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W ostatnim numerze nowego tygodnika przedstawiono owiadczenia
radnego powiatowego Pana Paw³a
Bota i kontr - owiadczenie Pani Przewodnicz¹cej Moniki Ku¿miñkiej.
Czytelnikom gazety powiatowej, na
podstawie tych owiadczeñ trudno
wyrobiæ sobie pogl¹d, o co w tym
wszystkim chodzi w Wêgorzynie. A
sprawa jest prosta; w ka¿dym samorz¹dzie od jego powstania jest w³adza i
opozycja. Rzecz naturalna w polityce,
lokalnej tak¿e. Sedno w tym, ¿e ka¿da
w³adza i opozycja musi postêpowaæ w
ramach przyjêtej kultury politycznej,
nie robi¹c w gminie widowiska, bo to
zra¿a mieszkañców do wspólnoty samorz¹dowej. A ponadto obydwie strony, dzia³aj¹c z mandatu publicznego,
musz¹ mieæ przede wszystkim na uwadze interes gminy. A nie jest w interesie
gminy i jej dobrego wizerunku, jeli
Przewodnicz¹ca Rady na forum powiatowym atakuje radnego powiatowego. Dzia³am w samorz¹dach od
1990 roku i takiego przypadku nigdy
nie by³o. W Wêgorzynie poprzednia
w³adza przegra³a wybory o burmistrza,
ale ma wiêkszoæ radnych w Radzie.
Natomiast ja wygra³am wybory na burmistrza, ale mam mniejszoæ w Radzie.
Mam równie¿ - po prawie 3-letnim postêpowaniu prokuratorskim, trzykrotnie umorzon¹ sprawê w prokuraturze
i w s¹dzie, czego opozycja nie mo¿e
od¿a³owaæ i w oko³o sk³ada za¿alenia
i skargi. Po prostu opozycja nie mo¿e
pogodziæ siê z przegran¹, czyli wol¹
mieszkañców. Pan Pawe³ Bot, radny
powiatowy nale¿y do grupy m³odych,
którzy w czasie ostatnich wyborów
wsparli moj¹ kampaniê i mocno upominali siê o sprawy mieszkañców.
Szczególnie walczyli o powstanie drugiej apteki naruszaj¹c tym samym odwieczny uk³ad towarzysko  rz¹dz¹cy.
Trzeba mieæ du¿o odwagi, ¿eby w takim ma³ym miasteczku o rozmaitych
powi¹zaniach powiedzieæ g³ono, ¿e
dosyæ tego wykorzystywania mieszkañców dla lobby aptekarskiego, czyli
kolegi by³ych burmistrzów. I teraz za te
odwagê jest krytykowany. Ponadto
mia³ odwagê zaprotestowaæ, kiedy
odpisa³ Panu Brodziñskiemu, wicestarocie, autorowi artyku³u o pomniku
¿o³nierza na placu, jakoby symbolizuj¹cego zniewolenie narodu. Napisa³ to
co mówi i myli prawie ca³e spo³eczeñstwo Wêgorzyna, ¿e ¿o³nierz na placu
jest nasz, z or³em piastowskim na he³mie, walczy³ za niepodleg³oæ i to jest
historia naszych ojców, któr¹ nale¿y
uszanowaæ. W biuletynie pisze o sprawach lokalnych. Stwierdzenie Pani
Przewodnicz¹cej, ¿e pisze k³amstwa
jest nieprawdziwe. Np. w sprawie radnej Pani Kwiatkowskiej pisa³ w oparciu o opiniê prawn¹, z której jasno
wynika, ¿e mandat wygasa  jeli radny dzier¿awi grunty od gminy  z mocy
prawa, a rada tylko stwierdza wyganiêcie mandatu. Opinia jest dostêpna
w urzêdzie, w biurze Rady i tu nie ma
¿adnej tajemnicy. Stwierdzenie Pani
Przewodnicz¹cej o ekwiwalentach
wyp³aconych za urlopy by³ych burmistrzów jest równie¿ nieprawdziwe. To
na koniec kadencji Panów Konarskiego i Brodziñskiego, burmistrzowie
mieli niewykorzystane urlopy za 3 lata
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i musia³am im wyp³aciæ ekwiwalenty w
wysokoci ponad 34 tysiêcy. Natomiast ja mia³am niewykorzystany
urlop tylko za jeden rok, natomiast mój
zastêpca za dwa. Sugerowanie w
owiadczeniu Pani Przewodnicz¹cej,
¿e urz¹d musia³ im wyp³aciæ odpowiednio wysokie ekwiwalenty w porównaniu do tych 34 tysiêcy jest nieuczciwe. Czyli jak; ekwiwalent za rok
urlopu jest wy¿szy ni¿ za 3 lata! To
dopiero propaganda! To w³anie jest
ten przyk³ad k³amliwej propagandy,
któr¹ Przewodnicz¹ca zarzuca radnemu Botowi, ale sama pisze w owiadczeniu nieprawdê. Najwy¿szy czas zakoñczyæ te spory, bo mieszkañcy wybrali nas do rozwi¹zania konkretnych
zadañ. Mo¿emy mieæ ró¿ne pogl¹dy,
ale w jednym - dobro gminy - nie mo¿emy siê ró¿niæ! Mam nadziejê, ¿e
wszyscy radni tak myl¹ i Wêgorzyno
przestanie byæ aren¹ wiecznych sporów.
Gra¿yna Karpowicz
Burmistrz Gminy
Od redakcji
Trzeba tê ¿abê jeæ
Nie sposób nie odnieæ siê do listu
burmistrz Gra¿yny Karpowicz, gdy¿ niestety  jest w nim sporo ob³udy, a
ona sama liczy, ¿e sloganami o dobru
wspólnym i pojednaniu przys³oni tocz¹cy siê spór w gminie. Uwierzy³bym
w jej dobre intencje, gdyby w licie
precyzyjnie i z dobr¹ wol¹ odpowiedzia³a na polemikê miêdzy radnym
Paw³em Botem a przewodnicz¹c¹ rady
Monik¹ Kumiñsk¹. Ale nie skorzysta³a z nadarzaj¹cej siê okazji. Burmistrz
nagle poczu³a siê zniesmaczona brzydkim widowiskiem, podczas, gdy ze
spokojem przygl¹da siê na sesjach, jak
jej elektorat wyzywa radnych i przewodnicz¹c¹ rady naruszaj¹c wszelkie
obyczaje sesyjne. To jej nie przeszkadza, chocia¿ jednym s³owem mog³aby
uspokoiæ swoich wyborców i nak³oniæ
do zmiany zachowania. Nawet nie w
imiê obrony swoich oponentów, ale w
imiê kszta³towania obyczajów sesyjnych. Nie przerwa³a tych gminnych
widowisk, a teraz powo³uje siê na jak¹
kulturê polityczn¹, pisz¹c, ¿e to zra¿a
mieszkañców do wspólnoty samorz¹dowej. Pan Bot tak przej¹³ siê sprawami mieszkañców, ¿e od razu po wyborach wyl¹dowa³ w urzêdzie na stanowisku, maj¹c do tego oczywicie odpowiednie wykszta³cenie. Mo¿na i w ten
sposób dbaæ o mieszkañców. Mo¿e
uwierz¹.
Na mój ch³opski rozum powstanie
apteki jest spraw¹ prywatnych inwestorów, a nie urzêdników. To przecie¿
nie urz¹d da³ lokal pod aptekê, ani tym
bardziej zgodê na ni¹. Dzisiaj lokal
mo¿na wynaj¹æ lub kupiæ i jest to kwestia dogadania siê miêdzy przedsiêbiorcami. Zdajê sobie sprawê, ¿e mo¿na w ró¿ny sposób nak³aniaæ ró¿ne
osoby do takich czy innych decyzji, ale
nadal te decyzje le¿¹ wy³¹cznie w ich
gestii i mieci siê to w ramach dozwolonych zachowañ rynkowych. Przecie¿ aptekê ju¿ dawno mog³a otworzyæ
pani Gra¿yna Karpowicz lub pan
Pawe³ Bot  przedsiêbiorca. Czy kto
im zabrania³? Sêk w tym, ¿e burmistrz
Karpowicz chêtniej otwiera za cudze

pieni¹dze, tak jak otworzy³a fabrykê
domów w Po³chowie za pieni¹dze
gminy, czyli podatników, na czym skorzystali prywatni przedsiêbiorcy z Polic. Proszê mi pokazaæ dom postawiony w gminie przez to przedsiêbiorstwo
lub daæ w nim mieszkanie czekaj¹cym
w kolejce mieszkañcom gminy. Tak
powinno wygl¹daæ rozliczanie z obietnic polityków. Mo¿na wygraæ wybory
na nonych has³ach, wiedz¹c, ¿e ludzie wkrótce zapomn¹, ale co siê nie
robi dla zdobycia w³adzy. Na szczêcie
¿adna wola ludu poprzez g³osowanie
nie bêdzie decydowaæ, czy co zosta³o
zrobione zgodnie z prawem, czy bezprawnie.
Pani burmistrz ma³o precyzyjnie
wyra¿a siê o powodach potencjalnej
utraty mandatu radnej pisz¹c, ¿e mandat wygasa  jeli radny dzier¿awi
grunty od gminy. Niestety, wprowadza ludzi w b³¹d, gdy¿ przepis ustawy
o samorz¹dzie gminnym precyzyjnie
wi¹¿e ten maj¹tek z prowadzon¹ na
nim dzia³alnoci¹ komunaln¹. Gdyby
wystarczy³o samo dzier¿awienie, to
mandaty straciliby wszyscy radni w
Polsce mieszkaj¹cy w mieszkaniach
komunalnych. Bo przecie¿ je dzier¿awi¹, czyli wynajmuj¹, od gminy. Pani
burmistrz powinna znaæ ten przepis na
pamiêæ, dziwi wiêc ta niefrasobliwoæ,
chyba ¿e tak wygl¹da jej sprawowanie
urzêdu.
Na temat pomnika i niepodleg³oci
nie bêdê siê rozpisywa³, bo nie ma tu
miejsca, ale te argumenty to tak¿e populizm i gra na resentymentach do PRL-u,
w której tyle by³o niepodleg³oci, ile jej
pragnienia w ludziach. A jak wojsko i
PZPR jej broni³y, to mo¿e pani burmistrz
poopowiadaæ swojemu elektoratowi
wskrzeszaj¹c polityczne pogadanki...
Burmistrz Karpowicz zarzuca
przewodnicz¹cej k³amliw¹ propagandê w sprawie zaleg³ych urlopów i
wyp³aconych ekwiwalentów. Przewodnicz¹ca rady w swoim owiadczeniu precyzyjnie odnios³a siê do publikacji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wêgorzyna, w którym podano, ¿e
ona i jej zastêpca mieli zaleg³y urlop
tylko za ostatni rok. Okaza³o siê to
nieprawd¹ i tylko tyle sprostowa³a
przewodnicz¹ca dodaj¹c, ¿e urz¹d
musia³ wyp³aciæ odpowiednio wysokie ekwiwalenty. Ka¿dy umiej¹cy
czytaæ zrozumie, ¿e s³owo odpowiednio odnosi siê do lat, a nie jest porównaniem do kwoty wyp³aconej nastêpnym burmistrzom. Ka¿dy, ale nie burmistrz Karpowicz, która w tym momencie pisze o nieuczciwoci i propagandzie przewodnicz¹cej.
Rozumiem z tego tylko tyle, ¿e pani
burmistrz lepiej opanowa³a sztukê propagandy i pospieszy³a z pomoc¹ nieopierzonemu radnemu Botowi, ob³udnie apeluj¹c o zakoñczenie sporów. Niestety, ten styl i argumentacja wiadcz¹, ¿e
nie o to jej chodzi³o i chodzi.
Dzisiaj trzeba t³umaczyæ siê ze
szklanych domów (niewidzialnych) w
gminie i drogich gruntów ustanowionych za jej kadencji. Jak siê atakuje w wyborach za ekwiwalenty za urlopy, to nagle wychodzi na jaw, ¿e samemu siê bra³o. To jest ta kultura polityczna? Pani burmistrz jest zdziwiona, ¿e musi jeæ tê
¿abê?
Kazimierz Rynkiewicz
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¯urawi Krzyk zaprasza

Koncert na
otwarcie sezonu

(RADOWO MA£E) Gospodarstwo agroturystyczne ¯urawi
Krzyk w Radowie Ma³ym pañstwa
Igora i Wioletty Chlibów, z okazji
otwarcia sezonu turystycznego, zaprasza na koncert muzyczny i spotkanie przy ognisku. W sobotê o
godz. 19.00 z koncertem wyst¹pi
Beata Krzy¿anowska. Bilety mo¿na
rezerwowaæ pod nr tel. 091
5777457 lub 606 627718 lub kupiæ
na miejscu w ¯urawim Krzyku
przed koncertem. Warto tu zajrzeæ,
by zobaczyæ, ¿e w powiecie ³obeskim te¿ mamy takie atrakcyjne turystycznie i zarazem kulturalnie
aktywne miejsce.
(r)
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Zapad³y wyroki
za pobicie Kmetyka

(£OBEZ) Zapad³y wyroki w g³onej sprawie pobicia Przemka Kmetyka i Wojciecha B., podczas do¿ynek w Dalnie, w 2005 roku. Dwóch
sprawców dosta³o po 3 lata, trzeci 
2 lata i 6 miesiêcy.
Przypomnijmy  do zdarzenia dosz³o w po³owie wrzenia 2005 roku na
do¿ynkach w Dalnie. By³o tam kilka
stoisk z piwem. Wieczorem, do jednego z nich podszed³ podpity mê¿czyzna
i za¿¹da³ piwa na tzw. krechê. Gdy go
nie otrzyma³, zacz¹³ ubli¿aæ sprzedawczyni. Stoj¹cy obok Przemek Kmetyk
zwróci³ mu uwagê, ¿e zachowuje siê
niew³aciwie. Mê¿czyzna odszed³, ale
opowiedzia³ o tym synowi, który wraz
z kolegami postanowili pokazaæ Przemkowi, kto tu rz¹dzi. Dopadli go na
drodze i skopali tak dotkliwie, ¿e straci³ on przytomnoæ. Dwóch z nich
pobi³o tak¿e Wojciecha B., który próbowa³ go broniæ.
Przemek d³ugo le¿a³ na drodze, bo
nikt nie powiadomi³ ani pogotowia, ani
policji. W koñcu le¿¹cego zabra³o pogotowie i zawioz³o do szpitala w
Drawsku Pomorskim, nadal nie wiedz¹c, ¿e dosz³o do pobicia. W Drawsku lekarze ocenili, ¿e jego stan jest
bardzo ciê¿ki i przewieziono nieprzy-

tomnego do szpitala w Szczecinie.
Przemek zapad³ w pi¹czkê, bo zbyt
d³ugo le¿a³ na drodze i zbyt póno
otrzyma³ pomoc lekarsk¹.
Policja jeszcze na drugi dzieñ nie
wiedzia³a, ¿e Przemek zosta³ pobity,
gdy¿ wylegitymowanych szeæ osób
nie pisnê³o na ten temat ani s³owa.
Dopiero wieczorem zatrzyma³a trzech
sprawców pobicia; 26-letniego wówczas Krzysztofa ., 23-letniego Daniela B i 30-letniego Jana J. Wszyscy byli
mieszkañcami Dalna.
Wszyscy trzej trafili do aresztu na
trzy miesi¹ce. Daniel B i Jan J. opucili
go po trzech miesi¹cach, za Krzysztof
. pozosta³ w nim do sierpnia 2006 r.,
czyli przebywa³ w zamkniêciu 11 miesiêcy. W tym czasie toczy³o siê postêpowanie prokuratorskie. Prokuratura musia³a ustaliæ, kto i w jaki sposób przyczyni³ siê do pobicia obu mê¿czyzn. W
tym celu przeprowadzono nawet wizjê
lokaln¹ z udzia³em sprawców.
Po zebraniu dowodów prokuratura skierowa³a sprawê do ³obeskiego
s¹du. Oskar¿yciel domaga³ siê ukarania winnych kar¹ 5 lat pozbawienia
wolnoci za pobicie Przemys³awa
Kmetyka i po roku wiêzienia za pobicie Wojciecha B.

Na tej drodze dosz³o do pobicia
S¹d Rejonowy w £obzie wyda³
wyrok 14 maja br. Uzna³ trzech mê¿czyzn winnymi zarzucanych im przestêpstw. Za pobicie Przemys³awa Kmetyka skaza³ wszystkich trzech na 2 lata
i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci. Za
pobicie Wojciecha B. skaza³ dwóch z
nich - Daniela B. i Jana J. - na rok wiêzienia. Bior¹c po uwagê te dwa pobicia,
skaza³ obu sprawców, wymierzaj¹c im
³¹czn¹ karê - po 3 lata pozbawienia
wolnoci. Pobyt w areszcie zostanie im
zaliczony w poczet odbytej kary.
Dodatkowo obci¹¿y³ wszystkich
trzech nawi¹zk¹ po 7 tys. z³ dla Przemka Kmetyka, w celu zadoæuczynienia mu za ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu.
Jak nam powiedzia³a matka Przemka, Bo¿ena Kmetyk, ona nie bêdzie
wnioskowaæ o podwy¿szenie wyroku,
bo jak stwierdzi³a  to nic nie da, ¿e oni

trafi¹ do wiêzienia. - Odsiedz¹ dwa lata
i wyjd¹, a syn bêdzie kalek¹ ca³e ¿ycie.
Zadoæuczynieniem by³oby, gdyby
przychodzili i opiekowali siê nim, zabierali go na spacery, ale nikt z nich
nawet nie przeprosi³ za to, co zrobili. powiedzia³a.
Zapytana, czy bêdzie wystêpowa³a
o odszkodowanie w procesie cywilnym powiedzia³a, ¿e tak, gdy¿ z tej
renty co ma syn, nie jest w stanie prowadziæ jego rehabilitacji.
Wyrok nie jest prawomocny.
Wszystkie strony (w tym prokurator)
wyst¹pi³y o jego pisemne uzasadnienie.
Od momentu jego otrzymania bêd¹
mieæ 14 dni na z³o¿enie odwo³ania. Je¿eli do tego dojdzie, sprawa trafi do
s¹du okrêgowego w Szczecinie. Prezes
s¹du ³obeskiego Tomasz Szaj oceni³, ¿e
apelacja mo¿e byæ rozstrzygniêta w ci¹gu dwóch - trzech miesiêcy.
KAR
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Zmar³ Otto Bernard Hayder
(20.01.1941  08.06.2007)
W pi¹tek, 8 czerwca, po kilkumiesiêcznej chorobie, zmar³ ³obezianin Otto Bernard Hayder.

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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Urodzi³ siê i wychowa³ w Resku,
gdzie ukoñczy³ szko³ê podstawow¹.
Póniej naukê pobiera³ w liceum w
Szczecinie. Studiowa³ pedagogikê
w Gdañsku, gdzie zainteresowa³ siê
marynistyk¹ i zosta³ zapalonym
¿eglarzem. Tam te¿ zaprzyjani³ siê
ze s³ynnym póniej ¿eglarzem
Krzysztofem Baranowskim, z którym p³ywali po Ba³tyku. Marynistyka sta³a siê jego pasj¹, co w po³¹czeniu z pedagogik¹ zaowocowa³o
dzia³aniami na niwie edukacji morskiej. Opublikowa³ na ten temat
wiele artyku³ów w pismach specjalistycznych i gazetach codziennych.
Tak¿e w nieistniej¹cej ju¿ Gminie
Pomorskiej i póniej w Tygodniku £obeskim. By³ przyjacielem
Redakcji i wiernym Czytelnikiem,
który chêtnie komentowa³ i rozmawia³ o sprawach bie¿¹cych. Prowadzi³ szerok¹ korespondencjê z wieloma znanymi w kraju ludmi, dziêki czemu popularyzowa³ zarówno

edukacjê morsk¹ jak i Ziemiê
£obesk¹.
Uczy³ w ³obeskim liceum jêzyka
niemieckiego. By³ t³umaczem i wielu mieszkañców korzysta³o z jego
us³ug w tym zakresie. T³umaczy³
publikacje przedwojennych ³obezian. Ostatnimi laty rzadziej wychodzi³ z domu i mniej udziela³ siê publicznie. Zmar³ po trzymiesiêcznej
chorobie w wieku zaledwie 66 lat.
Zosta³ pochowany wczoraj na

cmentarzu w £obzie. Zostawi³ po
sobie w rêkopisie ksi¹¿kê o edukacji morskiej i spore archiwum dotycz¹ce Ziemi £obeskiej. Warto by³oby o nie zadbaæ, by nie przepad³o.
Ogromna iloæ publikacji w prasie
to by³a praca na rzecz £obza. Wielu
ludzi w kraju to miasto w³anie z
nim sobie kojarzy, z czego chyba
niewielu nawet zdaje sobie sprawê.
Pamiêtajmy o p. Otto Bernardzie
Hayderze.
KAR

Skasowali ogrodzenie

Tu powinny byæ progi zwalniaj¹ce
(£OBEZ) 5 czerwca o godz.
16:40 w £obzie, na skrzy¿owaniu
ulic Konopnickiej i Chopina, Karol
G., kieruj¹c pojazdem Opel Combo,
wyje¿d¿aj¹c z ul. Chopina nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu, w
wyniku czego uderzy³ w niego bêd¹cy na pierwszeñstwie przejazdu
Patryk P., kieruj¹cy pojazdem Mazda 323. W wyniku uderzenia Opel
Combo otar³ siê o Mercedesa Sprinter, kierowanego przez Tadeusza K.
W wyniku zderzenia uszkodzeniu
uleg³y trzy pojazdy. Bardzo szybko
pojawili siê stra¿acy, którzy zutylizowali wyciekaj¹cy na jezdniê olej.
Straty poniós³ równie¿ mieszkaniec
naro¿nego domu, któremu jedno z
aut zniszczy³o ogrodzenie.

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

Wypadek  mo¿na by powiedzieæ  jakich wiele. Na uwagê zas³uguje jednak miejsce zdarzenia.
Na koniecznoæ poprawy bezpieczeñstwa na ulicy Konopnickiej
wielokrotnie zwracali uwagê lokalnym w³adzom jej mieszkañcy.
Mieszkaj¹cy w pobli¿u skrzy¿owania pan Tadeusz Barañski kilkakrotnie postulowa³ na sesjach rady miejskiej i rady powiatu o zamontowanie na ulicy progów zwalniaj¹cych.
Bezskutecznie.
(gp)
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Kapitu³a
dla Regi
(POWIAT) Pojawia siê doæ odleg³a jeszcze szansa na turystyczne zagospodarowanie Regi, na ca³ej jej
d³ugoci. Ju¿ kilka tygodni temu na
sesji w £obzie burmistrz Ryszard
Sola wspomnia³ o zainteresowaniu
norweskiej firmy Polar zagospodarowaniem rzeki i stworzeniem wzd³u¿
jej brzegów porz¹dnej bazy turystycznej.
W ubieg³y wtorek rozmawialimy z
polskim przedstawicielem firmy Andrzejem Leszewskim z £odzi, który
jako w³aciciel dzia³ki nad Reg¹ w Poradzu osobicie zainteresowany jest
rozwojem turystyki na rzece.
- Nasza firma zajmuje siê technologiami nie chemicznego uzdatniania
wody. Czêsto organizujemy dal naszych
klientów wyjazdy, zwi¹zane z turystyk¹. Mam dzia³kê w Poradzu i czêsto
zastanawia³em siê, dlaczego by taka
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baza nie mia³aby powstaæ nad Reg¹,
która wed³ug mnie jest jedn¹ z najciekawszych polskich rzek i jednoczenie
w najmniejszym stopniu wykorzystan¹.
Na Rospudzie jest ju¿ ciasno i p³ynie
tam kajak za kajakiem. Podobnie jest w
innych popularnych miejscach. Mnie
zale¿y na tym, by t¹ rzekê w pewnym
stopniu ucywilizowaæ, czyli udostêpniæ j¹ dla wiêkszej rzeszy turystów.
Mylê równie¿ nad stworzeniem centrum konferencyjno  wypoczynkowego. Zale¿y mi przede wszystkim na kontakcie z ludmi, którym dobro tego regionu le¿y na sercu, maj¹ ciekawe pomys³y i niekoniecznie s¹ urzêdnikami.
Chcia³bym, by powsta³a tu swego rodzaju kapitu³a projektu Czysta Rega,
która umo¿liwi opracowanie projektu,
dziêki któremu mo¿liwe bêdzie pozyskanie rodków na turystyczny rozwój
dorzecza Regi  twierdzi Andrzej Leszewski.
(gp)

Pi¹ta ofiara miertelna w powiecie

Tragiczny wypadek
w Resku

(RESKO) W zastraszaj¹cym
tempie ronie iloæ ofiar miertelnych w tym roku na drogach powiatu ³obeskiego. Przez ca³y ubieg³y rok
zginê³o na drogach szeæ osób. W
tym pó³roczu ju¿ piêæ! T¹ pi¹t¹
ofiar¹ jest kobieta, która zginê³a w
wypadku, do jakiego dosz³o w niedzielê w Resku.
S³oneczne weekendy zachêcaj¹ do
wypadów nad morze. Widaæ to w pi¹tki, gdy przez powiat sunie kawalkada
aut, g³ównie z poznañskimi rejestracjami, i w niedziele, gdy wracaj¹. Podczas takiego powrotu dosz³o do tragicznego wypadku. Tu¿ przed Reskiem, jad¹c od strony P³otów, jest
zakrêt z barierk¹. Zbigniew R. jecha³
Oplem Vectr¹. Z niewiadomych przyczyn nie skrêci³ zgodnie z tras¹, tylko
pojecha³ prosto. Uderzy³ w drzewo, tu¿

przed barierk¹. Gdyby uderzy³ w ni¹,
najprawdopodobniej skoñczy³oby siê
tylko na obra¿eniach.
Od uderzenia zginê³a matka Zbigniewa R. - 78-letnia Barbara R., która
siedzia³a z przodu. Siedz¹cy z ty³u brat
kierowcy Witold R. dozna³ z³amania
podstawy czaszki i w stanie ciê¿kim
trafi³ do szpitala. Kierowca dozna³ tylko ogólnych st³uczeñ.
- Nie znamy jeszcze przyczyn, dlaczego kierowca pojecha³ prosto i uderzy³ w drzewo. Z zeznañ wiadków
wynika, ¿e nie jecha³ zbyt szybko. By³
trzewy. - powiedzia³ nam kom. Andrzej Sarnowski z KPP w £obzie.
Iloæ aut na drodze by³a tak du¿a,
¿e grozi³o, ¿e korek rozci¹gnie siê
z Reska do P³otów (10 km), ale policja zorganizowa³a objazdy i roz³adowa³a go.
(r)

Powiat komunikuje
(POWIAT) Starostwo powiatowe
wzorem urzêdu marsza³kowskiego zaczê³o wydawaæ na swojej stronie internetowej informacje o pracach zarz¹du
powiatu. Zamieszczany co tydzieñ komunikat zawiera informacjê o spotkaniach i przedsiêwziêciach podjêtych
przez starostê i jego zastêpcê oraz wykaz spotkañ i planów na najbli¿szy tydzieñ. Komunikat zawiera równie¿ informacje niecodzienne, dotycz¹ce na
przyk³ad skutków niedawnej nawa³nicy
lub zmian w organizacji ruchu.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e to krok w
dobr¹ stronê, bo dziêki temu mo¿na siê
dowiedzieæ czym zajmuje siê zarz¹d po
za swoimi normalnymi obowi¹zkami,
zwi¹zanymi z administrowaniem. Niektóre informacje mog³oby by byæ jednaj
trochê rozszerzane, jak na przyk³ad ta
dotycz¹ca wtorkowego spotkania starosty Antoniego Gutkowskiego z
Bogdanem Soch¹ Podsekretarzem
Stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki
Spo³ecznej, odpowiedzialnym za ryn(gp)
ki pracy.
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Ch³opak traci³ przytomnoæ

Krew la³a siê ciurkiem,
a karetki nie by³o
(£OBEZ) Jak
daleko zasz³y zmiany w pogotowiu
³obeskim obrazuje
zdarzenie,
jakie
mia³o miejsce w minion¹ sobotê w
£obzie.
18-letni
Amadeusz B. o ma³o
nie wykrwawi³ siê,
bo nie by³o karetki.
Podczas imprezy
na starym boisku
osiemnastolatkowi z
£obza przysz³o do g³owy och³odziæ siê w
Redze. Zdj¹³ buty na przystani, znajduj¹cej siê za boiskiem, i wskoczy³ do rzeki.
Nadzia³ siê na le¿¹ce na dnie rozbite
butelki. To miejsce  niestety  znane jest
bardziej jako przystañ dla pijaków. A ci
nie potrafi¹ trafiæ do kosza, lecz wrzucaj¹
szk³o do rzeki. Szk³o przeciê³o ch³opakowi ciêgno i ¿y³y. Z rzeki pomóg³ mu
wyjæ kolega. Noga krwawi³a. Kolega zadzwoni³ na pogotowie. Odezwa³ siê dy¿urny w Drawsku Pomorskim, który powiedzia³, ¿e teraz karetka jest w Drawsku
i nie przyjedzie i poradzi³, by ranny uda³
siê na pogotowie w £obzie. Krew la³a siê
ca³y czas. Kolega widz¹c, ¿e sytuacja
robi siê coraz groniejsza, zadzwoni³ na
policjê. Ta przyjê³a zg³oszenie o godz.

23.50. Policjanci zawieli ch³opaka na
pogotowie w £obzie, zak³adaj¹c mu reklamówkê na nogê. Gdy j¹ zdjêli na pogotowiu, na pod³odze pojawi³a siê ka³u¿a krwi. Ch³opak zacz¹³ traciæ przytomnoæ. Dy¿uruj¹cy sanitariusz opatrzy³ go
i powstrzyma³ krwotok. Ch³opca do szpitala w Drawsku Pom. zabrano o godz.
0.40. Od zdarzenia minê³a wiêc godzina.
¯ycie ch³opaka wisia³o na w³osku. Straci³ bardzo du¿o krwi.
- Policja wyst¹pi³a do dyrektora
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z wnioskiem o zapewnienie w £obzie drugiej karetki. powiedzia³ nam naczelnik Sekcji Prewencji kom. Andrzej Sarnowski.
(r)

Sukces doberskich gimnazjalistów

Konkurs matematyczny
i nagrodzona prezentacja
(DOBRA) Dzisiaj w Gimnazjum w Dobrej odbêdzie siê II
miêdzyszkolny konkurs matematyczny.
Na godz. 12.30 zaplanowane jest
rozdanie nagród. Wczeniej natomiast dla przyby³ych goci zostan¹
zaprezentowane 3 projekty realizowane w ramach ogólnopolskiego
programu Szko³a z klas¹. Wyst¹pi
równie¿ grupa teatralna z Gimnazjum w Dobrej ze sztuk¹ Wêdrówki
z Ma³ym Ksiêciem, a uczniowie
zaprezentuj¹ kolejny tomik poezji
oraz prezentacjê przygotowan¹ na

Szkoln¹ gie³dê turystyczn¹ przygoda w Szczecinie, za któr¹ Gimnazjum otrzyma³o pierwsze miejsce w
województwie i wyró¿nienie na
przegl¹dzie ogólnopolskim. (r)

PODZIÊKOWANIE
Zarz¹d Okrêgowy PCK w
£obzie sk³ada serdeczne podziêkowanie wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe podczas kwesty, która odby³a siê 3
czerwca 2007 r. Zebrano 219,17
z³otych.

WÊGORZYNO
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Wa¿¹ siê losy
mandatu radnej
(WÊGORZYNO) Radna Halina
Kwiatkowska mo¿e na najbli¿szej
sesji, zaplanowanej na czwartek na
godzinê 9:00, straciæ mandat.
W materia³ach na sesjê znalaz³a siê
uchwa³a stwierdzaj¹ca wyganiêcie
mandatu radnej Z powodu naruszenia
ustawowego zakazu ³¹czenia mandatu
radnego z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Wêgorzyno
 czytamy w projekcie uchwa³y. Art.
24f. par. 1 Ustawy o samorz¹dzie
gminnym mówi: Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na
w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia
komunalnego gminy, w której radny
uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹
dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci. Kwesti¹
sporn¹ w tym przypadku pozostaje
jednak ustalenie, czy dzier¿awienie
od gminy przez radn¹ Kwiatkowsk¹
0,3824 ha jest to¿same z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej na
gminnym mieniu. Radna zawar³a
umowê na dzier¿awê jeszcze w
2003 roku, kiedy to równie¿ by³a
radn¹. Radna nie wyodrêbnia³a jednak tej pozycji w punkcie swojego
owiadczenia maj¹tkowego, dotycz¹cym posiadanego maj¹tku rolnego.

Swoje stanowisko burmistrz Gra¿yna Karpowicz opiera na uchwale Naczelnego S¹du Administracujnego z 7 kwietnia 2007 roku, którego sk³ad sêdziowski
twierdzi, ¿e radny, który dzier¿awi grunty od gminy narusza zakaz ujêty we
wspomnianym artykule ustawy.
W owiadczeniu z³o¿onym na
rêce przewodnicz¹cej rady, radna
Kwiatkowska przyznaje siê do dzier¿awienia wspomnianych gruntów,
twierdz¹c jednoczenie, ¿e nigdy nie
prowadzi³a na nich ¿adnej dzia³alnoci gospodarczej. Wspomniany grunt
zosta³ obsiany w tym roku bez wiedzy
i zgody radnej, co - jak twierdzi Halina Kwiatkowska - znajduje swoje potwierdzenie w owiadczeniu z³o¿onym w obecnoci policjanta przez
siej¹cego. Radna twierdzi równie¿, ¿e
posiada dwie opinie prawne z dwóch
kancelarii prawniczych, z których
wynika, ¿e dzier¿awienie gruntu od
gminy nie jest to¿same z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej na
maj¹tku samorz¹du. Radna informuje równie¿, ¿e 17 maja z³o¿y³a w
wêgorzyñskim magistracie wypowiedzenie umowy dzier¿awy. Radna mia³a otrzymaæ odpowied, ¿e umowa
zostanie rozwi¹zana po 6-miesiêcznym okresie wypowiedzenia. W
wietle prowadzonych w tej sprawie
czynnoci przez Pani¹ Burmistrz w
sprawie wyganiêcia mojego mandatu s¹dzi³am, ¿e Pani Burmistrz rozwi¹¿e ze mn¹ umowê w dniu z³o¿enia
przeze mnie rezygnacji z dzier¿awy i
zawrze umowê z osob¹, która faktycznie u¿ytkuje dzia³kê. - twierdzi Halina Kwiatkowska.
Je¿eli racjê ma burmistrz Karpowicz, to radna  w myl przepisów
ustawy o samorz¹dzie  ju¿ w trzy
miesi¹ce od zaprzysiê¿enia straci³a
swój mandat, a decyzja rady jest w
zasadzie formalnoci¹. Radni, a
przynajmniej wiêkszoæ z nich,
mog¹ jednak s¹dziæ inaczej i sprawê bêdzie musia³ rozstrzygn¹æ
wojewoda. Du¿o te¿ zale¿y od
ekspertyz prawników, o których
radna wspomina w pimie do
przewodnicz¹cej, a których
brzmienia nie podano jeszcze do
publicznej wiadomoci.
(gp)

Jesion bêdzie wyciêty,
a ³awki postawione
(£OBEZ) Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie wyst¹pi³ z wnioskiem do burmistrza £obza o wyciêciedrzewa przy ul. Hanki Sawickiej.
Wnioskowali o to radni rady miejskiej w £obzie. Wniosek dotyczy
wycinki jednego jesionu, znajduj¹-

cego siê w pasie drogowym przy tej
ulicy, w pobli¿u przystanku PKS.
Oglêdziny drzewa przeprowadzone
przez ZDP wykaza³y, ¿e wniosek
by³ zasadny. Na wniosek mieszkañców przy tej ulicy zostan¹ tak¿e
postawione dwie ³awki. (r)
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Teraz Talent

(WÊGORZYNO) W czwartek, 31
maja bie¿¹cego roku, Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie ju¿ po raz
ósmy obchodzi³o wiêto Szko³y. W
tym roku bawilimy siê pod has³em
Teraz Talent.
Dzieñ rozpocz¹³ siê od warsztatów
dziennikarskich. M³odzi redaktorzy z
gazet szkolnych: Zielony Front i
Eko-wiat z Zespo³u Szkó³ w £obzie,
Donosiciel z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w widwinie, Kleks z Gimnazjum w Iñsku, Czas na Gimnazjum z
Wêgorzyna uczestniczyli w zajêciach
prowadzonych przez pani¹ M. Szczepkowsk¹ i pana Cz. Burduna  dziennikarzy Kuriera Szczeciñskiego.
Nastêpnie realizuj¹c has³o Teraz
Talent, spotkali siê z ludmi obdarzonymi pasj¹ i wyj¹tkowymi zdolnociami: panem W³. Ga³k¹ - miejscowym
malarzem i rzebiarzem, pani¹ L. Muszyñsk¹ - hafciark¹, panem M. Luftem
i grup¹ uczniów - twórcami poezji, panem K. Gwodziem - zawodnikiem
Klubu Sportowego Sparta, zespo³em
ludowym z Runowa.
O 16.00 rozpoczê³a siê g³ówna
czêæ szkolnej uroczystoci, któr¹ zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ wyj¹tkowi
gocie: pani G. Karpowicz - Burmistrz
Wêgorzyna, pani J. Mizerska - dyrektor
wydzia³u Zachodniopomorskiego Kuratorium Owiaty, pani M. Kumiñska
 przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
Wêgorzynie, kapitan D. Bielecki z V
Pu³ku In¿ynieryjnego w Szczecinie,
dyrektorzy szkó³, emerytowani nauczyciele, rodzice, media.
W piêknej dekoracji wystêpowali
znakomici gocie: zespó³ ludowy
£obuziacy z £obeskiego Domu Kultury, Szko³a Tañca Iskra z £obza i widwina, pani H. Bogdanowicz z Nowogardu, zespó³ pop-rockowy Woda ze
Szczecina, pani E. Filipowicz-Kosiñska
- solistka Opery na Zamku w Szczecinie.
Uczestnicy wiêta mogli us³yszeæ rytmiczne pieni ludowe i zobaczyæ pokazy
taneczne do znanych melodii filmo-

wych. Wielk¹ atrakcj¹ dla m³odzie¿y
okaza³o siê wykonanie rockowych przebojów zespo³u Woda, natomiast prawdziw¹ uczt¹ dla mi³oników muzyki by³
koncert poezji piewanej i recital pieni
operetkowych.
Zachwyci³y goci tak¿e kolorowe
pokazy ruchowe wykonywane do prezentacji wokalnych i instrumentalnych
absolwentów i uczniów gimnazjum.
W trakcie uroczystoci wrêczono
nagrodê uczennicy A. Rzepce za zdobycie pierwszego miejsca w szkolnym
konkursie na logo wiêta Szko³y. Pami¹tkowy emblemat otrzymali uczestnicy imprezy.
Piêknym nawi¹zaniem do has³a
wiêta okaza³y siê s³owa znanej piosenki Anny Jantar: Tak ma³o trzeba nam i
du¿o tak, ¿eby szczêliwym byæ, drugiemu szczêcie daæ.
Sprawnie dzia³a³a w trakcie imprezy kawiarenka z pysznymi ciastami,
które upiekli rodzice. Szczêliwcy mogli wygraæ wspania³e fanty loterii zorganizowanej dziêki wsparciu w³acicieli wêgorzyñskich sklepów. Dziêkujemy!
Fina³ wiêta to wspólne spotkanie
przy ognisku, które pomogli zorganizowaæ rodzice gimnazjalistów, GS Wêgorzyno, Pan Tomasz Czekañski z Lenictwa w Nowym Wêgorzynku oraz masarnia pana Sarza³y. Gor¹co dziêkujemy!
Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê ofiarodawcom, którzy finansowo
wsparli organizacjê wiêta: Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Wêgorzynie,
Bankowi Spó³dzielczemu w Wêgorzynie, panu J. Parciakowi z zak³adu Pagok-Meble, Przychodni Lekarskiej
pani B. Andrusewicz, zak³adowi fryzjerskiemu pani W. Patryarchy, pani I.
Side³ - w³acicielce sklepu.
Serdeczne podziêkowania! Dziêki
tym instytucjom ma³a spo³ecznoæ wêgorzyñska, nie tylko uczniowska, prze¿y³a
niezwyk³e wra¿enia artystyczne. Piêkna
scenografia sprzyja³a promocji talentów
uczniów, pokazaniu zdolnoci miejscowych twórców i pasjonatów oraz ludzi
z wielkiego wiata artystycznego .
Nie po raz pierwszy Gimnazjum
w Wêgorzynie zaskoczy³o wszystkich pomys³em na wiêto Szko³y.
By³ ju¿ powiatowy zlot pocztów
sztandarowych, warsztaty dziennikarskie, olimpiada sportowa, promocja talentów, gimnazjada, spotkanie z krajami Unii Europejskiej,
uroczystoæ Wokó³ siódemki. Co
bêdzie za rok...? Zobaczymy. (sz)
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Rewelacyjny
po³ów

(£OBEZ) Widniej¹cy na zdjêciu okaz z³owiony
zosta³ w rodê przez pana Stanis³awa Trapszo z
£obza na jez. miejskim. Szczupak wa¿y³ 8,4 kg. (r)

Spotkanie
integracyjne

w Starej Dobrzycy
(RESKO) Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku zaprasza 15 czerwca na godzinê 17:00 do
Starej Dobrzycy na integracyjne Spotkania ...
w wiosce rybackiej.
(r)
REKLAMA
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Lustracja w spó³dzielni

Walne w Jutrzence

(£OBEZ) Ostatnie walne Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka,
pomimo doæ ¿ywej dyskusji, nie
przynios³o praktycznie ¿adnych
zmian i potwierdzi³o status quo, ustalone jeszcze w ubieg³ym roku.
Walne prowadzi³ Zdzis³aw Szklarski. W sk³ad prezydium weszli tak¿e
Witold Szczybelski, Andrzej Zdzieszyñski i Leokadia W³odarz. Na sali
pojawi³o siê 36 z 44 delegatów, do koñca obrad pozosta³o ich 33. Walne zorganizowano w sali konferencyjnej £CT w
bardziej cywilizowanych w stosunku do
ubieg³ego roku warunkach. Na walnym
pojawi³ siê przedstawiciel Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni
Mieszkaniowych. Obecnoæ Danuty
Nicewicz-Cierpisz ze Zwi¹zku zwi¹zana by³a z przygotowanym dla delegatów
protoko³em z lustracji spó³dzielni za
lata 2004  2006. Lustrator podkreli³a
sporo pozytywów zawartych w protokole. Chwali³a spó³dzielniê za prace
termomodernizacyjne, uregulowanie
struktury w³asnoci gruntów i ogólny
stan zasobu. Zwróci³a jednak uwagê na
koniecznoæ zwiêkszenia windykacji
d³ugów, zwiêkszenia stawki remontowej oraz na niezgodne z prawem przeprowadzenie dwóch uchwa³ na poprzednim walnym. Bieg³a omawiaj¹c
protokó³ pomyli³a siê i zysk zakwalifikowa³a jako straty. Sugerowa³a równie¿
podniesienie stawki remontowej.
Jak okaza³o siê w czasie dyskusji,
protokó³ zosta³ dostarczony delegatom
zbyt póno, by mogli siê z nim w pe³ni
zapoznaæ. Najwiêcej w¹tpliwoci
wzbudzi³ wniosek dotycz¹cy dwóch
uchwa³ z poprzedniego roku.
- Pierwsza z tych uchwa³, to podjêcie decyzji o zamontowaniu eta¿owego
ogrzewania gazowego, druga za to
decyzja o obni¿eniu stawki remontowej
 wyjania³a Danuta Nicewicz.  Drugiej uchwa³y nie przewidywa³ nawet
porz¹dek obrad. Zarówno w pierwszym
jak i w drugim przypadku nast¹pi³o
przekroczenie kompetencji przez walne. Od podejmowania takich decyzji
jest rada nadzorcza i zarz¹d. Pañstwo
mo¿ecie wyznaczaæ kierunki dzia³ania
i dokonywaæ ocen  stwierdzi³a, zwracaj¹c siê do delegatów.

- Nie jest to dla mnie do koñca zrozumia³e, skoro na poprzednim ZPCz,
radca prawny Jadwiga Hajdukiewicz
pozwoli³a nam na przeprowadzenie
tych uchwa³, to dlaczego teraz w wietle innej opinii okazuje siê to niezgodne z prawem?  pyta³ Jerzy Mechliñski.  Walne jest przecie¿ najwy¿szym
organem.
- Nie zgadzam siê z opini¹ lustratorów  stwierdzi³a radca Hajdukiewicz.
 Gdyby trafi³o to do s¹du, to na pewno
nic by siê nie sta³o.
Lustrator pozosta³a jednak przy
swoim zdaniu, twierdz¹c, ¿e w tych
konkretnych sprawach walne winne
podj¹æ jedynie uchwa³y wyznaczaj¹ce
kierunki dzia³añ.
- Poniewa¿ jest to kontrola przeprowadzona przez Regionalny Zwi¹zek
Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych, czyli organ, w którym skupione
s¹ wszystkie spó³dzielnie, uwa¿am, ¿e
jest ona tendencyjna i nieobiektywna 
komentowa³a Helena Szwemmer. 
Zreszt¹ niewielka jest jego wartoæ,
skoro myli pani zysk ze strat¹, a to, ¿e
w 2006 roku spó³dzielnia ponios³a 0,5

mln strat w ¿adnym stopniu kontrolerów nie poruszy³o. Sugeruje pani równie¿ koniecznoæ podwy¿szenia stawki
remontowej, nie odnosz¹c siê jednoczenie do zaplanowanych kosztów remontów. Takie stwierdzenie jest po prostu nie uprawnione. W dyskusji zabra³ g³os Antoni Moroz, który jako jedyny z delegatów przebrn¹³ przez 81-stronicowy dokument.
- Jest to doæ interesuj¹ca lektura i
szkoda, ¿e nie mamy mo¿liwoci dyskusji nad nim. Wspomniano tu o wykazanych w nich b³êdach jakie pope³ni³a
spó³dzielnia. Mnie jednak bardziej zastanawia, dlaczego wiele b³êdów, o których wiemy, nie znalaz³o siê w tym protokole. Nie ujê³a pani choæby niezrealizowania przez zarz¹d uchwa³y w sprawie
podzia³u dzia³ki dla mieszkañców bloku
w Wêgorzynie. Nie ma te¿ w nim mowy
o niestatutowym wyborze pani prezes na
stanowisko, a ta sprawa jak wiemy jest w
s¹dzie apelacyjnym i mylê, ¿e jego rozstrzygniêcie bêdzie jasne. To co zwróci³o jednak moj¹ uwagê, to brak przepisów przejciowych w nowym statucie,
zarejestrowanym w ubieg³ym roku, reguluj¹cych d³ugoæ kadencji aktualnego sk³adu rady nadzorczej, której cz³onkowie zostali wybrani na okres piêciu
lat. Nowy statut ustala d³ugoæ kadencji
na cztery lata, przy jedenastoosobowym
sk³adzie. Lustrator nie jest w stanie
okreliæ, czy rada na koniec 2006 roku
posiada jeden wakat... W tym przedmiocie rozstrzygaæ mo¿e s¹d. Tu k³ania siê obs³uga prawna naszej spó³dzielni - znowu trzeba dochodziæ czego przed s¹dem. Wspomnia³a pani o
zad³u¿eniu. Na 327 tys. z³ ma³e Resko
posiada 1/3 ca³ego zad³u¿enia. Tam siê
w zasadzie nic nie zmniejsza, a mo¿na
siê jedynie domylaæ dlaczego Resko
robi nam takie d³ugi  doda³.
- Skoro w 2005 roku przeznaczono

na lustracjê finansow¹ ponad 5 tys. z³,
to nie rozumiem dlaczego przeprowadza siê j¹ ponownie?  pyta³a Helena
Szwemmer.  Je¿eli chodzi o zad³u¿enie czynszowe, to zwróæmy uwagê na
doæ jeden istotny fakt: zaleg³oci, które wynikaj¹ z ponad piêcioletniego niep³acenia czynszu wynosz¹ 132 tys. z³.
Jedna pani nie p³aci za swoje 80-metrowe mieszkanie ju¿ od siedmiu lat. Gdzie
dotychczas by³ zarz¹d i rada nadzorcza?
Skoro twierdzi pani, ¿e ZPCz powinno
nadawaæ tylko kierunek, to ja twierdzê,
¿e pani wnioski s¹ przedstawiane po to,
by nas ukierunkowaæ.
- Nie jestemy dla was wyroczni¹ 
broni³a siê Danuta Nicewicz.  Nie jestem te¿ finansist¹ i przepraszam za ten
lapsus. Nie zamierzam te¿ niczego pañstwu narzucaæ. Kontrola, o której pani
wspomnia³a, wynika³a z objêcia w 2005
roku funkcji prezesa przez pani¹ Wasielewsk¹, która chcia³a zapoznaæ siê ze
stanem finansów spó³dzielni i nie mia³o
to nic wspólnego z kontrol¹, któr¹ przeprowadzamy zawsze po zmianie przepisów.
W protokole znalaz³ siê równie¿
wniosek dostosowania do przepisów
regulaminu rady nadzorczej. Regulamin dopuszcza³ udzia³ cz³onków rady w
organizowanych przez spó³dzielniê
przetargach.
- Rada nie mog³a braæ udzia³u w
przetargach, jest bowiem organem kontroluj¹cym  stwierdzi³a bieg³a.
- Postuluje pani rozwa¿enie podwy¿szenia stawki remontowej, wnioskuj¹c jednoczenie o podjêcie dzia³añ
w celu zmniejszenia zad³u¿enia czynszowego  mówi³ Jerzy Mechliñski. 
To przecie¿ jest ze sob¹ cile zwi¹zane.
Gdyby by³a lepsza ci¹galnoæ, nie by³oby potrzeby wnoszenia o podwy¿szenie stawki. - powiedzia³.
Dyskusjê o lustracji podsumowa³
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jeden z delegatów, wnioskuj¹c o wyst¹pienie z Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego, twierdz¹c, ¿e spó³dzielcy ponosz¹ du¿e koszty, nie odnosz¹c przy
tym ¿adnych korzyci.
Wniosek odrzucono jednak póniej
wiêkszoci¹ g³osów.
G³ówn¹ osi¹ dalszej dyskusji by³a
kwestia zad³u¿enia.
- W 2000 roku zad³u¿enie wynosi³o
182 tys. z³, rok póniej ju¿ 220 tys. z³.
W 2002 roku - 325 tys. z³, w 2003 roku
 378 tys. z³, w 2004  383 tys. z³, w
2005  457 tys. i w 2006  405 tys. z³ 
wylicza³ Jerzy Mechliñski.
 Nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
tym, co dzia³o siê przez ostatnie szeæ
lat, bo mam takie wra¿enie, ¿e nikt nie
panowa³ lub nawet nie chcia³ panowaæ
nad rosn¹cym d³ugiem. Zarz¹d spó³dzielni mówi teraz o konkretnych dzia³aniach. Rozumiem, ¿e takowe s¹ teraz
podejmowane. Ale dzia³ania musz¹ byæ
naprawdê konkretne, bo jak dobrze
wiemy, tak rosn¹ce zad³u¿enie mo¿e
przyczyniæ siê do upad³oci spó³dzielni. Dlatego te¿ wnioskujê o zobligowanie zarz¹du do przedstawienia konkretnego planu dzia³ania w celu zmniejszenia zad³u¿enia. - powiedzia³.
- Rok 2005  jak dobrze wiemy  by³
dla spó³dzielni rokiem szczególnym 
odpowiada³a prezes Jolanta Wasielewska.  Jak jednak widaæ po danych dotycz¹cych ubieg³ego roku, nasze dzia³ania powoli przynosz¹ efekty. Wiêkszoci¹ g³osów przyjêto
wszystkie sprawozdania, ³¹cznie z finansowym, wokó³ którego by³o najwiêcej pytañ. Wiêkszoæ delegatów udzieli³a tak¿e absolutorium radzie nadzorczej i zarz¹dowi. Drog¹ uchwa³y przyjêto równie¿ wniosek o ocieplenie klatek schodowych w blokach przy ulicy
Prusa w Resku.
Przeszed³ tak¿e wniosek Jerzego
Mechliñskiego, dotycz¹cy podjêcia
wspólnie z gmin¹ rozmów w zakresie
budowy mieszkañ socjalnych, w których
mo¿na by umieciæ najuci¹¿liwszych
d³u¿ników. Wniosek chyba trochê spóniony, bo w £obzie nowy burmistrz ju¿
u progu swojej kadencji podj¹³ ten temat.
Mieszkania maj¹ powstaæ w pierwszej
kolejnoci w Worowie i £obzie w miejscu dawnej kot³owni ZEC. Rozmowy
takie nale¿a³oby podj¹æ z burmistrzem
Reska. Zarz¹d spó³dzielni ju¿ kilka
miesiêcy temu porusza³ tê kwestiê z
burmistrzem Arkadiuszem Czerwiñskim. Ten jednak uwa¿a za bardziej
op³acalne p³acenie spó³dzielni za
mieszkañców zagro¿onych eksmisj¹,
ni¿ anga¿owanie rodków w budowê
mieszkañ socjalnych, argumentuj¹c
swoje stanowisko rosn¹cymi cenami
materia³ów i us³ug budowlanych.
Odrzucono wniosek zarz¹du o podwy¿szenie stawki remontowej o 20 groszy za metr kwadratowy. Przeg³osowano równie¿ postulat zamieszczenia w
przysz³orocznym sprawozdaniu finansowym kosztów utrzymania zarz¹du.
Podjêto tak¿e uchwa³ê o sprzeda¿y pomieszczeñ gara¿owych w wêgorzyñskim zasobie spó³dzielni. Wobec zbli¿aj¹cej siê nowelizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych wybrano
komisjê maj¹c¹, ju¿ po wejciu zmian w
¿ycie, dostosowaæ statut spó³dzielni do
nowych wymogów. W sk³ad komisji
weszli: Bogdan Górecki, Tomasz Me-

ROZMOWA Z ANTONIM MOROZEM
chliñski, Zdzis³aw Szklarski, Danuta
Wojtowicz i El¿bieta Szadziewska. W
czasie wyborów do komisji okaza³o
siê, ¿e tego punktu nie przewidywa³
porz¹dek obrad. Jak zauwa¿y³ Antoni
Moroz, w komisji mog¹ pracowaæ
równie¿ zwykli cz³onkowie, którzy na
walnym byli przecie¿ nieobecni. Rewidenci badaj¹c uchwa³y z ubieg³orocznego walnego stwierdzili, ¿e podjêcie uchwa³y nie zamieszczonej w
porz¹dku obrad k³óci siê z prawem.
Przy nastêpnej lustracji znów mog¹ to
wykazaæ.
(gp)

O wra¿eniach
i przemyleniach po walnym
rozmawialimy z Antonim
Morozem, jednym
z najaktywniejszych od lat
cz³onków Jutrzenki.
Antoni Moroz  Chcia³bym odnieæ siê na pocz¹tku rozmowy do
wyra¿onej publicznie przez prezes
spó³dzielni opinii, dotycz¹cej rzekomo niekorzystnych dla czêci mieszkañców przepisów maj¹cej nied³ugo
wejæ ustawy. Pani prezes uwa¿a, ¿e
ci, którzy wykupili mieszkania przed
wejciem w ¿ycie przepisów, mówi¹cych o nominalnej cenie wykupu, zostan¹ pokrzywdzeni. Ja pokrzywdzony siê nie czujê, bo swoje mieszkanie
jeszcze w latach 70-tych wykupi³em
w³anie po cenie nominalnej. Swego
czasu, bodaj¿e w latach 80-tych, prezesi spó³dzielni, szkol¹cy siê w
zwi¹zkach rewizyjnych, wymylili
sobie, ¿e bêd¹ zarabiaæ na cz³onkach
spó³dzielni uw³aszczaj¹c ich wed³ug
stawek rynkowych. To by³y wy³udzone pieni¹dze. Teraz trzeba je zwróciæ. Tylko jak, gdzie one s¹? Wszystkim mieszkañcom, którzy maj¹ tak¹
mo¿liwoæ radzi³bym, by zaraz po
wejciu w ¿ycie ustawy jak najszybciej dokonali obliczeñ ile maj¹ jeszcze do sp³acenia (byæ mo¿e dos³ownie z³otówkê) i przekszta³cili mieszkania we w³asne. Uwa¿am, ¿e nale¿y
zrobiæ to niezw³ocznie, bo pos³owie
SLD ju¿ zapowiadaj¹, ¿e now¹ usta-

wê zaskar¿¹ do Trybuna³u Konstytucyjnego, chc¹ ratowaæ tych, których
niegdy posadzili na stanowiskach.
Red.  Czy spó³dzielcy mieli wtedy
jakie mo¿liwoci przeciwdzia³aæ tej nazwijmy to - grabie¿y?
AM  Wielu cz³onków nie dba³o
wówczas o swoje mienie. Wielu z nich
by³o te¿ na garnuszku spó³dzielni i to
nowe rozwi¹zanie zrekompensowano
im po prostu.
Red.  Jakie wra¿enia odniós³ pan
po ostatnim walnym?

AM  Po walnym jak przed walnym. Krótko mówi¹c, co zarz¹d zrobi,
to i tak jest dobrze, a jak czego nie
zrobi, to i tak nic siê nie dzieje. Zarz¹d
i rada nadzorcza ma swój ¿elazny elektorat i ojców chrzestnych, którzy nie
pozwol¹ na istotne zmiany - abymy
poczuli siê wspó³w³acicielami, aby liczy³a siê si³a argumentów, a nie argument si³y. Zad³u¿enie za jest doskona³¹ kart¹ przetargow¹ w ka¿dym sporze, widzianym zale¿nie od punktu siedzenia. Nie by³o fizycznej mo¿liwoci
na wyci¹gniêcie konkretnych merytorycznych wniosków z przedstawionych nam sprawozdañ z lustracji, finansowego, zarz¹du i rady nadzorczej.
Walne, które trwa³o wprawdzie oko³o
siedmiu godzin, prowadzone by³o w
bardzo popiesznym tempie. Cz³onkowie rady nadzorczej, poza przewodnicz¹cym Zbigniewem Pude³ko nie brali
udzia³u w dyskusji. Byli tam do udzielenia absolutorium i obowi¹zywa³a ich
partyjna dyscyplina. Dyskusjê
cz³onków ogranicza³ przewodnicz¹cy
zebrania, rygorystycznie przestrzegaj¹cy czasu wypowiedzi. Warto dodaæ,
¿e czêæ cz³onków siedz¹ca  chyba nie
przypadkowo  po prawej stronie, wiedzia³a wiêcej na temat omawianych
punktów, ni¿by to wynika³o z ogólnikowych sprawozdañ. Odpowiedzi
by³y bardzo ogólnikowe. Krótko mówi¹c: odwalilimy szychtê. Próba
podjêcia prawdziwej dyskusji na temat
znalezienia sposobu na radykalne
zmniejszenie zad³u¿enia czynszowego, zg³oszona przez przewodnicz¹cego rady nadzorczej, by³a w zasadzie
g³osem wo³aj¹cego na puszczy i nie znalaz³a u wiêkszoci naszych delegatów
uwagi. Warto tu dodaæ, ¿e problem jest
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powa¿ny. Ma³e Resko przyczynia siê do
1/3 zad³u¿enia z przedzia³u powy¿ej 2
tys. z³. Wyczyta³em to w protokole lustracyjnym. Jest to ponad 144 tys. z³. Tu
nie pomo¿e tylko drastyczne polepszanie ci¹galnoci. Tu trzeba kompleksowych rozwi¹zañ, które raz na zawsze
uwolni¹ nas od tego problemu.
Red.  O jakich rozwi¹zaniach pan
myli?
AM  Tego nie powiem. Bêdzie to
tylko mój g³os w dyskusji, który zostanie z pewnoci¹ wykorzystany w cyniczny i pogardliwy sposób przez hermetyczne autorytety naszego rodowiska. Chcia³bym poruszyæ jeszcze jedn¹
kwestiê, poruszon¹ w protokole pokontrolnym. Dowiadujemy siê w nim, ¿e
spó³dzielnia wynajmuje dwa mieszkania. Powstaje pytanie: po co budowaæ
nowe bloki, skoro na dwa mieszkania w
Resku nie by³o chêtnych?
Red.  Tutaj muszê panu wejæ w
s³owo - mieszkania w Resku maj¹ w
wiêkszoci du¿y metra¿ i mo¿e po prostu nie by³o chêtnych, sporód oczekuj¹cych, którzy byliby gotowi p³aciæ
wysokie stawki.
AM  Mog³o tak byæ. Nigdy jednak
za mojej kadencji, jako delegata na
ZPCz, w naszym zasobie 1328 mieszkañ. W sprawozdaniu pokontrolnym w
tablicy nr 5 widnieje zapis, informuj¹cy, ¿e spó³dzielnia od 2004 dysponuje
1326 mieszkaniami. Wychodzi na to, ¿e
poszukiwanie tych dziewiêciu mieszkañ by³o jednak choæ w czêci uzasadnione.
Red.  Jak ocenia pan tak spor¹
absencjê na walnym?
AM  Na 44 delegatów przyby³o
zaledwie 36. Taka postawa jest dla mnie
nie zrozumia³a, nie powinni byæ delegatami, chyba, ¿e mieli naprawdê wa¿ne
powody, by nie byæ walnym.
Red.  Postulowa³ pan jeszcze w
czasie podpisywania aktu notarialnego
o dok³adne okrelenie czêci wspólnych. Tymczasem zarz¹d broni siê, t³umacz¹c, ¿e dotychczasowa ustawa obliguje go do podania wspó³czynnika, na
podstawie którego dany spó³dzielca
mo¿e sobie obliczyæ swój udzia³ w czêci wspólnej. Nie mo¿e tego pan tak
w³anie zrobiæ?
AM  A do czego mam ten wspó³czynnik odnieæ? Do ogólnej powierzchni czêci wspólnych? Brakuje
tu dok³adnego okrelenia czêci wspólnych dla ka¿dego bloku. Jest to istotne
zwa¿ywszy, ¿e zarz¹d zamierza wydzier¿awiaæ wózkownie, suszarnie, zasiedzia³ym w nich cz³onkom spó³dzielni. Ten pomys³ nie jest dla mnie do
koñca zrozumia³y. Nie s¹ dla mnie jasne
zasady zawierania umowy z dzier¿awc¹. Ten musi mieæ zgodê 75%
mieszkañców bloku. Dlaczego nie
100%, lub inaczej  50% plus jeden?
Dlaczego w ogóle? Na co pójd¹ pieni¹dze w ten sposób uzyskane?
Red.  Na fundusz remontowy.
AM  Tak twierdzi zarz¹d, a jak
bêdzie - zobaczymy za rok.
Red.  Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Grzegorz Paciorek
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Tak bawili siê w Zajezierzu

Grunt to rodzinka

(ZAJEZIERZE) W tym roku
w Zajezierzu postanowiono po³¹czyæ ze sob¹ Dzieñ Matki, Dzieñ
Dziecka i Dzieñ Ojca w jedno
wiêto  Dzieñ Rodziny. Rada
So³ecka wspólnie z Ko³em Gospodyñ Wiejskich zorganizowa³a 2
czerwca wielopokoleniow¹ imprezê rekreacyjn¹ pod has³em:
,,Grunt to rodzinka.
To nasze wiêto swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili: burmistrz Gminy i
Miasta w £obzie Ryszard Sola wraz
z ¿on¹ Alicj¹, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Bogdan Górecki,
radni Bo¿ena Zarecka i Marek Rokosz, ks. proboszcz Leszek Filipek,
by³y ks. proboszcz Krzysztof Maj,
dyrektor £DK Dariusz Ledzion, Kapela SMOKI, Bartosz Witkowski
wraz z wychowankami Domu Dziecka, mieszkañcy Zajezierza.
So³tys Stanis³aw Tarnicki bardzo
gor¹co powita³ goci i mieszkañców,
a panie z KGW odpiewa³y piosenkê
Hej, hej rodzino!, do której s³owa
u³o¿y³a Zofia Bus.
Na placu przed wietlic¹ pali³y
siê dwa ogniska. Na jednym gotowa-

no grochówkê i pieczono kie³baski, a
na drugim podp³omyki. By³o równie¿
stoisko ze swojskim chlebem i smalcem oraz kiszonymi ogórkami, a sto³y
ugina³y siê od domowych wypieków,
truskawek, s³odyczy i napojów.
Pierwsz¹ konkurencj¹ dla doros³ych i dzieci by³o strzelanie, w której najlepiej zaprezentowali siê:
Bogdan Szwarczewski, £ukasz
Oleksiuk, Adam Tyrañski  I m-sce;
Aleksandra Tarnicka - II m. i Mateusz Kurpiel - III m. Zwyciêzcy otrzymali nagrody ufundowane przez
Bo¿enê Zareck¹ i Marka Rokosza.
Kolejne dwie konkurencje by³y
zaplanowane dla doros³ych, i tak; w
rzucie wa³kiem do celu I miejsce
zdoby³a Krystyna Kucharska, II Maria Dubicka, III - Marianna Wysocka; w rzucie jajkiem do celu
wród panów zwyciê¿y³ Andrzej
Smolarek. Nagrody do powy¿szych
dwóch konkursów ufundowa³ Bogdan Górecki.
Dalej dzieci w dwóch grupach
wiekowych sprawdza³y swoje si³y w
skokach w workach i w toczeniu
obrêczy. Wszyscy po tych ogrom-

nych wyczynach otrzymali nagrody
sponsorowane przez Agnieszkê
Osieczko.
Do zdobycia by³a równie¿ nagroda pieniê¿na ufundowana przez
Edwarda Stefanowskiego, w³aciciela ,,roweru nie do opanowania.
Uda³o siê to £ukaszowi Oleksiukowi - przejecha³ nim 50 m.
Po po³udniu przybyli do nas, z
niecierpliwoci¹ oczekiwani, kolejni gocie  nasi dzielnicowi. M³. asp.
Piotr Rzepkowki przeprowadzi³ z
m³odymi uczestnikami imprezy pogadankê prewencyjn¹ oraz demonstrowa³ im akcesoria policyjne, a p.

czy³ siê remisem. Jakby tego wszystkiego by³o ma³o, uczestnicy ca³ej
zabawy zabrali siê do przeci¹gania
liny  panie kontra panowie. Równowaga si³ spowodowa³a jej rozerwanie i sta³o siê to, co w znanej
wszystkim Rzepce. miechu nie
by³o koñca.
I jeszcze przerzucali przez linê z
rêcznika na rêcznik balony z wod¹.
Jednym siê uda³o innym nie  wylewaj¹ca siê woda moczy³a ubrania.
Jak widaæ impreza w Zajezierzu
uda³a siê, bo ludziom chcia³o siê
przyjæ i wspólnie co zdzia³aæ. Panie z KGW przygotowa³y repertuar

policjantka Magdalena Rymszewicz
- Tarnowy próbowa³a swych si³ w
wa³kowaniu ciasta na podp³omyki.
Po powy¿szych atrakcjach rodzice i dzieci rozegrali miêdzy sob¹
mecz pi³ki siatkowej, który zakoñ-

piosenek, upiek³y ciasta i nakry³y
sto³y, inni przygotowali teren, konkursy, upominki, a jeszcze inni po
prostu przyszli, ale z dobrym nastawieniem i humorem.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim fundatorom nagród,
a tak¿e gociom i mieszkañcom za
przybycie, SMOKOM za przygrywanie, Tomaszowi Ró¿yckiemu za
przywiezienie kapeli i naszej gosposi Zosi za poni¿sze podsumowanie:
Plac tak piêknie przystrojony,
Dzieñ Rodziny obchodzony.
Gospodarze nie zawodz¹,
gocie ju¿ siê do nas schodz¹.
Do konkursu ka¿dy staje,
czy tak ³atwo siê wydaje?
Lecz uda³o siê to paru
dotrzeæ nawet do pucharu.
Tak naprawdê bardzo mi³o,
Dzieñ Rodziny siê spêdzi³o.
Przy ognisku usia - siusia
odwiedzi³a nas Bogusia
Dzieñ czerwcowy z naszej nutki
sta³ siê dzisiaj jaki krótki.
Nikt nie mówi³ do widzenia,
lecz do rych³ego zobaczenia.
Alicja Diak
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Obchodzilimy Bo¿e Cia³o

(£OBEZ) Tradycyjnie, w 60 dni po
Wielkanocy, wierni
obchodz¹ wiêto Bo¿ego Cia³a. Modl¹ siê
przy o³tarzach ustawionych w miecie i
przyozdobionych ga³¹zkami brzozy. Procesje oby³y siê we
wszystkich miastach
naszego powiatu. W
£obzie Msza w. polowa odby³a siê na Placu
3 Marca, a kilkusetosobowa
procesja
przesz³a ulicami Niepodleg³oci i Kociuszki. Bezpieczeñstwo w ruchu ulicznym
zapewni³a ³obeska policja.
(r)

XIII Miêdzynarodowy Festiwal Orkiestr Dêtych i Big Bandów

Zabrak³o kolorytu, nie zabrak³o zabawy
(£OBEZ) Jedyna w roku impreza o takiej skali odby³a siê w
£obzie po raz trzynasty. Miêdzynarodowy Festiwal Orkiestr Dêtych i
Big Bandów goci³ tym razem mniej
zespo³ów zza granicy, a mimo to
impreza mia³a rozmach porównywalny z rokiem ubieg³ym, a mo¿e
nawet lepszy, ze wzglêdu choæby na
sprzyjaj¹c¹ aurê.
Festiwal powi¹zano w tym roku
z religijnymi uroczystociami Bo¿ego Cia³a, w których udzia³ wziêli
równie¿ przedstawiciele zaprzyjanionego z £obzem bawarskiego
miasta Affing oraz M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta £DK.
Mimo, ¿e oficjalne otwarcie festiwalu nast¹pi³o dopiero w niedzielê, to imprezy na starym boisku rozpoczê³y siê ju¿ w pi¹tek, kilkugodzinnym wystêpem nowogardzkiego Gambita. W sobotê o godzinie
18:00 rozpocz¹³ siê szeciogodzinny koncert, zainicjowany przez
Miejsk¹ Orkiestrê Dêt¹ z bia³oru-

skiego Piñska. W dalszej kolejnoci
zagra³y M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta £DK, Big Band ze Z³ocieñca
oraz zespo³y Sprint Band,
Woda, Lord i Still Blue.
Nastêpnego dnia nast¹pi³o oficjalne otwarcie festiwalu. W po³udnie rozpoczê³y siê prezentacje poszczególnych orkiestr. Do godziny
18:00 na starym boisku gra³y Miejska
Orkiestra Dêta z Piñska, Orkiestra
Dêta VIII Flotylli Obrony Wybrze¿a
ze winoujcia, Garnizonowa Orkiestra Dêta Si³ Powietrznych z Koszalina, Orkiestra Dêta Elektrowni Dolna
Odra, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
OSP z P³otów, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Goleniowa, M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta z Drawska Pomorskiego, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z
£obza i Franciszkañska Orkiestra
Dêta z Koszalina.
W tym roku da³ o sobie znaæ brak
wiekszej liczby goci zza granicy.
W pamieci tkwi¹ mi jeszcze ubieg³oroczne wystêpy Serbów, W³o-

chów, Chorwatów i Ukraiñców, których folklorystyczne wystêpy
wrêcz porwa³y ³obesk¹ publicznoæ. W tym roku zabrak³o tego egzotycznego kolorytu, mimo to organizatorom uda³o siê praktycznie
na trzy dni ci¹gn¹æ na stare boisko

pokan¹ liczbê mieszkañców
£obza. Najlepiej wypad³a chyba
sobotnia, ma³o oficjalna, czêæ
imprezy. Najefektowniej wypad³
Lord grajacy covery zespo³u
Queen i Still Blue, który jako
ostatni kilka razy bisowa³.
(gp)
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Dobry pomys³ na
kartê rowerow¹
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Eko - mix  sukcesy wêgorzynian

Kalina Zieliñska
wypiewa³a Grand Prix
(P£OTY-WÊGORZYNO) Co
roku w P³otach odbywa siê wojewódzki przegl¹d piosenki ekologicznej. W
tym roku konkurs przebiega³ pod
has³em Eko-mix. 2 czerwca wziê³o
w nim udzia³ czterech uczniów naszego Gimnazjum w Wêgorzynie.
W trzech kategoriach wiekowych
jury wytypowa³o laureatów oraz wyró¿niaj¹cych siê piêknym piewem
wokalistów. Zadaniem wszystkich
piewaków by³a prezentacja dwóch
utworów: jeden musia³ byæ zwi¹zany z
ekologi¹, za drugi dowolnie wybrany
przez wykonawcê. Poszczególne szko³y reprezentowali uczniowie, m.in. z

Brojc, Ko³obrzegu, Gryfic, Nowogardu i P³otów.
Gimnazjalici z naszej szko³y: Partycja Mirga, Kalina Zieliñska, Patryk
Szubert i Arkadiusz Sobecki startowali
w kategorii do 13 lat. Jury przyzna³o
wyró¿nienie Arkadiuszowi Sobeckiemu za prezentacjê piosenek pt. wiat
przecie¿ te¿ oraz Nie mo¿na mieæ
wszystkiego. Kalina Zieliñska za
wspania³¹ interpretacjê utworów pt.
Piosenka drewnianych lalek oraz
Wiatr - wiosenny gitarzysta zdoby³a I
miejsce oraz nagrodê Grand Prix. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!
Grzegorz Stefanowski

Niebieska Niedziela

(£OSONICA) W rodê, 6 czerwca br., w Szkole Podstawowej w £osonicy odby³ siê egzamin praktyczny
uprawniaj¹cy do otrzymania karty
rowerowej. Z gocinnoci szkolnego,
asfaltowego boiska skorzystali równie¿ uczniowie Szko³y Podstawowej
w £abuniu Wielkim.
Dyrekcje szkó³ oraz dzielnicowy z
rejonu £abunia Wlk. p. Andrzej Gronostaj, zadbali o to, aby na boisku powsta³o
prawdziwe mini miasteczko, z rondem,
przejciami dla pieszych , dwupasmowymi drogami oraz z niezbêdnymi znakami
drogowymi pionowymi i poziomymi.
Egzamin przeprowadzali: kierownik Posterunku Policji w Resku - p.
Arkadiusz Skrilec oraz dzielnicowy

rejonu £osonica p. Sebastian Zawadzki. Wbrew pozorom zaliczenie wcale
nie by³o takie proste, uczniowie, poza
jazd¹, musieli wykazaæ siê doskona³¹
orientacj¹ , niezbêdnym refleksem oraz
znajomoci¹ przepisów drogowych.W
trakcie egzaminu p.A.Skrilec udziela³
wielu cennych rad i wskazówek oraz
zwraca³ uwagê na bezpieczne zachowania siê rowerzystów w ruchu drogowym. £¹cznie o kartê ubiega³o siê 14
uczniów ze szko³y w £osonicy i 13
uczniów ze szko³y w £abuniu Wielkim.
Serdecznie dziêkujemy panom policjantom za to, ¿e powiêcili swój cenny
czas, a pod ich czujnym i dowiadczonym okiem uczniowie mogli sprawdziæ
swoje umiejêtnoci praktyczne. E.K.

Wêgorzynianie
najlepsi w prewencji
(£OBEZ) Dnia 3 czerwca na placu przy ³obeskim Domu Kultury, jak
co roku, odby³a siê Niebieska Niedziela organizowana przez Powiatow¹
Komendê Policji w £obzie.
Podczas imprezy rozegrany zosta³
VII Turniej Wiedzy Prewencyjnej Szkó³
Gimnazjalnych. Wziê³y w nim udzia³
gimnazja z £obza, Dobrej, Radowa
Ma³ego i Wêgorzyna. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³a 5-osobowa dru¿yna w
sk³adzie: Alicja Adamów, Ewa Krz¹czkowska, Paula Jackiewicz, Mateusz Staruch i Bart³omiej Kata, pod opiek¹ pana
Marka Jaskulskiego.
Uczestnicy turnieju rywalizowali w
4 konkurencjach: strzelanie z broni
pneumatycznej, pomoc przedmedycz-

na (teoria i praktyka), pytania teoretyczne z zakresu prewencji i scenka na temat
Czego nie zabrania czyniæ prawo, zabrania czyniæ przyzwoitoæ. Po kilkugodzinnych zmaganiach wy³oniono
zwyciêsk¹ dru¿ynê. Okaza³a siê ni¹ reprezentacja naszej szko³y! Drugie miejsce nale¿a³o do gimnazjum z £obza,
miejsce trzecie natomiast zajê³a szko³a
z Dobrej. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y
wspania³e nagrody oraz pami¹tkowe
puchary i dyplomy.
Ca³oæ przebieg³a niezwykle sprawnie. Oby wiêcej takich imprez, podczas
których mo¿emy bawiæ siê i uczyæ jednoczenie. Uczestnikom gratulujemy
sukcesów, a organizatorom pomys³u.
Paula Jackiewicz i Mateusz Staruch

Wnioski na edukacjê
z³o¿one

REKLAMA

(POWIAT) 5 czerwca up³yn¹³
termin sk³adania w Kuratorium
Owiaty w Szczecinie wniosków o
dofinansowanie programów na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i m³odzie¿y w 2007 r. Aktywizacja
jednostek samorz¹du terytorialnego
i organizacji pozarz¹dowych.
Starostwo poinformowa³o, ¿e Powiat £obeski z³o¿y³ 8 wniosków.
1. Rozwój wiedzy i umiejêtnoci
uczniów Zespo³u Szkó³ w Resku
oraz Zespo³u Szkó³ w £obzie w zakresie kultury fizycznej i nauk przyrodniczych.
2. Turystyka i rekreacja  pasja i
sposób na ¿ycie. Kszta³towanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzbudzanie przedsiêbiorczych inicjatyw
wród uczniów Zespo³u Szkó³ im. T.
Kociuszki w £obzie.

3. Wypatrz mnie
4. M³odzi przeciw korupcji.
5. Nie wystarczy podrêcznik.
6. Fitness  gwarancj¹ zdrowia,
przepustk¹ do sukcesu  nowoczesne
formy rekreacji ruchowej jako warunek
zdrowego rozwoju fizycznego, mo¿liwoæ aktywnego spêdzania wolnego
czasu oraz sposób na samozatrudnienie.
7. Aktywnoæ szans¹ na przysz³oæ  byæ przedsiêbiorczym na
rynku pracy.
8. Umiem p³ywaæ i bezpiecznie
wypoczywaæ nad wod¹.
Wnioski zosta³y opracowane przez
nauczycieli Zespo³u Szkó³ im. T. Kociuszki w £obzie (3 wnioski), Zespo³u
Szkó³ w Resku (3 wnioski), UKS
Sp³yw w £obzie (1 wniosek), oraz
pracowników Wydzia³u Edukacji (1
wniosek).
(r)
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Dzielnicowi wród
mieszkañców

Milion na geodezjê

(£OBEZ) Budynek, zajmowany
niegdy przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ staæ siê ma, w myl za³o¿eñ starostwa, siedzib¹ powiatowych geodetów
i kartografów. W tym celu na ostatniej
sesji powiatu radni zag³osowali za zaci¹gniêciem 1.027.164 z³ d³ugotermi-

nowego kredytu, przeznaczonego na
przebudowê istniej¹cego budynku na
Powiatow¹ S³u¿bê Geodezyjn¹ i Kartograficzn¹. Kredyt ma byæ sp³acany z
przychodów funduszu kartograficzno 
geodezyjnego, uzyskanych ze sprzedawanych us³ug.
(r)

Dzieñ bez Tytoniu w LO Resko
(RESKO) W 1991 r. zainicjowano w
Polsce pierwsz¹ akcjê zerwaæ z na³ogiem
palenia papierosów. Od 1992 roku akcja
przebiega pod has³em Rzuæ palenie razem z nami i organizowana jest 31 maja,
w wiatowym Dniu bez Tytoniu (WHO)
oraz w ka¿dy trzeci czwartek listopada, w
wiatowym Dniu Rzucenia Palenia. Ponad 3,5 miliona Polaków twierdzi, ¿e dziêki temu rzuci³o palenie.
W ramach akcji wiatowy Dzieñ bez
Tytoniu w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Resku zaplanowane zosta³y i przeprowadzone w dniu 31 maja 2007 r. nastêpuj¹ce
dzia³ania profilaktyczne dla uczniów i pracowników szko³y:
- wykonanie przez uczniów I i II klas
LO (zdjêcia w za³¹czniku) plakatów antynikotynowych i rozwieszenie ich w szkole
- rozdanie ulotek zawieraj¹cych informacje na temat szkodliwoci palenia
- przeprowadzenie testu uzale¿nienia.

Wszyscy uczniowie bardzo chêtnie
w³¹czyli siê do akcji i bêd¹ dzieliæ siê informacjami z tymi, którym nie uda³o siê
jeszcze do tej pory zerwaæ z na³ogiem.
Klaudia Michalska

Bêdzie ogródek
piwny
(£OBEZ) Na ostatniej sesji rada
miejska uchwali³a, ¿e na placu przy
urzêdzie miejskim bêdzie mo¿na
spo¿ywaæ alkohol, a tym samym powstaæ tam bêdzie móg³ ogródek piwny. Jak dowiedzielimy siê na ostatnim spotkaniu burmistrza z mediami, punkt ten prowadziæ bêdzie
prawdopodobnie Mariusz Wijatyk z
£obza, który jako jedyny zg³osi³ swoj¹
ofertê handlow¹.
CF
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(UNIMIE-RYNOWO) W so³ectwach gminy £obez trwa cykl
imprez i festynów wiejskich.
Wczeniej odby³y siê ju¿ w Zajezierzu i Dalnie. W minion¹ sobotê
odby³y siê tak¿e w Unimiu i Rynowie. Dla dzielnicowych Komendy
Powiatowej Policji w £obzie by³a
to okazja do spotkañ z mieszkañcami swoich rewirów.
Dzielnicowy sier¿. Wojciech
Podlisiecki z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie odwiedzi³ mieszkañców swojego rewiru we wsi
Unimie. Okazj¹ do tego by³ festyn
zorganizowany dla dzieci przez
mieszkañców. Tak jak w innych
miejscowociach, które ostatnio
odwiedzi³, tak i tutaj rozmawia³ z

REKLAMA

dzieæmi na temat bezpieczeñstwa
podczas zbli¿aj¹cych siê wakacji, a
z mieszkañcami na temat ich problemów. Dzieci oczywici nie omieszka³y wsi¹æ do radiowozu, przymierzyæ wyposa¿enie policjanta.
W Rynowie okazj¹ do spotkania
by³ festyn zorganizowany przez
mieszkañców dla najm³odszych i doros³ych. Podczas zabawy dzielnicowy m³. asp. Piotr Rzepkowski i dzielnicowa sier¿. Magdalena Rymszewicz-Tarnowy rozmawiali z dzieæmi
na temat bezpiecznego zachowania
siê podczas zbli¿aj¹cych siê wakacji,
prowadzili konkursy i zabawy. Sier¿.
Magdalena Rymszewicz-Tarnowy
próbowa³a swoich si³ w hippice, czyli
wsiad³a na konia. Podobno pierwsza
próba bardzo udana.
(rk)
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Dalno siê bawi Fenomen Be³cznej
Mistrzowie województwa w badmintonie

(DALNO) Wielokrotnie ju¿
pisalimy o Dalnie, ale i s¹ powody
ku temu. Nowa so³tys Gra¿yna
M¹draszek ambitnie podesz³a do
so³tysowania i próbuje rozruszaæ
spo³ecznoæ tej najwiêkszej wsi w
gminie £obez.
Po wybudowaniu boiska do pi³ki
pla¿owej i rozgrywkach dzikich dru¿yn, kolejn¹ imprez¹ by³ Dzieñ
Dziecka. Dopiero podczas takich
imprez widaæ, jak wiele dzieci jest w
Dalnie. So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹
i mieszkañcami wsi zebra³a nagrody
i przeprowadzi³a wiele konkursów i
zabaw. Okaza³o siê, ¿e bawili siê nie
tylko m³odsi, ale wszyscy przybyli
na imprezê. Konkursy sportowe poprowadzi³ Zdzis³aw Urbañski z urzêdu miejskiego. Imprezê zakoñczy³o
spotkanie przy ognisku.
So³tys dziêkuje za sponsoring i
pomoc nastêpuj¹cym instytucjom,
firmom i osobom: Piekarnia GS w
£obzie, Komenda Policji Powiatowej w £obzie, Piotr Gajcewicz, Teresa Gajcewicz, Tomasz Jurewicz,
Dorota Wolniak, Jadwiga Sobótka,
Halina Grzebiela, Magdalena Mal-

czak, Jan Kamiñski, Karolina Piszcz,
Wojciech Gdela, Wioletta Miszczyszyn, Janina Szadziñska, Justyna
Kubacka, Dorota Zieliñska, Leszek
Rokosz, Tadeusz Puzyrewski, Wies³awa Baran, Marcin Bas, S³awomir
Kmie¿, Joanna Kosi?ska, Rajmund
Lipiñski oraz mieszkancy Dalna. (r)

(BE£CZNA) Od wielu lat wiejska
placówka owiatowa  Szko³a Podstawowa w Be³cznie wieci przyk³adem prawid³owego rozwoju sportu
wród dzieci i m³odzie¿y. Posiada
bardzo dobre warunki bazowe (sala
gimnastyczna, boisko) i szerokie zaplecze sprzêtowe.
Tutaj gra w badmintona  dyscyplina olimpijska  znalaz³a sobie sta³e
miejsce i zarazi³a popularnoci¹ i mod¹
na ruch z rakietk¹ wszystkie dzieci. Najsilniejszy w tej chwili orodek szkolenia najm³odszych komeciarzy w województwie zachodniopomorskim stworzy³ i prowadzi nauczyciel wychowania
fizycznego pan Kazimierz Pawelec.
Swój prymat i wysoki poziom techniczny cz³onkowie Uczniowskiego Klubu
Sportowego Badmintona udowodnili w poprzedni czerwcowy weekend.
W Sianowie odby³a siê Wojewódzka Olimpiada M³odzie¿y w Badmintonie. Regulamin zawodów dopuszcza³
do udzia³u zawodników do lat 13, podzielonych na kategoriê m³odzika i kategoriê dziecko. Po sukcesy na kortach
wyjecha³a a¿ 30-osobowa (!!!) reprezentacja szko³y i gminy pod opiek¹ Kazimierza Pawelca i Lidii Kielan  przedstawiciela rodziców.
SUKCESY
£¹cznie dziewczynki i ch³opcy z
Be³cznej wywalczyli 17 medali, w tym
4 z³ote, 5 srebrnych, 8 br¹zowych.
W klasyfikacji zespo³owej przy-

Za mocno pukali
(BIENICE) 3 czerwca oko³o godz.
20:15 w Bienicach Tomasz K. i nieletni
Pawe³ K., dokonali zniszczenia drzwi
wejciowych do mieszkania. Straty w
kwocie powy¿ej 250 z³ poniós³ Adam R.
Sprawcy zostali zatrzymani.
Podpalenie samochodu
(STAROGARD) 3 czerwca w godz.
23:30 - 23:50 w Starogardzie nieznany
sprawca w wyniku podpalenia dokona³
uszkodzenia podzespo³ów oraz elementów karoserii samochodu Ford Sierra;
tylnej rolety baga¿nika, owietlenia tablicy rejestracyjnej, lewej tylnej lampy,
zderzaka tylnego oraz wewnêtrznych
elementów plastikowych baga¿nika powoduj¹c straty w kwocie 1.000 z³ na
szkodê Waldemara C.
Telefon odzyskano
(£OBEZ) 2 czerwca w godz. 9:00 18:00 w £obzie w mieszkaniu przy ul. K.
Paryskiej Marian T. dokona³ kradzie¿y
telefonu komórkowego Motorola V 235
wartoci 170 z³, dzia³aj¹c na szkodê Sylwii W. Telefon odzyskano z lombardu.
Kradzie¿ w starostwie
(£OBEZ) 1 czerwca w godz. 12:30
- 13:00 w £obzie na ul. Konopnickiej 42

szkolny Uczniowski Klub Sportowy
Badmintona zaj¹³ I miejsce w województwie, zdobywaj¹c dla gminy
£obez 125 punktów (wspó³zawodnictwo gmin obejmuje 28 dyscyplin
sportu).
Medalici Wojewódzkiej Olimpiady M³odzie¿y  uczniowie Szko³y Podstawowej z Be³cznej:
z³ote medale: Agata Kielan (gra
pojedyncza), Agata Kielan  Krystyna
Kielan (gra podwójna m³odzików), Alicja Wysocka  Pawe³ Kielan (gra mieszana), Magdalena Wysocka  Joanna
Kielan (gra podwójna dzieci),
srebrne medale: Patryk Jachym 
Galczak Tomasz (gra podwójna), D¹bro
Anna  Przemys³aw Grzesik (gra mieszana), Natalia Nowak  And¿elika
Witkowska (gra podwójna), Alicja Wysocka (gra pojedyncza),
br¹zowe medale: Magdalena Wysocka, Pawe³ Kielan, Anna D¹bro, Patryk Jachym, Tomasz Galczak, Natalia
Siwierska  Ewelina Wasilewska, Roksana Winiewska  Daniel Janicki,
Grzegorz Gryczak  Hubert Szpyruk.
M³odzi sportowcy z Be³cznej i ich
opiekunowie zebrali gromkie brawa od
widzów zgromadzonych w hali sportowej, a tak¿e gratulacje od burmistrza
Sianowa oraz w³adz Wojewódzkiego
Zwi¹zku Badmintonowego.
Do³¹czamy siê z GRATULACJAMI.
Zdzis³aw Bogdanowicz

z szatni budynku Starostwa Powiatowego, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Siemens
AX75 wartoci 170 z³, dzia³aj¹c na
szkodê Andrzeja G.
Z³om niewiadomego pochodzenia
(£OBEZ) 5 czerwca o godz. 7:00 w
punkcie skupu z³omu i metali kolorowych w £obzie ujawniono 89 odcinków
szyn kolejowych o d³ugoci do 1,5
metra, wa¿¹cych ³¹cznie 3420 kg, wartoci 2.052 z³ nieustalonego pochodzenia. Trwa ustalanie sk¹d pochodzi z³om.
Komórkowiec
(RESKO) 7 czerwca w Resku przy
ul. M. Buczka, nieustalony sprawca
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego NOKIA 6310i oraz telefonu
PHILIPS. Straty w ³¹cznej kwocie 600
z³otych poniós³ Pawe³ G.
Mia³a szczêcie
(RESKO) 6 czerwca oko³o godz.
19:45 w Resku, na ul. ¯eromskiego,
Pawe³ G., kieruj¹c samochodem Opel
Astra w trakcie manewru wyprzedzania,
potr¹ci³ Katarzynê K. lat 12, która jecha³a rowerem nie trzymaj¹c r¹k na kierownicy. Rowerzystka straci³a równowagê i
upad³a na wyprzedzaj¹cy j¹ samochód.
W wyniku potr¹cenia Katrzyna K. dozna³a st³uczenia prawego kolana.
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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 mieszkanie 2-pokojowe 36 mkw. Tel. 602 321 227.

n Sprzedam nowy silnik elektryczny 4 kw. Tel. 604 565 270
n Sprzedam tanio ocie¿nice metalowe 60 x 80, skrzyd³a drzwiowe,
ma³e okna drewniane - nieu¿ywane.
Tel. 0 602 731 070.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.

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.

INNE

US£UGI

INNE

n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438.
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 Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.
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 RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

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

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

NIERUCHOMOCI

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

n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
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 Kupiêgrunty rolne. Tel. 692 883
670

MIESZKANIA

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

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

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie

tak¿e w dwóch innych
gazetach: Tygodniku
Pojezierza Drawskiego
i Gazecie Gryfickiej.
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

Redakcja Tygodnika
£obeskiego

zatrudni
przedstawiciela
handlowego

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

Czwartki lekkoatletyczne to
najbardziej umasowiona impreza
dzieci szkó³ podstawowych, a od dwunastu lat sta³a siê trwa³ym elementem
sportowym krajobrazu Polski.
Idea Czwartków, poza walorami
wychowawczymi, wpisuje siê w promocjê zdrowego trybu ¿ycia oraz wdra¿ania nawyków zasad rywalizacji sportowej i smakowania sukcesów. G³ównym inspiratorem i organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Sport dzieci
i m³odzie¿y pod przewodnictwem Zenona Woronina z siedzib¹ w Warszawie.
Na szczeblu powiatu ³obeskiego
program umasowienia lekkiej atletyki
w takiej formie realizuje Miêdzyszkolny Klub Sportowy OLIMP. Zespo³em
organizatorskim kieruj¹ dzia³acze sportu szkolnego: Kazimierz Mikul, Zdzis³aw Bogdanowicz i Janusz £ukomski.
W dni czwartkowe po lekcjach (jesieñ 
wiosna) stadion w £obzie zape³nia³ siê
dzieæmi szkó³ podstawowych od klas
IV do VI z terenu ca³ego powiatu.
Dnia 6 bm.przeprowadzono fina³
powiatowy, rozdano dyplomy, medale i
puchary.
Za najaktywniejszy udzia³ w relacji zespo³owej I miejsce i g³ówn¹ nagrodê pucharow¹ otrzyma³a Szko³a
Podstawowa z Wêgorzyna. Dzieci tej
placówki by³y przygotowywane przez
nauczycieli wychowania fizycznego,
Pani¹ Joannê Stasiak i Pana Dariusza
Czajkê. Ponadto w imprezie wziê³y
udzia³ ekipy ze szkó³ podstawowych z
Dobrej, Runowa Pomorskiego, Reska, £abunia Wielkiego, £osonicy,
Starogardu, Siedlic i £obza  SP nr 2.
W klasyfikacji nauczycieli wychowania fizycznego za uzyskanie najwiêkszej iloci punktów przez swoich
wychowanków kolejnoæ przedstawia³a siê nastêpuj¹co: I miejsce  Janusz
£ukomski z Dobrej, II miejsce  Aneta
Jaremko z Runowa Pomorskiego, III
miejsce  Dariusz Czajka z Wêgorzyna.
Dla m³odych sportowców, uczestników etapu powiatowego, wyj¹tkowym
wydarzeniem jest mo¿liwoæ porównania siê z najlepszymi w kraju i staniêcia
na podium w Finale Ogólnopolskim
Czwartków Lekkoatletycznych.
W dniach 17  21 czerwca br. do
Warszawy wyje¿d¿a 43-osobowa reprezentacja powiatu ³obeskiego. Kulminacyjnym punktem Fina³u bêdzie ceremo-

nia otwarcia dzieciêcych mistrzostw na
stadionie Akademii Wychowania Fizycznego z udzia³em 80 ekip sportowych oraz zaproszonych goci. Wród
honorowych goci miejsca na trybunie
zajmuj¹ przedstawiciele najwy¿szych
w³adz rz¹dowych RP, w³adz Miasta
Sto³ecznego Warszawy, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego
Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, wybitni
sportowcy, gwiazdy telewizji i estrady.
Sk³ad reprezentacji Powiatu £obez
na Fina³y Ogólnopolskie Czwartków
lekkoatletycznych w Warszawie.
Bieg na 60 m: Kowal Agata (Resko), Ciszewska Anna (Resko), S³awiñska Sonia (Resko), Nakonieczna Patrycja (Dobra), Kowal Paulina (Wêgorzyno), Makarski Karol (Wêgorzyno), Florecki Bart³omiej (Dobra), Bagiñski Damian (Dobra), Ka³apacki Adrian (Runowo), Buka³a Marcin (Runowo).
Bieg na 300 m: Weso³owska Agata
(Wêgorzyno), Grabarczyk Emilia (Wêgorzyno), Mularczyk Bernardetta (Dobra), Skorupski Grzegorz (Dobra),
Szkup Cezary (Dobra), Adamczyk
Wojciech (Runowo).
Bieg na 600 m: Razik Weronika
(Dobra), Szymanek Dagmara (Dobra),
Szymczyk Adrianna (Runowo), Michalak Justyna (Wêgorzyno).
Bieg na 1000 m: Zapa³owski Dawid (Dobra), Czurmas³o Damian (Dobra), Kubiak Bartosz (Wêgorzyno),
Kraus Krzysztof (SP 2 £obez).
Skok w dal: Kamiñska Karolina
(SP 2 £obez), Kamiñska Marcelina (SP
2 £obez), G³uchowska Katarzyna (SP 2
£obez), Plewa Justyna (Runowo), Jówiakowska Ernestyna (Wêgorzyno),
Dziuba Maria (Resko), Grzelak Mateusz (£abuñ), Szczêniak Damian
(£abuñ), Jaremko Kamil (Runowo),
Awgul Sebastian (Dobra).
Rzut pi³eczk¹: Kwak Weronika
(Runowo), Grajcewicz Zuzanna (SP 2
£obez), Zieliñska Ola (Wêgorzyno),
Dobrucka Marta (Wêgorzyno), Uchwa³
£ukasz (Dobra), Dadan Bronis³aw
(Wêgorzyno), Oleszkiewicz Krzysztof
(£abuñ), Fabisiak Albert (£abuñ), Bryk
Grzegorz (Resko).
Organizatorzy

Trzecia szansa zmarnowana
i V liga stracona
SARMATA Dobra  ORKAN Suchañ 3:4 (1:2)

Sarmata: Brodowicz, Miko³owski,
Jaszczuk, Pacelt, Za³êcki, Olechnowicz, Anulicz, Dzierbicki, Kieruzel,
Kamiñski, Padziñski oraz Lewicki,
Grzelak, Skrobiñski, Surma, Dudek.
Bramki dla Sarmaty: Olechnowicz 10',
Padziñski 53', Kamiñski 76',
dla Orkana Szubert 16' i 79', Winiewski 37' i Sawka 87'.
Po sobotniej pora¿ce 3:4 z Orkanem Suchañ pi³karze Sarmaty utracili
pozycjê wicelidera i chocia¿ do koñca
rozgrywek pozosta³a jedna kolejka
spotkañ, zachowali ju¿ tylko mikroskopijne szanse na zajêcie drugiego
miejsca premiowanego udzia³em w
meczach bara¿owym o wejcie do V
ligi. Mog³oby tak siê staæ, gdyby Sarmata wygra³a w Szczecinie z Iskierk¹
mierdnica a KP Police przegra³y z
ostatnim w tabeli Or³em Prusinowo.
Zadanie praktycznie niemo¿liwe do
wykonania, ale jak mawia³ p. Kazimierz Górski: dopóki pi³ka w grze....
Sobotni mecz zacz¹³ siê od przewagi
ambitnie graj¹cych i maj¹cych jeszcze
cieñ szansy na utrzymanie siê w okrêgówce pi³karzy Orkana Suchañ. Jednak to gospodarzom uda³o siê strzeliæ
pierwsz¹ bramkê: w 10 minucie Damian Dzierbicki ze rodka boiska zagra³ prostopadle do £ukasza Olechnowicza, który po krótkim rajdzie strza³em tu¿ obok s³upka zapewni³ Sarmacie prowadzenie. W trzy min. póniej
Krzysztof Kieruzel strzeli³ g³ow¹ minimalnie obok okienka bramki Orkana, po rzucie ro¿nym wykonywanym
przez Paw³a Za³êckiego. W 16 min.
Szubert wykorzystuje niezdecydowanie obroñców Sarmaty i zdobywa dla
Orkana wyrównuj¹c¹ bramkê. Po
strzeleniu wyrównuj¹cej bramki obie
dru¿yny w dalszym ci¹gu prowadzi³y
otwart¹ grê, stwarzaj¹c pod obiema
bramkami dobre pozycje na strzelenie
dalszych bramek. Jednej z lepszych nie

wykorzysta³ £ukasz Olechnowicz, gdy
w 36' pi³ka po jego strzale trafi³a w s³upek bramki goci. Minutê póniej Winiewski wykorzysta³ b³¹d obroñcy
Sarmaty, nie da³ szans Brodowiczowi i
zdoby³ drug¹ bramkê dla Orkana.
Druga po³owa rozpoczê³a siê od
wyranej przewagi Sarmaty i ju¿ w 53'
Damian Padziñski strzeli³ wyrównuj¹c¹ bramkê. Po zdobyciu wyrównania w dalszym ci¹gu trwa³a przewaga
Sarmaty, lecz mimo wielu dogodnych
sytuacji stworzonych przez pi³karzy,
bramka daj¹ca prowadzenie 3:2 pad³a
dopiero w 76', kiedy to odbit¹ pi³kê
przez bramkarza Orkana po strzale
Paw³a Za³êckiego, umieci³ w bramce
Emilian Kamiñski. Radoæ gospodarzy trwa³a tylko kilkadziesi¹t sekund,
gdy¿ ju¿ podczas pierwszej akcji po
wznowieniu gry, szkolne b³êdy obroñców Sarmaty spowodowa³y, ¿e Szubert zdoby³ swoj¹ drug¹ bramkê i wyrówna³ stan meczu na 3:3. W 80' po
faulu przed swoim polem karnym jeden z zawodników Orkana otrzyma³
drug¹ ¿ó³t¹ kartkê i w konsekwencji
musia³ opuciæ boisko. Za koleg¹
wstawi³ siê inny z pi³karzy goci i za
niecenzuralne s³owa pod adresem sêdziego tak¿e wylecia³ z boiska. Pozosta³o jeszcze 10 min. do koñca meczu
i chyba nikt nie wierzy³, ¿e graj¹ca w
przewadze dwóch zawodników Sarmata mo¿e ten mecz przegraæ. A jednak... kolejny b³¹d defensywy Sarmaty i w 87' Sawka zdobywa zwyciêsk¹
bramkê dla Orkana. Chocia¿ na podsumowanie sezonu przyjdzie czas po
zakoñczeniu rozgrywek, to ju¿ dzisiaj
mo¿na powiedzieæ, ¿e mimo ostatnich
niepowodzeñ, miejsce Sarmaty wywalczone przez naprawdê m³odych
graj¹cych w niej zawodników jest dla
nich du¿ym sukcesem. Juniorzy Sarmaty zremisowali z Orkanem 2:2 prowadz¹c 2:0 do 76'.
estan
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego
WSZYSTKO ROZSTRZYGNIE
SIÊ ZA TYDZIEÑ
W tej kolejce nie by³o niespodzianek strzeleckich. Wszyscy licz¹cy siê w rankingu potwierdzili
swoje pozycje strzelaj¹c kolejne
bramki; Padziñski, Gradus, Iwachniuk, Rylling, Kamiñski i Olechnowicz. Do rankingu do³¹czyli junior
Deuter z Mewy strzelaj¹c bramkê liderowi  witowi Szczecin oraz
Andrzej Nadkierniczny i Tomasz
Side³ i tylko mo¿na zapytaæ, dlaczego tak póno. Nadal wiêc walka o
powiatowego króla strzelców pozostaje nierozstrzygniêta. Przed nami
ostatnia kolejka i ostatnia szansa na
zdobycie nagrody naszej redakcji 
darmowego weekendu w Miêdzyzdrojach. ¯yczymy hat tricków.
Strzelcy powiatu ³obeskiego
16 bramek: Marek Gradus
(Mewa), Damian Padziñski (Sarmata)
15 bramek: Kamil Iwachniuk
(wiatowid)
12 bramek: Krzysztof Gwód
(Sparta),
11 bramek: £ukasz Tomaszkiewicz, Mateusz Rylling (Radovia)
8 bramek: Krzysztof Kieruzel,
Pawe³ Graczykowski, Emilian Kamiñski (Sarmata), Wojtek Kli, Daniel Romañczyk (Sparta)
6 bramek: Jarek Jaszczuk, £ukasz
Olechnowicz (Sarmata)
5 bramek: Klaudiusz Wasiak
(Mewa)
4 bramki: Krzysztof niadek
(wiatowid), Marek Dro¿d¿ewski
(Sparta), Mariusz B³aszczyk
(Mewa)
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz Nadkierniczny, Micha³ Szwalec (Sparta), Krzysztof Kulik (Radovia), Kamil Kacprzak, Micha³
Koba, Kamil 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, Jacek Talarowski (Radovia)
1 bramka: S³awek Nowak, Artur
Andrusieczko, £ukasz Rzepka,
Pawe³ Samal, Tomasz Kmieæ, Marcin Tomaszkiwicz, Andrzej Nadkierniczny, Tomasz Side³ (Sparta);
Micha³ ¯urawik, Franciszek Wójtowicz, Pawe³ Frost, Deuter (Mewa);
Wojtek Krakus, Kamil Duczyñski
(wiatowid); Mateusz Miko³owski,
Damian Dzierbicki, Kacper Skrobiñski, Pawe³ Za³êcki (Sarmata),
Mateusz Sak, Przemek Ga³ka, Emil
Pilichowski (Radovia).
Zespo³y
60 - Sarmata Dobra
43 - Radovia Radowo Ma³e
42 - wiatowid £obez
41 - Mewa Resko
40 - Sparta Wêgorzyno
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TO JU¯ PRAWIE
KONIEC TEGO SEZONU
Klasa okrêgowa
SARMATA Dobra  ORKAN Suchañ 3:4 (1:2)
SPARTA Wêgorzyno  INA Iñsko 2:0 (1:0)
MEWA Resko  WIT Szczecin 3:2 (2:2)
WIATOWID £obez  MASOVIA Maszewo 1:1 (0:1)
V liga
K£OS Pe³czyce  RADOVIA Radowo Ma³e 11:2 (7:2)
Mecze przedostatniej kolejki praktycznie rozstrzygnê³y uk³ad w tabeli.
Najwiêksz¹ przykr¹ niespodziank¹
okaza³a siê pora¿ka wicelidera Sarmaty
Dobra z przedostatnim w tabeli Orkanem Suchañ. Je¿eli spadn¹ dwa zespo³y
z klasy okrêgowej to mo¿na pogratulowaæ Orkanowi, bo wspi¹³ siê na pi³karskie wy¿yny uciekaj¹c z ogona tabeli, a
ma jeszcze szansê przeskoczyæ Vielgoviê. Sarmata nie wykorzysta³ trzech
szans, jakie stwarza³y wczeniejsze
przegrane mecze KP II Police. Móg³
odskoczyæ na kilka punktów i spokojnie koñczyæ kolejkê. Jednak pi³ka jest
okr¹g³a, czyli pe³na niespodzianek.
Sparta pogr¹¿y³a Inê Iñsko, która
mia³a na pocz¹tku rozgrywek spore
ambicje, ale za ma³o wytrwa³oci i konsekwencji w budowaniu zespo³u. To
trochê takie lustrzane odbicie Sparty,
tylko z drugiej strony tabeli. Ale mankamenty podobne.
Tak jak Sarmacie, tak i Mewie lepiej

gra siê z zespo³ami z czuba tabeli, i oba
zespo³y wygra³y z liderem  witem. To
wiadczy o du¿ym potencjale, ale przegrane z outsiderami o ma³ej odpornoci
psychicznej i s³abej mobilizacji przedmeczowej. Dobrze jednak, ¿e Mewa
zmobilizowa³a siê i rzutem na tamê
zapewni³a kibicom  nie tylko Reska,
ale mylê, ¿e ca³ego powiatu  prze¿ywanie emocjonuj¹cych derbów w przysz³ych rozgrywkach.
wiatowid nie przegra³ kolejnego
meczu i to ju¿ zapowiada sta³¹ tendencjê w grze tego zespo³u. Jest coraz lepiej
i oby wakacje nie przerzedzi³y dru¿yny.
Radovia chyba pogodzi³a siê ju¿ ze
spadkiem i s³usznie trener Kulik gra ju¿
m³odzie¿owcami przygotowuj¹c ich do
gry w okrêgówce. Juniorzy bêd¹ musieli ostro trenowaæ, by nie okaza³o siê, ¿e
zespó³ nie radzi sobie w ni¿szej lidze,
bo ostatnie dwucyfrowe wyniki
wiadcz¹, ¿e nawet w okrêgówce mo¿e
mieæ problemy.

Mecz
na juniorskim szczycie

(WÊGORZYNO) W przedmeczu Sparta  Ina Iñsko, juniorzy Sparty pokonali wysoko swoich rówieników 6:1. Bramki zdobyli Grzegorz
Nowak - 2, Tomasz Bidny - 2 oraz
Damian Kowalczyk i Dawid Bidny
po jednej. Na zakoñczenie sezonu
trener juniorów Krzysztof Gwód

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

wrêczy³ statuetki dla Ariana Demki króla strzelców sezonu 2006/07,
Grzegorza Nowaka - najlepszego zawodnika w minionym sezonie oraz
Jacka Demczuka - za stuprocentow¹
frekwencjê w zajêciach treningowych. W ostatniej kolejce juniorzy
Sparty zagraj¹ z juniorami witu,
którzy po 29 kolejkach wyprzedzaj¹
o punkt swoich rówieników. Szykuje siê zatem mecz na szczycie na
koniec sezonu.
(msz)

Wyniki i tabele
V liga
Osadnik Mylibórz - Sparta Gryfice
1:2, D¹b Dêbno - Mieszko Mieszkowice 2:1, Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard 4:2, Zorza Dobrzany - Polonia
P³oty 3:2, Fagus Ko³bacz - Piast Chociwel 0:0, Piast Choszczno - Hutnik EKO
TRAS Szczecin 1:3, K³os Pe³czyce Radovia Radowo Ma³e 11:2, Orze³
Trzciñsko-Zdrój - Vineta Wolin 3:2.
1. D¹b Dêbno
76 75-24
2. Piast Choszczno
66 72-28
3. Vineta Wolin
59 62-33
4. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
58 66-38
5. Odra Chojna
52 64-42
6. Pomorzanin Nowogard 44 59-53
7. Polonia P³oty
39 57-53
8. Sparta Gryfice
36 41-51
9. Piast Chociwel
35 41-31
10. Mieszko Mieszkowice 34 40-35
11. K³os Pe³czyce
30 40-47
12. Hutnik EKO TRAS Szcz.30 39-49
13. Fagus Ko³bacz
29 30-56
14. Osadnik Mylibórz
27 39-65
15. Zorza Dobrzany
24 33-97
16. Radovia Radowo Ma³e 21 40-96
Klasa okrêgowa
Wicher Brojce - KP Police II 1:6,
wiatowid £obez - Masovia Maszewo
1:1, D¹brovia Stara D¹browa - Vielgovia Szczecin 3:1, Sarmata Dobra - Orkan Suchañ 3:4, Korona Stuchowo Iskierka mierdnica 2:3, Sparta Wêgorzyno - Ina Iñsko 2:0, Mewa Resko wit Szczecin 3:2, Orze³ Prusinowo Promieñ Mosty 3:1.
1. wit Szczecin
62 69-23
2. KP Police II
53 72-42
3. Sarmata Dobra
52 60-34
4. Promieñ Mosty
47 40-32
5. Sparta Wêgorzyno
45 43-24
6. Wicher Brojce
42 44-40
7. Masovia Maszewo
41 44-40
8. Iskierka mierdnica
41 55-48
9. D¹brovia Stara D¹browa 40 39-49
10. Korona Stuchowo
38 48-52
11. wiatowid £obez
38 42-44
12. Mewa Resko
37 44-61
13. Vielgovia Szczecin
33 47-78
14. Orkan Suchañ
31 36-44
15. Ina Iñsko
26 44-81
16. Orze³ Prusinowo
21 38-73

GRANIE W PLANIE
16 czerwiec  sobota:

V liga

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Sparta Gryfice - Orze³ Trzciñsko-Zdrój
Vineta Wolin - K³os Pe³czyce
Radovia Radowo Ma³e - Piast Choszczno
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Fagus Ko³bacz
Piast Chociwel - Zorza Dobrzany
Polonia P³oty - Odra Chojna
Pomorzanin Nowogard - D¹b Dêbno
Mieszko Mieszkowice - Osadnik Mylibórz

Klasa okrêgowa

16:00 KP Police II - Orze³ Prusinowo
16:00 Promieñ Mosty - Mewa Resko
16:00 wit Szczecin - Sparta Wêgorzyno
16:00 Ina Iñsko - Korona Stuchowo
16:00 Iskierka mierdnica - Sarmata Dobra
16:00 Orkan Suchañ - D¹brovia Stara D¹browa
16:00 Vielgovia Szczecin - wiatowid £obez
16:00 Masovia Maszewo - Wicher Brojce
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Turystyka rowerowa

LADEM PA£ACÓW

W niedzielê 10 czerwca 2007r.
podczas rajdu rowerowego mielimy okazjê obejrzeæ pa³ace w Rynowie, S³onowicach i Klêpnicy. Ka¿dy z tych obiektów nale¿a³ ongi do
maj¹tku ziemskiego i by³ elementem zespo³u pa³acowo-parkowego.
Dzi nie ma ju¿ ani maj¹tków, ani
folwarków. Pozosta³y pa³ace i parki
w ró¿nym stanie - w zale¿noci od
starañ i mo¿liwoci ich w³acicieli.
Trasa rajdu: £obez - Suliszewice - Rynowo - Tarnowo - Pêczerzyno - S³onowice - Lipce - Klêpnica Be³czna - £obez. Dystans 40 km. W
rajdzie udzia³ wziê³a niezawodna
Grupa Rowerowa z Drawska Pomorskiego. Drawscy turyci mieli
do pokonania 35 km wiêcej.
Ongi piêkny i okaza³y pa³ac w
RYNOWIE, wzniesiony przez
Borcków oko³o 1890r., mielimy
okazjê ogl¹daæ tak¿e podczas rajdu
rowerowego w dniu 22.10.2006 r.
Ju¿ wówczas obiekt by³ w op³akanym stanie. W niedzielê okaza³o siê,
¿e zniszczenia s¹ jeszcze wiêksze.
Zawali³a siê rodkowa czêæ dachu.
Zniszczeniu uleg³ wspania³y kartusz,
na którym umieszczony by³ herb rodziny von Borcke. Jeszcze kilka tygodni temu god³o by³o na miejscu.
Z Rynowa udalimy siê do Tarnowa, gdzie zatrzymalimy siê przy 4kondygnacyjnym m³ynie wodnym z
pocz¹tku XX w. nad Star¹ Reg¹.
Obecnie elektrownia wodna. Przez
Pêczerzyno dotarlimy do S£ONO-

Jubileuszowe
zawody
sp³awikowe
PCK i HDK
jednak na
Jez. Wêgorzyno
(POWIAT) Zachodniopomorska Okrêgowa
Rada
Honorowego
Krwiodawstwa PCK w
Szczecinie oraz Klub Honorowych
Dawców Krwi przy Zarz¹dzie Rejonowym Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w £obzie organizuj¹ Jubileuszowe X Okrêgowe Zawody w
Wêdkarstwie Sp³awikowym im.
Romana Mikszy Klubów HDK PCK
 £obez 2007. Zawody odbêd¹ siê
16 czerwca br. od godz. 8.00 do
15.00 nad Jeziorem Wêgorzyno w
Wêgorzynie.

WIC, gdzie ogl¹dalimy pónogotycki szachulcowy koció³ z 1737r.
wraz z drewnian¹ dzwonnic¹, na której umieszczone s¹ 2 dzwony. We wsi
zwiedzilimy tak¿e Pa³ac Myliwski
Anser dziêki uprzejmoci w³aciciela pana Eugeniusza Jakubaszka.
Odnowiony i przebudowany pa³ac
zosta³ przystosowany do funkcji hotelowej. Trafilimy akurat na poprawiny i turyci mieli okazjê odpiewaæ Sto lat m³odej parze. Zespó³
pa³acowo-parkowy zlokalizowany
jest bezporednio nad jeziorem S³onowickim o pow. 42 ha. W imieniu
turystów serdecznie dziêkujemy
Panu Eugeniuszowi Jakubaszkowi i
jego ma³¿once za oprowadzenie po
ca³ym pa³acu.
Ze S³onowic przez Lipce dotarlimy nad jezioro Klêpnicko (64 ha) i
do KLÊPNICY. Tutaj obok pa³acu dziêki uprzejmoci w³aciciela obiektu pana Janusza Karmasza - odpoczêlimy przy ognisku. Neoklasyczny
pa³ac z elementami secesji z XIX w.
na pocz¹tku lat 90 ubieg³ego wieku
uleg³ zniszczeniu. Obecnie dziêki d³ugoletnim staraniom Pana Janusza
obiekt odzyskuje dawn¹ wietnoæ.
Dziêki jego osobistemu zaanga¿owaniu budynek nie podzieli³ losu rynow-

skiego pa³acu i za to nale¿¹ siê du¿e
s³owa uznania dla w³aciciela. Turyci sk³adaj¹ podziêkowania Panu Januszowi Karmaszowi za umo¿liwienie skorzystania z obiektu i mi³¹ rozmowê przy ognisku.
To by³a upalna niedziela. Na

szczêcie nie by³o parno, co zdarza
siê doæ czêsto w naszym klimacie.
Do zobaczenia na POWITANIU
LATA!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
Klub Turystyki Rowerowej
£obez

POWITANIE LATA
TKKF B³yskawica i £obeskie Centrum Turystyki ZAPRASZAJ¥ do
udzia³u w rajdzie rowerowym POWITANIE LATA.
Zbiórka godz. 9.00  £obez, pl. Spó³dzielców. Trasa: £obez - Brzeniak - Wêgorzyno - £obez. Zapewniamy przek¹ski i napoje, konkursy
oraz dobr¹ zabawê.
Informacje - £CT, ul. Konopnickiej 42, tel. 0 91 3974422,
0 91 3976700, kom. 512466244.

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE 2006/2007

Dobrzanie jad¹ na fina³
do Warszawy

(DOBRA) W okresie jesieñ wiosna bie¿¹cego roku szkolnego
m³odzi lekkoatleci z UKS Arbod startowali w cyklu imprez
sportowych Czwartki Lekkoatletyczne.
Zawodnicy startuj¹ w swoich
kategoriach wiekowych, w wybranych konkurencjach sportowych.
Ka¿dy z zawodników musia³
uczestniczyæ minimum w 5 zawodach + zawody fina³owe, jego wyniki s¹ przeliczane na punkty.
Po zawodach fina³owych, które
odby³y siê 5 czerwca na stadionie w
£obzie, wy³oniona zostanie ok. 40osobowa reprezentacja Powiatu na
FINA£Y OGÓLNOPOLSKIE w
Warszawie (18-20 czerwca br.).
Z naszego klubu w tegorocznej
edycji wystartowa³o 37 zawodników.
Wielu z nich zajê³o w klasyfikacji
koñcowej miejsca medalowe z du¿ymi szansami wyjazdu do Warszawy.
Medalici tegorocznej edycji:
Klasy IV: Patrycja Nakonieczna
(I m. - 60 m), Bernadeta Mularczyk
( I m. - 300 m), Dagmara Szymanek
(I m. - 600 m.), Cezary Szkup (I m.

- 300 m.i skok w dal).
Klasy V: Damian Bagiñski (I m.
- 60 m), Grzegorz Skorupski (I m. 300 m i rzut p. pal.), Dawid Zapaùowski (I m. - 1000 m), Paweù
Ambroziak (III m. - 1000 m), Paulina Zachcia³ (III m. - 600 m).
Klasy VI: Bart³omiej Florecki
(II m. - 60 m), £ukasz Uchwa³ (I m.
- rzut p.pal. oraz 300 m), Sebastian
Awgul (I m. - skok w dal, III m. - 60

m), Damian Czurmas³o ( II m. - 1000
m), Artur Szkup (III m. - 1000 m),
Weronika Razik (I m. - 600 m),
Anita Szymczak (III m. - 600 m).
Z wymienionej wy¿ej grupy zawodników ok. 10-12 osób powinno
reprezentowaæ powiat w Warszawie. Tam powinni powalczyæ o jak
najlepsze rezultaty.
Prezes UKS Arbod
Janusz £ukomski.
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POLICJA

Napromilowani

Matka kradnie razem z synem
(£OBEZ) 1 czerwca w £obzie przy
ul. Browarnej w sklepie POLO, Zofia S.
dzia³aj¹c razem z 13-letnim synem, z
lady sklepowej dokona³a kradzie¿y
portfela z pieniêdzmi, dowodem osobistym, kart¹ bankomatow¹ oraz z³otym
³añcuszkiem. Straty w kwocie 428,24 z³
ponios³a Magdalena M.
Rower spod sklepu
(£OBEZ) 1czerwca oko³o godz.
14:05 przy ul. Segala z przed sklepu
BIEDRONKA, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru typu górskiego
o nazwie Media Expert, koloru srebrnoniebieskiego. Straty w kwocie 600 z³
poniós³ Daniel K.
Kradzie¿ biedronkowa
(£OBEZ) 1czerwca o godz. 18:15 w
£obzie przy ul. Segala w sklepie BIEDRONKA Marzena B. i Ewa M. dokona³y kradzie¿y produktów spo¿ywczych
w postaci kawy, paluszków i orzeszków
o wartoci 135 z³. Mienie odzyskano.
Wandal elektryczny
(RESKO) 31 maja oko³o godz.
18:00 w Resku przy ul. Stodólnej na
terenie gospodarstwa pomocniczego
Domu Pomocy Spo³ecznej, Damian B.
umylnie uszkodzi³ skrzynkê przy³¹czeniow¹ i przewody elektryczne, u¿ywaj¹c siekiery. Straty w kwocie 3000 z³
poniós³ Domu Pomocy Spo³ecznej w
Resku. Sprawca zosta³ zatrzymany i
osadzony w PdOZ.
Wynosi³ na raty
(LUBIEÑ GÓRNY) W okresie od
19 maja do 1 czerwca w Lubieniu Górnym z by³ego budynku MONAR nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y
komputera OPTIMUS, monitora, magnetofonu PIONNER i wzmacniacza o
³¹cznej wartoci 1850 z³, dzia³aj¹c na
szkodê Ryszarda M.
Mazd¹ w sarnê
(SIEDLICE  WÊGORZYNO) 2
czerwca oko³o godz. 21:00. na drodze
Siedlice - Wêgorzyno, Janusz K., kieruj¹c samochodem Mazda, uderzy³ w
wbiegaj¹c¹ na jezdniê sarnê.
Wymuszenia drogowe
(RESKO) 2 czerwca o godz. 13:45
w Resku, na ul. Chopina, nieznana kobieta, kieruj¹c samochodem marki Ford
Fiesta, wymusi³a pierwszeñstwo przejazdu na Wojciechu S., kieruj¹cym
motorem marki Honda, w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów.
(£OBEZ) 4 czerwca o godz. 8:40 w
£obzie, na ul. Niepodleg³oci, Anna D.,
kieruj¹c samochodem VW, wyje¿d¿aj¹c
z parkingu nie udzieli³a pierwszeñstwa
przejazdu £ukaszowi W., kieruj¹cemu
samochodem Mercedes, doprowadzaj¹c
do zderzenia siê obu pojazdów.
Ukrad³ ³ód
(CIESZYNO £OBESKIE) 2
czerwca w Cieszynie £obeskim nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y plastiko-

wej ³odzi wios³owej, wartoci 3600 z³,
dzia³aj¹c na szkodê Edwarda S.
W³am do gara¿u
(GRABOWO) W nocy z 3 na 4 czerwca w Grabowie nieznany sprawca, po
uprzednim przeciêciu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi gara¿u dokona³ kradzie¿y
pojazdu marki quad wartoci 10.000 z³,
dzia³aj¹c na szkodê Wojciecha H.

(£OBEZ) 2 czerwca o godz.
16:35 w £obzie na ul. Drawskiej Tomasz B. kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci (oko³o 3
promili alkoholu w wydychanym
powietrzu).
(KRZEMIENNA  DOBRA) 5
czerwca o godz. 18:05 na drodze publicznej Krzemienna - Dobra Piotr K.
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci wyra¿onym wynikiem 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
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(KRZEMIENNA  DOBRA) 5
czerwca o godz. 18:05 na drodze publicznej Krzemienna - Dobra £ukasz
J. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci wyra¿onym wynikiem 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(£OBEZ) 6 czerwca o godz.
22.40 w £obzie na ul. Niepodleg³oci
Zygmunt W. kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewoci (2,8 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu).
(KRZEMIENNA  WOJTASZYCE) 7 czerwca roku o godz. 18:30
na drodze Krzemienna  Wojtaszyce,
Jan K. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzewym (2,8 promila).

C MY K

Str. 20

ROZMAITOCI
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KRZY¯ÓWKA 24
HUMOR TYGODNIA

Jak zaczyna siê ka¿da ksi¹¿ka kucharska w Szkocji?
- Po¿ycz jedno jajko i kilo m¹ki...
***
- Co pan wiezie w tej torbie (do Szkota)?
- Papier toaletowy
- Ale czemu tak mierdzi?
- Bo wiozê go do pralni...

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 22 brzmia³o:
Czasem aureola ma kszta³t zera.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Teresa Syjczak (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Ola Rachwa³ (Resko), Telesfor Waliszewski
(Rogowo), Zenona Niedziela (£obez), Maria Szylinowicz (£obez),
Karolina P³ocka (£obez), Rados³aw Szelak (Przec³aw).
Nagrodê wylosowa³ pan Rados³awa Szelak z Przec³awia.
Gratulujemy.

