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Kazimierz Rynkiewicz
Debatê owiatow¹ w £obzie poprzedzi³ strajk nauczycieli zorganizowany przez ZNP. Kilka dni póniej mign¹³ mi w telewizji obraz z
konwencji LiD-u, czyli Lewicy i Demokratów, na którym wanie wiêtowano powrót magistra Aleksandra Kwaniewskiego do polityki. W
jednym z pierwszych rzêdów siedzia³ szef ZNP Zygmunt Broniarz.
Zawsze tam siedzia³, wiêc nic nowego siê nie zdarzy³o. ZNP zawsze by³o
lewicowe, wiêc to te¿ nic nowego, ¿e
Broniarz tak sobie zasiad³ obok
Leszka Milera i Longina Pastusiaka.
ZNP przez pó³ wieku komunizmu w
Polsce by³o jedyn¹ organizacj¹ nauczycielsk¹ i w zwi¹zku z tym nikt nie
powinien zaprzeczaæ, ¿e mia³ swój
udzia³ w komunizowaniu Polski. Za
ten proceder dosta³ przywileje nigdzie indziej, poza demoludami, niespotykany. Inne organizacje istnieæ
nie mog³y. ZNP w tamtym ustroju
czu³ siê jak ryba w wodzie. Teraz
woda wyparowa³a i ryba trzepie na
dnie ogonem. I jest problem.
Komunizowanie nauczycielskie
najpierw polega³o na tym, ¿e prawdziw¹ przedwojenn¹ inteligencjê
zast¹pi³a ta po szybkich kursach, nauczaj¹ca teorii Makarenki i Paw³owa, a póniej przedmiotów z przymiotnikiem  socjalistyczny. By³o
przysposobienie do ¿ycia w rodzinie socjalistycznej, by³a ekonomia
socjalistyczna, by³o czerwone harcerstwo, by³y gazetki cienne, pochody i akademie.
Gdy to siê znudzi³o, pozosta³y
pozory. Szko³a schy³kowego okresu
socjalizmu to by³ jeden wielki pozór. Jedyne, co by³o wymagane, to
lojalnoæ wobec tego pozoru. Nikt
nie móg³ powiedzieæ g³ono, ¿e król
jest nagi. I wszyscy pl¹sali wokó³
tego nagiego króla, który by³ ju¿ trupem i mierdzia³, ale o tym te¿ nie
nale¿a³o mówiæ, wiêc zatykano nosy.
Po roku 1990 ZNP nie dokona³
¿adnego zwrotu, rozliczenia z tamtym okresem. Nie zdoby³ siê na
g³êbsz¹ refleksjê  zasadnicz¹ cechê
polskiej wielopokoleniowej inteligencji. Chocia¿by nad tym, ¿e uzyskalimy niepodleg³oæ i stalimy siê
suwerennym krajem, który trzeba
odbudowaæ po latach intelektualnych zniszczeñ. ¯e w ogóle co siê
sta³o, co siê zmieni³o i trzeba na
nowo przeorganizowaæ nasze myle-
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Kto by zechcia³ wisieæ
na bud¿etowym garnuszku prawdy?
nie o wiecie i o nas samych. Wygl¹da to tak, jakby ten wyuczony pozór
ukszta³towa³ osobowoci, sta³ siê
cia³em, charakterologiczn¹ matryc¹,
któr¹ ZNP wyklepuje si³¹ rozpêdu.
Nigdy nie rozumia³em zwi¹zków nauczycielstwa z komunizmem, bo wystarczy³o przecie¿
przeczytaæ kilka ksi¹¿ek na ten temat, by wiedzieæ, ¿e to jest fa³szywe
rozwi¹zanie. A jak brakowa³o ksi¹¿ek, to przecie¿ wystarczy³a niezgoda na ten pozór, fa³sz. Niezgoda
wynikaj¹ca z przes³ania wielopokoleniowej polskiej inteligencji, która
zawsze by³a niepodleg³ociowa,
duchowa i ¿¹dna prawdy. Przeciwko fa³szowi. Ta o prawda  fa³sz;
dobro - z³o by³a fundamentem polskiej inteligencji, wyros³ej na Dekalogu. Ta o napêdza³a wszelk¹ naukê, postêp, wiedzê. Wokó³ tej osi
przecie¿ rozgrywa³a siê nasza historia, tworzy³y siê takie pojêcia jak
honor, odwaga, mêstwo, patriotyzm, umi³owanie ojczyzny i wyrastaj¹ca z niej samorz¹dnoæ.
Najwiêksz¹ klêsk¹ ZNP po wojnie by³o opowiedzenie siê po stronie
fa³szu. Rezygnacja z prawdy. St¹d
dzisiaj tylu nauczycieli, którzy nie
rozumiej¹ rzeczywistoci, s¹ lewicowi z przyzwyczajenia i wygody,
pozbawieni ciekawoci wiata, wyzuci z d¹¿enia do prawdy, z odwagi
i charakteru. Ju¿ dawno przestali
byæ obywatelami kszta³tuj¹cymi
losy swego kraju i wiadomoæ
przysz³ych pokoleñ. Byli w PRL-u
pracownikami najemnymi i po roku
1990 nawet nie spróbowali tego
zmieniæ. Wisz¹ na garnuszku gminy,
starostwa, pañstwa. Teraz wdrapuj¹
siê na brzeg tego garnuszka i zagl¹daj¹, czy s¹ tam pieni¹dze. Na podwy¿ki. Bo ciê¿ko pracuj¹. Gdyby ten
garnuszek choæ raz nape³niæ prawd¹,
to kto by zechcia³ nad nim wisieæ? Na
bud¿etowym garnuszku prawdy...
Musieli by siê rozejæ i szukaæ
gdzie indziej zarobku. Ale zagl¹daj¹c do rodka czy pytaj¹, kto ten
garnuszek nape³nia i jaka jest w tym
ich rola? W tym nape³nianiu go? Nie
pytaj¹, bo to przekracza horyzont
wyobrani spo³ecznej. W garnuszku ma byæ i koniec. Dla lekarzy,
nauczycieli, kolejarzy, urzêdników.
Gdyby porównaæ garnuszek do
ogródka, na którym rosn¹ warzywa,
to po krótkim czasie rozdawania ich
na ogródku nie pozostanie nic. Kto
musi przyjæ, skopaæ go, posiaæ,
opieliæ, by wyros³y nowe warzywa.
Kto to ma zrobiæ? Podobnie z tym
garnuszkiem bud¿etowym. Kto

musi go nape³niaæ, by mo¿na by³o z
niego wyjmowaæ. Kto to robi? A
gdyby tak nauczycielom i pozosta³ym bud¿etowcom postawiæ warunek, ¿e nape³nianie garnuszka zale¿y
od ich pracy, to co by siê okaza³o? ¯e
wezm¹ pod warunkiem, jak co do
niego w³o¿¹. Im wiêcej w³o¿¹, tym
wiêcej bêd¹ mogli wyj¹æ. Im lepiej
wykszta³c¹ ludzi przygotowanych
do pracy, którzy w³o¿¹ do garnuszka,
tym wiêcej z niego bêdzie mo¿na
wyj¹æ. Mówi¹c krótko - jaki jest
wp³yw bud¿etówki na to, by ogródek by³ skopany, uprawiony i ros³y
tam warzywa, które oni chc¹.
Niestety, dzisiaj w ¿aden sposób
praca bud¿etówki nie jest zwi¹zana
w ten sposób z rynkiem, który wk³ada do garnuszka pieni¹dze. Mechanizmy rynkowe i przedsiêbiorczoæ
to dla bud¿etówki abstrakcja. Bezrobocie jest dobrym przyk³adem,
jak bud¿etówka mo¿e wygodnie ¿yæ
w fa³szywym wiecie statystyk, programów, fa³szywych idei walki z
bezrobociem, wymylania czegokolwiek, bez chêci poznania prawdy o danym zjawisku. Król jest nagi,
ale dalej trwa taniec wokó³ niego z
zatkanymi nosami.
Wemy szko³y; chyba w ka¿dej
jest UKS (Uczniowski Klub Sportowy), ale czy spotkali pañstwo na
przyk³ad UKM? Albo UKF? Albo
UKB? Zapytacie  co to takiego.
Otó¿ ja spotka³em jeden jedyny klub
uczniowski nie sportowy. Nazywa³
siê UKP  Uczniowski Klub Plastyka w Golczewie. UKM  to móg³by
byæ Uczniowski Klub Matematyczny, albo Uczniowski Klub Biologiczny itp. itd. Nie ma takich! Dlaczego?
Bo nie ma mylenia na poziomie
gminy, ¿e trzeba w naszym kraju
kszta³ciæ in¿ynierów dla rodzimego
przemys³u, naukowców, konstruktorów, architektów, astronomów. Ma³o
tego  kszta³ciæ i wychowywaæ patriotycznie, by chcieli ten nasz kraj
budowaæ i rozwijaæ, czyli nape³niaæ
bud¿etowy garnuszek.
Niedawno spotkan¹ parê m³odych historyków zapyta³em, czy
znaj¹ dzie³a przedwojennego historyka i filozofa prof. Feliksa Konecznego. Nie znali. ¯yli wycinkiem rzeczywistoci. Prof. Koneczny tworzy³ syntezy. Jednym z za³o¿eñ jego
teorii by³o rozró¿nienie etapów w
rozwoju spo³ecznym. Zauwa¿y³, ¿e
jedne spo³ecznoci s¹ na etapie
mechanizmów, inne  organizmów.
Wiadomo  w mechanizmie jak trybik pêknie, to przestaje funkcjonowaæ. W organizmie spo³ecznym

wszystkie komórki wspó³pracuj¹ i
maj¹ moc wspomagania siê. Dzie³a
prof. Konecznego zosta³y po wojnie
zniszczone, bo ostrzega³, ¿e komunizm narzuci Polsce system mechanistyczny i zniszczy rodz¹cy siê
spo³eczny organizm. Po 1990 roku
mo¿na ju¿ czytaæ prof. Konecznego, ale jak widaæ po m³odych historykach, jeszcze nie w szko³ach i na
uczelniach. Czy kto zastrajkuje, ¿e
kogo czego nie nauczono? Mo¿e
zaczn¹ nauczyciele?
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Opieka
nocna
pozostanie
(£OBEZ) Zapowiadana na
³amach naszego tygodnika zmiana w
³obeskim ambulatorium nie dojdzie
jednak do skutku. Burmistrz Ryszard
Sola podj¹³ negocjacje z prezesem Intermedu Jackiem Kargulem i w pi¹tek obie strony dosz³y do porozumienia
w kwestii pozostawienia nocnej opieki
stacjonarnej w dni powszednie.
- Opieka nocna w dni powszednie
pozostanie  powiedzia³ zaraz po spotkaniu z Jackiem Kargulem burmistrz
Ryszard Sola. - Nie ma niebezpieczeñstwa, je¿eli chodzi o czerwiec, natomiast ustalilimy ju¿ wstêpnie zwiêkszenie w dalszej perspektywie zakresu
us³ug wiadczonych przez ambulatorium. Planujemy udostêpniæ nasze pomieszczenia, ³¹cznie z zabezpieczeniem wiadczeñ rentgenowskich, byæ
mo¿e równie¿ i mammograficznych.
Jest to wie¿a koncepcja. Niebawem
bêdziemy rozmawiaæ o szczegó³ach.
Do koñca czerwca Intermed bêdzie
znajdowaæ siê w pogotowiu. Do tego
czasu opracujemy now¹ koncepcjê.
Bêdziemy te¿ do tej opieki dop³acaæ.
Nie bêd¹ to du¿e pieni¹dza, a podstawowa opieka zdrowotna jest przecie¿
zadaniem gminy.
(gp)
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Kontrola przed prywatyzacj¹

Komisja rewizyjna w ZEC
(£OBEZ) Zgodnie z zapowiedziami burmistrza Ryszarda Soli,
jeszcze w tym roku podjête maj¹
zostaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do
prywatyzacji Zak³adu Energetyki Cieplnej w £obzie. W³adze
gminy maj¹ zamiar szukaæ zewnêtrznego inwestora, gotowego
przeprowadziæ modernizacjê w
zak³adzie.
W³anie w zwi¹zku z planowan¹
modernizacj¹ komisja rewizyjna
rady miejskiej, kierowana przez
radn¹ Helenê Szwemmer, przeprowadzi³a 28 maja br. kontrolê w zak³adzie, przeprowadzaj¹c oglêdziny stanu technicznego oraz analizê
kosztów i przychodów jednostki.
Wed³ug sprawozdania z 31 grudnia 2006 roku zak³ad zrealizowa³ plan
przychodów na poziomie 93,79%
uzyskuj¹c 2810537,82 z³. Koszty jakie poniós³ w ubieg³ym roku zamknê³y siê na poziomie 95,48%,
czyli 2816332,73 z³, przy czym
¿adna z pozycji kosztów nie przekroczy³a zaplanowanych wydatków.
Doæ istotn¹ kwesti¹ dla radnych jest lista d³u¿ników ZEC. Znajduj¹ siê na niej Spó³dzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka (ponad 87 tys.
z³ zaleg³oci, nie ma jednak prze-

kroczenia terminu), Administrator (prawie 83 tys. z³  stan na 28
maja, pocz¹tek zad³u¿ania datuje
siê jeszcze na styczeñ 2007 roku;
zad³u¿enie to nale¿noci dla ZEC od
zarz¹dzanych wspólnot) oraz inne
wspólnoty mieszkaniowe, winne
zak³adowi oko³o 11 tys. z³. W czasie
kontroli radni ustalili, ¿e p³atnoci
spó³dzielni nastêpuj¹ regularnie,
natomiast Administrator uregulowa³ jedynie czêæ zaleg³oci, wp³acaj¹c 24 maja, tu¿ przed kontrol¹, na
konto zak³adu 10 tys. z³. Korespondencja miêdzy obiema firmami dotycz¹ca uregulowania zad³u¿enia
trwa ju¿ od marca bie¿¹cego roku.
W koñcowych zaleceniach radni
wnioskuj¹ o naliczenie przez ZEC
odsetek od d³ugu Administratora,
opieraj¹c siê na zapisie umowy.
Jak dowiedzielimy siê na pi¹tkowym spotkaniu burmistrza z lokalnymi mediami, zaleg³oæ zostanie roz³o¿ona na raty i firma bêdzie
sp³acaæ swoje zad³u¿enie.
W koñcowych zaleceniach radni odnieli siê równie¿ do stanu
technicznego ZEC. Radni za konieczne uznali dokonanie prac remontowych, maj¹cych na celu obni¿enie kosztów wytwarzania energii

przy zachowaniu wzglêdów ochrony rodowiska. Z uwagi na koszty
tych inwestycji radni uwa¿aj¹ równie¿, ¿e konieczna jest zmiana formy organizacyjnej zak³adu. (gp)

Nowi pracodawcy
w £obzie
(£OBEZ) £obeskie smrodki
mog¹ siê okazaæ ród³em niez³ego interesu. Jak dowiedzielimy siê od burmistrza Ryszarda Soli, nieprzyjemnymi
efektami dzia³alnoci Nowamylu i Primy interesuje siê koszaliñska firma produkuj¹ca biogaz. W tej chwili gmina
jest na etapie rozmów z firm¹. Nie wiadomo jednak, czy ewentualna dzia³alnoæ firmy na terenie £obza nie bêdzie
siê wi¹zaæ z kolejnym zapaszkiem.
Pewne, wed³ug w³adz gminy, jest
natomiast pojawienie siê w miecie firmy szwalniczej.
- W czerwcu w miejscu dawnego
Speed & Concept (tzw. kasków) na
ulicy Drawskiej ruszy firma szwalnicza
z Goleniowa. Planuj¹ zatrudniæ tu oko³o
50 szwaczek, do szycia konfekcji damskiej. Firma chce zostaæ tutaj na d³u¿ej.
Kolejna szwalnia ze Stargardu mo¿e
pojawiæ siê na prze³omie lipca i sierpnia
 powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
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Szukam Zarz¹dcy
do gosp. rolnego
500 ha.
Wiek 30-45 lat, znajomoæ jêzyka niemieckiego.
Dyspozycyjny - od zaraz.
Tel. kontaktowy 091 41 66 010.
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Wiêkszoæ przeciw,
nikt nie mówi dlaczego

(£OBEZ) D³ugotrwa³y dzier¿awca gminnej nieruchomoci
mo¿e po kilku latach wyst¹piæ o jej
sprzeda¿ w drodze bezprzetargowej. Niedawno zrobili tak dzier¿awcy nieruchomoci przy ulicy Niepodleg³oci 66. Burmistrz przed
wyra¿eniem zgody na zbycie wyst¹pi³ do rady miejskiej o wyra¿enie
opinii w tej kwestii. Na ostatniej,
rodowej sesji rady, zdecydowana
wiêkszoæ radnych opowiedzia³a
siê przeciw.
Radni rozpatrywali sprzeda¿
dwóch gara¿y i przylegaj¹cej nieruchomoci, po³o¿onych na ulicy
Wojska Polskiego dla osoby prywatnej i firmy Administrator. Ich
w¹tpliwoci wzbudzi³ z³y techniczny stan dzier¿awionych budynków.
Odniós³ siê do nich Mieczys³aw
Fojna, kierownik wydzia³u nieruchomoci, twierdz¹c, ¿e w momencie wydzier¿awiania by³y one w
jeszcze gorszym stanie. Po wyjanieniach dotycz¹cych warunków
sprzeda¿y i stanu budynków radni
zajêli sie rozpatrzeniem dwóch
uchwa³ w sprawie uw³aszczenia
Administratora i drugiego dzier¿awcy.
Obie uchwa³y zosta³y zaopiniowane przez radnych negatywnie.
Jak dowiedzielimy siê dwa dni

póniej, burmistrz Ryszard Sola
przychyli siê do opinii rady.
Na sesji nie pad³ ¿aden argument
za takim rozwi¹zaniem i dziwiæ
mo¿e fakt nie wyra¿enia zgody na
zbycie przez gminê nieruchomoci
dzier¿awcom. Swoje zdanie wyrazi³a jedynie przewodnicz¹ca rady 
jedyna, która g³osowa³a za zbyciem
obu nieruchomoci.
Decyzjê radnych mo¿na jednak
wi¹zaæ z wygasaj¹c¹ w tym roku
umow¹ miêdzy gmin¹, a Administratorem, dotycz¹c¹ zarz¹dzania
lokalami komunalnymi. Wobec niejasnej jeszcze przysz³oci zarz¹dzania komunalk¹ radni nie zamierzaj¹

godziæ siê na uw³aszczenie firmy.
Z tak¹ opini¹ nie zgadza siê
jednak burmistrz Ryszard Sola,
który nie widzi zwi¹zku miêdzy
odmown¹ decyzj¹, a odleg³¹ jeszcze kwesti¹ zarz¹dzania lokalami
gminy. Jak dowiedzielimy siê od
radnych w czasie przerwy, niechêæ
wiêkszoci z nich wobec umo¿liwienia wykupu Administratorowi wynika równie¿ z faktu zad³u¿enia firmy wobec gminnego zak³adu bud¿etowego. Chocia¿, jak
twierdzi przewodnicz¹ca rady, nie
ma to znaczenia formalnego, bowiem zad³u¿enie firmy wynika z
zarz¹dzania wspólnotami. (gp)

Jutrzenka po walnym

Stawka remontowa
nie podwy¿szona

(£OBEZ) Stawka remontowa nie
zwiêkszona, sprawozdania przyjête,
absolutoria udzielone.
Tak najkrócej podsumowaæ mo¿na sobotnie Walne Zebranie Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka. Na zebraniu poruszono równie¿ wyniki lustracji przeprowadzonej w spó³dzielni, obejmuj¹cej lata 2004  2006. Proponowana
przez zarz¹d podwy¿ka stawki remon-

towej o 20 gr za metr znalaz³a siê w
ogniu krytyki, skupionej g³ównie na
sprawozdaniu finansowym spó³dzielni.
Jednym z argumentów przeciwko podwy¿ce by³a równie¿ kwestia sporego, bo
siêgaj¹cego ponad 500 tys. z³ zad³u¿enia lokatorów i najemców spó³dzielni.
Obszerniejsz¹ relacjê z walnego
w spó³dzielni zaprezentujemy czytelnikom w nastêpnym wydaniu tygodnika.
(gp)

Zdzis³aw Trojga w zarz¹dzie powiatu

O likwidacji etatu
zarz¹d myla³ ju¿ wczeniej
(£OBEZ) W rodê zarz¹d powiatu powiêkszy³ siê o jednego cz³onka.
Nieetatowego.

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

Kandydaturê Zdzis³awa Trojgi z Reska
zg³osi³ zarz¹d powiatu. Radni dokonali wyboru g³osuj¹c w tajnym g³osowaniu. Radny Trojga otrzyma³ maksymaln¹ liczbê g³osów. Po
og³oszeniu wyników radni podjêli uchwa³ê powo³uj¹c¹ Zdzis³awa Trojgê na cz³onka zarz¹du. W czasie tej samej sesji radni zmienili równie¿ regulamin starostwa znosz¹cy stanowisko
p³atnego cz³onka zarz¹du.
W nieco póniejszym wyst¹pieniu starosta
Antoni Gutkowski skomentowa³ zatwierdzone
przez radnych zmiany.
- O likwidacji tego stanowiska mylelimy
ju¿ wczeniej, ale musielimy poczekaæ, bo po
prostu nie wypada³o tak szybko poruszaæ tego
tematu. Nasze dzia³ania nie zosta³y wiêc podjête na skutek artyku³u w Tygodniku £obeskim  powiedzia³ starosta.
(gp)

Zdzis³aw Trojga
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Konflikt wêgorzyñski
na p³aszczynie powiatu
(£OBEZ  WÊGORZYNO) Na
ostatniej sesji rady powiatu obecna na
nim przewodnicz¹ca rady miejskiej w
Wêgorzynie, Monika Kumiñska, z³o¿y³a ¿yczenia obecnym radnym z okazji
Dnia Samorz¹dowca oraz odczyta³a list
skierowany do przewodnicz¹cego rady
Marka Kubackiego. List wyra¿a³ oburzenie dzia³aniami radnego rady powiatu Paw³a Bota, któremu przewodnicz¹ca
zarzuci³a, ¿e w biuletynie wydawanym
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wêgorzyna rozpowszechnia k³amstwa, oszczerstwa i insynuacje oraz manipuluje informacjami.
Przewodnicz¹cy rady powiatu
przekaza³ list zainteresowanemu, ale
ten nie zabra³ g³osu na sesji w tej
sprawie. Po sesji przes³a³ do redakcji
owiadczenie, w którym  naszym
zdaniem  nie odniós³ siê ani s³owem
do tych powa¿nych zarzutów, lecz
tylko dokona³ oceny samego wyst¹pienia przewodnicz¹cej rady i jej
samej, u¿ywaj¹c epitetu. Zapewne w
zwi¹zku z tym owiadczeniem kilka dni
póniej otrzymalimy odpowied pani

OWIADCZENIE

Szanowny Panie Redaktorze.
W zwi¹zku z pomówieniami wystosowanymi pod moim adresem przez Pani¹ Monikê Kumiñsk¹ na Sesji Rady Powiatu
w £obzie w dniu 30 maja 2007 r. proszê o zamieszczenie mojego
owiadczenia: OWIADCZENIE Poniewa¿ na ostatniej Sesji
Rady Powiatu w dniu 30.05.2007r. zosta³em publicznie pomówiony przez Pani¹ Monikê Kumiñsk¹ pragnê owiadczyæ, ¿e
brak mi s³ów, by skomentowaæ tê ¿enuj¹c¹ sytuacjê. To co zaprezentowa³a Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wêgorzynie
nie mieci siê w ¿adnych ramach kultury politycznej jak i osobistej. W zwi¹zku z tym, ¿e wystêp Pani Kumiñskiej zosta³
odebrany w Powiecie jako samobójstwo polityczne zastanawiam siê, czy w ogóle jest sens zajmowaæ siê tym ¿a³osnym wydarzeniem. By³o mi tylko strasznie wstyd przed Radnymi Powiatowymi i zaproszonymi goæmi, ¿e kto tak p³ytki stoi na
czele naszej Rady Miejskiej.
Radny Rady Powiatu w £obzie Pawe³ Bot
Kumiñskiej uzupe³nion¹ o przyk³ady,
na podstawie których sformu³owa³a
swoje uwagi o radnym Bocie. (gp)

braku; nr 2 z 19.01.2007r.
podaje, ¿e odchodz¹ca w
2002 r. Burmistrz Karpowicz i jej zastêpca mieli
zaleg³y urlop tylko za
ostatni rok - prawd¹ jest
to, i¿ zastêpca pani Karpowicz nie wykorzysta³
urlopu za dwa lata za
2001 - 21 dni, za 2002 - 23
dni i Urz¹d musia³ im
wyp³aciæ odpowiednio
wysokie ekwiwalenty,
itp., itd.

Ulga dla mieszkañców dawnej Kolonii Bienice, teraz ul. S³onecznej w Dobrej

Rada zwolni³a
z op³at komunikacyjnych
(POWIAT) Na sesji w dniu 30
maja rada powiatu uchwali³a przed³o¿ony przez jej przewodnicz¹cego
projekt uchwa³y, w sprawie zwolnienia z op³at za wydanie nowego prawa
jazdy i nowego dowodu rejestracyjnego mieszkañców ul. S³onecznej w
Dobrej, dawniej Bienice Kolonia.
Jak poinformowa³o starostwo uchwa³a ta ma zwi¹zek ze zmian¹
adresu w trybie administracyjnym.
REKLAMA

Zwolnienie jest ca³kowite i przys³ugiwaæ bêdzie pod warunkiem z³o¿enia stosownego wniosku do dnia 31
marca 2008 r. Uchwa³a wchodzi w
¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego. Spodziewany termin wejcia w ¿ycie sierpieñ 2007. Dok³adna informacja
zostanie przekazana w póniejszym
czasie.
(r)

OWIADCZENIE

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wêgorzyna, którego
pan Pawe³ Bot jest przedstawicielem, wydaje cyklicznie Biuletyn Informacyjny. Niestety zamieszczane s¹ w nim k³amstwa,
oszczerstwa i insynuacje: np. w
nr 5 z 18.05.2007r. podano, ¿e
mandat radnej Haliny Kwiatkowskiej wygas³ z mocy prawa, a
ona sama przesta³a byæ Radn¹ mamy ju¿ czerwiec, a pani Halina Kwiatkowska tak jak by³a
radn¹, tak nadal ni¹ jest i dodatkowo przewodniczy komisji rewizyjnej; w nr 6 z 01.06.2007r.
pan Bot nazwa³ kiosk z gazetami
lokalnego przedsiêbiorcy strupem, a mnie - kim tak p³ytkim,
za kogo nale¿y siê strasznie wstydziæ - wiadczy to tylko o kulturze pana Bota lub po prostu o jej

Przyk³adów, na poparcie
s³ów mojego wyst¹pienia
jest znacznie wiêcej, ni¿ jestem w
stanie
je
wymieniæ.
Oburzona tymi faktami, wyst¹pi³am na ostatniej Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2007 r. wyra¿aj¹c
stanowczy protest przeciwko praktykom stosowanym przez Radnego
Powiatowego i jednoczenie pracownika Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie, jakim jest pan Pawe³
Bot.
Uwa¿am, i¿ ³¹czenie tak k³amliwej propagandy z pe³nieniem
funkcji Radnego Powiatu oraz z
prac¹ w urzêdzie jest wysoce nieetyczne, a osoba publiczna winna
przestrzegaæ zasad etyki samorz¹dowej. Nieetyczne jest przede
wszystkim wystêpowanie przeciwko organowi nadrzêdnemu, jakim jest Rada Miejska w stosunku
do Urzêdu i jego pracowników.
Monika Kumiñska

DEBATA OWIATOWA W £OBZIE
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Debata bez wniosków

(£OBEZ) W ubieg³y czwartek,
zgodnie z zapowiedziami, odby³a siê
w urzêdzie gminy debata owiatowa.
Plan spotkania przewidywa³ dyskusjê miêdzy innymi nad stanem technicznym obiektów, zakresem nak³adów finansowych gminy na owiatê,
iloci¹ zajêæ dodatkowych i zajêæ
wyrównawczych oraz analizê wyników ostatnich testów, z uwzglêdnieniem przyczyn niepowodzeñ m³odzie¿y szkolnej.
Na debatê przyjecha³ Maciej Kopeæ,
zachodniopomorski kurator owiaty.
Jego obecnoæ by³a niewiadom¹ w³aciwie do ostatniej chwili przed debat¹, a
jeszcze na rodowej sesji rady miejskiej
radny powiatu Henryk Musia³ podwa¿a³
sens spotkania w razie nieobecnoci kuratora. Ten na samym pocz¹tku spotkania odniós³ siê do poziomu nauczania w
³obeskich szko³ach
- Na podstawie ostatnich wyników
egzaminów klas szóstych szkó³ podstawowych, nale¿y niestety stwierdziæ, ¿e
jest po prostu fatalnie  stwierdzi³ kurator.  Do wyników mo¿na ró¿nie podchodziæ, odnosz¹c siê od innych szkó³
i przyjmuj¹c taki lub inny punkt widzenia. Najlepiej jednak mówiæ prawdê.
Nawet je¿eli w wynikach widaæ jakie
postêpy, to w porównaniu do innych
szkó³ nie s¹ one zbyt znacz¹ce.

Poza radnymi, burmistrzami i pracownikami urzêdu, w spotkaniu wziêli
udzia³ równie¿ nauczyciele i rodzice,
tak ¿e przynajmniej na pocz¹tku liczba
uczestników debaty by³a doæ znaczna.
Mimo, ¿e plan obrad nie przewidywa³ omawiania kwestii przysz³oci
podstawówek w £obzie i dalszego losu
szko³y w Be³cznej, to jednak wiêkszoæ
najgorêtszej dyskusji skupiona by³a
wokó³ tych w³anie kwestii. Przedstawiona przez wiceburmistrza Ireneusza
Kabata koncepcja po³¹czenia SP nr 1 i
SP nr 2 w jedn¹ szko³ê wzbudzi³a zdecydowany sprzeciw wiêkszoci zebranych i sta³a siê przyczynkiem do dyskusji nad wysokoci¹ wydatków gminy na
owiatê. Jak okazuje siê, wydatki te,
poza subwencj¹ owiatow¹ nie s¹ w porównaniu do s¹siednich gmin zbyt wysokie. Problem poruszy³ Jaros³aw wirski, który dokona³ porównania wydatków na owiatê w £obzie i w s¹siednich
gminach. W trakcie dyskusji okaza³o
siê jednak, ¿e nie jest to do koñca porównanie trafne, bowiem gminy takie
jak Resko, czy Wêgorzyno  czyli samorz¹dy w znacznej mierze wiejskie,
otrzymuj¹ po prostu wiêksz¹ subwencjê
z bud¿etu pañstwa. Jednak¿e wysokoæ
wydatków w³asnych gminy na edukacjê
w porównaniu z innymi samorz¹dowcami, pozostawia - wed³ug czêci uczest-

ników debaty - sporo do ¿yczenia
W kwestii finansowania owiaty wypowiedzia³a siê równie¿ Teresa £añ, kierownik powiatowego wydzia³u owiaty.
- Placówki podlegaj¹ce nadzorowi
starostwa finansowane s¹ równie¿ ze
rodków zewnêtrznych, pieniêdzy wojewody i rodków unijnych, ale porównywanie naszych jednostek do jednostek gminnych trochê mija siê z celem 
stwierdzi³a.
- Nie ma w Polsce gminy, w której
sama subwencja owiatowa wystarczy³aby na pokrycie wszystkich potrzeb
zwi¹zanych z edukacj¹. Normalne
rzecz¹ jest przeznaczanie pieniêdzy z
subwencji na bie¿¹ce potrzeby, czyli
p³ace i rachunki. Wysokoæ wk³adu
w³asnego gminy ma ogromny wp³yw na
poziom nauczania i wyniki uczniów, a
tak niewielkie nak³ady nie wystarczaj¹
na dodatkowe zajêcia, które dla wielu
dzieci s¹ wrêcz konieczne  argumentowa³ radny Kazimierz Chojnacki.
Zakwestionowano równie¿ wysokoæ oszczêdnoci, jakie ma pozyskaæ
gmina, w przypadku po³¹czenia obu
podstawówek.
- Mówi siê o 100 tys. z³ oszczêdnoci w przypadku istnienia tylko jednego
dyrektora  mówi³ szef ³obeskiego ZNP
Piotr B³a¿ejowski.  Sk¹d bierze siê ta
suma? Czy mo¿emy mieæ pewnoæ, ¿e
w przypadku utworzenia nowej placówki, wszyscy pracuj¹cy w obu szko³ach nauczyciele zostan¹ zatrudnieni?
Wiadomo przecie¿, ¿e w przypadku
wejcia w ¿ycie pomys³u burmistrzów,
wszyscy pracownicy obu szkó³ bêd¹
musieli otrzymaæ wypowiedzenie. Prowadz¹cy debatê wiceburmistrz
nie potwierdzi³ mo¿liwoci wypowiedzenia umów, zapewniaj¹c jednoczenie, ¿e nawet gdyby do tego dosz³o, to
i tak wszyscy znajd¹ zatrudnienie, bowiem w owiacie s¹ nawet pewne braki
kadrowe. Braki te widoczne s¹ nie tylko

w kadrze nauczycielskiej.
W szko³ach brakuje psychologów.
Gmina na wniosek radnych zgodzi³a siê
zatrudniæ jednego psychologa. Wed³ug
radnych Chojnackiego i Marka Rokosza jest to stanowczo za ma³o, w stosunku do liczby dzieci.
W doæ chaotycznej dyskusji co
chwila pojawia³y siê argumenty przeciwko ³¹czeniu szkó³.
- Po co tak na prawdê chcecie wprowadziæ to rozwi¹zanie? Po co tworzyæ
takiego molocha, skoro w ca³ej Europie
preferuje siê ma³e przyjazne dzieciom
szko³y? - pyta³ Piotr B³a¿ejowski.
- Co z tradycjami tych szkó³? Po co
ponosiæ koszty tworzenia nowej jednostki? - dopytywali siê rodzice.
Swój zdecydowany sprzeciw wobec propozycji przejêcia szko³y w
Be³cznej przez miejscowe stowarzyszenie wyrazili jego cz³onkowie, zarzucaj¹c w³adzom gminy chêæ zlikwidowania jedynej w okolicy placówki kulturalno  owiatowej.
Na tym w zasadzie zakoñczy³a siê
najistotniejsza dla mieszkañców gminy
czêæ debaty. Na koñcu kurator owiaty
przedstawi³ wyniki nauczania ka¿dej z
gminnych szkó³, zwracaj¹c jednoczenie uwagê nauczycielom, ¿e w kiepskich wynikach swoich uczniów nie
znajduj¹ równie¿ swojej winy.
Wniosków nie spisano z tej debaty
¿adnych. Na koniec burmistrz £obza
przychyli³ siê do pomys³u stworzenia
rady owiatowej. Dzieñ póniej, w czasie comiesiêcznego spotkania z mediami burmistrz Ryszard Sola skomentowa³ przebieg dyskusji.
- Do debaty przygotowalimy siê dobrze, co potwierdzi³ na koniec sam kurator.
Przedstawilimy swoje propozycje. Nie
us³yszelimy jednak ¿adnych kontrpropozycji ze strony rodziców i nauczycieli. Jestemy jednak gotowi do dalszych
rozmów  powiedzia³.
(gp)
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Nowi so³tysi w gminie Resko
(RESKO) W Resku w ubieg³ym

tygodniu zakoñczy³y siê wybory
w so³ectwach. Ten póny
w stosunku do innych gmin
w powiecie termin, zwi¹zany
by³ nowym podzia³em so³ectw,
powsta³ych na wniosek
mieszkañców.
So³ectwo Gardzin  tu wybory
zostan¹ powtórzone, zabrak³o bowiem kandydatur na stanowisko so³tysa i cz³onków rady so³eckiej.
Iglice  so³tys Anna So³onyna,
rada so³ecka: Miros³awa Wojnicz,
El¿bieta Korgul i Marek Szatan.
Lubieñ Dolny  so³tys Iwona
Wawrzyniak, rada: Zbigniew Cetera,
Irena Imaniowska, Mieczys³aw Choroszko.
£abuñ Wielki  so³tys S³awomir
Marciniak, rada: Magdalena CytoREKLAMA

wicz, El¿bieta Kulik, Jolanta ¯wienik.
£osonica  so³tys Mariola Jurzysta, rada: £ukasz Osiecki, Czes³aw
Kot³ów, Ma³gorzata Suliga.
£ugowina  so³tys Anna Bogdañska, rada: Beata Madej, Miros³aw
Salamucha, Edward Babak.
Policko  so³tys Andrzej Janczyszyn, rada: Wojciech Król, Marek
Fecak, Andrzej Kraska.
Prusim  so³tys Krzysztof Nerks,
rada: Mariola Nerka, Anna wiêcicka, Leszek Makosz.
Przemys³aw  so³tys Ilona Wierzbowska, rada: Waldemar Augustyn,
Agnieszka Pietroñ, Stefan Górczyñski.
Siwkowice  so³tys Franciszek
¯ukowski, rada: Alicja £ojko, Magdalena Adamczewska, Irena liwiñska.
Starogard  Cecylia Degler, rada:
Maria Gajewska, Jan Czachowski,
Józef Leniak.
(r)
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Akcja dzielnicowych w Dobrej

Dzieci apelowa³y
o trzewoæ za kierownic¹
(DOBRA) 1 czerwca br.
kolejny raz dzielnicowi z
Dobrej
przeprowadzili
wspólnie z uczniami szko³y
podstawowej akcjê Zachowaj trzewy umys³.
W trakcie kontroli drogowej, któr¹ przeprowadza³
sier¿. Piotr Opieka, dzieci
wrêcza³y kieruj¹cemu samochodem ulotkê  list, w
którym apelowa³y o nie kierowanie pod wp³ywem alkohol. Ponadto ka¿dy kierowca otrzymywa³ naklejkê potwierdzaj¹c¹, ¿e bra³ udzia³
w takiej akcji.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU

Str. 8
Dzieñ Dziecka w Karwowie

Dzielnicowy z dzieæmi

(KARWOWO) Dzieñ Dziecka w Karwowie (gm. £obez) zorganizowano
2 czerwca. G³ównym organizatorem by³a so³tys Agata Kostka.
Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji w postaci gier i zabaw. W zabawie
uczestniczy³ dzielnicowy sier¿. Wojciech Podlisiecki. Dzielnicowy przeprowadzi³ szereg konkursów prewencyjnych, rozmawia³ z dzieæmi na temat bezpiecznego zachowania siê podczas zbli¿aj¹cych siê wakacji. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na niebezpieczne zabawy w wodzie oraz na ulicy.
(RK)
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Patriotyczne
sympozjum w Resku
(RESKO) W marcu 1990 roku z
inicjatywy Adama Szatkowskiego z
Reska powo³any zosta³ Klub Szkó³
Westerplatte. Klub ten zrzesza dzi kilkadziesi¹t gimnazjów z ca³ego kraju.
Jego celem jest kultywowanie pamiêci
o bohaterach pierwszej bitwy Drugiej
Wojny wiatowej. Cz³onkowie klubu
opiekuj¹ siê miejscami pamiêci i grobami westerplatczyków. Jedno z takich
miejsc znajduje siê na cmentarzu komunalnym w £obzie.
Miêdzy 30 maja a 2 czerwca w Resku odby³o siê XXIV Sympozjum Szkó³
Klubu Westerplatte. Tym razem zorganizowano je w macierzystej szkole klubu  w reskim gimnazjum. Ze wzglêdu
na du¿¹ liczbê goci (na sympozjum pojawi³o siê 35 szkó³ z ca³ej Polski) czêæ
obchodów  ze wzglêdu na bazê noclegow¹  odby³a siê w Ko³obrzegu.
W pi¹tek w gimnazjum mia³a miej-

sce uroczysta czêæ obchodów, zwi¹zana z apelem i prezentacj¹ szkó³. Jednym
z kulminacyjnych momentów by³ polonez uroczycie zatañczony przez
uczniów gimnazjum.
Istotnym akcentem tej patriotycznej uroczystoci by³o wyst¹pienie Grzegorza Czapskiego z Instytutu Pamiêci Narodowej w Szczecinie.
Ten m³ody historyk wyg³osi³ odczyt
dotycz¹cy patriotyzmu we wspó³czesnej Polsce.
(gp)

Dzieñ Dziecka
po angielsku
i na sportowo
(RUNOWO POM.) W pi¹tek,
1 czerwca, w Szkole Podstawowej
w Runowie Pomorskim odby³a siê
impreza szkolna z okazji Dnia
Dziecka, po³¹czona z Dniem Jêzyka Angielskiego. Bra³y w niej
udzia³ dzieci z tutejszej szko³y
oraz dzieci ze szko³y filialnej z
Sielska.
Imprezê rozpoczêli uczniowie
przedstawieniem bajki pt. Czerwony Kapturek w jêzyku angielskim,
oraz pokazuj¹c, jak mieszkañcy
Wielkiej Brytanii obchodz¹ najwa¿niejsze wiêta w swoim kraju.
Na program imprezy sk³ada³y
siê tak¿e turnieje sprawnociowe
m.in. sztafety dla dzieci z klas m³odszych, konkurs plastyczny, konkurs
na najciekawsz¹ klasow¹ rymowankê - wymylankê zwi¹zan¹ z
Dniem Dziecka, oraz konkurencje
sportowe, które odby³y siê na boisku
szkolnym m.in. biegi, skok w dal, a
REKLAMA

tak¿e turniej pi³ki no¿nej. Uczestnicy konkursów mogli liczyæ na drobne nagrody rzeczowe i s³odycze.
Szkoln¹ imprezê zakoñczy³o ognisko z kie³baskami.
W imieniu organizatorów, dyrekcji szko³y oraz w imieniu dzieci
ze Szko³y Podstawowej w Runowie
Pom. serdecznie dziêkujemy Sponsorom. Jestemy wdziêczni za
wsparcie finansowe i dary rzeczowe: pani Marcie ¯urek - Sklep
obuwniczo-odzie¿owy, pani Ewie
Jab³oñskiej - Sklep chemiczno-kosmetyczny, panu Paw³owi Botowi Sklep BOCIK, pani Danucie
Koniecznej - Sklep KONICZYNKA, radnemu z Runowa Pom. Zbigniewowi Wilkowi oraz Piekarni
Wac³awa Wasilewskiego. Wspomóg³ nas tak¿e tutejszy Sklepik
Szkolny. Dziêkujemy!
Wspó³organizator
Maja Sugier-Myd³o.

I ty mo¿esz zostaæ ³awnikiem
(£OBEZ) 31 grudnia bie¿¹cego roku skoñczy siê kadencja ³awników w S¹dzie Rejonowym w
£obzie. Do 30 czerwca mo¿na
zg³aszaæ kandydatury na ³awników. Zg³oszeñ mog¹ dokonywaæ
obywatele w liczbie co najmniej
25 osób, prezes s¹du oraz organizacje zwi¹zkowe i stowarzyszenia, z wy³¹czeniem partii politycz-

nych. £awników orzekaj¹cych w
sprawach prawa pracy zg³aszaæ
mog¹ jedynie zwi¹zki zawodowe i
organizacje pracodawców. £awnikiem nie mo¿e byæ adwokat, policjant, duchowny, czy te¿ radny.
Od kandydata wymagane jest zawiadczenie o niekaralnoci, wiek
minimum 30 lat i wykszta³cenie co
najmniej rednie.
(r)

INFORMACJE
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Udana Niebieska Niedziela

Nauka i profilaktyka przez zabawê

(£OBEZ) Komenda Powiatowa
Policji w £obzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat £obeski zorganizowa³a ju¿ VII festyn pod
nazw¹ Niebieska Niedziela, przeznaczon¹ dla dzieci oraz ca³ych rodzin.
Okazj¹do tego jest obchodzony ka¿dego roku Dzieñ Dziecka.

Partnerami w organizacji by³o Starostwo Powiatowe w £obzie, Urz¹d
Miejski w £obzie oraz Rada Osiedla w
£obzie, Komenda Powiatowa Stra¿y
Po¿arnej w £obzie. W trakcie festynu
jak co roku zosta³ rozegrany VII Fina³
Turnieju Wiedzy Prewencyjnej pod
has³em PREWENCJA - JESTEM
BEZPIECZNY. Turniejem s¹ objête
dzieci i m³odzie¿ szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych z powiatu ³obeskiego.
Przyjêta formu³a turnieju powoduje,
¿e m³odzie¿ bawi siê i jednoczenie
przyswaja sobie wiedzê na temat bezpiecznego zachowania siê w miejscu
zamieszkania, wypoczynku oraz szkole. W czasie turnieju mocno akcentujemy zagro¿enia jakie p³yn¹ ze spo¿ywania alkoholu oraz za¿ywania narkotyków. Ponadto poruszymy zawsze aktualne tematy dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych z niewybuchami, po¿arami
oraz zagro¿eniami ekologicznymi. W
kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zdoby³a Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie, miejsce II - Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie. W kategorii szkó³
gimnazjalnych kolejnoæ miejsc by³a
nastêpuj¹ca; I miejsce - gimnazjum w
Wêgorzynie, II miejsce - £obez, III
miejsce  Dobra, a IV - Radowo Ma³e.
Rozstrzygniêty równie¿ zosta³ konkurs plastyczny pod has³em Moja
bezpieczna droga do szko³y, w którym bra³y udzia³ dzieci z klas I-III szkó³

podstawowych. Laureatk¹ konkursu
zosta³ Radek Pelczar z SP Nr 2 w
£obzie, dwa równorzêdne drugie miejsca zajêli; Karolina Myd³o z SP nr 1 w
£obzie i Kinga Wierzbowska z SP w
Be³cznie.
Przyjêta formu³a przekazywania
powy¿szej wiedzy przez policjantów
w bezporednich spotkaniach z dzieæmi i m³odzie¿¹, przynosi pozytywne
efekty, poprzez obni¿enie udzia³u nieletnich w dokonywaniu czynów karalnych. Ponadto reprezentanci szkó³
gimnazjalnych powiatu rywalizowali
w III edycji zawodów STRONGMAN
2007 o puchar Komendanta Powiatowego Policji, w trakcie którego promowano zdrowe uprawiania sportów si³owych, bez u¿ywek, anabolików.
Najsilniejszym gimnazjalist¹ powiatu ³obeskiego okaza³ siê Pawe³ Pabich z Wêgorzyna, drugi by³ Krzysztof
Bobryk z £obza, trzeci Piotr Witaszek
z Radowa Ma³ego.
W trakcie festynu wszyscy mieszkañcy mieli okazjê oznakowaæ swój
rower urz¹dzeniem typu grawer w ramach prowadzonego programu wiadomi  bezpieczni. Nadany numer
zosta³ zarejestrowany w policyjnej bazie danych i z ca³¹ pewnoci¹ u³atwi
jego odzyskanie w przypadku kradzie¿y. Harcerze z £obza przeprowadzili
loteriê fantow¹, a za uzyskane pieni¹dze wyjad¹ na obóz w czasie wakacji.
G³ówn¹ nagrod¹ w loterii by³ odtwarzacz MP4.
Na festynie znajdowa³y siê
punkty informacyjne PCK, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w £obzie. Senepid z £obza prowadzi³ akcjê promuj¹c¹ dzia³ania
Bezpieczne wakacje.
Organizatorzy pragn¹ gor¹co po-

Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie

informuje

¿e na wniosek Radnych Rady Miejskiej w £obzie oraz po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Wydzia³ Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w £obzie i Komendê Powiatow¹ Policji w £obzie

nastêpuje sta³a zmiana organizacji ruchu na skrzy¿owaniu
ul. Kolejowej z ul. Obroñców Stalingradu w £obzie.

Od dnia 29.06.2007 r. obowi¹zywaæ bêdzie pierwszeñstwo ruchu na
ca³ej ul. Kolejowej pomiêdzy skrzy¿owaniami ul. Kraszewskiego i Placem
Spó³dzielców. Ulica Obroñców Stalingradu bêdzie ulic¹ podporz¹dkowan¹.

dziêkowaæ sponsorom imprezy, dziêki
którym dzieci mia³y w tym dniu tak
wiele radoci; Nowamyl £obez, Firma
Ochrony Osób i Mienia Alf p. Grzegorza Kotwickiego, p. S³awomirowi
Prygiel w³acicielowi sklepu zabawkowego Mirage, Zak³adowi FotoVideo Krzy, Miros³awowi Pawlukowi  autoholowanie, Przedsiêbiorstwu Wodno - Kanalizacyjnemu w
£obzie, Spó³dzielni Mieszkaniowej
Jutrzenka w £obzie, Sklepowi
NETTO oraz p. Andrzejowi Sendeckiemu za umo¿liwienie przystrojenia
sceny drzewkami ze swojej firmy.

Asp. Robert Kazienko

Z ¯YCIA POWIATU
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Zalane piwnice, uszkodzona ulica, zniszczone zasiewy

Nad £obzem przesz³a gwa³towna burza
(£OBEZ) Tydzieñ temu, 29
maja, nad £obzem przesz³a gwa³towna burza, która narobi³a wiele
szkód. Najpierw spad³ grad, który
poniszczy³ uprawy, póniej potê¿na ulewa, która zala³a drogi, piwnice i ogródki.
Mieszkañcy wspominaj¹, ¿e podobna burza mia³a miejsce dziesiêæ
lat temu. £obez le¿y w kotlinie i to
powoduje, ¿e woda sp³ywa do miasta
z otaczaj¹cych je pagórków. Sytuacjê ratuje rzeka Rega, która odbiera
i odprowadza wody opadowe. Kilka
godzin po burzy wody ju¿ nie by³o w
miecie. Burza narobi³a jednak
szkód.
Wracaj¹c z Drawska Pom. natknêlimy siê tu¿ przed Zagozdem na
drzewo, w które kilka minut wczeniej trafi³ piorun. Odar³ z niego korê
i rozpo³owi³. Wjazd do £obza od
strony Drawska wygl¹da³ dramatycznie. Szos¹ z górki sunê³a ca³¹
szerokoci¹ wodna lawina wzbieraj¹c z ka¿d¹ chwil¹. Na wysokoci
budynku by³ych kasków sp³ywa³a
ze skarpy w prawo, zalewaj¹c po³o¿one tam domki.
Najwiêksze zniszczenia woda
zrobi³a na ul. S³owackiego, gdzie
podmy³a asfalt. Studzienki nie zd¹¿y³y jej odbieraæ i na wysokoci redakcji zrobi³o siê jeziorko, siêgaj¹ce
schodków. W kilku pobliskich domach wada zala³a piwnice. Tak¿e w
pobliskim starostwie, co spowodowa³o, ¿e maj¹ca siê odbyæ w dniu
nastêpnym sesja zosta³a przeniesiona do budynku £CT. Zamkniêty zosta³ tak¿e sklep Netto, przed którym
woda utworzy³a pokane rozlewisko.
Jeszcze pada³o, a ju¿ stra¿acy
przyst¹pili do wypompowywania
wody z piwnic. W tym dniu mieli ponad 40 zg³oszeñ i wyje¿d¿ali do zdarzeñ zwi¹zanych z burz¹. Na ul. Segala natknêlimy siê na kierowcê ze
Szczecina, który wjecha³ w zbieraj¹c¹ siê tutaj wodê i zala³ silnik.
Woda wylewa³a siê potokiem z
przejcia pod torami, tworz¹c jezior-

Parking Netto

ko. Odp³ywa³a do Regi przez ogródki, niszcz¹c zasiewy. Zapowiadana
na drugi dzieñ powtórka burzy na
szczêcie nie nast¹pi³a.
(r)

Zalane ogródki nad Reg¹

Ulica Segala

Piorun uderzy³ w drzewo

Ulica S³owackiego

Ulica Drawska
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HISTORIA KOCIO£A W WYSIEDLU CZ. IV

O³tarz

Pónoredniowieczny dwuskrzyd³owy o³tarz jest skonstruowany zgodnie ze sztuk¹ redniowiecznych o³tarzy
drewniano - skrzynkowych, z podzielonymi skrzyd³ami. O³tarz ma kszta³t szafiasty, za skrzyd³a boczne o³tarza s¹
jednakowej wysokoci w kszta³cie prostok¹tnym. Zarówno w relikwiarzu jak
i w skrzyd³ach pod z³otymi liæmi
umieszczone s¹ barwne grupy figur
drewnianych. W relikwiarzu rzeba
ukrzy¿owanego Chrystusa z ¿a³obnikami: Maryj¹ i Janem, natomiast na skrzyd³ach przedstawione s¹ sceny z dzieciñstwa Chrystusa w formie p³askorzeby.
Poprzez oddzielenie dolnej czêci o³tarza ornamentami florystycznymi stworzono odpowiedni¹ przestrzeñ dla figur
w relikwiarzu. Na zewnêtrznej czêci
skrzyde³ znajduj¹ siê po dwa obrazy, na
których przedstawiono cztery wydarzenia opisane w Starym Testamencie.
Rozbudowuj¹c tryptyk w pentaptyk
uzyskano rozbudowany program treciowy. Przy zamkniêtych skrzyd³ach
o³tarza widoczne s¹ wszystkie cztery
obrazy.

Lewe skrzyd³o zewnêtrzne zawiera
obrazy: Ofiarowanie Izaaka", Moj¿esz
i wydobycie wody ze ska³y" w
renesansowym obramowaniu.

Czteroskrzyd³owy rozbudowany
o³tarz osadzony jest na cokole w formie
otwartej, retabulum prezentuje sceny z
dzieciñstwa Chrystusa, uzupe³nione
trzema przedstawieniami typowymi dla
ewangelickich programów o³tarzowych,
umieszczone w osi rodkowej predelli,
wyposa¿one jest w cztery kolumny, które wspieraj¹ potê¿ny gzyms, pod którym
znajduje siê obraz z Nowego Testamentu
przedstawiaj¹cy sceny z ostatniej wieczerzy. W predelli umieszczono po dwie
pary herbów fundatorów Henninga
Borcke i jego ¿ony Catheriny von Winterfeld oraz Joachima Borcke i jego
¿ony Barbay von Neuenkirchen.
Predella zazwyczaj ³¹czy relikwiarz
z mens¹. Tutaj jednak od tego schematu
odst¹piono poprzez umieszczenie miê-

dzy mens¹ a predell¹ szerokiej, zdobionej renesansowymi ornamentami p³yty.
Na p³ycie tej przedstawiona zostaje scena Egipskiej wieczerzy, która z obu
stron uwieñczona jest anio³ami graj¹cymi na tr¹bach.
Treci symboliczne zamieszczone
zosta³y przez dodanie zwieñczenia, w
którym umieszczono popiersie mê¿czyzny ujêtego z profilu, pod nim za
inskrypcja informuj¹ca o osobie fundatora. Mia³ to byæ symboliczny wizerunek zmar³ego (Henninhg, Borck
który mia³ ufundowaæ tê p³ytê). Figur¹ wieñcz¹c¹ ca³oæ jest wskrzeszony Jezus - Christus triumphanus.
Ca³y o³tarz obramowany jest wzorami odpowiadaj¹cymi barwnej renesansowej sztuce dekoracyjnej.

Symbolizm programu
obrazowego o³tarza.
Czczenie wiêtych jako orêdowników ludzkoci przed niebiañskim tronem, odpowiada³o wiatopogl¹dowi
religijnemu i redniowiecznemu cz³owiekowi.
Poprzez mod³y, pielgrzymki, darowizny, fundacje, kult relikwii ufano
uzyskaæ zbawienie, równie¿ za porednictwem wiêtych mêczenników, papie¿y, biskupów, zakonnic i zakonników widziano mo¿liwoæ odkupienia
grzechów. Szczególne znaczenie mia³y
wówczas redniowieczne o³tarze, na
których przedstawiano indywidualny
kult wiêtych.
W przeciwieñstwie do kocio³a katolickiego, koció³ ewangelicki nie zna
i nie wyznaje kultu wiêtych. Martin
Luter odrzuci³ ten kult jak równie¿ prawa, jakie ma koció³ katolicki do jedynego uto¿samiania cz³owieka z podobieñstwem i na wzór Boga, równie¿ w
odpustach widzia³ bezporedni¹ przes³ankê reformacji. W myl jego nauki,
je¿eli jednostka dojdzie do przekonania
o indywidualnej odpowiedzialnoci, to
uzyska bezporedni kontakt z Bogiem.
Jedynie Pismo wiête zawiera niezbêdne wskazówki i wyjanienia dla uzyskania uzdrowienia.
Dlatego te¿ po reformacji, w nowo
wybudowanych kocio³ach ewangelickich odnajdujemy wizerunki, rzeby
wiêtych i wydarzeñ wystêpuj¹cych tylko
w Pimie wiêtym. Tym samym regu³om
podporz¹dkowany zosta³ równie¿ koció³ w Wysiedlu.
O³tarz kocio³a ze swoj¹ symbolik¹
oddaje sceny ze Starego i Nowego Testamentu, zgodnie z luterañsk¹ nauk¹.
Najwa¿niejsze wiête wydarzenia
to: Ostatnia wieczerza umieszczona w
predelli, w relikwiarzu, na osi rodkowej ukrzy¿owanie, i na koñcu jako ukoronowanie ca³oci na szczycie o³tarza
Chrystus z chor¹gwi¹ zwyciêstwa, jako
symbol zmartwychwstania. Ostatnia
wieczerza i ukrzy¿owanie tworz¹ bezporedni protestancki klimat o³tarza.

Ostatnia wieczerza (Mat. 26,20;
Mk. 14,17; £uk. 22,14; List do Kor.
11,23).
Historia cierpienia Chrystusa, która
poprzez jego ukrzy¿owanie osi¹ga kulminacyjny punkt, rozpoczyna siê od
ostatniej wieczerzy. Zdarzenie to zilustrowane jest w predelli, umiejscowiona
jest miêdzy dwiema parami kolumn.
Chrystus wraz ze swoimi 12 uczniami
zasiad³ do zastawionego sto³u, aby
wspólnie uczciæ wiêto paschy. Przed
wieczerz¹ pob³ogos³awi³ wino i chleb ze
wskazaniem to jest moje cia³o i moja
krew, któr¹ chcia³ oddaæ za ludzkoæ,
prosz¹c o przebaczenie i odpuszczenie im
grzechów. To czyñcie na moj¹ pami¹tkê
(£uk. 22,19). W taki sposób wzywa swoich uczniów. Judasz Iskariota, który ju¿
wyda³ swego Pana za 30 srebrników
wysokim kap³anom, siedzi po prawej
stronie obrazu, ze wzrokiem skierowanym ku ogl¹daj¹cemu. Rudymi w³osami
zostaje naznaczony jako zdrajca.
Chrystus na krzy¿u (Mat.27,35;
Mk.15,24; £uk.23,33; J. 19,18)
Przed wzorzystym z³otym t³em w
centrum uwagi znajduje siê wyrzebiona barwna grupa figur z Chrystusem na
krzy¿u. Ukrzy¿owany op³akiwany jest
przez Maryjê i Jana; tego ucznia, którego Chrystus szczególnie umi³owa³
(J.13,23). Wed³ug ewangelii, Jezus
spogl¹daj¹c na nich z krzy¿a rozmawia³
z nimi i ich pociesza³ mówi¹c Spójrz
oto jest syn twój! Spójrz oto jest matka
twoja (J. 19,26).
mieræ Chrystusa na krzy¿u jest
g³ównym tematem wiary chrzecijañskiej, dlatego na o³tarzu otrzymuje najbardziej godne miejsce. Chrystus okryty jest sk¹p¹ z³ot¹ przepask¹ lêdwiow¹. Na g³owie ma koronê cierniow¹. W górnej czêci krzy¿a,
umieszczona jest tablica, na której widnieje napis INRI (Jezus z Nazaretu, król
¯ydów - Jezus Nazaret Rex Judaeorum). Na koñcach krzy¿a znajduj¹ siê
b³êkitne p³aty obramowane z³otem
wskazuj¹ cztery uskrzydlone stworzenia z wizji Hesekiels`a (Hes. 1,5-12)
ewentualnie z objawienia w. Jana (Objaw. 4,6-8). Symbolami ewangelistów
by³y: cz³owiek, lew, byk, orze³ dla Mateusza, Marka, £ukasza i Jana. Niebieski
kolor jest kolorem Chrystusa. Jest to
równie¿ kolor pokory, który wystêpuje w
odzieniu Maryi i Jana. Symbolicznymi
kolorami s¹ jeszcze z³oty i czerwony,
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kolor mi³oci i zbawienia Chrystusa. Na
obrazie Maryja ustawiona jest na najwy¿szym poziomie, po lewej stronie, do
której jej zmar³y syn skierowa³ swoj¹
g³owê.

Skrzyd³a boczne o³tarza.
Cztery p³askorzeby umieszczone w bocznych skrzyd³ach o³tarzowych, odnosz¹ siê do scen z dzieciñstwa Jezusa. Przedstawione s¹ tu:
Zwiastowanie £uk. 1,26), Pok³on
pasterzy - tu tylko ukazane przez jednego pasterza (£uk. 2,8). Na lewym
skrzydle Obrzezanie (£uk. 2,21);
Pok³on trzech króli (Mat. 2,9).
W roku 2004, z³odzieje w³amali
siê do kocio³a i ukradli rzeby z relikwiarza i skrzyde³ bocznych. Pozostawili Chrystusa na krzy¿u i p³askorzebê - Zwiastowanie. Poniewa¿
szansê na odzyskanie zrabowanych
przedmiotów by³y znikome, zrekonstruowano skradzione rzeby, które
zmniejszy³y poniesione straty.
Kiedy wprowadzono krajobrazy
jako t³o do religijnych scen, wykorzystywano w pónym redniowieczu z³oto do prac dekoracyjnych, podobnie i tu
przy relikwiarzu i w skrzyd³ach bocznych odnajdujemy bogato zdobione t³o
i grupy figur. Mia³o to oczywicie swoje
uzasadnienie w g³êbokiej wierze i pokorze ludzi. Za pomoc¹ takiej symboliki oddawano czeæ i godnoæ Bogu.
Podkrelono tym równie¿ treci, jakie
o³tarz mia³ przekazaæ wiernym. Symbolika ta by³a w ówczesnych czasach tak
zrozumia³a dla wszystkich jak obecnie
sygnalizatory wiate³ na ulicach. Z³oty
kolor by³ symbolem dla niebiañskiego,
boskiego wiat³a, dla Majestatu boskiego i glorii zmartwychwstania.
Jezus ¿yje (Mat. 28,6; Mk. 16,6;
£k. 24,6; J. 20,4).
O³tarz wieñczy zmartwychwsta³y
Chrystus. Swoj¹ praw¹ rêkê unosi ku
górze, gotow¹ do b³ogos³awienia, lew¹
natomiast obejmuje chor¹giew krzy¿ow¹. Bóg trzeciego dnia, po jego mierci wskrzesi³ go. Jego zmartwychwstanie
jest dowodem boskoci i podstaw¹ wyznania chrzecijañskiej wiary w zmartwychwstanie zmar³ych. Tak mówi
Pawe³: Czy¿ Chrystus nie zmartwychwsta³, tak daremne jest nasze kazanie i
pró¿na wiara nasza (1 Kor. 15,14).
Dr W. D. von Borcke

INFORMACJE
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BIEGALI POD PATRONATEM HOPPFERA
(£OBEZ) W miniony pi¹tek na
stadionie w £obzie odby³ siê XXI
Memoria³ imienia Tomasza Hoppfera w Biegach Prze³ajowych. Imprezê otworzy³ starosta Antoni
Gutkowski. Poni¿ej podajemy wyniki biegów. Miejsca w podanej
kolejnoci.

per Bejnar, Hubert Szpyruk
Klasa IV
Dziewczynki: Marcelina Kamiñska, Ola Romej, Hania Mitura
Ch³opcy: Micha³ Rutkowski, Dawid Latawiec, Adam G³ogowski

Szko³y Podstawowe
Klasa I
Dziewczynki: Magdalena Lisik,
Marcelina Kamiñska, Gra¿yna Trynkos
Ch³opcy: Kacper Chodyna, Wojciech B³yszko, Daniel Ignacenko
Klasa II
Dziewczynki: Laura Go³da, Patrycja Majchrzak, Klaudia Grzegorczyk
Ch³opcy: Remigiusz Grzesik,
Darek Hodowaniec, Mateusz Gunera
Klasa III
Dziewczynki: Alicja Krawczykiewicz, Laura Penter, Aleksandra Moskal
Ch³opcy: Patryk Stepaniuk, Kac-

Klasa I
Dziewczynki: Beata Jurczenko,
Aleksandra Kamiñska, Beata Woniak
Ch³opcy: Jakub Bogdanowicz,
Norbert Wójcik, Adam Grynkiewicz
Klasa II
Dziewczynki: Emilia Obolewicz,
Patrycja Pizoñ, Agnieszka Kostka
Ch³opcy: Mateusz Zduñczyk, Artur Wysocki, Kamil Strzelecki
Klasa III
Dziewczynki: Klaudia migiel,
Ola Pulkowska, Karolina Pacha³ko
Ch³opcy: Pawe³ Burchard, Bogdañski, Tadeusz Ostaszewski

Gimnazjum

Zarz¹d £obeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom - wiêto Radoci zaprasza do wziêcia
udzia³u w XII Zachodniopomorskich Spotkaniach Integracyjnych - wiêto Radoci 2007
pod has³em: RADOSNY START DO EURO 2012 £obez 15 - 17.06.2007 r.

ZAPROSZENIE NA WIÊTO RADOCI
Informacje Organizatora dot.
Festynu Integracyjnego w dn.
17.06.2007 r.:
* Tegoroczny Festyn przebiega
pod has³em: RADOSNY START
DO EURO 2012 i bêdzie mia³ sportowy charakter.
* Zgodnie z tematem przewodnim
Festynu ( sport) planowane jest przeprowadzenie nastêpuj¹cych konkursów:
A. Paraolimpiada sportowa o
charakterze masowym
B. Rozgrywki w pi³kê no¿n¹
dziewcz¹t i ch³opców zespo³ów 7 - ek
dla dzieci ze szkó³ podstawowych
C. konkurs plastyczny na logo
Mistrzostw EURO 2012 - technika

i format - dowolne; termin nadsy³ania prac do 11.06.br.
D. konkurs na hymn olimpijski
(melodia Hej soko³y, s³owa w³asne) - do zaprezentowania na scenie
E. konkurs na strój kibica - do
zaprezentowania na scenie.
F. konkurs plastyczny graffiti na
elewacji trybun sportowych.
* Oczekujemy od Uczestników
zaprezentowania siê w strojach sportowych chc¹c podkreliæ wyj¹tkowy
charakter wydarzenia mile widziane
barwy narodowe bia³o - czerwone
stroju i akcesoriów kibica.
* Dru¿yny lub zespo³y bior¹ce
udzia³ w Ceremonii Otwarcia Mi-

strzostw ( parada dru¿yn lub zespo³ów) maszeruj¹c za £obesk¹ Orkiestr¹ reprezentowane s¹ przez
w³adze miast i gmin oraz oznakowane tabliczk¹, napisem, banerem,
flag¹ itp. miasta lub placówki,
któr¹ reprezentuj¹.
* Zapraszamy amatorskie zespo³y
artystyczne do zaprezentowania siê
na scenie (max czas prezentacji - 20
min.; termin zg³oszeñ - do 06.06.2007
* Osoby wspó³organizuj¹ce Festyn oraz Uczestnicy zg³oszeni
wczeniej do Organizatora mog¹
liczyæ na skromny poczêstunek.
* Zapraszamy do zaprezentowania dorobku Waszej placówki /

organizacji (stoisko z wystaw¹ rêkodzie³a artystycznego, fotograficzne, plastyczne i inne) lub do zareklamowania (banery, balony itp.).
* Dodatkowe stoiska z gastronomi¹, pami¹tkami oraz wszelkimi
festynowymi atrakcjami przyjmowane bêd¹ na zasadzie samofinansowania po wczeniejszym zg³oszeniu telefonicznym.
* Mile widziane dobrowolne
wp³aty (zakup nagród, upominków,
dyplomów, wy¿ywienia itp.), pomoc rzeczowa lub organizacyjna.
ZAPRASZAMY
Kontakt: Bo¿ena Zarecka
tel . 0 885 281 821
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Na ostatni dzieñ maja pan
burmistrz oficjalnie, poprzez
gminn¹ stronê Internetow¹, zaprosi³ chêtnych na debatê owiatow¹. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ¿e zaproszenie to ukaza³o siê dopiero 29
maja. Czy¿ o terminie tak wa¿nego wydarzenia informuje siê w
ostatniej chwili? Moim zdaniem
tak byæ nie powinno. Z pomys³em
spo³ecznej dyskusji na temat
³obeskiej owiaty wyst¹pi³ radny,
p. Kazimierz Chojnacki, podczas
obrad Rady Miejskiej ju¿ 28 marca br. By³o ponad dwa miesi¹ce
na rzetelne przygotowanie tego
spotkania przez osoby odpowiedzialne za gminn¹ owiatê, i z
odpowiednim wyprzedzeniem
og³oszenie jego terminu. Z uwagi
na to, ¿e debata w swym za³o¿eniu
mia³a byæ spo³eczna (podkr.
moje), liczy³em na jej zorganizowanie w któr¹ z sobót. Umo¿liwi³oby to udzia³ tych chêtnych, którym praca nie pozwala³a przybyæ
poniewa¿ pracuj¹ Tak siê nie sta³o, nad czym szczerze ubolewam.
Dziêki sprawnoci TV REGA
obejrza³em fragment debaty (88
minut) ju¿ 31 maja wieczorem. Z
tego pierwsze bez ma³a pó³ godziny zaj¹³ zastêpca burmistrza
czytaj¹c to, co ponoæ gmina udostêpni³a dyskutantom na pimie.
Strata czasu, tym bardziej, i¿ monolog ten roi³ siê od wpadek (np.
szecioletnie gimnazjum). W dalszej czêci dosz³o wreszcie do
nieuporz¹dkowanej, ale jednak
dyskusji. W³odarze gminni nie
potrafili przedstawiæ zebranym
jakie s¹ proporcje wydatków
owiatowych w ³obeskim bud¿ecie gminnym na tle gmin ociennych. Jest to ¿enuj¹ce, gdy¿ wystarczy godzina spêdzona przed
komputerem i z BIP-owskich
stron mo¿na tê wiedzê posi¹æ.

Sezon
na grzyby
ju¿ siê
rozpocz¹³
W naszej redakcji pojawi³ siê wczoraj pan Edward £ukasiewicz z £obza.
Przyniós³ ze sob¹ rzadkie o tej porze
znalezisko. Pan Edward znalaz³ wczoraj w lesie pod Rynowem okaza³ego
prawdziwka i kilka jego mniejszych
braci. Grzybiarze do lasów!
(r)
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(SPO£ECZNA?)
DEBATA OWIATOWA
Okazuje siê, ¿e gmina ³obeska jest
gmin¹ najbardziej na owiacie kutwi¹c¹. O ile Nowogard przeznacza
na owiatê ok. 36% wydatków bud¿etowych, Resko ca 41%, Wêgorzyno prawie 48%, to £obez tylko
30%. Jakby tego by³o ma³o, to w
£obzie wydatki na podstawówki i
gimnazja (bez dowozu uczniów) s¹
ni¿sze, ni¿ otrzymywana czêæ
owiatowa subwencji ogólnej. Czêsto pan Kabat, zastêpca burmistrza,
u¿ywa argumentu, ¿e gmina dop³aca do ca³ej owiaty ponad otrzymywane subwencje. Owszem, dop³aca
nieca³e 1 mln 330 tys z³. Tylko, ¿e
Nowogard dop³aca ca 6 mln 500
tys. z³, Resko ponad 3 mln, a Wêgorzyno ponad 4 mln z³. Oczywicie na
zasadzie wzajemnoci móg³bym
zapytaæ: na czyje pensje dop³acam
jako podatnik zamieszka³y na terenie ³obeskiej gminy? Ale przez wrodzon¹ grzecznoæ nie zapytam.
W g³owach gminnych urzêdników zrodzi³y siê te¿ pomys³y na reorganizacjê szkó³ podstawowych.
Pierwszy pomys³, czyli zrobienie
jednej podstawówki, przy czym klasy I-III uczy³yby siê w jednym budynku, a IV-VI w drugim, by³ nie
tylko pomys³em trafiaj¹cym na opór
spo³eczny, on by³ pomys³em z rodzaju poronionych. Drugi, który
³¹czy podstawówki w jedn¹, przy
czym w ka¿dym z budynków uczy
siê pe³en zakres klas, a oszczêdnoci finansowe to jeden etat dyrektorski, tak¿e wygl¹da na - delikatnie
mówi¹c - nieprzemylany. To, ¿e on
taki jest, stwierdzi³em widz¹c, jak
podczas debaty zastêpca burmistrza

nie potrafi³ uzasadniæ tego dyskutantom. Stwierdzi³ uroczo, ¿e jest to
sobie ot, taki pomys³ do dyskusji.
Równie dobrze móg³ zaproponowaæ po³¹czenie podstawówek z
gimnazjum i ¿eby by³o ciekawiej to
i z liceum. A co! Jak tryskaæ pomys³ami to niekonwencjonalnymi, tym
bardziej, ¿e nie trzeba ich merytorycznie uzasadniaæ i objaniaæ! A
przecie¿ po³¹czenie podstawówek
to w gruncie rzeczy likwidacja ka¿dej z nich - z ich tradycjami i mniejszymi lub wiêkszymi sukcesami. To
zwolnienie i ponowne zatrudnienie
nauczycieli i pozosta³ego personelu. Czy wszystkich? To zupe³ny zanik rywalizacji miêdzyszkolnej.
Fakt, ¿e wiele jest do zrobienia w
dziedzinie inwestycji, szczególnie
w jedynce. Zaniedbania te obci¹¿aj¹ wszystkie ekipy rz¹dz¹ce
£obzem po 1989 roku. Wiele jest
tak¿e do zrobienia w dziedzinie nauczania. Tu tak¿e niema³y wp³yw
maj¹ ci¹g³e pseudooszczêdnoci na
owiacie. A mo¿e tak pooszczêdzaæ
w innych dziedzinach? A¿ prosi siê o
raport o racjonalnoci zatrudnienia
w Urzêdzie Miejskim. Czy w £obzie
potrzebna jest stra¿ miejska w takim
wydaniu jak dzi? A kosztuje ona nas
rocznie ca 100 tys. z³, tyle co domniemane oszczêdnoci na jednym etacie
dyrektorskim. Ile kosztuj¹ dop³aty
do dokszta³cania siê gminnych
urzêdników? Mo¿e tam trzeba pogrzebaæ, a znajd¹ siê pieni¹dze na
owiatê. Mo¿na tak d³ugo jeszcze
pisaæ. Pewnie bêdzie ku temu okazja.
Na razie stwierdzam: ³obeska owiata, przy wydatnej pomocy organu

prowadz¹cego (b¹d wiod¹cego,
jak z uporem twierdzi pan burmistrz) zamiast siê rozwijaæ, zwija siê i to szybko. Symptomatyczne jest to, ¿e na stronach BIPowskich naszych szkó³ plany
wszelkiego rozwoju koñcz¹ siê na
roku 2004. Takie memento.
I jeszcze jeden wtrêt. W styczniu br. szko³y w naszej gminie odwiedza³y tzw. trójki Giertycha.
Niestety w przypadku £obza by³y
to dwójki, poniewa¿ gmina
zlekcewa¿y³a uczestników tych
spotkañ. W zasadzie to te w³anie
spotkania by³y pocz¹tkiem debaty na temat stanu ³obeskiej owiaty. Poniewa¿ odbywa³y siê one
popo³udniami (wy³¹czaj¹c spotkania z uczniami) mo¿liwe, ¿e
zniechêci³o to przedstawicieli
organu prowadz¹cego do uczestnictwa. Mo¿e w godzinach pracy
byliby bardziej sk³onni? I znowu
trzeba zadaæ niemiertelne pytanie: nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa?
Problemów do omówienia
jest wiele. Mam nadziejê, ¿e na
jednym spotkaniu siê nie skoñczy. Na koniec trzeba przypomnieæ, za jedn¹ z uczestniczek
debaty, s³owa Jana Zamoyskiego:
Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie.
Pamiêtajcie o tym ³obescy w³odarze! A tak na marginesie, to ¿al mi
kuratora, którego pewnie skrêca³o podczas debaty.
Z pozdrowieniami.
Krzysztof Malinowski,
£obez.
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Jego przyjaciele powo³uj¹ do ¿ycia Memoria³ im. Miko³aja Kondratowicza

MIKI KONDRATOWICZ

Wczoraj dowiedzielimy siê, ¿e
panowie Jan B³yszko, Bronis³aw
Ar³ukowicz i Janusz Opieka chc¹
powo³aæ do ¿ycia i przeprowadzaæ
co roku Mityng Pi³karski Oldbojów
o Memoria³ Mikiego - Miko³aja
Kondratowicza. Pierwszy zaplanowano na koniec czerwca br. Przypominamy sylwetkê tego zas³u¿onego
pi³karza i dzia³acza sportowego za
spraw¹ pana Zdzis³awa Bogdanowicza, który zebra³ i opracowa³ ten
krótki materia³ biograficzny. Red.
Miko³aj Kondratowicz
· 11 listopada 1939 r.
+ 28 marca 2005 r.
Pozosta³ w pamiêci wspó³mieszkañców £obza jako niezawodny przyjaciel w pracy, w sporcie, w dzia³aniu spo³ecznym.
Miki, Kolka - tak mieszkañcy
miasteczka nad Reg¹ dobrotliwie
nazywali Miko³aja Kondratowicza.
¯y³ wród nas - ³obzian - przez prawie 60 lat. Tu spêdzi³ swoje dzieciñstwo, m³odoæ i doros³e ¿ycie. Rozkochany w sporcie. Znali Go prawie
wszyscy. Mia³ w sobie gor¹ce serce
do spo³ecznej aktywnoci w sporcie, serce i rêce pomocne innym,
serce i czas do tworzenia Naszej
£obeskiej Ojczyzny.
***
W roku 1946, w ramach szczêliwego powrotu z dalekiej i okrutnej Syberii, wraz z matk¹ Hann¹
zamieszka³ w naszym miecie. W
latach 50. mieszka³ przy ulicy Siewnej 3, a za swoich bliskich kolegów
szkolnych i kumpli z dzielnicy uwa¿a³ Antoniego Gutkowskiego - dzisiejszego Starostê Powiatu, Leona
Zdanowicza - poetê, twórcê Okazjonalnika Literackiego £abu, braci
Kacperskich, Fredka Makasia, Adama Ilewicza. W £obzie ukoñczy³
Szko³ê Podstawow¹ nr 1 z czasów
pierwszego kierownika szko³y Woropajewa, póniej Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ ze specjalnoci¹ lusarz - tokarz. Przez 35 lat nieprzerwanie i wzorowo pracowa³ przy tokarni w zak³adzie ZREMB na ulicy
Wojcelskiej. W ostatnim okresie
przed emerytur¹ pe³ni³ funkcjê konserwatora stadionu miejskiego.
Jego ¿yciowa pasj¹ sta³a siê
praca na rzecz rozwoju powszechnej kultury fizycznej i sportu ³obeskiego.
Ju¿ w wieku m³odzieñczym pasjonowa³ siê kolarstwem, a Jego
niedocignionym wzorem by³ Stanis³aw Królak - lider Wycigu Pokoju

12-letni Miki (pierwszy z lewej) wród Grona Nauczycielskiego
i uczniów SP nr 1 z ulicy Bema. W rodku kierownik Woropajew.
z 1956 roku. Swoj¹ ambicj¹ i zaciêtoci¹ na w³asnej esce dost¹pi³ zaszczytu reprezentowania LZS
£obez w V Wycigu Kolarskim
G³osu Szczeciñskiego.
Przez nastêpne 15 lat (od roku
1956) próbowa³ swoich sportowych
mo¿liwoci na boiskach pi³karskich
jako czynny zawodnik ³obeskich
klubów sportowych jeszcze na starym boisku nad Reg¹: Spójni, POMu, LZS, Sparty.
Od roku 1963 mocno zwi¹za³
siê z MLKS wiatowid i przez
ca³e 40-lecie istnienia Klubu by³
kolejno bramkarzem I dru¿yny
seniorów, szkoleniowcem i wychowawc¹ ca³ego pokolenia
trampkarzy i juniorów, dzia³aczem sportowym. Posiada³ kartê
zg³oszenia zawodnika do wiatowida opatrzon¹ numerem 1, potwierdzon¹ w Polskim Zwi¹zku

Pi³ki No¿nej w dniu 17.04.1963 r.
Szczególnie du¿o zawdziêczali Panu Mikiemu najm³odsi adepci
futbolu w £obzie. Jako instruktor
pi³ki no¿nej przekazywa³ dzieciom i m³odzie¿y na boisku wiele
fachowych rad ze swojego bogatego warsztatu sportowego. Ale
przede wszystkim by³ szczerym
doradc¹, opiekunem i wychowawc¹ kszta³tuj¹cym prawid³ow¹
osobowoæ m³odych ch³opców.
Wielokrotnie sprawowa³ rolê organizatora obozów pi³karskich,
m.in. w Wa³czu, Zieleñcu, Zdzieszowicach.
Pan Kolka by³ uwielbiany przez
m³odych sportowców.
Nale¿a³ do grona inicjatorów
stworzenia rozgrywek m³odzie¿owych o memoria³ kolegi z boiska - Witolda Markiewicza. W
III edycji memoria³u (1988 rok)

Najlepsi kolarze Ziemi £obeskiej z roku 1957. Na zdjêciu Kolka.
Pierwszy z prawej - kierownik ekipy W³adys³aw Machoñski.

doprowadzi³ do przyjazdu do naszego miasta zespo³u pi³karzy z
Nowogródka na Bia³orusi, m³odych mieszkañców Jego rodzinnych stron znad Niemna.
W ostatnim okresie swojego
¿ycia pomaga³ w szkoleniu amatorów jazdy konnej w pod³obeskich
orodkach jedzieckich.
***
Nikt z obecnych mieszkañców
miasta nie powiêci³ tyle czasu i
energii w budowaniu kultury fizycznej i tradycji sportowej co Miki.
W³adze samorz¹dowe gminy
£obez za wieloletni¹ dzia³alnoæ
sportow¹ i spo³eczn¹ nada³y honorowy medal TWÓRCA £OBESKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ
(rok 2004).
Miko³aja Kondratowicza nie ma
ju¿ wród nas. Odszed³ na zawsze z
naszej spo³ecznoci w pierwsze
wiosenne dni 2005 roku.
Dzi, wierni przyjaciele ze sportowego boiska, wype³niaj¹c sk³adan¹ obietnicê zachowania w pamiêci Twoj¹ szlachetn¹ osobowoæ, dobroæ i wzorcow¹ twórczoæ prawdziwego spo³ecznika, podejmuj¹ siê
organizacji corocznego Mityngu Pi³karskiego Oldbojów o Memoria³
Mikiego - Miko³aja Kondratowicza.
Jan B³yszko
Bronis³aw Ar³ukowicz
Janusz Opieka
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

n Sprzedam tanio ocie¿nice metalowe 60 x 80, skrzyd³a drzwiowe,
ma³e okna drewniane - nieu¿ywane.
Tel. 0 602 731 070.

n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 mkw. Tel. 602 321 227.

n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach ul. Niechorska, parter, 58
mkw., 3 pokoje. Cena 120 tys. Tel.
697 691 078.

n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe 2-rzêdowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.
n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438.

n Sprzedam Opel Kadet Combi
benzyna -1,4l, rok 1990, szary metalik - org., bezwypadkowy, 5 dzwiowy, centralny zamek, szyberdach, bardzo ekonomiczny. Proponowana cena 2800 z³. Tel. 091 397
4127 lub 604 845 753.

n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348 840.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
n Sprzedam: Hyunday Accent LS
1,3 12V, '98r., 5-drzwiowy, granat,
ABS, 2 poduszki, wspomag.,
centr.zamek, radio, klimatyz., 7800
+ op³aty; 697 424 727.
n Sprzedam Peugeot 306 XR 1,6,
'94r., 5-drzwiowy, zielony metalik,
radio, szyberdach, wspomag.,
3700,- + op³aty 697 424 727.

NIERUCHOMOCI

INNE

n Sprzedam kiosk typ jugos³owiañski, kostkarka do lodu, sokowirówka przemys³owa, mieszacz do koktaili. Tel. 091 386 3525.
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

n Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.
n Przedszkole zatrudni przedszkolankê, nauczyciela jêzyka angielskiego, osobê do prowadzenia zajêæ muzycznych, plastycznych i ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263.
n Przyjmê mê¿czyznê do pracy legalnej w Niemczech - praca przy koniach. Mile widziane podstawy jêzyka niemieckiego. Wiek 30-50 lat.
Tel. 091 39 11 905, 603 435 769.
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 Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

MIESZKANIA
n Kupiê mieszkanie w £obzie ok 60
mkw. Tel. 505 184 497.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866.
n Wynajmê halê i pomieszczenie
warsztatowe w Gryficach, wszystkie
media, du¿y plac manewrowy. Tel.
091 384 08 39, 509 431 779

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461

US£UGI

n RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

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 Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.
n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Redakcja Tygodnika
£obeskiego

zatrudni
przedstawiciela
handlowego

do dzia³u reklam
i promocji.
Tel. 091 39 73 730
Kom. 504 042 532

SPORT
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Pó³fina³ w £obzie

Trzecie miejsce ³obeskich gimnazjalistów

(£OBEZ) Wczoraj odby³y
siê w £obzie wojewódzkie pó³fina³y pi³karskie szkó³ gimnazjalnych. Do £obza przyjecha³y dru¿yny ze Szczecina, Stargardu i Polic. Niestety, ch³opaki z naszego gimnazjum przegrali pierwszy mecz z Policami, co wyeliminowa³o ich z
fina³u. Odbili to sobie w meczu
o trzecie miejsce wysoko pokonuj¹c Stargard 7:2.
Ch³opcy z ³obeskiego gimnazjum spotkali siê w pó³finale
z mocnymi ekipami z miast,
które maj¹ silne kluby pi³karskie i graj¹cy gimnazjalici stanowi¹ zazwyczaj trampkarskie
zaplecze tych klubów. £obezianie wcale nie byli gorsi, ale
pope³nili wiêcej b³êdów.
W pierwszym meczu z
Gimnazjum nr 3 w Policach
dwa takie b³êdy zdecydowa³y,

¿e przegrali. Pierwszy pope³ni³
obroñca, który po dorodkowaniu z rzutu ro¿nego przepuci³ pi³kê pod butem i ta wpad³a
do siatki, w drugim przypadku
bramkarz niepotrzebnie wybieg³ do dorodkowania i napastnik przerzuci³ pi³kê ponad
nim. Gdyby pozosta³ w bramce, spokojnie by j¹ wy³apa³.
Gdy Salos Szczecin pokona³ gimnazjum ze Stargardu, z
t¹ dru¿yn¹ przysz³o ³obezianom walczyæ o trzecie miejsce.
Tu nasi gimnazjalici zrobili
niespodziankê wygrywaj¹c
wysoko 7:2.
W finale Salos zremisowa³
z Policami 1:1 i o wszystkim
decydowa³y rzuty karne. Lepszymi egzekutorami okazali siê
salezjanie i to oni zagraj¹ ze
zwyciêzc¹ drugiego pó³fina³u o
mistrzostwo regionu.
(r)

Dru¿yna ³obeskiego gimnazjum: £ukasz Falkiewicz, Piotr Marciniak, Dawid Mosi¹dz, Marcin
Adamowicz, Marcin Banaszczak, Tomasz Rokosz, Dawid Krystosiak, Damian Grzywacz, Denis Chodyna, Pawe³ Wielgus, £ukasz Niko³ajczyk, Martin Drogosz, Mateusz Smolich, Karol Banacki, Kamil
Kulczyñski, Piotr Wawrzkiewicz i Mateusz Kogut. Opiekunem dru¿yny jest Grzegorz Pawlak.

Zwyciêstwo na wyjedzie

Wci¹¿ graj¹ o awans

ISKIERKA mierdnica  SPARTA Wêgorzyno 1:2 (0:1)

Vielgovia Szczecin - Sarmata Dobra 1:4 (1:1)

SPARTA: Przemys³aw
Noryca, Tomasz Kmieæ, Artur Nadkierniczny, Marcin
Tomaszkiewicz, Jaros³aw
Konieczny (Damian Szubert), Andrzej Nadkierniczny (S³awomir Nowak), Tomasz Side³, Zbigniew Nadkierniczny (Marcin Nadkierniczny), Dariusz Nadkierniczny, Daniel Romañczyk,
Wojciech Kli (Krzysztof
Gwód).
Bramki: Daniel Romañczyk 3' i Krzysztof Gwód
90'.
Sêdzia: Pawe³ Gulbinowicz.
¯ó³te kartki: Marcin
Nadkierniczny, Kmieæ Tomasz

Sk³ad Sarmaty: Brodowicz, Pacelt, Jaszczuk, Miko³owski, Anulicz, Grzelak, Dzierbicki, Olechnowicz, Kieruzel, Kamiñski,
Padziñski oraz Lewicki,
Skrobiñski, Dudek, Za³êcki.
Bramki dla Sarmaty: Kamiñski 2 (31»i 90'), Olechnowicz 56' i Padziñski 63'.

Dwa zespo³y ze rodka tabeli spotka³y siê w 28 serii spotkañ. W prawobrze¿nej dzielnicy Szczecina - mierdnicy,
tamtejsza Iskierka podejmowa³a Spartê Wêgorzyno. Ju¿ w
drugiej minucie wynik spotkania mogli otworzyæ miejscowi,
po b³êdzie w obronie zawodników Sparty, jednak strza³ napastnika Iskierki by³ minimalnie chybiony. Ta sytuacja zemci³a siê na gospodarzach ju¿
minutê póniej. Pi³kê z koñcowej linii wygarnia Jarek Konieczny, oddaje j¹ Darkowi
Nadkiernicznemu, ten z kolei
posy³a j¹ na szesnasty metr do
Daniela Romañczyka, który po
wymianie podania z Wojtkiem
Klisiem, k¹liwym strza³em
umieszcza futbolówkê tu¿ przy
s³upku bramki gospodarzy.
Cztery minuty póniej w do-

godnej okazji znalaz³ siê Wojtek Kli po prostopad³ym podaniu Marcina Tomaszkiewicza, jednak golkeeper miejscowych skróci³ k¹t, ratuj¹c swój
zespó³ w tej sytuacji. W 10
minucie z ponad 20 metrów
uderza zawodnik Iskierki, jednak obok spojenia s³upka z
poprzeczk¹. Kilkadziesi¹t sekund póniej Wojtek Kli próbowa³ zaskoczyæ bramkarza
Iskierki z dystansu, równie¿
nieskutecznie. W 20 minucie
szybki kontratak udanie kasuje
Przemek Noryca dalekim wybiciem pi³ki. Osiem minut póniej miejscowi egzekwowali
sta³y element gry. Mocny strza³
w nieznacznej odleg³oci
min¹³ bramkê Norycy. Jeszcze
przed przerw¹ dogodnych okazji na podwy¿szenie wyniku
nie wykorzystuj¹ Darek Nadkierniczny, który znalaz³ siê w
sytuacji sam na sam oraz Jarek Konieczny, który strzeli³
nieprecyzyjnie z bliskiej odleg³oci.
Druga ods³ona spotkania
to coraz czêstsze ataki pi³karzy
Iskierki, którzy maj¹c problem
ze sforsowaniem obrony,
strzelali z dystansu. Taka sytuacja mia³a miejsce w 54 minucie, kiedy to pi³ka poszybowa³a obok s³upka. Z kolei po drugiej stronie boiska, dogodn¹
okazjê zmarnowa³ Darek Nadkierniczny, finalizuj¹c indywidualn¹ akcjê niecelnym strza³em. W 63 minucie miejscowi
doprowadzaj¹ do remisu. W
okolicach pola karnego nasi
obroñcy nie s¹ w stanie poradziæ sobie z napastnikiem

Iskierki, któremu pozwalaj¹
siê obróciæ, a nastêpnie oddaæ
celny strza³ - nie do obrony jak
siê chwilê póniej okaza³o dla
naszego bramkarza. Od tego
momentu przewaga gospodarzy jeszcze bardziej by³a widoczna. Jednak próby strza³ów
najczêciej z rzutów wolnych
zakañcza³y siê niepowodzeniem. W miêdzyczasie na
bramkê miejscowych uderzaj¹
Tomaszowie Kmieæ i Side³,
jednak albo niecelnie, albo
bramkarz rywali by³ tam, gdzie
byæ powinien. W 87 minucie
napastnik gospodarzy pada w
polu karnym. Decyzja sêdziego - ¿ó³ta kartka za próbê wymuszenia jedenastki oraz
rzut wolny poredni dla dru¿yny przeciwnej. To by³a prawid³owa interpretacja rozjemcy
tego spotkania - Paw³a Gulbinowicza, który ogl¹daj¹c zapis
wideo potwierdzi³, i¿ by³a to
s³uszna decyzja. W 90 minucie
z lewej strony boiska, Daniel
Romañczyk zagrywa futbolówkê w pole karne. Bierna
postawa dwóch obroñców
oraz z³a ocena sytuacji miejscowego bramkarza, pozwala
Krzykowi
Gwodziowi
umieciæ pi³kê po raz dwunasty w tym sezonie w bramce
rywala. Po stracie bramki
miejscowi zagrozili jeszcze
raz mocnym strza³em z dystansu Przemkowi Norycy,
lecz ten drugi raz pokonaæ siê
nie da³. Dobra passa na wyjazdach trwa zatem nadal i jest to
czwarty komplet punktów zdobyty na obcym terenie tej wiosny.
(msz)

Po dwóch ostatnich przegranych meczach niedzielna
wyprawa Sarmaty Dobra do
Vielgovii Szczecin mia³a potwierdziæ, czy dru¿yna Sarmaty w dalszym ci¹gu bêdzie
siê liczyæ w walce o V ligê, i
czy dwa ostatnie mecze bêd¹
ju¿ tylko walk¹ o przys³owiow¹ pietruszkê. Pi³karze z Dobrej zagrali dobry
mecz, a co najwa¿niejsze,
zagrali skutecznie i odnieli
przekonywuj¹ce zwyciêstwo
4:1 nad broni¹c¹ siê przed
spadkiem do A klasy dru¿yn¹
ze Szczecina. Zwyciêstwo to
sprawi³o, ¿e sprawa awansu
Sarmaty do V ligi jest nadal
otwarta.
Mimo, ¿e przez ca³y
mecz przewaga Sarmaty nie
podlega³a dyskusji, to gospodarzom w 16 min. uda³o siê
strzeliæ bramkê: silnie strzelona pi³ka przez Piotra Górskiego po drodze odbi³a siê
jeszcze od Damiana Anulicza i wpad³a do bramki Sarmaty. Wyrównuj¹ca bramka
pad³a w 31 min., kiedy to
Emilian Kamiñski wykoñczy³ skutecznym strza³em ze-

spo³ow¹ akcjê Sarmaty. W 56
min. z rzutu ro¿nego, wprowadzony po przerwie Pawe³
Za³êcki, zagra³ do Krzysztofa Kieruzela, a ten g³ow¹
odegra³ do £ukasza Olechnowicza, który z kilku metrów silnym strza³em tu¿
obok s³upka Vielgovii zapewni³ Sarmacie prowadzenie. Stracona bramka, a
przede wszystkim braki kondycyjne zawodników gospodarzy sprawi³y, ¿e od 60 min.
na boisku ton nadawa³a ju¿
tylko dru¿yna z Dobrej. W 63
min. ponownie po akcji Za³êckiego i Kieruzela pad³a
trzecia bramka dla Sarmaty,
lecz tym razem jej strzelcem
by³ Damian Padziñski. Ostatnia minuta meczu po piêknych zagraniach Olechnowicza i Padziñskiego przynios³a czwart¹ bramkê dla goci,
a jej strzelcem by³ ponownie
18-latek Emilian Kamiñski.
Swoj¹ dobr¹ gr¹ i skutecznoci¹ (2 bramki w meczu) ten
m³ody pi³karz chyba definitywnie potwierdzi³, ¿e najlepiej siê czuje w linii napadu,
a pozycja ofensywnego pomocnika (na takiej pozycji
gra³ w dwóch ostatnich meczach) wyranie mu nie odpowiada. Jednak w niedzielnym meczu ca³a dru¿yna Sarmaty zas³u¿y³a na s³owa
uznania.
Juniorzy Sarmaty przegrali z Vielgovi¹ 0:1 trac¹c
bramkê w I po³owie meczu.
estan
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Mewa wygra³a
bataliê o spadek

Padziñski dogoni³
Gradusa
Strzelcem tej kolejki zosta³ Emilian Kamiñski z Sarmaty, strzelaj¹c dwie bramki w
meczu z Vielgovi¹. Strzelili równie¿ Krzysztof Gwod i Damian Padziñski, który zrówna³ siê w rankingu z Markiem Gradusem i
wycig o króla strzelców jest naprawdê
zaciêty. Do koñca pozosta³y jeszcze dwie
kolejki i emocji nie zabraknie.
Warto zauwa¿yæ kolejne trafienia Piotra
Kulczyñskiego ze wiatowidu oraz Klaudiusza Wasiaka i £ukasza Gabrysia z
Mewy, którzy strzelili bramki w drugim
meczu pod rz¹d.
Ta kolejka wypad³a pomylnie dla naszych
powiatowych dru¿yn, oprócz Radovii, której le u³o¿y³y siê mecze w koñcówce, bo
z najsilniejszymi zespo³ami V ligi i chyba
tylko ju¿ cud mo¿e j¹ uratowaæ przed spadkiem. Mewa wygra³a na najgorszej w lidze
p³ycie boiska w Iñsku i odskoczy³a od outsiderów. Zobaczymy, po blama¿u Sparty z
Orkanem, jak ta zachowa siê w meczu z
In¹ Iñsko.
D¹brovia pokona³a (niespodziewanie)
Masoviê w Maszewie i nie odpuszcza wycigu z Mew¹. Jak widaæ zwroty akcji w lidze s¹ b³yskawiczne i niespodziewane.
D¹brovia zmierzy siê teraz z Vielgovi¹ i
kto bêdzie musia³ straciæ punkty, na korzyæ... Mewy, pod warunkiem, ¿e ta wygra u siebie ze witem, co nie jest niemo¿liwe, zwa¿ywszy, ¿e wit ma ju¿ pewny
awans, a Mewie zawsze lepiej gra³o siê z
wy¿ej notowanymi dru¿ynami.
Strzelcy powiatu ³obeskiego
15 bramek: Marek Gradus (Mewa),
Damian Padziñski (Sarmata)
14 bramek: Kamil Iwachniuk (wiatowid)
12 bramek: Krzysztof Gwód (Sparta),
11 bramek: £ukasz Tomaszkiewicz
(Radovia)
10 bramek: Mateusz Rylling (Radovia)
8 bramek: Krzysztof Kieruzel, Pawe³
Graczykowski (Sarmata), Wojtek Kli,
Daniel Romañczyk (Sparta)
7 bramek: Emilian Kamiñski (Sarmata)
6 bramek: Jarek Jaszczuk (Sarmata)
5 bramek: £ukasz Olechnowicz (Sarmata), Klaudiusz Wasiak (Mewa)
4 bramki: Krzysztof niadek (wiatowid), Marek Dro¿d¿ewski (Sparta),
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz Nadkierniczny, Micha³ Szwalec (Sparta),
Mariusz B³aszczyk (Mewa), Krzysztof
Kulik (Radovia), Kamil Kacprzak, Micha³
Koba, Piotr Kulczyñski (wiatowid)
2 bramki: Dawid Dudek,Wojtek Dorsz
(Sarmata), Piotr Kie³tyka, Sylwester
Micha³owski, £ukasz Brona, Marcin
Mosi¹dz, Marcin Grzywacz (wiatowid), Dariusz Kêsy, Arek Paw³owski,
Damian Gabry, Miros³aw Pietrowski,
£ukasz Grygiel, £ukasz Gabry (Mewa),
Irek Kulik (Radovia)
1 bramka: S³awek Nowak, Artur Andrusieczko, £ukasz Rzepka, Pawe³ Samal,
Tomasz Kmieæ, Marcin Tomaszkiwicz
(Sparta); Micha³ ¯urawik, Franciszek
Wójtowicz, Pawe³ Frost (Mewa); Wojtek
Krakus, Kamil Duczyñski (wiatowid);
Mateusz Miko³owski, Damian Dzierbicki, Kacper Skrobiñski, Pawe³ Za³êcki
(Sarmata), Mateusz Sak, Przemek Ga³ka, Emil Pilichowski, Jacek Talarowski
(Radovia).
Zespo³y
57 - Sarmata Dobra
41 - Radovia Radowo Ma³e
41 - wiatowid £obez
38 - Sparta Wêgorzyno
38 - Mewa Resko
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INA Iñsko  MEWA Resko 1:2 (1:2)
Mewa: Ostrowski  Kêsy,
Pietrowski, Paw³owski M.,
Paw³owski A. (70' Waldon),
Wasiak (46' Kot), Frost (85'
¯urawik), Deuter, Gabry £.,
Gradus, Grygiel. Trener
Dariusz Kêsy.
Bramki dla Mewy: £ukasz
Gabry 30' i Klaudiusz
Wasiak 35'.
Iñska Ina s³ynie z fatalnego stanu boiska, na którym trudno graæ
normaln¹ pi³kê ligow¹. Dlatego czêsto bramki s¹ tu wynikiem kiksów
lub niespodziewanej zmiany lotu
pi³ki odbitej na kêpie trawy. Ten
mecz w³aciwie rozstrzygn¹³ losy
Iny, chocia¿ w tym sezonie wszyst-

ko do koñca bêdzie niepewne - ile
zespo³ów spadnie.
Mewa by³a w tym pojedynku
zespo³em lepszym i wygl¹da na to,
¿e obroni³a siê przed spadkiem. W
pierwszej po³owie przewa¿a³a, co
udokumentowa³a dwoma golami.
Oba pad³y po klasycznych dograniach z boku, wzd³u¿ linii bramkowej, po których nastêpowa³y ju¿
tylko dobicia pi³ki do siatki.
W drugiej po³owie Ina ruszy³a
do odrabiania strat, ale nie by³a ju¿
w stanie zmieniæ wyniku. Mewie
u³atwi³o to grê z kontry, i by³a bliska podwy¿szenia wygranej, ale
po faulu w polu karnym sêdzia nie
podyktowa³ rzutu karnego. Rezultat bezbramkowy w drugiej po³owie zapewni³ zwyciêstwo bardziej
skutecznej w tym dniu dru¿ynie 
Mewie.
(r)

Mo¿na odliczaæ nie
przegrane mecze
WICHER Brojce  WIATOWID £obez 1:1 (0:0)
wiatowid: Krystosiak  Brona,
Mosi¹dz, Duczyñski, Koba, Kacprzak, Micha³owski (70' £añ),
Grzywacz, Kulczyñski, Wielgus
(75' Zielonka £.), Iwachniuk. Trener Wojciech Krakus.
Bramka dla wiatowida: Piotr
Kulczyñski 60'.
Wicher wzmocniony graczami
Sparty Gryfice i Regi Meridy Trzebiatów mia³ spore ambicje na pocz¹tku rundy, ale koñcówkê ju¿
s³absz¹. Gdyby ten mecz odby³ siê
dwa miesi¹ce temu, mog³oby dojæ
do jatki. Jednak wiatowid przepracowa³ ten okres i nabra³ dowiadczenia, a przede wszystkim wiary
we w³asne si³y, wiêc teraz w Brojcach nawet z wy¿ej notowanym rywalem móg³ pokusiæ siê na wszystkie punkty. Skoñczy³o siê na jednym, ale niewiele brakowa³o.
Wicher dominowa³ przez pierwszy kwadrans, a póniej gra siê wyrówna³a. wiatowid gra³ z kontry i
móg³ prowadziæ, ale nie wykorzysta³ kilku okazji. Kamil Iwachniuk
przegra³ pojedynek sam na sam z
bramkarzem, a sêdzia nie uzna³
bramki strzelonej przez Grzywacza,
odgwizduj¹c spalonego.
W drugiej po³owie to wiatowid
pierwszy strzeli³ bramkê, co musia-

³o zdenerwowaæ miejscowych.
Piotr Kulczyñski min¹³ dwóch
obroñców i nie pope³ni³ b³êdu
Iwachniuka pokonuj¹c bramkarza.
Gospodarze wyrównali strzelaj¹c
gola na kilka minut przed koñcem
meczu, po wykonanym rzucie ro¿nym. wiatowid mia³ sporo okazji,
ale ten punkt cieszy chyba wszystkich. To ju¿ kolejny nie przegrany
mecz przez ³obeski zespó³. (r)

GRANIE W PLANIE

Wyniki i tabele
V liga
Osadnik Mylibórz - D¹b Dêbno 1:2,
Radovia Radowo Ma³e - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 0:6, Piast Chociwel - Piast
Choszczno 0:2, Polonia P³oty - Fagus
Ko³bacz 1:0, Pomorzanin Nowogard Zorza Dobrzany 0:1, Sparta Gryfice Vineta Wolin 1:3, Mieszko Mieszkowice - Odra Chojna 5:0, Hutnik EKO
TRAS Szczecin - K³os Pe³czyce 0:1.
1. D¹b Dêbno
2. Piast Choszczno
3. Vineta Wolin
4. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
5. Odra Chojna
6. Pomorzanin Nowogard
7. Polonia P³oty
8. Mieszko Mieszkowice
9. Piast Chociwel
10. Sparta Gryfice
11. Fagus Ko³bacz
12. K³os Pe³czyce
13. Hutnik EKO TRAS Szcz.
14. Osadnik Mylibórz
15. Radovia Radowo Ma³e
16. Zorza Dobrzany

73 73-23
63 69-27
59 60-30
55 63-36
49 60-40
44 57-49
42 57-48
34 39-33
34 41-31
33 39-50
28 30-56
27 29-45
27 36-48
27 38-63
21 38-85
21 30-95

Klasa okrêgowa
wit Szczecin - Orze³ Prusinowo 5:0,
Ina Iñsko - Mewa Resko 1:2, Orkan
Suchañ - Korona Stuchowo 2:2, Masovia Maszewo - D¹brovia Stara D¹browa
0:1, Wicher Brojce - wiatowid £obez
1:1, KP Police II - Promieñ Mosty 4:0,
Iskierka mierdnica - Sparta Wêgorzyno 1:2, Vielgovia Szczecin - Sarmata
Dobra 1:4.
1. wit Szczecin
2. Sarmata Dobra
3. KP Police II
4. Promieñ Mosty
5. Sparta Wêgorzyno
6. Wicher Brojce
7. Masovia Maszewo
8. Iskierka mierdnica
9. Korona Stuchowo
10. wiatowid £obez
11. D¹brovia Stara D¹browa
12. Mewa Resko
13. Vielgovia Szczecin
14. Orkan Suchañ
15. Ina Iñsko
16. Orze³ Prusinowo

V liga
7 czerwiec  czwartek:
16:00 Piast Choszczno - Polonia P³oty 1:2 D.
9 czerwiec  sobota:
16:00 K³os Pe³czyce - Radovia Radowo Ma³e
16:00 Osadnik Mylibórz - Sparta Gryfice
16:00 D¹b Dêbno - Mieszko Mieszkowice
16:00 Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard
16:00 Zorza Dobrzany - Polonia P³oty
16:00 Fagus Ko³bacz - Piast Chociwel
16:00 Piast Choszczno - Hutnik EKO TRAS Szczecin
16:00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Vineta Wolin
Klasa okrêgowa
9 czerwiec  sobota:
16:00 Wicher Brojce - KP Police II
16:00 wiatowid £obez - Masovia Maszewo
16:00 D¹brovia Stara D¹browa - Vielgovia Szczecin
16:00 Sarmata Dobra - Orkan Suchañ
16:00 Korona Stuchowo - Iskierka mierdnica
16:00 Sparta Wêgorzyno - Ina Iñsko
16:00 Mewa Resko - wit Szczecin
16:00 Orze³ Prusinowo - Promieñ Mosty

62 67-20
52 57-30
50 66-41
47 39-29
42 41-24
42 43-34
40 43-39
38 52-46
38 46-49
37 41-43
37 36-48
34 41-59
33 46-75
28 32-41
26 44-79
18 35-72
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Wielobój lekkoatletyczny

Ch³opcy z Dobrej
mistrzami powiatu

(DOBRA) W dniach 24 i 31 maja
na stadionie w £obzie rozegrane zosta³y zawody w czwórboju oraz trójboju lekkoatletycznym uczniów szkó³
podstawowych.

Stargardzie (05.06 - czwórbój) oraz
Bia³ogardzie (14.06 - trójbój).
Prezes UKS Arbod
Janusz £ukomski.
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Gocilimy
unihokeistów

(POWIAT £OBESKI) W dniach 25-27 maja w halach
sportowych Dobrej Reska i £obza odbywa³ siê
Miêdzynarodowy Turniej Unihokeja £obez Region
Floorball Festival 2007.
Turniej rozpocz¹³ siê meczami
dziewcz¹t w Dobrej, gdzie sportowców
i kibiców przywita³a wracaj¹ca do zdrowia burmistrz Barbara Wilczek. Otwarcie rozpoczê³o siê od wprowadzenia
dru¿yn i hymnów Czech i Polski. Zaciêtym meczom przygl¹dali siê licznie
przybyli do hali sportowej kibice. Równolegle turniej ch³opców rozpocz¹³ siê
w hali w Resku, a po po³udniu w £obzie.
Udzia³ wziê³y dru¿yny czeskie i
polskie w kategorii juniorów i juniorek.
Liczba dru¿yn tegorocznego Turnieju
wynosi³a 11. Po raz drugi równie¿
mieszkañcy naszego powiatu gocili

reprezentacjê Polski juniorek. W kategorii juniorów zwyciê¿y³a dru¿yna
Start Nusle Praha, przed Sokolem Kralovske Vinohrady oraz MUKS Zielonka. Kolejne miejsca zajê³y dru¿yny
WSU Wierzchowo, Fbc Liberec, Skalny Nowy Targ. W kategorii juniorek
najlepsze okaza³y siê dziewczêta z Fbs
Bohemians Praha przed Polsk¹ oraz
Fbc Liberec. Miejsce czwarte zajê³y
zawodniczki WSU Wierzchowo, a pi¹te Tygrice Mlada Boleslav. £¹cznie
udzia³ wziê³o oko³o 150 sportowców unihokeistów. Zakoñczenie odby³o siê
w hali sportowej w £obzie.
(r)

Du¿y sukces odnieli zawodnicy
szko³y podstawowej w Dobrej, zostaj¹c
mistrzami powiatu w czwórboju lekkoatletycznym (Sebastian Awgul, Bart³omiej Florecki, Micha³ Karpiñski, Dariusz Komorowski, Adam Lech, £ukasz
Uchwa³) oraz zdobywaj¹c z³oty i br¹zowy medal w trójboju (Grzegorz Skorupski - z³oty medal, Cezary Szkup - medal
br¹zowy). Najbardziej wartociowe rezultaty osi¹gnêli zawodnicy startuj¹cy
w czwórboju; £ukasz Uchwa³: 8,5 sek.
w biegu na 60 m i 62 m w rzucie p. pal
oraz Sebastian Awgul w skoku w dal 
4 m 67 cm.
Zwyciêzcy czwórboju oraz medalici trójboju bêd¹ reprezentowali powiat
³obeski na fina³ach wojewódzkich w

UWAGA, UWAGA!!!

NAGRODA
TYGODNIKA
£OBESKIEGO
DLA KRÓLA
STRZELCÓW

Redakcja Tygodnika £obeskiego ufundowa³a nagrodê dla najlepszego strzelca w ligowych rozgrywkach pi³ki no¿nej w naszym powiecie.
Do rozegrania pozosta³y jeszcze trzy
kolejki.
Nagrod¹ jest DARMOWY
WEEKENDOWY POBYT W HOTELU SLAVIA W MIÊDZYZDROJACH Z OSOB¥ TOWARZYSZ¥C¥.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu w
ci¹gu tych trzech kolejek padnie tyle
bramek, ¿e pozwoli to na awans Sarmacie i na utrzymanie siê w ligach
Radovii i Mewie, bo wiatowid dziêki ostatnim popisom strzeleckim pozostanie w lidze sobie zapewni³. To
by³oby optymalne rozegranie na sezon pi³karski 2006/7. Redakcja

RZUÆ PALENIE RAZEM Z NAMI
Ju¿ od 1991 roku w Polsce
31maja jest w wiatowym Dniem
bez Papierosa. Organizowana jest
akcja
Rzuæ palenie razem z
nami. Zawsze towarzyszy jej konkurs z nagrodami dla osób deklaruj¹cych zaprzestanie palenia tytoniu. Stanowi ona najbardziej spektakularne dzia³ania spo³eczne promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia. ¯ycia
wolnego od dymu tytoniowego.
Celem akcji jest powiêkszenie liczby osób niepal¹cych. Akcja ta prowadzona jest wród dzieci i m³odzie¿y jak równie¿ osób doros³ych.
Wed³ug wiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO), zwalczanie palenia tytoniu skuteczniej wp³ynie na
przed³u¿enie ¿ycia oraz poprawienie stanu zdrowia ludnoci krajów

uprzemys³owionych, ni¿ jakie inne
dzia³ania profilaktyczne. WHO
alarmuje, ¿e palenie tytoniu jest
najwiêksz¹ mo¿liw¹ przyczyn¹
zgonów w Europie.
Z powodu nikotyny na ca³ym
wiecie dziennie umiera oko³o 10
000 ludzi. Prawie po³owa tych zgonów to osoby miêdzy 35-69 rokiem
¿ycia. Polska znajduje siê w czo³ówce krajów o najwiêkszej konsumpcji tytoniu na wiecie. Szacuje siê, ¿e w Polsce pali ponad 9
milionów osób. Wypalaj¹ one
oko³o 90 miliardów papierosów
rocznie, czyli co roku Polacy
puszczaj¹ z dymem oko³o
16.000.000.000 (16 miliardów)
z³otych. Codziennie zaczyna pa-

liæ oko³o 500 nieletnich ch³opców
i dziewcz¹t - czyli palenia rocznie
próbuje oko³o 180 tysiêcy dzieci.
Wypalaj¹ one rocznie oko³o 3-4
mld papierosów.
Musimy jednak pamiêtaæ ,¿e
nigdy nie jest za póno aby przestaæ paliæ.
Jeli potrzebujesz wsparcia zadzwoñ do:
Telefonicznej Poradni Pomocy
Pal¹cym; telefon 0-801-108-108.
S. Podyma
* Powy¿sze dane pochodz¹ z
materia³ów do programu pierwotnej
profilaktyki chorób odtytoniowych
w Polsce w - Centrum Onkologii
Warszawa.
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Napromilowani

Wpad³ z radiem

(£OBEZ) 28 maja oko³o godz.
19:00 w £obzie przy ul. Niepodleg³oci, Grzegorz S. posiada³ przy sobie CB
radio pochodz¹ce z kradzie¿y na widwina. Grzegorz S. zosta³ zatrzymany i
osadzony w PdOZ

I po rowerze

(£OBEZ) 28 maja w godz. 12:00 14:20 w £obzie przy ul. Rolnej, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru o
nazwie FTI. Straty w kwocie 700 z³
poniós³ Andrzej P.

Ryby pr¹dem

(ZAGÓRZYCE) W okresie 26 do
28 maja ze stawu hodowlanego w Zagórzycach nieznany sprawca dokona³
sk³usowania za pomoc¹ pr¹du ró¿nego
rodzaju ryb o wadze 50 kg wartoci 500
z³, czym dzia³a³ na szkodê Kazimierza Sz

Wêdkarz

(K¥KOLEWICE) W nocy z 28 na
29 maja z pomieszczenia gospodarczego w K¹kolewicach nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y sprzêtu wêdkarskiego wartoci do 250 z³, dzia³aj¹c na szkodê Grzegorza A

G³ód w Starogardzie

(STAROGARD) 29 maja o godz.

19:30 w Starogardzie trzech mieszkañców tej miejscowoci usi³owa³o dokonaæ kradzie¿y 150 kg pszenicy, nale¿¹cej do Piotra O., w³aciciela gospodarstwa rolnego w Starogardzie.

Fordem w dzika

(DOBRA  KRZEMIENNA) 29
maja o godz. 21:50 na drodze DobraKrzemienna, Roman P., kieruj¹c samochodem Ford, uderzy³ w dzika, który
nagle wbieg³ na jezdniê.

Kolekcjoner tablic

(£OBEZ) 29 maja w godz. 14:00 
18:00 w £obzie na ul. Nowe Osiedle
nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y
tablicy rejestracyjnej z Opla Vivaro,
powoduj¹c straty w kwocie 100 z³ na
szkodê Honoraty M
(£OBEZ) W nocy z 30 na 31 maja
w £obzie na ul. Niepodleg³oci nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y przedniej tablicy rejestracyjnej z samochodu
Opel Corsa, powoduj¹c straty w kwocie
70 z³ na szkodê Aleksandry C.

W³am altankowy

(£OBEZ) W okresie miêdzy 29, a
30 maja w £obzie na terenie ogródków
dzia³kowych DALNO I, nieznany
sprawca po uprzednim wy³amaniu dolnej czêci drzwi altany, dokona³ kradzie¿y kosiarki spalinowej koloru

Wyrok

Sygn. akt II K 228/07 Ds. 184/07/S, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 maja 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a,
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 10.05.2007 r. sprawy

Krzysztofa Kowalczyka,

s. Jana i Haliny z d. Gadulskiej, ur. 30 lipca 1963 r. w Radomiu; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 01 lutego 2007 r. o godz. 18.15 na ul. Stra¿ackiej w Dobrej
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Krzysztofa Kowalczyka uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z
art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 10 (dziesiêciu)
miesiêcy ograniczenia wolnoci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 20
(dwadziecia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskar¿onego
kary ograniczenia wolnoci zalicza okres zatrzymania od dnia 27 marca 2007
r. do dnia 28 marca 2007 r, przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia
wolnoci równa siê dwóm dniom kary ograniczenia wolnoci;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Prawniczej adw. Romualda Sawickiego kwotê 878,40 (osiemset siedemdziesi¹t osiem 40/100)
z³otych, w tym kwotê 158,40 (sto piêædziesi¹t osiem 40/100) z³otych tytu³em
nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Krzysztofa Kowalczyka;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jed. Tekst: Dz. U. Z 1983 r.
Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.

chanym powietrzu.

(£OBEZ) 30 maja o godz. 17:35
w £obzie na ul. Waryñskiego, Marek
W. kierowa³ motorowerem Simson
znajduj¹c siê wstanie nietrzewym
(1,1 promila).

(PRZEMYS£AW) 31 maja o
godz. 20:25 w Przemys³awiu Tadeusz
P. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci wyra¿onym wynikiem 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

(RESKO) 29 maja o godz.
22.45.w Resku na ul. Szpitalnej Mieczys³aw Ch, kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 2,6 promila alkoholu w wydy-

(IGLICE) 31 maja o godz. 21:30
w Iglicach Artur S. kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym Bia³orus znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci (1,9 promila alkoholu).

srebrnego, metalowego kanistra o pojemnoci 10 l., oraz zestawu do spryskiwania ze spiralnym wê¿em koloru zielonego.

rzy³ w ty³ naczepy jad¹cego przed nim
samochodu ciê¿arowego marki MAN,
którym kierowa³ Ryszard H. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Z³omiarze

Materia³y budowlane
dro¿ej¹

(DOROWO) Miêdzy 27, a 29 maja
w Dorowie nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y rury aluminiowej o wartoci 200 z³otych.
(RESKO) W nocy z 29 na 30 maja
roku w Resku przy ul. Nadrzecznej,
nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y
aluminiowych rurek z namiotu ogrodowego o wartoci 120 z³otych, dzia³aj¹c
na szkodê Jana S

(SULISZEIWCE) W nocy z 30 na
31 maja w Suliszewicach z magazynu
zbo¿owego nieznany sprawca po
uprzednim odgiêciu przyspawanych
metalowych prêtów zabezpieczaj¹cych
wejcie do magazynu, dokona³ kradzie¿y 8 worków cementu po 25 kg o ³¹cznej
wartoci 100 z³ , czym dzia³a³ na szkodê
Ryszarda M.

St³uczka

Komórka

(DOBRA  NOWOGARD) 30 maja
roku o na drodze Dobra  Nowogard
kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym
marki Mercedes n, Zbigniew K. nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci i ude-

(RESKO) 31 maja w godz. 12:00 13:00 w Resku na ul. Rynek Grzegorz
L. dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Siemens, czym dzia³a³ na szkodê Anety L.

Wyrok

Sygn. akt II K 297/07 Ds. 640/07, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 maja 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:, Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Kwana
W obecnoci Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 20
maja 2007 r., sprawy:

Stanis³awa Majchrzaka,

s. W³adys³awa i Leokadii z d. Cie¿niak, ur. 29 wrzenia 1961 r. w £obzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 18 maja 2007 r. o godz. 18.30 w Worowie na drodze
publicznej kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym Ursus o nr. Rej. ZLOC 768 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Stanis³awa Majchrzaka uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza
mu karê grzywny 80 (osiemdziesi¹t) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ
jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêæ) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny
zalicza oskar¿onemu okres zatrzymania od dnia 18 maja 2007 r. do dnia 20
maja 2007 r. przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci
równa siê dwóm stawkom dziennym grzywny;
V. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego rodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 18 maja 2007 r.
VI. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej  adwokata Zdzis³awa Mikuckiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieci dziewiêæ 20/
100) z³otych tytu³em obrony z urzêdu oskar¿onego Stanis³awa Majchrzaka;
VII.
Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 o op³atach w sprawach karnych  (Jedn. Tekst: Dz. U. Z 1983
r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 80 (osiemdziesi¹t) z³otych.
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ROZMAITOCI

KRZY¯ÓWKA 23

Rohatyniec w miecie

(£OBEZ) Tydzieñ temu, uczennice liceum sfotografowa³y rzadki okaz
¿uka. Zaintrygowa³ je charakterystyczny róg na g³owotu³owiu owada.
Okaza³o siê, ¿e jest to rohatyniec nosoro¿ec. ¯uk wêdrowa³ sobie na zieleñcu przy hali sportowej. Odkryty
zosta³ podczas koszenia trawy przez
pracownika, który zainteresowa³ siê
dziwnie wygl¹daj¹cym owadem.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 brzmia³o:
Kampania wyborcza w toku
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez),
Karolina P³ocka (£obez), Teresa Syjczak (£obez), Stefania Gaura
(£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.
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