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Zakupy alkoholówki w prokuraturze

Gdzie zniknê³a tona
zaprawy klejowej?
REKLAMA
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Kazimierz Rynkiewicz

Za uprzejm¹ zgod¹ pana
Zdzis³awa Bogdanowicza rozpoczynamy cykl artyku³ów przypominaj¹cych historiê ³obeskiego sportu. To bêdzie tylko krótki
wyimek z monografii, jak¹ od lat
przygotowuje do wydania pan
Bogdanowicz. Po przejrzeniu
kilkudziesiêciu stron opisuj¹cych powojenne lata ³obeskiego
sportu rzuca siê w oczy spora
iloæ klubów, jakie wtedy powsta³y. Dzisiaj wiêkszoæ z nich
nie istnieje. Ostatnimi czasy jest
ich znowu trochê wiêcej, ni¿ kilkanacie lat temu, a to za spraw¹
UKS-ów i dzia³aj¹cej prê¿nie
B³yskawicy, ale sam sport jakby przygas³, za najjaniejsza do
tej pory jego gwiazda  klub
wiatowid  prze¿ywa bardzo
g³êboki kryzys. I co gorsza, nie
widaæ na horyzoncie ludzi, którzy mogliby go z niego wyprowadziæ. Kilku starych dzia³aczy
niby siê szarpie wierz¹c, ¿e co
robi¹, ale od lat wszystko stoi w
miejscu, a stoj¹c cofa siê, bo
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Mo¿e byæ tak, ¿e gdy pojawi siê
ksi¹¿ka pokazuj¹ca wielkich
sportowców ³obeskich,
wiatowid bêdzie spada³
do ni¿szej klasy
wiat siê zmienia i w nowych
realiach potrzeba nowych, m³odych ludzi. Tych kilku jednak
¿yje mitem dawnej wietnoci i
próbuje go za wszelk¹ cenê podtrzymaæ, ale dzisiaj sport to ju¿
nie tylko gra na boisku i strzelanie efektownych bramek, co
otwiera³o drogê do kariery i lepszego ¿ycia. Dzisiaj kopanie pi³ki ma³o komu polepsza ¿ycie,
wiêc sport staje siê bardziej sposobem na fajne spêdzenie czasu,
rozrywk¹, zabaw¹, a jak tu siê
bawiæ w skis³ej atmosferze, oparach alkoholu, wród wulgaryzmów, które sta³y siê jêzykiem
potocznym
sportowców.
Przeklinaj¹cy trenerzy, kibice,
dzia³acze i zawodnicy na boisku
to najnormalniejsza normalnoæ. Nie dziwi wiêc exodus pi³karzy poza £obez, do innych klubów. Nie dziwi¹ pustki na trybunach. Dzia³acze tylko zapewne
czasami ponarzekaj¹, ¿e oni tu
ciê¿ko pracuj¹, a ludzie tacy niewdziêczni..., bo nie daj¹ pieniê-

dzy na tê zabawê w pi³kê, bo
przecie¿ nie mówimy tu o wychowywaniu, edukacji, kulturze, etyce, kszta³towaniu charakterów. Gdyby przyk³adano
wiêksz¹ wagê do tych wartoci,
³obeski stadion nie zion¹³ by tak
przeraliw¹ pustk¹.
Niektórzy zapewne myl¹, ¿e
jakby mieli wiêcej pieniêdzy w
klubie, to wszystko by siê odmieni³o. Klubowi jednak przede
wszystkim brakuje autorytetów,
ludzi, którzy by stworzyli przyjazn¹ atmosferê dla zawodników, dla kibiców, dla sponsorów; którzy by potrafili na nowo
okreliæ sytuacjê i miejsce klubu
w miecie, którzy by potrafili
wyznaczyæ nowe cele sportowe i
edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y i je realizowali, ludzi, którzy
by potrafili zastosowaæ nowoczesne metody marketingu i promocji, ludzi, którzy dostrzegli by
ca³y wymiar sportowego ¿ycia
miasta, ludzi, którzy by raz na
zawsze wyrugowali ze stadionu

Zebrania cz³onkowskie przed walnym delegatów

Zbieraj¹ siê w Jutrzence
(POWIAT) W Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka rozpoczynaj¹ siê doroczne zebrania grup cz³onkowskich, jakie odbywaj¹ siê przed walnym zebraniem delegatów, które ma odbyæ siê na pocz¹tku czerwca br.
Informacyjnie podajemy terminy zebrañ grup cz³onkowskich.
Resko - 16.04.2007r. (poniedzia³ek), godz. 17.00, Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych przy ul. B. Prusa 13 (wietlica).
Wêgorzyno  17.04.br. (wtorek) godz. 17.00, Szko³a Podstawowa przy ul. Grunwaldzkiej 2 (sto³ówka).
£obez - 18.04.br. (roda) £obeskie Centrum Turystyki, godz. 17.00 (sala konferencyjna); ulice: Okopowa 18-26,
Bema 1-2, 3-5, 7-8A, Budowlana 7-9, 11-14; Mickiewicza 6-8, Murarska 1-2, Szkolna 9-12.
£obez - 19.04.br. (czwartek), £obeskie Centrum Turystyki, godz. 17.00. Ulice: Ogrodowa 4-4E, 5-5B, Niepodleg³oci 36-38, E. Orzeszkowej 1-1D, 2-2E, 3-3D, 4-4F, 5-5A.
£obez - 20.04.br. (pi¹tek), £obeskie Centrum Turystyki, godz. 17.00. Ulice: Kociuszki 1-3, 4-5, Niepodleg³oci
10-18, Murarska 8-10, K. Paryskiej 3-5, 6-7A, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20.
£obez - 21.04.2007r. (sobota), S.M. Jutrzenka, godz. 10.00 (wietlica). Cz³onkowie oczekuj¹cy: £obez, Wêgorzyno, Resko.
Zebranie Przedstawicieli Cz³onków odbêdzie siê 2.06.2007r. (sobota) w £obeskim Centrum Turystyki o godz.
10.00. Informacje podajemy za stron¹ internetow¹ spó³dzielni.
(r)

alkohol. To ostatnie zadanie
wydaje siê najprostsze, a jak¿e
trudne do osi¹gniêcia od wielu
lat i to w³anie wiele mówi o
dzia³aczach, którzy od lat nie
potrafi¹ tego za³atwiæ, wiêc jak
maj¹ postawiæ nastêpny krok w
sportowym rozwoju klubu i miasta. Pozostaje dreptanie w miejscu. Kibicowanie dyscyplinie
pod nazw¹ dreptanie staje siê
coraz bardziej nu¿¹ce, wiêc coraz mniej ludzi j¹ ogl¹da. Panowie  zróbcie co, nie b¹dcie
grabarzami ³obeskiej pi³ki.
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Cztery nowe
so³ectwa w gminie
(RESKO) W gminie powsta³y
cztery nowe so³ectwa. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami wsi rada miejska 4 kwietnia podjê³a uchwa³ê o utworzeniu nowych
jednostek pomocniczych gminy. Z
so³ectwa w £ugowinie wyodrêbni³o
siê nowe so³ectwo Prusim  Smulsko, od £osonicy od³¹czy³y siê

Siwkowice, Przemys³aw od³¹czy³
siê od Starogardu, natomiast Iglice
odesz³y od £abunia Wielkiego.
Uchwa³a musi zostaæ jeszcze zatwierdzona przez wojewodê i opublikowana w odpowiednim periodyku. Wybory do wszystkich so³ectw w gminie odbêd¹ siê w ci¹gu
najbli¿szych dwóch miesiêcy. (gp)

ZAPISY DO GIMNAZJUM

(£OBEZ) Dyrektor Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
informuje, ¿e zapisy do klasy
pierwszej gimnazjum odbywaj¹
siê w terminie od 3.04.2007 r. do
23.04.2007 r. w sekretariacie dla
uczniów (na parterze).
Og³oszenie list uczniów nast¹pi w
dniu 27.04.2007 r. do godziny 14.00.
Absolwent szko³y podstawowej
jest przyjmowany do gimnazjum na
podstawie orygina³u wiadectwa
ukoñczenia szko³y podstawowej
oraz orygina³u zawiadczenia o
przyst¹pieniu do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (dokumenty te kandydaci sk³adaj¹ do
26.06.2007 r.).

Kandydatów obowi¹zuje kontynuacja nauki jêzyka obcego zapocz¹tkowana w szkole podstawowej.
W roku szkolnym 2007/2008
zostanie utworzona klasa I a realizuj¹ca program nauczania jêzyka
niemieckiego w rozszerzonym
wymiarze godzin (5 tygodniowo)
i dodatkowym jêzykiem angielskim (2 godziny tygodniowo).
Klasy z jêzykiem angielskim to:
klasa I f, która bêdzie mia³a 3
godziny jêzyka angielskiego i
dodatkowo jêzyk niemiecki w
wymiarze 2 godzin tygodniowo
oraz klasa I g realizuj¹ca program
nauczania jêzyka angielskiego w
podstawowym wymiarze godzin
(3 tygodniowo).

OG£OSZENIE

Na podstawie art. 24 ust 9, w zwi¹zku z art. 24 ust 5b Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
Spó³ka z o.o. w £obzie

OG£ASZA

i¿, z dniem 19 kwietnia 2007
obowi¹zuj¹ nowe taryfy na zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
cieków:
1. za l m3 pobranej wody
1,97 z³ + 7 % VAT
2,59 z³ + 7 % VAT
2. za l m3 odprowadzonych cieków
3. stawka op³aty abonamentowej za us³ugê odczytu wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego w z³/odczyt
3,86 z³ + 7 % VAT
4. stawka op³aty abonamentowej za us³ugê odczytu wodomierza dodatkowego,
mierz¹cego iloæ wody bezpowrotnie zu¿ytej w z³/ odczyt 2,03 z³ + 7 % VAT
5. stawka op³aty abonamentowej za us³ugê odczytu wodomierza przy punkcie
czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (w tym wodomierza lokalowego) w z³/odczyt
2,03 z³ + 7 % VAT
Taryfy obowi¹zywaæ bêd¹ do dnia 18 kwietnia 2008 roku

Prezes Spó³ki mgr in¿. Józef Misiun

REKLAMA

Burmistrz
podpisa³ umowê
na zarz¹dzanie
(RESKO) 30 marca burmistrz Arkadiusz Czerwiñski podpisa³ umowê na
zarz¹dzanie zasobem mieszkaniowym
gminy z reskim Administratorem.
Gmina zap³aci firmie 1,73 z³ za zarz¹dzanie metrem kwadratowym w budynkach nale¿¹cych w ca³oci do gminy i
0,79 z³ za lokale, w których gmina jest
jednym z cz³onków wspólnoty. (gp)

Nowi pracownicy
w urzêdzie
(WÊGORZYNO) Urz¹d miejski ma dwóch nowych pracowników.
21 marca inspektorem w Wydziale
Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji i Remontów zosta³ Pawe³ Bot,
radny powiatu z Wêgorzyna.
3 kwietnia rozstrzygniêto konkurs na stanowisko kierownika w
Wydziale Kultury, Owiaty i Promocji Urzêdu Miejskiego. Nowym kierownikiem zosta³ Ryszard Jamro¿y z
Iñska, trener Sparty Wêgorzyno. (r)
REKLAMA
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Powstaje
Klub Seniora
(DOBRA) Biblioteka w Dobrej zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 11 kwietnia br. o
godz. 14.00 w zwi¹zku z utworzeniem Klubu Seniora.
(r)
REKLAMA

NOWO OTWARTY

sklep zoologiczno 
wêdkarski w Resku
zaprasza
Ul. Wojska Polskiego 67
(obok NOE)
Tel. 091 395 19 90
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Likwidator prosi o wêgiel
(POWIAT) Przedmiotem obrad
ostatniej sesji by³a miêdzy innymi ocena stanu s³u¿by zdrowia na terenie powiatu ³obeskiego. Ocenê stanu s³u¿by
zdrowia przygotowa³ na sesjê dyrektor
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej i Spraw
Obywatelskich Wies³aw Ma³y. Przyjêcie sprawozdania spowodowa³o dyskusjê na temat aktualnej sytuacji powiatowego lecznictwa.
- Jestem wie¿o po radzie powiatu
stargardzkiego  rozpocz¹³ likwidator
ZOZ Przemys³aw Wardyn. - W zesz³ym
roku przychodnia w £obzie wygenerowa³a straty na 258 tys. z³. Nie bêdê powtarza³
tutaj tego, co us³ysza³em na sesji w Stargardzie na temat sponsorowania przez
powiat stargardzki ³obeskiej s³u¿by zdrowia. Wiadomo, ¿e powiat stargardzki nie
odpuci prawa w³asnoci. Nie mo¿na
kogo pozbawiæ aktywów i zostawiæ z pasywami. Decyzja premiera zosta³a
wstrzymana i czekamy na decyzjê s¹du,
która  jak s¹dzê  bêdzie dla nas korzystna. Decyzja zarz¹du o wycofaniu siê z
pomocy w postaci dofinansowania zakupu wêgla stawia pod znakiem zapytania
dalszy sens prowadzenia przychodni w
£obzie. Bêdê musia³ siê powa¿nie zastanowiæ, czy nie doprowadziæ do zamkniêcia przychodni. Jestem trzy tygodnie po
tym, jak komornik zaj¹³ wszystkie nale¿noci. Decyzja nie pozwalaj¹ca na zakup
opa³u powinna spowodowaæ wywieszenie na przychodni kartki z napisem zamkniête z powodu braku rodków.
Dotychczas dziêki zaanga¿owaniu pracuj¹cych w przychodni lekarzy uda³o
siê j¹ jeszcze utrzymaæ. Szpital w Resku
ma zapewnione funkcjonowanie na najbli¿sze trzy lata, co do przychodni nie
ma tu ¿adnej gwarancji. Zawieszenie
sporu uniemo¿liwia mi jak na razie

sprzedanie przychodni. Dla ³obeskiej
s³u¿by zdrowia by³o by lepiej, gdyby
przej¹³ j¹ prywatny podmiot zdolny do
poczynienia niezbêdnych inwestycji,
jak choæby wymiana lampy w rentgenie,
czego ja zrobiæ nie mogê, bo nie jestem
od prowadzenia dzia³alnoci.
- Na dzisiaj mamy problem przychodni. Chodzi tu nie tylko o wêgiel, ale
równie¿ o pomys³ na jej dalsze funkcjonowanie.  podj¹³ dyskusjê wicestarosta Ryszard Brodziñski.  Zale¿y namna
tym, by razem z zarz¹dem powiatu stargardzkiego doprowadziæ do rozwi¹zania problemu. Sytuacja jest jak na razie
w zawieszeniu. W najbli¿szym czasie
podejmiemy dalsze rozmowy.
- Gdyby poprzedni zarz¹d jeszcze
w 2002 roku pos³ucha³ mojej propozycji, by przeprowadziæ likwidacjê
SPZOZ, obarczonego wówczas d³ugiem 2-3 mln z³, sytuacja wygl¹da³aby inaczej  stwierdzi³ starosta Antoni Gutkowski.  Je¿eli chodzi o wêgiel, to mo¿e byæ pan spokojny  na
razie mamy wiosnê.
(gp)

Ptasia plaga
na ³obeskich
chodnikach
(£OBEZ) Nadejcie wiosny
spowodowa³o eksplozjê ptasiej plagi. Nie jest to jednak s³ynna ptasia
grypa, a jak najbardziej widoczne
lady dobrej pracy ¿o³¹dków go³êbi,
wron, srok itp. G³ówne ulice naszego
miasta s¹ w wielu miejscach upstrzone ptasimi odchodami, a przechodz¹c pod jakim drzewem odruchowo patrzymy siê w górê.
Problem zapewne banalny i
mieszny, ale co jaki czas pojawia
siê doæ osobliwy pomys³ na jego
rozwi¹zanie, polegaj¹cy na likwidacji siedzisk ptaków i wyciêciu drzew.
Nikt jednak na szczêcie nie bierze
siê za jego realizacjê. Nikt te¿ jednak
nie kwapi siê do sprz¹tania chodników. W walce z plag¹ odchodów wykaza³a siê ostatnio gmina. Na jednym
z drzew w pobli¿u £obeskiego Domu

Kultury za³o¿ono siatkê uniemo¿liwiaj¹c¹ siadanie na nim ptakom.
Pomys³ ten okaza³ siê jednak ma³o
trafiony, bo gmina nie zamierza go
realizowaæ. Wkrótce zreszt¹ po jej
za³o¿eniu w siatkê zapl¹ta³ siê ptak i
gminne s³u¿by musia³y interweniowaæ. Pomys³ chybiony równie¿ z
tego wzglêdu, ¿e ptaki za³atwiaj¹ce
swoje potrzeby nad rzadziej uczêszczanym chodnikiem przy liceum
przenios³y siê na drzewa wzd³u¿ ulicy Niepodleg³oci i tam uprzykrzaj¹
¿ycie przechodniom.
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich ma
zaj¹æ siê w najbli¿szym czasie przecink¹ niektórych drzew. Na spotkaniu z burmistrzami w³adze zarz¹du
zapowiedzia³y zainstalowanie na
drzewach urz¹dzeñ odstraszaj¹cych
ptaki.
(gp)
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P³on¹ca ³¹ka,
obciête dop³aty

(£OBEZ) Od kilku lat wiosn¹
stra¿acy i lenicy apeluj¹, prosz¹ i
ostrzegaj¹ przed wypaleniem ³¹k i jak
co roku czêæ mieszkañców wsi udaje, ¿e tego nie s³yszy. W ubieg³ym
roku powiatowa stra¿ po¿arna wprowadzi³a w porozumieniu z ARiMR
restrykcje wobec w³acicieli gruntów, na których zachodzi tego typu
zdarzenie. Stra¿acy zawiadamiaj¹ o
po¿arze na polu rolnika agencjê, ta
za obcina mu czêæ dop³at. Takie rozwi¹zanie nie wzbudzi³o entuzjazmu
rolników,
którzy
twierdz¹, ¿e nie zawsze
ponosz¹ odpowiedzialnoæ za po¿ary na ich
terenach. Temat powróci³ w czasie rodowej
sesji rady miejskiej, kiedy to omawiano sprawozdanie z dzia³alnoci
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie.
- Nie jest to zbyt
m¹dre rozwi¹zanie. Je¿eli mam dwadziecia
dzia³ek, to nie jestem w
stanie wszystkich dopilnowaæ  mówi³ so³tys
Bonina Waldemar Zakrzewski.

- Wiêkszoæ tego typu zdarzeñ to
podpalenia dokonane przez w³acicieli i takie rozwi¹zanie jest najlepszym z mo¿liwych  odpiera³ zarzuty
zastêpca komendanta PSP w £obzie
Marek Bukato.
- Nie podpalamy, bo wiemy, ¿e
mo¿emy utraciæ czêæ dop³at  kontynuowa³ so³tys.
- Wprowadzilimy takie rozwi¹zanie, bo do niedawna taki proceder
by³ nagminny  powiedzia³ zastêpca
komendanta.
(gp)

SPOTKANIE RADY
PROGRAMOWEJ
SGiPPD
W rodê, 28 marca 2007 roku,
odby³o siê posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Pojezierza Drawskiego,
do którego nale¿y równie¿ £obez.
Cz³onkowie rady spotkali siê
nowym prezesem SGiPPD Zbigniewem Ptakiem (burmistrzem Drawska Pom.), w celu wypracowania zasad wspó³pracy z Zarz¹dem oraz
omówienia najbli¿szych dzia³añ podejmowanych przez Stowarzyszenie. Podczas posiedzenia wybrany
zosta³ przewodnicz¹cy Rady na
now¹ kadencjê. Cz³onkowie Rady w
drodze g³osowania wybrali na tê
funkcjê Pani¹ Katarzynê Szloñsk¹ 
Spiryn, która w radzie reprezentuje
Miasto i Gminê Czaplinek.
Rada Programowa w sk³ad, której wchodz¹ przedstawiciele
wszystkich gmin i powiatów cz³onkowskich jest organem doradczym
dla Zarz¹du Stowarzyszenia i realizuje program dzia³ania przyjêty

przez Walne Zebranie. Obecnie s¹ to
nastêpuj¹ce osoby: Katarzyna Szloñska-Spirin gmina Czaplinek, Aldona
Moder - Drawno, Pawe³ Górzyñski 
Drawsko Pomorskie, Bernadetta
Klimczak  Kalisz Pomorski, Piotr
Blumensztajn - £obez, Ilona Gajewska - Ostrowice, Jolanta Olszewska 
Po³czyn Zdrój, Wioletta Kowalewska
- Szczecinek, Adam Wyszomirski 
gmina miejska Szczecinek, Joanna
Zygu³a - Wierzchowo, Androna Sawocianik - Z³ocieniec, Monika Kuczyñska  Powiat Drawski, Bogdan
Sobów  Powiat Szczeciniecki
W spotkaniu uczestniczy³ pan
Eugeniusz Piecewicz, który zwróci³
siê do Stowarzyszenia z kilkoma
ciekawymi projektami dotycz¹cymi
promocji oraz rozwoju gospodarczego i turystycznego Pojezierza
Drawskiego. Rada Programowa
wnioski przyjê³a i w miarê swoich
mo¿liwoci i kompetencji w³¹czy
siê w ich realizacjê.
(r)

INFORMACJE
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Zakupy alkoholówki w prokuraturze

Gdzie zniknê³a
tona zaprawy
klejowej?
(£OBEZ) Jeszcze na pocz¹tku
ubieg³ego roku u progu kadencji
burmistrz Ryszard Sola informowa³
o niewyjanionych wydatkach w
Gminnym Funduszu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Na pocz¹tku 2007 roku
do gminy zaczê³y trafiaæ faktury za
zakupy, których nie potwierdza³
nowy burmistrz. Spraw¹ wydatków
alkoholówki, kierowanej wówczas przez Wies³awê Romejko,
zaj¹³ siê rzecznik dyscypliny w magistracie Marian Kozioryñski.
Na pocz¹tku marca komisja rewizyjna kierowana przez radn¹ Helenê Szwemmer przeprowadzi³a
kontrolê wydatków alkoholówki
w 2006 roku. Komisja stwierdzi³a
brak przejrzystoci w wydatkach i
nieuzasadnion¹ dowolnoæ w ksiêgowaniu wydatków. Radni zwrócili równie¿ uwagê na zasadnoæ niektórych wydatków. Przyk³adem s¹
choæby zakupy materia³ów budowlanych na remont wietlicy w Zagórzycach. Na remont 45 metrów
kwadratowych dwóch pomieszczeñ wietlicy zakupiono 92 metry
kwadratowe gresu, 1350 kg zaprawy klejowej, 25 kg fugi, 10 kg tynku i 30 kotew. W wyniku przeprowadzonych przez radnych oraz inspektora Tadeusza £ania ustaleñ
stwierdzono, ¿e do remontu pomieszczeñ potrzebne by³o maksymalnie 45 mkw. gresu i 270 kg kleju. Niejasne pozostaj¹ wydatki
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ profilaktyczn¹. Na przyk³ad 12 kwietnia
ubieg³ego roku alkoholówka zakupi³a dwa odtwarzacze mp3 za
kwotê 448 z³ z przeznaczeniem na
nagrody dla uczestników turnieju

wiedzy o bezpieczeñstwie. Jak czytamy w protokole komisji - turniej
taki nie odby³ siê, a nagród nie
wrêczono. Mieli to potwierdziæ
przedstawiciel policji Robert Kazienko i Teresa Zalewska z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych. Komisja
ma zastrze¿enia co do iloci ró¿nych towarów wpisanych na fakturach i czy rzeczywicie trafia³y one
do wietlic.
Komisja stwierdzi³a jeszcze szereg nieprawid³owoci i niejasnoci,
wnioskuj¹c o wszczêcie przez burmistrza postêpowania wyjaniaj¹cego. W po³owie marca burmistrz
£obza Ryszard Sola z³o¿y³ w prokuraturze doniesienie o zaistnia³ych
nieprawid³owociach. Prokuratura
³obeska prowadzi postêpowanie w
sprawie ustalenia, czy dosz³o do
przestêpstwa.
(gp)
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Radna Pilecka
walczy
z alkoholizmem
(£OBEZ) Radna powiatu El¿bieta Pilecka walczy z alkoholizmem.
Uderzy³a w tzw. ogródki piwne w
miecie. Na sesji pyta³a, czy maj¹
pozwolenie na tak¹ ogródkow¹
dzia³alnoæ sklepy p.p. Galczaka,
Kwaniak i Szostaka i co w tej
sprawie robi policja.
Na ostatniej sesji rady powiatu radna El¿bieta Pilecka skierowa³a do komendanta KPP w
£obzie podinsp. Zbigniewa Podgórskiego uwagi o dzia³alnoci
³obeskiej policji. Stwierdzi³a, ¿e policjanci ³api¹
tych, którzy wychodz¹
ze sklepów z piwem, a
w miecie s¹ trzy nielegalne pijalnie i
trzeba zlikwidowaæ ród³o. Wymieni³a sklepy pana Galczaka, pani
Kwaniak i pana Szostaka.

Radny straci mandat
(DOBRA) Radny Piotr Ga³ka unikn¹³ utraty mandatu, gdy
nie zd¹¿y³ ze z³o¿eniem owiadczenia lustracyjnego. Uratowa³
go Trybuna³ Konstytucyjny, który orzek³, ¿e przepisy ordynacji
s¹ niezgodne z Konstytucj¹. Tym
razem wszystko wskazuje na to,
¿e radny i tak straci mandat i to z
bardziej prozaicznego powodu.
4 kwietnia jecha³ bowiem swoim
ci¹gnikiem ulic¹ Bema w Dobrej
znajduj¹c siê pod wp³ywem alkoholu. Radny zje¿d¿a³ z pola do
domu i mia³ do przejechania

Informacja
Urz¹d Miejski w £obzie w porozumieniu z Centrum Integracji Spo³ecznej  Od Nowa i PUP prowadzi nabór osób bezrobotnych na roboty
publiczne, które bêd¹ wykonywane w Urzêdzie Miejskim w £obzie.
Osoby chêtne do podjêcia pracy musz¹ byæ zarejestrowane
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie jako osoby bezrobotne
i spe³niaæ jeden z warunków:
- wiek powy¿ej 50 lat,
- osoba d³ugotrwale bezrobotna,
- osoba samotnie wychowuj¹ca dziecko do lat 7.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie
Pracy tel. 0913974088 lub w Urzêdzie Miejskim w £obzie
ul. Niepodleg³oci 13 pok. Nr 1 lub 24( sekretariat ) tel. 0913974001.

asfaltem zaledwie 150 metrów.
Tu¿ przed domem zatrzyma³ go
policjant. Piotr Ga³ka, który
dzieñ wczeniej obchodzi³
imieniny ojca mia³ oko³o 0,9
promila we krwi. Po ukaraniu
go przez s¹d starci automatycznie mandat. Radny rozwa¿a
z³o¿enie mandatu jeszcze
przed wyrokiem s¹du, co wed³ug niego  umo¿liwi³oby
przeprowadzenie ponownych
wyborów razem z wyborami po
tragicznie zmar³ym radnym
Stanis³awie Jurczaku.
(gp)

Komendant Podgórski powiedzia³,
¿e przyjrzy siê tym pijalniom. Obecny na sesji szef ³obeskiego sanepidu
Kazimierz Cieciel¹g powiedzia³: - Je¿eli jest tak jak pani mówi, to powinien
zadzia³aæ urz¹d miejski, a nie sanepid i
policja. Jest komisja, jest program profilaktyki alkoholowej i to wystarczy.
Je¿eli nie jest przestrzegany to mo¿na
cofn¹æ koncesjê. - stwierdzi³.
Kilka dni póniej zapytalimy
komendanta Podgórskiego, czy rozezna³ sprawê ogródków. Powiedzia³
nam, ¿e pan Galczak ma koncesjê na
ogródek piwny za sklepem. Co prawda znajduje siê przy p³ocie z przedszkolem, ale mo¿na w nim popijaæ
dopiero po godz. 15.00, jak nikogo
ju¿ w przedszkolu nie ma. Pan Szostak nie prowadzi ogródka, pani Kwaniak te¿ nie. W przypadku tej ostatniej obok sklepu jest teren prywatny,
a nie publiczny, a policja na teren
prywatny wchodziæ nie mo¿e, za picie alkoholu na terenie prywatnym nie
jest karalne.
KAR

Str. 6

INFORMACJE

Wspomnieñ czar

By³ koncert,
i... ju¿ nastêpny

(£OBEZ) Trzeci z cyklu koncertów chóru Umiech powiêcony
by³ ojczynie i wspomnieniom z rodzinnych stron. W rodê mieszkañcy
£obza wys³uchali piosenek sprzed
kilkudziesiêciu lat u³o¿onych w program pod nazw¹ Kocham swój
kraj. Wród licznie zgromadzanych
starszych mieszkañców naszego
miasta wielu nie kry³o wzruszenia
s³ysz¹c utwory przypomniane z czasów ich m³odoci.
Wspó³czesna kultura masowa
goni¹ca za m³odym odbiorc¹ ma
niewiele do zaoferowania ludziom
znajduj¹cym siê w jesieni ¿ycia.
Rzecz godna powa¿nej pracy, bo
przy starzej¹cym siê spo³eczeñstwie szeroko pojêta kultura ignoru-

REKLAMA

je coraz wiêksz¹ czêæ spo³eczeñstwa. W tej sferze ¿ycia nasi seniorzy mog¹ liczyæ tylko na siebie. Ale
s¹ otwarci na wszystkich i chêtnie
zapraszaj¹ ka¿dego, kto chcia³by
pos³uchaæ piewanych przez nich
piosenek.
A jest ku temu kolejna okazja.
Ju¿ dzisiaj, tj. 11 kwietnia, chór
Umiech dzia³aj¹cy przy Polskim
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, Oddzia³ Rejonowy w
£obzie, zaprasza na kolejny koncert
pod nazw¹ Mazowsze. Koncert
odbêdzie siê w £obeskim Domu
Kultury o godz. 17.00. Organizatorzy przewidzieli losowanie nagród
wród uczestników. Na 20 kwietnia
zapowiadaj¹ obchody wiatowego
Dnia Inwalidy.
(gp)

tygodnik ³obeski 11.04.2007 r.

Gmina
ukarze trucicieli

(£OBEZ) Gmina zajmie siê wyciekaj¹cymi do Regi nieczystociami.
cieki te wylewane s¹ okresowo
do rzeki z terenu zak³adów samochodowych znajduj¹cych siê na terenie
dawnego TOS-u. O sprawie gmina
poinformowana zosta³a jeszcze w poprzednim roku, pod koniec rz¹dów
Marka Romejki. Dopiero jednak na
ostatnim spotkaniu z mediami bur-

mistrz £obza Ryszard Sola zapowiedzia³ podjêcie zdecydowanych kroków w celu rozwi¹zania tego problemu i ukarania winnych.
- W tej chwili ustalamy, kto jest
tam pod³¹czony do sieci i kto doprowadza do niekontrolowanego wyp³ywu cieków. Osoby odpowiedzialne
za taki stan rzeczy zostan¹ ukarane 
powiedzia³ burmistrz.
(gp)

tygodnik ³obeski 11.04.2007 r.
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Problemy Spó³dzielni Mieszkaniowej Nadzieja

Nadzieja na przetrwanie
(DALNO-BE£CZNA) Spó³dzielnia Mieszkaniowa Nadzieja w
Dalnie to jedna z ostatnich spó³dzielni w powiecie, jaka powsta³a na bazie
mieszkañ by³ych pracowników PGR.
Podobna, istniej¹ca w £obzie £obezianka jest w trakcie likwidacji. Czy
los takich spó³dzielni jest wiêc przes¹dzony i wszystkie je czeka likwidacja? Prezes Nadziei Miros³aw Pawlusiñski twierdzi, ¿e spó³dzielnia ma
szanse na normalne funkcjonowanie,
ale jego ruchy ograniczaj¹ d³u¿nicy.
By wyjæ z zaklêtego ko³a niemo¿noci chcia³by, aby gmina przejê³a wodoci¹gi i oczyszczalnie w Dalnie i
Be³cznej. Je¿eli gmina tego nie zrobi,
w pewnym momencie mo¿e dojæ do
zapaci finansowej, bo koszty przerosn¹ wp³ywy.
Po upadku PGR-ów wiêkszoæ
mieszkañ zosta³a wykupiona przez
by³ych pracowników. By zarz¹dzaæ
ich obs³ug¹ powsta³y spó³dzielnie
mieszkaniowe, które przejê³y od ówczesnej Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa (obecnie ANR) pozosta³¹ infrastrukturê; hydrofornie,
oczyszczalnie, kot³ownie, dzia³ki i
drogi osiedlowe.
Spó³dzielnia Nadzieja powsta³a w 1994 r. jako zarz¹dca mieszkañ
w³asnociowych w Dalnie i Be³cznej.
Liczy 166 cz³onków.
- Jest to spó³dzielnia w³acicieli
lokali mieszkalnych. Zosta³a zawi¹zana, by utrzymaæ czêci wspólne
budynków - dachy, piony, teren wokó³
budynków, hydrofornie i oczyszczalnie. - precyzuje prezes Nadziei
Miros³aw Pawlusiñski.
Po wielu latach okaza³o siê, ¿e
spó³dzielni nie staæ na kapitalne remonty oczyszczalni i hydroforni.
Szczególnie oczyszczalnie nie spe³niaj¹ ju¿ swojej roli i cieki tylko
czêciowo s¹ oczyszczane.
- Wed³ug ustawy o samorz¹dzie
dostawa wody i odbiór cieków
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
Mymy podjêli w 2004 roku dzia³ania, by pozyskaæ fundusze unijne. W
lutym tamtego roku spó³dzielnia mia³a mo¿liwoæ pozyskania takich rodków do wysokoci 85 procent kosztów inwestycji. W maju okaza³o siê,
¿e nie 85 a 50 procent, za na prze³omie lipca i sierpnia spó³dzielnie wiej-

skie zosta³y wykluczone z takiego
dofinansowania. - mówi prezes. Ca³a dzia³alnoæ oparta jest na wp³ywie op³at za mieszkania. Nie prowadzimy dzia³alnoci gospodarczej i nie
mamy lokali u¿ytkowych, z których
dochód mo¿na by przeznaczyæ na remonty. Niektórym mieszkañcom wydaje siê, ¿e dzia³amy tak jak dzia³a³
kombinat, ¿e wszystko powinno byæ
zrobione, ale p³aciæ za to by nie chcieli. - dodaje pytany o zad³u¿enie.
A zad³u¿enie w³acicieli mieszkañ stanowi ponad 40 procent wp³ywów. Problem nie p³acenia jest z³o¿ony, gdy¿ czêæ mieszkañców nie ma
pracy, ale te¿ czêæ p³aci dopiero wtedy, jak zapuka komornik. Na koniec
roku 2006 suma do ci¹gniêcia, po
wyrokach s¹dowych, wynosi³a 103
tys. z³. Na podobn¹ sumê  102 tys. z³
 przygotowane s¹ nastêpne pozwy
do s¹du o zap³atê.
- Rozmawiam z ludmi i radzê,
je¿eli kogo nie staæ na zap³acenie
ca³ej sumy, to niech wp³aca w czêciach wykazuj¹c dobr¹ wolê. A jak
kto ignoruje p³acenie, to sprawa trafia
do komornika. - mówi prezes. Brak
pieniêdzy to najczêciej k³opoty z dostawcami. - Nie bêdê ukrywa³, spó³dzielnia boryka siê z problemami od 34 lat. Udaje nam siê to za³atwiæ na
zasadzie roz³o¿enia nale¿noci na raty,
zatrzymania naliczania odsetek itp. W
latach 2002-2004 dziêki gminie hydrofornie uzyska³y pozwolenie na eksploatacjê. Gdyby nie by³o tych pozwoleñ op³aty by³yby podwójne, a póniej

jeszcze wiêksze. Spó³dzielnia by tego
nie wytrzyma³a. By³y prowadzone rozmowy, je¿eli chodzi o modernizacjê
oczyszczalni, ale tego tematu nie mo¿na by³o przeskoczyæ. Mam nadziejê,
¿e na prze³omie maja i czerwca temat
zostanie definitywnie zakoñczony. 20
kwietnia mamy walne zebranie cz³onków, na którym chcemy podj¹æ uchwa³ê o przekazaniu tego mienia dla gminy. Przygotujemy pe³n¹ dokumentacjê
i mylê, ¿e sprawa szybko siê potoczy.
- powiedzia³ prezes Pawlusiñski. Ludzie mówi¹, ¿e przekazanie tych
urz¹dzeñ wi¹¿e siê z rozwi¹zaniem
spó³dzielni, a tak nie jest. Sposób rozliczenia za wodê mo¿e byæ taki, ¿e
zak³ad wodoci¹gów, który przejmie
obs³ugê sieci bêdzie rozlicza³ siê ze
spó³dzielni¹, a my ze swoimi cz³onkami. Drugim rozwi¹zaniem mo¿e byæ
bezporednie zawarcie umów przez
ten zak³ad na dostawê wody i odbiór
cieków z odbiorcami. - mówi.
Do tej pory
spó³dzielnia nie
podejmowa³a ¿adnych inwestycji,
wiêc maj¹tek dekapitalizowa³ siê.

Samo przejêcie sieci wodoci¹gowych i oczyszczalni przez gminê nie
rozwi¹zuje wszystkich problemów.
Potrzebna jest wymiana sieci wodoci¹gowej w budynkach, gdy¿ zaczynaj¹ przeciekaæ rury i grzejniki.
Budynki trzeba ocieplaæ, remontowaæ kot³owniê, by obni¿aæ koszty
ogrzewania. Trzeba poprawiaæ otoczenie we wsi, bo ludzie chc¹ ¿yæ
lepiej, a nie gorzej. Wydaje siê, ¿e
do tej pory spó³dzielnia dryfowa³a,
a tu potrzebne s¹ konkretne decyzje,
bo dryfowanie mo¿e doprowadziæ
do zapaci mieszkaniowej.
Pytany o wolê przejêcia urz¹dzeñ
od spó³dzielni wiceburmistrz Ireneusz Kabat powiedzia³, ¿e taka wola
jest. Gmina czeka na walne i odpowiedni¹ uchwa³ê w tej sprawie. KAR
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Warsztaty dziennikarskie
(RESKO) Redakcja szkolnej gazetki G³os Budy z Gimnazjum w
Resku wziê³a udzia³ w warsztatach
dziennikarskich zorganizowanych
przez nauczycieli Zespo³u Szkó³ Rolniczych w widwinie: p. Ma³gorzatê
Klekowieck¹, Annê Strzeleck¹-Knut
i Damiana Zwoliñskiego, które odby³y siê w dniach 23-24 marca br.
W programie dwudniowej imprezy by³o wiele ciekawych spotkañ i
warsztatów s³u¿¹cych doskonaleniu
umiejêtnoci dziennikarskich, ale
tak¿e poznaniu siê i dobrej zabawie.
Nasza reprezentacja w sk³adzie: Alicja Jarz¹bek - redaktorka naczelna,
Natalia Gajdzis, Aleksandra Mucha,
Sandra Marciniuk pod opiek¹ p. El¿biety Kuc, mia³a okazjê przeprowadziæ wywiad ze studentami z innych
krajów. Do rozmowy poprosi³ymy
Narega Seferiana z Armenii i Allison
Smith z USA. Dowiedzia³ymy siê
wielu ciekawostek z ich ¿ycia, o ich
krajach. Bardzo nam siê to podoba³o,
gdy¿ od dawna fascynuje nas odmiennoæ kulturowa. Ca³a rozmowa odby³a siê w jêzyku angielskim i ku naszemu zdziwieniu posz³o nam ca³kiem
sprawnie.
Jak wiadomo, wszystko co dobre
szybko siê koñczy. Zaczê³a siê ciê¿ka
praca. Bra³ymy udzia³ w wyk³adach,
na których uczylimy siê dobieraæ
tytu³y, konstruowaæ leady oraz co robiæ, aby nasze artyku³y i felietony by³y
ciekawe dla czytelnika. Pozna³ymy
zasady kodeksu etyki dziennikarskiej. Wzorowo wywi¹za³ymy siê z
powierzonych nam zadañ. Artyku³y
konkursowe sprawdza³ dowiadczo-

Za psa
bez smyczy
zap³acimy
wysoki
mandat
(£OBEZ) Burmistrz £obza postanowi³ rozpocz¹æ walkê z czêci¹
w³acicieli psów, którzy wyprowadzaj¹c swoje czworonogi nie zak³adaj¹ im smycz i kagañców i nie
sprz¹taj¹ po swoich ulubieñcach.
Na spotkaniu z mieszkañcami
w czasie wyborów do Rady Osiedla
wiceburmistrz Ireneusz Kabat
stwierdzi³, ¿e stra¿nicy bêd¹ karaæ
ostrymi mandatami siêgaj¹cymi
nawet kwoty 500 z³. W planach
w³adz miast jest tak¿e pozyskanie
rodków na zamieszczenie u
wszystkich psów w miecie specjalnych chipów.
(gp)

Wszyscy uczestnicy warsztatów w widwinie.
ny dziennikarz Kuriera Szczeciñskiego p. Czes³aw Burdun.
W nagrodê za wyró¿nienie dosta³ymy fantastyczne d³ugopisy, ufundowane przez dyrektora szko³y w
widwinie, a pami¹tkowe dyplomy
zawisn¹ na naszych cianach. Na tych
warsztatach nauczy³ymy siê naprawdê wielu ciekawych rzeczy, wiec nasza gazetka G³os Budy bêdzie bardziej interesuj¹ca. Z niecierpliwoci¹
czekamy na kolejne takie spotkanie.
Alicja Jarz¹bek i Natalia Gajdzis,
Gimnazjum w Resku kl. III B. Opiekun: El¿bieta Kuc.

A. Jarz¹bek prezentuje
nasz¹ gazetkê.

Opiekun p. E. Kuc otrzyma³a
podziêkowanie za udzia³
i pomoc w warsztatach.

SPRZ¥TAMY MIASTO

Pisalimy niedawno o ba³aganie na
ul. Spokojnej. Ulicê posprz¹tano, ale s¹
pewne rzeczy, które mieszkañcom nie
daj¹ spokoju. To na przyk³ad kupa ga³êzi rzucona przy ogródkach, spoczywaj¹ca tu ju¿ od jesieni. Chodz¹, sprz¹taj¹
i nikt tego nie zauwa¿a.Oczywicie powinien j¹ uprz¹tn¹æ jej twórca. Po drugiej stronie rozwalaj¹cy siê mur, który
czyni z praktycznie centrum miasta wiochê. Dzia³ka, na której panuje potê¿ny
ba³agan, jest ponoæ prywatna. Kto co
z tym musi zrobiæ, bo wstyd dla ca³ego
miasta przed przejezdnymi.

Sekretarze i skarbnicy do lustracji
(POWIAT) Lustracja zawita³a do naszych samorz¹dów. Oprócz burmistrzów i ich zastêpców, równie¿ sekretarze i skarbnicy zostan¹ objêci lustracj¹. Tych ostatnich do z³o¿enia w IPN owiadczenia mobilizowaæ ma
rada, która powo³uje obu urzêdników. Rada miejska £obza podjê³a tak¹
uchwa³ê 28 marca. Podobn¹ uchwa³ê podjêli radni Reska 4 kwietnia.
(r)
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Po eliminacjach gminnych

M³odzi zdobywaj¹ wiedzê po¿arnicz¹
(DOBRA) G³ównym organizatorem turnieju na terenie gminy by³a
OSP Dobra. Uczniowie ze szkó³
podstawowych oraz gimnazjum
przygotowywali siê pod okiem wiceprezesa ZMG ds. M³odzie¿y Adriana Dubaja oraz opiekunów poszczególnych szkó³: Anety Grzywacz i Andrzeja Osuchowskiego.
Pierwszy etap na szczeblu podstawowym odby³ siê w Szkole Podstawowej w Dobrej 22 lutego b.r.
oraz 26 lutego w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach. Z SP Dobra
udzia³ wziê³o 12 osób, z których wy³oniono pi¹tkê zwyciêzców, tj: Sebastian Awgul, Anna Sosnowska,
Ewa Sosnowska, Kacper Piotrowicz oraz Emil Chodañ, natomiast z
SP Wojtaszyce do kolejnego etapu
zakwalifikowali siê: Klaudia Sitarz,
Anita Mace³ko, ¯aneta P³atek,
Pawe³ Celmerowski oraz Krzysztof
Krêplewski.
16 marca w Bibliotece Publicznej odby³ siê II etap - eliminacje
gminne. Po zaciêtych bojach uczestników turnieju, jury w sk³adzie:
przewodnicz¹cy  Marcel Dubaj,
sekretarz  Anna Dubaj, cz³onkowie: Rafa³ Dubaj, Ryszard Szkup i
Barbara Wilczek, wy³oni³a zwyciêzców eliminacji gminnych:
I grupa wiekowa (szko³a podstawowa): I m. - Anna Sosnowska, II
m. - Sebastian Awgul, III m. - Klaudia Sitarz.
II grupa wiekowa (gimnazjum):
I m. - Patryk Wszo³a, II m. - Karol
Tamborowski.
Ci uczniowie stocz¹ bój o mistrza powiatu ³obeskiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Po¿arnictwie.
Zarz¹d OSP Dobra sk³ada podziêkowania za wsparcie finansowe
i pomoc przy zakupie nagród dla
uczestników turnieju: burmistrz B.
Wilczek. radzie miejskiej Dobra, p.
M. Zacharskiemu oraz p. M. Kowalczykowi.
(Anna Dubaj)
REKLAMA

(£OBEZ) Zarz¹d Oddzia³u
Miejsko - Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w
£obzie wspólnie z Bogdanem Góreckim wiceprzewodnicz¹cym rady
miejskiej zorganizowa³ 30 marca
gminny turniej wiedzy po¿arniczej
M³odzie¿ zapobiega po¿arom. W
turnieju wziê³o udzia³ oko³o 100
uczniów ze wszystkich ³obeskich
szkó³ i podstawówki w Be³cznej.
Turniej ocenia³a komisja kierowana przez zastêpcê komendanta
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej kapitana Marka Bukato. Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe.
Szko³y podstawowe: 1 miejsce 
Martyna Rzenik, 2  Karolina Pude³ko, 3  Martyna Belina, 4  Gabriela Beliñska, 5  Martyna Mazur.
Gimnazjum: 1  Mateusz Chuchro, 2  Damian Mocicki, 3 
Maciej Buryj, 4  Natalia Pi¹tek,
Elwira Ko³tonowska
Szko³y ponadgminazjalne: 1 
Rafa³ Jezionek, 2 - Marek B¹k, 3 Karolina £ukaszewicz, 4 - Bartek
Bednarczyk, 5  Albin Kozakiewicz.
Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc w ka¿dej kategorii wiekowej
otrzymali pami¹tkowe medale i zakwalifikowali siê do turnieju na
szczeblu powiatowym. Pierwszych
piêæ osób otrzyma³o pami¹tkowe
dyplomy. Nagrodami wyró¿niono
równie¿ nauczycieli - opiekunów z
poszczególnych szkó³.
Nagrody ufundowali: Marian
P³óciennik - Provimi  Rolimpex,
Wies³aw Rymszewicz  Nadlenictwo £obez, Ryszard Sola, burmistrz
£obza, Leszek Kaczmarek - Nowamyl, Antoni Gutkowski, starosta
³obeski, El¿bieta Kobia³ka, przewodnicz¹ca rady miejskiej, Romuald Dubicki  GS Samopomoc
Ch³opska, Zdzis³aw Szklarski z
Rady Osiedla oraz SM Jutrzenka.
Konkurs na szczeblu powiatowym odbêdzie siê 19 kwietnia o
godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowej Stra¿y Po¿arnej.
(r)
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¨ ORODEK WYPOCZYNKOWY KORMORAN w Pogorzelicy zatrudni: Konserwatora, Malarza, Pomocnika murarza, Pomoc
kuchenn¹, Kelnerkê, Pokojow¹,
Tel. (091) 386-31-23
¨ BUD REX S P. Z O.O w Gdañsku
zatrudni: Montera rusztowañ, Pomocnika montera rusztowañ, Montera kad³ubów Tel.+48 58 306 06 08
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 Policji
w Szczecinie tel.(091) 82-11-235
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) 577-7030 lub z PKS tel. kom. 601-440-160.
Powiatowy urz¹d Pracy w £obzie
planuje na wiosnê zorganizowanie
nastêpuj¹cych szkoleñ dla osób bezrobotnych:
OPIEKUN DO OSÓB STARSZYCH I NIEPE£NOSPRAWNYCH Z NAUK¥ JÊZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO.
BRUKARZ Wymagania: wykszta³cenie podstawowe.
Wszystkie koszty zwi¹zane ze szkoleniem pokrywa Urz¹d Pracy, ponadto wyp³aca dodatki szkoleniowe
oraz refunduje koszty dojazdu.
Zapisy przyjmowane s¹ w PUP
£obez osobicie b¹d telefonicznie
nr tel. (091) 577-70-30
lub (091) 397-42-44 lub w Filii w
Resku tel. (091) 395-13-09.
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Powstaje monografia ³obeskiego sportu

£OBESKIE KLUBY SPORTOWE
w latach 1945-1963 (cz. 1)
Poni¿ej przedstawiamy pierwszy
odcinek z cyklu historii ³obeskiego
sportu. Od kilku lat tak¹ monografiê
przygotowuje pan Zdzis³aw Bogdanowicz, który zgodzi³ siê udostêpniæ do
publikacji kilka jej fragmentów. Ca³oæ
ma ukazaæ siê w formie ksi¹¿kowej po
wakacjach. Mamy nadziejê, ¿e ksi¹¿ka
siê uka¿e, bo £obez nie dorobi³ siê do
tej pory ¿adnej monografii.
Dzisiaj publikujemy wstêp do historii ³obeskich klubów sportowych, jakie powsta³y tu¿ po wojnie.

***
Natychmiast po zakoñczeniu dzia³añ II wojny wiatowej na teren Ziemi
£obeskiej zaczêli przybywaæ pierwsi
osadnicy. Ludnoæ migracyjna z ró¿nych stron wiata i regionów Polski
powoli zlewa³a siê w jednolit¹ ca³oæ,
tworz¹c m³ode spo³eczeñstwo pomorskie. Nowi mieszkañcy dzielili siê na
takich, którzy przybywali z centralnych
województw i tych, co powrócili z robót przymusowych z Niemiec. Tu znaleli swoje miejsce osadnicy wojskowi,
przesiedleñcy z Bieszczad oraz repatrianci z Kresów Wschodnich. Ta ziemia przygarnê³a zmêczonych Polaków
po latach gehenny w dalekiej Syberii.
Wszyscy przyzwyczajali siê do siebie,
nios¹c pomoc i u³atwiaj¹c wzajemnie
rozpoczête nowe, nie³atwe ¿ycie. Problem dzielnicowoci i podzia³u mieszkañców nie istnia³, pomimo, ¿e pochodzenie ka¿dego mo¿na by³o wskazaæ po
jego metodzie pracy, po urz¹dzeniu
mieszkania, po wymowie czy zwyczajach i uroczystociach rodzinnych.
Wród nich byli równie¿ ludzie z
¿y³k¹ spo³ecznikowsk¹, wnosz¹cy ró¿norakie wzorce dzia³alnoci obyczajowej, kulturowej a tak¿e sportowej.
Osadnicy, pionierzy polskiego Pomorza powoli zacierali smutny obraz wyniszczonej i zrujnowanej przez walec
wojny ziemi. Ju¿ pierwszy rok po wyzwoleniu zaowocowa³ nie tylko uruchomieniem w miecie zak³adów produkcyjnych i us³ugowych, sieci handlowej, kocio³ów, szkó³, administracji,
ale i przyst¹pieniem do organizowania
¿ycia sportowego.
Dzia³ania wojenne w latach 1939 45 na terenie miasta i okolic przynios³y
ogromne straty, a zniszczeniu uleg³y
zw³aszcza trwa³e zabudowania. Po¿oga
nie ominê³a obiektów s³u¿¹cych spo³eczeñstwu do rozwijania kultury fizycznej. Przedwojenna miejska hala sportowa - Thurnhalle, zosta³a doszczêtnie
spalona, kompleks rekreacyjny w parku
miejskim z³o¿ony z kortów tenisowych
i strzelnicy uleg³ dewastacji, kryte trybuny hipodromu w wiêtoborcu czêciowo rozebrano a resztê spalono.
Szczêliwie zachowa³y siê w dobrej
kondycji obiekty stadionu miejskiego,
po³o¿one nad Reg¹ przy ulicu Boles³awa Bieruta (przed wojn¹ Hindenburgstrasse). Miejsce to s³u¿y³o nowemu
spo³eczeñstwu £obza jako centrum
¿ycia sportowego. Dalej funkcjonowa-

³o trawiaste boisko do gry w pi³kê
no¿n¹, a tak¿e wykorzystywano sprawne place i urz¹dzenia do gry w siatkówkê i koszykówkê. Nad samym brzegiem
rzeki zachowa³y siê korty tenisowe oraz
skocznia i rzutnia lekkoatletyczna. Dla
widzów s³u¿y³y miejsca siedz¹ce na
trzech rzêdach drewnianych ³awek
wokó³ g³ównego placu oraz trybuna na
100 osób. Dodatkowo boisko miejskie
pe³ni³o wa¿n¹ rolê zbiórek spo³ecznoci lokalnej, organizacji wieców i uroczystoci pañstwowych.
Wiele pokoleñ mieszkañców przedwojennego £obza i obszarów dorzecza
rzeki Regi z pietyzmem kultywowa³o
pamiêæ o swoim rodaku - Friedrichu Ludwiku Jahnie (1778 - 1852). Zdoby³ On
szacunek i uznanie jako twórca niemieckiego systemu gimnastycznego i
ludowego ruchu sportowego. Jego postêpowe idee wywar³y wp³yw na rozwój
powszechnej kultury fizycznej nie tylko na Pomorzu, ale tak¿e w Europie i na
ca³ym wiecie. Za przyk³adem niemieckich stowarzyszeñ zak³adanych przez F.
L. Jahna w XIX wieku, powsta³o w naszym kraju, jeszcze pod zaborami. Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³.
Z inspiracji ojca gimnastyki F. L.
Jahna, w po³owie XIX w. zaczyna ¿ywo
funkcjonowaæ w £obzie plac sportowy,
jeden z pierwszych w Europie. Za³o¿ony w parku miejskim od strony po³udniowej miasta (za cmentarzem), wród
wzgórz morenowych, s³u¿y³ lokalnemu
spo³eczeñstwu za atrakcyjne miejsce do
zabaw i æwiczeñ ruchowych.
Pofa³dowany teren polodowcowy i
w otoczeniu przyjaznej natury, wykorzystano do urz¹dzenia lenego boiska
z bramkami do gier zespo³owych, 300 metrowego toru saneczkowego, strzelnicy, kortów tenisowych a nawet letniej
kawiarenki. Sieæ alejek spacerowych
wokó³ Wzgórza Rolanda uzupe³nia³a
bazê do czynnego spêdzenia czasu na
wie¿ym powietrzu.
Powojenna, rodz¹ca siê w Polsce
m³oda w³adza pañstwowa nie mia³a
wypracowanej koncepcji sportu powszechnego. Natomiast ciekawe i skuteczne metody aktywizacji kultury fizycznej wnosi³y tworzone stowarzyszenia spo³eczne i organizacje m³odzie¿owe. W styczniu 1946 roku dekret Krajowej Rady Narodowej zdecydowa³, ¿e
Zwi¹zek Samopomocy Ch³opskiej
(ZSCh) zajmie siê tak¿e sprawami
usportowienia mieszkañców obszarów
wiejskich. Pod skrzyd³ami ZSCh tworzy³y siê zrêby klubów i kó³ Ludowych
Zespo³ów Sportowych (LZS). Nowe
treci programowe, nobilituj¹ce kulturê fizyczn¹, wnios³a organizacja Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Wici. Ju¿ w
lipcu 1945 roku grupy m³odych, zdeterminowanych do pracy dzia³aczy kierowanych centralnie, podzielono na kilkuosobowe zespo³y, które rozjecha³y
siê w rejon Pomorza Zachodniego z zadaniem zak³adania ogniw ZMW
Wici. W ten sposób do powiatu
£awiczka (póniejszy powiat ³obeski)

przybyli entuzjaci krzewienia sportu bracia Stanis³aw i Wac³aw £êccy.
W okresie koñcz¹cej siê dekady lat
40. dzia³a³a w ca³ym kraju Powszechna
Organizacja S³u¿ba Polsce, powo³ana
ustaw¹ Sejmu z dnia 25.02.1948 r. O
powszechnym obowi¹zku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego m³odzie¿y. Komendantura SP w
£obzie, zgodnie z intencjami w³adz centralnych, w³¹czy³a ca³oæ m³odzie¿y do
sportowo - obronnej akcji zdobywania
odznak SPO i SPBO. Boiska zape³nia³y
siê uczestnikami gier dru¿ynowych i ró¿norodnych zajêæ ruchowych, a trasy crossów prze³ajowych dziewczêtami i ch³opcami w ramach Biegów Narodowych i
Marszów Jesiennych. Wszêdzie da³o siê
zauwa¿yæ silne nasycenie imprez sportowych treciami politycznymi.
Pierwsze imprezy sportowe w £obzie
to mecze pi³ki no¿nej rozgrywane od lipca 1945 roku. Przeciwnikami miejscowych futbolistów by³y zespo³y wojskowe wystêpuj¹ce jeszcze w ¿o³nierskich
butach i spodniach od munduru.
W pierwsz¹ rocznicê uchwalenia
Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), 22 lipca
1945 r., zorganizowano na boisku sportowym przy ulicy Bieruta mecz pi³karski. Na plac wybieg³y po raz pierwszy w
dziejach powojennego miasta, dwie jedenastki - z jednej strony dru¿yna goci
z³o¿ona z ¿o³nierzy Armii Radzieckiej
stacjonuj¹cych w dwóch garnizonach, w
£obzie i Resku, z drugiej strony ³obezianie, pierwsi osadnicy. Z wielkim zaciekawieniem miejsca na drewnianych ³awkach oraz na trawiastych zboczach okalaj¹cych plac sportowy, zajêli nowi
mieszkañcy Ziemi £obeskiej. wiadkowie tego widowiska futbolowego zapamiêtali szczególnie fakt, i¿ na trybunie
obok siebie zasiedli wa¿ni gocie:
- genera³ Armii Radzieckiej, dowódca 20 Dywizji Artylerii Przeciwpancernej,
- Pe³nomocnik Rz¹du na Obwód
£awiczka - Leopold P³achecki,
- pierwszy Burmistrz £obza - Stefan
Nowak.
Ten historyczny dla miasta mecz pi³karski zakoñczy³ siê wysokim zwyciêstwem zespo³u z czerwon¹ gwiazd¹ 6:0.
Jesieni¹ 1945 roku przy Komendzie
Powiatowej Milicji Obywatelskiej zostaje za³o¿ona pierwsza organizacja
sportowa w powiecie pod nazw¹ Milicyjny Klub Sportowy Gwardia. Klub reprezentowa³ blisko 200 - osobow¹ za³ogê funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Urzêdu Bezpieczeñstwa. Miejscem rodz¹cej siê kultury fizycznej by³o
boisko miejskie po³o¿one pomiêdzy
rzeni¹ a warsztatami szko³y zawodowej, nad Reg¹. Mieszkañcy chêtnie
korzystali z tego obiektu przez nastêpne 20 lat, do czasu wybudowania i oddania do u¿ytku nowoczesnego Stadionu Miejskiego im. XX-lecia PRL przy
ulicy Siewnej.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Przy³¹czyli osiedle do miasta

Nie ma ju¿ Kolonii Bienice,
jest ulica S³oneczna
(DOBRA) Przez wiele lat w
Dobrej problemem mieszkañców
osiedla przy wyjedzie na £obez
by³a nazwa tego osiedla  Kolonia
Bienice i zwi¹zana z ni¹ odrêbnoæ administracyjna. Mieszkañcy mieszkali niby w miecie, ale
faktycznie na wsi. Teraz kolonia
zosta³a w³¹czona do miasta.
A¿ dziw bierze, ¿e przez tyle lat
nikt tego problemu nie rozwi¹za³. A
problem by³, gdy¿ niektórzy mieszkañcy opowiadali, jak to chc¹cy trafiæ na to osiedle, kierowali siê do
Bienic, po³o¿onych w zupe³nie innym miejscu gminy. Mo¿na tylko
sobie wyobraziæ, ile przez ten czas
takich pomy³ek by³o.
Dopiero burmistrz Barbara Wilczek zajê³a siê spraw¹ i doprowadzi³a j¹ do fina³u. Przeprowadzi³a
konsultacje i wiêkszoæ mieszkañców osiedla wypowiedzia³a siê za
zmian¹ administracyjn¹ i po³¹czenie z miastem. Rada poprzedniej
kadencji podjê³a uchwa³ê i na jej
podstawie Kolonia Bienice mog³a
zostaæ przy³¹czona do miasta. Teraz osiedle nie nazywa siê ju¿ Kolonia Bienice, lecz le¿y w Dobrej
przy ul. S³onecznej. Dotychczasowe pomy³ki potwierdza prezes
Spó³dzielni Mieszkaniowej Dobra Jan Szczepañski (na zdjêciu).

- Ludzie pytali siê o Bienice i tam
nas szukali. Jak zamawia³em dostawê wêgla, to jedzili i szukali nas po

ca³ej okolicy.  mówi. 
Jakie koszty bêdziemy
musieli ponieæ zwi¹zane ze zmian¹ adresu, ale
ju¿ bêdziemy w Dobrej.
 dodaje.
Znajduj¹ce siê na
osiedlu firmy i spó³dzielnia mieszkaniowa bêd¹ musia³y zmieniæ piecz¹tki i wprowadziæ zmiany we

wpisie o dzia³alnoci gospodarczej,
jakie dokonuje siê w urzêdzie. Rada
podjê³a uchwa³ê, ¿e firmy za tak¹
zmianê nie ponios¹ kosztów, czyli
mog¹ je wprowadziæ bezp³atnie. W
zwi¹zku z t¹ zmian¹ gmina mog³aby
poszerzyæ wjazd i poprawiæ drogê na
osiedle od strony sklepu. To by³aby
oznaka, ¿e osiedle ju¿ naprawdê
przynale¿y do miasta.
KAR

POWITANIE WIOSNY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RUNOWIE POMORSKIM
(RUNOWO POM.) Wiosna to
pocz¹tek nowego cyklu ¿ycia, to po¿egnanie d³ugiej i trudnej zimy, to
czas budzenia siê do ¿ycia, czas zasiewów i czekania na plony. Ludzie
wierzyli, ¿e pewne obrzêdy magiczne przypiesz¹ jej nadejcie.
Jednym z tych obrzêdów zachowanych do dzisiaj jest topienie marzanny. Zwyczaj ten jest ju¿ opisywany w XV wiecznych ród³ach. W
niektórych czêciach Polski rozwi¹zywano snopki w stodo³ach, aby
szczêcie i dobrobyt goci³y w domach. Kolejny obyczaj wi¹za³ siê z
pierwszym wiosennym grzmotem,
gdy¿ to on w³anie byt symbolicznym gestem zap³odnienia ziemi.
Wierzono, ¿e tego dnia p³azy i gady
opuszczaj¹ podziemne kryjówki i
wychodz¹ na wiat³o dnia, a robaki
rozpoczynaj¹ swoje bujne, pod-

ziemne ¿ycie, aby uszlachetniaæ
glebê. Te zwyczaje zaginê³y jako w
naszej codziennoci i jedynym, który pozosta³, jest topienie marzanny.
Kolorowo, weso³o i atrakcyjnie
przebiega³o powitanie wiosny w
Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim. Zaraz po pierwszym
dzwonku barwny korowód z³o¿ony
z uczniów i nauczycieli przeszed³
ulicami Runowa Pom. Przedstawiciele klas nieli marzanny - zimowe panny, a pozostali kolorowe
wiosenne kwiaty. Pozosta³¹ czêæ
dnia uczniowie spêdzili w szkole.
Odby³ siê konkurs na Miss Wiosny. Komisja mia³a nie lada problem, gdy¿ uczennice bior¹ce
udzia³ prezentowa³y przepiêkne
stroje, wykonane samodzielnie lub
z pomoc¹ rodziców. Decyzj¹ jurorów Miss Wiosny 2007 zosta³a

uczennica klasy I Natalia Malinowska. Nastêpnie klasy zaprezentowa³y wykonane przez siebie marzanny.
Najpiêkniejsz¹ okaza³a siê marzanna wykonana przez uczniów klasy
pierwszej.
W tym dniu odby³ siê równie¿ I
Konkurs Piosenki Ekologicznej,
którego organizatorem byli: Z.
Ungerman, W. Komicka, ks. T.
Giedrys. W kategorii klas 0-3
pierwsze miejsce zajê³a Anna Was,
drugie miejsce Weronika Kamiñska
- uczennice klasy III. Trzecie miejsce przypad³o uczennicy klasy O
Julii Kamiñskiej, za wyró¿nienie w
tej kategorii otrzyma³a Milena
Szczyputkowska z klasy II. Pierwsze miejsce w kategorii klas 4-6
wypiewa³a uczennica klasy 6a Paulina Stachniuk, drugie przypad³o
duetowi: Justynie Plewie i Patrycji

Jackiewicz z klasy 5b, trzecie zajê³a
Laura Korcz, równie¿ uczennica tej
klasy. Jurorzy w tej kategorii wiekowej wyró¿nili Agatê Bajowsk¹ z
klasy czwartej. Wszyscy uczniowie
bior¹cy udzia³ w konkursach otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne upominki ufundowane przez ks. T. Giedrysa, któremu sk³adamy serdeczne
podziêkowania.
W czasie trwania imprezy odbywa³a siê sprzeda¿ ciasta przez rodziców naszych uczniów, a pozyskane
rodki finansowe zasil¹ konto Rady
Rodziców. Ca³¹ uroczystoæ zakoñczy³o pieczenie kie³basek przy
ognisku. Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Runowie Pom.
by³o dniem bardzo udanym, weso³ym, z licznymi atrakcjami.
Organizatorki imprezy: Zofia
Ungerman, Wies³awa Komicka.
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AKTUALNE NA DZIEÑ 02.04.2007

¨ MICHA£ÓW MAREK MICHALCZYSZYN w Wêgorzynie
zatrudni: Mechanika samochodów
osobowych i ciê¿arowych, Robotnika budowlanego, Ksiêgowego
Tel. (091) 397-17-51
¨ SWEDWOOD w Resku zatrudni: Operatora maszyn stolarskich
Tel. (091) 57-90-700
¨ PPUH JAMEX w Wêgorzynie
zatrudni na stanowiska: Pozostali
robotnicy przy pracach prostych
w przemyle Tel. (091) 39-71-951
¨ EKO FARB S.C. w £obzie zatrudni: Kierowcê samochodu ciê¿arowego kat C+E. Tel. (091) 39-766-42
¨ DEKOR PLUS W £obzie zatrudni: Pracownika biurowego tel.
0579-31-32
¨ WYDAWNICTWO POLSKA
PRASA POMORSKA w £obzie zatrudni: Drukarza lub osobê chêtn¹
do przyuczenia do zawodu
tel.09139-737-30
¨ US£UGI TRANSPORTOWE I
HANDEL ART. PRZEMYS£OWYMI
w Mieszewie zatrudni: Kierowcê
kat C+E. Tel. (091) 397-26-29
¨ ZAK£AD OGÓLNOBUDOWLANY w Wêgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego Kom. 606-471-786
¨ ZAK£ADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A
w £obzie zatrudni na stanowiska:
Pozostali in¿ynierowie chemicy,
Pozostali in¿ynierowie mechanicy, Pozostali operatorzy maszyn
do produkcji wyrobów z gumy,
Spawacz, Tokarz Tel. (091) 39740-41
¨ EURO  TRANSPORT w Gryficach zatrudni: Kierowcê kat C+E
Tel. (091) 384-25-27
¨ RIVAAL SP Z O.O w £obzie zatrudni na stanowiska: Pozostali robotnicy przygotowuj¹cy drewno i
pokrewni
(praca przy produkcji sto³ów), Lakiernik Tel.(091) 397-62-21
¨ TOP TOMASZ MIELCAREK w
Wêgorzynie zatrudni: Sprzedawcê
Tel.(091)579-22-07
Oferty pracy spoza powiatu ³obeskiego:

¨ TIMsp.jawna zatrudni: Pracownika torowego, Spawaczy,
Praca na terenie gminy RESKO
tel. 0698012485/06813594476
¨ ZAK£AD US£UG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Iñsku zatrudni: Pilarza Tel. (091) 562-33-90

TURYSTYKA
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Noce i poranki wci¹¿ s¹ ch³odne. Jednak¿e ch³ody witu szybko ustêpuj¹,
a w ci¹gu dnia jest ju¿ ciep³o i s³onecznie. Idealna pogoda na d³u¿szy spacer.

Rajd pieszy ORODKI KONNE
- ZABYTKOWE KOCIO£Y
W tak piêknych okolicznociach przyrody i nie tylko
Niedzielê 1 kwietnia ³obescy turyci spêdzili w trasie, w
lesie i na polu, w miecie i na
wsi, zwiedzaj¹c ³obeskie
orodki konne i zabytkowe kocio³y wiejskie. Na zaproszenia ³obzian przybyli tak¿e piechurzy z Klubu Tatrzañskiego
przy PTTK w Szczecinie oraz
zza miedzy, z Drawska Pom.
Zebra³o siê nas w sumie ponad
60 osób. Organizatorzy rajdu
to Ognisko TKKF B³yskawica £obez oraz £obeskie Centrum Turystyki.
Przy stacji kolejowej
wszystkich zebranych powitali
Jerzy Rakocy - Prezes TKKF-u oraz
El¿bieta Winiewska z £CT. Z uwagi, ¿e
to niedziela palmowa, turyci otrzymali
niewielkie palmy lub ga³¹zki wierzbowe, które ka¿dy przypi¹³ sobie do koszuli lub kurtki. Rajdowiczów prowadzili El¿bieta Winiewska z £CT oraz
Adam Kogut z TKKF-u. Trasa rajdu:
£obez - wiêtoborzec - Bonin - Wysiedle - £obez. Oko³o 15 km przyjemnego
wiosennego spaceru. To ju¿ kolejny
rajd na Ziemi £obeskiej z udzia³em turystów ze Szczecina. Poprzednia wyprawa Do grodziska Karwowo odby³a siê 3.04.2005r. Szczecinianie byli zachwyceni opisywan¹ imprez¹ i na pewno bêdziemy spotykaæ siê czêciej.
Kontakty z turystami z Drawska s¹ natomiast bardzo bogate. W tym roku na
wspólnych imprezach spotkalimy siê
ju¿ 6 razy (ten rajd jest siódmy).
W £obzie przy ul. Wêgorzyñskiej
turyci zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne Zagroda pana Henryka
Szabuni, gdzie mo¿na by³o obejrzeæ
kozy oraz Stasia - strusia afrykañskiego. Niestety jego ¿ona Nel nie wysz³a
przywitaæ siê z turystami. A osio³, znany zapewne wielu ³obzianom z publicznych wystêpów, w tym czasie zmierza³
na procesjê niedzieli palmowej.
Maszeruj¹c skrajem lasu turyci
dotarli do wiêtoborca, gdzie zwiedzilimy teren by³ego Stada Ogierów Skarbu Pañstwa w £obzie. Obejrzelimy
stajnie, kryt¹ uje¿d¿alniê i hipodrom.
Obiekty obecnie stoj¹ puste i co tu du¿o
mówiæ niszczej¹. Dok³adnie rzecz bior¹c prawie puste, gdy¿ nadal jest tam
kilka koni, które turyci mogli obejrzeæ,
dziêki uprzejmoci ich w³aciciela pana
Jasiñskiego. £obeskie stado przez dziesiêciolecia stanowi³o najwiêksz¹ atrakcjê £obza. Obiekt znany by³ w ca³ej
Polsce. Przyje¿d¿ali tu s³awni ludzie.
Orodek organizowa³ liczne zawody
konne w skokach i uje¿d¿aniu, gonitwy
za lisem oraz powo¿enie zaprzêgami.

..

Stado za³o¿one zosta³o w 1876 r. przez
Juliusza von Schlüttera jako Pommerische Landgestüt Labes. Ponad stuletnie tradycje na naszych oczach rozpadaj¹ siê w nicoæ. Wielka szkoda.
Ze wiêtoborca przez las ruszylimy do Bonina, znanej wioski koniarzy.
Tutaj swoje orodki konne zaprezentowali nam panowie Grzegorz Majewski
i Stefan Mazur. Turyci mogli obejrzeæ
konie stoj¹ce w boksach, w stajniach i
biegaj¹ce po wybiegach. Pan Majewski
krótko opowiedzia³ historiê zespo³u
dworsko-folwarczno-parkowego z
prze³omu XIX-XX w., który ju¿ od
dawna wykorzystywany jest na orodek
konny. Turyci zatrzymali siê tak¿e na
chwilê modlitwy w boniñskim kociele
pw. w. Józefa z 1845 r. Fundatorem
wi¹tyni by³ Luis von Borcke. W kociele turyci uczcili pamiêæ Jana Paw³a
II w drug¹ rocznicê jego mierci.
Na boniñskiej hubertówce, przy
ognisku turyci mogli nabraæ si³ na
dalsz¹ wêdrówkê. Na piechurów czeka³y ju¿ pieczone kie³baski, owoce,
ciastka i napoje, przygotowane przez
Jurka Rakocego, sponsorowane przez
organizatorów. Zorganizowano tak¿e
konkurencje sprawnociowe  rzut
opon¹ i rzut lotk¹ do tarczy. Najsprawniejsi okazali siê Ania Krakos,
Ania Bosiak i Jolata G³uchowska oraz
Mariusz Ziemecki, Pawe³ Górzyñski i
Pawe³ Nowakowski. Upominek
otrzyma³a tak¿e Kasia G³uchowska 
najm³odszy uczestnik rajdu. Nagrody
ufundowa³o Ognisko TKKF B³yskawica. Uczestnicy rajdu otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Z Bonina drog¹ len¹ a nastêpnie
asfaltow¹ piechurzy dotarli do wsi
Wysiedle, gdzie g³ówn¹ atrakcj¹ jest
oczywicie zabytkowy koció³. wi¹tynia znana jest nie tylko na terenie Ziemi
£obeskiej, ale tak¿e w ca³ym regionie.
Zas³u¿enie zwana jest pere³k¹ Ziemi
£obeskiej. Koció³ w stylu renesanso-

wym wzniesiony zosta³ przez Joachima
VIII Borcka w XVI w. Bogate i niezwyk³e ciekawe manierystyczne wyposa¿enie zosta³o ufundowane w pocz¹tkach
XVII w. za spraw¹ Heninga V i jego
nastêpców.
Bonin (do 1945r. Bonin) i Wysiedle
(do 1945r. Woitzel) to stare redniowieczne wsie przez wieki zwi¹zane z
rodem Borków (Borcków), w³odarzy
Ziemi £obeskiej. Obie zosta³y zbudowane na planie owalnicy, który wci¹¿
pozostaje czytelny.
Poln¹ drog¹ turyci powrócili do
£obza, gdzie rajd zas³u¿enie dobieg³
koñca. Na skraju miasta zaliczylimy
jeszcze krótki postój przy m³ynie na
£o¿nicy, zwanym rutownikiem.
Rajd nie by³by tak udany, gdyby nie
¿yczliwoæ wielu osób. Pragniemy podziêkowaæ w³acicielom zwiedzanych
obiektów: panu Henrykowi Szabuni gospodarstwo agroturystyczne Zagroda w £obzie, panu Szczepanowi
Olesiñskiemu - administratorowi
Agencji Nieruchomoci Rolnych JGZ
w Nowogardzie, panu Grzegorzowi
Majewskiemu - Orodek Treningowy
Koni w Boninie, panu Stefanowi Mazurowi - Stado Koni Mazur w Bonine. Za umo¿liwienie zwiedzenia kocio³ów w Boninie i Wysiedlu dziêkujemy ks. proboszczowi Leszkowi Filipkowi, parafia Zajezierze. Za skorzystanie z hubertówki w Boninie panu
Marianowi Kopce, leniczemu lenictwa Bonin. Dziêkujemy tak¿e panu Eugeniuszowi Kwaniakowi za umilenie
muzyk¹ spotkania przy ognisku.
Zapraszamy na kolejne imprezy turystyczne na Ziemi £obeskiej.
Z turystycznym pozdrowieniem
El¿bieta Winiewska  £obeskie
Centrum Turystyki
Adam Kogut - Ognisko TKKF
B³yskawica £obez
Zdjêcia: Adam Horbacz
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Zebrali pieni¹dze, uszyli opaski
- dzieci maj¹ byæ widoczne
(£OBEZ) W dniu 2 kwietnia
Szko³a Podstawowa Nr 1 w £obzie
zorganizowa³a dzieñ pod has³em
Bezpieczna Szko³a.
W tym dniu uczniowie klas najm³odszych I-III prezentowali na scenie
swoje osi¹gniêcia artystyczne zwi¹zane
z promowaniem bezpiecznej szko³y w
formie wystêpów artystycznych, prac
plastycznych. Dzieñ ten by³ podsumowaniem ca³orocznej pracy szko³y w
zakresie prewencji kryminalnej tj. bezpieczeñstwa uczniów w szkole, w drodze do szko³y. Na uroczystoæ zostali
zaproszeni przedstawiciele Urzêdu
Miejskiego w £obzie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat £obeski oraz
Komendy Powiatowej Policji w £obzie.
Podczas spotkania dosz³o do wrêczenia opasek odblaskowych dla
wszystkich uczniów klas pierwszych.
Opaski z napisem Bezpieczny Powiat
£obeski uczniowie otrzymali, aby od
tej chwili nosiæ je w szczególnoci w
okresie wieczorowo-nocnym, co bez
w¹tpienia poprawi ich bezpieczeñstwo

na drodze. Powy¿sze opaski zosta³y
zakupione przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski z pieniêdzy,
jakie uzbiera³a sama m³odzie¿. W okre-

Sygnalizacji wietlnej
nie bêdzie
(£OBEZ) Drogi i ich stan to jedna
z najwiêkszych bol¹czek miasta. Miasta, w którym za stan dróg odpowiadaj¹
a¿ trzy zarz¹dy, a g³ównymi ci¹gami
zajmuje siê Rejon Dróg Wojewódzkich
w Drawsku Pomorskim. Z zarz¹dem
dróg wojewódzkich gmina ma doæ
napiête stosunki od czasu przejêcia
przez zarz¹d ulic Segala i Niepodleg³oci. Wówczas to gmina mia³a przej¹æ w
zarz¹d czêæ ulicy Niepodleg³oci, na
odcinku od skrzy¿owania z ulic¹
Obroñców Stalingradu do £obeskiego
Domu Kultury. Radni stanêli jednak
okoniem i nie podjêli decyzji o przejêciu odcinka, argumentuj¹c swoj¹ decyzjê brakiem pewnoci, czy zarz¹d wojewódzki podejmie niezbêdne prace na
przejêtych przez siebie trasach.
Obecne w³adze pragn¹ wróciæ jednak do tej koncepcji. W ubieg³¹ rodê
wiceburmistrz Ireneusz Kabat na spotkaniu wyborczym Rady Osiedla zapowiedzia³ przygotowanie na czerwiec
uchwa³y maj¹cej usankcjonowaæ przejêcie wspomnianego docinka od zarz¹REKLAMA

du wojewódzkiego. Tego samego dnia
obaj burmistrzowie odbyli spotkanie z
dyrekcj¹ Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Drawsku. Drogi wojewódzkie przymierzaj¹ siê w tym roku do remontu
dróg na odcinku £obez  Wêgorzyno 
Iñsko oraz na trasie £obez - Strzmiele.
W samym £obzie planowany jest remont skrzy¿owania ulic Bema z Kocieln¹ oraz poprawa przejcia pod wiaduktem przy Segala. Starania o sygnalizacjê wietln¹ nie przynios³y jednak
¿adnego rezultatu. Drogi wojewódzkie
t³umacz¹ siê zbyt wysokimi kosztami
takiej inwestycji w stosunku do potrzeb.
Termin przyst¹pienia do prac nie jest
znany, a ich zakres mo¿e siê zmieniæ po
zmianie na stanowisku dyrektora Zarz¹du Dróg w Koszalinie.
Problemem dla gminy pozostaje te¿
kwestia utrzymania czystoci na ulicach. Drogi wojewódzkie rozpoczê³y
sprz¹tanie dopiero od 1 kwietnia, a
Zarz¹d Dróg Powiatowych nie porozumia³ siê jeszcze z Przedsiêbiorstwem
Us³ug Komunalnych.
(gp)

sie grudnia 2006 r. miedzy innymi harcerze z Dru¿yny Harcerskiej £obeskie W³óczykije pod opiek¹ Ma³gorzaty Zieniuk, harcerze z Dru¿yny
Wilki pod opiek¹ Krystyny Kubackiej i m³odzie¿ z ³obeskiego Liceum
pod opiek¹ Anny Rabiejewskiej wykonali nieodp³atnie karty wi¹teczne, które nastêpnie sprzedali mieszkañcom miasta. Z uzyskanych pieniêdzy uszyto opaski w Centrum Integracji Spo³ecznej w £obzie. Opaski
wrêczyli: prezes Stowarzyszenia
Bezpieczny Powiat £obeski Henryk
Musia³ oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w £obzie kom.
Andrzej Sarnowski.
(R. K.)
REKLAMA
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Sarmata zaprasza

(DOBRA) Rusza Pomorska Liga
Oldbojów. W najbli¿sz¹ sobotê oldboje
Sarmaty Dobra zapraszaj¹ na mecz z zespo³em z Wierzchowa. Mecz odbêdzie siê
na stadionie w Dobrej o godz. 17.00. (r)

List do redakcji
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Ceny sprzed lat

W swoich notatkach natkn¹³em siê na wykaz cen
niektórych towarów i us³ug
obowi¹zuj¹cych 40 lat temu.
W 1967 roku inaczej kszta³towa³y siê ceny. W porównaniu do cen wspó³czesnych czêæ
by³a przybli¿ona, ale niektóre
znacznie odbiega³y. Ceny okrelane by³y w pe³nych z³otówkach, ale
znikoma iloæ liczona z dok³adnoci¹ do groszy.
1. Odzie¿ przed laty by³a
droga. Wcale nie luksusowe
ubranie mêskie kosztowa³o
1.480,00 z³otych, spodnie
325,00, koszula bia³a 164,00 a
kolorowa 110,00 lub nawet
82,00. Spodenki gimnastyczne
kosztowa³y 26,00, skarpetki
25,00 za ciesz¹cy siê wród
m³odszego pokolenia beret
27,00 z³. W pralni czyszczenie
marynarki kosztowa³o 10,00 z³.
Zakup butów to wydatek 190,00,
a naprawa to wydatek co najmniej 20,00. Pude³eczko czarnej
pasty w kiosku nabyæ mo¿na
by³o za 5,20 z³otych.

REKLAMA

Z ¯YCIA POWIATU

2. rodki higieny by³y stosunkowo tañsze. Strzy¿enie mêskie
stanowi³o wydatek 7,00 lub 8,00
z³otych. W kioskach Ruchu mo¿na by³o nabyæ myd³o toaletowe w
cenie 3,00 z³ a tanie ¿yletki tylko
1,00 z³. W mieszkaniach ma³o kto
posiada³ ³azienki i dlatego na piêtrze rzeni przy ówczesnej ulicy
Bieruta, w miejscu gdzie obecnie
znajduje siê supersam, mieci³a siê
³ania z pojedynczymi wannami i
natryskami. £aniê obs³ugiwa³o
ma³¿eñstwo Dajnowskich. Korzystanie z wanny wyceniono na 4,00
z³ i przestrzegano, by k¹piel trwa³a
nie d³u¿ej, ni¿ pó³ godziny.
3. Inne wydatki, które zanotowa³em, to zakup namiotu bez pod³ogi z jednym masztem za 505,00
z³, wywo³anie filmu czarno - bia³ego bez odbitek 5,00, bilet wstêpu
na mecz pi³karski 3,00 oraz widokówki od 1,60 wzwy¿. Urz¹d
Pocztowo - Telekomunikacyjny
pobiera³ op³aty za korzystanie ze
skrytki w wysokoci 3,75 z³otych
miesiêcznie.
Zbigniew Harbuz
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Rada Osiedla nie interesuje mieszkañców

(£OBEZ) W ubieg³¹ rodê zakoñczy³y siê wybory do Rady Osiedla. Rozpoczête w poniedzia³ek wybory nie cieszy³y siê
zbytnim zainteresowaniem mieszkañców. Na ka¿dym z zebrañ nie by³o wymaganej 20% frekwencji i wszystkie spotkania wyborcze odby³y siê w drugim terminie, pó³ godziny póniej (w drugim podejciu frekwencja nie jest wymagana).
W sk³ad rady weszli: Miros³awa Bobowska, Rafa³ ¯ukowski, Tadeusz Rabijewski, Zdzis³aw Szklarski, Bogumi³a
Górna, Teresa Smolich, Stanis³awa Podyma, Krzysztofa Rodziewicz, Andrzej Kowalczyk, Helena ¯uk, Jan Gibowski,
Franciszek Stefanowski, Jan Jung, Przemys³aw Grzelak i Jadwiga Doroszuk.

Wybory do rady od czasu jej powstania w £obzie nigdy nie cieszy³y
siê zbytnim zainteresowaniem. Trochê wiêksze nast¹pi³o w 1998 roku,
kiedy to w czasie reformy administracyjnej w kraju aktywnoæ spo³eczna mieszkañców miasta by³a
ogólnie wy¿sza. W 2003 roku rozwa¿ano mo¿liwoæ zlikwidowania tego
organu doradczego. W czasie przeprowadzonych wówczas konsultacji
mieszkañcy uznali, ¿e rada powinna
istnieæ. Tu¿ po ostatnich wyborach
do rady wiêkszoæ jej cz³onków przesta³a uczestniczyæ w pracach rady.
W kwietniu rada wy³oni sporód
siebie zarz¹d i komisjê rewizyjn¹. (gp)

tygodnik ³obeski 11.04.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str. 15

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6; tel 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 z³. Tel. 692 141 969
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
n Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

n Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnociowe w Drawsku
Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piêtro,
56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, ³azienka z wc, balkon, zadbane, standard podwy¿szony - okna pcv, panele, g³adzie, glazura, terakota. Cena 100
000 z³ do negocjacji. Tel. 094 363
22 42, 0 889 588 671.

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
US£UGI
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 Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n V i d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

NIERUCHOMOCI

INNE

n Sprzedam atrakcyjny komplet do
pierwszej komunii w. dla dziewczynki, równie¿ do przebrania - tanio. Tel. 601 557 712
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669
348 840.
n Sprzedam automat do lodów produkcji NRD. Tel. 510 098 071
(£obez).
n Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia
kurczaków. Tel. 091 397 41 54,
500 781 267.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum Gryfic.
I - piêrto, powierzchnia u¿ytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.

n PW RUTEX D.W JANTAR w Rewalu zatrudni na stanowisko: recepcjonista - wykszta³cenie rednie + znajomoæ jêzyka niemieckiego, konserwator, ratownik - na basen kryty. Tel.
091 384 42 61, 063 899 484.
n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Szczeciñski producent odzie¿y
damskiej zatrudni od zaraz szwaczki.
tel 091 433 45 97 lub 0 601 755 294

n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

n Sprzedam psy rasy owczarek
niemiecki - suczki z rodowodem,
2 miesiêczne, cena 350 z³, rodzice na miejscu. Tel. 604 911 055,
696 593 304

n STADNINA W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
ZATRUDNI NA UMOWÊ O PRACÊ
PRACOWNIKÓW DO OPIEKI NAD
STADEM ROZRODCZYM. ZAPEWNIAMY BEZP£ATNE ZAKWATEROWANIE. TEL. KONT. 502 666 778.

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam pawilon handlowy
na targowisku w £obzie. Tel.
695 427 151.
n Sprzedam dzia³kê 535 mkw w
centrum Wêgorzyna z dokumentacj¹. Tel. 885 187 065.
n Sprzedam w Wêgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze + dzia³ka budowlana 20 ar. i 16 ar. ogrodu,
Cena 50 000 z³. Tel. 885 187 065.
n Sprzedam w £obzie rozpoczêt¹
budowê, powierzchnia dzia³ki 516
mkw. TANIO! Tel. 506 272 584.
n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

n OW Jantar w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam domek w miejscowoci
Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek o
powierzchni 0,05a, w zabudowie
szeregowej. Cena 37 000 z³. Tel.
501 570 462, 886 635 084.

INFORMACJE

Str. 16

Derby dla Sarmaty
SARMATA Dobra  MEWA Resko 3:2 (2:1)
Sarmata: Damian Brodowicz  Dawid Grzelak, Jaros³aw Jaszczuk, Kamil Pacelt, Damian Anulicz, £ukasz Olechnowicz, Krzysztof Kieruzel, Emilian Kamiñski, Damian Padziñski, Dawid Dudek,
Damian Dzierbicki oraz Adrian Lewicki, Mateusz Miko³owski, Tomasz Surma, Kacper Skrobiñski, Bogdan Kaczor i Pawe³ Graczykowski. Trener Tomasz Surma.
Mewa: Maciej Ostrowski  Dariusz Kêsy, Marcin Paw³owski, Micha³ ¯urawik, Mariusz B³aszczyk (Bogdan Majewski), £ukasz Gabry, Klaudiusz Wasiak, Pawe³ Frost, Krzysztof Kopka (46 Miros³aw Pietrowski), Marek Gradus, Pawe³ £abas (60 Kuba Konczewski). Trener Dariusz Kêsy.
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Trudno wygrywaæ
juniorami i dobrymi
chêciami
WIATOWID £obez  PROMIEÑ Mosty 0:1 (0:0)
wiatowid: Pawe³ Krystosiak  £ukasz Brona, Rafa³ Zielonka, Micha³
Koba, Kamil Duczyñski (Kulczyñski), Kamil Kacprzak (Grzegorz
Paw³owicz), Marcin Grzywacz, £ukasz Osiñski (Micha³ £añ), Kamil
Iwachniuk, Marcin Mosi¹dz, Sylwester Micha³owski (£ukasz
Zielonka). Trener Wojciech Krakus.

Bramki: 3 - Damian Padziñski, 30 - £ukasz Olechnowicz i 62
- Krzysztof Kieruzel dla Sarmaty; 2 - Klaudiusz Wasiak i 75 Pawe³
Frost dla Mewy.
W sobotnie przedwi¹teczne
popo³udnie przy pe³nej trybunie
Sarmata Dobra rozegra³ z Mew¹
Resko kolejne spotkanie derbowe
na szczeblu powiatu. Pi³karze
Mewy po dwóch wiosennych pora¿kach przyjechali do Dobrej z mocnym postanowieniem uzyskania
korzystnego rezultatu. Dla pi³karzy
Sarmaty ewentualne zwyciêstwo
potwierdza³o by przynale¿noæ tej
dru¿yny do cis³ej czo³ówki tabeli.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze fakty,
mecz od samego pocz¹tku by³ bardzo emocjonuj¹cy. Ju¿ pierwsza
akcja Mewy w 2 min. zakoñczy³a siê
zdobyciem bramki przez Klaudiusza Wasiaka. Jednak ju¿ kilkadziesi¹t sekund póniej Damian Padziñski strza³em w d³ugi róg uzyska³
wyrównanie i zdoby³ swoj¹ 10
bramkê w tym sezonie. Wynik 1:1
mimo starañ obu dru¿yn na jego
zmianê utrzymywa³ siê a¿ do 30
min. kiedy to silnym strza³em z 16 m
popisa³ siê Dawid Dudek, po którym
bramkarz Mewy wybi³ pi³kê przed
siebie, lecz nadbiegaj¹cy £ukasz
Olechnowicz bez problemu umieci³ j¹ w bramce Ostrowskiego.
Po zmianie stron, w 62 min.
Krzysztof Kieruzel ³adnym strza³em z
20 m podwy¿szy³ wynik na 3:1 dla
Sarmaty. Po tej bramce rozpoczê³a siê
15-minutowa dominacja zespo³u Sar-

maty. W tym kwadransie zawodnicy
Sarmaty wypracowali sobie kilka dogodnych sytuacji strzeleckich, w tym
trzy tzw. stuprocentowe. Jednak tak
jak w przys³owiu, ¿e niewykorzystane sytuacje siê mszcz¹, kontra Mewy
w 77 min. zakoñczy³a siê zdobyciem
kontaktowej bramki przez Paw³a Frosta. I mimo nerwowej koñcówki w
wykonaniu zawodników obu dru¿yn
wynik 3:2 utrzyma³ siê do koñca meczu. Pora¿ka Mewy niew¹tpliwie pogorszy³a i tak trudn¹ sytuacjê tej dru¿yny w tabeli klasy okrêgowej. Zwyciêstwo Sarmaty prolonguje szansê na
skuteczn¹ walkê o miejsce w czo³ówce tabeli. Ale wartoæ obu dru¿yn
zweryfikuj¹ najbli¿sze mecze z dru¿ynami, które maj¹ podobne cele.
- Chocia¿ nie zdobylimy punktów, to by³ najlepszy z dotychczasowych trzech rozegranych przez nas
meczów. Teraz musimy wygraæ z
D¹brovi¹.  powiedzia³ trener Kêsy,
który w tym meczu bêdzie pauzowa³
z powodu czterech ¿ó³tych kartek,
wiêc zawodnicy bêd¹ musieli zmobilizowaæ siê podwójnie, by strzec
bramki, ale te¿ strzelaæ gole myl¹c
o zdobyciu punktów.

D¹brovia, Iskierka i Masovia
wygra³y swoje mecze i odskoczy³y
od wiatowida o kilka punktów.
Mecz z Promieniem by³ do wygrania,
bo dru¿yna z Mostów niewiele na
boisku pokaza³a, ale strzeli³a bramkê
i zdoby³a trzy punkty. Micha³owski
w pewnym momencie powinien
przy³o¿yæ tylko nogê do pi³ki i skierowaæ j¹ do siatki, ale nogi mu siê popl¹ta³y i zmarnowa³ najlepsz¹ okazjê
do zdobycia gola. Przy straconej
bramce trochê winy ponosi Krystosiak, który wybieg³ do napastnika,

ale za póno i ten przelobowa³ pi³kê
nad nim. Za to kapitalnie obroni³ trzy
strza³y z bliskiej odleg³oci, czym
uratowa³ ³obezian od wy¿szej pora¿ki. Wniosek ten sam od pocz¹tku
rundy wiosennej  trudno wygrywaæ
juniorami i dobrymi chêciami. Nie
tylko brakuje dowiadczenia, ale
przede wszystkim techniki, co widaæ
po najprostszych przyjêciach pi³ek.
Jedyni dowiadczeni zawodnicy 
Piotr Kie³tyka i Krzysztof niadek,
którzy mogliby trochê uporz¹dkowaæ grê  nieobecni na boisku. (r)

Juniorzy Sarmaty pokonali
Mewê 6:0. Bramki zdobyli: Kamiñski - 3 (w tym jedn¹ z 50 m), Zdunek,
Za³êcki i Korzonek. (estan, kar)

TKKF B³yskawica w £obzie zaprasza
do udzia³u w RAJDZIE TURYSTYKI
ROWEROWEJ Z WIZYT¥ U WÊDKARZY
¨ trasa: £OBEZ  BRZENIAK  £OBEZ
¨ Niedziela 15.04.2007
¨ na trasie ognisko turystyczne
¨ wpisowe 2 z³, cz³onkowie TKKF
B³yskawica - ulga 50 %
¨ zapewniamy: kie³baski, napoje
i mi³¹ atmosferê
¨ ZBIÓRKA - godz. 10:00, £obez, pl. Spó³dzielców
(obok restauracji Stodo³a)
¨ informacje  skarbnik TKKF Józefa Spa³ka tel. 505517187, e-mail TKKF: adamku@vp.pl

Zaproszenie na turniej w Dobrej
Serdecznie zapraszamy dru¿yny kobiece do wziêcia udzia³u w turnieju, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup sprzêtu sportowego dla uczniów szko³y podstawowej w Dobrej.
Zasady turnieju:
- dru¿yny 3 osobowe (+2 osoby rezerwowe)
- wiek: bez ograniczeñ
- wpisowe: 5 z³ od osoby
- obowi¹zkowe stroje sportowe
- czas gry: 10 min.
Turniej odbêdzie siê 24 kwietnia od godz. 16.30 w sali gimnastycznej
Szko³y Podstawowej w Dobrej. Zg³oszenia dru¿yn do dnia 20 kwietnia
br. u p. Doroty Grzywacz - wietlica szkolna lub telefonicznie pod nr tel.
(091) 39 14 410.
Samorz¹d Uczniowski SP w Dobrej.
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Mocne wejcie
Darka Nadkiernicznego
Darek Nadkierniczny (Sparta
Wêgorzyno) po raz pierwszy w tej
rundzie wszed³ na boisko i od razu
strzeli³ dwie bramki. Strzeli³ tak¿e
Krzysztof Gwód, pokazuj¹c, ¿e
weterani na naszych boiskach mog¹
byæ d³ugo przydatni dla swojego zespo³u, z którym s¹ zwi¹zani na dobre
i z³e. Sparta wygra³a wysoko z rywalem s¹siaduj¹cym w tabeli i to chyba
zapowiada jej marsz w górê. Ale te¿
o pozostaniu na górze marzy Sarmata, z któr¹ Sparta zagra u siebie w najbli¿sz¹ sobotê i bêdzie to mecz na
szczycie powiatowych rozgrywek.
Na pewno emocji nie zabraknie.
Do rankingu do³¹czyli Klaudiusz
Wasiak i Pawe³ Frost z Mewy. Mo¿e
na d³u¿ej wspomog¹ ostatnio niedysponowanego strzelecko Marka Gradusa, do którego w liderowaniu w
rankingu do³¹czy³ Damian Padziñski, strzelaj¹c bramkê Mewie.

Strzelcy powiatu
³obeskiego

11 bramek: Marek Gradus (Mewa),
Damian Padziñski (Sarmata)
9 bramek: Kamil Iwachniuk
(wiatowid)
8 bramek: Pawe³ Graczykowski
(Sarmata),
7 bramek: £ukasz Tomaszkiewicz,
Mateusz Rylling (Radovia)
6 bramek: Daniel Romañczyk, Wojtek Kli (Sparta), Krzysztof Kieruzel
(Sarmata)
5 bramek: Emilian Kamiñski, Jarek
Jaszczuk (Sarmata)
4 bramki: Krzysztof niadek (wiatowid), Krzysztof Gwód (Sparta),
£ukasz Olechnowicz (Sarmata)
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz
Nadkierniczny, Marek Dro¿d¿ewski
(Sparta), Mariusz B³aszczyk (Mewa),
Krzysztof Kulik (Radovia)
2 bramki: Wojtek Dorsz (Sarmata),
Kamil Kacprzak, Piotr Kie³tyka,
£ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz
(wiatowid), Dariusz Kêsy, Arek
Paw³owski, Damian Gabry (Mewa)
1 bramka: S³awek Nowak, Artur
Andrusieczko, £ukasz Rzepka,
Pawe³ Samal, Micha³ Szwalec, Tomasz Kmieæ, Marcin Tomaszkiwicz
(Sparta); Micha³ ¯urawik, Franciszek Wójtowicz, Klaudiusz Wasiak,
Pawe³ Frost (Mewa); Sylwester Micha³owski, Wojtek Krakus, Marcin
Grzywacz (wiatowid); Mateusz Miko³owski, Damian Dzierbicki, Dawid Dudek, Kacper Skrobiñski (Sarmata), Irek Kulik, Mateusz Sak,
Przemek Ga³ka (Radovia).

Zespo³y

45 - Sarmata Dobra
31 - Radovia Rado wo Ma³e
25 - wiatowid £obez
24 - Mewa Resko
23 - Sparta Wêgorzyno

INFORMACJE

Pewna wygrana Sparty
KORONA Stuchowo  SPARTA Wêgorzyno 0:4 (0:1)
SPARTA: Przemys³aw Noryca, Jerzy Wojciechowicz, Tomasz Side³ (Tomasz
Kmieæ), Edward Tondrik, Marcin Tomaszkiewicz, Zbigniew Nadkierniczny,
Marek Dro¿d¿ewski, Dariusz Nadkierniczny, Wojciech Kli (Daniel Romañczyk), Micha³ Szwalec, Krzysztof Gwód. Trener Ryszard Jamro¿y.
Bramki: 39 i 49  Dariusz Nadkierniczny, 80  Krzysztof Gwód, 90  Daniel
Romañczyk.
¯ó³te kartki: Dariusz Nadkierniczny, Marcin Tomaszkiewicz.
Czerwona kartka: Edward Tondrik.
20 seria spotkañ skonfrontowa³a ze
sob¹ dwie s¹siaduj¹ce dru¿yny w tabeli:
spadkowicza z V ligi - Koronê Stuchowo
oraz wêgorzyñsk¹ Spartê. Nierówna p³yta boiska w po³¹czeniu z silnym wiatrem,
wprowadza³y niekiedy chaos na placu
gry, czego efektem by³y niecelne zagrania jak równie¿ bardzo niepewne interwencje. Pierwsze 45 minut spotkania
g³ównie toczy³y siê na po³owie gospodarzy, jednak wspomniane wczeniej warunki do gry nie specjalnie sprzyja³y w
skonstruowaniu sk³adnych akcji.
W 6 minucie do górnej pi³ki wystartowa³ Wojtek Kli, którego zdo³a³ ubiec
bramkarz rywali. 180 sekund póniej
jedyne zagro¿enie na lewej flance w
pierwszej po³owie stworzyli gracze ze
Stuchowa, które dalekim wyekspediowaniem pi³ki wyjani³ bezrobotny w
pierwszej po³owie Przemek Noryca. W
13 minucie Spartanie dwukrotnie zagra¿aj¹ rywalom. Najpierw Wojtek Kli
zagrywa pi³kê do Krzyka Gwodzia,
który ostatecznie zosta³ uprzedzony w
polu karnym przez obroñców Korony,
za chwilê póniej z linii 16 metrów nieznacznie siê myli Darek Nadkierniczny,
rozgrywaj¹cy pierwszy mecz tej wiosny.
Na przestrzeni 13 i 14 minuty dwukrotnie odgwizdana zostaje pozycja spalona,
na której mia³by siê znaleæ Gwód.
Powtórki video nie utwierdzaj¹ w przekonaniu jakoby napastnik Sparty w momencie podania znajdowa³ siê bli¿ej
bramkarza rywali, ni¿ ostatni obroñca, a
w po³¹czeniu z decyzjami w drugiej czêci spotkania obu asystentów, mo¿na
jasno stwierdziæ, ¿e to nie by³ ich najlepszy dzieñ. Kolejnego zagro¿enia pod
bramk¹ Korony doczekalimy siê w 26
minucie, kiedy decyduj¹ce podanie
Wojtka Klisia do Micha³a Szwalca, zostaje przeciête przez jednego z obroñców. W 33 minucie niepewnie w polu
karnym interweniuje bramkarz Korony,
wybijaj¹c pi³kê wprost pod nogi Tomka
Sid³a, który od razu uderzy³ na bramkê,
zmuszaj¹c golkeepera ze Stuchowa do
skutecznej interwencji.
W 39 minucie pada pierwszy gol.
Rzut wolny poredni wykonywa³ Marek
Dro¿d¿ewski sprzed w³asnego pola karnego. Futbolówka odbi³a siê przed polem
karnym, nastêpnie przelecia³a nad obroñcami, spad³a na 11 metr, sk¹d Darek Nadkierniczny pokona³ bramkarza rywali.
Drugie 45 minut rozpoczê³o siê równie udanie. W 49 minucie Tomek Side³
zagrywa futbolówkê z okolic rodka boiska na siódmy metr, gdzie niepewnie
interweniuje bramkarz Korony. Do podbitej w górê pi³ki najbli¿ej mia³ Darek
Nadkierniczny, który g³ow¹ skierowa³ j¹
do bramki. Zdobycie drugiego gola nie
najlepiej podzia³a³o na liniê defensywn¹
Sparty. W 55 minucie dwukrotnie gospodarze stanêli przed szans¹ zdobycia kon-

taktowej bramki. Pierwsza okazja to egzekwowany rzut wolny, po którym pi³ka
przesz³a wzd³u¿ pola karnego w nieznacznej odleg³oci mijaj¹c bramkê, za chwilê
póniej niesygnalizowanym, lekkim
strza³em pod poprzeczkê próbowa³ zaskoczyæ Norycê zawodnik Korony. Mijaj¹ dwie minuty i pi³karze Korony znów
ra¿¹ nieskutecznoci¹. Tym razem zagrana futbolówka z g³êbi pola na 11 metr do
znajduj¹cych siê tam (bez krycia!) dwóch
zawodników Korony, zostaje uderzona w
kierunku Przemka Norycy zbyt lekko, by
takim strza³em zdobyæ gola. W 61 minucie szybk¹ akcjê wyprowadzaj¹ Spartanie. Wojtek Kli z lewej strony zagrywa
do Krzyka Gwodzia, który wbiegaj¹c w
pole karne zosta³ nieprawid³owo powstrzymany, jednak gwizdek sêdziego
milcza³. W 64 i 67 gospodarze dwukrotnie strzelaj¹ w kierunku wêgorzyñskiej
bramki, jednak zarówno strza³ z akcji jak
i z rzutu wolnego nie zmierza³y w wiat³o
bramki. W 69 minucie wietne prostopad³e podanie otrzymuje Wojtek Kli. Zdaniem asystenta sêdziego g³ównego (i
pewnie tylko jego) napastnik Sparty znajdowa³ siê na pozycji spalonej. W 75 minucie miejscowi marnuj¹ ostatni¹ dla siebie dogodn¹ okazje w tym meczu. Spóniona interwencja Edka Tondrika pozwoli³a oddaæ strza³ z 6 metrów napastnikowi
Korony, jednak jak siê okaza³o chwilê
póniej - kolejny niecelny. W tym samym
momencie na placu gry pojawia siê Daniel Romañczyk. W 80 minucie na 16
metrze krótko zagrywa do Micha³a
Szwalca, ten wje¿d¿a z pi³k¹ w pole karne, ci¹ga na siebie trzech obroñców
Korony, oddaje futbolówkê osamotnionemu Krzykowi Gwodziowi, który z
piêciu metrów zdobywa trzeciego gola. W
88 minucie Edek Tondrik koñczy grê w
tym spotkaniu. Jednak zanim wylecia³ z
boiska, sam zosta³ sfaulowany, za co rywal otrzyma³ napomnienie. Gdy z p³yty
boiska podniós³ siê nasz zawodnik, arbiter równie¿ napomnia³ go ¿ó³t¹ kartk¹.
Mija kilka sekund, sêdzia znów podchodzi do Tondrika i pokazuje mu drug¹
¿ó³t¹ kartkê i w konsekwencji czerwon¹. Za jakie przewinienie by³y oba
napomnienia? Zapewne wiedz¹ to sami
zainteresowani. Mimo os³abienia,
Spartanie dobijaj¹ rywala w doliczonym czasie gry. Akcjê w rodkowej strefie boiska zainicjowa³ Daniel Romañczyk, który szybko przemieci³ siê w
pole karne rywala po drodze wymieniaj¹c podanie z Krzykiem Gwodziem.
Na 11 metrze dochodzi do faulu, czego
efektem jest jedenastka podyktowana
przez arbitra spotkania. Pewnym egzekutorem okaza³ siê byæ sam poszkodowany, zdobywaj¹c czwartego gola dla
zespo³u. Chwilê póniej sêdzia zakoñczy³ spotkanie, w którym Spartanie
zwyciê¿yli wysoko i pewnie.
(msz)
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WYNIKI I TABELE
Klasa okrêgowa
wiatowid £obez - Promieñ Mosty
0:1, D¹brovia Stara D¹browa - Orze³
Prusinowo 4:1, Sarmata Dobra Mewa Resko 3:2, Korona Stuchowo
- Sparta Wêgorzyno 0:4, KP Police II
- Orkan Suchañ 3:0, Vielgovia Szczecin - Iskierka mierdnica 1:4, Masovia Maszewo - Ina Iñsko 4:1, Wicher
Brojce - wit Szczecin 0:1.
1. wit Szczecin
45 44-17
2. KP Police II
41 53-26
3. Sarmata Dobra
39 45-24
4. Wicher Brojce
31 30-24
5. Promieñ Mosty
31 26-20
6. Vielgovia Szczecin 29 34-42
7. Sparta Wêgorzyno 28 26-18
8. Masovia Maszewo 27 30-32
9. Iskierka mierdnica 27 37-33
10. D¹brovia Stara D¹browa 25 27-32
11. Korona Stuchowo 25 31-38
12. wiatowid £obez 21 25-34
13. Ina Iñsko
20 29-51
14. Mewa Resko
19 24-44
15. Orze³ Prusinowo 18 25-40
16. Orkan Suchañ
15 14-25
V liga
Vineta Wolin - D¹b Dêbno 1:2, Sparta
Gryfice - Polonia P³oty 1:0, Pomorzanin Nowogard - Piast Chociwel 1:0,
Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO
TRAS Szczecin 4:0, Osadnik Mylibórz - Radovia Radowo Ma³e 3:0, Odra
Chojna - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 0:3,
Zorza Dobrzany - K³os Pe³czyce 3:1,
Fagus Ko³bacz - Piast Choszczno 1:1.
1. D¹b Dêbno
53 50-16
2. Piast Choszczno
44 48-18
3. Vineta Wolin
42 41-24
4. Odra Chojna
40 50-25
5. Orze³ Trzciñsko-Zd.
39 39-24
6. Pomorzanin Now.
38 50-30
7. Polonia P³oty
26 39-31
8. Hutnik EKO TRAS Szcz. 25 34-35
9. Osadnik Mylibórz
24 31-44
10. Sparta Gryfice
22 29-36
11. Mieszko Mieszkowice 22 20-21
12. Fagus Ko³bacz
20 23-41
13. Radovia Radowo Ma³e 20 30-54
14. Piast Chociwel
20 26-28
15. K³os Pe³czyce
14 16-35
16. Zorza Dobrzany
7 20-84

GRANIE W PLANIE

Klasa okrêgowa
14 kwiecieñ (sobota): 16:00 Sparta
Wêgorzyno - Sarmata Dobra;15:00
Mewa Resko - D¹brovia Stara D¹browa; 14:00 wit Szczecin - Masovia
Maszewo; 13:00 Ina Iñsko - Vielgovia Szczecin.
15 kwiecieñ (niedziela): 14:00 Korona Stuchowo - KP Police II; 15:00
Iskierka mierdnica - Orkan Suchañ;
14:00 Orze³ Prusinowo - wiatowid
£obez; 16:00 Promieñ Mosty - Wicher Brojce.
V liga
14 kwiecieñ (sobota): 17:00 Orze³
Trzciñsko-Zdrój - D¹b Dêbno; 14:00
Radovia Radowo Ma³e - Mieszko
Mieszkowice; 13:00 Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Pomorzanin Nowogard; 16:00 Piast Chociwel - Polonia
P³oty.
15 kwiecieñ (niedziela): 16:00 Fagus
Ko³bacz - Sparta Gryfice; 15:00 K³os
Pe³czyce - Odra Chojna; 15:00 Vineta
Wolin - Osadnik Mylibórz; 16:30
Piast Choszczno - Zorza Dobrzany.

SPORT
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RUSZ SIÊ CZ£OWIEKU!
(WÊGORZYNO) W ramach
ogólnopolskiej akcji pt.:
Rusz siê cz³owieku, od
26 do 27 marca w Szkole
Podstawowej w Wêgorzynie
zorganizowany zosta³
halowy turniej pi³ki no¿nej,
maj¹cy na celu zachêcenie
uczniów do aktywnoci
fizycznej, oderwania ich od
telewizorów i komputerów
oraz integracjê rówieników
z ró¿nych klas.

Uczniowie SP Wêgorzyno zawsze, kiedy tylko maj¹ szansê zrobiæ co wiêcej, ni¿ wymaga tego
program szkolny, licznie uczestnicz¹ w rywalizacji sportowej. Nie
inaczej by³o i tym razem. Do turnieju zg³osi³o siê 21 szecioosobowych dru¿yn, które zosta³y podzielone na trzy kategorie wiekowe, zarówno w kategorii dziewcz¹t jak i ch³opców. W sumie rozegrano 27 meczów i strzelono wiele
efektownych bramek.
W poszczególnych kategoriach
pierwsze miejsca zajêli:
Dziewczêta kl. 2-3- FC Tygrysice: K. Pytel, W.£epik, K.Og³oziñska, D.Blacharska, M. Pastwa, J.
Winiewska.
Dziewczêta kl. 4  Ewce Wêgo-

Prawdziwi zwyciêzcy, wszyscy bez wzglêdu na miejsca i nagrody. Oni potrafi¹ siê niele ruszaæ.

rzyno: A.Sienkiewicz, E. Jówiakowska, P. Kowal, A. Konefa³,
M.¯urawik, M. Kurko.
Dziewczêta kl. V-VI  FC Girls:
B. Maciupa, D. Stasiak, J. Side³, M.
Staruch, A. Abramczuk.
Ch³opcy kl. 1-2 - Or³y Wêgorzyna: G. Bogucki, O. Waszczyk, J.
£uksza, P. Moroz, J. Stasiak.
Ch³opcy kl. 3-4  FC Barcelona: P. ¯urawik, D. Patelczyk, K. Makarski, M. Pietkiewicz, M. Trytek,
K. Czerwiñski.
Ch³opcy kl. V-VI  Anio³ki: N.
Jêdrzejczak, A. Nowak, W. Grabarek, R. Waszczyk, P. Kalinowski

IX Wiosenne Biegi
Prze³ajowe w Dobrej
(DOBRA) 19 kwietnia w Dobrej, ju¿ po raz dziewi¹ty, odbêd¹
siê wiosenne biegi prze³ajowe. Ich
organizatorem jest Uczniowski
Klub Sportowy Arbod. Biegi,
które odbywaj¹ siê w Dobrej s¹ masow¹ imprez¹ dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów. Zawody ciesz¹ siê wielkim zainteresowaniem i z ka¿dym rokiem bierze w
nich udzia³ coraz wiêcej zawodniczek i zawodników. W czasie impre-

zy odbywa siê 12 biegów w poszczególnych kategoriach, a biegacze
wspó³zawodnicz¹ w klasyfikacji indywidualnej oraz zdobywaj¹ punkty do klasyfikacji dru¿ynowej szkó³.
Z uwagi na regionalny charakter
Wiosennych Biegów Prze³ajowych
zosta³y one objête patronatem Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki,
Starostwa Powiatowego w £obzie
oraz Rady Wojewódzkiej LZS w
Szczecinie.
(r)

MECZE O MISTRZOSTWO KLASY OKRÊGOWEJ
ROZGRYWANE W DOBREJ PRZY ULICY SPORTOWEJ
Sarmata Dobra
Sarmata Dobra
Sarmata Dobra
Sarmata Dobra
Sarmata Dobra
Sarmata Dobra
Sarmata Dobra

- Promieñ Mosty
- Mewa Resko
- Korona Stuchowo
- KP Police
- wiatowid £obez
- Masovia Maszewo
- Orkan Suchañ

24.03.07r.
07.04.07r.
21.04.07r.
28.04.07r.
12.05.07r.
26.05.07r.
09.06.07r.

14.00 16.00
15.00 17.00
15.00 17.00
15.00 17.00
15.00 17.00
15.00 17.00
14.00 16.00

Turniej pi³ki siatkowej o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica

Najlepsi ch³opcy
z ³obeskiego liceum
(£OBEZ) 1 kwietnia br. w hali
sportowo-widowiskowej w £obzie
rozegrano turniej pi³ki siatkowej,
którego organizatorem by³o Ognisko TKKF B³yskawica i Urz¹d
Miejski w £obzie. Zg³osi³y siê 3
dru¿yny: Drawsko Pom., Studenci
Szczecin i Liceum £obez. Sêdziowali Arkadiusz Siwiñki, Andrzej
Mrozowicz i Marian Szyjka.
Mimo ma³ej iloci zespo³ów, turniej trwa³ doæ d³ugo, bo od godz.
11.00 do 15.30.
Turniej rozegrano systemem
ka¿dy z ka¿dym. Mecze by³ bardzo
zaciête i wyrównane. W setach by³

remis i o zwyciêstwie zdecydowa³y
tak zwane ma³e punkty. Najlepsi
okazali siê ch³opcy z ³obeskiego liceum, drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Drawska Pom., a trzecie Studenci. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary. Zawodnicy zostali
poczêstowani kie³baskami i kaw¹.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zdaniem sêdziów by³ Mateusz
Wiatas.
Zapraszamy siatkarzy na nastêpny turniej. To bêdzie szansa na odegranie siê.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Kogut.

Wyrok

Sygn. akt II K 98/07 Ds. 38/07 Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
dnia 14 marca 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II WYDZIA£ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a, Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 14.03.2007 r. sprawy:

Krzysztofa Malinowskiego,

s. Stanis³awa i Janiny z d. Garbarczyk, ur. 13 czerwca 1970 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 29 grudnia 2006 r. o godz. 18.40 w Wêgorzynie
na ul. Nowy wiat kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onej wynikiem 1,20 mg/l w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a
par. 2 kk
Orzeka:
I. oskar¿onego Krzysztofa Malinowskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza
mu karê grzywny w wysokoci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym i rowerów
na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oci.
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Karczemna awantura
(ZAGÓRZYCE) 31 marca oko³o godz. 23:50 w Zagórzycach przy
lokalu Karczma, Szymon M., Jaros³aw . i Rafa³ S, bij¹c rêkami i kopi¹c nogami po ca³ym ciele dokonali pobicia Andrzeja S. wskutek czego dozna³ z³amania nosa oraz otaræ
naskórka.
To nie by³ prima aprilis
(RO¯NOWO) 1 kwietnia w
Ro¿nowie, Piotr S., Andrzej S.,
Krzysztof S., Szymon M., Patryk M.
i Jaros³aw ., wszczêli pomiêdzy
sob¹ bójkê, w wyniku której doznali
lekkich obra¿eñ.
Wymuszenie
(RESKO) 4 kwietnia o godz.
8:30 w Resku na ul. Al. Wolnoci
Robert S. kieruj¹c samochodem
marki Opel wymusi³ pierwszeñstwo
przejazdu na kieruj¹cej samochodem marki Citroen doprowadzaj¹c
do zderzenia pojazdów.
Kradzie¿ jamnika
(£OSONICA) 1 kwietnia w
godz. 15:00  20:00 w £osonicy
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y psa rasy jamnik. Straty w kwocie
200 z³ poniós³ Marek W.
Kradzie¿ w altance
(£OBEZ) W nocy z 4 na 5 kwietnia w £obzie przy ul. H. Sawickiej,
nieznany sprawca po uprzednim
wybiciu szyby w oknie altany, doko-

na³ kradzie¿y telewizora i wie¿y stereo. Straty w kwocie 1150 z³ poniós³
Andrzej W.
Zwin¹³ golarkê
(KOLONIA ZAGÓRZYCE) 5
kwietnia oko³o godziny 19:00 w
Kolonii Zagórzyce Adam W. z
otwartego mieszkania dokona³ kradzie¿y elektrycznej golarki wartoci 180 z³otych na szkodê Bronis³awa N.
Z³omiarz
(KLEPNICA) Miêdzy 2, a 7
kwietnia w Klêpnicy sprawca z
obejcia gospodarskiego Grzegorza
L. dokona³ kradzie¿y ró¿nych elementów metalowych ³¹cznej wartoci 200 z³.
Kieszonkowiec
(£OBEZ) 6 kwietnia w godzinach 12:00  15:00 w sklepie NETTO w £obzie nieznany sprawca z
zewnêtrznej kieszeni kurtki Zbigniewa N. dokona³ kradzie¿y portfela z dowodem osobistym i prawem
jazdy.
Kolejna kolizja na s³ynnym
skrzy¿owaniu
(£OBEZ) 9 kwietnia o godz.
11:50 w £obzie na skrzy¿owaniu ulic
Niepodleg³oci i Segala Robert J.,
kieruj¹c samochodem marki Opel
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
Leonardowi K. kieruj¹cemu samochodem Toyota , powoduj¹c kolizjê
obu pojazdów.

Jazda z zakazem
(WIEWIECKO) 2 kwietnia oko³o godz. 18:15 w Wiewiecku,
Ryszard R. kierowa³ samochodem Opel pomimo zakazu kierowania
pojazdami orzeczonego przez SR w £obzie.
(MO£DAWIN) 5 kwietnia w Mo³dawinie Ryszard ., kierowa³
holowanym samochodem marki Golf , wbrew zakazowi s¹dowemu
S¹du Rejonowego w £obzie
(£OBEZ) 7 marca o godzinie 16:30 na ulicy Podgórnej w £obzie
Artur D. kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym pomimo s¹dowego zakazu
kierowania pojazdami mechanicznymi orzeczonego przez SR £obez
(MIESZEWO) 8 kwietnia oko³o godz. 19:15 w Mieszewie, Piotr
P. wykonuj¹c manewr cofania samochodem VW Golf uderzy³ w samochód marki VW Passat powoduj¹c jego uszkodzenie. Sprawca
odjecha³ z miejsca zdarzenia. Kierowa³ samochodem wbrew zakazowi s¹dowemu.

ZNALEZIONO ROWER
W Komendzie Powiatowej Policji w £obzie zabezpieczono znaleziony w dniu 30.03.2007 r. ok. godz. 20.15 w £obzie w Parku im. T.
Kociuszki rower dzieciêcy typu górskiego koloru niebiesko  zielonego z czerwonymi b³otnikami. Mo¿liwoæ odbioru roweru przez jego
w³aciciela w budynku KPP £obez, pokój nr 19.

(WÊGORZYNO) 2 kwietnia o godz. 19:40 w Wêgorzynie
przy na ul. Runowskiej Andrzej
J. kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onym wynikiem 1,04 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
(DOBRA) 4 kwietnia o
godz. 12:50 w Dobrej na ul.
Bema Piotr G. kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym Ursus znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(0,9 promila).
(SULISZEWICE) 5 kwietnia o godzinie 21:30 w m. Suliszewice gm.£obez Grzegorz W
kierowa³ rowerem w stanie nietrzewoci (1,2 promila).
(GRZÊZNO  GRZÊZENKO) 5 kwietnia o godz.
18:30 na drodze Grzêzno Grzêzenko, Aleksander B. kierowa³ rowerem wbrew zakazowi S¹du Rejonowego w £obzie
bêd¹c w stanie nietrzewoci
(1,6 promila).
(GRZÊZNO  GRZÊZENKO) 5 kwietnia o godz.
18:30 na drodze Grzêzno -

Grzêzenko Benedykt B. kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie
nietrzewoci (0,9 promila).
(STAROGARD  MO£STOWO) 6 kwietnia oko³o
godz. 18:00 na drodze Starogard  Mo³stowo, Pawe³ K. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,8 promila).
(LUBIEÑ GÓRNY 
£AGIEWNIKI) 6 kwietnia
oko³o godz. 18:30 na drodze
Lubieñ Górny - £agiewniki
Mieczys³aw P. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,8 promila).
(GOZDNO  SOSNÓWKO) 6 kwietnia o godz. 22:10
na drodze publicznej Gozdno Sosnówko Zdzis³aw A. kierowa³ samochodem marki Fiat
126 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2,2 promila).
(£OBEZ  DALNO) 8
kwietnia o godz. 19:25 na drodze publicznej £obez - Dalno
Wies³aw A., kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,89 promila).

Wyrok
Sygn. akt II K 70/07 Ds. 1366/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 12 marca 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: ASR Wojciech D¹browski
Protokolant: Katarzyna Kwana
W obecnoci apl. Prok. Anny Pol  Aniuksztys, po rozpoznaniu
dnia 12 marca 2007 r., sprawy:

Marka Gryczona,

s. Ryszarda i Heleny z d. Ha³a, ur. 15 padziernika 1975 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 01 listopada 2006 r. oko³o godziny 0.05 na drodze Starogard  Mo³stowo kierowa³ motorowerem m-ki Chart o numerze rejestracyjnym ZLO H771 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,07 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn 178 a par. 1 kk
Orzeka:
I. oskar¿onego Marka Gryczona uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza karê
grzywny 80 (osiemdziesi¹t) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stwaki w kwocie 10 (dziesiêæ) z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech)
lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973
r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza oskar¿onemu op³atê w kwocie 80 (osiemdziesi¹t) z³otych.
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W obiektywie tygodnika.
S£YNNY W £OBZIE DO£EK NA SPRZEDA¯

HUMOR
TYGODNIA

Sowiecki cyrk pañstwowy numer 17 nie ma powodzenia.
Trybuny wiec¹ pustkami. Dyrektor wpada na genialny pomys³: og³asza, ¿e gwodziem przedstawienia bêdzie rewelacyjny numer specjalny, a komu siê on nie spodoba, dostanie
zwrot dziesiêciokrotnej ceny biletu. Publicznoæ szturmuje
kasy, bilety s¹ wyprzedane na miesi¹c naprzód.
Podczas pierwszego przedstawienia dyrektor zapowiada:
- A teraz nasz numer specjalny. Komu siê nie spodoba,
otrzyma w kasie dziesiêciokrotn¹ cenê biletu. Towarzysze, orkiestra naszej bohaterskiej KGB odegra Miêdzynarodówkê.
***
- Co by by³o w Polsce, gdyby nie by³o PRL?
- Wszystko.
***

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 13 brzmia³o:
Wrzesieñ miesi¹cem poznawania kandydatów do rad
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Marianna Krzykalak (Przytoñ), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Karolina P³ocka (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria
Szylinowicz (£obez), Zofia Majchrowicz (£obez), Jonanna Michniewicz (£obez),
Roman Galczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Karolina P³ocka z £obza.

Gratulujemy.

Zdarzy³o siê pewnego razu, ¿e Unia Europejska posiad³a
z³omowisko w samym rodku pustyni. Unia orzek³a, ¿e kto
mo¿e dokonaæ kradzie¿y ze z³omowiska, zatem stworzy³a stanowisko nocnego stró¿a i zatrudni³a do tej pracy cz³owieka.
Nastêpnie Unia powiedzia³a:
- Jak stró¿ nocny mo¿e wykonywaæ swoj¹ pracê, kiedy nie
dosta³ instrukcji?
Stworzy³a zatem Unia Dzia³ Planowania i zatrudni³a
dwoje ludzi - jednego do pisania instrukcji, drugiego do
odmierzania czasu pracy. Nastêpnie Unia Europejska rzek³a:
- Sk¹d mogê wiedzieæ, czy nocny stró¿ wykonujê sw¹
pracê prawid³owo?
Zatem Unia stworzy³a dzia³ Kontroli Pracy i zatrudni³a
dwoje ludzi, jednego do zbadania problemu, a drugiego do
pisania raportów. Nastêpnie Unia powiedzia³a:
- W jaki sposób nale¿y tym wszystkim ludziom p³aciæ.
Unia stworzy³a wiêc stanowisko referenta do spraw obliczania czasu pracy i ksiêgowego, po czym zatrudni³a na te
stanowiska dwoje ludzi. I rzek³a Unia:
- Kto bêdzie odpowiada³ za tych ludzi?
I Unia stworzy³a Dzia³ Administracji i zatrudni³a w nim
troje ludzi - kierownika administracyjnego, jego zastêpcê i
sekretarkê. I Unia oznajmi³a:
- Przez rok przekroczy³am bud¿et o 18 tysiêcy, muszê
zatem dokonaæ ciêæ w bud¿ecie.
I zwolni³a Unia z pracy nocnego stró¿a.

