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Hycel do kotów
w worku, czyli
o ochronie
zwierz¹t
Znany lekarz i polityk
PO wywo³uje skandal
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Znany lekarz i polityk PO wywo³uje skandal
Gryfice lotem
b³yskawicy obieg³a
wieœæ, ¿e w czwartek, 30
sierpnia, po po³udniu,
lekarz (urzêduj¹cy tak¿e
w szpitalu w Resku) i
radny Krzysztof Kozak
zosta³ pobity przez
mieszkañca Gryfic
Fluderskiego.
Jeszcze tego samego dnia, o
godz. 20.24, tak¹ informacjê poda³
SuperPortal24, opatruj¹c j¹ tytu³em: „Pobili doktora Kozaka - skandal!”. Na drugi dzieñ rano jeszcze
wymowniejszy by³ tytu³ na portalu
gazety Trybun Ludu: „Czy naæpana
ho³ota zaatakowa³a Kozaka...???”.
„Trybun” dopatrzy³ siê w tym
zdarzeniu takich oto powi¹zañ:
„Dzisiaj odbêdzie siê posiedzenie
sesji Rady Miejskiej (burzliwe jak
mówi¹ niektórzy), nasuwa siê wiêc
pytanie - czy ten brutalny incydent
mia³ z tym coœ wspólnego??? Sk¹d
to pytanie? A no st¹d, ¿e napastnik podobno F. - jest powi¹zany z
„obroñc¹” burmistrza niejakim Cz.
i ca³¹ reszt¹. By³ te¿ kandydatem na
radnego w ostatnich wyborach samorz¹dowych, niestety z marnym
skutkiem. Pytanie wiêc wydaje siê
jak najbardziej zasadne…”
„SuperPortal24” nie dopatruje
siê zwi¹zku zamachu na radnego
Kozaka z burmistrzem, bo najbardziej martwi go to, czy radny dotar³
na komisjê i czy pojawi siê na sesji.
Cytujê: „Dzisiaj (30 sierpnia) w godzinach popo³udniowych, obradowa³a jedna z Komisji Rady Miejskiej w Gryficach, której cz³onkiem
jest miêdzy innymi dr Krzysztof
Kozak radny z klubu Razem. W
przerwie radny na chwilê opuœci³
gmach Urzêdu Miejskiego i zosta³
zaatakowany s³ownie przez m³odego mieszkañca Gryfic (znanego w
niektórych krêgach). Poniewa¿ zignorowa³ zachowanie mê¿czyzny,
ten postanowi³ u¿yæ silniejszych
„argumentów” i po prostu pobi³ radnego Krzysztofa Kozaka u¿ywaj¹c
w tym celu zarówno r¹k, jak i nóg.
Prawdopodobnie radny K. Kozak
czuje siê Ÿle, ale wróci³ na posiedzenie Komisji. (…) Dr i radnemu
Krzysztofowi Kozakowi szczerze
wspó³czujemy i mamy nadziejê, ¿e
ten karygodny incydent nie wykluczy Go z obrad jutrzejszej sesji
Rady Miejskiej”. - cytat dos³owny.
A przecie¿ by³a by to niepowetowana strata dla miasta, gdyby radny
Kozak na sesjê nie dotar³.

Zapytany o ten incydent na sesji
Rady Miejskiej, przez jednego z
radnych, równie¿ nie rozwia³ ich
w¹tpliwoœci, opisuj¹c to zdarzenie
w s³owach: Wczoraj na drodze publicznej napotka³em gówno. S³ysz¹c pomruki oburzenia, wyszed³
zza mównicy i mówi¹c, gdzie mog¹
go biæ, pokaza³ wszystkim... ty³ek.

Radny Krzysztof Kozak na sesji

I choæ w obu doniesieniach nie
podano nazwiska napastnika, my je
ujawnimy. Problem z tym, ¿e podano dezinformacjê, która mia³a ustawiæ bieg wydarzeñ w pewnym œwietle, korzystnym dla radnego Krzysztofa Kozaka, gdy¿ - jak wynika z
wypowiedzi œwiadków - sprawy
maj¹ siê zupe³nie odwrotnie! To
Krzysztof Kozak zaatakowa³ pana
S³awomira Fluderskiego (a wiêc nie
tego F., o którym pisz¹ portale), który stan¹³ w obronie ojca, Bogus³awa.
Uda³o nam siê porozmawiaæ z
czterema œwiadkami tego zdarzenia. W czwartek w Gazecie Gryfickiej przedstawimy szczegó³owo
wersje osób, które bra³y udzia³ w
tym zajœciu oraz tych, które to obserwowa³y.
Z wypowiedzi pana Bogus³awa
Fluderskiego wynika, ¿e jak podjecha³ pod bramê m³yna (za urzêdem),
w którym mieszka, i wysiad³, by
otworzyæ bramê, zaatakowa³ go jeden z psów, które w tym czasie radny Krzysztof Kozak wyprowadzi³
na spacer, w przerwie obrad komisji. Psy by³y bez kagañców i smyczy.
Radny Kozak mia³ nimi szczuæ i
zwyzywaæ Fluderskiego, za to, ¿e
zrobi³ mu i psom zdjêcia, komentuj¹c, ¿e radny ³amie prawo.
Z pomoc¹ l¿onemu ojcu pospieszy³ syn, S³awomir Fluderski, którego Kozak - jak powiedzia³ nam m³ody gryficzanin obserwuj¹cy to zdarzenie: „Chwyci³ pana S³awka i zapali³ mu z baniaka. Uderzy³ go z
g³owy”. Wys³uchaliœmy i nagraliœmy imiennie czterech œwiadków
potwierdzaj¹cych wersjê panów
Fluderskich, ojca i syna, którzy s¹
gotowi zeznaæ to przed prokuratur¹,
a jak siê dowiedzieliœmy, niektórzy
ju¿ zeznawali, a inni bêd¹.
Wersja Krzysztofa Kozaka jest
taka, jak poda³y portale - zosta³ pobity, ale - niestety - w miejscu, gdzie
nikt tego nie móg³ widzieæ. Twierdzi, ¿e z g³ówki nikogo nie uderzy³.
Zrobi³em nawet z panem Kozakiem
wizjê lokaln¹. Jednak na nagranie
swojej wersji nie zgodzi³ siê.

Na nagranie swoich wersji zgodzili siê ci, co widzieli to zdarzenie.
Oto krótki fragment relacji m³odego
gryficzanina.
ŒWIADEK nr 2 (nazwiska zachowujemy do naszej wiadomoœci).
- Jak pan znalaz³ siê w tym miejscu?
- Wraca³em z Hosso i szed³em do
brata, który mieszka tutaj obok.
Us³ysza³em, ¿e ktoœ tam krzyczy:
h..ju, ty mi tam mo¿esz i takie tam,
wiêc zbli¿y³em siê. W momencie,
gdy doszed³em, s³ysza³em i widzia³em, ¿e ten pan Kozak...
- Zna³ go pan wczeœniej, czy
widzia³ pan obcego mê¿czyznê?
- Widzia³em, ¿e to jest ta osoba,
bo widzia³em te¿ w gazecie, kiedyœ
nag³ówki by³y mi skojarzy³em po
prostu. On by³ ordynatorem szpitala
kiedyœ. Jak ju¿ doszed³em, to zobaczy³em, ¿e zachowuje siê bardzo
agresywnie do pana S³awka, którego te¿ zna³em. Pan S³awek mówi³: OdejdŸ cz³owieku, co ty robisz. A on
¿e zaraz poszczuje psami. Chwyci³
pana S³awka i zapali³ mu z baniaka.
Uderzy³ go z g³owy. Pan S³awek siê
cofn¹³ i pan Kozak lecia³ na pana
S³awka i wywróci³ siê. Wtedy poszczu³ go psami. Pan S³awek odbieg³ od tych psów. By³y dwa psy,
oba bez kagañca, jeden mia³ tylko
taki pas. Ja widz¹c, jak polecia³ na
pana S³awka, krzykn¹³em: - Cz³owieku! Co ty robisz?! Zaraz zadzwoniê na policjê! - On siê przewróci³, zobaczy³ mnie i w tym momencie krzycza³ do pana S³awka: Ja ciê skur...nu udupiê! Dzwoniê na
policjê! - Po czym wyj¹³ telefon i
zacz¹³ dzwoniæ. Pan S³awek odsun¹³ siê i powiedzia³ do mnie: Widzia³eœ, wiêc bêdziesz œwiadkiem. - Rêce wzi¹³ do góry, ¿e on mu
nic nie zrobi³, czego osobiœcie by³em œwiadkiem.
- Daleko sta³ pan od tego zdarzenia? 20-30 metrów?
- Dziesiêæ metrów. Widzia³em i
s³ysza³em wszystko.
- Jak zachowywa³y siê psy?
- Bardzo agresywnie. On poszczu³: - Bierz, bierz t¹ kurwê.
Bierz, zabij t¹ kurwê - tak krzycza³.
Do mnie te¿ podlecia³y te psy. Jakoœ
uda³o mi siê odpêdziæ te psy, ale
rzeczywiœcie by³y agresywne, chocia¿ to takie psy, ¿e bym nie powiedzia³, ¿e one potrafi¹ byæ agresyw-

ne, ale jaki pan, taki pies.
- Widzia³ pan do koñca ca³¹ sytuacjê?
- Tak.
Co ciekawe, w sprawie pojawia
siê równie¿ Jacek Zdancewicz (radny powiatu i niedawno zwolniony
dyscyplinarnie dyrektor ZGK) oraz
prokurator Krzysztof Mejna, który
pojawi³ siê na miejscu powiadomiony telefonicznie, ale nie wiadomo,
czy by³ s³u¿bowo, czy prywatnie.
Jak mi powiedzia³ Krzysztof Kozak, gdy zosta³ przewrócony i pobity, chc¹c zadzwoniæ na policjê,
przypadkowo wcisn¹³ mu siê numer
prokuratora Mejny.
Jeszcze ciekawsze jest to, ¿e
prokurator Mejna przyjecha³ póŸniej swoim autem ze Zdancewiczem
odebraæ samochód Kozaka. Zdancewicz wsiad³ i pojecha³ autem
Kozaka, a za nim prokurator Mejna.
Krzysztof Kozak jest prominentnym politykiem PO w Gryficach. Startowa³ na burmistrza z rekomendacj¹ pos³a Konstantego
Oœwiêcimskiego z Rewala.
Kazimierz Rynkiewicz
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Pojaœnia³y s³upy w mieœcie

Kolizja
31.08.2012 r. oko³o godz.
11.30 w £obzie, na ul. Krótkiej,
kieruj¹cy samochodem Mercedes Vito Zbigniew W. (zam.
£obez), nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci podczas manewru
cofania, w wyniku czego uderzy³
w prawid³owo jad¹cy za nim
pojazd VW Polo, kierowany
przez Annê B. (zam. Strzmiele).

Zaginiêcie osoby
29.08.2012 r. oko³o godz.
20.30 Krystian K., lat 30 (zam.
Wêgorzyno), pojecha³ poci¹giem do Radomia i do dzisiaj nie
nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
31.08.2012 r. o godz. 22.50 w
Resku, na ul. Wojska Polskiego,
Marian K., lat 23 (zam. Czarne),
kierowa³ motorowerem marki
Wangye, znajduj¹c siê w stanie

nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem I - 22.56 - 0,93 mg/l, II 23.14 - 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolizja
01.09.2012 r. oko³o godz.
11.00 w £obzie, na ul. Obr. Stalingradu, kieruj¹cy motorowerem Rexy Stanis³aw B. (zam.
Be³czna) nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu od pojazdu poprzedzaj¹cego, w wyniku czego uderzy³ w ty³ pojazdu Renault Master, kierowanego przez Grzegorza M. (zam. £obez)

NietrzeŸwy kieruj¹cy
02.09.2012 r. o godz. 19.10 w
£obzie, na ul. Koœciuszki, Artur
Z. z £obza kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem Igodz. 19.13 - 0.94 mg/l, II - godz.
19.28 - 1.00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

(£OBEZ). W ostatnim czasie Urz¹d Miejski sporo malowa³, bo zarówno
obiekt magistratu, jak i Prokuratury Rejonowej w £obzie, tote¿ zosta³o
troszkê farby w kolorze, jak to ktoœ nazwa³ - pa³acowym.
Tym samym w³adze grodu nad Reg¹ postanowi³y pomalowaæ s³upy
og³oszeniowe, by ju¿ nie straszy³y szaroœci¹, a przyci¹ga³y sw¹ pastelow¹
i ciep³¹ barw¹.
MM

Us³ugi instalacyjno

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

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

tel. 693 638 995
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Podziêkowali
za wspó³pracê
(RESKO). W zwi¹zku
z reorganizacj¹
szkolnictwa na terenie
tej gminy podziêkowano
za wspó³pracê
dyrektorkom
zlikwidowanych
palcówek oœwiatowych.

szczególnie w ostatnich latach, trzeba to podkreœliæ. Nie ¿egnamy siê,
bêd¹ dalej w naszej szkole pracowaæ, ale dziêkujê za ten okres pracy
na stanowisku dyrektora, stanowisku odpowiedzialnym. Przez ten
ca³y czas nigdy nie by³o problemów,
mieliœmy pe³ne zaufanie i za tê pracê chcia³bym paniom jeszcze raz
serdecznie podziêkowaæ - powiedzia³ burmistrz.

Po zlikwidowaniu Szko³y Podstawowej w £osoœnicy, pozosta³a
filia Szko³y Podstawowej w Resku,
w której klas uczyæ siê bêd¹ dzieci
w klasach 0-III, podobnie jak nie
bêdzie ju¿ Szko³y Podstawowej w
£abuniu, która sta³a siê fili¹ Szko³y
Podstawowej w Resku, równie¿ z
oddzia³ami 0-III. Tym samym nie
bêdzie ju¿ osobnych funkcji dyrektorskich w tych szko³ach.
Swojej funkcji nie bêdzie równie¿ pe³ni³a dotychczasowa dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
Ma³gorzata Bia³y, albowiem po³¹czono Gimnazjum ze szko³¹ œredni¹
i wy³oniono nowego dyrektora.
Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski podziêkowa³ za dotychczasow¹ pracê na stanowiskach dyrektorek Szkó³ Podstawowych: Jolancie Sienkiewicz oraz Anecie Kuleszy.
- Mam przyjemnoœæ podziêkowaæ w imieniu swoim, ale i nas
wszystkich - samorz¹du i w imieniu
radnych, mieszkañców, uczniów i
uczennic szkó³, którzy do tych szkó³
chodzili paniom dyrektorkom szkó³
podstawowych za to, ¿e pe³ni³y te
funkcje z wielkim zaanga¿owaniem. By³y to bardzo dobre szko³y,
osi¹ga³y bardzo dobre wyniki,

Zebrani na sali podziêkowali
paniom dyrektorkom rzêsistymi
brawami. W odpowiedzi na s³owa
burmistrza Jolanta Sienkiewicz dotychczasowa dyrektorka Szko³y
Podstawowej w £osoœnicy równie¿
podziêkowa³a za lata wspó³pracy.
- W szkole by³o wiele sytuacji
i nerwowych, i radosnych, i smutnych, ale zawsze wspó³praca z organem prowadz¹cym, czyli z nasz¹
Gmin¹ by³a bardzo dobra. Znajdowaliœmy zrozumienie i wsparcie, za
co bardzo serdecznie dziêkujê panu
burmistrzowi i poprzednim burmistrzom tutaj nieobecnym - panu burmistrzowi Janowi Olszewskimu,
który oœwiatê traktowa³ jako priorytet, pañstwu radnym kolejnych kadencji. Serdecznie dziêkujê, to jest
taki moment, by mi³o i serdecznie
rozstaæ siê ze wszystkimi i ¿eby co
najlepsze zachowaæ w pamiêci a jak
mówi¹ lata szkolne z oddali b³êkitniej¹, w zwi¹zku z tym myœlê, ¿e za
czas jakiœ bêdzie tylko b³êkit wokó³
nas - powiedzia³a Jolanta Sienkiewicz.
Podziêkowanie wyrazi³a równie¿ by³a dyrektorka Szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim Aneta
Kulesza.
MM
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Samochody w prezencie
(£OBEZ-RESKO). W czwartek starostwo
zarejestrowa³o dwa samochody Renault z platform¹
przystosowan¹ do wsiadania dla osób
niepe³nosprawnych na wózku. Samochody
s¹ dziewiêcioosobowe.

- S¹ to samochody, które nabyliœmy z udzia³em Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w 50.procentach. Jeden
samochód kosztuje 121,5 tys. z³.
Musieliœmy dwukrotnie og³aszaæ
przetarg. Pierwszy zosta³ anulowany, albowiem zaproponowane ceny
za samochody by³ wy¿sze od posiadanych przez nas œrodków na ten cel.
Szacuj¹c, sk³adaliœmy zapytania
ofertowe, aby zorientowaæ siê w
cenach i pod te wielkoœci wystêpowaliœmy do PFRON z wnioskiem o
dofinansowanie. Przy zakupie musieliœmy zmieœciæ siê w tych cenach.
W pierwszym przetargu zaproponowana cena za jeden samochód wynosi³a oko³o 130 tys. z³ - powiedzia³

starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
Jeden z samochodów zakupiono
z myœl¹ o Domu Dziecka w £obzie,
drugi natomiast zosta³ przeznaczony dla Domu Opieki Spo³ecznej w
Resku. W Domu Dziecka sporo pieniêdzy by³o wydawanych na transport wychowanków do opieki specjalistycznej. Obecnie, maj¹c w³asny œrodek transportu, DDz bêdzie
móg³ korzystaæ z niego w miarê
koniecznoœci i potrzeb. Z koeli DPS
w Resku wprawdzie posiada³ samochodów do transportu osób niepe³nosprawnych, jednak przy 140.
pensjonariuszach sprzêt zosta³ wyeksploatowany.
MM
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Œcigali za podatki i umarzali
(£OBEZ). Pierwszy miesi¹c wakacji nie zwalnia³
urzêdników od œcigania podatników oraz rozpatrywania kwestii podatkowych.
W lipcu wydano 397 nakazów
p³atniczych i decyzji dla podatników ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz podatku rolnego, 7
decyzji dotycz¹cych odmowy umorzenia podatku od nieruchomoœci
(osoby fizyczne), 10 decyzji dotycz¹cych odroczenia i roz³o¿enia na
raty podatku od nieruchomoœci, w
tym: 8 decyzji dotycz¹cych odroczenia terminów p³atnoœci, na
³¹czn¹ kwotê 8.260z³ (termin zap³aty do koñca roku 2012r.), 2 decyzje
dotycz¹ce roz³o¿enia na raty terminów p³atnoœci, na ³¹czn¹ kwotê
2.698,80 z³ (terminy zap³aty do
15.07.2013r.), 1 decyzjê w sprawie
umorzenia zaleg³ego podatku od
nieruchomoœci w kwocie 4.155,00
z³ (osoba prawna), 9 decyzji o umorzenie zaleg³ego podatku od nieru-
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chomoœci w kwocie 2.799,80 z³
(osoby fizyczne), 5 decyzji o pozostawieniu wniosku podatnika bez
rozpatrzenia. W jednym wypadku
zdecydowano odmówiæ wszczêcia
postêpowania w sprawie umorzenia
zobowi¹zania podatkowego w podatku od nieruchomoœci. Udzielono
równie¿: 21 odpowiedzi dotycz¹cych wielkoœci gospodarstwa rolnego i 8 o figurowaniu podatników w
ewidencji podatkowej.

Oficjalnie dyrektor
(RESKO). Podczas
sesji Rady Miejskiej w
Resku uroczyœcie
powitano i wrêczono
powierzenie dla
dyrektora Zespo³u
Szkó³ dla pana
Dariusza Siemasza.

W zwi¹zku z reorganizacj¹
oœwiaty w gminie Resko Gimnazjum zosta³o po³¹czone z Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, w wyniku czego powsta³ Zespó³ Szkó³. Konkurs
na dyrektora Zespo³u Szkó³ w Resku
wygra³ Dariusza Siemasz, któremu
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski uroczyœcie wrêczy³ powierzenie funkcji podczas obrad Rady
Miejskiej, które w tym dniu odbywa³y siê w sali w Gimnazjum. MM

W tym czasie wystawiono równie¿: 5 zaœwiadczeñ o niezaleganiu
w podatku, 436 upomnieñ z tytu³u
zaleg³oœci podatkowych, w tym: 14
dla osób prawnych, 422 dla osób
fizycznych; 138 tytu³ów wykonawczych, w tym: 14 na kwotê
42.395,00 z³ (dotycz¹ce zaleg³oœci
podatkowych osób prawnych) i 124
na kwotê 24.032 z³ (dotycz¹ce zaleg³oœci podatkowych osób fizycznych). Wezwano 50 podatników do
z³o¿enia informacji na podatek od
nieruchomoœci (dotyczy zmian oraz
kupna- sprzeda¿y).
op

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-tu, osób bezrobotnych
powy¿ej 50-go 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 kosz-

tów wyposa¿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.
£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.

Przedsiêbiorstwo Komunikacji Œamochodowej w Œwidwinie Sp. z o.o.

og³asza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy
na zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej po³o¿onej
w miejscowoœci Œwidwin przy pl. Lotników 6.
Nieruchomoœæ zabudowana obiektem: Dworzec PKS.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 211140,00 z³.
Szczegó³y na stronie internetowej www.pks.swidwin.biuletyn.net

£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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Przyznali dotacjê dla dwóch parafii
(WEGORZYNO) Parafia
w Wêgorzynie i parafia w
Runowie z³o¿y³y wnioski
do gminy o przyznanie
dotacji. Podczas
ostatniej sesji radni
podjêli stosowne
uchwa³y.
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowziêcia NMP w Wêgorzynie w dniu 18 czerwca 2012 roku
z³o¿y³a wniosek o przyznanie dotacji z bud¿etu gminy na prace w 2012
roku na opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowê celem okreœlenia
stanu technicznego i potrzeb remontowych koœcio³a filialnego pw. Œw.
Mateusza Aposto³a w Gardnie.
Ogólny koszt prac objêtych wnioskiem w okresie trzech miesiêcy od
podpisania umowy, wynosi 18.000.
Parafia z³o¿y³a wniosek do gminy o
przyznanie dotacji w kwocie 12.600
z³ tj. 70,00% ogólnych kosztów
prac.
Natomiast Parafia Rzymskokatolicka w Runowie z³o¿y³a wniosek
o przyznanie dotacji z bud¿etu gminy na prace wykonywane w 2012
roku na remont elewacji nawy i zakrystii koœcio³a parafialnego pw. œw.
Tomasza Aposto³a w Runowie.
Wniosek wp³yn¹³ do gminy 17 lutego 2012. Ogólny koszt prac objêtych wnioskiem w okresie od 1 maja
2012 do 31 wrzeœnia 2012 r. wynosi
199.541,88. Parafia z³o¿y³a wniosek do gminy o przyznanie dotacji w
kwocie 50.000 z³ tj. 25,05% ogólnych kosztów prac.

Na sesji obecny by³ Ks. prob.
mgr Janusz Kasper z parafii w Runowie. Wykorzystuj¹c okazjê radna
Barbara Pietrusz zapyta³a ile pieniêdzy ³¹cznie uzyska³ od rady Ksi¹dz
proboszcz na remont koœcio³a w
Runowie.
- Za poprzedniej kadencji otrzyma³em œrodki w wysokoœci 102.000
z³. W poprzednim roku ju¿ za kadencji obecnej Rady otrzyma³em
50.000 z³. Zapraszam wszystkich
chêtnych do obejrzenia koœcio³a.
Wykonaliœmy ogrom pracy. Wiele
pieniêdzy pozyskaliœmy tak¿e z
Ministerstwa (80.000 z³) i od Konserwatora Zabytków. S¹ to kwoty
niebosiê¿ne. Chcia³em te¿ podziêkowaæ mieszkañcom za zaanga¿owanie podczas ró¿nych imprez charytatywnych, jeŸdziliœmy i zbieraliœmy tak¿e pieni¹¿ki po innych parafiach. Obecnie zakañczamy roboty
na zewn¹trz budynku. Efekt jest
naprawdê piorunuj¹cy. Trzeba o ten
zabytek dbaæ, jest to jeden z najbardziej wartoœciowych zabytków w
powiecie jak i ca³ym województwie
- wyjaœnia³ Ks. proboszcz.
Przewodnicz¹cy rady dopytywa³ czy prace remontowe koœcio³a
zbli¿aj¹ siê ku koñcowi - kiedy remonty zostan¹ zakoñczone? Bo z
wypowiedzi proboszcza wynika, ¿e
to nie koniec remontów koœcio³a, w
takim razie chcia³bym us³yszeæ co
jeszcze bêdzie robione w koœciele w
Runowie.
- Przez historyków sztuki koœció³ w Runowie jest uwa¿any za
pere³kê pomorza ze wzglêdu na
wnêtrze koœcio³a, na jego wyposa¿enie. Chyba tylko w trzech œwi¹tyniach naszego województwa zachowa³o siê w 100% zabytkowe wyposa¿enie wnêtrza, w którym s¹ elementy
drewniane, ambona,
barokowy o³tarz.
Nie zosta³o to o dziwo zrabowane przez
okupanta niemieckiego czy te¿ radzieckiego. S¹ plany
aby czyniæ remont
wnêtrza, tym bardziej, ¿e jest to wyposa¿enie drewniane. Na pewno nie
skoñczymy tylko na
remoncie zewnêtrznym - wyjaœni³
wszystkim zgromadzonym proboszcz z
Runowa.
G³os w dyskusji
zabra³ tak¿e so³tys

CMYK

Mielna Józef Korcz, który zaznaczy³, ¿e trzeba tak¿e zadbaæ o mniejsze koœcio³y w gminie, równie piêkne i wa¿ne, tak samo jak koœció³ w
Wêgorzynie i Runowie.
- Podoba mi siê to, ¿e remontujemy koœcio³y. Ale zauwa¿am
pewn¹ niesprawiedliwoœæ. Powinno
zadbaæ siê tak¿e o inne, mniejsze
koœcio³y w gminie Wêgorzyno, a nie
tylko o koœció³ w Wêgorzynie i Runowie. Dla ka¿dego mieszkañca
koœció³ jest pere³k¹. Sk³ada³em jakieœ 3-4 lata wstecz wniosek o remont dzwonnicy w Mielnie. Do tej
pory jest jakoœ cichutko i nic w tym
kierunku nie zosta³o zrobione. Niestety zapomina siê o ma³ych koœcio³ach - mowi³ zaniepokojony so³tys.
Sekretarz gminy
stara³a siê wszystkim zgromadzonym
na sali wyjaœniæ dlaczego dotacja zosta³a przyznana tylko
dla wspomnianych
dwóch parafii.
- Osob¹ uprawnion¹ do z³o¿enia
wniosku jest parafia, jako w³aœciciel
obiektu, którego zarz¹dza. W przypadku Mielna jest to
parafia
Sielsko.
Akurat wszystkie
trzy parafie, które
z³o¿y³y wnioski do
gminy we Wrzeœniu
poprzedniego roku
otrzyma³y pismo od
p. Burmistrz z zawiadomieniem, ¿e w
bud¿ecie gminy nie
ma œrodków na re-

mont koœcio³ów, ale mog¹ one siê
pojawiæ w trakcie roku. I w tym
przypadku parafia aby nadal ubiegaæ siê o pieni¹dze na swoje koœcio³y, do 30 czerwca tego roku musia³a
z³o¿yæ stosowny wniosek, który
wynika z uchwa³y miejskiej o przyznawaniu dotacji dla parafii. Wp³ynê³y tylko dwa wnioski, parafii
Wêgorzyno i parafii Runowo - wyjaœnia³a sekretarz gminy Marta Banasik.
Po zagorza³ych dyskusjach radni podjêli stosowne uchwa³y. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowziêcia NMP w Wêgorzynie
przyznano dotacjê w wysokoœci
12.000 z³, a Parafii Rzymskokatolickiej w Runowie 30.000 z³. PJ
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INFORMACJE - REKLAMA

Fatum nad zbiornikiem?
(£OBEZ). Mieszkañcy £obza
z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ na
rozpoczêcie prac zwi¹zanych z
budow¹ zbiornika retencyjnego
w tym mieœcie. To jednak wci¹¿
przesuwane jest w czasie. Tak te¿
sta³o siê i tym razem.
Przetarg na wy³onienie wykonawcy prac ziemnych odby³ siê 24
sierpnia. Zosta³ on jednak uniewa¿niony. W przetargu wystartowa³o

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£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.

£obez,
ul. S³owackiego 6.

wprawdzie kilka firm, jednak cena
najkorzystniejszej oferty i tak przekracza³a kwotê, jak¹ Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych mia³ przeznaczon¹
na to zadanie. Tym samym nale¿y
czekaæ na kolejny przetarg i mieæ
nadziejê, ze tym razem jedna z firm
podejmie siê wykonania zbiornika
za pieni¹dze, które ma do dyspozycji ZZMiUW.
MM
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US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy
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„My siê mamy cieszyæ, ¿e wydaliœmy na to 20 tys. z³, bo inne gminy wydaj¹ na to wiêcej i nie

Hycel do kotów w worku, czyli
(RESKO). Burzliwa
dyskusja podczas obrad
Rady Miejskiej dotyczy³a
ochrony zwierz¹t,
a raczej - jej braku.
Wzywanie rakarza do
bezdomnych psów i
brak wiedzy o tym, co
dalej siê z nimi dzieje,
¿adn¹ ochron¹ nie jest.
Sprawa umowy gminy z
panem wy³apuj¹cym psy
trafi do prokuratury, brak
uchwa³y o ochronie
- do s¹du.
Sala posiedzeñ, za któr¹ w sierpniu s³u¿y³o pomieszczenie w tutejszym Gimnazjum by³a wype³niona
goœæmi, którzy przybyli tu, aby
wzi¹æ udzia³ w dyskusji na temat
ochrony zwierz¹t.
Dyskusjê na ten temat podjê³a
radna Edyta Klempczyñska. Wyjaœni³a, ¿e na ostatniej sesji przed
wakacjami poprosi³a burmistrza o
przekazanie kserokopii umowy,
jak¹ gmina Resko zawar³a z panem
Zbigniewem Kossewskim.
- Jest to pan, który zajmuje siê
wy³apywaniem i rzekomo opiek¹
nad wy³apanymi zwierzêtami. Kserokopiê otrzyma³am wraz z pismem
podpisanym przez komendanta
stra¿y miejskiej Roberta Bogdañskiego. Zadawa³am pytania, czy
stra¿nicy posiadaj¹ wiedzê o tym, co
tak naprawdê dzieje siê z naszymi
zwierzêtami. Wielokrotnie monitowa³am, ¿e organizacje zajmuj¹ce siê
ochron¹ zwierz¹t na swoich portalach internetowych zamieszczaj¹
informacjê, ¿e dzia³alnoœæ tego
pana budzi wiele kontrowersji. ¯e
dalszy los zwierz¹t jest nieznany, to
s¹ setki psów. Toczy³y siê w poprzednich latach postêpowania,
które z powodu braku dostatecznych dowodów winy zosta³y umorzone. Ale jeœli s¹ pewne w¹tpliwoœci, jeœli organizacje zwierz¹t bij¹
na alarm, ¿e coœ tutaj jest nie tak... Ja
równie¿ wielokrotnie proszê i podkreœlam, abyœmy przyjrzeli siê temu
tematowi, abyœmy zmienili coœ, co
bêdzie lepsze dla naszych zwierz¹t.
Nie musimy mieæ umowy z kimœ,
czyja dzia³alnoœæ budzi jakiekolwiek w¹tpliwoœci. Ku mojemu zdumieniu, gdy podda³am w w¹tpliwoœæ los naszych zwierz¹t, pan burmistrz 2 lipca podpisuje umowê z
panem Kossewskim ponownie, lek-

cewa¿¹c to, co mówiê i moje sygna³y. Dla mnie ta umowa jest skandaliczna. Nie ma w niej mowy o tym do
jakich hotelowych klatek, gdzie
bêd¹ trafia³y nasze zwierzêta - rozpoczê³a wypowiedzieæ radna.
Nie wnikajmy, co siê z nimi
dalej dzieje
Wyjaœni³a, ¿e gmina Resko podpisa³a umowê z Animal Control z
siedzib¹ w Policach reprezentowan¹ przez w³aœciciela Zbigniewa
Kossewskiego zwana dalej zleceniobiorc¹ o nastêpuj¹cej treœci:
"Przedmiotem niniejszej umowy
jest wy³apywanie, transport oraz
opieka nad bezdomnymi zwierzêtami z terenu gminy Resko. Transport
bêdzie odbywa³ siê do klatek hotelowych Animal Control z siedzib¹ w
Policach."
- Jaki tu jest paradoks! Na
przedostatniej sesji, gdzie te¿ by³a
rozmowa na temat tego pana, us³ysza³am od pana burmistrza, ¿e "my
siê mamy cieszyæ, ¿e wydaliœmy na
to 20 tys. z³, bo inne gminy wydaj¹
na to wiêcej i nie wnikajmy co siê z
nimi dalej dzieje." Wtedy powiedzia³am, ¿e to, co pan do mnie mówi,
jest niehumanitarne, a o innych rzeczach ju¿ nawet nie wspomnê. Zosta³am zmuszona do tego, ¿e skoro

nie mam si³y przebicia tutaj, to zainteresowa³am tym organizacje dzia³aj¹ce na rzecz ochrony zwierz¹t,
miêdzy innymi prê¿nie dzia³aj¹ce
Biuro Ochrony Zwierz¹t z Warszawy. 16 sierpnia pokusi³am siê o to,
aby z przedstawicielami organizacji
zwierz¹t m.in. z Warszawy udaæ siê
w rzekome miejsca, gdzie pan Kossewski mia³by zapewniaæ opiekê
bezdomnym zwierzêtom. Pañstwo z
tych organizacji oparli siê, aby by³o
³atwiej nam do tego dotrzeæ, na
dwóch przypadkach jakie mia³y
miejsce na terenie naszej gminy 24
lipca. Ktoœ podrzuci³ pod gminê 5
kotów zawi¹zanych w worku. Te
koty zosta³y po³o¿one w holu budynku, do czasu przybycia tu pewnej pani. Do kotów zosta³ wezwany
hycel ze Szczecina. Jaka oszczêdnoœæ dla Gminy p³aciæ za hycla,
poza tym w œwietle ustawy koty s¹
zwierzêtami wolno ¿yj¹cymi, a zapobiegamy ich bezdomnoœci przez
sterylizacjê. Stra¿nik miejski powiedzia³, ¿e koty zostan¹ zabrane
przez tego pana do schroniska w
Szczecinie. Jak schronisko w Szczecinie mo¿e przyj¹æ nasze koty, skoro my nie mamy ze schroniskiem
podpisanej umowy? A w naszej
umowie na wy³apywanie i opiekê
nad bezdomnymi zwierzêtami nie

ma mowy o ¿adnym schronisku.
Pani z organizacji pyta³a jednego ze
stra¿ników o psa. By³am œwiadkiem
zdarzenia. Zapamiêta³am tamtego
psa. Na pytanie przedstawicielki
organizacji ochrony zwierz¹t ten
pan nie potrafi³ odpowiedzieæ na
pytanie, da³ telefon komórkowy do
pana Kossewskiego. Oczywiœcie ta
pani zadzwoni³a. Wybra³am siê razem z nimi. Mieliœmy ze sob¹ ukryt¹
kamerê, wszystko zosta³o nagrane,
bêdziecie mogli sobie to obejrzeæ,
zosta³y tym zainteresowane media
ogólnopolskie. W pierwszej Kolejnoœci pan Kossewski skierowa³ nas
do Sierakowa, to ma³a wioska ko³o
Polic, gdzie rzekomo pracownik
pana Kossewskiego powiedzia³, ¿e
tam pies zostanie zabrany. Psa nie
znaleŸliœmy. Pan, który jest szefem
schroniska, powiedzia³: "proszê
pani¹ - nie ma takiej mo¿liwoœci pokazywa³ dokumenty - ¿eby jakikolwiek pies kiedykolwiek trafi³ z
gminy Resko do Sierakowa. Nie ma
takich mo¿liwoœci. Proszê pañstwa,
nie mam z pañstwem podpisanej
umowy". Ten pan pyta³ siê mnie,
gdzie jest Resko, w jakim to powiecie. Wiêc pan Kossewski zdenerwowany kaza³ nam przyjechaæ do
schroniska do Szczecina, gdzie psa
nie znalaz³yœmy. Bardzo zdenerwo-
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wnikajmy, co siê z nimi dalej dzieje.”

rzecz o ochronie zwierz¹t
wany dzwoni³ do pana Gajdzisa, to
równie¿ bêdziecie pañstwo mogli
us³yszeæ w nagraniach. Poszliœmy
porozmawiaæ z pracownikami
schroniska. Pracownicy schroniska,
twierdz¹, ¿e nigdy ¿adne psy ani
koty nigdy nie trafi³y do schroniska
do Szczecina, bo to jest schronisko
tylko dla Szczecina i dla gminy Police. Choæby chcieli zawrzeæ z nami
umowê, to oni takiej umowy z nami
zawrzeæ nie mog¹. Wezwaliœmy na
miejsce policjê, poniewa¿ organizacja zwierz¹t by³a przekonana ju¿, ¿e
zosta³o pope³nione jakieœ przestêpstwo. Przy policjantach pan Kossewski dozna³ olœnienia! Przypomnia³ sobie, ¿e tego psa uœpi³, bo by³
agresywny. Przy takim stanie rzeczy, jak zastaliœmy, nie by³ innego
wyjœcia jak z³o¿yæ zawiadomienie o
pope³nionym przestêpstwie. Zosta³o to zawiadomienie z³o¿one. Ma³o
tego, powiem pañstwu, ¿e s¹ przygotowane pozwy do s¹du i umowy z
panem Kossewskim zostan¹ uniewa¿nione. Uniewa¿nienie umowy
zgodnie z artyku³em 58 kodeksu
cywilnego wi¹¿e siê z tym, ¿e gmina
bêdzie musia³a odzyskaæ wy³apane
zwierzêta i odzyskaæ koszty zap³acone temu panu. To jest nierealne.
Wiem, ¿e organizacja zwierz¹t na
pewno wyœle tak¹ informacjê do
RIO, bo s¹ to publiczne pieni¹dze. I
dla mnie prowadzenie gospodarki
opieki nad zwierzêtami w ten sposób, to jest po prostu skandal. Skandalem jest w ogóle ta umowa. Nie
wiem czy ktoœ, jakiœ prawnik j¹ w
ogóle widzia³. Podpisujecie umowê
z cz³owiekiem, który oferuje wam
u¿ycie broni - karabinek usypiaj¹cy
wobec zwierz¹t agresywnych. To
jest czym zarezerwowany wy³¹cznie dla lekarza weterynarii. Tylko i
wy³¹cznie. Wiêc co my tutaj podpisujemy? Dziwiê siê, ¿e nikt nie pokusi³ siê, aby zorientowaæ siê. o co
tutaj chodzi, tylko podpisujecie tak¹
sam¹ umowê. Ma³o tego wzrastaj¹
stawki z 15 z³ dobowego utrzymania
na 17 z³, transport ze 1,50 z³ do 2 z³.
Na podstawie tych kotów, które zosta³y tu podrzucone, pytam siê dlaczego nie podpiszemy umowy z
¿adnym gabinetem weterynaryjnym? Dlaczego w innych powiatach
stra¿nicy mog¹ sami wy³apywaæ
zwierzêta, dlaczego walczy³am
m.in. o samochód dla stra¿y - by
zejœæ z takich kosztów. Jeœli ten pan
ma siedzibê w Policach i sobie liczy
w jedn¹ stronê ponad 200 z³, jeœli w
ogóle odwióz³ te koty, a nie s¹dzê i
kolejne 200 z³, to ju¿ macie pañstwo
ponad 400 z³ na samym paliwie, to
za te pieni¹dze wysterylizowaliby-

œmy kolejnych kilka kotów. Wiadomo, ¿e jeœli podpisuje siê umowê z
gabinetem weterynaryjnym na jak¹œ
masow¹ sterylizacjê, to pewnie weterynarze zaoferuj¹ preferencyjne
stawki. Nie rozumiem, kto i jaki ma
cel w tym wszystkim. Na czym wam
zale¿y? Na zwierzêtach czy na tym
by pan Kossewski mia³ zarobek?
Dla mnie jest skandaliczne, to co siê
dzieje, my podpisujemy program
opieki nad zwierzêtami, ustanawiamy nadzorami panów stra¿ników,
ale momentami zadajê sobie pytanie, czy panowie maj¹ chêæ w ogóle
pomagaæ tym zwierzêtom - doda³a
radna E. Klempczyñska.
Radna wyjaœni³a równie¿, ¿e na
stronie internetowej powinny znaleŸæ siê informacje na temat miejsca
i godziny z³apania danego psa, powinno byæ wskazane schronisko, do
którego zosta³ odwieziony wraz ze
zdjêciem czworonoga. Jest przepis,
który mówi, ¿e w ka¿dej gminie
powinien byæ wyznaczony dy¿urny
gabinet weterynaryjny, który udziela pomocy rannym zwierzêtom.
Rada Gminy w ramach programu
opieki nad zwierzêtami ma obowi¹zek zapewniaæ ca³odobow¹ opiekê
weterynaryjn¹ dla zwierz¹t poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Dopytywa³a do kogo
mieszkañcy gminy maj¹ siê w takich
wypadkach zwróciæ.
- Nie ma czegoœ takiego i pañstwo nie wykazujecie ¿adnej chêci,
aby to zmieniæ. To, co ja mówiê, to
jak grochem o œcianê, nikt mnie nie
s³ucha tu. Zmusiliœcie mnie do podjêcia takich, a nie innych dzia³añ.
Teraz trudno, konsekwencje tego
bêd¹, jakie bêd¹. Mam pytanie teraz
do panów stra¿ników, kto opiekowa³ siê tymi kotami, do czasu przyjazdu hycla, a¿ on odbierze je w tym
worku? - doda³a radna.
Stra¿nik miejski wyjaœni³, ¿e w
tym czasie by³ na urlopie, ale z tego
co siê orientuje, to koty zosta³y odwiezione i wypuszczone ko³o dworca w Resku. By³ równie¿ problem w
ustaleniu po ilu dniach koty znalaz³y siê w tym miejscu, czy w ci¹gu
dnia, czy te¿ trzech dni. Radna dopytywa³a równie¿, w którym gabinecie by³y sterylizowane koty. Okaza³o siê jednak, ¿e ta kwestia nie
by³a akurat w trosce komendanta
stra¿y miejskiej, aczkolwiek przyzna³, ¿e s¹ to jego kompetencje.
- Opieka nad zwierzêtami w
gminie Resko przypomina sytuacjê
faceta, który ma wkrêcony narz¹d
rozrywkowy w imad³o i stoi w p³on¹cej cha³upie. Pytanie co ma ratowaæ, ¿ycie czy narz¹d? - wyjaœni³

komendant, wywo³uj¹c tymi s³owami oburzenie osób zebranych na
sali. Rozbrajaj¹co wyt³umaczy³, ¿e
u¿y³ takiego porównania, aby d³ugo
nie t³umaczyæ sytuacji w Resku. W
kolejnych s³owach zwróci³ uwagê
na to, ¿e od wielu lat stara³ siê zmieniæ sposób ochrony zwierz¹t w gminie. W tym celu prócz wysy³ania
raportów o ochronie zwierz¹t do
Towarzystwa Ochrony nad Zwierzêtami w Warszawie stara³, prosi³
równie¿ o pomoc w rozwi¹zaniu
problemów, o jakiekolwiek wskazówki. Nie otrzyma³ z Warszawy
¿adnej odpowiedzi. Stara³ siê równie¿ zaanga¿owaæ w³adze gminne i
powiatowe w budowê schroniska
dla zwierz¹t. Bez rezultatu, albowiem Unia nie sfinansuje budowy
schroniska. Przyzna³, ¿e nie ukrywa zdumienia, ¿e nowa ustawa o
ochronie zwierz¹t nie nakazuje chipowania psów, co znacznie u³atwi³oby odnalezienie w³aœciciela.
Przyzna³ te¿, ¿e stra¿nicy nie s¹ w
stanie sprawdziæ czy pies posiada
chip elektroniczny, by ustaliæ w³aœciciela.
Doda³ tak¿e, ¿e zgodnie z
umow¹ psy, które by³y wy³apywane
i wskazywane przez stra¿ miejsk¹,
b¹dŸ so³tysów by³y wy³apywane i po
zrobieniu im zdjêæ odwo¿one przez
wymienionego pana do Szczecina.
Na pytanie radnej Edyty Klempczyñskiej - „gdzie do Szczecina”,
komendant nie udzieli³ rzeczowej
odpowiedzi, zamiast tego stwierdzi³: „jak podpisujê umowê z kimœ,
kto ma koparkê, ¿e bêdzie mi kopa³
dziurê w ziemi, to ja nie bêdê jecha³
i sprawdza³”. Na pytanie radnej odpowiedzieli jednak zgromadzeni na
sali s³owami - „jak to gdzie? Na ulice”.

Uchwa³a ³amie prawo
W g³os komendantowi wesz³a
przedstawicielka Towarzystwa
Ochrony nad Zwierzêtami.
- Do nas siê pan nie zwróci³.
To tak jakby zwraca³ siê pan w sprawie uchwa³ do prezydenta Komorowskiego, tak pan siê zwraca do
Warszawy. prawa trafi do prokuratury, bo tu zosta³a z³amana ustawa o
ochronie zwierz¹t, a uchwala, która
mia³a byæ podjêta na temat bezdomnoœci zwierz¹t, nie wiem, jak¹ ma
moc, poniewa¿ nie wróci³a z powrotem do powiatowego inspektora
weterynarii, który zaopiniowa³ j¹
negatywnie. Macie jak¹œ uchwa³ê, a
tutaj wyraŸnie w ustawie jest napisane, kto to opiniuje i dopiero wtedy
tê uchwa³ê podejmuje siê. Nie
wiem, dlaczego pañstwo nie wskazaliœcie miejsca, tu jest wypisane
jak w elementarzu, co nale¿y zrobiæ,
¿e nale¿y znaleŸæ miejsce dla zwierz¹t gospodarskich, schronisko, jak
tymi zwierzêtami zaj¹æ siê: sterylizacja, leczenie, dokarmianie.... to
wszystko jest. Inspektor weterynarii powiedzia³, ¿e jedna jedyna gmina w powiecie ³obeskim nie przys³a³a poprawionej uchwa³y. I pañstwo
podjêli tê uchwa³ê. To jest fikcja.
Jakaœ uchwa³a zosta³a tu podjêta
niezgodnie z ustaw¹. Ja mogê tej
ustawy nie znaæ, ale ka¿dy urzêdnik
ma obowi¹zek j¹ znaæ, je¿eli dyskutuje na ten temat.
Sprawa z panem Kossewskim,
my go nazywamy hycel, bo tak siê
nazywa ten zawód. Pan Kossewski
na jednym psie potrafi zarabiaæ du¿o.
On go podrzuca z gminy do gminy i
tak jeŸdzi, to s¹ bardzo cenne psy, bo
trudno okreœliæ ile pies mo¿e kosztowaæ, jeœli on go tak przewiezie - powiedzia³a.
Cd. na str. 10
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RESKO
stawicielka Towarzystwa doda³a, ¿e
musi byæ równie¿ umowa ze schroniskiem - tego wszystkiego gmina
Resko nie ma.
B³êdn¹ uchwa³ê przygotowali
urzêdnicy i podjêli radni. Na temat
wymagañ w programie ochrony nad
zwierzêtami gazety lokalne pisa³y
szeroko. Wystarczy³o siêgn¹æ do
artyku³ów, b¹dŸ zadzwoniæ do s¹siedniej gminy. Nie zrobiono tego.
Zamiast tego wezwano hycla do
kotów w zawi¹zanym worku. Zarówno urzêdnicy, jak i radni wykazali siê ca³kowitym brakiem wiedzy
na ten temat, choæ ustawa o ochronie
zwierz¹t nie jest nowa, tylko znowelizowana.

Cd. ze str. 9
W nastêpnych s³owach omówi³a
warunki bytowe oraz cenniki w
wybranych schroniskach.
Nawi¹za³a równie¿ do Z. Kossewskiego, stwierdzaj¹c, ¿e zapewne jego praca nie potrwa ju¿ d³ugo,
a gmina pozostanie z problemem.
- Leki, których u¿ywa pan Kossewski mo¿e kupowaæ tylko lekarz
weterynarii, to tak samo, jak leki
chorych na raka - s¹ tylko na receptê. A pan Kossewski strzela te strza³ki. Nie wiem czy pañstwo chcielibyœcie, ¿eby kosmetyczka pañstwa
usypia³a przed operacj¹. Weterynaria wojewódzka bêdzie dochodzi³a sk¹d ten pan kupuje te leki, dlaczego
dokonuje iniekcji, której nie ma prawa, ja nie mogê zrobiæ kole¿ance
zastrzyku. Powinnam zrobiæ pañstwu sprawê administracyjn¹, poniewa¿ pañstwo podpisujecie umowy, które s¹ niezgodne z ustaw¹, po
drugie naruszaj¹ prawo. Po prostu
trzeba do NSA to zg³osiæ. To s¹ tylko zwierzêta, ale takie rzeczy dziej¹
siê w innych sprawach, zaczynamy
od zwierz¹t. Tak byæ nie mo¿e przyje¿d¿a hycel ponad 100 km w jedn¹
i w druga stronê, pies nie doje¿d¿a.
Tak jak powiedzia³a pani radna ¿aden pies od pañstwa tam nie trafi³.
Psy jak statki widmo
W dyskusjê w³¹czy³a siê równie¿ dyrektor schroniska w Stargardzie Szczeciñskim, która wyjaœni³a,
¿e Z. Kossewski mia³ podpisan¹
umowê z gmin¹ Dolice i twierdzi³,
¿e zwierzêta trafiaj¹ do schroniska
w Stargardzie. Oœwiadczy³a, ¿e
¿adne zwierzêta od pana Kossewskiego nie by³y przyjmowane w
schronisku w Stargardzie, bo nie
mia³ i nie ma podpisanej z nimi
umowy. Powiedzia³¹ równie¿, ¿e
szuka gminy, z której pochodz¹ dwa
podrzucone na ulice Stargardu kaukazy, które jak twierdzi, w ich przywiezieniu tam mia³ udzia³ Z. Kossewski. Doda³a, ¿e podrzuca tak psy
z gminy do gminy.

Z dalszej dyskusji wynika³o, ¿e
zawiadomienie do prokuratury o
pope³nionym przestêpstwie z³o¿y³a
Fundacja Argos.
W rozmowê w³¹czy³a siê pani
Banach z Gardzina, która oœwiadczy³a, ¿e sama szuka domów dla
porzuconych zwierz¹t i sama je sterylizuje odci¹¿aj¹c gminê. Poda³a
dwa przyk³ady znikniêcia psów,
które trafi³y w rêce hycla. G³os zabra³ równie¿ Krystian Klepczyñski,
kierownik posterunku policji w P³otach. W krótkich s³owach wyjaœni³ w
jaki sposób s¹siednia gmina rozwi¹za³a problem, ponosz¹c przy tym
minimalne koszty. Zwróci³ szczególn¹ uwagê na fakt i¿ na terenie
gminy s¹ kojce, poszukiwanie przez
stra¿ników domów dla zwierz¹t,
fakt i¿ to stra¿nicy sami wy³apuj¹
psy, przez co gmina nie ponosi zwi¹zanych z tym kosztów, ale i na
ochronê zwierz¹t dzikich, o czym
podczas sesji nie by³o mowy.
Ale o co chodzi?
Okrêgowy Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami Daria
¯yto doda³a, ¿e Ustawa o ochronie
zwierz¹t obowi¹zuje w RP od 25 lat.
I ona równie¿ ostrzeg³a przed osob¹,
z któr¹ gmina ma podpisan¹ umowê.
Komendant
Gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e
wszystkie kwestie dotycz¹ce zarówno uchwa³y, jak i podpisanej umowy
zosta³y wyjaœnione, radny Jan Czaban poinformowa³, ¿e w ubieg³ym z
gminy wywieziono 44 psy, a tylko
jednego szuka³ w³aœciciel. Poprosi³
o poinformowanie, jakie najwa¿niejsze uchybienia zosta³y zawarte
w uchwale. Na to przedstawicielka
TOZ kolejny raz, tym razem w skrócie powtórzy³a, ¿e powinien j¹ zaopiniowaæ inspektor weterynarii,
powinno byæ wskazane gospodarstwo rolne. Po tych s³owach zebrani
na sali dowiedzieli siê, ¿e w³aœcicielka wskazanego w uchwale gospodarstwa o niczym nie wiedzia³a,
bo nikt jej o zdanie nie pyta³. Przed-

Chroni¹ wzorcowo
Jako wzór do naœladowania odnoœnie opieki nad zwierzêtami warto podaæ gminê £obez, która od lat
intensywnie i z doskona³ymi wynikami dzia³a na rzecz ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzêtami.
Nieobca spo³eczeñstwu ³obeskiemu
jest sterylizacja bezdomnych kotów. Warunek jest taki, ¿e nale¿y
ow¹ bezdomnoœæ udowodniæ. Gmina ma podpisan¹ umowê ze schroniskiem w Bia³ogardzie, nim jednak
do podpisania umowy dosz³o kierownik wydzia³u ochrony œrodowiska Ewa Ciechañska, pracownik
tego wydzia³u Piotr Dynowski oraz
wiceburmistrz Ireneusz Kabat udali
siê na miejsce, aby sprawdziæ, w
jakich warunkach przetrzymywane
s¹ zwierzêta i jakie us³ugi na ich
rzecz prowadzi schronisko. Do marca bie¿¹cego roku gmina p³aci³a jednorazow¹ op³atê za umieszczenie
psa w schronisku w wysokoœci 700
z³. Od kwietnia op³ata ta wzros³a o
300 z³. Schronisko szuka dla psa
rodziny. Gmina ma równie¿ podpisan¹ umowê z lecznic¹ dla zwierz¹t
w £obzie, która posiada hotel. Trafiaj¹ tam nie tylko bezdomne koty w
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celu sterylizacji i psy, ale ró¿ne
zwierzêta potrzebowuj¹ce pomocy.
W tym roku np. by³ to bocian, który
zderzy³ siê z trafostacj¹ i konieczna
by³a amputacja nogi. Ptak zosta³
umieszczony w azylu dla ptaków w
Szczecinie. Dodatkowo miasto stawia domki dla bezdomnych kotów,
aby mia³y gdzie schroniæ siê przed
deszczem i ch³odem. W roku ubieg³ym do schroniska w Bia³ogardzie
trafi³o 20 bezdomnych psów, z pewnoœci¹ by³oby ich wiêcej, gdyby nie
zaanga¿owanie lecznicy i pracowników UM w adopcjê i nie otwartoœæ
spo³eczeñstwa ³obeskiego na przyjmowanie bezdomnych zwierz¹t.
Dodatkowo gmina zakupuje karmê
dla bezdomnych kotów. Gmina nie
p³aci za to osobno za wy³apywanie
zwierz¹t z terenu gminy. To zadanie
nale¿y do pracowników schroniska
w Bia³ogardzie. W ubieg³ym roku
gmina £obez wyda³a na schronisko
14 tys. z³ na pokrycie jednorazowych kosztów przetrzymywania
zwierz¹t (20 psów), dodatkowo 12
tys. z³ na podniesienie standardu
schroniska, na wykonanie domku
dla kotów - 400 z³, na karmê dla
bezdomnych kotów - 630 z³, dla
Eco-Wet w £obzie (lecznica i hotel)
- 5.570 z³, ³¹cznie na kompleksow¹
ochronê bezdomnych zwierz¹t w
roku ubieg³ym gmina £obez zap³aci³a 32 tys. z³.
Jednorazowa op³ata w schronisku obejmuje sterylizacjê, wy³apanie zwierzêcia oraz utrzymanie go w
schronisku.
Z kolei na stronie Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie co jakiœ czas
pojawia siê zdjêcie bezdomnego
psa z proœb¹ o adopcjê. Wystarczy
tylko chcieæ, czytaæ i s³uchaæ o tym,
co dzieje siê u s¹siadów, aby wiedzieæ jakie dokumenty stwarza siê i
co siê uchwala.
Magdalena Mucha
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Naukê czas zacz¹æ
(£OBEZ). Miniony
poniedzia³ek to pierwszy
dzieñ nauki w nowym
roku szkolnym. Na placu
apelowym Zespo³u Szkó³
w £obzie zgromadzili siê
nie tylko przedstawiciele
Starostwa Powiatowego
w £obzie, nauczyciele i
uczniowie tej placówki,
ale i rodzice oraz
absolwenci szko³y, w
tym Pawe³ Przepiórka,
student Wy¿szej Szko³y
Oficerskiej.
Wraz z wybiciem godziny 9.00
na placu apelowym rozpoczê³a siê
uroczystoœæ przywitania roku szkolnego. Uczestniczyli w niej m.in.:
starosta ³obeski Ryszard Brodziñski, wicestarosta Jan Zdanowicz,
cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski
oraz p. dyrektor Wydzia³u Oœwiaty
i Promocji Teresa £añ.
- Skoñczy³ siê czas odpoczynku, z nowymi pok³adami energii
przystêpujemy do pracy. Mam nadziejê, ¿e wystarczy zarówno wam,
jak i nam nauczycielom do czerwca
tej energii, by zebraæ owoce naszej
ca³orocznej pracy w czerwcu 2013
r. Jak zawsze przy takiej okazji
chcia³abym, abyœmy równie¿ pamiêtali o wa¿nych rocznicach, które
œwiêtowaliœmy: o 73 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej i 32 rocznicy podpisania porozumieñ sierpniowych. Rok 2013 jest og³oszony
rokiem Janusza Korczaka, jak zawsze na pocz¹tku roku szkolnego
zastanawiamy siê, jakie zmiany
zajd¹ w szkole od 1 wrzeœnia. W
naszej szkole kilka nowoœci pojawia
siê. Chcia³abym powitaæ w naszym
gronie nowych nauczycieli,a s¹
nimi: ks. Jerzy Tyrka oraz ks. Artur
Czerwiñski. Po rocznej przerwie
urlopowej wraca do nas pani Ma³gorzata Wojciechowska nauczycielka
jêzyka niemieckiego. S¹ tak¿e nauczyciele, którzy zakoñczyli pracê
w naszej szkole. Od nowego roku
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nie bêdzie uczy³ ks. Andrzej Gañski,
nie bêdzie z nami pani Jadwigi Tumanowicz, która odesz³a na emeryturê i nie bêdzie w szkole równie¿
uczy³ pan Marcin Æwik³a. Serdecznie dziêkujê wszystkim nauczycielom, którzy zakoñczyli pracê w naszej szkole i ¿yczê im powodzenia
na nowej drodze ¿ycia - powiedzia³a dyrektor ZS Jolanta Manowiec.
Wychowawcami klas pierwszych zostali: Jolanta Abramowska
(Ia), Ma³gorzata Wojciechowska
(Ib LO), Marcin £ukasik - I kl. Technikum Zawodowego. Bo¿ena Kordyl z kolei przejê³a wychowawstwo
po Jadwidze Tumanowicz w klasie
II b ZSZ, w klasie I ZSZ- Ryszard
Krzêæko, a klasa III bêdzie pod
opiek¹ pani Joanny Niko³ajczyk.
W tym roku szkolnym w Zespole
Szkó³ znajduje siê 17 oddzia³ów, w
których uczy siê 407 osób.
MM

Festyn integracyjny w Wo³kowie
(WO£KOWO, gm. Radowo
Ma³e) W Wo³kowie odby³ siê 17
sierpnia 2012 r. festyn integracyjny.
Mieszkañcy Wo³kowa goœcili
ma³ych mieszkañców Domu Dziecka w £obzie oraz Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim. Gospodarze spotkania zapewnili wszystkim uczestnikom przemi³¹, goœcinn¹ atmosferê i wspania³¹ zabawê. W festynie wziêli udzia³ wójt
Józef Wypijewski i starosta Ryszard
Brodziñski.
(sp)
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HISTORIA POWIATU

tygodnik ³obeski 4.9.2012 r.

Zagl¹daj¹c w przesz³oœæ.
Lata powojenne w £obzie w dokumentach
(cz. 4)
Podczas wojny na terenie
powiatu ³obeskiego
niewielkie zak³ady
przemys³owe znajdowa³y
siê jedynie w Resku, w
£obzie i w Wêgorzynie.
Nale¿a³y one do grupy
przemys³u lekkiego
i niewielkim zasiêgu,
nieprzekraczaj¹cym
granice powiatu. W £obzie
znajdowa³a siê fabryka
drutu i okuæ metalowych
przy obecnej ulicy
Rapackiego oraz fabryka
maszyn rolniczych przy ul.
Szkolnej - obie pracuj¹ce
na potrzeby powiatu.
Zak³ady produkcji maszyn rolniczych znajdowa³y siê w Resku,
nieco mniejsze w Wêgorzynie. Wiêcej zak³adów by³o z bran¿y drzewnej. Tylko w £obzie istnia³y dwie
wytwórnie mebli - jedna przy obecnej ulicy Wêgorzyñskiej, druga przy ul. Drawskiej. Na terenie powiatu czynnych by³o 21 tartaków
(powiat liczony ³¹cznie z P³otami) i
kilka mniejszych zak³adów stolarskich. Cegielnie znajdowa³y siê w
£obzie i Runowie, w Wiewiecku
czynna by³a ¿wirownia zaopatruj¹ca kolej w t³uczeñ i powiatowy zarz¹d dróg w ¿wir - przewa¿nie zak³ady by³y prywatne.
W bran¿y przemys³u rolno-spo¿ywczego dzia³a³a fabryka m¹ki i
p³atków ziemniaczanych w £obzie,
fabryka likierów w Resku oraz zak³ad artyku³ów spo¿ywczych „Migetti”. W Wêgorzynie by³a fabryka
octu i mleczarnia - zniszczone podczas dzia³añ wojennych. Poza tym
na terenie powiatu istnia³o wiele
m³ynów i pracowa³y 43 gorzelnie,
produkuj¹ce rocznie 6.810.000 litrów spirytusu. Gorzelnie zlokalizowane by³y przewa¿nie w du¿ych
maj¹tkach ziemskich.
W Resku i Wêgorzynie czynne
by³y miejskie gazownie, w Prusinowie elektrownia wodna.
W okresie wojny zak³ady metalowe przestawi³y siê na produkcje
he³mów. Od 1943 roku zak³ady
meblowe i tartaki zaczê³y produkowaæ baraki wraz z wyposa¿eniem na
potrzeby wojska. Do fabryki drutu i
okuæ metalowych w £obzie przeniesiono jedn¹ z fabryk z Berlina nara¿on¹ tam na liczne bombardowania.

W £obzie zlokalizowano montowniê torped mieszcz¹ca siê w barakach niedaleko dworca kolejowego.
W marcu 1944 roku przeniesiono do
£obza jednostkê marynarki wojennej w sile 1000 ludzi, któr¹ umieszczono w specjalnym obozie znajduj¹cym siê wówczas w pobli¿u lasu
przy obecnej ul. Wojska Polskiego.
Starsi mieszkañcy £obza pamiêtaj¹
jeszcze pozosta³oœci po barakach, w
których bawili siê.
Niemal u ka¿dego gospodarza i
w ka¿dym maj¹tku znajdowali siê
robotnicy przymusowi i jeñcy wojenni z Francji, Zwi¹zku Radzieckiego, W³oszech, Serbii oraz Polski
w tym 41 rodzin polskich wraz z
dzieæmi.
Pisz¹c o obozach pracy nie sposób pomin¹æ obozów zwi¹zanych z
budow¹ odcinka autostrady, która
mia³a przebiegaæ przez po³udniow¹
czêœæ powiatu. W 1940 roku obozy
takie istnia³y w: Kumkach, Cieszynie, D³usku, Podlipcach, Przyborzu, Wiewiecku, ZagoŸdzie, jednak
w póŸniejszym etapie obozy w D³usku i Przyborzu zmieniono w obozy
na przejœciowe obozy dla robotników rolnych. Likwidacja obozów
nast¹pi³a w 1943 roku. Czêœæ drogi
budowanej w Runowie w lutym
1940 roku wykonywali polscy robotnicy przymusowi.
W 1945 roku sprawa wysiedlania Niemców z terenu powiatu ³obeskiego by³a specjalnie hamowana,
albowiem sytuacja odwróci³a siê,
tym razem Polacy potrzebowali r¹k
do pracy. Jak siê okaza³o 65 proc.
powiatu nale¿a³a wczeœniej do wielkiej w³asnoœci ziemskiej. Polacy
przybywaj¹cy z Polski Centralnej
nie byli zainteresowani prac¹ na
powstaj¹cej w³asnoœci pañstwowej
a poszukiwali gospodarstw indywidualnych dla siebie. Z tego wzglêdu
na ziemiach bêd¹cych pod Zarz¹dem Pañstwowym pracowali Niemcy zdolni do pracy. Innym pozwalano szybciej opuœciæ tereny nale¿¹ce
obecnie do Polski.
W czerwcu 1945 roku Niemcy
stanowili oko³o 80 proc. wszystkich
mieszkañców powiatu. Od po³owy
czerwca Wojsko polskie rozpoczê³o akcjê wysiedlenia Niemców. Tym
samym zabrak³o r¹k do pracy i nie
by³o komu zebraæ skoszonego siana. ¯niwa w pierwszym roku przeprowadzono przy pomocy wojska.
W marcu 1946 roku rolnicy z
powiatu ³obeskiego dysponowali

16. czynnymi traktorami, posiadali
1763 p³ugi konne, 7855 bron, 696
siewników, 597 ¿niwiarek, 498 kosiarek i 639 du¿ych m³ockarñ.
Ciekawe czy do dzisiaj zachowa³a siê chocia¿ czêœæ ówczesnego
sprzêtu rolniczego? Z braku koni
czêœæ zbo¿a podczas akcji ¿niwnej
zwo¿ono przy pomocy wozów zaprzêgniêtych w krowy, bowiem pod
koniec roku 1945 by³o 512 koni, co
oznacza, ¿e na 100 ha planowanych
pod zasiew przypada³o 1,5 konia.
Krów w tym czasie by³o 930. Tym
samym brakowa³o jedzenia, starano
siê zastêpowaæ brak miêsa - rybami,
brakowa³o równie¿ m¹ki, kaszy i
innych produktów. Wystarczy podaæ, ¿e od listopada do lipca 1946
roku zapotrzebowanie na pszenicê
wynosi³o 82,5 ton i tyle samo by³o
niedoboru, oznacza to, ¿e jej zwyczajnie nie by³o, podobna sytuacja
by³a z grochem, cukrem i sol¹, ziemniaków by³o za ma³o o po³owê.
Zak³ady przemys³owe by³y zdewastowane i zniszczone, spor¹
czêœæ maszyn wywieŸli Niemcy,
opuszczaj¹c te tereny. Brakowa³o
równie¿ energii elektrycznej. Elektrownia w £obzie by³a nieczynna z
powodu braku wêgla. Jedynym paliwem dostêpnym do ogrzewania
mieszkañ by³o drewno, w mieszkaniach gdzie by³o centralne i opal by³
na wêgiel i koks - ludzie nie mieli co
liczyæ na mo¿liwoœæ kupna. Na opa³
nie mog³y te¿ liczyæ takie instytucje
jak: starostwo, szpitale, szko³y i
przedszkola.
Zak³ady nie funkcjonowa³y,
czêœæ ze wzglêdu na zniszczenia,
brak paliwa - ale i ziemniaków jako
surowca. W 1945 roku na 43 gorzelnie funkcjonowa³o 8, produkuj¹c
niewielk¹ w sumie iloœæ spirytusu.
W pocz¹tkowej fazie ¿ycia spo³ecznego to w³aœnie spirytus sta³ siê
miernikiem wartoœci, albowiem
brakowa³o pieniêdzy. Tym samym
spirytus sta³ siê w zak³adach form¹
wyp³aty za przepracowane godziny,
niejednokrotnie wype³ty by³y w czêœci w pieni¹dzu, w czêœci w spirytusie. Czasami tylko w tej drugiej formie.
34,5 proc mostów zosta³o zniszczonych, czêœæ dróg zaminowanych
przez uciekaj¹ce wojska niemieckie, m.in. odcinek drogi nr 161 na
d³ugoœci 50 km, 162 - zaminowano
46 km, 518 - 18 km. Mimo ogromnych zniszczeñ sieci kolejowych,
wysadzonych mostów, nieczynnych

warsztatów przy parowozowniach i
dŸwigów ju¿ 30 kwietnia 1945 roku
niektóre odcinki zosta³y obsadzone
przez polskich kolejarzy: WorowoResko - Nowogard, Resko-P³oty.
Pierwsze poci¹gi uruchomiono w
pierwszej po³owie czerwca.
Stacje £obez i Worowo zosta³y
przekazane polskiej obs³udze 20
czerwca 1945 roku, tydzieñ po przejêciu przez polskich kolejarzy stacji
w Resku. 20 sierpnia wszystkie stacje zosta³y ju¿ przekazane polskiej
obs³udze.
W pierwszych dniach 1946 roku
£obez otrzyma³ po³¹czenie telefoniczne ze Œwidwinem, Po³czynem,
Szczecinkiem, Drawskiem i kilkoma innymi miejscowoœciami.
Rozmawiaj¹c z niektórymi
mieszkañcami £obza o sytuacji na
ziemi powiatu ³obeskiego pod koniec wojny i o pierwszych latach
powojennych mo¿na us³yszeæ wiele
sprzecznych ze sob¹ informacji. Na
temat samych dzia³añ wojennych
mo¿na us³yszeæ dwie skrajne historie - pierwsza, ¿e nie by³o ¿adnych
walk, spad³ jeden pocisk na dom,
który znajdowa³ siê w miejscu, w
którym obecnie znajduje siê Zarz¹d
Dróg Powiatowych, a 70. procentowe zniszczenia miasta to zas³uga
Rosjan, którzy po spo¿yciu alkoholu miasto spalili. Inna informacja
mówi o dwóch walkach o miasto pierwszej podczas marszu wojsk
przez £obez, druga podczas obrony
miasta przed uciekaj¹cymi wojskami niemieckimi z kot³a œwidwiñskiego. Czytaj¹c dokumenty z tamtego okresu, s³uchaj¹c wspomnieñ
zarówno Polaków jak i Niemców,
którzy tu mieszkali, obraz ten nie
przedstawia siê tak czarno bia³o,
jakby chcieli niektórzy. Okazuje siê,
¿e nie spad³ jeden pocisk, podczas
wejœcia wojsk radzieckich do miasta, a spada³o ich wiele i nie tylko na
rogatkach miasta, w miejscu,w którym dziœ znajduje siê plac 3 Marca
- jak wynika ze wspomnieñ niemieckich, spad³o ich bardzo du¿o, gdy z
nieba sypa³ lekki œnieg. Wojska nie
wjecha³y i nie pojecha³y dalej pozostawiaj¹c na terenie powiatu b³ogi
spokój.
Po zakoñczeniu wojny na 50
tys. Niemców, którzy tu mieszkali,
zosta³o 20 tysiêcy. Dzia³a³y tu zbrojne grupy niemieckie z rozbitych jednostek wojskowych. Nie by³y to typowe formacje Wehrwolfu jak w
Szczecinie, jednak równie¿ groŸne i
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niebezpieczne. Dodatkowo na teren
powiatu ³obeskiego przyje¿d¿ali
szabrownicy, z którymi zaczê³a walczyæ nie tylko zawi¹zuj¹ca siê tu
MO ale i osadnicy, którzy postanowili zamieszkaæ tu na sta³e. 1945 rok
to czas z jednej strony osiedlania siê
Polaków na tych ziemiach, niepewna sytuacja co do dalszych losów do
czasu Konferencji Poczdamskiej,
dzia³aj¹ce bandy niemieckie, szabrownicy, bandytyzm i nielegalne
posiadanie broni palnej, zniszczone
zak³ady pracy, drogi, kolej. Tylko
jesieni¹ 1945 roku w³adze powiatowe zabra³y szabrownikom 1200
maszyn do szycia, pianin, radioodbiorników, zegarów itd. Proceder
ten opisuje dzienniku pisanym w
czasie rzeczywistym jedna z mieszkanek Prusinowa w swoim dzienniku, nim nie wyjecha³a wraz z rodzin¹ do Niemiec w 1946 roku. Z
polskich dokumentów wynika, ¿e
szabrownictwo z silnym nasileniem
trwa³o do koñca 1945 roku.
Pozosta³a na tym terenie ludnoœæ
niemiecka, maj¹ca jeszcze wówczas nadziejê na to, ¿e ziemie te
powróc¹ do Niemiec sprzyja³a niemieckim niedobitkom ukrywaj¹cym siê po okolicznych lasach. Ich
dzia³alnoœæ silnie odczuwali mieszkañcy takich miejscowoœci jak: Rogowo, Dobrkowo, ¯elmowo, Zagozdu i Bonina.
W lipcu 1945 roku w okolicach
Rogowa MO i SB przy pomocy oddzia³u radzieckiego osaczy³y i
aresztowa³y czteroosobow¹, uzbrojon¹ grupê, jeden z jej uczestników
Alfred Balschied zezna³, ¿e grupa
przygotowywa³a siê do wysadzenia
mostów na Redze. Grupy te korzysta³y z pomocy ludnoœci niemieckiej, dodatkowo w lasach znajdowa³y siê bunkry wojskowe znane tylko
Niemcom. Ich dzia³ania i walkê z
nimi we wspomnieniach opisali
funkcjonariusze MO i SB F. Jaroszyñski i A. Oklejak. Opisuj¹ oni
m.in. o nocnych eskapadach Niemców do maj¹tku w Dobrkowie, gdzie
stacjonowa³o wówczas wojsko.
Niemcy si³¹ zabierali krowy i „zak³ócali spokój jedynym dwóm Polakom, osiedlonych w tej miejscowoœci”. Trudna sytuacja by³a równie¿
w Boninie, bowiem w tamtejszym
lesie ukrywa³a siê kolejna grupa,
która wyrzuca³a Polaków z gospodarstw.
Oto fragment wspomnieñ:
„Z informacji pokrzywdzonych
rolników wywnioskowa³em, ¿e w
pobliskich lasach jest jeszcze du¿o
Niemców. Po d³u¿szej dyskusji uda³o mi siê nak³oniæ rolników do pozostania w tej wiosce. Po naszym odejœciu, zaledwie kilka metrów od wioski, od strony lasu posypa³y siê do
nas strza³y z broni maszynowej... Z
maj¹tku Bonin konno udaliœmy siê
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do powiatu i w porozumieniu z
NKWD wspólnie zorganizowaliœmy grupê i samochodami udaliœmy
siê do wspomnianych rolników, których ju¿ niestety nie zastaliœmy... Na
drugi dzieñ rankiem w liczbie oko³o
100 osób przeprowadziliœmy penetracjê lasu. Po przejœciu ca³ego pobliskiego lasu stwierdzono jedynie
œwie¿e œlady po zbiegach...”
Ze wzglêdu na dzia³aj¹ce zbrojne grupy niemieckie i ostrzegaj¹c¹
oraz pomagaj¹c¹ im ludnoœæ niemieck¹ w pierwszej kolejnoœci
przesiedlano przed formalnym
przesiedleniem za Odrê Niemców z
terenów zagro¿onych, tak zrobiono
w Dobrkowie i ¯elmowie. Po wysiedleniu ludnoœci sytuacja uleg³a ca³kowitej zmianie.
W okolicach Zagozdu i Bonina
MO i SB w paŸdzierniku 1945 roku
aresztowa³o siedmiu Niemców stanowi¹cych siatkê informacyjn¹ i
zapewniaj¹cych aprowizacjê dla
niedobitków hitlerowskich ukrywaj¹cych siê w boniñskim lesie. Dwaj
z nich: „Walter” i „Wolfgang”, którym uda³o siê zbiec przed aresztowaniem w czerwcu 1945 roku, wci¹gnêli w zasadzkê i zamordowali
funkcjonariusza MO z Komendy
powiatowej w £obzie Bronis³awa
Majewskiego.
Do stycznia 1947 roku wykryto
i aresztowano na terenie powiatu
³obeskiego oko³o 50 osób zbrodni
ludobójstwa i znêcania siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ podczas II wojny
œwiatowej.
Wprawdzie w 1947 roku na terenie powiatu ³obeskiego pozosta³a
ju¿ niewielka grupa Niemców, ale
paradoksalnie wzmog³y siê nastroje
rewzjonistyczno-odwetowe wœród
nich, szczególnie w Resku i okolicach Reska, a powi¹zane by³o to z
zawi¹zywaniem siê w zachodnich
Niemczech organizacjami ziomkowskimi, z którymi Niemcy pozostawali w kontakcie. Wskazali na to
sami Niemcy, którzy charakteryzowali siê postaw¹ antyhitlerowsk¹.
Nastroje odwetowe stwarza³y
wœród Polaków niechêæ do osiedlania siê w tych rejonach.
Kolejna grupa, która zagra¿a³a
¿yciu i bezpieczeñstwu osiedlaj¹cych siê tu ludzie to bandyci polscy.
W tamtym czasie bowiem broñ palna by³a dostêpna i nie wszyscy oddawali j¹ w³adzom, choæ takie by³o
zalecenie. Cdn.
MM

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

Remonty i przydzia³y
(£OBEZ). Od pocz¹tku
czerwca do koñca lipca
w zakresie infrastruktury
komunalnej i ochrony
œrodowiska Urz¹d
Miejski w £obzie wyda³
ponad 42 tys. z³.
Okres letni to dobry sezon na
wykonywanie robót ogólnobudowlanych remontowych w lokalach i
budynkach komunalnych. I tak na
prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych, wykonanie
prac w zakresie w³asnym, zakup
materia³ów, narzêdzi (£obez, ul.:
Komuny Paryskiej: 1/3,8/3,2/7;
Kraszewskiego 20/3; Niepodleg³oœci 56/3; Murarska 7/14; Browarna
18/1; Ogrodowa 2/2, a tak¿e w miejscowoœciach: Karwowo 2/7, Rynowo 24/3 - wydatkowano ³¹cznie
13.580,41 z³. Na wymianê trzech
okien w £obzie przy ul. Szkolnej 6/
14, zap³acono z Urzêdu 1.700 z³, z
kolei na
Na roboty elektryczne, w wyniku awarii wydano 2.014,27 z³ w
£obzie w lokalach przy ul. : Niepodleg³oœci 58/2, 68/1 oraz Ogrodowej
8/1,a tak¿e w Rynowo 24/3 i m.
Karwowie 21/4. Z koeli na roboty
hydrauliczne (awarie) Urz¹d Miejski w £obzie zap³aci³ 6,3 tys. z³ w:

£obzie przy ul.: Niepodleg³oœci 56/
3, ul. Browarnej: 19/12,18/1, Murarskiej 7/14, Ogrodowej 2/2 oraz
w: Unimiu 20/2, Karwowie 21/4,
Rynowie 24/3.
Na roboty zduñskie z koeli wydano niemal 15 tys. z³, w tym: w
£obzie przy ul. Bema 15a/1 i ul.
Kraszewskiego 19/5 (przestawienie
pieców) - 3.536,79 z³. Przy ul. Sienkiewicza 4 (Prokuratura, remont
lokalu u¿ytkowego) - 10 tys. z³. Z
kolei w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 58 (gara¿e) oraz w Rynowie
27 kolejne 1.055,17 z³. Razem na remonty w lokalach komunalnych
wydano 42.186,64 z³.
Dodatki mieszkaniowe
i przydzia³y
W czerwcu i lipcu otrzymano z
M-GOPS w £obzie 204 decyzje
przyznaj¹ce dodatek mieszkaniowy
dla najemców lokali komunalnych i
socjalnych.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w czerwcu i lipcu
weryfikacji 26 wniosków osób ubiegaj¹cych siê o przydzia³ lokali komunalnych oraz 8 lustracji warunków mieszkaniowych osób ubiegaj¹cych siê o lokal w wyniku czego 4
wnioski rozpatrzono pozytywnie,
12 wniosków - negatywnie, a 10
wniosków mia³o zostaæ rozpatrzonych ponownie po uzupe³nieniu
wymaganych dokumentów.
op

Wykopki przy
prokuraturze

(£OBEZ). Jak œwiadczy znak drogowy umieszczony przy Prokuraturze
Rejonowej w £obzie - trwaj¹ tam wykopki, bynajmniej nie ziemniaków.
Panowie k³ad¹ nowe rury, nim na teren prac nie wejd¹ spece od uk³adania
chodników. Gdy ju¿ wy³adnia³ obiekt Prokuratury Rejonowej w £obzie,
przyszed³ czas, by uporz¹dkowaæ teren wokó³. Na samo uporz¹dkowanie
czeka jeszcze ul. Sienkiewicza, nawierzchnia ulicy bardziej bowiem odstrasza od jazdy, ni¿ zaprasza do niej.
MM
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Wygrali mecz przegrany i przegrali wygrany
W ostatnim dniu letniego okienka transferowego do zespo³u Œwiatowida do³¹czy³, wypo¿yczony z zespo³u Œwit Skolwin, Micha³ Bia³ecki. Zawodnik wystêpowa³ ju¿ w barwach Œwiatowida w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012. Strzeli³ wówczas dla ³obeskiego MLKS-u piêæ
bramek w szesnastu spotkaniach
ligi okrêgowej szczeciñskiej (V).
Po œrodowym spotkaniu ³obeskiego Œwiatowida z rezerwami Chemika
Police wszyscy oczekiwali emocjonuj¹cego spotkania w czwartej - sobotniej - kolejce, z liderem grupy z Przybiernowa. Przypomnê, i¿ w œrodku tygodnia Œwiatowid w dramatycznych
okolicznoœciach pokona³ na w³asnym
boisku zespó³ z Polic. Od pierwszej
minuty zawodnicy gospodarzy groŸnie atakowali bramkê goœci. Dwie doskona³e sytuacje na zdobycie bramki
mia³ Krzysztof Stefaniak, pozyskany
tego lata z Arkonii Szczecin. Pod koniec pierwszej po³owy niefrasobliwe
zagranie ³obeskich defensorów spowodowa³o, i¿ jeden z zawodników
goœci wyszed³ na czyst¹ pozycjê. Sytuacjê próbowa³ ratowaæ Micha³
Tchurz wybiegaj¹c poza obrêb pola
karnego, gdzie zosta³ nastrzelony
pi³k¹ w rêkê. Sêdzia spotkania pokaza³ naszemu bramkarzowi czerwona
kartkê i podyktowa³ rzut wolny. Miêdzy s³upkami stan¹³ Mateusz Ostaszewski. Pi³ka po strzale Tomasza
Wronka odbi³a siê jeszcze od g³owy
jednego z zawodników stoj¹cych w
murze i wpad³a do bramki Œwiatowida. Podopieczni Darka Kêsego schodzili z boiska na przerwê w dziesiêciu,
przegrywaj¹c 0:1. Po przerwie gospodarze, pomimo gry w os³abieniu, ruszyli do ataku. Dziêki dwóm trafieniom Micha³a NiedŸwieckiego oraz
dobrej grze obronnej zdo³ali wygraæ
spotkanie i zdobyli pierwsze w tym
sezonie punkty.
Œwiatowid wyst¹pi³ w sk³adzie:
Micha³ Tchurz (44' czerwona kartka)
(44' Mateusz Ostaszewski); £ukasz
Petera, Marcin Mosi¹dz, Mieczys³aw
Bojanowski, Micha³ Koba, Waldemar
Popielewski, Krzysztof Stefaniak, Jacek Szabunia, Tomasz Rokosz, Mateusz Ostaszewski, Micha³ NiedŸwiecki.
Rezerwowi: Dariusz Kêsy, Patryk
Pañka, Piotrek Dryk, Dawid Mosi¹dz,
£ukasz Niko³ajczyk.
Bramki: 0:1 - K. Wronka; 1:1 - M.
NiedŸwiecki; 2:1 - M. NiedŸwiecki.
W spotkaniu z Pomorzaninem nikt
nie dawa³ najmniejszych szans dru¿ynie z £obza na wywiezienie z Przybiernowa choæby jednego punktu. Pojawi³y siê nawet komentarze, i¿ spotkanie zakoñczy siê dwucyfrowym
wynikiem, oczywiœcie dla lidera klasy
okrêgowej. Apetyt gospodarzy na wysokie zwyciêstwo do „zera” ostudzi³

ju¿ w 57 sekundzie spotkania Petera.
Rzut wolny ze œrodka pola po faulu na
Stefaniaku, doœrodkowuje Koba i stoper goœci pakuje pi³kê do siatki. Wymarzony pocz¹tek dla Œwiatowida. W
8 minucie mog³o byæ ju¿ 0:2, ale pi³ka
uderzona przez NiedŸwieckiego minimalnie mija s³upek bramki. Cztery minuty póŸniej podanie z g³êbi pola od
Stefaniaka do NiedŸwieckiego, ten
wbiega w pole karne, ale obroñca
Pomorzanina zdo³a³ wœlizgiem wybiæ
pi³kê na rzut ro¿ny. W 15 minucie za
spraw¹ Michalskiego gospodarze byli
blisko wyrównania, lecz pi³ka po jego
strzale g³ow¹ szybuje wysoko nad
bramk¹. Dwie minuty póŸniej goœcie
ponownie stworzyli sobie okazjê
bramkow¹. Z prawej strony boiska
pi³kê dorzuca Szabunia, Bia³ecki uderza nieczysto i pi³ka mija bramkê.
Chwilê póŸniej sêdzia dyktuje kontrowersyjny rzut wolny dla gospodarzy.
Pomimo, i¿ na boisku znajdowa³ siê
jeszcze sztab medyczny oraz schodz¹cy z boiska zawodnik, któremu udzielano pomocy, Pomorzanin wykonuje
sta³y fragment gry. Pi³kê ³apie Falkiewicz, lecz ta wypada mu z r¹k wprost
pod nogê Michalskiego, który koñcem
buta umieszcza j¹ w siatce. W kolejnych minutach zawodnicy MLKS-u
próbowali zaskoczyæ gospodarzy prostopad³ymi podaniami, lecz sêdzia za
ka¿dym razem podnosi³ chor¹giewkê
pokazuj¹c spalonego. W 32 minucie
bardzo groŸnie na bramkê goœci uderza jeden z napastników z Przybiernowa, Falkiewicz ratuje zespó³ od utraty
bramki wybijaj¹c pi³kê na rzut ro¿ny.
38 minuta spotkania; Stefaniak dok³adnie podaje do NiedŸwieckiego ten
mija czterech obroñców gospodarzy,
wychodzi sam na sam z bramkarzem i
strza³em po ziemi daje prowadzenie
goœciom. W 42 minucie na listê strzelców móg³ wpisaæ siê Bia³ecki, lecz sêdzia po raz kolejny dopatrzy³ siê spalonego. Pierwsza po³owa zakoñczy³a
siê prowadzeniem goœci 1:2.
Od pocz¹tku drugiej po³owy goœcie ruszyli do odrabiania strat. 49
minuta spotkania; NiedŸwiecki podaje na skrzyd³o do Szabuni, Szabunia
odgrywa na wolne pole do NiedŸwieckiego, ten mija obroñcê i po raz kolejny pokonuje bramkarza gospodarzy.
Zaledwie minutê póŸniej NiedŸwiecki podaje d³ug¹ pi³kê do Bia³eckiego,
do pi³ki pierwszy dobiega bramkarz
gospodarzy i próbuje cofn¹æ siê z ni¹
we w³asne pole karne. Napastnik goœci odbiera mu pi³kê tu¿ przed polem
karnym i strzela z dwunastu metrów
do pustej bramki. Œwiatowid prowadzi 1:4. Piêæ minut póŸniej mog³o byæ
ju¿ 1:5. Zamieszanie w rogu szesnastki, Stefaniak odbiera pi³kê obroñcom
gospodarzy i strzela w œwiat³o bramki,
niestety uderzona przez niego pi³ka
trafia wprost w bramkarza. W 58 minucie groŸn¹ akcjê przeprowadzaj¹
gospodarze, jednak napastnik z Przybiernowa nie zdo³a³ pokonaæ Falkiewicza. Co nie uda³o siê w 58 minucie

uda³o siê w 63. Precyzyjny strza³ D¹browskiego z 25 metrów tu¿ przy s³upku i gospodarze przegrywaj¹ ju¿ 2:4.
Trzy minuty póŸniej groŸna kontra gospodarzy, Listkiewicz wbiega w pole
karne i pokonuje Falkiewicza strza³em tu¿ nad jego g³ow¹. Po zdobyciu
trzeciej bramki zawodnicy Pomorzanina ruszyli do jeszcze œmielszych
ataków, a goœcie szukali okazji w
kontratakach. W 70 minucie NiedŸwiecki zagrywa d³ug¹ pi³kê do Pañki, ten wychodzi sam na sam z brakarzem gospodarzy i strzela, lecz nie
trafia. W 78 minucie gospodarze po
strzale z 16 metrów D¹browskiego doprowadzaj¹ do remisu. Cztery minuty
póŸniej kolejny strza³ z dystansu, tym
razem Kotta i Falkiewicz wyci¹ga pi³kê z bramki po raz piaty w tym spotkaniu. Gospodarze w ci¹gu ostatnich
dziesiêciu minut mogli zdobyæ jeszcze trzy bramki. Od utraty kolejnego
gola Falkiewicza ratowa³a najpierw
poprzeczka, a póŸniej z linii bramkowej wybijali pi³kê Bia³ecki i Ostaszewski. Ju¿ w doliczonym czasie gry
sêdzia dopatruje siê faulu Kêsego na
jednym z napastników gospodarzy i
dyktuje rzut karny, który na bramkê
zamienia D¹browski, kompletuj¹c w
ten sposób hattricka. Po wykonaniu
rzutu karnego sêdzia zakoñczy³ spotkanie.

Piotrek Dryk, Dawid Mosi¹dz.
Bramki:
0-1 £ukasz Patera 1 min.
1-1 Piotr Michalski 17 min.
1-2 Micha³ NiedŸwiecki 38 min.
1-3 Micha³ NiedŸwiecki 49 min.
1-4 Micha³ Bia³ecki 50 min.
2-4 D¹browski 63 min.
3-4 Listkiewicz 66 min.
4-4 D¹browski 78 min.
5-4 Kott 82 min.
6-4 D¹browski (k) 90 min.

Œwiatowid wyst¹pi³ w sk³adzie:
£ukasz Falkiewicz, £ukasz Petera,
Marcin Mosi¹dz, Mieczys³aw Bojanowski, Micha³ Koba, Krzysztof Stefaniak, Jacek Szabunia, Tomasz Rokosz, Mateusz Ostaszewski, Micha³
NiedŸwiecki, Micha³ Bia³ecki. Rezerwowi: Dariusz Kêsy, Patryk Pañka,

- Jak skomentowa³ byœ dzisiejsze
spotkanie? Co trzeba poprawiæ, ¿eby
unikn¹æ takich wpadek?
Jacek Szabunia: - Niew¹tpliwie
mamy zdecydowanie lepsz¹ ofensywê
w zespole, ni¿ defensywê. Zabrak³o
doœwiadczenia w obronie i gospodarze to wykorzystali. Osobiœcie jestem
zwolennikiem w³oskiego stylu budowania zespo³u, czyli od defensywy, a
w naszym przypadku jest odwrotnie.
- O zawodnikach z Przybiernowa
mówi siê du¿o, szczególnie na temat
ich wysokich umiejêtnoœci. Patrz¹c
na wyniki jest to jeden z najlepszych
zespo³ów w naszej lidze. Co mo¿esz
powiedzieæ o grze przeciwko takim
pi³karzom?
Jacek Szabunia: - S³ysza³em, ¿e
maj¹ sk³ad na III ligê. Moim zdaniem
powinni graæ w A klasie. Dzisiaj mieli
bardzo du¿o szczêœcia i wykorzystali
nasze os³abienie w obronie, ale nie pokazali ¿adnych szczególnych umiejêtnoœci. Do tego dochodzi zaplecze socjalne, a raczej ca³kowity jego brak, no
i boisko, jeœli mo¿na to nazwaæ boiskiem.
(o)

NIERUCHOMOŒCI

BIZNES

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635
Box handlowy oraz lokal biurowy do
wynajêcia w centrum Drawska Pom.
Tel. 602-460-233
Dorowo k/Reska samodzielna solidna po³owa domu 110 mkw. 3 pok.
25 ar dzia³ki, spokój cisza, 110 tys.
tel. 502 103 432
Chomino wieœ w otoczeniu lasów,
blisko do morza, atrakcyjna dzia³ka
5000 mkw. przy lesie pod budownictwo przy drodze pr¹d, woda cena 12
z³ mkw, tel. 501 307 666
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z
warunkami zabudowy 15 arów,
Gryfice, obrêb Borzyszewo, powstaj¹ce osiedle domków jednorodzinnych. Cena do uzgodnienia. Tel.698 611 622

Sprzedam komplet maszyn do
produkcji stolarki PCV firmy
SCHUERING (rok prod.
1999) w idealnym stanie wraz
z wyposa¿eniem: sto³y, podajniku, elektronarzêdzia.
£obez, tel: 603 390 317

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z matematyki w Gryficach. Kontakt 692 352 768
Nauczycielka udzieli tanio korepetycji z jêz .angielskiego i jêz. polskiego w domu ucznia. Tel. 665 675
432 - Agata
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam kontener handlowy
o pow. 20 mkw. Runowo Pom. Tel.
519 131 533

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

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.
Us³ugi remontowe, murowanie, szpachlowanie, kafelkowanie, naprawa
okien i drzwi. Tel. 510 815 498
Transport materia³ów i towarów
1,5 tony: przeprowadzki, Renault Master, plandeka, wymiary
skrzyni 410x207x205. Wypo¿yczalnia i wynajem przyczepy towarowej i lawety. Tel. 698 611
622

Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, sklep,
us³ugi. Tel. 691 305 860.
Sprzedam lub wydzier¿awiê mieszkanie 160 mkw i halê 660 mkw. na
dzia³alnoœæ produkcyjn¹ lub gospodarcz¹. Dzia³ka 0,35 ha. Budziszcze 7. Tel. 91 397 3465
Zwierzynek po³owa domu do remontu z dzia³k¹ 14 ar 53.000; tel.
725 899 426

Powiat œwidwiñski

7.12 ha obr. Mieszewo na dop³aty,
KRUS cena 12500 za ha. Tel. 889
133 882

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

Nowogard-£obez solidny dom na
wsi z dzia³k¹ 1,30 ha bud.gospod.
100 mkw 265 tys. tel. 783 534 677

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

Region

Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423

Powiat gryficki

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

Region
Okna PCV z demonta¿u Tel. 601
220 617

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

Do wynajêcia dwupokojowe mieszkanie w Gryficach. Tel. 697464758

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. z du¿¹
dzia³k¹. Tel. 607 798 595

PRACA

Box handlowy oraz lokal biurowy do
wynajêcia w centrum Drawska Pom.
Tel. 602-460-233

ROLNICTWO

Zatrudniê kierowcê Kat. C+E na trasie Polska - Szwecja, Polska - Norwegia, Polska - Niemcy. Tel. 607
790 680
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transporty liniowe, tel. 607 585 561
Zatrudniê mechanika do aut ciê¿arowych w Nowogardzie, tel. 607
585 561
Opiekunka osób starszych, praca
legalna, okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld
Tel. Szczecin 666 096 761

Powiat drawski

Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta 50 z³ za 100 kg; ziemniaki niesortowane 35 z³ za 100 kg. Tel. 91 397
6423

Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262

Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

Region

Resko okol. na wsi mieszkanie
do zamieszkania, 69 mkw., 3
pok.zZ dzia³k¹ i gara¿em. Okazja
59.000; tel. 501 307 666

Sadzonki truskawek wczesna odmiana „honey” odporna na pleœñ i
gnicie. 1 szt. 90 gr. zamówienia od
100 sztuk. Tel. 603 434 068

Powiat œwidwiñski

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

Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.

Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869 898

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem lub w redakcji:
£obez ul. S³owackiego 6

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.

WIZYTÓWKI
PROJEKTY - WYKONANIE
TANIO

Tel. 504 042 532

DOMY I MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
SMORAWINA - 2 pokoje, pow. 35,7 mkw, parter, bezczynszowe
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65 mkw + gara¿, parter
SMÓLSKO - 3 pokoje o pow. 92,9m?, parter
£OBEZ ul. Niepodleg³oœci - kawalerka o pow. 31,31 mkw
£OBEZ ul. Browarna - kawalerka o pow. 30 mkw
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka o pow. 38,54 mkw - NOWA CENA £OBEZ ul. Obroñców Stalingradu - 3 pokoje o pow. 53,57 mkw
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80 mkw, I piêtro
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5 mkw, I piêtro
JEZIERZYCE - 2 pokoje o pow. 37,73 mkw, dzia³ka, gara¿
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 64,15 mkw
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 41,7 mkw
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 90,39 mkw, dzia³ka
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69 mkw
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
RESKO - 2 pokoje, pow. 36,1 mkw
RESKO - 2 pokoje, pow. 64,04 mkw
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
RESKO - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
KLÊPCZEWO - 3 pokoje, pow. 61,56 mkw
ŒWIDWIN - 2 pokoje, pow. 38,2 mkw, parter
ŒWIDWIN - 3 pokoje, pow. 66,97 mkw
ŒWIDWIN - 2 pokoje, pow. 46,2 mkw, stan surowy zamkniêty
ŒWIDWIN - 3 pokoje, pow. 60,14 mkw
ŒWIDWIN (okolica) - 2 pokoje, 44,75 mkw, parter + gara¿, komórka
ŒWIDWIN (okolica) - 3 pokoje, pow. 77,6 mkw + gara¿ 20,4 mkw

- CENA 35.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 78.000 z³
- CENA 83.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 135.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 62.000 z³
- CENA 114.000 z³
- CENA 73.000 z³
- CENA 113.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 89.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 140.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 179.000 z³
- CENA 40.000 z³
- CENA 144.000 z³
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SPORT

IV liga zachodniopomorska
- III i IV kolejka
K³os Pe³czyce - Stal Szczecin 0 - 1,
Wiekowianka Wiekowo - Arkonia
Szczecin 3 - 1, Sarmata Dobra Astra Ustronie Morskie 1 - 0, Rasel
Dygowo - Ba³tyk Koszalin 3 - 3,
Leœnik/Rossa Manowo - Gryf Kamieñ Pomorski 2 - 1, Vineta Wolin Hutnik Szczecin 2 - 2, Kluczevia
Stargard - Ina Goleniów 3 - 0, Orze³
Wa³cz - Lech Czaplinek 0 - 1
Hutnik Szczecin - Kluczevia Stargard 2 - 1, Arkonia Szczecin - Sarmata Dobra 3 - 1, Gryf Kamieñ Pomorski - Vineta Wolin 1 - 0, Lech
Czaplinek - Leœnik/Rossa Manowo
0 - 2, Ba³tyk Koszalin - Orze³ Wa³cz
9 - 0, Astra Ustronie Morskie - Rasel
Dygowo 3 - 3, K³os Pe³czyce - Wiekowianka Wiekowo 1 - 2, Stal
Szczecin - Ina Goleniów (mecz zostanie rozegrany w œrodê 05.09 o
godzinie 18.00)
1. Leœnik/Rossa Manowo
2. Ba³tyk Koszalin
3. Rasel Dygowo
4. Vineta Wolin
5. Sarmata Dobra
6. Wiekowianka Wiekowo
7. K³os Pe³czyce
8. Arkonia Szczecin
9. Stal Szczecin
10. Gryf Kamieñ Pom.
11. Hutnik Szczecin
12. Astra Ustronie Mor.
13. Kluczevia Stargard
14. Lech Czaplinek
15. Orze³ Wa³cz
16. Ina Goleniów

12 8:3
8 15:4
8 8:6
7 8:5
7 5:4
6 5:6
6 5:3
6 8:7
6 7:7
6 8:3
5 6:6
4 5:5
3 7:10
3 1:5
1 1:17
0 3:9

Wyniki i tabele
Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin
P³n - III i IV kolejka
Wicher Brojce - B³êkitni II Stargard
1 - 1, Tanowia Tanowo - Pomorzanin Przybiernów 1 - 6, Œwiatowid
£obez - Chemik II Police 2 - 1, Sparta Wêgorzyno - Flota II Œwinoujœcie
1 - 1, Radowia Radowo Ma³e - GKS
Mierzyn 0 - 3, Promieñ Mosty - Iskra
Golczewo 3 - 2, Kasta SzczecinMajowe - Jeziorak Szczecin 1 - 1,
Masovia Maszewo - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0 - 2
GKS Mierzyn - Promieñ Mosty 3 3, Wicher Brojce - Tanowia Tanowo
2 - 1, Jeziorak Szczecin - Masovia
Maszewo 4 - 0, Iskra Golczewo Kasta Szczecin-Majowe 5 - 0, Pomorzanin Przybiernów - Œwiatowid
£obez 6 - 4, Flota II Œwinoujœcie Radowia Radowo Ma³e 3 - 0, B³êkitni II Stargard - Wybrze¿e Rewalskie
Rewal 2 - 1, Chemik II Police - Sparta Wêgorzyno 1 - 3
1. Pomorzanin Przybiernów 12 19:7
2. Flota II Œwinoujœcie
10 12:2
3. Jeziorak Szczecin
10 12:2
4. Iskra Golczewo
9 17:4
5. Sparta Wêgorzyno
7 9:7
6. Promieñ Mosty
7 10:10
7. B³êkitni II Stargard
7 7:8
8. Wicher Brojce
7 7:5
9. GKS Mierzyn
7 11:9
10. Wybrze¿e Rewalskie 6 7:5
11. Kasta Szczecin-M.
4 5:10
12. Tanowia Tanowo
3 6:10
13. Œwiatowid £obez
3 8:16
14. Chemik II Police
0 2:10
15. Masovia Maszewo
0 2:14
16. Radowia Radowo M. 0 0:15

A klasa Szczecin gr. 1
- I kolejka:

B klasa Szczecin gr. 1
- I kolejka

Pionier ¯arnowo - B³êkitni Trzyg³ów 9 - 3, Mewa Resko - Korona
Stuchowo 4 - 2, Sparta Gryfice Ba³tyk Gostyñ 5 - 1, Orze³ £o¿nica
- Jantar Dziwnów 5 - 2, Orze³ Prusinowo - Fala Miêdzyzdroje 0 - 2,
Sowianka Sowno - Bizon Cerkwica
3-0

Zieloni Wyszobór - Ba³tyk Miêdzywodzie 1 - 2, Zalew Stepnica Gardominka/Polonia II Mechowo
6 - 2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie Huragan Wierzchos³aw 5 - 2,
Znicz Wysoka Kamieñska - Pomorzanin II Przybiernów 1 - 2, Pomorzanin II Nowogard - Jastrz¹b
£osoœnica 3 - 1

1. Pionier ¯arnowo
2. Sparta Gryfice
3. Orze³ £o¿nica
4. Sowianka Sowno
5. Mewa Resko
6. Fala Miêdzyzdroje
7. Korona Stuchowo
8. Orze³ Prusinowo
9. Jantar Dziwnów
10. Bizon Cerkwica
11. Ba³tyk Gostyñ
12. B³êkitni Trzyg³ów

3 9:3
3 5:1
3 5:2
3 3:0
3 4:2
3 2:0
0 2:4
0 0:2
0 2:5
0 0:3
0 1:5
0 3:9

1. Zalew Stepnica
2. Prawobrze¿e Œwinou.
3. Pomorzanin II Now.
4. Ba³tyk Miêdzywodzie
5. Pomorzanin II Przyb
6. Znicz Wysoka Kam.
7. Zieloni Wyszobór
8. Jastrz¹b £osoœnica
9. Huragan Wierzchos³aw
10. Gardominka/Polonia II

3 6:2
3 5:2
3 3:1
3 2:1
3 2:1
0 1:2
0 1:2
0 1:3
0 2:5
0 2:6
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CHEMIK II POLICE - SPARTA WÊGORZYNO 1:3 (0:2)

Trzy punkty Sparty
na wyjeŸdzie
PóŸnym niedzielnym popo³udniem zespo³y Chemika II
Police i Sparty Wêgorzyno zakoñczy³y czwart¹ seriê spotkañ regionalnej klasy okrêgowej.
Od pierwszych minut zawodnicy trenera Przybylaka przejêli inicjatywê, z ma³ym wyj¹tkiem, b³êdem Przemys³awa Norycy, po którym Robert Pi³at musia³ interweniowaæ. W czwartej minucie Norbert
Halamus trafia w poprzeczkê. W
szóstej minucie upadaj¹cy na murawê Daniel Romañczyk odda³ na tyle
precyzyjny strza³, który zaskoczy³
bramkarze Chemika. Cztery minuty
póŸniej podanie w polu karnym
otrzyma³ Jaros³aw Kiernicki, który
wygra³ pojedynek z bramkarzem
Chemika i tym samym podwy¿szy³
prowadzenie. Kolejne minuty to
coraz œmielsze ataki gospodarzy. Po
jednym z nich pi³kê rêk¹ w polu
karnym zatrzymuje Edward Ton-

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin
- II i III kolejka
Jantar Dziwnów - Sarmata Dobra 3
- 2, Gryf Kamieñ Pomorski - Œwiatowid £obez 3 - 5, Fala Miêdzyzdroje - Polonia P³oty 1 - 2, Ina Goleniów
- Sparta Gryfice 6 - 1, Masovia
Maszewo - Rega Trzebiatów 4 - 1,
Mewa Resko - Pomorzanin Nowogard 2 - 2, Wybrze¿e Rewalskie
Rewal - Vineta Wolin 4 - 1
Œwiatowid £obez - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 6 - 0, Rega Trzebiatów - Jantar Dziwnów 1 - 3, Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo 2 - 2, Polonia P³oty - Mewa
Resko 1 - 2, Vineta Wolin - Fala
Miêdzyzdroje 3 - 1, Sarmata Dobra
- Ina Goleniów 1 - 3, Sparta Gryfice
- Gryf Kamieñ Pomorski 9 - 3
1. Ina Goleniów
2. Jantar Dziwnów
3. Masovia Maszewo
4. Œwiatowid £obez
5. Pomorzanin Nowogard
6. Mewa Resko
7. Sparta Gryfice
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Gryf Kamieñ Pomorski
10. Polonia P³oty
11. Vineta Wolin
12. Rega Trzebiatów
13. Fala Miêdzyzdroje
14. Sarmata Dobra

9 13:3
9 9:5
7 8:4
6 12:7
5 10:5
5 7:6
3 12:12
3 4:7
3 11:15
3 4:9
3 5:10
1 5:10
0 2:5
0 4:8

drik. Intencje strzelca doskonale
wyczu³ Robert Pi³at broni¹c rzut
karny. W 27 minucie kolejny b³¹d
wêgorzynian mia³ miejsce w okolicach w³asnego pola karnego. Tym
razem nieprzepisow¹ interwencj¹
wykaza³ siê Artur Samal, dla którego mecz w tym momencie ju¿ siê zakoñczy³. Rzut wolny niemal¿e z linii
pola karnego k¹œliwie uderzy³ zawodnik Chemika, jednak Pi³at udanie interweniowa³. W kolejnych minutach pod obiema bramkami nie za
wiele siê dzia³o, gra toczy³a g³ównie
w œrodku, ze sporadycznymi, lecz
niegroŸnymi atakami jednej lub drugiej dru¿yny. Tu¿ przed przerw¹,
doœrodkowanie z rzutu ro¿nego na
g³owê Jarka Kiernickiego by³o bliskie powodzenia, lecz pi³ka trafi³a w
s³upek.
W drugiej czêœci spotkania,
miejscowi odwa¿nie ruszyli do odrabiania strat. Sztuka ta uda³a im siê
ju¿ w 47 minucie. Strza³ g³ow¹ po
doœrodkowaniu z rzutu ro¿nego
obroni³ Pi³at, jednak wobec dobitki
by³ ju¿ bezradny. W 63 minucie
wskutek kontuzji Roberta Pi³ata w
bramce Sparty pojawi³ siê Wojtek
Chwieduk. Mimo, i¿ do koñca meczu pozosta³o jeszcze pó³ godziny,
miejscowi nie stworzyli ¿adnego
zagro¿enia, które sprawi³oby problem bramkarzowi, który zacz¹³
graæ z koniecznoœci. W 71 minucie
bliski podwy¿szenia wyniku by³ Jarek Kiernicki, jednak przestrzeli³ z
niewielkiej odleg³oœci. W 84 minucie „akcjê meczu” przeprowadzi³
wprowadzony starszy z braci Kulczyñskich. Od po³owy boiska min¹³
kilku zawodników, strzeli³ po d³u¿szym rogu zdobywaj¹c gola na 3:1.
Ta bramka wy³oni³a zwyciêzcê tego
meczu, bowiem przez ostatnie dziesiêæ minut miejscowym nie uda³o siê
ju¿ zdobyæ chocia¿by kontaktowego gola.
Bramki: Daniel Romañczyk 6',
Jaros³aw Kiernicki 10', Piotr Kulczyñski 84'.
Sêdzia: Tomasz Wilkanowski.
SPARTA: Robert Pi³at (63'
Wojciech Chwieduk), Leszek Radziejewski, Edward Tondrik, Artur
Samal, Przemys³aw Noryca (35'
Piotr Zdziarski), £ukasz Bulik, Daniel Romañczyk, Patryk ¯urawik
(61' Dawid Bidny), Kamil Kulczyñski, Norbert Halamus (75' Piotr
Kulczyñski), Jaros³aw Kiernicki.
Marcin Szostakiewicz
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M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski w Radomiu

Marcin Grynkiewcz bohaterem
Mistrzostw Polski
Przez dwa dni oczy sympatyków królowej sportu zwrócone
by³y na nowiutki stadion MOSiRu w Radomiu. Tu w dniach 1-2
wrzeœnia br. odby³y siê 29. M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski w
Lekkiej Atletyce. Marcin Grynkiewicz, mieszkaniec £obza, reprezentuj¹cy LKS Pomorze Stargard Szczeciñski zosta³ okrzykniêty bohaterem zawodów. Jako
jedyny sportowiec zawodów zosta³ zdobywc¹ dwóch z³otych medali: w biegu na 400 m - 46,96 s
oraz w biegu na 200 m - 21,15 s.
Marcin Grynkiewicz w swojej
bogatej karierze lekkoatletycznej
zdoby³ ³¹cznie 10 medali w imprezach najwy¿szej rangi krajowej w
ró¿nych kategoriach wiekowych.
W jego rêkach znajduj¹ siê tytu³y
mistrza Polski w biegu na 400 m juniorów m³odszych i juniorów na
stadionie i w hali, zosta³ mistrzem
Polski juniorów m³odszych w biegu prze³ajowym na 4000 m, a tak¿e
wicemistrzem m³odzie¿owców na
200 m i wicemistrzem Europy m³odzie¿owców w biegu sztafetowym
4x400 m.
„Za nami fina³ 400 metrów m³odzie¿owców. Faworyt na tym dystansie by³ jeden - Marcin Grynkiewicz z LKS Pomorza Stargard, który zdecydowanie przodowa³ w tegorocznych statystykach m³odzie¿owców. Nie inaczej by³o podczas dzisiejszego fina³u. Marcin nie mia³
sobie równych i nokautuj¹c rywali
na ostatniej prostej biegu siêgn¹³ po
z³oty medal. Czas jaki uzyska³:

46,96 s jest jego najlepszym rezultatem
w
sezonie
2012.
Drugiego na mecie Mateusza Zagórskiego (47,65 s) pokona³ o 0,69
sekundy. Br¹z wywalczy³ Andrzej
Jaros(47,87 s). Wspomniana trójka
medalistów jako jedyna z³ama³a barierê 48 sekund. Warto dodaæ, ¿e
Marcin Grynkiewicz jest jednym z
autorów ubieg³orocznego wicemistrzostwa Europy naszej sztafety
4×400 metrów z Ostravy. Szkoda,
¿e mistrzostwa te odbywaj¹ siê co 2
lata. Wszystkim medalistom serdecznie gratulujemy!” - tak relacjonowa³a krajowa prasa sportowa.
W drugim dniu zawodów MMP
(do lat 23) Marcin dorzuci³ drugi
z³oty medal na dystansie 200 m.

IV liga zachodniopomorska - V kolejka
07.09.2012 r. - pi¹tek:
17.00 Leœnik/Rossa Manowo - Ba³tyk Koszalin
08.09.2012 r. - sobota:
Wiekowianka Wiekowo - Stal Szczecin
Sarmata Dobra - K³os Pe³czyce
Rasel Dygowo - Arkonia Szczecin
Kluczevia Stargard - Gryf Kamieñ Pomorski
Vineta Wolin - Lech Czaplinek
16.00 Orze³ Wa³cz - Astra Ustronie Morskie
17.00 Ina Goleniów - Hutnik Szczecin

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n - V kolejka
08.09.2012 r. - sobota:
Tanowia Tanowo - B³êkitni II Stargard
Sparta Wêgorzyno - Pomorzanin Przybiernów
Radowia Radowo Ma³e - Chemik II Police
Kasta Szczecin-Majowe - GKS Mierzyn
13.30 Promieñ Mosty - Flota II Œwinoujœcie
16.00 Masovia Maszewo - Iskra Golczewo
16.45 Œwiatowid £obez - Wicher Brojce
17.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Jeziorak Szczecin

Medalistami zostali:
1. Grynkiewicz Marcin
- LKS Pomorze Stargard Szcz.
- czas: 21,25 s.
2. Paw³owski Adam
- SL Olimpia Poznañ
- czas: 21.35 s.
3. Czykier Damian
- KS Podlasie Bia³ystok
- czas: 21.48 s.
Marcin Grynkiewicz od dwóch
sezonów jest cz³onkiem kadry narodowej seniorów w grupie sprinterskiej pod kierunkiem trenera Józefa
Lisowskiego. Pretendowa³ do sk³adu reprezentacji Polski na Igrzyska
Olimpijskie w Londynie w sztafecie
4x400m. Tylko niefortunny ostatni
trening si³owy na obozie kadrowym

w miesi¹cu kwietniu w Spale spowodowa³ przykr¹ kontuzjê œciêgna
Achillesa. Nale¿a³o natychmiast
przerwaæ treningi i poddaæ siê kuracji nogi. Teraz cieszy fakt, ¿e po
kontuzji nie ma œladu. Uzyskane
rezultaty w Radomiu s¹ jego najlepszymi wynikami w sezonie. Pozosta³y jeszcze mitingi lekkoatletyczne i Liga Seniorów w Toruniu.
Oczekujemy nowych rekordów
¿yciowych.
Marcin Grynkiewicz zosta³ trzykrotnie Najlepszym sportowcem
Stargardu Szczeciñskiego w latach
2009, 2010, 2011. Posiada zaszczytny tytu³: Ambasador Sportu
Ziemi £obeskiej.
Gratulujemy piêknej kontynuacji kariery biegacza.
ZB

Granie w planie
A klasa Szczecin gr. 1 - II kolejka
08.09.2012 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Mewa Resko
Fala Miêdzyzdroje - Orze³ £o¿nica
B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ Prusinowo
Sparta Gryfice - Sowianka Sowno
15.00 Bizon Cerkwica - Pionier ¯arnowo
09.09.2012 r. - niedziela:
Ba³tyk Gostyñ - Korona Stuchowo

B klasa Szczecin gr. 1 - II kolejka
08.09.2012 r. - sobota:
Gardominka/Polonia II Mechowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
Ba³tyk Miêdzywodzie - Zalew Stepnica
16.00 Huragan Wierzchos³aw - Pomorzanin II Nowogard
17.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Zieloni Wyszobór
09.09.2012 r. - niedziela:
15.00 Pomorzanin II Przybiernów - Jastrz¹b £osoœnica
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ROZMAITOŒCI

Œlub Eweliny i Marcina

Do¿ynki gminne w Dobrej Galeria tygodnika
8 wrzeœnia 2012 r. na Stadionie Miejskim w Dobrej odbêd¹ siê do¿ynki gminne w Dobrej. Poni¿ej prezentujemy
program imprezy.

Kamila i Marcin

12.00 Msza Œwiêta w koœciele parafialnym pw. Œw. Klary w Dobrej.
13.00 Korowód Do¿ynkowy
13.30 Przyjêcie wieñców, oœpiewanie wieñców, obrz¹dek do¿ynkowy
14.00 Turniej do¿ynkowy
- 14.00 Przedstawienie zespo³ów.
- 14.10 Zbieranie ziemniaków w rajkach
- 14.35 "Spieniona gospodyni"
- 14. 55 "Lataj¹cy naleœnik"
- 15:25 "Rzut snopkiem w ch³opa"
- 15.55 "Bardzo lubiê szarlotkê"
- 16.15 Konkurs drwali
- 16.35 Wbijanie gwoŸdzi na czas
- 16.55 Wrêczenie nagród
17.00 Mecz pi³ki no¿nej Sarmata Dobra - K³os Pe³czyce
17.45 Przeci¹ganie liny (w przerwie meczu)
18.30 Podziêkowania, prezentacje, itp.
19.15 Zabawa taneczna DJ Gregory

Spotkania z sêdzi¹
Ann¹ Mari¹ Weso³owsk¹
„Ryzykowne zachowania
dzieci i m³odzie¿y”
Partnerstwo Aktywni-Razem oraz Starostwo Powiatowe w £obzie
zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców gminy na spotkanie w ramach
kampanii spo³eczno - edukacyjnej "Ryzykowne zachowania dzieci i
m³odzie¿y".
Harmonogram spotkañ:
£obez: 10 wrzeœnia 2012 r. - Hala Widowiskowo - Sportowa
9.00 - spotkanie z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ i licealn¹
17.30 - spotkanie z mieszkañcami
Radowo Ma³e: 11 wrzeœnia 2012 r. - Hala Sportowa
9.00 - spotkanie z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹
17.30 - spotkanie z mieszkañcami
Resko: 12 wrzeœnia 2012 r. - Hala Widowiskowo - Sportowa
9.00 - spotkanie z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ i licealn¹
17.30 - spotkanie z mieszkañcami
Dobra: 13 wrzeœnia 2012 r. - Miejska Hala Sportowa
9.00 - spotkanie z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹
17.30 - spotkanie z mieszkañcami
Wêgorzyno: 14 wrzeœnia 2012 r. - Hala Widowiskowo - Sportowa
9.00 - spotkanie z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹
17.30 - spotkanie z mieszkañcami

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

