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Magia liczb, czyli zaklinanie rzeczywistoci
Prawie ¿e z rozbawieniem przygl¹dam siê wysi³kowi, z jakim urzêdnicy
i niektórzy dziennikarze próbuj¹ zaklinaæ nasz¹ rzeczywistoæ, na linii
bezrobocia. Mo¿na bêdzie nied³ugo
wywiesiæ na ulicach banery z has³em 
Program PUP programem narodu. A
dziennikarze bêd¹ dwoiæ siê i troiæ, by
udowodniæ, ¿e Polska jest ju¿ 7 krajem
pod wzglêdem walki z alienacj¹, a osi¹gnê³a to za pomoc¹ awangardowych
metod wprowadzanych w centrach integracji spo³ecznej (CIS).
Metody te polegaj¹ na, cytujê z pamiêci: wyrywaniu obywateli z alienacji, nauczeniu ich wstawania, mycia
zêbów i przychodzenia do pracy na
okrelon¹ godzinê, nabraniu lub odzyskaniu wiary w siebie, nie picie wódy
w tej¿e pracy itp. itd.
Metody s¹ tak rewelacyjne, ¿e do
£obza przyjecha³ a¿ podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Socjalnej Bogdan Socha z Samoobrony, który pochwali³ ³obeski CIS za
wyniki. Skrytykowa³ krytykê prasow¹, chocia¿ niepotrzebnie siê wysila³, bo prasa nie zosta³a zaproszona.

Mówi¹c o konkurowaniu CIS z firmami na rynku stwierdzi³, ¿e gdyby by³o
co nie tak, by³by sygna³ z Unii. Jeszcze jeden [...] [znaczy siê cenzura
wyciê³a] czekaj¹cy na dyrektywy z
Brukseli. Dadz¹ sygna³ z Unii  pomyli, nie dadz¹, nie pomyli. Magiê
liczb roztacza³ tak¿e dyrektor PUP,
pan Jaros³aw Namaczyñski, który w
ubieg³ym roku zarobi³ w CIS ponad 10
tys. z³. Na wyk³adach, zapewne o rannym wstawaniu i myciu zêbów. I alienacji. Nawet nie bêdê wnika³, czy robi³
to w swoich godzinach urzêdowania,
czy te¿ wpisywa³ sobie wolne, a wiêc
pomniejsza³ sobie pensjê, bo w Polsce
dorabianie urzêdników w godzinach
pracy to normalka. I nie chodzi o pieni¹dze, ale o przyzwoitoæ, jakiej powinien uczyæ wyalienowanych. Otó¿
pan dyrektor da³ ministrowi Sosze temat do mylenia stwierdzaj¹c, ¿e CIS
ma 90 proc. skutecznoci w poszukiwaniu pracy dla swoich podopiecznych, a PUP zaledwie 55. Stwierdzi³,
¿e 39 osób z CIS pracuje, co ja odczytujê, mam nadziejê, ¿e nie naiwnie, ¿e
w £obzie powsta³o 39 nowych miejsc

pracy. Nie takich, ¿e kogo zwolniono, kto siê zwolni³, i trafi³ do PUP, a
na jego miejsce zatrudniono kogo innego. Ta magia liczb jest frapuj¹ca, ale
jako nie dla urzêdników, którzy nimi
¿ongluj¹. 4 tysi¹ce bezrobotnych, tysi¹c znalaz³o pracê, albo 39, tylko
jako wko³o ta sama rzeczywistoæ; te
same dwa kioski zamkniête na g³ucho,
bar, tam gdzie by³ spo¿ywczak jest
szrot, w innym ciuchy i nic nowego. Ci
sami handlowcy tyraj¹cy do wieczora,
a przecie¿ mogliby sobie dorobiæ po
godzinach. Znaj¹ siê przecie¿ na
przedsiêbiorczoci jak nikt inny. Próbujê zaklinaæ, ale ci¹gle wychodzi mi
ta rzeczywistoæ, jak¹ widzê.
Syn wyjecha³ zarobiæ do Anglii.
Tam nie ma PUP-ów i CIS-ów. S¹ agencje pracy, które utrzymuj¹ siê z zarabiania na dostarczaniu firmom pracowników. Agencja jak siê stara i szuka chêtnym pracê, to ma pieni¹dze, jak nie, to
nie ma. Mo¿na zapisaæ siê w kilku
agencjach i te przecigaj¹ siê w szukaniu pracy, bo inaczej wypadn¹ z rynku.
Kto nie chce pracowaæ, nie musi wstawaæ rano, myæ zêbów i przychodziæ na

Historia sportu ³obeskiego 1945-2006 w zapowiedziach

Pierwsza taka historia
(£OBEZ) Spotkanie zapowiadaj¹ce wydanie ksi¹¿ki Historia sportu ³obeskiego 1945-2006, zorganizowane przez Zdzis³awa Bogdanowicza, ci¹gnê³o do sali £DK sporo ³obeskich dzia³aczy i weteranów ³obeskiego sportu. Us³yszeli o tym, co przez
kilka dziesiêcioleci robili.
I chocia¿ przysz³o sporo goci, w
sali pojawi³a siê oczywicie garstka z
tych, którzy tê historiê tworzyli. O innych, ¿yj¹cych i nie¿yj¹cych, zebrani
us³yszeli od pana Zdzis³awa Bogdanowicza, który od ponad 3 lat gromadzi
materia³y do ksi¹¿ki.
- Zawsze by³o moim marzeniem
przelaæ tê historiê na papier. - powiedzia³.
Na spotkaniu pokaza³ jej szkielet,
czêci, dzia³y, kilkadziesi¹t postaci i
fotografii, twarze tych najs³ynniejszych, mistrzów, olimpijczyków.
Na sali by³y dzieci, a nawet wnuki
tych, którzy ³obeski sport tworzyli, jak
chocia¿by pan Nawrocki, którego ojciec Teodor w 1955 r. bra³ udzia³ w
Wycigu G³osu Szczeciñskiego.
Ponad trzy lata pracy to wiele dni
spêdzonych w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w
poszukiwaniu archiwalnych numerów
gazet z powojennych lat. To rozmowy z
wieloma ludmi, grzebanie w ich archiwach, w pamiêci, wi¹zanie dat, ludzi i
zdarzeñ. Na przyk³ad opisanie pocz¹tków
wiatowida wymaga³o odwiedzin u pana
Czes³awa Gergiela w Pyrzycach, który
posiada³ tabelê z pierwszych rozgrywek
³obeskiego klubu, ale te¿ materia³y z historii innych klubów od roku 1946 r.

W zamierzeniu godzinne spotkanie
przed³u¿y³o siê do dwóch godzin, a niektórzy jeszcze by chcieli dyskutowaæ,
przypominaæ, opowiadaæ...
Zapowiadana ksi¹¿ka liczy sobie
390 stron, ale na pewno przekroczy 400,
gdy¿ ci¹gle jeszcze pojawiaj¹ siê ciekawe materia³y, a pan Zdzis³aw chcia³by
jak najszerzej opisaæ ³obeski sport we
wszystkich jego dyscyplinach; oprócz
pi³ki no¿nej i siatkowej tak¿e boks, kolarstwo, jedziectwo, a¿ po badminton,
szachy i lekk¹ atletykê. W jednym z
rozdzia³ów przypomni niezapomniane
wydarzenia sportowe, jakich ³obezianie
byli wiadkami. Bêdzie kalendarium,

bêd¹ kluby, sylwetki, osi¹gniêcia.
- Tak tworzy³a siê historia i mi³oæ
do ojczyzny, która nazywa siê £obez. powiedzia³ i w tym zawar³ g³êboki i
zarazem prozaiczny sens swojego wysi³ku. Prozaicznym, bo przecie¿ ta mi³oæ wydaje siê czym oczywistym, ale
dopiero wykonana praca pokazuje, ¿e
jest prawdziwa. Autor monografii
wci¹¿ oczekuje na uwagi, propozycje,
uzupe³nienia. Do 1 lipca br. Warto poszperaæ w szufladach i walizkach, by
dorzuciæ jakie wspomnienie, swój lub
rodzinny kawa³ek do tego tortu.
Kazimierz Rynkiewicz

okrelon¹ godzinê. Wolna wola. Ale
jest praca. Do wyboru. U nas nied³ugo
rynek bêdzie tak prosty jak budowa
cepa. Albo sochy. Cytujê: gdyby by³o
tak, ¿e samorz¹dy dawa³yby poza przetargami pracê dla CIS-ów, to by³oby
z³e. Ale tu widaæ, ¿e ludzie z CIS wykonuj¹ prywatne zlecenia, buduj¹ motel. - koniec cytatu ministra Sochy. Dla
Sochy rynek dzieli siê na prywatny i
urzêdowy. Mam w takim razie propozycjê, aby od jutra ten urzêdowy zacz¹³
zarabiaæ na siebie, a ten prywatny na
siebie. Dajmy na to dyrektor PUP przyprowadza mi pracownika mi odpowiadaj¹cego (w Anglii agencje wytwarzaj¹ portret psychologiczny potencjalnych pracowników), a ja mu za tê us³ugê p³acê 50 z³ (jej wartoæ okreli rynek). Przy pensji 5 tys. z³ musia³by
znaleæ zatrudnienie dla 100 osób miesiêcznie, ¿eby mu siê nie obni¿y³ obecny standard ¿ycia. Rocznie to daje 1200
realnie zatrudnionych ludzi albo urealnion¹ pensjê.
Z wypowiedzi Sochy rozumiem,
¿e on niczego z rynku nie rozumie.
Dawno temu postulowa³em, by ka¿dy
urzêdnik, zanim nim zostanie, musia³
wykazaæ siê przynajmniej 3-letni¹
praktyk¹ w firmie prywatnej. By rozumia³, sk¹d siê bior¹ pieni¹dze i jak siê
je zarabia. Niestety, wci¹¿ rz¹dz¹ magicy, a ¿onglowanie liczbami jest ich
ulubionym zajêciem.
Kazimierz Rynkiewicz
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Burmistrz umarza
i ujawnia
(RESKO) Burmistrz Reska
opublikowa³ 29 maja listê podatników gminy, którym w ubieg³ym roku
umorzono, odroczono, b¹d udzielono ulgi podatkowej. Na licie osób
i firm, którym w ubieg³ym umorzono nale¿noci b¹d odsetki znalaz³a
siê Spó³ka Pracownicza ze Stargardu (26617 z³ odsetek), Stowarzyszenie Monar (785,2 z³ wraz z odsetkami), Zdzis³aw Wijatyk (2894 z³
odsetek), Roman Król (625 z³ odsetek), S³awomir Bukowiec (2748 z³
odsetek), Feliks Koladyñski
(20248,8 z³ odsetek), Roman S³onina (574 z³ odsetek), Wies³awa
Szczotok (528,3 z³ nale¿noci wraz
z odsetkami), SPZZOZ £obez
(47380,2 z³ wraz z odsetkami),
Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o. o.
(72053 z³ wraz z odsetkami) Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wichrowe
Wzgórze (10954 z³ wraz z odsetkami), Robert Malatyñski (538,2 z³
wraz z odsetkami), Stanis³awa Borowik (670 z³ bez odsetek), Barbara
Burdyk (1320 z³ bez odsetek), Jerzy
Filasek (1237 z³ bez odsetek), Piotr
£uszczak (713,49 z³ bez odsetek),
Mariusz Bary³a (887 z³ bez odse-

tek), Dariusz i Sylwester Kuligowscy (1248,2 z³ z odsetkami) oraz
Romuald i Ramzes Znamierowscy
(4757,32 z³ wraz z odsetkami). (r)
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Dyskusja nad podzia³em

Nowy podzia³ gminy
na okrêgi wyborcze
(RESKO) Na dzisiejszej sesji
rady miejskiej mia³ pojawiæ siê

Nie masz jak siê
pod³¹czyæ, to p³aæ
mandaty
(£OBEZ) Gmina rozpoczê³a
procedury przetargowe zwi¹zane z
pod³¹czeniem kilku ulic w £obzie
do sieci kanalizacyjnej. Trwaj¹
prace zwi¹zane z kanalizacj¹
³¹cznika ulic Kiliñskiego ze Spokojn¹. Nied³ugo ma byæ pod³¹czana ulica Mickiewicza i Siewna.
Nadal jednak nie rozwi¹zana pozostaje kwestia pod³¹czeñ indywidualnych posesji. O skomplikowanej
sytuacji sanitarnej mówi³ na ostatniej sesji jeden z mieszkañców

Osiedla 30  lecia PRL. Cz³owiek
ten kupi³ nieruchomoæ pod³¹czon¹ do szamba i otrzymuje teraz
mandaty od stra¿y miejskiej, a w
pobli¿u jego domu przebiega tylko
kanalizacja burzowa. Zmieni³y siê
bowiem przepisy, które teraz pozwalaj¹ na pod³¹czanie siê wy³¹cznie do sieci sanitarnej, sieæ burzowa
takow¹ nie jest i wodoci¹gi nie mog¹
wydaæ decyzji o pod³¹czeniu, bowiem kanalizacja deszczowa sp³ywa bezporednio do Regi.
(gp)

projekt nowego podzia³u gminy
na okrêgi wyborcze. Nie pojawi
siê, bo radni musz¹ go jeszcze
przedyskutowaæ.
W zwi¹zku z powo³aniem nowych so³ectw radni zajêli siê nowym podzia³em gminy na okrêgi
wyborcze, tak, by dopasowaæ je
do nowej sytuacji. Projekt zak³ada, ¿e ze wschodniej czêci miasta Resko by³oby 5 radnych, a z
zachodniej  3. Wioski mia³yby 7
swoich przedstawicieli w radzie.
Proponuje siê, by okrêgami wyborczymi by³y: Starogard i Przemys³aw  2 radnych, Iglice, Gardzin, £abuñ Wielki i Policko  2
radnych, Prusim, £ugowina i Lubieñ Dolny  2 radnych oraz
£osonica i Siwkowice  1 radny.
Taki projekt mia³ pojawiæ siê na
dzisiejszej sesji, ale zosta³ zdjêty
z porz¹dku obrad, gdy¿ radni potrzebuj¹ jeszcze czasu na jego
przedyskutowanie.
KAR
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Fala samobójstw
w powiecie

(POWIAT) W ci¹gu kilku dni
w naszym powiecie dosz³o do
trzech tragicznych zgonów. Swoje ¿ycie postanowi³o zakoñczyæ
dwóch m³odych mê¿czyzn i jedna
starsza kobieta.
Czarna seria rozpoczyna siê w
Anielinie, w gminie Dobra. Tutaj w
niewyjanionych jak dot¹d okolicznociach odbiera sobie ¿ycie 20 
letni Kamil K., pochodz¹cy z pobliskich Wojtaszyc. Mê¿czyzna bra³
udzia³ w imprezie. Ch³opak w niedzielê rano rozsta³ siê z kolegami.
Dwa dni póniej rodzina poinformowa³a policjê o jego zaginiêciu.
Poszukiwania zakoñczy³y siê w
rodê rano, gdy policjanci znaleli
ch³opaka wisz¹cego na drzewie.
W pi¹tek w £obzie odbiera sobie
¿ycie 24-letni Micha³ K., m¹¿ i ojciec. Jego w³oki znaleziono w pobli¿u elektrowni wodnej przy ulicy
Bema. Pozostawi³ po sobie list po¿egnalny.

W niedzielê odbiera sobie ¿ycie
68-letnia mieszkanka Wêgorzyna.
Równie¿ zostawia po sobie list.
Czwarte samobójstwo ma miejsce w s¹siednim powiecie, i byæ mo¿e
wpisuje siê w jaki sposób w falê

samobójstw, jaka przesz³a przez nasz
powiat. Wczoraj w Drawsku Pomorskim, gdzie swoje ¿ycie postanowi³
zakoñczyæ 17-letni Damian K. Ch³opak powiesi³ siê na drzewie rosn¹cym na jego podwórku.
(gp)

Mistrzostwa
powiatu w MTB
(£OBEZ) £obeskie Centrum Turystyki informuje, ¿e 1
lipca 2007 roku odbêd¹ siê w
£obzie Mistrzostwa Powiatu
£obeskiego w Maratonie MTB.
Zg³oszenia udzia³u w maratonie
nale¿y sk³adaæ w £obeskim Centrum Turystyki do dnia startu.

Zasady uczestnictwa: dolna granica wieku -15 lat,
uczestnicy do 18 roku ¿ycia
musz¹ mieæ pisemn¹ zgodê
rodziców, kask sztywny obowi¹zkowy. Koszt wpisowego:
doroli - 40 z³, m³odzie¿ do 18
roku ¿ycia - 20 z³.
(r)

£TC po kontroli
(£OBEZ) Po przyjêciu sprawozdania z dzia³alnoci przez
£CT radni po licznych pytaniach
stawianych dyrektor jednostki
postanowili pójæ za ciosem i
przeprowadzili 25 kwietnia kontrolê w jednostce.

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

Komisja rewizyjna z³o¿ona z
radnych Jana Michalczyszyna, El¿biety Pileckiej, Zdzis³awa Bogdanowicza, Mieczy³awa Fojny i Zdzis³awa Trojgi zajê³a siê zbadaniem
struktury organizacyjnej jednostki,
wykonaniem bud¿etu oraz realizacj¹ powierzonych jej zadañ: promocji powiatu i pozyskiwaniu kontaktów gospodarczych. Koñcowe
wnioski z kontroli dotycz¹ zarówno
centrum jak i nadzoruj¹cego je starostwa. Radni po dokonaniu oceny

dotychczasowych osi¹gniêæ £CT w
kwestii pozyskiwania kontaktów
gospodarczych, stwierdzili nieskutecznoæ podejmowanych na tym
polu dzia³añ, wnioskuj¹c jednoczenie do zarz¹du powiatu o ponowne
rozwa¿enie zasadnoci przyznawania na ten cel pieniêdzy.
Radni wysoko ocenili jakoæ imprez organizowanych przez centrum, zaznaczaj¹c jednak koniecznoæ zwiêkszenia w nich udzia³u
mieszkañców powiatu, i co za tym
idzie, podjêcia szerszych dzia³añ informacyjnych. Protokó³ pokontrolny zawiera równie¿ wniosek o przeprowadzenie analizy bud¿etu
pierwszego pó³rocza 2007 roku
oraz o podjêcie dzia³añ w celu koordynacji imprez w ca³ym powiecie.
Rok temu komisja rewizyjna

poprzedniej rady zawnioskowa³a o
zmniejszenie zatrudnienia, nie dopatruj¹c siê jednoczenie braku potrzeby finansowania stanowiska
maj¹cego spowodowaæ pojawienie
siê w powiecie jakiego inwestora.
Stanowisko to powsta³o jeszcze za
zarz¹du Haliny Szymañskiej i ju¿ w
momencie powstania wzbudza³o
kontrowersje, a przydzielenie go
jednemu z opozycyjnych radnych
uwa¿ano za swego rodzaju polityczny wybieg, maj¹cy zneutralizowaæ
opozycjê. Dopiero nowa (a raczej
odnowiona) ekipa radnych dosz³a
do wniosku, ¿e przeznaczanie co
roku ponad 30 tys. z³ na doæ s³abo
efektywne stanowisko mija siê z
celem. O tej sprawie pisalimy ju¿
kilka razy. W koñcu chyba kogo
przekonalimy.
(gp)
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Pierwszy krok do prywatyzacji
³obeskiej ciep³owni

(£OBEZ) Zak³ad Energetyki
Cieplnej w £obzie przestanie nied³ugo byæ zak³adem bud¿etowym
gminy. Wczoraj na zwo³anej przez
burmistrza Ryszarda Solê sesji, radni
podjêli
uchwa³ê
zmieniaj¹c¹ zak³ad
w gminn¹ spó³kê z
ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Zak³ad zostanie przekszta³cony w spó³kê
w momencie jej zarejestrowania przez
Krajowy S¹d Rejestrowy. Wszystkie
nale¿noci, zobowi¹zania, obowi¹zki i mienie zak³adu
maj¹ zostaæ przypisane nowej spó³ce.
Po przekszta³ceniu
zak³adu burmistrz
bêdzie jeszcze musia³ powo³aæ radê
nadzorcz¹ spó³ki i
ustaliæ jej kapita³
pocz¹tkowy.
Przekszta³cenie
ZEC w spó³kê gminn¹ jest pierwszym krokiem do prywatyzacji zak³adu. Wejcie prywatnego podmiotu do zak³adu, nad którym kontrolê sprawuje samorz¹d, w celu

jego modernizacji mo¿liwe jest w
zasadzie tylko w takiej sytuacji.
Teoretycznie istnieje jeszcze mo¿liwoæ wykorzystania ustawy o part-

nerstwie publiczno  prywatnym.
Przepisy tej ustawy s¹ jednak tak
skomplikowane i tak obwarowane
ró¿nymi obostrzeniami, ¿e w praktyce
skorzystanie z niej nie jest mo¿liwe.

Zarz¹d negocjuje kwestiê
wyp³at dla pracowników
likwidowanego ZOZ-u
(POWIAT) 14 czerwca wicestarosta ³obeski spotka³ siê w
Stargardzie Szczeciñskim ze starost¹ powiatu stargardzkiego.
Spotkanie by³o kontynuacj¹ rozpoczêtych u progu kadencji przez
zarz¹dy obu powiatów negocjacji
w sprawie zad³u¿enia likwidowanego SPZZOZ.

- Osi¹gnêlimy ju¿ pewnien
konsensus i zmierzamy do rozwi¹zania kwestii zaleg³oci wobec
pracowników. Jestemy gotowi
porozumieæ siê co do podzia³u zobowi¹zañ. Czekamy teraz na ruch
Stargardu - powiedzia³ nam po
spotkaniu wicestarosta Ryszard
Brodziñski.
(gp)

Modernizacja zak³adu mo¿liwa
bêdzie jedynie przy przejêciu przez
inwestora wiêkszej, b¹d przynajmniej znacznej czêci udzia³ów
spó³ki. Prywatny inwestor na pewno nie bêdzie filantropem i w ci¹gu
najbli¿szych miesiêcy po czêciowej prywatyzacji zak³adu mo¿emy
spodziewaæ siê wzrostu cen ciep³a,
zw³aszcza gdy dojdzie do modernizacji zak³adu. Od zakresu i efektywnoci tej modernizacji zale¿eæ
te¿ bêd¹ ceny ciep³a w póniejszych latach.
W czasie sesji radni podjêli równie¿ uchwa³ê ustalaj¹c¹ zasady zbywania w spó³ce udzia³ów. Uprawniony do tego ma byæ burmistrz
£obza, który zrobiæ mo¿e to w drodze przetargu, og³oszonej publicznie oferty lub negocjacji. O wszystkich ruchach dotycz¹cych sprzeda¿y udzia³ów w spó³ce burmistrz ma
informowaæ radê miejsk¹.
Nie wiadomo jednak na razie kto
wejdzie w sk³ad rady nadzorczej
nowej spó³ki. Nie znany jest jak na
razie inwestor maj¹cy wejæ do zak³adu. Po przekszta³ceniu zak³adu w
spó³kê nast¹pi likwidacja zak³adu.

Kto bêdzie likwidatorem jednostki,
tego jak na razie nie wiadomo. Nie
wiadomo te¿, kiedy dojdzie do
zwolnieñ i jak szeroki bêdzie ich
zakres. Szczegó³y zwi¹zane ze
zmianami w zak³adzie burmistrz ma
przedstawiæ na sesji 3 lipca. Jak
twierdzi jedna z radnych takie rozwi¹zanie jest w zasadzie jedynym
wyjciem. Jeszcze w ubieg³ym roku
poprzedni burmistrz przedstawi³
szacunkow¹ wysokoæ kredytu, jaki
mia³aby zaci¹gn¹æ gmina, by doprowadziæ do niezbêdnej modernizacji
zak³adu. Kredyt mia³ wynieæ ponad 12 mln z³. Propozycja ta nie
znalaz³a zrozumienia zarówno
wród radnych jak i nawet ówczesnego wiceburmistrza, obecnego
dyrektora ZEC Ryszarda Soli. Po
kilku latach odsuwania od siebie
problemu przez poprzednie ekipy
rz¹dz¹ce jasne sta³o siê, ¿e jedyn¹
drog¹ ku modernizacji zak³adu
jest jego sprzeda¿ prywatnemu inwestorowi. Za takim rozwi¹zaniem przemawia równie¿ zapowiadana przez minister finansów
likwidacja zak³adów bud¿etowych pañstwa i samorz¹dów. (gp)

Podziêkowanie
Na probê cz³onków (i nie tylko)
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Polskiego Zwi¹zku Diabetyków Ko³a Wêgorzyno, pragniemy
podziêkowaæ Pani Burmistrz Gra¿ynie Karpowicz za zrealizowanie
obietnicy przedwyborczej i uruchomienie drugiej apteki. Gdzie my ludzie w podesz³ym wieku i chorzy
mamy mo¿liwoæ zaopatrzenia siê w
leki taniej a nawet dos³ownie za grosz.
Przy spotkaniach w biurze wy¿ej wymienionych Zwi¹zków dowiadujemy
siê ile dzi mo¿na oszczêdziæ na lekach zaopatruj¹c siê w nowej aptece.
Nasze emerytury i renty niejednokrot-

nie s¹ z tak zwanego starego portfela i ka¿dy wydatek jest odczuwalny.
Dzi mamy wybór, poniewa¿ s¹ dwie
apteki i za to wszystkim którzy siê do
tego przyczynili, ¿e tak jest, dziêkujemy i tak: Zarz¹dowi Gminnej Spó³dzielni SCh, ¿e odst¹pi³ czêæ powierzchni handlowej sklepu spo¿ywczego na rzecz apteki, Pañstwu:
Krzysztofowi Trybuchowskiemu,
Ma³gorzacie Z³otnickiej  Trybuchowskiej, którzy wype³nili lukê na
naszym rynku aptekarskim.
Cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, Polski Zwi¹zek Diabetyków Ko³a w Wêgorzynie.
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Mieszkania widma

(WÊGORZYNO) Jeszcze na
pocz¹tku roku radny Tomasz Mielcarek zawnioskowa³ na jednej z sesji o sprawdzenie zasadnoci zap³aty na rzecz Agencji Nieruchomoci
Rolnych odszkodowania, za u¿ytkowan¹ niezgodnie z umow¹, dzia³kê w Po³chowie i Runowie Pomorskim, otrzyman¹ przez gminê od
AWRSP (obecnie ANR) w 1999
roku.
Gmina otrzyma³a wówczas dzia³kê,
która  zgodnie z wytycznymi planu zagospodarowania przestrzennego - mia³a byæ u¿ytkowana na cele komunalne,
zwi¹zane z budownictwem komunalnym. Gmina zarz¹dzana przez zarz¹d
Gra¿yny Karpowicz po³owê dzia³ki
przekaza³a jako aport do spó³ki Bioetanol, zajmuj¹cej siê produkcj¹ biopaliw.
Druga po³owa przekazana zosta³a dla
utworzonej przez gminê spó³ki BUD 
DOM, maj¹cej zajmowaæ siê budow¹
domów. Gdy po kilku latach NIK przeprowadzi³a kontrolê w agencji okaza³o
siê, ¿e przekazane gminie dzia³ki u¿ytkowane s¹ w nieprawid³owy sposób.
Agencja wyst¹pi³a w 2005 roku do
gminy o odszkodowanie. Ta, ju¿ za rz¹dów burmistrza Stanis³awa Konarskiego, zap³aci³a agencji ponad 490 tys. z³.
Osi¹ sporu sta³a siê kwestia koniecznoci zap³aty za ca³¹ dzia³kê. Radny Mielcarek nie zakwestionowa³ koniecznoci zap³aty za czêæ przekazan¹
jako udzia³ do Bioetanolu. Jego w¹tpliwoci wzbudzi³a natomiast zap³ata za
czêæ przekazan¹ jako wk³ad gminy do
spó³ki maj¹cej realizowaæ cele komunalne.
Komisja rewizyjna rady gminy, pod
przewodnictwem radnej Haliny Kwiatkowskiej, z³o¿ona ponadto z radnej Jadwigi Kamiñskiej i radnego Mariana
Woltera zajmowa³a siê wnioskiem radnego od 22 marca do 17 maja 2007 roku.
W swoich pracach komisja opar³a siê o
opinie prawne trzech prawników, obs³uguj¹cych gminê w ci¹gu kilku ostatnich lat, dokumentacjê finansow¹ i wyjanienia skarbnik gminy.
Gmina po otrzymaniu od ówczesnej
AWRSP nieruchomoci utworzy³a w
maju 1999 roku spó³kê BUD  DOM. W
listopadzie tego samego roku nieruchomoæ w Po³chowie wesz³a w sk³ad maj¹tku spó³ki. 3 grudnia gmina zby³a 90%
udzia³ów w spó³ce na rzecz kolejnej
spó³ki Mont - Stal. Ju¿ pod koniec tego
roku w gminie znalaz³y siê dwie opinie
prawne dotycz¹ce dysponowania przez
gminê wspomnianym maj¹tkiem. Zarówno radca prawny Roman Jani³o, jak
i radca Krzysztof Judek stwierdzili, ¿e
AWRSP mo¿e wobec sprzeda¿y przez
gminê udzia³ów spó³ce wyst¹piæ do
gminy o odszkodowanie. Radni zwrócili w swoim protokole uwagê na to, ¿e
gmina znaj¹c opinie obu prawników
zdecydowa³a siê sprzedaæ udzia³y zewnêtrznej spó³ce.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu
siê ze wczeniejszymi dokumentami

postanowi³a wyst¹piæ o dodatkowe informacje. Swoj¹ opiniê przedstawi³
radnym radca Jerzy Adamiec, obs³uguj¹cy gminê w 2005 roku. Stwierdzi³, ¿e
zg³oszone przez ANR roszczenia pieniê¿ne w stosunku do Gminy Wêgorzyno w zwi¹zku z wniesieniem przez Gminê nieruchomoci do spó³ki i zbyciem
udzia³ów w w/w spó³ce s¹ co do zasady
uzasadnione w wietle art. 24 ust. 5
(obecnie art. 5a) Ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami Skarbu Pañstwa, gdy¿ nast¹pi³o zbycie nieruchomoci przez gminê.
Z kolei obecny radca prawny gminy
Krzysztof Judek stwierdzi³, ¿e zap³ata
odszkodowania przez gminê na rzecz
ANR by³a zgodna z przepisami prawa,
zaznaczaj¹c jednak koniecznoæ dokonania przez gminê w³asnej wyceny
wspomnianych nieruchomoci. Radca
stwierdzi³ równie¿, ¿e gmina mog³a zakwestionowaæ zap³atê za dzia³kê w
Po³chowie, argumentuj¹c, ¿e przedmiotem dzia³ania spó³ki by³a produkcja
elementów budowlanych na rzecz budownictwa komunalnego. Wed³ug radcy gmina powinna zwróciæ siê do agencji o roz³o¿enie p³atnoci na raty i odmówiæ zap³aty podatku VAT.
Skarbnik gminy przedstawi³a radnym proces zwi¹zany ze sprzeda¿¹
90% udzia³ów Bud  Domu do Mont
 Stalu. Zgodnie z umow¹ zawart¹ z
Mont  Stalem (firma z Polic) firma
mia³a sp³acaæ nale¿noæ za udzia³y w
omiu rocznych ratach. Gmina wyceni³a wartoæ tych udzia³ów na 288 tys.
z³. Jeszcze w 1999 roku firma zap³aci³a gminie 8 tys. z³. Póniej zaczê³y
siê jednak problemy. W styczniu 2002
roku gmina wyst¹pi³a o swoje nale¿noci przed s¹dem. 16 stycznia przed
S¹dem Rejonowym w Szczecinie zosta³o otwarte postêpowanie uk³adowe, w czasie którego gmina wyst¹pi³a
do firmy o 280 tys. z³ nale¿noci za
zbyte udzia³y i 119 tys. z³ jako oprocentowanie od niesp³aconej kwoty. W
wyniku uk³adu gmina mia³a otrzymaæ
239 tys. z³ w 11 ratach co szeæ miesiêcy, natomiast pozosta³e ponad 156
tys. z³ mia³o zostaæ przez gminê umorzone po wype³nieniu zawartego
przed s¹dem uk³adu. W 2004 roku
firma zap³aci³a gminie ponad 23 tys.
z³. Rok póniej nast¹pi³a sp³ata pozosta³ej sumy i gmina zgodnie z zawartym przed s¹dem uk³adem umorzy³a
pozosta³¹ kwotê.
Teraz w marcu 2007 roku gmina
pozby³a siê pozosta³ych 10% udzia³ów sprzedaj¹c je za 36 tys. z³ mieszkance Szczecina El¿biecie Szymañskiej  Sêk.
Radnych zainteresowa³o równie¿,
czy przed sp³aceniem agencji skarbnik
gminy zasiêgnê³a opinii radcy prawnego. Skarbnik wyjani³a, ¿e decyzjê sw¹
opiera³a na zdaniu radcy prawnego Jerzego Adamca, w którego ustnej opinii
dokonanie zwrotu pieniêdzy dla agencji wynika³o z zapisów w akcie notarial-

nym. Radca mia³ równie¿ stwierdziæ, ¿e
niezap³acenie nale¿noci agencji poci¹gnê³oby za sob¹ naliczenie odsetek, co
wed³ug przepisów o finansach publicznych spowodowa³oby naruszenie dyscypliny bud¿etowej.
Radni w czasie prac w komisji odnieli siê równie¿ do sformu³owanych
przez mecenasa Krzysztofa Judka
wniosków, dotycz¹cych sp³aty nale¿noci. Radni stwierdzili opieraj¹c siê
na jednym z punktów umowy i jego interpretacji dokonanej przez radcê Jani³ê, ¿e gmina nie mog³a dokonaæ wyceny wspomnianych gruntów. W kwestii
naliczenia podatku VAT radni odnieli
siê do korespondencji miêdzy ówczesnym burmistrzem, a naczelnikiem
urzêdu skarbowego w Drawsku Pomorskim. Naczelnik odmówi³ wydania
opinii w kwestii zap³acenia przez gminê podatku. Radni odnieli siê równie¿
do korespondencji powadzonej przez
gminê z agencj¹, wed³ug której gmina
mia³a siê nie zgadzaæ na naliczenie
dodatkowej nale¿noci.
W grudniu 2005 roku gmina zap³aci³a agencji ponad 590 tys. z³.
Agencja w koñcu zgodzi³a siê ze stanowiskiem gminy i w styczniu 2006
roku wystawi³a gminie fakturê koryguj¹c¹, zmniejszaj¹c nale¿noæ o nies³usznie naliczony VAT na nieco ponad 99 tys. z³. Nie by³ to jednak zwrot
ca³ej nale¿noci, wynikaj¹cej z naliczonego podatku. Wczeniej bowiem
burmistrz Konarski sprzeda³ za 21
tys. z³, bêd¹c¹ jeszcze w zasobie gminy dzia³kê (otrzyman¹ równie¿ od
AWRSP). Agencja wyceni³a j¹ na 30
tys. z³ i brakuj¹ca sumê odliczy³a sobie od zwróconej kwoty. Ostatecznie
gmina zap³aci³a agencji ponad 490
tys. z³. W grudniu, jeszcze przed
zmian¹ stanowiska przez ANR gmina
zaci¹gnê³a kredyt w wysokoci 350
tys. z³, przeznaczony na sp³atê zobowi¹zañ. Po zmniejszeniu nale¿noci o
VAT kredyt ten wynosi³ 250 tys. z³. W
maju bie¿¹cego roku do sp³aty pozosta³o jeszcze 116 tys. z³.
Radni po przeanalizowaniu wymienionych materia³ów i opinii stwierdzili,
¿e zap³ata za czêæ dzia³ki u¿ytkowan¹
pocz¹tkowo pod budownictwo komunalne by³a zasadna i wynika³a z umowy
zawartej z agencj¹. Komisja rewizyjna
uzna³a wiêc wniosek radnego Mielcarka za niezasadny.
Pod protoko³em komisji podpisu
nie z³o¿y³ radny Marian Wolter, który
zaj¹³ - zamieszczone równie¿ w protokole - odrêbne stanowisko w tej
sprawie. W wyra¿onym przez siebie
zdaniu odrêbnym radny zgadza siê z
odszkodowaniem zap³aconym agencji za czêæ przekazan¹ na rzecz Bioetanolu. Radny odnosz¹c siê do zap³aty za dzia³kê wchodz¹c¹ pocz¹tkowo
w sk³ad maj¹tku Bud  Domu twierdzi, ¿e by³a ona niezasadna. Radny
powo³uje siê tutaj na opiniê mecenasa
Judka, który twierdzi³, ¿e wniesienie

dzia³ki aportem do spó³ki nie jest
sprzeda¿¹. Radny twierdzi równie¿, ¿e
w toku kontroli nie wykazano, ¿e gmina
w jakikolwiek sposób broni³a swoich
racji. Radny Wolter uwa¿a, ¿e by³o
przeciwnie i ¿e podjête przez NIK dzia³ania kontrolne w agencji by³y efektem
nacisków w³adz gminy, dzia³aj¹cych
przeciwko poprzedniej ekipie rz¹dz¹cej. Radny podtrzymuje równie¿ wyra¿on¹ przez mecenasa Judka koniecznoæ dokonania przez gminê wyceny
wspomnianych nieruchomoci. Za b³¹d
radny uwa¿a równie¿ dokonanie wp³aty
na rzecz agencji bez wczeniejszych
konsultacji prawnych wyra¿onych na
pimie. Radny nie zgadza siê równie¿ z
odliczeniem od zwróconego przez
agencjê podatku czêci nale¿noci za
sprzedan¹ przez burmistrza Konarskiego dzia³kê.

Spór o odszkodowanie za dzia³kê,
wykorzystan¹ rzekomo na cele komunalne, pozostaje nadal nierozstrzygniêty  przynajmniej w radzie miejskiej
Wêgorzyna. Linia podzia³u przebiegaj¹ca przez radê da³a o sobie znaæ równie¿ i w komisji rewizyjnej. Niezale¿nie nawet od merytorycznych podstaw
stanowisk obu stron, podzia³ ten jest
tutaj wyrany i mo¿na powiedzieæ, ¿e
komisja zatoczy³a ko³o i dosz³a do
punktu wyjcia.
Wnioski radnej Kwiatkowskiej i
Kamiñskiej odnosz¹ siê do opinii prawnych i wyjanieñ skarbnika gminy. Radny Wolter uwa¿a, ¿e gmina powinna
bardziej walczyæ o swoje i nie godziæ siê
na p³acenie odszkodowania za dzia³kê
wykorzystan¹ na cele komunalne.
Byæ mo¿e gmina powinna walczyæ
ostrzej. Pomijaj¹c jednak wszystkie
prawne niuanse i opinie nale¿y w tej
kwestii zadaæ oczywiste pytanie: czy
w Wêgorzynie w wyniku dzia³alnoci
Dom  Budu, a póniej Mont  Stalu
powsta³y jakie domy lub mieszkania
komunalne?
Dzia³ania Gminy w tym zakresie
prowadzone w latach 1999  2002,
kiedy burmistrzem gminy by³a p. Gra¿yna Karpowicz, nie wysz³y poza etap
projektów i uzgodnieñ, a i one zosta³y
zaniechane - stwierdzono w protokole
NIK po kontroli przeprowadzonej przez
Izbê w ANR w 2004 roku. Do czego pos³u¿y³a firmie przekazana dzia³ka? W
2002 roku Mont  Stal u¿y³ jej jako hipoteki na zabezpieczenie zaci¹gniêtego
przez siebie kredytu na 1,6 mln z³. W
ten sposób maj¹tek Skarbu Pañstwa,
przekazany nieodp³atnie gminie na
okrelony cel, pos³u¿y³ jako dobre minimalnie kosztuj¹ce kredytobiorcê zabezpieczenie jego kredytu - czytamy
dalej w protokole NIK.
Negowaæ mo¿na wszystko, negowaæ mo¿na równie¿  tak jak to sugeruje radny Wolter, doszukuj¹cy siê w
dzia³aniach NIK podtekstów politycznych  i ten raport. Tylko gdzie s¹ te
domy i mieszkania?
(gp)
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INFORMACJE - OG£OSZENIA

wiatowy 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

REKLAMA

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
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Puchar Mikszy dla Ryszarda Tokarskiego

(WÊGORZYNO) Jubileuszowe X Okrêgowe Zawody w Wêdkarstwie Sp³awikowym im. Romana Mikszy Klubów HDK i PCK na jez. Wêgorzyno wygra³
bezapelacyjnie Ryszard Tokarski, który z³owi³ ponad szeæ kilogramów ryb.
Wygra³ równie¿ zespó³, w którym ³owi³ mistrz zawodów, w sk³adzie: Ryszard
Tokarski, Bronis³aw Ar³ukowicz i Zbigniew Karluk.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU
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Macie tu znan¹ kapelê blusow¹. To Still Blue. - mówi szczeciñski producent Bogdan Bogiel.

¯urawi Krzyk - jest takie miejsce
(RADOWO MA£E) Jad¹c z
£obza do Radowa Ma³ego, na wysokoci Czachowa, mo¿na skrêciæ w prawo
i jad¹c w kierunku jeziora G³êbokiego
trafimy na koloniê starych domków.
Wród nich ju¿ z daleka wyró¿nia siê
nowy dom ze stoj¹cym obok dziwnym
drewnianym zabudowaniem. Przeje¿d¿aj¹c kiedy tamtêdy pomyla³em,
¿e to lon¿ownik do uje¿d¿ania koni.
Okaza³o siê, ¿e to co w rodzaju sybe-

ryjskiej chaty, jaka niedawno zosta³a
spalona pod £obzem.
Okazj¹ do zajrzenia do gospodarstwa agroturystycznego w Radowie
Ma³ym, w pañstwa Wioletty i Igora
Hlibów, by³ koncert Beaty Krzy¿anowskiej, która postanowi³a wspomóc gospodarzy organizuj¹c w tym miejscu
koncerty i spotkania artystyczne. Trafi³a doskonale, gdy¿ chata mo¿e pomie-

ciæ sporo osób. W minion¹ sobotê
przyby³o do ¯urawiego Krzyku na zabawê kilkudziesiêciu goci. Gospodarstwo robi wra¿enie. Widaæ tu ogromny
wysi³ek gospodarzy, by zapewniæ turystom wysoki komfort pobytu. Za domem dwa stawy, przed - stajnia. Wieczorem piêæ koników schodzi z wypasu.
- Mielimy i mamy sporo goci z
Niemiec, st¹d ta dba³oæ o szczegó³y, bo
oni s¹ wymagaj¹cy. - mówi Igor Hlib.

Wioletta i Igor wrócili po latach na
zrujnowane gospodarstwo rodziców i
postawili je na nogi. Okolica piêkna,
cicha, z szerok¹ perspektyw¹ na wzgórza odcinaj¹ce to miejsce od pradoliny
Regi. Chata mo¿e pomieciæ kilkadziesi¹t osób. Na rodku palenisko, z
ogromnym wyci¹giem dymu. Jest kominek, na którym gospodarze wêdz¹
kie³baskê i kaszankê.
Pani Beata na pocz¹tek zapiewa³a

kilkanacie w³asnych kompozycji do
tekstów Edwarda Stachury, Wis³awy
Szymborskiej i w³asnych. Jej kole¿anka wystawi³a kilkanacie obrazów znanych w Polsce malarzy, w tym mieszkaj¹cego w Stanach Jerzego Gumieli,
malarza pochodz¹cego z P³otów.
Póniej rozpoczê³a siê zabawa taneczna z ró¿nymi konkursami, która
trwa³a do wczesnych godzin rannych. Ja
uci¹³em sobie pogawêdkê z panem Bogdanem Bogielem, znanym szczeciñskim
prezenterem, producentem i organizatorem muzycznym w Szczecinie. To taki
nasz szczeciñski Piotr Kaczkowski.
Pomimo ró¿nicy wieku znalelimy
wspólny temat z czasów m³odoci, gdy
p³yty kupowane by³y od marynarzy lub
stewardess, a po nagrania biega³o siê z
10-kilogramowym magnetofonem.
Mimo wszystko z rozrzewnieniem powspominalimy muzykê Klanu, Testu,
D¿ambli, SBB, Czes³awa Niemena,
Breakoutów i Polan.
- Macie tu znan¹ kapelê bluesow¹.
To Still Blue. To jedna z lepszy kapel w

piewa Beata Krzy¿anowska

Podziêkowania
Serdecznie dziêkujemy funkcjonariuszom patrolu policyjnego z
KPP w £obzie, posterunkowym
Piotrowi Styczniowi i Renacie Gornej, którzy w nocy z 9 na 10 czerwca
br. na przystani kajakowej przy starym boisku w £obzie udzielili pomocy rannemu w stopy i mocno
krwawi¹cemu Amadeuszowi B.
Rodzina oraz Filip

Pragnê wyraziæ g³êbok¹
wdziêcznoæ panu Markowi B¹kowi z £obza za pomoc okazan¹
w czasie gaszenia po¿aru, jaki
mia³ miejsce w moim mieszkaniu
8 maja. Panu Markowi zawdziêczam nie tylko ocalenie czêci
dobytku, ale przede wszystkim
¿ycie mojej mamy.
Halina Pasturczak

Wioletta Hlib

województwie. - powiedzia³ w pewnym
momencie pan Bogdan. - Chyba ze dwa
lata temu nagrywa³em z nimi materia³
dla telewizji.
- No tak, tylko oni czêciej graj¹ w
Szczecinie, ni¿ w £obzie. - westchn¹³em i razem pogr¹¿ylimy siê w kontemplacji zachodz¹cego s³oñca. Gdzie w
oddali wydawa³o siê, ¿e krzykn¹³
¿uraw, gdzie w pobli¿u zarechota³a
¿aba i zamilk³a. W tej zapadaj¹cej ciszy
gra³a w nas dawno nie s³yszana muzyka
 blues Johna Mayala, zawodzenie
Boba Dylana, gitarowe riffy Antymosa
Apostolisa i Jima Pagea. I to wszystko
nie k³óci³o siê ze sob¹. Dla takich chwil
warto zagl¹daæ w ró¿ne dziury naszego powiatu. W nich te¿ ¿yj¹ ciekawi
ludzie. Ka¿dy ma swoj¹ opowieæ,
dwiga jaki ciê¿ar, mierzy siê ze swoimi marzeniami, wylewa pot, by je dogoniæ. W ¯urawim Krzyku ju¿ co wyros³o. Teraz nabiera to znaczenia, zapewne daleko wykraczaj¹cego poza
³obeski powiat.
Kazimierz Rynkiewicz

Z ¯YCIA POWIATU
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Namaluj
bezpieczny wiat

Sygna³y czytelników

(SZCZECIN) W dniu 15.06.
2007 r. w Szczecinie w kinie Helios odby³ siê IV Fina³ Konkursu
prozy, poezji i rysunku pt. Namaluj
wypiewaj bezpieczny wiat zorganizowany przez Komendê Wojewódzk¹ w Szczecinie, przy wspó³-

udziale Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego. Z naszego powiatu w kategorii Rysunek wród wszystkich
klas I-III szkó³ podstawowych, trzecie miejsce zdoby³a Gabriela Prygiel, uczennica SP 2 w £obzie. Podkrelenia wymaga fakt, ¿e dziewczynka jest dopiero uczennic¹ kl.
0. W kategorii Wiersz szkó³
gimnazjalnych drugie miejsce zdoby³a Klaudia Paczkowska, uczennica gimnazjum w Wêgorzynie. Ponadto gimnazjalistki z Wêgorzyna
okaza³y siê najzdolniejszymi plastyczkami w województwie, gdy¿
Aleksandra Szabroñska zdoby³a w
kategorii Rysunek pierwsze miejsce, a jej kole¿anka Lidia Matuszko
drugie. Jako specjalista ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji
w £obzie, bêd¹c na miejscu by³em
dumny z osi¹gniêæ przy rozdawaniu
nagród i jeszcze raz gratulujê i dziêkujê za te wspania³e prace.
Asp. Robert Kazienko

Dewastuj¹ ³awki

(£OBEZ) Z pi¹tku na sobotê, w nocy, kilku kierowców zrobi³o
sobie rajd po miecie. Zaczêli od g³onego zachowywania siê na
placu 3 Marca, sk¹d rajdowali sobie z piskiem opon i klaksonami
po miecie. Trwa³o do godz. oko³o 2 w nocy. Chcê równie¿ zwróciæ
uwagê na niszczenie nowych ³awek na skwerze z fontann¹ przy
urzêdzie miejskim. Najpierw nacinaj¹ no¿em, póniej od³upuj¹
drzazgi. Mo¿e policja zainteresuje siê wandalami?
Mieszkaniec centrum £obza.
Od Redakcji: starszy pan przyniós³ do redakcji kawa³ek takiej
od³upanej drzazgi z nowej ³awki d³ugoci ok. 40 centymetrów. Le¿a³a przy ³awce.
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GMINA RESKO
- NASZA
MA£A OJCZYZNA

(RESKO) Niecodzienna lekcja geografii pt. Moja Ma³a Ojczyzna - Gmina Resko odby³a
siê 13 czerwca w Gimnazjum w
Resku. Nad przygotowaniem i
prac¹ czuwa³a nauczycielka geografii. Pracowalimy metod¹
projektu przez 3 tygodnie. By³ to
pierwszy taki wystêp. Uczniowie
klas III maj¹ nadziejê, ¿e stanie
siê on tradycj¹ szko³y.

Na spotkanie przybyli zaproszeni gocie: Burmistrz Reska Pan Arkadiusz Czerwiñski, Pani Mariola
S³odkowska - gminny referent do
spraw owiaty oraz Pan Grzegorz
Jaworski -pracownik Urzêdu Miejskiego do spraw promocji. Prowadz¹ca Maja Bia³y (IIIE), serdecznie
przywita³a goci oraz doskonale poprowadzi³a ca³e spotkanie. Nad projekcj¹ prezentacji multimedialnych
czuwa³ Bartosz Jurzysta (IIID).
Uczniowie przygotowali nastêpuj¹ce miejscowoci:
IIIA - £abuñ Wielki i Stara Dobrzyca.
IIIB - Starogard, Mo³stowo,
Gardzin, Prusim i Krosino.
IIID - £osonica.
IIIE - Resko.
Ka¿da klasa doskonale wywi¹za³a siê z powierzonych zadañ. Nale¿a³o przygotowaæ plakat, prezentacjê multimedialn¹ i ustn¹ oraz
album. Osobicie by³am pod
ogromnym wra¿eniem poziomu
wykonania prac. By³y wietne! Doskona³e plakaty i prezentacje, piêkne albumy i dopracowane gazetki.
Popisalimy siê swoj¹ wiedz¹ i
umiejêtnociami. Wszyscy w skupieniu i du¿ym zainteresowaniu

wys³uchali informacji przekazanych przez naszych kolegów i kole¿anki.
Nie, nie by³o nudno! Wrêcz
przeciwnie. Ka¿da grupa stara³a siê
przekazaæ informacje najlepiej jak
potrafi³a. I wszystkim siê to uda³o.
By³o du¿o miechu i dobrej zabawy.
Jak wiadomo - wiedzê najlepiej
przyswaja siê na weso³o. Ale tak
szczerze, to wszyscy stanêli na wysokoci zadania - prezenterzy i widownia. Dowiedzielimy siê wielu
ciekawostek na temat zabytków i
atrakcji turystycznych w miejscowociach, w których mieszkamy.
Nasza gmina jest równie wspania³a
jak ka¿da inna i nie powinnimy siê
jej wstydziæ! Wrêcz przeciwnie!
Na zakoñczenie spotkania g³os
zabra³ Burmistrz Reska Pan Arkadiusz Czerwiñski. Podziêkowa³ za
zaproszenie i przyzna³ siê, ¿e historia
od dawna by³a jego pasj¹. Z wielkim
zainteresowaniem s³ucha³ historii i
wspó³czesnoci o naszej ma³ej ojczynie. Zachêca³ te¿ do nastêpnych
spotkañ. Do Kroniki Szko³y wpisa³:
Jak nie znamy naszej historii nie bêdzie dla nas przysz³oci. Dziêkujê za
zaproszenie i czekam na nastêpne.
Serdecznie dziêkujemy naszej
nauczycielce geografii p. Wandzie
Dranczewskiej - pomys³odawczyni
i opiekunowi, przyby³ym gociom
oraz wszystkim, którzy byli zaanga¿owani w ten projekt. Na pewno zostanie nam to na d³ugo w pamiêci!
Oczywicie, trzymamy kciuki za nastêpne klasy!
Alicja Jarz¹bek kl. IIIB,
Gimnazjum w Resku.
Opiekun p. El¿bieta Kuc.

Z ¯YCIA POWIATU

Str. 10

tygodnik ³obeski 19.06.2007 r.

Gocie z Affing
u ³obeskich kombatantów
(£OBEZ) W niedzielê na starym boisku w £obzie przy dwiêkach ró¿nych piêknych melodii
(w tym dniu odbywa³ siê Miêdzynarodowy Festiwal Orkiestr Dêtych) odby³o siê kolejne spotkanie
£obeskich Organizacji Kombatanckich z panem Lorenzem Drexlem i pani¹ Helg¹ Trapp, przedstawicielami Affing, partnerskiego miasta £obza. Spotkanie zorganizowa³ Urz¹d Miasta £obza
na probê pana Lorenza Drexla.
£obeskie Organizacje Kombatanckie reprezentowali Tadeusz
Barañski, Andrzej Kamiñski, W³adys³aw Puzyrewski oraz Boles³aw
Kulaszyñski z ma³¿onk¹ Danut¹.
Spotkanie odby³o siê w bardzo mi³ej i serdecznej atmosferze. Zapoznalimy naszych niemieckich kolegów z dzia³alnoci¹ naszych poszczególnych organizacji. Wymienilimy ró¿ne pogl¹dy, które mog¹
przybli¿yæ partnerstwo organizacji
kombatanckich z Affing i naszego
miasta. By³o to bardzo potrzebne i
udane spotkanie. Na pami¹tkê
przekazalimy panu Lorenzowi
Drexlowi kryszta³owy medal ze
znakami naszych £obeskich Organizacji Kombatanckich, a pani Heldze Trapp znaczek buton z tymi
znakami.
Chcia³by podkreliæ, ¿e jest to
ju¿ nasze drugie spotkanie . Pierwsze odby³o siê w 2005 roku, zorganizowane przez pana Lorenza Drexla. Spotkanie to odby³o siê w £obeskim Centrum Turystyki, przy
wspólnym obiedzie i przy szerszym
gronie, w sk³ad którego wesz³y równie¿ kombatantów.
W drugim spotkaniu maj¹cym
miejsce w tym samym roku pan
Lorenz Drexl, pani Helga Trapp i
uczennica Szko³y Podstawowej nr 2
Martyna Rzenik z³o¿yli wi¹zanki
kwiatów na wspólnej mogile ¿o³nierzy poleg³ych w czasie II wojny
wiatowej, le¿¹cych na cmentarzu
komunalnym w £obzie. PrzypoREKLAMA

mnê, ¿e Martyna Rzenik opiekuje
siê tym pomnikiem, na którym zawsze s¹ kwiaty i p³onie znicz.
Za zorganizowanie spotkania w
imieniu £obeskich Organizacji
Kombatanckich, chcê bardzo serdecznie podziêkowaæ panu Ryszardowi Sola, burmistrzowi £obza,
panu Piotrowi Blumensztajnowi,
Magdalenie Gomu³ce i Ma³gorzacie
W¹trobie.
Dziêkujê tak¿e serdecznie pani
Joannnie Janickiej, która bardzo
dok³adnie t³umaczy³a przy naszych rozmowach z niemieckimi
kolegami.
Tadeusz Barañski

Jubileuszowy festyn

(WINNIKI) W dniu 1 czerwca
w so³ectwie Winniki odby³ siê V
Jubileuszowy Festyn z okazji
Dnia Dziecka. Jak zawsze organizatorami byli So³tys i Rada So³ecka wsi Winniki.
Jubileuszowy festyn przy zamówionej piêknej pogodzie zgromadzi³ na winnickim euroboisku
prawie wszystkie dzieci z Winnik.

Tu i ówdzie da³o siê zauwa¿yæ
mamy ze swoimi pociechami, które,
na co dzieñ nie mieszkaj¹ w tej miejscowoci. Cieszy równie¿ liczna
obecnoæ rodziców, którzy brali
udzia³ w grach i zabawach, a by³o w
czym wybieraæ.
Przez ca³y czas imprezê uwietnia³ swym wystêpem zespó³ muzyczny Pana Romka, zdobywano
medale w strzelaniu z broni pneumatycznej, tañcach na gazecie, jedzeniu jab³ek uwi¹zanych na nitce,
w biegach wiewiórek, zabawach
ruchowych z pi³k¹ i przesympatycznych kalamburach. Jednak
prawdziw¹ furorê zrobi³y swym
tañcem, we w³asnym opracowaniu,
chirliderki - szeæ m³odych
dziewczyn z Winnik.
Ponad czterogodzinna zabawa nie

by³a by mo¿liwa, gdyby nie darczyñcy. Organizatorzy Bardzo Serdecznie
Dziêkuj¹ za hojne dary: Spó³ce Grosz
B. Pietrusz J. Patelczyk, Hurtownia
lodów Lodos Nowogard, pani K.
Wróbel, Sklep Wêgorzyno, Hurtownia warzyw P. Król z £obza, Gospodarstwo agroturystyczne Bogdaniec z Winnik, Piekarnia Wasilewski z Wêgorzyna.
Szczególne podziêkowania
kierujemy do Komisji Przeciwalkoholowej z Wêgorzyna, a zw³aszcza do jej Przewodnicz¹cego Pana
Miros³awa K³osiñskiego za znaczne wsparcie finansowe. Bardzo
dziêkujemy firmie panów Makarski & Woniak z Wêgorzyna za
przygotowanie nawierzchni euroboiska w Winnikach.
So³tys Z.S.
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Obrazy ze starego testamentu
Obrazy ze starego
testamentu

Kiedy przedstawiane s¹ sceny
ze Starego Testamentu, to znajdujemy siê na terenie tzw. prachrzecijañskiej wiary, gdzie przedstawiane s¹ osoby, prawa i wydarzenia
starego przymierza jako wzorce
lub Typy (typos = model, typ,
forma, obraz) do naladowania.
Mówi¹c prociej wykorzystano
szereg zdarzeñ, osób i praw Starego Testamentu jako przes³anki realizuj¹ce wiêt¹ historiê w Nowym
Testamencie. Bo wszystko musi
siê spe³niæ, co przeze mnie zosta³o
zapisane w prawach moj¿eszowych, u proroków w psalmach.
(£uk. 24,44) W taki sposób wypowiedzia³ siê kiedy Chrystus, a ojcowie kocio³a pod¹¿ali za nim.
Czêsto korzystali z typologicznej
wyk³adni pisma wiêtego. Czym¿e jest Stary Testament, jeli nie
os³on¹ Nowego, a Nowy Testament
spe³nieniem starego? - tak wypowiedzia³ siê w. Augustyn, który
jest jednym z ojców kocio³a chrzecijañskiego.
Powo³uj¹c siê na ród³o wyk³adni typologicznej Biblii, cytuje siê tu
przede wszystkim z koñca XIII wieku Bibliê ubogich (³ac. biblia pauperum) i powsta³ego oko³o 1325 r.
zwierciad³a wiêtoci (³ac. spemlum humanae salvationis). W myl
tej prachrzecijañskiej interpretacji
Wieczerza egipska jest wzorcem dla
Chrzecijañskiej wieczerzy, w taki
sposób maj¹ byæ równie¿ rozumiane pozosta³e obrazy przedstawiaj¹ce sceny ze Starego Testamentu.

staci uprzednio ubitej owcy lub
kozy przyprawionej gorzkimi zio³ami, chleb za mia³ byæ niezakwaszany. Aby anio³y mierci omija³y ich
domostwa nakaza³ krwi¹ zabitych
zwierz¹t pomalowaæ drzwi i ocie¿nice ich domów.

Cztery obrazy
na lewych skrzyd³ach
bocznych o³tarza

ognia i zniewoli³ swojego syna. Na
obrazie Abraham przystawia nó¿
swojemu synowi, tak jak przystawiano nó¿ zwierzêciu ofiarnemu.
Na szczêcie zostaje mu zaoszczêdzone wykonanie tego okrutnego
czynu, gdy¿ anio³ go owieca i nakazuje mu z³o¿yæ w ofierze barana.
Sceny ukrzy¿owania jak i ofiarowanie Izaaka s¹ ze sob¹ treciowo
powi¹zane. Tak jak Bóg tak i Abraham jest gotowy powiêciæ swojego

Niebiañska drabina symbolizuje
w redniowiecznej typologii Wniebowst¹pienie Chrystusa i Raj.

Wydobycie wody ze ska³y
na pustyni (2 Moj. 17,3)

Izraelici zbuntowali siê, kiedy
wyst¹pi³ niedobór wody. Dlatego
te¿ Moj¿esz zwróci³ siê do Boga o
pomoc. Bóg po wys³uchaniu Moj¿esza nakaza³ mu uderzyæ lask¹ w ska³ê góry Horeb. Uczyni³ jak mu nakazano, woda pop³ynê³a ze ska³y i lud
móg³ ugasiæ swoje pragnienie.
Na obrazie Moj¿esz przedstawiony jest z lask¹, któr¹ uderza w
ska³ê. U jego stóp p³ynie woda,
któr¹ pije spragniony lud i nape³nia
dzbany.

Egipska wieczerza
(2.Moj. 12,1)

Po czterystu latach niewoli
(1700-1300 p.n.e.) Izraelici chcieli
opuciæ Egipt i udaæ siê do Palestyny. Planowany exodus przeistoczy³
siê w walkê o w³adzê miêdzy nimi a
faraonem, który na pocz¹tku nie
wyrazi³ zgody na opuszczenie Egiptu. Z powodu sprzeciwu faraona
Bóg ukara³ Egipcjan plagami, które
zapowiadane by³y przez Moj¿esza i
jego brata Aarona. Po ka¿dej kolejnej pladze faraon na pocz¹tku ulega³, ale po krótkim czasie za ka¿dym
razem cofa³ swoje s³owo. Dopiero
dziesi¹ta plaga, która spowodowa³a
mieræ wszystkich pierworodnych
Egipcjan doprowadzi³a do z³amania
jego oporu.
Obraz pokazuje, siedz¹cych
przy stole gotowych do drogi Izraelitów, wspartych o laski wêdrownicze. Spo¿ywaj¹ posi³ek, który nakaza³ im przygotowaæ Moj¿esz w po-

zopotamii. Kiedy w czasie ucieczki
zdecydowa³ siê na nocleg i wygodnie siê u³o¿y³ do snu z g³ow¹ na
kamieniu, przyni³a mu siê drabina
³¹cz¹c¹ ziemiê z niebem, po której
wspinali siê i schodzili anio³owie.
Na górnym koñcu drabiny pozna³
Jakub Boga, który mu obieca³, ¿e
ziemia, na której le¿y nale¿y do niego i jego potomnych, i ¿e podczas
podró¿y bêdzie go chroni³ i bezpiecznie doprowadzi do koñca drogi. Nastêpnego dnia Jakub kaza³
powiêciæ olejem kamieñ, na którym spoczywa³a g³owa jego i og³osi³
to miejsce mianem Bet-Hel, co
oznacza Dom Boga.

Ofiarowanie Izaaka (1.Mo.22)

Abraham jest jednym z praojców (Abraham, Izaak, Jakub) ludu
Izraela. Bóg chcia³ sprawdziæ jego
oddanie, pobo¿noæ i pos³uszeñstwo oraz niez³omn¹ wiarê. Za¿¹da³, dlatego od niego, aby w ofierze
z³o¿y³ swojego jedynego syna, na
górze, gdzie póniej powsta³a wi¹tynia (miasta Jeruzalem). Przed
wejciem na górê syn wzi¹³ ze sob¹
podpa³kê dla ofiary z ognia, ojciec
za wzi¹³ ogieñ i nó¿. Kiedy przybyli na szczyt góry Abraham przygotowa³ miejsce - o³tarza ofiarnego z

syna. Izaak i Chrystus s¹ niewinnymi ofiarami, które znalaz³y siê w
podobnej sytuacji.

Sen Jakuba (1.Moj. 28.11)

Jakub syn Izaaka, musia³ uchodziæ przed zemst¹ swego brata bliniaka Ezawa, od którego odkupi³
prawa pierworodnego, talerzem
zupy z soczewicy. Za pomoc¹ przywdzianych skór zwierzêcych, chcia³
uzyskaæ efekt mocnego ow³osienia,
którym charakteryzowa³ siê jego
brat, aby od niewidomego ojca uzyskaæ b³ogos³awieñstwo. Za rad¹
Rebeki - jego matki, mia³ siê udaæ do
wuja - brata matki- Labana do Me-

Cudowne zes³anie przepiórek i
manny jak równie¿ wydobycie
wody ze ska³y wskazuje typologicznie na eucharystiê. Tak jak przy
Ostatniej wieczerzy podawane wino
symbolizowa³o krew Chrystusa, tak
wydobyta woda ze ska³y wskazuje
grzesznemu cz³owiekowi mo¿liwoæ ratunku.
Kiedy Chrystus przy ostatniej
wieczerzy uczniom swoim podaje pokal z winem mówi: Pijcie
wszyscy z niego, albowiem to jest
krew moja Nowego Testamentu,
która przelana zostanie za, wielu,
aby odkupiæ ich grzechy. (Mat
26,27) Podczas rozmowy z kobiet¹ z Samarii wskaza³, na: Kto
jednak bêdzie pi³ wodê, któr¹ mu
daje, tego ju¿ nigdy nie bêdzie
drêczy³o pragnienie, a woda,
któr¹ mu dam, stanie siê ród³em
w nim samym, które zamieni siê w
¿ycie wieczne.(J. 4,14)
Cud z wydobyciem wody uznawany jest równie¿ jako wzorzec
chrztu Chrystusa.
Dr W. D. von Borcke

INFORMACJE
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Burmistrz Wêgorzyna informuje:
- wyda³am zarz¹dzenie o przygotowaniu gminy do sezonu letniego.
Ma byæ wszystko gotowe na rozpoczêcie sezonu czyli od lipca. Szczególnie uporz¹dkowane pla¿e, naprawione mola, zatrudniony ratownik,
nowe grille na promenadzie itp. Prace
ju¿ siê rozpoczê³y ; jest nawo¿ony
piasek na pla¿e w Wêgorzynie i Cieszynie. Bezrobotni wykonali nowy
grill dla rodzin i m³odzie¿y biesiaduj¹cych na promenadzie przy jeziorze.
W planie jeszcze drugi. Trwa poszukiwanie ratownika. Wykonano nowe
klomby w miecie dla poprawy estetyki
gminy. Na wsiach te¿ trwaj¹ porz¹dki,
wykaszanie, zamiatanie, malowanie tak aby przejezdni przez nasz¹ gminê
chcieli zawitaæ jeszcze raz, a najlepiej zatrzymaæ siê na d³u¿ej.
- rozpoczê³y siê inwestycje zaplanowane w bud¿ecie na 2007 rok. W
trakcie robót jest monta¿ s³upów
owietleniowych w miejscowoci
Runowo, Winniki, Cieszyno. Wsie
bêd¹ mia³y dodatkowe owietlenie, co
poprawi bezpieczeñstwo. Og³oszono

przetarg na adaptacjê hydrofornii w
Po³chowie na wietlicê. Zaraz bêdzie
og³oszony na adaptacjê remizy OSP
w Zwierzynku. Dobiega koñca przygotowywanie dokumentacji na przetarg na wybór in¿yniera kontraktu na
zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej dla Wêgorzyna, Runowa, Po³chowa  w ramach zadania
Aglomeracja Wêgorzyno. Najwa¿niejsza inwestycja - budowa nowego
gimnazjum powinna byæ wznowiona
na koniec czerwca. Wykonawca z³o¿y³
do nadzoru budowlanego poprawion¹
dokumentacjê i trwa jej ocena.
- pracuje nad nowymi zadaniami;
jak budowa cie¿ki spacerowo  rowerowej wokó³ jeziora wêgorzyñskiego oraz doprowadzenie wody do
terenów rekreacyjnych nad jeziorem
Wowin w Cieszynie. Na najbli¿szej
sesji przedstawiê radnym uchwa³ê o
zabezpieczeniu rodków na opracowanie dokumentacji do funduszy
unijnych.
Gra¿yna Karpowicz
Burmistrz

25-lecie Radovii

(RADOWO MA£E) W najbli¿sz¹ sobotê, 23 czerwca, Radovia bêdzie obchodziæ 25-lecie swojego powstania.

Z tej okazji, na stadionie w Radowie
Ma³ym, w godz. 10.00-12.00 odbêd¹ siê

powiatowe zawody stra¿ackie. Póniej
odbêdzie siê turniej pi³karski. Radovia
zaprosi³a do siebie na rozgrywki takie
kluby jak Ina Goleniów, Lech Czaplinek
i Spójnia widwin. Radovia zagra dwoma dru¿ynami; ligow¹ oraz honorow¹,
z³o¿on¹ z by³ych pi³karzy Radovii. KAR

GIMNAZJALISTKA
Z WÊGORZYNA
DRUGA W POLSCE

Uczennica Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie Katarzyna Drapa³a w dniach 12  14
czerwca 2007 roku reprezentowa³a swoj¹ szko³ê, miejscowoæ 
Wêgorzyno, powiat  ³obeski oraz
województwo - zachodniopomorskie w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu
¯ycia PCK w Zgierzu ko³o £odzi.
Patronat nad Olimpiad¹ obj¹³
Minister Zdrowia oraz Minister
Edukacji Narodowej.
Etap krajowy obejmowa³ ocenê
wiedzy uczniów na temat zdrowia i
sposobów jego ochrony. Konkurs
mia³ formê testu sk³adaj¹cego siê ze
100 pytañ oraz zadañ praktycznych
z udzielania pierwszej pomocy.
Wa¿nym kryterium oceny uczestników olimpiady by³a przygotowana
i przeprowadzona przez zawodnika
dowolna akcja promuj¹ca zdrowie
na terenie szko³y lub poza ni¹. AkREKLAMA

Skrzynka na listy przy drodze w Radowie Ma³ym
Odbiorca wiewiórka.pl
REKLAMA
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cja prozdrowotna naszej uczennicy
pt. ¯yjmy d³u¿ej otrzyma³a wyró¿nienie za najbardziej interesuj¹c¹ i wartociow¹ akcj¹ promuj¹c¹
zdrowy styl ¿ycia.
Na tej olimpiadzie spotkali siê
zwyciêzcy wszystkich województw, w tym równie¿ nasza gimnazjalistka Katarzyna Drapa³a, reprezentuj¹ca województwo zachodniopomorskie.
Wielki wysi³ek w³o¿ony w
trudn¹ pracê przyniós³ piêkne zwyciêstwo Kasi. Gimnazjalistka z
Wêgorzyna pokona³a 15 uczestników z ca³ej Polski, zdobywaj¹c II
miejsce.
Jak widaæ, niektórzy uczniowie
swój wolny czas chc¹ i potrafi¹ wykorzystaæ na w³asne ambitne zainteresowania. Interesuje ich nie tylko
wirtualny wiat komputerów, gier,
ale równie¿ ... zdrowy styl ¿ycia.
Opiekun uczennicy
 E. Adamów
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Widziane z boku

By³em na Walnym Zgromadzeniu
SM Jutrzenka w £obzie. Swymi spostrze¿eniami chcia³bym podzieliæ siê z
czytelnikami Tygodnika £obeskiego.
Podoba³a mi siê dyskusja nad protoko³em polustracyjnym pani Niecewicz-Cierpisz ze Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowej. Otó¿ ta
pani w samych superlatywach ocenia³a
dzia³ania Zarz¹du Sp-ni, lecz w wielu
kwestiach myli³a siê i mo¿na by³o spostrzec sprzeczne opinie wydawane
przez pani¹ lustrator, z kilkoma nie
zgadza³a siê nawet radczyni Sp-ni pani
Hajdukiewicz. W pewnym momencie
nawet pani lustrator k³ama³a twierdz¹c,
¿e badanie bilansu Sp-ni zosta³o dokonane za darmo  co wywo³a³o oklaski
szczególnie Rady Nadzorczej. Niestety
nie by³a to prawda, gdy¿ ze sprawozdania finansowego Sp-ni Jutrzenka wynika, ¿e Sp-nia odprowadzi³a do Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego za lustracjê i badanie bilansu kwotê
5.490,00 z³otych, a tak¿e sk³adkê cz³onkowsk¹ w kwocie 7.280,00 z³. Do oceny przeprowadzonej lustracji jak ula³
pasuje stare powiedzenie Mamo
chwal¹ nas. Kto? Wy mnie a ja was.
Fachowej oceny, nie zostawiaj¹c
suchej nitki na sprawozdaniu lustracyjnym, dokona³a pani Helena Szwemmer.
Pani Helena szybko wyliczy³a te¿, ¿e
niepotrzebna jest proponowana podwy¿ka na fundusz remontowy, gdy¿ po
dodaniu wszystkich dochodów i odjêciu planowanych kosztów Sp-ni powinno jeszcze zostaæ oko³o 200 tysiêcy z³.

Nastêpnie pan Roman Witulski nie
chc¹c siê pastwiæ nad pani¹ lustrator,
widz¹c wartoæ badania lustracyjnego poda³ wniosek o wyst¹pienie ze
Zwi¹zku Rewizyjnego, gdy¿ jest to
marnowanie pieniêdzy. O ile mo¿na
by³o odnieæ wra¿enie, ¿e pani lustrator
momentami nie wie co mówi, o tyle by³o
widaæ, ¿e pani ksiêgowa Sp-ni wiadomie poda³a w swoim sprawozdaniu finansowym cyfry i kwoty jakie chcia³a
podaæ. Jedno mataczenie pani ksiêgowej wy³apa³ pan Stanis³aw Puchalski,
odnosi³o siê ono do wyliczonej redniej
p³acy w Sp-ni Jutrzenka; wg wyliczenia pani ksiêgowej wynosi³a ona
2.200,00 z³ na osobê bez p³ac Zarz¹du,
a jak wyliczy³ to z podanych w sprawozdaniu kwot na p³ace po podzieleniu
przez iloæ zatrudnionych pracowników kwota ta wynios³a ponad 2.600,00
z³ na pracownika. Nigdzie w sprawozdaniu finansowym nie by³o mo¿na znaleæ
p³ac (kosztów utrzymania) Zarz¹du.
Ze sprawozdania finansowego Spni wynika³o, ¿e SM Jutrzenka ponios³a ponad pó³ miliona strat, oraz ¿e zad³u¿enie cz³onków Sp-ni jest te¿ oko³o
500 tys. z³. Wiêkszoæ dyskusji skupi³a
siê na zapocz¹tkowanym przez pana Jerzego Mechliñskiego temacie zad³u¿enia lokatorów wobec Sp-ni Jutrzenka. Jest to temat rzeka, trudny do rozwi¹zania, bo z tym problemem borykaj¹
siê wszystkie SM w Polsce i chyba nie
ma takiej, w której nie by³oby zad³u¿eñ.
Z problemem tym Sp-nia jako sobie na
tle innych radzi, choæ przy wiêkszym

Wycieczka do Brukseli
List My te¿ tam bylimy jest oryginalnym opracowaniem uczennicy z
Gimnazjum z Wêgorzyna. Przy tej okazji warto nieco poszerzyæ te wiadomoci o informacje, które nie znalaz³y siê
w licie Agaty Rzepki. W wycieczce do
Brukseli na pocz¹tku maja wziê³o
udzia³ w sumie 8 osób z £obza i Wêgorzyna. Organizatorem wyjazdu by³ Zarz¹d Wojewódzki Ligi Polskich Rodzin
w Szczecinie, przy udziale Zarz¹du
Powiatowego z £obza, a sponsorem
pose³ do Parlamentu Europejskiego
Sylwester Chruszcz.
Warto dodaæ, ¿e miejsca dla m³odzie¿y z gminy Wêgorzyno zosta³y
wynegocjowane na spotkaniu pana
pos³a z burmistrzem pani¹ Gra¿yn¹
Karpowicz oraz z so³tysami tej gminy.

Jak zwykle w takich przypadkach chêtnych by³oby bardzo wielu, czego dowiadczylimy osobicie podczas krótkiego spotkania z ciekaw¹, ambitn¹
m³odzie¿¹ ze Szkolnego Klubu Europejskiego. G³ównym celem wycieczki
by³ Parlament Europejski w Brukseli, a
przy okazji zwiedzanie miasta. O wra¿eniach pisze Agata Rzepka. Warto jeszcze
dodaæ, ¿e ca³y wyjazd by³ ca³kowicie
bezp³atny, a uczestnicy otrzymali jeszcze po 30 euro ka¿dy jako kieszonkowe.
Zarz¹d Powiatowy LPR w £obzie
podejmie starania, aby tak¿e przedstawiciele m³odzie¿y z pozosta³ych gmin
mogli skorzystaæ z takiej okazji, jakiej
dowiadczyli ich rówienicy z £obza i
Wêgorzyna.
LPR £obez Bronis³aw Micek

zaanga¿owaniu mog³oby byæ lepiej.
By³ to wa¿ny temat, lecz - moim zdaniem - du¿o wa¿niejszym jest sprawa
zad³u¿enia Sp-ni. Zdziwi³o mnie, ¿e
prócz pani H. Szwemmer nikt nie wspomina³ nawet o tym, ¿e Sp-nia za rok
2006 ponios³a ponad 500 tys. z³ strat.
Skoro nic siê nie mówi o 500 tys. strat
to znaczy, ¿e jest przyzwolenie, aby za
2007 mog³o byæ np. milion.
Widz¹c dzia³anie Zarz¹du Sp-ni
mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w³adze na
si³ê szukaj¹ kosztów. Przyk³adem na to
niech bêdzie wymiana dachu na Osiedlu Orzeszkowej. Dziwi, ¿e nie remont
a wymiana, choæ ca³e osiedle ma niewiele ponad 20 lat. W mojej ocenie chodzi o to, aby zd¹¿yæ przed 1 sierpnia, bo
od tego dnia wchodzi w ¿ycie nowa
ustawa o spó³dzielczoci mieszkaniowej, wed³ug której ka¿dy blok bêdzie
oddzielnie rozliczany. Mo¿e równie¿
chodzi o to, aby wiadomie utrudniaæ
tym blokom, które by chcia³y od³¹czyæ
siê od Sp-ni.
Dziwi fakt, ¿e w dyskusji nie brali
udzia³u cz³onkowie Rady Nadzorczej,
brali jedynie udzia³ w g³osowaniach,
gdzie byli za podwy¿szeniem o 20 gr na
fundusz remontowy oraz przeciw wyst¹pieniu z Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego Sp-ni Mieszkaniowych. W
mojej ocenie ta Rada nie dzia³a w interesie swych cz³onków i bardzo dobrze,
¿e to ju¿ ostatni rok ich rz¹dzenia.
Ca³a dyskusja by³a przepe³niona
trosk¹ o interesy cz³onków Sp-ni, szkoda, ¿e cz³onkowie R.N. tego nie zauwa¿yli. Ca³e zebranie dobrze prowadzi³
pan Zdzis³aw Szklarski, choæ pod koniec zebrania nie zapanowa³ nad krzykiem pani V-ce Prezes Katarzyny Rzepkowskiej i piskiem radczyni pani Hajdukiewicz, która to ju¿ kolejny rok popisuje siê chamskim zachowaniem.
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Zaczê³o siê od wyst¹pienia pana Tomasza Mechliñskiego, który stwierdzi³, ¿e
Zarz¹d Spó³dzielni ³amie Statut i poda³
dwa przyk³ady, prosz¹c pani¹ radczyniê
o opiniê prawn¹ tych przyk³adów. Nie
zgadza³a siê z tym pani V-ce Prezes
Rzepkowska i w trakcie wyst¹pienia
pana Tomasza próbowa³a go zakrzyczeæ, do³¹czy³a do niej pani radczyni i
ca³a trójka jednoczenie siebie przekrzykiwa³a, a pani radczyni wyj¹tkowo
dononie piszcza³a. Gdybym mia³ ze
sob¹ kamerê i to nagra³ zapewne zdoby³bym tym filmem pierwsz¹ nagrodê w
programie miechu warte. Ale u wielu cz³onków wzbudzi³o to tylko niesmak i za¿enowanie. Przerwa³ to dopiero jeden z delegatów twierdz¹c, ¿e
przecie¿ pan Mechliñski jest wybrany
do komisji statutowej, wiêc bêdzie
móg³ wnioskowaæ zmiany w nowym
statucie Sp-ni. Mylê, ¿e nowa ustawa
o Spó³dzielczoci Mieszkaniowej pozwoli wszystkim cz³onkom ¿yæ spokojnie nie martwi¹c siê, co te¿ w³adze
Sp-ni nam wywin¹.
K. Czmielewski
P.S. Wielu moich znajomych mówi
do mnie: Czemu wy siê czepiacie tej Spni? Przecie¿ tak ³adnie pomalowanych i
zagospodarowanych placów wokó³ bloków spó³dzielczych ma³o gdzie mo¿na
spotkaæ. Owszem jest to prawda, lecz pieni¹dze na to nie pochodzi³y tylko z funduszu remontowego, który wczeniej by³
pobierany przez Sp-niê w kwocie 1,20 za
mkw. Sp-nia te¿ nie zwraca³a lokatorom
nadp³at za ogrzewanie i posiada³a pieni¹dze za przekszta³cenie mieszkañ ze spó³dzielczych lokatorskich na w³asnociowe. £atwo obliczyæ jaka to olbrzymia
kwota, gdy¿ przekszta³ceñ dokona³o
prawie 1000 cz³onków, za te pieni¹dze
mo¿na by³o wybudowaæ te dwa bloki,
które teraz Sp-nia chce budowaæ.
Maj¹c takie pieni¹dze to ¿adn¹ sztuk¹
by³o dokonanie tego. Do tego co roku
wp³ywa ponad 400 tys. za wynajem
lokali u¿ytkowych. Nie chodzi o to co zrobiono, a zrobiono du¿o, ale za ile?

My te¿ tam bylimy
W dniach 1-3 maja br., ja i Jakub Szproch zostalimy wydelegowani do Brukseli. Jest to urocze
miasto po³o¿one w Belgii. Bruksela jest stolic¹ Unii Europejskiej,
od której rozpoczê³a siê nasza
przygoda.
Od wrzenia 2004 roku jestemy
cz³onkami szkolnego Klubu Europejskiego Europejczyk XXI w.,
mieszcz¹cego siê przy gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie. Klub
organizuje liczne prezentacje pañstw
nale¿¹cych do Unii, które przedstawiane s¹ uczniom naszej szko³y. Prowadzimy konkursy tematyczne oraz
przeprowadzamy ankiety ze znajomoci Unii Europejskiej wród klas
pierwszych, by okreliæ, jak¹ wiedzê
posiadaj¹ uczniowie. Opiekunem
Klubu jest pani Ma³gorzata Trytek,
która doceniaj¹c nasz¹ trzyletni¹ pracê da³a nam mo¿liwoæ poznania Unii
od rodka.
Sponsorem wycieczki by³ pan

Sylwester Chruszcz z partii Liga Polskich Rodzin. W wyjedzie tym brali
udzia³ gimnazjalici, licealici oraz
studenci z ca³ej Polski. Jechalimy
autokarem przez Niemcy. Na miejscu
otrzymalimy przewodnika, który
zaznajomi³ nas z ciekawymi sekretami, niektórych miejsc.
W Brukseli mielimy okazjê byæ
w Parlamencie Europejskim, zwiedziæ Katedrê w. Micha³a i Guduli,
s³yn¹c¹ z piêknych szesnastowiecznych witra¿y. Resztê wolnego czasu
spêdzilimy na rynku starego miasta,
gdzie podziwialimy przepiêknie odrestaurowane budowle architektury
gotyckiej.
Wed³ug Ko³akowskiego podró¿
jest celem, do którego popêdza nas
ciekawoæ poznania nowych miejsc i
ludzi. Ta podró¿, choæ by³a mêcz¹ca,
by³a bardzo ciekawym prze¿yciem,
które na d³ugi czas utkwi w mojej pamiêci. Miejsca i ludzie pozostan¹ w
niej na zawsze.
Agata Rzepka
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Kazimierz Rynkiewicz w
swoich felietonach, publikowanych w Tygodniku £obeskim, porusza bardzo istotne
problemy powiatowej spo³ecznoci, a zawarte w nich
spostrze¿enia nie pozostawiaj¹ czytelnika obojêtnym.
Dowiadczam tego na podstawie licznych rozmów, w
których czytelnicy Tygodnika ¿ywo komentuj¹ wypowiedzi felietonisty. Po lekturze
tekstu pt.: CIS tak, ten kierunek
 nie, pomyla³em: no có¿, nic dodaæ, wiele w tym racji. Dlaczego
wiêc piszê? Otó¿ nie chcia³bym,
aby tekst Kazimierza Rynkiewicza
zosta³ potraktowany jako kolejna
krytyka instytucji, która zewsz¹d
zbiera pochwa³y. Zreszt¹ sam Rynkiewicz, przed tak jednostronnym
odbiorem tekstu, niejako zabezpiecza siê ju¿ w pierwszej czêci
tytu³u pisz¹c CIS tak .
Rozumiem, ¿e formu³owane
tezy zyskuj¹ na wiarygodnoci,
kiedy podparte s¹ konkretnymi
przyk³adami, ale to nie zwalnia
mnie z obowi¹zku, aby powiedzieæ, ¿e nie wszystkie przyk³ady
przytoczone przez autora felietonu jako pozytywne, takimi s¹.
Niemniej jednak, zgadzam siê, ¿e
rol¹ dysponentów mienia publicznego jest m.in. tworzenie warunków powstawania i rozwoju lokalnej przedsiêbiorczoci, która poprzez naturalne wroniêcie w rodowisko, zapewnia stabilny rozwój gminy, powiatu. Prawd¹ jest
to, ¿e tam gdzie zbieg³y siê: prorynkowe podejcie do kierunku
dysponowania mieniem publicznym z gotowoci¹ podjêcia ryzyka prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej  to na ogó³ taki maria¿
pozostawi³ po sobie konsekwencje w postaci nowych firm tworz¹cych rynek pracy. Niestety, nie
zawsze tak jest, i nie zawsze taki
maria¿ przynosi oczekiwany rezultat, ale te¿ nie jest to czysto
rynkowa droga powstawania nowych firm. Prawd¹ jest jednak to,

TO NIE PROBLEM CIS-u
¿e pieni¹dz publiczny (bud¿etowy)
jest w naszych warunkach niezwykle wa¿nym stymulatorem przedsiêbiorczoci, a w okresach bessy staje
siê elementem gry rynkowej decyduj¹cym nieraz o byæ lub nie byæ
niektórych firm. W przypadku du¿ych inwestycji pieni¹dz publiczny
stanowi powa¿ne ród³o wzmocnienia kondycji wykonawcy. W ostatnich dniach maja zarz¹d powiatu
og³osi³ przetarg na przebudowê
obiektów po stra¿y po¿arnej w
£obzie na orodek geodezyjny, i 
jak s³yszê  u nas brak jest firmy
budowlanej zdolnej do podjêcia siê
tego zadania. Pocieszam siê tym, ¿e
na pewno le s³yszê, a miliony za
wykonanie tej us³ugi zasil¹ konta
lokalnych przedsiêbiorców.
Kazimierz Rynkiewicz w swoim
felietonie pisze: CIS tak, jako zaplecze dla rynku, ale ten kierunek 
nie! Ostatnio s³ychaæ, ¿e CIS chce
ju¿ dzia³aæ na rynku! Zastêpowaæ
normalne firmy, wiadczyæ us³ugi.
Czy kto przez chwilê zastanowi³
siê, jaki bêdzie tego efekt za kilka
lat? CIS zbuduje parking, chodnik,
drogê, wiêc nie zbuduj¹ ich firmy.
Krytyka tej sytuacji, aczkolwiek
w czêci uzasadniona, jest jednostronna i niepe³na. Rzeczywicie,
kilka podobnych zadañ CIS na pewno wykona, ale có¿ by³by to za rynek, który zamiera z powodu 100
czy 200 tysiêcy z³otych wydanych
na prace, które  gdyby nie CIS  z
ca³¹ pewnoci¹ d³ugo czeka³yby
jeszcze na swój czas. CIS w ten sposób, poprzez te prace szkol¹c osoby
trwale bezrobotne, wyj¹tkowo skutecznie przywraca je niejako do
normalnego ¿ycia. Wyj¹tkowo skutecznie, bo ponad po³owa znajduje
trwa³e zatrudnienie. Oczywicie lepiej by by³o, gdyby te prace nie stanowi³y  jak to ujmuje red. Rynkiewicz  konkurencji dla dzia³aj¹cych
u nas firm. Lepiej by by³o, gdyby

Kolka
Z wielk¹ radoci¹ i satysfakcj¹
przyj¹³em wiadomoæ o powstaniu
Memoria³u im. Miko³aja Kondratowicza. By³em w Jego ¿yciu sportowym tym, który go szkoli³. By³em tym,
który mia³ mo¿liwoæ poznaæ Jego
cechy pozytywne i negatywne. Jego
stan cech psycho  fizycznych i wolicjonalnych. W ¿yciu szkoli³em pi³karzy w 13-tu klubach, przez moje rêce
przewinê³o siê oko³o 600 pi³karzy, lecz
z iloci tej utkwi³a mi w pamiêci ma³a
garstka kilkunastu zawodników, a
wród nich zdecydowanie Miko³aj
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Kondratowicz vel Kolka, bo tak go
popularnie nazywano.
By³ niepowtarzalnym zawodnikiem. Z uporem, wielkim zaanga¿owaniem i cierpliwoci¹ walczy³ o miejsce
miêdzy s³upkami w ³obeskiej dru¿ynie
wiatowida. Punktualny, zawsze
przygotowany do treningu czy meczu,
nad wyraz skromny, prawdomówny,
kole¿eñski, zawsze zadowolony z bycia
cz³onkiem ³obeskiego klubu. Serdecznie oddany kolegom, s³u¿¹cy im pomoc¹ i dowiadczeniem, by³ niepowtarzalnym wzorem do naladowania.

CIS podj¹³ siê szkolenia w specjalnociach poszukiwanych na rynku,
choæby takich jak uk³adanie kostki
kamiennej (nie myliæ z tzw. polbrukiem). W moim odczuciu krytyka
zaprezentowana w felietonie o wiele bardziej zasadna jest w odniesieniu do robót publicznych. Jednak za
taki stan rzeczy, winê ponosz¹ kolejne rz¹dy i parlamenty tworz¹c u³omne prawo, bo to obecny stan prawny
sprawia, ¿e burmistrzowie zatrudniaj¹  czêsto bardzo niechêtnie 
rzesze bezrobotnych przy pracach
publicznych. Efekty tych prac s¹
jednak niezwykle kosztowne spo³ecznie, bowiem ich jakoæ i efektywnoæ jest bardzo niska. A op³acane s¹ z podatków, które z kolei
podnosz¹ koszty funkcjonowania
firm i obni¿aj¹ dochody osobiste
podatników. Ale zatrudnienie w systemie prac publicznych jest zajêciem ogromnie poszukiwanym
wród osób zarejestrowanych w
Urzêdzie Pracy ze wzglêdu na ich
niewielk¹ uci¹¿liwoæ. Na te cele
bud¿et pañstwa zapewnia ogromne
rodki, o które nasz PUP potrafi
wyj¹tkowo skutecznie zabiegaæ, i
trudno mieæ o to pretensje do jego
kierownictwa. Nie ma natomiast
mechanizmów skutecznie sprzyjaj¹cych przedsiêbiorcom w zatrudnianiu poprzez Urzêdy Pracy. Nie
ma mechanizmów zatrudniania w
systemie prac publicznych przy inwestycjach realizowanych ze rodków publicznych. A zatem nie PUP,
nie CIS s¹ przyczyn¹. Ich dzia³ania
s¹ skutkiem obowi¹zuj¹cego prawa.
CIS na pewno nie ogranicza poda¿y
na rynku pracy, bo có¿ znaczy grupa
60 osób objêtych programem wobec
prawie 4000 zarejestrowanych w
PUP. Nie ograniczaj¹ jej te¿ inne
programy realizowane przez Urz¹d
Pracy, mimo, ¿e obejmuj¹ ok. 1000
bezrobotnych, poniewa¿ jeszcze
prawie 3000 osób poszukuje pracy,

albo raczej jest zarejestrowanych.
Wielka szkoda, ¿e nie ma ju¿ regulacji obowi¹zuj¹cych w latach 90.
Otó¿ w tamtym czasie prace publiczne organizowaæ mo¿na by³o
wy³¹cznie w trakcie inwestycji zlecanych z bud¿etu samorz¹du, a wykonywanych przez firmy zatrudniaj¹ce okrelon¹ liczbê bezrobotnych. Osobicie wola³bym, aby
parking przy Starostwie wykonywany by³ w³anie w tym systemie,
bowiem wówczas wydane na inwestycjê pieni¹dze podatnika wzmacnia³yby lokaln¹ przedsiêbiorczoæ.
Nieraz mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
zjawisko bezrobocia sta³o siê u nas
swoistym biznesem.
Efekt tej sytuacji jest ju¿ taki,
¿e dzi firmy poszukuj¹ pracowników wród wiêniów i obcokrajowców. A bywa te¿ tak, ¿e nie
przyjmuj¹ zleceñ z powodu braku
r¹k do pracy i ograniczaj¹ swoje
mo¿liwoci produkcyjno-us³ugowe. Tak, ¿e problem nie jest prosty
i jednoznacznie zdefiniowany.
Pewne natomiast jest jedno  budujemy pañstwo, które red. Rynkiewicz opisuje postawionym na
koniec felietonu pytaniem: Tylko kto wtedy utrzyma CIS-y, markety i bud¿etówkê?. Diagnoza
bardzo trafna, tylko nies³usznie
ograniczona do powiatu ³obeskiego, choæ problemy te w £obzie
szczególnie mocno siê ogniskuj¹
z powodu wyj¹tkowej aktywnoci
szefów PUP i CIS. Mam nadziejê,
¿e g³os Kazimierza Rynkiewicza
oka¿e siê wa¿nym przyczynkiem
do refleksji nad tym, co my, tu w
powiecie ³obeskim, mo¿emy zrobiæ aby lokalna przedsiêbiorczoæ nie czu³a siê wypierana
przez innych, aby odczu³a realne oparcie w decydentach wydaj¹cych miliony z ich podatków. A
jest o czym myleæ.
Ryszard Brodziñski

Mo¿na mu by³o w ka¿dym trudnym
momencie zaufaæ. Szczerze kocha³
sportow¹ m³odzie¿ i z pe³nym zaanga¿owaniem przekazywa³ jej swoj¹
wielk¹ boiskow¹ wiedzê. Potrafi³ jak
nikt inny przyci¹gn¹æ do siebie m³odych adeptów pi³ki i wpajaæ im najlepsze cechy sztuki pi³karskiej. Niech lokalne rodowisko ma go w pamiêci,
niech pisze o nim, bo on na tak¹ pamiêæ
zas³u¿y³ po wsze czasy. ¯ycie go nie
pieci³o i jak zauwa¿a poeta:

Szkó³, urzêdów i kamienic i chat
Mymy szli do Niepodleg³ej szli.

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, bia³ych dworków i chat
Mymy wci¹¿ do Niepodleg³ej szli.
A mymy szli, i szli, i szli  niepokonani
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,

Oczywicie po drodze odpoczywaj¹c nasz Kolka pas³ bia³e niedwiedzie. I w³anie t¹ drog¹ ¿ycia
doszed³ jako ch³opiec do piêknego
£obza, któremu odda³ to, co mia³ najpiêkniejsze  swoje ¿ycie. ¯ycie okraszone kanonami prawdy. ¯ycie z krwi
i koci Kresowiaka. Pozostanie zawsze w naszej pamiêci.
Franciszek Paszel
P.S. Komitetowi organizacyjnemu
Memoria³u im. Miko³aja Kondratowicza serdecznie gratulujê inicjatywy.

tygodnik ³obeski 19.06.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str. 15

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 Scoda Favorit LX pojemnoæ 1283, benzyna + gaz, komplet opon zimowych z felgami, autoalarm na pilota, stan bardzo dobry.
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 397
64 48 lub osobicie ul. Wojska Polskiego 4/2 £obez.

INNE

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
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.

INNE
n Sprzedam nowy silnik elektryczny 4 kw. Tel. 604 565 270
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.
n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kupiêgrunty rolne. Tel. 692 883
670

MIESZKANIA

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

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

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

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam mieszkanie naró¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084
n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866.

US£UGI

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

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

n Wynajmê halê i pomieszczenie
warsztatowe w Gryficach, wszystkie
media, du¿y plac manewrowy. Tel.
091 384 08 39, 509 431 779

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

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

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

Redakcja Tygodnika
£obeskiego

zatrudni
przedstawiciela
handlowego

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

Wyró¿nienia
po sezonie

(WÊGORZYNO) W minion¹ sobotê odby³o siê zakoñczenie sezonu dla
zawodników LKS Sparta. Pami¹tkowe
statuetki otrzymali: Krzysztof Gwód
 za króla strzelców minionego sezonu.
Dla Sparty zdoby³ on 14 bramek. Andrzej Nadkierniczny otrzyma³ wyró¿nienie w kategorii waleczne serce, za
S³awomir Nowak oraz Dominik Raj za
najwiêksz¹ liczbê odbytych treningów
w sezonie.
(msz)

Zszed³ poni¿ej 50 sekund

Znakomity wynik
Marcina
Grynkiewicza
(KRAJ) Nasz gimnazjalista Marcin Grynkiewicz wygra³ Igrzyska
M³odzie¿y Szkolnej pokonuj¹c barierê 50 sekund. Nie uda³o to siê ¿adnemu z jego konkurentów.
Marcin startowa³
w miniony weekend w
XXII Ogólnopolskich
Igrzyskach LZS M³odzie¿y Szkolnej w LA
w Zamociu. Nasz
gimnazjalista trenuje
w LKS Pomorze Stargard Szcz. i ten klub reprezentowa³.
W swojej kategorii  juniora m³odszego  Marcin bieg³ na 400 metrów.
Zaj¹³ pierwsze miejsce z czasem 49,23
sek. Drugi za nim Wojciech Askuntowicz z GLKS Olsza Olszana przybieg³
z czasem 50.04 sek. W tym biegu startowa³o 18 najlepszych zawodników z
ca³ego kraju.
KAR

Damian Padziñski dziêkuje

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ ca³ej dru¿ynie za wk³ad jaki w³o¿y³a do tego abym w tym sezonie
zosta³ wyró¿niony jako najlepiej
strzelaj¹cy zawodnik powiatu ³obeskiego. To dziêki moim kolegom z
dru¿yny osi¹gn¹³em tak¹ iloæ zdobytych bramek. Nagroda ta wiadczy o
tym, ¿e na sukcesy pracuje ca³a dru¿yna a nie jednostki.

W imieniu dru¿yny dziêkuje kibicom którzy nas wiernie wspierali,
dziêki nim wiemy ¿e nasze starania na
boisku s¹ zauwa¿alne w Doberskim
spo³eczeñstwie!!!!

SPORT
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Zwyciêstwo z liderem
na po¿egnanie sezonu
WIT Szczecin  SPARTA Wêgorzyno 2:4 (2:1)
SPARTA: Przemys³aw Noryca,
Edward Tondrik, Artur Nadkierniczny,
Marcin Nadkierniczny, Jaros³aw Konieczny (Damian Szubert), S³awomir
Nowak (Pawe³ Samal), Tomasz Side³,
Zbigniew Nadkierniczny, Dariusz Nadkierniczny (Dominik Raj), Wojciech
Kli, Krzysztof Gwód.
Bramki: Wojtek Kli 44, Krzysztof
Gwód 46, 75, Pawe³ Samal 85.
Sêdzia: Jaros³aw Korolczuk
¯ó³te kartki: Zbigniew Nadkierniczny, Edward Tondrik, Dariusz Nadkierniczny, Artur Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny.
Pi¹tkowy wczesny wieczór, dobre
warunki pogodowe, a tak¿e idealny stan
murawy w dzielnicy Skolwin, gdzie na
co dzieñ mecze swoje rozgrywa szczeciñski wit - to wszystko sprawi³o, i¿
kibice, którzy ogl¹dali ostatnie spotkanie sezonu 2006/07 z pewnoci¹ tego
nie ¿a³owali. Obie jedenastki wietnie
dopasowa³y siê do wspomnianej atmosfery i warunków, pokazuj¹c ca³kiem
ciekawy i przyzwoity futbol, mimo, i¿
oba zespo³y w ostatniej kolejce nie mia³y ju¿ specjalnie o co graæ.
Pierwsi o zdobycie bramki pokusili
siê miejscowi w 4 minucie, uderzaj¹c
zza linii pola karnego, jednak pewnie
interweniowa³, dobrze spisuj¹cy siê
tego dnia, Przemek Noryca. W 7 minucie z linii rodkowej boiska, Tomasz
Side³ idealnie podaje do Krzyka
Gwodzia, który z obroñc¹ na plecach
oddaje silny, lecz niecelny strza³. Trzy
minuty póniej nie gorzej od poprzednika zagrywa S³awek Nowak, którego
podanie dociera do Wojtka Klisia, lecz
dobrze spisuj¹cy siê bramkarz witu na
przedpolu udanie zablokowa³ strza³ napastnika Sparty. W 16 minucie znów
gospodarze zmuszaj¹ bramkarza Sparty do interwencji, tym razem po strzale
napastnika z niewielkiej odleg³oci.
Trzy minuty póniej kolejne prostopad³e podanie do Krzyka Gwodzia, który zosta³ tym razem uprzedzony przez
golkeepera witu. W 22 min. pada
pierwszy gol. Podanie w uliczkê oraz
chwilowe odpuszczenie krycia przez
blok defensywny Sparty, umo¿liwi³ zawodnikowi witu skuteczne uderzenie,
wyprowadzaj¹ce swój zespó³ na prowadzenie.
W 31 min. kapitaln¹ interwencj¹
popisa³ siê Noryca, broni¹c potê¿ny
strza³ z kilku metrów napastnika witu.
Niestety w 33 minucie ten sam zawodnik po wczeniejszym dorodkowaniu z
lewej strony, uderza futbolówkê nie do
obrony dla naszego bramkarza i w tym
momencie wynik brzmi 2:0. W 42 minucie, póniejszy bohater meczu, Krzysiek Gwód marnuje stuprocentow¹
okazjê. Z prawej strony otrzyma³ p³askie podanie od Wojtka Klisia i tylko
dziêki minimalnym udziale bramkarza

witu, wynik meczu w tym momencie
nie uleg³ zmianie. Jednak co siê odwlecze, to nie uciecze. W 44 minucie Kli
otrzymuje podanie w rodkowej strefie
boiska. Nastêpnie odwraca siê w kierunku bramki, nabiera pe³nego rozpêdu
i mimo asysty dwóch zawodników gospodarzy oraz wyjciu bramkarza,
umieszcza pi³kê w bramce rywali.
Po przerwie od mocnego uderzenia
rozpoczêli Spartanie. Tu¿ po wznowieniu gry, b³¹d i niefrasobliwoæ obroñców, wykorzysta³ najskuteczniejszy
strzelec Sparty, staj¹c oko w oko z
bramkarzem witu i pewnym strza³em
doprowadzi³ stan meczu do wyrównania. Od 72 minuty gospodarze graj¹ w
10. To udaje siê wykorzystaæ zawodnikom Sparty, którzy ju¿ po 180 sekundach gry w przewadze zdobywaj¹ trzeciego gola, którego autorem jest
Krzysztof Gwód, zdobywaj¹c swoj¹
14 bramkê w tym sezonie. W 84 minucie ten sam zawodnik by³ bliski zdobycia kolejnej bramki, jednak w zamieszaniu w polu karnym nie zdo³a³ oddaæ celnego strza³u. Minutê póniej na lewym
skrzydle Wojtek Kli urywa siê obroñcom witu, zbiega do linii koñcowej,
podaje wzd³u¿ linii bramkowej sk¹d

formalnoci dope³nia Pawe³ Samal. Ta
bramka odebra³a ca³kowicie ochotê do
walki miejscowym. W 90 minucie sam
Kli móg³ zdobyæ kolejn¹ bramkê, jednak zdecydowa³ siê odgrywaæ do
Gwodzia co umo¿liwi³o skuteczn¹ interwencjê obroñcom witu. Mecz koñczy siê zas³u¿on¹ wygran¹ Sparty. S³owa pochwa³y nale¿¹ siê ca³emu zespo³owi za podjêcie walki przy stanie 2:0,
jak równie¿ za wywalczone 5 miejsce,
najwy¿szego jak do tej pory na finiszu
rozgrywek.
JUNIORZY WICELIDEREM
Swój wa¿ny mecz rozegrali równie¿
juniorzy. Zespó³ prowadzony przez
Krzysztofa Gwodzia walczy³ z juniorami witu o prym w tabeli. W 23 minucie na prowadzenie swój zespó³ wyprowadzi³ Arian Demko. Piêæ minut póniej szalenie mocny strza³ by³ nie do
obrony dla Jonatana Sawki. Po przerwie
znowu m³odzi zawodnicy Sparty wychodz¹ na prowadzenie za spraw¹ Damiana Kowalczyka. Od 70 minuty miejscowi zepchnêli nieco do obrony spartañskich juniorów skutkiem czego by³y
dwa zdobyte gole. Pomimo pora¿ki,
juniorzy Sparty, pozostali na drugim wysokim miejscu.
(msz)

Powalczyli z przysz³ym
czwartoligowcem
RADOVIA Radowo Ma³e  PIAST Choszczno 2:3 (1:3)
Radovia: Micha³ Stosio 
Emil Pilichowski, £ukasz Popiela (Igor Drapikowski), Rafa³
Rosiak, Pawe³ Wojnarowski,
Irek Kulik, £ukasz Tomaszkiewicz, Sylwester Bednarek, Jacek Talarowski, Mateusz Rylling, Marcin Stosio i Micha³
Tchórz. Trener Henryk Kulik.
Bramki dla Radovii: Jacek
Talarowski - 2.
Radovia spada z V ligi i od
przysz³ego sezonu bêdzie graæ
w okrêgówce. O tym by³o wiadomo ju¿ od kilku kolejek i pod
k¹tem gry w tej klasie trener
Kulik przygotowuje dru¿ynê,
wprowadzaj¹c m³odych zawodników. Tak te¿ by³o w meczu z
Piastem Choszczono, wiceliderem, który ju¿ wczeniej zapewni³ sobie awans do IV ligi. Radovia powalczy³a z nim jak równy z równym i tym sportowym
widowiskiem po¿egna³a kibi-

ców do nastêpnego sezonu.
Radovia przegra³a mecz ju¿ na
samym pocz¹tku, po b³êdach
bramkarza. Piast strzeli³ w 4 i 6
min. meczu i póniej goni³, by
odrobiæ straty, ale zabrak³o czasu.
Nie zabrak³o woli walki i ten wynik z wiceliderem V ligi mówi sam
za siebie  Radovia walczy³a i by³a
o krok od remisu, tym bardziej, ¿e
sêdzia nie uzna³  zdaniem wielu
obserwatorów  prawid³owo zdobytej bramki. Okazje do ich zdobycia mieli Rylling, Kulik i Talarowski. Strza³ w okienko tego
ostatniego wybroni³ kapitaln¹ parad¹ bramkarz Piasta. Ten m³odziutki, 17-letni napastnik Radovii, ledwie pojawi³ siê w sk³adzie,
a ju¿ zdoby³ kilka bramek i zapowiada siê na gronego snajpera.
Je¿eli zdobêdzie trochê pi³karskiej og³ady, w przysz³ym sezonie
mo¿e byæ, obok Citki i Ryllinga,
postrachem bramkarzy naszej
okrêgówki.
KAR
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego
Damian Padziñski powiatowym
królem strzelców!
No i rozstrzygnê³o siê! Powiatowym królem strzelców sezonu 2006/07 zosta³
Damian Padziñski z Sarmaty Dobra,
zdobywaj¹c 18 bramek. Damian rozstrzygn¹³ wycig o koronê strzelaj¹c w
meczu z Iskierk¹ 2 gole, podczas gdy
jego bezporedni konkurenci  Marek
Gradus i Kamil Iwachniuk - nie zaliczyli
trafieñ w tej kolejce. Swoj¹ wysok¹ pozycjê potwierdzi³ Krzysztof Gwód,
który w meczu ze witem trafi³ 2 razy i
utrzyma³ czwart¹ pozycjê z 14 golami.
Pan Krzysiu wykona³ najwy¿szy skok,
przebojem wchodz¹c do czo³ówki,
strzelaj¹c po 2-3 gole w meczach. Gdyby gra³ i strzela³ od pocz¹tku sezonu,
chyba odebra³by koronê Padziñskiemu.
Gratulujemy zwyciêzcy. Wkrótce przeka¿emy nagrodê  weekendowy pobyt
w Miêdzyzdrojach dla 2 osób oraz dokonamy szerszego podsumowania minionego sezonu.
Strzelcy powiatu ³obeskiego
18 bramek: Damian Padziñski (Sarmata)
16 bramek: Marek Gradus (Mewa)
15 bramek: Kamil Iwachniuk (wiatowid)
14 bramek: Krzysztof Gwód (Sparta)
11 bramek: £ukasz Tomaszkiewicz,
Mateusz Rylling (Radovia)
9 bramek: Emilian Kamiñski (Sarmata),
Wojtek Kli (Sparta)
8 bramek: Krzysztof Kieruzel, Pawe³
Graczykowski, 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), Jacek Talarowski (Radovia)
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz
Nadkierniczny, Micha³ Szwalec (Sparta), Krzysztof Kulik (Radovia), Kamil
Kacprzak, Micha³ Koba, Kamil Kulczyñski (wiatowid), Dawid Dudek (Sarmata), Arek Paw³owski (Mewa)
2 bramki: Wojtek Dorsz (Sarmata),
Piotr Kie³tyka, Sylwester Micha³owski,
£ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz, Marcin
Grzywacz (wiatowid), Dariusz Kêsy,
Damian Gabry, Miros³aw Pietrowski,
£ukasz Grygiel, £ukasz Gabry (Mewa),
Irek Kulik (Radovia), Pawe³ Samal
(Sparta)
1 bramka: S³awek Nowak, Artur Andrusieczko, £ukasz Rzepka, 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
64 - Sarmata Dobra
45 - Radovia Radowo Ma³e
44 - Sparta Wêgorzyno
42 - wiatowid £obez
42 - Mewa Resko

SPORT

Popis pi³karski
Emiliana Kamiñskiego
Iskierka mierdnica - Sarmata Dobra 1:4 (1:3)
Sk³ad Sarmaty: Brodowicz,
Grzelak, Jaszczuk, Anulicz,
Miko³owski, Za³êcki,
Surma, Dzierbicki,
Skrobiñski, Kaminski,
Padziñski oraz Sad³owski,
Kaleta, Dudek, Gude³ajski,
Lewicki.
Strzelcy bramek dla
Sarmaty: Padziñski (2) 8'
i 24', Kamiñski 9',
Dudek 78'.
Swój ostatni mecz ligowy pi³karze Sarmaty Dobra rozegrali w
mierdnicy z miejscow¹ Iskierk¹.
Wynik tego meczu by³ na tyle istotny dla Sarmaty, ¿e gdyby bezporedniemu rywalowi do drugiego
miejsca w tabeli dru¿ynie KP Police
II nie uda³o siê wygraæ z Or³em Prusinowo, to zwyciêstwo z Iskierk¹
dawa³o Sarmacie drugie miejsce na
koniec sezonu 2006/2007.
Mecz rozpocz¹³ siê od mocnego
uderzenia gospodarzy, gdy¿ ju¿ w 3
min. meczu lec¹c¹ wzd³u¿ bramki
Sarmaty pi³kê skierowa³ do bramki
Sarmaty napastnik gospodarzy Garzyñski. Utrata bramki nie tylko, nie
zdeprymowa³a zawodników z Dobrej lecz wprost przeciwnie podzia³a³a na nich tak mobilizuj¹co, ¿e w
24 min. wynik by³ 1:3 dla Sarmaty.
Najpierw w 8 min. Damian Padziñski zdoby³ bramkê z rzutu karnego,
podyktowanego za faul w polu kar-

nym, minutê póniej Emilian Kamiñski wykorzysta³ sytuacjê sam
na sam z bramkarzem i wyprowadzi³ Sarmatê na prowadzenie i w 24
min. ponownie Damian Padziñski
piêknym technicznym strza³em z
naro¿nika pola karnego przelobowa³ wybiegaj¹cego bramkarza
Iskierki i podwy¿szy³ wynik na 3:1.
Druga po³owa rozpoczê³a siê, tak
jak i pierwsza, od mocnego uderzenia gospodarzy, lecz tym razem zarówno obroñcy Sarmaty jak i bramkarz Damian Brodowicz nie dali siê
zaskoczyæ. Póniej, w miarê up³ywu
czasu, coraz wiêksz¹ przewagê zaczê³a osi¹gaæ dru¿yna goci i to jej
78 min. uda³o siê strzeliæ jeszcze
jedn¹ bramkê. Podczas tej akcji
bramkowej, swój nieprzeciêtny talent pokaza³ po raz kolejny 18-letni
Emilian Kamiñski, który najpierw
na polu karnym Iskierki kiwn¹³ jej
szeciu zawodników i sprzed linii
koñcowej boiska zagra³ na d³ugi
s³upek bramki (jeszcze po drodze
przelobowa³ bramkarza stoj¹cego
na krótkim s³upku), a tam nadbiegaj¹cy Dawid Dudek umieci³ j¹ bez
problemu w bramce. Mimo, i¿ w
sk³adzie Sarmaty z ró¿nych przyczyn zabrak³o Olechnowicza, Kieruzela i Pacelta, a wiêc zawodników
podstawowego sk³adu, to nawet graj¹c w os³abieniu ich przewaga nad
zawodnikami Iskierki, graj¹cymi o
pietruszkê, ani przez moment nie
podlega³a dyskusji.
Juniorzy Sarmaty wygrali 3:1 i
zajêli 5 miejsce w tabeli sezonu
2006/2007.
estan

Górny rz¹d lewej: Jan Zieniewicz (od zawsze z nami), Kazimierz Trojanowski (lekarz), Jaros³aw Jaszczuk, Adrian Lewicki, Mateusz Miko³owski,
Krzysztof Kieruzel, Damian Padziñski, Dawid Dudek, Damian Anulicz,
Antoni Kontowicz (PREZES), Tomasz Surma (TRENER),
Dolny rz¹d lewej: Kamil Pacelt, Marek Gude³ajski, Pawe³ Za³êcki, £ukasz
Olechnowicz, Krzysztof Sad³owski, Kacper Skrobiñski, Damian Dzierbicki,
Pawe³ Graczykowski.
Oraz: Wojciech Dorsz, Damian Brodowicz, Emilian Kamiñski, Dawid
Grzelak, Bogdan Kaczor, Marcin Wierzchowski, Andrzej Mioduszewski (vc
 prezes), Mariusz Pucz (kierownik dru¿yny), Edward Stanis³awczyk (rzecznik prasowy), Zdzis³aw Szkup (skarbnik).
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Wyniki i tabele
Klasa okrêgowa
KP Police II - Orze³ Prusinowo
2:0, Promieñ Mosty - Mewa Resko
2:1, wit Szczecin - Sparta Wêgorzyno 2:4, Ina Iñsko - Korona Stuchowo 0:0, Iskierka mierdnica Sarmata Dobra 1:4, Orkan Suchañ D¹brovia Stara D¹browa 7:0, Vielgovia Szczecin - wiatowid £obez
0:0, Masovia Maszewo - Wicher
Brojce 2:1.
1. wit Szczecin
62 71-27
2. KP Police II
56 74-42
3. Sarmata Dobra
55 64-35
4. Promieñ Mosty
50 42-33
5. Sparta Wêgorzyno 48 47-26
6. Masovia Maszewo 44 46-41
7. Wicher Brojce
42 45-42
8. Iskierka mierdnica 41 56-52
9. D¹brovia Stara D. 40 39-56
10. Korona Stuchowo 39 48-52
11. wiatowid £obez 39 42-44
12. Mewa Resko
37 45-63
13. Vielgovia Szczecin 34 47-78
14. Orkan Suchañ
34 43-44
15. Ina Iñsko
27 44-81
16. Orze³ Prusinowo
21 38-75
V liga
Sparta Gryfice - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 4:2, Vineta Wolin - K³os
Pe³czyce 0:0, Radovia Radowo
Ma³e - Piast Choszczno 2:3, Hutnik
EKO TRAS Szczecin - Fagus Ko³bacz 1:0, Piast Chociwel - Zorza
Dobrzany 3:1, Polonia P³oty - Odra
Chojna 2:3, Pomorzanin Nowogard
- D¹b Dêbno 0:5, Mieszko Mieszkowice - Osadnik Mylibórz 3:1.
1. D¹b Dêbno
79 80-24
2. Piast Choszczno
69 75-30
3. Vineta Wolin
60 62-33
4. Orze³ Trzciñsko-Zd. 58 68-42
5. Odra Chojna
55 67-44
6. Pomorzanin Nowogard 44 59-58
7. Polonia P³oty
39 59-56
8. Sparta Gryfice
39 45-53
9. Piast Chociwel
38 44-32
10. Mieszko Mieszkowice 37 43-36
11. Hutnik EKO TRAS 33 40-49
12. K³os Pe³czyce
31 40-47
13. Fagus Ko³bacz
29 30-57
14. Osadnik Mylibórz 27 40-68
15. Zorza Dobrzany
24 34-100
16. Radovia Radowo Ma³e 21 42-99

SPORT
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ZAWODY WÊDKARSKIE O PUCHAR STAROSTY £OBESKIEGO oraz WÊDKARSKIE MISTRZOSTWA POWIATU

W³adys³aw Sarnowski mistrzem powiatu

(WÊGORZYNO) Niedziela, 17
czerwca 2007 r. Tegoroczne mistrzostwa rozegrano nad jeziorem Wêgorzyno. Organizatorem zawodów wêdkarskich o Puchar Starosty £obeskiego w
kategorii indywidualnej i dru¿ynowej
oraz Mistrzostw Powiatu £obeskiego w
kategorii indywidualnej i dru¿ynowej
by³o Ognisko TKKF B³yskawica
£obez. Impreza ujêta by³a w kalendarzu XII Zachodniopomorskich Spotkañ
Integracyjnych wiêto Radoci 2007.
Piknik wraz podsumowaniem imprezy
odby³ siê na terenie gospodarstwa agroturystycznego Pana Ziemowita Fronaczaka. Za udostêpnienie terenu organizator i wszyscy wêdkarze serdeczne
dziêkuj¹. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e PZW Wêgorzyno za udostêpnienie
wód jeziora Wêgorzyno. Nale¿y wyró¿niæ tak¿e wszystkich, którzy pomagali
przy organizacji imprezy, dziêki którym

te zawody mog³y odbyæ siê bez wiêkszych problemów.
Pogoda tym razem oszczêdzi³a
wêdkarzy i skoñczy³o siê tylko na jednej, ale za to porz¹dniej, ulewie. O wiele gorzej z deszczem by³o przecie¿ na
sobotnich zawodach HDK.
W pikniku udzia³ wziêli tak¿e rowerzyci, bior¹cy udzia³ w rajdzie Powitanie Lata.Zapraszamy za rok!
A.K. Foto: Tadeusz Korzeniewski

WYNIKI ZAWODÓW:
Mistrzostwa Powiatu £obeskiego, kat. dru¿ynowa:
1. £obeskie Towarzystwo Wêdkarskie
2. PZW Ko³o Kara £obez
3. Klub Rega £obez
4. PZW Ko³o Pstr¹g £obez
5. Zak³ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa (ZNMR) £obez II
6. ZNMR £obez I
7. PZW Ko³o Pstr¹g II £obez
Mistrzostwa Powiatu £obeskiego, kat. indywidualna:
1. W³adys³aw Sarnowski  PZW Kara £obez
2. W³odzimierz Wróblewski  £TW £obez
3. Bronis³aw Ar³ukowicz  PZW Pstr¹g £obez
Zawody o Puchar Starosty £obeskiego, kat. indywidualna:
1. Zdzis³aw Trzebiatowski  Kolejarz Bia³ogard
2. Waldemar Kowalski  Karp Z³ocieniec
3. Mieczys³aw Gajewski  PZW Czaplinek I
Zawody o Puchar Starosty £obeskiego, kat. dru¿ynowa:
1. PZW Koszalin
2. Karp Z³ocieniec
3. PZW Czaplinek I
4. PZW Ko³obrzeg
5. PZW Bia³ogard
6. PZW Tychowo
7. £obeskie Towarzystwo Wêdkarskie
8. Kolejarz Bia³ogard
9. PZW Ko³o Kara £obez
10. Klub Rega £obez
11. PZW Ko³o Pstr¹g £obez
12. PZW Czaplinek II
13. ZNMR £obez II
14. ZNMR £obez I
15. PZW Ko³o Pstr¹g II £obez
inne:
- najwiêksza ryba - Franciszek Torbiñski
- najlepsza zawodniczka  Anna Marsza³ek
- najstarszy uczestnik  Adam Ilewicz
- najm³odszy uczestnik  Micha³ Haliñski
- najlepszy VIP  Bogdan Przyby³a
- najlepszy Prezes  Franciszek Torbiñski
- najlepszy zawodnik Gminy £obez  W³adys³aw Sarnowski
- najlepszy zawodnik ZNMR £obez  Stanis³aw Ludwikowski

Rajd turystyki rowerowej

POWITANIE LATA

(POWIAT) Niedziela, 17 czerwca 2007. To ju¿ trzeci rajd z cyklu
Powitanie Lata. W tym roku turyci
rowerowi wybrali siê nad jezioro
Wêgorzyno.
Organizatorami by³o Ognisko
TKKF B³yskawica £obez i £obeskie
Centrum Turystyki. Na start rajdu, który tradycyjnie odbywa siê przy pl. Spó³dzielców, przyby³ Burmistrz £obza
Ryszard Sola.
Trasa rajdu: £obez - Bonin - Brzeniak - Wiewiecko - Nowe Wêgorzynko
- Wêgorzyno - £obez. Dystans: 44 km
(grupa Drawsko - 46 km). Pogoda dopisa³a, choæ by³ jeden moment krytyczny, gdy piknik przerwa³a gwa³towna
ulewa. W rajdzie niezawodnie wziêli
udzia³ zaprzyjanieni rowerzyci z
Drawska Pomorskiego, z którymi spotkalimy siê przy odremontowanym
kociele w Brzeniaku. Turyci mieli
okazjê zwiedziæ odnowion¹ wi¹tyniê.
Koció³ o konstrukcji ryglowej z XIX
w. powiêcony zosta³ 6.12.1945 r. pw.
w. Miko³aja.
Wêgorzyno ongi by³o g³ównym
orodkiem wczasowym powiatu. Po-

Dramatyczny mecz Drawy o IV ligê
(DRAWSKO POM.) Nasze zespo³y rozgrywaj¹ czasami mecze towarzyskie z Draw¹ Drawsko Pomorskie. Otó¿
ten zespó³ mia³ niebywa³¹ okazjê wejæ do
IV ligi z... okrêgówki.
A to za spraw¹ reorganizacji, do jakiej
dosz³o w okrêgu koszaliñskim ZZPN.
Dopiero teraz utworzono tam V ligê. W
zwi¹zku z tym lider okrêgówki awanso-

wa³ do IV ligi, za szeæ nastêpnych dru¿yn zasili V ligê.
Liderem by³ Lech Czaplinek, który
przyjecha³ na mecz do Drawska. Drawa
mia³a 3 pkt. straty i by awansowaæ
musia³a wygraæ. Ale i to by³o za ma³o.
Wygraæ musia³a przewag¹ 2 bramek,
gdy¿ po wygranej zrównywa³a siê
punktami z Lechem, ale w pierwszym

meczu przegra³a w Czaplinku 3:1 i teraz
musia³a wygraæ przynajmniej 2:0.
2:0 by³o do 90 minuty meczu i
drawszczanie szykowali siê do wiêtowania IV ligi. Sêdzia przed³u¿y³ mecz o 4
minuty. W 93 min. kapitan Lecha Janusz
Sobala ostatnim kopem rozpaczy uderzy³
i pi³ka wpad³a w samo okienko bramki
Drawy bronionej przez Roberta Pi³ata w

wierzchnia po³o¿onego na wschód od
miasta jeziora wynosi 68 ha, g³êbokoæ
max 7,7 m, a d³ugoæ 11,8 km. Nad jeziorem odby³ siê wspólny piknik z wêdkarzami, bior¹cymi udzia³ w Zawodach
Wêdkarskich o Puchar Starosty £obeskiego. Tutaj dla rowerzystów przygotowano kie³baski i napoje. Po posi³ku
rozegrano konkurencje sprawnociowe: rzut workiem foliowym nape³nionym wod¹ do celu, rzut kul¹ do do³ka i
rzut ringiem. Mistrzyniami sprawnoci
zostali: Maja Sola, Jola G³uchowska i
Ela Winiewska. Wród mê¿czyzn najsprawniejsi okazali siê: Maciek G³uchowski, Ryszard Sola i Sadurski Adrian.
Piknik odby³ siê na terenie gospodarstwa agroturystycznego Pana Ziemowita Fronaczaka, za co sk³adamy
serdeczne podziêkowanie.
Impreza ujêta by³a w kalendarzu
XII Zachodniopomorskich Spotkañ Integracyjnych wiêto Radoci 2007.
Zapraszamy za rok!
E. Winiewska, A. Kogut.
Foto: Tadeusz Korzeniewski
bramce i Andrzeja Pedrycza na stoperze.
T³umy czaplinian  a przyby³o ich do
Drawska oko³o 200 - wyleg³y na murawê
boiska wiwatuj¹c na czeæ Lecha i polewaj¹c siê szampanami. Bramkarz Drawy za³amany zszed³ z boiska i sêdzia
odgwizda³ zakoñczenie meczu. Lech
Czaplinek odebra³ puchar i od przysz³ego
sezonu zagra w IV lidze. Drawa awansuje
do pi¹tej. W sobotê Lech Czaplinek ma
przyjechaæ do Radowa Ma³ego na obchody 25-lecia Radovii.
KAR
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Wyrok

Sygn. akt II K 218/07 Ds. 263/07, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 maja 2007 r., S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a, Przy
udziale Apl. Prok. Anny Pol - Aniuksztys, po rozpoznaniu dnia 23.05.2007 r.
sprawy:

Zdzis³awa Wies³awa Bieñko,

s. Wac³awa i Marianny z d. Kaszubskiej, ur. 25 listopada 1960 r. w Nêtnie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 16 lutego 2007 r. o godz. 21 w Wojtaszycach, gm.
Dobra, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cej siê
zawartoci¹ 1,19 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Zdzis³awa Wies³awa Bieñko uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2
kk wymierza mu karê 3 (trzech) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk i art. 72 par.
1 pkt 5 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby (dwóch) lat zobowi¹zuj¹c go do
powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu;
III. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech)
lat;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oci.

Wyrok
Sygn. akt II K 237/07 Ds. 262/07, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
dnia 23 maja 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a, Przy udziale Apl.
Prok. Anny Pol  Aniuksztys, po rozpoznaniu dnia 23.05.2007 r. sprawy:

Ryszarda Witkowskiego,

s. Tadeusza i Marii z d. Safanowska, ur. 10.04.1940 r. w £obzie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 20 lutego 2007 r. na drodze publicznej w miejscowoci Siedlice, gm. Radowo Ma³e, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
1,07 mg/l, kierowa³ samochodem m-ki VW Jetta nr rej. ZLO E 046, pomimo
na³o¿onego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie sygn.
akt II K 49/05 z dnia 08.03.2005 r. zakazu kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi w ruchu l¹dowym na okres 3 lat, tj. o czyn z art. 178 a par.
1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Ryszarda Witkowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z
art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê roku pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 5 (piêciu) lat;
III. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 9piêciu0 lat;
IV. na podstawie art. 44 par. 2 kk orzeka przepadek przedmiotu s³u¿¹cego do pope³nienia przestêpstwa w postaci samopchodu osobowego m-ki
Vokswagen Jetta o numerze rejestracyjnym ZLO E 046 na rzecz Skarbu
Pañstwa;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych  (Jed. Tekst: Dz.U. z
1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.

Napromilowani
(£OBEZ) 9 czerwca o godz.
1:40 w £obzie na ul. Przemys³owej Pawe³ O. kierowa³ samochodem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onym

wynikiem (0,9 promila).
(STAROGARD) 9 czerwca
roku o godz. 22:05 na drodze w
Starogardzie, Adam K., kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewym (2,5 promila).

Pobicie
Wymuszenie

(£OBEZ) 8 czerwca o godz.
16:20 w £obzie na skrzy¿owaniu
ulic Bema i Przemys³owej, Bronis³aw K., kieruj¹c samochodem nie
udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu
kierowcy jad¹cemu samochodem
Honda, doprowadzaj¹c do zderzenia obu pojazdów.

Cofka

(RESKO) 8 czerwca o godz.
14:30 w Resku na ul.Wojska Polskiego, Stanis³aw M., kieruj¹c samochodem Opel wykonuj¹c manewr cofania, uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód Toyota.

Przez okno po leki?

(£OBEZ) 9 czerwca o godz. 4:30
w £obzie przy ul. Bema Micha³ B.
umylnie dokona³ wybicia szyby wystawowej apteki Telia, wartoci
1000z³, Sprawca osadzony w PDOZ.

Wywióz³ piêæ s³upów
owietleniowych

(£OBEZ) Miêdzy 28 maja, a 11
czerwca, w £obzie, z terenu by³ej
kot³owni przy ul. H. Sawickiej nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y 5 s³upów owietleniowych wraz
z lampami. Straty w wysokoci 2500
z³ poniós³ PUK w £obzie.

Wjecha³ w ty³

(£OBEZ) 11 czerwca o godz.
11:30 w £obzie, na ul. Bema, kieruj¹cy samochodem KIA, Mariusz Z.
nie zachowa³ nale¿ytej odleg³oci i
uderzy³ w ty³ jad¹cego przed nim
samochód Lublin, którym kierowa³
Pawe³ S. Uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.

(£OBEZ) 10 czerwca w £obzie
na ul. Niepodleg³oci, ko³o budynku L.O. czterech nieznanych sprawców dokona³o pobicia Krystyny C.
oraz Artura C. poprzez bicie w ty³
g³owy doprowadzaj¹c obu pokrzywdzonych do stanu nieprzytomnoci.

Samochody widma

(£OBEZ) 11 czerwca o godz.
19:30 w £obzie na ul. Krótkiej, kieruj¹cy nieustalonym pojazdem nieznany kierowca uderzy³ w ty³ prawid³owo zaparkowanego na parkingu
przy OHP pojazdu VW Polo, po
czym zbieg³ z miejsca zdarzenia
powoduj¹c uszkodzenie pojazdu,
dzia³aj¹c na szkodê Zbigniewa S.
(£OBEZ) 11 czerwca roku o
godz. 20:00 w £obzie na ul. Obr.
Stalingradu, kieruj¹cy nieustalonym pojazdem uderzy³ w przód prawid³owo zaparkowanego na parkingu przy NETTO pojazdu Opel Kadett, uszkodzi³ go, po czym zbieg³ z
miejsca zdarzenia.

Torebka z samochodu

(RESKO) 6 czerwca roku w
Resku, nieznany sprawca z niezamkniêtego samochodu Skoda Favorit, zaparkowanego na parkingu
przed sklepem Biedronka dokona³ kradzie¿y portfela z dowodem
osobistym, prawem jazdy oraz dowodem rejestracyjnym wraz z ubezpieczeniem OC.

Zaginiony odnaleziony

(£OBEZ) 11 czerwca oko³o godz.
18:00 ma³oletni Piotr W. po wyjciu
z miejsca zamieszkania nie powróci³ do domu oraz nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹. 12 czerwca o godz.
4:30 zosta³ odnaleziony przez matkê.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Str. 20

ROZMAITOCI

tygodnik ³obeski 19.06.2007 r.

KRZY¯ÓWKA 25
HUMOR TYGODNIA

Jasiu pyta siê ojca:
-Tato, ile kilometrów ma Nil?
- Nie wiem.
- A kto to by³ Jan Henryk D¹browski?
- Nie wiem.
- A stolic¹ jakiego pañstwa jest Madryt?
- Jasiu nie mêcz tatusia - prosi matka.
- Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak siê nie bêdzie pyta³,to niczego sie nie dowie.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 23 brzmia³o:
Gmina Pomorska to czytelnicy
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Teresa Syjczak (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Teresa Syjczak z £obza.
Gratulujemy!

