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APELUJEMY

ZLIKWIDUJCIE
TEN ETAT
(POWIAT) Po śmierci Jana Olszewskiego, który pracował w starostwie na etacie członka zarządu powiatu, pod znakiem zapytania stanę-

ła obsada tego etatu. Zgodnie z
umową wypracowaną w poprzedniej kadencji, w 5-osobowym zarządzie zasiadają przedstawiciele

wszystkich gmin wchodzących w
skład powiatu łobeskiego. W związku z tym kluczem na miejsce po
Janie Olszewskim w zarządzie musiałby znaleźć się ktoś z Reska. Czy
jednak warto utrzymywać ten etat w
sytuacji, gdy na wszystko brakuje
pieniędzy? Naszym zdaniem – nie
warto i dzisiaj jest najlepsza okazja,
by go zlikwidować.
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Dyżury w siedzibie
Powiatowego koła PO
w Łobzie.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na spotkania z członkami Powiatowego Koła PO w Łobzie.
Dyżury pełnione są w każdy wtorek
w godz. 16.00 – 17.00 w siedzibie
koła ul. Niepodległości 44 Łobez I
piętro.

Plan dy¿urów na maj 2007r.
- 08.05.2007r. – Arkadiusz Czerwiński
- 18.05.2007r. – Leszek Gajda
- 22.05.2007r. – Jan Zdanowicz
- 29.05.2007r. – Mariusz Wijatyk
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APELUJEMY
– ZLIKWIDUJCIE TEN ETAT
Po śmierci Jana Olszewskiego,
który pracował w starostwie na etacie członka zarządu powiatu, pod
znakiem zapytania stanęła obsada
tego etatu. Zgodnie z umową wypracowaną w poprzedniej kadencji, w
5-osobowym zarządzie zasiadają
przedstawiciele wszystkich gmin
wchodzących w skład powiatu łobeskiego. W związku z tym kluczem na
miejsce po Janie Olszewskim w zarządzie musiałby znaleźć się ktoś z
Reska. Czy jednak warto utrzymywać ten etat w sytuacji, gdy na
wszystko brakuje pieniędzy? Naszym zdaniem – nie warto i dzisiaj
jest najlepsza okazja, by go zlikwidować.
Oprócz stanowisk starosty i wicestarosty w powiecie łobeskim
utworzono etat dla członka zarządu.
W 5-osobowym zarządzie są więc

trzy etaty, a zadań tyle samo, co w
innych powiatach, które płatnych
członków nie mają. Płatny członek
zarządu, w tej i poprzedniej kadencji, miał przypisane sprawy m.in.
dróg powiatowych, rolnictwa, nieruchomości i zamówień publicznych.
Wydaje się, że uzasadnianie
apelu o likwidację tego etatu jest
wręcz zbędne. Najważniejszym argumentem jest ten finansowy. Takiego etatu nie mają inne, podobne,
ale dużo bogatsze powiaty – goleniowski, drawski, gryficki. Tam starostowie i wicestarostowie dzielą
się nadzorem nad poszczególnymi
wydziałami i dają sobie radę, mając
dużo więcej obowiązków (m.in.
większa ilość dróg powiatowych,
szkół, oddziałów powiatowych instytucji i szpitale; np. w powiecie
drawskim jest pięć szkół powiato-

Rocznica nie naszego zwyciêstwa
Niedawno odrestaurowany w
Węgorzynie pomnik żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, według
obecnych władz miasta stać się ma
centrum pamięci historycznej.
3 maja burmistrz Węgorzyna i
przewodnicząca rady złożyły tam
kwiaty, chcąc w ten sposób upamiętnić pod pomnikiem żołnierza, który
na hełmie nosił orła bez korony (czyli jak się do niedawna mówiło: „wronę”) i walczył pod rozkazami oficerów określanych mianem POP – Pełniących Obowiązki Polaka, rocznicę
uchwalenia pierwszej w Europie
konstytucji. Niedawno w tym miasteczku wywołano dyskusję nad
miejscem tego pomnika, którego poprzednie władze chciały przenieść na
tyły urzędu. Jednym z argumentów
przeciwko jego alokacji była potrzeba utrzymania symbolu minionych
czasów, w imię podtrzymania pamięci o nie tak dawnej historii. Tylko
patrząc na ten pomnik, czego o tej
historii możemy się dowiedzieć? Na
pewno nie tego, że wraz z wejściem
LWP i „bratniej” Armii Czerwonej
wszedł na te ziemie ponownie terror
niszczący tych, którzy „popełnili
błąd” i marzyli o prawdziwie wolnej
Polsce. Nie chcę tu odbierać niczego
tym, którzy w tej armii walczyli i
którzy mimo wszystko wierzyli, że
walczą o „wolną i niepodległą”.
Tym, którzy ginęli często w wyniku
tak bezsensownych rozkazów, jak
choćby pod Lenino, należy się pamięć. Co jednak mówi pomnik dum-
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nie stojącego żołnierza, odzianego w
sięgający rosyjskich, chłopskich korzeni mundur (do dziś pamiętam to
dziecięce rozczarowanie, gdy swojego ulubionego Hansa Klossa zobaczyłem w ostatnim odcinku „Stawki
większej niż życie” odzianego w ten
siermiężny, niby to polski uniform),
który od czerwonoarmisty różni się
tylko rzekomym orłem? Nie takie
pomniki powinny upamiętniać los
tych, którzy stojąc wobec tragicznego nieraz wyboru wstępowali w szeregi Ludowego Wojska Polskiego i
ginęli wysyłani często na zupełnie
bezsensowne zadania. Tych, których
często wcielano do armii nie pytając
o jaką Polskę chcą walczyć.
Tymczasem w Łobzie dziś obchodzić będziemy rocznicę końca II wojny w Europie pod nazwą „Dnia Zwycięstwa”. Po raz kolejny, tak jak w
przypadku obchodzonego w marcu
święta „wyzwolenia” w głowie kołacze mi się pytanie: jakie zwycięstwo?
Bo czy zwycięstwem można nazwać
utratę połowy terytorium, śmierć ponad sześciu milionów obywateli i uzależnienie się od ZSRR?
W Łobzie nadal jednak obchodzi
się rocznice nie naszych zwycięstw i
nie naszych wyzwoleń. Dziś pod pomnikiem stanie burmistrz, poczty
sztandarowe i coraz mniej liczni kombatanci. Nie mnie sądzić, czy obchodzenie tego dnia w myśl organizatorów tego święta, czyli władz naszego
miasta, ma na celu gloryfikowanie
dnia, który w dalszej perspektywie

okazał się dniem zwycięstwa tylko dla
Stalina i zachodnich aliantów. Jakby
nie patrzeć, dzień ten był formalnie
rzecz biorąc końcem najokrutniejszej
w dziejach świata wojny.
Znaczenie słów odgrywa jednak
istotną rolę w kulturze i nazywanie
tego dnia „Dniem Zwycięstwa” rozmija się z historyczną prawdą, tworząc w odbiorcy ułudę prawdziwego
święta. Święta, z którym przeciętny
mieszkaniec tego miasta i kraju identyfikuje się w niewielkim stopniu.
Skoro ubiegłotygodniowa rocznica
Konstytucji 3 Maja nie wzbudziła w
zasadzie w nikim entuzjazmu, a
Łobez, tak jak wiele polskich miast i
miasteczek, zamienił się w „krainę
płonącego grilla”, to po co obchodzić
dzień, który jeszcze bardziej niż 3
maja kojarzy się z momentem może i
wzniosłym, ale nie związanym z żadnymi pozytywnymi skutkami?
Pytanie to jest dość zasadne, zważywszy na to, że rocznica jednego z
niewielu wydarzeń w naszej najnowszej historii jest traktowana po macoszemu, a w Łobzie nikt jej w zasadzie
nie obchodzi. Mowa tu o rocznicy
Bitwy Warszawskiej, zwanej niezbyt
zresztą słusznie „Cudem na Wisłą”wydarzenia, które odegrało niebagatelny wpływ nie tylko na nasze losy,
tego momentu historii, z którego
możemy być na prawdę dumni i który
nie jest obarczony tak charakterystycznym dla wielu naszych rocznic
odcieniem tragizmu.
Grzegorz Paciorek

wych i duży szpital, w gryfickim –
kilka szkół i trzy DPS-y).
Etat członka zarządu był u nas
najzwyczajniej synekurą polityczną, ale trzeba pamiętać, że koszty jej utrzymywania ponosi społeczność całego powiatu. Pieniądze
wydane na ten etat to mniejsze pieniądze m.in. na szkoły, drogi, sport.
Ten etat to kwota około 6 tys. zł
miesięcznie (łącznie z kosztami
ZUS to może być nawet 8- 10 tys.).
Gdyby taką sumę przeznaczyć na
stypendia dla uczniów, mogłoby ich
dostać 60, po 100 zł miesięcznie,
włącznie z wakacjami. Te pieniądze
mogłyby wesprzeć powstającą Powiatową Radę Sportu i wiele innych
spraw, na które ciągle brakuje pieniędzy. Ile podobnych parkingów,
jak ten przed starostwem, można by
zrobić za te pieniądze, licząc cztery
lata kadencji? To łącznie około 300
tys. zł. Te pieniądze powinny być
wydane na powiatową infrastrukturę, która służy wszystkim mieszkańcom powiatu. Apelujemy do radnych powiatu, by poważnie się nad
tym zastanowili.
Kazimierz Rynkiewicz
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INFORMACJE

Matury rozpoczête

W piątek, 4 maja, do egzaminu maturalnego z języka polskiego
przystąpiło w Łobzie prawie 190 uczniów. Egzamin odbywał się w hali
sportowej. W poniedziałek dalsze egzaminy odbyły się już w szkołach.
Jak wynika z wypowiedzi maturzystów, tematy nie były trudne. Prace
będą oceniane w Poznaniu, a wyników można spodziewać się pod
koniec czerwca.
(r)
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Szukaj¹ wra¿eñ
– æpaj¹
(STRZMIELE-£OBEZ) 1 maja
nie bêdzie mile wspominany
przez troje mieszkañców
£obza. Zostali zatrzymani
przez policjê za posiadanie
narkotyków. Jednemu z
nich grozi do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
W dniu 1 maja o godz. 2.45 radowscy policjanci przejeżdżali
drogą przebiegającą koło jeziora w
Strzmielu. Zainteresował ich stojący o tej porze na plaży samochód.
Gdy policjant otworzył drzwi od
strony pasażera, na wycieraczce
zobaczył rozsypany biały proszek.
Szybko skojarzył, że są to narkotyki. W aucie przebywali: Jarosław
M., lat 21, Artur L., lat 26 i Katarzyna M., lat 16, mieszkańcy Łobza.
Okazało się, że posiadają narkotyki
w postaci amfetaminy. Jednego z
mężczyzn zatrzymano. Po przesłuchaniu okazało się, że zakupił on od

kolegi, przywiezione ze Szczecina,
5 gram amfetaminy. Już wcześniej
część zażyli, a jadąc do Łobza zatrzymali się nad jeziorem, by zażyć
resztę. Nie zdążyli. Mężczyźnie
groziłoby do 3 lat pozbawienia wolności za udzielanie narkotyków osobom trzecim, ale w tym przypadku
zagrożenie karą wzrasta do lat 5,
gdyż udzielił je osobie nieletniej. W
sprawie 16-latki policja skieruje
wniosek o Wydziału Nieletnich
Sądu Rejonowego w Łobzie o osądzenie zachodzącego u niej procesu
demoralizacji.
KAR

Sprzedam budynek
parterowy
przeznaczony pod działalność
handlowo - usługową
o powierzchni 340 mkw.
położony w Łobzie.

Tel. 601 886 870

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl; e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Zaproszenie na siatkówkê

II NOCNY
MITING PIŁKI
SIATKOWEJ „SET”
(DOBRA) W dniach 19-20 maja,
w hali sportowej w Dobrej, odbędzie
się turniej piłki siatkowej „SET” o
puchar Burmistrza Dobrej. W turnieju udział wezmą zespoły ze Szczecina
(Enterprise), Szczecin (Dezerterzy),
Pyrzyce, Gryfice, Koszalin, Drawsko
Pomorskie, Łobez, Dobra.
Oficjalne otwarcie turnieju nastąpi 19 maja o godz. 15.00. Później
rozegrane zostaną mecze w II grupach, Grupa A (4 zespoły, Grupa B (4
zespoły). 20 maja mecze półfinałowe
rozpoczną się o 10.00. Zakończenie
turnieju zaplanowano na godz. 15.00.
Za zajęcie miejsca na podium wręczone zostaną okazałe puchary oraz medale. Kontakt z organizatorem: Arkadiusz Siwiński tel. 695 146 910. (r)

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

SAMORZ¥D

tygodnik łobeski 8.05.2007 r.

Radni pytali na sesji dyrektora £CT o strategiê. Okaza³o siê, ¿e jej nie ma.

Trzeba wróciæ
do pierwotnych celów
(£OBEZ) Sprawozdanie z
ubieg³orocznej dzia³alnoœci
£obeskiego Centrum Turystyki
wzbudzi³o zainteresowanie czêœci
radnych powiatu, a szczególnie
przewodnicz¹cego rady Marka
Kubackiego, który na ostatniej
sesji rady pyta³ o osi¹gniêcia
placówki w ci¹gu jej ju¿ ponad
dwuletniej dzia³alnoœci.
- Czy działania Łobeskiego Centrum Turystyki spowodowały zwiększenie się liczby turystów w naszym
powiecie? - pytał radny Kubacki.
- Brakuje nam turystów, którzy
mogliby przyjechać tutaj na dwutygodniowe, czy też dłuższe wczasy –
odpowiadała dyrektor Bożena Pacholska. – Organizowane przez nas
imprezy, takie jak choćby maraton
rowerowy, czy maraton kajakowy
sprzyjają rozwojowi turystki. Ludzie
ci przyjeżdżają na jeden, dwa dni, z
Łodzi, Katowic, Bytomia. Na zawody unihokeja przyjechali nawet zawodnicy z Pragi. W ubiegłym roku
na organizowanych przez nas lokalnych wycieczkach brali udział nie
tylko nasi mieszkańcy, ale również
turyści ze Szczecina, czy Nowogardu. Jest to może promocja na naszym
terenie, ale pamiętajmy, że goście
spoza powiatu promują nas dalej. W
2005 roku, gdy robiliśmy pierwszy
maraton rowerowy, przyjechało do
nas 179 osób, rok później było to już
201 osób i to samych zawodników,
bo nie liczę tutaj rodzin i osób im towarzyszących.
- Moje pytanie spowodowane
jest małą ilością tego typu informacji – stwierdził przewodniczący
rady. – Słabo się promujecie jako
Łobeskie Centrum Turystyki. Ja na
przykład nie wiedziałem, że przyjeżdżają tutaj ludzie aż z Bytomia.
Interesuje mnie jednak strategia rozwoju ŁCT. Czy macie jakieś dalekosiężne cele, do których dążycie?
- Nie mamy tych celów wpisanych. Plany jednak mamy. Chcemy
stworzyć w budynku ŁCT warsztaty
artystyczne i przez to sprowadzać
turystów - odpowiadała dyrektor.
- Jednym z waszych produktów
jest „Sydonia”. Jak mniemam, nie
jest to jednorazowa impreza? - pytał
przewodniczący Kubacki.
- Chcemy, by była to impreza cykliczna. Na razie planujemy ją na jeden dzień. Być może za rok będzie

ona trwała dłużej – potwierdziła Bożena Pacholska.
- Czy państwo myślicie o tym, by
współpracować w jakiś usystematyzowany sposób z osobami, które w
powiecie mają najwięcej do powiedzenia w kwestii turystyki? Czy myślicie o tym, by w oparciu o prawdziwy marketing ten powiat w sensie turystyki promować? - kontynuował
pytania radny Kubacki.
- Pracujemy nad tym cały czas...
- stwierdziła dyrektor.
- Dobrze, ale czy macie jakieś
metody? - drążył radny.
- Cały czas pracujemy nad nimi.
Jest to młoda jednostka i wciąż się
uczymy to robić. Próbujemy działać
przez internet, przez klub łączności
– odpowiadała Bożena Pacholska.
- W działaniach promocyjnych
na rzecz powiatu musimy również
pamiętać o tym, by miało to przełożenie na rozwój powiatu i powstawanie konkretnych miejsc pracy – wtrącił wiceprzewodniczący rady Ryszard Sola.
W dyskusji wspomniano również
o zainteresowaniu zagranicznej firmy
Polar, zainteresowanej zagospodarowaniem terenów nad Regą pod kątem
turystyki. ŁCT prowadzi wstępne
rozmowy z przedsiębiorstwem.
Rozmowę o Łobeskim Centrum
Turystyki zakończyła radna sejmiku
Halina Szymańska, pomysłodawca
powstania jednostki.
- Parę lat temu powstało tu stowarzyszenie pod nazwą Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego celem było zrzeszenie wszystkich osób
zajmujących się turystyką, po to, by
połączyć siły i razem wspólnie działać. Jednym z naszych pomysłów
było stworzenie Łobeskiego Centrum Turystyki. To stowarzyszenie
umarło naturalną śmiercią, natomiast ŁCT istnieje do dziś. Myślę, że
warto tu przypomnieć cele, jakie
przyświecały powstaniu tej placówki. W myśl naszych założeń centrum
miało informować ewentualnych turystów o ofercie regionu i organizować mu czas na naszym terenie, w
formie przejażdżek rowerowych,
rajdów jeepem po lesie, czy spływów
kajakiem. Można to łączyć nie tylko
z rozwojem zaplecza noclegowego,
ale też z rozwojem całej branży turystycznej w regionie, łącznie z rozrywką – stwierdziła była starosta.
Dyrektor Pacholska zapewniła
obecnych o podejmowanych tego
typu działań. Przewodniczący rady

kończąc dyskusję zobligował dyrektor ŁCT do przedstawienia radzie
celów jednostki na papierze.
***
ŁCT po raz kolejny złożyło sprawozdanie,wokół którego dopiero w
tym roku rozgorzała na sesji merytoryczna dyskusja, nie ograniczająca się – tak jak w ubiegłym roku - do
wyliczania ilości wydanych obiadów i sprzedanych miejsc noclegowych. W dyskusji zabrakło jednak
pytania o sens przekazywanej co
roku przez starostwo dotacji na podejmowanie przez ŁCT kontaktów
gospodarczych i sprowadzanie inwestorów. Rocznie przekazuje się
na ten cel i na powstałe ku temu stanowisko około 30 tys. zł i - jak można to stwierdzić po lekturze sprawozdania z działalności placówki –
wymiernych i namacalnych efektów
jak na razie nie widać. Istotnym elementem tej dyskusji było jednak
przypomnienie przez Halinę Szymańską celów, jakie przyświecały
powstaniu tego - jakby nie patrzeć paraprzedsiębiorstwa. ŁCT w myśl
założeń jego twórców ma wypracowywać dochód, przeznaczany na promocję turystyki. Cele przedstawione
ponownie przez byłą starostę wymagają jednak rozciągnięcia przedsięwzięć na rzecz turystyki na poziom
współpracy powiatu i gmin. Nie jest
to jednak rzecz łatwa, bowiem jak
wskazuje przykład Węgorzyna (patrz
„ANR na sesji powiatu”), samo przypisanie działek w planie zagospodarowania przestrzennego jako terenów
rekreacyjnych kłóci się z rolniczym
charakterem tego regionu. Warto
więc chyba poza wspólnym ustalaniem harmonogramu imprez, zastanowić się wspólnie nad tym, co dla
rozwoju tego młodego powiatu chcemy zrobić.
(gp)
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Gminy musz¹ zmieniaæ plany zagospodarowania

ANR na sesji
powiatu

(ŁOBEZ) Na ostatniej sesji powiatu kierownik Jednostki Zasobu
Gospodarczego Agencji Nieruchomości Rolnych w Nowogardzie
Szczepan Olesiński znalazł się w
ogniu pytań stawianych przez radnych powiatu, poruszających kwestię
stadniny w Świętoborcu. W dzisiejszym numerze tygodnika publikujemy dalszy ciąg dyskusji radnych z kierownikiem Olesińskim, dotyczącej
innych równie ważnych dla mieszkańców powiatu problemów związanych z agencją. Radni poruszyli między innymi kwestię zrujnowanych
budynków agencyjnych.
- Temat ten poruszany jest na
wszystkich sesjach naszych gmin.
Chodzi tu o stan nieruchomości
wchodzących w skład zasobu agencji.
W przeważającej części są one mocno zniszczone i niezabezpieczone.
Wiem, że jest to duży dla was problem, można jednak podjąć działania
w celu choćby ich zabezpieczenia –
sugerował wiceprzewodniczący rady
powiatu Ryszard Sola.
- Rozbiórki realizowane są zgodnie ze środkami przeznaczanymi na
poszczególne JGZ-ty – odpowiadał
kierownik Olesiński. – W ubiegłym
roku na powiat łobeski przypadło tylko 108 tys. zł i rozebraliśmy w sumie
tylko pięć obiektów. W tym roku na
nasz JGZ obejmujący powiaty goleniowski i łobeski przypadnie ponad
700 tys. zł na rozbiórki. Problemem w
przypadku rozbiórek na terenie powiatu łobeskiego jest postawa osób
dzierżawiących od nas tereny z zabudowaniami. Część z nich, dzierżawiąca tereny, zainteresowana jest wykupem samego gruntu i nie jest zainteresowana losem budynków. Zresztą po
ich ewentualnym remoncie rośnie
wartość nieruchomości – na czym nie
bardzo im zależy. Druga grupa dzierżawców wynajmuje od nas tereny bez
chęci wykupu i również nie zamierza
dokładać. Jedyną zdrową sytuacją
jest krótki okres dzierżawy. Agencja
próbuje zawierać umowy inwestycyjne z dzierżawcami pragnącymi wykupić teren. Tyle, że zasady tych umów
nie są dla nich korzystne. Zakładają
one nawet 10-letnią amortyzację i gdy
ktoś wkłada tam milion złotych, to co
roku agencja skreśla mu 100 tys. zł.
Niestety, w takie narzędzia uzbroił
nas ustawodawca. Mam jednak nadzieję, że program rozbiórek na ten
rok pozwoli wykorzystać te pieniądze
na teren powiatu łobeskiego, bowiem
w powiecie goleniowskim takich budynków jest o wiele mniej. Jeżeli
chodzi o remonty, to agencja przeznaczać może środki tylko na obiekty
wolne. - mówił Olesiński.
Poza rozbiórką obiektów radnych
zainteresowały również różnice w ce-

nach gruntów ornych proponowanych przez agencję.
- Interesują mnie praktyki stosowane przez agencję przy sprzedaży
gruntów rolnych. W gminie Węgorzyno cena kupna jednego hektara
ziemi jest dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższa, w stosunku do gminy
Ińsko, gdzie ziemie mają dość zbliżoną niską klasę. Chciałbym poznać
przyczyny takiego stanu rzeczy –
pytał wiceprzewodniczący rady Jan
Drodzowski.
- W gminie Węgorzyno popełniono błąd, polegający na przypisaniu w
planie zagospodarowania przestrzennego wolnej ziemi, jako terenów reSzczepan Olesiñski
kreacyjnych.
Na podstawie takiego
zapisu niezależny od nas biegły ustala
ceny ziemi. To nie jest zresztą tylko
problem ceny. Agencja ma prawo w
drodze pierwszeństwa sprzedaży zbywać dzierżawcom tylko nieruchomości rolne. Tymczasem my zaglądamy
do planu i nie możemy tym ludziom
sprzedać ziemi obciążonej takim zapisem – odpowiadał Szczepan Olesiński.
- Mimo, że współpraca naszej
gminy (Łobza – przyp. red.) z agencją
układa się dość dobrze, to jednak
mamy w dalszym ciągu problem z pozyskiwaniem ziemi na potrzeby samorządu – stwierdził radny Mieczysław Fojna. – W przedstawionej
przez pana informacji czytamy, że
gminom w naszym powiecie przekazano nieco ponad 400 ha na
łączną ilość 50 tysięcy. Próbowaliśmy pozyskać dwie działki w Klępnicy, chcą przekształcić je na place
zabaw i nie uzyskaliśmy zgody, bo
są to działki rolne. Teraz musimy,
jako gmina, startować w przetargu i
zapłacimy pewnie 10 tys. zł, po to
tylko, by zrobić place zabaw.
Na brak współpracy agencji z
gminami w zakresie udostępniania
obiektów na cele społeczne zwrócił
również uwagę przewodniczący rady
Radowa Małego Zygmunt Bławzdziewicz.
Na zarzuty radnych w imieniu kierownika Olesińskiego odpowiedział
ówczesny członek zarządu powiatu
Jan Olszewski.
- Głową w mur będziecie jeszcze
długo walić. Gminy muszą opracować studium zagospodarowania
przestrzennego, bo agencja ma jasne i bezwzględne przepisy i nie
może oddawać ziemi na infrastrukturę za darmo. Jeżeli jest odpowiedni zapis w studium, wtedy agencja
ma prawo ziemię przekazać, jeżeli
takich zapisów nie ma, to niestety
taką ziemię trzeba kupić – podsumował dyskusję. Były to ostatnie
słowa wygłoszone przez Jana Olszewskiego publicznie.
(gp)
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Masz gara¿,
p³aæ za œmieci
(ŁOBEZ) 26 kwietnia radni rady
miejskiej w Łobzie podjęli uchwałę
zmieniającą regulamin czystości i
utrzymania porządku na terenie gminy.
W uchwale znalazł się także zapis dotyczący garaży i wywozu śmieci z ich terenu. W myśl tej poprawki, na dziesięć
garaży przypadać ma jeden pojemnik
opróżniany przez PUK raz w tygodniu.
Każdy z właścicieli garaży zapłaci za
wywóz 10 zł rocznie. Teren garaży przy
ulicy Bocznej jest dzikim wysypiskiem,
na które część mieszkańców Łobza,
którym nie uśmiecha się płacić za wywóz nieczystości, zwozi swoje śmieci.
Temat ten podnoszony był już kilka razy
publicznie i w końcu gmina postanowiła obciążyć kosztami utrzymania czystości właścicieli garaży. Nie wszystkim radnym takie rozwiązanie problemu przypadło do gustu. Nad jego zasadnością zastanawiał się również dyrektor PUK, który
pytał o los pozostałych śmieci, których jego przedsiębiorstwo nie wywiezie.
Radny Kazimierz Chojnacki zwrócił uwagę, że to
rozwiązanie nie zlikwiduje
problemu, a nielegalne składowanie śmieci nie jest przecież dziełem właścicieli garaży. Padły również głosy o
dyscyplinowaniu właścicieli nieruchomości, którzy nie

mają podpisanych umów na wywóz
śmieci. Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
stwierdził, że gmina podjęła już takie
działania, a liczba zawieranych umów
na wywóz nieczystości wzrosła w ciągu
kilku ostatnich miesięcy.
Po obciążeniu właścicieli garaży,
tego typu opłatą powinny zostać obciążone na przykład Lasy Państwowe, na
teren których dość często trafiają śmieci, czy choćby któryś z zarządów dróg,
na których dość często znaleźć można
stary fotel czy telewizor. W tym kierunku zdają się iść nasze władze w Warszawie, które od 2005 roku planują wprowadzenie tzw. „podatku śmieciowego”
który obejmie właściciela każdej nieruchomości. Dochody z tego podatku trafiać mają do gmin, które dzięki niemu
dysponować będą środkami na likwidację „dzikich wysypisk”.
(gp)

Piwo przy fontannie
(ŁOBEZ) Na skwerku przy
fontannie, w wyniku decyzji radnych, powstanie latem tzw. ogródek piwny.
Na ostatniej sesji rady miejskiej
większość radnych opowiedziała
się za wprowadzeniem zmiany do
uchwały z 1999 roku, określającej
miejsca objęte stałym zakazem spożywania napojów alkoholowych.
W uchwale radni wykreślili

punkt dotyczący skwerku przy urzędzie. Zmiana uchwały umożliwi
burmistrzowi wydzielenie części
placu na punkt sprzedaży piwa.
Wcześniej zmiany konsultowano z
Radą Osiedla. Ta przyjęła negatywne stanowisko wobec pomysłu burmistrza. Na sesji przeciwko zmianom w uchwale głosowało dwoje
radnych, reszta opowiedziała się za
zniesieniem prohibicji na placyku z
fontanną.
(gp)
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Niezabezpieczony teren budowy

Ch³opiec nadzia³
siê na prêt
(SIEDLICE) W dniu 23 kwietnia br. w godz. 19:00 - 20:00 w Siedlicach, 15-letni Łukasz N., który
przyjechał z Łobza do dziadków,
bawił się na terenie budowy oczyszczalni ścieków w Siedlicach. W
trakcie zabawy spadł do niezabezpieczonego wykopu, gdzie w
brzuch wbił mu się wystający ze
zbrojenia pręt metalowy. W wyniku
powyższego doznał przebicia jelit i

w stanie ciężkim przewieziony został na oddział chirurgii dziecięcej w
szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w
Szczecinie. Jak się wczoraj nieoficjalnie dowiedzieliśmy, dziecko
czuje się lepiej.
Zgłoszenie wypadku zostało dokonane tydzień później, 30 kwietnia.
W dniu, gdy do niego doszło, teren
budowy nie był ogrodzony. Później
wykonawca postawił płot.
(r)

Niespodziewana kontrola sklepów

„Komórek” nie znaleziono
(ŁOBEZ) Pokłosiem publicznych
wystąpień radnej powiatu Elżbiety Pileckiej była niespodziewana kontrola
trzech sklepów, przeprowadzona przez
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Łobzie. „Komórek” piwnych nie znaleziono.
O przeprowadzonej kontroli poinformował nas właściciel sklepu tzw.
rybnego pan Jan Szostak. U niego kontrola pojawiła się 4 maja, w piątek, po
godz. 18. Wcześniej, na sesji rady powiatu, radna Pilecka zapowiedziała,
że nie przeprosi za stwierdzenia sugerujące, że w tym sklepie pije się piwo
niezgodnie z prawem, co oburzyło
właściciela, który w tej sprawie napisał list do przewodniczącego rady
powiatu. Na sesji radna Pilecka przemianowała „ogródek” piwny na „komórkę”, co wzbudziło ogólną wesołość.
Niespodziewana kontrola „komórki” w sklepie pana Szostaka nie
wykryła. Jak wynika z protokołu pokontrolnego, „nie stwierdzono śladów

ani sposobu spożywania napojów alkoholowych na zapleczu sklepu. Nie
stwierdzono łamania zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych”. Protokół podpisali
kontrolerzy: Andrzej Sarnowski
(członek GKRPA), Jerzy Ratajski –
komendant Straży Miejskiej i Zofia
Osieczko – pracownik urzędu miejskiego.
- Pani radna powinna swoje wypowiedzi zamieścić w rubryce z humorem, bo ludzie śmiali się z tego co powiedziała, za co trzeba jej podziękować, bo w dzisiejszych ciężkich czasach ludziom nie jest do śmiechu. Pani
Pilecka nie zdaje sobie sprawy, jak
ciężko pracujemy, by ten sklep utrzymać, a ona bierze dietę za opowiadanie
niesprawdzonych rzeczy, bo nie przyszła na miejsce i nie sprawdziła i jeszcze nie chce przeprosić. Ja również mogłabym opowiedzieć kilka pogłosek na
jej temat, ale czy warto zniżać się do
tego poziomu? - powiedziała nam pracująca w sklepie pani Elżbieta, córka
pana Szostaka.
KAR

Serdecznie dziękujemy
Przyjaciołom,
Kolegom oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

œ.p
Jana Olszewskiego
na wieczny spoczynek.
Rodzina

tygodnik łobeski 8.05.2007 r.

Mieszkaniowe
k³opoty gminy
(WĘGORZYNO) Na ostatniej sesji rady większość radnych i burmistrz Grażyna Karpowicz nieoczekiwanie przyjęli wspólne stanowisko
w sprawie stanu mieszkań komunalnych w gminie.
Na ostatnią sesję burmistrz Karpowicz w projekcie uchwały zmieniającej
wydatki budżetu na 2007 rok wprowadziła punkt przenoszący 65 tys. zł na
remont mieszkań komunalnych. Komisje przychyliły się do propozycji burmistrz, zaznaczając jednocześnie konieczność rozwiązania problemów zubożałego i w znacznym stopniu zdekapitalizowanego zasobu mieszkaniowego. Za jego stan w znacznym stopniu według radnych - odpowiadają lokatorzy, których dbałość o własne lokale pozostawia wiele do życzenia. Na komisjach pojawił się pomysł rozwiązania
tego problemu. Radni stwierdzili, że
trzeba sprzedać mieszkańcom pozostałe lokale za symboliczną złotówkę i w
ten sposób uwolnić gminę od obowiązku utrzymywania zasobu.

Wpłacił kaucję
(ŁOBEZ) Włoch mieszkający w
Niemczech, który kierując autem
uderzył i zabił jadącego rowerem
byłego burmistrza Reska Jana Olszewskiego zdążył w wymaganym
czasie wpłacić kaucję w wysokości
80 tys. zł i nie trafił do aresztu. Będzie odpowiadał z wolnej stopy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Prokuratura Rejonowa w Łobzie. (r)

- Niech w końcu zaczną dbać o swoje – mówiła na ostatniej sesji radna Jadwiga Kamińska. – Poza tym większość
z nich nie płaci podatków, a opieka społeczna i tak ich wspomaga. Dlatego jestem za tym, by sprzedać im te mieszkania za złotówkę; gotowa jestem głosować nawet za sporządzeniem dla nich
aktów notarialnych na koszt gminy.
- W najbliższym czasie ruszą prace
remontowe na tym zasobie. Jeżeli ludzie
ci otrzymają mieszkania w październiku,
to można powiedzieć, że dostaną prezenty w postaci wyremontowanych lokali.
Czy jest możliwość przyspieszenia procesu sprzedaży jeszcze przed tym okresem? - pytał radny Adam Hlib.
- Oferta wykupu lokali nie cieszy się
zbytnim zainteresowaniem – stwierdziła burmistrz Grażyna Karpowicz. –
Szczerze mówiąc, to ci, którzy byli zainteresowani wykupem mieszkań, dawno już to zrobili. Pozostały mieszkania
komunalne, których lokatorzy nie chcą
wykupić, bo wiedzą, że będą musieli
ponosić ciężar ich utrzymania. W jednym z mieszkań zamieszkałym przez
panią L. stan instalacji elektrycznej grozi wręcz pożarem, za który w pierwszej
kolejności odpowie burmistrz. Mamy
wiele takich rodzin, które po prostu nie
dbają o takie mieszkania.
Na komisjach padł również pomysł,
by takie rodziny przeprowadzić do
domków kontenerowych, a budynek
komunalny sprzedać.
Problem przyszłości gminnego zasobu mieszkaniowego i części jego
mieszkańców będzie w najbliższym
czasie przedmiotem prac radnych i burmistrz Węgorzyna.
(gp)

Serdecznie dziękujemy
za pomoc w organizacji
pogrzebu

œ.p.
Jana Olszewskiego
Burmistrzowi Reska Arkadiuszowi Czerwińskiemu
Dyrektorowi Gimnazjum Adamowi Szatkowskiemu
Panu Zygmuntowi Święcickiemu
Urzędowi Miejskiemu w Resku
Starostwu w Łobzie
Księżom Parafii w Resku
Kołu Łowieckiemu „Żubr” w Szczecinie
Liceom w Resku i Łobzie
OSP w Resku
Klubowi Sportowemu „Mewa” w Resku
Rodzina
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Majówka w Dalnie
(DALNO) Miniony najdłuższy
weekend w Europie to okres nudy w
Łobzie. Dom Kultury nawalił i to
mocno. Tradycyjna „imprezka” 1
maja na starym boisku to za mało, by
zaspokoić wygłodniałych kulturalnie
mieszkańców miasta. Organizatorom
zabrakło już siły w dniu 3 maja, by
wynieść sprzęt i ławki na plac przed
domem kultury i zagrać dla mieszkańców, jak zrobili to rok lub dwa temu.
Wybrałem się na orkiestrę, ale nikt
przed domem kultury nie grał, a że
słońce było piękne, pojechałem więc
na mecze do Dalna.
W Dalnie mieszkańcom udaje się
podtrzymywać tradycję rozgrywek
„dzikich” drużyn, a nawet ją rozszerzać. W tym roku dodatkową atrakcją
był turniej piłki plażowej, do którego
mieszkańcy od kilku dni przygotowywali boisko. Młodzież chętnie bierze
udział w takich rozgrywkach i nawet
nie przeszkadza jej to, że trzeba przespacerować się z Łobza do Dalna.
Przyszli, przyjechali, zagrali.
W turnieju piłki nożnej wystąpiło
osiem siedmioosobowych drużyn. W
finale spotkali się Kłos Suliszewice i
Huragan Świętoborzec. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem,
więc o miejscu zdecydowały rzuty
karne. Lepszymi strzelcami okazali
się piłkarze Kłosa i puchar pojechał
do Suliszewic. W meczu o trzecie
miejsce Dalno pokonało Paco Łobez
1:0.
Puchary wręczyli burmistrz Ryszard Sola, radny Lech Urbański i
sołtys wsi Grażyna Mądraszek. Turniej współorganizowali i prowadzili

DALNO

SULISZEWICE

Wpadli do wsi i pobili
(SULISZEWICE, gm. Łobez)
Noc z soboty na niedzielę musiała być
chłodna, gdyż czterech młodzianów z
Łobza postanowiło się rozgrzać. Do
tego celu posłużył im mieszkaniec Suliszewic, którego dopadli i pobili.
Do bójki doszło 6 maja między
godz. 2.00 a 2.30 w Suliszewicach.
Mieszkańcy Łobza Maciej B., lat 17,
wspólnie i w porozumieniu z Przemysławem Ś. oraz Radosławem G., lat 18
REKLAMA

REKLAMA

i Przemysławem G., lat 16, pojechali do
Suliszewic i pobili 18-letniego Krzysztofa K. Poszkodowany doznał złamania
kości nosa i krwawych podbiegnięć lewego i prawego oczodołu. Z uwagi na
obrażenia został przewieziony na obserwację do szpitalu w Gryficach.
Maciej B. i Przemysław Ś. zostali
zatrzymani do wyjaśnienia. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jeden z napastników zdaje maturę.
(r)
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Zmar³ ks. abp K. Majdañski
Tydzień temu środki masowego przekazu podały do wiadomości społeczeństwa, że w wieku 91 lat zmarł ksiądz arcybiskup
profesor doktor habilitowany
Kazimierz Majdański. Był on
pierwszym Metropolitą Szczecińsko – Kamieńskim. Swego
czasu w swojej pracy biskupiej
odwiedzał także i parafię Łobez.
O jednej z uroczystości z udziałem Arcybiskupa poniżej podam
o tym, co mi jest wiadome.
Przed 16 laty w poszczególnych parafiach na terenie diecezji zorganizowano nawiedzenie
kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Dokładnie 11 marca 1991
roku obraz zawitał do naszego
miasta. Było to duże święto i
większość mieszkańców żywo
interesowała się uroczystością i
pomagała w przygotowaniach w
kościele i na trasie przejazdu.
Trasa od strony Zajezierza i w
kierunku Bełcznej została udekorowana chorągiewkami po
obu stronach ulic. Udekorowano
przyległe domy. Od ulicy Rapackiego obraz był niesiony przez
mężczyzn. Procesję prowadził

REKLAMA

ksiądz biskup w asyście proboszcza parafii Łobez, księdza Wacława Pławskiego, wikariuszy oraz
proboszczów okolicznych parafii.
Przybył dawny proboszcz łobeski
ksiądz Jaszczur oraz księża wywodzący się z naszego terenu, między
innymi ksiądz Wojciech Puciato
przybył ze Szczecina. Uroczystościom towarzyszyła orkiestra z
Domu Kultury, a także kompania
Wojska Polskiego, chyba ze Świdwina, bo z jednostką z tego miasta nasze władze utrzymują od lat
kontakty.

Na Placu 3 Marca biskup odprawił Mszę świętą. Dalsze czuwania odbywały się wewnątrz kościoła. Podczas uroczystości pogoda była dobra. Było pochmurnie, ale nie padał deszcz, było sucho i jak na marzec ciepło. Śniegu
nigdzie nie było. Obraz przybył
około godziny 17.00, a ceremonia trwała do 20.00. Następnego
dnia krótka uroczystość pożegnalna i obraz przewieziony został do następnej parafii sąsiedniej, w Bełcznej.
Zbigniew Harbuz

OG£OSZENIE

Przetarg nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
Likwidator Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobezianka” w Likwidacji w Łobzie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
(z możliwością adaptacji na mieszkanie) o powierzchni 86,10 mkw. przy ul. Hanki Sawickiej 29 G. Cena wywoławcza 72.000,00 zł. Wadium w wysokości 2.000,00 zł należy
wpłacić na konto PKO S.A. Oddział Łobez Nr 85 1020 2847 0000 1802 0063 0582. Oferty
należy składać w biurze Spółdzielni w dniu 18.05.2007 r. w godz. 10.00-12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na kupno lokalu przy ul. Hanki Sawickiej 29 G”.
Oferta pisemna winna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i adres.
2. Oferowaną cenę i warunki zapłaty.
3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu
4. Dowód wpłaty wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2007 r. o godz. 13.00. Komisja przetargowa
wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Wadium złożone przez oferentów,
których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone zostanie zwrócone w ciągu 7 dni.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 21 dni od dnia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
1. Żaden uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
2. Uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Likwidator zastrzega sobie prawo wycofania sprzedaży lokalu bez podania przyczyny. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Likwidator Spółdzielni “Łobezianka” Bolesław Więckowski – tel. 602 335 891.
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Czy jest tu jakiœ gospodarz?

KTO ZADBA O BEZPIECZEÑSTWO
NA DROGACH POWIATU £OBESKIEGO?
(POWIA
T) Po ostatnich tragicznych w
(POWIAT)
skutkach wypadkach drogowych,
jakie wydarzy³y siê w tym roku,
zasadne wydaje siê pytanie o
bezpieczeñstwo na drogach naszego
powiatu.
Niedawny tragiczny wypadek na
drodze wylotowej z Łobza, w którym
zginęła 19-letnia mieszkanka Łobza.
Teraz ginie były burmistrz Reska Jan
Olszewski. Nomen omen odpowiedzialny za stan dróg powiatowych. Ginie na drodze wojewódzkiej. Kilkanaście wypadków i kolizji na skrzyżowaniu ulic Segala i Niepodległości. W tym
tygodniu kolejne zdarzenie na tym
skrzyżowaniu. Rozbite auta, straty materialne, poranieni ludzie. I jeszcze jeden obrazek. Na drodze z Łobza do
Strzmieli, na zakręcie, nad drogą pochyla się drzewo. Obserwuję to przez
dwa tygodnie. Pochyla się coraz bardziej i zaraz może spaść na przejeżdżające auto lub drogę i wpadnie na nie
rozpędzony samochód. Pochyliło się do
tego stopnia, że ciężarówki zahaczają i
łamią gałęzie. Nikogo to nie rusza, nikt
nie interweniuje. Pytam więc – czy ten
powiat ma jakiegoś gospodarza, czy
tylko jest administrowany przez urzędników, którzy wykonują swoją pracę od
do. Od przepisu, do przepisu. Dalej już
nie moje przepisy, więc nie ruszam palcem. Czy tak ma wyglądać samorządność w granicach powiatu?
Zdaję sobie sprawę, że ustawa o
powiatach rozdrobniła kompetencje i
na terenie powiatu w różnych sferach
funkcjonuje wiele podmiotów; w po-

wiecie drogami wojewódzkimi przez
niego przebiegającymi zarządzają
trzy rejony dróg wojewódzkich, w
Gryficach, Stargardzie Szcz. i Drawsku Pomorskim. Podobnie jest z wieloma dziedzinami życia. Czy to musi
jednak oznaczać bierność w stosunku
do tych podmiotów władz naszego powiatu? Co by nie powiedzieć o podziale zadań i kompetencji jedno jest
pewne – mieszkańców podzielić się
nie da. Mieszkają i żyją w jednej
gminie i w jednym powiecie. W jednym województwie i jednym kraju. I
wszyscy samorządowcy i urzędnicy
powinni działać tak, jakby żyli w jednym kraju, a nie w wydzielonych administracyjnie obszarach.
Nie musiałoby dochodzić do wypadków i kolizji na skrzyżowaniu Segala i Niepodległości, gdyby wszyscy, na
każdym szczeblu, poważnie potraktowali problem zmiany ruchu. Może nie
musiałaby zginąć młoda kobieta, gdyby
na drodze wylotowej z Łobza były namalowane pasy, może i nie musiałby
zginąć Jan Olszewski, gdyby ktoś myślał o bezpieczeństwie na drogach naszego powiatu.
W tym ostatnim przypadku już dawno powinien stać przed tym skrzyżowaniem znak zakazu wyprzedzania. I pomyśleć, że jeszcze niedawno nie było
tam nawet namalowanych linii ciągłych! Okazuje się, że taki wniosek
wyszedł dopiero z Komendy Powiatowej Policji 14 czerwca 2006 roku.
Wysłał go naczelnik sekcji ruchu drogowego Henryk Michalski do Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Gryficach, któremu droga podlega. Wnioskował, by

Droga wylotowa z £obza - tu koñcz¹ siê linie ci¹g³e
namalowano linie i postawiono znak
B25 – zakaz wyprzedzania. W Rejonie
znalazł się również wniosek mieszkańca Sosnowa o ograniczenie tam prędkości i postawienie znaku „Zwierzęta gospodarskie”, gdyż przeprowadzał tamtędy krowy. Linie namalowano, znaków
nie postawiono. Gdyby stały, może kierowca zdjąłby nogę z gazu. Może by i
nie zdjął, ale tego już się nie dowiemy.
Ale szansa istniała - pół na pół. To
ogromnie dużo dla czyjegoś życia. Właściwie dla obu stron wypadków, bo
konsekwencje ponoszą dwie strony;
ktoś traci zdrowie lub życie, ktoś idzie
do więzienia i musi z tym żyć.
Oczywiście możemy za powiat
uznać starostwo i najbliższe instytucje.

Tu być i przekładać papierki. Może jednak warto poczuć się gospodarzem, i tak
jak dobry burmistrz objeżdża swoją
gminę, tak starostowie powinni czasami objechać powiat, by zobaczyć, jaki
jest i co mu dolega. W każdym zakątku.
Nie bacząc na podział kompetencji, tylko jeżeli coś dzieje się źle – interweniować do właściwych instancji i wymuszać na nich załatwianie spraw. W imieniu mieszkańców powiatu. Bo inaczej
to co to za powiatowa wspólnota? Albo
chcemy nią być, albo tylko nią administrujemy. To dwa różne modele rządzenia. Uważam, że ważniejszy jest model
gospodarski. Tylko takiego modelu
warto bronić.
Kazimierz Rynkiewicz

Droga na Strzmiele - drzewo przez dwa tygodnie wisia³o nad drog¹

Hala sportowa
nag³oœniona
(ŁOBEZ) Nowy burmistrz
Ryszard Sola bardzo szybko rozwiązał problem, z jakim nie mogli
poradzić sobie decydenci w minionej kadencji. Wymienił nagłośnienie w hali sportowej i można
już dobrze słyszeć, co mówią prezenterzy przez mikrofon.
Po oddaniu do użytku hali sportowo-widowiskowej okazało się, że
nagłośnienie w niej zamontowane
jest wadliwe, gdyż siedzący na trybunach niewiele mogli zrozumieć z
tego, co im prezenterzy mówią
przez mikrofon. Problem zlikwidowany został dopiero teraz, po kilku
latach uciążliwego nasłuchiwania
słów w zgiełku dźwięków. Burmistrz Ryszard Sola zwiedził kilka

podobnych hal sportowych i rozmawiał z wykonawcami nagłośnienia.
Najlepszym „udźwiękowieniem”
dużych hal wykazała się koszalińska firma, więc jej powierzono montaż w Łobzie. Kilkanaście dni temu
zakończyła pracę i mamy w hali
nową jakość dźwięku. Niestety, firma musiała wymienić sprzęt, co
kosztowało 25 tys. zł. Zdemontowany sprzęt nagłaśniający burmistrz
chce przekazać jednej z placówek
gminnych. Jednak do tego, byśmy w
pełni mogli rozkoszować się czystymi dźwiękami, trzeba wytłumić
halę. Tutaj koszty będą większe, ale
burmistrz zapowiedział, że przymierzy się do tego w przyszłym
roku.
KAR

Droga przed Starogardem - tu mia³ stan¹æ znak
zakazu wyprzedzania, nie stan¹³ do tej pory

Str
Str.. 10

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 8.05.2007 r.

SZUKAJ ZYSKU
W ODZYSKU

Szkoła Podstawowa w Siedlicach położona w województwie zachodniopomorskim, gminie Radowe Małe. Wkomponowana w malowniczy krajobraz pól, łąk i lasów
jakże różni się od szkół wielkomiejskich. Tutaj można usłyszeć trzepot
skrzydeł przelatujących łabędzi,
kwilenie licznego stada żuawi - corocznych lokatorów okolicznych
rozlewisk i lasów.
Walory krajobrazowe gminy
dostrzegło już dawno temu PTTK.
Region nasz doceniają wędkarze i
grzybiarze. Niestety, coraz częściej
można zauważyć na leśnych duktach, w przydrożnych rowach sterty
śmieci, zaś z kominów okolicznych
domów poczuć ulatniający swąd
spalanych odpadów. Nie są to z pewnością dowody ludzkiej bezmyślności, ale raczej brak wiedzy ekologicznej.
Dlatego też Rada Pedagogiczna
naszej szkoły, już kilka lat temu,
uznała ten kierunek edukacji za
priorytetowy. Od wielu lat współpracujemy z łowieckim kołem „Diana”, uczestnicząc w jesiennych akcjach zbierania żołędzi i buczyny.
Warsztaty odbyły się w dniu wolnym od zajęć edukacyjnych, tj. 23
kwietnia 2007 roku. Tematem przewodnim było hasło „ZIEMIA ODZYSKANA”.
Ekologiczne warsztaty w Szkole
Podstawowej w Siedlicach dały
dzieciom wiele radości, pokazały,
że poprzez zabawy i gry dydaktyczne można się wiele nauczyć i świetnie bawić. Uczniowie naszej szkoły
wiedzą, że Ziemię należy chronić,
dbać o nią i pielęgnować. Hasło
przewodnie tegorocznych obchodów Dni Ziemi w naszej szkole
brzmiało: „SZUKAJ ZYSKU W

ODZYSKU-CZYLI RADY NA
ODPADY”. W związku z tym przygotowana była „gazetka wystawka”
na korytarzu. Każdy uczeń mógł się
zapoznać z jej treścią, mógł także
przyswoić sobie słownictwo warsztatowe, tj. recykling, rekultywacja,
kompost, odpady itp.
HARMONOGRAM PRACY
PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Warsztaty z okazji „Dnia Ziemi”- 23 kwietnia 2007 r.
1. 10.00 - wstęp
- nawiązanie do tematu tegorocznych obchodów „DNIA
ZIEMI”
- poezja ekologiczna
- pokaz demonstracyjny pod
hasłem „JABŁKO PREZENTUJE
ZIEMIĘ”

- omówienie pracy warsztatowej
dla klas 0-VI. Plakat pod hasłem:
„MARZENIA ZIEMI”
2. 10.30 - 11.00 - Praca warsztatowa klas
3. 11.00 - 11.30 - Omówienie
pracy warsztatowej
4. 11.00 - 12.00 - Przedstawienie
ekologiczne przygotowane przez

uczniów klasy IV
5. 12.00 - 12.15 - Omówienie
wyników konkursu plastycznego
dla klas 0-III oraz konkursu indywidualnego dla klas IV-VI
6. 12.15 - Ognisko z kiełbaską
Nauczycielki SP w Siedlicach:
mgr Grażyna Jadaszewska,
mgr Janina Pawluk.

Œwiêtuj¹ Dzieñ
Zwyciêstwa
(ŁOBEZ) Dzisiaj, 8 maja, odbędą się uroczystości związane z
rocznicą Dnia Zwycięstwa, czyli
zakończenia II wojny światowej.
Obchody organizuje urząd miejski.
Rozpoczną się o godz. 11.50 ustawieniem pocztów sztandarowych,
orkiestry dętej, młodzieży, przedstawicieli zakładów pracy i organi-

zacji społecznych. Później nastąpi
przemarsz pod pomnik Wdzięczności, gdzie po odśpiewaniu hymnu
państwowego nastąpi złożenie wiązanek i kwiatów pod pomnikiem.
Kwadrans po południu odbędzie się
krótki koncert orkiestry i odprowadzenie pocztów sztandarowych pod
Łobeski Dom Kultury.
(r)
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Wêgorzyñska Majówka
1-3 maja 2007 r.
Wêgrzyñska Majówka by³a tym roku
szczególnie udana, a to za spraw¹
piêknej pogody oraz atrakcyjnego
programu i na pewno ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie, ³¹cz¹c
aktywny wypoczynek z kultur¹ i
rekreacj¹.
Obchody Węgrzyńskiej Majówki
już od 7 rana rozpoczęli niezawodni
wędkarze. Mimo chłodu, w gminnych
zawodach Koła “Węgorz” stanęło 34
zapaleńców wędkowania, i choć
,,płotki’’ nie dopisały, to na pewno
złoty medal należy się organizatorom
zawodów, za przygotowanie cieplej
strawy dla każdego mieszkańca Węgorzyna. Zwycięzcami zawodów zostali: w kategorii open I miejsce Stanisław Makówka, II miejsce Stanisław
Filowiat, III miejsce Janusz Głogowski. W kategorii junior I miejsce zajął
Tomasz Głogowski, zaś II jego brat
Mariusz.
Godzina 10.00; w tym dniu to powrót do tradycji Węgorzyna. Za
sprawą pana Władysława Nadkiernicznego, po wielu latach powróciły można powiedzieć do korzeni naszego powiatu - zawody szachowe. Na
starcie stanęło 40 zawodników z
Łobza, Ińska i Węgorzyna, z braćmi
Nadkiernicznymi w składzie. Okazałe
puchary wręczyła pani Burmistrz Grażyna Karpowicz. Najlepszymi w kategoriach okazali się:

Kat. open I m-ce Nadkierniczny Artur
II m-ce Nadkierniczny Krzysztofa
III m-ce Żłobicki Jarosław
Kat gimnazjum
I m-ce Kowalski Daniel
II m-ce Szwacińska Iza
III m-ce Świątek Łukasz
Kat szkó³ podstawowych
I m-ce Gwóźdź Radosław
II m-ce Olejnik Robert
III m-ce Soroczyński Patryk
Kiedy słońce wyszło zza chmur,
przy pięknym słońcu, na malowniczą
trasę Węgorzyno -Podlipce - Sarnikierz – Ścienne, ruszyło 11 rowerzystów, w zaplanowanym na godzinę 11
crossie rowerowym. Można powiedzieć, że za hasłem “trzymaj formę”
ruszyli tylko pracownicy gminy i szkoły, a szkoda, bo czas spędzony podczas
przejazdu, okazałe nagrody i zakończenie crossu dało wiele wrażeń
uczestnikom.
Dzień 1 maja zakończył się występami wokalnymi i plastycznymi dzieci, tj. malowaniem na asfalcie, prezentacją przedszkolaków, śpiewami
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Już całkowicie na koniec DJ “Łyda”

zagrał niezapomnianą dyskotekę.
Dzień 2 maja rozpoczął się od
godzin popołudniowych dużą dawką
kultury, i to przez wielkie K, gdyż na
scenie węgrzyńskiej hali gimnastycznej wystąpił miejscowy chór “Kantylena”, pod dyrygenturą p. Bogumiła
Winnickiego oraz Kabaret “COK-olwiek” z Ińska. Szkoda, że te wspaniałe zespoły nagradzała brawami tylko
50-osobowa publiczność. Wieczór
tego dnia kończyła zabawa przy zespole “Let’s Dance” z Nowogardu.
Zespół porwał wszystkich uczestników dobrej zabawy (a było ich ok. 200300 osób) do tańca, do białego rana.
Dzień 3 maja rozpoczął się bardzo
uroczyście Mszą św. za ojczyznę oraz

złożeniem kwiatów pod pomnikiem
żołnierza. Jak zawsze nie zawiodły
instytucje węgrzyńskie, które składając wiązanki kwiatów dały wyraz czci
i patriotyzmu. Burmistrz Karpowicz
wyrażała podziękowanie licznie przybyłym oraz nawiązała do treści spotkania przy pomniku.
Prawdziwą gratką dla wszystkich
mieszkańców Węgorzyna było spotkanie o godzinie 14. z piłkarzami
Pogoni Nowa Szczecin. Młodzi adepci piłki nożnej, rodzice, trenerzy i piłkarze “Sparty” Węgorzyno zadawali
pytania specjalnym gościom, np. p.

Dariuszowi Adamczukowi - wielokrotnemu reprezentantowi kraju,
srebrnemu medaliście Igrzysk Olimpijskich, zawodnikowi m.in. Dundee
United Glasgow Rangers oraz Mariuszowi Misiurze - zawodnikowi I-ligowej Pogoni Szczecin.
Przy ponad 300-osobowej publiczności, po serii zabaw z młodymi
piłkarzami, odbyło się towarzyskie
spotkanie pomiędzy Spartą Węgorzyno a Pogonią Nową, zakończone wynikiem 2:1 dla gości. W kolejnych
spotkaniach gospodarze nie byli tak
łaskawi dla gości. Trampkarze Sparty
pokonali rówieśników z Ińska 2:0, a
oldboye wysoko zwyciężyli swoich
kolegów z Drawska 5:2.
Majówka zakończyła się akcentem uczestnictwa kibiców miejscowej
Sparty na wyjazd specjalnym autobusem dla kibiców na mecz do Brojc.
Węgorzyńska Majówka to pierwsza impreza przeprowadzona przez
nowe władze miasta. Powiedzieć trzeba, że z dużym rozmachem. Sądzić
można, że kolejne imprezy będą przeprowadzone w podobnym stylu.
Kierownik Wydziału
Oświaty i Kultury
Ryszard Jamroży

POLICJA
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Ogólnopolski program „Bezpieczne
Miasta” obj¹³ Resko
W ramach programu w województwie zachodniopomorskim
wytypowano pięć miast, w których
realizowane będą określone założenia. Wśród nich jest Resko.
Policyjny program ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań w małych i średnich miastach “Bezpieczne Miasta” powstał
w wyniku napływających z różnych
źródeł informacji i sygnałów, które
wskazują na pogarszające się poczucie bezpieczeństwa obywateli,
szczególnie na terenie małych (do 20
tys. mieszkańców) i średnich (do 100
tys. mieszkańców) miejscowości.
Poczucie zagrożenia wśród społeczności lokalnych małych i średnich miast potwierdzają wyniki badań, jakie na zlecenia Policji były

przeprowadzone przez profesjonalne ośrodki badania opinii publicznej.
W małych miastach i miejscowościach, z uwagi na niski poziom
lub zupełny brak anonimowości,
często sprawcy czynów karalnych
znani są mieszkańcom, jednak ci z
obawy przed zemstą, czy napiętnowaniem nie informują o takich zdarzeniach Policji. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na wzmagające się poczucie bezkarności
sprawców. Sytuacja taka może prowadzić do wytworzenia się swoistych enklaw społecznych, w których potęgują się i utrwalają zachowania niezgodne z powszechnie
obowiązującymi normami prawa
np. przyzwolenie na prowadzenie
pojazdów w stanie nietrzeźwości,

przemyt, czy nielegalne wytwórnie.
W dłuższej perspektywie czasu
utrzymanie się takiego stanu może
prowadzić do powstania zorganizowanych grup przestępczych, dokonujących najpoważniejszych przestępstw, w tym skierowanych przeciwko życiu.
W województwie zachodniopomorskim do programu włączono 5
miast; Białogard, Nowogard, Police, Płoty i Resko. Ich wybór był nieprzypadkowy. Podstawą podjęcia
decyzji była rzetelna analiza policyjnych statystyk, mająca na celu
identyfikację występujących zagrożeń oraz sondowanie oczekiwań
społecznych. Celem programu jest
realny wzrost bezpieczeństwa na
poziomie lokalnym, ograniczenie

przestępczości pospolitej, zjawisk
chuligaństwa i wandalizmu. Szczególny nacisk kładzie się na poprawę
bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie takie jak;
ulice, przystanki komunikacyjne,
targowiska, rejony lokali rozrywkowych, szkół, dyskotek. Gwarancję
powodzenia działań w ramach programu jest zaktywizowanie podmiotów pozapolicyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, administracji samorządowej oraz lokalnej społeczności. O konkretnych
działaniach podejmowanych w ramach programu „Bezpieczne Miasta” będziemy Państwa informować
na bieżąco. Komenda Powiatowa
Policji w Łobez
Asp. Robert Kazienko

MAJÓWKA Z POLICJ¥
(POWIA
T) W dniu 2 maja br.
(POWIAT)
w miejscowoœciach
Karwowo, gm. £obez
i Krzemienna, gm. Dobra
odby³y siê festyny dla
mieszkañców tych
miejscowoœci z udzia³em
Policji.
Udział policjantów nie był przypadkowy. Nie zostali oni wezwani w
związku z zakłóceniem porządku,
ale celem zaprezentowania swojego
sprzętu, przekazania wiedzy prewencyjnej na temat bezpiecznego
zachowania się na drodze czy innych sytuacjach zagrażających
życiu lub zdrowiu.
W miejscowości Karwowo
nowa pani sołtys Agata Kostka
zorganizowała z mieszkańcami festyn dla dzieci i młodzieży, a następnie dla wszystkich Karwowian zabawę przy muzyce. Na festynie z
dziećmi bawił się dzielnicowy sierż.
Wojciech Podlisiecki, który wręczył najmłodszym uczestnikom
książeczkę kolorowankę wydaną
przez Komendę Powiatową Policji
w Łobzie pt. “Jestem bezpieczny”.
W Krzemiennej udział w zabawie
wzięli dzielnicowi sierż. Sebastian
Szyliński i sierż. Piotr Opieka. Tutaj
atrakcją, oprócz wręczania książeczek i możliwości założenia sprzętu
policyjnego był pokaz tresury psa
policyjnego. Festyn w Krzemiennej
zorganizowała pani sołtys Jolanta
Nikołowska. W trakcie festynu

odbył się mecz piłkarski pomiędzy
drużynami reprezentującymi miejscowości Krzemienna i Ostrzyca.
Oba festyny były przykładem doskonałej współpracy pomiędzy sołtysami a samymi mieszkańcami wsi
oraz Policją. Organizatorzy za pośrednictwem Komendy Powiatowej
Policji w Łobzie pragną podziękować sponsorom obu imprez; p. Zdzisławowi Kubackiemu – właścicielowi sklepu w Karwowie, państwu
Adzie i Grzegorzowi Jaromoń dzierżawcom klubu w Krzemiennej
oraz panu Markowi Kowalczykowi
- właścicielowi masarni w Krzemiennej.
Komenda Powiatowa Policji w
Łobzie
Asp. Robert Kazienko

INFORMACJE

tygodnik łobeski 8.05.2007 r.

Mniej gazet dla so³tysów

P³ac¹,
ale nie czytaj¹

(WĘGORZYNO) Jeszcze przed
ostatnią sesją rady w Węgorzynie,
radni połączonych komisji zadecydowali o zmniejszeniu wydatków na
prenumeratę „Gazety Sołeckiej”, z
proponowanych przez burmistrz Grażynę Karpowicz 1100 zł do 200 zł,
tym samym zmniejszając ilość zamawianych przez urząd numerów do
trzech sztuk miesięcznika.
Wniosek komisji wywołał na sesji niezadowolenie części radnych,
REKLAMA

którzy zarzucili swoim kolegom chęć
ograniczenia dostępu do informacji
dla sołtysów. W odpowiedzi przewodnicząca rady Monika Kuźmińska
zapytała radnych, jak często czytają
„Wspólnotę” (pismo przeznaczone
dla samorządowców). Ci nie byli w
stanie na to odpowiedzieć. Ostatecznie projekt zmian w budżecie przeszedł z zaproponowaną przez komisję poprawką. Sołtysi będą mogli
wypożyczać egzemplarze gazety w
biurze rady.
(gp)
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Krzy¿ na majowe

PRZYBORZE, 2 maja 2007 r. Mieszkańcy wioski przy nowym krzyżu
wiejskim. Krzyż postawiono za sprawą rady sołeckiej i sołtysa Dalna Grażyny Mądraszek, przy czynnym wsparciu mieszkańców Przyborza. W
tym miejscu Przyborzanie święcą pokarm w Wielką Sobotę. Tutaj zgodnie
z kilkudziesięcioletnim zwyczajem odprawiano nabożeństwa majowe,
tzw. majówki.
Krzyż stoi trochę krzywo, ale to stan tymczasowy i wkrótce po wykonaniu zdjęcia został wyprostowany jak należy.
A.K.

SPORT

Str
Str.. 14

tygodnik łobeski 8.05.2007 r.

Dwa medale
na rozpoczêcie sezonu
Lekkoatleci z łobeskiego UKS
“Promyk” udanie rozpoczęli sezon. 28 kwietnia br. w Gryfinie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Międzyszkolnych i Uczniowskich Klubów w Lekkiej Atletyce.

Zawodnicy rywalizowali w kategorii młodzika (do lat 15) i w kategorii juniora (do lat 18). Najlepiej w
zawodach wypadli Michał Serweta i Paweł Romej, którzy zdobyli
brązowe medale w swoich konkurencjach.

Kluby z innych gmin nie zainteresowane?

Powstaje Powiatowa
Rada Sportu

(POWIA
T) 29 marca zarz¹d
(POWIAT)
powiatu podj¹³ decyzjê o
utworzeniu Powiatowej
Rady Sportu i uchwa³¹
okreœli³ zasady jej
powo³ywania i dzia³ania. Do
27 kwietnia trwa³o
zg³aszanie kandydatów do
rady.
Rada jest organem społecznym,
mającym opiniować i doradzać zarządowi i radzie powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu. W jej skład
wejdzie 15 członków powołanych
przez zarząd powiatu; 6 członków
mają wytypować kluby sportowe z terenu powiatu łobeskiego, 5 członków
typują urzędy gmin (osoby zajmujące
się sportem w tych urzędach), znajdzie się w niej również pracownik starostwa zajmujący się sportem, radny
wydelegowany przez radę powiatu
oraz dwóch nauczycieli wychowania
fizycznego, wydelegowanych przez
szkoły podlegające starostwu (szkoły
ponadgimnazjalne z Łobza i Reska).
Do zadań rady należy opiniowanie strategii rozwoju powiatu w zakresie kultury fizycznej, projektu
budżetu w części dotyczącej kultury
fizycznej, projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej, progra-

mów bazy sportowej na terenie powiatu, planów imprez sportowych i
rekreacyjnych organizowanych
przez organizacje i kluby, dofinansowywanych przez starostwo.
Oprócz tego ustawodawca wyposażył radę w możliwość współorganizowania, koordynowania i oceniania
imprez sportowo-rekreacyjnych, które dofinansowują rada i zarząd powiatu. Kadencja PRS będzie trwała 4 lata.
Na najbliższym posiedzeniu rada
wybierze spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
Jak się wczoraj dowiedzieliśmy,
swoich przedstawicieli zgłosiły głównie kluby z Łobza. Może warto było w
regulaminie zarezerwować miejsca w
radzie dla klubów z poszczególnych
gmin, by nie były one poszkodowane
przy podejmowaniu decyzji w dziedzinie sportu i rekreacji na terenie
całego powiatu. Dziwne byłoby,
gdyby w radzie zabrakło przedstawicieli Mewy Resko, Sparty Węgorzyno, Radovii Radowo Małe lub
Sarmaty Dobra.
Warto również pokusić się o taki
wybór reprezentantów innych instytucji, by nie byli oni jednocześnie
członkami klubów sportowych, bo raczej będą lobbować na ich rzecz, niż
obiektywnie reprezentować interesy
sportowe całej powiatowej społeczności.
KAR

Wyniki naszych zawodników:
MICHAŁ SERWETA - III miejsce na 100 m, czas 11,99 sek.
PAWEŁ ROMEJ - III miejsce w kuli, wynik 10,17 m.
JAKUB BOGDANOWICZ - VIII miejsce na 1000 m, czas 3.03 min.
(rekord życiowy)
MARCIN GAWRYLUK - X miejsce na 100 m, czas 12,59 sek.
KAMIL RAKOCZY - XIV miejsce na 1000 m, czas 3,23 min.
(rekord życiowy)
PAWEŁ BURCHARDT - XV miejsce na 1000 m, czas 3,03 min.
KRZYSZTOF BACZYŃSKI - XVIII miejsce na 1000 m, czas 3,28 min.
(rekord życiowy).
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

Q Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe pow. 50 mkw położone w Łobzie
przy ul. Komuny Paryskiej. Tel. 663
768 461 lub 692 917 514.
Q Kupie kawalerkę na terenie
Łobza. Tel 397 6769, 661 719 589

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety,
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.

Q Sprzedam kawalerkę w Resku.
Tel 781 933 616
Q Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 zł. Tel. 692 141 969
Q Kupię mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piętro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
Q Zamienię mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

Q Sprzedam mieszkanie spółdzielczo-własnościowe w Drawsku Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piętro, 56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, łazienka z wc, balkon, zadbane, standard podwyższony - okna pcv, panele, gładzie,
glazura, terakota. Cena 100 000
zł do negocjacji. Tel. 094 363 22
42, 0 889 588 671.

QKupię Nysa, żuk, Polonez, Mercedes 123 - gotówka. Dojazd. Tel. 691
794 996.
QSprzedam OPEL KADET KOMBI
1,4 -benz. 1990 r, centr. zamek,
szyber dach, szary metalik - oryginał, bezwypadkowy, stan b. dobry,
b. ekonomiczny, cena 3150 zł (+
uzgodni.) , Ł-z, Cicha 3, tel.
3974127 lub 604845757.

Q Sprzedam rożno elektryczno-gazowe 2-rzędowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.
Q Sprzedam tanio pianino, gwarancja, transport gratis. Tel. 0601
587 438
Q Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne urządzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438
Q Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ładowarką na
gwarancji. Cena 120 zł, tel. 669 348
840.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
QPoszukiwany muzyk lub zespół
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

Reklama w gazecie

091 397 37 30
wppp1@wp.pl

Q Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 846 mkw położoną w Łobzie
przy ul. Chopina. Tel 663 768 461
lub 692 917 514.
Q Dom oraz budynki gospodarcze
sprzedam w Zagórzycach tel. 091
39 731 48

INNE

Q Poszukuje do wynajęcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.

NIERUCHOMOŒCI

Q Przedszkole zatrudni przedszkolankę, nauczyciela języka angielskiego, osobę do prowadzenia
zajęć muzycznych, plastycznych i
ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263
QPrzyjmę mężczyznę do pracy legalnej w Niemczech - praca przy
koniach. Mile widziane podstawy
języka niemieckiego. Wiek 30-50
lat. Tel. 091 39 11 905, 603 435 769
Q Elektryka przyjmę - wymagana
znajomość montażu domofonów.
Tel. 696 757 393 po 18.
Q Praca w Niemczech - panią znającą dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym małżeństwem, warunki pracy i płacy bardzo dobre, praca na
półtora miesiąca - półtora miesiąca w kraju. 504 748 717.
Q Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne naprawy wykona
„Złota Rączka" tel. 091 3922783,
0660 392 851.

OW „Jantar” w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
Zatrudnię lektora języka angielskiego w godzinach popołudniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

Q Sprzedam pawilon handlowy na
targowisku w Łobzie. Tel. 695 427
151.
QSprzedam w Węgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze +
działka budowlana 20 ar. i 16 ar.
ogrodu, Cena 50 000 zł. Tel. 885
187 065.
QSprzedam halę 800 mkw. w mieście, ul. Rapackiego, działka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

Q Sprzedam działkę budowlaną
na ul. Niepodległości w Gryficach.
Tel. 501 278 866
Q Sprzedam domek w miejscowości Dziadowo (koło Gryfic) - ogródek o powierzchni 0,05a, w zabudowie szeregowej. Cena 37 000 zł.
Tel. 501 570 462, 886 635 084.
QLokal do wynajęcia - na działalność biurową. W centrum Gryfic.
I - pięrto, powierzchnia użytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
łazienka i duży korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.

US£UGI

QWykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metodą żelową, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

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

Q RTV - servis - naprawa Usługi
domowe i warsztatowe Łobez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

SPORT
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Dwie bramki Sarmata gromi rywali
D¹browia Stara D¹browa - Sarmata Dobra 0:3 (0:0)
GwoŸdzia
ratuj¹ punkt
WICHER Brojce – SPARTA Wêgorzyno 2:2 (1:0)
Sparta: Przemys³aw Noryca, Edward Tondrik, Jerzy Wojciechowicz
(S³awomir Nowak), Artur Nadkierniczny, Dariusz Nadkierniczny
(Jaros³aw Konieczny), Andrzej Nadkierniczny, Zbigniew Nadkierniczny
(Dominik Raj), Daniel Romañczyk, Micha³ Szwalec (Damian Szubert),
Wojciech Kliœ, Krzysztof GwóŸdŸ.
Bramki: 2 - Krzysztof GwóŸdŸ w 64 i 85’.
¯ó³te kartki: Dariusz Nadkierniczny.
Gospodarz spotkania - Wicher Brojce - od początku postawił trudne warunki do gry chłopakom trenera Jamrożego,
który w tym spotkaniu nie miał do dyspozycji takich zawodników jak: Tomaszowie Sideł i Kmieć, Marek Drożdżewski czy Marcin Tomaszkiewicz.
Po kilkuminutowym badaniu sił
przez obie ekipy zaczęły pojawiać się
akcje, po których zespoły zdobywały i
mogły zdobywać gole. W 9 minucie,
starszy z braci Nadkiernicznych - Zbigniew, prostopadłym podaniem wypuszcza młodszego brata Andrzeja, ale
uprzedza go bramkarz Wichra. Minutę
później miejscowi przeprowadzają akcję lewą flanką i zdobywają gola. Najpierw zawodnika Wichra nie powstrzymuje Artur Nadkierniczny, potem w
środku pola niepewnie interweniuje
Jerzy Wojciechowicz, po czym z 16
metrów zawodnik Wichra uderza mocno i precyzyjnie, nie dając szans Przemkowi Norycy.
Kolejne minuty to dużo gry w środku pola, z nielicznymi akcjami podbramkowymi i rosnąca przewaga Sparty. W 36 min. stały element gry, wykonywał Michał Szwalec. Wybór innego
wariantu jego rozegrania, dał możliwość oddania strzału Danielowi Romańczykowi, którego uderzenie na raty
ostatecznie obronił golkeeper Wichra.
W 43 minucie na indywidualną akcję
decyduje się Romańczyk. W polu karnym prostym zwodem minął jednego z
rywali, po czym oddał strzał wewnętrzną częścią stopy, niestety niecelny. Chwilę później miejscowi marnują
dogodną okazję do podwyższenia wyniku. Podanie z głębi pola pozwala napastnikowi Wichra stanąć “oko w oko”
z Przemkiem Norycą, któremu udało się
“wygonić” do boku zawodnika z Brojc,
co utrudniło mu oddanie celnego strzału. Jeszcze przed przerwą po raz kolejny do prostopadłego podania ruszył
Andrzej Nadkierniczny, ale przegrał
pojedynek z bramkarzem.
Prawdziwa dramaturgia nastała w
drugiej połowie. W 52 minucie piłkarze Wichra długo rozgrywają piłkę w
polu karnym, co pozwala im oddać
strzał z linii “piątki” w samo okienko,
przy biernej postawie Edka Tondrika,
który był jedynym zawodnikiem mogącym temu zapobiec.

Sparta rusza do ataku. Zarówno
Wojtek Kliś, Daniel Romańczyk jak i
Krzysiek Gwóźdź, dwoją się i troją. W
55 min. pierwszy z nich urywa się
obrońcom Wichra, podaje wszerz do
wbiegającego Romańczyka, który w
momencie przyjmowania futbolówki
traci równowagę, marnując dogodną
okazję. Trzy minuty później po raz kolejny “sam na sam” z napastnikiem
Wichra staje Przemek Noryca, broniąc
strzał nogami. W 64 minucie gry pada
kontaktowa bramka. Świetne podanie
Andrzeja Nadkiernicznego, pozwala
Krzyśkowi Gwoździowi precyzyjnie
oddać strzał do siatki, obok interweniującego bramkarza.
Mijają kolejne trzy minuty i gospodarze znów nękają naszego bramkarza;
futbolówka po uderzeniu głową zmierzała w dłuższy róg bramki, ale sięgnął
ją interweniujący jak w transie Przemek
Noryca. W 75 min. Noryca znowu wygrał pojedynek z napastnikiem Wichra,
instynktownie broniąc strzał nogami.
Dla odmiany chwilę potem widzieliśmy
kapitalną przewrotkę Wojtka Klisia, ale
strzał broni bramkarz miejscowych. 82
min., to znowu spory fart, przy interwencji Przemka Norycy, który uderzenie zawodnika Wichra odbił nogami, a
piłka po interwencji trafiła w poprzeczkę. W odpowiedzi lewą stroną akcję
pociągnął Romańczyk, zagrał wszerz
do Klisia, który ostatecznie nie zdołał
oddać strzału, ale zrobił to za niego
Gwóźdź, niestety, nieprecyzyjnie. Pięć
minut przed końcem spotkania pada
wyrównująca bramka. Wprowadzony
chwilę wcześniej Sławek Nowak dobrym podaniem obsłużył Klisia, ten
czubkiem buta odegrał piłkę do Gwoździa, który z bliskiej odległości dopełnił formalności.
Mimo kilku minut do końca spotkania oba zespoły nie składały broni.
Podczas wznawiania gry ze środka
boiska, zawodnik Wichra zmusił do
interwencji wysuniętego Norycę. W
odpowiedzi Krzysiek Gwóźdź na prawej stronie zagrał do Romańczyka, po
którego strzale piłka odbiła się od
słupka. W doliczonym czasie zespół z
Brojc miał jeszcze dwie dogodne okazje, których nie zdołał wykorzystać.
Mecz zakończył się podziałem punktów.
(msz)

Skład Sarmaty: Brodowicz, Pacelt, Jaszczuk kpt., Mikołowski, Anulicz, Dzierbicki, Skrobiński, Olechnowicz, Kieruzel, Kamiński, Padziński
oraz Bagiński, Dudek, Surma, Załęcki. Bramki dla Sarmaty: Padziński
51' i 70', Załęcki 55'.
W sobotnim meczu na boisku w Starej Dąbrowie piłkarze Sarmaty przełamali złą passę, jaką mieli do tej pory w
meczach z Dąbrowią na jej boisku.
Wygrana 3:0 po dobrej grze, szczególnie w II połowie sprawiła, że ewentualny awans do V ligi jeszcze w tym sezonie jest w dalszym ciągu mocno realny.
Piłkarze Sarmaty już od pierwszego
gwizdka sędziego Piotra Dykierta byli
stroną przeważającą i mimo, iż I połowa
zakończyła się wynikiem 0:0, to kibice
Sarmaty z optymizmem czekali na
drugą połowę meczu. I nie zawiedli się.
W 51' Damian Padziński po solowym
rajdzie ze środka boiska, wbiegł w pole
karne Dąbrovii i strzelił skutecznie do
bramki obok interweniującego bramkarza gospodarzy. Jednak nie wiadomo,
jak mecz by się potoczył, gdyby cztery
minuty wcześniej po „zabawie” bramkarza Sarmaty napastnik Dąbrovii trafił
w tym momencie do pustej już bramki.
Jednak to Sarmata objął prowadzenie i
w tym momencie nastąpił dwudziestominutowy koncert gry w jego wykonaniu. W 55' Sarmata zdobywa drugą
bramkę po chyba najładniejszej akcji
meczu: Kamiński przyjął piłkę na klatkę piersiową i klatką zagrał do Padzińskiego, który podał ją prostopadle do

Kieruzela, a ten „objechał” bramkarza
Dąbrovii i będąc już przed bramką
podał do będącego na lepszej pozycji
Pawła Załęckiego, 18-letniego debiutanta, który dopełnił formalności i zdobył swoją pierwszą bramkę w drużynie
seniorów. W 70' znowu popis Damiana
Padzińskiego; tym razem dokładną piłkę zagrał mu rozgrywający bardzo dobry mecz Krzysztof Kieruzel, który po
minięciu wybiegającego bramkarza gospodarzy strzelił do pustej bramki.
Mimo strzelenia trzech bramek piłkarze
Sarmaty wypracowali jeszcze co najmniej trzy sytuacje, z których przy
większej skuteczności mogły paść następne bramki. Końcówka meczu to
usilne starania gospodarzy, aby strzelić
chociaż honorową bramkę. I mimo, iż
co najmniej dwukrotnie byli bliscy tego
celu, to Sarmata zachował do końca
czyste konto bramkowe.
Na koniec chciałbym podkreślić
dobrą pracę sędziego meczu Piotra Dykierta, który swoimi decyzjami nie stresował zawodników, przez co mecz był
bardzo czysty, a także znakomity, kulturalny doping kibiców, a w szczególności
kibiców Sarmaty. Poprawne partnerskie
stosunki panujące w Sarmacie na linii:
Kibice - Piłkarze - Zarząd Klubu sprawiły, że grupa kibiców Sarmaty staje się
jakby nieformalnym liderem w zakresie
kulturalnego dopingu w naszej grupie
Klasy Okręgowej. Tak Trzymać!
Juniorzy Sarmaty pokonali Dąbrowię 2:1. Bramki dla Sarmaty zdobyli;
Zdunek i Załęcki
estan

Mistrzostwa Powiatu LZS
w Pi³ce No¿nej Trampkarzy
Œwiatowid wygra³ turniej trampkarzy
(DOBRA) 3 maja na stadionie
miejskim w Dobrej odbył się turniej
piłki nożnej trampkarzy młodszych i
starszych. Organizatorami imprezy był
urząd miejski w Dobrej, reprezentowany przez Damiana Padzińskiego oraz
Powiatowe Zrzeszenie LZS reprezentowane przez Arkadiusza Siwińskiego organizatora sportu dzieci i młodzieży
oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn:
w kategorii młodszej: Światowid
Łobez, Sarmata Dobra, Mewa Resko I,
Mewa Resko II. W kategorii starszej:
Światowid Łobez, Gimnazjum Dobra,
Sarmata Dobra. Mecze były rozgrywane systemem każdy z każdym.
Wyniki trampkarzy młodszych:
Sarmata - Resko I 1:1. Światowid Resko II 0:0, Sarmata -Światowid 0:4,
Resko II - Resko I 4:1, Światowid Resko I 2:0, Sarmata – Resko II 1:0.
Wyniki trampkarz starszy: Światowid
- Sarmata 3:0, Sarmata - Gimnazjum
3:0, Światowid -Gimnazjum 3:1. Tre-

nerami drużyn byli: Światowid Łobez
- Stanisław Przybylak, Mewa Resko Dariusz Kęsy, Sarmata Dobra - Damian Padziński, Gimnazjum Dobra Arkadiusz Siwiński.
W kategorii trampkarz młodszy I
miejsce zajął Światowid Łobez, II
miejsce Sarmata Dobra, III miejsce
Resko II, IV miejsce Resko I. Najlepszym zawodnikiem został Kamil Kulczyński z Łobza, najlepszym bramkarzem został Szymon Maćkowiak.
W kategorii trampkarz starszy I
miejsce zajął Światowid Łobez, II miejsce Sarmata Dobra, III miejsce Gimnazjum Dobra. Najlepszym zawodnikiem
został Damian Grzywacz z Łobza, najlepszym bramkarzem został Kazimierz
Olender z Dobrej. Drużyny otrzymały
okazałe puchary natomiast najlepsi zawodnicy i bramkarze pamiątkowe statuetki. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania urzędowi miejskiemu w Dobrej oraz klubowi sportowemu
„Sarmata” Dobra za pomoc w organizacji turnieju.
(r)
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Padziñski zwiêksza
przewagê
Damian Padziński z Sarmaty zaliczył dwa trafienia w meczu z Dąbrovią i ucieka czołówce. Goni go Kamil Iwachniuk, który strzelając
bramkę Koronie zdetronizował
Marka Gradusa. Kamil właśnie zdaje maturę i życzymy mu połamania
pióra. Dwa trafienia zaliczył Krzysiu Gwóźdź ze Sparty, co potwierdza nasze słowa, że im starszy, tym
lepszy. Jak tak dalej pójdzie, to załapie się na “pudło? razem z młodziutkim Iwachniukiem lub Mateuszem Ryllingiem z Radovii, który
w V lidze strzelił 2 bramki w meczu
z Polonią Płoty. Sensacyjne zwycięstwo Światowida ze Spartą i zapowiedź odradzania się łobeskiego
klubu nie zostało potwierdzone w
meczu z Koroną w Łobzie, gdzie
niestety wygrała Korona. I chociaż
Światowid gra w kratkę, to może
sprawić jeszcze niejedną niespodziankę. Do takich trzeba zaliczyć
też przegraną Sparty ze Światowidem i remis z Wichrem Brojce. Wygląda na to, że Sparta będzie jeszcze
długo kształtować swoje oblicze. Na
razie jest nieobliczalna. KAR
Strzelcy powiatu ³obeskiego
14 bramek: Damian Padziński (Sarmata)
12 bramek: Kamil Iwachniuk (Światowid)
11 bramek: Marek Gradus (Mewa)
9 bramek: Mateusz Rylling (Radovia)
8 bramek: Paweł Graczykowski (Sarmata), Łukasz Tomaszkiewicz (Radovia)
7 bramek: Wojtek Kliś, Krzysztof Gwóźdź
(Sparta)
6 bramek: Daniel Romańczyk (Sparta),
Krzysztof Kieruzel, Jarek Jaszczuk (Sarmata)
5 bramek: Emilian Kamiński (Sarmata)
4 bramki: Krzysztof Śniadek (Światowid),
Łukasz Olechnowicz (Sarmata), Marek
Drożdżewski (Sparta)
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz Nadkierniczny (Sparta), Mariusz Błaszczyk,
Klaudiusz Wasiak (Mewa), Krzysztof Kulik (Radovia), Kamil Kacprzak (Światowid)
2 bramki: Wojtek Dorsz (Sarmata), Piotr
Kiełtyka, Łukasz Brona, Marcin Mosiądz,
Michał Koba (Światowid), Dariusz Kęsy,
Arek Pawłowski, Damian Gabryś, Mirosław Pietrowski (Mewa), Michał Szwalec
(Sparta), Irek Kulik (Radovia)
1 bramka: Sławek Nowak, Artur Andrusieczko, Łukasz Rzepka, Paweł Samal,
Tomasz Kmieć, Marcin Tomaszkiwicz
(Sparta); Michał Żurawik, Franciszek
Wójtowicz, Paweł Frost, Grygiel (Mewa);
Sylwester Michałowski, Wojtek Krakus,
Marcin Grzywacz (Światowid); Mateusz
Mikołowski, Damian Dzierbicki, Dawid
Dudek, Kacper Skrobiński, Paweł Załęcki (Sarmata), Mateusz Sak, Przemek
Gałka, Emil Pilichowski (Radovia).

Zespo³y
50 - Sarmata Dobra
36 - Radovia Radowo Małe
32 - Światowid Łobez
29 - Mewa Resko
29 - Sparta Węgorzyno

SPORT

Pewne zwyciêstwo zamieni³o
siê w boiskowy horror
MEWA Resko - WICHER Brojce 3:2 (3:1)
Mewa: Ostrowski – Kęsy, Żurawik, Pietrowski, Pawłowski A.,
Łacwik (15’ Wójtowicz, 70’ Deuter),
Wasiak (Łabas), Frost, Gabryś, Grygiel (80’ Błaszczyk), Majewski.
Bramki: Wasiak, Grygiel, Pietrowski.
2 maja Mewa rozegrała zaległy
mecz 23 kolejki z Wichrem Brojce, który był faworytem z racji miejsca w tabeli, ale w tym dniu musiał uznać wyższość Mewy. Już w 9 minucie reszczanie objęli prowadzenie po bramce Wasiaka. Brojczanie sygnalizowali spalonego, ale sędzia bramkę zaliczył.
Jak się okazało, nie była to bramka
przypadkowa, gdyż już w 18 min. gospodarze przeprowadzają kolejną kontrę i
Grygiel zdobywa drugą bramkę. Dziesięć
minut później Pietrowski, po rzucie rożnym, głową wbija piłkę do siatki. Wicher
odpowiada tylko jednym trafieniem i wynik 3:1 utrzymuje się do przerwy.
Po przerwie Wicher bierze się do
odrabiania strat i zamyka Mewę na własnej połowie. Mnożą się faule. Żółte i w
konsekwencji czerwone kartki otrzymują Pawłowski i Łabas. Mewa broni

się w dziesiątkę, później w dziewiątkę
i to kosztuje ją dużo sił. Pomimo, że
sędzia przedłuża mecz, Wicher nie potrafi przełamać obrony i strzela jeszcze
tylko jednego gola, a końcowy gwizdek
sędziego przynosi Mewie upragnione 3
punkty.
MASOVIA Maszewo – MEWA
Resko 3:1 (1:0)
Ostrowski – Kęsy, Pietrowski,
Żurawik (50’ Ziemski P.), Waldon,
Wasiak, Frost, Pawłowski M., Gabryś, Majewski (70’ Kopka), Grygiel.
Bramka: Mirosław Pietrowski.
Reszczanie przystąpili do sobotniego pojedynku z Masovią wymęczeni
meczem z Wichrem i osłabieni kadrowo
po czerwonych kartkach. Przegrali, ale
też mecz mógłby potoczyć się inaczej,
gdyby przy stanie 1:0 dla gospodarzy
Darek Kęsy strzelił karnego. Niestety,
zbyt słabe uderzenie wybił bramkarz.
Karnego nie zmarnowali gospodarze,
strzelając w ten sposób trzecią bramkę w
tym meczu. Mewa odpowiedziała golem
Pietrowskiego i był to jego drugi celny
strzał w kolejnym meczu.
(r)

Trzech maturzystów na boisku

Parali¿ przed w³asn¹
publicznoœci¹?
ŚWIATOWID Łobez – KORONA Stuchowo 1:3 (1:0)
Światowid: Krystosiak – Osiński,
Brona, Łań, Duczyński, Kacprzak
(80' Zielonka Ł.), Koba, Grzywacz,
Mosiądz (60' Michałowski), Zielonka
R. (75' Pawłowicz), Iwachniuk. Trener Wojciech Krakus.
Bramka: 30' Kamil Iwachniuk.
Światowid gra nierówno. Po sensacyjnym zwycięstwie nad Spartą w Węgorzynie w poprzedniej kolejce kibice,
których pojawiło się na stadionie przy
ul. Siewnej chyba trochę więcej, oczekiwali kolejnego zwycięstwa swojej
drużyny. Gdy Kamil Iwachniuk strzelił
bramkę głową w 30 min. i łobezianie
zeszli do szatni wygrywając 1:0, wydawało się, że kolejne zwycięstwo wisi w
powietrzu.
Niestety, w tym meczu zawiodła obrona i Korona po przerwie szybko wyrównała, a później jeszcze zaaplikowała dwie
bramki. Światowidowi lepiej gra się na
wyjazdach (ostatnio wygrali mecze z Orłem w Gryficach i Spartą w Węgorzynie),
a występy przed własną publicznością
chyba młodych piłkarzy paraliżują. Może
gdyby kibice dodawali otuchy i dopingowali, wyglądało by to inaczej.
Maj to trudny okres dla Światowida, w szeregach którego gra aż 5 maturzystów: Kamil Iwachniuk, Michał
Koba, Sylwester Michałowski, Przemek Surowiak i Łukasz Kogut. Bardzo
możliwe, że myślami byli na egzaminach. Życzymy im połamania piór. Red.

Kamil Iwachniuk tu¿ przed
egzaminem maturalnym
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V liga

Piast Chociwel - Radovia Radowo Małe 5:0, Polonia Płoty - Vineta
Wolin 3:1, Pomorzanin Nowogard Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0:1, Osadnik
Myślibórz - Piast Choszczno 1:2,
Dąb Dębno - Fagus Kołbacz 6:0,
Odra Chojna - Zorza Dobrzany 2:0,
Sparta Gryfice - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 0:0, Mieszko Mieszkowice - Kłos Pełczyce 4:1
1. Dąb Dębno
63 63-20
2. Piast Choszczno
54 58-23
3. Vineta Wolin
49 50-29
4. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 48 52-31
5. Odra Chojna
46 56-30
6. Pomorzanin Nowogard 44 55-34
7. Polonia Płoty
35 49-41
8. Mieszko Mieszkowice 29 30-28
9. Piast Chociwel
29 39-29
10. Sparta Gryfice
27 31-38
11. Hutnik EKO TRAS 26 35-41
12. Osadnik Myślibórz 24 33-57
13. Fagus Kołbacz
24 27-51
14. Radovia Radowo Małe 20 35-70
15. Kłos Pełczyce
17 19-43
16. Zorza Dobrzany
13 25-92

Klasa okrêgowa
Masovia Maszewo - Mewa Resko 3:1, Wicher Brojce - Sparta Węgorzyno 2:2, Światowid Łobez Korona Stuchowo 1:3, KP Police II
- Ina Ińsko 5:3, Iskierka Śmierdnica
- Świt Szczecin 0:3, Dąbrovia Stara
Dąbrowa - Sarmata Dobra 0:3, Orkan Suchań - Promień Mosty 1:2,
Vielgovia Szczecin - Orzeł Prusinowo 4:3
1. Świt Szczecin
55 53-18
2. KP Police II
46 61-34
3. Sarmata Dobra
46 50-26
4. Promień Mosty
40 36-24
5. Wicher Brojce
38 38-29
6. Sparta Węgorzyno
35 32-21
7. Iskierka Śmierdnica 34 46-40
8. Vielgovia Szczecin
33 41-56
9. Masovia Maszewo
33 41-38
10. Korona Stuchowo
31 38-44
11. Światowid Łobez
30 32-39
12. Dąbrovia Stara Dąbrowa 28 28-40
13. Mewa Resko
25 32-51
14. Ina Ińsko
23 40-66
15. Orzeł Prusinowo
18 29-57
16. Orkan Suchań
18 21-35

GRANIE W PLANIE
V liga
12 maja w sobotę odbędą się następujące mecze:
14:00 Zorza Dobrzany - Dąb Dębno,
17:00 Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Polonia Płoty,
15:00 Radovia Radowo Małe - Hutnik EKO TRAS Szczecin,
W niedzielę 13 maja zagrają:
16:00 Fagus Kołbacz - Osadnik Myślibórz,
16:00 Kłos Pełczyce - Pomorzanin Nowogard,
17:00 Vineta Wolin - Piast Chociwel,
16:30 Piast Choszczno - Mieszko Mieszkowice,
17:00 Odra Chojna - Sparta Gryfice
Klasa okrêgowa
12 maja w sobotę zagrają:
13:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - KP Police II,
17:00 Sarmata Dobra - Światowid Łobez,
17:00 Sparta Węgorzyno - Masovia Maszewo,
15:00 Mewa Resko - Vielgovia Szczecin,
15:00 Świt Szczecin - Ina Ińsko,
17:00 Korona Stuchowo - Wicher Brojce
13 maja w niedzielę spotkają się:
16:00 Orzeł Prusinowo - Orkan Suchań,
16:00 Promień Mosty - Iskierka Śmierdnica

SPORT
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Spinningowe zmagania na Karwowie
(KARWOWO) 5 maja na jeziorze Karwowo odbyły się otwarte mistrzostwa koła „Karaś” w wędkarstwie spinningowym. Pogoda dopisała, ryby - niestety - nie. Nieliczni
szczęśliwcy wrócili po trzygodzinnym łowieniu z rybą.
Pierwsze miejsce zdobył Krystian Antosik, który złowił szczupaka o masie 1 kg, jednocześnie zdobył
on tytuł mistrza koła w spinningu.
Drugie miejsce przypadło Jurkowi
Rakocemu, za sprawą szczupaka o
wadze 0,68 kg. Trzecie miejsce zajął
Stanisław Trapszo z 21 cm okoniem.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali zawodnicy dostali drobne upominki – akcesoria wędkarskie.
Marcin Horbacz

BIEG GRAND-PRIX £OBZA

CZTERY PORY ROKU

(ŁOBEZ) W niemal upalną sobotę 28 kwietnia br. odbył się pierwszy
z czterech biegów w ramach GrandPrix Łobza „Cztery Pory Roku”.
Organizatorem imprezy był, działający od jesieni ubiegłego roku, Łobeski
Klub Biegacza „Trucht” w Łobzie. Trasa biegu wiodła z Łobza przez pole w
kierunku dawnej żwirowni koło Unimia, drewniane mostki na Redze, lasem
wokół jeziora Chełm i unimskim asfaltem, na powrót do miasta. Meta została
wyznaczona na stadionie miejskim w
Łobzie. Tam też zorganizowano podsumowanie imprezy i poczęstunek dla
sportowców.
W biegu udział wzięli sportowcy ze
Szczecina, Mieszkowic i oczywiście z
Łobza, w tym wszyscy członkowie Zarządu ŁKB „Trucht”. Punkty zdobyte w
biegu będą liczone do klasyfikacji
łącznej Grand-Prix, którego podsumowanie nastąpi po zakończeniu wszystkich biegów. Następna impreza z cyklu
odbędzie się w sobotę 30 czerwca br.
Wszystkie cztery edycje odbędą się na
tej samej trasie.
Szczegółowa klasyfikacja biegu

opublikowana została w poprzednim
numerze tł. Przypomnę, że wśród kobiet zwyciężyła Elżbieta Wiśniewska z
ŁKB „Trucht” Łobez (59:24) przed
Agnieszką Chodorowską-Kozioł z
Mieszkowic (1:01:47). Wśród mężczyzn triumfował Tadeusz Plata (39:35)
z Maratończyk TEAM Szczecin, przed
Bogusławem Koziołem (41:37) z
Mieszkowic i Marcinem Horbaczem
(43:06) z ŁKB „Trucht” Łobez .
Regulamin Grand-Prix można uzyskać w Łobeskim Centrum Turystyki (0
91 397 4422, p. Elżbieta Wiśniewska,
e-mail: ewisniak10@o2.pl) oraz na
stronach www.maratonypolskie.pl (zakładka kalendarz), www.eurocalendar.info (kalendarz). Informacji udziela także Marcin Horbacz Prezes ŁKB
„Trucht” - tel. 505 533 306. Komunikat
końcowy i zdjęcia z imprezy - http://
www.eurocalendar.info/ - patrz: Wyniki
i zdjęcia z I biegu... (http://www.eurocalendar.info/index.php?dzial=1&action=7&code=4938).
Do zobaczenia na następnym biegu!
Adam Kogut
foto: Adam Horbacz

Powiat ³obeski
czwarty
na Igrzyskach
(NOWOGARD) 21 kwietnia w
Nowogardzie nasza reprezentacja
powiatu łobeskiego uczestniczyła
na VI Igrzyskach Sportowo Rekreacyjnych LZS Samorządów
Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego.
W zawodach uczestniczyło ponad 500 osób. Nasza reprezentacja
liczyła 52 osoby i wystartowała we
wszystkich konkurencjach, zdobywając w klasyfikacji generalnej IV
miejsce. Złote medale zdobyli Ryszard Sola w wieloboju sprawnościowym VIP oraz Damian Nazaruk
w podnoszeniu ciężarka 17,5 kg.
Srebrnymi medalami zostali nagrodzeni siatkarze, którzy w fazie grupowej pokonali faworytów zawodów Pyrzyce oraz Stargard Szczeciński. Siatkarze grali w następującym składzie: Łukasz Kowalewski,
Paweł Rorata, Tomasz Dorawa, Tomasz Bogucki, Sebastian Pawlusiński, Wojciech Koleśnikow, Przemysław Gałka, Piotr Światłowski.
Srebro wywalczyły nasze koszykarki w składzie Iwona Śliwińska,
Magda Koralewska, Katarzyna
Cymbała. Brązowe medale wywalczyły siatkarki w składzie Justyna
Tichanów, Anna Wawrzyniak, Renata Czerwińska, Kamila Bryczkowska, Malwina Mazurek, Karolina Korżak, Aleksandra Kobiałka
(trener Jan Michalczyszyn).
Brązowe medale wywalczyli
uczestnicy wieloboju sprawnościowego w składzie: Zdzisław Bogda-

nowicz, Anna Afeltowicz, Arkadiusz Siwiński.
IV miejsce w strzelaniu: Tadeusz
Rabiejewski i Waldemar Kozłowski.
V miejsce tenis stołowy - Natalia
Adamiak, IV miejsce tenis stołowy Jarosław Kaczemba. IV miejsce szachy - Krzysztof Nadkierniczny, Marek Woniak. IV miejsce szachy - Dorota Krupa, Katarzyna Światłowska.
VII miejsce koszykówka – Andrzej
Bejnar, Dominik Sola, Paweł Masiubański. VII miejsce biegi przełajowe
- Marta Augustyn, IX miejsce biegi
przełajowe - Anna Afeltowicz, X
miejsce biegi przełajowe - Mateusz
Kulik, Michał Micho. VII miejsce
przeciąganie liny - Damian Nazaruk,
Kamil Nazaruk, Adam Kubisz, Daniel Nazaruk, Michał Micho.
Przez cały czas trwania zawodów
dopingował nam zastępca starosty
łobeskiego pan Ryszard Brodziński,
który zaprosił wszystkich uczestników zawodów na VII Igrzyska Sportowo-rekreacyjne do Łobza w 2008
roku. Będzie to duża okazja od promocji powiatu łobeskiego. Dzielnie
dopingowali nas także radni powiatu: Jan Michalczyszyn, Zdzisław
Bogdanowicz, Ryszard Sola. Kierownikiem ekipy był Arkadiusz Siwiński, który składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku na własnym terenie uda
się naszej reprezentacji zdobyć
miejsce na podium, które na tych
igrzyskach było tak blisko.
(r)
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St³uczka na skrzy¿owaniu

Wymuszenie na Segala

(ŁOBEZ) 27 kwietnia około godziny 15:30 na skrzyżowaniu ulic
Bema i A. Krajowej w Łobzie Krzysztof P. kierując samochodem Opel nie
zachował należytej ostrożności, w
wyniku czego uderzył w poprzedzający do samochód Fiat.Uszkodzeniu
uległy oba pojazdy.

(ŁOBEZ) 29 kwietnia o godz.
7:10 w Łobzie na skrzyżowaniu ulic
Niepodległości i Segala Marek H.,
kierując samochodem Ford, nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu
kierującemu samochodem VW Passat, w wyniku czego doprowadził do
kolizji obu pojazdów.

Okrad³ szko³ê

Rescy z³odzieje rowerów

(ŁOBEZ) W okresie od 26 do
dnia 27 kwietnia przy ulicy Spokojnej
w Łobzie nieznany sprawca dokonał
kradzieży 19 metalowych słupków
ogrodzeniowych, wartości 500 złotych działając na szkodę Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie

Kable ci¹gle w modzie
(WĘGORZYNKO) 27 kwietnia
około godziny 2:45 w rejonie miejscowości Węgorzynko nieznany
sprawca po uprzednim wycięciu dokonał kradzieży 600 metrów aluminiowej linii energetycznej. Straty w
kwocie 250 zł poniosła ENEA Gryfice.
(MIELNO) W nocy z 1 na 2
maja w Mielnie, nieustalony sprawca z otwartego garażu, po uprzednim odcięciu od spawarki 20 metrów przewodów elektrycznych dokonał ich kradzieży, powodując
straty w kwocie 230 złotych na
szkodę Józefa R.

Zniszczy³ œmietnik
(PRZYTOŃ) 26 kwietnia około
godziny 18:30 w Przytoniu Łukasz O.
umyślnie zniszczył plastikowy pojemnik na śmieci wartości 80 złotych,
działając na szkodę Zakładu Usług
Komunalnych w Węgorzynie.

Kradzie¿ w Mozaice

(RESKO) 28 kwietnia w Resku
Dariusz T. po uprzednim otwarciu
zamka drzwi wejściowych pomieszczenia gospodarczego bliżej nieustalonym narzędziem, z wnętrza tego
pomieszczenia dokonał kradzieży
roweru górskiego produkcji holenderskiej wartości 1.000 złotych, działając na szkodę Stanisława T.
(RESKO) W okresie od 28 do 30
kwietnia w Resku przy ul. Żeromskiego 19, nieustalony sprawca po
uprzednim przecięciu skobla z kłódką
zabezpieczającą drzwi wejściowe
dokonał włamania do piwnicy, skąd
następnie dokonał kradzieży roweru
górskiego „KROS” wartego 600 zł.
(RESKO) 6 maja o godz. 8:00 w
Resku przy ul. Kościelnej z pod kościoła, nieustalony sprawca dokonał
kradzieży roweru o nazwie „SANTOSA”, koloru żółto – czerwonego o
numerze fabrycznym JC-88984142.

Zarysowanie
(BIENICE) W nocy z 29 na 30
kwietnia w godz. 19:00 – 06:00 w
Bienicach 51, nieznany sprawca zarysował szybę w oknie wystawowym
sklepu spożywczego. Straty w kwocie
80 zł poniósł Józef. M.

Znieczulica drogowa
(WĘGORZYNO - ŁOBEZ) 1
maja około godziny 11:00 na drodze
Węgorzyno – Łobez Sylwia S. kieru-

jąc samochodem NISSAN PRAIRIE
chcąc uniknąć zderzenia z jadącym od
strony Łobza samochodem BMW zjechała na prawe pobocze uderzając w
skarpę, w wyniku czego uszkodzeniu
uległ pojazd. Samochód BMW nie
zatrzymując się odjechał w kierunku
Węgorzyna.

Stratowa³ rzepak
(KLĘPNICA) 2 maja godziny
14:00 na polu uprawnym rzepaku w
okolicy Klępnicy Tomasz K. jeżdżąc
po polu samochodem Ford, dokonał
zniszczenia 30 arów rzepaku 2000 zł
strat poniósł Jan M.

Pilarz
(MIELNO) W nocy z 1 na 2 maja
w Mielnie, nieustalony sprawca z
otwartego garażu dokonał kradzieży
pilarki spalinowej STILL 026, działając na szkodę Józefa K.

Cofn¹³ w latarniê
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Napromilowani
(RESKO – ŚWIĘCIECHOWO) 28 kwietnia o godz. 0:50 na
drodze Resko - Święciechowo,
Grzegorz W., kierował motorowerem marki Honda, będąc w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu
1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(STAROGARD) 30 kwietnia
około godziny 2:35 w miejscowości Starogard Jarosław O. kierował
samochodem VW GOLF znajdując się w stanie po użyciu alkoholu
(0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 4 maja około godz.
18:35 w Łobzie na ul. Podgórnej,
Bernard A. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,8 promila).

(RESKO) 2 maja w Resku na ul.
Sportowej, kierujący samochodem
Peugeot 309, Andrzej G. wykonując
manewr cofania uderzył w latarnię
uliczną, powodując jej zniszczenie.

(ŁOBEZ) 4 maja około godz.
18:35 w Łobzie na ul. Drawskiej,
Stanisław J. kierował samochodem VW Bus znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,9 promila).

Nie wyrobi³ na zakrêcie

(BORKOWO WIELKIE) 4
maja o godz. 21:20 na drodze w
Borkowie Wielkim, Zygmunt L.
kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwym (2,2 promila).

(SULISZEWICE) 3 maja o godz.
16:50 w Suliszewicach, kierujący
motorowerem marki Baottian Rafał
K. na krzyżowaniu drogi, stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i
uderzył w ogrodzenie, w wyniku czego ogólnych potłuczeń doznała pasażerka motoroweru Karolina W.

Leœny wypadek drogowy
(JEZIORO KARWOWO) 6
maja o godz. 12:15 na drodze leśnej
prowadzącej z jeziora Karwowo do
drogi asfaltowej w kierunku Łobza,
Hieronim W. kierując samochodem
VW Passat, jadąc drogą leśną stracił
panowanie nad pojazdem, zjechał na
pobocze drogi i uderzył w drzewo. W
wyniku czego pasażer Tadeusz G.
doznał złamania lewego żebra i pozo-

(WINNIKI) 3 maja około
godz. 1:35 w Winnikach, Bartosz
W. lat 15, kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,2 promila). Zatrzymany wcześniej dokonał włamania do komórki skąd dokonał kradzieży roweru.
Sprawa zostanie skierowana do
Sądu Wydział Nieletnich
stał na obserwacji w Szpitalu Powiatowym w Gryficach. Kierujący doznał lekkich obrażeń klatki piersiowej i po opatrzeniu w szpitalu oraz
wykonaniu czynności procesowych
został zwolniony do domu.

(RESKO) 21 kwietnia w godzinach 23:00 – 23:30 w lokalu MOZAIKA w Resku nieznany sprawca z podręcznej torby dokonał kradzieży telefonu komórkowego SONY ERICSSON K600i, wartości 300 złotych.

Narkotesty na komendzie, a szko³a
nie mo¿e sprawdziæ uczniów

Komar odzyskano

(ŁOBEZ) Problem narkotyków i
wykrywania ich obecności u uczniów
trafił na ostatnią sesję rady miejskiej.
Wprawdzie tzw. trójki Giertycha obecne na początku roku w łobeskich szkołach stwierdziły sporadyczność występowania tego rodzaju problemów na
terenie gimnazjum, jednakże problem
obecności narkotyków w szkole daje o
sobie czasem znać. Wtedy również pojawia się problem jak sprawdzić
ucznia, którego podejrzewa się o zażycie środka odurzającego.
W marcu na terenie łobeskiego
gimnazjum nauczyciele podejrzewali
jednego z uczniów o znajdowanie się

(RADOWO MAŁE) W nocy z 24
na 25 kwietnia w Radowie Małym
nieznany sprawca dokonał kradzieży
motoroweru KOMAR, należący do
Kamila K. Pojazd odzyskano.

Powiatowe drogi
(WĘGORZYNO – ŁOBEZ) 28
kwietnia roku o godz. 12:30, na drodze 151 Węgorzyno – Łobez, Jan W.
kierując samochodem marki Ford
Fiesta wjechał w wyrwę na poboczu
drogi uszkadzając prawą przednią i
tylną felgę.

pod wpływem narkotyku. Nie byli jednak w stanie tego sprawdzić – nie są
bowiem uprawnieni do przeprowadzania testów na obecność środków odurzających, a posiadający takie testy policjant łobeskiej komendy nie był w danej
chwili obecny i nikt nie był w stanie
pomóc nauczycielom w weryfikacji stanu młodego człowieka. Wobec wystąpienia takiej sytuacji rada rodziców
gimnazjum wystąpiła 28 marca do
gminy z prośbą o zakup narkotesterów dla szkoły
12 kwietnia gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych zaopiniowała ten wniosek nega-

tywnie, uzasadniając swoje stanowisko wcześniejszym zakupem testów
dla policji na kwotę 1500 zł.
Narkotesty znajdują się na policji i
jak wskazuje powyższy przykład nie zawsze można z nich skorzystać, bo policjanci nie zawsze są na miejscu i mają
inne zadania. Słuszne wydaje się więc
oddanie kilku takich testów do szkół, by
w razie potrzeby mogły być wykorzystane na przykład przez lekarza. Tyle że w
przypadku niepełnoletniości ucznia
zgodę na wykonanie testów może wydać tylko jego prawny opiekun i to nie zależnie od tego, czy testy te wykonywać
będzie policjant, czy lekarz.
(gp)
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W obiektywie tygodnika: Majówka z policj¹

M³odzie¿owe Ochotnicze Rezerwy Policji

HUMOR
TYGODNIA

10 oznak, które mówią, że ostatni
kieliszek był zbędny
1. Nie możesz już zakąszać, bo widelec ma tylko jeden
ząb ale za to cztery rączki.
2. W toalecie popsuło się światło, ładnie pachnie a zamiast papieru toaletowego wiszą krawaty.
3. Asfalt nagle podskoczył i przylał ci w pysk!
4. Barman nie chce brać żadnych pieniędzy. Mówi, że
nie są nie takie, jak trzeba.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 17 brzmiało:
„Z większą nadzieją świat patrzy niż słucha”.

5. Dzwonisz do dziewczyny na komórkę, a ona odpowiada męskim głosem: „Isz nicht fersztejn!”
6. Nie zapamiętałeś toastu, ale wydaje ci się, że nazwali
cię chu*em. Trzeba zrobić z tym porządek.
7. Jeżeli posiedzisz parę minut z zasłoniętymi oczami,
myślisz, że nikt cię nie widzi.
8. Zapalasz filtr od papierosa.

Poprawne odpowiedzi nadesłali: Jadwiga Malinkiewicz (Karwowo), Maria
Szylinowicz (Łobez), Karolina Płocka (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Antonina Kaczmarek (Dobra).

9. Kiedy próbujesz zawiązać sznurówki, one kopią cię
prądem.

Nagrodę wylosowała pani Jadwiga Malinkiewicz z Karwowa.
Gratulujemy.

10. Wszyscy gdzieś się podziali. Dookoła są same ręczniki i szczotki do zębów...

