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Tragicznie zakoñczony
powrót z festynu
(KARWOWO, gm. £obez)
Tragicznie zakoñczy³ siê
powrót dwóch
mieszkañców Smorawiny
z festynu w Karwowie.
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Zwiêkszyli
wydajnoœæ
(POWIAT). Zarz¹d Dróg
Powiatowych w £obzie
nie urlopuje, wrêcz
przeciwnie, przed
rozpoczêciem roku
szkolnego wzmóg³
dzia³ania.
Przed nowym rokiem ZDP w
£obzie odœwie¿a przejœcia dla pieszych przed szko³ami, ale nie tylko.
- Robimy parking na ul. Spokojnej, zaczynamy roboty w Dobrej na
ul. 3 Maja. W porozumieniu z wójtem Radowa Ma³ego zaczynamy
chodnik w Rogowie, w porozumieniu gminy £obez bêdziemy robiæ
chodnik przy Prokuraturze Rejonowej w £obzie w ramach wspó³pracy
i pomocy jednostce w £obzie, aby
mia³a jak najwiêcej argumentów w
walce, by utrzymaæ siê tutaj. Z s¹dem siê nie uda³o, ale mo¿e prokuratura zostanie. Jest zaanga¿owanie
wszystkich stron: gminy £obez, naszej i pani prokurator - powiedzia³
dyrektor Zarz¹du Dróg Powiato-

wych w £obzie Wies³aw Bernacki.
W ZDP nast¹pi³y zmiany, które
znacznie usprawni³y prace i dziêki
którym zarz¹d takimi samymi si³ami jak wczeœniej jest w stanie wykonaæ wiêcej zadañ. Wprowadzono
prace na dwie zmiany. Pracownicy
ZDP realizuj¹ wprowadzony w tym
roku program zrywania poboczy
drogowych. Ju¿ zosta³a wykonana
droga do Klêpnicy i do Krosina,
obecnie drogowcy przymierzaj¹ siê
do wykonania drogi do Lesiêcina.
Jeœli wystarczy zostan¹ zerwane
pobocza jeszcze do Podlipiec.
- Uda³o siê to zrobiæ dlatego, ¿e
wprowadziliœmy pracê dwuzmianow¹, czyli sprzêt zostaje, nie
zje¿d¿a, s¹ to ogromne oszczêdnoœci. O 15.00 wymieniamy tylko ludzi. Sprzêt pracuje od 6.00 do 22.00.
Teraz, gdy ju¿ robi siê ciemno,
wprowadzamy prace 12.godzinn¹.
W jednym dniu pracuje grupa przez
12 godzin, na drugi dzieñ ma wolne
i wchodzi druga grupa. Nie zwiêkszyliœmy zatrudnienia. Zaczyna na
siê to kalkulowaæ, bo zwiêkszy³a
nam siê wydajnoœæ- doda³ dyrektor.
MM

Bêd¹ przek³adaæ
kamienne drogi
(£OBEZ). Zakoñczy³o siê
ju¿ szkolenie grupy osób
pod k¹tem przek³adania
kamiennego bruku.
Teraz poszczególni
zarz¹dcy dróg bêd¹
mieli mo¿liwoœæ zaj¹æ
siê napraw¹ uroczych,
aczkolwiek
zniszczonych w
niektórych miejscach
brukowanych duktów.
Na terenie powiatu ³obeskiego
jest wiele dróg wykonanych z kamiennego bruku. Maj¹ one swoisty
urok, jednak fakt, i¿ nie by³y remontowane przez kilkadziesi¹t lat sprawi³, ¿e w niektórych miejscach s¹
trudno przejezdne. W niektórych
wypadkach samorz¹dowcy posta-

nowili zalaæ bruk asfaltem, nie mog¹c znaleŸæ odpowiedniej ekipy remontowej.
Odpowiadaj¹c na apele samorz¹dów i zarz¹dów dróg Powiatowy
Urz¹d Pracy zorganizowa³ szkolenie dla chêtnych osób bêd¹cych aktualnie bezrobotnymi. Gotowoœæ do
przeszkolenia siê pod tym k¹tem
zg³osi³o 15 mieszkañców powiatu
³obeskiego, w wiêkszoœci z £obza i
okolic. Ju¿ w trakcie szkolenia jedna osoba otrzyma³a zatrudnienie, a
po szkoleniu 10 osób zosta³o skierowanych do zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie w ramach prac
interwencyjnych.
Szkolenie prowadzi³ mieszkaniec powiatu ³obeskiego. Praktyczne zajêcia odby³y siê w Mesznem,
gdzie szkolona grupa poprawi³a
wyjazd z miejscowoœci.
O tego tygodnia kamienny bruk
bêdzie przek³adany w Maliñcu. MM
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Przymiarki do
budowy auli
(£OBEZ). W najbli¿szym
czasie zostanie
og³oszony przetarg na
sporz¹dzenie projektu
technicznego
rozbudowy Zespo³u
Szkó³ w £obzie.

hol, szatnia, sanitariaty, w tym dla
osób niepe³nosprawnych.
W auli maj¹ znaleŸæ siê: scena
(alternatywnie z mo¿liwoœci¹ sk³adania lub automatycznego ukrycia)
z garderob¹, instalacja i urz¹dzenia
nag³aœniaj¹ce, projektor multimedialny z ekranem (sterowanym automatyk¹).

Starostwo Powiatowe w £obzie
zdecydowa³o siê og³osiæ przetarg na
prze³om sierpnia i wrzeœnia pod
k¹tem mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy z nowego rozdania funduszy
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. Do tej pory by³o to
finansowanie w 50 proc., trudno
jednak powiedzieæ, jak bêdzie teraz.
Zosta³ ju¿ okreœlony zakres
prac, tego co Starostwo powiatowe
w £obzie chcia³oby osi¹gn¹æ w granicach wyznaczonej dzia³ki. Po szeregu dyskusji przebija siê pogl¹d, ¿e
najlepszym rozwi¹zaniem jest zamkniêcie dziedziñca Zespo³u Szkó³
od lewej strony. Kszta³t bry³y ma zaproponowaæ projektant.
Pierwsza wersja otwiera³a dyskusjê na temat celowoœci powstania
obiektu. Gdy okaza³o siê, ¿e obiekt
bêd¹cy po³¹czeniem obiektu na cele
szkolne z celami kulturalnymi spe³niaj¹cymi wymagania œrodowiska z
terenu powiatu jest jak najbardziej
oczekiwany w spo³eczeñstwie,
przyst¹piono do dzia³ania.
Starostwo ze swojej strony okreœla jedynie konieczne warunki do
spe³niania, czyli: na jak¹ liczbê osób
i jakie pomieszczenia maj¹ znaleŸæ
siê w obiekcie. Parametry okreœlaj¹
równie¿ powierzchniê zabudowy,
która ma wynosiæ oko³o 300 m.kw.
Warto w tym momencie zaznaczyæ,
i¿ obecna sala konferencyjna w starostwie ma powierzchniê 66 m.kw. i
jest zbyt ma³a, aby pomieœciæ swobodnie wszystkich goœci chocia¿by
podczas sesji rad powiatowych.
Budynek ma byæ jednokondygnacyjny z dachem p³askim, alternatywnie z wysokim dwuspadowym
wraz z poddaszem, po³¹czony z
budynkiem szko³y ³¹cznikiem. Jeden z wyznaczników mówi o mo¿liwoœci dzielenia pomieszczenia auli
na dwa mniejsze, poprzez uk³ad
œcianki przesuwnej oraz niezale¿ne
wejœcia z budynku szko³y oraz z
zewn¹trz. Sala konferencyjna ma
mieæ powierzchniê oko³o 80-100
m.kw. W obiekcie ma siê mieœciæ

Projektant zostanie zobligowany do uwzglêdnienia zastosowania
odnawialnych Ÿróde³ energii oraz
mo¿liwoœci utworzenia dodatkowych czterech pomieszczeñ dla
kszta³cenia zawodowego (w budynku istniej¹cym lub nowo wybudowanym).
Opracowanie projektu budowy
auli z ³¹cznikiem wi¹¿e siê równie¿
z opracowaniem projektu remontu i
przystosowania pomieszczeñ budynku istniej¹cej szko³y do obowi¹zuj¹cych standardów.
MM
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Nie ¿yje 54-letni mieszkaniec Smorawiny

Tragicznie zakoñczony powrót z festynu
(KARWOWO, gm. £obez)
Tragicznie zakoñczy³ siê powrót
dwóch mieszkañców Smorawiny
z festynu w Karwowie (gmina
£obez). By³o przed trzeci¹ w
nocy, gdy obaj mê¿czyŸni wsiedli
do samochodu i opuœcili festyn.
Nie ujechali daleko. Oko³o 200
metrów za wsi¹ auto uderzy³o w
drzewo. 54-letni mieszkaniec
Smorawiny Zgin¹³ na miejscu.
26 sierpnia 2012 r. w Karwowie
odbywa³ siê coroczny festyn. Po
jego zakoñczeniu zorganizowano
zabawê, która trwa³a d³ugo po pó³nocy. Tu¿ przed godzin¹ trzeci¹ niektórzy z uczestników zabawy dostrzegli, jak dwóch mê¿czyzn wsiada do Forda Mondeo i opuszcza
imprezê. Byli to dwaj mieszkañcy
pobliskiej Smorawiny. Nie ujechali
daleko. Tu¿ za Karwowem auto uderza w przydro¿ne drzewo.
Z Karwowa, w kierunku Smorawiny, wychodzi krótki prosty odcinek drogi, oko³o 100-150 metrów.
PóŸniej droga skrêca lekko w lewo
i dalej biegnie prosto. Na zakrêcie
po prawej stronie wzd³u¿ drogi
rosn¹ drzewa. Po lewej ich nie ma.
Zaczynaj¹ siê dopiero po oko³o 70
metrach. W to pierwsze drzewo po
lewej, po wyjechaniu z zakrêtu, uderza auto.

Us³ugi instalacyjno

budowlane

Policja odnotowuje, ¿e do wypadku dosz³o oko³o godz. 2.55.
Auto po uderzeniu „dachowa³o”.
Wezwani do wypadku stra¿acy
znajduj¹ obok samochodu mê¿czyznê, który wylecia³ z auta. To 54letni Jan D. ze Smorawiny. Mê¿czyzna nie daje znaków ¿ycia. Ratownicy próbuj¹ go reanimowaæ, ale bez
rezultatu.
M³odszy mê¿czyzna, 23-letni
Micha³ L., równie¿ ze Smorawiny,
siedzi zakleszczony w samochodzie. Stra¿acy, u¿ywaj¹c sprzêtu
hydraulicznego, tn¹ karoseriê i wyci¹gaj¹ go z wraku. Wstêpnie okazuje siê, ¿e ma tylko z³aman¹ nogê.
Karetka odwozi go do szpitala.

Gdy w
niedzielê jesteœmy
na
miejsce wypadku, tylko
œwie¿o obdarta z drzewa
kora
wskazuje, ¿e
to sta³o siê w
tym miejscu.
Pod drzewem
stoj¹ dwa znicze. Wko³o
trochê drobnych po³amanych czêœci.
Od Karwowa nadje¿d¿a na rowerze starsza kobieta. Mówi, ¿e to
wszystko przez pijañstwo. Narzeka,
¿e na festynie nie by³o policji, a niektórzy wsiadali i odje¿d¿ali w stanie
mocno wskazuj¹cym na spo¿ycie.
Od innego z naszych rozmówców
dowiadujemy siê, ¿e to by³ samochód Micha³a L., który kupi³ go od
jednego z mieszkañców Smorawiny. JeŸdzi³ nim, choæ ponoæ nie mia³
prawa jazdy. Gdy pada jego nazwisko, ludzie od razu kojarz¹ m³odego
mê¿czyznê, wielokrotnie widzianego w stanie upojenia alkoholowego.
Twierdz¹, ¿e tej feralnej nocy to on
siedzia³ za kierownic¹ swojego samochodu. Nieoficjalnie dowiaduje-

PRZEZWAJANIE SILNIKÓW
ELEKTRYCZNYCH DO 100 KW.

my siê, ¿e po badaniu w szpitalu,
gdzie go zawieziono, mia³ prawie 2
promile. Prawdziwy wynik poka¿e
badanie krwi.
- Nie mia³ prawa jazdy, ale chwali³ siê, ¿e policjanci nic mu nie zrobi¹, bo skutecznie przed nimi ucieka, ¿e bawi siê z nimi ciuciubabkê.
- mówi jeden z naszych rozmówców.
Naczelnik ³obeskiej „drogówki”
Andrzej Sarnowski wkurza siê na
takie gadanie.
- Wszyscy we wsi wiedz¹, ale
nikt wczeœniej nas nie powiadomi³.
Przecie¿ mo¿na by³o uratowaæ ¿ycie
temu cz³owiekowi - mówi. Na przekazane spostrze¿enie naszej rozmówczyni, ¿e na festynie nie by³o
policji, wyjaœnia, ¿e tego dnia policja mia³a wiele zdarzeñ... Mo¿na
dodaæ pytanie - czy by³a tam Stra¿
Miejska. Mieszkanka Karwowa
sama z siebie porównuje ten wypadek z tym z Dalna, sprzed kilku dobrych lat. Wraca wiêc pytanie o zabezpieczenie festynów i dostêpnoœæ
alkoholu przy takich okazjach.
Andrzej Sarnowski dodaje, ¿e o
tym, kto kierowa³, zdecyduje prowadzone postêpowanie, bo nie jest
to jeszcze oczywiste. Ponoæ Micha³a L. znaleziono na tylnym siedzeniu.
O ustaleniach w tej sprawie bêdziemy informowaæ.
KAR

Profesjonalne
strzy¿enie
i pielêgnacja
psów

- Instalacje gazowe, hydrauliczne i elektryczne
- Projekty i orzeczenia tech. hydrauliczne
- Drobne roboty budowlane
- Prowadzenie robót hydraulicznych
zewnêtrznych

NAPRAWA I REGENERACJA POMP G£ÊBINOWYCH.
PRACE CH£ODNICZE I KLIMATYZACYJNE.

Andrzej Kowalczyk
£obez, ul. Kopernika 8, 73-150

ZAK£AD ELEKTROMECHANICZNY, NOWOGARD,

Resko tel. 514 558 127

UL. BOH. WARSZAWY 32, tel. 601-577-724

obcinanie pazurków gratis

tel. 693 638 995
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Areszt za rozbój Konopie indyjskie
S¹d Rejonowy w £obzie
22 sierpnia 2012 r.
na wniosek Komendy
Powiatowej Policji
w £obzie, zastosowa³
tymczasowe
aresztowanie na okres
3 miesiêcy wobec
Tomasza W., lat 31,
bez sta³ego miejsca
zameldowania,
zamieszkuj¹cego
w £obzie.
W nocy z 19/20 sierpnia 2012r.
w £obzie, naruszy³ mir domowy,
dokona³ pobicia, oraz pozbawi³

wolnoœci Jacka K. w jego mieszkaniu, nastêpnie zabra³ mu kluczyki od
samochodu, dokumenty, karty bankowe, dwa telefony komórkowe,
elektronarzêdzia oraz inne przedmioty. Po tym odjecha³ samochodem pokrzywdzonego marki Opel
Calibra. Sprawca rozboju nied³ugo
cieszy³ siê skradzionym ³upem,
gdy¿ zosta³ zatrzymany bezpoœrednio po kradzie¿y przez ³obeskich
policjantów prewencji. Podczas
kontroli okaza³o siê, ¿e wymieniony
kierowa³ skradzionym samochodem w stanie nietrzeŸwoœci (0,36
mg/l). Zatrzymany sprawca dzia³a³
w recydywie i w areszcie bêdzie
oczekiwa³ na rozprawê s¹dow¹. Za
dokonanie rozboju grozi mu kara
pozbawienia wolnoœci nawet do 12
lat.

w garnku
21 sierpnia 2012 r. w miejscowoœci M., gm. Radowo Ma³e, po
wczeœniejszych informacjach
operacyjnych, policjanci Wydzia³u Kryminalnego KPP w
£obzie w prywatnym mieszkaniu
ujawnili dwa krzewy konopi indyjskich rosn¹ce w garnku i doniczce.
Przedstawiono zarzut z art. 63
ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii Robertowi K. lat 29,
który przyzna³ siê do zarzucanego
mu czynu. Wyjaœni³, ¿e nasiona posiada³ z karmy dla papug i hodowa³
je, aby zobaczyæ, jakie urosn¹. Za
uprawê konopi indyjskich grozi
kara pozbawienia wolnoœci do lat 3.

Sesja w £obzie
(£OBEZ). 5 wrzeœnia o godzinie 11.00 rozpocznie siê sesja
Rady Miejskiej w £obzie. W porz¹dku obraz zaplanowano m.in.
rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy
£obez za I pó³rocze 2012 roku.
Podczas sesji zostanie przedstawiona informacja dotycz¹ca projektów organizacji pracy przedszkola i
szkó³ gminnych w roku szkolnym
2012/2013.

Zbieraj¹ siê radni
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). 30
sierpnia o godzinie 14.00
rozpocznie siê sesja
Rady Miejskiej w
Wêgorzynie. W porz¹dku
obrad zaplanowano
m.in.: interpelacje,
wnioski i zapytania
radnych oraz
podjêcie uchwa³ w sprawie:
zmiany bud¿etu Grniny Wêgorzyno

na rok 2012, przyznania dotacji
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Œw.
Tomasza Aposto³a w Runowie na
prace do wykonania w roku z³o¿enia
wniosku, przyznania dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowziêcia NMP w Wêgorzynie na prace do wykonania w roku z³o¿enia
wniosku, wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 28
po³o¿onej w obrêbie Gardno oraz w
sprawie skargi dotycz¹cej dzia³añ
kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie.
op

W nastêpnej czêœci zostan¹ podjête uchwa³y m.in. w sprawach:
zmian bud¿etu Gminy £obez na rok
2012, w sprawie zmiany uchwa³y Nr
LVIII/376/10 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia
19 paŸdziernika 2012r. sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego pod lokalizacjê farm elektrowni wiatrowych
w Gminie £obez, na obszarach
po³o¿onych w czêœci obrêbów: Zagórzyce, Zajezierze, Ro¿nowo
£obeskie, Bonin i Wysiedle, w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowej na budowê zbiornika
bezodp³ywowego oraz przydomowej oczyszczalni œcieków na terenie
gminy £obez.
Burmistrz £obza tradycyjnie
przedstawi informacja o pracy za
okres
od
01.06.2012r.
do
31.07.2012 roku.
Pod koniec sesji radni zatwierdz¹ plany pracy komisji sta³ych Rady Miejskiej w £obzie na II
pó³rocze 2012 roku.
Po podjêciu uchwa³ zarezerwowano czas na interpelacje, wnioski i
zapytania radnych oraz mieszkañców, a po nich na odpowiedzi. op

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu tragicznej œmierci

Jana Diaczenko
sk³adaj¹ rodzinie
mieszkañcy Karwowa
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Zwrot pieniêdzy za podrêczniki
(POWIAT). Rok szkolny
za pasem, a podrêczniki
szkolne mog¹
kosztowaæ nawet
kilkaset z³ wiêcej,
ni¿ w roku ubieg³ym.
Uczniowie niektórych
szkó³ ju¿ narzekaj¹ i
s³usznie, ¿e niektórych z
podrêczników nie ruszali
z pó³ek, bo owszem
kupiæ musieli, tylko
nikt póŸniej z nich nie
korzysta³. W sporej
mierze uwagi tycz¹
æwiczeñ. Jakby nie by³o,
rodzice niektórych
uczniów mog¹ ubiegaæ
siê o zwrot
poniesionych kosztów
na zakup podrêczników.
Rodzice mog¹ siê ubiegaæ o
zwrot czêœci poniesionych kosztów
podrêczników i materia³ów szkolnych W ramach programu „Wyprawka szkolna 2012”. Pomoc skierowana jest do rodzin najbiedniejszych, wielodzietnych lub takich, w
których jest osoba niepe³nosprawna.
Wniosek o dofinansowanie zakupu podrêczników sk³ada siê u
dyrektora szko³y, do wniosku dopisuje siê uzasadnienie, w którym najlepiej zawrzeæ sformu³owanie:
„zgodnie z ustaw¹ z 12 marca 2004
r. o pomocy spo³ecznej, art. 7 pkt. 8,

prosimy o pomoc, jako rodzina...”.
Dofinansowania nie otrzyma siê
jednak, jeœli wniosek nie bêdzie
poparty rachunkiem za zakup podrêczników. Rodzice uczniów klas IIII szko³y podstawowej mog¹ liczyæ
na zwrot 180 z³, uczniów klasy IV
oraz niepe³nosprawnych uczniów
klas IV-VI - 210 z³, natomiast niepe³nosprawnych uczniów gimnazjum - 325 z³ i 352 z³ rodzice
uczniów klasy I szkó³ ponadgimnazjalnych.
Ostateczna decyzja w sprawie
refundacji zale¿na jest od burmistrza b¹dŸ wójta.
W £obzie pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników
jest udzielana uczniom rozpoczynaj¹cym w roku szkolnym 2012/2013
naukê: w klasach I-IV szko³y podstawowej, w klasach I-IV ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I
stopnia, w klasie I szko³y ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko³y zawodowej, liceum ogólnokszta³c¹cego i
technikum, w klasie IV ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej II
stopnia, w klasie IV ogólnokszta³c¹cej szko³y sztuk piêknych, w klasie
I liceum plastycznego, w klasie I lub
VII ogólnokszta³c¹cej szko³y baletowej, oraz uczniom s³abo widz¹cym, nies³ysz¹cym, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim,
z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie
kszta³cenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, uczêszczaj¹cym w roku szkol£obez, 20.08.2012r.

Zaproszenie
do z³o¿enia oferty na wykonanie
prac dekarsko-blacharskich

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodleg³oœci 2-4-6-8 w £obzie zaprasza do udzia³u w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót
dekarsko-blacharskich polegaj¹cych na wymianie pokrycia dachowego na budynku przy ul. Niepodleg³oœci 8 w £obzie.
Zakres prac okreœla Za³¹cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Koszt brutto wykonania robót nad budynkiem nr 8 prosimy okreœliæ
na podstawie zakresu i przedmiaru robót ujêtych w Za³¹czniku nr 1.
Przy wyborze oferty Wspólnota Mieszkaniowa bêdzie kierowa³a siê
cen¹ i gwarancj¹ jakoœci robót.
Oferty na wykonanie robót prosimy sk³adaæ w Zarz¹dzie Budynków
Mieszkalnych „CONSULT” ul. Woj. Polskiego1, 73-150 £obez
w terminie do 15 wrzeœnia 2012 r. w godzinach od 8.00 do 11.00.
Wszelkich informacji zwi¹zanych z przetargiem udziela Wies³awa
Bogunia ul. Woj. Polskiego1, 73-150 £obez,
tel. komórkowy 692 296 709.

nym 2012/2013 do szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkó³ zawodowych, liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, techników, uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych i techników uzupe³niaj¹cych, dla dzieci i m³odzie¿y,
lub do ogólnokszta³c¹cych szkó³
muzycznych I lub II stopnia, ogólnokszta³c¹cych szkó³ sztuk piêknych, liceów plastycznych lub ogólnokszta³c¹cych szkó³ baletowych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników bêdzie
przys³ugiwaæ: uczniom pochodz¹cych z rodzin spe³niaj¹cym kryterium dochodowe tj. 351 z³otych z
wy³¹czeniem uczniów klasy I szko³y podstawowej, uczniów klasy I
ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycz-

nej I stopnia, uczniom klasy I szko³y podstawowej i klasy I ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I
stopnia, pochodz¹cym z rodzin, w
których dochód na osobê w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego na osobê w rodzinie tj. 504 z³,
uczniom pochodz¹cym z rodzin niespe³niaj¹cych kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 z³. na
osobê w rodzinie), w przypadkach
np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoœci bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradnoœci w sprawach opiekuñczo-wychowawczych, zw³aszcza w rodzinach niepe³nych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej na podstawie decyzji dyrektora szko³y, do której
uczêszcza uczeñ.
MM
£obez, 20.08.2012 r.

Zaproszenie
do z³o¿enia oferty na wykonanie
prac remontowo-budowlanych

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodleg³oœci 2-4-6-8 w £obzie zaprasza do udzia³u w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót
ogólnobudowlanych polegaj¹cych na zmniejszeniu otworów okiennych
na klatkach schodowych wraz z robotami towarzysz¹cymi.
Termin wykonanie robót: wrzesieñ - listopad 2012 r.
Przy wyborze oferty Wspólnota Mieszkaniowa bêdzie kierowa³a siê
cen¹ i gwarancj¹ jakoœci robót.
Oferty na wykonanie robót prosimy sk³adaæ w Zarz¹dzie Budynków
Mieszkalnych „CONSULT” ul. Woj. Polskiego1, 73-150 £obez
w terminie do 15 wrzeœnia 2012 r. w godzinach od 8.00 do 11.00.
Wszelkich informacji zwi¹zanych z przetargiem udziela:
Wies³awa Bogunia, ul. Woj. Polskiego 1, 73-150 £obez,
tel. komórkowy 692 -296- 709.
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Czy starosta bêdzie jeŸdzi³ s³u¿bowym?
(POWIAT). Wiele
starostw posiada na
stanie w³asne
samochody s³u¿bowe.
Niektórzy zatrudniaj¹
równie¿ kierowców. Czy
starostwo w £obzie
równie¿ zamierza
skorzystaæ z tego typu
rozwi¹zania?
Kiedy starosta bêdzie mia³ swój
w³asny samochód i kierowcê?
W³odarze gmin oraz starostwa
w £obzie wyje¿d¿aj¹c w delegacje,
korzystaj¹ z w³asnych samochodów, jako rekompensatê otrzymuj¹
zwrot kosztów w ramach delegacji.
Jednak w razie wypadku samochodowego urzêdy nie pokrywaj¹ ¿adnych kosztów, pracownikowi pozostaje w rêku jedynie koszt delegacji.
Inaczej podchodz¹ do zagadnienia oœcienne powiaty. Przynajmniej po³owa, jeœli nie wiêkszoœæ z
nich posiada samochody s³u¿bowe. Przyk³adowo starostwo w Pyrzycach zatrudnia dodatkowo kierowcê, podobnie jak w Drawsku
Pomorskim. W Œwidwinie starosta
wyje¿d¿a w delegacjê samochodem s³u¿bowym, tak samo jak w
Choszcznie i Myœliborzu.
- Starosta ³obeski nie bêdzie
mia³ samochodu, bo po pierwsze
samochód to koszt kilkudziesiêciu
tysiêcy z³. Starostwo ma interes,
korzystaj¹c z prywatnych samochodów pracowników. Mamy takie sytuacje, kiedy pracownicy odmawiaj¹ u¿yczania samochodu dla
celów s³u¿bowych. Z tego wzglêdu, ¿e jeœli p³acimy obni¿on¹ stawkê w stosunku do rozporz¹dzenia,
a to nie zwraca kosztów eksploatacji i kosztów w ogóle. W wyniku

zdarzenia drogowego pracownik
pokrywa straty z w³asnych kosztów. Podam przyk³ad. Dyrektor
szko³y w Wêgorzynie wzi¹³ na
objazd komisjê oœwiatow¹, mia³
wypadek, samochód zosta³ skasowany. Nie mia³ Auto Casco, ca³y
zwrot mieœci³ siê w delegacji w wysokoœci 126,50 z³. Utrzymanie samochodu, amortyzacja, nie licz¹c
kosztów zakupu oraz utrzymanie
kierowcy bêdzie wy¿sza, ni¿ nasze
delegacje. Bardzo czêsto korzystamy z samochodu, nie pobieraj¹c w
ogóle delegacji.
Przy bardzo oszczêdnym powiecie, z ca³¹ œwiadomoœci¹ kupi³em stary samochód, ¿ebym nie

PUP informuje
Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie informuj¹, i¿ zosta³y pozyskane œrodki w
wysokoœci 1.084.100 z³ na wsparcie
zatrudnienia dla osób bezrobotnych
do lat 30., osób bezrobotnych powy¿ej 50. roku ¿ycia oraz dla osób d³ugotrwale bezrobotnych. Œrodki te
zostan¹ przeznaczone na takie formy wsparcia, jak: szkolenia, sta¿e,
prace interwencyjne, dofinansowanie podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej oraz refundacje kosztów wypoCMYK

sa¿enia lub doposa¿enia stanowiska
pracy. Niniejszym informujemy, ¿e
iloœæ œrodków na poszczególne formy wsparcia jest œciœle okreœlona i
bêdzie wydawana a¿ do wyczerpania.
Zapraszamy serdecznie szanownych pracodawców do wspó³pracy.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w siedzibie Powiatowego
Urzêdu Pracy w £obzie oraz pod
numerami telefonu (91) 39 740 88
lub (91) 39 742 44.

musia³ troszczyæ siê o jego stan,
czy stopieñ zu¿ycia. Kilka samochodów zajeŸdzi³em tak naprawdê
do celów s³u¿bowych. Korzystanie
przez urzêdy publiczne z samochodów ich pracowników, w tym starostów i burmistrzów, jest korzystne dla urzêdu.
Jeœli ktoœ robi problem z tego,
¿e ktoœ bierze delegacjê za to ¿e
gdzieœ jedzie, to nie wie o czym
mówi. Z jednej strony ¿¹da, aby
urzêdnik by³ mobilny i za³atwia³

sprawê szybko, wszêdzie, a z drugiej strony trzeba przyj¹æ, ¿e to
kosztuje - powiedzia³ starosta
³obeski Ryszard Brodziñski.
W ubieg³ym roku ³¹cznie koszt
wszystkich delegacji pracowników Starostwa Powiatowego w
£obzie wyniós³ 30.412.06 z³, w
tym delegacje starosty Ryszarda
Brodziñskiego wynios³y ³¹cznie
5.737 z³. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e wysokoœæ delegacji starosty
nie by³a najwy¿sza.
MM
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Potr¹cenia
uczestników
maratonu
25 sierpnia 2012 r. oko³o
godz. 16.15 w Wêgorzynie
na ul. Grunwaldzkiej,
kieruj¹cy samochodem
ciê¿arowym Seat Inca
Marek. J. z Wêgorzyna,
wycofuj¹c z parkingu,
zajecha³ drogê prawid³owo
jad¹cej rowerzystce
Ma³gorzacie S. ze
Szczecina, bior¹cej udzia³
w £obeskim Maratonie
Rowerowym, która
uderzy³a w samochód.
Kieruj¹ca rowerem dozna³a z³amania obojczyka i zosta³a przewieziona do szpitala w Drawsku Po-

morskim. Mia³a za sob¹ ju¿
200 km przebytej trasy maratonu. Uczestnicy wypadku
byli trzeŸwi,
kierowca bêdzie odpowiada³ z
art.177 kodeksu karnego.
Kolejne zderzenie uczestnika
maratonu z pojazdem, zakwalifikowane jako kolizja, zdarzy³o siê w
Resku na ul. Wojska Polskiego o
godz. 9.05. Tutaj 76. letniego
uczestnika maratonu Eugeniusza P.,
mieszkañca miejscowoœci £. w gminie Resko, potr¹ci³a Paulina K. kieruj¹ca samochodem marki Kia,
mieszkanka J. w gminie Nowogard.
Uczestnik maratonu nie dozna³ ¿adnych obra¿eñ.
(kp)

OŒRODEK SZKOLENIA
I WYCHOWANIA OHP
W £OBZIE
73-150 £obez, ul. Krótka 2
e-mail: lobezosiw@poczta.onet.pl
tel. (91) 39 730 99, 667-937-188

Je¿eli masz k³opoty z nauk¹, powtarza³eœ klasê,
Ty albo Twoja rodzina macie problemy finansowe,
Jesteœ w wieku 15 - 18 lat
Chodzisz do I, II, III klasy Gimnazjum,
lub chcesz chodziæ do Zasadniczej Szko³y Zawodowej

PRZYJD DO NAS
ZA DARMO BÊDZIESZ MIA£
Zakwaterowanie i wy¿ywienie w internacie, opiekê
pedagogiczn¹, podrêczniki i wycieczki, comiesiêczn¹ pensjê,
œwiadectwo pracy licz¹ce siê do emerytury i zdobêdziesz
zawód.
Kszta³cimy w zawodach

- gastronomicznych
- budowlanych
- ogrodniczych
Przy okazji mo¿esz zdobyæ za darmo prawo jazdy, uprawnienia
operatorów maszyn budowlanych i sztaplarek z projektów unijnych
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US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy

Str
Str.. 8

£OBEZ

tygodnik ³obeski 28.8.2012 r.

Zagl¹daj¹c w przesz³oœæ.
Lata powojenne w £obzie w dokumentach
(cz. 3)
17 marca 1945 roku
pierwszym burmistrzem
£obza, z nadania
przedstawiciela Wojsk
Rosyjskich, zosta³ Teofil
Fiutowski, urodzony 11.
grudnia 1910 roku,
uczestnik kampanii
wrzeœniowej, w czasie
której dosta³ siê do
niewoli niemieckiej. W
latach 1940-45 pracowa³
jako robotnik
przymusowy w Poradzu.
W przekazaniu w³adzy
Teofilowi Fiutowskiemu
przez burmistrza
niemieckiego
uczestniczy³ kapitan
Armii Czerwonej.
Burmistrz Hackelberg
z kolei uciekaj¹c przed
Rosjanami na zachód,
podczas przejazdu przez
Chociwel, zastrzeli³ siê.
W tym samym miesi¹cu
pierwszy polski
burmistrz mianowa³
na komendanta MO
Stanis³awa Kowalika.
Jeszcze przed zakoñczeniem
wojny 14 kwietnia odby³o siê w
budynku ówczesnego starostwa
pierwsze zebranie cz³onków Polskiej Partii Robotniczej. Z kolei w
dniu zakoñczenia wojny Leopold
P³achecki otrzyma³ nominacjê na
Pe³nomocnika w Obwodzie
£awiczka (dzisiejsze Resko). Kontrolowany przez niego obszar wynosi³ 119.052 km.kw. i obejmowa³:
£awiczkê, Wêgorzyno, P³oty oraz
£obez. Leopold P³achecki z 15 innymi osobami przyjecha³ z Pi³y do
P³ot. Oficjalne przejêcie powiatu
nast¹pi³o 30.05.1945. Funkcjê
swoj¹ pe³ni³ do 9.05.1946, by od
29.05.1946 do maja 1948 roku zostaæ starost¹. Pierwsi osadnicy s¹ w
£obzie ju¿ w czerwcu, pierwszy
transport wysiedleñców zaœ w lipcu. W chwili obejmowania powiatu przez administracjê polsk¹ li-

Prezes spó³ki Nowamyl Leszek Kaczmarek

czy³ on 24.513 mieszkañców, z
czego 81,5 proc. stanowi³a ludnoœæ
niemiecka.
Tak oto o organizacji urzêdów
na tych terenach podaje Rocznik
Koszaliñski z 2003 r.
„Umacniaj¹c siê kadrowo i organizacyjnie, resort (bezpieczeñstwa przyp. red.) czyni³ przygotowania do objêcia sw¹ dzia³alnoœci¹
ziem bêd¹cych jeszcze pod okupacj¹. Przygotowywano poœpiesznie grupy operacyjne, gromadz¹c
kadrê, sprzêt, uzbrojenie i wyposa¿enie.
Na kierowników grup KC PPR
powo³ywa³ wypróbowanych komunistów. Po rozpoczêciu ofensywy styczniowej 1945 roku grupy
operacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (MBP), licz¹ce ponad 2 tys. ludzi, wyruszy³y
na 100 samochodach ciê¿arowych
i na 50 motocyklach na zachód. Na
ziemiach Polski w granicach z
1939 roku Urzêdy Bezpieczeñstwa
zorganizowano do po³owy lutego,
a na Ziemiach Odzyskanych organizacjê urzêdów rozpoczêto w
marcu i ukoñczono w kwietniu
1945 roku. Proces tworzenia odbywa³ siê odgórnie. Najpierw powstawa³y Wojewódzkie Urzêdy
Bezpieczeñstwa
Publicznego
(WUBP), te z kolei wysy³a³y w te-

ren grupy, które tworzy³y Powiatowe Urzêdy Bezpieczeñstwa Publicznego (PUBP). Do koñca maja
1945 roku sieci¹ urzêdów bezpieczeñstwa publicznego objêto ju¿
ca³y kraj. W kwietniu 1945 roku
aparat bezpieczeñstwa liczy³ 12
tys. funkcjonariuszy, w sierpniu 17
tys., a w grudniu tego roku 24 tysi¹ce.
(…) Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, 6 kwietnia 1945 roku
pierwsza ekipa administracyjna licz¹ca 160 osób wyjecha³a na 10
samochodach ciê¿arowych z Warszawy przez Poznañ do Pi³y, gdzie
mia³a siê mieœciæ tymczasowa siedziba okrêgu. Wybór ten dyktowa³y nastêpuj¹ce okolicznoœci: po
pierwsze - Szczecin, tradycyjna
stolica Pomorza Zachodniego, nie
by³ jeszcze wyzwolony, po drugie Pi³a by³a dotychczasow¹ siedzib¹
rejencji, a przedtem nawet prowincji, a po trzecie - bliskoœæ Poznania
i Bydgoszczy u³atwia³a dop³yw
rezerw kadrowych dla nowo powstaj¹cej administracji.
W sk³ad grupy wyje¿d¿aj¹cej
do okrêgu zachodniopomorskiego
weszli dzia³acze partyjni z Warszawy, Pruszkowa i ¯yrardowa. Na jej
czele stan¹³ pe³nomocnik KC PPR,
Tadeusz Rajner, desygnowany na
stanowisko I sekretarza Komitetu
Okrêgowego PPR na Pomorzu Za-

chodnim. Opiekunem tej grupy z
ramienia Komitetu Centralnego
Polskiej Partii Robotniczej by³
Henryk Szafrañski. W sk³ad grupy
wchodzili: Tadeusz Ozga, Leopold
P³achecki, bracia Zió³kowscy, Izydor Dro¿yñski, Tadeusz Wasiak i
inni.
Na czele grupy MO sta³ by³y
cz³onek KPP, ¿o³nierz spod Lenino, cz³onek PPR, kpt. Aleksander
Suchanek. Grup¹ funkcjonariuszy
Bezpieczeñstwa Publicznego kierowa³ by³y partyzant GL na KielecczyŸnie, ¿o³nierz Armii Czerwonej, kpt. Jerzy Kilianowicz. Na tym
stanowisku w lipcu 1945 roku zast¹pi³ go kpt. Longin Ko³arz, by³y
ppor. Armii Czerwonej, oddelegowany do MBP w sierpniu 1944
roku. Jednostki MO dla Pomorza
Zachodniego wy³oniono z Batalionu Zapasowego KG MO z województwa kieleckiego.”
(Rocznik koszaliñski 2003, Koszalin. Aparat bezpieczeñstwa publicznego na Pomorzu Zachodnim
w pierwszych latach po II wojnie
œwiatowej, Zenon Kachnicz).
W zrujnowanym mieœcie, powoli zaczyna siê odradzaæ ¿ycie.
Wielu jest tu jeszcze niemieckich
mieszkañców, w lasach walcz¹ niemieckie niedobitki wojskowych
formacji, powoli te¿ nap³ywa lud-
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noœæ polska, przede wszystkim
jeszcze z terenów Polski centralnej. Ludzie z tamtych stron poszukiwali lepszego ¿ycia, ale sporo te¿
by³o szabrowników. Przyje¿d¿aj¹
pierwsze transporty z Sybirakami.
Nieobcy jest bandytyzm, ale o tym
innym razem. Czêœæ bowiem z
przyjezdnych postanowi³a siê
osiedliæ i od razu otwiera³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wœród pierwszych rzemieœlników powojennego miasta, którzy ju¿ w maju uruchomili swoje zak³ady, nale¿y wymieniæ Gdyrzyñskiego - pierwszego fryzjera, maj¹cego zak³ad przy
ul. Browarnej. Drugi zak³ad fryzjerski w tym czasie uruchomi³
Adam Jegier przy ul. Niepodleg³oœci. Z kolei Józef Bartnik uruchomi³ przy ul. Kraszewskiego 32 zak³ad szewski. Wtedy te¿ powstaje
apteka. Zorganizowa³ j¹ Jan Kurczewski i prowadzi³ do 10 kwietnia
1949 roku.
Có¿ jednak by³oby to za miasto,
gdyby nie powsta³y piekarnie?
Pierwszymi piekarzami w mieœcie
byli: Edward Witasiak, który prowadzi³ piekarniê „Poznañska”
przy ul. Koœciuszki oraz Smoliñski, który uruchomi³ piekarniê przy
ul. Niepodleg³oœci 5.
Jerzy Wa³kowski z kolei by³
kierownikiem grupy operacyjnej
zajmuj¹cej siê dostaw¹ energii
elektrycznej do miasta.
Bardzo szybko powstaje te¿
szpital za³o¿ony przy ul. Lipowej dziœ przy ul. Budowlanej. Zas³uga
w tym Wery Brasin oraz Genii Gujskiej. Mieœci³o siê tam szeœæ ³ó¿ek,
jednak ju¿ w grudniu 1945 roku
zorganizowano szpital na 60 ³ó¿ek
przy ul. Obroñców Stalingradu 17.
By³ to ruch konieczny, albowiem
do lutego 1947 w powiecie wyst¹pi³o 130 przypadków duru brzusznego.
14. czerwca Zygmunt Butkiewicz przej¹³ stacjê PKP £obez od
Rosjanina Or³owa, natomiast 4 lipca nastapi³o uruchomienie UPT
przez Franciszka B³ociñskiego.
Zaraz po wojnie jedyny lekarz
w mieœcie by³ Niemcem, dopiero
12 lipca Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du skierowa³ tutaj doktora Zbigniewa Jakubiszyna. Po nim lekarzem
powiatowym by³ S. Gnoiñski. W
grudniu przyby³a doktor Nina Boguszewska (Bogusz-Boguszewska
Dabrysowa) i przez oko³o 10 lat
by³a jedynym lekarzem w mieœcie.
W po³owie lipca mia³o miejsce
zebranie za³o¿ycielskie PPS, któremu przewodniczy³ Benedykt Jagla. W tym czasie zosta³ te¿ za³o¿ony ³obeski PSL. Z kolei 22 lipca
Obwód £awiczka zosta³ podzielony na 11 gmin.

£OBEZ
Sierpieñ przyniós³ ze sob¹
przejêcie przez Polaków krochmalni od radzieckich w³adz wojskowych oraz organizacjê skupów
PSS, zaj¹³ siê tym 9 sierpnia Leopold (Leonard?) Tarnowski.
Ju¿ 1 czerwca zmieni³ siê burmistrz miasta, zosta³ nim Stefan
Nowak. 10 sierpnia ponownie nastêpuje zmiana na stanowisku burmistrza. Urz¹d obj¹³ tym razem Feliks Mielczarek i pozostaje nim do
grudnia 1946 roku.
Sierpieñ to czas przygotowañ
do rozpoczêcia roku szkolnego. Z
tego te¿ powodu 14 dnia miesi¹ca
powo³ano Micha³a Woropajewa do
zorganizowania
Powszechnej
Szko³y Publicznej (obecnie SP1).
Od 1. wrzeœnia nauczycielk¹ szko³y zosta³a Jadwiga Pa³czyñska. Inspektorem szkolnym zosta³ wówczas Henryk Okopiñski.
Od 1 wrzeœnia do 31. sierpnia
1946 dyrektorem Pañstwowego
Gimnazjum i Liceum by³ Stefan
Tuz, z kolei nauczycielem zosta³
Ignacy £epkowski, który uczy³ w
liceum do 28.06.1946. PóŸniej zosta³ kolejnym burmistrzem £obza.
13 wrzeœnia z kolei pracê rozpoczyna Szko³a Powszechna przy
ul. Bema. Maria Mielczarek by³a
nauczycielk¹ i prowadzi³a sekretariat, natomiast 17. wrzeœnia rusza
Pañstwowe Gimnazjum, w którym
by³o w tym czasie 107 uczniów. W
1kl - 42, 2kl - 38, 3kl - 19, 4kl - 8
uczniów. Inne Ÿród³o podaje, ¿e
nowy rok szkolny rozpoczêto 4
wrzeœnia w pañstwowym Gimnazjum i Liceum. Jego dyrektorem
zosta³ Stanis³aw Tuz, wczeœniej
by³ dyrektorem Gimnazjum w Koœcierzynie.
Aby nauka przebiega³a spraw-

nie, przy ul. Niepodleg³oœci Ludwika Krawczyk zorganizowa³a
internat.
Prócz obowi¹zków i ciê¿kiej
pracy by³ równie¿ czas na rozrywkê, jednym z jej przejawów by³y
towarzyskie spotkania pi³karskie,
które ju¿ wtedy rozgrywano.
W tym samym roku kierownikiem Stacji Traktorów i Maszyn
Rolniczych zosta³ Stanis³aw Przy³uski. Transportem konnym zajmowa³ siê z kolei Grzelak.
1 wrzeœnia w powiecie mieszka³o 15.980 osób, niewiele wiêcej
ni¿ obecnie zamieszkuje gminê
£obez.
28 sierpnia uruchomiono kaszarniê i m³yn, stwarzaj¹c tym pomoc w zaopatrzeniu ludzi.
Wszystkimi mo¿liwymi œrodkami przyst¹piono do akcji ¿niwnej, zbieraj¹c zbo¿e z 36,598 ha.
W paŸdzierniku w £obzie funkcjonowa³o 21 lokali handlowych i
rzemieœlniczych.
27.wrzeœnia 1945 za³o¿ono komórkê PPR przy Komendzie MO:
4 funkcjonariuszy; sekretarzem
Koczewski i on zosta³ wybrany na
delegata do Warszawy. Równie¿
we wrzeœniu powsta³a Spó³dzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”.
W tym czasie koœció³ w £obzie
by³ spalony, wiêc mieszkañcy
przygotowali na cele religijne
obecn¹ salê gimnastyczn¹ przy
gimnazjum, s³u¿¹c¹ przed wojn¹
za salê kinow¹ (prócz kina
„Rega”). Pierwsz¹ mszê œw. odprawi³ ksi¹dz z Reska ju¿ w 1945 roku.
Pierwszym ksiêdzem, który czyni³
pos³ugê kap³añsk¹ w £obzie od 15.
paŸdziernika 1945 roku do 28.
sierpnia 1948 roku by³ Franciszek
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Pochwa³a. I to on 1. listopada 1945
roku poœwiêci³ pierwszy koœció³
przy ul. Przyrzecznej. Tutaj w niedzielê i œwiêta zje¿d¿a³a najczêœciej furmankami, b¹dŸ przychodzi³a ludnoœæ zamieszka³a w gminie £obez. Ten prowizoryczny koœció³ nie zawsze by³ w stanie pomieœciæ wszystkich, tote¿, jak
wspominaj¹ starsi mieszkañcy
miasta, czêstym widokiem byli ludzie stoj¹cy nie tylko przed obiektem, ale na ul. Przyrzecznej podczas mszy œw. Odbudowa zrujnowanego koœcio³a by³a wiêc jak najbardziej zasadna, ale jeszcze nie
wtedy, nie tu¿ po wojnie, gdy¿ w
mieœcie mieszka³o wówczas zaledwie 1500 Polaków.
Koniec wojny to przede
wszystkim brak jakichkolwiek
produktów, ¿ywnoœci, zak³ady sta³y jeszcze nieuruchomione, zajête
przez wojska radzieckie, b¹dŸ bez
parku maszynowego, wywiezionego przez Niemców. Czêœæ zak³adów by³o zwyczajnie zniszczonych dzia³aniami wojennymi. Nie
dziwi wiêc, ¿e ju¿ w paŸdzierniku
w nieczynnej wówczas cegielni
urz¹dzono punkt skupu szmat,
makulatury i szk³a. Cdn.
MM
Wykorzystano: Kalendarium
Z. Harbuz w: „£abuŸ. Prowincjonalny Okazjonalnik Literacki”,
£obez 2007,
Zenon Kachnicz, Aparat bezpieczeñstwa publicznego na Pomorzu Zachodnim w pierwszych
latach po II wojnie œwiatowej w
„Rocznik koszaliñski 2003”, Koszalin.
Z dziejów Ziemi £obeskiej.
Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskieego, Szczecin 1971.
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tygodnik ³obeski 28.8.2012 r.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2012/2013
Informacja Nr 2 sierpieñ 2012 rok wydana przez Urz¹d Miejski w £obzie

Realizacja inwestycji
1. Zakoñczono prace przy termomodernizacji budynków Biblioteki
Miejskiej, Domu Kultury, Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Trwaj¹
prace przy termomodernizacji budynku Urzêdu Miejskiego. Umowny termin zakoñczenia prac.09.2012 r. Inwestycja jest finansowana z funduszy
Unii Europejskiej w ramach realizacji
projektu POIS o nazwie „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego” wspó³finansowanego z Funduszu
Spójnoœci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.
2. Rozstrzygniêto przetarg i w
dniu 3 lipca 2012 r. podpisano umowê
na termomodernizacjê budynku na
Stadionie Miejskim. Wartoœæ zadania149 968,76z³. Inwestycja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu
POIS o nazwie „Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej w
gminach powiatu ³obeskiego”.
3. Trwaj¹ prace remontowe w
szko³ach Gminy £obez Publiczna
Szko³a Podstawowa w Be³cznie - remont œwietlicy, przebudowa istniej¹cego WC, remonty schodów wejœciowych do budynku. Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie - remont sal lekcyjnych. Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie - remont œwietlicy, kuchni, sto³ówki, szatni, klatki schodowej i schodów do kuchni. Zespó³ Szkó³ Gimna-

zjalnych w £obzie- remont sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego.
4. W dniu 24.07.2012 r. podpisano umowê i rozpoczêto prace remontowe œwietlicy wiejskiej w £ob¿anach. W ramach zadania przewidziano wykonanie przydomowej oczyszczalni œcieków. Wartoœæ zadania 69
143,22 z³.
5. Prowadzone s¹ roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ul Drawskiej w £obzie”.
6. Podpisano umowê na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo- budowlanej na uzbrojenie
terenu przy ul. Œwiêtoborzec w sieci:
wodoci¹gow¹, sanitarn¹, deszczow¹
oraz na utwardzenie dróg w obrêbie
terenu inwestycyjnego.
7. Prowadzone s¹ prace przy
budowie Przedszkola Miejskiego nr 1
im. Krasnala Ha³aba³y. Wykonywana
jest instalacja wentylacyjna, odwadniaj¹ca PLUVIA, Prowadzone s¹ prace zwi¹zane z wykonaniem elewacji
budynku jak i z zagospodarowaniu
terenu wokó³ budynku.
8. Z³o¿ony w czerwcu wniosek
na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni œcieków w
£obzie zosta³ pozytywnie oceniony
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska w Szczecinie i zosta³
skierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska w Warszawie.

W Urzêdzie Miejskim w £obzie w
pok. nr 17 przyjmowane bêd¹ wnioski o udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (stypendia
szkolne).

wczeœniej kolegiów, wnioski przyjmowane bêd¹ od 1 wrzeœnia do 15
paŸdziernika b.r. Rozpatrzenie
wniosku nast¹pi w ci¹gu 30 dni od
ostatecznego terminu jego z³o¿enia.

1. Pomoc materialna przys³uguje:
- uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³
publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych oraz s³uchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
- do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24
roku ¿ycia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom
i m³odzie¿y,
o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy
o systemie oœwiaty, a tak¿e dzieciom
i m³odzie¿y upoœledzonym umys³owo
ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami realizacjê odpowiednio obowi¹zku
szkolnego i obowi¹zku nauki - do czasu
ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.

Podstaw¹ otrzymania stypendium jest:
- miesiêczny dochód - do 351 z³otych netto na jedn¹ osobê w rodzinie
- z dniem 1 paŸdziernika 2012 r.
planowana jest zmiana kryterium dochodowego warunkuj¹cego przyznanie
pomocy materialnej z 351 z³ na 456 z³
netto na osobê w rodzinie
- prawid³owo wype³niony wniosek
z odpowiednimi za³¹cznikami

2. Œwiadczenia pomocy materialnej, przys³uguj¹ równie¿:
- uczniom szkó³ niepublicznych
nieposiadaj¹cych uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y
i dla
doros³ych - do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,
- s³uchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych - do
czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku
¿ycia.
Wnioski przyjmowane bêd¹ od 1
wrzeœnia do 15 wrzeœnia b.r. W przypadku s³uchaczy wymienionych

NOCNA I ŒWI¥TECZNA POMOC POZ
NZOZ „Ana-Lek” w £obzie, ul. Sikorskiego 6,
(wejœcie od Poradni dzieciêcej) tel: 720 137 212, 94 365 20 64
Œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej
pomocy POZ udzielane s¹ w godzinach
od 18.00-8.00 rano nastêpnego dnia, a w
dni ustawowo wolne od pracy - ca³odobowo. Dy¿uruj¹cy w przychodni lekarz
udziela porad w warunkach ambulatoryjnych telefonicznie, a w przypadkach
medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta. Jeœli zajdzie potrzeba, lekarz dy¿urny mo¿e skierowaæ pacjenta do szpitala lub wezwaæ karetkê pogotowia ratunkowego.
W razie koniecznoœci, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub
pielêgniarka realizuj¹ œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej opieki w domu chorego.
Wezwania telefoniczne, w tym dotycz¹ce œwiadczeñ udzielanych przez pielêgniarkê w ramach ci¹g³oœci leczenia, s¹
realizowane - w celu sprawnego ich wykonania - przez w³aœciwy punkt nocnej i
œwi¹tecznej pomocy POZ, zgodnie z obszarem zabezpieczenia.
Ka¿dy lekarz rodzinny ma obowi¹zek umieœciæ wewn¹trz przychodni (wi-

doczne tak¿e z zewn¹trz), adresy oraz
numery telefonów podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ po godz. 18.00 oraz w
dni ustawowo wolne od pracy.
Z opieki lekarskiej i pielêgniarskiej
udzielanej w punktach nocnej i œwi¹tecznej pomocy POZ mo¿na skorzystaæ w
przypadku nag³ego zachorowania lub
nag³ego pogorszenia stanu zdrowia:
- gdy nie ma objawów sugeruj¹cych
bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia lub gro¿¹cych istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
- zastosowane œrodki domowe lub
leki dostêpne bez recepty nie przynios³y
spodziewanej poprawy
- zachodzi obawa, ¿e oczekiwanie na
otwarcie przychodni mo¿e znacz¹co niekorzystnie wp³yn¹æ na stan zdrowia.
Przyk³adowe sytuacje uzasadniaj¹ce skorzystanie ze œwiadczeñ POZ w
nocy i w dni wolne od pracy:
- zaostrzenie dolegliwoœci znanej
choroby przewlek³ej (np. kolejny napad

astmy oskrzelowej z umiarkowan¹ dusznoœci¹)
- infekcja dróg oddechowych z wysok¹ gor¹czk¹, szczególnie u ma³ych
dzieci i ludzi w podesz³ym wieku
- bóle brzucha, nieustêpuj¹ce mimo
stosowania leków rozkurczowych
- bóle g³owy, nieustêpuj¹ce mimo
stosowania leków przeciwbólowych
- biegunka lub wymioty, szczególnie
u dzieci lub osób w podesz³ym wieku
- nag³e bóle krêgos³upa, stawów,
koñczyn itp.
- zaburzenia psychiczne (z wyj¹tkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy nale¿y wezwaæ pogotowie ratunkowe).
W ramach nocnej i œwi¹tecznej opieki lekarskiej nie mo¿na uzyskaæ np. wizyty kontrolnej w zwi¹zku z wczeœniej
rozpoczêtym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w zwi¹zku ze schorzeniem przewlek³ym, rutynowego zaœwiadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione œwiadczenia s¹ udzielane od poniedzia³ku do
pi¹tku, w godz. miêdzy 8-18

Stypendia wyp³acane bêd¹ na
podstawie przed³o¿onych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny byæ wystawione na wnioskodawcê.
Stypendium szkolne mo¿e byæ
przeznaczone na dodatkowe zajêcia
edukacyjne (w tym wyrównawcze, wykraczaj¹ce poza zajêcia realizowane w
szkole w ramach planu nauczania, a
tak¿e udzia³
w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza
szko³¹) oraz pomoc rzeczow¹ o charakterze edukacyjnym. Dodatkowymi zajêciami mog¹ byæ zajêcia wyrównawcze, nauka jêzyków obcych, zajêcia
sportowe, taneczne, recytatorskie,
kó³ka zainteresowañ itd. Mo¿liwe
jest czêœciowe sfinansowanie udzia³u
ucznia w obozie lub wycieczce organizowanej przez szko³ê w roku szkolnym.
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. 1 tornister lub plecak, 1
strój na zajêcia wychowania fizycznego (podkoszulka, spodenki, obuwie sportowe, dres tj. bluza sportowa i spodnie sportowe), podrêczniki,
zeszyty, przybory szkolne, atlasy, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, komputer,
programy komputerowe, czêœci do
komputera, czy nawet mikroskop
dla ucznia zainteresowanego astronomi¹, o ile s¹ zwi¹zane z procesem
edukacyjnym. Obuwie i odzie¿ mog¹
stanowiæ pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wi¹¿¹
siê w sposób oczywisty i bezpoœredni z
procesem edukacji ucznia (np. kimono
dla ucznia trenuj¹cego karate). Ponadto uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz s³uchaczom kolegiów, stypendium
szkolne mo¿e byæ udzielane tak¿e w
formie ca³kowitego lub czêœciowego
pokrycia kosztów zwi¹zanych
z
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (op³ata za internat, koszty
dojazdu).
Wnioski o przyznanie stypendium
dostêpne s¹ w pokoju 17, a tak¿e w
Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w
£obzie www.bip.lobez.pl
Szczegó³owe informacje o pomocy
materialnej dla uczniów mo¿na uzyskaæ w pokoju 17 Urzêdu Miejskiego w
£obzie i pod tel. 091 397 61 78.
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WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników jest
udzielana uczniom rozpoczynaj¹cym w roku szkolnym 2012/2013
naukê:
- w klasach I-IV szko³y podstawowej,
- w klasach I-IV ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia,
- w klasie I szko³y ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko³y zawodowej, liceum ogólnokszta³c¹cego i
technikum,
- w klasie IV ogólnokszta³c¹cej
szko³y muzycznej II stopnia,
- w klasie IV ogólnokszta³c¹cej
szko³y sztuk piêknych,
- w klasie I liceum plastycznego,
- w klasie I lub VII ogólnokszta³c¹cej szko³y baletowej,
oraz uczniom
- s³abo widz¹cym,
- nies³ysz¹cym,
- z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu lekkim,
- z niepe³nosprawnoœciami
sprzê¿onymi w przypadku, gdy
jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej,
posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, o
którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, uczêszczaj¹cym w
roku szkolnym 2012/2013 do szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych: zasadniczych
szkó³ zawodowych, liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, techników, uzupe³niaj¹cych
liceów ogólnokszta³c¹cych i techników uzupe³niaj¹cych, dla dzieci i

m³odzie¿y, lub do ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I lub II stopnia, ogólnokszta³c¹cych szkó³ sztuk
piêknych, liceów plastycznych lub
ogólnokszta³c¹cych szkó³ baletowych.
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników bêdzie
przys³ugiwaæ:
1) uczniom pochodz¹cych z rodzin spe³niaj¹cym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z
2009 r. Nr 175, poz. 1362, z póŸn.
zm.), tj. 351 z³otych z wy³¹czeniem
uczniów klasy I szko³y podstawowej, uczniów klasy I ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia,
2) uczniom klasy I szko³y podstawowej i klasy I ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia, pochodz¹cym z rodzin, w których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na
osobê w rodzinie , o którym mowa w
art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.
992 z póŸn. zm.) tj. 504 z³.,
3) uczniom pochodz¹cym z rodzin niespe³niaj¹cych kryterium dochodowego (dochód przekracza
351 z³. na osobê w rodzinie), w przypadkach okreœlonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
spo³ecznej (np. ubóstwa, sieroctwa,
bezdomnoœci bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradnoœci w sprawach
opiekuñczo-wychowawczych, zw³aszcza w rodzinach niepe³nych lub wielodzietnych, alko-

Drogê wykonana
firma z Wêgorzyna
(PRZYTOÑ, gmina Wêgorzyno). Zosta³ ju¿
rozstrzygniêty przetarg na przebudowê drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrêbie
Przytoñ o d³ugoœci 0,69 km, szerokoœci
jezdni 4 m.
W przetargu wystartowa³o szeœæ
firm, jedn¹ ofertê w trakcie przetargu odrzucono.
Spoœród z³o¿onych ofert komisja przetargowa wybra³a tê z³o¿on¹
przez Zak³ad Ogólnobudowlany
Andrzej JóŸwiakowski z Wêgorzyna.

Szacunkowa wartoœæ zamówienia wynosi³a (bez VAT) 233.460,50
z³. Cena wybranej oferty wynios³a
274,693,78 z³ i by³a to najni¿sza
cena. Oferta z najwy¿sz¹ cen¹ wynosi³a 594.704,77 z³. Zadanie ma
zostaæ wykonane do po³owy paŸdziernika obecnego roku.
MM

holizmu lub narkomanii, zdarzenia
losowego i sytuacji kryzysowej) na
podstawie decyzji dyrektora szko³y,
do której uczêszcza uczeñ.
3. Informacjê o wysokoœci dofinansowania do zakupu podrêczników mo¿na uzyskaæ w ka¿dej ze
szkó³ oraz w Urzêdzie Miejskim w
£obzie pok. nr 17:
4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, prawnych
opiekunów lub rodziców zastêpczych. Wniosek sk³ada siê do dyrektora szko³y, do której uczeñ bêdzie
uczêszcza³ w roku szkolnym 2012/
2013 Wnioski sk³ada siê w terminie
do 10.10.2012 r. w³¹cznie.
5. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów wszystkich cz³onków
w rodzinie za miesi¹c poprzedzaj¹cy miesi¹c z³o¿enia wniosku
lub w przypadku uczniów niepe³nosprawnych - kopiê orzeczenia o
potrzebie kszta³cenia specjalnego
wydanego przez publiczn¹ poradniê
psychologiczno-pedagogiczn¹. W
przypadku ubiegania siê o pomoc
dla ucznia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej do wniosku nale¿y do³¹czyæ uzasadnienie.
6. Dyrektor szko³y sporz¹dza listê uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy z podzia³em na kryteria i przekazuje j¹ w wyznaczonym terminie Burmistrzowi £obza.
7. Po otrzymaniu listy uczniów,
Burmistrz £obza ustala liczbê
uczniów, którzy mog¹ zostaæ objêci
pomoc¹ w danej szkole i powiadamia dyrektorów szkó³ o podziale
œrodków. Po otrzymaniu œrodków

na dofinansowanie zakupu podrêczników przekazuje je na rachunek
bankowy szko³y.
8. Dyrektor szko³y, po analizie
wniosków dotycz¹cych uczniów
oraz zgodnie z informacj¹ o liczbie
uczniów zakwalifikowanych do pomocy, podejmuje decyzjê w sprawie
przyznania pomocy i zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podrêczników
po przed³o¿eniu dowodu zakupu, do
wysokoœci wartoœci pomocy, o której mowa w pkt.3. Dowodem zakupu jest faktura VAT lub rachunek
wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastêpczego.
9. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podrêczników zwracane s¹ rodzicom uczniów
(prawnym opiekunom), do wysokoœci wartoœci pomocy, po przed³o¿eniu potwierdzenia przez podmiot
zamawiaj¹cy zbiorczego zakupu
podrêczników. Dokument taki powinien zawieraæ: imiê i nazwisko
ucznia, klasê, do której bêdzie
uczêszcza³, adres szko³y, wykaz zakupionych podrêczników, kwotê i
datê zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokona³ zakupu (sporz¹dzony na podstawie faktury
zbiorczej).
10. W przypadku szkó³ nieprowadzonych przez Gminê £obez a
maj¹cych swoj¹ siedzibê na terenie
Gminy £obez, koszty zakupu podrêczników do kszta³cenia ogólnego,
w tym specjalnego, po przed³o¿eniu
dowodu zakupu, do wysokoœci wartoœci pomocy o której mowa w pkt.
3, zwraca Burmistrz £obza.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Rodzinie Zmar³ego

Franciszka Domañskiego
wieloletniego so³tysa
so³ectwa Meszne
sk³adaj¹ Burmistrz £obza oraz
pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie

BIURO OG£OSZEÑ Tygodnika £obeskiego
£obez ul. S³owackiego 6, Tel. 91 39 73 730; 504 042 532
mail: wppp1@wp.pl
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Drogi czekaj¹, chêtnych nie ma

Bêdzie droga
w Maliñcu
(MALINIEC - gm. Radowo
Ma³e). Dwa lata temu
Powiatowy Zarz¹d Dróg
w £obzie wykona³ odcinek
drogi pomiêdzy
Mo³dawinem a Maliñcem.
Zadanie to by³o wykonane
z dofinansowaniem
z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
W tym roku Zarz¹d Dróg
Powiatowych zamierza³
wykonaæ dalszy odcinek
- od Maliñca do
skrzy¿owania z drog¹
powiatow¹ Resko£osoœnica.
W tym celu zosta³ z³o¿ony wniosek o dofinansowanie do Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych i ZDP
otrzyma³ je w wysokoœci 420 tys. z³,
na ³¹czn¹ kwotê wartoœci zadania
wynosz¹c¹ ponad 860 tys. z³. Do
realizacji zadania jednak nie dosz³o.
Dlaczego?
Trzy razy og³aszano przetargi,
ale najtañsza oferta wynosi³a o 200
tys. z³ wiêcej od zabezpieczonych
na ten cel pieniêdzy, a ZDP, jak wyjaœnia dyrektor Wies³aw Bernacki,
nie mia³ mo¿liwoœci do³o¿enia do
tej kwoty.
W zwi¹zku z tym, ¿e wykonawca nie zosta³ wy³oniony, wspomniany odcinek drogi nie bêdzie robiony. Nie oznacza to jednak, ¿e zrezygnowano ca³kowicie z planów modernizacyjnych. W Maliñcu jest
droga kamienna, a na rynku brakuje
wykonawców. Dodatkowo narzucony przez FOGR czas by³ bardzo
krótki, bo tylko do koñca paŸdziernika.
- Przewiduj¹c tak¹ sytuacjê, Jaros³aw Namaczyñski dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy zrobi³
kurs na kamieniarzy. Zarz¹d postanowi³, ¿e niewykorzystane pieni¹dze zarezerwowane na tê drogê zostan¹ przeznaczone na odcinek biegn¹cy przez wioskê, a wykonaj¹ go
przeszkoleni w tym zakresie bezrobotni w ramach prac interwencyjnych. Mam nadziejê, ¿e od poniedzia³ku przyjd¹ do nas do pracy, od
wtorku zaczynamy. Chcemy to zrobiæ sposobem gospodarczym, zmieœciæ siê w pieni¹dzach, które mamy
na inwestycjê ze starostwa. Nie robimy ca³ego zakresu. W sumie
mamy przeznaczonych na ten cel

280 tys. z³, nale¿y doliczyæ do tego
koszty Urzêdu Pracy, ³¹cznie z nimi
zamkniemy siê z kosztami w kwocie
oko³o 320 tys. z³ - powiedzia³ dyrektor ZDP w £obzie Wies³aw Bernacki.
Nie od dzisiaj wiadomo, ¿e na
rynku w zakresie przek³adania kamiennego bruku jest nisza. Wiêkszoœæ tego typu dróg wymaga remontu. Czy w zwi¹zku z tym ZDP
przyjmie do pracy przeszkolonych
ludzi? Z wypowiedzi dyrektora
ZDP wynika, ¿e nie ma na ten cel
pieniêdzy, ale w przysz³ym roku z
pewnoœci¹ bêdzie mia³ przynajmniej trzy tego typu zlecenia i bêdzie poszukiwa³ wykonawców. Z
pewnoœci¹ ZDP bêdzie zainteresowany pracami interwencyjnymi w
przysz³ym roku, bo jak zapewnia
dyrektor, prac na tych drogach jest
bardzo du¿o.
- Gdyby PUP mia³ œrodki, jesteœmy zainteresowani ca³¹ grup¹. Podzielimy ich na mniejsze grupy, bo
mamy bardzo du¿o miejsc, które od
50 lat nie by³y robione, a szczególnie w³aœnie drogi kamienne. Czasami droga jest dobra, a jest jeden
prze³om i przez to jest uci¹¿liwa w
u¿ytkowaniu. Z pewnoœci¹ mielibyœmy dla nich pracê. Inna rzecz - na
rynku zrobi³a siê nisza, jeœli chodzi
o wykonawców prostych chodników kostk¹ betonow¹. Wyst¹piliœmy z zapytaniem o cenê na wykonanie chodnika w Dobrej na ul. 3
Maja i w³aœciwie zosta³a z³o¿ona
tylko jedna oferta. Oznacza to, ¿e
jest nisza. Jeœli wszyscy mówi¹, ¿e
nie ma pracy, a zosta³a z³o¿ona tylko
jedna oferta, to znaczy, ¿e jest nisza
i mo¿e któryœ z tych panów odwa¿y
siê i za³o¿y firmê. Gwarantujê, ¿e w
przysz³ym roku wyœlemy do niego
przynajmniej trzy zapytania o cenê.
Nie ma gwarancji, ¿e wygra. Zg³osi³a siê firma ze Œwidwina, szkoda, ¿e
powiat ³obeski nie dopracowa³ siê
firmy, która przejê³aby wszystkie
prace kamieniarsko- betonowe.
Przecie¿ mo¿na za³o¿yæ firmê
przez PUP, dostaæ dofinansowanie,
mo¿na te¿ do AniRR. Mo¿liwoœci
jest du¿o, dziwie siê m³odym ludziom, którzy nie maj¹ wielkiej perspektywy, tego mo¿na nauczyæ siê w
ci¹gu jednego sezonu, uk³adanie
chodników to nic trudnego. Mo¿na
nauczyæ siê tego szybko, jedyn¹ zasad¹, jak¹ nale¿y przestrzegaæ, to
nie piæ alkoholu i byæ solidnym. To
bardzo ma³o nale¿y daæ od siebie doda³ dyrektor ZDP w £obzie Wies³aw Bernacki.
MM
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Klasy bardziej
kameralne
(RESKO). Nowy rok za
pasem, a tym samym
rusza gminna szko³a
œrednia.
W tym roku na dzieñ 27 sierpnia
w pierwszej klasie liceum by³o 20
osób, w pierwszej klasie szko³y zawodowej równie¿ 20 osób. Jest to
mniejsza liczba uczniów ni¿ w roku
poprzednim, jednak pozostaje jeszcze nadzieja, ¿e wzorem lat ubieg³ych liczba uczniów zwiêkszy siê.
Tradycyjnie
bowiem
czêœæ
uczniów, którzy wybieraj¹ szko³y
poza miejscem zamieszkania, postanawia jednak przenieœæ siê do
Reska i tu kontynuowaæ naukê.

Aby Resko mog³o zainteresowaæ swoj¹ ofert¹ edukacyjn¹
wiêksz¹ liczbê m³odych ludzi,musia³oby zaoferowaæ atrakcyjny kierunek, a ten z kolei wi¹¿e siê z zatrudnieniem nauczycieli kszta³c¹cych w danej specjalnoœci, byæ
mo¿e i zaoferowaniem mieszkania,
ale i internatem dla m³odzie¿y. To z
kolei poci¹ga za sob¹ kolejne koszty, na które Resko, jako niewielk¹
gminê nie staæ.
W tym roku resko otrzyma jeszcze, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w £obzie 300 tys. z³ na szko³ê.
W przysz³ym roku dotacja ze Starostwa wyniesie ju¿ tylko 100 tys. z³.
MM

Gmina remontuje
(RESKO). W tej chwili
trwaj¹ jeszcze prace
termomodernizacyjne
w Centrum Kultury
w Resku w ramach
programu
termomodernizacji, na
które gmina pozyska³a
fundusze unijne.

Wraz z ociepleniem budynku
wymieniane jest centralne ogrzewanie w obiekcie. Równie¿ c.o. wymieniane jest w szkole Podstawowej w £abuniu Wielkim. Prace remontowe trwaj¹ tak¿e w œwietlicy w
Iglicach. Kolejna ekipa budowlana
pracuje w £agiewnikach, w których
stawia œwietlicê dla mieszkañców
tego so³ectwa. Prace budowlane
maj¹ zakoñczyæ siê do koñca paŸdziernika, ³¹cznie z zagospodarowaniem terenu wokó³.
MM

Sesja Rady Miejskiej
w Resku
(RESKO). 29 sierpnia
w œrodê o godz. 16.00
odbêdzie siê w
tutejszym Gimnazjum
sesja Rady Miejskiej
w Resku.
Po przerwie wakacyjnej w obradach burmistrz poinformuje zebranych o dzia³aniach, jakie podejmowa³ pomiêdzy sesjami. Po wyst¹pieniu burmistrza radni bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ zadawania pytañ oraz
zg³aszania wniosków i interpelacji,
na które w punkcie nastêpnym zostan¹ udzielone odpowiedzi.

G³ówna czêœæ sesji obejmie
podjêcie uchwa³ m.in. w sprawach:
umorzenia nale¿noœci pieniê¿nych
maj¹cych charakter cywilnoprawny
oraz uchwa³ê zmieniaj¹c¹ uchwa³ê
w sprawie ustalenia zasad udzielania rozmiaru obni¿ek tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ niektórym nauczycielom.
Ostatni¹ uchwa³¹, zaplanowan¹ w
porz¹dku obrad jest zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie powo³ania jednostek bud¿etowych: Szko³a Podstawowa w Resku, Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim, Szko³a
Podstawowa w £osoœnicy, Szko³a
Podstawowa w Starogardzie. op

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe dwupokojowe, bez czynszowe,
po kapitalnym remoncie, ogrzewanie gazowe, parter, pow. 47 mkw.
Centrum £obza. Tel. 667 634 433

Domek wolno stoj¹cy 52 mkw. + 30
arów dzia³ki sprzedam. Tel. 91 397
9101 wieczorem po godz. 19-tej.

Zamieniê mieszkanie 78 mkw. (4pokojowe) w bloku w Grabowie (7
km od £obza) na 2-pokojowe w
£obzie. Mieszkanie bardzo przestronne, s³oneczne, zadbane, do
zamieszkania od zaraz. Oferta
obejmuje równie¿ piwnicê, gara¿ i
dzia³kê uprawn¹. Kontakt tel. 725
368 381.

Powiat gryficki
Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w Grficach na ulicy Piastów 5. Tel.
91 386 6069.
Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77
mkw.: salon + jadalnia + dwie sypialnie, kuchnia, dwie ³azienki,
p.pokój, balkon. Po remoncie.
Tel. 691 493 973.

ROLNICTWO

Sprzedam kontener handlowy
o pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel.
519 131 533
Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, sklep,
us³ugi. Tel. 691 305 860.

Powiat œwidwiñski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Œwidwina 24 mkw. Atrakcyjna
cena. Tel. 666 228 260

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. z du¿¹
dzia³k¹. Tel. 607 798 595
Pojezierze Drawskie
– na sprzeda¿ grunt z lini¹ brzegow¹ na siedliska (pow. 14,29
ha i 8,5 ha)
www.prowentpoznan.gratka.pl
GRUNT NAJLEPSZ¥ LOKAT¥
Kontakt 509 157 645

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sadzonki truskawek wczesna odmiana „honey” odporna na pleœñ i
gnicie. 1 szt. 90 gr. zamówienia od
100 sztuk. Tel. 603 434 068

Powiat gryficki
Przyjmê gruz.
Tel. 509-125-634.

Region
Okna PCV z demonta¿u Tel. 601
220 617
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem lub
w redakcji: £obez
ul. S³owackiego 6
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
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US£UGI
Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê Kat. C+E na trasie Polska - Szwecja, Polska - Norwegia, Polska - Niemcy. Tel. 607
790 680

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

US£UGI

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

Powiat drawski
Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6

DOMY NA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8 pokoi o pow. 200 mkw, dzia³ka 9246 mkw
- CENA 390.000 z³
Mielno gm. Wêgorzyno - dom o pow. 120 mkw, dzia³ka 2655 mkw
- CENA 115.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48 mkw, udzia³ w dzia³ce
- CENA 155.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 120.000 z³
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow.153 mkw dzia³ka 617 mkw - CENA 325.000 z³
£obez - stan surowy zamkniêty, pow. 120 mkw, dzia³ka 999 mkw
- CENA 288.000 z³
£obez (okolica) - bliŸniak o pow. 56,5 mkw
- CENA 80.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw, centrum
- CENA 200.000 z³
£obez - wysoki standard, 7 pokoi, pow. 220 mkw, dzia³ka 1140 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 120 mkw, dzia³ka 621 mkw
- CENA 290.000 z³
£obez - bliŸniak, 5 pokoi, pow. 110 mkw, dzia³ka 367 mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107 mkw, dzia³ka 370 mkw, centrum
- CENA 275.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 199 mkw, dzia³ka 332 mkw
- CENA 450.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 93,51 mkw
- CENA 329. 000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin - 6 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43 mkw, dzia³ka 700 mkw
- CENA 107.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 175.000 z³
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68 mkw, dzia³ka, 3 pokoje
- CENA 67.000 z³
Resko (okolica) - 4 pokoje, pow. 180 mkw, dzia³ka 5639 mkw
- CENA 278.000 z³
Resko (okolica) - dom o pow. 180 mkw, dzia³ka 3534 mkw
- CENA 152.000 z³
Chociwel - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 86 mkw, dzia³ka 663 mkw
- CENA 280.000 z³
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110 mkw, dzia³ka 1000 mkw
- CENA 159.000 z³
Dobra - 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
- CENA 160.000 z³
Brze¿no - nad jeziorem, 5 pokoi, pow. 127 mkw, dzia³ka 1031 mkw
- CENA 400.000 z³
Drawsko Pomorskie - pow. 200 mkw, dzia³ka 451mkw
- CENA 225.000 z³
Drawsko Pomorskie - dom+lokal u¿ytkowy, centrum, pow. 204 mkw
- CENA 650.000 z³
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 90 mkw, dzia³ka 1142 mkw
- CENA 330.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - 5 pokoi, pow. 241 mkw, dzia³ka 1035 mkw
- CENA 300.000 z³
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Œwiatowid wci¹¿ bez punktów
Mecz z rezerwami Floty Œwinoujœcie nie nale¿y do tych ³atwych.
Przed meczem by³o ju¿ wiadomo, ¿e
skoro pierwszy zespó³ gra swój mecz
w sobotê na w³asnym boisku, to w rezerwach mo¿na spodziewaæ siê kilku
zawodników wystêpuj¹cych w I lidze. W poprzednim sezonie rezerwy
Floty na w³asnym boisku zwyciê¿a³y
w dziesiêciu z piêtnastu meczy, strzelaj¹c w tych spotkaniach 56 bramek,
co daje imponuj¹c¹ œredni¹ 5,6
bramki na mecz.
Od pierwszego gwizdka sêdziego
do ataku ruszyli gospodarze. Ju¿ w
ósmej minucie spotkania na bramkê
³obeskiego MLKS-u bardzo groŸnie
uderza³ Christian Ndubuisi Nnamani.
Jednak pi³ka po odbiciu siê od jednego
z obroñców goœci zmieni³a kierunek i
nie trafi³a w œwiat³o bramki. Chwilê
póŸniej ponownie zaatakowali gospodarze, tym razem rewelacyjnie w bramce goœci spisa³ siê Micha³ Tchurz. W
szesnastej minucie zawodnicy Floty
maj¹ rzut ro¿ny. Mocno bita pi³ka w
pole karne pi³a odbija siê od zawodnika
gospodarzy na ok. 25 metr od bramki
goœci. Dobiega do niej kolejny zawodnik Floty, mocno doœrodkowuje wprost
na nogê Paw³a Bieleckiego, a ten z ok.
3 metrów, pomimo asysty ³obeskiego
stopera, pakuje j¹ do siatki. Bramkarz
nawet nie drgn¹³. Gospodarze nie zwalniali tempa i ju¿ piêæ minut póŸniej prowadzili 2:0. Prostopad³e podanie ze
œrodka pola, zawodnik Floty wychodzi
sam na sam z ³obeskim bramkarzem,
Tchurz k³adzie siê przed zawodnikiem
gospodarzy, paruje strza³ na bok, ale
wobec dobitki jest ju¿ bezradny.
Œwiatowid próbowa³ kontrowaæ
dobrze zorganizowany zespó³ gospodarzy, lecz wszystkie akcje goœci koñczy³y siê w okolicach szesnastki bramki strze¿onej przez Paw³a Waœków. W
25 minucie doskona³ym prostopad³ym
podaniem popisa³ siê Tomek Rokosz, z
lewej strony do pi³ki wybieg³ £ukasz
Niko³ajczyk, lecz bramkarz gospodarzy odpowiednio wczeœnie wybieg³ z
bramki i ubieg³ naszego pomocnika. W
29 minucie mog³o byæ ju¿ 3:0, ale pi³kê
z linii bramkowej, po tym jak jeden z
zawodników gospodarzy przelobowa³
³obeskiego bramkarza, wybija na rzut
ro¿ny Bartek Sygnowski. W 34 minucie bardzo dok³adne krosowe podanie z
prawej strony boiska, zawodnik Floty
wychodzi na czyst¹ pozycje i jest ju¿
3:0. W 36 minucie bramkê kontaktowa
móg³ zdobyæ £ukasz Niko³ajczyk, lecz
nieczysto uderzy³ w pi³kê i ta minê³a
bramkê gospodarzy. Chwilê póŸniej z
kontr¹ wychodz¹ gospodarze, napastnik Floty podcina pi³kê lekko do góry
nad bramkarzem goœci, Tchurz zdo³a³
j¹ lekko musn¹æ i ta trafia w s³upek. Ponownie dobiega do niej napastnik Floty
i strzela z 5 metrów do pustej bramki.
Jest 4:0 i takim te¿ wynikiem zakoñczy³a siê pierwsza po³owa spotkania.
Druga po³owa to du¿o walki w œrodku pola i du¿o niecelnych strza³ów zarówno z jednej jak i z drugiej strony.
Pierwsza dogodn¹ sytuacjê, po b³êdzie

£ukasza Petery, zmarnowali w 55 minucie gospodarze. 5 minut póŸniej b³¹d
przy wyprowadzaniu pi³ki spod w³asnej bramki przez zespó³ goœci bezlitoœnie wykorzystali zawodnicy ze Œwinoujœcia i w 60 minucie prowadzili ju¿
5:0. Kolejn¹ szansê na zdobycie bramki honorowej goœcie mieli w 64 minucie; Marcin Mosi¹dz doœrodkowa³ z
prawej strony boiska, niestety ani Micha³ Koba ani Krzysztof Stefaniak nie
zdo³ali oddaæ strza³u na bramkê.
Zawodnicy Œwiatowida zaczêli
atakowaæ coraz œmielej, w 65 minucie
Tomek Rokosz ogra³ trzech zawodników Floty i doœrodkowuje wprost na
g³owê Ostaszewskiego. Ten drugi próbuje przed³u¿yæ podanie na dalszy s³upek, lecz pi³ka pada ³upem bramkarza
ze Œwinoujœcia. Minutê póŸniej gospodarze wychodz¹ z groŸna kontr¹,
lecz zostaj¹ powstrzymanie przez Bojanowskiego, arbiter spotkania dopatrzy³ siê w tym odbiorze pi³ki nieprzepisowego zagrania i ukara³ ³obeskiego
obroñcê ¿ó³t¹ kartk¹. 67 minuta spotkania pi³kê w œrodku pola otrzymuje
Micha³ NiedŸwiecki. Rozpoczyna rajd
w stronê bramki gospodarzy, mija
dwóch zawodników, lecz zatrzymuje
siê na kolejnym, który powstrzymywa³
go nieczysto za co ogl¹da ¿ó³ty kartonik.
W 75 minucie po raz kolejny goœcie
mieli szanse na zdobycie bramki, po
wybiciu przez bramkarza gospodarzy
pi³ki z pi¹tego metra ta spada wprost na
g³owê £ukasza Petery, a ten zagrywa j¹
bardzo mocno w stronê Krzysztofa Stefaniaka. Zawodnik Œwiatowida wychodzi sam na sam z bramkarzem, lecz po
jego strzale pi³ka o centymetry mija
bramkê Floty. W 79 minucie do prostopadle zagranej pi³ki dobiega Sebastian
Kwiatkowski, wychodzi sam na sam z
bramkarzem goœci i podwy¿sza wynik
na 6:0. 84 minuta meczu, po rzucie ro¿nym dla Floty goœcie wychodz¹ z
kontr¹, pi³kê otrzymuje Stefaniak i po
krótkim rajdzie podaje na wolne pole do
Su³kowskiego, który wychodzi na
czyst¹ pozycjê, oddaje strza³, lecz pi³ka
szybuje nad bramk¹. W 86 minucie gospodarze mogli podwy¿szyæ wynik,
lecz wspania³¹ interwencj¹ popisa³ siê
Micha³ Tchurz, wybijaj¹c pi³kê na rzut
ro¿ny.
Sêdzia g³ówny doliczy³ jeszcze 3
minuty do regulaminowego czasu gry,
ale ¿aden z zespo³ów nie skonstruowa³
ju¿ ¿adnej dogodnej sytuacji do zdobycia bramki. Spotkanie zakoñczy³o siê
wysok¹ wygran¹ gospodarzy. Goœcie
ze spuszczonymi g³owami opuszczali
sztuczn¹ murawê w Œwinoujœciu. Niew¹tpliwie by³a to sroga lekcja futbolu,
która obna¿y³a wszystkie braki i niedoci¹gniêcia w grze ³obeskiego Œwiatowida.
Œwiatowid wyst¹pi³ w sk³adzie:
Bramkarz: Micha³ Tchurz, obroñcy:
£ukasz Petera, Marcin Mosi¹dz, Mieczys³aw Bojanowski, Bartek Sygnowski, pomocnicy: Micha³ Koba, £ukasz
Niko³ajczyk, Jacek Szabunia, Micha³
NiedŸwiecki, napastnicy: Tomasz Rokosz, Krzysztof Stefaniak, rezerwowi:

Mateusz Ostaszewski, Dariusz Kêsy,
Patryk Pañka, Piotrek Dryk, £ukasz
Su³kowski.
- Jak byœ podsumowa³ dzisiejsze spotkanie?
Micha³ NiedŸwiecki: - W tym meczu
wysz³y na wierzch wszystkie nasze braki. Wysoka pora¿ka na pewno boli, ale
trzeba wyci¹gn¹æ z niej jakieœ wnioski
i poprawiæ s³abe strony. Jestem przekonany, ¿e bêdzie coraz lepiej, a szczyt
formy przyjdzie na œrodek sezonu.
- Jakie nastawienie przed œrodowym
meczem?
Micha³ NiedŸwiecki: - Licz¹ siê tylko
i wy³¹cznie trzy punkty.
- Pojawi³eœ siê na boisko w drugiej
po³owie. Mia³eœ okazjê ogl¹daæ
pierwsz¹ po³owê z ³awki, a w drugiej
zmierzyæ si³y z rywalami na boisku.
Jak oceniasz to spotkanie?
Mateusz Ostaszewski: - Pierwsze 10
minut nie wygl¹da³o tak Ÿle w naszym
wykonaniu, ale póŸniej gospodarze

IV liga zachodniopomorska
- II kolejka
Ina Goleniów - Vineta Wolin 2 - 4,
Stal Szczecin - Kluczevia Stargard 6
- 3, Hutnik Szczecin - Leœnik/Rossa
Manowo 1 - 2, Gryf Kamieñ Pomorski - Orze³ Wa³cz 6 - 0, Arkonia
Szczecin - K³os Pe³czyce 0 - 3, Astra
Ustronie Morskie - Wiekowianka
Wiekowo 2 - 0, Lech Czaplinek Rasel Dygowo 0 - 1, Ba³tyk Koszalin - Sarmata Dobra 1 - 1.
1. Vineta Wolin
2. K³os Pe³czyce
3. Leœnik/Rossa Manowo
4. Rasel Dygowo
5. Sarmata Dobra
6. Ba³tyk Koszalin
7. Arkonia Szczecin
8. Gryf Kamieñ Pomorski
9. Astra Ustronie Morskie
10. Stal Szczecin
11. Hutnik Szczecin
12. Orze³ Wa³cz
13. Ina Goleniów
14. Lech Czaplinek
15. Wiekowianka Wiek.
16. Kluczevia Stargard

6 6:2
6 4:0
6 4:2
6 2:0
4 3:1
4 3:1
3 4:3
3 6:1
3 2:1
3 6:7
1 2:3
1 1:7
0 3:6
0 0:3
0 0:4
0 3:8

Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - II kolejka
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Kasta
Szczecin-Majowe 4 - 0, Jeziorak
Szczecin - Promieñ Mosty 5 - 1,
GKS Mierzyn - Sparta Wêgorzyno
2 - 4, Pomorzanin Przybiernów Wicher Brojce 3 - 2, B³êkitni II Stargard - Masovia Maszewo 4 - 2, Iskra
Golczewo - Radowia Radowo Ma³e
7 - 0, Flota II Œwinoujœcie - Œwiatowid £obez 6 - 0, Chemik II Police Tanowia Tanowo 0 - 3.

przejêli inicjatywê. Nie ma co ukrywaæ,
¿e byli od nas du¿o lepsi, co te¿ pokazali na boisku. W drugiej po³owie gra
naszego zespo³u wygl¹da³a lepiej, straciliœmy dwie bramki i stwarzaliœmy
okazje do strzelenia gola. Szkoda, ¿e
nie uda³o siê nam zdobyæ choæby honorowego trafienia. Trzeba wyci¹gn¹æ
wnioski i graæ dalej.
- Jak nastroje przed œrodowym spotkaniem?
Mateusz Ostaszewski: - Ca³y czas
mam ze sob¹ szalik Œwiatowida, mam
nadzieje, ¿e przyniesie szczêœcie i liczê
na wygran¹.
Ju¿ jutro Œwiatowid zmierzy siê z rezerwami Chemika Police. Ju¿ wiadomo, ¿e
pierwszy zespó³ z Polic, wystêpuj¹cy,
na co dzieñ w III lidze, ma w tym terminie pauzê i nie bêdzie to ³atwe spotkanie. Wszystkich kibiców pi³ki no¿nej
gor¹co zapraszamy na to spotkanie,
które odbêdzie siê w œrodê 29 sierpnia
o godzinie 17.00 na stadionie w £obzie
przy ul. Siewnej.
(o)

Wyniki i Tabele
1. Iskra Golczewo
6 10:1
2. Flota II Œwinoujœcie
6 8:1
3. Jeziorak Szczecin
6 7:1
4. Pomorzanin Przyb.
6 7:2
5. Promieñ Mosty
3 4:5
6. Sparta Wêgorzyno
3 5:5
7. Wybrze¿e Rewalskie R. 3 4:3
8. Tanowia Tanowo
3 4:2
9. Wicher Brojce
3 4:3
10. B³êkitni II Stargard
3 4:6
11. GKS Mierzyn
3 5:6
12. Kasta Szczecin M.
3 4:4
13. Chemik II Police
0 0:5
14. Masovia Maszewo
0 2:8
15. Œwiatowid £obez
0 2:9
16. Radowia Radowo Ma³e 0 0:9

I klasa juniorów
- gr. 1 Szczecin - I kolejka
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Fala
Miêdzyzdroje (25.08), Sparta Gryfice - Jantar Dziwnów 2 - 3, Sarmata
Dobra - Masovia Maszewo 1 - 2,
Pomorzanin Nowogard - Polonia
P³oty 6 - 1, Rega Trzebiatów - Mewa
Resko 3 - 3, Œwiatowid £obez - Ina
Goleniów 1 - 4, Vineta Wolin - Gryf
Kamieñ Pomorski 1 - 5.
1. Pomorzanin Nowogard
2. Gryf Kamieñ Pomorski
3. Ina Goleniów
4. Jantar Dziwnów
5. Masovia Maszewo
6. Mewa Resko
7. Rega Trzebiatów
8. Wybrze¿e Rewalskie R.
9. Fala Miêdzyzdroje
10. Sparta Gryfice
11. Sarmata Dobra
12. Œwiatowid £obez

3 6:1
3 5:1
3 4:1
3 3:2
3 2:1
1 3:3
1 3:3
0 0:0
0 0:0
0 2:3
0 1:2
0 1:4

13. Vineta Wolin
14. Polonia P³oty

0 1:5
0 1:6

Cenny remis Sarmaty
„Ba³tyk Koszalin z Sarmat¹ Dobra
w pierwszej parze” - tak zatytu³owa³
sobotni G³os Koszaliñski weekendowe mecze IV ligi zachodniopomorskiej. W publikacji zamieszczonej pod
ww. tytu³em czytamy m.in.: „Kolejkê
zakoñczy niedzielny mecz Ba³tyku z
Sarmat¹. Obie dru¿yny rozpoczê³y
sezon od wygranych po 2:0 i dziel¹
miejsca 2-4 w tabeli. Bêdzie to zatem
niemal mecz na szczycie. - Sarmata to
solidny czwartoligowiec i nieobliczalny rywal - ocenia rywala trener
Ba³tyku Wojciech Polakowski” - koniec cytatu.
Powy¿sze s³owa trenera potwierdzi³y siê podczas niedzielnego meczu,
gdy¿ Sarmata okaza³ siê trudnym i wymagaj¹cym rywalem dla dru¿yny Ba³tyku maj¹cej ci¹gle III ligowe aspiracje. Zawodnicy z Dobrej zagrali od pocz¹tku bez respektu wobec rywala z III
ligow¹ przesz³oœci¹ i ju¿ w 1' min.
meczu Emilian Kamiñski znalaz³ siê
w dogodnej sytuacji lecz uderzona
przez niego pi³ka przelecia³a obok
lewego s³upka bramki Ba³tyku. W nastêpnych minutach to pi³karze Sarmaty wypracowywali dogodniejsze sytuacje do strzelenia bramki, lecz ¿adnemu z nich nie uda³o siê otworzyæ konta
bramkowego. Pod koniec pierwszej
po³owy inicjatywê na boisku przejêli
gospodarze i to oni stwarzali coraz
wiêksze zagro¿enie pod bramk¹ goœci,
m.in. bramkarz Sarmaty Tomasz D¿egan kapitaln¹ obron¹ wygra³ pojedynek „sam na sam” z pi³karzem Ba³tyku, a w 39 min. po rajdzie praw¹ stron¹
pi³ka po strzale Tomasza Sêka wyl¹dowa³a na poprzeczce bramki Sarmaty i
uciek³a na aut bramkowy.
Pocz¹tek drugiej po³owy meczu to
przewaga w polu dru¿yny gospodarzy
i próby wyprowadzenia skutecznej
kontry w wykonaniu dru¿yny goœci,

jednak wszystkie poczynania zawodników obu dru¿yn by³y nieskuteczne.
W 65' Ba³tyk uzyska³ prowadzenie, po
dalekim wyrzucie pi³ki z autu przez
zawodnika gospodarzy pod bramkê
Sarmaty, pi³kê uderzy³ g³ow¹ Pawe³
Kotwica, a ta odbi³a siê jeszcze od g³owy pomocnika Sarmaty Damiana
Dzierbickiego i wpad³a do bramki
Sarmaty tu¿ obok lewego s³upka,
czym kompletnie zaskoczy³a dobrze
spisuj¹cego siê w bramce Tomasza
D¿egana.
Prowadz¹c 1:0, pi³karze Ba³tyku
poczuli siê mocno zadowoleni tym
rezultatem i oddali inicjatywê dla graj¹cych z coraz wiêksz¹ determinacj¹
pi³karzy z Dobrej. W 86' pi³karze Sarmaty przy lewej stronie boiska bardzo
szybko wykonali rzut wolny: Wojciech Bonifrowski zagra³ precyzyjnie
do Emiliana Kamiñskiego a ten strza³em z naro¿nika pola karnego w „d³ugi
róg” zmusi³ do kapitulacji Mateusza
Strusia, bramkarza Ba³tyku.
Mimo doliczenia dwóch minut do
czasu gry przez sêdziego g³ównego,
na strzelenie zwyciêskiej bramki dla
zawodników obu dru¿yn zabrak³o ju¿
czasu i mecz siê zakoñczy³ siê remisem1:1.
Ba³tyk Koszalin - Sarmata Dobra 1:1 (0:0)
Strzelcy bramek: dla Ba³tyku
Pawe³ Kotwica (64'), dla Sarmaty
Emilian Kamiñski (86').
Sk³ad Sarmaty: Tomasz D¿egan,
Piotr Grochulski, Piotr Klêczar, Wojciech Dorsz (68' Wojciech Bonifrowski), Emilian Kamiñski, Krzysztof
Szkup ( 81' Andrzej Jod³owski), Damian Padziñski, Kamil Pacelt, Zdzis³aw Szw¹der, Damian Dzierbicki,
Seweryn Wrzesieñ (60 Damian Mosi¹dz).
estan

Udana inauguracja
lekkoatletów ARBODU
W minion¹ sobotê
(25.08), udzia³em w
zawodach na stadionie
lekkoatletycznym w
Koszalinie, zawodnicy
UKS ARBOD z Dobrej
rozpoczêli jesienny cykl
startów.
Po dwumiesiêcznej przerwie
wakacyjnej start naszych zawodników nale¿y uznaæ za udany. Najlepsze wyniki osi¹gnêli: Milena Sadowska (1000 m - 3.14,51 minuty),
Ryszard Rzepecki (600 m - 1.32,59
min.); s¹ to nowe rekordy ¿yciowe
tych zawodników - jedne z najlepszych w województwie w kategorii
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m³odzików. Wartoœciowe wyniki
osi¹gnê³y równie¿ Kinga Borysiak
(600 m - 1.51,03 min.) oraz Ma³gorzata Stefañska (200 m - 30,27 s.).
Przed naszymi zawodnikami kolejne starty na stadionach Bia³ogardu,
Szczecina i Poznania.
UKS

Granie w planie
IV liga zachodniopomorska - III i VI kolejka
29.08.2012 r. - œroda:
17.00 K³os Pe³czyce - Stal Szczecin
17.00 Wiekowianka Wiekowo - Arkonia Szczecin
17.00 Sarmata Dobra - Astra Ustronie Morskie
17.00 Rasel Dygowo - Ba³tyk Koszalin
17.00 Leœnik/Rossa Manowo - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 Vineta Wolin - Hutnik Szczecin
17.00 Kluczevia Stargard - Ina Goleniów
17.00 Orze³ Wa³cz - Lech Czaplinek
01.09.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Vineta Wolin
Astra Ustronie Morskie - Rasel Dygowo
Arkonia Szczecin - Sarmata Dobra
11.00 Hutnik Szczecin - Kluczevia Stargard
16.00 Lech Czaplinek - Leœnik/Rossa Manowo
17.00 Ba³tyk Koszalin - Orze³ Wa³cz
17.00 K³os Pe³czyce - Wiekowianka Wiekowo
05.09.2012 r. - œroda:
18.00 Stal Szczecin - Ina Goleniów

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n - III i IV kolejka
29.08.2012 r. - œroda:
17.00 Wicher Brojce - B³êkitni II Stargard
17.00 Tanowia Tanowo - Pomorzanin Przybiernów
17.00 Œwiatowid £obez - Chemik II Police
17.00 Sparta Wêgorzyno - Flota II Œwinoujœcie
17.00 Radowia Radowo Ma³e - GKS Mierzyn
17.00 Promieñ Mosty - Iskra Golczewo
17.00 Kasta Szczecin-Majowe - Jeziorak Szczecin
18.00 Masovia Maszewo - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
01.09.2012 r. - sobota:
GKS Mierzyn - Promieñ Mosty
Flota II Œwinoujœcie - Radowia Radowo Ma³e
Chemik II Police - Sparta Wêgorzyno
Pomorzanin Przybiernów - Œwiatowid £obez
Wicher Brojce - Tanowia Tanowo
17.00 Jeziorak Szczecin - Masovia Maszewo
17.00 Iskra Golczewo - Kasta Szczecin-Majowe
02.09.2012 r. - niedziela:
17.00 B³êkitni II Stargard - Wybrze¿e Rewalskie Rewal

A klasa Szczecin gr. 1 - I kolejka
01.09.2012 r. - sobota:
Sowianka Sowno - Bizon Cerkwica
Pionier ¯arnowo - B³êkitni Trzyg³ów
15.00 Mewa Resko - Korona Stuchowo
17.00 Sparta Gryfice - Ba³tyk Gostyñ
17.00 Orze³ £o¿nica - Jantar Dziwnów
02.09.2012 r. - niedziela:
16.00 Orze³ Prusinowo - Fala Miêdzyzdroje

B klasa Szczecin gr. 1 - I kolejka
01.09.2012 r. - sobota:
Zalew Stepnica - Gardominka/Polonia II Mechowo
Znicz Wysoka Kamieñska - Pomorzanin II Przybiernów
16.00 Zieloni Wyszobór - Ba³tyk Miêdzywodzie
17.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Huragan Wierzchos³aw
02.09.2012 r. - niedziela:
14.00 Pomorzanin II Nowogard - Jastrz¹b £osoœnica

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin - II i III kolejka
29.08.2012 r. - œroda:
11.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Œwiatowid £obez
14.00 Fala Miêdzyzdroje - Polonia P³oty
14.00 Ina Goleniów - Sparta Gryfice
15.00 Masovia Maszewo - Rega Trzebiatów
17.00 Jantar Dziwnów - Sarmata Dobra
17.30 Mewa Resko - Pomorzanin Nowogard
17:30 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Vineta Wolin
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Œlub Eweliny i Marcina

£obeska Dziesi¹tka coraz popularniejsza

Prawie stu zawodników na starcie
(£OBEZ) 19 sierpnia
2012 r. odby³y siê
zawody £obeska
Dziesi¹tka - Bieg o
Puchar Marsza³ka
Województwa
Zachodniopomorskiego.
Na starcie stanê³o 91
osób, w tym 12 kobiet.
Przy bardzo upalnej pogodzie
zawodnicy mieli do pokonania dok³adnie 9600 m. Z uwagi na niesprzyjaj¹c¹ bieganiu pogodê, organizatorzy rozstawili dla zawodników na trasie trzy punkty z wod¹.
W klasyfikacji OPEN mê¿czyzn
zwyciê¿y³ Bartosz Jurgielewicz ze
Szczecina, drugi na mecie by³ reprezentant gospodarzy Robert Ga³an, a
trzeci Tomasz Waszczuk ze Szczecina. W kategorii OPEN kobiet wygra³a El¿bieta Romej z £obeskiego Klubu Biegacza Trucht, bez trudu pokonuj¹c o wiele m³odsze rywalki. Drugie miejsce zajê³a Kaja Lasecka z Po³czyna-Zdroju, a trzecie Magdalena
Waszczuk ze Szczecina.
W tym roku w mistrzostwach
powiatu ³obeskiego przewidziano
nagrody dla najlepszych trzech zawodników i zawodniczek z naszego
terenu. Mistrzyni¹ powiatu zosta³a
po raz drugi z rzêdu El¿bieta Romej
z Ro¿nowa, drug¹ zawodniczk¹ na
podium by³a Emilia Michniewicz z
£obza. Tak¿e ubieg³orocznemu mistrzowi powiatu uda³o siê obroniæ
tytu³. Na pierwszym stopniu podium
po raz kolejny stan¹³ Robert Ga³an
z £obza, drugie miejsce przypad³o
biegaj¹cemu od niedawna Markowi
Lubczyñskiemu z £obza, a trzecie
Dariuszowi Pietrowskiemu z Dalna.
Nastêpnie nagrodzono zawodnika niepe³nosprawnego, którym
by³ Józef Buczyñski z Bia³ogardu i
najstarszego zawodnika - Bronis³awa Maciuszko, licz¹cego sobie ju¿
78 lat i nadal bêd¹cego w œwietnej
formie.
Kolejnym punktem programu
by³o nagrodzenie zawodników w

kategoriach wiekowych. Pami¹tkowe statuetki i nagrody otrzyma³y
trzy najlepsze zawodniczki i trzech
najlepszych zawodników w swoich
kategoriach wiekowych. Po ceremonii dekoracji by³o oczekiwane
przez wszystkich losowanie nagród.
Tu szansê na nagrodê mieli ci, którzy w swoich kategoriach zajêli odleg³e miejsca. Nagrody zwyciêzcom, a tak¿e szczêœliwcom podczas
losowania wrêcza³a sekretarz gminy Monika Jarzêbska. Nag³oœnienie
i spikerkê prowadzi³ Zbigniew Garzyñski z Choszczna, spikerem
przedstawiaj¹cym wbiegaj¹cych
zawodników na stadion by³ Mariusz
W³odarz.
G³ównym sponsorem zawodów
by³ Urz¹d Miejski w £obzie. Ze
œrodków gminy zakupiono nagrody
i statuetki dla nagradzanych w kategoriach wiekowych, pami¹tkowe
medale dla wszystkich uczestników
zawodów, nagrody do losowania
oraz posi³ek regeneracyjny dla zawodników.
Nagrody i puchary dla zwyciêzców w klasyfikacji OPEN ufundowa³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagrody i puchary dla mistrzów
i mistrzyñ powiatu zakupione zosta³y ze œrodków Starostwa Powiatowego w £obzie.
Sponsorami zawodów byli tak¿e: firma Ekowat, zak³ad fotograficzny Foto Pyrczak, sklep Autex,
sklep STIHL oraz hurtownia Wokavit. Organizatorzy zawodów dziêkuj¹ wszystkim osobom pomagaj¹cym w sprawnym przeprowadzeniu
zawodów.
MH

Miejsca i wyniki biegaczy
£KB „Trucht” w biegu OPEN
2. Robert Ga³an
23. Marek Lubczyñski
33. Dariusz Pietrowski
35. El¿bieta Romej
39. Ryszard Jamro¿y
48. Tadeusz Szuba
84. Jan Rokosz
85. Emilia Michniewicz
91. Józef Buczyñski

0.36.32
0.42.15
0.43.53
0.44.12
0.45.32
0.47.07
1.02.35
1.04.08
1.40.35

