C MY K

Niskie plony, wysokie ceny
ZY
S
Ñ
TA ,70 z³
1

GAZETA POWIATOWA Nr 35 (296) Rok VI 28.08.2007 r. Cena 1,70 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761
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Wiêkszoæ
radnych
popiera
zarz¹d

Dom dziecka w Zajezierzu

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz

Z drugiej strony

Wczoraj spotka³em Arka, kolegê,
który w minion¹ sobotê we wsi Krzywice, w gminie Osina (po³o¿onej
miêdzy Nowogardem a Goleniowem) po raz pi¹ty zorganizowa³ wiêto wsi. Kiedy wspólnie robilimy
wiele ró¿nych przedsiêwziêæ przekonywuj¹c siê do dzia³añ spo³ecznych.
Arek by³ sceptyczny, ale w koñcu
podj¹³ siê swoj¹ wie zmieniaæ. I
zmieni³. Przynajmniej zewnêtrznie.
Co roku ludzie z ca³ej gminy, a nawet
z okolicznych miast, przyje¿d¿aj¹ do
Krzywic, by spotkaæ siê i wspólnie
bawiæ. Charakterystycznym elementem tej wiejskiej zabawy jest wdrapywanie siê na kilkumetrowy pal. Zawody znane s¹ ju¿ w ca³ej okolicy.
Arek powiedzia³, ¿e na same tylko
nagrody pozyska³ oko³o 4 tys. z³.
Pozyska³ te¿ pieni¹dze unijne, które
akurat rozlicza³. Przygotowanie imprezy zajmuje mu dwa miesi¹ce, a
przecie¿ pracuje i ma rodzinê. Czuje
siê zmêczony i stwierdzi³, ¿e je¿eli
nie powstanie jaki komitet, który
przejmie organizacjê imprezy, to zrezygnuje.
W Krzywicach dzieje siê podobnie jak w Karwowie. Tu tak¿e imprezy
dziej¹ siê od 5 lat. S¹ tak¿e pieni¹dze
z zewn¹trz, które zasilaj¹ okoliczne
firmy i ludzi. Karwowo w tym czasie
posz³o chyba nawet dalej, bo znaleli
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Podró¿e kszta³c¹,
Karwowo inspiruje

Reklama
w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

siê ludzie, którzy siê stowarzyszyli i
dzia³alnoæ prowadz¹ przez ca³y rok.
Obie wsie zmieni³y swój wygl¹d.
Zmieniaj¹ siê tak¿e ludzie, zmienia
siê ich mylenie. Chocia¿ nie bez
oporu. Ka¿dy kto podejmuje dzia³alnoæ spo³eczn¹ ze zdziwieniem
stwierdza, ¿e s¹ ludzie, którym to siê
nie podoba. S¹ obmawiani, obwiniani, podejrzewani o ró¿ne niecne cele.
To wielu zniechêca ju¿ na pocz¹tku i
po jakim czasie daj¹ sobie spokój.
Najczêciej narzekaj¹ ci, co nic nie
robi¹. Jedni rezygnuj¹, inni uodparniaj¹ siê i robi¹ dalej. Najwa¿niejsze
to przetrwaæ pierwsze niepowodzenia. Póniej cz³owiek nabiera dowiadczenia i wyci¹ga wnioski analizuj¹c b³êdy. Akcyjnoæ, czyli huraoptymizm szybko wypalaj¹ siê nie powoduj¹c trwa³ych zmian. Zmiany
nastêpuj¹, gdy robimy co systematycznie. Trzeba tak¿e myleæ nad
tym, co robimy. Je¿eli chcemy trwale
zmieniaæ otoczenie, w tych dzia³aniach musi byæ element edukacyjny,
skierowany do dzieci i m³odzie¿y.
Najlepsz¹ form¹ s¹ warsztaty, gdzie
mistrz uczy rzemios³a. Mo¿e od razu
nie nauczy, ale mo¿e zaciekawiæ,
zainspirowaæ, daæ natchnienie i
wskazówki. Kiedy mistrzowie (i rodzice) kszta³cili nastêpców; dzisiaj
wiêkszoæ rodziców wysy³a dzieci
gdzie daleko i po co, byle tylko nie
robili tego co oni, widocznie uwa¿aj¹c swoje ¿ycie i to co robi¹ za marne.
To kwestia zniszczenia pewnych
wartoci kulturowych. Trzeba je odbudowywaæ.

Rozmawia³em w Karwowie z
mieszkañcem Radowa Ma³ego i nasunê³o siê nam na myl, ¿e Radowo,
wie o statusie gminy i du¿o wiêksza
od Karwowa nie ma swojego wiêta.
I wiele innych wsi tak¿e nie ma swojego wiêta. Zanikaj¹ odpusty, zanika
wspólne muzykowanie i piewy, rêkodzielnictwo, sport, biesiadowanie,
rozmowy; to wszystko, co stanowi³o
naturalny przekaz kulturowy; od starszego pokolenia do m³odszego. Przekaz wielowymiarowy; od kszta³towania wra¿liwoci na sztukê i tradycjê,
przez kszta³towanie lokalnego patriotyzmu, a¿ po obyczaje.
Wie mo¿e siê odrodziæ, zaczynaj¹c od drobnych kroków, jakie piêæ
lat temu postawiono w Krzywicach i
Karwowie. Mo¿e za piêæ lat przyjd¹
niespodziewane efekty, mo¿e za dziesiêæ... Mo¿e zaskocz¹ nas za piêtnacie lat nasze dzieci, które dzisiaj co
zainspirowa³o. Wie siê rusza... Dobre wieci dochodz¹ z Dalna, Dobropola, Ginawy, Rekowa, Cieszyna,
Gostomina, Zajezierza... Te inicjatywy trzeba wzmacniaæ, wspieraæ, by
przetrwa³y pierwsze niepowodzenia,
by dojrzewa³y... Trzeba takie miejsca
odwiedzaæ, podgl¹daæ, rozmawiaæ z
ludmi, którzy tam co robi¹, uczyæ
siê od nich, szukaæ inspiracji i przeszczepiaæ pomys³y. W tym jest szansa
na lepsz¹ jakoæ ¿ycia w takich miejscach, o których myli siê, ¿e to koniec wiata. Jakoæ ¿ycia w sensie
spo³ecznym, czyli takim, ¿e nam chce
siê byæ w takiej spo³ecznoci, a nie j¹
opuszczaæ.

Plan zamiast motoru
Grzegorz Paciorek

Reski DPS, tak jak i szpital w
tym miecie, jest jednym z elementów, które sk³adaj¹ siê na zasadnoæ istnienia powiatu. W samym
Resku niektórzy lokalni politycy,
tak jak choæby radny Stanis³aw
Buczek, twierdz¹ wrêcz, ¿e w 80
procentach przyczyn¹ powstania
powiatu ³obeskiego by³a koniecznoæ ratowania szpitala. Ten z trudem pozszywany powiat (wystarczy przejrzeæ prasê lokaln¹ sprzed
kilku lat, by uwiadomiæ sobie, ¿e

entuzjaci powiatu poza £obzem
nie byli wcale tacy silni), cementuj¹ jak na razie instytucje i drogi
powiatowe. Jedn¹ z takich instytucji by³o ho³ubione przez poprzednie w³adze £CT, które teraz, jak
wszystkie znaki na niebie i ziemi
wskazuj¹, odejdzie nied³ugo w zapomnienie. Jedne instytucje, tak
jak Dom Dziecka czy w³anie DPS,
s¹ temu powiatowi po prostu przypisane. £CT mia³o byæ czym wiêcej, ni¿ tylko powiatotwórczym
czynnikiem - mia³o byæ motorem.
Motor popsu³ siê, a byæ mo¿e od
samego pocz¹tku by³ wadliwy. Nikt
nie wytyczy³ te¿ konkretnych kierunków dzia³ania. Teraz zarz¹d
powiatu chce pe³niæ rolê wspomagaj¹c¹ lokalne inicjatywy. W takiej
sytuacji wyznaczenie konkretnego

celu dzia³ania mo¿e wydaæ siê
zbêdne, skoro motorem dzia³ania
maj¹ byæ oddolne inicjatywy, które
niekoniecznie musz¹ byæ jednokierunkowe. Jednak w sytuacji, gdy
promocja powiatu odnios³a ju¿
jaki sukces (vide: udzia³ w prezentacjach poznañskich) i gdy powstaæ
ma spo³eczna rada powiatowa do
spraw promocji (zapowiedzia³ to w
ubieg³y czwartek radny Henryk
Musia³), wyznaczenie jakiego
kierunku dzia³ania i skonstruowanie konkretnego planu, co postuluje ju¿ od d³u¿szego czasu radny
Marek Kubacki, wydaje siê jak najbardziej konieczne. Konieczne
wydaje siê odpowiedzenie sobie w
koñcu na pytanie - jak chcemy siê
na zewn¹trz sprzedawaæ i na co mo¿emy postawiæ.
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Nieletni z dowodem,
sklepikarz ukarany
(POWIAT) Przepisy unijne,
pozwalaj¹ce na wydanie
dowodu osobistego
nieletniemu mog¹ staæ
siê przys³owiow¹ min¹
dla sklepikarzy
prowadz¹cych sprzeda¿
alkoholu i papierosów.
Problem zg³osi³ nam w
ubieg³ym tygodniu
Tomasz Mielcarek z
Wêgorzyna, radny gminy,
a jednoczenie w³aciciel
sklepu.

- Do sklepu przyszed³ m³ody
cz³owiek, który chcia³ kupiæ papierosy  mówi Tomasz Mielcarek 
Podejrzewa³em, ¿e nie ma ukoñczonych 18 lat i poprosi³em go o pokazanie dowodu. Ten wyci¹gn¹³ go.
Dopiero po przyjrzeniu siê temu
kawa³kowi plastiku zauwa¿y³em, ¿e
m³ody cz³owiek ma dopiero 17 lat.
Gdybym sprzeda³ mu te papierosy,
móg³bym zostaæ ukarany. Okazuje
siê, ¿e trzeba uwa¿aæ, bo jak widaæ
samo okazanie dowodu przez kupuj¹cego, wcale nie wiadczy o tym, ¿e
jest on pe³noletni.
Dokument potwierdzaj¹cy to¿samoæ mo¿na dostaæ ju¿ w wieku
trzynastu lat (a na uzasadniony
wniosek rodziców lub opiekunów nawet nie ukoñczywszy trzynastego

roku ¿ycia). Taki dowód osobisty
nie ró¿ni siê niczym od doros³ego
dokumentu; z jednym wyj¹tkiem 
wa¿ny jest 5 lat.
Problemu nie by³oby, gdyby niewiedza o tym fakcie wiêkszoci Polaków - przedstawienie dowodu
osobistego przez nieletniego niemal¿e w stu procentach skutkuje,
gdy kto nie chce im sprzedaæ alkoholu, papierosów, czy innych u¿ywek, mo¿liwych do kupienia jedynie przez pe³noletnich. Dowód zawiera wprawdzie umieszczon¹ ma³ym drukiem datê urodzenia. Jednak
przeciêtny sprzedawca nie bêdzie
na to spogl¹da³, skoro prawie ka¿demu wydaje siê, ¿e posiadaczem takiego dokumentu musi byæ osoba
pe³noletnia.
(gp)
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Zatrudniê kucharki
do sto³ówki szkolnej.
Firma Samba w Dobrej
Tel. 600 225 812

Sprzedam
nieruchomoæ

o powierzchni 2,35 ha. z budynkami gospodarczymi o pow. 500
mkw, z placem utwardzonym, 4.5 km
od Po³czyna Zdr. (obiekt po by³ym
tartaku) pod dzia³¹lnoæ gospodarcz¹. Tel. 504 676 511

Powiaty ³obeski i stargardzki
przed s¹dem
(POWIAT) 21 wrzenia przed
S¹dem Apelacyjnym w
Warszawie ma rozstrzygn¹æ siê
spór miêdzy powiatami
stargardzkim i ³obeskim,
dotycz¹cy maj¹tku
likwidowanego ZOZ.
Sprawê skierowa³ do s¹du powiat
stargardzki, który nie zgodzi³ siê z
wydan¹ w ubieg³ym roku przez premiera Jaros³awa Kaczyñskiego de-

cyzj¹, przyznaj¹c¹ mienie ³obeskiej
jednostki powiatowi ³obeskiemu.
Mia³o to miejsce jeszcze w poprzedniej kadencji. Po wyborach pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e po zmianie
w³adz w Stargardzie negocjacje miêdzy dwoma powiatami przynios¹
wymierny efekt. Jednak w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy rozmowy
utknê³y w martwym punkcie.
- Starosta stargardzki zaproponowa³ nam ostatnio zawarcie ugody

 mówi³ na komisjach starosta Antoni Gutkowski.  Ma ona polegaæ
na wykupieniu przez nas maj¹tku
nieruchomego za 5 mln z³. Zanim
jednak nie zapadnie decyzja s¹du,
nie zamierzamy wykonywaæ w tej
sprawie jakichkolwiek ruchów. Rozstrzygniêcie s¹du, niekorzystne dla powiatu stargardzkiego
nie musi oznaczaæ koñca sprawy.
Powiat stargardzki mo¿e wyst¹piæ o
kasacjê wyroku. (gp)

Ogrodzenia
kute
fakturowane
(grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12.
Tel. 607 553 912
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Z³odziej z³apany, mienie odzyskano

OKRADLI JUBILERA
(£OBEZ) W nocy z niedzieli na
poniedzia³ek w £obzie, na ulicy
Niepodleg³oci, oko³o 2:30 rozleg³
sie huk t³uczonego szk³a. Mniej
wiêcej o tej porze dy¿urny policjant
komendy w £obzie otrzyma³ anonimowe zawiadomienie o w³amaniu
do sklepu jubilerskiego. Zanim patrol dotar³ na miejsce, sprawcy zd¹¿yli uciec. W³amywacze, b¹d w³amywacz (tego jak na razie do koñca
nie wiadomo) rozbili witrynê sklepu kostk¹ polbrukow¹ i zabrali to co
znalaz³o siê w zasiêgu ich r¹k.
£upem w³amywaczy pad³o kilka
wartociowych zegarków i wisiorek. Sprawcy nie cieszyli siê jednak
zbyt d³ugo swoim ³upem.
Oko³o godziny 17:10 w £obzie
na dwóch m³odych, podejrzanie zachowuj¹cych siê mê¿czyzn, natkn¹³
siê, znajduj¹cy siê po s³u¿bie, policjant. Policjant korzystaj¹c z pomo-

cy
innych
funkcjonariuszy dokona³
ich zatrzymania. Przy jednym z nich
znaleziono
zrabowany w
sklepie ³up.
Zatrzymanym
okaza³
siê
dwudziestoletni £ukasz
G., zameldowany w Szczecinie, mieszkaj¹cy niegdy
w £obzie, przebywaj¹cy na terenie
£obza od kilku miesiêcy, notowany
za zak³ócanie porz¹dku i naruszanie
tzw. miru domowego. Przy nim znaleziono zrabowane zegarki. £ukasz
G. zosta³ aresztowany i mo¿liwe, ¿e

komendant wyst¹pi do s¹du o tymczasowy areszt. Drugi zatrzymany
przebywa na wolnoci i mo¿liwe, ¿e
bêdzie wiadkiem. Byæ mo¿e pomaga³ £ukaszowi G. up³ynniæ towar.
Ca³oæ mienia odzyskano.
(gp)

12-letnia Magdalena prosi o pomoc
nê czeka d³ugie leczenie chemoterapi¹.
W imieniu rodziców dziewczynki prosimy naszych czytelników o pomoc finansow¹ dla rodziców dziewczynki,
która umo¿liwi im pokrycie wydatków
na opiekê i leczenie.
Wp³at na rzecz pomocy w leczeniu
i rehabilitacji mo¿na dokonywaæ na po-

Magdalena Such

REKLAMA

Magdalena Such choruje na niebezpieczn¹ formê raka mózgu. Guz zlokalizowany jest tak g³êboko, ¿e pomimo operacji przeprowadzonej w czerwcu w szpitalu przy Unii Lubelskiej w
Szczecinie, dwunastoletni¹ dziewczy-

dane poni¿ej konto £obeskiej Fundacji
Pomocy Dzieciom wiêto Radoci,
która zgodzi³a siê na jego udostêpnienie w tym celu.
Bank PKO BP Drawsko Pomorskie
Oddzia³ £obez 10 1020 2847 0000
1002 0043 5511 z dopiskiem Dla
Magdy
Redakcja
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Niskie plony, wysokie ceny
(POWIAT) Koniec miesi¹ca
umo¿liwia choæ czêciowe
podsumowanie sytuacji
w lokalnym rolnictwie
i oceny tegorocznych plonów.
Na zaproszenie radnych
powiatu sytuacjê w rolnictwie
przedstawi³a na posiedzeniu
komisji Julita Posmyk,
pe³ni¹ca od koñca lipca
obowi¹zki kierownika
³obeskiego oddzia³u
Zachodniopomorskiego Orodka
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach.

Julita Posmyk przedstawi³a
dane dotycz¹ce zbiorów na dzieñ
22 sierpnia.
- ¯yto jare, jêczmieñ ozimy,
pszen¿yto ozime i mieszanki str¹czkowo  zbo¿owe mamy ju¿ w 100%
wykoszone. Pszenicy jarej zebrano
oko³o 75%, pszenicy ozimej  58%.
Rzepak wykoszono ju¿ w 100%. W
gminie £obez nie zebrano jeszcze
8% plonów, w Wêgorynie  9%, w
Dobrej  8%, w Radowie Ma³ym 
5% i w Resku  10%. Je¿eli za
chodzi o roliny okopowe, pastewne, to zebrano jak na razie 9,1% w
stosunku do obsianej powierzchni.
Ceny w tej chwili kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: pszenica  od 600 do 730
z³, ¿yto  od 580 do 640 z³, jêczmieñ
 od 600 do 640 z³, gryka  od 900
do 1000 z³, rzepak  1000 z³. Niektóre punkty skupowe nie chc¹ nam
podaæ swoich cen, wiêc wahania
mog¹ byæ wiêksze. Istotnym problemem, wystêpuj¹cym równie¿ w
skali ca³ego województwa, by³a
kwestia zalanych ³¹k. Wiele z nich
nie zosta³o wykoszonych. Z terenu
powiatu ³obeskiego sp³ynê³y 103
wnioski o lustracjê ³¹k. Straty w
powiecie kszta³tuj¹ siê na poziomie
69%. Warunki atmosferyczne uniemo¿liwi³y skoszenie pozosta³ej
czêci upraw i nie bêdzie to ju¿
mo¿liwe. Ju¿ teraz wp³ywaja do
nas wnioski o rozpoczêcie procedury szacowania strat w rolinach
energetycznych  doda³a przedstawicielka Barzkowic.
REKLAMA

Ze strony radnego Józefa Drozdowskiego pad³o pytanie o los dop³at dla rolników, którzy nie zd¹¿yli skosiæ ³¹k przed 31 lipca.
Radny spyta³ siê równie¿ o pomoc
dla rolników, którzy ponieli straty z tytu³u panuj¹cych warunków
pogodowych.
- Rolnicy mieli czas na wykoszenie ³¹k do 31 lipca  informowa³a
kierownik Posmyk.  Rolnik, u którego stwierdzono zalanie, nie bêdzie mia³ naliczanych karnych odsetek od dop³at. W³aciciel zalanej
³¹ki nie mo¿e jednak staraæ siê o
kredyt klêskowy. Je¿eli chodzi o
straty w uprawach, to bêdziemy je
szacowaæ.

Ceny te jeszcze wci¹¿ rosn¹.
- Czy jest to regu³¹, czy te¿ tegoroczne ¿niwa doprowadzi³y do takiej sytuacji?  dopytywa³ radny
Waldemar Konefa³.  Mo¿e siê okazaæ, ¿e wobec braku zbo¿a bêdziemy
musieli importowaæ je zza granicy.
- Przewa¿nie tak w³anie jest 
odpowiada³ dyrektor Pa³ubiak.  W
tym roku plony s¹ niskie i st¹d wysokie ceny. W tym roku mo¿e nawet nie
dojæ do skupu interwencyjnego. Swoimi spostrze¿eniami podzieli³ siê równie¿ radny Mieczys³aw Fojna, zajmuj¹cy siê w gminie
£obez sprawami rolnictwa. Wed³ug
niego tegoroczne plony s¹ nawet o
40% ni¿sze w stosunku do ubieg³e-

Julita Posmyk

niskonak³adow¹ ekstensywn¹ gospodarkê, nie stosuj¹cy nawozów, ani
te¿ rodków przeciwgrzybowych,
które w tym roku okaza³y siê bardzo
przydatne. Wpisuje siê to w ubieg³oroczn¹ opiniê na temat stanu rolnictwa, wyra¿on¹ przez poprzedniego
kierownika ³obeskiego oddzia³u
orodka doradczego Tadeusza Brzozowskiego, który opisuj¹c skutki
ubieg³orocznej suszy najwiêksze
straty dostrzega³ przede wszystkim
w ma³ych gospodarstwach. Innego
zdania jest Mieczys³aw Fojna.
- Znam przyk³ad rolnika z Byszewa, który ma 0,5 tys. ha i stosuje
nowoczesn¹ gospodarkê, a i tak
poniós³ znaczne straty. Ostatnie ulewy po prostu po³o¿y³y mu wiêkszoæ zbo¿a  stwierdzi³ radny.(gp)
REKLAMA

- Pomimo strat ceny skupu w tym
roku s¹ doæ wyj¹tkowe  wtr¹ci³
Zbigniew Pa³ubiak, dyrektor powiatowego wydzia³u ochrony rodowiska, nieruchomoci i rolnictwa.  Mamy na terenie powiatu kilka skupów, z których zbo¿e trafia od
razu do Niemiec, gdzie rednia cena
¿yta siêga ponad 700 z³ za tonê.

go roku, a 15% zbó¿ nie zosta³o zebranych z powodu zniszczenia ich
przez ulewy.
Trudno jednoznacznie stwierdziæ, w jakim stopniu tegoroczne
anomalie pogodowe odbi³y siê na
miejscowym rolnictwie. Wed³ug
dyrektora Pa³ubiaka najwiêksze
straty ponieli rolnicy, stosuj¹cy

Reklama
w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
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Likwidacja £CT

Wiêkszoæ radnych popiera zarz¹d
(£OBEZ) Likwidacja £CT i
przeniesienie domu dziecka z Zajezierza do £obza jest ju¿ w³aciwie spraw¹ przes¹dzon¹. W
czwartek radni powiatu na
wspólnym posiedzeniu komisji
wiêkszoci¹ g³osów zaopiniowali
pozytywnie decyzjê zarz¹du powiatu, sformu³owan¹ w dwóch
uchwa³ach, przygotowanych na
najbli¿sz¹ sesjê.
Pierwsza dotyczy likwidacji zak³adu, druga za przeniesienia
Domu Dziecka. Na 11 obecnych na
sali radnych, 9 by³o za zaproponowanymi przez zarz¹d rozwi¹zaniami, nikt nie by³ przeciw, a jedynie
radni Ryszard Sola i Pawe³ Bot
wstrzymali siê od g³osu. Radny Mieczys³aw Fojna, który opuci³ salê
obrad jeszcze przed g³osowaniem,
zapowiedzia³, ¿e w czasie sesji g³osowaæ bêdzie za tym rozwi¹zaniem.
Na komisjach nieobecni byli radni
El¿bieta Pilecka, Jan Michalczyszyn
i Andrzej Bola³ek. Niezale¿nie jednak od zdania nieobecnych, arytmetyka wskazuje wyranie, ¿e los £CT
i Domu Dziecka jest ju¿ przes¹dzony.
Nie oby³o siê jednak bez dyskusji,
a kilku radnych wyrazi³o sporo w¹tpliwoci, g³ównie do sposobu rozwi¹zania problemu, jakim dla starostwa sta³o siê £obeskie Centrum Turystyki. Jednym z pierwszych zarzutów okaza³ siê sposób, w jaki radni
dowiedzieli siê o ca³ej sprawie.
- Trochê jestem zdziwiony i czujê pewien niedosyt z uwagi na to, ¿e
o ca³ej sprawie dowiedzia³em siê z
prasy  mówi³ prowadz¹cy obrady
Waldemar Konefa³.  Zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e jest to okres wakacyjny, ale mo¿na by³o poinformowaæ
choæby przewodnicz¹cych komisji. Starosta Antoni Gutkowski przeprosi³ radnych za niepowiadomienie
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o decyzji zarz¹du. Jego zastêpca zapewnia³, ¿e sprawa dojrzewa³a d³ugo
i nie by³a tajemnic¹.
- Zainteresowanie prasy traktowalimy jako znakomit¹ sposobnoæ do wywo³ania szerszej dyskusji nad problemem  mówi³ wicestarosta Ryszard Brodziñski.
Starosta przedstawi³ nastêpnie
sytuacjê domu dziecka i £CT. G³ównym argumentem za przeniesieniem
domu dziecka do £obza jest - wed³ug
zarz¹du powiatu - kiepski stan techniczny budynku w Zajezierzu i du¿e
koszty ogrzewania budynku. Stan budynku zbadany zosta³ przez pracowników Politechniki Szczeciñskiej Starosta przedstawi³ równie¿ sytuacjê w
£obeskim Centrum Turystyki, które
tylko w ci¹gu ostatniego pó³rocza wygenerowa³o d³ug w wysokoci 42 tys.
z³. Kwota ta na³o¿y³a siê na ubieg³oroczne zad³u¿enie jednostki i pod koniec pierwszego pó³rocza ujemny bilans centrum wynosi³ ponad 80 tys. z³.
Do tego jeszcze starostwo dop³aca³o
do jednostki ponad 30 tys. z³ w formie

dotacji celowej. £CT by³o na celowniku zarz¹du od pocz¹tku roku i kiedy
okaza³o siê, ¿e jednostka wygenerowa³a kolejny d³ug, zarz¹d postanowi³
dzia³aæ i wyst¹pi³ do kieruj¹cych jednostk¹ o przedstawienie pomys³u na
rozwi¹zanie sytuacji. Jego brak sk³oni³ zarz¹d do podjêcia decyzji o likwidacji i rozwi¹zania problemu Domu
Dziecka. Przeniesienie dzieci do
£obza ma przynieæ oszczêdnoci,
wynikaj¹ce z mniejszych kosztów
ogrzewania budynku przy ulicy Konopnickiej. Wed³ug zarz¹du koszty
przekszta³cenia £CT w Dom Dziecka
maj¹ zamkn¹æ siê w kwocie 100 tys. z³.
Placówka mo¿e uzyskaæ sta³y certyfikat od wojewody w przypadku jej uruchomienia jeszcze przed koñcem roku.
Osi¹ dyskusji na komisjach sta³a
siê nie tylko ocena samego pomys³u,
ale te¿ kwestia przysz³oci promocji
i turystyki w powiecie. Nie oby³o siê
bez ostrych ocen.
- Pani Pacholska odesz³a 
mówi³ radny Konefa³.  Ja twierdzê
za, ¿e pani Pacholska nas po prostu
oszuka³a. Pamiêtam jak jeszcze
parê miesiêcy temu zapewnia³a nas
o dobrej kondycji placówki. Mnie
boli to szczególnie, bo jeszcze jako
cz³onek zarz¹du poprzedniej kadencji uczestniczy³em w wyborze pani
dyrektor na to stanowisko. Pok³adalimy przecie¿ w £CT spore nadzieje. Muszê jednak dodaæ, ¿e przedstawione przez starostów argumenty,
zw³aszcza te dotycz¹ce Domu
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Dziecka, przemawiaj¹ jak najbardziej za tym rozwi¹zaniem. - mówi³.
- O sprawie dowiedzia³em siê tak
jak wszyscy  zabra³ g³os przewodnicz¹cy rady Marek Kubacki.  Jednak
na miejscu radnych nie obra¿a³bym
siê na tê sytuacjê. Mnie osobicie pomys³ ten siê nie podoba, ale istniej¹
tutaj fakty i argumenty, które mówi¹
jasno, ¿e z tym centrum trzeba co
zrobiæ. Nie wyobra¿am sobie jednak
sytuacji, w której centrum przestaje
ca³kowicie funkcjonowaæ. Mylê, ¿e
w dzia³alnoci centrum zabrak³o dzia³añ promocyjnych na zewn¹trz. Zabrak³o planu. Promocja powiatu to
zreszt¹ nie tylko turystyka, ale i kwestie gospodarcze, które równie¿ nie
by³y tu obecne. Wiem, ¿e zadania
£CT przej¹æ ma teraz wydzia³ edukacji. To dobry pomys³, ale uwa¿am za
konieczne rozszerzenie tego wydzia³u o prawdziw¹ komórkê marketingow¹ i stworzenie konkretnego planu
dzia³añ. Niew¹tpliwym problemem
dla miasta bêdzie brak hotelu, ale burmistrz jest gotów do podjêcia dzia³añ
w celu budowy obiektu hotelowego
przy hali sportowej.
Radny podniós³ równie¿ koniecznoæ utworzenia organu doradczego na wzór powiatowej rady
sportu, który by zajmowa³ siê turystyk¹ i promocj¹.
- Dla mnie jest to ciê¿ka decyzja
 mówi³ radny Ryszard Sola.  Z faktami trudno siê jednak dyskutuje. Z
rozmów z mieszkañcami wynika
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jednoznacznie, ¿e sprzeciw wobec
tej decyzji spowodowany jest przede
wszystkim grob¹ utraty taniej bazy
hotelowej. Z drugiej strony muszê
podkreliæ, ¿e funkcjonowanie tej
jednostki jako zak³adu bud¿etowego
mija siê z celem, pomijaj¹c nawet
zamierzenia minister finansów
wzglêdem takich zak³adów. Tak
samo jestem zdania, ¿e ewentualny
hotel, który byæ mo¿e powstanie
przy stadionie, powinien byæ prywatn¹ inwestycj¹. Zaskoczony jestem jednak brakiem propozycji na
poprawê sytuacji ze strony pracowników. Sam podsuwa³em im pewien
pomys³, o którym nie warto ju¿ w tej
sytuacji mówiæ. Szczerze mówi¹c,
wola³bym by tê decyzjê podj¹³ za
mnie kto inny.
- Ju¿ po g³osowaniu zarz¹du dowiedzia³em siê, ¿e dyrekcja £CT wyst¹pi³a do PUP o kolejnego pracownika interwencyjnego.
Czy to jest mylenie
gospodarskie?  pyta³
retorycznie starosta
Gutkowski.  Mówimy, ¿e nie z³o¿yli ¿adnego pomys³u. Pani
Katarzyna B³aszczyk
chcia³a im pomóc i
przeszkoli³a jednego
pracownika w zakresie pisania wniosków
o pieni¹dze zewnêtrzne. Bez efektu. Zupe³ne inne stanowisko zaprezentowa³ cz³onek zarz¹du radny
Zdzis³aw Trojga.
- Nie rozumiem tych minorowych nastrojów  stwierdzi³ radny. 
Mamy szczêcie, ¿e okolicznoci tak
siê z³o¿y³y i mo¿emy wykorzystaæ
budynek. Poza tym wa¿ne dla mnie
jest stanowisko mieszkañców Zajezierza, którzy nic nie maj¹ przeciwko takiemu rozwi¹zaniu. Mówi siê
tutaj o braku bazy hotelowej. Jest w
tym powiecie wiele miejsc, w których mo¿na naprawdê zostaæ dobrze
ugoszczonym. Wemy choæby taki
¯urawi Krzyk. Nie mo¿emy poza
tym myleæ kategoriami miasta, musimy myleæ kategoriami powiatu.
Brak hotelu, to problem miasta, a
powiat ma inne zadania. £CT nie
sprawdzi³o siê. Mia³em czasem wra¿enie, uczestnicz¹c w posiedzeniach
rady, ¿e wszyscy doskonale zdawali
sobie sprawê z tego, ¿e by³a to przechowalnia dla pewnych osób, ale nikt
nie chcia³ g³ono o tym mówiæ. Najwiêkszym przeciwnikiem liREKLAMA

INFORMACJE
kwidacji £CT okaza³ siê, pochodz¹cy z Wêgorzyna, radny Pawe³ Bot.
- Wydaje mi siê, ¿e komisja powinna odbyæ siê na miejscu w Domu
Dziecka  stwierdzi³ radny.  Chcia³bym jeszcze przed sesj¹ zobaczyæ
pisemne opinie ekspertów z Poli-

towa³ wicestarosta Ryszard Brodziñski.  W tym uk³adzie nikt nie okaza³by siê Einsteinem i trzeba doceniæ pracê tych ludzi. Je¿eli chodzi o promocjê
w wykonaniu wydzia³u edukacji, to
efekty ju¿ widaæ w postaci Baby Wielkanocnej i prezentacji powiatu w Po-
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gê przyk³ad ¯urawiego Krzyku jest
jak najbardziej na miejscu. Zreszt¹
baza hotelowa mo¿e powstaæ w wiêtoborcu, w razie przejêcia przez gminê tego terenu. - Mia³em sporo w¹tpliwoci, które wyjani³em na trzygodzinnym

Dom Dziecka w Zajezierzu (z przodu i od ty³u)
techniki i
pañ, które stwierdzi³y mo¿liwoæ przeniesienia
Domu Dziecka. Co do kosztów
utrzymania domu dziecka, to uwa¿am, ¿e dzieci s¹ podmiotem, nie
przedmiotem dzia³añ, i maj¹ce powstaæ oszczêdnoci jako mnie nie
przekonuj¹. Mówi siê o ponawianiu
prób o opracowanie sposobu wyjcia z tej sytuacji. Nie rozumiem,
tego, ¿e wielokrotnie ich ponaglano kto w koñcu jest organem nadrzêdnym? £obez utraci hotel, który jest
wietn¹ baz¹ dla hali sportowej. Przeniesienie domu ze wsi do miasta równie¿ do mnie zbytnio nie przemawia,
bo zarówno ¿ycie na wsi jak i w miecie ma swoje wady i zalety. - Nie mo¿emy jako radni powiatu
myleæ tylko o tym miecie  ripostowa³ starosta.  Tutaj dzieci bêd¹ mia³y gdzie wyjæ, choæby do parku.
Tam tego nie ma. Nie ma tam te¿
ludzi chêtnych do opieki nad dzieæmi, a tu mo¿liwy jest wolontariat.
- Zgadzam siê z tym, ¿e funkcjonowanie placówki jako zak³adu bud¿etowego nie mia³o sensu  argumen-

znaniu. Co wiêcej, pracownicy robi¹ to
w³asnymi si³ami. Je¿eli chodzi o kwestie lokalnego sportu, to owszem, tracimy bazê hotelow¹, ale zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿emy przeznaczyæ na sport lokalny. Kto mo¿e powiedzieæ, ¿e nasza decyzja jest radykalna, ale pamiêtajmy, ¿e jestemy
ma³ym powiatem i nie staæ nas na
takie wydatki. Nie zamierzamy
zreszt¹ rezygnowaæ z osi¹gniêæ, wypracowanych przez £CT. Wielk¹ zas³ug¹ pana Romana Ciechañskiego
jest £obeski Maraton Rowerowy.
Lepiej, by powiat da³ drugie tyle pieniêdzy na maraton, ni¿ na nikomu
niepotrzebny unihokej, który w tym
roku przyniós³ nam nawet straty.
Jeszcze jeden aspekt problemu; mielimy skargi od lokalnych przedsiêbiorców, którzy maj¹ pretensje o to,
¿e dotowany z pieniêdzy podatnika
zak³ad jest dla nich nieuczciw¹ konkurencj¹. Pretensje przedsiêbiorców
dotycz¹ organizowanych w centrum
imprez. Doszlimy do wniosku, ¿e
likwidacja centrum pozytywnie bêdzie oddzia³ywaæ na lokalnych
przedsiêbiorców, wiadcz¹cych tego
typu us³ugi. Podany przez pana Troj-

spotkaniu u starosty  zabra³ g³os
radny Henryk Musia³.  Zada³em
sporo pytañ, równie¿ z³oliwych i
uzyska³em na nie odpowiedzi. Dlatego te¿ mogê w tej chwili powiedzieæ, ¿e bêdê g³osowaæ za. Nie powinnimy byæ tutaj hurra optymistami, ale te¿ nie ma powodu, by podchodziæ do tego bardzo sceptycznie.
Takie s¹ realia. My jestemy tutaj od
podjêcia decyzji i musimy liczyæ siê
z jej konsekwencjami. - Centrum sfinansowane zosta³o
z funduszy europejskich. Pieni¹dze
przeznaczono na konkretny cel. Co
stanie siê w przypadku zmiany przeznaczenia tego budynku?  pyta³
przewodnicz¹cy Kubacki.
- Nie ma takiego zapisu. Powiat
nie mo¿e jedynie sprzedaæ tej nieruchomoci  uspokaja³a skrabnik Helena Szulc.
Radny poprosi³ o dostarczenie na
sesjê powiadczaj¹cego s³owa
skarbnik dokumentu i pyta³ dalej o
los sprzêtu mieszcz¹cego siê w centrum.
Sprawa likwidacji £CT swój
fina³ znajdzie ostatecznie na czwartkowej sesji.
(gp)

Str. 8

Z ¯YCIA POWIATU

Na Armii Krajowej
powstanie szko³a

(£OBEZ) Budynek przy
dawnych zak³adach
naprawczych, po³o¿ony
przy ulicy Armii Krajowej
w £obzie sprzedany zosta³
przez gminê za 140 tys. z³.
Ju¿ we wrzeniu przysz³ego
roku ruszyæ ma tam
prywatne technikum i
szko³a zawodowa w trybie
dziennym.
Tak niska cena uzyskana przez
gminê jest - jak twierdzi sekretarz
gminy Monika Jarzêbska - wynikiem braku pozytywnego rozstrzygniêcia og³aszanych wczeniej
przetargów na zbycie nieruchomoREKLAMA

ci. Pierwszy przetarg mia³ miejsce
19 kwietnia, drugi odby³ siê 14
czerwca i oba zakoñczy³y siê negatywnym wynikiem. Urz¹d Miejski
og³osi³ rokowania ustalaj¹c cenê
wywo³awcz¹ na 260 tys. z³. Oferta
nabywcy nie mog³a byæ ni¿sza od
40% podanej przez gminê ceny.
Nieruchomoæ kupi³ Zygmunt Heland z Nowogardu, w³aciciel prywatnego liceum w £obzie. Nabywca do koñca padziernika ma wp³aciæ pierwsz¹ ratê w wysokoci 100
tys. z³. Po wp³aceniu pierwszej raty
zostanie podpisany akt notarialny.
Reszta pieniêdzy ma wp³yn¹æ do
gminy przed koñcem padziernika
2009 roku. Nabywca zainteresowany jest równie¿ dzier¿aw¹ czterech
pobliskich dzia³ek, na których powstaæ ma w przysz³oci szkolne
boisko.
(gp)
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Inwestycje powiatowe
w Resku

(£OBEZ) Radni powiatu na
czwartkowym posiedzeniu komisji
wspólnych wiêkszoci¹ g³osów zaopiniowali pozytywnie uchwa³ê o wieloletnim programie inwestycyjnym starostwa. Uchwa³a ma staæ siê podstaw¹ do sk³adania aplikacji na dofinansowanie projektów w latach 2008
 2013.

- W programie tym chcemy skoncentrowaæ siê na najwa¿niejszych zadaniach powiatu  przedstawia³ za³o¿enia
programu wicestarosta Ryszard Brodziñski.  Chcemy kontynuowaæ inwestycjê na drodze Resko  Wêgorzyno, z
uwzglêdnieniem remontu mostu w Resku. W przygotowaniu jest równie¿ remont drogi Resko  £osonica. Kolejn¹
inwestycj¹ jest poprawa przede wszystkim zewnêtrznego wygl¹du liceów w
£obzie i Resku. Kontynuwaæ bêdziemy
równie¿ prace zwi¹zane z DPS w Resku.
- Na trzynacie projektów inwestycyjnych, siedem zlokalizowanych jest
na terenie gminy Resko  zauwa¿y³ radny
Henryk Musia³.
- Kontynuujemy
zamierzenie podjête
jeszcze przez poprzedni zarz¹d powiatu  odniós³ siê do
s³ów radnego wicestarosta Brodziñski. 
Radny
Koncentrujemy siê
równie¿ na dzia³a- Mieczys³aw
niach wzmacniaj¹cych instytucje powiatotwórcze. Przyk³adem tego jest choæby DPS, który w
zasadzie jest nam - jako powiatowi - niepotrzebny, bowiem jest w nim tylko
kilku naszych mieszkañców. Ale zadaniem powiatu jest prowadzenie tego
typu dzia³alnoci i dlatego te¿ prowadzimy tam inwestycje. Podobnie rzecz
ma siê z domem dziecka, w którym tylko
po³owa dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu. Je¿eli chodzi o drogi, to
trzeba pamiêtaæ, ¿e £obez le¿y na styku
dróg wojewódzkich. Zarz¹d województwa przewiduje podjêcie w 2009 roku
przebudowy drogi wojewódzkiej na
odcinku Choszczno  widwin , a wiêc
przez ca³y nasz powiat. Na nas spad³y
najtrudniejsze odcinki.
- Jeszcze na pocz¹tku naszej kadencji objechalimy wszystkie drogi powiatu i doszlimy do jednego wniosku 
mówi³ starosta Antoni Gutkowski.  Nie
ma sensu dzieliæ pieniêdzy przeznaczonych drogi na poszczególne gminy.
Trzeba braæ siê za remonty tych odcinków, które s¹ w najgorszym stanie. A tak
w³anie jest w Resku, gdzie niektórymi
odcinkami wrêcz nie mo¿na przejechaæ.

- Musimy mieæ na uwadze priorytety powiatu i jednoczenie przyznajmy
siê do tego, ¿e ka¿dy z nas stara siê
mówiæ tutaj o jakiej bli¿szej sobie
dzia³ce, a nie staramy siê mówiæ o ca³ym powiecie  wtr¹ci³ radny Musia³,
wyjaniaj¹c swoje wczeniejsze wyst¹pienie.
Przedstawiony przez zarz¹d zakres
inwestycji drogowych wzbudzi³ jednak
sprzeciw radnego Mieczys³awa Fojny,
który nie chcia³ pogodziæ siê z pominiêciem £obza w planach inwestycyjnych
- Jestem trochê zaskoczony, bo z
tego co tu widzê, to drogami powiatowymi na terenie £obza nikt nie bêdzie
siê zajmowa³ przynajmniej do koñca
2013 roku  mówi³ radny Fojna.  Proszê przejechaæ siê choæby drog¹ z
£obza do Dobieszewa i dalej do Zache³mia i Meszne. Na jedn¹ drogê do Siedlic
posz³y miliony, a nikt nie myli o reszcie powiatu. Dlatego te¿ bêdê g³osowa³
przeciwko takim zapisom w planie inwestycyjnym.
- ¯eby oceniæ stan dróg w powiecie
trzeba zaznajomiæ siê z
wszystkimi drogami.
Poza tym droga na Dobieszewo nie jest tak
eksploatowana jak drogi
powiatowe w gminie
Resko, po których
je¿d¿¹ ciê¿kie samochody  t³umaczy³ starosta.
- Wspomniane drogi
Fojna
w gminie Resko s¹ drogami wjazdowymi do
powiatu od strony pó³nocnej i s¹ niejako nasz¹ wizytówk¹  przekonywa³ radny Zdzis³aw Trojga.  Stan gminnych
dróg w Resku uniemo¿liwia normalne
kursowanie autobusów szkolnych. Je¿eli chodzi o most w Resku, to uwa¿am,
¿e nie powinien byæ to remont, tylko
jego ca³kowita przebudowa. Jeszcze w
1999 roku powsta³o opracowanie, które klasyfikowa³o ten most do natychmiastowego remontu.
- Nie staæ nas na wyremontowanie
wszystkich dróg powiatowych i wybieramy te, które ponosz¹ najwiêksze obci¹¿enia i s¹ w najgorszym stanie. Chcemy równie¿ uregulowaæ kwestiê dróg
powiatowych w granicach miast i przekazaæ je samorz¹dom gminnym. Pamiêtajmy, ¿e nasze mo¿liwoci finansowe
s¹ mniejsze od potencja³u najmniejszej
naszej gminy  argumentowa³ wicestarosta Brodziñski.
Za pozytywnym zaopiniowaniem
programu inwestycyjnego zag³osowa³a
wiêkszoæ obecnych na sali radnych.
Radny Mieczys³aw Fojna zag³osowa³
przeciw. Przyjêcie uchwa³y nast¹pi na
najbli¿szej czwartkowej sesji.
(gp)

Barbara Wilczek wraca do pracy
(DOBRA) Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
wróci 3 wrzenia do pracy.
- Czujê siê ju¿ dobrze i chodzê bez kul  powiedzia³a nam burmistrz Wilczek.
(r)
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Grynkiewicz i Wierzchowski
poprawili ¿yciowe rekordy
Marcin Grynkiewicz
robi ci¹gle postêpy startuj¹c w barwach LKS
Pomorze
Stargard
Szczeciñski. Od 12 do 23
sierpnia przebywa³ na
obozie sportowym w
Bydgoszczy, który zakoñczy³ startuj¹c na mityngu w Bia³ogardzie,
gdzie na dystansie 600 m
zaj¹³ pierwsze miejsce
poprawiaj¹c swój rekord ¿yciowy czasem
1:22:04.

List do redakcji

Znakomicie zaprezentowa³ siê równie¿
drugi ³obezianin startuj¹cy w stargardzikm klubie Bart³omiej WierzMarcin Grynkiewicz
chowski. Na dystansie
i Bartek Wierzchowski
1000 m zaj¹³ 4 miejsce z
czasem 2:33:08 równie¿
poprawiaj¹c swój rekord ¿ycio- sie 3000 m  10 miejsce. 1 wrzewy.
nia obaj wezm¹ udzia³ w Polsko
W Ogólnopolskiej Olimpia- - Niemieckim Mityngu Lekkoatledzie M³odzie¿y w Szczecinie Mar- tycznym Wspólna Królowa
cin na dystansie 400 m w finale Sportu 2007, który zostanie rozezaj¹³ 8 miejsce, a Bartek na dystan- grany w Policach.
(r)

List do

Lekkoatletyka
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G³os kibica
sportowego

Na terenie powiatu
³obeskiego dzia³a piêæ klubów sportowych uczestnicz¹cych w mistrzowskich rozgrywkach pi³ki no¿nej. Tak siê
sk³ada, ¿e w ka¿dym miecie i
gminie istniej¹ dru¿yny wystêpuj¹ce w klasie okrêgowej, w
grupie pierwszej, w sk³ad której
zaliczono 16 dru¿yn z pó³nocnej czêci dawnego województwa szczeciñskiego. Wyjazd do
niektórych dru¿yn dochodzi
nawet do 100 kilometrów, jak
do Dobrej Szczeciñskiej lub
Dziwnowa. W dotychczasowych rozgrywkach ka¿da dru¿yna odby³a piêæ spotkañ. Z naprêdce sporz¹dzonej tabeli rozgrywek wynika, ¿e nasze dru¿yny plasuj¹ siê w czo³ówce. W
pierwszej pi¹tce znalaz³a siê
Sparta Wêgorzyno (na drugim miejscu) oraz Mewa Resko i Sarmata z Dobrej. W
koñcowej czêci tabeli znalaz³
siê wiatowid £obez oraz
Radowia Radowo Ma³e.

Wszystkie trzy dru¿yny z czo³ówki zdoby³y po 13 goli, za
wiatowid 6 i zespó³ z Radowa 3. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿
pi³karze z Maszewa zdobyli jedynie 4 bramki i stracili 7, ale
zajmuj¹ 8 miejsce w tabeli.
£obeski zespó³ uzyska³ 6 goli,
ale zajmuje 14 miejsce. Po
pierwszych meczach z zestawienia tabelarycznego wyczytaæ mo¿na, ¿e kszta³tuje siê ju¿
czo³ówka dru¿yn, a jednoczenie tworzy siê tak¿e grupa
dru¿yn s³abszych, odstaj¹cych
od przoduj¹cych. Dalszy bieg
rozgrywek mo¿e przynieæ
istotne zmiany w tabeli, ale widoczne to bêdzie z up³ywem
czasu. W najbli¿szym terminie
wiatowid wybiera siê do lidera w Dobrej Szczeciñskiej, a
zespó³ z Radowa Ma³ego do
Promienia Mosty, pogromcy
ostatnio Sparty. Obydwie
nasze dru¿yny czeka wiêc trudny egzamin.
Zbigniew Harbuz

Motocyklowe przecieranie szlaków
Jestem dowiadczonym
motocyklist¹ z powiatu
³obeskiego, by³em wielokrotnie zapraszany w poprzednich sezonach wraz z
moimi kolegami na ró¿ne
imprezy gminne i so³ecke,
my, jako grupa motocyklo-

wa, zawsze stanowilimy atrakcjê dla gospodarzy imprezy i jej
licznych uczestników.
W naszym rejonie po raz
pierwszy wziêlimy udzia³ w Festynie Trzewoci organizowanym na stadionie wêgorzyñskim

tydzieñ temu. Widocznie przyjazd
30 motocykli spodoba³ siê w³adzom lokalnym, gdy¿ zostalimy
tak¿e zaproszeni na Biesiadê
Wiejsk¹ do Ginawy. Zostalimy
hojnie przyjêci straw¹ i napitkami
i s¹dzê, ¿e urozmaicilimy tê biesiadê, nie tylko my, obecnoæ Pani

Burmistrz Wêgorzyna tak¿e
podnios³a presti¿ imprezy.
S¹dzê ¿e to spotkanie przetar³o szlak do nastêpnych imprez z udzia³em motocyklistów.
Pozdrawiam serdecznie S³awek Szy³owicz z Cieszyna
Honda GoldWing 1800

Str. 10

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 28.08.2007 r.

To ju¿ pi¹ty taki festyn w Karwowie
(KARWOWO) Jak ten czas szybko leci
 to ju¿ pi¹ty taki festyn w Karwowie. Ile
od tamtego czasu zmieni³o siê we wsi?
Bardzo du¿o. Zmienia³o siê po trochu
co roku, ale dopiero po kilku latach
widaæ te zmiany w ca³ej okaza³oci.
Postawiono now¹ dzwonnicê,
otoczono opiek¹ i odnowiono przydro¿n¹ kapliczkê, zagospodarowano
plac we wsi, a na nim stanê³a wiata i

elementy cie¿ki edukacyjnej. To jeden z elementów uruchomionej w
tym roku zielonej szko³y. Jest
wietlica i przedszkole. Tak¿e nowa
hydrofornia, oddana uroczycie podczas tego odpustu zmienia ¿ycie we
wsi  bêdzie lepsza woda, chocia¿
droga do niego biegnie przy ruinach
starej gorzelni i by³ego pegeeru, robi¹cych fatalne wra¿enie. Zaskakuje
pomys³owoci¹ nowy kierunkowskaz na skrzy¿owaniu dróg, z kurkiem wskazuj¹cym kierunek wiatru.
To wszystko sk³ada siê na propozycjê ekoturystyczn¹, jak¹ Karwowo
oferuje miastowym. Mo¿na tu odpocz¹æ, pojedziæ na rowerze, wybraæ siê na grzyby i ryby.
Przez te lata zmieniali siê te¿ ludzie. Powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa, które pod wodz¹
Bo¿eny Zareckiej organizuje imprezy w Karwowie. Ustanowiono tytu³
Przyjaciel Karwowa, który w tym
roku przyznano w³adzom £obza, starocie i Federacji Inicjatyw Owiatowych.
W tym roku by³o chyba mniej wystawców z rêkodzie³ami, co jest objawem niepokoj¹cym, zwa¿ywszy,
¿e w tym kierunku idzie dzisiaj sztuka ludowa. Ale to s³aboæ ca³ego powiatu. Warto by³oby jednak zadbaæ w
przysz³oci o twórców i rêkodzielników na odpucie, a by³oby jeszcze lepiej, gdyby prowadzili warsztaty dla
dzieci i m³odzie¿y, by kszta³cili nastêpców, chocia¿ namiastk¹ by³y
prace plastyczne wykonywane przez
dzieci pod wiat¹.
Mszê w. okrasi³ ³obeski Chór
Dominanta. Na estradzie tradycyjnie
pojawi³ siê zespó³ muzyczny z DPS
w Resku. By³y stoiska PCK, WODR,
produkty ekologiczne sprzedawa³
gospodarz z ............, mo¿na by³o postrzelaæ z wiatrówki do tarczy.
By³y atrakcje dla dzieci i doros³ych. Cz³onkowie Stowarzyszenia
sprzedawali ciasto w³asnego wyrobu
i chleb ze smalcem, zbieraj¹c pieni¹dze na organizacjê nastêpnych imprez.
Karwowskie odpusty sta³y siê
s³ynne na ca³y powiat. Spotka³em tu
mieszkañców Radowa Ma³ego i Wêgorzyna, którzy z zazdroci¹ przygl¹dali siê temu, co siê tu dzia³o. Wyje¿d¿ali myl¹c zapewne  co i jak
zrobiæ, by taki festyn zaistnia³ tak¿e
w ich miejscowoci, w ich wiosce. (r)
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DPS
DNI RESKA 2007
powiatotwórczy
Miejsce imprezy: plac za osiedlem H. Sucharskiego

(£OBEZ  RESKO) Postawiona przez nas w
ubieg³otygodniowym numerze kwestia zasadnoci
ponoszenia wydatków na DPS, wywo³a³a dyskusjê
na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Z jej toku
mo¿na wynieæ wra¿enie, ¿e czynione w DPS
inwestycje nie nale¿y wi¹zaæ cile z ogólnie
pojêtym dobrem mieszkañców powiatu, a raczej z
funkcjami jakie pe³ni powiat, jako struktura
pañstwa.
- Je¿eli nie nasz powiat, to kto ma
pe³niæ ta funkcjê? - pyta³ przewodnicz¹cy rady Marek Kubacki. Radny zainteresowa³ siê jednoczenie
ma³¹ liczb¹ pensjonariuszy z terenu
powiatu ³obeskiego.
Wyjanieñ udzieli³a Katarzyna
B³aszczyk, szefowa ³obeskiego PCPR.
- Nasz DPS ma cile okrelone
pole dzia³ania  mówi³a dyrektor 
Dom przystosowany jest do opiekowania siê mê¿czyznami niepe³nosprawnymi intelektualnie. Ka¿dy z
DPS  ów w województwie ma okrelony charakter i mo¿na powie-

dzieæ, ¿e placówki uzupe³niaj¹ siê
nawzajem. Ewentualnych pacjentów z naszego powiatu traktujemy
priorytetowo i ich jako pierwszych
umieszczamy w naszej placówce. W
tej chwili w kolejce oczekuj¹cych
znajduje siê szeæ osób.
- Nasz DPS jest czêci¹ wiêkszego systemu i nasza rola na tym polu,
to wykonywanie zadañ pañstwa 
stwierdzi³ wicestarosta Ryszard
Brodziñski, który omawiaj¹c wczeniej programy inwestycyjne przyzna³, ¿e DPS samemu powiatowi
zbytnio potrzebny nie jest.
(gp)

Sobota l wrzenia 2007 r.
REGIONALNE ZAWODY OKRÊGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY O PUCHAR BURMISTRZA RESKA
godz. 10.00 - Uroczyste rozpoczêcie zawodów
- Konkurs nr l - klasy mini LL
- Konkurs nr 2 - klasy LL
- Konkurs nr 3 - klasy L
- Konkurs nr 4 - klasy P
- Konkurs nr 5 - klasy N - o Puchar Burmistrza
godz. 16.30 - 18.00 Wystêpy wokalne zespo³ów z Domu Kultury w
Resku
godz. 17.00 - Wrêczenie Pucharu Zawodów Jedzieckich przez Burmistrza Reska
godz. 18.00 - 19.30 - Kapela podwórkowa Kryzys z Nowogardu
godz. 19.30  20.30 - Konkurs Stowarzyszenia Arka pt. Resko
- miasto i gmina
- Recital Weroniki Kumiñskiej i Ma³gorzaty Ceniak
godz. 20.30 - 3.30 - Zabawa taneczna pod gwiazdami
godz. 23.00 - Pokaz fajerwerków
DO¯YNKI GMINNE 2007 r.
Niedziela 2 wrzenia 2007 r.
godz. 14.30 - Przejcie korowodu z Sanktuariom na plac za os. H.
Sucharskiego
- Msza wiêta
godz. 16.30 - 17.30 - Wystêp zespo³u ludowego Op³otki z P³otów
godz. 17.30 - 18.30 - Wystêp zespo³u tanecznego z Domu Kultury
w Resku
godz. 18.30  19.30 - Wystêp zespo³u ludowego Op³otki z P³otów
godz. 19.30  20.30 - Recital Agnieszki Wackoni
godz. 20.30  24.00 - Zabawa ludowa
W programie liczne atrakcje: przejazdy kolejk¹ po miecie; quady,
zje¿d¿alnie, bungee, wa¿enie soli, garncarstwo, przeja¿d¿ki kucykami,
stoiska z wyrobami artystycznymi, rêkodzie³o, dobra kuchnia, wyroby
cukiernicze, pokaz fajerwerków - sobota godz. 23.00.

TKKF B³yskawica i £obeskie Centrum Turystyki
zapraszaj¹ na PO¯EGNANIE LATA
niedziela 2.09.2007
RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ - ZIELONYM
SZLAKIEM ROWEROWYM
£OBEZ - UNIMIE - ZACHE£MIE - STRZMIELE- KARNICE
- KARWOWO - RZEKA MIELNICA - £OBEZ
ZBIÓRKA: godz. 10:15 pl. Spó³dzielców (obok restauracji Stodo³a)
¨RAJD TURYSTYKI PIESZEJ
£OBEZ  JEZIORO KARWOWO  £OBEZ
ZBIÓRKA: godz. 9:00, pl. Spó³dzielców
na trasie ognisko turystyczne
wpisowe 2 z³, cz³onkowie TKKF B³yskawica - ulga 50 %
zapewniamy: kie³baski, napoje i mi³¹ atmosferê
INFORMACJE:
- skarbnik TKKF Józefa Spa³ka - tel. 505517187, e-mail TKKF:
adamku@vp.pl
- £CT - tel. 091/397 44 22, e-mail: ewisniak10@.o2.pl

ZAPROSZENIE NA BIEG HOPFERA

Zapraszamy do udzia³u w IV £obeskim Biegu Prze³ajowym
im. red. Tomasza Hopfera
£obez, dnia 16. wrzenia 2007r., start: godz. 11. ul. Wybickiego
Informacje: tel. 0 91 3974422, 0 91 3976700, kom. 512466244,
a tak¿e 0 91 3973148
e-mail: adamku@vp.pl, ewisniak10@o2.pl
regulamin biegu - http://www.maratonypolskie.pl/ (zak³adka kalendarz)
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ
W £OBZIE

DOFINANSOWANIE ZAKUPU
PODRÊCZNIKÓW SZKOLNYCH
UWAGA rodzice uczniów staraj¹cych siê o dofinansowanie
zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w kl. I-III szko³y podstawowej oraz
dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów publicznych
szkó³ podstawowych i gimnazjów
Ministerstwo Edukacji Narodowej przed³u¿y³o termin zbierania przez dyrektorów szkó³ wniosków od rodziców - termin sk³adnia
wype³nionych wniosków up³ywa dnia 03.09.2007r.
- kryterium dochodowe wynosi 351 z³ netto miesiêcznie na
cz³onka rodziny,
- dofinansowanie do mundurka wynosi 50 z³,
- dofinansowanie do podrêczników wynosi od 70  170 z³.
Informujemy, ¿e wnioski s¹ do odebrania w sekretariatach
w³aciwych szkó³.

DZIEÑ OTWARTY W URZÊDZIE
MIEJSKIM W £OBZIE
15 wrzenia 2007 r. (w sobotê) zapraszamy na Dzieñ Otwarty
w Urzêdzie Miejskim w £obzie . Tego dnia od godz. 900 do godz.
1400 drzwi Ratusza bêd¹ otwarte.
Program przewiduje:
- Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego (wykonanie bezp³atnego zdjêcia do dowodu w godz. od 900 do1100)
- Mo¿liwoæ uzyskania bezp³atnej porady prawnej.
- Przyjmowanie wniosków o stypendia.
- Mo¿liwoæ za³o¿enia dzia³alnoci gospodarczej.
- Przyjmowanie wp³at z tytu³u podatków.
- Udzielanie porad dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie
pozyskania rodków unijnych.
ponadto:
- Kafejka internetowa.
- Wystawa powiêcona Historii £obeskiego Magistratu.
- Odkrywanie tajników i zakamarków w budynku Urzêdu Miejskiego.
Serdecznie zapraszamy
Na odwiedzaj¹cych czekaj¹ mi³e niespodzianki.

Na ul. Kolejowej w £obzie
bêdzie dobra woda
W zwi¹zku z niew³aciw¹ jakoci¹ wody dostarczanej przez
wodoci¹g zak³adowy PKP S.A. Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomociami w Szczecinie mieszkañcom ul. Kolejowej w £obzie,
Burmistrz £obza w porozumieniu z w³adzami PKP podj¹³ decyzjê
o przy³¹czeniu ul. Kolejowej do wodoci¹gu miejskiego, dostarczaj¹cego wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom sanitarnym.
W najbli¿szym czasie zostanie podpisane porozumienie miêdzy Gmin¹ £obez i PKP S.A., w którym obie strony zadeklaruj¹
gotowoæ wspólnej realizacji przedsiêwziêcia polegaj¹cego na
prze³¹czeniu ul. Kolejowej w £obzie z wodoci¹gu zak³adowego, nale¿¹cego do PKP S.A. na wodoci¹g publiczny £obez, bêd¹cy w³asnoci¹ Gminy £obez. Realizacja powy¿szego przedsiêwziêcia
jest niezbêdna w celu zaopatrzenia mieszkañców ul. Kolejowej w
£obzie we w³aciwej jakoci wodê do picia i na potrzeby gospodarcze. Inwestycja bêdzie realizowana ze rodków zarówno Gminy
£obez, jak i PKP S.A.

Starosta Powiatu £obeskiego
oraz Burmistrz £obza
maj¹ zaszczyt zaprosiæ mieszkañców powiatu do udzia³u w
uroczystociach zwi¹zanych z obchodami Do¿ynek Powiatowych.
Zapraszamy w dniu 23 wrzenia 2007 r. na stare boisko w
£obzie
w szczególnoci zapraszamy: rolników, wystawców p³odów
rolnych, artyku³ów rzemielniczych i innych wytworów (mo¿liwoæ
wystawienia w³asnego stoiska promocyjnego/handlowego).
Szczegó³owy program i dodatkowe informacje na temat organizacji do¿ynek - wkrótce!
Kontakt w sprawie mo¿liwoci ustawienia stoisk promocyjnych i handlowych w czasie do¿ynek: £obeski Dom Kultury, tel.:
091 397 45 71 lub Urz¹d Miejski w £obzie, tel.: 091 397 61 78.
Starosta Powiatu £obeskiego
Burmistrz £obza
Antonii Gutkowski
Ryszard Sola

Burmistrz £obza informuje,

¿e z dniem 1 lipca 2006 r. wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która nak³ada nowe obowi¹zki na:
- wprowadzaj¹cych zu¿yty sprzêt - rozdzia³ 4 ww. ustawy,
- u¿ytkowników sprzêtu  rozdzia³ 5,
- zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt  rozdzia³ 6,
- prowadz¹cych zak³ady przetwarzania  rozdzia³ 7,
- prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie recyklingu - rozdzia³ 8,
- prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie innych ni¿ recykling procesów odzysku - rozdzia³ 8,
- organizacje odzysku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego 
rozdzia³ 9.
Najwa¿niejsze z nich to:
Obowi¹zki u¿ytkownika sprzêtu:
1. u¿ytkownik sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowi¹zany do oddania zu¿ytego sprzêtu zbieraj¹cemu
zu¿yty sprzêt,
2. zabrania siê umieszczania zu¿ytego sprzêtu ³¹cznie z innymi
odpadami,
Obowi¹zki zbieraj¹cego sprzêt:
1. selektywne zbieranie zu¿ytego sprzêtu,
2. nieodp³atne przyjmowanie zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego z
gospodarstw domowych,
3. przekazanie wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta
, na terenie którego dzia³a w terminie 30 dni od dnia podjêcia
dzia³alnoci, informacji zawieraj¹cej
( równie¿ w przypadku
zmiany lub zakoñczenia dzia³alnoci ):
a) firmê oznaczenie siedziby i adres albo imiê, nazwisko i adres
zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt,
b) adresy punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu, w tym punktów
sprzeda¿y sprzêtu.
Obowi¹zki sprzedawcy detalicznego i hurtowego:
1. informowanie zakupuj¹cych sprzêt o wysokoci kosztów zwi¹zanych ze zbieraniem i zagospodarowaniem zu¿ytego sprzêtu,
je¿eli tak¹ informacjê uzyska³ od wprowadzaj¹cegosprzêt,
2. umieszczenie w punkcie sprzeda¿y informacji o punktach zbierania zu¿ytego sprzêtu,
3. sprzeda¿ sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z do³¹czon¹ informacj¹ o sposobie postêpowania z nim
i odpowiednio oznakowanego,
4. nieodp³atne przyjêcie zu¿ytego sprzêtu w iloci nie wiêkszej
ni¿ sprzedawany nowy sprzêt, je¿eli zu¿yty sprzêt jest tego samego rodzaju,
5. nieodp³atne przekazanie przyjêtego zu¿ytego sprzêtu prowadz¹cemu zak³ad przetwarzania - sprzedawca detaliczny mo¿e
przekazaæ zu¿yty sprzêt równie¿ sprzedawcy hurtowemu ( nieodp³atnie ).
Przepisy ww. ustawy reguluj¹ równie¿ kwestiê karania w przypadku niedostosowania siê do nowych przepisów.

Burmistrz £obza zawiadamia

¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w £obzie
oraz na tablicy og³oszeñ przy ul. Niepodleg³oci s¹ wywieszone wykazy dotycz¹ce zbycia:
- lokali mieszkalnych,
- nieruchomoci niezabudowanych przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, rzemielnicze, przemys³owe, us³ugowe i handlowe,
- nieruchomoci gruntowych zbywanych na rzecz u¿ytkowników wieczystych
oraz dzier¿awy:
- gruntów pod us³ugi, gara¿e, uprawy warzyw i uprawy
rolne oraz inne.

Burmistrz £obza informuje,
¿e podjêta przez Radê Miejsk¹ Uchwa³a Nr XXXIX/300/05
Rady Miejskiej w £obzie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy £obez,
zmieniona Uchwa³¹ Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
26 kwietnia 2007 roku, w zakresie czêstotliwoci
i minimalnej
iloci wywozu odpadów z terenów gara¿owisk w Gminie £obez, nie
bêdzie zmieniona. W³aciciele lub dzier¿awcy gara¿y, zlokalizowanych w gara¿owiskach, s¹ zobowi¹zani po zawarciu stosownej
umowy z Przedsiêbiorstwem Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w
£obzie, do wykupienia 2 sztuk worków na mieci w ci¹gu roku.

W dniu 13 sierpnia 2007 r. odby³a siê nadzwyczajna XII sesja
Rady Miejskiej w £obzie w sprawie ustalenia planów inwestycyjnych na lata 2008-2013 realizowanych w ramach programów
operacyjnych.
Na kolejn¹ XIII sesjê Rady Miejskiej w £obzie zapraszamy mieszkañców w dniu 05 wrzenia 2007 roku (roda) o godz. 13,00.
Porz¹dek obrad przewiduje:
1. Sprawy regulaminowe:
otwarcie obrad, przyjêcie protoko³ów z poprzednich sesji, przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Informacja o stanie s³u¿by zdrowia w Gminie £obez.
3. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy £obez za I-sze
pó³rocze 2007 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza £obza i Kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy z zakresu umorzonych wierzytelnoci oraz
udzielonych ulg okrelonych uchwa³¹ nr XLV/326/06 Rady Miejskiej w £obzie za I-sze pó³rocze 2007 roku.
5. Podjêcie uchwa³ Rady Miejskiej w £obzie:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrêbu Be³czna, Poradz i Klêpnica w Gminie
£obez dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z urz¹dzeniami
infrastruktury towarzysz¹cej,
b) w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania
nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Gminy £obez oraz ich
wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata,
c) w sprawie zmian bud¿etu Gminy £obez na rok 2007,
6. Informacja o pracy Burmistrza £obza za okres od 12 czerwca
do 12 sierpnia 2007 r.
7. Rozpatrzenie skarg wniesionych do Rady Miejskiej w £obzie.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkañców.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz
mieszkañców.
10. Zamkniêcie obrad.
Materia³y poddawane pod obrady bêd¹ szczegó³owo omawiane
i opiniowane na posiedzeniach komisji sta³ych Rady Miejskiej w
terminach:
- 29.08.2007r. godz.11.00  wspólne posiedzenie Komisji Spraw
Spo³ecznych i Komisji Terenów Wiejskich,
- 30.08.2007r. godz.12.00  posiedzenie Komisji Bud¿etowej.
Wymienione wy¿ej informacje i projekty uchwa³ zamieszczone
s¹ w Biuletynie informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w £obzie
(www.bip.lobez.pl) oraz wy³o¿one s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miejskiej, pokój nr 2 (parter).

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
stypendia szkolne
W Urzêdzie Miejskim w £obzie w pok. Nr 17 przyjmowane bêd¹
wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
(stypendia szkolne).
1) Pomoc materialna przys³uguje:
a) uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych oraz s³uchaczom
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych - do
czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia
24 roku ¿ycia,
b) wychowankom publicznych i niepublicznych orodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y, o których mowa w art. 16 ust. 7
ustawy o systemie owiaty, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoledzonym umys³owo ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami realizacjê odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki - do
czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.
2) wiadczenia pomocy materialnej, przys³uguj¹ równie¿:
a) uczniom szkó³ niepublicznych nieposiadaj¹cych uprawnieñ
szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych - do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,
b) s³uchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych - do czasu ukoñczenia
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
Wnioski przyjmowane bêd¹ od 10 sierpnia do 15 wrzenia b.r.
W przypadku s³uchaczy wymienionych wczeniej kolegiów, wnioski przyjmowane bêd¹ od 10 sierpnia do 15 padziernika b.r.
Rozpatrzenie wniosku nast¹pi w ci¹gu 30 dni od ostatecznego terminu jego z³o¿enia.
Podstaw¹ otrzymania stypendium jest:
- miesiêczny dochód - do 351 z³otych netto na jedn¹ osobê w rodzinie
- prawid³owo wype³niony wniosek z odpowiednimi za³¹cznikami
Stypendia wyp³acane bêd¹ na podstawie przed³o¿onych rachunków i faktur.
Faktury / rachunki powinny byæ wystawione na wnioskodawcê.
Stypendium szkolne mo¿e byæ przeznaczone na dodatkowe zajêcia oraz pomoc rzeczow¹ o charakterze edukacyjnym. Dodatkowymi
zajêciami mog¹ byæ zajêcia wyrównawcze, nauka jêzyków obcych,
zajêcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kó³ka zainteresowañ itd.
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np.: tornister, strój na
zajêcia wychowania fizycznego (podkoszulka, spodenki, obuwie sportowe, dres), podrêczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny,
encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, programy komputerowe, czêci do komputera.
Wnioski o przyznanie stypendium mo¿na pobraæ w pokoju 17,
biurze obs³ugi interesantów, a tak¿e w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w £obzie www.bip.lobez.pl Szczegó³owe informacje o pomocy materialnej dla uczniów
mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 17 Urzêdu Miejskiego w £obzie.
06.08.2007r. Burmistrz £obza Ryszard Sola
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III LIGA w £OBZIE
W sezonie 1990/91 MLKS wiatowid £obez zaj¹³ I miejsce w rozgrywkach klasy okrêgowej i uzyska³ awans
do III ligi makroregionu poznañskiego.
To by³ najwiêkszy sukces w historii
pi³karstwa £obza!
Do trzech razy sztuka. Dru¿yna wiatowida ju¿ od 2 lat ociera³a siê o III ligê.
W sezonie1988/89 do upragnionego awansu zabrak³o 2 punktów, a w nastêpnym tylko
1 bramki. Dopiero
trzecie podejcie zakoñczy³o siê pe³nym powodzeniem. £obeski team prowadzony przez trenera Grzegorza Pawlaka wygra³ rywalizacjê z zespo³ami
okrêgówki z przewag¹ a¿ 6 punktów
nad nastêpnym w tabeli Hutnikiem
Szczecin.
Sukces sportowy zosta³ osi¹gniêty
dziêki wspania³ej atmosferze panuj¹cej
w Klubie na linii dzia³acze  trener 
zawodnicy.
Zarz¹d Klubu XIV kadencji pracowa³ w sk³adzie:
Prezes
- Jan Kozera
Wiceprezes - Teofil Kapla
Kierownik sekcji - Bogdan Sobczak
Sekretarz
- Jerzy Ratajski

Cz³onkowie: Eugeniusz B¹k, Aleksander Kowalewski, Jerzy Machoñski.
W okresie ca³ego sezonu rozgrywkowego w III lidze odby³y siê 182 mecze. Strzelono 523 bramki, co daje przeciêtn¹ 2,87 na jeden mecz i 37,29 goli na
ka¿d¹ dru¿ynê. Najwiêcej bramek zdoby³a dru¿yna B³êkitnych Stargard (59) i
Gwardia Koszalin (58), natomiast najmniej wiatowid £obez (17) i Arkonia
Szczecin (20). Poza tym najwiêksz¹ liczbê zwyciêstw zanotowali na swoim
koncie pi³karze Gwardii Koszalin (18) i
Floty winoujcie (16), natomiast pora¿ek  dru¿yny wiatowida £obez (21) i
Arkonii Szczecin (17).
wiatowid rozegra³ w sezonie 26
spotkañ z czego 3 wygra³, 2 zremisowa³, 21 przegra³
· uzyska³ 8 pkt i zaj¹³ 14 miejsce
w tabeli (ostatnie)
· trenerem I rundy jesiennej by³
Grzegorz Pawlak, a trenerem wiosennej
Tadeusz Sikora
· najlepszym strzelcem w ³obeskiej dru¿ynie okaza³ siê Maciej Belina
i Grzegorz Pawlak  po trzy bramki
· pozostali strzelcy bramek: Ma-

riusz Poniewiera, Miros³aw Furka³owski, Piotr Ko³odziejski  po dwie, Wojciech Krakus, Piotr Grochulski, Tadeusz Sikora, Janusz Skrobiñski i Grzegorz Olchowik  po jednej.

· podczas meczu z Celuloz¹ w
Kostrzynie Maciej Belina zosta³ brutalnie sfaulowany, a powa¿na kontuzja
kolana spowodowa³a zakoñczenie jego
kariery pi³karskiej.

ONI wywalczyli III ligê

Kadra III ligowego zespo³u

Bramkarze:
Grzegorz
Andrzej
Mariusz
Marek
Obroñcy:
Tadeusz
Henryk
Zbigniew
Wies³aw
Robert
Dariusz
Piotr
Mariusz
Jerzy
Pomocnicy
Zbigniew
i napastnicy:
Waldemar
Miros³aw
Piotr
Wojciech
Grzegorz
Mariusz
Piotr
Grzegorz
Janusz
Maciej
Zbigniew
Józef

FAMULSKI
HADAM
MILEWICZ
SMOLIÑSKI

rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

1967
1952
1975
1965

SIKORA
JANUSZONEK
CZY¯
KWANIAK
MAGDALAN
PASTWA
SEREK
W£ODARZ
FEDRO

rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

1954
1959
1972
1962
1970
1971
1968
1968
1971

AFELTOWSKI

rocznik 1963

BARAN
FURKA£OWSKI
GROCHULSKI
KRAKUS
PAWLAK
PONIEWIERA
KO£ODZIEJSKI
OLCHOWIK
SKROBIÑSKI
BELINA
SZYMAÑSKI
GIGO

rocznik 1971
rocznik 1059
rocznik 1974
rocznik 1973
rocznik 1963
rocznik 1970
rocznik 1969
rocznik 1971
rocznik 1967
rocznik 1968
rocznik 1963
rocznik 1964

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 4)

Helena Pluplin-Stejblis
6 luty
Napisa³am smutny wiersz.
Zamia³y kwiaty... za morzem
s³oñce, jak mi³oæ mamy, schodzi.
A twoje serce samotne
w tym wiecie
Nigdy nie znajdzie,
nie znajdzie pokoju...
Dzisiaj gadaj¹, ¿e ju¿ nas okr¹¿yli Rosjanie. Wygl¹da, ¿e nie ma
ratunku. Trochê pos³uchalimy radia i wydaje siê, ¿e nie jest tak le.
24 luty
Mówi¹, ¿e Szczecin ju¿ w rêkach
Rosjan. Nie pozwalaj¹ ludziom uciekaæ. My te¿ czekamy. Ale czego?
Mo¿e tylko mieræ nas pocieszy.
Dobrze jeszcze, ¿e tu nie bombarduj¹. Kiedy m³ócilimy pszenicê,
Janek ukrad³ jej ca³y worek i zrobi³ z
niej ³adn¹ m¹kê. Dobry Niemiec, ten,
co u niego ciocia pracowa³a. Janek
dorobi³ klucz do szopy, gdzie stawiali kanki z mlekiem. Poszed³ tam ze
wiec¹ i siostr¹ Birut¹ i pozbierali z
kanek litr dobrej mietany. Mama
piek³a bu³ki z pszennej m¹ki i mietany. Zawsze jedlimy bu³ki i by³ymy jak na dro¿d¿ach. Od Niemców
dostawalimy tylko chleb i margarynê. Mówilimy, jeli kto pyta³, ¿e tak
z g³odu puchniemy. No, ale skoñczy³o siê nam to dobre. Wredny Polak
oskar¿y³ Janka, ¿e krad³ pszenicê
podczas m³ócenia. Niemiec siê rozgniewa³, przyszed³ do nas i krzycza³:
Alle raus! Kaza³ siê spakowaæ.
1 marzec
Wyjechalimy. Odprowadzi³a
nas para jugos³owiañskich niewolników. Byli li na tego Polaka, co doniós³ na nas Niemcowi. Potem s³yszelimy, ¿e nasi koledzy Jugos³owianie dobrze go poturbowali. My
bylimy ju¿ doæ daleko w Kollatze
(Gawroniec, Kluczewo?). Litwini
opowiadali, jak Rosjanie obchodz¹
siê z ludmi. Coraz wiêkszy strach
nas bierze. Dzisiaj myla³am, ¿e zostawiê wszystko i pójdê sama dalej.
Ca³y czas siedzia³ymy dziewczyny
w budzie, a z przodu siedzia³y dwie
staruszki i ten inwalida bez nogi. By³ymy obrzucone szmatami tak, ¿eby
nikt nie widzia³, ¿e jestemy m³ode.
Widzia³am miasto tylko przez szparê. Cudownie wygl¹da³o niebo. Ju¿
dawno nie widzia³am tak piêknego

zachodz¹cego s³oñca. W nocy oko³o
22 zajechalimy do Schielbeina
(widwin). Tam tata zaprowadzi³ nas
do naszego krewnego Andriuszusa,
który bardzo dobrze zna³ jêzyk rosyjski, bo przebywa³ kiedy z rodzicami
jako zes³aniec na Syberii. Raz nawet
w przebraniu dosta³ siê przez granicê
polsko-litewsk¹ i tam na miejscu
zbada³, co siê dzieje na Litwie. Potem wszystkim powiedzia³, aby nie
wracali na Litwê bo wywo¿¹ prawie
ka¿dego na Sybir.
3 marzec
Wieczorem zrobi³o siê du¿e poruszenie. By³ rozkaz, ¿eby ludzie siê
pakowali. A nasz ojciec nie chce jechaæ. Jak my musimy cierpieæ przez
tego cz³owieka. Nie bêdê mog³a tego
zapomnieæ, jeli bêdzie z nami bieda, zawsze bêdê mówi³a: nie mia³am
dobrego ojca. Tak du¿o mnie kosztuje nerwów. Zrobi³am siê podobna do
zwierz¹tka, tak dawniej nie by³o.
4 marzec
Dzisiaj dzieñ w. Kazimierza.
Niemcy uciekli, a my zostalimy.
Przez mieszkanie idzie kto chce,
bierze co chce. Wieczorem wracaj¹
Niemcy i znów wszystko przynosz¹. Wieczorem d³ugo, d³ugo
modli³am siê, ¿eby wiêty Kazimierz ratowa³ m³odzie¿, nas dziewczyny od gwa³tu. Ach jak jest strasznie smutno, moje serce p³acze.
5 marzec
Jestem chora. Ojciec powiada³, ¿e
spotka³ Rosjan i rozmawia³ z nimi. Co
bêdzie dalej, nie wiadomo. Bo¿e jak
strasznie. O Bo¿e, a¿ mi mdlej¹ rêce.
6 marzec
Czekamy na wyrok. Jeszcze tu nie
widzielimy ¿adnego rosyjskiego
¿o³nierza. Tak mi smutno taka jestem
bezw³adna, ¿e nie mogê ani jeæ, ani
rozmawiaæ, ani siê umiechaæ. Jeli
bêdzie tak dalej, strach mnie sparali¿uje. Nie zd¹¿ylimy uciec od bolszewików i od tego czasu opisujê straszne rzeczy. Takie rzeczy móg³by robiæ
tylko sam diabe³. Od tego czasu rozpoczyna siê nasza wojna z okropnociami. W tym czasie kiedy inni Litwin, którzy i co uciekli od Ruskich,
mogli odetchn¹æ choæ i chleba w lagrach nie mieli. Ja ju¿ zabra³am plecak i mia³am bez swojej rodziny samotnie udaæ siê dalej od Stetina(Szczecin), gdy nas okr¹¿yli Rosjanie. W marcu bywa³y takie wiatry, ¿e
ja, szczup³a dziewczyna, nie mia³am
si³ dalej iæ i bez nadziei zosta³am z
ca³¹ rodzin¹, choæ uwa¿a³am siê za
najodwa¿niejsz¹. Tatu mnie najwiêcej kocha³ i moich rad s³ucha³. Nieraz
w niebezpieczeñstwie mnie s³ucha³,
ale tym razem mnie nie pos³ucha³.

7 marzec
Rano zaczêli siê po trochu pokazywaæ ¿o³nierze. Byli to Polacy, póniej przejecha³o i przesz³o ich bardzo
du¿o. M³odzi mê¿czyni, dobrze
uzbrojeni. Trochê jednak strach i
jako nieswojo. Zobaczylimy tylko
jednego Niemca. Ucieka³ bez broni z
bia³ym znakiem na rêku, miêdzy
wozami, wystraszony, skulony, poczernia³y, bez nadziei. Pada³ nieg,
ale teraz znów s³oñce, a wojsko idzie
i idzie. Ale wszyscy Polacy. Ju¿ siê
przyzwyczailimy i wcale siê ich nie
boimy. Mówi¹, ¿e jeszcze ich bêdzie.
Znów bêdzie strach. Ca³y dobry obraz popsu³o nam dwóch z³odziei,
którzy ¿¹dali od nas zegarków i piercionków. Niestety, wszêdzie s¹ tacy.
Noc. Do naszego pokoju w³ama³
siê pijany wojskowy Polak i dwóch
cywilów. ¯o³nierz mówi³, ¿e mnie
zastrzeli, ja odpowiedzia³am po rusku: dobrze. Wtedy on nazwa³ mnie
kochana i powiedzia³, ¿e jestem
prawdziw¹ Litwink¹, bo jego siê nie
ba³am. By³ tylko z³y, ¿e z nim nie rozmawiam. (Tu muszê dodaæ od siebie,
¿e ja zaczê³am z nim po rusku rozmawiaæ. Pyta³am, czy mo¿e on ma siostry, gdzie one teraz s¹. S³owo po s³owie zrobi³ siê on taki dobry, ¿e wyci¹gn¹³ z kieszeni chustkê pe³n¹ ró¿nych z³otych piercionków i mówi:
Wybierajcie dziewczynki po jednym, jaki która chce. Nie wiem, czy
ja prze¿yjê wojnê, co siê stanie z tym
z³otem, to wy Litwinki bêdziecie
mnie wspominaæ, gdy popatrzycie na
piercionki. Nas by³o piêæ dziewczyn i wybiera³ymy. Ja z tego strachu, ¿e tak nam siê uda³o, wziê³am
byle jaki, nie patrzy³am ani na próby,
ani wielkoci, bra³am, ¿eby on by³
zadowolony. Siostry wybiera³y z
prób¹ i ¿eby pasowa³ na palec. Dobrze nam by³o z tym ¿o³nierzem, bo
potem gdy tylko kto chcia³ przyjæ
do tego pokoju, mówi³ ¿e tu jest zajête. Opowiada³ du¿o o swojej rodzinie, a ja tylko przytakiwa³am mu zadowolona, ¿e tak siê wszytko uda³o.
Jak to dobrze znaæ jêzyki, to od
Niemców i od Ruskich ratowa³am
siebie i innych) - tego nie ma w dziennikach siostry Heli- Zofia Petrowicz.
8 marzec
Nocleg w stodole na s³omie. Przyjechali nowi Polacy. Ci zaczêli zaczepiaæ dziewczêta. Biruta, Stasia i ja
weszlimy do wozu i czekalimy, co
bêdzie dalej. Janek po³o¿y³ siê na
przodzie. W stodole znaleli Zosiê i
drug¹ Birutê. Prosili, ¿eby iæ z nimi
potañczyæ. Jak ci poszli, to znów
przyszli drudzy. Zaczêli wieciæ latarkami i znów szukaæ m³odych dziewcz¹t. Mama p³aka³a, prosi³a ¿eby nie
czepiali siê Zosi. W tym czasie kuzynka Biruta siê schowa³a. (teraz ja, Zo-

sia, dopiszê jak by³o dalej. Powiedzieli, ¿e ja mo¿e jestem Niemk¹ i ¿¹dali
dowodu to¿samoci, pokaza³am swój
dowód. By³o tam napisane, ¿e jestem
studentk¹. Jeden zapyta³ na jakim by³am fakultecie. Odpowiedzia³am ¿e na
filozofii. Wtedy oddali mi dowód,
przeprosili i mówili, ¿e ludziom inteligentnym nie bêd¹ dalej dokuczaæ.
Jeden tylko powiedzia³: oj, bêd¹ p³akaæ te dziewczyny.
9 marzec
Pojechalimy w widwinie do
Andriuszów (to rodzina ze strony
mamy). Moim ostatnim ¿yczeniem
jest, ¿eby przyszed³ jaki ratunek. Niedaleko s³ychaæ strza³y z karabinów.
Mo¿e jeszcze zatrzymaj¹ Rosjan,
mo¿e jeszcze oni siê wycofaj¹. Och,
jakie by by³o to szczêcie. Jestem taka
zmêczona, niewyspana. Bo¿e, przylij teraz mieræ, jeli nie mo¿esz inaczej nas uratowaæ. Ja nie bêdê mog³a
tak ¿yæ. Bo¿e przylij mieræ, ¿eby nie
skusi³ mnie diabe³ i ¿ebym sama nie
pope³ni³a samobójstwa.
11 marzec
Ca³y dzieñ siedzimy w budzie. Stoimy niedaleko Drawska, po drodze
parê razy zabierali nam konie, to znów
my byle jakie z³apalimy i dalej jechalimy. Znów je zabrali. Niedaleko s³ychaæ, jakby ziemia dr¿a³a. Po drodze
po³amane wozy i po³amane rzeczy z
tych wozów. Tak bardzo boli g³owa, ju¿
drugi dzieñ, gdy nie widzielimy s³oñca. Strach jeszcze siê zwiêksza. Nie
mogê na niczym siê skupiæ. Chyba ju¿
nie bêdê cz³owiekiem, mo¿e jakim diab³em. Ale ju¿ nasza droga prowadzi do
ojczyzny. Tylko nie wiadomo, kiedy j¹
zobaczymy.
12 marzec
Przejechalimy Drawsko (Dramburg), po drodze spotkalimy dziewczyny od Uliñskiego (na Litwie mieszkali od nas niedaleko). One niedawno
przebywa³y w widwinie. Bo¿e, jak
one siê ba³y! Przebiera³y siê za stare
baby. Po³o¿y³y siê pod szmatami i
pozwoli³y, ¿eby ¿o³nierze deptali po
nich. Jednak Niemki nie mog¹ tego
robiæ, nie mog¹ siê sprzeciwiæ, jaki
straszny ich los. Jad¹c dalej napadli na
nas Rosjanie i ¿¹dali zegarków. Nasz
dobry Rusin, który pracowa³ u Niemca jako cywil, a teraz jedzi³ drugim
wozem z s¹siadem uratowa³ nas. Wygl¹da³o, ¿e taki dobry cz³owiek, idealista, tylko ¿e lubi za du¿o wypiæ.
Coraz wiêkszy smutek mnie ogarnia.
Nie widzê ¿adnej przysz³oci. Tak marzy³am, ¿e wrócê na Litwê i bêdê studiowaæ w akademii sztuk piêknych,
ale teraz nie wiadomo. Taka ciemna,
ciemna moja przysz³oæ. Jednak chcê
myleæ, ¿e skoñczy siê kiedy ten
koszmar.
(cdn)

tygodnik ³obeski 28.08.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str. 15

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
FIRMA
OGÓLNOBUDOWLANA

ZLECI

WYKONANIE TYNKÓW GIPSOWYCH NA TERENIE WINOUJCIA I POZNANIA ORAZ ZATRUDNI EKIPY DO WYKONYWANIA TYNKÓW GIPSOWYCH.
ZAPEWNIAMY SPRZÊT. KRÓTKIE TERMINY P£ATNOCI.
KONTAKT POD NUMEREM
TEL. 509-244-251 LUB E-MAIL
euro-bud@haniewicz.pl

MIESZKANIA
n Zamieniê kawalerkê w centrum
£obza I piêtro na mieszkanie 2 lub 3
pokojowe. Tel 091 397 56 54
n Sprzedam mieszkanie 2 pokoje
60 mkw z gara¿em. Centrum £obza.
Tel. 0 602 606 012
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe 3 pokojowe w £obzie na
ma³y domek wolnostoj¹cy lub pó³
bliniaka - mo¿e byæ do remontu. Tel
604 818 755.

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

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

INNE

NIERUCHOMOCI

n Sprzedam tel. komórkowy Motorola L6 z kamer¹ i aparatem fotograficznym. Stan idealny, na gwarancji.
Cena 200 z³ do uzgodnienia. Tel.
665 599 922.

n Sprzedam dzia³kê o nr. ewidencyjnym 117 o pow. 1,05 ha w Wêgorzynie. Uwarunkowania: tereny rolne i pod zabudowê mieszkaniow¹ i
zagrodow¹. Cena 60 000 z³. Tel. 667
216 388.

n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe na wsi 4-pokojowe z kuchni¹
- 96 mkw., dzia³ka i sad na 2 pokoje
z kuchni¹ w³asnociowe w £obzie.
Tel. 091 395 40 62

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

n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Region

n Mieszkanie w Szczecinie wynajmê studentom. Grzegorz Majewski.
Tel. 602 433 713 lub wiadomoæ w
redakcji w £obzie.
n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

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

n Sprzedam kawalerkê w £obzie.
Tel 781 949 850

n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475.

US£UGI

Region

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Region
n Zatrudniê opiekunkê do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

n Do wynajêcia w £obzie lokal handlowo - us³ogowo-biurowy 50 mkw.
Tel. 091 397 30 70.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Region
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 Do wynajêcia pó³ domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 667
401 463.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
pod rekreacjê wraz z przyleg³ymi 2
ha ziemi - 3 km od Starej Dobrzycy
w Gozdnie. Tel. 091 395 21 88 lub
692 405 612.
n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

n Sprzedam RENAULT 19, 1989r.,
ubezpieczenie, przegl¹d do marca 2008 r. LPG. Tanio. Tel. 510 481
288 Resko.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

n Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wa³owej. Tel.
607 581 517.

Region

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow. dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547.
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. zabudowana altan¹ murowan¹, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. z³. Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³.
BN ATUT 600 265 547.
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.
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Wysokie zwyciêstwo
na wyjedzie
Wicher Brojce  Sarmata Dobra 0:3 (0:0)
Wicher: Orzechowski, Siwiec, Kurkiewicz, Wa³êga,
Ragus (k), Kañczucki, Tomczyk, Wiêckowicz (Strali),
Bigos (Fuda³a), Winiewski M., Kostrzewa.
Sarmata: Brodowicz, Grzelak, Jaszczuk (k), Anulicz,
Surma, Olechnowicz, Kieruzel, Bonifrowski,
Dzierbicki, Dudek, Padziñski oraz E. Kamiñski,
Bagiñski, Kaleta.
Bramki dla Sarmaty: Bonifrowski 49 i 81 min.,
Padziñski 67 min.
Pocz¹tek meczu z Wichrem
Brojce rozgrywanego w ramach pi¹tej kolejki spotkañ o mistrzostwo
klasy okrêgowej nie zapowiada³
³atwego i wysokiego zwyciêstwa
Sarmaty. W okresie pierwszych 12
minut, gospodarze czterokrotnie
znaleli siê na pozycjach pozwalaj¹cych na strzelenie bramki, lecz
bardzo dobra dyspozycja bramkarza Sarmaty Damiana Brodowicza

(wygra³ trzy pojedynki z napastnikami Wichra) oraz niecelny strza³
zawodnika z Brojc w czwartej sytuacji sprawi³y, ¿e Sarmata zachowa³
zerowe konto.
Praktycznie przez ca³¹ pierwsz¹
po³owê gospodarze mieli optyczna
przewagê, lecz miejscowym praktycznie do koñca pierwszej po³owy
nie uda³o siê wypracowaæ korzystnej pozycji do strzelenia bramki.

Bli¿si strzelenia byli natomiast pi³karze z Dobrej w 44 min. meczu,
kiedy to po rzucie wolnym z 24
metrów pi³ka po strzale Wojciecha
Bonifrowskiego odbi³a siê od s³upka bramki Wichra i wysz³a na aut
bramkowy.
Po zmianie stron pierwsza powa¿niejsza akcja Sarmaty skoñczy³a siê uzyskaniem gola. £ukasz
Olechnowicz podczas rajdu na
bramkê Wichra zosta³ w polu karnym podciêty przez obroñcê gospodarzy. Podyktowany rzut karny
pewnie zamieni³ na bramkê Bonifrowski. Po strzeleniu bramki, Sarmata w dalszym ci¹gu by³ stron¹
atakuj¹c¹, lecz dogodnych sytuacji
nie wykorzystali w 61 min. Dawid
Dudek i w 62 min. Krzysztof Kieruzel, którzy przegrali swoje pojedynki sam na sam z bramkarzem Wichra Dariuszem Orzechowskim. Jak
w przys³owiu do trzech razy sztuka, trzeci¹ tak¹ sytuacje uda³o siê
wykorzystaæ w 67 min. Damianowi

Padziñskiemu. W 71min. kolejn¹
dobr¹ sytuacjê mieli najpierw
Krzysztof Kieruzel, a nastêpnie
Emilian Kamiñski, lecz szukaj¹c
dogodnych pozycji na oddanie
strza³u zakiwali siê na polu przeciwnika i stracili pi³kê. Dziesiêæ
minut póniej Damian Padziñski po
miniêciu obroñcy gospodarzy próbowa³ objechaæ bramkarza Wichra, lecz zosta³ przez niego sfaulowany. Podyktowany rzut karny ponownie pewnym strza³em zamieni³
na bramkê Wojciech Bonifrowski i
ustali³ wynik meczu na 0:3 dla Sarmaty. Reasumuj¹c; w przekroju ca³ego meczu Sarmata by³ dru¿yn¹
lepsz¹ i odniós³ zas³u¿one zwyciêstwo. Trzeba te¿ podkreliæ dobre i
obiektywne sêdziowanie Rados³awa Podzika.
W przedmeczu juniorzy Sarmaty pokonali Wichra Brojce 5:1 (2:1).
Bramki dla Sarmaty strzelili: Pawe³
Knap - 2, Pawe³ Kaleta, Wojciech
Guniczak i Marek Borowiec. estan

Wygwizdana pora¿ka na koplu
PROMIEÑ Mosty  SPARTA Wêgorzyno 3:1 (3:1)
Sparta: Przemys³aw Noryca, Ryszard Jarzyna, Edward
Tondrik, Zbigniew Nadkierniczny (Artur Sadowski),
Andrzej Nadkierniczny (Tomasz Side³), Jaros³aw
Konieczny (Tomasz Bidny), Artur Samal, Piotr
Grochulski, Daniel Romañczyk, Wojciech Kli,
Krzysztof Gwód (Pawe³ Samal). Trener Ryszard
Jamro¿y.
Bramki: Piotr Grochulski 44.
W pi¹tej serii spotkañ zawodnicy trenera Jamro¿ego udali siê do
Mostów, na konfrontacjê z tamtejszym Promieniem. Fatalny stan
murawy oraz nie radz¹cy sobie sêdziowie to dwa z trzech czynników,
które mia³y wp³yw na koñcowy
wynik. Tym trzecim by³a dyspozycja pi³karzy Sparty w pierwszych
trzech kwadransach. Pocz¹tek meczu nie wskazywa³ jednak na tak¹
katastrofê, jaka mia³a miejsce pod
koniec pierwszej po³owy. W 18
minucie zawodnicy Promienia rozgrywaj¹ sta³y element gry. Pi³ka trafia do napastnika gospodarzy, który
maj¹c przed sob¹ Zbyszka Nadkiernicznego oraz Edka Tondrika,
sprytnie podcina lew¹ nog¹ futbolówkê, która zaskakuje Norycê i l¹-

duje w wêgrzyñskiej bramce. Dwie
minuty póniej z lewej strony Krzysiek Gwód podaje prostopadle do
Artura Samala, ten zagrywa wzd³u¿
linii pi¹tego metra sk¹d Wojtek Kli
zdobywa gola, jednak arbiter boczny, który bardziej by³ zajêty prowokowaniem g³upimi gestami wêgorzyñskich kibiców, dopatrzy³ siê
spalonego. W 25 minucie znów nawala Spartañska defensywa. Dorodkowanie z rzutu wolnego na 11
metr, powoduje zderzenie siê bramkarza Norycy i Zbyszka Nadkiernicznego. Skrzêtnie wykorzystuje
to zawodnik Promienia, który podwy¿sza na 2:0. Mija piêæ minut i
pada kolejny gol. Tym razem po
dorodkowaniu z rzutu wolnego. W
polu bramkowym najwy¿ej wyska-

kuje do pi³ki ros³y napastnik Promienia, bez problemów zdobywaj¹c
kolejn¹ bramkê. Ostatnie 10 minut
przed przerw¹ to przewaga pi³karzy
Sparty. W 44 minucie pi³kê ze rodka pola rozprowadza Romañczyk.
Oddaje j¹ na praw¹ stronê do Gwodzia. Ten przerzuca j¹ na lew¹ stronê do Samala, który wyk³ada j¹
Grochowi, a ten strza³em w krótszy róg zdobywa - jak siê póniej
okaza³o - jedyn¹ uznan¹ przez sêdziego bramkê w tym spotkaniu.
Drugie trzy kwadranse by³y ju¿
zdecydowanie lepsze w wykonaniu
zawodników Sparty, jednak na samym jej pocz¹tku to miejscowi
powa¿niej zagrozili wêgrzyñskiej
bramce, uderzaj¹c mocno z rzutu
wolnego, co sprawi³o problemy
Norycy, który odbi³ pi³kê przed siebie, a dobitka okaza³a siê niecelna.
W 50 i 52 minucie dwa kontrowersyjne spalone pokazali asystenci tego spotkania, w akcjach, po których zarówno Jarek Konieczny jak i
chwilê póniej Artur Samal mogli
znaleæ siê w dogodnych okazjach
bramkowych. W miêdzyczasie na
placu (polu) gry dochodzi do wielu
przepychanek i fauli. Nie radz¹cy
sobie kompletnie sêdzia tego spotkania Maciej Spunda, rozdawa³

¿ó³te kartki - g³ównie dla przyjezdnych. Czarê goryczy przela³a kolejna nieuznana, tym razem przez drugiego asystenta, bramka z 70 minuty. Tam niecelny strza³ odbija w kierunku Romañczyka Wojtek Kli, po
którym pada gol, ostatecznie nieuznany. Ostatnie 20 minut tego spotkania to jedno wielkie nieporozumienie, g³ównie za spraw¹ miejscowych, którym zale¿a³o na up³ywaj¹cym czasie. Co kilkanacie sekund
gra by³a przerywana. Zawodnicy
obu dru¿yn zbierali upomnienia w
postaci ¿ó³tych kartek. W 81 minucie bliski pokonania bramkarza rywali by³ Tomek Bidny, jednak za
ma³o agresywnie zaatakowa³ pi³kê,
daj¹c siê uprzedziæ bramkarzowi
Promienia.
Wynik z pierwszej po³owy utrzyma³ siê do koñca spotkania, co by³o
równoznaczne z pierwsz¹ pora¿k¹ w
tym sezonie. Oby jak najmniej takich
spotkañ, z tak traconymi bramkami i
takim sêdziowaniem. W innym wypadku przez kolejne sezony nadal
trzeba bêdzie gociæ w szatniach dla
zawodników o powierzchni kilku
metrów kwadratowych i graæ (kopaæ) pi³kê na stadionach, gdzie p³yta
jest tej jakoci jak nieu¿ywana górna w Wêgorzynie.
(msz)

SPORT

tygodnik ³obeski 28.08.2007 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Wojtek Bonifrowski
wychodzi na
prowadzenie
Sparta przegra³a i straci³a a¿
trzy rankingowe miejsca; lidera
tabeli, lidera strzelców i miano
najbardziej bramkostrzelnego
zespo³u naszego powiatu. Koronê króla strzelców przej¹³
Wojtek Bonifrowski, co prawda
po dwóch strzelonych karnych,
ale ich strzelanie te¿ jest sztuk¹,
o czym przekona³ siê Marek
Gradus, który trafi³ z karnego w
poprzeczkê w meczu z Radovi¹.
Sarmata i Mewa strzelaj¹
jak na strzelnicy; po trzy gole w
ka¿dym meczu. Do Sarmaty
przyzwyczailimy siê, Mewa
sprawia mi³¹ niespodziankê,
której autorami s¹ Grygiel i Pietrowski (do bramek Gradusa te¿
siê przyzwyczailimy). £ukasz
Grygiel strzela regularnie i  co
rzadkie na naszych boiskach  w
³adnym stylu.
Ockn¹³ siê wiatowid, w
wa¿nym meczu z D¹brovi¹ i
przeskoczy³ j¹ w tabeli. Czekamy na niespodziankê w meczu z
liderem w Szczecinie. Nadal
czekamy na ockniêcie siê Radovii, która nie mo¿e pozbieraæ siê
po spadku z V ligi. Trzeba zdobywaæ punkty, bo na koñcówce
mo¿e ich zabrakn¹æ.
STRZELCY
6 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata)
5 bramek - Wojtek Kli
(Sparta)
4 bramki - Marek Gradus
(Mewa)
3 bramki - Miros³aw Pietrowski,
£ukasz
Grygiel
(Mewa); Damian Padziñski
(Sarmata);
2 bramki - Jacek Talarowski
(Radovia), Krzysztof Gwód,
Daniel Romañczyk, Piotr Grochulski (Sparta), Krzysztof Kopka (Mewa), £ukasz Olechnowicz, Dawid Dudek (Sarmata)
1 bramka - Jarek Konieczny, Artur Samal (Sparta), Dariusz Kêsy (Mewa), Krzysztof
Kieruzel (Sarmata), Kamil Kacprzak, Micha³ Koba, £ukasz
Brona, Pawe³ Wielgus, Sylwester Micha³owski (wiatowid),
Emil Pilichowski (Radovia).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
14 bramek - Sarmata
13 bramek - Sparta, Mewa
5 bramek - wiatowid
3 bramki - Radovia
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Ma³o efektowne,
ale zwyciêstwo!
WIATOWID £obez  D¥BROVIA Stara D¹browa 2:0 (0:0)
wiatowid: Krystosiak  Brona, Osiñski, Kacprzak,
Koba, Rokosz (46' Duczyñski), Mosi¹dz (70'
Ostaszewski), Grzywacz, Momot, Iwachniuk (88'
Micha³owski), Zielonka (46' Wielgus). Trener Mariusz
Poniewiera.
Bramki dla wiatowida: Wielgus 78' i Micha³owski 90'.
wiatowid wygra³ mecz w Pucharze Polski a¿ 6:1 i byæ mo¿e w
tym momencie nast¹pi³ psychiczny
prze³om w zespole. Co prawda nie
zapowiada³a tego pierwsza po³owa
meczu, bo gra by³a s³aba, a ³obezianie dostosowali siê do stylu D¹brovii  kopaæ pi³kê daleko i wysoko.
W drugiej po³owie narzucili
swój styl gry i widowisko wygl¹da³o
du¿o lepiej. Momot nie wykorzysta³
nagrania Iwachniuka i zmarnowa³
setkê. Gdy Wielgus trafi³ w koñcu
do bramki, by³o wiadomo, ¿e trzy
punkty musz¹ zostaæ w £obzie. Ten

sam Wielgus spali³ siê bêd¹c w
ostatniej minucie sam na sam z
bramkarzem; trafi³ w niego, ale
Micha³owski, który wszed³ dwie
minuty wczeniej zrobi³ dobitkê i
by³o 2:0.
- Trzeba pochwaliæ zespó³ za
dyscyplinê i konsekwencjê. Nie
odkrylimy siê w ca³ym meczu i nie
dalimy sobie strzeliæ, wykorzystuj¹c okazje w koñcówce. Mo¿e po
tym zwyciêstwie prze³amiemy siê i
bêdziemy wygrywaæ. - powiedzia³
trener Poniewiera. Teraz trudny
sprawdzian w meczu z liderem. (r)

W derbach Mewa Pany
MEWA Resko  RADOVIA Radowo Ma³e 3:0 (0:0)
Mewa: Libiszewski  Kêsy,
Pietrowski, ¯urawik, Paw³owski
M., Paw³owski A., Andrusieczko,
(70' Waldon), Kopka (80' Ziemski
P.), Wasiak (88' Porêbski), Gradus (70' B³aszczyk), Grygiel. Trener Dariusz Kêsy.
Radovia: Czeka³a  Kmieæ, Pilichowski, Dro¿d¿ewski, Bednarek, Krakus, Kulik I., (15' Drapikowski), Kulik K. (46' Janik),
Rylling, Talarowski, Rosiak. Trener Henryk Kulik.
Bramki dla Mewy: Grygiel,
Gradus i Pietrowski.
Radovia w derbach z s¹siadem zza

Wyniki naszych
zespo³ów w I rzucie
Pucharu Polski
Orze³ £o¿nica (A 1) - Sarmata Dobra (O 1) 1:4
Sowianka Sowno (A 1) - Mewa
Resko (O 1) 2:3
Zorza II Dobrzany (B 1) - Radovia
Radowo Ma³e (O 1) (?)
Ba³tyk Gostyñ (A 1) - Sparta Wêgorzyno (O 1) 1:9
Pomorzanin Przybiernów (A 1) wiatowid £obez (O 1) 1:6

miedzy Mew¹ ponios³a pora¿kê, bo
zabrak³o jej si³ w drugiej po³owie meczu. By³a t³em dla coraz lepiej graj¹cej w tym sezonie Mewy. Jedynie w
pierwszej po³owie mia³a okazjê do
zdobycia gola, gdy dwóch napastników Radovii natar³o na jednego
obroñcê, ale nie potrafili jej wykorzystaæ. Gradus w tej po³owie nie strzeli³
karnego trafiaj¹c w poprzeczkê. Kêsy
mia³ pust¹ bramkê przed sob¹, ale
przeszkodzili mu koledzy, wiêc ju¿
mog³o byæ 2:0. W drugiej po³owie
£ukasz Grygiel ³adnym strza³em z
woleja rozpocz¹³ kanonadê. Dokoñczyli j¹ strzelaj¹c g³ówkami Gradus i
Pietrowski i Mewa g³adko pokona³a
Radoviê 3:0.
(r)

Puchar I Rzutu PP
dla Paw³a Samala

BA£TYK Gostyñ - SPARTA
Wêgorzyno 1:9 (0:2)

Sparta: Jonatan Sawka - Edward
Tondrik (Ryszard Jarzyna), Artur
Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny, Marcin Nadkierniczny, Daniel Romañczyk (Jaros³aw Konieczny), Dominik Raj (Artur Samal), Pawe³ Samal, Tomasz Side³
(Piotr Grochulski), Artur Sadowski,
Damian Szubert.
Bramki: Side³ 35, Pawe³ Samal
37, 62, 76, 80, 82, 86, Grochulski
64, Sadowski 90.
Innego wyniku z A-klasowym
rywalem nie mo¿na by³o siê spodziewaæ. To by³ mecz Paw³a Samala, który strzeli³ w tym meczu a¿ 6 bramek.
Niestety, gorzej wiedzie mu siê w
lidze, w której trafiæ jako nie mo¿e.
Nie wiadomo, czy ten rodowy wynik nie rozkojarzy³ Spartan, bo przegrali mecz ligowy w sobotê.
(r)

WYNIKI I TABELA
Klasa okrêgowa

Kolejka 5
GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
- Zorza Dobrzany 4:0, wiatowid
£obez - D¹brovia Stara D¹browa
2:0, Wicher Brojce - Sarmata Dobra
0:3, Masovia Maszewo - Fagus
Ko³bacz 1:0, Vielgovia Szczecin Iskierka mierdnica 2:2, Mewa
Resko - Radovia Radowo Ma³e 3:0,
Promieñ Mosty - Sparta Wêgorzyno
3:1, Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo 3:2.
1. GOK Ehrle Dobra Szcz. 13 17-3
2. Sparta Wêgorzyno
12 13-4
3. Sarmata Dobra
11 14-5
4. Iskierka mierdnica
11 10-4
5. Mewa Resko
10 13-10
6. Masovia Maszewo
7 4-7
7. Jantar Dziwnów
7 6-10
8. Vielgovia Szczecin
6 7-7
9. Korona Stuchowo
6 5-12
10. Zorza Dobrzany
6 4-7
11. Promieñ Mosty
6 8-8
12. Fagus Ko³bacz
4 6-8
13. Wicher Brojce
4 6-13
14. wiatowid £obez
4 6-9
15. D¹brovia Stara D¹b. 3 3-9
16. Radovia Radowo Ma³e 2 3-9

GRANIE W PLANIE
1 wrzenia - sobota
13:30 Iskierka mierdnica - Mewa Resko
14:00 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - wiatowid £obez
16:00 Zorza Dobrzany - Sparta Wêgorzyno
16:00 D¹brovia Stara D¹browa - Jantar Dziwnów
17:00 Radovia Radowo Ma³e - Promieñ Mosty
17:00 Sarmata Dobra - Masovia Maszewo
2 wrzenia - niedziela
16:30 Fagus Ko³bacz - Vielgovia Szczecin
17:00 Korona Stuchowo - Wicher Brojce

Str. 18

SPORT

tygodnik ³obeski 28.08.2007 r.

Biegacze ze Z³ocieñca niepokonani
£obeski Klub Biegacza
Trucht zorganizowa³ w dniu 25
sierpnia trzeci¹ edycjê biegu pod
nazw¹ Cztery Pory Roku.
Na t¹ imprezê przyby³o wielu
znanych w województwie zawodników. Biegacze mieli do pokonania
dystans 10 km. Trasa by³a bardzo
urozmaicona, a po ostatnich ulewnych deszczach na odcinkach lenych nie brakowa³o niespodzianek
w postaci du¿ych ka³u¿. Dodatkowym utrudnieniem dla wielu,
zw³aszcza s³abszych zawodników,
by³o to, ¿e nie brakowa³o stromych
i d³ugich podbiegów.
Zawody wygra³ po raz drugi z rzêdu Leszek Ga³an ze Z³ocieñca, pokonuj¹c dystans 10 kilometrów w czasie
37 minut i 28 sekund. Drugie miejsce
zaj¹³ Tadeusz Mekin z Cz³opy
(37:50), a trzeci¹ lokatê wywalczy³
Artur Potasznik ze Szczecina (38:50).
Wród kobiet wygra³a Joanna Ga³an
ze Z³ocieñca z czasem 47:35. Drugie
miejsce przypad³o Iwonie M³odziejewskiej z Drzonowa (49:46), a trzecie zajê³a reprezentantka £obeskiego Klubu Biegacza Trucht El¿bieta Winiewska (1:04:00). Kolejna
edycja biegu odbêdzie siê 28 padziernika. Bêdzie to ostatni z czterech biegów, po którym nast¹pi wy³onienie zwyciêzców ca³ej edycji.
M. H. Foto: Adam Horbacz

Podziêkowanie

Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a sk³ada serdeczne podziêkowanie Mieszkañcom £obza za dar serca, który
okazano podczas zbiórki ulicznej PCK w dniu 18.08.2007 r.
Ofiarnoæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano 825,24 z³otych.
Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zakup artyku³ów
szkolnych dla dzieci z najubo¿szych rodzin z naszego terenu.
Z wyrazami wdziêcznoci i
szacunku Zarz¹d Rejonowy PCK
w £obzie.

Zawody Rodzinne Ko³a Kara

Po raz drugi z rzêdu pañstwu
Pileckim uda³o siê zaj¹æ najwy¿sze miejsce na podium podczas corocznych wêdkarskich zmagañ
rodzinnych. Wszyscy s¹ ciekawi
czy za rok powtórz¹ sukces i zdobêd¹ puchar przechodni na sta³e.
Wêdkarskie zmagania mia³y
miejsce w ubieg³¹ niedzielê na jeziorze Karwowo. Do rywalizacji
zg³osi³o siê czternacie rodzin. Jak
zawsze zawodnicy ³owili z k³adek.
Tym razem nikt nie wróci³ znad
wody bez ryby. Podczas zawodów
z³owiono spor¹ iloæ wiêkszych ryb,
które na koniec skrupulatnie mierzono, by wy³oniæ tê najwiêksz¹.
Rodzina Pileckich zg³osi³a do pomiarów karasia o d³ugoci 21 cm,
natomiast rodzina Ilewiczów  krasnopiórê 23 cm. Jednak nagroda za
najwiêksz¹ rybê przypad³a w udziale rodzinie Kononowiczów, którzy
pobili rywali leszczem o d³ugoci 33
cm. Po wêdkowaniu zawodnicy posilili siê przyrz¹dzon¹ na miejscu
grochówk¹. Tradycj¹ sta³o siê ju¿,
¿e zawody rodzinne nie koncentruj¹
siê wy³¹cznie na ³owieniu ryb. Po
posi³ku jak zawsze rozegrano wiele
konkurencji dla najm³odszych i dla

starszych. W rzucie lotkami do tarczy, w kategorii do lat 10 zwyciê¿yli
kolejno: Patryk Ilewicz, Jagoda
Kamiñska i Dawid Kamiñski. Powy¿ej 10 lat zwyciê¿yli: Ewa Ilewicz, Jagoda Ilewicz oraz Ewa Kononowicz. Wród seniorów nie do
pokonania by³ Krzysztof Matys. W
kolejnej konkurencji, biegu w workach, ku zdziwieniu wszystkich,
zwyciê¿y³a Agnieszka Kamiñska.
W przeci¹ganiu liny najlepsza okaza³a siê rodzina Buksów.
Du¿ym
powodzeniem
wród doros³ych uczestników zabawy cieszy³ siê konkurs picia piwa na czas przez
Pileccy
Kononowicz
Michalscy
Karlukowie
Kamiñscy
Ilewiczowie
Bechtowie
Spa³kowie
Ostropolscy
Iwaniccy
Domaga³owie
Wróblewscy
Buksowie
Gorczycowie

2600 pkt
1260 pkt
1120 pkt
1100 pkt
780 pkt
500 pkt
380 pkt
340 pkt
280 pkt
220 pkt
180 pkt
100 pkt
80 pkt
50 pkt

s³omkê, który wygra³ bezkonkurencyjnie Krzysztof Matys.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji jury przyst¹pi³o do podliczania punktów i wy³aniania zwyciêzców, wêdkarze tymczasem bawili siê przy muzyce Bronis³awa
Kwaniaka, który od dawna zapewnia oprawê muzyczn¹ na zawodach.
Po krótkiej przerwie przyst¹piono
do nagradzania uczestników zawodów. Organizatorzy po raz kolejny

zadbali o to, by nagrodziæ wszystkie rodziny. Najwiêcej ryb, bo a¿
2,6 kg uda³o siê z³owiæ rodzinie Pileckich. Drugie miejsce zajê³a rodzina Kononowiczów (1,26 kg), a
tylko nieco mniej ryb z³owi³a rodzina Michalskich  1,12 kg. Szampana za najmniejsz¹ iloæ ryb, ufundowanego przez pañstwa Pileckich, otrzyma³a rodzina Gorczyców. Pañstwo Pileccy ufundowali
tak¿e wêdkê dla rodziny, która wylosuje stanowisko nr 13, ¯artowano sobie, ¿e
nagroda ta mia³a
byæ swego rodzaju rekompensat¹ za to, ¿e zawodnicy, którzy
wylosuj¹ ten numer, od pocz¹tku
s¹ na straconej
pozycji. Szczêliwa trzynastka
przypad³a
w
udziale rodzinie
Kamiñskich, i to
oni otrzymali z
r¹k sponsorów
nagrodê. M. H.
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Napromilowani

Znalaz³, nie odda³

Odp³yn¹³ pontonem

(KLÊPNICA) Miêdzy 19 a 20
sierpnia w Klêpnicy sprzed domku
letniskowego nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y pontonu. Straty
w wysokoci 500 z³ poniós³ Wies³aw M.

Otwarte mieszkanie kusi

(SULICE) W nocy 19 sierpnia w
godzinach 4:00  5:00 w miejscowoci Sulice z otwartego mieszkania nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 200 z³, dzia³aj¹c na szkodê
mieszkanki tej wioski.

Rowerzysta w Citroena

(WÊGORZYNO) 20 sierpnia o
godz. 7:50 w Wêgorzynie na ul.
Kociuszki Jerzy R. kieruj¹c rowerem wymusi³ pierwszeñstwo na jad¹cym prawid³owo samochodzie
Citroen, kierowanym przez Izabelê
D., doprowadzaj¹c do zderzenia siê
pojazdów. W wyniku wypadku obra¿eñ cia³a w postaci urazu g³owy
dozna³ Jerzy R., który zosta³ przetransportowany do szpitala w
Szczecinie.

P³ochliwy w³amywacz

(£OBEZ) 23 sierpnia w £obzie
nieznany sprawca dokona³ przyw³aszczenia znalezionego telefonu
komórkowego marki Nokia. Telefon warty oko³o 50 z³ nale¿y do
Tadeusza W.

Ranni na drodze

(£OBEZ  WÊGORZYNO)
23 sierpnia o godz. 14:15 na drodze
£obez - Wêgorzyno Rados³aw N.,
kieruj¹c samochodem Skoda Fabia,
jad¹c w kierunku Wêgorzyna straci³
panowanie nad pojazdem i po zjechaniu na lewy pas ruchu doprowadzi³ do zderzenia z samochodem
ciê¿arowym marki Volvo, kierowanym przez Józefa L. W wyniku zderzenia Rados³aw N. dozna³ ogólnych pot³uczeñ cia³a, a Józef L.
zwichniêcia kciuka rêki lewej i
zwichniêcia barku lewego.

Tankowanie
w Kó³ku Rolniczym

(RESKO) Miêdzy 16, a 19 sierpnia w Resku przy ul. Szpitalnej nieznany sprawca z kombajnu zbo¿owego dokona³ kradzie¿y 100 litrów
oleju napêdowego. Poszkodowany
Gminny Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych
i Organizacji Rolniczych w Resku
poniós³ straty w wysokoci 374 z³.

(RESKO) 21 sierpnia o godz.
3:20 w Resku przy ul. W. Polskiego
nieznany sprawca usi³owa³ dokonaæ
kradzie¿y z w³amaniem do sklepu
spo¿ywczo  przemys³owego.
Sprawca, po uprzednim przeciêciu
k³ódek przy drzwiach zaplecza i
wywa¿eniu drzwi usi³owa³ dostaæ
siê do wewn¹trz. Celu nie osi¹gn¹³,
gdy¿ zosta³ sp³oszony.

Okradziona w sklepie

Tankowali w Primie

(BE£CZNA) Miêdzy 16, a 24
sierpnia Be³cznej nieznany sprawca, po uprzednim wyciêciu dokona³
kradzie¿y kabla telefonicznego,
d³ugoci 400 m. Straty w kwocie
1480 z³otych ponios³a TP SA.

(SULISZEWICE) 12 sierpnia
oko³o godz. 11:00 z terenu trzody
chlewnej w Suliszewicach Grzegorz
B. wspólnie z Krzysztofem Z. dokonali kradzie¿y 200 litrów oleju napêdowego wartoci 780 z³, czym
dzia³ali na szkodê Spó³ki AGRI
PLUS w Poznaniu. Sprawców zatrzymano.

Wymuszenie drogowe

(ZAJEZIERZE) 23 sierpnia o
godz. 12:30 na drodze £obez - Zajezierze W³adys³aw D. kieruj¹c samochodem Daf wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na £ukaszu M., kieruj¹cym samochodem marki Renault, doprowadzaj¹c do zderzenia
pojazdów.

(£OBEZ) 24 sierpnia oko³o
godz. 11:00 w £obzie przy ul. Kocielnej w sklepie Wszystko po 5
z³ nieznany sprawca ukrad³ portfel
z 50 z³, dokumentami i kart¹ bankomatow¹, nale¿¹ce do Adrianny P.

400 metrów kabla
od tepsy

Drabin¹ w samochód

(£OBEZ  BE£CZNA) 25
sierpnia o godz. 13:00 na drodze
£obez - Be³czna z samochodu marki
Citroen, kierowanego przez Marka
W. spad³a niezabezpieczona drabina
aluminiowa, uderzaj¹c w samochód
Ford Focus, kierowany przez Barbarê N. Samochód uleg³ uszkodzeniu.

Lusterko

(RESKO) W nocy z 24 na 25
sierpnia w Resku przy ul. ¯erom-

skiego nieznany sprawca dokona³ zniszczenia lusterka bocznego samochodu Ford Orion. Straty w wysokoci 200 z³ poniós³
Adam K.

Przejecha³ siê

(£ABUÑ WIELKI) 25 sierpnia oko³o 22:20 w £abuniu Wielkim Andrzej G. (lat 17), wykorzystuj¹c nieobecnoæ kieruj¹cego,
wsiad³ do otwartego samochodu
m-ki Audi 80, a nastêpnie przy
u¿yciu oryginalnego klucza uruchomi³ go i odjecha³. Samochód
prawdopodobnie z braku paliwa
porzuci³ na wysokoci P³otów.
Sprawca zbieg³ z miejsca zdarzenia. Zosta³ jednak zatrzymany.

(£OBEZ) 24 sierpnia o
godz. 21:45 w £obzie na ul.
Drawskiej Aleksander M. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (oko³o 1,5
promila). Zatrzymany z³ama³
ponadto zakaz s¹dowy orzeczony przez S¹d Rejonowy w
£obzie.
(£OBEZ  WÊGORZYNO) 26 sierpnia o godz. 14:50 na
drodze £obez - Wêgorzyno Jan
L. kierowa³ samochodem VW
Golf, bêd¹c w stanie nietrzewoci (oko³o 1 promila).
(KRZEMIENNA  DOBRA) 26 sierpnia o godz. 15:40
na drodze Krzemienna - Dobra
Rafa³ K., kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (oko³o 1,9 promila).

Wyrok

Sygn. akt II K 134/07 Ds. 77/07/s
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 marca 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, £awnicy: Zofia Majchrowicz, Aleksander Daszkiewicz, Protokolant; Katarzyna Weso³a, Przy udziale Prokuratora Ma³gorzaty Post  Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 20.03.2007 r. sprawy:

Wac³awa Juchniewicza,

s. Franciszka i Janiny z d. Bielarskiej, ur. 14 lutego 1954 r. w Paw³owie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 09 stycznia 2007 r. w £obzie na ul.
Niepodleg³oci kierowa³ samochodem marki Opel Kadet o numerze rejestracyjnym ZST E 996, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
pomimo orzeczonego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w
£obzie z dnia 08 lutego 2006 r., sygn. akt II K 496/05 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat; tj. o czyn z
art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Wac³awa Juchniewicza uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w
zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê roku pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 5 (piêciu) lat;
III. na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka od oskar¿onego karê grzywny w wysokoci 70 (siedemdziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 (siedmiu) lat;
V. na podstawie art. 44 par. 3 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa nawi¹zkê w kwocie 300 (trzysta) z³otych;
VI.na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VII.
na podstawie art. 230 par. 2 kpk zwraca oskar¿onemu
dowód rejestracyjny samochodu osobowego marki Opel Kadet o
numerze rejestracyjnym ZST E 996 serii DR/BAC 3676066  przechowywany w aktach sprawy na karcie 22;
VIII.
na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych
 (Jedn. tekst: Dz. U. Z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od
oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu
op³atê w kwocie 250 (dwiecie piêædziesi¹t) z³otych.
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KRZY¯ÓWKA 35

Festyn w Karwowie w obiektywie

Humor
tygodnia

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 33 brzmia³o:
Pieni¹dz jest nerwem wojny.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Joanna Michniewicz (£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.

Gratulujemy.

Dziennikarz jest gotów
bez chwili wahania
brutalnie naruszyæ
czyj¹kolwiek prywatnoæ
dla osobistej korzyci,
a potem
z kamienn¹ twarz¹
wszystkim wmawiaæ,
¿e to dla dobra ogó³u
i opinia publiczna
powinna wiedzieæ.

