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Ktoœ za³atwi³ sobie, ¿e zniknê³y mu punkty karne

Zaskakuj¹ca dymisja
Komendanta Powiatowego
Policji w £obzie
Zmar³ W³adys³aw Szkiecin, najstarszy
wœród szewców i ³obzian
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Zmar³ W³adys³aw Szkiecin,
najstarszy wœród szewców
i ³obzian
(£OBEZ) 10 wrzeœnia
2012 roku zmar³
W³adys³aw Szkiecin,
najstarszy w Polsce
szewc i bodaj¿e
najstarszy mieszkaniec
£obza. Mia³ 99 lat.
W £obzie i okolicach znali
go prawie wszyscy, a na pewno
wszyscy starsi mieszkañcy,

którym przez dziesiêciolecia
naprawia³ buty. Prowadzi³ zak³ad w starym ryglowym budynku w centrum miasta, przy
ul. Niepodleg³oœci 7. Pan W³adys³aw pochodzi³ z kresów
wschodnich, jak wiêkszoœæ
³obzian, którzy osiedli tutaj po
1945 r.
By³ cz³owiekiem bardzo lubianym i szanowanym przez
mieszkañców. Po zamkniêciu

zak³adu, wyjecha³ do córki do
Szczecina, ale wróci³ do
£obza, by spocz¹æ na tutejszym cmentarzu, w mieœcie,
gdzie spêdzi³ prawie ca³e swoje d³ugie i pracowite ¿ycie.
Zosta³ pochowany 13 wrzeœnia 2012 roku. Mszê œwiêt¹ za
spokój jego duszy odprawi³ proboszcz ks. kanonik Józef Cyrulik. Po¿egna³a go rodzina i wielu mieszkañców miasta.
(r)

Czyszcz¹ Regê, ale jak?
(£OBEZ). W³aœnie
trwa od lat zapowiadana melioracja Regi
na d³ugoœci 1,5 km.
Problem w tym, ¿e
wszystko to, co jest
wycinane na brzegu,
trafia do rzeki.
– Podoba siê pani, w jaki sposób czyszczona jest rzeka? Nie? To
niech pani popatrzy na to – powiedzia³ mieszkaniec miasta, który spotka³ mnie na promenadzie. Wskaza³
na mostek. - Ten mostek kiedyœ zawali siê. Jest tylu bezrobotnych,
wykonuj¹ prace interwencyjne, nie
mogliby od czasu do czasu oczyœciæ
filary mostku? Przecie¿ to kiedyœ
doprowadzi do katastrofy. Nikt tego
nie widzi? - spyta³ mieszkaniec.
Sposób oczyszczania rzeki obserwowa³o wielu mieszkañców, dziwi¹c siê, ¿e pracownicy gryfickiej
firmy wrzucaj¹ wszystko do rzeki.
Szczególnie spektakularny widok
by³, gdy co jakiœ czas p³ynê³y kêpy
tataraku. Czêœæ zatrzymywa³o siê na
filarach, czêœæ p³ynê³a dalej. Sposób wykoszenia traw i porostów te¿
pozostawia³a wiele do ¿yczenia.
Niektórzy obserwatorzy twierdzili
wrêcz, ¿e lepiej by³oby, gdyby te,
znajduj¹ce siê tu¿ przy œcie¿ce prowadz¹cej przy rzece od strony Netto
pozosta³y w takim stanie, jakim
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Zaproszenie

Inauguracja
Powiatowych
Czwartków
Lekkoatletycznych
W najbli¿szy czwartek - 20
wrzeœnia br. na stadionie miejskim
w £obzie nast¹pi inauguracja XIX
edycji Powiatowych Czwartków
Lekkoatletycznych.
W edycji 2012/2013 dzieci startuj¹ w trzech kategoriach wiekowych:
roczniki 2000 - klasy VI, 2001 - klasy
V oraz 2002 i m³odsi - klasy IV i m³odsze. Zawodnicy mog¹ siê sprawdziæ w
piêciu konkurencjach do wyboru: biegi na 60 m, 300 m oraz 600 m (dziewczynki), 1000 m (ch³opcy), skoku w
dal oraz rzucie pi³eczk¹ palantow¹. W
£obez organizuje zawody w 10
czwartkach oraz fina³ powiatowy.
Dzieciom zalicza siê do tzw. punktacji
Grand Prix piêæ najlepszych startów w
ka¿dej konkurencji. Dwóch najlepszych zawodników z poszczególnej
konkurencji oraz grupy wiekowej
awansuje do reprezentacji powiatu
³obeskiego wyje¿d¿aj¹cej na Fina³
Ogólnopolski do £odzi.
ZB

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Piotr Jachym
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl

by³y. Przynajmniej te dalej od rzeki.
Zgodnie z wynikiem przetargu,
jaki zosta³ og³oszony przez Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie
prace wykonuje Zak³ad Us³ug Technicznych „Stefañski” ul. Pi³sudskiego Gryfice. Prace maj¹ zakoñczyæ
siê 21 wrzeœnia.
Konserwacja rzeki Regi na d³ugoœci 1,5 km ma zapewniæ prawid³owy sp³yw wody w korycie rzeki oraz
ze zmeliorowanych terenów po³o¿onych w zlewni cieku. Gêsta roœlinnoœæ po obu brzegach rzeki
zmniejsza prêdkoœæ przep³ywu
wody, powoduj¹c ³atwiejsze zamulanie oraz piêtrzenie wody w rzece
i zmniejszenie sp³ywu wód ze zmeliorowanych terenów przyleg³ych.

Prace konserwacyjne trwaj¹ od
drogi asfaltowej £obez – Wêgorzyno do ujœcia rzeki £oŸnicy. Na tym
odcinku œrednia szerokoœæ dna wynosi 18m, natomiast g³êbokoœæ ponad 1,5m.
W rejonie robót wystêpuj¹ formy ochrony przyrody Natura 2000.
Zadaniem gryfickiej firmy jest
m.in.: obustronne wykoszenie skarp
rzeki pasem szerokoœci œrednio 10
m z ka¿dej ze stron wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, mechaniczne koszenie porostów z dna
kosiark¹ p³ywaj¹c¹, hakowanie dna
rzeki z roœlin korzeni¹cych siê w
dnie przy zaroœniêciu powy¿ej 60
proc. rêczne œcinanie i karczowanie
krzaków wraz z ich wywiezieniem,
remont nabrze¿a.
MM
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Po¿ar w sklepie

(DOBROPOLE, gm. Dobra).
14 wrzeœnia, w pi¹tek, na zapleczu
sklepu w tej miejscowoœci wybuch³ po¿ar.
Do gaszenia ¿ywio³u przyby³y
dwie jednostki OSP z Dobrej,
³¹cznie 10 po¿arników oraz JRG
£obez wraz z samochodem operacyjnym. Zg³oszenie po¿aru nast¹pi³o o godz. 11.40. Stra¿acy z Dobrej
zjawili siê niemal natychmiast i od
razu rozpoczêli akcjê gaœnicz¹. Po
kilku minutach na miejsce dojecha³
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drugi samochód OSP z Dobrej, a nastêpnie JRG £obez. W sumie akcja
gaœnicza trwa³a 1.27 minut.
Przyczyn¹ po¿aru w kot³owni
sklepu by³o sk³adowanie materia³ów palnych obok pieca. W wyniku
po¿aru spaleniu uleg³ m.in. kocio³
c.o. oraz sk³adowane drewno.
Po ukoñczeniu akcji gaœniczej
stra¿acy przewietrzyli pomieszczenia oraz wynieœli pozosta³oœci spalonych przedmiotów. Straty oszacowano na oko³o 5 tys. z³.
MM

Ktoœ za³atwi³ sobie, ¿e zniknê³y mu punkty karne

Zaskakuj¹ca dymisja
Komendanta Powiatowego
Policji w £obzie
(£OBEZ) 14 wrzeœnia chyba
wszystkich zaskoczy³a wiadomoœæ, ¿e Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie odwo³a³ ze
stanowiska Roberta Gaja, Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie. Wielu pyta³o – co siê sta³o,
tym bardziej, ¿e po £obzie kr¹¿y³y najprzeró¿niejsze informacje,
w³¹cznie z tymi o zatrzymaniach i
przes³uchaniach ³obeskich policjantów.
W poniedzia³ek emocje nieco
opad³y. Jak wynika z komunikatu
rzecznika prasowego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Wydzia³ Kontroli Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
przeprowadzi³ czynnoœci kontrolne
w Komendzie Powiatowej Policji
w £obzie. W trakcie czynnoœci, policjanci ujawnili jedn¹ nieprawid³owoœæ zwi¹zan¹ z wype³nieniem karty MRD-5, dotycz¹cej na³o¿enia
punktów karnych za wykroczenie w
ruchu drogowym.
Tak lakoniczna informacja niewiele wyjaœni czytelnikom, ale jak siê
dowiedzieliœmy nieoficjalnie, chodzi
o to, ¿e jeden z policjantów na³o¿y³
kiedyœ mandat jednemu z mieszkañców powiatu, z którym to mandatem
zwi¹zane s¹ dodatkowo punkty karne.
Te punkty karne, zapewne na czyjeœ
polecenie, nie zosta³y wpisane do
karty i tym samym nie figurowa³y w
odpowiednim wykazie. Mówi¹c krótko, ktoœ w komendzie zadzia³a³, by siê
w tej karcie nie pojawi³y. Na pytanie
– kto to zrobi³, ³ami¹c przepisy, ma odpowiedzieæ postêpowanie prokuratorskie. W tej sprawie decyzjê podejmie Prokuratura Okrêgowa w Szcze-

cinie, do której materia³y pokontrolne
zosta³y przekazane.
W zwi¹zku z tym, i¿ sprawa ma
zwi¹zek z Komendantem Powiatowym Policji w £obzie, Komendant
Wojewódzki Policji podj¹³ decyzjê
o odwo³aniu go ze stanowiska i powierzeniu obowi¹zków Komendanta Powiatowego Policji obecnemu
zastêpcy m³. insp. Jackowi Dobrkowi.
KAR

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,

tel. 693 638 995
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PROJEKKT WSPÓ£FINANSOWANY ZE ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO

W£ASNY BIZNES
DLA MIESZKAÑCÓW POWIATÓW DRAWSKIEGO, £OBESKIEGO I ŒWIDWIÑSKIEGO

Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Dzia³anie 6.2. „Wsparcie oraz promocja dla przedsiêbiorczoœci i samo zatrudnienia”
Projekt w ca³oœci przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, zamierzaj¹cych rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Powiat Drawski informuje o terminie rekrutacji do projektu „W³asny biznes
dla mieszkañców powiatów drawskiego, ³obeskiego i œwidwiñskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Rekrutacja rozpocznie siê 3 paŸdziernika 2012r. i trwaæ bêdzie do 17 paŸdziernika 2012r.
Komplet dokumentów mo¿na sk³adaæ:
-

w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorski, PL. E. Orzeszkowej 3,
78-500 Drawsko Pom. od poniedzia³ku do pi¹tku do godz. 15.00 w pok. 304
lub od 15.00 - 16.00 w punkcie informacyjnym
w Starostwie Powiatowym w £obzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 £obez,
od poniedzia³ku do pi¹tku do godz. 15.00 w pok. 34
lub od 15.00 - 16.00 w punkcie informacyjnym
w Starostwie Powiatowym w Œwidwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Œwidwin,
od poniedzia³ku do pi¹tku do godz. 15.00 w pok. 27
lub od 15.00- 16.00 w punkcie informacyjnym

Wnioski przyjmowane bêd¹ tylko w terminie rekrutacji !!!
W przypadku wniosków przes³anych poczt¹, liczy siê data wp³ywu do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
Wnioski wys³ane poczt¹ nale¿y umieœciæ w zamkniêtej kopercie oznaczonej nazw¹ projektu: W³asny biznes dla mieszkañców powiatów drawskiego, ³obeskiego i œwidwiñskiego.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e na stronie internetowej projektu www.drawskibiznes.pl
w zak³adce „Pliki do pobrania” zosta³y umieszczone dokumenty zwi¹zane z rekrutacj¹
do projektu:
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Wszystkie wymagane oœwiadczenia - jako za³¹czniki do formularza rekrutacyjnego.
CMYK
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Za nieobecnoœæ nie bêdzie kasy
(£OBEZ). Podczas sesji radni
miejscy zmienili uchwa³ê w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowej dla radnych Rady
Miejskiej w £obzie. Projekt
uchwa³y przyjêto przy jednym
g³osie wstrzymuj¹cym siê.
G³ównie chodzi³o o to, aby radni, którzy nie uczestnicz¹ równoczeœnie w komisjach i sesjach nie
otrzymywali wynagrodzenia. Dotychczas bowiem, mimo nieobecnoœci otrzymywali 30 proc. diety. Do
ubieg³ej kadencji nie by³o ¿adnych
problemów zwi¹zanych z wyp³acaniem diet, albowiem radni, którzy
otrzymali mandat zaufania od spo³eczeñstwa, zazwyczaj uczestniczyli w komisjach i sesjach, nieobecnoœci wynika³y z wa¿nych spraw. W
ubieg³ej kadencji jednak dosz³o do
sytuacji, w której niektórzy radni
notorycznie opuszczali zarówno
sesje, jak i komisje. W tym roku
dwóch radnych wyjecha³o za granicê i przynajmniej przez rok nie bêdzie uczestniczy³o w ¿yciu publicznym. Zgodnie z uchwa³¹ jednak
nale¿a³oby im siê 30 proc. diety.
Przed wyjazdem zrezygnowali z
pe³nienia funkcji wiceprzewodnicz¹cego rady i przewodnicz¹cego
komisji.

W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy: „Dieta przys³uguje za wype³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z
pe³nienia mandatu radnego, w tym
za udzia³ w pracach komisji i sesjach
Rady Miejskiej i wyp³acana bêdzie
w formie rycza³tu miesiêcznego.
Wprowadza siê nowe zasady
potr¹ceñ za nieobecnoœæ radnego w
posiedzeniach komisji i sesjach”.
Uzasadnienie podpisa³a grupa
siedmiu radnych: Kazimierz Chojnacki, Krystyna Bogucka, Maria
Pokomeda, Janusz Skrobiñski, Tadeusz Sikora, Henryk Stankiewicz i
Zbigniew Pude³ko.
Obecnie przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej w £obzie przys³uguje dieta w wysokoœci 1.200 z³,
wiceprzewodnicz¹cemu
Rady
Miejskiej w £obzie - 800 z³, przewodnicz¹cemu sta³ej Komisji Rady
Miejskiej w £obzie - dieta w wysokoœci 800 z³, zastêpcy przewodnicz¹cego sta³ej Komisji Rady Miejskiej w £obzie - dieta w wysokoœci
650 z³, radnemu - dieta w wysokoœci
600 z³.
Je¿eli radny wykonuje kilka
funkcji, za które przys³uguje dieta w
ró¿nej wysokoœci, przys³uguje mu
jedna dieta w wysokoœci najwy¿szej.
Radni ustalili potr¹cenia diet

miesiêcznych i tak: 20 proc. za
ka¿d¹ nieobecnoœæ na sesji lub posiedzeniu komisji, nie wiêcej ni¿ 80
proc. ³¹cznie, 100 proc. w przypadku nieobecnoœci na wszystkich posiedzeniach komisji oraz na sesji w
ci¹gu okresu rozliczeniowego.
Potr¹ceñ nie stosuje siê w przypadku nieobecnoœci radnego zwi¹zanej z wykonywaniem mandatu
radnego na podstawie polecenia
wyjazdu s³u¿bowego wystawione-

go przez Przewodnicz¹cego Rady.
Zwrot kosztów przejazdu samochodem niebêd¹cym w³asnoœci¹
gminy przys³uguje radnemu wed³ug
stawek za 1 kilometr przebiegu w
wysokoœci: dla samochodu osobowego o pojemnoœci skokowej silnika do 900 cm. szeœc. - 0,32 z³, dla
samochodu osobowego o pojemnoœci skokowej silnika powy¿ej 900
cm. szeœc. - 0,80 z³. Uchwa³a wesz³a
w ¿ycie z dniem podjêcia.
MM

Ludzie powinni w³adzê szanowaæ, a nie baæ siê jej

Targowisko bli¿ej centrum?
(£OBEZ). Czy
mieszkañcy £obza,
którzy maj¹ w³asne
produkty i chc¹ je
sprzedaæ, mog¹
handlowaæ nimi poza
terenem targowiska?
Czy s³usznie boj¹ siê
stra¿ników miejskich?
Problem ten poruszy³a mieszkanka £obza Zofia Krupa podczas
sesji Rady Miejskiej.
- Chodzi o drobny handel w mieœcie, o ludzi, którzy maj¹ szklarenki
i handluj¹ w przestrzeni chodnika w
pasie ulicy Niepodleg³oœci. Jestem
zwolenniczk¹ takiego handlu. Niejednokrotnie, gdy jestem w mieœcie,
nawet dzisiaj mia³am tak¹ sytuacjê,
ludzie boj¹ siê. Nie wiem dlaczego.
Jeœli chodzi o spo³eczne odniesienia, to jest niedobrze, jeœli siê ludzie
boj¹ w³adzy. Ludzie powinni w³adzê szanowaæ, a nie baæ siê jej. To
jest trudniejsze, trudniej jest zapra-

cowaæ na szacunek, bo wystraszyæ
pa³k¹ mo¿na ka¿dego, czy du¿¹
op³at¹. Nie wiem, w czym jest problem panie burmistrzu. Mia³am tak¹
sytuacjê dzisiaj, gdy sz³am na sesjê,
gdzie ludzie mówili: „Oj, ¿eby nas
nie przegonili”. „Oj, bo nas przegoni¹”. Sama apelowa³am wielokrotnie, aby nie przeganiaæ ludzi, którzy
handluj¹ czymkolwiek w mieœcie,
bo w³adzy nie mo¿e zaw³aszczaæ
sobie wszystkiego.
Jestem za tym, aby przemyœleæ,
gdzie mo¿na zrobiæ targowisko na
artyku³y spo¿ywcze, w mieœcie.
Je¿d¿ê bardzo czêsto do Œwidwina,
tam jest ryneczek spo¿ywczy w mieœcie. Nikt go nie wypchn¹³ gdzieœ
tam na antypody. Generalnie rzecz
bior¹c - po wszystko do Œwidwina
je¿d¿ê, bo to jest jakieœ bardziej
przyjazne miasto, jest mi przykro z
tego powodu, tam jest taniej wszystko i jest jakoœ w zasiêgu. Nie muszê
wszêdzie samochodami jeŸdziæ. To
jest nie dla ludzi po prostu, to jest dla
samochodziarzy. To nie jest dla takiego inwalidy jak ja, ¿eby wybraæ
siê na pieszo, bo dla mnie to jest za

daleko. Czy w £obzie nie mo¿na na
produkty spo¿ywcze, tak jak w Œwidwinie, w centrum miasta, zrobiæ
ryneczek, gdzie dzia³kowcy mogliby sprzedawaæ swoje produkty, kupiæ jajka, wszystko? - apelowa³a
mieszkanka.
W odpowiedzi zebrani us³yszeli, ¿e ¿adnych kar dla osób sprzedaj¹cych „z rêki” nie ma i spokojnie

mog¹ handlowaæ na chodniku. Nikt
za to nie karze, a op³ata jest symboliczna, poniewa¿ nie mo¿na ca³kowicie zrezygnowaæ z pobierania
op³at. By³oby to wbrew prawu. Odnoœnie ryneczku, który mia³by mieœciæ siê bli¿ej centrum – wszyscy
us³yszeli, ¿e takiej opcji nie ma, bo
zwyczajnie nie ma takiego miejsca.
Z tego te¿ wzglêdu targowisko pozostanie w miejscu, w którym jest. MM
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NietrzeŸwy kieruj¹cy
10.09.2012 roku o godz. 15.40 w
£obzie przy ul. Mickiewicza
Krzysztof K., zam. £obez, kierowa³
samochodem marki Ford w stanie
nietrzeŸwoœci (godz. 15.40 – 0,27
mg/l, II – 15.55 – 027 mg/l).

Kolizja drogowa
10.09.2012 roku oko³o godz.
22.45 na drodze K-20 Wêgorzyno –
Winniki Jakub S., lat 37, (zam. Ornontowice), kieruj¹c samochodem
VW Sharan, na prostym odcinku
drogi uderzy³ w jelenia, który nagle
wbieg³ na jezdniê, w wyniku czego
uszkodzeniu uleg³ pojazd.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
11.09.2012 roku o g. 22.30 w
Czachowie Damian S., lat 23, kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
(22.32 – 0,53 mg/l, 22:47 – 040 mg/
l) alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolizja
12.09.2012 r. o godz. 7.45 w
Zajezierzu, Józef M. (zam. Resko),
kieruj¹c samochodem Mercedes, na
³uku drogi zjecha³ na przeciwleg³y
pas ruchu, zderzaj¹c siê z samochodem Nissan kierowanym przez Tadeusza B. (zam. Suliszewo).

Kradzie¿ z w³amaniem
30.04/12.09.2012r. w £obzie
przy ul. Podgórnej, nieznany sprawca po uprzednim przeciêciu skobla
przy drzwiach kot³owni MISS dokona³ kradzie¿y pieca c.o., wartoœci
200 z³, czym dzia³a³ na szkodê Marii
S. ze Stargardu Szczeciñskiego.

Przyw³aszczenie mienia
W okresie 30.07/12.09.2012 r. w
Klêpnicy, Piotr S. (zam. Rydzewo)
dokona³ przyw³aszczenia samocho-

INFORMACJE - REKLAMA

dów: Fiat Punto wartoœci 23.370 z³,
Fiata Punto wartoœci 24.231 z³, Citroen wartoœci 87.064z³, Citroen
wartoœci 20.479 z³, Ford wartoœci
36.020z³, Skody Oktawia wartoœci
45.500 z³, Opel wartoœci 35.500 z³,
(wartoœæ pojazdów zosta³a podana
wed³ug stanu na dzieñ zawarcia
umowy) które posiada³ w leasingu,
czym dzia³a³ na szkodê Getin Leasing SA. Szczecin.

Kradzie¿ mienia
W nocy z 10 na 11.09.2012 r. w
godz. 14.00-14.00 w rejonie Starogardu nieznany sprawca dokona³ wyciêcia i kradzie¿y 240 m/b
napowietrznej linii telefonicznej,
powoduj¹c ³¹czne straty w wysokoœci 400 z³, na szkodê TP S.A.
Szczecin.

Posiadanie narkotyków,
kierowanie pod
wp³ywem narkotyków
12.09.2012 r. oko³o godz. 18.15
w Resku na ul. W. Polskiego, Rafa³
S. (zam. Resko) posiada³ przy sobie
woreczek foliowy z zawartoœci¹ 6
szt. zawini¹tek z folii aluminiowej,
wewn¹trz których znajdowa³ siê
œrodek odurzaj¹cy w postaci amfetaminy. Ponadto kierowa³ samochodem Mercedes, znajduj¹c siê pod
dzia³aniem amfetaminy. Pobrano
krew na zawartoœæ narkotyku.
Sprawca zosta³ zatrzymany i osadzony w PdOZ.

Kradzie¿ mienia
(wykroczenie)
W nocy z 12 na 13.09.2012 r. w
godz. 17.30 - 8.30 w £obzie przy ul.
H. Sawickiej z ogrodu dzia³kowego
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru Turing wartoœci 150 z³,
czym dzia³a na szkodê Genowefy £.
z £obza.

PCPR informuje

Bezp³atne dy¿ury
psychologa i prawnika
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie informuje, i¿ w ramach
dzia³añ Oœrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestêpstwem bêd¹
prowadzone bezp³atne dy¿ury PSYCHOLOGA I PRAWNIKA.
Zainteresowane osoby proszone s¹ o kontakt telefoniczny na numer 91
39 768 41. Dy¿ury odbywaæ siê bêd¹ w siedzibie PCPR w £obzie przy ulicy
Bema 27.
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Z ¯YCIA POWIATU

Ze œmietnika teren rekreacyjny
(SIELSKO, gm. Wêgorzyno).
Gigantyczn¹ pracê wykonali
mieszkañcy tej miejscowoœci w
ostatnim czasie.
Jeszcze niedawno przy drodze
straszy³ zaroœniêty zbiornik przeciwpo¿arowy w ostatnich czasach
s³u¿¹cy jako wysypisko œmieci.
Obecnie jest to sporych rozmiarów
oczko wodne, wokó³ którego w najbli¿szym czasie powstanie miejsce
rekreacyjne, a w przysz³ym roku
zazieleni siê posiana ju¿ trawa i zakwitn¹ kwiaty. Tam te¿ powstanie
miejsce do siatkówki.
Niedawno pisaliœmy o tym, ¿e
mieszkañcy karczuj¹ krzewy i
oczyszczaj¹ zbiornik. Jeszcze wówczas, podczas tych prac, nie wiedzieli jednak, ile pracy czeka ich tak
naprawdê. Dzisiaj mówi¹, ¿e gdyby
mieli tê wiedzê, byæ mo¿e nie podjêliby siê tego zadania, a jeœli ju¿, to
z pewnoœci¹ inaczej napisaliby projekt o dofinansowanie.
Aby m.in. móc zrealizowaæ pomys³ oczyszczenia oczka wodnego i
stworzyæ przy nim miejsce wypoczynku i rekreacji za³o¿ono stowarzyszenie Nasze Sielsko, którego
prezesem jest Mieczys³aw Kotwicki.
Projekt pod nazw¹ „Sadzawka”
na utworzenie terenu rekreacyjnowypoczynkowego zosta³ z³o¿ony
do LGD ju¿ w roku 2010. Dopiero w
czerwcu bie¿¹cego roku stowarzy-

szenie podpisa³o umowê z Urzêdem
Marsza³kowskim o dofinansowanie. Tak d³ugi czas oczekiwania oraz
niewiedza dotycz¹ca faktycznego
stanu sadzawki sprawi³a, ¿e pozyskane pieni¹dze wystarczy³y jedynie na niewielk¹ czêœæ dzia³añ.
Kwota dofinansowania wynosi bowiem 17.936 z³, przy czym wk³ad
w³asny stowarzyszenia 5.357 z³, a
wk³ad pracy mieszkañców - 2.329 z³.
- Prace nad sadzawk¹ rozpoczêliœmy w czerwcu bie¿¹cego roku.
Nieodp³atnie pracowa³o tam dotychczas 36 osób. Pracê spo³eczn¹
zaplanowaliœmy na 126 godzin.
Okaza³o siê, ¿e do tej pory te 36 osób
przepracowa³o 651 godzin, a prac
jeszcze nie ukoñczyliœmy. Spo³ecznoœæ udziela siê wspaniale. W pracach bardzo du¿o pomagali nam
rolnicy ze swoim ciê¿kim sprzêtem,
u¿yczali ci¹gniki, maszyny z wk³adem finansowym w³asnym. Odp³atn¹ czêœæ wykonywa³ nam wêgorzyñski ZUK. Chcia³em podkreœliæ,
¿e w miejscu sadzawki by³o dotychczas jedno z piêciu istniej¹cych na
terenie Sielska wysypisk œmieci.
Stamt¹d usunêliœmy oko³o 20 przyczep szlamu, gruzu, odpadów.
Czêœæ zabra³ ZUK, czêœæ - odpady
roœlinne i ziemiê z gruzem, za zgod¹
dzier¿awcy, przewieŸliœmy na ¿wirowisko i tam zosta³y przysypane
ziemi¹. Dodatkowo wywieŸliœmy
stamt¹d oko³o piêædziesi¹t 35.litro-

wych worków œmieci, czyli oko³o
17. m.szeœc. Oddaliœmy je do ZUKu. Teren by³ bardzo zanieczyszczony, zrobiliœmy to w³asnymi rêkami –
nieodp³atnie. St¹d te wysokie godziny w ramach czynu spo³ecznego. W
tej chwili jesteœmy w trakcie dalszej
realizacji. Nasz¹ ide¹ jest zrobienie
z wysypiska œmieci terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. Jestem
pewien, ¿e uda nam siê doprowadziæ
ten zamys³ do koñca. W listopadzie
mamy rozliczenie. Do koñca paŸdziernika musimy jeszcze dokonaæ
nasadzenia, zamontowaæ ³awki itp.
W tej chwili zosta³a zasiana ju¿ trawa – powiedzia³ prezes stowarzyszenia Mieczys³aw Kotwicki.

Melioracja kana³u

Melioracja
w powiecie

(ZAJEZIERZE). Ju¿ w 2010
roku, gdy nad powiatem przesz³y
tr¹by powietrzne m.in. w Zajezierzu mieszkañcy wskazywali na
koniecznoœæ melioracji rowu, tym
bardziej ¿e w wodzie znalaz³o siê
wiele powalonych drzew.
Zwracano ju¿ wówczas uwagê,
¿e melioracji nie by³o wiele lat. Niektóre odcinki rowu ludzie czyœcili w
ramach w³asnych mo¿liwoœci, ale to
nie za³atwia³o sprawy. Wskazywano równie¿, ¿e w niektórych miejscach zwyczajnie nie s¹ w stanie wyczyœciæ sami, nawet gdyby chcieli,
albowiem niektóre odcinki kana³u
s¹ zbyt niedostêpne dla kogoœ, kto
nie dysponuje odpowiednim sprzêtem.
To zmieni siê ju¿ niebawem, albowiem Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddzia³ w Nowogardzie og³osi³ przetarg na konserwacjê kana³u Zajezierze na odcinku 6,7 km. Kana³ bêdzie
czyszczony od ujœcia do rzeki

£oŸnicy do wylotu ruroci¹gu z jeziora Nowe Zajezierze. Odcinek ten
przebiega przez u¿ytki rolne.
Konserwacja kana³u ma polegaæ
na wykoszeniu skarp, wygrabieniu
oraz hakowaniu dna, oczyszczaniu
przepustów, wyciêciu krzaków, usu-

Sadzawka zlokalizowana jest w
centrum wioski, niegdyœ by³ to
zbiornik czerpania wody. Ze wzglêdu na usytuowanie mieszkañcy zawnioskowali do gminy, aby odtworzyæ rolê sadzawki jako punktu
czerpania wody dla OSP. Gmina ze
swojej strony wyrazi³a na to zgodê.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ,
¿e w Sielsku aktywnie wspó³dzia³aj¹
dwa stowarzyszenia - Nasza Kraina
Sielsko oraz Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik, bowiem ich statuty zosta³y tak skonstruowane, aby
wzajemnie uzupe³nia³y siê. Trzecie
stowarzyszenie Ochotnicza Stra¿ Po¿arna nie pozostaje bierna i równie¿
dzia³a na rzecz swojej wsi.
MM

niêciu zatorów. Prace maj¹ rozpocz¹æ siê 20 wrzeœnia, zakoñczenie
ich planowane jest na 26 paŸdziernika. Otwarcie ofert nast¹pi³o 10
wrzeœnia o godz. 9.00. Kryteroium
wyboru, jak zawsze by³a najni¿sza
cena.
MM

(POWIAT). Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych og³osi³ przetargi na wykonanie melioracji kana³u Zagórzyce
w gminie £obez, rzeki Wilkowej w
Gminie Radowo Ma³e.
(ZAGÓRZYCE). Konserwacja
bie¿¹ca kana³u Zagórzyce ma odbywaæ siê na odcinku 3,5 km. Rozpoczêcie prac ma nast¹piæ 20 wrzeœnia i
trwaæ do 26 paŸdziernika. Skarpy oraz
dno kana³u s¹ obficie poroœniête roœlinnoœci¹ oraz wystêpuj¹ liczne zatory. Niewykaszana roœlinnoœæ oraz wystêpuj¹ce zatory zmniejszaj¹ prêdkoœæ
przep³ywu wody. Czyszczenie kana³u
ma odbywaæ siê na odcinku od ujœcia
do rzeki £oŸnicy do drogi leœnej Suliszewice-Zagórzyce. Kana³ przebiega
przez u¿ytki rolne.
Rzeka Wilkowa ma byæ zmeliorowana na odcinku 2,5 km w œrodkowym jej biegu, od drogi GostominRadowo Ma³e za drogê asfaltow¹
Pogorzelice-Radowo Ma³e. Odcinek
rzeki przebiega przez u¿ytki rolne.
Termin rozpoczêcia robót ma nast¹piæ
20.09.2012 r., zakoñczenie prac natomiast 12.10. 2012 r.
MM
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17 wrzeœnia pod sybirackim krzy¿em

Sybiracy wziêli na siebie obowi¹zek
pamiêtania o tej drugiej napaœci na Polskê

(£OBEZ) Wczoraj,
17 wrzeœnia, minê³a
73 rocznica napaœci
Sowietów na Polskê.
Pamiêtali o niej Sybiracy,
którzy zgromadzili siê pod
krzy¿em Sybiraków na
³obeskim cmentarzu.
Wspar³y ich ³obeskie szko³y,
których liczne delegacje przyby³y
na spotkanie, by³y delegacje obu
samorz¹dów, a tak¿e niezawodny
Czes³aw Szawiel ze swoimi uczniami ze szko³y w Starogardzie, którzy
przypomnieli nam twórczoœæ W³adys³awa Be³zy.
Na pocz¹tek pop³ynê³a ta pieœñ,
która wyciska za ka¿dym razem ³zy
w wielu oczach. Marsz Sybiraków
Mariana Jonkajtisa.
Z miast kresowych, wschodnich osad i
wsi,
Z rezydencji, bia³ych dworków i chat
Myœmy wci¹¿ do Niepodleg³ej szli,
szli z uporem, ponad dwieœcie lat.
(...)
Bo od wrzeœnia, od siedemnastego,
D³u¿sz¹ drog¹ znów szed³ ka¿dy z nas:
Przez lód spod bieguna pó³nocnego,
Przez £ubiankê, przez Katyñski Las!
Z Insurekcji Koœciuszkowskiej, z powstañ dwóch,
Szkó³, barykad Warszawy i £odzi:
Konradowski unosi³ siê duch
I nam w marszu do Polski przewodzi³.
(...)
I myœmy szli i szli - dziesi¹tkowani!
Choæ zdrad¹ pragn¹³ nas podzieliæ
wróg...
I przez Ludow¹ przeszliœmy - niepokonani
A¿ Woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg!!!

Mo¿e na drugi rok dzieci naucz¹
siê œpiewaæ tê pieœñ i zaœpiewamy
wszyscy razem. Powinny j¹ znaæ.
Bo ona nie tylko o Sybirakach, ale
on nas, Polakach, z powstañ dwóch,
szkó³, barykad Warszawy i £odzi,
co wci¹¿ do Niepodleg³ej szli, z
uporem, ponad dwieœcie lat.
Przewodnicz¹ca Ko³a Zwi¹zku
Sybiraków w £obzie pani Zofia
Majchrowicz przypomnia³a s³owa
mê¿a, który bêd¹c ch³opcem, zapamiêta³, ¿e 17 wrzeœnia 1939 roku
by³a piêkna, s³oneczna pogoda. Tak
jak teraz. Dla wielu nasta³a wtedy
d³uga, kilkuletnia noc. Czêsto dos³ownie, gdy trafiali do ³agrów na
dalekiej pó³nocy, gdzie lato trwa³o
zaledwie miesi¹c, a póŸniej ju¿ tylko zima.
Proboszcz ksi¹dz kanonik Józef
Cyrulik nawi¹za³ do odbytej w³aœnie wizyty papie¿a w Ziemi Œwiêtej i jego modlitw o pokój i pomodli³
siê za zmar³ych i tych, którzy wrócili z nieludzkiej ziemi. Samorz¹dowcy - starosta i burmistrz - ¿yczyli
Sybirakom zdrowia oraz z³o¿yli
wi¹zanki kwiatów pod krzy¿em
Sybiraków. Kwiaty z³o¿yli równie¿
uczniowie z nauczycielami.
Uczniowie klasy szóstej ze
szko³y w Starogardzie, z Czes³awem Szawielem, przypomnieli patriotyczne teksty W³adys³awa Be³zy, którego wiersz „Katechizm polskiego dziecka”, rozpoczynaj¹cy
siê s³owami „Kto ty jesteœ? Polak
ma³y”, napisany w 1901 r., ukszta³towa³ pokolenia drugiej Rzeczpospolitej.
Ania Chomycz przypomnia³a
nam „Modlitwê za ojczyznê”, Marcin Majchrzak - „Legendê o garœci
ziemi polskiej”, Klaudia Pude³ek -

„O celu Polaka”, Magda Lis „Czym bêdê”, Wojtek Janik - wiersz
„Polska mowa”, Sandra Œwistowska - „Modlitwê polskiej dziewczynki”, Krzyœ Winowski - „Marsz
skautów”, Monika Wojciechowska
wiersz o „Ziemi rodzinnej”, a wszyscy razem „Kto ty jesteœ? Polak
ma³y”. Napisa³em, ¿e uczniowie

przypomnieli nam teksty W³adys³awa Be³zy, ale tak naprawdê to mogli
je pamiêtaæ tylko Sybiracy, bo pokoleniom wyros³ym w PRL-u s¹ one
zupe³nie nieznane. Dobrze wiêc, ¿e
Czesiu Szawiel zwróci³ uwagê na
tego autora. Mo¿e ktoœ siê odwa¿y
nauczyæ dzieci tych wierszy w
przedszkolu lub szkole.

Trzy siostry z domu Sidorenia: El¿bieta Stecko, Lidia Jankowska i Antonina
Bociniak z córkami i dzieæmi ze szko³y w Starogardzie. Z lewej Zofia Majchrowicz
i Czes³aw Szwiel.

INFORMACJE
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¯ywnoœæ w PCK?

Trzy Sybiraczki Janiny, od lewej: Rachfa³, Jankowska i Lenkiewicz.

Cztery siostry Sidorenia
Na uroczystoœci pojawi³y siê
dwie Sybiraczki na wózkach, bo ju¿
nogi odmawiaj¹ pos³uszeñstwa, ale
twarze ch³onê³y wydarzenia z ciekawoœci¹ i wzruszeniem. To jedne z
najstarszych ¿yj¹cych Sybiraczek,
siostry z domu Sidorenia, panie El¿bieta Stecko, lat 88 i Lidia Jankowska, lat 90. Na tê uroczystoœæ trzecia
siostra, Antonina Bociniak, lat 82,
przyjecha³a ze Szczecina. Czwarta
siostra, Maria Gos³awska, lat 85,
mieszkaj¹ca w £obzie, przyjœæ nie
mog³a. Po takim spotkaniu przychodzi mi tytu³ do powstaj¹cej ksi¹¿ki
o ³obeskich Sybirakach - My tu
wszyscy z nich, kresowian. Dzieci,
wnuki, prawnuki, praprawnuki...
Ludwik Cwynar opisa³ losy tej rodziny, a ich fragment publikujemy
obok.
Odwiedzaj¹ siê
Ju¿ po po³udniu natrafi³em na
dwie Sybiraczki, panie Janinê Leszczyñsk¹ i Janinê Rachfa³, które odwiedza³y w tym dniu Sybiraków
rozsianych po wioskach. A jak¿e,
pani Janina Leszczyñska, lat 86, jeŸdzi do nich w³asnym autem. Odwiedzaj¹, zawo¿¹ drobne upominki,
rozmawiaj¹, wspominaj¹. Pamiêtaj¹ i wspieraj¹. W tym dniu kolejne
takie spotkanie w Dalnie, u pani
Janiny Lenkiewicz. Œmiejemy siê,
¿e spotka³y siê trzy Janiny...
Sybiracy wziêli na siebie obowi¹zek pamiêtania o tej drugiej
napaœci na Polskê
W redakcji rozmawiamy o istocie tej rocznicy. Dochodzimy do
wniosku, ¿e coœ tu jest nie tak, z tymi
obchodami. Jakaœ dysproporcja pomiêdzy rocznicami 1 wrzeœnia a 17.
W PRL-u, by zatrzeæ wspomnienie
napaœci na Polskê "braterskiego"
narodu radzieckiego narzucono
nam obchodzenie rocznicy 1 wrzeœnia pod nazw¹ "wybuchu II wojny
œwiatowej", a nie napaœci Niemiec
na Polskê. Gdyby tak wa¿na by³a
rocznica wybuchu II wojny œwiatowej, to w tym dniu obchodzi³by j¹
ca³y œwiat, pañstwa, które bra³y w

niej udzia³. A jednak ka¿de obchodzi rocznicê w dniu, gdy na nie napadniêto, a wiêc w ró¿nych datach.
Czy Rosja obchodzi 1 wrzeœnia
rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej? A Francja, Anglia, W³ochy? A
czy obchodzimy rocznicê wybuchu
I wojny œwiatowej?
Obchody pod tak¹ nazw¹ odsy³aj¹ nas do formu³y rocznicy ogólnej (np. œwiatowej), a przez to zdejmuj¹ ca³y kontekst narodowy, tak
jakby napaœæ Niemiec na Polskê
by³a tylko przyczynkiem do wydarzeñ œwiatowych.
Gdybyœmy zmienili akcenty, z
wybuchu II wojny œwiatowej na
rocznicê napaœci Niemiec na Polskê, si³¹ rzeczy musielibyœmy obchodziæ równie¿ oficjalnie rocznicê
napaœci Sowietów na Polskê, 17
wrzeœnia. Bo by³y przecie¿ dwie. Z
dodaniem do tej drugiej - rocznica
IV rozbioru Polski.
Jaka z tego konkluzja? Ano taka,
¿e 17 wrzeœnia Sybiracy nie powinni spotykaæ siê na cmentarzu pod
krzy¿em Sybiraków, lecz wszyscy,
tak jak 1 wrzeœnia, powinniœmy spotykaæ siê pod pomnikiem przy ul.
Niepodleg³oœci, z ca³ym ceremonia³em pañstwowym przynale¿nym takim rocznicom. Bo przecie¿ ZSRR
napad³ na Pañstwo Polskie, a nie
tylko na póŸniejszych Sybiraków.
To trochê tak, jakby kombatanci
spotykali siê 1 wrzeœnia na cmentarzu we w³asnym gronie i wspominali najazd Niemców. To zdumiewaj¹ce, ¿e III RP do tej pory nie przywróci³a rocznicy 17 wrzeœnia rangi obchodów pañstwowych. Tylko Sybiracy wziêli na siebie obowi¹zek
pamiêtania o tej drugiej napaœci na
Polskê. A co na to pozostali obywatele pañstwa polskiego? Czy 17
wrzeœnia napadniêto na jak¹œ inn¹
Polskê, na jakieœ inne pañstwo, z
którym siê nie uto¿samiamy? Przecie¿ to by³a ta sama Polska, a jakby
nie nasza... Tak g³êboko podzielili
nas komuniœci, ¿e nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mo¿e ju¿
czas wyjœæ z tych do³ów i otrzepaæ
siê z tego czerwonego kurzu.
Kazimierz Rynkiewicz

(£OBEZ). Radna Maria
Pokomeda zwróci³a
uwagê, aby ³obeska
opieka spo³eczna,
wzorem œwidwiñskiej,
wydawa³a darmow¹
¿ywnoœæ. Czy jest to
mo¿liwe?
- By³am œwiadkiem wydawania
¿ywnoœci w Opiece Spo³ecznej w
Œwidwinie. Dary sypa³y siê szerokim rêkawem, patrzy³am, jak ludzie
nieœli: mleko, d¿em, m¹kê, nie wiadomo co jeszcze, wiadomo, ¿e tym
zajmuje siê opieka spo³eczna. U nas
by³ taki czas, ¿e zajmowa³o siê tym
PCK. Czy nasza opieka spo³eczna
nie mog³aby podj¹æ takiej inicjatywy i przyst¹piæ do Banku ¯ywnoœci? Mamy tyle bezrobocia, tyle biedy. Ca³y czas, gdy mówimy o wodoci¹gach na wsi, to wszyscy podkreœlaj¹, ¿e maj¹ biedê. By³ taki czas,
¿e w PCK prowadzi³am rozprowadzanie ¿ywnoœci, wiem ¿e zapotrzebowanie jest przeogromne, dlaczego po to nie siêgamy panie burmistrzu? Dlaczego inni mog¹, a my
nie? - pyta³a podczas Rady Miejskiej radna Maria Pokomeda.
Odpowiedzi na to pytanie udzieli³a El¿bieta Graliñska dyrektor
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie.
– Niby to jest prosta sprawa, ale
nie do koñca. ¯ywnoœæ wydawa³
PCK, w tej chwili wydaje Caritas.
My z prostych przyczyn nie zajmujemy siê tym, po prostu nie mamy
gdzie gromadziæ ¿ywnoœci, gdzie j¹
wydawaæ i nie ma kto jej wydawaæ.
W oœrodkach s¹ ró¿ne warunki, wiemy jakie my mamy warunki w naszym oœrodku. Nie mam miejsca, w
którym mog³abym wydawaæ ¿ywnoœæ w oœrodku. A w innych po-

mieszczeniach? To te¿ musi byæ
gdzieœ w centrum. Najwiêcej mieszkañcy naszej gminy i miast korzystaj¹ z ¿ywnoœci z Caritasu. S¹ te¿
koszty transportu. ¯ywnoœæ jest darmowa, natomiast przywóz ¿ywnoœci
trzeba ju¿ we w³asnym zakresie zorganizowaæ. Jest mo¿liwoœæ przemyœlenia tego, jak w ramach oœrodka
wydawaæ tê ¿ywnoœæ, jestem w stanie przemyœleæ to. Wiem co ludzie
robi¹ z t¹ ¿ywnoœci¹ – powiedzia³a
dyrektor.
Radn¹ Mariê Pokomedê nie usatysfakcjonowa³a taka odpowiedŸ,
dopyta³a wiêc, jakie s¹ mo¿liwoœci
gminy w zorganizowaniu ca³ej akcji, podpowiedzia³a równie¿, ¿e
mo¿na skorzystaæ z programu odnoœnie osoby, która mia³aby ¿ywnoœæ
wydawaæ. G³os w tej sprawie zabra³
wiceburmistrz Ireneusz kabat, który nie widzia³ ju¿ tylu trudnoœci w
organizacji rozprowadzania darmowej ¿ywnoœci dla najbardziej potrzebuj¹cych.
- Jeœli chodzi o magazynowanie,
to myœlê, ¿e uda³oby nam siê porozumieæ z Nowamylem bezkosztowo, bo wspó³praca jest dobra. Ale
jeœli chodzi o samo wydawanie,
musielibyœmy znaleŸæ jakieœ pomieszczenie, to mo¿e uda³oby siê
coœ zrobiæ. Transport mo¿na zorganizowaæ przez OPS. Urz¹d nie mo¿e
finansowaæ, ale jednostka tak. Myœlê, ¿e pani dyrektor przygotuje nam
jak¹œ propozycjê i my siê nad tym
zastanowimy – powiedzia³ wiceburmistrz.
W odpowiedzi na s³owa dyrektor sugeruj¹ce, ze ludzie nie szanuj¹
darmowej ¿ywnoœci radna odpar³a,
¿e „nie ma takiej akcji, która nie
nios³aby ze sob¹ odrobiny z³ego
pok³osia. Zdecydowana wiêkszoœæ
skorzysta z tego tak, jak nale¿y i tej
wersji siê trzymajmy. Nie zak³adajmy z góry, ¿e bêd¹ tego z³e efekty”.
MM
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Ludzie wody nie maj¹, a do sieci nikt
nie chce siê przyznaæ - podsumowanie
(DALNO). Na pocz¹tku miesi¹ca mieszkañcy Dalna, Trzeszczyny i Przyborza
ponownie nie mieli
wody. Tym razem
powodem by³ remont
sieci wodoci¹gowej
pomiêdzy Dalnem
a Trzeszczyn¹.
Po awarii sieci wodoci¹gowej w
Dalnie, która mia³a miejsce w po³owie sierpnia, postanowiliœmy przyjrzeæ siê sprawie bli¿ej. Okazuje siê,
¿e teoretycznie jest tu nowa sieæ,
choæ w praktyce jej nie ma. Jest za
to do Trzeszczyny, ale nigdy nie zosta³a uruchomiona.
W pi¹tek 7 wrzeœnia wymieniane by³y dwie opaski na rurach, których nieszczelnoœæ by³a powodem
wycieków wody. S³ynne jeziorko na
prywatnym polu ju¿ zosta³o zlikwidowane. Jednak to nie koniec prac.
£¹cznie na odcinku Dalno - Trzeszczyna konieczna jest wymiana szeœciu opasek. Nastêpne wymieniane
bêd¹ w tym tygodniu, a to wi¹¿e siê
ponownie z odciêciem dostawy
wody dla mieszkañców. W sumie
tylko wymiana dwóch opasek, to
koszt rzêdu 2,5 tys. z³ ³¹cznie z robocizn¹ i prac¹ koparki. Tym razem
jednak prace prowadzone s¹ przy
wsparciu gminy, aczkolwiek niemal
ca³y ciê¿ar spoczywa na Spó³dzielni
„Nadzieja” w Dalnie. Czy s³usznie?
Sieæ niczyja?
Przypominamy, ¿e z uszkodzonego wodoci¹gu wyp³ywa³a woda,
na tyle d³ugo i w takich iloœciach, ¿e
na polu, przez które przechodzi
wodoci¹g, powsta³o jeziorko. Po
ukazaniu siê artyku³u, skontaktowa³
siê z nami w³aœciciel pola, który
stwierdzi³, ¿e uprawa na jego polu w
niczym nie przeszkadza³a w podjêciu dzia³añ naprawczych. Wrêcz
przeciwnie, sam niejednokrotnie o
naprawê prosi³.
Podczas rozmowy z prezesem
Miros³awem Pawlusiñskim dowiedzieliœmy siê, ¿e Spó³dzielnia „Nadzieja” przejê³a jedynie obiekty i
studniê oraz oczyszczalniê œcieków
w Dalnie. Sieci wodoci¹gowej nigdy nie przejê³a, nie jest jej w³aœcicielem, nie mo¿e wiêc przekazaæ jej
gminie. Prezes Spó³dzielni zapew-

nia³, ¿e wprawdzie ANR zwraca³a
siê do niego z propozycj¹ przejêcia
sieci wodoci¹gowej, jednak on nie
zgadza³ siê na to, nie maj¹c planów
geodezyjnych.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych nie dysponowa³a dokumentacj¹ wskazuj¹c¹, którêdy owa sieæ
biegnie. Owszem by³y plany, ale jedynie cz¹stkowe. Jest to standardowy spadek po by³ych PGR-ach, które bardzo czêsto budowa³y bez dokumentacji. Plany najczyœciej wykonywano jedynie w obrêbach budynków. Postawi³ wiêc warunek przejmie sieæ, ale tylko ³¹cznie z
kompletn¹ dokumentacj¹. Zaproponowa³ równie¿ Agencji, aby w
zamian za przejêcie wymieni³a star¹
sieæ, b¹dŸ przekaza³a na ten cel fundusze. Po czasie dowiedzia³ siê, ¿e
sieæ przejê³a gmina z tak¹ dokumentacj¹, jaka by³a, czyli cz¹stkow¹.
W magistracie z kolei spotkaliœmy siê z zapewnieniami, ¿e nie ma
w urzêdzie ¿adnych dokumentów
potwierdzaj¹cych przejêcie wodoci¹gu.
Z pytaniem o w³aœciciela sieci
zwróciliœmy siê do Agencji, bo w
tym wypadku pojawi³a siê w¹tpliwoœæ, czy sieæ w ogóle kiedykolwiek zosta³a przejêta. OdpowiedŸ
przekaza³a rzecznik prasowa El¿bieta Kurpiel, po uprzednim jej zredagowaniu przez pracowników
Agencji Nieruchomoœci Rolnych
oddzia³ w Szczecinie i zaaprobowaniu przez dyrektora, jak to siê dzieje
przy ka¿dorazowych zapytaniach.
Brzmi ona: „Sieci wodoci¹gowe
zosta³y przekazane jako œrodek
trwa³y w 2000 roku na rzecz Gminy
£obez decyzj¹ na mocy umowy o
wspó³dzia³aniu w zakresie rozdysponowania niektórych sk³adników
maj¹tkowych ZWRSP”. (wówczas
Zasób W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa).
Z t¹ informacj¹ udaliœmy siê do
gminy. Tam od wiceburmistrza Ireneusza Kabata uzyskaliœmy odpowiedŸ, ¿e owszem, gmina przejê³a,
ale jedynie te odcinki sieci, które
zaznaczone s¹ na mapach. A na
mapach nie ma odcinka ³¹cz¹cego
Dalno z Trzeszczyn¹.
Z jednej strony Agencja wychodzi z za³o¿enia, ¿e sieæ przekaza³a,
ale z niekompletn¹ dokumentacj¹,
gmina, ¿e owszem przejê³a - ale tylko to, co na mapach, a przy ka¿dorazowej awarii ludzie odsy³ani s¹ do
Spó³dzielni, bowiem to ona korzysta z sieci, dostarczaj¹c wodê i pobiera za to op³aty.

Wolna wola, efektów brak
Na ten temat w 2007 roku pojawi³ siê artyku³ w Tygodniku £obeskim, gdzie m.in. cytowaliœmy prezesa spó³dzielni Miros³awa Pawlusiñskiego: „W latach 2002-2004
dziêki gminie hydrofornie uzyska³y
pozwolenie na eksploatacjê (…)
By³y prowadzone rozmowy, jeœli
chodzi o modernizacjê oczyszczalni, ale tego tematu nie mo¿na by³o
„przeskoczyæ”. Mam nadziejê, ¿e
na prze³omie maja i czerwca temat
zostanie definitywnie zakoñczony.
20 czerwca mamy walne zebranie
cz³onków, na którym chcemy podj¹æ uchwa³ê o przekazaniu tego mienia dla gminy. Przygotujemy pe³n¹
dokumentacjê i myœlê, ¿e sprawa
szybko siê potoczy - powiedzia³
prezes Pawlusiñski.
(…) Pytany o wolê przejêcia
urz¹dzeñ od spó³dzielni wiceburmistrz Ireneusz Kabat powiedzia³,
¿e taka wola jest. Gmina czeka na
walne i odpowiedni¹ uchwa³ê w tej
sprawie”.
Sieæ, której nie ma
Na stronie internetowej „Wrota
Pomorza Zachodniego” mo¿na
przeczytaæ tak¹ oto informacjê z 13
grudnia 2005 roku, pod tytu³em:
„Uroczyste zakoñczenie inwestycji.
W dniu 25 listopada 2005 w
Po³czynie Zdroju odby³o siê uroczyste przekazanie do u¿ytkowania
wodoci¹gów i kanalizacji wykonanych w ramach projektu „Zwiêksze-

nie potencja³u turystycznego gmin
Pojezierza Drawskiego” wspó³finansowanego z funduszu Unii Europejskiej PHARE SSG 2002.
W ramach projektu którego realizacja rozpoczê³a siê jesieni¹ roku
2004 zbudowano 19,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 14,5 km sieci wodoci¹gowej w 6 gminach Pojezierza
Drawskiego.
(...) W gminie £obez wykonano
wodoci¹g £obez-Bonin-Budziszcze, kanalizacjê sanitarn¹ wraz z
przy³¹czami w miejscowoœci Be³czna oraz wodoci¹g Trzeszczyna-Dalno-Przyborze. £¹cznie zbudowano
2045 mb kanalizacji 10276 mb wodoci¹gu i jedn¹ przepompowniê.
(…) £¹cznie zbudowano 893 mb
kanalizacji i 4046 mb wodoci¹gu”.
Na stronie Gminy £obez z kolei
czytamy ju¿ o innej inwestycji, aczkolwiek d³ugoœæ sieci zgadza siê:
„W latach 2003-2005 zrealizowano
projekt pn. Wzmocnienie potencja³u gospodarczego gmin Pojezierza
Drawskiego poprzez poprawê gospodarki wodno - œciekowej o wartoœci prawie 1,5 MLN EURO w ramach Programu PHARE Spójnoœæ
Spo³eczno - Gospodarcza W projekcie uczestniczy³o 6 gmin cz³onków
Stowarzyszenia; Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski,
£obez, Po³czyn Zdrój i Z³ocieniec.
W ramach projektu wykonano: 19,5
km, sieci kanalizacyjnej
14,5 km sieci wodoci¹gowej,
ogó³em uzbrojono pod nowe inwe-
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stycje ok. 7 km terenu. (...) W ramach tego przedsiêwziêcia gmina
£obez zg³osi³a do projektu nastêpuj¹ce inwestycje:
(wartoœæ netto inwestycji po
przetargu) - budowa wodoci¹gu
£obez- Budziszcze 143 379 EURO,
wodoci¹g £ob¿any - Trzeszczyna
46 254 EURO, kanalizacja wsi
Be³czna 99 600 EURO w tym udzia³
w³asny gminy £obez to 31,68 proc.
(+10 % tolerancji).
Ale ju¿ w Wieœciach z £obeskiego Ratusza nr 6 z 07.03.2007, informacji wydawanej przez Urz¹d
Miejski w £obzie czytamy informacjê ze sprawozdawczo-wyborczego
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Cz³onków Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego: „przygotowanie i koordynacja udzia³u miast i gmin stowarzyszonych w du¿ych programach finansowanych z œrodków PAOW
oraz PHARE 2002, z których to
m.in. dofinansowano budowê wodoci¹gów: £obez-Bonin Budziszcze i Trzeszczyna-Dalno-Przyborze
oraz zmodernizowano kanalizacjê
sanitarn¹ z przy³¹czami w Be³cznie.
£¹czna wartoœæ ww. zadañ to:
1.681.515 z³ w tym udzia³ œrodków
PHARE: 920.888 z³ a udzia³ gminy:
760.627 z³”.
Kolejna informacja na ten temat,
znaleziona w internecie jest przygotowana przez Zarz¹d Województwa
Zachodniopomorskiego na temat
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
Phare 2002-2003. Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza. (Szczecin,
lipiec 2002 r.).
Tutaj czytamy „Gmina £obez budowa wodoci¹gu £obez - Bonin Budziszcze; budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowoœci Be³czna;
budowa wodoci¹gu Trzeszczyna Dalno - Przyborze”. To samo na
stronie internetowej http://ec.europa.eu.
Wodoci¹g bez wody
- Wodoci¹g doprowadzony jest
jedynie do Trzeszczyny. Na pewno
nie ma tego, co tu jest napisane - to
jest nieprawda. By³y takie za³o¿enia
jeszcze wtedy, gdy by³ Zarz¹d Gminy w 1998 roku, a pani H. Szymañska by³a burmistrzem. Dlaczego one
rozmy³y siê, nie potrafiê powiedzieæ. Wodoci¹g zosta³ doprowadzony jedynie do Trzeszczyny. By³y
plany, aby wybudowaæ wodoci¹g z
£obza poprzez £ob¿any, Trzeszczynê do Dalna. Obecnie, ¿eby
Trzeszczynê przy³¹czyæ, muszê
wybudowaæ ca³¹ now¹ sieæ w
Trzeszczynie. Wodoci¹g pod³¹czony jest pod hydroforniê. Dlaczego
tego nie zrobiono, nie potrafiê powiedzieæ. Nie zajmowa³em siê wtedy tymi rzeczami. Zakoñczenie prac
nast¹pi³o w 2005 roku, budowano ze

£OBEZ
œrodków PHARE przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego. Autorem i pomys³odawc¹ by³a burmistrz H. Szymañska.
Odcinek miêdzy Dalnem a
Trzeszczyn¹ trzeba wybudowaæ
choæby po to, aby kontynuowaæ to
zamierzenie. Przyborze? Na razie
zróbmy wodoci¹g do Dalna. Na
dzisiaj nie s³yszê, aby by³ problem z
Przyborzem. Jeœli sieæ jest sprawna,
to w pierwszej kolejnoœci musimy
zrobiæ rzeczy awaryjne - powiedzia³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Wodoci¹g wiêc jest wybudowany do Trzeszczyny, tylko woda nim
nie p³ynie. Oznacza to, ¿e wodoci¹g
zosta³ wybudowany i tak na sucho
le¿y sobie w ziemi ju¿ kilka lat.
Bêdzie nowa sieæ?
Obecnie radni wspólnie z gmin¹
opracowuj¹ nowe za³o¿enia na temat rozwi¹zania kwestii kanalizacyjnej na terenie gminy, ³¹cznie z
ustaleniem kolejnoœci. Wiceburmistrz I. Kabat uwa¿a budowê sieci
wodoci¹gowej w Dalnie za priorytetow¹, choæby z tego powodu, ¿e to
gmina odpowiada za dostawê wody.
Dlatego te¿ jest zamys³, aby w przysz³ym roku zabezpieczyæ pieni¹dze
w bud¿ecie na budowê nowego odcinka sieci wodoci¹gowej ³¹cz¹cego hydroforniê w Trzeszczynie z
Dalnem.
O co chodzi?
Pierwotne za³o¿enia o budowie
sieci wodoci¹gowej dla Dalna,
Trzeszczyny i Przyborza mia³y rozwi¹zaæ problem starej sieci i ci¹g³ych awarii. W tym czasie Spó³dzielnia otrzymuje pozwolenie od
gminy na eksploatacjê hydroforni.
Zmienia siê równie¿ zamys³ i zamiast budowy sieci wodoci¹gowej
czerpi¹cej wodê ze studni nale¿¹cej
do spó³dzielni, wybiera siê rozwi¹zanie omijaj¹ce studniê i prowadzi
siê wodoci¹g z £obza. Wodê doprowadza siê do £ob¿an, buduje siê sieæ
do hydroforni w Trzeszczynie i tak
pozostawia w ziemi, nie pod³¹czaj¹c do istniej¹cej przecie¿ sieci w tej
miejscowoœci. O Przyborzu ju¿
mowy nie ma. Tym samym zyskuj¹
jedynie £ob¿any a mieszkañcy
miejscowoœci, dla których w pierwotnych planach mia³a zostaæ wybudowana sieæ, pozostaj¹ na kolejne lata ze star¹ sieci¹, do której nikt
siê nie przyznaje, bo zwyczajnie
przy jej budowie nie wykonano planów.
Czy ta sytuacja wreszcie znajdzie szczêœliwy fina³ i ludzie bêd¹
mieli obiecan¹ dawno temu now¹
sieæ, czas poka¿e. Wszystko zale¿y
od radnych obecnej kadencji i od
tego, czy uznaj¹ ten problem warty
rozwi¹zania.
MM
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Czy gmina mo¿e
pomóc?

(£OBEZ). W ramach ochrony
œrodowiska poszczególne gminy
wspieraj¹ mieszkañców przy wymianie pokrycia dachowego, ale
jedynie odnoœnie utylizacji eternitu. Tym materia³em pokrytych
jest jeszcze sporo dachów. Najwiêkszym kosztem jest jednak nie
utylizacja, a po³o¿enie nowego
pokrycia dachowego. Czy w tym
wzglêdzie mieszkañcy mogliby liczyæ na pomoc gminy?
Z takim pytaniem wyst¹pi³a podczas sesji Zofia Krupa, mieszkanka
£obza.
- Zdejmowanie eternitu ma swoje nakazy, przykazy, firmy i to jest
uregulowane dla tych, którzy chc¹
zdj¹æ eternit. Ale mnie interesuje
dalszy ci¹g, czyli pokrycie dachu
czymœ innym np. blach¹. Interesuje
mnie to, czy w zwi¹zku z tym, ¿e
gmina pomaga mieszkañcom w ró¿nych aspektach – wodoci¹gi by³y,
teraz s¹ oczyszczalnie, czyli w zasadzie dzia³ania prywatne dla ludzi.
To jest prywatny biznes, mnie np.
jako podatnika nie obchodzi, czy
ktoœ ma oczyszczalniê, czy jej nie
ma, ale jestem za dotacjami, za pomaganiem ludziom. Po to jest gmina, po to jest samorz¹d, ¿eby ludziom pomagaæ. W zwi¹zku z powy¿szym, czy mo¿na jakoœ przymierzyæ siê do tego, by program
eternitowy by³ bardziej skuteczny,
zosta³ poparty jak¹œ form¹ pomocy
do najprostszego czy najtañszego
pokrycia dachu po zdjêciu eternitu?
Wielokrotnie progiem, dla którego eternit nie znika, jest cena po³o¿enia nowego pokrycia, bo ktoœ
mówi – a co ja tam po³o¿ê, przeœcierad³o rozœcielê? Bardzo zatem proszê samorz¹d nasz, ¿eby zebra³ siê i
w tym aspekcie coœ przemyœla³, obliczy³ koszty itd. Jak to mo¿e byæ,
wszystko mo¿na policzyæ. To jest
taki mój apel do samorz¹du o pomoc
w zakresie przykrycia dachu w ra-

mach wymiany eternitu - powiedzia³a Zofia Krupa.
W odpowiedzi wiceburmistrz
Ireneusz Kabat wyjaœni³, ¿e pomoc
dla mieszkañców odnoœnie usuwania eternitu trwa dwoma etapami.
Jeden jest w uchwale gminy, zgodnie z któr¹ gmina dop³aca 4 z³ za 1
m.kw. utylizacji i drugie Ÿród³o finansowania z pozyskanych pieniêdzy z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska, o ile jest wystarczaj¹co du¿o chêtnych do skorzystania z pomocy. Jednak pomoc
gminy ogranicza siê jedynie do usuwania i utylizacji eternitu.
W zwi¹zku z tym so³tys Klêpnicy Stanis³awa Bobko spyta³a, czy
gmina nie mog³aby uruchomiæ kredytu nisko oprocentowanego dla
mieszkañców, aby ci mogli skorzystaæ z niego przy wymianie pokrycia
dachowego. To pozwoli³oby ludziom podj¹æ siê tak du¿ego i kosztownego zadania.
W odpowiedzi wiceburmistrz
wyjaœni³, ¿e kredyty owszem, ale w
banku, bowiem gmina nie mo¿e zaci¹gaæ po¿yczek dla ludzi.
W rozmowê w³¹czy³a siê ponownie Zofia Krupa, która wyjaœni³a, ¿e chodzi³o jej o analogiczn¹
pomoc, jak w przypadku dofinansowywania budowy przy³¹czy oraz
przydomowych oczyszczalni œcieków. Skoro w tym przypadku na ten
cel kierowane s¹ pieni¹dze gminne,
czyli podatników, to czy analogicznie nie mo¿na pomóc przy pokryciach dachowych.
Okaza³o siê, ¿e wprawdzie w tej
chwili jest to niemo¿liwe, bowiem
kwestia uporz¹dkowania gospodarki œciekowej jest w tej chwili najwa¿niejsza, to nie jest wykluczone,
¿e w przysz³oœci takiej pomocy nie
bêdzie. Eternit nale¿y usun¹æ do
2032 roku, gdy na doprowadzenie
gospodarki œciekowej, zgodn¹ z
ochron¹ œrodowiska, pozosta³o kilka lat.
MM
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NIERUCHOMOŒCI

BIZNES

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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.

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

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

Powiat ³obeski
RTV – naprawa: TV – ró¿ne + inne
elektron. £obez ul. Cicha 3, tel. 604
845 753

PRACA

Region
Zatrudniê mechanika samochodów
ciê¿arowych z doœwiadczeniem
Nowogard, tel. 601 470 260.
Opiekunka osób starszych,
praca legalna, okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld Tel.
Szczecin 666 096 761

INNE
Powiat drawski
Sprzedam przyczepê samochodow¹ 140x250 oraz rozrzutnik obornika, dwuosiowy. Silnik elektryczny
7,5 kw z wózkiem. G³owice do 1,7 i
œwiece. Telefon 667 260 400.

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

Sprzedam rower górski - miejski z
wyposa¿eniem. Tel. 798 532 506
Sprzedam drewno z rozbiórki. Tel.
604 070 416
Sprzedam gruz ceglasty na podniesienie terenu / utwardzenie drogi.
Tel. 604 070 416
Sadzonki truskawek wczesna odmiana „honey” odporna na pleœñ i
gnicie. 1 szt. 90 gr. zamówienia od
100 sztuk. Tel. 603 434 068
Sprzedam ziemniaki jadalne Wineta 50 z³ za 100 kg; ziemniaki niesortowane 35 z³ za 100 kg. Tel. 91 397
6423

Powiat gryficki

Wynajmê dom wolno stoj¹cy w Strzmielach nr 14. Posesja ogrodzona
Tel. 509 000 920
Borkowo Wlk. gospodarstwo z domem i budynkami gospodarczymi
dzia³ka 1 ha 115.000. Tel. 660 206
833.
Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, sklep,
us³ugi. Tel. 691 305 860.

Powiat œwidwiñski

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

ROLNICTWO

Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ + toaleta; 24 mkw. Œwidwin 3 Marca, 1 tys. z³, po remoncie.
Tel. 607 129 519

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

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635
Gryfice - wynajmê lokal u¿ytkowy,
ul. Pocztowa 1, tel. 518-531-553.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349

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.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam samochód osobowy
Ford Fiest rok prod. 1997, poj. silnika 1.299 cm3. Cena do uzgodnienia, tel. 694 923 295

Reklama
Tel. 91 39 73 730

MIESZKANA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Niepodleg³oœci - kawalerka o pow. 31,31mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ ul. Browarna- kawalerka o pow. 30mkw
- CENA 83.000 z³
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka o pow. 38,54mkw - CENA 95.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ - ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje o pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
SMORAWINA - 2 pokoje, pow. 35,7mkw parter, bezczynszowe
- CENA 35.000 z³
JEZIERZYCE - 2 pokoje o pow. 37,73mkw, dzia³ka, gara¿
- CENA 62.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65mkw+gara¿, parter
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, 5 pokoi, pow. 100,9mkw
- CENA 250.000 z³
£obez - 3 pokoje o pow. 56,1mkw, parter
- CENA 145.000 z³
£OBEZ - kawalerka o pow. 34,14mkw, parter
- CENA 73.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 47,95mkw
- CENA 134.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, I piêtro, pow. 55,59mkw
- CENA 115.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 49,7mkw
- CENA 155.000 z³
£obez - 2 pokoje, pow. 42,8mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 66,97mkw
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 53,57mkw
- CENA 134.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, III piêtro, pow. 58,5mkw
- CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 51,19mkw
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,23mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, 64,51mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, II piêtro, pow. 57,8mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ- 3 pokoje, pow. 47,95mkw
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, IV piêtro pow. 56,23mkw
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, I piêtro, pow. 67,66mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, I piêtro, pow. 57mkw
- CENA 175.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, 67,89mkw, III piêtro
- CENA 185.000 z³
£OBEZ - 2 mieszkania o pow. 48,3 i 25,43mkw
- CENA 180.000 z³
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MIESZKANIA

ROZMAITOŒCI

DY¯URY APTEK

Powiat ³obeski

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

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

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach o pow. 77 mkw. dwupoziomowe: I poziom – pokój dzienny,
jadalnia, kuchnia, ³azienka, p.pokój, balkon; II poziom – dwie sypialnie, ³azienka, hol. Cena do
uzgodnienia. Tel. 601 968 557
Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262.
Do wynajêcia dwupokojowe mieszkanie w Gryficach. Tel. 697-464758.

Region

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe 57 mkw., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka. £obez Œwiêtoborzec. Cena 140 tys. z³ – do uzgodnienia. Tel. 607 715 411, 781 294
957.

MATRYMONIALNE
Powiat ³obeski
Pani lat 55 pozna pana w wieku do
65 lat na dobre i na z³e. Tel. 515 725
402

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z matematyki w Gryficach. Kontakt 692 352 768

Zapiski
z pamiêci (cz. 17)
Zapachy i buda
w Cieszynie

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

Do wynajêcia kawalerka w Szczecinie – Pomorzany (blok, co, gaz,
³azienka, umeblowana). Tel. 604
845 753 £obez.
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Na terenie gmin powiatu ³obeskiego godziny pracy aptek w porze nocnej, w niedziele i œwiêta ustala siê w trybie pogotowia pracy.
Pogotowie pracy polega na umo¿liwieniu sprzeda¿y leków w godzinach
wolnych od pracy apteki, po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu pracownika apteki. W tym celu na szybie apteki w widocznym miejscu wywieszone s¹ informacje o numerze telefonu, pod który nale¿y dzwoniæ w celu
sprzeda¿y leku. Apteka mo¿e byæ wyposa¿ona w przycisk dzwonka na
zewn¹trz budynku przywo³uj¹cego osobê obs³uguj¹c¹.

By³y takie czasy , ¿e mieliœmy
budê w Cieszynie. Nasza buda, to
stary wagon w¹skotorówki postawiony na stalowych kozio³kach.
Wewn¹trz by³a kuchnia i sypialnia.
W kuchni by³y dwa miejsca sypialne, a w sypialni a¿ piêæ miejsc oraz
ma³y stolik. Toaleta by³a w s³awojce
w sadzie. Sad nale¿a³ do pañstwa
Procyków, którzy u¿yczali nam kawa³ek sadu. Buda by³a na spó³kê z p.
Heñkiem i jego rodzin¹. Najczêœciej
u¿ywaliœmy jej w dni wolne od pracy i urlopy. Panie gotowa³y, pra³y,
zagospodarowywa³y to co my z³owiliœmy. Mê¿czyŸni i m³odzie¿ mêska od œwitu do nocy ³owi³a ryby.
Po³owy by³y niez³e, o czym œwiadczy³y g³owy du¿ych okoni i szczupaków. Rywalizacja by³a tak zaciêta, ¿e pod koniec lata brakowa³o
miejsca na p³ocie z ¿erdzi. Widok
by³ niesamowity - ³eb przy ³bie.
W normalne lato, w miarê jak
przybywa³o ³bów, a nie by³o zbyt
sucho, to osy i muchy wyjada³y
œwie¿e miêso rybie, przez co nie
by³o czuæ tych ryb. Ale pewnego
roku prawie przez ca³e lato by³y niesamowite upa³y i rybie g³owy natychmiast wysycha³y. Wszystko
by³o dobrze do momentu, a¿ przysz³y mokre i ciep³e dni. £by namok³y i wszystkie natychmiast zaczê³y
nieprzyjemnie pachnieæ. Gospodarze delikatnie zasugerowali, aby
wiêcej ³bów nie wieszaæ, to i niespodzianki zapachowej nie bêdzie.
Przystaliœmy na to. Niestety rywalizacja straci³a na uroku.
WP
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IV liga
zachodniopomorska
- VI kolejka
Astra Ustronie Morskie - Leœnik/
Rossa Manowo 3:5, Gryf Kamieñ
Pomorski - Ina Goleniów 4:1, Arkonia Szczecin - Orze³ Wa³cz 2:1,
Wiekowianka Wiekowo - Sarmata
Dobra 1:3, Stal Szczecin - Hutnik
Szczecin 0:0, Lech Czaplinek - Kluczevia Stargard 0:1, Ba³tyk Koszalin - Vineta Wolin 2:0, K³os Pe³czyce - Rasel Dygowo 2:0.
1. Leœnik/Rossa Manowo 16 13:6
2. Sarmata Dobra
13 15:6
3. Stal Szczecin
13 15:9
4. Ba³tyk Koszalin
12 17:4
5. Gryf Kamieñ Pom.
12 13:4
6. Rasel Dygowo
11 10:9
7. Vineta Wolin
10 12:8
8. K³os Pe³czyce
9 8:10
9. Hutnik Szczecin
9 8:7
10. Arkonia Szczecin
9 11:10
11. Astra Ustronie M.
7 15:10
12. Kluczevia Stargard 6 8:11
13. Wiekowianka Wiekowo 6 6:11
14. Lech Czaplinek
3 2:10
15. Orze³ Wa³cz
1 2:26
16. Ina Goleniów
0 7:21

Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.
- VI kolejka
GKS Mierzyn - Masovia Maszewo
5:3, Flota II Œwinoujœcie - Kasta
Szczecin-Majowe 6:0, Pomorzanin
Przybiernów - Radowia Radowo
Ma³e 0:0, Wicher Brojce - Sparta
Wêgorzyno 3:3, Tanowia Tanowo Œwiatowid £obez 2:1, Iskra Golczewo - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
2:0, Chemik II Police - Promieñ
Mosty 3:1, B³êkitni II Stargard Jeziorak Szczecin 3:1.
1. Flota II Œwinoujœcie 14 21:5
2. Iskra Golczewo
13 20:5
3. Pomorzanin Przyb.
13 19:9
4. Jeziorak Szczecin
13 15:5
5. GKS Mierzyn
13 20:15
6. Sparta Wêgorzyno
11 14:10
7. B³êkitni II Stargard
10 12:12
8. Wicher Brojce
9 11:9
9. Tanowia Tanowo
9 11:13
10. Promieñ Mosty
8 14:16
11. Wybrze¿e Rewalskie 6 7:9
12. Œwiatowid £obez
4 10:19
13. Kasta Szczecin
4 8:20
14. Radowia Radowo Ma³e 4 2:15
15. Chemik II Police
3 5:13
16. Masovia Maszewo 1 6:20

A klasa Szczecin
gr. 1 - III kolejka
Sowianka Sowno - Ba³tyk Gostyñ
1:3, Pionier ¯arnowo - Sparta Gryfice 6:2, Mewa Resko - Fala Miê-

SPORT

Wyniki i tabele
dzyzdroje 2:0, Orze³ £o¿nica - B³êkitni Trzyg³ów 0:1, Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów 5:1, Orze³
Prusinowo - Bizon Cerkwica 0:0.
1. Pionier ¯arnowo
2. Mewa Resko
3. Sparta Gryfice
4. B³êkitni Trzyg³ów
5. Korona Stuchowo
6. Fala Miêdzyzdroje
7. Orze³ £o¿nica
8. Ba³tyk Gostyñ
9. Sowianka Sowno
10. Jantar Dziwnów
11. Orze³ Prusinowo
12. Bizon Cerkwica

9 25:6
6 7:6
6 10:9
6 7:10
6 10:5
6 3:2
3 5:4
3 4:9
3 6:6
3 7:11
1 1:5
1 1:13

B klasa Szczecin gr. 1
- III kolejka
Zalew Stepnica - Znicz Wysoka
Kamieñska 4:2, Pomorzanin II Nowogard - Gardominka/Polonia II
Mechowo 6:0, Jastrz¹b £osoœnica Huragan Wierzchos³aw 5:2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Ba³tyk Miêdzywodzie 1:2, Zieloni Wyszobór Pomorzanin II Przybiernów 2:4.
1. Zalew Stepnica
9 18:6
2. Pomorzanin II Now. 9 12:3
3. Pomorzanin II Przyb 9 8:4
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 6 6:10
5. Prawobrze¿e Œwin.
6 11:8
6. Jastrz¹b £osoœnica
3 7:7
7. Znicz Wysoka Kam. 3 5:6
8. Zieloni Wyszobór
0 3:8
9. Huragan Wierzchos³aw 0 6:13
10. Gardominka Mechowo 0 6:17

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

15 29:6
12 26:10
12 13:10
11 17:7
10 13:10
9 24:14
9 18:19
9 22:17
6 7:15
5 14:11
3 6:21
1 8:32
0 5:14
0 11:27
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Rafa³ Barden zatrzyma³
Pomorzanina
Pomorzanin Przybiernów – Radowia Radowo Ma³e 0:0
Radowia jecha³a do Przybiernowa na po¿arcie. Tamtejszy Pomorzanin, beniaminek klasy okrêgowej, po wzmocnieniu kilkoma zawodnikami mia³ aspiracjê na szybki
awans do wy¿szej klasy. Pokaza³ to
w pierwszych meczach, wygrywaj¹c je i wychodz¹c na lidera tej klasy. Co prawda przybiernowska maszyna zaciê³a siê ju¿ tydzieñ temu w
Wêgorzynie, gdzie Pomorzanin
przegra³ ze Spart¹, ale uda³o mu siê
zachowaæ tytu³ wicelidera.
Radowianie zaskoczyli przybiernowian dobr¹ gr¹ w obronie i nie
dali sobie strzeliæ gola, wywo¿¹c
punkt z gor¹cego terenu. Zapor¹ nie

do pokonania okaza³ siê w tym meczu golkiper Radowii Rafa³ Barden,
który zosta³ bohaterem tego pojedynku.
Pomorzanin: Pakul, Zawadzki,
Jarmoszewicz, Bogacz (Wanagiel),
Listkiewicz, Wydmuszek, Pietrzak,
Górski (Podyma), Ga³ecki, D¹browski (Kasztelan), Kott.
Radowia: Barden, Drapikowski, Ko³odziej, Kacprzak, Kwiatkowski, Grzywacz, Stosio (Kulczyñski) Brona (Woinarowski),
Smykowski (Gêbka) Borejszo,
Iwachniuk (Rylling).
(r)

Granie w planie

IV liga zachodniopomorska – VII kolejka
22.09.12 (sobota)
Vineta Wolin - Astra Ustronie Morskie
Kluczevia Stargard - Ba³tyk Koszalin
Rasel Dygowo - Wiekowianka Wiekowo
11.00 Leœnik/Rossa Manowo - Arkonia Szczecin
11.00 Hutnik Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
16.00 Orze³ Wa³cz - K³os Pe³czyce
17.00 Ina Goleniów - Lech Czaplinek
17.00 Sarmata Dobra - Stal Szczecin

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. – VII kolejka
22.09.12 (sobota)
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - GKS Mierzyn
13.30 Promieñ Mosty - Pomorzanin Przybiernów
15.00 Radowia Radowo Ma³e - Wicher Brojce
15.45 Œwiatowid £obez - B³êkitni II Stargard
16.00 Sparta Wêgorzyno - Tanowia Tanowo
16.00 Masovia Maszewo - Flota II Œwinoujœcie
17.00 Kasta Szczecin-Majowe - Chemik II Police
23.09.12 (niedziela)
14.00 Jeziorak Szczecin - Iskra Golczewo
A klasa Szczecin gr. 1 – IV kolejka
22.09.12 (sobota)
11.00 Sowianka Sowno – Pionier ¯arnowo
15.00 Ba³tyk Gostyñ – Jantar Dziwnów
15.00 Fala Miêdzyzdroje – Korona Stuchowo
16.00 Sparta Gryfice – Orze³ Prusinowo
23.09.12 (niedziela)
14.00 Bizon Cerkwica – Orze³ £o¿nica
17.00 B³êkitni Trzyg³ów – Mewa Resko
B klasa Szczecin gr. 1 – IV kolejka
22.09.12 (sobota)
Gardominka/Polonia II Mechowo – Jastrz¹b £osoœnica
Znicz Wysoka Kamieñska – Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Zieloni Wyszobór – Zalew Stepnica
23.09.12 (niedziela)
15.00 Pomorzanin II Przybiernów – Huragan Wierzchos³aw
16.00 Ba³tyk Miêdzywodzie – Pomorzanin II Nowogard
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – VI kolejka
22.09.12 (sobota)
Fala Miêdzyzdroje – Masovia Maszewo
Jantar Dziwnów – Mewa Resko
Ina Goleniów – Polonia P³oty
Gryf Kamieñ Pomorski – Pomorzanin Nowogard
Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Rega Trzebiatów
Œwiatowid £obez – Sparta Gryfice
Vineta Wolin – Sarmata Dobra (15.00)
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SPORT
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Sarmata za mocny dla beniaminka
Wiekowianka Wiekowo - Sarmata Dobra 1:3 (0:2)
Pi³karze Sarmaty Dobra zaliczyli w minion¹ sobotê jeden ze
swoich najd³u¿szych wyjazdów
na mecz ligowy. W Wiekowie,
gmina Dar³owo, pokonali 3:1 tegorocznego beniaminka IV ligi
miejscow¹ Wiekowiankê.
Mecz by³ rozgrywany na boisku
po bardzo intensywnych, porannych
opadach deszczu, co sprawi³o, ¿e
boisko by³o "ciê¿kie" i miejscami
zalega³y ka³u¿e wody. W dru¿ynie
Sarmaty zabrak³o kilku zawodników z podstawowego sk³adu. Z ró¿nych przyczyn nie mogli zagraæ:
bramkarz Tomasz D¿egan i zawodnicy z pola m.in. Emilian Kamiñski,
Damian i Mateusz Dzierbiccy, Wojciech Bonifrowski i Arkadiusz Paw³owski.
Gospodarze rozpoczêli mecz z
du¿ym animuszem i przez pierwszy
kwadrans meczu uda³o siê im osi¹gn¹æ przewagê w polu. Jednak przewagi tej nie uda³o siê im wykorzystaæ, gdy¿ albo brakowa³o im precyzji w wykoñczeniu akcji skutecznym strza³em albo na przeszkodzie

stawa³ im dobrze spisuj¹cy siê w
bramce Sarmaty doœwiadczony
Grzegorz Buczma.
Z up³ywem czasu coraz bardziej
zdecydowanie uwidocznia³a siê
przewaga zawodników Sarmaty,
góruj¹cych nad swoimi rywalami
zarówno wiêkszym doœwiadczeniem boiskowym jak i wyszkoleniem technicznym. To ostatnie
szczególnie uwidacznia³o siê na tym
trudnym (mokrym) boisku w pojedynkach „jeden na jeden”, które pi³karze z Dobrej w wiêkszoœci rozstrzygali na swoj¹ korzyœæ.
Pierwsza bramka dla Sarmaty
pad³a doœæ szczêœliwie, gdy¿ po rzucie wolnym z ok. 30 metrów egzekwowanym przez Krzysztofa Szkupa, bramkarz gospodarzy Adrian
Hartleb sparowa³ pi³kê przed siebie,
wprost pod nogi Zdzis³awa Szw¹dera, który skorzysta³ z „prezentu” i
nie mia³ ¿adnych problemów z
umieszczeniem jej w bramce Wiekowianki. W 37' Piotr Grochulski z
lewej strony boiska wykona³ idealne podanie do znajduj¹cego siê na
25 metrze przed bramk¹ gospodarzy

Piotra Klêcza³a, a ten równie idealnie zagra³ do znajduj¹cego siê w
polu karnym Damiana Padzñskiego,
który technicznym strza³em w „d³ugi róg” uzyska³ dla Sarmaty drugiego gola. W sumie piêkna, skuteczna
akcja w wykonaniu trzech doœwiadczonych zawodników Sarmaty.
Druga po³owa meczu przebiega³a przy lekkiej przewadze w polu
zawodników Wiekowianki i bardzo
groŸnych kontrataków w wykonaniu zawodników Sarmaty, lecz tylko
jeden z nich przyniós³ efekt bramkowy. W 58' Damian Padziñski z najbli¿szej odleg³oœci umieœci³ w
bramce tu¿ przy lewym s³upku, pi³kê zagran¹ wzd³u¿ linii bramkowej.
W 85' gospodarzom uda³o siê strzeliæ honorowego gola. Wykonuj¹cy
rzut wolny z ok. 22 m Marcin Lipski
uderzy³ silnie pi³kê na bramkê Sarmaty, któr¹ próbowa³ jeszcze wybiæ
Piotr Grochulski, ale zrobi³ to na
tyle nieskutecznie, ¿e wpad³a ona
tu¿ przy s³upku do bramki Sarmaty.
Po tym zwyciêstwie Sarmata
awansowa³ na pozycjê wicelidera.
Nastêpne mecze rozegra u siebie z
dru¿ynami œcis³ej czo³ówki: Stal¹
Szczecin i Raselem Dygowo.

Strzelcy bramek: dla Wiekowianki: Marcin Lipski (85'), dla
Sarmaty: Zdzis³aw Szw¹der (18'),
Damian Padziñski 2 (37' i 58').
Sk³ady.
Wiekowianka Wiekowo: Adrian Hartleb, Piotr Lipniewicz, Rufin Rojek (69' Piotr Szczygie³), Dariusz Krupski, £ukasz Miko³ajczyk,
Patryk Ni¿nik, Szymon Rogala,
Wojciech Drejski (60' Marcin Lipski), Kamil Kowalski (66' Arkadiusz Nakielski), Krzysztof Stepniak, Grzegorz Szynkowski (81' Arkadiusz Brach) oraz w rezerwie:
£ukasz Szmajdziak, Krystian Cebula, Tomasz Pietruk.
Sarmata Dobra: Grzegorz
Buczma, Pawe³ Kowal, Piotr Grochulski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Zdzis³aw Szw¹der, Piotr
Klêczar, Krzysztof Szkup, Damian
Padziñski, Andrzej Jod³owski, Damian Mosi¹dz (75' Seweryn Wrzesieñ) oraz w rezerwie: Marcin Kamiñski, Micha³ Borowik, Jaros³aw
Jaszczuk.
Sêdzia g³ówny: Tomasz Simlat,
asystenci: Tomasz Koz³owski,
Pawe³ Wo³ejszo.
estan

Sparta przysnê³a w koñcówce
Wicher Brojce - Sparta Wêgorzyno 3:3 (1:2)
SPARTA: Robert Pi³at - Leszek
Radziejewski, Edward Tondrik,
Piotr Zdziarski (85' Przemys³aw
Noryca), Jaros³aw Konieczny, Dawid Bidny, Daniel Romañczyk, Patryk ¯urawik (60' Kamil Kulczyñski), Norbert Halamus, Krzysztof
Œmierzchalski, Jaros³aw Kiernicki.
Trener Stanis³aw Przybylak.
Opisuj¹c to spotkanie mo¿na
nawi¹zaæ do znanego porzekad³a,
jak to lis wita³ siê z g¹sk¹, by j¹
zjeœæ, ale g¹ska w ostatniej chwili
wymknê³a siê. Tak by³o w meczu
Sparty z Wichrem w Brojcach. Sparta zagra³a dwie ró¿ne po³ówki,
pierwsz¹ pomyœln¹, drug¹ kiepsk¹.
Ta bardzo dobra rozpoczê³a siê w 24
minucie, gdy Piotr Zdziarski, próbuj¹c ratowaæ sytuacjê, sfaulowa³
zawodnika gospodarzy, a prowadz¹cy to spotkanie Pawe³ Bauza,
podyktowa³ rzut karny, który obroni³ Robert Pi³at. Co prawda w 37
min. gospodarze strzelili gola, ale
kilka minut póŸniej sami wyrównali
wynik, strzelaj¹c bramkê samobójcz¹. Jak widaæ, Sparcie szczêœcie dopisywa³o. Blisko podwy¿szenia wyniku byli gospodarze w 42
min., za spraw¹ rzutu wolnego, eg-

zekwowanego z okolic linii 16 metra, po którym pi³ka przesz³a tu¿ nad
poprzeczk¹. Jednak bramkê „do
szatni” zdobyli przyjezdni. Na prawym skrzydle ¯urawik prostopad³ym podaniem uruchomi³ Œmierzchalskiego, ten ogra³ jednego z pomocników, wy³o¿y³ futbolówkê
Kiernickiemu, który technicznym
strza³em zdoby³ bramkê na 2:1.
Równie¿ mocnym akcentem
Spartanie rozpoczêli drug¹ po³owê.
W 49 min. doœrodkowanie Norberta
Halamusa i b³êdy w obronie miejscowych wykorzysta³ Œmierzchalski, zdobywaj¹c bramkê na 3:1.
G³oœne pretensje w kierunku sêdziego w wykonaniu zawodników Wichra pokaza³y, i¿ ta klasa rozgrywkowa na tê chwilê jest stanowczo za
wysoka dla sêdziego ze Stargardu
Szczeciñskiego, który w wielu podobnych sytuacjach nie radzi³ sobie,
toleruj¹c zachowania jakie nie powinny mieæ miejsca.
Wydawa³o siê, ¿e przy stanie 3:1
wystarczy uwa¿niej zagraæ w obronie i trzy punkty pojad¹ do Wêgorzyna. Jednak gra siê do koñca. W 54
minucie b³¹d pope³ni³ ostatni z
obroñców, Leszek Radziejewski,
który nie przeci¹³ podania z g³êbi

pola, co wykorzysta³ napastnik Wichra, strzelaj¹c tu¿ przy s³upku,
obok bezradnego Pi³ata. Ten, niestety, te¿ da³ siê zaskoczyæ w 73 min.
Zawodnik Wichra precyzyjnym
uderzeniem z rzutu wolnego przelobowa³ bramkarza Sparty, któremu
taki (wiel)b³¹d nie powinien siê

przytrafiæ. W 77 min. bliski zdobycia gola by³ Dawid Bidny, po którego strzale pi³ka trafi³a w s³upek. W
doliczonym czasie gry z rzutu wolnego bramki szuka³ Kiernicki, jednak nie uda³o siê, co oznacza³o, i¿
spotkanie zakoñczy³o siê podzia³em
punktów.
MS

Br¹zowy medal Rysia
Rzepeckiego w Poznaniu
Sukcesem Ryszarda Rzepeckiego, zawodnika UKS „ARBOD” w Dobrej, zakoñczy³ siê
start w Mistrzostwach Makroregionu Wielkopolskiego m³odzików w lekkiej atletyce.
W biegu na 1000 m Rzepecki, z
rezultatem 2.47,72 minuty, zaj¹³ III
miejsce, zdobywaj¹c br¹zowy medal. W tej konkurencji rywalizowa³o 20 zawodników z województw:
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Bardzo dobry rezultat
osi¹gnê³a równie¿ Kinga Borysiak
startuj¹ca w biegu na 300 m (46,14
s.). Zajê³a ona 17 miejsce w gronie
36 startuj¹cych.
(o)
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Mi³osz i Julia

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

Oka¿ serce i przygarnij
bezdomnego pieska

Sympatyczny, bardzo ³agodny
piesek poszukuje nowego domu u
dobrych ludzi.
Piesek zosta³ przykro doœwiadczony przez los. Porzuci³ go w³aœciciel. Bardzo lgnie do ludzi. Potrzebuje mi³oœci i opieki. Z pewnoœci¹
odwdziêczy siê dozgonn¹ wiernoœci¹. Zainteresowanych prosimy o
kontakt pod nr tel. 667 094 051.
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