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To by³ wypadek
(£OBEZ) W poprzednim wydaniu gazety informowaliœmy
Pañstwa o œmiertelnym wypadku, jakiemu uleg³a 17- letnia
Marta S. Jak wstêpnie zak³adano dziewczyna zatru³a siê
tlenkiem wêgla, który wydobywa³ siê z piecyka gazowego w
³azience. Znamy ju¿ pierwsze ustalenia œledztwa,
prowadzonego przez Prokuraturê Rejonow¹ w £obzie.
Przyczyn¹ œmierci Marty by³o zatrucie tlenkiem wêgla.
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Przetarg uniewa¿niony, bo...???
(WĘGORZYNO) Burmistrz
Węgorzyna Grażyna Karpowicz
odwołała 31 października przetarg
ogłoszony na dzień 2 listopada.
Przetarg dotyczył sprzedaży działki położonej w centrum Węgorzyna, przy ul. Grunwaldzkiej 22.
Burmistrz podała na stronie internetowej urzędu, że przetarg został
unieważniony „z powodu niedokładnego określenia w ogłoszeniu
o przetargu celu na jaki przeznaczona jest działka nr 1251/8”. Jednak nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że powodem unieważnienia
było spóźnienie się z wpłaceniem
wadium firmy Grinbud z Nowogardu, która przymierzała się do kupna
tej działki. Burmistrz od dawna zachęcała tę spółkę, by wybudowała w
mieście budynek mieszkalny. Miał
stanąć na tej właśnie działce. Zaczęto nawet tworzyć listę chętnych na
mieszkania w tym budynku. Jedyną
przeszkodą do realizacji wspólnego
pomysłu okazało się... prawo, czyli
to, że nie można sprzedać działki
inaczej, niż w przetargu. A do niego
może przystąpić każdy, tym bardziej, że działka położona jest w
atrakcyjnym miejscu, w centrum
miasta i jej cena jest również atrakcyjna (113 tys. zł brutto za 2882
mkw.).
Ostatecznie w terminie wadium
wpłacił jeden z mieszkańców Węgorzyna, który zdecydował się działkę
kupić. Jednak burmistrz w przeddzień przetargu unieważniła go, uzasadniając jak powyżej – niedokładnym określeniem celu, na jaki działka jest przeznaczona. Jest to o tyle
dziwne uzasadnienie, że w ogłoszeniu o przetargu, w rubryce „Zapis w
Studium kierunków i uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Węgorzyno” podano: „kierunki: strefa rozwoju
miejskiej zabudowy mieszkaniowej o funkcjach mieszkalnych”, a
to chyba jest jasny cel jej przeznaczenia. Cóż jeszcze można do tego
dodać, by było jeszcze jaśniej?
Może to, że burmistrz Grażyna
Karpowicz ma w takich sprawach
spore doświadczenie, o czym zresztą
publicznie deklarowała. Poniżej zamieszczam fragment z protokołu z
sesji odbytej 10 września 2007 r.,
dotyczący projektu uchwały nr X/
80/2007 w sprawie sprzedaży działki w Połchowie, dla jednej z mieszkanek, która działkę dzierżawiła od
wielu lat. Rada zastanawiała się, jak
kobiecie pomóc w jej kupnie. Z pomocą przyszła burmistrz. Oto fragment tego protokołu, który przejrzałem w internecie zupełnie przypadkowo. I jakoś mi tak pasuje do obecnej sytuacji (zapis oryginalny):
Pani Burmistrz: - Ja uważam, że
uchwała powinna być podjęta tak jak
poprawił pan mecenas, nieograni-

czony pisemny przetarg będzie rozpisany z kryteriami, które ja tutaj
technicznie ustalę tak, żeby zainteresowana strona wygrała przetarg,
gdyby się okazało inaczej, po prostu
ja przetarg unieważnię i będziemy
szukali innej możliwości. (...)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: - Ja przepraszam, ale tutaj
podsłyszałam, jak pani druga burmistrz powiedziała, że nie można
takiego zapisu zrobić.
Radca prawny Krzysztof Judek:
- To znaczy nie można robić takich
obietnic, że dajemy sprawę na przetarg, ale pod warunkiem, że Pani
wygra. (tu widać, że mecenas Judek
przytomnie próbuje powstrzymać
wynurzenia pani burmistrz, ale ta
nie słucha albo nie słyszy).
Pani Burmistrz: - No jeżeli my tu
publicznie roztrząsamy taki temat...
Należy podjąć uchwałę, a technicznie Burmistrz przeprowadzi, jeżeli
się nie uda to przetarg będzie unieważniony, będziemy szukać innego
rozwiązania. (...)
Jak widać procedurę unieważniania przetargów burmistrz opanowała do perfekcji, czym nawet publicznie się chwali. W końcu jest to
jakaś umiejętność. Oczywiście –
wszystko dla dobra ludzi. Co prawda
można myśleć, że to prawo ma chronić ludzi i po to zostało ustanowione, ale myśleć można sobie w naszym kraju wiele.
Cel pozostaje szlachetny –
mieszkania, ale ten zrealizuje każdy
developer, któremu ta szlachetność

będzie się opłacać, oczywiście na
działce w „strefie rozwoju miejskiej
zabudowy mieszkaniowej o funkcjach mieszkalnych”, co oczywiście
przyjdzie teraz uściślić. I to też będzie sztuka. Ale znając panią burmistrz wiem, że sobie w tej sztuce
poradzi. Na przykład wyznaczy kilka działek pod budownictwo wielorodzinne i zaprosi kilku developerów do przetargu. Co prawda sztuka
chodzenia prostymi drogami jest dla
niektórych dużo trudniejsza, ale

Przygotowanie zespo³ów

Gazeta Powiatowa

PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY W RODZINIE
W październiku br. odbyło się w
siedzibie Starostwa Powiatowego w
Łobzie szkolenie pod nazwą „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W
RODZINIE – INTERDYSCYPLINARNA FORMUŁA PRACY LOKALNYCH SŁUŻB” dla przedstawicieli: samorządów gminnych i powiatowych, kadr pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, policji, organizacji pozarządowych, członków Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łobzie.
Celem szkolenia zorganizowanego
przez Biuro ds. Zwalczania Uzależnień
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łobzie, prowadzonego przez członków Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, tj. panią Elżbietę Szatanik – Nadkomisarz Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie, panią Katarzynę

wszystko jest trudne, zanim stanie
się proste. Dzisiaj budowa mieszkań
na wynajem lub sprzedaż jest zwykłym interesem i nie trzeba do tego
dokładać żadnej filozofii. Chyba, że
chodzi o budowę mieszkań socjalnych, ale tu o tym nie było ani słowa.
I to jest zupełnie inna sztuka, w której jednak nikt nie chce zagrać. KAR

Błaszczyk – dyrektor PCPR w Łobzie
oraz panią Klaudię Karpińską – Gęsikiewicz – Prokuratora Rejonowego w
Łobzie, było przygotowanie zespołów
(powiatowych/gminnych) do podejmowania celowych, zamierzonych oraz
jednolitych działań na rzecz zapobiegania i ograniczania skali zjawiska przemocy w rodzinie, takich jak: analiza
zjawiska przemocy (w powiecie, gminie), identyfikacja problemów (w skali
powiatu/gminy), inicjowanie działań:
profilaktycznych, informacyjnych,
edukacyjnych, interwencyjnych, terapeutycznych oraz monitorowania podjętych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Powyższe forum dyskusyjne diagnozujące sytuację psychologiczną socjalną i prawną ofiar przemocy w poszczególnych gminach wpisuje się
wprost w realizację programu „PRZEMOCY NIE” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Łobzie współfinansowane ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
(pc)
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To by³ wypadek
(£OBEZ) W poprzednim wydaniu gazety
informowaliœmy Pañstwa o œmiertelnym
wypadku, któremu uleg³a 17- letnia Marta S.
Jak wstêpnie zak³adano dziewczyna zatru³a siê
tlenkiem wêgla, który wydobywa³ siê z piecyka
gazowego w ³azience. Znamy ju¿ pierwsze
ustalenia œledztwa, prowadzonego przez
Prokuraturê Rejonow¹ w £obzie. Przyczyn¹
œmierci Marty by³o zatrucie tlenkiem wêgla.
Wadliwy czy źle zainstalowany
piecyk gazowy, w małej łazience,
może w ciągu minuty wyemitować
29 decymetrów sześciennych tlenku węgla. Jest to dawka wystarczająca, aby wyprawić człowieka na
tamten świat. To gaz tym groźniejszy, że jest bezbarwny i bezwonny.
Dopiero przy stężeniu od 75 do
100% w powietrzu można wyczuć
leciutki zapach czosnku. Ale wtedy jest już zazwyczaj na późno na

reakcję.
Z analizy
próbek
krwi
Marty S., przesłanych z laboratorium
do
prokuratury w
Łobzie wynika,
że zawartość
hemoglobiny
tlenkowęglowej w tych próbkach wynosiła 70%. Dawka

śmiertelna to stężenie powyżej
68%. We krwi
Marty nie wykryto alkoholu. –Z
przesłanej nam
analizy wynika,
że był to nieszczęśliwy wypadek mówi prokurator rejonowy
Klaudia Gęsikiewicz – Karpińska.
Jednak śledztwo w dalszym
ciągu trwa. Czekamy na wyniki z
sekcji zwłok oraz
opinie dwóch biegłych, z zakresu
kominiarstwa i instalacji gazowych.
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Redakcja
poszukuję
mieszkania
do wynajęcia
w Łobzie
Tel. 500 075 383,
(091) 39 73 730

Sesja w Wêgorzynie

Nowy radny z³o¿y
œlubowanie
(WĘGORZYNO) Wyjątkowo w
poniedziałek, 12 listopada, odbędzie
się sesja rady miejskiej w Węgorzynie. Przewodnicząca rady Monika
Kuźmińska zwołała ją na godz.
15.00.
Radni mają w planach rozpatrzenie
kilkunastu projektów uchwał. Na początku przyjmą w swoje szeregi nowego radnego, który został wybrany w
wyborach uzupełniających. Następnie

będzie czas na wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów. Po nich burmistrz
przedstawi sprawozdanie z prac między sesjami, zaś przewodnicząca rady
analizę oświadczeń majątkowych i realizację uchwał w minionym półroczu.
Następnie radni zajmą się sporą
ilością projektów uchwał. Wśród
nich kilka o podatkach na następny
rok oraz kilka dotyczących sprzedaży działek. Sesję zakończą odpowiedzi na pytania i wnioski.
(r)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

poszukuje osoby zainteresowanej
odbyciem sta¿u lub przygotowania zawodowego
w sekretariacie jednostki.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie,
komunikatywność, aparycja.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w siedzibie
PCPR w Łobzie przy ulicy Bema 27 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Roœnie zad³u¿enie
w „mieszkaniówce”
(ŁOBEZ) Po kilku latach
mieszkania komunalne wracają z
„Administratora” pod zarząd
Urzędu Miejskiego. Czy skorzystają na tym lokatorzy? Władze
miejskie obiecują duże zmiany –
zwłaszcza w kwestii remontów.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że od
wielu lat, dla władz Łobza, mieszkania komunalne są przysłowiowym
kukułczym jajem. Już za kadencji
burmistrz Haliny Szymańskiej postanowiono zarząd tymi lokalami powierzyć firmie zewnętrznej. Nie wiadomo tylko, czy kiepski był pomysł,
czy wykonanie. Dość powiedzieć, że
ze zmiany najmniej zadowoleni byli
sami lokatorzy mieszkań, a i o oszędnościach płynących z tej zmiany nic
tak naprawdę nie wiadomo. Po zmianie władzy, nie zmieniło się niestety
nic, no chyba, że na gorsze. Zyski
„Administratora” z tytułu zarządzania rosły, lokatorzy skarżyli się, że dachy jak ciekły tak ciekną, a piece jak
dymiły tak dymią. Przeprowadzone
kontrole wskazywały wiele uchybień, burmistrz Marek Romejko nie
robił jednak nic, a może prawie nic.
Bo jednak zgodził się płacić „Administratorowi” z publicznych pieniędzy oczywiście, takie same stawki za
zarządzanie wiatami jak i lokalami
mieszkalnymi. Rada ową niefrasobliwość odkryła dopiero pod koniec
ubiegłej kadencji. Umowy renegocjowano i podpisywano ponownie. W
tym samym czasie mieszkania komunalne w Łobzie były sprzedawane
lokatorom za 1% ich wartości. Zainteresowanie wykupem lokali było
spore i zawarto kilkaset takich transakcji. Gmina skorzystała na tym finansowo, jednak w jej zasobach pozostaje nadal ponad 350 mieszkań i
to - niestety - tych w najgorszym stanie, a co za tym idzie, ich utrzymanie
i remonty kosztują gminę najwięcej.
Z końcem października mieszkania komunalne wróciły pod „skrzydła” urzędu miejskiego. W wydziale
infrastruktury komunalnej zatrudniono dwie osoby, które zajmują się
tym tematem.
Burmistrz Ryszard Sola powiedział nam, że w chwili obecnej prze-
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jęto już od „Administratora” większość budynków, a cała procedura ma
się zakończyć do końca roku. Nie
wszystko przebiega więc - jak widać
- zgodnie z planem.
– Muszę przyznać, że stan niektórych przejętych już budynków jest
fatalny i część z nich trzeba będzie
prawdopodobnie wygasić. Chcemy
wprowadzić zupełnie inną koncepcję
remontów, bo wymiana kawałka rynny, gdy przecieka dach to wyrzucanie
pieniędzy w błoto. Remonty poszczególnych budynków trzeba przeprowadzać kompleksowo, zaczynając od
dachu, po wy-

ktoś nie płaci to, dlaczego tak się dzieje? Czy jest, na przykład bezrobotny
i szuka pracy? Może jest niezaradny i
trzeba mu jakoś pomóc. Chciałabym,
aby przygotowano właśnie taką analizę, z której wynika coś więcej, niż
same liczby – mówiła.
Jedną z przyczyn dużego zadłużenia są z pewnością tak zwane „podwójne czynsze”. Nalicza się je wtedy, kiedy zadłużony lokator, najczęściej na mocy wyroku sądowego, traci prawo do lokalu. Mówi się, że jest
to czynsz odszkodowawczy. Jak się
jednak okazało na przestrzeni lat, jest
to środek mało skuteczny.
Ktoś, kto nie płacił na

Jeden z zaniedbanych budynków komunalnych
mianę instalacji. Tylko takie działania
naprawdę przyniosą efekty, a co za
tym idzie poprawę standardu życia
mieszkających tam ludzi – mówi burmistrz Sola.
Kolejny problem, z którym trzeba
się zmierzyć, to długi lokatorów. W
tej chwili wynoszą one około 270 tysięcy i rosną z kwartału na kwartał.
Kłopoty z płaceniem czynszu ma
ponad 100 lokatorów, a więc prawie
25 proc. najemców. O przyczyny tej
sytuacji pytała na ostatniej sesji przewodnicząca komisji budżetowej radna Krystyna Bogucka. – Czy przeprowadzono rzetelną analizę tego zadłużenia, i nie chodzi tu o wyliczenia kto
i jak długo nie płaci, bo to napisać
najłatwiej. Proszę o analizę szerszą,
przygotowaną przy udziale innych
instytucji, takich jak PUP. Bo jeśli

przykład 100 złotych, raczej nie zapłaci 200. Dług rośnie, i koło się zamyka. Gmina nie ma praktycznie żadnych szans na ściągnięcie tych zaległości. A jednocześnie przy takim
braku lokali nie ma gdzie zadłużonych lokatorów przesiedlać. Burmistrz Ryszard Sola przyznaje, że
władze zastanawiają się nad odstąpieniem od „podwójnych czynszów”.
Trzeba jednak znaleźć inny sposób na
dłużników, bardziej skuteczny.
SM
P.S. Do kupna za 1% wartości
szykuje się kolejnych 34 lokatorów, a
transakcje mają być zawarte do końca roku. Władze nie ukrywają, że
najchętniej sprzedałyby wszystkie
mieszkania, znajdujące się w zasobach gminy, ale tak dobrze to chyba
nie będzie.
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Radni siê niepokoj¹ – NFZ uspokaja
(ŁOBEZ) Miejscy radni na wrześniowej sesji wypracowali stanowisko w sprawie dostępności i jakości
usług opieki medycznej na terenie
naszej gminy. Ocena radnych, podobnie zapewne jak mieszkańców, nie jest
optymistyczna. Pismo w tej sprawie
przesłano do Narodowego Funduszu
Zdrowia w Szczecinie.
Odpowiedź z NFZ nadeszła w październiku.
Radni ocenili, że zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, świadczonej
w dni robocze jest zupełnie nieźle.
NZOZ „Medicor s.c.” oraz NZOZ „Medyk” zabezpieczają potrzeby wystarczająco. Usługi są dobrej jakości, a ich
dostępność jest dostateczna. Źle oceniono funkcjonowanie opieki zdrowotnej po godz. 18 i w dni wolne od pracy.
„Po godzinie 18 na terenie gminy
Łobez brak jest lekarza POZ, natomiast
w dni wolne od pracy, obecnie lekarz
POZ pełni dyżur. Jednak jak wynika z
informacji Burmistrza Łobza jest to
sytuacja tymczasowa, albowiem podmiot sprawujący tą opiekę ma zamiar
zlikwidować dyżury w Łobzie, a lekarz
POZ ma dyżurować w Resku. Rada
Miejska w Łobzie widzi konieczność
dyżurowania lekarz POZ w Łobzie, albowiem nie ma możliwości dojazdu, w
godzinach popołudniowych i nocnych,
środkami komunikacji publicznej do
Reska. Nie bez znaczenia jest też odległość - 24 km. Argumentem za umiejscowieniem dyżurów w Łobzie jest
fakt, że gmina Łobez liczy prawie 15
tysięcy mieszkańców, w tym miasto
Łobez przeszło 11 tysięcy. Zarówno
Rada Miejska jak i Burmistrz Łobza są
otwarci na wszelkie propozycje dotyczące udostępnienia bazy lokalowej dla
podmiotu zabezpieczającego podstawową opiekę medyczną w godzinach od
18 do 8 oraz w dni wolne od pracy.” –
napisali radni.
NFZ odpowiedział: „Odnosząc się
do zarzutu niewystarczającego zabezpieczenia świadczeń w zakresie nocnej
i świątecznej opieki lekarskiej informujemy, iż ZOW NFZ w Szczecinie podjął
wszelkie działania i dołożył należytej
staranności, aby powyższe usługi zostały w pełni zabezpieczone (…). Chcielibyśmy z przykrością stwierdzić, iż
świadczeniodawcy nie byli zainteresowani świadczeniem przedmiotowych
usług i nie wyrazili woli podpisania
kontraktów w rodzaju nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. W chwili
obecnej świadczenia takowe zabezpiecza punkt opieki całodobowej w
Łobzie, jako filia placówki w Resku.
Będącej w strukturach NZOZ „INTERREKLAMA

MED” w Nowogardzie. Informujemy,
iż od 2008 roku nastąpi zasadnicza
zmiana finansowania oraz zasad organizacji udzielania świadczeń w zakresie
nocnej i świątecznej opieki medycznej,
co być może skłoni obecnych świadczeniodawców z terenu miasta do zawarcia
stosownych umów.”
W sprawie dostępu do lekarza okulisty radni ocenili, że: „Mieszkańcy
gminy Łobez mają utrudniony dostęp
do (…) lekarza okulisty. Na początku
września brak jest już limitów NFZ na
badania u lekarza okulisty B. Kubackiej. Według informacji uzyskanych od
pani Kubackiej mogłaby ona, w stopniu
wystarczającym zabezpieczyć zapotrzebowanie na porady okulistyczne
(…) po otrzymaniu dodatkowej puli ok.
2000 punktów”.
W tym punkcie NFZ miał dobrą
wiadomość: „W zakresie świadczeń w
poradni okulistycznej, informujemy, że
Oddział Funduszu przeprowadził renegocjacje umowy zawartej z Prywatną
Praktyką Medyczną B.M. Kubaccy w
Łobzie, zwiększając od 1 września
2007 roku poziom finansowania w poradni okulistycznej o 2000 kpt., co niewątpliwie poprawi dostępność do usług
lekarza okulisty w gminie Łobez”.
Wiele zastrzeżeń budzi też u radnych opieka chirurgiczna i kardiologiczna: „Źle oceniamy dostęp do usług
lekarza chirurga. Lekarz chirurg przyjmuje w Łobzie tylko dwa razy w tygodniu i nie jest w stanie przyjąć wszystkich oczekujących pacjentów. Pozostali muszą jeździć do Reska. Jazda z urazami i bólami na odległość 24 kilometrów w jedną stronę, naraża pacjenta na
ból i dyskomfort oraz konieczność ponoszenia kosztów przejazdu. Jest to tym
bardziej niezrozumiałe, że w 2006
roku, gdy usługi chirurgiczne
świadczył lekarz chirurg W.
Grzeszczak, pacjent po otrzymaniu skierowania od lekarza POZ,
w tym samym dniu mógł skorzystać z porady chirurga. Co do jakości świadczonych usług też nie
było zastrzeżeń. Dla Rady Miejskiej oraz mieszkańców Łobza
niezrozumiałym jest, czym kierował się NFZ zmieniając na gorsze,
dobrze funkcjonującą opiekę lekarza chirurga w gminie Łobez.
Dużym utrudnieniem dla
mieszkańców gminy Łobez jest
fakt, że w Łobzie nie przyjmuje
lekarz kardiolog. Mieszkańcy ze
schorzeniami kardiologicznymi
skarżą się, że brak w Łobzie kardiologa zmusza ich do korzystania z poradni w Resku. Czas ocze-

kiwania na wizytę, to aktualnie 3 miesiące od rejestracji. Dodatkowo pokonanie 24 kilometrów, dla wielu pacjentów jest bardzo dużym wysiłkiem i odbija się na ich stanie zdrowia”. – alarmują nasi radni.
Fundusz przyznaje; „Jeśli chodzi o
dostępność do świadczeń w zakresie
poradni chirurgicznej należy stwierdzić, iż Odział Funduszu widzi konieczność zwiększenia poziomu finansowania wskazanych świadczeń przez
NZOZ „CHIRURG”. Takie dofinansowanie kontraktu musi być jednak połączone z wydłużeniem godzin pracy lekarzy, udzielających świadczeń we
wskazanej wyżej poradni. W chwili
obecnej Odział Funduszu prowadzi ze
świadczeniodawcą rozmowy w powyższej kwestii. Wyjaśniamy, iż pan Wojciech Grzeszczak nie był zainteresowany współpracą z NFZ. Pomimo przesłanego zaproszenia do wzięcia udziału w
rokowaniach, w zakresie poradni chirurgii ogólnej na terenie powiatu łobeskiego nie złożył oferty i nie wziął
udziału w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń
opieki zdrowotnej.” – czytamy w piśmie. Do sprawy braku lekarza kardiologa NFZ nie odniósł się.
Dostępność do opieki stomatologicznej jest - według radnych - na poziomie ledwie dostatecznym. Na wizytę
trzeba czekać około 3 tygodni. Pacjenci
nie mogą też udać się z ostrym bólem
zęba do stomatologa w godzinach popołudniowych i nocnych. Jest to z pewnością spora niedogodność.
Co na to NFZ? „Pragniemy wyjaśnić, iż

kontraktowanie świadczeń w rodzaju
leczenia stomatologicznego uzależnione jest od liczby mieszkańców danego
powiatu, a także od ilości lekarzy dentystów zainteresowanych udzielaniem
świadczeń na danym terenie. Do ogłoszonego pod koniec 2006 roku postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne na terenie powiatu
łobeskiego przystąpiło 7 podmiotów.
Wśród nich było 2 świadczeniodawców
z miasta Łobez, którzy podpisali kontrakty z NFZ. W chwili obecnej świadczenia stomatologiczne w powiecie
łobeskim zabezpieczone są w 92,7%
jeśli chodzi o dorosłych oraz 85,5 %
jeśli chodzi o dzieci. Podniesienie dostępności do świadczeń stomatologicznych uniemożliwia brak lekarzy dentystów, zainteresowanych podjęciem
współpracy z NFZ”.
Radę Miejską niepokoi również
stan Ratownictwa Medycznego oraz
profilaktyki, edukacji i oświaty zdrowotnej.
W pierwszej sprawie NFZ odsyła
radnych do wojewody zachodniopomorskiego, jako do odpowiedzialnego,
na mocy ustawy, za organizację i funkcjonowanie całego systemu ratownictwa.
Jeśli zaś chodzi o działania profilaktyczne, to Fundusz ocenia, że są one
wystarczające, a ich efekt w dużej mierze zależy od aktywności samych pacjentów.
Po tej wstępnej wymianie pism,
obie strony podkreśliły zadowolenie z
rozpoczętej współpracy, a my mieszkańcy możemy mieć nadzieję, że zaowocuje to poprawą stanu opieki zdrowotnej na naszym terenie.
S.M.
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£EC,

Afera na całą Polskę

– kiedy prywatyzacja?
(ŁOBEZ) – Chciałbym, aby
prywatyzacja spółki Łobeska
Energetyka Cieplna zakończyła
się w przyszłym roku, może na
przełomie marca i kwietnia –
mówi burmistrz Ryszard Sola.
Trzeba przyznać, że tempo prac
związanych z prywatyzacją dawnego ZEC-u jest szybkie. Jak wcześniej informowaliśmy, powołano
Radę Nadzorczą i Zarząd, odbyły
się już ich pierwsze posiedzenia.
W zeszły poniedziałek zakończył się kolejny etap na drodze do
prywatyzacji. Spółka ŁEC została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. – Jestem zadowolony z takiego tempa prac i chciałbym, aby
przed kolejnym sezonem grzewczym sprawa ta była zakończona. ŁEC- owi potrzebny
jest inwestor strategiczny
i pieniądze na modernizację – mówi burmistrz Sola. – W
ciągu najbliższych
dni podejmę decyzję o wysokości wynagrodzeń
dla
Rady Nadzorczej i
Zarządu. Zapewniam jednocześnie,
że nie będą to kwoty wygórowane –
dodaje.
REKLAMA

tygodnik łobeski 6.11.2007 r.

ŁEC jest obecnie głównym dostawcą ciepła na terenie naszej gminy. Ogrzewa większość urzędów,
szkoły, przedszkole oraz bloki SM
„Jutrzenka”. Ceny energii, po prywatyzacji spółki, interesują więc
sporą część mieszkańców. Pojawia
się pytanie - czy prywatny inwestor
nie „wywinduje” cen. Burmistrz
obiecuje, że sprawa ceny ciepła dla
mieszkańców będzie najważniejszym elementem rozmów z potencjalnym inwestorem strategicznym.
Trzymajmy więc kciuki za powodzenie prywatyzacji i za ŁEC, żeby
wytrzymał jeszcze jeden sezon
grzewczy.
SM

£EC

GroŸne psy zastrzelone
(POWIAT) Choć wydarzenie
to miało miejsce w malutkim
Wiewiecku (gm. Węgorzyno), to
dowiedziała się i dyskutowała o
nim niemal cała Polska. Jak można się było dowiedzieć z telewizji
- policjanci na oczach ludzi zastrzelili tam dwa psy. Psy, które
podobno były niegroźne i nikomu nie przeszkadzały. Czy tak
było naprawdę?
O wyjaśnienia w tej sprawie
zwróciliśmy się do Roberta Kazienki – rzecznika prasowego policji w
Łobzie.
– W niedzielę, 28

października, około
godziny 11.30, dyżurny policji odebrał
telefon od jednego z
mieszkańców Wiewiecka. Poinformował on, że od kilku
dni po terenie wałęsają się dwa duże i
niebezpieczne psy.
Twierdził, że wcześniej próbowały już
atakować jego i dzieci. Wcześniej zagryzły i częściowo zjadły dzika, próbowały
też zagryźć jałówkę.
Mężczyzna ten od
kilku dni na tyle bał
się o bezpieczeństwo swoich dzieci, że woził je na przystanek ciągnikiem.
Przed podjęciem jakichkolwiek działań policjant, który przyjechał na miejsce wezwania, próbował skontaktować się z okolicznymi weterynarzami. Jak bowiem
zakładał psy należało wyłapać.
Jako, że była to niedziela, nie udało
się dodzwonić do żadnego z nich,
podobnie jak do szefa koła łowieckiego „Rogacz”.
Policjant poprosił więc o pomoc
jednego z myśliwych z tego koła,
stwierdził bowiem, że zagrożenie ze
strony tych psów dla mieszkańców
jest duże i trzeba interweniować natychmiast. We dwóch próbowali odgonić zdziczałe psy radiowozem,
było to jednak nieskuteczne. Gdy
tylko wysiadali z samochodu, psy
stawały się wobec nich agresywne.
REKLAMA

Podjęli wówczas decyzję, aby do
psów strzelać. Przed akcją policjant
zwrócił się do trójki dzieci, bawiących się na pobliskim podwórku, aby
natychmiast weszły do domu. Dzieci, jak twierdzi policjant, wbiegły do
mieszkania. Jest, więc wysoce prawdopodobne, że zarówno one jak i nikt
inny, odstrzelenia psów nie widział.
Myśliwy oddał do psów trzy
strzały, po których zwierzęta padły.
Jak podkreśla policjant, decyzja
ta była bardzo trudna, ze względu na
okoliczności, ale jak ocenili to obaj
z myśliwym, psy były tak agresywne,
że nie wiedzieli innego wyjścia.
Zwierzęta te były
całkowicie zdziczałe,
nie szukały kontaktów
z ludźmi, do zabudowań zbliżały się jedynie w poszukiwaniu
jedzenia. Niedaleko
miejsca zdarzenia znaleziono tak zwaną
gawrę,
legowisko,
które sobie wykopały.
Nie jest też wykluczone, że w tym stadzie
było więcej psów.
Policja prowadzi
w tej sprawie wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.
Te zastrzelone psy
spotkał z pewnością
tragiczny koniec, można jednak zadać pytanie, co by się stało gdyby nie
podjęto takiej decyzji i psy zagryzłyby dziecko. Kogo wtedy media obarczałyby odpowiedzialnością?
Jak dużym problemem i zagrożeniem, nie tylko dla ludzi, ale i dla
dzikich zwierząt są psy i to niekoniecznie zdziczałe, może opowiedzieć każdy leśniczy i myśliwy. Wielu właścicieli psów wychodzi z założenia, że pies powinien „wykarmić
się sam” i wypuszcza wygłodniałego
czworonoga do lasu. A ten nie wie,
co to jest na przykład okres ochronny. Wiele bezbronnych, często młodych lub ciężarnych zwierząt ginie w
ten sposób.
Te psy zastrzelone w Wiewiecku,
też pewnie kiedyś miały swoich właścicieli, i zapewne nie podjęły samodzielnej decyzji o tym, aby uciec z
domu i zdziczeć
SM

INFORMACJE
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Doczekali siê
(ŁOBEZ) Mowa o mieszkańcach ulicy Nowe Osiedle w Łobzie,
którzy od wielu lat dopominali się o
remont ich ulicy. Jak słuszne były to
prośby wie każdy, kto widział tę ulicę. Była nią ona tylko z nazwy, bo w
niczym nie przypominała miejskich
ulic. Ot – zwykła polna droga, którą
w czasie deszczu płynęły rwące
potoki, a w upały podnosił się kurz.

Jednak już wkrótce skończą się te
problemy. Rozpoczęła się przebudowa nawierzchni ulicy wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Prace
te wykonuje firma STW Kazimierz
Lewiński z Nowogardu. Koszt tej
inwestycji to prawie 650 tysięcy
złotych. Termin zakończenia robót
wyznaczono na ostatni dzień listopada tego roku.
(sm)
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Okrad³y kilka sklepów, wpad³y w Netto

Drawszczanki
na goœcinnych
„wystêpach”
(£OBEZ) W pi¹tek,
2 listopada, ³obeska policja
zatrzyma³a dwie m³ode
kobiety, mieszkanki gminy
Drawsko Pomorskie.
Zosta³y oskar¿one
o kradzie¿ w sklepach.
27- letnia Ewelina Ch. i 21- letnia
Marzena W., swój złodziejski rajd
rozpoczęły od sklepu odzieżowego,
przy Obrońców Stalingradu. Ukradły
tam dwie pary spodni oraz inną odzież
o łącznej wartości prawie 330 zło-

tych. Następnie udały się do „Tesco”,
gdzie ich łupem padły: 24 tubki pasty
do zębów, 12 żelów pod prysznic i 14
słoików markowych kaw, a wszystko
to warte prawie 500 złotych. Ich
„dobrą passę” zakończył pracownik
ochrony w sklepie „Netto”, który złapał je na gorącym uczynku, gdy próbowały wynieść ze sklepu towary
żywnościowe, na łączną kwotę
263,86 zł. Wezwana na miejsce policja zatrzymała podejrzane. Zostały
one osądzone w trybie przyspieszonym i skazane na 6 i 8 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na
trzy lata. Wyrok nie jest prawomocny.
(s)

Sesja w Dobrej

Apel do Organizacji Pożytku
Publicznego (OPP)
Po raz kolejny w zeznaniach podatkowych, tym razem za 2007 r. podatnicy
będą mogli przekazać 1% swojego podatku należnego wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Obecnie, to jednak Urząd Skarbowy
dokona przelewu określonej kwoty, na
rachunek bankowy wskazanej przez podatnika OPP.
Aby móc przekazać darowizny podatników, urzędy skarbowe muszą poznać właściwe numery rachunków bankowych OPP.
W związku z tym, że numery rachunków bankowych OPP, które są zgłaszane
w urzędach skarbowych podczas rejestracji służą do rozliczeń podatkowych,
zwracamy się do przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego z prośbą o
złożenie w terminie do dnia 20 listopada
2007 r. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwemu ze względu na siedzibę
OPP, informacji zawierającej:
- numer jednego rachunku bankowe-

go, na który mają wpływać zadeklarowane przez podatników darowizny potwierdzony przez bank prowadzący ten
rachunek,
- pełna nazwa,
- NIP,
- adres siedziby,
- nr KRS,
Informacja ta musi zostać opatrzona
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Drawsku Pomorskim

Uchwal¹ nowe podatki
(DOBRA) Przewodnicz¹ca
rady miejskiej Jolanta
Siekiera zwo³a³a
posiedzenie rady na dzieñ 8
listopada, na godz. 14.00,
w sali biblioteki miejskiej.

Zajmą się również regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych w gminie oraz procedurą uchwalania budżetu. (r)

Radni zajmą się projektami
uchwał dotyczącymi: sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Dobrej
oraz podziału sołectwa Wojtaszyce i
utworzenia sołectwa Wrześno.
Określą wysokość podatków od nieruchomości, transportu i rolnego.

(ŁOBEZ) 14 listopada, o godz.
13.00 w Łobeskim Centrum Turystyki
odbędzie się podsumowanie konkursu
zorgnizowanego pod patronatem Starosty Łobeskiego i Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie pod nazwą „Sołtys - organizator bezpiecznej wsi. (r)

Sołtys - organizator
bezpiecznej wsi

Zostañ rodzicem
zastêpczym!
Kogo poszukujemy?
Wszystkich chętnych: rodziny, kobiety pracujące w domu,
osoby samotne, które czuja wewnętrzne pragnienie niesienia
pomocy dzieciom potrzebującym
miłości i ciepła. Szukamy osób,
które chciałyby oddać dzieciom
swój czas i serce.
Rodzina zastępcza jest formą
zastępczego środowiska rodzinnego i powstaje na mocy orzeczenia
Sądu Rodzinnego. Dziecko przyjęte do takiej rodziny nie uzyskuje
statusu dziecka rodziców zastępczych, pomiędzy nimi a rodzicami
zastępczymi nie powstają obowiązki alimentacyjne, nie dochodzi do
dziedziczenia na mocy ustawy, nie
zmienia się jego stan cywilny i nazwisko. Rodzice zastępczy nie
przejmują pełnej władzy nad przyjętymi do siebie dziećmi.
Rodzina zastępcza zapewnia
dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu
zdrowia i poziomu rozwoju w tym:
- odpowiednie warunki bytowe,
- możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
- możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka
- możliwość właściwej edukacji
i rozwoju zainteresowań,
- odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
zastępczej wymaga:
- uzyskania pozytywnej opinii
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
- odbycia szkolenia oraz uzy-

skania zaświadczenia kwalifikacyjnego
Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem jednej z wymienionych
powyżej funkcji winny spełniać
następujące warunki:
- dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- maja stale miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- nie są lub nie były pozbawione
władzy rodzicielskiej, nie sa ograniczone we władzy rodzicielskiej ani
tez władza rodzicielska nie została
im zawieszona,
- wywiązują się z obowiązku
łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży
na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sadu,
- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad
dzieckiem, co zostało stwierdzone
zaświadczeniem lekarskim,
- mają odpowiednie warunki
mieszkaniowe oraz stale źródło
utrzymania,
- uzyskały pozytywna opinie
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Jeśli czujecie Państwo, ze są
wśród Was, Waszych kręgach i społecznościach osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące
przysposobić
dziecko, pomóc
dziecku starszemu, zostać rodziną
zastępczą ZAPRASZAMY NA
DNI OTWARTE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA LISTOPADA 2007 R. W GODZINACH OD 8.00 DO 17.30.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 27, 73 – 150
Łobez tel. (091)397-68-41.

List do redakcji

Z ¯YCIA POWIATU
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Minê³o 5 lat!

Ani obejrzeliśmy się, a już
minęło 5 lat od chwili, gdy 5
października 2002 roku w
Winnikach został odsłonięty
odrestaurowany obelisk - głaz
poświęcony poległym w
pierwszej wojnie światowej
mieszkańców tej wsi. Ówcześni mieszkańcy wsi Winniki w
roku 1920 w hołdzie poległym
13 mieszkańcom postawili obelisk głaz, na którym wyryto nazwiska poległych oraz cytat z Biblii, który w
wolnym tłumaczeniu brzmi: „Nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swe oddaje za przyjaciół swych”.
Nie wiemy i nigdy się nie dowiemy tego, który z poległych żołnierzy
przestrzegał okrutnego rytuału wojny,
a który stoczył się na ludzkie dno rabując, gwałcąc i mordując cywilów,
czy dobijając rannych jeńców. Pochylmy więc jedynie głowy przed ofiarą
istnienia młodych ludzi urodzonych
na tej ziemi, ludzi, których marzenia i
plany nigdy nie zostały zrealizowane,
ludzi, po których tak samo płakały
matki i żony. Nie oceniajmy ich zbyt
łatwo. W końcu wiemy o sobie tylko
tyle, na ile zostaliśmy sprawdzeni.
Pamiętajmy również, że w tej najstraszliwszej z wojen życie straciło
ok. 500 tys. Polaków, którzy walczyli
w różnych armiach zaborczych, często przeciw sobie. Polegli nie doczekawszy Polski, która po latach niewoli
odzyskała swoje miejsce na mapie
Europy.
Po pierwszej wojnie światowej w
całej Europie stawiano pomniki ku
czci kilku milionów poległych żołnierzy. W Niemczech stały one dosłownie w każdej miejscowości i upamiętniały ich mieszkańców, którzy zginęli
na różnych frontach. Po 1945 r. na ziemiach, które objęła Polska, część tych
pomników zniszczono, jednak liczne
się zachowały. Współcześni mogą
nawet nie wiedzieć, po co je wzniesiono, a już wykorzystywanie ich przez
różnych graczy do niecnych celów jest
zwykłym draństwem. Odrestaurowanie pomnika w Winnikach było, w
2002 r., aktem odwagi władz samorządowych III kadencji jak i zdecydowanej większości mieszkańców Winnik.
Nie sprawdziły się przepowiednie
pewnej mieszkanki Szczecina, która
często odwiedzała w tym czasie Winniki, i która na łamach lokalnego tygo-

dnika w roku 2003 mówiła m.in.
“...Chodźcie tutaj, bo tutaj są wasze
ziemie. No wracajcie. Tutaj są wasze
pomniki – wasze domy – to wygląda
jak zaproszenie...”. Słowa te okazały
się prorocze; nie wracają, ale przyjeżdżają, odwiedzają, nie wykupują
ziemi ani domów. Przyjeżdżają (są już
tacy, którzy są co roku), zatrzymują się
na dłużej w stojącym obok pomnika
pensjonacie agroturystycznym. Spacerują i kręcą głowami ze zdumienia
odkrywając coraz to nowsze ślady
dawnej historii wsi, która została zachowana przez dzisiejszych mieszkańców.
Pomnik w Winnikach u nielicznych wzbudza i będzie jeszcze długo
wzbudzał kontrowersje, czemu się
wcale nie dziwię. Ale Ci, którzy za
zadanie mają rzetelnie przedstawiać
fakty, nie mają prawa nimi manipulować, tak jak została zmanipulowana w
roku 2003 przez jeden z tygodników
sprawa symbolu Żelaznego Krzyża
widniejącego na monumencie w Winnikach. Żelazny Krzyż ustanowiony
był w 1813 roku we Wrocławiu, zaprojektował go wybitny architekt Fridrich
Schinkel, a w przedwojennej armii
polskiej nosiło go z dumą tysiące oficerów, odznaczonych m.in. za męstwo
podczas I wojny światowej. Było
wśród nich wielu generałów i pułkownik Leopold Lis – Kula, legionista I
Brygady Piłsudskiego, a Żelazny
Krzyż porównywalny był do polskiego Virtuti Militari.
To, że zdeprecjonował się w II
wojnie nie zmienia wcześniejszej historii. Minione pięciolecie pomnika w
Winnikach to już historia. Pomnik był
i jest nierozłącznym elementem wsi
Winniki, a także jednym z wielu
obiektów turystycznych godnych
obejrzenia w gminie Węgorzyno. A
jeszcze tak niedawno ówczesny burmistrz Urzędu Miejskiego w Węgorzynie zabronił informować o jego istnieniu. W tych 5 latach zmieniła się
też pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, za chwilę przestaną istnieć granice dzielące nas z zachodnimi sąsiadami. Nie mamy się, czego wstydzića na historię nie można się obrażać.
Pamiętajmy o przeszłości, ale patrzmy
w przyszłość.
Zbigniew Sobczyk

Wyprzeda¿ sprzêtu
z Gospodarstwa Rolnego
Sprzedam:
- ciągnik Ursus 3512 (Ferguson) - 33 000 zł,
- wóz asenizacyjny 10 tys. litrów na tandemie - 21 000 zł,
- deszczownia szpulowa IRTEC 90/220 z konsolą - 19 000 zł,
- pompy ciągnikowe Rowatti T1-50 i T800 - 2500 zł, 3500 zł,
- siewnik - 2500 zł,
- opryskiwacz wentylatorowy Pilmet 600 l (warzywnik) - 9 000 zł,
- opryskiwacz zawieszany Pilmet 600 l - 4 000 zł,
- belka „Fragaria” (12 m) - 1500 zł,
- budynek kontenerowy (6 m/5 m) - 25 000 zł,
- inny sprzęt (opryskiwacz plecakowy, kosiarka spalinowa, pompa Honda,
kobiałki plastikowe, sprzęt do bandowania).
Tel. 661 923 610
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Wycieczka po miejscach pamiêci
Na dwa dni przed œwiêtem Wszystkich Œwiêtych, 17 uczniów klas II
i III gimnazjum z Wêgorzyna, wraz ze swoim opiekunem pani¹ Ann¹
Kamiñsk¹, zawita³o do braci Cystersów w Winnikach. Przywita³ ich
zakonnik, ojciec Efrem, który niedawno wróci³ z Bia³orusi. W nowo
wybudowanej kaplicy opowiada³ uczniom o swojej pracy misyjnej
w Bia³orusi.
Na wschodzie był ponad 12 lat.
Praca była tam bardzo ciężka, a teren rozległy. Pomimo panującej tam
biedy budował kościoły i - jak
mówił - pieniędzy nigdy mu nie brakowało.
- Jak Bóg daje zadanie, to daje
także możliwości. - mówił o. Efrem.
Zdradził nam także swój sposób, jak
przetrwać zimę bez kataru. Codziennie jeść miód, wypić szklankę
kakao, jeść orzechy, kiszoną kapustę, buraki, i myć się zimną wodą.
Jak przystało na Cystersów, żartował o. Efrem, w Winnikach na 37
hektarach, które podarował braciom pan Bogusław Młodzieniak,
znajdują sie także bagna. Cystersi
znani byli z tego, że osiedlali się na
bagnach, które potem osuszali,
uprawiali rolę, zakładali szkoły,
mieli huty szkła, żelaza. Na koniec
spotkania o. Efrem obdarował
wszystkich orzechami.
Po wizycie u Cystersów, sołtys
Winnik pan Zbigniew Sobczyk
przejął rolę gospodarza. Opowiadając historię wsi poprowadził
uczniów na wzgórze, na którym stoi
kościół z 1860 r. i roztacza się piękna panorama na dawny park dworski. Na terenie przykościelnym
uczniowie dowiedzieli się, jak doszło do powstania obecnego tam lapidarium, usłyszeli opowieści o
dwóch głazach, a także o spotkaniu
dawnych mieszkańców Winnik z
obecnymi.
Idąc dalej, za kościołem ujrzeliśmy kamienny głaz otoczony żelaREKLAMA

znym płotem. To pomnik upamiętniający 13 mieszkańców Winnik,
żołnierzy niemieckich poległych w
czasie I wojny światowej. Na frontowej stronie głazu znajduje się wizerunek głowy żołnierza w hełmie,
a pod nim napis w języku niemieckim. Jest to fragment z Ewangelii wg
św. Jana „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich”.
W oczekiwaniu na kiełbaski u
gościnnego sołtysa uczniowie obejrzeli kasetę ze zdjęciami i film o
Kamieńcu Podolskim. Potem były
pamiątkowe zdjęcia i przejazd autokarem do wsi Sielsko.
Uczniów powitał sołtys pan Tadeusz Słomiński wraz z radą sołecką. Tutaj uczniowie przeszli do
kościoła św. Jana Chrzciciela, by
zobaczyć tablicę upamiętniającą
pierwszego księdza katolickiego na
ziemi łobeskiej ks. kanonika Franciszka Jastrzębskiego. Ksiądz ten
przybył do Sielska wraz ze swoimi
parafianami, po wypędzeniu ich z
rodzinnej wioski Kuropatniki, położonej na Kresach wschodnich II
Rzeczpospolitej Polskiej. Po wyjściu z kościoła uczniowie zatrzymali się przy pomniku poświęconym
33 osobom, mieszkańcom Kuropatnik, zamordowanym przez bandy
nacjonalistów ukraińskich OUNUPA w latach 1939-1945. Była to
ludność cywilna, której jedyną winą
było to, że byli Polakami. Epitafium
na pomniku: „Prosimy Boga niech
sprawi by Ich śmierć zrodziła opa-

miętanie umysłów żądnych ludobójstwa”. Na pomniku jest także
mała tabliczka z napisem „Pomnik
pomników urna z ziemią z cmentarza z Kuropatnik”. Potem uczniowie
udali się na świetlice wiejską na
poczęstunek, podczas którego dowiedziały się o działalności stowarzyszenia Kuropatniki.
To wszystko w dużym skrócie;
niby zwyczajna wycieczka, ale dla
mnie była niezwykła. Zaczęło sie od
tego, że wycieczkę zaplanowano na
wrzesień, ale nie można było ustalić
terminu, który byłby dogodny dla
wszystkich. W końcu pani Ania
Kamińska zdecydowała - jedziemy
30 października i koniec. Zadzwoniłam do ojca Rajmunda, głównodowodzącego cystersa w Winnikach. Odpowiedział - nie mogę,
wyjeżdżam, ale ktoś zajmie się
uczniami. I zajął się, i to jak, ojciec
Efrem, niezwykły człowiek w zwyczajnych Winnikach, mówiący z
wielką pasja i wiarą do zwyczajnych
uczniów, którzy - mam nadzieje kiedyś może także będą nadzwy-

czajni. Potem jakaś kobieta, która
czekała przy kościele w Winnikach
i to długi czas, tylko po to, by pomodlić się z uczniami na różańcu w ich
intencji i pan Sobczyk, ukazujący
jak należy szanować groby nie tylko
swoich przodków. Byłam mile zaskoczona, gdy potem wyprzedził
moją myśl pokazując film o Kamieńcu Podolskim, o tym chciałam
mówić w Sielsku. Czyż nie nasuwa
się myśl, że teraz tutaj powinniśmy
wybudować taki nasz Kamieniec
Podolski - twierdze wiary i polskości? Symboliczna urna z ziemią
wkopana pod pomnikiem w Sielsku
ma ogromną wymowę.
Jest listopad - czas wspomnień,
zadumy i refleksji. Może warto
przejrzeć stare fotografie i powspominać. Nikt tak nie nauczy dzieci
historii jak dziadek czy babcia.
Pragnę bardzo podziękować
pani Annie Kamińskiej, nauczycielce historii w gimnazjum w Węgorzynie, dzięki której ta wycieczka
odbyła się.
Barbara Górniak

TEATR
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Halloween po ³obesku
Święto Halloween przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych i
powoli zadomawia się w naszym kraju. Dzieci i młodzież w oryginalnych
przebraniach wędrują od domu do
domu oczekując w zamian za humorystyczne scenki słodyczy. Inną formę
obchodzenia tego święta zapoczątkowała grupa teatralna „AMA TEA”
działająca przy Łobeskim Domu Kultury. Młodzież przygotowała spektakl
pt. „Halloween na wesoło”.
W październikowy wieczór w
sali ŁDK licznie zgromadzona publiczność – dzieci, młodzież i ludzie
starsi - oczekiwała na występ młodych aktorów. Ta frekwencja pokazała, jak bardzo łobezianie spragnieni są jakiegokolwiek kontaktu
ze sztuką, nawet tą amatorską, której w Łobzie jak na lekarstwo.
Nastrojowa muzyka i proste, ale
bardzo ładnie wykonane dekoracje
wprowadziły nastrój tajemniczości.
Światła przygasły i na scenę weszła
Malwina Chałka rozpoczynając
przedstawienie.
W poszczególnych skeczach pełnych humoru i satyry wystąpili:
„Amanda” - Zuzanna Grajcewicz,
Olga Wijatyk, Paulina Piszewska,
„Wizyta u teścia” - Tomasz Winiarski,
Wojtek Czuja, „Urząd stanu cywilnego” - Iwona Śliwińska, Milena Downar, Martyna Zieniuk, „Mąż i żona”
- Milena Downar, Ela Kobylarz,
„Punk” - Maciej Kurczewski, Emila
Wołoszyn, Roksana Kamińska, „Niebo” - Dagmara Afeltowska, Sylwia
Bazylewicz, Aleksandra Kobylarz,
„Skup złomu” - Jagoda Krzywańska,
Iwona Śliwińska, „Wizyta księdza”Olga Wijatyk, Paulina Piszewska, Zuzanna Grajcewicz, „Baba Jola” - Jagoda Krzywańska, Aleksandra Kobylarz, „Wesoła Rodzinka” - Malwina
Chałka, Justyna Okrasa, Magdalena
Witkowska, „Sąsiad Sąsiadka”- Ela

M¹¿ i ¿ona

Kobylarz, Martyna Zieniuk, „Bokser” - Wojtek Czuja, Tomasz Winiarski, „Tofik” - Zuzanna Grajcewicz,
Paulina Piszewska.
Młodzież przygotowała się do
występów bardzo solidnie. Staran-

Tofik

nie wykonane i dobrane kostiumy,
głośno i wyraźnie wypowiadane
kwestie, odpowiednia mimika i dobry kontakt z publicznością spowodowały, że widownia reagowała
gromkimi wybuchami śmiechu i

Wizyta ksiêdza

Wizyta u teœcia

burzliwymi oklaskami nagradzała
występujących. Gratulujemy pani
Joannie Pietrzyk i jej podopiecznym
udanego inauguracyjnego przedstawienia i z niecierpliwością czekamy
na kolejne spotkanie w teatrze. (r)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

£obez
Q Kupię mieszkanie 2 pokojowe w
Łobzie. Tel 505 800 909.
Q Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.
Q Sprzedam mieszkanie w Łobzie.
Tel. 500 800 700.
Q Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Łobzie na dłuższy
okres. Tel. 505 963 166.

Gryfice
Q Pilnie sprzedam mieszkanie w
Gryficach w blokach. Cena 110 tys.
zł. Tel 660 803 947.
Q Sprzedam mieszkanie w Płotach
57,75 mkw., 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, strych, 2 piwnice, garaż, ogródek, centralne, ciepła woda, gaz, czynsz 40 zł. Tel. 510
244 058.
Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę
z rozliczeniem lub kupię kawalerkę (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

HUMOR
TYGODNIA
W środku nocy z knajpy wychodzi
napruty facet w towarzystwie 1,5 metrowego krokodylka. Po kilku krokach
krokodylek zaczyna:
- Taki kawał do domu... zimno... ogonek sobie o chodnik obtarłem... nie
bądź sknera, pojedźmy do domu..
Na to facet:
- Chrochodylek, jestesz szuper kumpel......jak chczesz to pojeziemy!
Wsiedli do autobusu, krokodylek zaczyna:
- Ty, ale tu bród. śmierdzi jak w chlewie,
ktoś pawia rzucił w kącie... Sknera jesteś, może jednak postawisz taksówkę...
Facet:
- Chrochodylek, zaczynasz mie drz...
darz....wkurzać! Ale i tak Cie lubię.
Pojedziemy taryfa.
Po wejściu do taksówki krokodylek
zaczyna:
- Ty nawet taksówki wybrać nie
umiesz...zobacz jak drogo... i drzwi
ogonek mi przycięły... niewygodnie
jakoś... już lepiej pójdźmy piechota...
Facet:
- Chrochodyl, kurna! Menda jesteś i
naprawdę już mie wkurzasz. Ale i
kumpel z Ciebie dobry. Pójdziemy!
Wysiedli, idą, krokodylek zaczyna:
- O, rany, znowu zimno... i tak daleko
jeszcze, może byś mnie wziął na ręce...
Facet:
- Chrochodylek, jesteś menda i
wieprz i już Cie nie lubię, i jedno mnie
tylko pociesza: jak jutro wytrzeźwieje, to Ciebie już nie będzie...

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Q Szukam garażu w centrum Łobza.
Tel 501 762 765.
Q Sprzedam barak 20 mkw. stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

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

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

Q Zamienię dom 180 mkw. na mniejszy o połowę w Łobzie. Tel. 091 397
45 06.

INNE

Q Sprzedam działkę handlowomieszkaniową 535 mkw. w Węgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

£obez

Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Drawsko Pom.
Q Wezmę w dzierżawę dom lub
gospodarstwo z możliwością odkupienia - Drawsko lub okolice. Tel.
501 126 109.

Region
Q Sprzedam dom w Karnicach nowy do zamieszkania, 200 mkw.
na działce o pow 600 mkw., 5 pokojów, kuchnia, 2 łazienki. Tel. 0 667
677 798.
Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
Q Domy od 40 tys. zł, technologia
amerykańska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

MOTORYZACJA

£obez

Q Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). Łobez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Q Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.

Gryfice

Q Sprzedam dachówkę cementową
używaną. Cena 50 gr za sztukę.
Tel. 607 247 518.
QKoszenie traw - Łobez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoń tel. 601 344 186.
Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel. 502 649 119.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

Gryfice
QElektryk z uprawnieniami przystąpi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
Q Kupię antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekę minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.

PRACA

Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Q Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

£obez

Q Krzewy żywopłotowe - ligustr, dereń, tawua, forsycja, pigwowiec.
Łobez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.

Q Sprzedam Opel Astra 1,7D Combi, rok 1992, ubezpieczony, przegląd, szyberdach, alarm. Cena
3600 zł. Tel. 091 397 56 82, 886 631
138.

Gryfice

US£UGI

Q Łobez Obiekt komercyjny - idealny pod działalność i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
działki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

Q Sprzątanie biur i mieszkań - tel.
0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Œwidwin
Q Tłumacz przysięgły - francuski
Tel. 694 667 941.
QZespół muzyczny; tel. 512 138 741

Region
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
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Informacja o najwa¿niejszych zmianach
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
31 lipca weszła w życie ustawa z dnia
14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Wprowadza ona szereg istotnych zmian, o zasadniczym znaczeniu
dla funkcjonowania spółdzielczości
mieszkaniowej w Polsce. Najważniejsze z nich to:
1. wprowadzenie zakazu ustanawiania spółdzielczych własnościowych
praw do lokali w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego spółdzielni przysługuje prawo własności
lub użytkowania wieczystego, z jednoczesną możliwością ich ustanawiania
do dnia 31 grudnia 2010 r. w stosunku
do lokali położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego
spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego,
2. nałożenie na zarząd spółdzielni
obowiązku prowadzenia odrębnie dla
każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów eksploatacji oraz ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego,
3. rozszerzenie dostępu członka do
dokumentów spółdzielni; członek będzie miał prawo do, nie tylko jak obecnie, otrzymania odpisu statutu i regulaminów, ale również kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji,
rocznych sprawozdań finansowych oraz
faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, po pokryciu
kosztów ich sporządzenia,
4. ograniczenie czasu trwania kadencji
(do 3 lat) i liczby kadencji rady nadzorczej (do dwóch kolejnych), zakaz wchodzenia w jej skład pracowników spółdzielni, możliwość określenia w statucie
wynagrodzenia w formie miesięcznego
ryczałtu maksymalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
5. likwidacja zebrań przedstawicieli
w spółdzielniach mieszkaniowych; zamiast nich pozostają walne zgromadzenia, jednakże, jeżeli statut tak stanowi,
w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500,
walne zgromadzenie może być podzielone na części; podziału spółdzielni na
części dokonają rady nadzorcze; w
okresie przejściowym, do czasu zarejestrowania zmian statutów dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania
zebrania przedstawicieli pozostają w
mocy,
6. wprowadzenie obowiązku dokonania przez spółdzielnie zmian swoich
statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r.; zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian
spółdzielnie dokonają w ciągu 30 dni od
dnia podjęcia uchwały, nie później niż
do dnia 30 grudnia 2007 r.
7. nałożenie na spółdzielnię obowiązku rozliczenia kosztów budowy w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania,
8. wydłużenie okresu zwłoki w uiszczaniu opłat eksploatacyjnych jako
możliwej przyczyny do podjęcia

uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu do 6
miesięcy,
9. zwrot, w razie wygaśnięcia prawa
lokatorskiego, wartości rynkowej lokalu (po potraceniu niewniesionego wkładu mieszkaniowego oraz nominalnej
kwoty umorzenia kredytu), nie wyższej
jednak od kwoty uzyskanej w przetargu, zamiast jak dotychczas, zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego,
10. zmiana warunków uzyskania własności lokalu przez członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu; spółdzielnia jest obowiązana
zawrzeć z członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po spłacie przypadającego na jego lokal kredytu na budowę zaciągniętego przez spółdzielnię,
nominalnej kwoty umorzenia kredytu
oraz ewentualnego zadłużenia z tytułu
opłat eksploatacyjnych; zlikwidowano
obowiązek wpłaty 50% umorzenia zwaloryzowanego do aktualnej wartości
rynkowej lokalu, spłaty z tytułu modernizacji budynku oraz zaciągniętych
przez spółdzielnię kredytów oraz pożyczek na sfinansowanie remontów nieruchomości,
11. nałożenie na spółdzielnię obowiązku zawarcia umowy przeniesienia
własności lokalu z osobą uprawnioną
na podstawie ustawy, w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku, a z osobą
która wniosek złożyła przed dniem
wejścia w życie ustawy w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie,
12. zmianę podstawy do przejścia na
stosowanie przepisów ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali, jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali. Nastąpi to po
wyodrębnieniu własności ostatniego
lokalu niezależnie od pozostawania
przez właścicieli członkami spółdzielni, dotychczas było, że zmiana następuje dopiero gdy ostatni właściciel przestał być członkiem spółdzielni,
13. wprowadzenie kary ograniczenia
wolności albo grzywny dla członków zarządu spółdzielni, pełnomocnika, prokurenta, syndyka albo likwidatora, którzy wbrew obowiązkowi dopuszczają do
tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy
o przeniesienie własności lokalu,
14. wprowadzenie kary grzywny dla
osób wym. w pkt 11, które nie udostępniają członkowi spółdzielni odpisów
oraz kopii dokumentów lub nie rozliczają kosztów budowy lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku
do użytkowania,
15. nałożenie na zarząd obowiązku
wystąpienia z pisemnym wnioskiem do
jednostki samorządu lub Skarbu Państwa o sprzedaż nieruchomości na warunkach udzielonej przez ich organy
bonifikaty, w ciągu 3 miesięcy od dnia
złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o wyodrębnienie własności lokalu
wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej,
16. nabycie własności nieruchomości

przez zasiedzenie przez spółdzielnię,
która w dniu 5 grudnia 1990 r. była jej
posiadaczem, a właścicielem jest Skarb
Państwa albo gmina, albo gdy właściciel pozostaje nieznany, pomimo podję-tych starań o jego ustalenie, i przed
tym dniem na podstawie pozwolenia na
budowę i decyzji lokalizacyjnej wybudowała budynek; regulacja ta wyłącza
terminy do zasiedzenia przewidziane w
Kodeksie cywilnym,
17. wprowadzenie bezterminowej
możliwości uzyskania refundacji od
Skarbu Państwa na pokrycie kosztów podziałów nieruchomości spółdzielczych,
18. ustanowienie budynku wraz z
gruntem do niego przynależnym jako
podstawowej nieruchomości ewidencyjnej do ustanowienia odrębnej własności lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko
wtedy, gdy budynki są posadowione w
sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony
jest budynek pozbawiona jest dostępu do
drogi publicznej lub wewnętrznej,
19. wprowadzenie regulacji dot. ob-

ciążeń hipotecznych, polegającej na
tym, że członek spółdzielni, na rzecz
którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu
lub budynku dokonał wszystkich spłat,
o których mowa w przepisach ustawy,
to uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu lub nieruchomości bez obciążeń hipotecznych,
20. wprowadzenie nowych regulacji
w Prawie spółdzielczym ułatwiających
dokonanie podziałów dużych spółdzielni przez członków, których prawa
i obowiązki majątkowe są związane z
wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia,
21. przyznanie walnemu zgromadzeniu prawa do przyznania członkom,
którzy dokonali i dokonają własnościowych przekształceń praw do lokali w
okresie od dnia 24 kwietnia 2001 r. do
30 lipca 2007 r. prawa do zaliczenia
kwot wpłaconych za przekształcenia na
poczet przyszłych wpłat wymaganych
od nich na fundusz remontowy.

Realizacja programu „Dostarczania nadwyżek żywności
najuboższej ludności Unii Europejskiej”

Pomoc niosą ludzie i firmy
PCK jest jedyną organizacją na
naszym terenie realizującą ten program. W bieżącym roku akcję rozpoczęto od miesiąca marca i do końca
sierpnia rozprowadzono ok, 55,7 ton
żywności.
Z ogólnej ilości 55,7 ton żywności,
około 22,6 tony przekazano gminom
powiatu łobeskiego. Szacunkowa wartość wydanej żywności: 118 392 złote.

tów. Pracownik PCK raz w tygodniu
dniu opróżnia pojemnik na odzież.
Ubrania są sortowane i wykładane w
magazynie PCK. W każdy czwartek
potrzebujący mogą nieodpłatnie wziąć
potrzebną im odzież. W okresie od
stycznia do sierpnia 2007 roku wydano
ok. 620 kg używanej odzieży. Odzież
niezdatną do użytku przekazujemy firmie Wtórpol.

Żywność odbierana jest przez najuboższych mieszkańców w siedzibie
PCK przy ulicy Sienkiewicza.
Realizacja programu dystrybucji
żywności odbywa się dzięki stałej
współpracy z Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego „NOWAMYL”
S.A., które udostępnia swoje magazyny na potrzeby PCK. Akcja prowadzona jest dzięki przychylności Prezesa
Leszka Kaczmarka i zaangażowaniu
wielu pracowników „NOWAMYLU”.
W 2007 roku transport żywności z
magazynu PCK w Świdwinie do Łobza
jest możliwy dzięki nieodpłatnemu
udostępnianiu samochodów przez
łobeskich sponsorów: Pana Andrzeja
Śliwy, właściciela Zakładu Ogólnobudowlanego; Prezesa Jana Paszkiewicza
z Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa S.A., Dyrektora Henryka
Juszkiewicza z PEKUM Sp. z o.o. w
Łobzie, Dyrektora Ryszarda Soli z Zakładu Energetyki Cieplnej, Pana Roberta Marchuta z Firmy UsługowoHandlowej, Pana Wojciecha Basa,

“Wyprawka dla żaka”
W sierpniu bieżącego roku rozpoczęliśmy tegoroczną edycję ogólnopolskiej akcji „Wyprawka dla żaka”. Akcja
ta ma na celu zgromadzenie artykułów
szkolnych dla najuboższych dzieci z
danego terenu. Do dnia dzisiejszego
zgromadziliśmy środki finansowe i artykuły o łącznej wartości ok. 2600 zł.
Artykuły szkolne ufundowali:
Zakłady Naprawcze Mechanizacji
Rolnictwa S.A., Rolimpex – Provimi
S.A., Nadleśnictwo Łobez, Sweedwood w Resku, Ekowat, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Jutrzenka”, Zakład
Produkcji Materiałów Budowlanych
S.C.J. I B. Danielewicz (Cegielnia),
Drutpol, Waldemar Kic (Kantor wymiany walut), Krystyna Mączyńska.

Zbiórki odzieży
Do zadań PCK należy zbiórka i
dystrybucja używanej odzieży i sprzę-

Przy organizowaniu kwesty ulicznej pomagali nam:
Pani Elżbieta Smolska, która zorganizowała wolontariat, Pani Małgorzata
Zieniuk, której harcerki wspomagały
młode wolontariuszki, Pan Michał Janczura, który wykonał plakaty, Bank
Spółdzielczy, który przeliczył i wymienił pieniądze zebrane w czasie kwesty.
Prezes PCK Elżbieta Kobiałka
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TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZÊT
O PUCHAR DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£
(RADOWO MA£E) W Zespole
Szkó³ Publicznych w
Radowie Ma³ym
24.10.2007r. odby³ siê
turniej koszykówki
dziewcz¹t. Cel turnieju to
popularyzacja koszykówki,
wymiana trenerskich
doœwiadczeñ oraz
sprawdzenie formy
gospodarzy turnieju dru¿yny
z Radowa Ma³ego.
W zawodach wzięły udział reprezentantki: Gimnazjum Łobez, Gimnazjum Resko, LO Łobez i Gimnazjum Radowo Małe.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęły dziewczęta z Radowa Małego, które w odnowionym składzie stanęły do
rywalizacji. Drugie miejsce Gimnazjum Łobez opiekun pan Mirosław
Łowkiet, trzecie LO Łobez opiekun
pan Mariusz Włodarz, miejsce czwarte Gimnazjum Resko pod opieką pani
Renaty Czerwińskiej.
Pani dyrektor Ewa Radanowicz
wręczyła dyplomy i pamiątkowe puchary wykonane w szkolnej pracowni
ceramicznej.
Za wykonanie statuetek organizator turnieju dziękuje Pani Elwirze
Stawskiej.
Dziewczęta z Radowa podzielone
zostały na dwie grupy, młodsze z klasy
pierwszej gimnazjum i starsze z trzeciej klasy gimnazjum.
Jako pierwsze na boisko w każdym spotkaniu tego turnieju wychodziły dziewczęta młodsze, które prowadziły zdecydowaną walkę z bardzo
mocną obroną stref. Starsze koleżanki
utrzymywały zdobytą przewagę punktową dziewcząt tak, że cała drużyna
odniosła sukces końcowy w turnieju,
co przysporzyło trenerowi Miłosławowi Budzyńskiemu olbrzymią radość na początku tego sezonu.
SKŁAD DRUŻYNY
Z RADOWA MAŁEGO
MONIKA BUDZYŃSKA
ANDŻELIKA GÓRNA
ANNA GIELAR
REKLAMA

MAŁGORZATA STARUCH
MAŁGORZATA ULAN
MILENA SOBAŃSKA
AGATA BASZEWSKA
EWA GLISZCZYŃSKA
AGNIESZKA SIRA
AGATA BRZÓZKA
PATRYCJA KOMOSA
ANDŻELIKA LEWICKA
NATALIA ŻAŁOBOWSKA
SANDRA TCHURZ
ANNA TCHURZ
AGNIESZKA LEWANDOWSKA
DOMINIKA STRZELCZYK
DOROTA KUSYK
MARZENA DOMAŃSKA
Drużyna dziewcząt z Radowa w
sezonie 2007/2008 weźmie udział w
rozgrywkach ligi wojewódzkiej koszykówki młodziczek. Kibiców i sympatyków sportu i koszykówki zapraszamy w przyjazne progi sali w Radowie Małym.
Inauguracyjny mecz tego sezonu
dziewczęta zagrają w Szczecinie z
Kusym Szczecin 10.11 2007 r. Następny mecz tej rundy rozegramy w
Radowie Małym z drużyną Olimpijczyk Drawsko Pomorskie w sobotę
24.11.2007 r . o godzinie 12.00.
Wszystkich kibiców oraz byłe zawodniczki trenera Mirosława Budzyńskiego prosimy o trzymanie kciuków za nasze młodziczki w rozgrywkach ligowych.

TERMINARZ ROZGRYWEK MŁODZICZEK SEZON 2007/2008
I RUNDA
I. 10.11 /sobota/
1. Kusy Szczecin – Mini Gier Radowo Małe g.10.30
2. UKS 16 Koszalin – Trójka Nowogard g.14.00
3. Kotwica 50 Kołobrzeg – Olimpijczyk Drawsko Pom. 11.11./niedziela/ g.10.00
II. 24.11 /sobota/
4. Mini Gier Radowo Małe – Olimpijczyk Drawsko Pom. g.12.00
5. Trójka Nowogard – Kotwica 50 Kołobrzeg 25.11./niedziela!!! g.11.00
6. Kusy Szczecin – UKS 16 Koszalin g.10.30
III. 01.12 /sobota /
7. UKS 16 Koszalin – Mini Gier Radowo Małe g.14.00
8. Kotwica 50 Kołobrzeg – Kusy Szczecin 02.12./niedziela!!! g.10.00
9. Olimpijczyk Drawsko Pom. – Trójka Nowogard g.12.00
IV. 08.12 /sobota /
10. Mini Gier Radowo Małe – Trójka Nowogard g.12.00
11. Kusy Szczecin – Olimpijczyk Drawsko Pom. g.10.30
12. UKS 16 Koszalin – Kotwica 50 Kołobrzeg g.14.00
V. 15.12 /sobota /
13. Kotwica 50 Kołobrzeg – Mini Gier Radowo Małe 16.12./niedziela/ g.10.00
14. Olimpijczyk Drawsko Pom. – UKS 16 Koszalin g.12.00
15. Trójka Nowogard – Kusy Szczecin 16.12./niedziela/ g.11.00
II RUNDA
VI. 01.03.08/sobota /
16. Mini Gier Radowo Małe – Kusy Szczecin g.12.00
17. Trójka Nowogard – UKS 16 Koszalin 02.03./niedziela!!! g.11.00
18. Olimpijczyk Drawsko Pom. – Kotwica 50 Kołobrzeg g.12.00
VII. 08.03 /sobota/
19. Olimpijczyk Drawsko Pom. – Mini Gier Radowo Małe g.12.00
20. Kotwica 50 Kołobrzeg – Trójka Nowogard 09.03./niedziela!!! g.10.00
21. UKS 16 Koszalin– Kusy Szczecin g.14.00
VIII. 15.03/sobota/
22. Mini Gier Radowo Małe – UKS 16 Koszalin g.12.00
23. Kusy Szczecin – Kotwica 50 Kołobrzeg g.10.30
24. Trójka Nowogard – Olimpijczyk Drawsko Pom. 16.03./niedziela!!! g.11.00
IX. 29.03 /sobota/
25. Trójka Nowogard – Mini Gier Radowo Małe 30.03./niedziela/ g.11.00
26. Olimpijczyk Drawsko Pom. – Kusy Szczecin g.12.00
27. Kotwica 50 Kołobrzeg – UKS 16 Koszalin 30.03./niedziela!!! g.10.00
X. 05.04 /sobota/
28. Mini Gier Radowo Małe – Kotwica 50 Kołobrzeg g.12.00
29. UKS 16 Koszalin – Olimpijczyk Drawsko Pom. g. 14.00
30. Kusy Szczecin – Trójka Nowogard g.10.30
Terminy gier z województwem wielkopolskim: 25 - 27.04 i 02.05 - 04.05.2008 r.
Terminy na szczeblu centralnym:
Ćwierćfinały 16 – 18.05.2008 r.
Półfinały 30.05 – 01.06.2008 r.
Finał 13 – 15.06.2008 r.
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Podzielili się punktami
RADOVIA Radowo Ma³e - ŒWIATOWID £obez 1:1 (0:0)
Radovia: Czekała – Krakus, Stosio, Chiloński, Wojnarowski (70'
Drapikowski), Kmieć, Drożdżewski (30' Pilichowski), Bednarek,
Rosiak, Rylling, Talarowski. Trener Henryk Kulik.
Światowid: Krystosiak – Kacprzak, Brona, Mosiądz, Koba (65’
Rokosz), Grzywacz, Borejszo (46’ Wielgus), Kulczyński (80’
Zielonka), Momot, Iwachniuk, Michałowski oraz Marczak, Zych,
Łań. Trener Mariusz Poniewiera.
Bramki: dla Radovii – Emil Pilichowski w 55'; dla Światowida –
Marcin Grzywacz w 65'.
Był to typowy mecz walki.
Pierwsza połowa to chaotyczna gra
gości, którzy nie mogli sforsować
linii obrony dowodzonej przez
Wojtka Krakusa. Gospodarze, za
sprawą aktywnego w tej części gry

Mateusza Ryllinga stwarzali spore
zagrożenie pod bramką Pawła Krystosiaka. Swoje sytuacje w tym
okresie nie wykorzystali Jacek Talarowski i wspomniany wcześniej
Rylling.

W 35 min. meczu kontuzji doznał
Marek Drożdżewski i na boisku pojawił się Emil Pilichowski , który już po
minucie gry oddał najgroźniejszy
strzał (w tej połowie) na bramkę Światowida. Na szczęście dla przyjezdnych Krystosiak wykazał się refleksem. Pod koniec tej części łobezianie
jakby złapali mocno dmuchający w
tym dniu wiatr “w żagle”, ale nawet on
nie pomógł i po bezbramkowej części
piłkarze zeszli do szatni.
Światowid tak jak zakończył
pierwszą połowę atakami, tak rozpoczął drugą. Atakując zapomniał
jednak o obronie, co skutecznie wykorzystał najlepszy strzelec Rado-

vii Emil Pilichowski i z niegroźnej –
wydawałoby się akcji – strzelił gola
na 1:0 dla gospodarzy.
To nie zdeprymowało łobeskiej
młodzieży, która szybko, bo dziesięć minut później, odpowiedziała
celnym trafieniem. Akcję prawą
stroną zainicjował Piotr Kulczyński, który dograł do nie obstawionego w polu karnym Marcina Grzywacza, a ten precyzyjnym strzałem
umieścił piłkę w siatce.
Pomimo wysiłków czynionych
przez oba zespoły, następne 25 min.
gry nie przyniosły rozstrzygnięcia i
zespoły “po miedzy” podzieliły się
punktami.
(r)

Powiatowy projekt pi³karski zakoñczony

Dzieci na meczu Pogoni
(POWIAT) 4 października, na Stadionie Miejskim w Łobzie, odbył się
turniej finałowy w ramach projektu
“Wypatrz mnie”. Zanim jednak do tego
doszło, turnieje eliminacyjne zostały
rozegrane w poszczególnych gminach.
We wszystkich rozgrywkach udział
wzięło ponad 1000 dzieciaków z klas IVI.
Turniej finałowy skupił na starcie
360 piłkarzy i piłkarek z całego powiatu. Dzieci grały w trzech kategoriach
wiekowych; klas I-II, III-IV i V-VI (w
podziale na dziewczynki i chłopców).
Nagrodą za zwycięstwo, oprócz szans
na grę w klubach piłkarskich, był wyjazd na mecz Pogoni do Szczecina.
Walka młodziutkich adeptów piłki
nożnej mogła zachwycić najwybredniejszych obserwatorów. Dzieci bez
żadnych kalkulacji walczyły w każdym
meczu do upadłego. Po 3 godzinach rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy.
Wśród klas I – II bezkonkurencyjne
były dziewczynki i chłopcy z SP 1 w
Łobzie. Obie grupy grały w finale z
dziećmi z Węgorzyna i w obu przypadkach zdecydowały o zwycięstwie serie
rzutów karnych.
Tutaj kolejność była następująca:
Dziewczynki: I - SP nr 1 w Łobzie,
II - SP Węgorzyno, III - SP Łabuń Wielki, IV - SP Radowo Małe.
Chłopcy: I - SP nr 1 w Łobzie, II SP Węgorzyno, III - SP Dobra, IV - SP
Radowo Małe, V - SP Resko.
Wśród klas III i IV w kategorii
dziewcząt wygrały uczennice z SP Resko, również po serii rzutów karnych z
SP Węgorzyno. W tej kategorii, ale
wśród chłopców, najlepsi okazali się
młodzi piłkarze z Łosośnicy (gmina
Resko). Ci z kolei pokonali SP 2 Łobez,
również po serii rzutów karnych.
Dziewczynki: I - SP Resko, II - SP
Węgorzyno, III - SP nr 1 w Łobzie, IV

- SP Radowo Małe, V –Starogard.
Chłopcy: I - SP Łosośnica, II - SP
nr 2 w Łobzie, III - SP Radowo Małe,
IV - SP Węgorzyno, V - SP Dobra.
Jedyny rozstrzygnięty mecz w normalnym czasie to pojedynek chłopców
w kategorii klas V-VI, w którym SP
Resko pokonało SP 2 Łobez 1:0. W tej
kategorii, ale wśród dziewcząt, wygrały dziewczynki z Węgorzyna, które w
finale pokonały SP Resko też po karnych.
Dziewczynki: I - SP Węgorzyno, II
- SP Resko, III - SP nr 1 w Łobzie, IV
- SP Radowo Małe, V - SP Dobra.
Chłopcy: I - SP Resko, II - SP nr 2
w Łobzie, III - SP Radowo Małe, IV SP Węgorzyno, V - SP Wojtaszyce.
W sumie w finale wystąpiło 30
zespołów z całego powiatu. Każda

szkoła biorąca udział w projekcie dostała piłki do gry w nogę. Wszystkie
zespoły nagrodzone zostały pucharami, a każde dziecko dostało pamiątko-

wy dyplom. W sumie wydano dla
dzieci prawie 1800 obiadów, tyleż napojów i owoców.
Puchary dla finałowych drużyn

wręczali starosta Antoni Gutkowski
oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Teresa Łań.
Nad całością czuwali koordynatorzy:
Janusz Skrobiński - pomysłodawca projektu i Agnieszka Kudyk - współautorka pomysłu. Cały projekt nie mógłby się
odbyć bez pomocy dyrektorów szkół,
nauczycieli oraz wolontariuszy w każdej gminie.
20 października zwycięskie drużyny pojechały do Szczecina ma mecz
Pogoni z Dębem Dębno, co wieńczyło
projekt realizowany w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży “Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
W przerwie meczu przedstawiciele
poszczególnych kategorii zostali zaproszeni na płytę boiska, gdzie wręczono im
nagrody ufundowane przez Pogoń. Dzieciakom się podobało, do pełni szczęścia
zabrakło tylko bramek, bo mecz zakończył się bezbramkowym remisem. (r)

tygodnik łobeski 6.11.2007 r.
Ranking strzelców
powiatu łobeskiego

Kolejka remisów
Za strzelca tej kolejki uznajemy
obrońcę Mewy Marcina Pawłowskiego, który zaliczył piękną bramkę zdobytą z około 30 metrów w
meczu z Masovią w Resku, a która
uratowała punkt dla Mewy. Tradycyjnie swoje zadanie wykonali liderzy rankingu strzelając bramki dla
swoich drużyn – Kliś dla Sparty,
Bonifrowski i Padziński dla Sarmaty, Grygiel dla Mewy i Pilichowski
dla Radovii.
Na liście pojawił się pierwszym
trafieniem w tym sezonie nowy
strzelec, chociaż znany starszym
kibicom powiatowych boisk – Artur
Sadowski z Łobza, grający obecnie
w Sparcie.
Derby Radovia - Światowid zakończyły się “polubownym” podziałem punktów, czyli remisem
(1:1). To była zresztą kolejka remisów, bo padło ich aż pięć. Te rozstrzygnięcia były raczej korzystne
dla naszych drużyn, bo albo umacniały je w tabeli, albo dawały wyższe pozycje, jak w przypadku
Mewy i Światowida. Remis lidera
Iskierki z GOK-iem zmniejsza przewagę nad – można powiedzieć wiceliderami, Sarmatą i Spartą (mają
tyle samo punktów) do 4 punktów,
co zapowiada jeszcze bardziej emocjonujący bój o pierwsze miejsce w
tabeli.
STRZELCY
15 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata),
14 bramek - Wojtek Kliś (Sparta)
10 bramek - Marek Gradus (Mewa)
8bramek-DamianPadziński(Sarmata)
7 bramek - Łukasz Grygiel (Mewa)
6 bramek - Emil Pilichowski (Radovia)
4 bramki - Krzysztof Kieruzel,
Łukasz Olechnowicz, Dawid Dudek
(Sarmata), Krzysztof Gwóźdź,
Paweł Samal, Piotr Grochulski
(Sparta), Mirosław Pietrowski,
Mariusz Błaszczyk (Mewa)
3 bramki - Artur Samal (Sparta)
Kamil Kacprzak, Kamil Iwachniuk
(Światowid), Jacek Talarowski (Radovia)
2 bramki - Dariusz Kęsy, Daniel
Romańczyk, Krzysztof Kopka, Marcin Pawłowski (Mewa), Paweł Wielgus, Grzegorz Momot, Marcin Grzywacz (Światowid), Mateusz Rylling,
Marek Drożdżewski (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Sideł, Daniel Romańczyk,
Artur Sadowski (Sparta), Norbert
Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak
(Mewa), Michał Koba, Łukasz Brona, Sylwester Michałowski, Łukasz
Zielonka, Piotr Kulczyński (Światowid), Tomasz Kmieć, Igor Drapikowski (Radovia), Emilian Kamiński (Sarmata).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
37 bramek - Sparta
36 bramek - Sarmata
33 bramki - Mewa
17 bramek – Światowid, Radovia

SPORT
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Sarmata z koron¹
SARMATA Dobra – KORONA Stuchowo 3:0 (1:0)
Skład Sarmaty: Brodowicz Dzierbicki, Jaszczuk, Padziński, Pacelt, Grzelak, Mikołowski, Bonifrowski, Kieruzel, Olechnowicz, E. Kamiński (od 10’ Dawid Dudek) oraz M. Kamiński, Surma, Skrobiński, Anulicz,
Załęcki. Trener Tomasz Surma.
Bramki: Bonifrowski 32’, Padziński
80’ i Dudek 82’.
Piłkarze Sarmaty w kolejnym meczu podtrzymali passę zwycięstw. Kalendarz rozgrywek tak się ułożył, że
Sarmata ostatnie cztery mecze rozgrywał z drużynami, które w swojej historii
mają za sobą staż V ligowy. I gdyby nie
wpadka z Radovią (przegrana 1:2),
można by było powiedzieć, że w tej
konfrontacji Sarmata wypadł bardzo
pozytywnie. Zwycięstwa w Kołbaczu i
Dobrzanach po 3:0, a także ostatnia
wygrana 3:0 z Koroną Stuchowo w
Dobrej sprawiły, że drużyna z Dobrej
dalej mocno się liczy w walce o czołowe miejsce w tabeli.
Mecz z Koroną rozgrywany był przy
bardzo silnie wiejącym wietrze, który do
przerwy wspomagał drużynę gospodarzy, natomiast po przerwie sprzyjał gościom. Można powiedzieć, że od początku meczu wyraźną przewagę w polu
osiągnął zespół Sarmaty, jednak strzały
jego zawodników były mało precyzyjne.

Najlepszą sytuację zmarnował w 28 min.
Damian Padziński, gdy nie wykorzystał
sytuacji „sam na sam” z bramkarzem
Korony. W 32 min. Dawid Dudek został
sfaulowany w polu karnym Korony i
sędzia podyktował rzut karny. Do piłki
podszedł stały wykonawca karnych w
Sarmacie Wojtek Bonifrowski i pewnym
strzałem pod poprzeczkę zapewnił Sarmacie prowadzenie 1:0. Dopiero po stracie bramki piłkarze Korony mocniej
zaatakowali i w 41 min. oddali pierwszy
celny strzał na bramkę Sarmaty, który
bez problemów obronił Damian „Lewik” Brodowicz.W drugiej połowie w
dalszym ciągu przeważał Sarmata i jego
zawodnicy stwarzali sytuacje bramkowe, lecz strzały kończące ich akcje były
bardzo nieskuteczne. W 75 min. chyba
najlepszą sytuację na strzelenie bramki
zmarnował napastnik Korony, gdyż
przegrał pojedynek „jeden na jeden” z
bramkarzem Sarmaty. W 80 i 82 minucie
nastąpiły akcje, które ustaliły końcowy
wynik meczu: najpierw Wojtek Bonifrowski obsłużył podaniem Damiana
Padzińskiego, który podwyższył wynik
na 2:0, a chwilę później po rzucie wolnym Bonifrowskiego odbitą piłkę przez
bramkarza, bez trudu umieścił w bramce
Korony Dawid Dudek i ustalił wynik na
3:0 dla Sarmaty.
(estan)

Grygiel móg³ wygraæ mecz

Marcin Paw³owski
uratowa³ wynik

MEWA Resko – MASOVIA Maszewo 3:3 (0:2)
Mewa: Tichanów – Pietrowski,
Pawłowski M., Deuter (55’ Błaszczyk),
Kęsy, Pawłowski A., Frost (70’ Kopka),
Dariusz Znajewski (46’ Konczewski),
Wasiak, Grygiel, Gradus (80’ Porębski). Trener Dariusz Kęsy.
Bramki: 50’ – Łukasz Grygiel, 65’
– Mariusz Błaszczyk, 75’ – Marcin
Pawłowski.
Reszczanie trochę zaspali na początku i gdy się ocknęli, po niecałym kwadransie gry było już 0:2 dla Masovii.
Najpierw maszewianie strzelili z akcji, a
później z rzutu wolnego wykonywanego
z 17 metrów. To jednak nie było najgorsze. Gdy się ocknęli, ruszyli do ataku i
mogli tę połówkę wygrać, gdyby Łukasz
Grygiel wykorzystał trzy wyjścia sam na
sam z bramkarzem. Przy pierwszym uderzy w słupek, a dwa razy kapitalnie jego
strzały obronił bramkarz Masovii.
Pierwsza połowa skończyła się więc
przegraną i w drugiej Mewa musiała rzucić wszystko na jedną szalę, bo nie miała
nic do stracenia.
Gdy pięć minut po przerwie Łukasz
Grygiel w końcu trafił do siatki, wydawało się, że rozpędzony walec Mewy
zmiażdży Masovię. Jednak stało się inaczej – kontra maszewian, samotny w
obronie Kęsy nie daje rady powstrzymać
napastnika Masovii i ten podwyższa wynik na 1:3. Z remisu w zasięgu ręki zanosi
się na wysoką przegraną, i co gorsza, przy

przewadze Mewy. Jednak ten zespół znany jest z gry do końca gwizdka. Gdy w 65
min. bramkę na 2:3 strzela Mariusz
Błaszczyk, nadzieje odżywają i Mewa
jeszcze mocniej naciska maszewian. To
co nie udało się w sytuacjach sam na sam
i przy kilku innych okazjach, udaje się
obrońcy Marcinowi Pawłowskiemu, który rusza z piłką ze środka boiska i przez
nikogo nie naciskany decyduje się na
strzał z około 30 metrów i pada piękna
bramka, rzadko oglądana przy strzałach
z takiej odległości. Brawo Marcin za
decyzję i więcej takich strzałów.
Pomimo dalszych wysiłków ze strony reszczan, mija bezbramkowy kwadrans i sędzia kończy mecz. Pozostał niedosyt, bo gdyby Mewa nie dała się zaskoczyć, mogłaby ten mecz wygrać. Tylko
punkt i aż punkt, zważywszy, że wyciągnęła remis przy stanie 1:3.
KAR

Klasa okręgowa - SENIORZY
Wyniki
Mewa Resko - Masovia Maszewo 3:3, Promień Mosty - Wicher
Brojce 3:2, Radovia Radowo Małe Światowid Łobez 1:1, Iskierka
Śmierdnica - GOK Ehrle Polska
Dobra Szczec. 1:1, Sarmata Dobra Korona Stuchowo 3:0, Vielgovia
Szczecin - Zorza Dobrzany 2:2,
Sparta Węgorzyno - Jantar Dziwnów 3:1, Fagus Kołbacz - Dąbrovia
Stara Dąbrowa 0:0.
1. Iskierka Śmierdnica
2. Sarmata Dobra
3. Sparta Węgorzyno
4. GOK Ehrle Dobra
5. Masovia Maszewo
6. Promień Mosty
7. Mewa Resko
8. Korona Stuchowo
9. Vielgovia Szczecin
10. Jantar Dziwnów
11. Światowid Łobez
12. Wicher Brojce
13. Zorza Dobrzany
14. Dąbrovia Stara
15. Radovia Radowo
16. Fagus Kołbacz

35 44-14
31 36-16
31 36-17
28 35-12
28 24-16
25 28-22
20 33-34
20 20-32
20 24-22
18 13-29
14 18-21
14 17-30
14 13-28
14 16-24
10 17-36
9 16-37

Klasa okręgowa - JUNIORZY
Wyniki z 27 października

Zorza Dobrzany - Sarmata Dobra
2:2, Korona Stuchowo - Fagus Kołbacz 6:0, Dąbrovia Stara Dąbrowa Iskierka Śmierdnica 3:1, GOK Ehrle
Polska Dobra Szczec. - Radovia Radowo Małe 6:2, Światowid Łobez Sparta Węgorzyno 4 0, Jantar Dziwnów - Promień Mosty 0:16, Wicher
Brojce - Mewa Resko 0:3, Masovia
Maszewo - Vielgovia Szczecin 1:1.
1. Światowid Łobez
2. Vielgovia Szczecin
3. Promień Mosty
4. Sarmata Dobra
5. Sparta Węgorzyno
6. Mewa Resko
7. Masovia Maszewo
8. Dąbrovia Stara
9. Zorza Dobrzany
10. GOK Ehrle Dobra
11. Iskierka Śmierdnica
12. Fagus Kołbacz
13. Korona Stuchowo
14. Wicher Brojce
15. Jantar Dziwnów
16. Radovia Radowo

GRANIE W PLANIE

10 listopada - sobota
13:30 Iskierka Śmierdnica - Światowid Łobez
13:30 Mewa Resko - Vielgovia Szczecin
14:00 Zorza Dobrzany - Korona Stuchowo
14:00 Sarmata Dobra - Dąbrovia Stara Dąbrowa
14:00 Radovia Radowo Małe - Jantar Dziwnów
14:00 Promień Mosty - Masovia Maszewo
11 listopada - niedziela
13:30 Fagus Kołbacz - GOK Ehrle Polska Dobra Szczec.
14:00 Sparta Węgorzyno - Wicher Brojce

40 58-10
35 53-15
33 91-24
24 52-27
24 40-42
24 37-21
22 37-30
21 37-39
20 37-23
19 52-33
16 42-39
15 26-40
13 25-77
10 25-46
4 8-102
3 9-61

List do redakcji
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Problemy Sparty Wêgorzyno

Piłka nożna, jako najpopularniejszy sport w kraju
jest właściwie jedyną zorganizowaną i uprawianą dyscypliną sportową w każdej
gminie. Większość kosztów
utrzymania drużyn piłkarskich i ich
udziałów w lidze piłkarskiej pokrywają gminy. Tak też jest i w Węgorzynie. Od lat istnieje tu klub piłkarski Sparta Węgorzyno, klub z którym swoją młodość wiąże większość mężczyzn z Węgorzyna.
Dzięki ofiarności działaczy młodzi
ludzie mieli i mają szanse uprawiania sportu, a kibice przeżywania
emocji sportowych widowisk.
Ofiarność i determinacja działaczy
w prowadzeniu klubu była tym bardziej niezbędna, jeżeli weźmie się
pod uwagę nieustające problemy
finansowe. Koszt utrzymania Sparty to niemałe pieniądze potrzebne
na zakupy sprzętu, opłacenie trenera, przejazdy na mecze, sędziowa-

Pieni¹dze
trafi¹ do
Œwiatowida
(ŁOBEZ) Jak poinformował
burmistrz Łobza Ryszard Sola,
został rozstrzygnięty konkurs na
upowszechnianie sportu, w tym
na organizację czasu wolnego
młodzieży w wieku szkolnym w
listopadzie i grudniu br. Dofinansowanie dostanie klub “Światowid”.
Na konkurs wpłynęły dwie oferty; złożyli je MKS “Olimp” i MLKS
“Światowid”. Komisja konkursowa
odrzuciła ofertę MKS “Olimp” ze
względu na niespełnienie warunków formalnych podanych w ogłoszeniu (brakowało sprawozdania finansowego i merytorycznego z
działalności za rok ubiegły, statutu i
odpisu z rejestru). Udzieliła dotacji
“Światowidowi” w wysokości 10
tys. zł. (kar)

Reklama
Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl

nie. Przez wiele lat gmina wspierała
Spartę kwotą około 30 tys. zł rocznie. Było to jednak o wiele za mało.
Przynajmniej kilkanaście tysięcy
złotych musieli przedstawiciele zarządu Sparty uzyskać od różnych
sponsorów, a nierzadko wyłożyć z
własnej kieszeni. Taka sytuacja nie
służyła dobrze drużynie i prowadziła do upadku. W 2004 roku burmistrz Węgorzyna uznał, że problem utrzymania klubu sportowego
należy postawić na zdrowych zasadach. W trakcie trudnych rozmów z
nowym zarządem Sparty określone
zostały wzajemne, honorowe zobowiązania co do roli Sparty w naszym
środowisku. Burmistrz Konarski
zobowiązał się do finansowania
podstawowych wydatków klubu,
dodając przy tym pieniądze na wynagrodzenie trenera trampkarzy.
Pieniądze pozyskane od sponsorów
miałyby służyć wydatkom “ekstra”,
nie powinny jednak stanowić o być

albo nie być drużyny. Dodatkowym
zobowiązaniem burmistrza było
podjęcie się modernizacji stadionu.
W zamian zarząd Sparty miał stworzyć warunki do gry dla młodych
mieszkańców Węgorzyna oraz innych miejscowości z terenu gminy.
Bez presji na wynik. Sukcesem byłby transfer wychowanków Sparty
do drużyn wyższych klas.
W efekcie tych uzgodnień rozpoczęto intensywną modernizację
stadionu. W ciągu kilku lat gmina
zainwestowała prawie pół miliona
złotych. W trakcie budowy jest zaplecze socjalne dla potrzeb klubu.
Natomiast dotacje gminy dla LKS
Sparta wzrosły z kwoty 33,5 tys. zł
w roku 2003 do 78 tys. zł w projekcie budżetu na rok 2007. Zrozumienie dla roli i potrzeb piłkarzy istnieje nadal, bowiem do tej kwoty w tym
roku rada miejska dołożyła jeszcze
ok. 15 tys. zł., czyli Sparta dysponuje kwotą ponad 90 tys. zł.

Skąd zatem obecna zawirowania
w klubie, skoro – wydawałoby się –
teraz jest tak dobrze. Być może
główną przyczyną jest niezbyt dobra
atmosfera w drużynie, o czym zaczęto
mówić w ostatnich miesiącach. Może
istotę tej tajemnicy najtrafniej ujęli
niezbyt życzliwi Sparcie sąsiedzi,
którzy z nieukrywaną ironią mówią o
naszej drużynie - „Chelsea”. Co by
jednak nie było to jedno należy stwierdzić, że siłą Sparty są oddani klubowi
i drużynie działacze, którzy przez
wiele lat pracowali bez pieniędzy, a
jedynym ich wynagrodzeniem była
fascynacja sportem, lokalny patriotyzm i satysfakcja z wygranych meczy. Dla dobra węgorzyńskiej piłki
nożnej konieczne jest, aby do poziomu działaczy dołączyli kibice, którzy
swoją dobrą postawą w trakcie rozgrywek sprawią, iż nie tylko zbędna
będzie kosztowna ochrona, ale też nie
zagrozi Sparcie zamknięcie stadionu,
co byłoby końcem klubu.
KIBIC

OCHRONA PTAKÓW
A NATURA 2000

Z konieczności ochrony ptaków
zdawano sobie sprawę już ponad 100
lat temu, kiedy to powstał pierwszy
akt prawny, będący międzynarodową
konwencją ukierunkowaną na ochronę przyrody. Była to “Konwencja o
Ochronie Ptaków Pożytecznych dla
Rolnictwa” podpisana w 1902 r. w
Paryżu. Następnie cały XX wiek był
okresem zarówno intensywnych badań nad ptakami – ich biologią, liczebnością i rozmieszczeniem, jak i
działań na rzecz ich ochrony. W wyniku tego, w 1979 r. została ustanowiona Dyrektywa Rady EWG o ochronie
dziko żyjących ptaków (zwana potocznie Dyrektywą Ptasią) dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polska, z dniem przystąpienia do Wspólnoty, także zobowiązała się do przestrzegania ww. Dyrektywy i w 2004 r.
Minister Środowiska powołał, w drodze rozporządzenia, obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(OSO lub potocznie mówiąc - ostoje
ptasie)
Głównym celem Dyrektywy Ptasiej, a tym samym utworzenia ostoi ptasich, jest ochrona i zachowanie
wszystkich populacji ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim,
prawne uregulowanie zasad handlu i

pozyskiwania ptaków łownych oraz
przeciwdziałanie niedopuszczalnym
metodom ich łapania i zabijania.
Do wyznaczania obszarów specjalnej ochrony na danym obszarze
służy jedno podstawowe kryterium –
liczebności ptaków wymienionych w
Dyrektywie Ptasiej. Liczebności są
odmienne dla poszczególnych gatunków oraz dla różnych okresów ich cyklu życiowego w ciągu całego roku. W
związku z tym muszą mieć odniesienie do ogólnej liczebności danego gatunku w kraju, w Europie lub w innej
jednostce przestrzennej, co wygląda
następująco:
– liczebność ptaków lęgowych
odnosi się do ogólnej liczebności danego gatunku w kraju;
– liczebność ptaków zimujących
w Polsce odnosi się do ogólnej liczebności ptaków zimujących na określonym fragmencie globu ziemskiego, np.
w całym kraju, w Europie PółnocnoZachodniej czy na Bałtyku itp.,
– liczebność ptaków wędrujących (przelotnych) odnosi się do liczebności np. ptaków wędrujących
określonym szlakiem wędrówkowym,
do liczebności populacji zimującej itp.
Ostoje Ptasie mają na celu ochronę
przestrzeni życiowej ptaków, wraz z

zachowaniem określonego typu krajobrazu oraz zachowanie i/lub odtworzenie niektórych elementów tego krajobrazu, a nawet poszczególnych elementów budujących ten krajobraz.
Należy zwrócić uwagę, iż określone
gatunki ptaków wykorzystują w krajobrazie tylko pewne jego elementy. I tak,
ptaki lęgowe wybierają siedliska zaspokajające wymogi gniazdowe i pokarmowe (żerowiskowe), natomiast
dla ptaków wędrownych ważne będą
wymogi noclegowiskowe oraz żerowiskowe.
Dla każdej ostoi ptasiej zostanie
przygotowany plan ochrony, uwzględniający wszystkie uwarunkowania, tj.
istniejące i potencjalne zagrożenia,
najkorzystniejsze sposoby rozwiązywania konfliktów typu człowiek-przyroda, sposoby realizacji planu oraz
system kontroli i monitoringu itp.
Występowanie ptaków w krajobrazie rolniczym uwarunkowane jest zachowaniem ekstensywnej gospodarki
rolnej, natomiast najlepszym instrumentem do osiągnięcia tego celu może
być program rolnośrodowiskowy.
Ważniejsze gatunki ptaków związane z krajobrazem rolniczym, wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, które są objęte szczególnymi środkami ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, i które mają na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych
gatunków w ich obszarach występowania: bocian biały, błotniaki, derkacz, żuraw, lerka, wodniczka, jarzębatka, gąsiorek,
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(GARDZIN) 3.11.2007 r. o
godz. 17.35 w Gardzinie, gm. Resko, Kazimierz S. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem
0,30 mg/l.
DWÓCH NA JEDNEGO
(DOBRA) 28.10.2007 r. o
godz. 15.50 w Dobrej, Marek D.,
działając wspólnie i w porozumieniu z nieletnim Patrykiem K.
dokonali pobicia Marcina K. w
ten sposób, że uderzali go rękoma
po głowie, czym narazili go na
utratę zdrowia.
JECHA£ Z TAKIMI PROMILAMI!
(ŁOBEZ) 29.10.2007 r.,
około godz. 15:30 w Łobzie, na
ul. Chopina, Zdzisław R. kierował samochodem Renault Trafic znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem 3,12 promila alkoholu w
wydychanym
powietrzu.
Sprawca został zatrzymany i
trafił do sądu na rozprawę w trybie przyspieszonym.
WYPRZEDZA£A – NIE DOJRZA£A
( W Ę G O R Z Y N O )
29.10.2007 r., około godz. 18:45,
na drodze Siedlice – Węgorzyno,
Edyta P. kierująca samochodem
VW Golf rozpoczęła manewr
wyprzedzania, nie upewniając
się, czy może wykonać ten manewr. Przekroczyła oś jezdni, w
wyniku czego uderzyła w wyprzedzający ją prawidłowo samochód Peugeot, kierowany
przez Romualda F. Uszkodzeniu
uległy pojazdy.
PO£ASI£ SIÊ NA DVD
(RESKO) 29.10.2007 r., około godz. 18:00 – 18:20, w Resku,
przy ul. Okrzei, nieznany sprawca wykorzystując otwarte drzwi
mieszkania, dokonał kradzieży
odtwarzacza DVD. Straty w kwocie 240 zł poniósł Andrzej K.
OPRÓ¯NI£ BAREK
(KRAŚNIK) W okresie od
16.10.2007 r. godz. 20.00, do
18.10.2007 r. godz. 21.00, z
mieszkania w Kraśniku nieznany
sprawca z niezabezpieczonego
barku, pod nieobecność pokrzywdzonego, dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 1500 zł na
szkodę Ariela G.
POBI£Y DZIEWCZYNÊ
(ŁOBEZ) 31.10.2007 r. o
godz. 21:00 w Łobzie, na promenadzie miejskiej, Kamila W. wraz
z nieznaną kobietą dokonały po-

bicia nieletniej Joanny K. w ten
sposób, że kopały ją i biły pięściami po całym ciele powodując
ogólne potłuczenia głowy i lewego kolana.
WPAD£Y
(ŁOBEZ) 2.11.2007 r. około
godz. 17:30 w Łobzie, przy ul.
Obr. Stalingradu w sklepie Netto
Marzena W i Ewelina Ch działając wspólnie i w porozumieniu
dokonały kradzieży różnego rodzaju art. spożywczych i przemysłowych o łącznej wartości 263,
86 zł, czym działały na szkodę
sklepu Netto. Sprawczynie zatrzymane i osadzone. Sprawa
przeprowadzono w trybie przyspieszonym, gdzie otrzymała
pierwsza 8 m-cy a druga 6 m-cy
kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok, ponadto odpowiedzą za 8 wykroczeń tj. kradzieży w innych sklepach na terenie Łobza.
ORZE£ PRZYSN¥£
(RESKO) Nieustalony sprawca, w okresie od godziny 15.00
dnia 1.11.2007 r. do godziny 05.55
dnia 2.11.2007 r. w Resku, przy ul.
Wojska Polskiego, na stacji PKN
Orlen, dokonał włamania do kontenera z butlami gazowymi poprzez wyrwanie zawiasów, a następnie dokonał kradzieży 7 sztuk
butli o łącznej wartości 1168 zł
działając na szkodę PKN Orlen.
KOMÓRKOWIEC
(ŁOBEZ) 2.11.2007 r. około
godz. 12:00 w Łobzie, przy ul.
Waryńskiego, na stacji paliw
PKN Orlen, nieznany sprawca
dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Nokia 6103,
wartości 300 zł, czym działał na
szkodę Krystyny D.
NAPROMILOWANI
(RESKO) 2.11.2007 r. około
godz. 18:45 w Resku, na ul. J. Narodowej, Wiesław C. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,71 mg/l).
(STRZMIELE) 3.11.2007r. o
godz. 22.10 w Strzmielach, Wojciech S. kierował samochodem
marki Renault o znajdując się w
stanie nietrzeźwości, wyrażonym
wynikiem 0,48 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

OKRAD£ BUDOWÊ
(WĘGORZYNO) 3.11.2007 r.
w godz. 15.00-7.00 w Węgorzynie, na ul. Runowskiej, nieustalony sprawca dokonał włamania do
budowanego budynku mieszkalnego, poprzez wyważenie tymczasowych drzwi, skąd z pomieszczenia garażu dokonał kradzieży elektronarzędzi o łącznej
wartości 600 zł, na szkodę Stanisława T.
ZWIN¥£ SIECI
(MIESZEWO) W okresie od 1
do 2 listopada br. w godz. 16.007.00, z terenu jeziora Okrzeja w
okolicach Mieszewa, nieznany
sprawca dokonał kradzieży sieci
rybackich typu wonton, o łącznej
długości 580 metrów i wartości
1200 zł na szkodę Jerzego W.
KIJE SAMOBIJE?
(ZAGÓRZYCE) 4.11.2007 r.,
około godz. 13:20 w Zagórzycach, trzech nieznanych sprawców, używając kija, dokonało po-

bicia Piotra K., w wyniku czego
doznał on ran tłuczonych głowy.
OKRADLI DOMEK
(CIESZYNO) W okresie
11.10-4.11.2007 r. w Cieszynie,
nieznany sprawca, po uprzednim
wybiciu szyby w oknie łazienki
domu mieszkalnego, dokonał
kradzieży telewizora 14-calowego, butli gazowej z reduktorem i
dwóch butelek z winem. Straty w
kwocie 300 zł poniósł Józef K.
KOMAREM W SIN¥ DAL
(RESKO) 4.11.2007r. w godz.
12:30-13:30 w Resku, przy ul.
Rynek, z parkingu nieznany
sprawca dokonał kradzieży motoroweru marki Komar, wartości
200 zł, czym działał na szkodę
Józefa D.

Znaleziono rower
W Komendzie Powiatowej
Policji w Łobzie zabezpieczono
rower dziecięcy znaleziony 25
października 2007 r. w Łobzie na
skwerze za budynkiem nr 2 przy
ul. Mickiewicza. Właściciel proszony jest o zgłoszenie się w KPP
Łobez w godz. 08.00 – 16.00 celem identyfikacji i zwrotu roweru. Osoba zgłaszająca powinna
powołać się na L.dz. 7640/07.

Wyrok
Sygn. akt II K 627/07 Ds. 1246/07P
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 października 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Kwaśna
Przy udziale Prokuratora Klaudii Karpińskiej – Gęsikiewicz, po rozpoznaniu dnia 20 października 2007 r., sprawy:

Damiana Kopczyńskiego,

s. Jerzego i Małgorzaty z d. Wiśniewska, ur. 25 marca 1987 r. w Resku, oskarżonego o to, że: w dniu 19 października 2007 r. na ul. Kościuszki w Łobzie
kierował motorowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się
zawartością 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 1 kk
I. oskarżonego Damiana Kopczyńskiego uznaje za winnego zarzucanego
mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu)
miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Łobzie w rozmiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary ograniczenia
wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 19 października 2007
r. do dnia 20 października 2007 r. przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;
V. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Zdzisława Mikuckiego
tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonego Damiana Kopczyńskiego kwotę 439,20 złotych (czterystu trzydziestu dziewięciu złotych dwudziestu
groszy), w tym 79,20 złotych (siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia
groszy)tytułem podatku VAT;
VI. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia
kosztów sądowych, w tym od opłaty w sprawie.
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Program obchodów Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci w dniu 11
listopada 2007 r. w £obzie.
Program uroczystości:
17.45 – zbiórka pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego z 21 Bazy Lotniczej w Świdwinie przed Łobeskim Domem Kultury
i przemarsz do Kościoła Parafialnego
przy udziale Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Łobeskiego Domu Kultury
18.00 – Msza Święta
19.00 – ustawienie pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, orkiestry dętej, młodzieży, przedstawicieli zakładów pracy i
organizacji społecznych
19.10 – przemarsz pod Pomnik
Wdzięczności
19.20 – hymn państwowy
19.25 – powitanie gości oraz prze-

mówienie historyczne
19.35 – apel poległych
19.45 – salwa honorowa
19.50 – składanie wiązanek okolicznościowych
19.55 – odznaczenie grawertonem
Kombatanta II Wojny Światowej
20.00 – wiązanka melodii patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Łobeskiego Domu Kultury
20.20 – odprowadzenie pocztów
sztandarowych pod Łobeski Dom Kultury.
Zapraszam do wzięcia udziału w
uroczystościach
Z poważaniem Ryszard Sola Burmistrz Łobza

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 43 brzmiało:
“Więc został na lodzie”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Stefania Taube (Węgorzyno),
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Karolina Płocka (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Stefania Taube z Węgorzyna.
Gratulujemy.

Ama Tea w Domu Kultury przedstawia skecz „Skup z³omu”

