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Podpalono mieszkanie burmistrz Dobrej

BANDYTYZM WTARGN¥£
DO MIASTECZKA
(DOBRA) W spokojnym do
tej pory miasteczku dosz³o
do bandyckiego podpalenia mieszkania burmistrz
Barbary Wilczek. Dramat
rozegra³ siê oko³o 2.30 w
nocy. Burmistrz wraz córk¹
ratowa³y ¿ycie skacz¹c z
okna, z wysokoci pierwszego piêtra. Trafi³y do
szpitala. Policja do dzisiaj
szuka sprawcy lub sprawców tego bandyckiego zamachu. Motywy, jakimi kierowa³ siê podpalacz wci¹¿
pozostaj¹ nieznane. str. 5
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Jak wypadnie powiat ³obeski Nowa Rada
Osiedla

Kazimierz Rynkiewicz
wiêta Wielkanocne i zwi¹zane z
nimi post, rozmylania oraz oczekiwanie na zmartwychwstanie pañskie to
tak¿e dobra okazja do rozmylañ nad
sprawami publicznymi, którym równie¿ powinny towarzyszyæ rozmylania
o grzechach, zaniedbaniach, chêæ poprawy i odrodzenia, zarówno w sferze
samorz¹dowej praktyki jak i idei.
CO DALEJ Z POWIATEM?
Od jakiego czasu prasa regionalna
informuje o maj¹cych nast¹piæ zmianach w podziale terytorialnym kraju.
Wród powiatów maj¹cych ulec likwidacji najczêciej wymieniany jest powiat ³obeski. W tygodniku publikujemy
pytanie pos³a PSL zadane na ten temat
podczas ostatniego posiedzenia Sejmu
oraz odpowied sekretarza stanu w
MSWiA Jaros³awa Zieliñskiego, który
dementuje pog³oski na ten temat, ale
jednoczenie potwierdza, ¿e ministerstwo przeprowadzi ocenê funkcjonowania powiatów i dopiero wnioski z tej
oceny pos³u¿¹ do podjêcia dalszych
kroków. Jak wypadnie powiat ³obeski?

SZPITAL JEST,
S£U¯BY ZDROWIA NIE MA
Jedn¹ z instytucji podlegaj¹cych
ocenie bêdzie zapewne funkcjonowanie Zespo³u Opieki Zdrowotnej. W naszym powiecie to szpital w Resku i przychodnia w £obzie. Wymieniaj¹c je
mówimy o budynkach, rzadziej o funkcjonowaniu samego ZOZ-u jako struktury, która ma zapewniaæ mieszkañcom
odpowiedni poziom us³ug medycznych. Czy zapewnia?
Odpowied na to pytanie mo¿na
uzyskaæ porównuj¹c funkcjonowanie
s¹siednich ZOZ-ów. Zakleszczenie siê
powiatu ³obeskiego w sporze o odzyskanie mienia ZOZ-u od powiatu stargardzkiego doprowadzi³o by³y ZOZ ³obeski
do ruiny. Dzisiaj coraz wyraniej widaæ,
¿e jego nie przejêcie zaraz po powstaniu
powiatu ³obeskiego by³o du¿ym b³êdem.
Ówczesny ma³y d³ug urós³ do d³ugu
przekraczaj¹cego maj¹tek ZOZ-u. W
wyniku nie przejêcia powiat pozbawi³
siê wp³ywu na jego funkcjonowanie i
mo¿liwoæ jakiegokolwiek manewru.
Powiatowi stargardzkiemu nie zale¿a³o
na utrzymywaniu przy ¿yciu ³obeskiego
ZOZ-u. Wynikiem tego stanu jest dekapitalizacja maj¹tku i rozpad struktury. To
co dzisiaj nazywamy ZOZ-em w £obzie
praktycznie nie istnieje. To wydzier¿awiony budynek szpitala w Resku i stary
rentgen w £obzie. Jak zatem powiat realizuje ustawowe zadanie zapewnienia
opieki medycznej swoim mieszkañcom?
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e ta sytuacja tylko z pozoru by³a dramatyczna, bo
tak naprawdê starostwo nie maj¹c ZOZ-

u nie musia³o realizowaæ tego zadania.
Jakie oszczêdnoci, o ile mniej problemów. Zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na
by³o przeznaczyæ na etat dla cz³onka zarz¹du, curiosum w skali kraju. Najbiedniejszy powiat staæ na dodatkowy etat do
spraw byle jakich! Nie do pomylenia w
du¿o bogatszych powiatach jak drawski,
goleniowski, gryficki. Pacjenci pêknêli
by ze miechu, gdyby okaza³o siê, ¿e jest
to etat do spraw s³u¿by zdrowia.
A mieszkañcy jakby zapomnieli,
¿e opieka medyczna im siê nale¿y. Jak
trzeba jechaæ, to pojad¹, do Reska, do
Drawska Pom., Szczecina. Dopóki do
przychodni nie wkroczy³ likwidator,
wielu korzysta³o na takim stanie rzeczy, wynajmuj¹c w przychodni pomieszczenia za przys³owiowe z³otówki. Nikt nie martwi³ siê powiêkszaj¹cymi siê z dnia na dzieñ stratami. Ta sytuacja nie wymusza³a na kimkolwiek
szukania rozwi¹zania tego problemu. I
tak oto dotarlimy, nie niepokojeni
przez pacjentów, do dna. Podczas zbli¿aj¹cej siê oceny rz¹du powiat ³obeski
bêdzie zapewne przyk³adem, jak mo¿na funkcjonowaæ bez ZOZ-u. Jak mo¿na przejadaæ pieni¹dze, zamiast modernizowaæ infrastrukturê, polepszaæ edukacjê, budowaæ drogi, by nie zostaæ w
tyle za innymi. Paru ludziom ten powiat
pomóg³ siê urz¹dziæ, a pozosta³ym? Czy
gdyby go likwidowali, znajd¹ siê chêtni, by wyjæ na tory w jego obronie?
Mam wra¿enie, ¿e tylko ci, którym
bêdzie grozi³a utrata pracy. Gdy bêd¹
wo³aæ o poparcie, uprawnione stanie
siê pytanie  a co robilicie do tej pory?

Nowa przewodnicz¹ca
rady Joanna Stasiak
(WÊGORZYNO) W pi¹tek
ukonstytuowa³a siê Rada Osiedla
w Wêgorzynie. Nowym przewodnicz¹cym rady zosta³a Joanna Stasiak (na zdjêciu). W sk³ad rady
weszli Anna £uksza, Ró¿a Durkiewicz, Henryk Demko, Robert Lekki, Andrzej Stasiak, Jaros³aw Regulski, Micha³ Majchrowicz,
Pawe³ Traczyk, Krzysztof Bidny,
Marek Paczkowski, Barbara Pietrusz, Jerzy Patelczyk, Stanislaw
Paw³owski i Zenon Rudnicki. (r)

(38. posiedzenie Sejmu w dniu 29 marca 2007 r. Pytania w sprawach bie¿¹cych. Fragmenty ze stenogramu.)

Wszystkich nas taka ekspercka, bezstronna,
obiektywna ocena by interesowa³a

Pose³ Eugeniusz Grzeszczak
(PSL): - Dochodz¹ do nas ostatnio niepokoj¹ce i niestety coraz bardziej liczne sygna³y o zamiarach redukcji liczby
powiatów nawet o 10%. Projekty te motywowane s¹ wzglêdami ekonomicznymi, a przecie¿ powiaty nie powsta³y po
to, ¿eby pomna¿aæ wp³ywy do bud¿etu
centralnego, nie s¹ bowiem jednostkami, które maj¹ kreowaæ wartoæ dodan¹, ale powsta³y po to, aby realizowaæ
zasadê samorz¹dnoci, subsydiarnoci
i rozwoju lokalnego, co siê zreszt¹ bardzo uda³o. Sam, bêd¹c starost¹, mam
doskona³e przyk³ady tego, ¿e powiaty w
sferze kreowania przestrzeni ¿yciowej,
zarówno w zakresie infrastruktury, jak
i rozwi¹zywania tych problemów, których rozwi¹zywanie zosta³o enumeratywnie im przypisane w ustawie, maj¹
po prostu sukcesy.
W zwi¹zku z tym mam pytanie do
pana ministra: Czy w rz¹dzie, w resorcie, w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do zmniejszenia liczby powiatów, a jeli tak, to na jakim s¹ etapie i
jakie s¹ przyjmowane kryteria? Zapowied w planie pracy komisji samorz¹du dotycz¹ca pracy w tym wzglêdzie w
pierwszym pó³roczu jest równie¿ kolejnym sygna³em.
Sekretarz Stanu w MSWiA Jaros³aw Zieliñski:

- Otó¿ chcê powiedzieæ panu pos³owi, samorz¹dowcom, którzy nas s³uchaj¹, wszystkim Polakom zainteresowanym t¹ spraw¹, ¿e ani w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, ani w ¿adnym innym resorcie, a
wiêc w rz¹dzie, nie s¹ prowadzone dzisiaj ¿adne dzia³ania dotycz¹ce generalnych zmian w zasadniczym podziale
terytorialnym pañstwa.
Art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 1998
r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego
pañstwa zobowi¹za³ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Radê Ministrów do dokonania, nie póniej ni¿ do dnia 31 grudnia 2000 r., oceny nowego zasadniczego podzia³u terytorialnego pañstwa. W
zwi¹zku z powy¿szym, w zwi¹zku z tym
zobowi¹zaniem ocena taka zosta³a dokonana. Zosta³a dokonana w nied³ugim
czasie, jak widaæ, bo to by³ w³anie rok
2000, od czasu wprowadzenia nowego
zasadniczego podzia³u terytorialnego
kraju.
Poniewa¿ tamta ocena by³a ocen¹ z
natury rzeczy dotkniêt¹ pewn¹ wad¹
krótkiego czasu, a teraz up³ynê³o znacznie wiêcej czasu, wiêcej lat od tego
momentu, uwa¿amy, ¿e istnieje potrzeba dokonania ponownej wszechstronnej oceny obecnie funkcjonuj¹cego
rozwi¹zania. I o tak¹ ocenê, to znaczy o

zlecenie czy zarz¹dzenie takiej oceny,
uznanie jej za celow¹, minister spraw
wewnêtrznych i administracji zwróci³
siê do Rady Ministrów, uzasadniaj¹c tê
potrzebê. Jestem przekonany, ¿e w najbli¿szym czasie rozpoczniemy prace
nad tak¹ eksperck¹ ocen¹ ca³oci, pod
k¹tem zw³aszcza funkcjonalnoci tego
rozwi¹zania, które funkcjonuje od kilku lat. To bêdzie ocena nie polityczna,
a wy³¹cznie ekspercka, która po jej
dokonaniu zostanie poddana analizie,
przedstawiona Radzie Ministrów oczywicie w pierwszej kolejnoci, a nastêpnie opinii publicznej. I to, jakie z tej
oceny bêd¹ wynika³y wnioski, mylê, ¿e
mo¿e byæ interesuj¹ce dla wszystkich.
Ale na to trzeba poczekaæ. Zapewniam,
¿e rz¹d nie zamierza dokonywaæ ¿adnych zmian w takim trybie, który jest
rz¹dowi przypisywany, i na pewno nie
bêdzie tych zmian przed dokonaniem tej
oceny. A co z niej bêdzie wynika³o, trudno dzisiaj przes¹dziæ. Byæ mo¿e kierunek tej oceny czy wnioski z tej oceny
bêd¹ odwrotne do tego, co siê dzisiaj
pojawia w wyra¿onym przez pana pos³a
niepokoju. Ale to jest kwestia czasu
przysz³ego. S¹dzê, ¿e wszystkich nas
taka ekspercka, bezstronna, obiektywna
ocena by interesowa³a. Jestemy przed
ni¹, jej jeszcze nie ma, w zwi¹zku z tym
¿adnej decyzji nie ma i nawet nie s¹ takie
decyzje w tej chwili planowane.
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Klamka
zapad³a

(£OBEZ) Przedszkolaki z
zerówki pójd¹ do SP nr 2.
Decyzja ju¿ zapad³a i nie
musia³a jej nawet uchwalaæ
rada. Na ostatniej sesji wiceburmistrz Ireneusz Kabat wycofa³ projekt uchwa³y, twierdz¹c, ¿e tego typu zmiany organizacyjne nie potrzebuj¹ usankcjonowania prawnego ze strony
rady. Zerówka ma powstaæ w
osobnym skrzydle szko³y. W
dalszym ci¹gu podlegaæ te¿
bêdzie dyrekcji przedszkola.
- Pan burmistrz wprowadza
zmiany tylnymi drzwiami  komentowa³ sprawê obecny na sesji radny powiatu Henryk Musia³.  Jak dzieci zaczn¹ chodziæ
do przedszkola przy Dwójce
to logiczne jest, ¿e tym samym
spadnie nabór do SP nr 1.
Obecnoæ przedstawicieli
Jedynki na sesji zapowiada³a dyskusjê na temat przenosin
przedszkola. Rodzice i nauczyciele szko³y opucili jednak obrady w czasie przerwy.
Po drugiej czêci sesji radny
Kazimierz Chojnacki zawnioskowa³ o zorganizowanie publicznej debaty dotycz¹cej stanu owiaty. Debata ta ma odbyæ siê w po³owie maja. (gp)

WYDARZENIA
Wojewoda odrzuci³ uchwa³ê

Los taryf w rêku burmistrza

(£OBEZ) W czwartek wojewoda odrzuci³ uchwa³ê rady odmawiaj¹c¹ przyjêcia zaproponowanych przez PWiK i zaaprobowanych przez burmistrza stawek
za dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
Wniosek taryfowy przewiduje
obni¿kê ceny metra szeciennego
wody, wprowadzaj¹c jednoczenie op³aty za odczyt liczników.
Wprowadzenie nowych op³at
by³o jedn¹ z przyczyn odrzucenia
przez radnych propozycji PWiK.
Wojewoda odrzuci³ jednak
uchwa³ê rady nie wdaj¹c siê w
analizê jej uzasadnienia, gdy¿
podszed³ do sprawy formalnie i
zanegowa³ kompetencje rady.
Wed³ug wojewody rada nie ma
uprawnieñ do decydowania o zablokowaniu zweryfikowanych
przez burmistrza stawek. Mo¿e
jedynie je cofn¹æ do w³adzy wykonawczej, czyli burmistrza, celem ich ponownej weryfikacji.
To czy stawki wejd¹ w ¿ycie
uzale¿nione bêdzie wiêc od burmistrza Ryszarda Soli, który wobec
braku
zatwierdzaj¹cej
uchwa³y mo¿e wprowadziæ je w
¿ycie zarz¹dzeniem. Czy burmistrz je wprowadzi?
Ju¿ po wys³aniu pism do wojewody poruszono na komisji bud¿etowej kolejn¹ kontrowersyjn¹
kwestiê zwi¹zan¹ ze stawkami.
Ksiêgowa firmy Teresa Gajdamo-

NOWY KIEROWNIK
I PODINSPEKTOR
W MAGISTRACIE
(£OBEZ) Dopiero za drugim razem gminie uda³o siê znaleæ odpowiedniego kandydata
na stanowisko kierownika Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Po wstêpnej selekcji
do dalszego etapu zakwalifikowa³a siê Ma³gorzata Ciemno-
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czo³owska z £obza. 27 marca w
drugim etapie konkursu komisja
wybra³a kandydatkê na stanowisko. Cztery dni wczeniej rozstrzygniêto konkurs na stanowisko podinspektora w wydziale.
Zosta³ nim Jerzy £owkiet z
£obza.
(r)

wicz przedstawi³a sprawozdania
finansowe zak³adu, z których wynika, ¿e alokacja kosztów ogólnozak³adowych wynosi³a w 2006
roku 16,75%. Tymczasem w
aneksie do umowy miêdzy gmin¹
a PWiK, sporz¹dzonym w styczniu po kontroli przeprowadzonej
przez kontrolera gminy Miros³awa
Solê znalaz³ siê zapis ustalaj¹cy
wysokoæ kosztów ogólnozak³adowych, jakie zak³ad mo¿e wpisaæ sobie w koszty wyprodukowania wody na poziomie 19%. Je¿eli
burmistrz wprowadzi stawki bez
przyjrzenia siê wspomnianym
ró¿nicom, wówczas rada poda decyzjê wojewody do s¹du, wprowadzaj¹c jednoczenie w regulaminie taryfowym harmonogram
odczytu liczników. Ich wprowadzenie bez ponownej weryfikacji umowy narazi gminê na straty, wynikaj¹ce z ró¿nicy miêdzy zapisem w aneksie, a rzeczywistoci¹.
(gp)
REKLAMA

MA£OLAT
Z WÓDK¥
(£OBEZ) 31 marca oko³o godz. 13:10 nieletni, lat
15, w sklepie Biedronka w
£obzie przy ul. Segala dokona³ kradzie¿y 0,7 l wódki
Absolwent wartoci 22,99
z³. Sprawca zosta³ zatrzymany przez personel sklepu,
mienie odzyskano.
(p)
REKLAMA
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piewem
wspominali papie¿a
(£OBEZ) Drug¹ rocznicê
mierci Jana Paw³a II uczcili w sobotê cz³onkowie Klubu Nauczyciela oraz chór Dominanta.
- Drugiego kwietnia 2005 roku,
godzina 21:37 to data, która na sta³e
wpisa³a siê w historiê £obza, Szczecina, Polski  rozpocz¹³ spotkanie
Czes³aw Szawiel  Data, która na
sta³e wpisa³a siê w historiê wiata.
Prze³om marca i kwietnia 2005 roku
pozostanie na d³ugo w naszej pamiêci. £obez i wiat na chwilê
zacz¹³ ¿yæ innym rytmem. Ucich³y
wanie i swary. Na drugi plan zesz³y
doniesienia z wojennych frontów,
notowania gie³d walutowych, a nawet w³asne k³opoty. Nagle wszystko
zaczê³o siê jawiæ nam zupe³nie w
innym kszta³cie. Duch wzi¹³ górê
nad materi¹, okaza³o siê, ¿e byæ
mo¿e zdominowaæ mieæ. W ubieg³ym roku ksi¹dz Krzysztof Maj
powiedzia³, ¿e nie tylko powinnimy cieraæ kurz z encyklik Jana

Paw³a II ale powinnimy czêciej do
nich zagl¹daæ i czytaæ je.
Dalsz¹ czêæ spotkania poprowadzi³ Jan Woniak. Cz³onkowie
chóru zaprezentowali utwory zwi¹zane z ¿yciem Karola Wojty³y, pie-

waj¹c miêdzy nimi pieni religijne,
w tym tak ulubion¹ przez papie¿a
Barkê.
Sobotni koncert to jedyne oficjalne po za kocio³em wydarzenie
powiêcone mierci papie¿a w
£obzie, który jako jedno z niewielu
miast w regionie nie ma nawet ¿adnego miejsca powiêconego pamiêci tego wielkiego Polaka.
Na koniec Czes³aw Szawiel
przedstawi³ publicznoci kolejno
wszystkich cz³onków chóru, dyrygowanego przez Les³awa Buczka.
Soprany: Danuta Ledzion, Danuta Jaskó³a, Irena Olszewska,
Anna Grabñska, W³adys³awa Rako-

wiecka, Stefania Rodak, Genowefa
Ma³yszek, Maria Wysocka, Janina
Michalak, Agata Maka, Bo¿ena
Kmetyk, Danuta Borkowska
Alty: Henryka Grabska, Teresa
Chra³owicz, Alina Matu³a, Stefania
Gierszewska, Irena SULIMA, Daniela Rakoczy, Renata Fedak, Stanis³awa Zaorska, Krystyna Hnatów
Tenorzy: W³odzimierz Buczkowski, Czes³aw Chra³owicz, Ryszard Stulig³owa, Tadeusz Stafiej,
Mieczys³aw Bujalski, Jan Wijatyk
Basy: Jezry Kowalczyk, Jan
Woniak, Aleksander Bejnar, Aleksander Krêæko
piewali: Henia Lach, Zbigniew Bogucki
(gp)

M³odzi pojad¹ do Brukseli

Efekt wizyty europos³a Chruszcza
Likwidator Spó³dzielni Mieszkaniowej £obezianka w Likwidacji w £obzie

og³asza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego o pow. 86,10 m2 przy ul. Hanki Sawickiej 29G.
Cena wywo³awcza 72.000,00 z³.
Wadium w wysokoci 2.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto Pekao SA
Oddzia³ £obez Nr 85 1020 2847 0000 1802 0063 0582.
Oferty nale¿y sk³adaæ w biurze Spó³dzielni w dniu 20.04.2007 r. w godz. 10.00 -12.00
w zamkniêtych kopertach z dopiskiem oferta na kupno lokalu u¿ytkowego przy
ul. Hanki Sawickiej 29 G.
Oferta pisemna powinna zawieraæ:
1. Imiê, nazwisko i adres oferenta lub nazwê firmy i adres.
2. Oferowan¹ cenê i warunki zap³aty.
3. Owiadczenie oferenta o zapoznaniu siê ze stanem przedmiotu przetargu.
4. Dowód wp³aty wadium.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 20.04.2007 r. o godz. 13.00.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê.
Wadium z³o¿one przez oferentów, których oferty nie zostan¹ wybrane lub odrzucone
zostanie zwrócone w terminie 7 dni.
Nabywca jest zobowi¹zany zap³aciæ cenê nabycia w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi gdy:
1. ¯aden uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywo³awczej.
2. Uczestnik, który wygra przetarg uchyli siê od zawarcia umowy sprzeda¿y.
Osob¹ upowa¿nion¹ do udzielania informacji jest Likwidator Spó³dzielni £obezianka
Boles³aw Wiêckowski - tel. 602335891.

(POWIAT) Wizyta europos³a
Sylwestra Chruszcza prawie ju¿
posz³a w zapomnienie, ale europose³ nie zapomnia³ o £obzie. Efektem
jego wizyty bêdzie wyjazd 10 m³odych ludzi na wycieczkê do Europarlamentu w Brukseli.

Jak nas poinformowa³ zarz¹d
³obeskiego oddzia³u Ligi Polskich
Rodzin, europose³ Chruszcz zgodzi³
siê zorganizowaæ i ugociæ m³odzie¿
z powiatu ³obeskiego. W efekcie do

Brukseli pojedzie 4 lub piêciu gimnazjalistów z Wêgorzyna. Dwie
osoby pojad¹ w nagrodê za wygrany
konkurs szkolny, jaki zostanie przeprowadzony pod patronatem burmistrz Gra¿yny Karpowicz. Kilku
innych kandydatów zaproponuj¹
so³tysi, którzy uczestniczyli w spotkaniu z europos³em w Wêgorzynie.
£obeski zarz¹d LPR bêdzie
stara³ siê, aby jak najwiêcej m³odzie¿y gimnazjalnej mog³o pojechaæ 1 maja do Brukseli.
(r)

,ziêkujemywszystkim,
którzy wziêli udzia³ w pogrzebie

Pauliny Rudnickiej.

Szczególne podziêkowanie sk³adamy
dyrekcji, gronu nauczycielskiemu i uczniom
kl. III z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie.
Rodzina
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Podpalono mieszkanie burmistrz Dobrej

BANDYTYZM WTARGN¥£
DO MIASTECZKA
(DOBRA) W spokojnym do
tej pory miasteczku dosz³o
do bandyckiego podpalenia mieszkania burmistrz
Barbary Wilczek. Dramat
rozegra³ siê oko³o 2.30 w
nocy. Burmistrz wraz córk¹
ratowa³y ¿ycie skacz¹c z
okna, z wysokoci pierwszego piêtra. Trafi³y do
szpitala. Policja do dzisiaj
szuka sprawcy lub sprawców tego bandyckiego zamachu. Motywy, jakimi kierowa³ siê podpalacz wci¹¿
pozostaj¹ nieznane. str. 5
Burmistrz Barbara Wilczek
mieszka w starym budynku popegeerowskim na obrze¿u miasta, przy
drodze do £obza. W pobli¿u stoi
kilka podobnych budynków. Gdy
doje¿d¿am rano we wtorek, po podwórku krêc¹ siê ju¿ dziennikarze z
gazet regionalnych. Po chwili przyje¿d¿a ekipa telewizji szczeciñskiej. Wszyscy czekaj¹ na komunikat policji, która bada spalone
mieszkanie. Nikt nic nie wie, pozostaj¹ domys³y.
W budynku mieszkaj¹ cztery rodziny. Mieszkanie burmistrz znajduje siê na piêtrze. Widaæ osmalon¹
cianê nad oknem. Musia³ siê têdy
wydobywaæ dym. Z drugiej strony
to samo. Na trawniku le¿y zwêglony
drewniany wieszak. Gdy wybuch³

Podpalenie zagrozi³o czterem rodzinom
po¿ar, w mieszkaniu znajdowa³a siê
jeszcze córka Kasia. Gdyby skaka³y
z tej strony, na trawê, obra¿enia
mog³yby byæ mniejsze.
- Drzwi pali³y siê tak, jakby kto
pochodniê zapali³. Uciek³ymy do
kuchni, bo nie widzia³ymy mo¿liwoci odwrotu. - t³umaczy mi póniej burmistrz Wilczek to, ¿e wyskoczy³y z okna od podwórza. Na asfalt.
St¹d tak powa¿ne obra¿enia.
Resztê dopowiada s¹siadka z
do³u. Dla niej ta noc by³a nie mniejszym koszmarem.
- Obudzi³am siê, bo us³ysza³am
przeraliwy krzyk. Syn Jacek obudzi³ siê wczeniej i ju¿ dzwoni³ po
stra¿ i pogotowie. Wybieg³am na
schody, a tam le¿a³a pani Basia.

Relacjonuje pani Halina Chodañ

Doczo³ga³a siê do korytarza, g³owê
mia³a opart¹ na schodach i wzywa³a
pomocy. Mówi  ratujcie Kasiê, bo
le¿y pod oknem. Jacek przyniós³ j¹
do domu. By³o zimno, a ona w pi¿amie, zmarzniêta, to j¹ okry³am kocami. Pytamy pani Basi co siê sta³o, a
ona mówi, ¿e us³ysza³a wybuch.
Gdyby siê nie obudzi³y, to bymy
wszyscy nie ¿yli. Dym by³ tak gêsty
i czarny, ¿e nic nie by³o widaæ, i
¿r¹cy, ¿e nie mo¿na by³o oddychaæ.
Chcia³am wejæ na piêtro obudziæ
s¹siadkê, ale nie da³am rady. Jacek
pobieg³ z latark¹ na piêtro i wali³ w
drzwi, by j¹ obudziæ, bo mog³a siê
zaczadziæ. Obudzi³a siê, ale nie
mog³a wyjæ na korytarz, wiêc sta³a
przy oknie. Za chwilê przyjecha³a
stra¿ i ugasi³a po¿ar. - mówi pani
Halina.
Podpalacz podla³ benzynê pod
drzwiami, a nastêpnie rozci¹gn¹³
papierowy lub szmaciany lont po
schodach i podpali³. Ogieñ wszed³
pod drzwiami do mieszkania i momentalnie zapali³y siê drzwi.
Wszyscy, z którymi rozmawia³em, podkrelali szybk¹ reakcjê i
profesjonalizm stra¿aków z Dobrej.
To zas³uga rodziny Dubajów, których troje przyby³o do po¿aru; ojciec, syn i córka.
- Pozak³adali maski, bo nie mo¿na by³o wejæ do rodka. - relacjonuje pani Halina Chodañ. - Syn siedzia³ do pierwszej przy komputerze.
Kto musia³ obserwowaæ dom, bo ja
zostawiam chorej mamie zapalone
wiat³o. Póno po³o¿ylimy siê
spaæ, ale nikogo nie widzielimy. dodaje. - W ¿yciu bym nie przypuszcza³a, ¿e mo¿na takie rzeczy zrobiæ.
- mówi roztrzêsiona.

Str. 5
Nauczyciele i pracownicy
szkó³ zbieraj¹ pieni¹dze

POMAGAJ¥
BURMISTRZ
DOBREJ
(DOBRA) Poszkodowana
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek znalaz³a wsparcie ze strony
doberskich nauczycieli. Zarz¹d
tamtejszego oddzia³u ZNP zainicjowa³ akcjê zbierania pieniêdzy,
by pomóc burmistrz w remoncie
zniszczonego mieszkania.
Po bandyckim podpaleniu
mieszkania burmistrz Wilczek,
wszystkie meble i rzeczy, jakie
by³y w rodku zosta³y zniszczone. Obraduj¹cy w czwartek zarz¹d oddzia³u ZNP wyst¹pi³ z
inicjatyw¹ pomocy poszkodowanej.
- Chcemy jej pomóc. By³a i
jest przecie¿ nauczycielem. Zaapelowalimy do naszych cz³onków o pomoc, by ka¿dy da³ ile
mo¿e. - powiedzia³a nam prezes
oddzia³u ZNP Maria Maknia.
- Przy³¹czylimy siê do apelu.
W sprawê zaanga¿owali siê
wszyscy pracownicy owiaty. doda³ dyrektor doberskiego gimnazjum Krzysztof Motyliñski.
Pieni¹dze wp³ywaj¹ tak¿e od
nauczycieli i pracowników szkó³
podstawowych w Dobrej i Wojtaszycach.
KAR
Kto móg³ to zrobiæ? Nie wie. Nie
wie tego tak¿e burmistrz Barbara
Wilczek, z któr¹ rozmawiam dwa
dni po zdarzeniu.
- Nie mam pojêcia. Nie mieci mi
siê w g³owie, ¿e kto móg³ byæ zdolny do czego takiego. - mówi.
Obie z córk¹ le¿¹ w szpitalu w
Gryficach. Ona ma poparzon¹ lew¹
rêkê, zwichniêt¹ nogê z przemieszczeniem koci i z³amany kr¹g. Odpryski ze z³amania dosta³y siê do
kana³u krêgowego i lekarze zdecydowali, ¿e konieczna jest operacja.
Córka ma z³amane obie stopy.
Prawie tydzieñ po podpaleniu
policja wci¹¿ poszukuje sprawcy.
Komendant KPP w £obzie Zbigniew Podgórski wyznaczy³ 3 tys. z³
nagrody za pomoc w ujêciu podpalacza. Policja oczekuje na jak¹kolwiek informacjê od mieszkañców.
Powo³ana zosta³a grupa operacyjna
z³o¿ona z policjantów komendy
wojewódzkiej i ³obeskiej, która intensywnie pracuje nad spraw¹.
Mieszkañcy s¹ w szoku. Moi rozmówcy wci¹¿ nie potrafi¹ wyt³umaczyæ sobie, ¿e w Dobrej do czego
takiego mog³o dojæ.
KAR
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Hieny cmentarne rozkopywa³y grobowce

(¯ERZYNO-RESKO) W
dniu 30 marca 2007 r. oko³o
godz. 13.25 Komenda Powiatowa Policji w £obzie zosta³a poinfor-

Wiêksze
stypendia
dziêki
wagarowiczom
(POWIAT) W ubieg³ym roku
rada powiatu uchwali³a regulamin
przydzielania stypendiów unijnych
³obeskim i reskim licealistom. W
regulaminie zamieszczono zapis
odbieraj¹cy prawo do stypendium
uczniowi, który ma choæ jedn¹ nieusprawiedliwion¹ nieobecnoæ.
Uczniowie jednak nie przejêli siê
tym zbytnio i dwudziestu z reskich
i ³obeskich licealistów nie otrzyma
w tym roku unijnej pomocy. Jednoczenie powiatowy wydzia³ edukacji wyst¹pi³ do wojewódzkiego
urzêdu pracy, nadzoruj¹cego przydzielanie pomocy o zwiêkszenie
puli rodków na uczniów chodz¹cych do szko³y o zaoszczêdzone na
wagarowiczach
pieni¹dze.
Uczniowie, którzy chodz¹ do szko³y dziêki swoim kolegom mog¹
dostaæ w rezultacie wiêcej. (gp)
REKLAMA

mowana telefonicznie
przez jednego z

(£OBEZ) W ubieg³ym roku
na pomoc spo³eczn¹ w gminie
wydano 7371 tys. z³. Miejsko 
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej obj¹³ w ubieg³ym roku
opiek¹ 718 rodzin. Liczba ta stopniowo ronie. Ronie te¿ liczba
osób potrzebuj¹cych sta³ej opieki w placówkach opieki. Orodek
przed³o¿y³ radnym sprawozdanie
z ubieg³orocznej dzia³alnoci.
- W tym roku wzros³a liczba
podopiecznych DPS  ów i ju¿ brakuje nam oko³o 40 tys. z³.  mówi³a
w czasie komisji bud¿etowej dyrektor MGOPS El¿bieta Graliñska.

mieszkañców gminy Resko, który zauwa¿y³ jak dwóch m³odych
mê¿czyzn penetruje stary cmentarz sprzed wojny przy miejscowoci ¯erzyno. Policjanci, którzy udali siê na miejsce zatrzymali na gor¹cym uczynku dwóch
mê¿czyzn: Seweryna B. (lat 21)
i Tomasza L. (lat 23), mieszkañców gminy Radowo Ma³e.
Mê¿czyni ci zdo³ali ju¿ w³o¿yæ do swojego samochodu marki VW Jetta dwa metalowe krzy¿e, które wczeniej wykopali na
cmentarzu. Wewn¹trz samochodu znajdowa³ siê wykrywacz metali. Jak

siê okaza³o, ich celem by³a
kradzie¿ wszelkiego rodzaju
przedmiotów metalowych celem sprzeda¿y ich na punkcie
skupu z³omu. Miêdzy innymi
w celu znalezienia metalu,
rozkopali jeszcze 6 innych
grobowców. Sprawcy zostali
zatrzymani w KPP £obez.
R.K.

- Coraz wiêcej osób wymaga
równie¿ sta³ej opieki i w tym roku
bêdê musia³a zatrudniæ w tym celu
dodatkowo jedn¹ osobê.
- W tym roku zwiêkszymy zatrudnienie w opiece  stwierdzi³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.  Wed³ug wskaników ustalanych przez
pañstwo mamy za ma³¹ liczbê pracowników przypadaj¹cych na iloæ
mieszkañców.
Temat opieki spo³ecznej wróci³
jeszcze na sesji. Tam przedmiotem
dyskusji sta³a siê zasadnoæ udzielania pomocy niektórym mieszkañcom.
- Mylê, ¿e ten problem nie do-

tyczy tylko Dalna. Czêsto spotykam siê z sytuacj¹, gdzie pomoc
udzielana jest osobom, które niekoniecznie na ni¹ zas³uguj¹. Czy
dzia³ania opieki oparte s¹ o konsultacje z lokalnym rodowiskiem, szko³¹ i so³tysami? 
pyta³ radny Marek Rokosz.
- Ka¿dorazowa pomoc ma swoje oparcie merytoryczne  odpowiada³a dyrektor Graliñska.  Co
pó³ roku przeprowadzamy wywiad
rodowiskowy. Wspó³praca ze
szko³ami uk³ada siê nam ca³kiem
dobrze, muszê jednak przyznaæ, ¿e
z so³tysami bywa ró¿nie.
(gp)

Ronie
liczba osób
potrzebuj¹cych opieki

Zmiany w ³obeskim pogotowiu

(£OBEZ) Wzywaj¹c karetkê po³¹czy nas z Drawskiem.
Na ostatniej sesji rady powiatu radni odnieli siê do informacji o zmianach organizacyjnych w ³obeskim pogotowiu.
Rada podjê³a uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ zarz¹d powiatu do podjêcia dzia³añ w celu zabezpieczenia powiatu pod wzglêdem ra-

townictwa medycznego. Radni
o zaplanowanych zmianach dowiedzieli siê, jak to okrelili z
kr¹¿¹cych wród mieszkañców
pog³osek. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e rada podejmuje
uchwa³y odnosz¹c siê nawet do
zwyk³ych plotek. Zmiany jednak nast¹pi¹, a rada opiera na
nich swoje stanowisko, bowiem
nikt o planowanych zmianach
nie poinformowa³ w³adz lokalnych, ani te¿ policji, czy stra¿y
po¿arnej.
Jak twierdzi Monika B¹k,
rzecznik prasowy Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie zmiany dotyczyæ
maj¹ jedynie dyspozytorni. Wymówienie otrzyma³y ju¿ dwie
pracuj¹ce tam osoby. Wraz z koñ-

cem okresu wypowiedzenia pracowników, nast¹pi przejêcie
zg³oszeñ z terenu powiatu ³obeskiego przez dyspozytorniê w
Drawsku Pomorskim.
- Zmiany wi¹¿¹ siê z szukaniem przez nas oszczêdnoci, d¹¿ymy równie¿ do stopniowego
scentralizowania systemu ratownictwa w województwie. Zmiany
te s¹ nieodwo³alne  doda³a
rzecznik.
Do rozstrzygniêcia pozostaje
jeszcze kwestia iloci karetek.
Wed³ug propozycji WSPR jedna
ma przypadaæ na £obez, druga na
Resko. Starostwo nie jest zadowolone z takiego rozwi¹zania i
bêdzie w tej sprawie negocjowaæ
z dyrektorem jednostki Romanem Pa³k¹.
(gp)
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Woda leje siê na g³owy,
a winny unika odpowiedzialnoci

(K¥KOLEWICE) Jeszcze w
latach rz¹dów zarz¹du Gra¿yny
Karpowicz gmina podjê³a inwestycjê zmieniaj¹c¹ budynek dawnej
szko³y w mieszkania komunalne.
Spraw¹ budowy mieszkañ zajmowa³a siê jeszcze w poprzedniej kadencji komisja rewizyjna rady. Komisja uzna³a wówczas za nieprawid³owe sporz¹dzanie planów bez
przygotowania ich w bud¿ecie oraz
zawieranie w wykonawc¹ dziwnych umów - jak to wówczas okreli³ przewodnicz¹cy komisji Eugeniusz Ko³odynski.
Mieszkania w koñcu jednak powsta³y i wydawa³o siê, ¿e to ju¿
koniec kontrowersji wokó³ budowy
lokali. Mieszkañcy otrzymali ca³kiem ³adne mieszkania warte oko³o
60 tys. z³ ka¿de. Szybko jednak
okaza³o siê, ¿e budynek nie zosta³
przebudowany w nale¿yty sposób.
Ca³oæ ca³kiem dobrego wykonania
psuje bowiem nieszczelny dach.
Wkrótce po wprowadzeniu siê do
nowych mieszkañ lokatorom zaczê³a laæ siê na g³owy woda.
- Gdy pada wynoszê jedn¹ miskê
wody z pokoju, w którym pi¹ dzieci
 mówi pan Seweryn Gural.  Sprawê zg³asza³em ju¿ kilka razy do
gminy w tej i w poprzedniej kadencji i nic, a dzieci zaczê³y ju¿ chorowaæ z powodu wilgoci. Na pocz¹tku
powiedziano mi, ¿e umieszczona
przez ze mnie na dachu antena telewizyjna jest za nisko osadzona, co
wywo³uje drgania i niszczenie papy.
Antenê podwy¿szy³em i ciek³o dalej. Raz przyjecha³a tu firma pana
Regulskiego (wykonawcy  red.).
Wymienili kawa³ek papy na dachu i
nic to nie da³o, regips na suficie
przecieka nadal, a po³o¿ona tam
papa ju¿ zaczyna pêkaæ. Czêæ da-

chu pod któr¹ mieszkam ma le
wyprofilowany skos i mylê, ¿e nale¿a³o by po³o¿yæ ten odcinek dachu
jeszcze raz. Budynek ten po przebudowie ma piêæ lat gwarancji, minê³y
ju¿ dwa lata, a firma nie poprawi³a
w zasadzie nic.
Podobnie jest u innych mieszkañców. U pani Marty Ekiert pêka
ju¿ sufit, pan Jan Maziarek ma zagrzybiony sufit w ³azience, u pana
Grzegorza Antonowicza grzyb jest
równie¿ na cianie  firma wykonuj¹ca projekt wkopa³a bowiem w ziemiê rynnê odprowadzaj¹c¹ deszczówkê i wszystko wskazuje na to,
¿e woda wchodzi poprzez fundamenty w cianê. Usterki mieszkañcy zg³aszali kilkakrotnie i kilkakrot-

nie te¿ gmina odsy³a³a ich do zarz¹dzaj¹cego mieniem komunalnym
gminy Administratora. Ten za
stwierdza³, ¿e skoro usterki objête
s¹ gwarancj¹, to gmina powinna poganiaæ wykonawcê. Trwa to ju¿ dwa
lata. Dzieci pana Gurala zaczê³y
chorowaæ w wyniku zawilgocenia

mieszkania. W ubieg³y poniedzia³ek burmistrz Gra¿yna Karpowicz
spotka³a siê z Hann¹ Janiec z Administratora. Prace remontowe w
ramach gwarancji maj¹ byæ nied³ugo podjête. Zw³okê burmistrz Wêgorzyna t³umaczy oczekiwaniem na
sprzyjaj¹c¹ pogodê.
(gp)

Porz¹dki w so³ectwach

(WÊGORZYNO) W gminie
powsta³ kolejny zespó³ konsultacyjny przy burmistrzu. W jego
sk³ad weszli so³tysi Zbigniew Sobczyk, El¿bieta Ustyjañczuk, Danuta Margol i Tadeusz S³omiñski
oraz sekretarz urzêdu Marta Banasik. Zespó³ do spraw Wsi ma byæ
organem doradczym burmistrz
Gra¿yny Karpowicz, opiniuj¹cym
programy dla wsi. Zespó³ so³tysi
powo³ali na pi¹tkowym spotkaniu
z burmistrz.
So³ectwa w tym roku zostan¹
objête programami Piêkna Wie

oraz Pracami spo³ecznie u¿ytecznymi. W ramach Piêknej
Wsi w so³ectwach pracowaæ bêdzie 11 osób po 6 godzin dziennie.
Nadzór nad ich prac¹ sprawowaæ
maj¹ so³tysi. Poprawa estetyki
wiosek odbyæ ma siê równie¿ przy
pomocy pracowników wykonuj¹cych przez 10 godzin prace spo³ecznie u¿yteczne. Wygl¹d poszczególnych wiosek skontrolowany ma zostaæ w czasie Akcji
Posesja, maj¹cej wskazaæ g³ówne braki estetyczne poszczególnych miejscowoci.
(gp)
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Baba na skalê powiatu

(£OBEZ) Promowanie lokalnej wytwórczoci i tworzenie lokalnych tradycji
wymaga wiele pracy i czasu, zw³aszcza w naszym regionie, gdzie o tradycjach i
lokalnej kulturze po 1945
roku mówi siê niewiele i niewiele dotychczas w tym
celu robiono.

Zorganizowany przez starostwo i
gminê £obez niedzielny jarmark daje
szansê na wypromowanie rodzimych
produktów i ludzi, którzy s¹ w stanie
promowaæ nasz region równie¿ na
zewn¹trz. Ubieg³oroczny obci¹¿ony
by³ b³êdnym wyborem czasu i miejsca
(zorganizowano go w sobotê na ty³ach
£obeskiego Centrum Turystyki). Niedzielna impreza wiadczyæ mo¿e jednak o tym, ¿e ludzie odpowiedzialni za
kulturalne ¿ycie powiatu potrafi¹
uczyæ siê na b³êdach.
£obesk¹ Babê Wielkanocn¹
zorganizowano na placu przed bibliotek¹. Umiejscowienie jarmarku w niedzielê handlow¹ zaowocowa³o przybyciem sporej liczby
mieszkañców £obza, którzy wybieraj¹c siê na niedzielny spacer
mieli okazjê do kupienia wi¹tecznych ozdób, spróbowania wielkanocnych oryginalnych specja³ów,
czy te¿ po prostu obejrzenia interesuj¹cych prac rêkodzielniczych. Jarmark sta³
siê
te¿
okazj¹ do
zaprezentowania
swoich talentów przez
ludzi, którzy
tworz¹ w domowym zaciszu, nie maj¹c zbytnio okazji do pokazania siê. Obok nich stanê³y stoiska
ekip traktuj¹cych swoj¹ dzia³alnoæ
powa¿niej. Tak jak choæby stanowisko
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Zajezierza. W czasie konkursu przeprowa-

Wyró¿nione stoisko z Zajezierza

Szymon Marcinów
najm³odszy laureat konkursu

Procesja ulicami £obza - Foto Tadeusz Korzeniewski

dzonego w czterech kategoriach (najlepszy wypiek, potrawa, ozdoby i palma) Zajezierze otrzyma³o piêæ nagród, w ka¿dej z tych kategorii oraz
specjaln¹ za najciekawsze stoisko wystawiennicze.
- Dwa lata temu zebra³ymy
siê razem i postanowi³ymy za³o¿yæ ko³o  mówi Hanna Miko³ajewska, jedna z jego cz³onkiñ.
 Jest u nas sporo kobiet, które s¹
ju¿ na emeryturze i maj¹ sporo
wolnego czasu. Zajmujemy siê
koronk a r stwem,
siano-

plotami,
wyszywaniem, ka¿da z nas ma w³asn¹
specjalizacjê. W tym roku startujemy
we wszystkich kategoriach.
Takich stoisk by³o wiêcej. Na niektórych oko³o godziny 15:00 brakowa³o ju¿ eksponatów  takim zainte-

resowaniem cieszy³y siê prezentowane wyroby.
Najlepsze dzie³a ocenia³a komisja
z³o¿ona z Wandy Steinmetz, przedstawicielki
Zachodniopomorskiego
Urzêdu Marsza³kowskiego, Niny Szuby, kanclerza Oddzia³u Polskiej Izby
Produktu Regionalengo i Lokalnego,
ksiêdza Stanis³awa Helaka, wicestarosty ³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego, Teresy £añ, dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Heleny Szulc, skarbnika powiatu. Komisja mia³a nie lada zadanie, musia³a bowiem oceniæ 146 zg³oszonych wyrobów. Za najlepszy wypiek wielkanocny uznano sernik Teresy Mañczak. Drugie miejsce w kategorii wypieków zajê³a baba upieczona
przez mieszkanki Zajezierza, trzecie
za piaskowa baba z Krzemienia. Najlepsz¹ potraw¹ wielkanocn¹ okaza³a
siê wêdzonka Barbary Modrzejewskiej
z Chociwla. Kolejne miejsca w tej kategorii zajê³o Stowarzyszenie Wspólna Sprawa z Siedlic za jajka w chrzanie oraz Zajezierze za nalewkê z aronii.
Najpiêkniejsz¹ ozdob¹ zosta³ kosz
upleciony przez ko³o gospodyñ z Chociwla. Kolejne dwa miejsca zajê³o ponownie Zajezierze, uhonorowane za
kwiaty z bibu³y i sianoploty. Najlepsz¹
palmê wykona³y gospodyni ze S³odkowa. Drugie miejsce zajê³o so³ectwo
Suliszewice, trzecie za ³obeska gimnazjalistka Marzena Puszko.
Tegoroczn¹ imprezê zorganizowali wspólnymi si³ami starostwo i
gmina. Dopiero po czterech latach od
powstania powiatu okazuje siê, ¿e istnieæ mo¿e szeroka wspó³praca miêdzy
tymi dwoma samorz¹dami, nieobecna
dot¹d w stolicy powiatu.
Pe³ni¹cy rolê konferansjera Janusz
Zarecki za¿artowa³ w czasie wrêczania
nagród, by w przysz³ym roku zrobiæ
ch³opa wielkanocnego. Mija³o by to
siê chyba z prawd¹. Na stoiskach dominowa³y kobiety, których aktywnoæ w
niedocenianych do niedawna ko³ach
gospodyñ budzi wsie z postpegeerowskiego marazmu. Byæ mo¿e to dziêki
nim powstanie tu lokalny produkt zdolny wypromowaæ ten powiat przynajmniej w województwie.
(gp)

Hanna Miko³ajewska odbiera
nagrodê za najciekawsze stoisko

Barbara Modrzejewska
autorka najlepszej wêdzonki

Marta Wysocka
- nagroda za logo jarmarku

Teresa Mañczak z nagrod¹
za najlepszy wypiek
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List otwarty w sprawie
wydania monografii ³obeskiego sportu

Poni¿ej zamieszczamy list pana
Jana Chruliñskiego z Warszawy, jaki
dotar³ do naszej redakcji, a który dotyczy wa¿nej sprawy wydania monografii ³obeskiego sportu. Od kilku lat pracuje nad ni¹ pan Zdzis³aw Bogdanowicz. To chyba jedna z nielicznych w
ogóle publikacji o historii polskiego
£obza. Dlatego wszyscy powinnimy
wesprzeæ jej wydanie. Poni¿ej pierwszy g³os w tej sprawie.
Mieszkaniec £obza Pan Zdzis³aw
Bogdanowicz opracowa³ monografiê
rozwoju sportu obejmuj¹c¹ lata od
1945 po dzieñ dzisiejszy.
Autor to znawca tematu - nauczyciel, wychowawca wielu pokoleñ sportowców, równie¿ by³y zawodnik, reprezentuj¹cy £obez na stadionach zarówno województwa, jak i Polski, zas³u¿ony i ceniony dzia³acz sportowy.
W monografii swojej ukazuje rozwój klubów sportowych £obza, pocz¹wszy od powsta³ego w 1945 roku
MKS Gwardia, poprzez kluby sportowe Traktor, Spójnia, Unia, Ludowe Zespo³y Sportowe i wiatowid.
W swojej ksi¹¿ce autor szczegó³owo przedstawia osi¹gniêcia w poszczególnych dyscyplinach sportowych m.in.: w pi³ce no¿nej, lekkiej
atletyce, kolarstwie, jedziectwie,
siatkówce, boksie, bryd¿u sportowym, szachach i badmintonie.
Monografia oprócz konkretnych danych o zajêtych miejscach sportowców,
zdobytych tytu³ach i mistrzostwach, oddaje klimat i atmosferê tamtych lat i zdarzeñ. Czytaj¹c tekst przedmiotowej pracy czuje siê ducha wielkiego zaanga¿owania autora, jego znajomoæ tematu i
profesjonalizm w dokonywaniu opisów,
oceny i analizy wydarzeñ oraz osi¹gniêæ
i pora¿ek sportowych.
W ci¹gu minionych 50-ciu lat
sportowcy £obza i powiatu osi¹gnêli
w wielu dyscyplinach wyniki na miarê
nie tylko lokaln¹ i wojewódzk¹, ale
ogólnopolsk¹ i miêdzynarodow¹.
Wydanie monografii i przekazanie
jej do r¹k czytelników mo¿e przyczyniæ siê do promocji tego piêknego
miasta w regionie. Mo¿e byæ równie¿
wykorzystane w pracy wychowawczej
z m³odzie¿¹ w szko³ach, klubach sportowych i harcerstwie.
Terminy oddania monografii do r¹k
zainteresowanego czytelnika stale siê
oddalaj¹ w czasie, poniewa¿ autor nie
posiada rodków finansowych na wydanie ksi¹¿ki.
REKLAMA

St¹d proba do Pana Burmistrza i
Rady Miejskiej o sfinansowanie tego
przedsiêwziêcia.
Panie Burmistrzu, Szanowna
Rado, w imieniu wszystkich sportowców, dzia³aczy i organizatorów sportu
wymienionych w ksi¹¿ce oraz tych
wszystkich, którzy oczekuj¹ na tê interesuj¹c¹ pracê, zwracam siê z prob¹
- pomó¿cie w wydaniu tej monografii.
A teraz pragnê wyjaniæ, dlaczego
w³anie ja, omielam siê prosiæ w powy¿szej sprawie.
Otó¿ dlatego, ¿e sam jestem jednym sporód wielu wymienionych w
monografii sportowców (kolarstwo),
którzy w minionych latach popularyzowali £obez na szosach ówczesnego
województwa szczeciñskiego i Polski
Do £obza przyby³em na pocz¹tku
1956 roku do pracy w Wydziale Komunikacji Powiatowej Rady Narodowej
na stanowisko kierownika robót inwestycyjnych i w tym¿e roku rozpocz¹³em
swoj¹ karierê sportow¹ w sekcji kolarskiej LZS. By³em równie¿ obok W³adys³awa Machoñskiego wspó³organizatorem kolarstwa ³obeskiego. W swojej kolarskiej karierze startowa³em
póniej w klubach Zawisza Bydgoszcz, Czarni Szczecin, LKS
Piast Chêciny i LZS Busko-Zdrój.
W okresie 8-letniego uprawiania
kolarstwa startowa³em w wycigach o
znaczeniu ogólnopolskim (rangi Mistrzostw Polski) i miêdzynarodowym.
Swoje osi¹gniêcia i wyniki sportowe
zawar³em w swojej relacji, któr¹ przekaza³em Panu Zdzis³awowi Bogdanowiczowi.
Poza sportem ukoñczy³em Wy¿sz¹
Oficersk¹ Szko³ê In¿ynieryjn¹ we
Wroc³awiu, nastêpnie studia wy¿sze
drugiego stopnia. Przez 40 lat pe³ni³em s³u¿bê wojskow¹ na ró¿nych stanowiskach, w tym w instytutach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, aby w 1996 roku w stopniu
pu³kownika odejæ w stan spoczynku.
Od 1996 roku pracujê w Centrali
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W latach 1996-1999 za moim porednictwem i przy mojej pomocy Agencja
dofinansowywa³a inwestycje infrastrukturalne gminy £obez.
Koñcz¹c swój list, jeszcze raz
zwracam siê do Pana i Rady z prob¹
o pomoc w wydaniu przedmiotowej
monografii.
Jan Chruliñski

LZS £obez na Wycigu G³osu Szczeciñskiego w 1957 roku. Od lewej: Miko³aj
Kondratowicz, Cezary Zdzieszyñski, Leon Przysiecki, Jerzy Machoñski, Jan
Chruliñski i W³adys³aw Machoñski (trener i kierownik dru¿yny).

I SPOTKANIE WETERANÓW GIMNAZJUM I LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO W £OBZIE 1945  1959
Komitet organizacyjny zaprasza bardzo serdecznie Kole¿anki i Kolegów,
którzy pamiêtaj¹ klimaty tamtych lat czterdziestych i piêædziesi¹tych, do przyjazdu do naszego £obza. Spêdzilimy tutaj piêkne m³odzieñcze lata, kiedy
wszystko by³o pierwsze. Powróæmy jak za dawnych lat 

Dzieñ pierwszy  19 czerwca (wtorek)
Przyjazd, zakwaterowanie, £obeskie Centrum Turystyki ul. Konopnickiej 42 (d. internat) tel. 091 397 4422
Dzieñ drugi  20 czerwca (roda)
8.00  8.45 niadanie
9.00  9.45 uroczysta Msza wiêta
10.00 spotkanie z Burmistrzem
11.00 spotkanie z Dyrektorem LO
12.30 spotkanie ze Starost¹
14.00 obiad
15.30 spacery po £obzie
19.00 Bal Absolwenta
Dzieñ trzeci 21 czerwca (czwartek)
9.00  10.00 niadanie
11.00 wyjazd na biwak
19.30  23.00 wieczór wspomnieñ przy kolacji
Dzieñ czwarty (pi¹tek)
8.00  9.00 niadanie
9.30  uroczysty apel w LO
13.00  po¿egnalny obiad
Dodatkowe informacje
www.lo.lobez.neostrada.pl e-mail: zjazd.lo.lobez.@.wp.pl
Tadeusz Barañski kom. 603 365 949, Janina Wysocka tel. 091 397 3975,
Czes³aw Cyunel kom. 667 293 670, Henryk Musia³ kom. 667 201 207, Poczta
 Tadeusz Barañski, 73  150 £obez, ul. Konopnickiej 32.
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Niezadowolenie wnioskodawców nie mo¿e byæ wystarczaj¹cym powodem
do podwa¿enia wyników wyborów

WYBORY W DOBREJ SKOÑCZY£Y
SIÊ DOPIERO TERAZ
(DOBRA) Chyba ma³o kto spodziewa³ siê, ¿e oddalony przez S¹d
Okrêgowy w Szczecinie protest wyborczy zostanie za¿alony. Na to, ¿e do
tego nie dojdzie wskazywa³y w¹t³e
zarzuty, jakie sformu³owa³o piêæ komitetów wyborczych, które kwestionowa³y wybór Barbary Wilczek na burmistrza. A jednak za¿alenie zosta³o z³o¿one. S¹d Apelacyjny odrzuci³ je, nie
dopatruj¹c siê nieprawid³owoci w
dzia³aniach komisji wyborczych.
Od odrzuceniu protestu wyborczego przez S¹d Okrêgowy w Szczecinie napisalimy 28 grudnia 2006 r.
Za¿alenie wp³ynê³o do S¹du Apelacyjnego pod koniec stycznia br. Wnioskodawcy pozostali ci sami: Jerzy
Bêdzelewski  pe³nomocnik KWW
M³odzi Demokraci Dobrej Nowog.,
Jerzy Hebda  pe³nomocnik KWW
Wspólna Gmina, Maria Maknia  pe³nomocnik KWW Uczciwie i Sprawiedliwie w Gminie Dobra, Adam Hlib 
osoba upowa¿niona przez pe³nomocnika KW Samoobrona RP i Krzysztof
Bêdzelewski  pe³nomocnik KWW O
Rozwój Gminy Dobra. Wnioskodawców reprezentowa³a radca Joanna
Grygoruk ze szczeciñskiej kancelarii.
W za¿aleniu domaga³a siê m.in.
powtórnego przeliczenia g³osów oraz
sprawdzenia podpisów na listach wyborczych w celu ustalenia, czy na
listach tych nie znajduj¹ siê podpisy
osób przebywaj¹cych w dniu g³osowania poza miejscem zamieszkania.
Kwestionowano liczbê kart wydanych
i niewykorzystanych z liczb¹ otrzymanych przed g³osowaniem.
S¹d Apelacyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 27 lutego br.
oddali³ za¿alenie. W uzasadnieniu
napisa³, ¿e Z przed³o¿onych protoko³ów wyników g³osowania w poszczególnych obwodach wynika, ¿e w
pierwszym wypadku iloci kart siê
równowa¿y³y, natomiast ró¿nica miêdzy iloci¹ kart wydanych wyborcom
a wyjêtych z urny zachodzi³a w obwodzie nr 1 i wynosi³a 4 karty. Wskazana
ró¿nica nie przes¹dza o naruszeniu
obowi¹zków przez komisjê wyborcz¹,
a przy braku innych dowodów iloæ
kart pozwala za najbardziej prawdopodobn¹ przyczynê przyj¹æ nierzucenie tych kart przez wyborców. W wietle powy¿szych ustaleñ i ujawnionych
REKLAMA

okolicznoci, jako zupe³nie go³os³owne jawi¹ siê zarzuty protestu, i¿ brakowa³o oko³o 99 kart do g³osowania.
Wnioskodawca okolicznoci tej bowiem nie tylko nie wykaza³ ¿adnymi
dowodami, ale nawet nie uprawdopodobni³. (...) Wnioskodawcy w uzasadnieniu protestu wskazali, ¿e zarzut
opieraj¹ na wyniku uzyskanym przez
przez poszczególnych kandydatów,
który  ich zdaniem  nie jest prawdopodobny. Okolicznoci, ¿e wynik ten
jest zafa³szowany jednak w ¿aden sposób nie wykazali. Wrêcz przeciwnie 
¿aden z przes³uchanych w sprawie
wiadków nie potwierdzi³, by protoko³y w jakimkolwiek zakresie zosta³y
sporz¹dzone nierzetelnie i nie odzwierciedla³y faktycznej liczby odda-

nych na poszczególnych kandydatów
g³osów, b¹d podpisy na listach wyborczych zosta³y podrobione.
Odmawiaj¹c przeliczania g³osów
i sprawdzania podpisów S¹d stwierdzi³: w przypadku, gdy nie zachodz¹
w¹tpliwoci co do prawid³owoci prac
komisji wyborczych, brak podstaw do
weryfikacji dokonanych przez nich
czynnoci tylko na tej podstawie, ¿e
wnioskodawca nie jest zadowolony z
wyniku g³osowania.
Po takiej klêsce wyborczej niezadowolenie jest zrozumia³e, ale czy na
jego potwierdzenie wnioskodawcy
potrzebowali a¿ urzêdowej pieczêci?
Czy teraz maj¹c niezadowolenie potwierdzone piecz¹tk¹ s¹ w koñcu zadowoleni?
KAR

Wiêcej kontroli, tak¿e noc¹

Przedwi¹teczny Apel
G³ównego Inspektora Pracy
G³ówny Inspektor Pracy Bo¿ena Borys-Szopa apeluje o respektowanie przepisów prawa
pracy w placówkach handlowych,
w tym w super- i hipermarketach
w okresie przedwi¹tecznym oraz
o zg³aszanie przez pracowników
wszelkich naruszeñ prawa w ich
miejscu zatrudnienia.
W tym gor¹cym dla handlu
okresie dochodzi do nasilenia karygodnych praktyk takich jak nierzetelne rozliczanie czasu pracy,
³amanie przepisów bhp, zmuszanie do pracy ponad si³y oraz nara¿anie pracowników na utratê
zdrowia i ¿ycia. Tê prawid³owoæ potwierdzi³y tak¿e, niestety, kontrole przeprowadzone na
Apel G³ównego Inspektora Pracy
przed ostatnimi wiêtami Bo¿ego
Narodzenia i Nowym Rokiem.
G³ówny Inspektor Pracy zapowiada, ¿e równie¿ przed zbli¿aj¹cymi siê wiêtami Wielkanocnymi, inspektorzy pracy na terenie
ca³ego kraju przeprowadz¹

wzmo¿one kontrole placówek
handlowych, a w razie stwierdzenia nieprawid³owoci - zastosuj¹
rodki przewidziane prawem, w
tym kary grzywny. Przedmiotem
szczególnego zainteresowania inspekcji bêdzie przestrzeganie
przepisów o czasie pracy oraz bezpieczeñstwo i higiena pracy.
Nie ulega w¹tpliwoci fakt, ¿e
przepisy prawa pracy musz¹ byæ
przestrzegane w ka¿dej sytuacji,
bez wzglêdu na okolicznoci, nawet takie jak wi¹teczna atmosfera
towarzysz¹ca zakupom przedwi¹tecznym. Za zwi¹zany ze
wiêtami nastrój wzajemnej ¿yczliwoci, powinien sk³oniæ pracodawców przede wszystkim do
wiêkszej troski o swoich pracowników, by prawo zysku nie wypiera³o prawa pracy.
G³ówny Inspektor Pracy przypomina pracodawcom o koniecznoci przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, w tym
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APELUJEMY O
OZNAKOWANIE
DRÓG

W zwi¹zku ze miertelnym
wypadkiem, jaki mia³ miejsce na
wyjedzie z £obza w dniu 15
marca br., wystosowalimy apel,
by w³adze powiatu i gmin, przez
które przebiegaj¹ nieoznakowane drogi wojewódzkie lub krajowe, doprowadzi³y do ich oznakowania. Doprowadzi³y, to znaczy podjê³y wszelkie czynnoci,
które by wymusi³y na Zarz¹dcy
tych dróg ich oznakowanie.
Niestety, od momentu powstania powiatu nikt siê tym nie
zaj¹³. Pytani przez nas o to burmistrz £obza Ryszard Sola i
cz³onek zarz¹du powiatu Jan
Olszewski zadeklarowali, ¿e takie czynnoci podejm¹. Bêdziemy tê sprawê pilotowaæ do jej
skutecznego za³atwienia. Czekamy równie¿ na reakcjê pozosta³ych w³odarzy gmin maj¹c
nadziejê, ¿e wspólny g³os w tej
sprawie bêdzie bardziej skuteczny.
Redakcja
zasad ergonomii i apeluje o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do obni¿enia stopnia obci¹¿enia prac¹. Z
badañ, jakie zosta³y przeprowadzone na zlecenie Pañstwowej Inspekcji Pracy wynika bowiem m.in., ¿e
osoba zatrudniona na stanowisku
kasjer-sprzedawca w ci¹gu 6 godzin pracy w supermarkecie przek³ada ponad 2 tony produktów, co
nara¿a j¹ na utratê zdrowia i wymaga od pracodawcy podjêcia natychmiastowych dzia³añ, maj¹cych na
celu zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy.
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BURMISTRZ DOBREJ
ul. Rynek 1; 72-210 Dobra

og³asza konkurs ofert

na realizacjê zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji
osób wykluczonych spo³ecznie poprzez udzia³
w programie i zajêciach realizowanych w CIS
oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2007 roku.
I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie wspierania procesu reintegracji osób
wykluczonych spo³ecznie poprzez udzia³ w programie i zajêciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich w 2007 roku.
II. Wysokoæ planowanych rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 26.400,00 z³ (s³ownie: dwadziecia szeæ
tysiêcy czterysta z³otych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹:
a) organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pón. zm.) zwan¹ dalej ustaw¹,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa do innych kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia
i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoci po¿ytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
e) podmioty, które w okresie ostatnich trzech lat prowadzi³y dzia³alnoæ na rzecz tych rodowisk lub wyka¿¹ jej znajomoæ.
2. Burmistrz Dobrej dokona wyboru oferty i powierzy realizacjê zadania w drodze umowy.
3. Organizacje pozarz¹dowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podleg³e organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmuj¹ zlecenie realizacji zadania na zasadach okrelonych w umowie,
a Burmistrz Dobrej zobowi¹zuje siê do przekazania na realizacjê zadania odpowiednich rodków publicznych w formie dotacji.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas realizacji zadania lub na czas
okrelony, nie d³u¿szy ni¿ do koñca 2007 roku. Wzór umowy stanowi za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
IV. Terminy i warunki realizacji zadañ:
1. Termin realizacji zadania - 2007 rok.
2. Warunki realizacji zadania:
Podmioty ubiegaj¹ce o realizacjê zadania publicznego objêtych konkursem zobowi¹zane s¹:
1) prowadziæ dzia³alnoæ statutow¹ w zakresie objêtym konkursem,
2) dysponowaæ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadañ objêtych konkursem,
3) posiadaæ dowiadczenie niezbêdne do realizacji zadania objêtego konkursem oraz spe³niaæ wymogi formalne okrelone w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z póniejszymi zmianami)
oraz rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
V. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna byæ przygotowana:
- na pimie (wydruk komputerowy, druki wype³nione pismem drukowanym lub maszynopis),
- wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), który mo¿na pobraæ w Urzêdzie Miejskim pok.nr 8 oraz na stronie internetowej gminy,
- w jêzyku polskim,
- podpisana przez osobê lub osoby upowa¿nione do reprezentowania organizacji na zewn¹trz, wyszczególnione w
odpowiednim dokumencie potwierdzaj¹cym ich uprawnienia (np. aktualny, tj. wa¿ny przez okres 3 miesiêcy od daty
wystawienia wypis z w³aciwego rejestru).
2. podmiot ubiegaj¹cy siê o przyznanie rodków powinien przedstawiæ ofertê zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczêdny i terminowy.
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3. Oferta powinna zawieraæ w szczególnoci informacje:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzglêdniaj¹c¹ udzia³ rzeczowych, kadrowych i finansowych rodków w³asnych.
4. Wydatki ujête w kalkulacji dotyczyæ mog¹ wy³¹cznie realizacji zadania, a nie innych kosztów dzia³alnoci statutowej Podmiotu.
5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególnoci:
1) prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty z dok³adnie okrelonym w nag³ówku rodzajem zadania,
2) przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoci) oraz merytorycznego z dzia³alnoci podmiotu za ubieg³y rok lub za miniony okres (w przypadku dotychczasowej krótszej dzia³alnoci),
3) udokumentowanie podstawy prawnej dzia³alnoci, tzn. z³o¿enie:
- uwierzytelnionego aktualnego odpisu z rejestru s¹dowego: rejestru stowarzyszeñ, fundacji lub innego dokumentu stanowi¹cego
o podstawie dzia³alnoci (wystawiony nie póniej ni¿ 3 miesi¹ce przed dniem z³o¿enia oferty w konkursie),
- aktualnego statutu (potwierdzonego przez organ rejestrowy),
- pisemnego owiadczenia osób upowa¿nionych do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu danego podmiotu o zobowi¹zaniu siê do
prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej rodków otrzymanych z bud¿etu gminy.
- pe³nomocnictwa do dzia³ania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowê dotacji podpisuj¹ osoby inne ni¿ umocowane
do re prezentacji zgodnie ze statutem organizacji).
7. Oferty sporz¹dzone wadliwie lub niekompletne co do okrelonych wymagañ oraz z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
8. Poszczególne strony oferty i za³¹czników powinny byæ ponumerowane oraz zaparafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê.
Ponadto oferta powinna zawieraæ spis wszystkich za³¹czników.
9. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
10.Czas zwi¹zania ofert¹ - 30 dni od dnia sk³adania ofert.
VI.

Terminy sk³adania ofert:
1. Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1 (pok.8 - sekretariat I piêtro) w zamkniêtej kopercie z dopiskiem
Konkurs ofert na prowadzenie dzia³alnoci na realizacjê zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób
wykluczonych spo³ecznie poprzez udzia³ w programie i zajêciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich w 2007 roku w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od og³oszenia konkursu, tj. do dnia 28.04.2007 roku do godz. 10,00
2. Oferty nale¿y sk³adaæ wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
3. Druk oferty mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Miejskim w Dobrej ul Rynek 1 pok.6;druk jest tak¿e dostêpny na stronie internetowej
www.dobragmina.pl  Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego
4. Osob¹ uprawniona do kontaktów z podmiotami jest:
- Wies³awa Marut  samodzielny referent  tel. 39 14 541

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. W celu dokonania oceny z³o¿onych ofert Burmistrz Dobrej powo³a komisjê konkursow¹, która przedstawi propozycjê
oferty najkorzystniejszej.
2. Decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej
3. O podjêtej decyzji sk³adaj¹cy oferty zostan¹ poinformowani pisemnie. Og³oszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Dobrej oraz na stronie internetowej www.bip.dobragmina.pl
4. Od podjêtej decyzji nie przys³uguje odwo³anie.
5. Przy dokonywaniu oceny ofert bêd¹ stosowane nastêpuj¹ce kryteria:
a) mo¿liwoæ realizacji zadania w oparciu o odpowiedni¹ bazê materialn¹ i lokalow¹, sprzêt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz dowiadczenie w realizacji zadañ objêtych konkursem,
b) koszty realizacji zadañ - z uwzglêdnieniem udzia³u rzeczowego oraz finansowych rodków w³asnych, a tak¿e rodków pozyskanych
na realizacjê zadañ od innych podmiotów,
c) wysokoæ rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ ujêtych w bud¿ecie Gminy na 2007 rok,
d) sposób rozliczenia siê z przyznanej dotacji w latach poprzednich (je¿eli zadanie by³o przez dany podmiot realizowane),
e) jakoæ sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (je¿eli zadanie by³o w danym roku realizowane),
f) wyniki dotychczasowej pracy i osi¹gniêæ w ramach prowadzonej dzia³alnoci.
VIII. Umowa zostanie sporz¹dzona niezw³ocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie póniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od up³ywu terminu
sk³adania ofert.
IX. Kwota dotacji przeznaczona na realizacjê zadañ objêtych konkursem mo¿e ulec zmianie w przypadku, gdy Rada Miejska w Dobrej w
uchwale zmieniaj¹cej bud¿et na 2007 rok uchwali rodki na realizacjê zadania objêtego konkursem w innej wysokoci.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza od okrelonej w ofercie.
Wysokoæ dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzale¿niona bêdzie od iloci wybranych ofert. W zwi¹zku z powy¿szym Zlecaj¹cy zadanie zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokoci kwoty dofinansowania proponowanej przez poszczególne Podmioty.
X. Og³oszono dnia: 2007-03-29

tygodnik ³obeski 3.04.2007 r.

INFORMACJE

So³tys Bator koñczy
dzia³alnoæ spo³eczn¹
(£OBEZ) Po 26 latach spo³ecznej dzia³alnoci so³tys £ob¿an Edward Bator zosta³ po¿egnany przez radnych i burmistrza
w czasie rodowej sesji rady
miejskiej w £obzie. By³y so³tys
podziêkowa³ obecnym i poprzednim w³adzom za wspó³pracê i pozytywne relacje. W imieniu w³adz gminy z so³tysem po¿egnali siê burmistrz Ryszard
Sola i przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka. Nastêpc¹ Edwarda Batora w £ob¿anach zosta³
Grzegorz Piotrowicz.
(gp)

Wagary?
Nie dzisiaj :-)
Klasa IIc

Nowy urzêdnik w gminie

(RESKO) Burmistrz Reska rozstrzygn¹³ 23 marca konkurs na stanowisko do spraw inwestycji sa-

(£OBEZ) W rodê na sesji rady
miejskiej po¿egnano starych so³tysów i przywitano nowych. Czêæ z
so³tysów sprawuje swoj¹ funkcjê ju¿
po raz kolejny, czêæ jednak to zupe³nie nowe twarze. Przed so³tysami
zarówno starymi jak i nowymi stoi
teraz wyzwanie czteroletniej pracy
na rzecz wsi. Zadanie nie ³atwe zwa¿ywszy na koniecznoæ dostosowania siê do narzuconych przez gminê
zmian w funkcjonowaniu wietlic.
Publikujemy pe³n¹ listê
nowych so³tysów
Be³czna  Barbara Kordyl, Bonin
 Waldemar Zakrzewski, Dobieszewo  Stanis³aw Polny, Dalno  Gra¿yna M¹draszek, Grabowo  Anna
Sulejewska, Karwowo  Agata Kostka, Klêpnica  Stanis³awa Bobko,
£ob¿any  Grzegorz Piotrowicz,
Meszne  Halina Gliszczyñska, Niegrzebia  Alicja M¹draszek, Poradz 
Ma³gorzata Marek, Prusinowo  Stanis³aw Gêsicki, Ro¿nowo £obeskie 
Waldemar Lisik, Rynowo  Maciej
Walkowiak, Suliszewice  Lech
Urbañski, Tarnowo  Ryszard Wojewódka, Unimie  Barbara Andryszak, Worowo  Stanis³aw Majchrzak, Wysiedle  Antoni Ku¿el,
Zagórzyce  Stanis³aw Ochman, Zajezierze  Stanis³aw Tarnicki.
(r)
REKLAMA

(RESKO) 21 marca br. - w dniu
rozpoczêcia kalendarzowej wiosny - w
naszej szkole, w Gimnazjum w Resku,
zosta³ zorganizowany dzieñ bez lekcji.
Przyjecha³a do nas delegacja z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w widwinie,
która przedstawi³a ciekaw¹ prezentacjê
multimedialn¹, chc¹c zachêciæ nas do
uczêszczania do tej w³anie szko³y.
Przywieli ze sob¹ swoich goci  zagranicznych studentów z Niemiec i
Armenii. Opowiedzieli nam o swoich
krajach, tradycjach, krajobrazie itp. Podziêkowalimy im gor¹cymi brawami.
Przy okazji okaza³o siê, ¿e s¹ wród nas
wspaniali geografowie (w tej roli Bartek Wêgrzynowski, kl. IIIb) oraz anglici (Alicja Jarz¹bek z IIIb wietnie rozmawia³a z obcokrajowcami).
Póniej by³o niadanko, a potem istne szaleñstwo w nowej hali sportowej.
Konkurs na Miss i Mistera wiosny i
REKLAMA

weso³¹ prezentacjê ka¿dej klasy. Rywalizacja ogromna, bo s³odkie nagrody ju¿
czeka³y! A klas a¿ 15! Wreszcie komisja
wyda³a werdykt: na poziomach klas wygra³y: IIIb, IIb i Ia, gratulujemy! nastêpnie wszyscy uczniowie w g³osowaniu
jawnym (ustawiaj¹c siê za swoimi kandydatami) wybrali Miss i Mistera wiosny:
Ma³gorzatê Wijatyk i Patryka Staszaka.
Nastêpnie na boisko wybieg³y dru¿yny:
najpierw dziewcz¹t, póniej ch³opców, a
na koñcu odby³ siê mecz koszykówki
najbardziej ekscytuj¹cy publicznoæ:
uczniowie kontra nauczyciele.
Bardzo podoba³ mi siê ten dzieñ bez
lekcji, a poza tym by³o bardzo ciekawie.
Ka¿dy móg³ zapiewaæ, zagraæ i potwierdziæ swoje mo¿liwoci, niekoniecznie
naukowe. A wagary? Takiego weso³ego
dnia w szkole nie mo¿na opuciæ!
Patrycja Wierzchnicka, kl. IIIe,
Gimnazjum w Resku. Opiekun: E. Kuc.

morz¹dowych. Gminnymi inwestycjami zajmowaæ siê bêdzie
Ma³gorzata B¹k z Reska.
(r)
REKLAMA

W so³ectwach
po wyborach
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SPROSTOWANIE DO OG£OSZENIA O PRZETARGU, KTÓRE UKAZA£O SIÊ W TYGODNIKU £OBESKIM NR 13 Z DNIA 27.03.2007

ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO
Og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoci
stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu £obeskiego
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 kwietnia 2007 roku w pokoju nr 23
I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41:
-

poz. 1 o godz. 9:00,
poz. 2 o godz. 9:30,
poz. 3 o godz. 10:00,
poz. 4 o godz. 10:30,
poz. 5 o godz. 11:00,
poz. 6 o godz. 11:30,
poz. 7 o godz. 12:00,
poz. 8 o godz. 12:30,
poz. 9 o godz. 13:00,
poz. 10 o godz. 13:30,
poz. 11 o godz. 14:00.

Do ceny sprzeda¿y nieruchomoci o numerach geodezyjnych 221, 359, 360, 384, 385, 388/1 i 381/1 uzyskanej w wyniku przetargu zostanie
doliczony podatek VAT 22%.
W przetargu uczestniczyæ mog¹ krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, je¿eli do dnia 17 kwietnia 2007 r. wp³ac¹ w pieni¹dzu wymagane wadium
na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie.
Dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wp³aty.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Pe³n¹ treæ og³oszenia zamieszczono na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w £obzie i w Urzêdzie Miejskim w Resku
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie www.lobez.net.pl.
Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomociami
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 lub telefonicznie /091 39-760-89/.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6; tel 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu Cena 40 000 z³. Tel 692 141 969
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
n Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

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

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
US£UGI
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

INNE

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

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

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

n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Szczeciñski producent odzie¿y
damskiej zatrudni od zaraz szwaczki.
tel 091 433 45 97 lub 0 601 755 294
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona "Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.
n STADNINA W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM ZATRUDNI NA UMOWÊ O PRACÊ
PRACOWNIKÓW DO OPIEKI NAD
STADEM ROZRODCZYM. ZAPEWNIAMY BEZP£ATNE ZAKWATEROWANIE. TEL. KONT. 502 666 778.

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

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

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam domek w miejscowoci
Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek o
powierzchni 0,05a, w zabudowie
szeregowej. Cena 37 000 z³. Tel.
501 570 462, 886 635 084.
n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum Gryfic.
I - piêrto, powierzchnia u¿ytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.
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¨ MICHA£ÓW MAREK MICHALCZYSZYN w Wêgorzynie
zatrudni: Mechanika samochodów
osobowych i ciê¿arowych, Robotnika budowlanego, Ksiêgowego
Tel. (091) 397-17-51
¨ SWEDWOOD w Resku zatrudni: Operatora maszyn stolarskich
Tel. (091) 57-90-700
¨ PPUH JAMEX w Wêgorzynie
zatrudni na stanowiska: Pozostali
robotnicy przy pracach prostych
w przemyle Tel. (091) 39-71-951
¨ EKO FARB S.C. w £obzie zatrudni: Kierowcê samochodu ciê¿arowego kat C+E. Tel. (091) 39-766-42
¨ DEKOR PLUS W £obzie zatrudni: Pracownika biurowego tel.
0579-31-32
¨ WYDAWNICTWO POLSKA
PRASA POMORSKA w £obzie zatrudni: Drukarza lub osobê chêtn¹
do przyuczenia do zawodu
tel.09139-737-30
¨ US£UGI TRANSPORTOWE I
HANDEL ART. PRZEMYS£OWYMI
w Mieszewie zatrudni: Kierowcê
kat C+E. Tel. (091) 397-26-29
¨ ZAK£AD OGÓLNOBUDOWLANY w Wêgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego Kom. 606-471-786
¨ ZAK£ADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A
w £obzie zatrudni na stanowiska:
Pozostali in¿ynierowie chemicy,
Pozostali in¿ynierowie mechanicy, Pozostali operatorzy maszyn
do produkcji wyrobów z gumy,
Spawacz, Tokarz Tel. (091) 39740-41
¨ EURO  TRANSPORT w Gryficach zatrudni: Kierowcê kat C+E
Tel. (091) 384-25-27
¨ RIVAAL SP Z O.O w £obzie zatrudni na stanowiska: Pozostali robotnicy przygotowuj¹cy drewno i
pokrewni
(praca przy produkcji sto³ów), Lakiernik Tel.(091) 397-62-21
¨ TOP TOMASZ MIELCAREK w
Wêgorzynie zatrudni: Sprzedawcê
Tel.(091)579-22-07
Oferty pracy spoza powiatu ³obeskiego:

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

INFORMACJE
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Koncert Mazowsza w Z³ocieñcu

Jestemy z tych

(Z£OCIENIEC) Legendarny
zespó³ Mazowsze zawita³ do
Z³ocieñca na Ziemi Drawskiej i
zachwyci³ publicznoæ.
Przedstawi³ program Barwy
Polski dedykowany Janowi Paw³owi II w drug¹ rocznicê jego mierci.
Zatañczy³ i zapiewa³ niedaleko
miejsca, w którym Karol Wojty³a
wyci¹ga³ swój kajak na brzeg Drawy 52 lata temu. Piêkne Pojezierze
Drawskie ma swój kolor w Barwach Polski, którym zapewne zachwyca³ siê póniejszy papie¿ p³yn¹c rzek¹, chocia¿ nie pop³ynê³a
st¹d ¿adna pieñ ludowa, a i tañca
drawskiego chyba ju¿ nie zobaczymy. Mo¿e dlatego w³anie wystêp
Mazowsza by³ tak potrzebny w
tym miejscu, bymy namacalnie
wrêcz poczuli, ¿e  pozbawieni naszych regionalnych piewów i tañców  jednak jestemy z tych
Barw stworzeni.

Jak bardzo stworzeni  pokaza³
zachwyt i aplauz, jaki publicznoæ
okaza³a Mazowszu w trakcie i na
zakoñczenie koncertu. Okaza³a
przybywaj¹c tak licznie; mo¿e nawet ze dwa tysi¹ce osób wype³ni³o
po brzegi wielk¹ halê widowisko-

wo-sportow¹. Przyjechali z ca³ego
powiatu; Drawska Pom., Czaplinka,
Kalisza Pom., Pani Antonina Cha³upek przyjecha³a z Wierzchowa, jej
syn z Katowic; oboje mieli szczególny powód  córka pana Marka i
wnuczka pani Antoniny  Anna
Cha³upek - wyst¹pi³a na scenie, w
Mazowszu. To jeszcze jedna klamra
spinaj¹ca kulturê pokolenia pani
Antoniny przyby³ej do Wierzchowa
spod Lwowa, dla której tañce i przypiewki ludowe by³y form¹ rozrywki, z kultur¹ wnuczki, która z Mazowszem podnios³a tê rozrywkê do
poziomu sztuki.
Na koncert Barwy Polski z³o¿y³y siê tañce i utwory z wielu regionów kraju; Mazowsza, Kujaw, Ma³opolski, Lubuskiego, Mazur, wiêtokrzyskiego. Rozpoczê³a go znana
pieñ Piekna nasza Polska ca³a,
napisana przez Wincentego Pola.
Nastêpnie, w ho³dzie Janowi Paw³owi II Mazowsze zapiewa³o Barkê. Póniej by³y tañce góralskie i
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OFERTY PRACY

¨ ORODEK WYPOCZYNKOWY KORMORAN w Pogorzelicy zatrudni: Konserwatora, Malarza, Pomocnika murarza, Pomoc
kuchenn¹, Kelnerkê, Pokojow¹,
Tel. (091) 386-31-23
¨ BUD REX S P. Z O.O w Gdañsku
zatrudni: Montera rusztowañ, Pomocnika montera rusztowañ, Montera kad³ubów Tel.+48 58 306 06 08
Nadal trwa nabór do S³u¿by Przygotowawczej w Pomorskim Oddziale
Stra¿y Granicznej Informacje tel.
(091) 479 45 80

rozbarskie, krakowiaki i oberki,
polonez i mazur, kujawiak i chodzony. Chór zapiewa³ kilkanacie mniej i bardziej znanych piosenek ludowych. Akompaniowa³a
mu orkiestra pod batut¹ Bogus³awa Krêgielewskiego, który w jednym z utworów, podchwyconych i
zanuconych przez salê, zacz¹³
dyrygowaæ... tym¿e spontanicz-

nie powsta³ym chórem mieszkañców. To by³ wzruszaj¹cy moment,
gdy artyci i widzowie w tej jednej chwili po³¹czyli siê w pieni,
która wczeniej ³¹czy³a ju¿ kilka
pokoleñ Polaków. Ta chwila
wzruszenia zawiera³a w sobie te
wszystkie emocje, jakie zawieraj¹ siê w kultywowaniu tradycji,
pamiêci o dzieciñstwie, ci¹g³oci

kulturowej narodu. Mazowsze na
chwilê sprawi³o, ¿e poczulimy
ca³¹ tê feeriê barw Polski, niezale¿nie od motywu regionalnego,
jaki panowa³ na scenie.
Mylê, ¿e jeszcze inaczej
prze¿ywali to ludzie starsi, którzy
przybyli na Pojezierze Drawskie
z ró¿nych regionów Polski, tak¿e
tych przedwojennych. Dziêki
Mazowszu mogli na chwilê powróciæ do swojego dzieciñstwa,
do tych pól, ³¹k i wiosek, gdzie
muzyka ludowa by³a nierozerwaln¹ czêci¹ ¿ycia. Dzisiaj
podniesiona do sztuki, artyzmu,
mog³a tamte emocje o¿ywiæ. M³odym Mazowsze pokaza³o, jak
piêkna i ró¿norodna by³a i jest nasza kultura ludowa. I jak mo¿na
twórczo z niej czerpaæ, co pokazuj¹ sukcesy estradowe Trebuniów Tutków i ró¿nych nurtów
muzyki wspó³czesnej nawi¹zuj¹cych do rodzimych tradycji.
Mo¿e za ma³o tañczymy, mo¿e za
ma³o piewamy, mo¿e przez to
¿ycie czasami wydaje siê takie
trudne... Mazowsze sprawi³o, ¿e
na chwilê o tym zapomnielimy.
Za tê chwilê dziêkujemy.
Kazimierz Rynkiewicz

P³yta Mazowsza dla naszych czytelników.
Kupony nades³ali:
Joanna Michniewicz (£obez), Magda Majchrowicz (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra),
Maciej Majchrowicz (£obez), Barbara Kapcio (Rynowo).
P³ytê wylosowa³
pan Maciej Majchrowicz z £obza. Gratulujemy.
P³yta do odbioru w redakcji tygodnika.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI W SZCZECINIE OG£ASZA ROZPOCZÊCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO S£U¯BY W POLICJI NA
TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W
ROKU 2007.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie tel.(091) 82-11-235
lub w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w £obzie tel. (091) 5777-030
PKS w £obzie i Gryficach pilnie
zatrudni: Kierowców kat. D.
Osoby bezrobotne, mog¹ ubiegaæ siê
o skierowanie na kurs. PUP w £obzie
pokrywa koszty szkolenia pod warunkiem przepracowania w PKS jednego
roku. Osoby chêtne proszone s¹ o
kontakt telefoniczny z dzia³em szkoleñ PUP w £obzie tel. (091) 577-7030 lub z PKS tel. kom. 601-440-160.
Powiatowy urz¹d Pracy w £obzie
planuje na wiosnê zorganizowanie
nastêpuj¹cych szkoleñ dla osób bezrobotnych:
OPIEKUN DO OSÓB STARSZYCH I NIEPE£NOSPRAWNYCH Z NAUK¥ JÊZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO.
BRUKARZ Wymagania: wykszta³cenie podstawowe.
Wszystkie koszty zwi¹zane ze szkoleniem pokrywa Urz¹d Pracy, ponadto wyp³aca dodatki szkoleniowe
oraz refunduje koszty dojazdu.
Zapisy przyjmowane s¹ w PUP
£obez osobicie b¹d telefonicznie
nr tel. (091) 577-70-30
lub (091) 397-42-44 lub w Filii w
Resku tel. (091) 395-13-09.
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Rozstrzelali siê
w koñcówce
ORZE£ Prusinowo
 SARMATA Dobra 0:4 (0:0)
Sarmata: Brodowicz Grzelak, Jaszczuk, Dzierbicki,
Kieruzel (80' Kaczor), Kamiñski (75' Za³êcki), Padziñski,
Olechnowicz, Dudek (70' Skrobiñski), Pacelt, Anulicz oraz
Lewicki, Surma.
Strzelcy bramek: Jaszczuk,
Dudek, Skrobiñski i Olechnowicz.
W swoim drugim wiosennym meczu Sarmata podtrzyma³
zwyciêsk¹ passê. Tym razem na
boisku w Gryficach pokona³ 4:0
dru¿ynê Or³a Prusinowo. Jednak z przebiegu meczu a¿ do 50
min. wydawa³o siê, ¿e dru¿yna,
której pierwszej uda siê strzeliæ
bramkê zejdzie z boiska jako
zwyciêzca. W pierwszej po³owie gra obu dru¿yn by³a wyrównana, a akcje obu zespo³ów koñczy³y siê najczêciej niecelnymi
strza³ami.
W 50 min. nast¹pi³a akcja,
która praktycznie odmieni³a
losy meczu: napastnik Sarmaty
Damian Padziñski efektownym
rajdem min¹³ dwóch zawodników Or³a i gdy znalaz³ siê w
polu karnym zosta³ sfaulowany
przez obroñcê gospodarzy. Podyktowany przez sêdziego rzut
karny pewnie zamieni³ na bramkê Jaros³aw Jaszczuk. Po uzyskaniu prowadzenia m³odzi pi³karze Sarmaty zaczêli graæ odwa¿niej, a co najwa¿niejsze
skuteczniej i w koñcówce meczu zdobyli jeszcze trzy bramki. W 68 min. Dawid Dudek po
otrzymaniu podania ze rodka
pola lekkim technicznym strza³em z 18 m podwy¿sza wynik na
2:0. Po zdobyciu bramki odczuwaj¹cy jeszcze skutki
wczeniejszej choroby Dawid
Dudek zosta³ zmieniony przez
Kacpra Skrobiñskiego, który w
3 min. póniej po podaniu
Krzysztofa Kieruzela silnym
strza³em z 22 m podwy¿sza wynik na 3:0. Ostatnia akcja
bramkowa mia³a miejsce w 88
min., kiedy to Damian Dzierbicki zagra³ do Kacpra Skrobiñskiego, a ten g³ow¹ przed³u¿y³ lot pi³ki do £ukasza Olechnowicza, który strzeli³ kolejn¹
bramkê i ustali³ koñcowy wynik na 4:0 dla Sarmaty.
Juniorzy Sarmaty pokonali
Or³a 1:0. Bramkê zdoby³ Tymoteusz Kaleta.
estan

SPORT
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Jednak Police

SPARTA Wêgorzyno  KP II Police 1:2 (0:1)

Sparta: Przemys³aw Noryca, Jerzy Wojciechowicz (Artur Nadkierniczny),
Tomasz Kmieæ, Edward Tondrik, Marcin Tomaszkiewicz (Jaros³aw Konieczny),
S³awomir Nowak (Andrzej Nadkierniczny), Marek Dro¿d¿ewski, Tomasz Side³,
Wojciech Kli, Daniel Romañczyk, Micha³ Szwalec (Krzysztof Gwód).
Trener: Ryszard Jamro¿y.
Bramka: Tomasz Kmieæ. Czerwona kartka: Daniel Romañczyk
W drugim z rzêdu spotkaniu na
w³asnym terenie, Sparta podejmowa³a rezerwy III-ligowego Klubu
Pi³karskiego Police. Gra przez
wiêksz¹ czêæ meczu toczy³a siê na
po³owie rywala, jednak jak siê okaza³o nie to mia³o wp³yw na koñcowy
wynik.
Feraln¹ okaza³a siê ósma minuta
meczu. Gocie egzekwuj¹ rzut ro¿ny. Wrzutka na d³u¿szy s³upek, z³a
interwencja Przemka Norycy, powoduje przys³owiowy bilard w polu
bramkowym, w którym pi³ka odbija
siê kolejno od Marka Dro¿d¿ewskiego oraz Tomka Kmiecia i wpada
do bramki.
Piêæ minut póniej Wojtek Kli
przegrywa bieg do prostopad³ego
podania z g³êbi pola z bramkarzem
rywali. W 19 minucie gocie lekkim
strza³em z 20 metrów sprawdzaj¹
czujnoæ Przemka Norycy - ten nie
mia³ ¿adnych problemów z obron¹
tego strza³u. Cztery minuty póniej
Edek Tondrik z Wojtkiem Klisiem
rozgrywaj¹ akcjê na prawej stronie,
po czym drugi z nich dorodkowuje
na 5 metr, sk¹d Daniel Romañczyk
oddaje strza³ g³ow¹ w wiat³o bramki, zmuszaj¹c do interwencji bramkarza przyjezdnych. Drugi strza³
gocie oddali w 34 minucie z odleg³oci 16 metrów, jednak i ten nie
sprawi³ problemów bramkarzowi
Sparty. 180 sekund póniej dorodkowanie z rzutu ro¿nego finalizuje
strza³em z pierwszej pi³ki Wojtek

Kli, jak siê okaza³o minimalnie
chybionym. Od 40 minuty podopieczni trenera Jamro¿ego grali
bez Daniela Romañczyka. Ten zanim musia³ opuciæ boisko, popisa³
siê kapitaln¹ przewrotk¹ w polu
karnym. W ca³ym zdarzeniu ucierpia³ jeden z zawodników rywali, za
wymianê zdañ miêdzy zawodnikami sêdzia spotkania postanowi³
skwitowaæ ¿ó³t¹ kartk¹ dla naszego
zawodnika. Ta by³a ju¿ drug¹ w tym
spotkaniu dla napastnika Sparty. Do
koñca pierwszej po³owy jedn¹ akcjê
lew¹ stron¹ przeprowadzili gocie,
których strza³ pewnie wy³apa³ Noryca oraz jedn¹ Spartanie, w której
Tomek Side³ niecelnie uderzy³ na
bramkê rywali.
Na pocz¹tku drugiej po³owy blisko zdobycia gola byli pi³karze KP.
Akcjê praw¹ flank¹ koñczy zagranie
pi³ki na 5 metr, do której najszybciej
doszed³ Przemek Noryca. W 52 minucie rzut ro¿ny egzekwowali zawodnicy Sparty. Niepewna interwencja bramkarza KP pozwala
przej¹æ pi³kê Tomkowi Sid³owi,
który
oddaje
j¹
Markowi
Dro¿d¿ewskiemu, ale ten strzeli³
niecelnie. Po blisko godzinie gry
sêdzia dyktuje rzut wolny bezporedni dla wêgorzynian z linii pola
karnego. Strza³ Tomka Kmiecia zatrzyma³ siê tym razem na murze
ustawionym przez rywali. Cztery
minuty póniej zmarnowa³a zosta³a
najdogodniejsza okazja, aby dopro-

Turniej pi³ki no¿nej
halowej Wegorzyno 2007
Dnia 25 marca 2007 roku o godzinie 10.00 w hali sportowej w Wêgorzynie zosta³ rozegrany turniej pi³ki
no¿nej halowej dla m³odzie¿y z terenu Gminy i Miasta Wêgorzyno, rocznik 1991 i m³odsi. Do udzia³u zg³osi³o siê 6 zespo³ów (36 zawodników):
Wampiry, Borusia, WC Raty, Sielsko
City, Pogoñ, Joga Bonito. Prowadz¹cy zawody pan A. Nowacki powita³
uczestników zawodów, zaproszonych goci, kibiców i przedstawi³ regulamin rozgrywek. Aktu rozpoczêcia turnieju dokona³ prezes £KS
Sparty Wêgorzyno pan M. Szostakiewicz. Po dokonanym losowaniu zespo³y zosta³y podzielone na dwie grupy A i B, rozgrywaj¹c mecze systemem ka¿dy z ka¿dym.

Grupa A
WC Raty  Wampiry 7 1
WC Raty  Joga Bonito 3-1
Joga Bonito  Wampiry 6-0
1. WC Raty 6 pkt 10-2
2. Joga Bonito 3 pkt 7-3
3. Wampiry 0 pkt 1-13
Grupa B
Borusia  Sielsko City 2-2
Borusia  Pogoñ 0-8
Pogoñ  Sielsko City 3-1
1. Pogoñ 6 pkt 11-1
2. Sielsko City 1 pkt 3-5
3. Borusia 1 pkt 2-10
W dalszych rozgrywkach zespo³y rozgrywa³y mecze w zale¿noci od zajêtego
miejsca w poszczególnych grupach i tak:
Borusia  Wampiry 2-2 k 3-2, Sielsko City
 Joga Bonito 3-1, WC Raty  Pogoñ 1-1

wadziæ do remisu. Z g³êbi pola
Marek Dro¿d¿ewski udanie przerzuca pi³kê do Tomka Sid³a. Ten
wyk³ada futbolówkê na 5 metr
Wojtkowi Klisiowi, po którego
strzale na stadionie rozleg³ siê wielki jêk zawodu. Tylko 180 sekund
czekalimy na potwierdzenie pi³karskiego porzekad³a i¿ niewykorzystane sytuacje siê mszcz¹. Niepewna interwencja naszych obroñców w walce o górn¹ pi³kê pozwala
oddaæ strza³ z prostego podbicia zawodnikowi KP i kompletnie zaskoczyæ Przemka Norycê. Jest 0:2.
Do 81 minuty przyjezdni mieli
dwie dogodne okazje do podwy¿szenia wyniku, jednak w obu przypadkach defensorzy Sparty udanie
interweniowali. We wspomnianej
81 minucie drugi raz podchodzi
Tomek Kmieæ do wykonania rzutu
wolnego. Tym razem po jego strzale
futbolówka minê³a mur ustawiony
przez goci i tu¿ przy s³upku wpad³a
do bramki rywala.
W ostatnich minutach pi³karze
Sparty nieco odwa¿niej zaatakowali rywala. W 85 minucie w polu karnym przewraca siê Wojtek Kli,
gwizdek sêdziego jednak milcza³.
Minutê póniej znów Tomek Kmieæ
uderza³ pi³kê z rzutu wolnego. Tym
razem pi³ka poszybowa³a nad murem oraz nad bramk¹. Kilkadziesi¹t
sekund póniej Tomek Side³ próbuje zaskoczyæ bramkarza rywali, jednak odda³ strza³ wprost w bramkarza.
W doliczonym czasie gry, bliscy
podwy¿szenia wyniku byli gocie,
gdzie po strzale jednego z nich pi³ka
odbi³a siê od poprzeczki. W ostatniej
akcji meczu mocny strza³ w okienko
oddany przez Edka Tondrika, zdo³a³
obroniæ bramkarz KP. Chwilê póniej sêdzia zakoñczy³ spotkanie, w
którym zwyciê¿yli gocie.
(msz)
k 2-1. Mistrzem turnieju zosta³a dru¿yna
WC Raty, 2 m. Pogoñ, 3 m. Sielsko City,
4 m. Joga Bonito, 5 m. Borusia, 6 m.
Wampiry. Najlepszym zawodnikiem i
jednoczenie królem strzelców z 10 trafieniami zosta³ G. Nowak. Bramki najlepiej strzeg³ D. Gêbczyñski i on zosta³
najlepszym bramkarzem turnieju. Najm³odszym zawodnikiem by³ M. Krawiec. Najlepsze zespo³y oraz wyró¿nieni zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, nagrodami oraz upominkami. Sekretariat zawodów prowadzi³a pani Ilona Nowacka. Organizatorzy zawodów
dziêkuj¹ pani Dyrektor Gimnazjum w
Wêgorzynie za nieodp³atne udostêpnienie hali sportowej na czas zawodów. Organizatorami zawodów i fundatorami
nagród by³o Powiatowe Zrzeszenie LZS
reprezentowane przez pana A. Siwiñskiego wraz z Zarz¹dem LKS Sparty
Wegorzyno z prezesem M. Szostakiewiczem. Serdeczne podziêkowania dla
pana Andrzeja Nowackiego za pomoc w
organizacji imprezy.
a.n.
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Pora¿ki po walce
bol¹ mniej
W tej kolejce wygra³ tylko Sarmata, ale te¿ trudno by³o oczekiwaæ,
¿e wiatowid wygra w Szczecinie z
lideram okrêgówki, a Radovia z liderem V ligi. Ponieli jednobramkowe
pora¿ki, nadziejê na lepsze wyniki
budzi gra i to, ¿e podjêli z liderami
walkê. Pora¿ki po walce bol¹ mniej.
KP II Police przetestowa³y Spartê i
test wypad³ le. Nie ogl¹da³em meczu, ale wynik potwierdzi³ moje spostrze¿enia sprzed tygodnia. Trener
Jamro¿y stoi teraz przed dylematem,
czy walczyæ o V ligê, co po tej pora¿ce wydaje siê ma³o realne, czy budowaæ zespó³ na nastêpny sezon i dopiero wtedy walczyæ. Potwierdza siê
stara prawda, ¿e zbiór gwiazd to jeszcze nie gwiazdozbiór. Tym bardziej,
¿e Sparta nie zdoby³a gola z gry, lecz
z rzutu wolnego, co musi dawaæ do
mylenia. Najbli¿sze mecze poka¿¹,
czy by³ to wypadek przy pracy, czy
sta³a tendencja.
Do rankingu do³¹czy³o kilku
nowych strzelców, a nawet jeden
debiutant  Mateusz Sak z Radovii.
Kamil Iwachniuk uparcie krótkimi
skokami pnie siê w górê rankingu i
dogoni³ ju¿ Damiana Padziñskiego,
który pracuje na wyniki zespo³u, ale
jako przesta³ strzelaæ bramki. Czy¿by ten m³ody napastnik wiatowida
mia³ zostaæ powiatowym królem
strzelców? Wszystko przed nami.

Strzelcy powiatu ³obeskiego

11 bramek: Marek Gradus (Mewa)
9 bramek: Damian Padziñski (Sarmata), Kamil Iwachniuk (wiatowid)
8 bramek: Pawe³ Graczykowski
(Sarmata),
7 bramek: £ukasz Tomaszkiewicz,
Mateusz Rylling (Radovia)
6 bramek: Wojtek Kli (RadoviaSparta)
5 bramek: Krzysztof Kieruzel, Emilian Kamiñski Jarek Jaszczuk (Sarmata), Daniel Romañczyk (Sparta)
4 bramki: Krzysztof niadek
(wiatowid)
3 bramki: Damian Szubert, Krzysztof
Gwód (Sparta), Mariusz B³aszczyk
(Mewa), Marek Dro¿d¿ewski (Radovia-Sparta), £ukasz Olechnowicz
(Sarmata), Krzysztof Kulik (Radovia)
2 bramki: Wojtek Dorsz (Sarmata),
Kamil Kacprzak, Piotr Kie³tyka,
£ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz
(wiatowid), Dariusz Kêsy, Arek
Paw³owski, Damian Gabry (Mewa)
1 bramka: S³awek Nowak, Artur
Andrusieczko, £ukasz Rzepka, Dariusz Nadkierniczny, Pawe³ Samal,
Micha³ Szwalec, Tomasz Kmieæ
(Sparta); Micha³ ¯urawik, Franciszek Wójtowicz (Mewa); Sylwester
Micha³owski, Wojtek Krakus, Marcin Grzywacz (wiatowid); Mateusz
Miko³owski, Damian Dzierbicki,
Dawid Dudek, Kacper Skrobiñski
(Sarmata), Marcin Tomaszkiwicz
(Radovia-Sparta), Irek Kulik, Mateusz Sak, Przemek Ga³ka (Radovia).
Zespo³y
42 - Sarmata Dobra
31 - Radovia Radowo Ma³e
25 - wiatowid £obez
22 - Mewa Resko
19 - Sparta Wêgorzyno

SPORT

Obiecuj¹cy wynik z
liderem okrêgówki
WIT Szczecin  WIATOWID £obez 2:1 (1:0)
wiatowid: Pawe³ Krystosiak  £ukasz Brona, Micha³ Koba,
Kamil Duczyñski, Kamil Kacprzak, Micha³ Tober (25' Przemek
Surowiak), Kogut, Marcin Grzywacz, Kamil Iwachniuk, Sylwester
Micha³owski, Marcin Mosi¹dz (70' £ukasz Zielonka) oraz Micha³
Iwanicki.
Trener: Wojciech Krakus.
Bramka: 89' Kamil Iwachniuk.
Wyjazd do witu, w paszczê
lidera, móg³ groziæ po¿arciem,
czyli wysok¹ przegran¹. Lider
wygra³ tylko jedn¹ bramk¹ i ten
wynik jest obiecuj¹cy na przysz³oæ. Tym bardziej, ¿e w zespole ³obeskim nie zagra³o z ró¿nych

przyczyn kilku podstawowych
graczy. Teraz wiatowid podejmuje Promieñ Mosty, z którym
musi powalczyæ o punkty, bo dó³
tabeli zagêszcza siê i trzeba koniecznie zdobywaæ punkty. Juniorzy przegrali 0:1.
KAR

Ci¹gle
te same braki

MEWA Resko  KORONA Stuchowo 1:3 (0:1)
Mewa: Maciej Ostrowski  Dariusz Kêsy, Micha³ ¯urawik, Pawe³
Frost (60' Mariusz B³aszczyk), Marcin
Paw³owski, Klaudiusz Wasiak, Arek
Paw³owski, Krzysztof Kopka (75' Zgnilec), Marek Gradus (70' Majewski),
Pawe³ £abas (46' Norbert Harasiemowicz), £ukasz Gabry.
Trener: Dariusz Kêsy.
Bramka: 85' Micha³ ¯urawik.
Mewa musi siê szybko pozbieraæ i
poci¹gaæ wszystkich swoich graczy,
bo walka w strefie spadkowej rozgorza³a na dobre. Liczyæ siê bêdzie ka¿dy punkt. Wróci³ ze Sparty Gryfice

£ukasz Gabry. Trener Dariusz Kêsy
ma nadziejê, ¿e sytuacja kadrowa bêdzie siê poprawiaæ i Mewa powalczy
o utrzymanie. Reszczanie ten mecz
powinni wygraæ, ale ujawniaj¹ siê ci¹gle te same braki; dowiadczenia i
skutecznoci. No i musi po³ataæ dziury w obronie, bo w tym meczu bramki
pad³y w³anie po prostych b³êdach linii defensywnej. Druga po³owa nale¿a³a do Mewy, ale co z tego, ¿e napastnicy nie potrafi¹ postawiæ kropki nad
i i wbiæ pi³kê do siatki. Pozostaje poprawiaæ grê i skutecznoæ i walczyæ.
Chyba nikt nie wyobra¿a sobie tej ligi
bez Mewy Resko.
KAR

Radovia zaskoczy³a

RADOVIA Radowo Ma³e  D¥B Dêbno 3:4 (1:2)
Radovia: Micha³ Stosio  Krzysztof Kulik, Grzegorz Woniak, Sylwester Bednarek, Emil
Pilichowski, £ukasz Tomaszkiewicz, Irek Kulik, Przemek Ga³ka, Rados³aw Machalski (Grzegorz Kubacki), Jacek Talarowski, Mateusz Sak i Mateusz Rylling. Trener: Henryk Kulik.
Bramki: 35' Irek Kulik, 65' Mateusz Sak, 75' Przemek Ga³ka.
Po ubieg³otygodniowej pora¿ce
7:0 kibice z trwog¹ oczekiwali na
pierwszy mecz Radovii przed w³asn¹
publicznoci¹. Wielu zapewne zastanawia³o siê, czy to ju¿ koniec tej dru¿yny i pozostanie zaliczaæ hokejowe
pora¿ki. Radovia jednak zaskoczy³a
wszystkich bardzo dobr¹ gr¹ i zabrak³o mo¿e tylko kilku minut, by w
Radowie Ma³ym dosz³o do sensacji,
czyli pokonania lidera V ligi. Tak niewiele brakowa³o.
Gdyby Stosio mia³ lepszy dzieñ i
pewniej interweniowa³, mo¿e uchroni³by zespó³ przed pora¿k¹. Niestety,
radowianie stracili bramkê ju¿ w
ósmej minucie meczu i to ustawi³o grê
w pierwszej po³owie. Póniej by³o
0:2 i dopiero gol Irka Kulika przywróci³ nadziejê na przynajmniej remis.
Niestety, po przerwie to dêbczanie

strzelili nastêpne dwie bramki i wydawa³o siê, ¿e ju¿ po meczu. A on dla radowian dopiero siê zaczyna³. Debiutuj¹cy Mateusz Sak strzeli³ na 2:4, a
dziesiêæ minut póniej Przemek Ga³ka
strzeli³ kontaktow¹ bramkê na 3:4 i
rozpocz¹³ siê horror dêbczan z odliczaniem minut do zakoñczenia gry.
Nie potrafi¹cy powstrzymaæ nacieraj¹cych z impetem gospodarzy gocie
dopuszczali siê faulów. Sêdzia pokaza³ im a¿ 5 ¿ó³tych kartek. Niestety,
czas bieg³ nieub³aganie i sêdzia odgwizda³ koniec meczu w momencie
najbardziej zaciêtej gry.
- Przegralimy, ale jestem bardzo zadowolony z gry ca³ego zespo³u. To by³ jeden z lepszych meczów
Radovii. - powiedzia³ trener Henryk
Kulik. Teraz Radovia jedzie do Myliborza.
KAR

Str. 19

WYNIKI I TABELE
V liga

Orze³ Trzciñsko - Zdrój - Zorza
Dobrzany 2:0, Radovia Radowo
Ma³e - D¹b Dêbno 3:4, Piast Chociwel - Mieszko Mieszkowice
0:1, Polonia P³oty - Pomorzanin
Nowogard 2:2, Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Osadnik Mylibórz 4:1, K³os Pe³czyce - Fagus
Ko³bacz 1:1, Vineta Wolin - Odra
Chojna 0:1, Piast Choszczno Sparta Gryfice 1:0
1. D¹b Dêbno
50 48-15
2. Piast Choszczno
43 47-17
3. Vineta Wolin
42 40-22
4. Odra Chojna
40 50-22
5. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 36 35-24
6. Pomorzanin Nowog. 35 49-30
7. Polonia P³oty
26 39-30
8. Hutnik EKO TRAS Szcz. 25 34-31
9. Osadnik Mylibórz 21 28-44
10. Radovia Radowo M. 20 30-51
11. Piast Chociwel
20 26-27
12. Sparta Gryfice
19 28-36
13. Fagus Ko³bacz
19 22-40
14. Mieszko Mieszkow. 19 16-21
15. K³os Pe³czyce
14 15-32
16. Zorza Dobrzany
4 17-82

Klasa okrêgowa

Sparta Wêgorzyno - KP Police II
1:2, Mewa Resko - Korona Stuchowo 1:3, wit Szczecin - wiatowid
£obez 2:1, Ina Iñsko - Wicher Brojce
2:2, Iskierka mierdnica - Masovia
Maszewo 1:2, Orze³ Prusinowo Sarmata Dobra 0:4, Orkan Suchañ Vielgovia Szczecin 1:3, Promieñ
Mosty - D¹brovia Stara D¹browa 0:0
1. wit Szczecin
42 43-17
2. KP Police II
38 50-26
3. Sarmata Dobra
36 42-22
4. Wicher Brojce
31 30-23
5. Vielgovia Szczecin 29 33-38
6. Promieñ Mosty
28 25-20
7. Sparta Wêgorzyno 25 22-18
8. Korona Stuchowo
25 31-34
9. Masovia Maszewo 24 26-31
10. Iskierka mierdnica 24 33-32
11. D¹brovia Stara D¹browa 22 23-31
12. wiatowid £obez 21 25-33
13. Ina Iñsko
20 28-47
14. Mewa Resko
19 22-41
15. Orze³ Prusinowo
18 24-36
16. Orkan Suchañ
15 14-22

Granie w planie

V liga
Pi¹tek 6 kwiecieñ 2007 r.
17:00 Vineta Wolin - D¹b Dêbno
Sobota 7 kwiecieñ 2007 r.
17:00 Sparta Gryfice - Polonia
P³oty, Pomorzanin Nowogard - Piast
Chociwel, 15:00 Mieszko Mieszkowice - Hutnik EKO TRAS Szczecin,
13:00 Osadnik Mylibórz - Radovia
Radowo Ma³e, 15:00 Odra Chojna Orze³ Trzciñsko-Zdrój, 14:00 Zorza
Dobrzany - K³os Pe³czyce, 15:00
Fagus Ko³bacz - Piast Choszczno
Klasa okrêgowa
Wszystkie mecze rozegrane
zostan¹ w sobotê 7 kwietnia
17:00 KP Police II - Orkan Suchañ, 16:00 Vielgovia Szczecin Iskierka mierdnica, 15:00 Masovia
Maszewo - Ina Iñsko, 15:00 Wicher
Brojce - wit Szczecin, 15:00 wiatowid £obez - Promieñ Mosty, 13:00
D¹brovia Stara Dbrowa - Orze³
Prusinowo, 17:00 Sarmata Dobra Mewa Resko, 14:00 Korona Stuchowo - Sparta Wêgorzyno

SPORT
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Po konkursie POLACY NA OLIMPIJSKICH SZLAKACH

Gimnazjum z Radowa Ma³ego oraz Zespó³
Szkó³ z £obza jad¹ na fina³y wojewódzkie

(DOBRA) 29 marca br. odby³y siê
w Dobrej fina³y powiatowe czwartej
edycji konkursu wiedzy o udziale i osi¹gniêciach polskich sportowców na
Igrzyskach Olimpijskich.
W tegorocznej edycji konkursu
treæ pytañ dotyczy³a osi¹gniêæ sportowców polskich na Igrzyskach Olimpijskich w latach 1996-2006 oraz osi¹gniêæ sportowców woj. zachodniopomorskiego na Igrzyskach Olimpijskich.
Konkurs organizowany by³ w trzech
kategoriach: szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne.
W zmaganiach fina³owych wystartowa³o 9 zespo³ów, ka¿dy zespó³ reprezentowa³o trzech zawodników. Wszyscy
uczestnicy zawodów wykazali siê bar-

dzo du¿¹ wiedz¹ o ideach olimpijskich,
udziale i osi¹gniêciach sportowców polskich w Igrzyskach Olimpijskich.
W kategorii szkó³ podstawowych
zwyciê¿y³ zespó³ z Dobrej (Mariusz
Jaworski, Sebastian Awgul, Magdalena
Matera) przed Siedlicami i Runowem.
W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³o
Radowo Ma³e (Kamil Pawluk, Robert
Radanowicz, Paulina Byra) przed
Dobr¹ i Wêgorzynem. Zespó³ Szkó³ z
£obza (Ewelina Jasiñska, Kacper
Pawluk, Agnieszka Wojnarowska)
okaza³ siê najlepszy w kategorii szkó³
ponadgimnazjalnych. Zespo³y reprezentuj¹ce Gimnazjum w Radowie
Ma³ym oraz Zespó³ Szkó³ w £obzie
bêd¹ reprezentowa³y Powiat £obeski

na fina³ach wojewódzkich w Z³ocieñcu. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali puchary, medale i dyplomy
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski w Dobrej, Uczniowski Klub Sportowy Arbod.
Wród zaproszonych goci obecni
byli: Ryszard Sarna - cz³onek Zarz¹du
Powiatu, Jolanta Siekiera - przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, S³awomir Brodniak - skarbnik Gminy, Krzysztof Motyliñski - dyrektor Gimnazjum. Ca³oæ
imprezy uwietni³y wystêpy artystyczne przygotowane przez uczniów szko³y
podstawowej w Dobrej.
Prezes UKS Arbod
Janusz £ukomski

IX Turniej Minikoszykówki Dziewcz¹t o Puchar Starosty Drawskiego

Radowianki nie sprosta³y

Radowo Ma³e od wielu lat bierze
udzia³ w turniejach UKS-ów, jakie organizuj¹ s¹siedzkie kluby w Nowogardzie i Drawsku Pom. Tym razem turniej
przygotowa³ UKS Olimpijczyk z
Drawska Pom. Odbywa³ siê w dniach
23-25 marca i by³ silnie obsadzony.
Wziê³o w nim udzia³ szeæ czo³owych
zespo³ów koszykówki dziewcz¹t województwa zachodniopomorskiego. Zespo³y rywalizowa³y ze sob¹ w systemie
ka¿dy z ka¿dym, rozgrywaj¹c piêtnacie meczów.
Po rozegraniu wszystkich meczów,
jury ustali³o ostateczn¹ klasyfikacjê:
I m. - MKS Kusy Szczecin,
II m. - UKS Olimpijczyk Drawsko Pom.,
III m. - SP 17 Koszalin,
IV m. - UKS Trójka Nowogard,
V m. - UKS Pogodno Szczecin,
VI m. - UKS Mini Gier Radowo Ma³e.
Podczas turnieju wybrana zosta³a
równie¿ najwszechstronniejsza zawodniczka turnieju, któr¹ zosta³a Marta
Kaczyñska z MKS Kusy ze Szczecina. Najlepszymi zawodniczkami poszczególnych dru¿yn zosta³y: Klaudia

Sosnowska (UKS Trójka Nowogard), Marta Sikorska (SP17 Koszalin), Paulina Dziewanda (UKS
Kusy Szczecin), And¿elika Sira

(UKS Mini Gier Radowo Ma³e),
Karolina Mirecka (UKS Pogodno
Szczecin) i Katarzyna Sztajnke (UKS
Olimpijczyk Drawsko Pom.). (r)

tygodnik ³obeski 3.04.2007 r.

Dru¿yna
samorz¹dowców z
£obza w Fina³ach
Mistrzostw Polski!
Ogromny sukces odnieli zawodnicy dru¿yny samorz¹dowców w
XI Eliminacjach Mistrzostw Polski
Pracowników Samorz¹dowych i
Owiaty w Halowej Pi³ce No¿nej 5
strefy pó³nocno  zachodniej, które
odbywa³y siê we Wrzeni k. Poznania
w dniach 16-17 marca br. Do rywalizacji przyst¹pi³o 15 gmin i powiatów
z nastêpuj¹cych miejscowoci: Gniezno, Grodzisk Wlkp, Gryfino, Kêpno,
Koszalin, Mylibórz, Ostrzeszów,
Police, Poznañ, Pruszcz Gdañski,
Szczecin, Tczew, Zielona Góra,
Wrzenia, £obez.
Organizatorzy podzieli zespo³y
na 3 grupy. W spotkaniach eliminacyjnych dru¿yna z £obza uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki:
£obez  Zielona Góra 1:0 (dru¿yna z Zielonej Góry zajê³a I miejsce i
przegra³a tylko jeden mecz z
£obzem), £obez  Grodzisk Wlkp
3:1, £obez  Police 1:1.
W spotkaniach pó³fina³owych
samorz¹dowcy z £obza w pierwszym meczu pokonali: Szczecin 1:0
oraz Mylibórz 3:0, w meczu i fina³
spotkali siê z dru¿yn¹ z Ostrzeszowa,
którym ulegli 0:1. W meczu o III miejsce £obez spotka³ siê z zawodnikami
z Pruszcza GDAÑSKIEGO, PO
BARDZO WYRÓWNANYM I ZACIÊTYM SPOTKANIU, DRU¯YNA Z £obza uleg³a 1:2. W meczu fina³owym spotkali siê zawodnicy z
Ostrzeszowa i Zielonej Góry, koñcowy wynik spotkania by³ 0:0. W rzutach karnych lepszymi egzekutorami
okazali siê zawodnicy z Zielonej
Góry, których bramkarz obroni³ 2 rzuty karne. W meczu o V miejsce Wrzenia pokona³a Mylibórz 3:1.
Najlepsza szóstka turnieju:
Zielona Góra, Ostrzeszów, Pruszcz
Gdañski, £obez, Wrzenia i Mylibórz bêdzie rywalizowaæ w gronie 30
najlepszych dru¿yn w Mistrzostwach
Polski, które odbêd¹ siê w dniach 1113 maja br. w Brennej.
Trzymamy kciuki za ekipê z
£obza, która mimo wielu problemów:
zdrowotnych, osobistych pokaza³a
siê z bardzo dobrej strony, pokaza³a
siê przede wszystkim, ¿e ma charakter i pomimo g³osów, ¿eby nie jechali
do Wrzeni, udowodnili wszystkim,
¿e o £obzie jest g³ono na sportowej
mapie polski. Od 8 lat! Samorz¹dowcy z £obza uczestnicz¹ w fina³ach mistrzostw polski. W latach 2001, 2003
i 2005 zdibyli br¹zowe medale mistrzostw polski, czy to ma³o?
Druzyna w £obzie wyst¹pi³a w
sk³adzie: A. Mrozowicz, R. Rzenik,
T. Sikora, M. W³odarz, M. Urbañski,
G. Pawlak, A. Kogut, A. Kuzon, M.
Poniewiera, Z. Urbañski. Bramki zdobyli: Mariusz Poniewiera  6, M. W³odarz  2, A. Kuzon  3, A. Kogut  1.

POLICJA
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NAPROMILOWANI
¯wirem po oczach

(DOBRA  DOBRKOWO) 22
marca o godz. 8:05 na drodze Dobra
- Dobrkowo, Marian L. kieruj¹c samochodem Skania z nieprawid³owo
zabezpieczonym ³adunkiem ¿wiru
spowodowa³ wybicie przedniej szyby w samochodzie Iveco.

Szperacz altankowy

(£OBEZ)W okresie od 19 do 3
marcaw£obzieprzy ul. Szosa widwiñska, nieustalony sprawca po uprzednim wybiciu szyb w oknach dokona³
w³amania do dwóch altanek. Okrad³
jedn¹ z nich i wyniós³ lampê naftow¹.

Niezabezpieczony wykop

(DOBRA) 23 marca roku o godz.
19:45 w Dobrej na ul. Pi³sudskiego,
£ukasz B. kieruj¹c samochodem Citroen BX wjecha³ lewym przednim
ko³em do niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu.

Kolejne st³uczki
na s³ynnym skrzy¿owaniu

(£OBEZ) 24 marca o godz. 8:05
w £obzie na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oci i Segala, kieruj¹ca samochodem marki Peugeot Romualda Sz. nie udzieli³a pierwszeñstwa
przejazdu kieruj¹cemu samochodem marki Mercedes, powoduj¹c
kolizjê obu samochodów.
(£OBEZ) 24 marca o godz.
18:20 w £obzie na skrzy¿owaniu
ulic Segala i Niepodleg³oci Renata
M., kieruj¹c samochodem marki
Peugeot, nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo kieruj¹cej samochodem marki Opel, powoduj¹c kolizjê obu pojazdów.

Tankowanie za darmo

(£OBEZ)
24
marca
o
godz.10:20 w £obzie przy ul. Waryñskiego nieznany mê¿czyzna kieruj¹cy samochodem marki Fiat 126P,
zatankowa³ benzynê za kwotê 20 z³ i
odjecha³ nie p³ac¹c za ni¹, czym
dzia³a³ na szkodê PKN ORLEN.

Gazowiec

(RESKO) W nocy z 23 na 24
marca w Resku przy ul. Gdañskiej,
na terenie skupu z³omu nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y 4 butli z
gazem propan butan. Straty w kwocie 320 z³ ponios³o PUH Wêglostal.

Kamieniami w szyby

(KLÊPNICA) W nocy z 25 na 26
marca w Klêpnicy nieznany sprawca
dokona³ wybicia szyb okiennych
domu jednorodzinnego Jana W., powoduj¹c straty w wysokoci 800 z³.

Komórka

(£OBEZ) 23 marca w £obzie
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Nokia
6610, wartoci 300 z³, dzia³aj¹c na
szkodê Moniki K.

Pilarz

(RO¯NOWO) 27 marca w Ro¿nowie nieznany sprawca z niezamkniêtej szopy dokona³ kradzie¿y
pilarki spalinowej marki Stihl. Straty
w kwocie 600 z³ ponios³a Teresa M.

W³ama³ siê i nic nie wyniós³

(RESKO) W okresie miêdzy 26,
a 27 marca w godz. 20:00  17:00 w
Resku przy ul. B. Prusa nieznany
sprawca po uprzednim wy³amaniu
wk³adek 2 zamków w drzwiach wejciowych, wszed³ do mieszkania Barbary J. Niczego jednak nie zabra³.

Okrad³ dom

(BORKOWO WIELKIE) W
okresie od 25 do 28 marca w Borkowie
Wielkim, nieznany sprawca wy³amuj¹c drzwi dokona³ w³amania do mieszkania Aleksandra M., sk¹d skrad³
siekierê, 15 litrów benzyny, klucze
p³askie, ³¹cznej wartoci 190 z³.

Kablarz

(£OBEZ  PORADZ) 28 marca oko³o godz. 0:40 przy drodze
£obez  Poradz nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y 50 metrów podziemnego kabla telefonicznego.
Straty w kwocie 1500 z³ ponios³a TP
S.A. Szczecin.

Po¿ar

(RADOWO MA£E) 29 marca
oko³o godz. 12:00 w Radowie Ma³ym z nieustalonych przyczyn wybuch³ po¿ar w czêci poddasza
domu. Spaleniu uleg³a czêæ stropu
i poszycia dachu. Straty w kwocie
70 000 z³ poniós³ Tomasz S.

Ciasny parking

(£OBEZ) 31 marca o godz.
20:40 w £obzie przy ul. Strumykowej, Katarzyna K. wyje¿d¿aj¹c z
posesji na jezdniê, lewym bokiem
kierowanego przez siebie samochodu Volvo uderzy³a w otwarte drzwi
prawid³owo zaparkowanego samochodu Audi.

Golfem w dzika

(RESKO  MI£OGOSZCZ)
31 marca o godz.2:00 na drodze
Resko - Mi³ogoszcz Wiktor Z.
kieruj¹c samochodem marki VW
Golf uderzy³ w wbiegaj¹cego na
jezdniê dzika, powoduj¹c uszkodzenie pojazdu.

(£OBEZ) 22 marca o godz. 16:45 w £obzie na ul. Armii Krajowej
Sebastian S. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci,
wyra¿onym wynikiem 0,72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
tym samym naruszaj¹c s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych, wydany przez S¹d Rejonowy w £obzie.
(£OBEZ) 24 marca o godz. 17:35. w £obzie na ul. Niepodleg³oci,
Tadeusz B., kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci (1,2 promila).
(£OBEZ) 29 marca oko³o godz. 21:05 w £obzie przy ul. Wojcelskiej
Ryszard R. kierowa³ rowerem w stanie nietrzewoci (0,7 promila).
(TRZEBAWIE) 29 marca oko³o godz. 18:30 w Trzebawiu Henryk
M. posiadaj¹cy aktualny zakaz kierowania pojazdami orzeczony przez
S¹d Rejonowy w £obzie kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym Ursus znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,79 mg/l).

POSZUKIWANI
Komenda Powiatowa Policji £obez prowadzi poszukiwania dot.:
W³odarczyk Krzysztof
s. Macieja, Bronis³awy ur. 23.02.1969 r. Resko
zam. £obez ul. Okopowa 26/6 Wszelkie informacje
w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ
do Komendy Powiatowej Policji
£obez ul. Wojska Polskiego 2
73-150 £obez.

Telefony kontaktowe:
Dy¿urny jednostki: 091 56 15 511
Poszukiwania osób: 091 56 15 542
Lub najbli¿sz¹
jednostk¹ policji: 997 (112)
Anonimowoæ zapewniona!

Wyrok

Sygn. akt II K 161/07 Ds. 373/07
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 19 marca 2007 r.
Sad Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: ASR Wojciech D¹browski
Protokolant: Katarzyna Kwana
W obecnoci Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaiu dnia 19
marca 2007 r., sprawy:

Marka Januszkiewicza
s. Boles³awa i Marianny z d. Karapuda, ur. 12 kwietnia 1964 r. w Wêgorzynie, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 17 marca 2007 r. o godz. 15.50 w Wêgorzynie na ul. Kociuszki kierowa³ samochodem marki Citroen o numerze rej.
ZLON 735 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onej wynikiem 0,87 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
Orzeka:
I. oskar¿onego Marka Januszkiewicza uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza mu
karê grzywny 100 (sto) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki w
kwocie 10 (dziesiêæ) z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 63 par. 2 kk zalicza oskar¿onemu na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania prawo jazdy od dnia 17 marca 2007 r.;
V. zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Zdzis³awa Mikuckiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieci dziewiêæ 20/100)
z³otych tytu³em obrony z urzêdu oskar¿onego Marka Januszkiewicza;
VI. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w tym od op³aty w sprawie.
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ROZMAITOCI

KRZY¯ÓWKA 14

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 12 brzmia³o: Jakie futro, taki mól
Poprawne odpowiedzi nades³ali: W³odzimierz Buczkowski (£obez),
Zofia Malinowska (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Majchrowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Joanna Michniewicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Malinowska z £obza. Gratulujemy.

tygodnik ³obeski 3.04.2007 r.

W obiektywie tygodnika.
BABA WIELKANOCNA W ZAWITA£A DO £OBZA

