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Kampania rozpoczêta:
Szymañska kontra Brodziñski
Kto
zostanie
pos³em
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Z drugiej strony

Szymañska zmierzy siê
z Brodziñskim
Grzegorz Paciorek

Nasze lokalne struktury polityczne wzięły się już za kampanię wyborczą. W ubiegłym tygodniu Ryszard Sola, burmistrz Łobza, a jednocześnie szef powiatowej PO,
podał nazwisko kandydata w wyborach do Sejmu. Z ramienia łobeskiej
PO startować będzie wicestarosta
łobeski Ryszard Brodziński. Z PiS o
miejsce w parlamencie walczyć będzie Halina Szymańska.
O ile kandydatura byłej starosty
była dla PiSu wyborem oczywistym,
o tyle decyzja zarządu lokalnej PO
świadczyć może o tym, że pomimo
jej pozornej siły, nie jest wstanie
wyłonić spośród własnych szeregów
kandydata i decyduje się na osobę
znaną, ale nie należącą do partii.
Trudno przypuszczać, by kampania między tymi dwoma konkurentami miała charakter walki. Zarówno
była starosta, jak i obecny zastępca
starosty, w nie tak dawnej przeszłości współpracowali ze sobą. Po poprzednich wyborach samorządowych w 2002 roku kandydatura Haliny Szymańskiej na stanowisko sta-

rosty zgłoszona została przez Ryszarda Brodzińskiego. Do tej pory
lokalne środowiska, ogólnie pojętej
lokalnej prawicy, występowały razem, tak jak w ostatnich wyborach
samorządowych, gdzie zarówno „ludzie Haliny Szymańskiej”, jak i lokalni „platformersi” startowali
wspólnie, nie akcentując swojej politycznej przynależności, chociaż
zawarcie koalicji w powiecie przez
komitety Powiat, Gmina – Wspólna
Sprawa i Powiat dla Gmin przełamało dotychczasowy układ sił, odsuwając od władzy lokalną Samoobronę.
Halina Szymańska i Ryszard Brodziński staną więc po pozornie przeciwnych stronach barykady. Zresztą
przy tej ordynacji kandydowanie
osób z tak małych ośrodków służy
głównie do nabijania głosów liderom list wyborczych.
Wicestarosta może liczyć na poparcie najsilniejszej w powiecie
struktury politycznej. Nie jest to jego
pierwsza próba wejścia do Sejmu.
Były członek UW, wicestrosta stargardzki, burmistrz i wiceburmistrz
Węgorzyna, człowiek o sporym doświadczeniu samorządowym, wkłada teraz na swoje barki ciężar odpo-

wiedzialności za wygraną PO w powiecie.
Halina Szymańska na lokalny
PiS nie ma co liczyć - lokalna organizacja tej partii w powiecie nie istnieje. Teraz być może zostanie stworzona i to na wyraźną potrzebę wyborów. Brak lokalnej łobeskiej struktury PiS, to rzecz najmniej zrozumiała,
zważywszy na to, że pełnomocnikiem tej partii na powiat jest właśnie
Halina Szymańska. Dysponując
sporą charyzmą i poparciem części
łobeskiego społeczeństwa (w Łobzie
nadal istnieje widoczny podział na
tych, którzy darzą byłą burmistrz
ogromną estymą i tych, którzy patrzą
na jej dokonania choćby przez pryzmat „Primy”) była w stanie stworzyć silną lokalną pisowską strukturę, przełamując stereotyp tego „czerwonego regionu”. Tak mogło się
stać. Teoretycznie. Dopiero teraz na
potrzebę kampanii ma powstać lokalna struktura, która po wyborach
może po prostu zniknąć (to samo
zresztą grozić może PO, zarówno na
szczeblu krajowym jak i lokalnym,
która w razie przegranej w wyborach
podzielić może los świętej pamięci
Unii Wolności).

Rzeczą zastanawiającą jest to, że
twarzą PO w tych wyborach jest człowiek nie dość, że do tej partii nie należący, ale i nie ukrywający swojej
choćby częściowej sympatii do PIS, a
przynajmniej widzący właśnie nie w
partii Kaczyńskiego swojego najważniejszego przeciwnika. Twarzą PiS w
powiecie jest z kolei osoba, bez której
partia ta tutaj nie mogła by zaistnieć,
a z którą i tak nie zaistniała.
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PRYWATNA ARMIA NA PRYWATNE US£UGI W PRYWATNYM KRAJU

Na Rocznicê Sierpnia pobili za³ogê
MPK w Kielcach, bo strajkowa³a
Solidarnościowe rocznice
sierpniowe minęły mi pod znakiem interwencji, tym razem tak
zwanych ochroniarzy, w kieleckiej zajezdni MPK i pobiciu strajkującej załogi.
Ludzie nawet niezbyt skarżyli się do kamer telewizyjnych na
swój nowy los w tym kraju, nie
pytali nawet skąd tym razem znów
wzięli sie chętni do bicia strajkujących załóg. Później przyszła informacja, że ochroniarze wynajęci do bicia załogi kieleckiej MPK
zostali rekrutowani na Górnym
Śląsku. Temat zniknął z mediów.
Prezydent Kielc dalej jest prezydentem tychże Kielc. Załoga
MPK oczekuje kolejnych pobić
przez przybyszów z Górnego Śląska.
Pytanie o to, kto dzisiaj w Polsce stoi na czele armii zbrojnych
w broń palną ochroniarzy nieraz

pada, ale nikt w szczegółach na nie
nie odpowiada. “Żołnierze” tych
firm skromnie mówią, że dla nich to
kawałek chleba i że taki już ich los.
Tak było i tak będzie. Są zdyscyplinowani, wykonają każdy rozkaz.
Dobrze, ale dlaczego incydent kielecki do dzisiaj pozostał taki, jakim
pozostawili go bijący strajkujących
ochroniarze?
Czy ma to jakiś związek z tym,
że do tej pory nie słyszeliśmy o podliczeniu i rozliczeniu jakiejkolwiek
krzywej tu prywatyzacji? Komisja
Sejmowa ds. Prywatyzacji Banków
do tej pory niczego nie wyjaśniła. W
ogóle żadna z komisji sejmowych
niczego nie wyjaśniła. Do tej pory
nie za bardzo wiadomo, co tak naprawdę i do końca zostało podpisane przy Okrągłym Stole. A to przecież fundamenty politycznej organizacji państwa. FOZZ – nic nadal nie
wiadomo.
Widać, państwo tak

zorganizowane, swoją armię też
musi mieć zorganizowaną podobnie. Już nie ZOMO, ROMO,
ORMO i SB, a prywaciarze –
ochroniarze przyjdą pod twój dom
(zakład pracy) i cię pobiją. Prywaciarze – ochroniarze jako potężna
prywatna armia. Dowodzona
przez starych wyjadaczy w tym i
poprzedniego ustroju.
Ich podstawowi mocodawcy
będą biadolić nad samobójczą
śmiercią sejmowej koleżanki, domagać się sejmowej komisji w sytuacji, gdy w państwie tyle niewyjaśnionych zabójstw księży, dziesiątki mordów politycznych na liście Jana Rokity. Spróbuj z tym
wszystkim pójść dokądkolwiek,
spotkają cię nowi ochroniarze,
tacy sami jak tamci i pod identycznym dowództwem. Popłuczyny
po Jaruzelskim.
Tadeusz Nosel

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Grzegorz Paciorek (609 528 640).
Adres redakcji:
73-150 Łobez, ul. Słowackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 Łobez,
ul. Słowackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddział 1 w Łobzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nakład: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materiałów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treść reklam, ogłoszeń.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik łobeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”.
Skład i druk: WPPP - Łobez;
tel./fax (091) 39 73 730

tygodnik łobeski 18.09.2007 r.

INFORMACJE

Bêdzie 5-procentowa
op³ata adiacencka
(DOBRA) Radni w Dobrej jako
ostatni w powiecie wprowadzili
opłatę adiacencką, czyli opłatę za
podwyższenie wartości działek budowlanych poprzez ich zbrojenie w
media komunalne. Na ostatniej sesji spierali się o jej wysokość. Stanęło na 5 procentach.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
wprowadziła artykuł 144, który mówi
o tym, że właściciel nieruchomości
uczestniczy w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez
wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Artykuł 145 mówi, że burmistrz może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo
po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej
drogi. Następny zapis mówi, że opła-

ta ta nie może przekroczyć 50 proc.
wzrostu ceny nieruchomości po jej
dozbrojeniu w media lub wybudowaniu drogi. Wysokość opłaty adiacenckiej ustala rada gminy.
Radni w Dobrej wysokością tej
opłaty zajmowali się już na poprzedniej sesji, ale decyzję przełożyli na następną. Teraz ustalili jej wysokość na
5 proc. od wzrostu jej wartości.
Wszystkie gminy powiatu ustaliły ją
już wcześniej i w wyższej wysokości,
nawet 30 proc., chociaż są też gminy
w kraju, które nie wprowadziły tej
opłaty (nie jest ona obligatoryjna).
Jaką opłatę będą musieli uiścić
nabywcy działek? Jeżeli ktoś kupi
działkę za 10 tys. zł, a po podłączeniu
kanalizacji i gazu oraz wybudowaniu
drogi jej wartość wzrośnie do 20 tys.
zł, to różnica wynosi 10 tys. zł. Jej
wartość po wzroście oszacuje rzeczoznawca. 5 proc. opłaty adiacenckiej
od tej różnicy wyniesie 500 zł i tyle zapłaci nabywca działki w Dobrej. (r)

Dowody wa¿ne do marca, wymieniaæ
mo¿na jednak tylko do koñca roku
(KRAJ) Podana przez ogólnopolskie media informacja o przedłużeniu
ważności starych dowodów do 31 marca 2008 roku została błędnie zinterpretowana przez część mieszkańców. Uważają, że do tego dnia można składać w
urzędach wnioski o wydanie nowego
dokumentu. Tymczasem termin pozo-

staje ten sam – 31 grudnia 2007 r. Warto
zatem pospieszyć się z załatwieniem
formalności jeszcze w tym roku, aby
później uniknąć kłopotów. Natomiast
do końca marca przyszłego roku możemy jeszcze posługiwać się starymi dowodami osobistymi, w oczekiwaniu na
nowy. Później będą one nieważne. (r)

OG£OSZENIE

Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku

poszukuje dostawcy
ziemniaków jadalnych

PiS stawia
na Szymañsk¹
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Sprzedam
nieruchomoœæ
o powierzchni 2,35 ha z budynkami gospodarczymi o pow. 500 mkw.,
z placem utwardzonym, 4.5 km od Połczyna Zdr. (obiekt po byłym tartaku)
pod działalność gospodarczą.
Tel. 504 676 511.

PiS będzie mieć swojego kandyata
do Sejmu z Łobza. Będzie nim była starosta, a obecnie dyrektor szczecińskiego oddziału ARiMR Halina Szymańska. Jej kandydaturę padła na spotkaniu
z posłanką Mirosławą Masłowską. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że dyrektor
Szymańska wystartuje z 9 miejsca na
liście partii.
(gp)

Nowa prezes
£obeskiej Izby
Gospodarczej
(ŁOBEZ) 5 września w czasie walnego zebrania Łobeskiej Izby Gospodarczej wybrano jej nowego szefa. Została
nim Grażyna Zaremba-Szuba. Nowa
prezes zastąpiła Grzegorza Kotwickiego, który zrezygnował z dalszego piastowania tego stanowiska, nadal jednak pozostając członkiem izby.
(gp)

Sprzedam dwie
p³ugopiaskarki
na samochodach
IFA i ZI£
Cena 11.000 z³/szt.
Tel. 091 392 68 24, 606 879 329

Firma „DROG-BUD”
z Nowogardu

poszukuje
pracowników
do robót drogowych.
Mile widziane prawo jazdy B,C lub T.
Tel. 606 879 329, 091 392 68 24

w ilości 25 ton wraz z usługą rozwiezienia na terenie miasta Resko
w partiach po 400 kg. Pisemne oferty z podaniem ceny 1 kg ziemniaków wraz z dowozem należy składać do 28.09.07 w siedzibie DPS
przy ul. Wojska Polskiego 40 w Resku.
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WÊGORZYNO

Jeden radca, a mo¿e trzech?
(WĘGORZYNO) Większość
radnych przyjęła na ostatniej sesji
rady miejskiej uchwałę o utworzeniu osobnej obsługi prawnej dla
rady miejskiej. Drugim radcą
prawnym w gminie ma zostać Jarosław Bor.
Na sesji nie byliśmy, nie znamy
więc przebiegu dyskusji, która - jak to
można spodziewać się po Węgorzynie
- musiała być dość gorąca. Bez tego
jednak można przytoczyć argumenty
za i przeciw takiemu rozwiązaniu, zapewne przytoczone w toku dyskusji.
Argumentem przeciwko jest
przede wszystkim zwiększanie zatrudnienia w urzędzie, w niespotykanym w innych gminach wymiarze. W
większości gmin obsługa prawna
sprawowana jest przez jedną osobę, a
w większych samorządach zatrudnianie kilku radców wiąże się z ilością
zadań, nie zaś z politycznym konfliktem
wewnątrz samorządu. Wygląda na to, że
Węgorzyno przeciera szlaki – osobny
prawnik dla rady, to tak samo rzadko
spotykana sytuacja jak ta, w której burmistrz, jako reprezentant gminy, jest
jednocześnie stroną skarżoną.
Tak jak w przypadku reprezentowania gminy przez przewodniczącą
rady (pisaliśmy o tym w zeszłym tygodniu), ta sytuacja również jest wyzwaniem dla ustawodawcy, bowiem,
mimo że decyzja rady zapadła, to nie
jest do końca wiadome, czy rada może
decydować o utworzeniu nowego stanowiska, nie wiadomo też, czy burmistrz Karpowicz zechce tę uchwałę
wcielić w życie i trudno powiedzieć,
jak mocno ją ta uchwała zobowiązuje.
Inna sprawa to środki na opłacenie
nowego pracownika. Powinna wskazać je rada, a z tego co wiemy radni nie
określili jednoznacznie źródła sfinansowania. Sprawa być może zostanie
ujęta w przyszłorocznym budżecie.
Można powiedzieć, że radni, skoro
chcą mieć własnego prawnika, to powinni zrobić „zrzutę” i z własnej kieszeni opłacać osobę, której interpretacjom i wykładniom będą wierzyć.

REKLAMA
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foto archiwum

Obecnemu nie wierzą. Tomasz Judek związany był z obecną burmistrz
już w czasie jej poprzednich rządów w
gminie. Jego wykładnie są, jakby nie
patrzeć, na rękę pani burmistrz. Dobitnie o tym świadczy sprawa mandatu radnej Kwiatkowskiej, czy choćby
badana przez komisję rewizyjną kwestia zapłaty odszkodowania dla ANR
za przewłaszczoną działkę, gdzie mecenas Judek stawał jak najbardziej po
stronie swojego chlebodawcy. W sprawie mandatu radnej Kwiatkowskiej
wykładnia radcy okazała się zupełnie
nietrafiona – tak przynajmniej uznał

wojewoda. W uzasadnieniu do
uchwały radni napisali więc, że panu
Judkowi po prostu nie wierzą i chcą
mieć „swojego” doradcę.
Tak pół żartem, pół serio, to możliwe jest jeszcze inne wyjście z sytuacji: w gminie należałoby zatrudnić
nowego radcę, który zajmowałby się
jedynie formalną kontrolą procesu
tworzenia lokalnego prawa i uchwał.
Obok niego w gminie funkcjonowałoby jeszcze dwóch radców: jeden pani
burmistrz, drugi przeciwnych jej radnych – obaj opłacani z prywatnych
kieszeni.
(gp)

Gaz coraz bli¿ej
(WÊGORZYNO) Gaz zbli¿a siê
do Wêgorzyna du¿ymi
krokami.
„Dyrektor Techniczny Zakładu
Gazownictwa w Koszalinie, odpowiedzialny za gazyfikację Węgorzyna, na spotkaniu w dniu 30 sierpnia br. potwierdził, że w planie inwestycji Koszalina na 2008 r. Gmina Węgorzyno jest na 3 miejscu.” – informuje na oficjalnej
stronie urzędu burmistrz Grażyna Karpowicz.
Do wykonania przyjęto zakres: doprowadzenia gazu z

Łobza i „pętla” w ulicach Kościuszki – Grunwaldzka w celu
podłączenia budynków gminnych: szkoły i bibliotek. W październiku burmistrz zamierza
zorganizować dla zainteresowanych spotkanie z przedstawicielami firmy. Zakład z Koszalina
jest od 2003 roku częścią Wielkopolskiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
Trzecie miejsce w planie nie
oznacza, że w przyszłym roku gaz
musi pojawić się w gminie. To zależy, ile inwestycji firma wykona w
2008 roku.
(gp)
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Kampaniê w £obzie rozpocz¹³ PiS
(ŁOBEZ) Tak jak w kraju,
taki i w naszym powiecie z kampanią wyborczą najszybciej wystartowało Prawo i Sprawiedliwość.
Kampanię tej partii rozpoczęła w
ubiegły czwartek posłanka Mirosława Masłowska.
W budynku ŁCT spotkało się z
nią kilkanaście osób. Zabrakło Haliny Szymańskiej i części lokalnych
członków PiS, m.in. Grzegorza
Wasilewicza - sekretarza starostwa
i Zbigniewa Pałubiaka - dyrektora
wydziału nieruchomości i rolnictwa
w powiecie.
Mirosława Masłowska była parlamentarzystką po raz pierwszy. W
wyborach otrzymała 7675 głosów.
Jest lekarzem z drugim stopniem specjalizacji w chirurgii dziecięcej. W
2002 roku była wspólnym kandydatem PO i PiS na prezydenta Szczecina. W swojej pracy skupiła się na problemach służby zdrowia i ochrony
środowiska. W temacie opieki medycznej poseł ma dość sprecyzowane poglądy: optuje za wprowadzeniem kas fiskalnych dla lekarzy prowadzących prywatne praktyki, jest
przeciwna prywatyzowaniu służby
zdrowia, na zasadzie uwłaszczania

państwowych placówek.
Zebranych zainteresowały kwestie niedawnych odejść posła Mężydły i byłego ministra MON Radosława Sikorskiego. Poruszono również
kwestię braku odpowiednich regulacji, zapewniających odpowiednią
gospodarkę odpadami. Posłanka
odniosła się również do sprawy Ja-

nusza Kaczmarka. Według posłanki Masłowskiej jedną z
pierwszych przesłanek, mających
świadczyć
o
prawdziwej roli
byłego ministra,
była sprawa kont
szwajcarskich
polskiej lewicy.
- O sprawie
wiedziały tylko
trzy osoby – mówiła posłanka. –
Jej ujawnienie
przez Kaczmarka
w czasie wizyty
Ziobry w Szwajcarii spowodowało negatywną reakcję tamtejszych
decydentów, którzy tego typu dane
byli skłonni przekazać jedynie przy
zachowaniu ścisłej tajemnicy. Posłankę spytaliśmy o decyzję
PiS, dotyczącą przyspieszonych
wyborów w kontekście decyzji
Państwowej Komisji Wyborczej,
mogącej obciąć państwową dotację na kampanię w przypadku, gdy-

by wybory odbyły się w normalnym
terminie.
- To nie jest tak do końca - zapewniała poseł Masłowska. - Wobec braku większości w parlamencie nie byliśmy w stanie dalej rządzić. Opozycja dążyła do rozparcelowania nas wszelkimi sposobami.
Tuż przed decyzją o zakończeniu
kadencji dochodziło do absurdalnych wręcz sytuacji, takich jak ta,
kiedy to w czasie prac komisji nad
postawionym przez PO wnioskiem
o odwołanie ministra zdrowia, posłem sprawozdawcą, przedstawiającym zdanie chcącej odwołania
większości uczyniono parlamentarzystę naszej partii. Spotkanie wyborcze zgromadziło niewielką liczbę osób. Świadczyć to może o słabości lokalnego
PiS, w zasadzie tu nie istniejącego
lub o słabym zainteresowaniu kampanią w ogóle. Mimo to ta mała
grupka okazała się dość entuzjastyczna i widać było wyraźnie, że na
spotkanie przyszli zdecydowani
zwolennicy rządzącej partii. Jak na
razie PiS może liczyć w Łobzie na
entuzjazm tych kilkunastu osób.
Partia ta, mimo, że jej lokalnym pełnomocnikiem jest Halina Szymańska, nie zbudowała tu sobie żadnej,
mogącej się wykazać w czasie kampanii lokalnej struktury.
(gp)
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PO wystawia
Brodziñskiego
(POWIAT) Powiatową Platformę
Obywatelską w wyborach do Sejmu
reprezentować będzie obecny wicestarosta łobeski Ryszard Brodziński.
Lokalna PO miała niewątpliwie
problemy z wyłonieniem spośród własnego grona odpowiedniego kandydata, skoro zdecydowała się złożyć propozycję osobie, nie będącej jej członkiem. Na udział w wyborach nie zgodził się szef lokalnej Platformy –
Ryszard Sola, swoją odmowę tłumacząc niedawnym objęciem urzędu burmistrza. Wybór padł na osobę, która
nie ukrywa, że zarówno PO, jak i PiS
są partiami jej bliskimi.
- Nie widzę zbytnich różnic między
PO a PiS, w kontekście uprawianej
przez nie obecnie propagandy – mówi
Ryszard Brodziński. - Partie te jak na
razie skupiają się na wzajemnym wytykaniu własnych błędów. Jak dotąd w
kampanii brakuje mi prezentacji zagadnień programowych. PiS wprawdzie akcentuje walkę z korupcją, ale

Dwóch kandydatów
w wyborach
uzupełniających
(CIESZYNO ŁOBESKIE) W
ubiegły piątek w gminie Węgorzyno zarejestrowały się dwa komitety
wyborcze, startujące w wyborach
uzupełniających do rady w okręgu
Cieszyno Łobeskie. KWW „Dla
Dobra Wsi” wystawia Jerzego Władysława Banasia, natomiast drugi
komitet KWW „Gmina dla Mieszkańców 2006 – 2010” zgłosił Heronima Cierpisza. O wejściu do rady,
jednego z kandydatów zdecydują
wybory zaplanowane na 14 października.
(gp)
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równie ważne są problemy społeczno
– gospodarcze. Czeka nas rozwiązanie problemu służby zdrowia. W tym
przypadku propozycje PiS, dążące do
utrzymania na szczeblu powiatu
uspołecznionej służby zdrowia, są
nie do obrony. Uważam, że podmioty
te należy sprywatyzować. Nic się nie
mówi o podatkach, nie mówi się o
reformach koniecznych dla sprawniejszego i tańszego funkcjonowania
państwa, a w konsekwencji o niższych podatkach. Drogą w tym kierunku jest na przykład likwidacja
Agencji Nieuchomości Rolnych.
Najbardziej razi mnie jednak nienawistny język trwającej kampanii. W
moim przekonaniu prawdziwym wrogiem Platformy nie jest PiS. Najlepiej
byłoby, gdyby obie partie zebrały jak
najwięcej głosów. Dla obu formacji,
dla Polski, wrogiem jest LiD, czego
dobitnym wyrazem jest Aleksander
Kwaśniewski nawołujący Niemców
do zaostrzenia polityki wobec naszej
ojczyzny. Myślę, że trzeba zrobić jak
najwięcej, by właśnie ta formacja zebrała jak najmniej głosów. Dlatego
kandyduję – powiedział.
Wicestarosta znalazł się na 12
miejscu 26-osobowej listy partii okręgu szczecińskiego.
(gp)
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Nadaæ ¿yciu wartoœæ
(POWIAT) W myśl założeń zarządu starostwa, dzieci z Zajezierza
mają jeszcze w tym roku trafić do
budynku po Łobeskim Centrum Turystyki. Dom Dziecka to jedna z tych
placówek powiatowych, które nadają
sens istnieniu powiatowi, chociaż zadanie opieki nad osieroconymi dziećmi lepiej potrafią zrealizować rodziny zastępcze.
W Domu Dziecka przebywa obecnie 42 podopiecznych. Połowa z nich
pochodzi z terenu powiatu łobeskiego.
Teoretycznie rzecz biorąc, można założyć, że wystarczyłoby około 10 rodziców zastępczych, by podważyć sens
istnienia domu dziecka, utrzymywanego ze środków powiatu, czyli podatków.
Jak twierdzi Katarzyna Błaszczyk, dyrektor PCPR, tego typu symulację przeprowadzono jeszcze w 2003 roku. Okazało się wówczas, że takie rozwiązanie
jest niemożliwe ze względu na sporą liczbę starszych dzieci, dla których znalezienie rodzin zastępczych nie jest rzeczą
łatwą, a czasem wręcz niewykonalną.
Obecnie w domu przebywa tylko troje
dzieci w przedziale wiekowym do szóstego roku życia. Większość to nastolatki.
Od początku 2002 roku do połowy
września 2007 roku Dom Dziecka opuściło 57 dzieci z terenu powiatu łobeskiego. 28 z nich wróciło do domów
rodzinnych, 21 znalazło się w rodzinach zastępczych, 4 dzieci zostało przysposobionych, jeden wychowanek
przeniesiony został do innej placówki.
Troje z nich rozpoczęło już dorosłe
życie i proces usamodzielniania się.
Dzieci w Domu Dziecka w Zajezierzu
umieszczano na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego i były to z reguły postanowienia w trybie nagłym.
Przyszłość opieki nad sierotami
winna opierać się na systemie rodzin
zastępczych i nikt z tą prawdą nie stara
się dyskutować. Na dzień dzisiejszy w
powiecie mamy 59 rodzin zastępczych,
opiekujących się 84 dziećmi. PCPR co
roku organizuje kursy dla rodziców,
pragnących zaopiekować się osieroconymi lub porzuconymi dziećmi.
Chcąc przybliżyć temat rodziców
zastępczych postanowiliśmy porozmawiać z jednym z nich, z panią Marią
Pokomedą z Łobza
- W kwietniu minęły dwa lata, odkąd podjęliśmy z mężem decyzję o zaopiekowaniu się dwójką małych dzieci
– mówi pani Maria. - Nasze biologiczne
dzieci już dorastały i chcieliśmy czuć
się jeszcze potrzebni. To nadaje życiu
wartość. Stanie się rodzicem zastępczym nie jest rzeczą łatwą, nawet gdy
ma się ku temu prawdziwy zapał i wiele
szczerych chęci. Przede wszystkim
REKLAMA

trzeba przejść odpowiedni kurs. Kurs
taki organizuje łobeski PCPR. Organizowany jest on jednak rzadko i oboje z
mężem zdecydowaliśmy się udać do
Szczecina. Musieliśmy spełnić szereg
warunków, od tych dotyczących naszego zdrowia i psychicznych predyspozycji, po warunki mieszkaniowe. Istotnym warunkiem jest również sytuacja
materialna. Pieniądze przekazywane na
dziecko nie mogą być źródłem dochodu
dla rodziców.
- O jakich kwotach mówimy?
- W naszym przypadku na każdego z
chłopców dostajemy około 1130 zł.
Mniej dostają rodziny niespokrewnione.
- Dzieci, którymi zaopiekowaliście
się pochodziły z naszego domu dziecka...
- Nie, skoro kurs organizowała nam
placówka w Szczecinie, to jak najbardziej logiczne jest to, że podsunęli nam
dzieci ze swojego terenu, zwłaszcza, że
Szczecin boryka się cały czas ze
znaczną liczbą dzieci oczekujących na
rodziców zastępczych. Z tego co wiem,
to dwie znane mi miejscowe niespokrewnione rodziny zastępcze również
wychowują dzieci ze Szczecina.
- Jak dokonaliście wyboru?
- Nie odbywa się to na zasadzie
wyboru jakiegoś towaru. Panie z ośrodka adopcyjnego przedstawiły nam określone propozycje i zdjęcia dzieci. Wybraliśmy młodsze dzieci, bo nie ukrywam, że nie byliśmy gotowi na zaopiekowanie się starszymi. Nawet tak małe
dzieci jak nasze wymagają sporej pracy,
troski, wizyt u psychologa, a często też
długiej terapii.
***
W tym roku PCPR rozpoczyna kolejną akcję pozyskania rodziców zastępczych. Niewiele z nich ma szansę
trafić do rodzin. Większość resztę swojego dzieciństwa spędzi w nowym
domu w Łobzie.
(gp)
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300-lecie koœció³ka w Worowie

Zebrali siê jak przed wiekami
(WOROWO)
Wierni z Worowa i
okolicznych wsi zebrali się w minioną
sobotę przed kościółkiem w Worowie,
by uczestniczyć w uroczystej Mszy św.
z okazji 300-lecia budowy świątyni.
Zebrali się jak przed wiekami, i jak
przez trzy stulecia zbierali się w tej
świątyni wierni, przedtem protestanci,
obecnie katolicy, by słuchać Słowa
Bożego, przykazań, pouczeń, przestróg
i porad.
W sobotę wiał chłodny, porywisty
wiatr i chyba wszystkich trochę przewiało, ale też nikt z tego powodu nie
zrezygnował, nie opuścił Mszy.

Do Worowa, na zaproszenie proboszcza parafii Bełcznej, ks. Dariusza
Grygowskiego przybyli goście; biskup
Marian Błażej Kruszyłowicz, dziekan
ks. dr Tadeusz Uszkiewicz, proboszcz
Stanisław Helak z Łobza, posługujący
tu wcześniej ks. Eugeniusz Kurzawa,
który serdecznie witał się ze wszystkimi znajomymi parafianami, starosta
Antoni Gutkowski i burmistrz Ryszard
Sola, przewodnicząca rady Elżbieta
Kobiałka oraz darczyńcy, wspomagający Kościół. Zebrali się wierni z Worowa, z okolicznych wiosek, przybyło
kilku mieszkańców Łobza, wywodzących się z tej wsi,
Do rodzenia się i trwania wiary

przez wieki nawiązał biskup Kruszyłowicz, przypominając początki chrześcijaństwa i rolę apostołów Piotra i Pawła
– patronów parafii.
Podczas Mszy młodzież worowska
przekazała na ręce biskupa chleb, wino,
plony z pól i ogrodów, symbolicznie
zaznaczając moment dożynek na wsi.
Po zakończeniu Mszy św. proboszcz Kruszyłowicz wręczył obrazy i
obrazki oraz podziękował osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do
obecnego, dobrego stanu kościółka w
Worowie. Otrzymali je między innymi
prezes Nowamylu pan Leszek Kaczmarek, sołtysi Worowa i Prusinowa,
mieszkańcy którzy zbudowali kaplicz-

kę, a którą za chwilę biskup Kruszyłowicz poświęcił.
Czy fundator budując kościółek
300 lat temu pomyślał choć przez chwilę, że po wiekach zbiorą się w nim ludzie i będą obchodzić jego jubileusz?
Czy zebrani mogli pomyśleć, że ktoś
zbierze się w nim znowu za 300 lat?
Biskup Kruszyłowicz mówił o tych
wiekach, jakie minęły i w jego słowach
było słychać tę wieczność rodzaju ludzkiego i tę drogę, jaką człowiek, stworzony na podobieństwo Boga, podąża
rozświetlając mroki tajemnicy życia i
śmierci. Kto chciał ją usłyszeć, to usłyszał, może w słowach, może w wietrze,
może we własnych myślach... KAR

Dzieñ Otwarty Urzêdu Miejskiego w £obzie
(ŁOBEZ) 15 września, w
sobotę, burmistrz Łobza zaprosił mieszkańców na Dzień

REKLAMA

Otwarty Urzędu Miejskiego.
Tego dnia od godziny 9 do 14
wszystkie drzwi ratusza były otwar-

te. Zaproszenie spotkało się ze sporym odzewem. Pierwsi interesanci
byli już od godziny 8. Ponad 60
osób skorzystało z możliwości wykonania zdjęcia do dowodu osobistego, 39 osób złożyło wniosek o
wydanie dowodu osobistego, 10
wspólnot mieszkaniowych skorzystało z porady w zakresie pozyskania środków unijnych, natomiast
porady prawnej udzielono 10 osobom. Wydział Spraw Społecznych i
Promocji przyjął 25 wniosków o
stypendia socjalne. Odwiedziła nas
także młodzież z łobeskiego Gimnazjum, która w ramach lekcji Wiedzy o Społeczeństwie pytała burmistrza Łobza Ryszarda Sola oraz
panią sekretarz Monikę Jarzębską o
charakter pracy łobeskiego magistratu, interesowała się również bu-

dżetem gminy oraz prowadzonymi
inwestycjami gminnymi.
Dużym powodzeniem cieszyła
się również kafejka internetowa, w
której można było skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu lub
napisać podanie.
Na zorganizowanej wystawie pt.
„Historia Łobeskiego Magistratu”
można było zobaczyć m.in. przedwojenną maszynę do pisania, 100 –
letnie księgi Stanu Cywilnego, Plan
Miasta sprzed 1945 roku i poznać
historię herbu i pieczęci miasta.
Wszyscy chętni mogli zwiedzić
gabinet burmistrza i zrobić sobie
zdjęcie z włodarzami Łobza. W czasie dnia otwartego Urząd odwiedziło ponad 150 osób, które swoje sugestie i wrażenia opisały w przygotowanej ankiecie.
(r)
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£obeski prozaik Ryszard D¿aman
10 wrzeœnia 2007 roku
minê³a 20 rocznica œmierci
pisarza Ryszarda D¿amana.
Grupa ³obzian, g³ównie
bywalców Klubu Nauczyciela
- mimo deszczu - zebra³a siê
przy grobie pisarza i
spoczywaj¹cej obok jego
¿ony Reginy WierzbowskiejD¿aman, ¿eby zapaliæ znicze
i krótko wspomnieæ
zmar³ych. Na cykliczn¹
imprezê „Okruchy pamiêci”
przenieœli siê do klubu.
Czesław Szawiel - inicjator
spotkania, które ozdobiła graficznie jego żona Lidia, pokrótce
przedstawił życiorys prozaika.
Ryszard Dżaman urodził się w
1935 roku na chełmskiej wsi.
Opisane w powieści „Jeszcze w
polu tyle śniegu” (wyd. 1977)
wyjście na świat bohatera książki
z piwnicy spalonego domu, gdy
ucichła wojna, było symbolicznym startem w nową epokę. Po
ukończeniu liceum w Chełmie
Lubelskim R. Dżaman zdobył
dyplom filozofa na Uniwersytecie Warszawskim. Pociągał go romantyzm morza i tak trafił do
Szczecina. Jak wielu filozofów
znalazł pracę w bibliotekarstwie.
Ale próbował sił jako rybak łodziowy na Zalewie Szczecińskim.
Odbył rejs po Atlantyku na statku
handlowym. Właśnie opisy wody
i nieba tchną autentyzmem męskiej przygody, wrażliwości na
naturę i dojrzałym poczuciem
obowiązku.
Próbował swych sił jako
dziennikarz i warsztat dziennikarski wciąż przebija z jego prozy w
wielowątkowej powieści „Powrót” (wyd. 1985), gdzie opisuje
losy wielu z nas na Ziemiach Zachodnich, choć akcja książki toczy się w Zastaniu nad Dziwną i w
Kamieniu po drugiej stronie
wody. Docenił to Wojewoda,
przyznając Nagrodę, niestety dopiero po śmierci prozaika.
Zawsze skromny Ryszard
REKLAMA

Ludwik Cwynar - lekcje z pisarzem, który łatwo nawiązywał
kontakt z młodzieżą, a ta odkrywała, że nie tylko był onegdaj
młodym, ale też nowoczesnym
prozaikiem, zapoznając się z
opowiadaniami z debiutu książkowego
„Pora
deszczowa”
(1969). Halina Rabiec, przyjaciółka Reginy, po przeczytaniu
„Powrotu” upewniła się, że sceny
erotyczne w powieści między bohaterem a fascynującą, krzepką,
jeszcze młodą rybaczką, mają
łobeski podtekst.
L. C.

Dżaman miał przecież liczne zasługi: był dyrektorem biblioteki
Wyższej Szkoły Morskiej, wiceprezesem szczecińskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich,
wiceprezesem Oddziału Związku
Literatów Polskich w Szczecinie.
W 1981 roku oddał legitymację
partyjną. To on współorganizował Łobeskie Spotkania Marynistyczne. Bywał u nas często. Tu
poznał przedwcześnie owdowiałą
Reginę Wierzbowską - księgarkę
i spiritus movens tej imprezy.
Przyjaźń przerodziła się w dojrzałą fascynację. Szwagier państwa Dżamanów, Jerzy Mechliński, wspominał niekończące się
rozmowy, pełne planów na przyszłość. Niestety ciężka choroba
Ryszarda niemal na dwa lata pozbawiła go sił. Zmarł w 1987 roku
i pochowany został w asyście kolegów pisarzy z ZLP na łobeskim
cmentarzu. Regina Wierzbowska-Dżaman zmarła przedwcześnie, także pokonana przez raka,
w 1999 roku.
Debiutował Ryszard Dżaman
w „Wiadomościach Zachodnich”
(1964). Potem drukował opowiadania w czasopismach i Almanachach Młodych. Tam spotkali się
z Leonem Zdanowiczem i obaj zapisani są w tym kontekście pod hasłem Szczecin w encyklopedii
„Literatura polska”. Józef Klimko wspominał rozmowy z pisarzem i wspólne wyjazdy do bibliotek na podłobeską wieś w ramach spotkań marynistycznych, a

Pani na Strzmielu
Tak mówiło się od lat o pani
Jadwidze Nowickiej-Dąbek,
która stała na straży filii Archiwum Państwowego. Mówiło się,
gdyż pani Jadzia przechodzi na
emeryturę.
Związała się z archiwum w
strzmielskim pałacu na dobre i na
złe. Złe - to awarie, zalanie strychu, pożar. Dobrego było o wiele
więcej: odbudowa pałacu, modernizacja sal archiwalnych, remonty, goszczenie badaczy-archiwistów, organizowanie spotkań, dbałość o otoczenie.
Na lekcje historyczno-archiwalne
ściągali do Strzmiela uczniowie z różnych szkół. Pani Jadzia miała dla nich
faksymile podpisu Sydonii Borkówny,
opowieści o założeniu Wilczego Gniazda i miasta Strzmiele, o Maćku Borku,
który porwał holenderskiego księcia
zwabionego w szeregi Krzyżaków, o
nieszczęśliwej miłości księcia Ernesta
Ludwika do Sydonii, o klątwie, śmierci
i stosie, o duchu Sydonii snującym się
po zakamarkach pałacu…
W strzmielskiej filii wystawiano
archiwalia rodu Dewitzów, Zitzewitzów, Loepperów, Borcków. Tu zjeżdżali ze świata rozproszeni przedstawiciele
tych rodzin. Tu odbywały się sabaty
Sydonii, Szawielowe „Okruchy pamięci”, spotkania historyczne.
Każdego roku w Zaduszki, po mszy
w strzmielskiej świątyni, w pałacowej
sali kominkowej umieszczane były tabliczki upamiętniające zmarłych szczecińskich humanistów, archiwistów, historyków. Tak zaznaczała się historia
naszej obecności na tych ziemiach.
Każdego roku gnieździła się na
kasztanowcu (omijanym przez pioru-

ny) rodzina bocianów. Widać lubiły
spoglądać z góry na coraz ładniejsze
otoczenie pałacu z francuskim kwietnikiem-dywanem. Ten ogród pod ręką
pani Jadzi piękniał przez wszystkie lata.
Na straży archiwum stała pani Jadzia przez dwadzieścia dwa lata. Teraz
przechodzi na emeryturę.
Dyrektor placówki macierzystej w
Szczecinie, prof. Kazimierz Kozłowski,
żegnając emerytkę, udekorował ją i byłego wójta Radowa Małego Romana
Ciechańskiego medalami „Za Zasługi
dla Archiwistyki”. Sąsiad archiwum,
Kazimierz Gryczon, który pospieszył z
synami na pomoc w gaszeniu pożaru
oraz pracownicy, którzy naprawili zniszczenia, zostali nagrodzeni rzeczowo.
W uroczystym pożegnaniu emerytki brali udział współpracownicy dyrektora archiwum oraz goście z Radowa
Małego i Łobza. Mieli dla pani Jadzi
pamiątki i kwiaty.
Następczynię pani Jadzi na Strzmielu, Izabelę Zawadę, czeka trudne zadanie dorównania poprzedniczce na aż
tylu polach działania.
Ludwik Cwynar

tygodnik łobeski 18.09.2007 r.

List do redakcji

List do redakcji

Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Węgorzynie stałem się kolejną ofiarą politykierowania Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani
Moniki Kuźmińskiej.
Przewodnicząca Rady
twierdzi, że zebrała dokumenty, które „… jednoznacznie wskazują na bezsporne wykorzystywanie
mienia Gminy w prowadzonej działalności handlowej…”
Pani Kuźmińska informuje
również, że skierowała do Pani
Burmistrz w tej sprawie stosowne pismo, jednak po otrzymanej
odpowiedzi widzi, że Pani Burmistrz nie podejmie żadnej inicjatywy.
Kwituje to stwierdzeniem,
że: „…wszystkich bulwersuje
taka postawa Pani Burmistrz…”
Fakty są takie, że Pani Monika Kuźmińska po raz kolejny posługuje się pomówieniami by obrzucić błotem każdego, kto odważy się mieć inne zdanie niż ona.
Te „bezsporne i jednoznaczne” dokumenty to tak naprawdę
nic nie znaczące i nie dające
podstaw do odwołania świstki
papieru.
Pani Kuźmińska próbowała
mnie odwołać na podstawie faktu, że trzy schodki przed sklepem przy ul. 3 Maja są zbudowane na gminnym gruncie. Napisała w tej sprawie donos do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w którym
twierdzi, że obiekt nie mieści się
w granicach działki, na który
dostała odpowiedź, że gdyby
były jakieś nieprawidłowości to
inspektor by budynku nie odebrał. Dodatkowo PINB odpisał,
że nie jest ona stroną w sprawie.
Napisała prośbę o wyjaśnie-
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Odpowiadaj¹c przewodnicz¹cej rady
nie do Pani Burmistrz, w której sugeruje że wykorzystuję nielegalnie
grunt gminny do prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymała
odpowiedź, że nie mam podpisanej
żadnej umowy na wykorzystanie
gminnych gruntów stąd jej sugestia
jest niezgodna z prawdą.
Poza tymi faktami pozostaje
rzecz najważniejsza: DZIAŁALNOŚĆ W SKLEPIE PRZY UL. 3
MAJA PROWADZI MOJA ZONA
A NIE JA, o czym Pani Burmistrz
poinformowała Panią Kuźmińską.
Pani Monika Kuźmińska przygotowała jednak projekt uchwały
dotyczący odwołania mnie z funkcji
Radnego nawet w świetle faktów,
które całkowicie obaliły jej tezę.
Projekt złożyła do mecenasa i uzyskała odpowiedź, że:
„… nie prowadzi on (Radny)
działalności gospodarczej ani indywidualnie, ani z innymi. Nie jest
również pełnomocnikiem, przedstawicielem, ani zarządcą przedsiębiorstwa, wykorzystującego w swej
działalności mienie komunalne.
(…) w związku z powyższym nie ma
przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Mariana
Woltera.”
Pytam zatem po raz kolejny,
gdzie te jednoznaczne i bezsporne,
jak je nazywa Pani Kuźmińska dokumenty? Oczywiście ich nie ma!,
ale nie przeszkadza to Pani Kuźmińskiej obrzucać błotem kolejnego
Radnego.
W dalszej części wypowiedzi
usłyszeliśmy, że odpowiedź Pani
Burmistrz jest skandaliczną praktyką stosowanych przez Panią Burmistrz pomówień (…) dalej mówi,
że taka postawa osoby piastującej

funkcje Burmistrza jest niedopuszczalna.
Odpowiem Pani Kuźmińskiej
tylko tyle, że najpierw samemu trzeba postępować etycznie, żeby móc
krytykować .
Czytając wypowiedź pełną pomówień i niegodną osoby piastującej funkcję publiczną śmie Pani zarzucać coś takiego innym. Tylko, że
to już kwestia wychowania i kultury
osobistej.
Po pomówieniu mnie i Pani Burmistrz Pani Kuźmińska zdobyła się
na refleksję, w której próbuje udawać głos rozsądku. Zadaje pytania ,
które już wcześniej zadał jej na sesji
Radny Mielcarek, a mianowicie: co
dalej? O co w tym wszystkim, tak
naprawdę chodzi? Czy tylko o to
żeby nawzajem się niszczyć?
Wszystko ładnie, tylko że na te
same pytania skierowane do niej
odpowiedziała, że wojna będzie
trwać do ostatniej krwi. Jak tu wierzyć w jej dobre intencje i chęć zakończenia sporów?!
Pięknie nauczyła się Pani Kuźmińska formułki by się wybielić i
zaserwowała: „obce są nam działania niegodne i ignorujące interes
wspólnoty gminnej”. Niestety Pani
Kuźmińska! Samo powtarzanie tej
formułki nie ma jeszcze mocy
sprawczej – trzeba ją jeszcze stosować!
Wspomina też o szkodliwym
wstrzymaniu budowy gimnazjum.
Niech Pani przejrzy na oczy. Była
Pani w poprzedniej kadencji Radną
i to między innymi Pani nie dopilnowała prawidłowości budowy gimnazjum. Rada ma kontrolować Burmistrza. Trzeba było wtedy pisać
donosy, że budynek jest przekoszo-

ny półtora metra i kanalizacja
koliduje z projektowanym gazociągiem.
W moim mniemaniu takie
właśnie zachowanie jest obłudne i ignorujące interes wspólnoty gminnej. Jak nasi psują siedzimy cicho – jak innym się
noga powinie trąbimy i udajemy święte oburzenie.
Takie właśnie postępowanie Pani Przewodniczącej Moniki Kuźmińskiej będące
zwykłą hipokryzją nadawałoby
się na krytykę na sesji.
Niestety Pani Kuźmińska
cały czas pisze kolejne donosy,
godzinami przesiaduje w Urzędzie wyszukując wszelkich dokumentów, którymi a nóż uderzy w przeciwników politycznych, a później występuje jako
ostoja sprawiedliwości i świątynia mądrości.
Jej występy niejednokrotnie
skompromitowały ją jak i reprezentowaną przez nią Gminę, jak
choćby jej wystąpienie na sesji
Rady Powiatu, w którym pomówiła Radnego Pawła Bota, po
którym to wystąpieniu staliśmy
się obiektem drwin, że ktoś taki
stoi na czele Rady Miejskiej.
W świetle powyższych faktów, które oparte są na mocnych
dowodach jest mi Pani Kuźmińskiej żal, bo już dawno się pogubiła i zapomniała, że dobro
mieszkańców gminy powinno
być podmiotem jej działań, a nie
tylko zbędnym, ale koniecznym
dodatkiem do pełnionej funkcji.
Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej
Marian Wolter

Pieni¹dze zamiast na remont instalacji id¹ do prywatnych
kieszeni i nikogo to nie wzrusza
Część osób uważa, że
prowadzę jakąś prywatną
wojnę ze spółką wod. - kan.
To nie jest moja prywatna
wojna, lecz do takiego działania zmusiły mnie liczne telefony od mieszkańców, rozmowy z ludźmi i moje doświadczenia w kontaktach z tą spółką.
Dużo osób zwraca uwagę na
nieprawidłowości związane z
powstaniem tej spółki. Jak
można było coś takiego zrobić:
urzędujący dyrektor, główna
księgowa powołują spółkę z
o.o. nie mając przy tym zgody
Rady Miejskiej i z zadłużonego
ZGKiM wyprowadzają zakład

wod. - kan. przynoszący niezłe zyski. Uwłaszczono się naszym kosztem. W całej Polsce nie ma takiej
gminy, żeby coś takiego zrobiono.
Następnie prezes spółki przez cztery lata jest radnym. Zabrania mu
tego ustawa. Lecz co tam ustawa, co
tam przepisy, ważne, że przez ten
czas diety lecą do kieszeni (a nie
małe) i można dwa razy w roku podnosić ceny wody.
Informowałem o tym prokuraturę. Ta w Łobzie uznała, że nie jestem
stroną, a w ogóle to jako radny nie
mam nic do gadania. Ta w Szczecinie Okręgowa uważa chyba, że jestem niepoczytalny. Teraz najlepsze. Swego czasu Sz. P. Prezes wy-

musił (oczywiście przy poparciu
największego autorytetu w Urzędzie ds. wodociągów), że wszędzie
muszą być wodomierze główne. I co
się okazuje? Otóż to, że wodomierze te są tak dobierane, żeby odczyty były na korzyść spółki. Różnice
wynoszą nawet do 10 m sześc. za
okres 6 dni (są na to dowody). Mówiłem i mówię o tych nieprawidłowościach już dawno, ale w tym mieście nikogo to nie obchodzi. Burmistrz od stycznia nie ma czasu się
tym zająć, a spółka w żywe oczy nas
kantuje. Pieniądze zamiast na remont instalacji idą do prywatnych
kieszeni i nikogo to nie wzrusza.
Szanowny Panie, uważam, że w

Łobzie powstał układ. Dwie
partie dogadały się i uznano, że
kolesi nie wolno ruszać. Mają
dorabiać się dalej kosztem społeczeństwa. Uważajcie Państwo z tego układziku - wybory
tuż, tuż!
H. Stankiewicz
P.S. Dalej podtrzymuję swoje
zapewnienie, że jeżeli do 1 października Burmistrz nie rozwiąże
umowy ze spółką i nie przeniesie
zakładu, a Prokuratura Okręgowa
w Szczecinie nie podejdzie uczciwie do tej sprawy, zorganizuję
protest przed Prokuraturą Apelacyjną w Szczecinie. Może wreszcie kogoś w tym kraju to ruszy.
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Ile razem dróg przebytych...?
Dobiegły do końca wakacje, czas
wypoczynku uczniów, nauczycieli,
rodziców. Rozpoczął się nowy rok
szkolny 2007/2008. Jaki będzie? Zobaczymy…
Chciałabym powrócić wspomnieniami do przeszłości, do roku szkolnego 2001/2002, kiedy to w murach naszej
szkoły powitaliśmy kolejny rocznik
uczniów klas I –1994. Wśród nich byli
uczniowie klasy Id – moi uczniowie.
Oto oni:
Bartosz Adamów, Natalia Barzycka, Anna Baziuk, Klaudia Bielarska,
Paweł Bodych, Paulina Bubacz, Katarzyna Dubicka, Anna Gross, Paula Halecka, Anna Jurzysta, Łukasz Kłysiak
Zofia Konieczna, Kryspina Kręzel,
Ewelina Laszuk, Monika Pawelec, Bartłomiej Pietrzak, Natalia Rapacz, Patrycja Sibera, Radosław Sowiński, Paweł
Sysak, Izabela Szwacińska, Cezary Śliwiński,Jan Trynkoś, Joanna Wiśniewska, Artur Zięba i Michał Żabiński.
Niestety z różnych przyczyn losowych w ciągu sześciu lat nauki klasę
opuściło kilkoro dzieci, ale przybyli
nowi: Agnieszka Turowska, Przemysław Świrski, Martyna Mazur, Marcin
Iwaniak, Agata Sosnowska. W ciągu 6letniego cyklu nauczania i wychowania
byłam z dziećmi w różnych sytuacjach
„na dobre i na złe”. Razem się bawiliśmy, razem rozwiązywaliśmy problemy
- nie tylko szkolne. Poznałam swoich
wychowanków „od podszewki”. Wiedziałam co ich cieszyło, radowało, kiedy byli smutni i było im źle.
Dla uczniów zaczęła się nowa drogaszkolna, a jak szkoła to oczywiście obowiązki, czyli poznawanie liter, nauka
czytania, pisania, liczenia, kształtowania
podstawowych nawyków życia społecznego, wdrażanie do wzajemnej pomocy
koleżeńskiej, budzenie uczucia przyjaźni,
wdrażanie do systematycznej nauki w
szkole, w domu, starannego wykonywania zadań powierzonych przez rodziców,
nauczycieli, radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi.
Szkoła to także uroczystości i przyjemności. Na pewno w pamięci uczniów
pozostał pierwszy dzień w szkole, uroczysty apel, na którym zostali serdecznie powitani przez panią dyrektor, społeczność
uczniowską i grono pedagogiczne, a w
klasie przez wychowawcę. Trzy tygodnie
później odbyła się następna uroczystość Ślubowanie Klasy Pierwszej. Pamiętam,
że dla uczniów było to wielkie przeżycie,
kiedy wyciągnęli dwa palce prawej ręki i
solidnie przyrzekali, że będą strzegli honoru i dobrego imienia szkoły, będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, a
przede wszystkim uczyć się... itd. Wielkie
wrażenie zrobiło na uczniach potężne
pióro, którym pani dyrektor dotykała lewego ramienia każdego pierwszaka na
znak „aktu pasowania” na ucznia, a następnie wręczenie przez wychowawców
pamiątkowych dyplomów. Tyle wrażeń.
Dzieci były szczęśliwe i dumne, że są
„prawdziwymi’ pierwszoklasistami.
Długo wspominały tę uroczystość i

pamiętały o ślubowaniu, które złożyły w
obecności rodziców, starszych koleżanek
i kolegów, dyrekcji szkoły i wychowawców. Nie sposób wymienić wszystkich
uroczystości szkolnych i klasowych,
było ich dużo. Wspomnę te najważniejsze: apel z okazji Święta Patrona Szkoły,
które przygotowywała moja klasa II d z
kl. III a p. Marioli Rasińskiej, wieczornicę z okazji Święta Niepodległości, uroczystość klasową z okazji „Święta Matki
i Ojca”, kiedy dzieci dziękowały rodzicom za ich serca, co dzień dawane i mądre
wychowanie. W prezencie rodzice otrzymali wspólny portret i kwiatka - tulipana,
wykonane przez ich pociechy. Wzruszeniom towarzyszyły łzy i…
Nasze niezapomniane wigilie klasowe były pełne ciepła, życzeń, kolęd
i świątecznej atmosfery. Doznania,
przeżycia, sukcesy w istotny sposób
zaważyły na postawach dzieci, na ich
motywacji do uczenia się. Uczniowie
czuli się w szkole bezpiecznie, lubili
szkołę, byli traktowani podmiotowo.
Nawet porażki, niepowodzenia nie powodowały lęków i fobii szkolnych.
Uczniowie odczuwali satysfakcję i radość z pobytu w szkole, zwłaszcza gdy
mogli zaprezentować swoją wiedzę i
umiejętności na forum klasy, szkoły i
poza szkołą uczestnicząc w różnych
konkursach:
Niektóre z nich to:
- Konkurs Piosenki Dziecięcej;
Ania Jurzysta, Joasia Wiśniewska, Ania
Gross, Natalia Rapacz, Ania Baziuk,
Natalia Barzycka,
- Mały Konkurs Recytatorski; Zosia Konieczna, Ania Baziuk, Ania
Gross, Natalia Rapacz, Paula Halecka,
- konkursy matematyczne; Paulina
Bubacz, Kasia Dubicka, Iza Szwacińska, Michał Żabiński,
- konkursy ortograficzne; Paulina
Bubacz, Ania Jurzysta, Ania Gross,
Kasia Dubicka, Iza Szwacińska, Natalia Rapacz, Paula Halecka, Ania Baziuk
i Michał Żabiński, który w kl. V zdobył
tytuł „Mistrza Ortografii”,
- konkursy plastyczne; Ania Gross,
Joasia Wiśniewska, Paulina Bubacz,
- konkursy językowe; Ania Gross,
Ania Baziuk, Paulina Bubacz, Kasia
Dubicka, Ania Jurzysta, Zosia Konieczna, Natalia Rapacz, Iza Szwacińska,
- konkursy czytelnicze; cała klasa.
Wiedza zdobyta w kl. I-III oraz
nowe umiejętności, owocowały w drugim etapie nauczania. Oprócz przedstawionych wyżej sprawności, rozwinęły
się także zainteresowania i talenty sportowe. Uczennice tej klasy wielokrotnie
reprezentowały szkołę w mini-siatkówce i piłce ręcznej na etapie wojewódzkim. Były to: Ania Jurzysta, Ania
Gross, Ania Baziuk, Monika Pawelec
przygotowywane przez p. E. Romej
i p. A. Jurzystę. Utalentowaną szachistką okazała się Iza Szwacińska, która rozwijała skrzydła pod bystrym
okiem p. M. Woniaka.
W klasie VI wiedzą i umiejętnościami w konkursie wojewódzkim z
edukacji regionalnej popisała się Martyna Mazur, zajmując VI miejsce i zdobywając tytuł finalistki. Mimo, że dwie

Od dołu, od lewej strony stoją: Monika Pawelec, Agata Sosnowska, Ania Gross,
Iza Szwacińska, Natalia Barzycka, Natalia Rapacz, Ania Baziuk, Klaudia Bielarska;
II rząd: Joasia Wiśniewska, Kryspina Kręzel, Paulina Bubacz, Paula Halecka,
Ania Jurzysta, Martyna Mazur, Agnieszka Turowska, Kasia Dubicka, wychowawczyni;
III rząd: Patrycja Sibera, Ewelina Laszuk, Michał Żabiński, Paweł Bodych, Bartek
Pietrzak, Marcin Iwaniak, Bartek Adamów, Przemek Świrski.
następne uczennice nie były moimi
wychowankami, sprawiły mi wiele radości i satysfakcji, podobnie jak Martyna. Są nimi: Karolina Pudełko, która w
tym samym konkursie zdobyła I miejsce zdobywając tytuł laureatki i nagrodę „Mistrz Pióra” oraz Malwina Grekowicz, która zajęła XIV miejsce i zdobyła tytuł finalistki.
Inne uczennice z mojej klasy VI d
Natalia Rapacz i Iza Szwacińska
wspólnie z koleżankami z klas: VI a
Ewą Szostek, VI c Jagodą Krzywańską
i kolegą z VI b Markiem Duszewskim
zajęli I miejsce w konkursie powiatowym „Prewencja - żyj bezpiecznie”,
organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Łobzie. Uczniów
przygotowywały p. R. Mikul i Z. Malinowska.
Od I do VI klasy za naukę i wzorowe zachowanie byli nagradzani:
Anna Baziuk, Paulina Bubacz,
Katarzyna Dubicką, Anna Gross, Paula
Halecką, Anna Jurzysta, Zofia Konieczna (do klasy IV - wyjechała), Martyna Mazur, Natalia Rapacz, Izabela
Szwacińską i Michał Żabiński.
Wielu wrażeń, emocji doznali
uczniowie na wycieczkach jednodniowych do Szczecina, Międzyzdrojów,
Kołobrzegu, Koszalina, Biskupina
oraz wyjeździe tygodniowym do „Zielonej Szkoły” w Mrzeżynie. Zwiedzaliśmy zabytki tych miast, byliśmy w teatrach, kinach, w Wolińskim Parku
Narodowym, w Muzeum Narodowym
na lekcjach muzealnych związanych z
naszym regionem, w Muzeum Przyrodniczym w Międzyzdrojach, nad J. Turkusowym oraz na Festynie Archeologicznym w Biskupinie.
Wycieczki są doskonałą okazją, aby
poznać dzieci w innych warunkach, nie
tylko szkolnych. Uczniowie byli zainteresowani tym, co zwiedzali, zadawali
pytania, słuchali wychowawcy, wzajemnie sobie pomagali, wzajemnie się
pilnowali. Na wyróżnienie zasługują

uczniowie, na których zawsze można
było liczyć na wycieczkach i w szkole
przy organizacji różnych imprez klasowych: Agnieszka Turowska, Ewelina
Laszuk, Kryspina Kręzel, Patrycja Sibera, Monika Pawelec. Natalia Barzycka, Asia Wiśniewska, Agata Sosnowska, Przemek Świrski, Artur Zięba,
Bartek Adamów, Paweł Bodych, Bartek
Pietrzak i Marcin Iwaniak. Wspaniałe
były, pełne przygód i doświadczeń, wycieczki rowerowe, na których poznawaliśmy naszą małą ojczyznę.
Po zwiedzaniu, wspólnie z rodzicami, biesiadowaliśmy przy ognisku na
hubertówkach, dzieliliśmy się na „gorąco” wrażeniami. Nie zabrakło śpiewu,
dobrego humoru i oczywiście super
dowcipów w wykonaniu klasowej „duszy” towarzystwa – Przemka Świrskiego. To był wspaniały relaks dla „ciała”
i dla „ducha” Myślę, że to co zwiedziliśmy i wspólnie przeżyliśmy pozostanie w pamięci i sercu wszystkich
uczestników.
Chciałabym w tym miejscu podziękować serdecznie wszystkim rodzicom
za współpracę, za wkład jaki wnieśli
do naszej klaso-pracowni, za pomoc
w przygotowywaniu różnych uroczystości. Życzę Państwu wytrwałości
w dalszym wychowywaniu swoich pociech na ludzi, o jakich marzycie.
Żegnając tegorocznych absolwentów p. dyrektor Jolanta Babyszko
ze wzruszeniem w głosie powiedziała:
„... każdy z Was pozostawił w tej szkole
cząstkę siebie...”. Życzyła wszystkim
absolwentom powodzenia w dalszej
nauce w gimnazjum, żeby nauka okazała się spełnieniem oczekiwań, marzeń,
pragnień i w pełni pozwoliła rozwinąć
skrzydła.
W imieniu wychowawczyń klas
szóstych p. R. Mikul. p. L. Makawczyk,
p. M. Koleśnikow i swoim dołączam się
do życzeń.
Zofia Malinowska
wychowawca kl. VI d

tygodnik łobeski 18.09.2007 r.

OG£OSZENIE

Str
Str.. 11
Burmistrz £obza informuje
o rozpoczęciu działań mających na celu
uaktualnienie ewidencji działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywa się przedsiębiorców, których wpisy do ewidencji wykazują
dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy,
do ich uzupełnienia, bądź wykreślenia z ewidencji w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności i nie powiadomienia o tym fakcie urzędu.

Burmistrz £obza
zawiadamia,
DOFINANSOWANIE UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ I UTYLIZACJI AZBESTU
Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców Gminy Łobez oraz w celu
poprawienia stanu lokalnego środowiska
przyrodniczego, Burmistrz Łobza podpisał
wchodzące w życie z dniem 10 września
2007r. Zarządzenia:
1. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na
pomoc w dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Łobez”, gdzie dofinansowanie na
wykonanie powyższego na terenie jednej
nieruchomości ustalono w następujący
sposób:
- za każdy 1 m3/dobę maksymalnej
wydajności oczyszczalni, wynikającej z
dokumentacji technicznej - do 1.000,00 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/
100), maksymalna wysokość dofinansowania nie więcej niż 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
2. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na
pomoc w realizacji inwestycji związanych z
przyłączeniem nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Łobez”, wysokość dofinansowania przyłączenia jednej nieruchomości ustalono na
kwotę do 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc
trzysta złotych 00/100);
3. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na
pomoc w utylizacji odpadów zawierających
azbest i/lub papę na terenie gminy Łobez”
ustalono w następujący sposób:
- za każdy 1 m 2 pokrycia dachowego
i/lub elewacji budynku mieszkalnego - 4,00
zł brutto (słownie: cztery złote 00/100),
maksymalna wysokość dofinansowania nie więcej niż 1.000,00 zł brutto (słownie:
jeden tysiąc złotych 00/100).
Pełna treść regulaminów wraz z załączonymi wzorami wniosków dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w
Łobzie: www.bip.lobez.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13.

Planowanie przestrzenne
w gminie.
Burmistrz Łobza informuje mieszkańców
gminy Łobez, że w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy w bieżącym roku dokonano zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez, w zakresie obszarów obejmujących tereny lokalizacji elektrowni wiatro-

Wykonanie inwestycji i remontów w gminie £obez
Z zakresu dróg - Gmina Łobez przystąpiła do budowy dróg na terenie miasta i gminy. Do
dnia 14 września 2007r. wykonano następujące roboty budowlane:
1. Przebudowano chodnik przy ulicy Budowlanej - wartość inwestycji 19.579,51 zł
2. Wybudowano parking przy ul. Komuny Paryskiej w Łobzie - wartość inwestycji
36.038,95 zł
3. Trwa przebudowa drogi Prusinowo – Łobżany, wartość robót: 128.012,93zł.
4. Rozpoczęto prace budowlane mające na celu przebudowę ulicy Nowe Osiedle.
W ramach tej inwestycji zostanie również wykonana kanalizacja sanitarna. Wartość robót
649.341,43 zł. Termin wykonania robót 30.11.2007r.
5. Przebudowywana jest część ul. Orzeszkowej wraz z chodnikami. Wartość robót
111.338,87zł.
6. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na wymiana nawierzchni
chodników i jezdni w ulicy Dubois. Wartość inwestycji 263.174,74 zł. Termin wykonania
robót 29.11.2007r.
7. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na utwardzenie Targowiska
Miejskiego – koszt inwestycji wyniesie 131.458,31zł. Termin wykonania robót 10.12.2007r.
Z zakresu mieszkalnictwa - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku socjalnego w Worowie (działka nr 249) za kwotę 18 300,00 zł. Projekt obejmuje wykonanie 20 mieszkań socjalnych. Rozpoczęcie robót planowane jest na rok 2008.
Ponadto wykonywane są remonty mieszkań komunalnych, na obecną chwilę wydatkowano już 55.130,80 zł.
Z zakresu uzbrojenia działek budowlanych - opracowywana jest dokumentacja projektowa
na uzbrojenie działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w Łobzie przy ul. Piastów
i Jagiellonów. W zakres robót wchodzi dokumentacja na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, a także oświetlenie ulic. Wartość projektu
wynosi 27.938,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 31.10.2007r.
Z zakresu oświaty – wykonano remonty stołówek i kuchni w szkołach, na które wydano
58.589,18 zł., natomiast na remonty sal lekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz
w przedszkolu wydatkowano kwotę 40.546,39 zł.
Z zakresu gospodarki wodno ściekowej - wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej,
w ulicach:
- Siewnej - łączna wartość robót 88.240,32 zł
- Spokojnej i Mickiewicza - łączna wartość robót 95.252,00 zł.
- Konopnickiej - łączna wartość robót 4.985,97 zł.
Wybudowano sieć wodociągową w następujących ulicach:
- Łącznik ulic Spokojnej – Kilińskiego. Łączna wartość zadania wyniosła 31.350,93 zł.
- Kolejowej dla budynków 3, 4 i 5 oraz stacji kolejowej – łączna wartość wyniosła
54.066,16 zł. Gmina zawarła porozumienie z PKP, która zwróci 1/2 poniesionych nakładów
związanych z ta inwestycją.
- Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej przyłączenia budynku Dalno
22 do sieci wodociągowej Łobżany - Trzeszczyna
- Trwają prace projektowe przyłączenia Świętoborca do miejskiej sieci wodociągowej.
Wartość prac projektowych wynosi 51.000,00 zł.
Z zakresu gazyfikacji miasta - wybudowano sieć gazociągu na odcinku ul. Rapackiego
– ul. Szosa Świdwińska w Łobzie. Wartość zadania brutto 36.903,10 zł.
Z zakresu świetlic wiejskich - w opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa na
budowę świetlicy wiejskiej w miejscowościach Dobieszewo i Rożnowo. Wartość prac
30.500,00 zł. Termin wykonania prac projektowych 31.10.2007r.
Z zakresu kultury fizycznej i sportu - w ramach poprawy akustyki hali widowiskowo – sportowej wykonano nową instalację nagłaśniającą. Koszt inwestycji wyniósł 24.985,60 zł. Ponadto Gmina Łobez podpisała porozumienie wstępne z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki
Nożnej w Szczecinie w sprawie realizacji programu pn. „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA – edycja II 2007
– 2013”. Program ma na celu budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz szkolenie dzieci
i młodzieży uzdolnionej piłkarsko.

wych, teren lokalizacji cmentarza wraz z terenami przyległymi oraz tereny pod zalesienia. W dniu
05 września 2007 r. został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Bełczna, Poradz i Klępnica w gminie Łobez
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz
z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.
Burmistrz, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązany
jest do dokonania oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego - ocena taka została dokonana.
Ponadto do końca października 2007 r. będzie
opracowana ekofizjografia i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu nr 1 miasta Łobez, tj. dokonanie zmiany przeznaczenia terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na teren
cmentarza komunalnego oraz przeznaczenie
dotychczasowych terenów zieleni na tereny
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(działki od strony ul. Szymanowskiego).

że na tablicach informacyjnych w siedzibie
Urzędu Miejskiego i przy ul. Niepodległości wywieszono wykazy dotyczące sprzedaży lokalu
mieszkalnego w Łobzie przy ul. Niepodległości
78/1 oraz oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem na boisko szkolne, działek nr 87/20, 87/21,
87/22 i 87/23 położonych w obr. 2 miasta Łobez
przy ul. Armii Krajowej.
Ogłoszenia Burmistrza Łobza z dnia 13
września 2007 r.
1. Burmistrz Łobza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej oznaczonej numerem geodezyjnym :
1) 906/60 o pow. 1801 m2, położonej w
obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Piastów nr 17.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
34.900,00 zł + 22%VAT, wadium 4.250 zł.
2) 906/45 o pow. 854 m 2 , położonej w
obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Piastów nr 2.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
20.990,00 zł + 22%VAT, wadium 2.550 zł.
3) 906/37 o pow. 1447 m2, położonej w
obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Piastów nr 21.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
34.800,00 zł + 22%VAT, wadium 4.200 zł.
4) 906/32 o pow. 1140 m 2, położonej w
obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Jagiellonów nr 9.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
29.350,00 zł + 22%VAT, wadium 3.500 zł.
5) 906/31 o pow. 740 m 2 , położonej w
obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Jagiellonów nr 7.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
19.200,00 zł + 22%VAT, wadium 2.300 zł.
6) 945/20 o pow. 1231 m2, położonej w
obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Borków nr 1.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
25.370,00 zł + 22%VAT, wadium 3.100 zł.
7) 945/32 o pow. 952 m 2 , położonej w
obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Borków nr 4.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
21.090,00 zł + 22%VAT, wadium 2.600 zł.
Ww. nieruchomości zostały przeznaczone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe z
usługami wbudowanymi nieuciążliwymi.
2. Burmistrz Łobza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę :
1) Części działki nr 667 o pow. 15 m˛,
położonej w obr. 2 m. Łobez przy ul. Bema z
przeznaczeniem pod garaż. Stawka wywoławcza do przetargu za 1 m˛ gruntu wynosi 0,35 zł
+ 22%VAT, wadium 15 zł.
2) Część nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 285 o pow. 17,70 m˛, zabudowanej budynkiem uýytkowym o pow. 17,70 m˛,
z przeznaczeniem na pomieszczenie składowe.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 30,23 zł, wadium 36 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
wpłacenie wadium w ustalonej powyżej wysokości w terminie do dnia 15 października 2007 r. do
godz. 14 w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto
nr 89 9375 1038 2600 4835 2000 0010 Bank
Spółdzielczy Goleniów O/Łobez.
Przetargi odbędą się dnia 18 października 2007
r. w Urzędzie Miejskim w Łobzie w pokoju nr 21.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów zostały zamieszczone w ogłoszeniach wywieszonych na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego i przy ul. Niepodległości oraz na stronie internetowej www.bip.lobez.pl

Cmentarz Komunalny
w £obzie
W celu podniesienia standardu usług świadczonych dla osób dokonujących pochówków kaplicę cmentarną wyposażono w chłodnię dwukomorową. Zamontowano również barierkę wzdłuż
schodów prowadzących od kaplicy na „nową” kwaterę. Do końca bieżącego roku planuje się utwardzenie nawierzchni drogi na nowej kwaterze.
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 6)

Helena Pluplin-Stejblis
5 maj
Dzisiaj ciocia przyniosła nam
cztery gałązki dzikiej wiśni. Były
pełne bielutkich kwiatów. Wstawiłam je do wazonika i postawiłam niedaleko. Gałązki przypominają nam, że za ścianą, gdzie
nie możemy się pokazać, jest wiosna, słońce i kwitnące wiśnie. Czy
cały piękny maj przesiedzimy w
tym więzieniu? Maryjo Matko
Boska, choć ty pomóż nam. Śpiewamy pieśni kościelne, tak cichutko, cichutko, ale wierzę, że
nasze pieśni o wiele głośniej odbiją się w niebie.
7 maj
Dzisiaj cały dzień siedziałyśmy w kryjówce, ale za to wczoraj
wieczorem miałyśmy wolność.
Mogłyśmy trochę pobiegać, poskakać. Z sadu wróciłyśmy zmęczone, ale wesołe. Ach jaka miła
jest wolność! Ruscy dzisiaj nie
pokazali się. Wczoraj był jeden
samochód, ale szybko odjechał.
Mówią, że w krótkim czasie wcale ich tu nie będzie. My czekamy
i czekamy.
9 maj
Chłopy przyszły ze stacji
Wierzchowo i przynieśli dobrą
nowinę, że wczoraj, to jest 8 maja,
godzina 6, 1945 roku Niemcy
przyjęli od Ruskich ustawione
warunki kapitulacji. Z tej okazji
Rosjanie mocno popili, napoili i
naszych mężczyzn, a sami latali
po wsi jak wariaci. My dziewczyny jeszcze nie możemy się cieszyć, nie możemy wychodzić z
kryjówki, bo teraz jest jeszcze
bardziej niebezpiecznie. Będzie
dla nas szczęście i pokój, kiedy
Rosjanie opuszczą ten kraj.
11 maj
Czekamy na wiadomość, jak
podzielone będą ziemie. Wtedy
zaczniemy wszystko od nowa.
Boże, jak ogromna burza - wojna
przeszła przez naszą ziemię. Teraz i ja nie mam już wielkiej chęci
wracać do Litwy. Mówią, że Rosji
jest dana wolność, że może robić,
co chce. Naturalnie, Rosjanie tę
wolność już dawno wykorzystywali. Kobiety ucierpią najbar-

dziej. Wszystko już na dworze
zielone i kwitnie. Powietrze czyste aż pachnie. Niestety nie mogłyśmy długo tym powietrzem się
cieszyć. Znów siedziałyśmy w
kryjówce, póki dym z rozpalonego pieca nas nie wygonił. Uciekłyśmy jak pszczółki nad oborę, a
tam dużo, dużo miejsca. Wieczorem znów wróciłyśmy do swojej
kryjówki.
12 maj
Bardzo dzisiaj gorąco. Rosjanie dzisiaj przychodzą. Złapali
Niemkę, córkę tego gospodarza
Niemca, ona płacząc przybiegła
do naszych rodziców szukać ratunku.
13 maj
Wstałyśmy bardzo wcześnie i
pobiegłyśmy do sadu oddychać
świeżym powietrzem. Tak ładnie
naokoło, śpiewają ptaki, gdzieś daleko słychać kukułkę. I wiśnie już
pełne kwiatów. Gdzieś z daleka
usłyszałyśmy kościelne dzwony.
Przypomniały nam o Litwie, kiedy
wzywały człowieka do Boga, żeby
zapomniał swojej biedy i nieszczęść będąc przy Bogu. Serce
ściska ogromny smutek, że nie pójdziesz teraz do kościoła i nie pomodlisz się tam. Tu przyroda to jak
ogromny dom Boga, ale nie można
tak szczerze tu się modlić jak tam,
w malutkim kościółku. Teraz nigdzie nie pójdziesz, nie pobłądzisz
po polach, bo Niemiec, to Rusek,
czy Polak, każdy ciebie prześladuje. Kochana ojczyzno, tylko tam na
twojej ziemi byłyśmy szczęśliwe,
twoje dzieci.
6 czerwiec
Pochmurno, ale bardzo cieplutki dzień. Dzisiaj znów dzwoniły dzwony w maleńkim wiejskim kościółku. Ludzie chowali
młodego Polaka, którego Rosjanie zastrzelili, bo stanął w obronie Niemki, którą oni chcieli
zgwałcić. Nie wiadomo, może ta
Niemka była mu bardzo droga, że
aż swoje młode życie za nią
oddał. Ale jakby nie było, musiał
być on bardzo dobrym człowiekiem.
9 czerwiec
Dzisiaj miałam chęć coś namalować. Domownicy znaleźli
moje wszystkie farby i już zaczynam wypróbowywać swój pędzelek. Szkoda, że nie mam nikogo,
kto by mi pokazał, jak malować.
Maluję co wieczór, widziałam
piękny zachód słońca.

10 czerwiec
Pod wieczór z pola przybiegły
dzieciaki i powiedziały, że do Niemców przyszło jakichś czterech czy
sześciu ruskich żołnierzy i chodzą
po oborach, stodołach, jakby kogoś
szukali. Wtedy my jak wystraszone
małe myszki pobiegłyśmy do kuchni i skoczyłyśmy przez dziurę na
komin. Wszyscy mężczyźni stanęli
na podwórku i czekali, kiedy się
ukażą nasi wrogowie. Na szczęście
nie było tak strasznie. Rosjanie poprosili tylko o coś do jedzenia i sobie poszli. Kiedy nareszcie z stąd się
wyniosą?
11 czerwiec
Tak się wystraszyłam Ruskich, że serce mało nie wyskoczyło i dalej nie mogę się uspokoić. Niby nic strasznego nie było,
tylko ci, co przyjechali, rozmawiali bardzo głośno i wyglądali
na bardzo odważnych, że mogą
zrobić z nami straszne rzeczy, tj.
z naszymi mężczyznami. Ach
Boże, wygląda na to, że niczego
więcej nie pragnę, tylko umrzeć.
16 czerwiec
Mały różaniec przywieziony
jeszcze z Litwy przypomina mi
kropelki rosy błyszczące na łące
podczas wschodu słońca. Wygląda, że te malutkie różowe kropelki są pozbierane, żeby mi przypominać ojczyznę, ziemię świętej
Marii. Z tej ziemi Marii mój maleńki różaniec wędrował ze mną
tyle czasu i bronił mnie przed
strasznymi przeżyciami. Mogę
powiedzieć, że dzisiaj jestem
szczęśliwa, bo jestem zdrowa i
nie umęczona przez tych strasznych ludzi. Mario, proszę cię, nie
zostaw mnie i w dalszym życiu.
19 czerwiec
Już z samego rana przyszli
bandyci i zabrali nam rower jeszcze nie wyremontowany. Wywalili wóz Ruszisa, ale tam znaleźli
tylko dwie parasolki, które im się
spodobały. Wszystkie dni teraz są
takie pochmurne i zimne. Wczoraj trochę zaświeciło słońce, ale
dziś znów pociemniało. Rosjanie
bardzo niezadowoleni z Polaków.
Mówią, że trzeba będzie z nimi
jeszcze wojować. Polacy rozbijają wagony, które są pełne różnego majątku i które jadą do Rosji
przez polską ziemię. Polacy się
zemszczą za swoich ludzi, którzy
ginęli w Rosji i na Syberii.
22 czerwiec
Wczoraj przyszedł Niemiec,

kiedy jeszcze leżałyśmy. Schowałyśmy się pod pierzynami, bo wychodzić też nie mogłyśmy, na podwórku stał Polak. Dzisiaj znów
przyszedł ten gospodarz Niemiec,
znów chciał iść na górę popatrzeć,
jak jest na sianie. Ojciec go nie
puścił. Kazał jemu brać konia i iść
w pole obsypywać kartofle. Niemiec milczał, ale jednak on miał
dużo odwagi, żeby nas wysłać do
roboty. Co by było, jeżeli on by
się dowiedział, że my dziewczynki jesteśmy w domu. Bieda u
Niemców z jedzeniem. Kto jeszcze może robić, to pół biedy, ale
dla innych jest okropnie. Zaczęła
przychodzić do nas jakaś taka niespełna rozumu Niemka. Na pewno zwariowała teraz z tego przeżycia. Dzisiaj poprosiła o mleko,
ale my już nie mieliśmy, mama
dała jej chleba i marmolady. Biedulka, posmarowała chleb i poprosiła jeszcze o kromkę. Okruszki pozbierała ze stołu zjadła, a
chleb mówiła że zaniesie dla swojej matki i córki. Smutno patrzeć
na nich. Takich ludzi będzie więcej. I co zostało z tego dużego
kulturalnego państwa. Płaczą
zgwałcone kobiety, dziewczynki,
kobiety, narzeczone, ale nikt im
nie współczuje.
26 czerwiec
Zachodzi słońce, pole różowo
ubarwione. Patrzyłam przez małą
dziurkę w dachu i zobaczyłam coś
niebieskiego. Ten kawałek niebieskiego przypomina mi kwitnące pole lnu na Litwie. Niestety,
tego niebieskiego pola nie zobaczę.
17 lipiec
Dowiedziałyśmy się że z następnej wioski Niemcy muszą
przejść do miasta Falkenburg
(Złocieniec). Jeżeli ktoś nie posłucha tego rozkazu będzie rozstrzelany. Co ich, tych Niemców
czeka, nie wiadomo. Dużo z nich
myśli, że jak tam pójdą, to już nie
wrócą. Ale jest rozkaz, muszą tam
iść. Zostawią tu swoje gospodarstwa i zboża na polu. Muszą iść i
nawet nie popatrzą co zostawią,
tak było i z nami.
11 sierpień
Przyjechali żołnierze i powiedzieli, że u nas chcą nocować czterej
oficerowie. My dziewczyny prędko
z góry obory przenosimy się do
swojej starej kryjówki, tej za kominem. Nie wiadomo, czy oni faktycznie przyjdą, ale zachowujemy
ostrożność.
(cdn)

Z ¯YCIA POWIATU
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Pi³ka no¿na od pierwszej klasy

(ŁOBEZ) Wczoraj w Łobzie rozegrane zostały zawody szkół podstawowych w piłce nożnej. Były to
pierwsze mecze w ramach realizowanego przez starostwo projektu sportowego „Wypatrz mnie”.
Na projekt składa się cykl 6 turniejów piłkarskich w poszczególnych
gminach powiatu oraz finału w Łobzie,
który rozegrany zostanie 4 października. Jego celem jest łowienie piłkarskich
talentów. Mecze rozgrywane są w poszczególnych kategoriach wiekowych;
klas I-II, III-IV i V-VI. Zwycięzcy pojadą na mecz Pogoni Szczecin. Na re-

alizację projektu Urząd Marszałkowski
przeznaczył 20 tys. zł. Realizatorem
projektu jest Janusz Skrobiński.
Wczorajsze mecze w Łobzie rozegrały dzieci ze szkół nr 1 i 2. W klasach
I-II zwyciężyli chłopcy i dziewczyny z
SP 1; w klasach III-IV wśród chłopców
SP2, wśród dziewcząt SP 1; w klasach
IV-V: chłopcy SP 2, dziewczęta SP 1.
W organizacji turnieju pomagali:
Arkadiusz Siwiński, Marek Woniak,
Anna Świrska. Obsługa stadionu:
Agnieszka Kudyk. Mecze sędziowali:
Artur Sadowski i Dawid Dudek. Następny turniej w Dobrej 21 września. (r)

O Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu

Konkurs „FAIR PLAY
Powiatu £obeskiego
Od początku rozgrywek piłkarskich sezonu 2007/2008 trwa konkurs
„Fair play”, czyli czystej gry, z udziałem wszystkich 5 klubów powiatu
łobeskiego. Konkurs obejmuje zespoły juniorów i seniorów występujących
w lidze okręgowej.
Z pomysłem przeprowadzenia
konkursu i ufundowaniem pucharu
wyszedł przewodniczący Rady Powiatu Marek Kubacki.
„FAIR PLAY, czyli czysta gra, to
najwyższa wartość etyczna i wychowawcza w sporcie. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można
poznać po godnym zachowaniu się w
czasie zawodów i rywalizacji, gdzie
osiągnięcie zwycięstwa nie jest celem
za wszelką cenę.” - napisał przewodniczący w założeniach do konkursu.
Dzisiaj pierwsze podsumowanie konkursu po sześciu minionych kolej-

kach, jakie przygotował pan Zdzisław
Bogdanowicz.
***
Po 7 rundach rozgrywek najwyższą postawę kulturalną i etyczną
na boisku prezentują zawodnicy Sarmaty z Dobrej, którzy za nałożone
kary żółtymi kartkami zgromadzili
najmniej punktów karnych. W trakcie
spotkań na boisku tylko doberscy i
łobescy piłkarze nie zostali ukarani
przez sędziów czerwonymi kartkami.
Podsumowanie współzawodnictwa
nastąpi wraz z zakończeniem rundy
wiosennej tj. w czerwcu 2008 roku.
Uwaga, zgodnie z regulaminem:
kartka żółta – 1 pkt, kartka czerwona
– 3 pkt.
Opracował na podstawie protokołów sędziowskich w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej w Szczecinie – Zdzisław Bogdanowicz.

Wyniki rozgrywek ligi okręgowej w okresie od 4.08. – 8.09.2007 r.
Nazwa klubu
Kartki
żółte

Juniorzy
Seniorzy
Razem
Kartki
Kartki Kartki
punkty karne
czerwone
żółte
czerwone

I. GLKS „SARMATA” Dobra
II. MLKS „ ŚWIATOWID” Łobez
III. LKS „SPARTA” Węgorzyno
IV. LKS „MEWA” Resko
V. LKS „RADOVIA” Radowo M.

7
11
9
4
8

0
0
1
4
1

12
10
14
14
24

0
0
0
1
0

19
21
26
33
35

Aleksandra Janiec w fina³owej
pi¹tce Miss Polonia
Z naszego regionu pochodzi dwójka znanych, ogólnopolskich dziennikarzy. Od ubiegłej soboty stolica powiatu
może szczycić się jedną z najpiękniejszych Polek.
Pochodząca z Łobza Aleksandra
Janiec została pod koniec maja wybrana najpiękniejszą warszawianką. Nie
jest to pierwszy konkurs piękności na
koncie młodej łobezianki. W 2004 roku
została Miss Nastolatek Pomorza Zachodniego i Miss Miedwia w Szczecinie. Ubiegła sobota przyniosła największy sukces studentce pierwszego roku
dziennikarstwa. Aleksandra Janiec dostała się do ścisłego finału konkursu
Miss Polonia, a w samym finale znalazła się w piątce najpiękniejszych. (gp)
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Puchar Polski

Sparta lepsza
w dogrywce

Polonia za mocna
ŒWIATOWID £obez – POLONIA P³oty 2:0 (1:0)
Światowid: Krystosiak (1’ Marczak) - Łań (46’ Zych M.), Brona,
Kacprzak, Iwachniuk, Koba, Grzywacz, Momot, Mosiądz, Wielgus (46’ Duczyński), Zielonka (60’ Michałowski) oraz Rokosz,
Osiński.
Polonia: Rozentalski - Stopa (kpt.), Nabrzewski, Pokonieczny (60'
Jabłoński), Ratajczyk, Woźniak, Kozłowski, Mirecki (46' Karczewski), Ł. Szwak, Zajfert (46' Kretkiewicz), M. Szwak (75' Łacwik).
Już na początku doszło do małego
zgrzytu. Sędzia zobaczył na palcu
Krystosiaka obrączkę i kazał ją zdjąć.
Jako że “Krystek” jest bardzo z nią
związany już przed meczem doszło do
pierwszej zmiany i na bramce stanął
Marczak, który w tym meczu sprawował się bardzo dobrze.
W 15 min. Mosiądzowi urwał się
prawy pomocnik Polonii i dośrodkował
w pole karne, gdzie Artur Kozłowski
ładnym strzałem z półobrotu nie dał
szans Marczakowi. Ataki Światowida
rozbijały się na defensywie gości, cho-

ciaż okazji nie wykorzystali Wielgus i
Zielonka.
W II połowie tempo gry spadło.
Warto odnotować ładny strzał Michała
Koby z 30 metrów, który bramkarz Polonii ledwo przeniósł nad poprzeczką
oraz dwa strzały Momota z podobnej
odległości, które jednak minęły bramkę.
W 87 min. napastnik Polonii Łukasz
Szwak wykorzystał błąd naszej obrony i
z sytuacji sam na sam strzelił drugą bramkę. Coraz lepiej grająca w V lidze Polonia Płoty okazała się za trudnym przeciwnikiem dla Światowida.
(r)
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SPARTA Wêgorzyno – KLUCZEVIA Stargard Szcz. 2:1 (1:O) (1:0)
Sparta: Przemysław Noryca,
Artur Michalski, Zbigniew Nadkierniczny, Edward Tondrik, Tomasz Sideł (Marcin Nadkierniczny), Andrzej Nadkierniczny, Artur Samal (Dominik Raj), Tomasz
Bidny, Artur Sadowski, Daniel
Romańczyk (Piotr Grochulski),
Paweł Samal, (Damian Szubert).
Bramki: Samal A. 45’, Grochulski 93’.
W środowe popołudnie, rozegrano
mecze II rundy Pucharu Polski. V-ligowa Kluczevia Stargard Szczeciński,
była rywalem podopiecznych trenera
Jamrożego, który do tego meczu desygnował zawodników mniej grających
w ostatnim okresie.
Po kilkunastu minutach wolnej i

Dramatyczne derby pucharowe
MEWA Resko – RADOVIA Radowo Ma³e 9:8 (4:4) (1:0) (0:0) (5:4)
Dramatyczny przebieg miał
mecz w Pucharze Polski między
Mewą a Radovią. W normalnym
czasie zakończył się remisem 4:4.
Tutaj hat trickiem popisał się Tomek Kmieć, strzelając 3 bramki

dla Radovii, a czwartą strzelił
Mateusz Rylling. Sędzia zarządził dogrywkę. W półgodzinnych
zmaganiach żadna z drużyn nie
potrafiła przechylić wagę zwycięstwa na swoją stronę. Sędzia

zarządził więc rzuty karne. Był
gol za gol, do czasu, aż spudłował... Wojtek Krakus. 5:4 w karnych i końcowy wynik 9:8 dla
Mewy i to ona będzie zmagać się
w III rzucie Pucharu Polski. (r)

Sezon lekkoatletyczny rozpoczêty
(DOBRA) W dniu 15 września
2007 r. startem w Międzynarodowych Biegach Ulicznych „O Sztachetkę - Płoty 2007” zawodnicy z
UKS „Arbod” rozpoczęli jesienny
sezon lekkoatletyczny .
30-osobowa reprezentacja start

może zaliczyć do udanych. Nasi zawodnicy 7-krotnie stawali na podium (miejsca
I-V), a najlepsze lokaty zajmowali: Milena Sadowska (I m.) Kacper Łakomy (III
m.), Adam Michalik, Daria Bacza, Mirosław Włodek, Grzegorz Skorupski (II m.),
Paweł Ambroziak. W poszczególnych

biegach startowało ok. 50-60 zawodników z klubów naszego województwa.
Przed naszymi zawodnikami następne
starty, między innymi w nowym cyklu
„czwartków lekkoatletycznych”.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz Łukomski

mało ciekawej gry, poważniejsze zagrożenie stwarzają przyjezdni, którym
pomaga nie najlepiej skoncentrowany
w bramce Przemek Noryca. Prezent
naszego bramkarza nie wykorzystał w
tej sytuacji zawodnik Kluczevii, pudłując z kilku metrów. Pięć minut później dośrodkowanie z prawej strony na
głowę Pawła Samala, sfinalizowane
zostaje nieznacznie niecelnym strzałem. Pięć minuty później błąd w wyprowadzaniu piłki popełniają nasi defensorzy. Mocny strzał na bramkę udanie odbija do boku Przemek Noryca. W
29 minucie w polu karnym przewrócony zostaje Paweł Samal, za co sędzia
dyktuje „jedenastkę”. Pechowym wykonawcą okazał się być Artur Sadowski, którego strzał broni bramkarz
przyjezdnych. W 45 minucie piłkę na
prawej stronie otrzymuje Tomasz Bidny. Jego dośrodkowanie na dłuższy
słupek celnym strzałem w przeciwległy róg bramki finalizuje Artur Samal.
Drugie trzy kwadranse to równie
senne tempo. Klarownej sytuacji podbramkowej doczekaliśmy się dopiero
w 65 minucie. Podanie z głębi pola
otrzymał Paweł Samal, który poradził
sobie z obrońcą Kluczevii, jednak uderzenie słabszą lewą nogą zdołał skutecznie obronić golkeeper przyjezdnych.
Wraz ze zbliżającym się końcem
spotkania, napór przyjezdnych narastał. W 83 minucie strzał zawodnika
rywali zza linii pola karnego udanie
obronił Noryca, zaś w 90 minucie przy
biernej postawie obrońców, strzał z 20
metrów przelatuje pod ręką naszego
bramkarza, zmuszając go do kapitulacji. Oznaczało to konieczność rozegrania dodatkowych 30 minut dogrywki.
Na początku jej pierwszej części Piotr
Grochulski, prostopadle podaje do
Damiana Szuberta. Ten nieprzepisowo
powalony przez obrońcę Kluczevii dał
podstawy do tego aby sędzia podyktował kolejny rzut karny. Tym razem sam
„Grochu” pewnie uderzył z jedenastu
metrów wyprowadzając swój zespół na
prowadzenie. W kolejnych minutach
pierwszej części dogrywki, mieliśmy
mnóstwo niedokładności z obu stron,
co jeszcze bardziej obniżało poziom
tego spotkania. Nieco ciekawiej było w
drugiej części dogrywki. W 108 minucie z rzutu wolnego uderza Grochulski,
którego strzał broni bramkarz Kluczevii, zaś chwilę później przyjezdni zdobywają bramkę, jednak z pozycji spalonej. W 115 minucie, prostopadłe
podanie od Grochulskiego marnuje
Paweł Samal, nie wykorzystując sytuacji sam na sam. Trzy minuty później z
ostrego kąta zawodnik Kluczevii próbował zaskoczyć Norycę, jednak bez
efektu. Wynik do końca dogrywki nie
uległ zmianie, co oznacza iż w kolejnej
rundzie wystąpią nasi piłkarze. (msz)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

Q Sprzedam mieszkanie w Resku,
4 pokojowe, 2 łazienki, logia, 2 pomieszczenie gospodarcze, CO,
gaz, 84 mkw. Tel. 502 078 020
Q Kupię mieszkanie dwu lub trzy
pokojowe w Łobzie lub w Drawsku.
tel 509 964 652 lub 504 521 034.
Q Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Łobzie na dłuższy
okres. Tel. 505 963 166.
Q Sprzedam mieszkanie własnościowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamienię na mniejsze w Łobzie. Tel. 693 984 475.
Q Pilnie kupię mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w Łobzie, parter drugie piętro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę
z rozliczeniem lub kupię kawalerkę (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
Q Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Region
Q Szczecin centrum 69 mkw., ładnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmę. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

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

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

INNE

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

Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel. 502 649 119.

Q Do wynajęcia pół domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 667
401 463.

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670

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

Region

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

Region
Q Zatrudnię opiekunkę do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

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

Region

Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

Q Sprzedam tanio działkę budowlaną w Gryficach. Tel. 601 353 075.
Q Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wałowej. Tel.
607 581 517.

Region
Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

Region

Reklama
w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

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

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

Q Domy od 40 tys. zł, technologia
amerykańska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

Q Sprzedam 2 mało używane komplety opon na gwarancji (zimowe i
letnie) o profilu 195 65 R15 Cena
kompletu 720 zł. Tel. 0 605 522 340

QUsługi konserwatorskie: przecieka ci kran, niedomyka się okno, problemy z drzwiami, malowanie i inne
prace konserwatorskie (Łobez i
okolice). Zadzwoń 0601 344 186.

Q PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

Q Koszenie traw - Łobez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoń tel. 601 344 186.

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

Q Zatrudnię sprzedawców do sklepu z odzieżą dziecięco - młodzieżową. Oferty ze zdjęciem przesyłać
na adres: ofertypracy@onet.eu w
tytule wpisując „Praca - Gryfice".

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Q Łobez Korepetycje - szkoła
podstawowa pełen zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szkoła średnia, przedmioty humanistyczne i język niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.
Q Szukam korepetytora do pomocy
przy odrabianiu prac domowych (język polski, matematyka). Praca codzienna tylko student lub uczeń liceum. Tel. 516 015 391.

Q Łobez Obiekt komercyjny - idealny pod działalność i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow.
działki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.
Q Siedlice nr 31 dwie nieruchomości bezpośrednio przylegające: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ładne, nowa zabudowa kuchenna. Udział w
działce 1754 mkw. Cena 73 tys. zł
II. DZIAŁKA 778 mkw. zabudowana altaną murowaną, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. zł. Preferowana sprzedaż dwóch nieruchomości łącznie CENA 88 000 zł.
BN ATUT 600 265 547.
Q Sosnówko działka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
pięknie położona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.

PI£KA NO¯NA
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Stracili 2 bramki
w doliczonym czasie
ISKIERKA Œmierdnica – SPARTA Wêgorzyno 3:3 (1:1)
Sparta: Przemys³aw Noryca, Artur Michalski, Ryszard Jarzyna,
Edward Tondrik, Tomasz Side³, Piotr Grochulski, Jaros³aw
Konieczny, Artur Samal, Daniel Romañczyk (Andrzej
Nadkierniczny), Wojciech Kliœ, Pawe³ Samal (Krzysztof GwóŸdŸ).
Bramki: Samal 11', Side³ 76', Kliœ 86'.
Sêdzia: Daniel Statkiewicz.
Po kilku minutach badania sił
przez oba zespoły, pierwsi odważniej zaatakowali gospodarze, kiedy
to napastnik gospodarzy technicznym strzałem posłał futbolówkę
niewiele nad poprzeczką. W 11 minucie dośrodkowanie z głębi pola na
linię pola karnego otrzymuje Artur
Samal, który niesygnalizowanym i
sprytnym strzałem pokonuje bramkarza rywali, otwierając wynik spotkania. Po stracie bramki inicjatywę
przejęli miejscowi. W 16 min. po
egzekwowanym rzucie rożnym, instynktownie piłkę wybija Przemek
Noryca, ratując zespół przed stratą
bramki. W 28 min. lewą stroną akcję
wyprowadza Artur Samal. Następnie podaje do swojego brata Pawła,
który przedłuża tor lotu piłki do
Wojtka Klisia, który ostatecznie
przegrywa pojedynek biegowy o
ułamek sekundy z bramkarzem
Iskierki. W 28 min. we własnym
polu karnym interweniuje strzelec
bramki dla Sparty. Prowadzący bardzo nierówno to spotkanie arbiter,
wskazał na rzut karny, po wykonaniu którego mieliśmy wynik remisowy. Trzy minuty później znów w
natarciu gospodarze, tym razem
mocny strzał poszybował wysoko
nad poprzeczką. W 37 min. mocnym
strzałem próbuje zaskoczyć bramkarza Iskierki Kliś, jednak uderzył
niecelnie. Nieco mniej pomylił się
Piotr Grochulski w 43 min. wykonując rzut wolny z okolic linii pola
karnego, po strzale którego piłka w
nieznacznej odległości minęła słupek miejscowych. 60 sekund później w polu karnym gospodarzy znalazł się Daniel Romańczyk, który
nie najlepiej uderzył piłkę, ułatwiając tym samym interwencję bramkarzowi Iskierki. Tuż przed gwizdkiem sędziego dogodną akcję przeprowadzili miejscowi, jednak dośrodkowanie na dłuższy słupek nie
wykorzystał napastnik Iskierki, pudłując z bliskiej odległości.
Druga odsłona tego spotkania
była bardziej emocjonująca. Od 46
min. inicjatywę przejęli zawodnicy
trenera Jamrożego, nękając bramkę
gospodarzy. W 47 minucie pięknym
strzałem i nie gorszą interwencją
popisują się kolejno Jarek Koniecz-

ny oraz golkeeper Iskierki. W 53
min. celny strzał „Grocha” z rzutu
wolnego również wyśmienicie
obronił bramkarz gospodarzy. W 56
min. strzał Artura Samala, bramkarz
Iskierki udanie wybił na rzut rożny,
po wykonaniu którego Wojtek Kliś
trafił piłką w słupek. W 59 min.
dośrodkowanie Jarka Koniecznego,
uderzył z pierwszej piłki Artur Samal, minimalnie niecelnie. W 66
min. Wojtek Kliś poradził sobie z
obrońcami w polu karnym, jednak
mocny strzał udanie obronił dobrze
spisujący się bramkarz Iskierki. W
70 min. po raz kolejny na bramkę
rywala uderza Artur Samal, którego
strzał odbija bramkarz, zaś próba
dobitki Wojtka Klisia okazała się
być nieskuteczna. W 76 min. Spartanie znów wyszli na prowadzenie.
Tym razem z około 30 metrów Tomek Sideł uderzył w samo okienko
bramki rywala, nie dając szans
bramkarzowi na skuteczną interwencję. W 83 min. zawodnik Iskierki pada w polu karnym, jednak arbiter tym razem nie wskazał na „wapno”. Cztery minuty przed końcem
Spartanie wychodzą z akcją trzech
na dwóch. Najpierw podanie Klisia
marnuje Krzysiek Gwóźdź, który
ostatecznie zdołał zagrać piłkę w
pole karne, skąd w zamieszaniu do
bramki rywala skierował ją Wojtek
Kliś. Było 3:1 dla Sparty. Dwie minuty przed końcem indywidualnie w
polu karnym szarżował Daniel Romańczyk, oddając strzał lewą nogą,
sprawiając tym samym niemałe problemy bramkarzowi Iskierki.
Nic nie zapowiadało katastrofy,
jaka nastąpiła w doliczonym czasie
gry. W 93 min. piłkarze Iskierki
egzekwowali rzut rożny, gdzie po
płaskim wstrzeleniu, zawodnik
Iskierki zdobył kontaktowego gola.
Po wznowieniu gry, arbiter nadal nie
kończył spotkania. To była już 94
minuta. W ogromnym tłoku w polu
karnym Sparty, piłkę otrzymuje zawodnik Iskierki, który lekkim strzałem doprowadził do wyrównania.
Cały wysiłek jaki włożył zespół w
drugiej części spotkania, został
zmarnowany w ciągu jednej minuty.
Z pewnego zwycięstwa zrobił się
remis, który tak naprawdę jest porażką.
(msz)
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Po ³adnych derbach Sarmata
wychodzi na prowadzenie
SARMATA Dobra - MEWA Resko 5:3 (3:0)
Sarmata: Brodowicz - Surma,
Jaszczuk, Kieruzel, Padziński, Dudek, Pacelt, E. Kamiński, Grzelak,
Dzierbicki, Bonifrowski oraz Bagiński, Anulicz, Załęcki, Mikołowski, Skrobiński, Pabiś.
Mewa: Tichanów - Pietrowski,
Wasiak, A. Pawłowski, Kopka,
Deuter, Błaszczyk, Kęsy, M. Pawłowski, Grygiel, Andrusieczko oraz
Żurawik, Porębski, Gradus.
Strzelcy bramek: Bonifrowski 4
(22’, 31’, 37’, 61’), Kieruzel 1 (65’)
dla Sarmaty, Gradus 3 (71’, 74’,
76’) dla Mewy.
Sędziował Krzysztof Gromadzki; asystowali: Andrzej Duklanowski i Łukasz Struk.
To były ładne derby; mecz był
szybki, zacięty do samego końca i
padło aż 8 bramek.
Z całego przebiegu gry lepsi okazali się gospodarze, którzy – jak przystało na lidera – mają bardziej wyrównany zespół we wszystkich liniach. W Mewie do przerwy nie zagrał Gradus (odczuwał skutki niedawnej kontuzji), zaś Mariusz Błaszczyk został cofnięty do obrony, co
spowodowało, że w ataku zabrakło
strzelców. Efektem była zmarnowana
znakomita sytuacja sam na sam, w
której piłkarz Mewy strzelił wprost w
ręce Brodowicza, który – trzeba przyznać – zachował zimną krew. W drugiej połowy ładną paradą uchronił
zespół od utraty gola, a przy strzelonych golach nie było jego winy. To
silny punkt zespołu.
Mewa chyba niepotrzebnie na
początku wzmocniła obronę, gdzie
rolę dwóch stoperów pełnili Darek
Kęsy i Mirek Pietrowski. Do tego
Błaszczyk, więc w ataku osamotniony „szarpał się” Łukasz Grygiel, któremu trudno było wygrać pojedynki z
kilkoma obrońcami. Ciężar powstrzymania szybkiego Damiana
Padzińskiego wziął na siebie Darek
Kęsy i popełnił dwa głupie błędy,
próbując blokować go... rękami w
polu karnym. Sędzia uznał to za przy-

trzymywanie i podyktował dwa „karniaki”, które Bonifrowski zamienił
na gole.
- Kładzie się na mnie. - krzyczał
wściekły z tego powodu w przerwie
Kęsy.
Ten pojedynek dwóch boiskowych „wyżeraczy” wygrał Padziński.
Podczas, gdy uwagę skupiał na sobie
szarżujący napastnik Sarmaty, na
przedpolu czyhał Wojtek Bonifrowski, który w odpowiednim momencie
wchodził i strzelał. Najpierw walnął
w poprzeczkę i to był sygnał ostrzegawczy. Później strzelił pierwszą
bramkę, dwa karne, czwartego gola
strzelił w drugiej połowie i przy stanie 5:0 mógł spokojnie zejść z boiska.
Ten spokój został jednak wystawiony na próbę w końcówce meczu.
Na boisku pojawił się Marek Gradus
i powiało grozą. Zaabsorbowani atakami i pewni zwycięstwa dobrzanie
przysnęli w obronie. Ten brak czujności bezlitośnie wykorzystał Marek
Gradus strzelając w ciągu pięciu minut trzy gole! Proste wrzutki, Marek
na właściwym miejscu i tylko kulał
piłkę koło nóg bezradnego Brodowicza. Wrzutki robił Darek Kęsy, który
– nie mając czego bronić – poszedł do
przodu. Gdyby ten duet zagrał tak od
początku, wynik mógłby być zupełnie inny. Może Mewa spróbuje tak
właśnie grać, bo układ defensywy
Pietrowski – Kęsy – Błaszczyk poważnie osłabia napad, a dyrygowanie
defensywą przez dwóch tak doświadczonych libero wprowadza więcej
zamieszania, niż przynosi korzyści.
Sarmata zagrał na swoim równym
poziomie. Nie było fajerwerków i nie
był to szczyt możliwości tego zespołu. Musi je pokazać w pojedynku ze
Spartą, do jakiego dojdzie za dwa
tygodnie. Nieocenionym zawodnikiem jest Damian Padziński, który
pohamowuje swoje strzeleckie ambicje nagrywając piłki lepiej ustawionym graczom. Wszystkie bramki padły z jego akcji. Sarmata wyszedł na
prowadzenie w tabeli, Mewa zachowuje wysoką pozycję.
KAR

SPORT
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powiatu łobeskiego

Strzelecki pojedynek
Bonifrowskiego
i Gradusa
Hitem ósmej kolejki rozgrywek klasy okręgowej był pojedynek strzelecki w derbach Sarmaty
z Mewą - Wojtka Bonifrowskiego
i Marka Gradusa. Ten pierwszy
strzelił 4 gole (w tym 2 z rzutów
karnych), ten drugi 3 w ciągu zaledwie pięciu minut, możemy
więc uznać go za króla strzelców
tej kolejki. Wojtek Bonifrowski
toczy pasjonujący bój o tytuł
strzelca z Wojtkiem Klisiem, do
którego doskoczył 4 bramkami,
przy jednym trafieniu Klisia w
meczu Sparty z Iskierką.
W tabeli przetasowania. Sarmata wyszła na prowadzenie po
pechowym remisie Sparty z
Iskierką, co pokazuje, że walka o
V ligę jest otwarta i nie ma tu
pewniaków. Poświadcza to także
zaskakujący remis na własnym
boisku, pretendującego do awansu, zespołu GOK Ehrle z Wichrem Brojce. Odpuścić nie chce
Iskierka Śmierdnica, która po remisie ze Spartą wciąż czyha na
dogodny moment, by wskoczyć
na pudło. Jak wynika z układu
tabeli, mecze o mistrzostwo tej
klasy będą pojedynkami łobesko
- szczecińskimi.
STRZELCY
11 bramek - Wojtek Kliś
(Sparta)
10 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata)
7 bramek - Marek Gradus
(Mewa)
5 bramek - Damian Padziński
(Sarmata)
4 bramki - Łukasz Grygiel
(Mewa), Krzysztof Kieruzel (Sarmata)
3 bramki - Mirosław Pietrowski (Mewa), Krzysztof
Gwóźdź, Piotr Grochulski, Paweł
Samal (Sparta) Kamil Kacprzak
(Światowid)
2 bramki - Jacek Talarowski,
Emil Pilichowski (Radovia), Daniel Romańczyk, Artur Samal
(Sparta), Krzysztof Kopka
(Mewa), Łukasz Olechnowicz,
Dawid Dudek (Sarmata), Paweł
Wielgus, Kamil Iwachniuk,
(Światowid)
1 bramka - Jarek Konieczny,
Tomasz Sideł (Sparta), Dariusz
Kęsy, Mariusz Błaszczyk, Norbert
Harasiemowicz (Mewa), Michał
Koba, Łukasz Brona, Sylwester
Michałowski, Łukasz Zielonka,
Grzegorz Momot (Światowid),
Marek Drożdżewski (Radovia).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
27 bramek - Sparta
23 bramki - Sarmata,
19 bramek - Mewa
12 bramek - Światowid
6 bramek - Radovia
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Na 30 urodziny 3:0
ŒWIATOWID £obez – JANTAR Dziwnów 3:0 (0:0)
Światowid: Paweł Krystosiak
– Łukasz Brona, Łukasz Osiński,
Kamil Kacprzak, Michał Koba,
Grzegorz Momot (Marcin Grzywacz), Piotr Kulczyński, Marcin
Mosiądz (Mariusz Zych), Kamil
Duczyński (Sylwester Michałowski), Paweł Wielgus (Łukasz Zielonka), Kamil Iwachniuk. Trener
Mariusz Poniewiera.
Bramki: Momot 55', Kacprzak 65', Iwachniuk 90'.
Co prawda Jantar zajmował
wyższą pozycję w tabeli i z tej pozycji wydawał się groźnym przeciwnikiem, ale rozpędzona maszyna
Światowida „przejechała” go bez
żadnych problemów. Łobezianie
rzucili się do ataku od pierwszych
minut meczu i tak było do ostatniego gwizdka. Co prawda pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem
bezbramkowym, ale tylko dzięki
temu, że gospodarze grali zbyt indy-

widualnie i chaotycznie, tracąc piłki
na przedpolu Jantara.
Ataki przyniosły skutek w drugiej połowie meczu. Dziesięć minut
po przerwie Mosiądz wykonywał
rzut rożny; dośrodkował płasko i w
zamieszaniu Momot umieścił piłkę
w siatce. Dziesięć minut później
ładną akcję przeprowadzili Kulczyński z Zielonką, który wdarł się
w pole karne i obrońca nie mogąc go
zatrzymać faulował. Rzut karny na
gola pewnie zamienił „etatowy”
strzelec jedenastek Kamil Kacprzak. Gdy mecz już kończył się,
Kulczyński zagrał do Michałowskiego, ten kątem oka dostrzegł
Iwachniuka i nagrał mu piłkę, a ten
wpakował ją do siatki w ostatniej
minucie meczu.
W tym dniu Krystosiak obchodził 30 urodziny, co zespół uczcił
trzema golami, sprawiając radość
nie tylko jemu, ale wszystkim kibicom i sympatykom klubu. (r)

D³ugo oczekiwane
zwyciêstwo Radovii
ZORZA Dobrzany – RADOVIA Radowo Ma³e 0:1 (0:0)
Radovia: Sławek Czekała
– Emil Pilichowski, Krzysztof
Kulik, Rafał Chiloński, Paweł
Wojnarowski, Jacek Talarowski (46' Sylwester Bednarek), Marek Drożdżewski,
Tomasz Kmieć, Rafał Rosiak,
Mateusz Rylling, Irek Kulik.
Trener Henryk Kulik.
Bramki: Pilichowski 87'.
Radovia zmierzyła się ze swoim
bezpośrednim rywalem w tabeli i
musiała ten mecz wygrać, by przełamać passę porażek i nie zamykać
tabeli. Udało się, czego efektem jest
odbicie się od dna i przeskoczenie

Sparta
wzmacnia
linię pomocy
(WEGORZYNO) Jak poinformował prezes Sparty Marcin
Szostakiewicz – zespół zasili
występujący w rozgrywkach I
ligi Futsalu pomocnik Michał
Wójcik.
(r)

Zorzy w tabeli. Teraz ona jest ostatnia.
Mecz w Dobrzanach był wyrównany, z lekką przewagą Radovii w
drugiej połowie. Trener Henryk
Kulik zmienił ustawienie graczy;
libero Kmieć wraz z Drożdżewskim
obstawili linię pomocy, zaś na obronie zagrali młodzi, Rafał Chiloński
i Paweł Wojnarowski. Poradzili sobie. Napór w drugiej połowie przyniósł efekt w postaci bramki dopiero na trzy minuty przed końcem spotkania. Strzelcem okazał się Pilichowski. Jak się dowiedzieliśmy
przy okazji, Marcin „Citko” Tomaszkiewicz przeszedł do trzebiatowskiego zespołu Rega – Merida i
w najbliższym czasie nie zobaczymy go na naszych boiskach.
(r)

Klasa okręgowa – SENIORZY
Wyniki 8 kolejki
Zorza Dobrzany - Radovia Radowo Małe 0:1; Sarmata Dobra Mewa Resko 5:3; Dąbrovia Stara
Dąbrowa - Masovia Maszewo 0:1;
Gok Ehrle Dobra Szcz. - Wicher
Brojce 1:1; Światowid Łobez - Jantar Dziwnów 3:0; Iskierka Śmierdnica - Sparta Węgorzyno 3:3; Fagus Kołbacz - Promień Mosty 3:2;
Korona Stuchowo - Vielgovia
Szczecin 2:0.
1. Sarmata Dobra
20 23-9
2. Sparta Węgorzyno
19 26-9
3. Gok Ehrle Dobra Szcz 18 23-4
4. Iskierka Śmierdnica 18 19-7
5. Mewa Resko
13 19-20
6. Korona Stuchowo
13 10-13
7. Światowid Łobez
11 13-9
8. Masovia Maszewo
11 7-11
9. Jantar Dziwnów
10 7-18
10. Vielgovia Szczecin
9 9-11
11. Promień Mosty
9 12-13
12. Wicher Brojce
8 10-17
13. Fagus Kołbacz
7 10-15
14. Zorza Dobrzany
6 5-16
15. Radovia Radowo M. 5 6-17
16. Dąbrovia Str. Dąbrowa 3 4-14
Klasa okręgowa - JUNIORZY
Wyniki 7 kolejki
Światowid Łobez - Zorza Dobrzany 4:0, Jantar Dziwnów - GOK
Ehrle Polska Dobra Szcz. 1:4, Wicher Brojce - Dąbrovia Stara Dąbrowa 0:2, Masovia Maszewo - Korona
Stuchowo 1:1, Vielgovia Szczecin Sarmata Dobra 2:1, Mewa Resko Fagus Kołbacz 4:1, Promień Mosty
- Iskierka Śmierdnica 6:3, Sparta
Węgorzyno - Radovia Radowo
Małe 6:3.
1. Światowid Łobez
18 24-8
2. Vielgovia Szczecin
16 18-5
3. Promień Mosty
15 29-10
4. Masovia Maszewo
15 27-8
5. Sarmata Dobra
10 25-10
6. Fagus Kołbacz
9 18-17
7. Sparta Węgorzyno
9 15-22
8. GOK Ehrle Dobra Szcz. 9 27-12
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa 8 18-13
10. Zorza Dobrzany
6 13-14
11. Korona Stuchowo
6 8-37
12. Iskierka Śmierdnica
4 19-13
13. Wicher Brojce
4 8-17
14. Mewa Resko
4 11-19
15. Jantar Dziwnów
4 4-40
16. Radovia Radowo Małe 2 4-23

GRANIE W PLANIE
22 września - sobota
15:00 Masovia Maszewo - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
15:00 Mewa Resko - Korona Stuchowo
16:00 Wicher Brojce - Światowid Łobez
16:00 Promień Mosty - Sarmata Dobra
16:00 Radovia Radowo Małe - Iskierka Śmierdnica
17:00 Vielgovia Szczecin - Dąbrovia Stara Dąbrowa
23 września - niedziela
16:00 Jantar Dziwnów - Zorza Dobrzany
16:00 Sparta Węgorzyno - Fagus Kołbacz
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(ŁOBEZ) 16 września Ognisko
TKKF „Błyskawica” w Łobzie
wraz z Łobeskim Klubem Biegacza
„Trucht”, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Łobzie i Starostwa
Powiatowego,
zorganizowało
czwartą już edycję biegów przełajowych im. red. Tomasza Hopfera.
Jak co roku na zawody przyjechali
zaproszeni zawodnicy z wielu odległych miejscowości. Biegacze wystartowali z ulicy Wybickiego. Honorowym starterem był burmistrz Ryszard Sola. Podczas zawodów sędziowali: Zdzisław Bogdanowicz i Roman
Wawrzyniak. W asyście policyjnych
radiowozów peleton zawodników
szybko przemieszczał się w kierunku
miejscowości Unimie. Po kilku kilometrach trasa skręcała w betonowy
dukt prowadzący do starej żwirowni,
za którą był punkt kontrolny i odżywczy. Po jego minięciu zawodnicy biegli
nadal ścieżką ekologiczną, prowadzącą wzdłuż starorzecza Regi. Dalej
trasa przebiegała obok przystani kajakowej, a następnie ścieżką ekologiczną w kierunku cmentarza. Na
ostatnich kilometrach zawodnicy biegli ulicami miasta: Sikorskiego, Słowackiego, Chopina i Siewną, by po 12
kilometrach zakończyć bieg na bieżni
stadionu miejskiego.
Najszybszym zawodnikiem był
Leszek Gałan ze Złocieńca z czasem
0:48:28, bardzo doświadczony maratończyk, który przez cały czas zmagał
się z najmłodszym uczestnikiem zawodów – siedemnastoletnim Marcinem Grynkiewiczem z Łobza
(0:48:31), niestety poza konkursem,
gdyż regulamin przewidywał uczest-

nictwo osób pełnoletnich. Zacięta
walka trwała do ostatnich metrów,
a Marcin przybiegł ze stratą tylko
trzech sekund! Minutę później do
mety dobiegł Grzegorz Staszak ze
Stargardu Szczecińskiego.
Zawodnicy, którzy dotarli już na
metę wraz z liczną publicznością kibicowali wszystkim kolegom i koleżankom docierającym do mety, zagrzewając ich gromkimi brawami.
Gdy już wszyscy ukończyli bieg, zostali poczęstowani przez organizatorów pysznym żurkiem i pieczonymi
kiełbaskami.
Po poczęstunku przystąpiono do
wręczania nagród. W kategorii kobiet
zwyciężyła Iwona Młodziejewska z
Kołobrzegu, druga na mecie była Teresa Miotek z Gdyni, a trzecie miejsce
na podium zajęła łobezianka Elżbieta
Wiśniewska, która jednocześnie została mistrzynią powiatu.
Mężczyźni zostali podzieleni na
dwie kategorie. W młodszej (18-39
lat) tryumfował Grzegorz Staszak ze
Stargardu Szczecińskiego, drugi czas
uzyskał Łukasz Kuczkowski z „Monaru” Grabowo, a trzecie miejsce
zajął zawodnik gospodarzy Marcin
Horbacz z TKKF „Błyskawica” w
Łobzie, zdobywając jednocześnie
tytuł mistrza powiatu. W kategorii 40
lat i powyżej zwyciężył Leszek Gałan
ze Złocieńca, drugie miejsce zajął
również bardzo doświadczony zawodnik – Marian Ostrowski ze Złocieńca. Trzecią lokatę na podium
wywalczył najstarszy zawodnik – Jan
Zdrojewski z Drawska Pomorskiego.
Nagrody zwycięzcom wręczali
zaproszeni goście i sponsorzy tych zawodów: Jerzy Kotlęga - radny sejmi-

Wyrok
Sygn. akt II K 437/07 Ds. 769/07, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w
składzie:Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 28 sierpnia 2007 r. sprawy

Łukasza Jana Jankowskiego

s. Zdzisława i Barbary z d. Pileckiej, ur. 08 marca 1985 r. w Nowogardzie; oskarżonego o to, że: w dniu 5 czerwca 2007 r. o godzinie 18.05 na drodze wojewódzkiej
nr 146, pomiędzy miejscowościami Dobra – Krzemienna, gm. Dobra kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,37
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Łukasza Jana Jankowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk
w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza karę (ośmiu) miesięcy
ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia
kosztów sądowych w całości.

ku wojewódzkiego, Krzysztof Szyszlak - wiceprzewodniczący zachodniopomorskiego TKKF, Ryszard Sola burmistrz Łobza, Ryszard Sola - radny
powiatu, Wiesław Mały ze Starostwa
Powiatowego, Elżbieta Kobiałka przewodnicząca Rady Miejskiej w
Łobzie oraz Stanisława Podyma przewodnicząca Rady Osiedla.
Organizatorzy zawodów pragną

podziękować wszystkim sponsorom, łobeskiej policji za profesjonalne zabezpieczenie trasy biegu na
ulicach miasta, Romanowi Ciechańskimu za pomoc przy zabezpieczaniu trasy biegu na odcinkach leśnych, a także panu Winiarskiemu
za pomoc przy obsłudze punktu
odżywczego i kontrolnego na trasie
biegu.
(r)
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Grzyby z atestem
Sp³oszony z³odziej
Osobówk¹ wymusi³
na ciê¿arówce
( S TA R O G A R D - P R Z E M Y SŁAW) 10 września na drodze Starogard - Przemysław Robert C., kierując samochodem ciężarowym marki
Volvo został zmuszony przez niezidentyfikowanego kierowcę, prowadzącego samochód osobowy do zjechania na pobocze drogi, gdzie zaczepił o drzewa uszkadzając lusterko
i bok naczepy.

Drzewo
(WĘGORZYNO – WIEWIECKO) 10 września na drodze Węgorzyno - Wiewiecko Dariusz K., kierując
samochodem marki Renault Clio, jadąc na łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w przydrożne
w drzewo. Kierowca doznał powierzchownych ran głowy.

Oplem w Mercedesa
(WĘGORZYNO – CHOCIWEL) 11 września około godz. 11:00
na drodze Węgorzyno - Chociwel Tomasz D., kierujący samochodem osobowym Opel Vectra uderzył w tył, jadącego przed nim samochodu Mercedes kierowanego przez Paula M.
Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

Trawka, czy koperek?
(ŁOSOŚNICA) 11 września
około godz. 07:50 w Łosośnicy Stanisława N. ujawniła woreczek foliowy ciemnobrunatnego suszu przypominającego marihuanę, który wypadł
ze spodni jej pasierba Macieja F.
Przeprowadzone testy narkotykowe
nie wskazały jednoznacznie czy jest
to substancja narkotyczna. Woreczek
wraz z substancją zabezpieczono do
badań.

(PRZYTOŃ) 11 września ok. Godziny 22:00 w Przytoniu nieustalony
sprawca usiłował dokonać kradzieży
przewodów elektrycznych z pomieszczenia stolarni. Zanim udało mu się coś
ukraść spłoszył go dozorca.

Jazda z zakazem
(ŁOBEZ) 13 września około godz.
w Łobzie na ul. Segala, Bolesław S.
kierował motorowerem wbrew zakazowi, orzeczonemu przez SR w Łobzie.

Podwójny ³up
(ŁOBEZ) 13 września około godz.
20:45 w Łobzie na ul. Chrobrego sprzed
sklepu Chrobry nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru oraz telefonu
komórkowego Nokia, znajdującego się
w torbie na rowerze. Straty w kwocie
150 poniósł Jan F.

D³ugo nie pojeŸdzi³
(LESIĘCIN) 11 września w Lesięcinie Patryk S. dokonał kradzieży roweru marki KROSS, należącego do Przemysława K. Mienie odzyskane. Sprawca został zatrzymany.

Posz³a szyba
(SZCZECINEK – RUNOWO
POMORSKIE) 14 września o godz.
20:20 kierownik pociągi relacji Szczecinek - Runowo Pomorskie Małgorzata
M. zgłosiła, iż nieznani sprawcy dokonali wybicia szyby w drzwiach pociągu,
powodując straty poniżej 250 zł.

Potr¹cenie pieszych
(ŁOBEZ) 15 września około godz.
9:00 w Łobzie na ul. Kraszewskiego
Stanisław B., kierując samochodem
osobowym Fiat Uno nie zachował szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych, w wyniku czego najechał na przechodzące Jadwigę B. i Paulinę B.

Wyrok
Sygn. akt II K 481/07 Ds. 882/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 sierpnia 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: asesor sądowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwaśna
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29 sierpnia 2007 r., sprawy:

Adama Adamczyka

s. Bogdana i Wandy z d. Gramsz, ur. 23 grudnia 1957 r. w Wałbrzychu;
oskarżonego o to, że: w dniu 05 lipca 2007 r. około godziny 11.40 w Łobzie
na ul. Spokojnej kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości wyrażającym
się zawartością 2,02 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z
art. 178 a par. 2 kk.
I. oskarżonego Adama Adamczyka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 178a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karę 40
(czterdziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na
kwotę 10 (dziesięciu) złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
IV. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w
tym 40 (czterdzieści) złotych tytułem opłaty.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łobzie informuje, że konsultacje dla społeczeństwa oraz klasyfikacja grzybów leśnych przeznaczonych
do sprzedaży z wydaniem atestów
prowadzona jest przez klasyfikatora grzybów codziennie w godzinach od 800 do 900
w siedzibie Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Łobzie przy ulicy
Niepodległości 66 (I piętro, pok. nr 12).

Napromilowani
(RESKO) 10 września o godzinie 23:55 w Resku na ul. Żeromskiego Tomasz S. kierował motorowerem BOATION znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,8 promila).
(SIELSKO) 11 września o godz.
15:10 w Sielsku Leszek B. kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem
1,8 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Sprawca złamał zakaz
sądowy orzeczony przez Sąd Rejonowy w Łobzie.
(RESKO) 13 września około
godz. 13:40 w Resku na ul. W. Polskiego, Piotr N. kierował rowerem
znajdując się w stanie po spożyciu
alkoholu (0,26 promila).
(ŁOBEZ) 14 września o godz.
7:05 w Łobzie na ul. Bema Jerzy P.
kierował samochodem Opel znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,6
promila).
(ŻELMOWO – DARGOMYŚL) 14 września ok. Godz.
19:00 na drodze Żelmowo - Dargomyśl Roman S. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości
(2,4 promila).
(RUNOWO) 14 września o godz.
19:32 w Runowie Tadeusz B. kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,9 promila).
(KRAŚNIK – KĄKOLEWICE) 14 września ok. Godz. 21:20 na

W dni wolne od pracy klasyfikator
dostępny jest pod nr telefonu: 663376702
w godzinach od 1300 do 1400.
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia
2002r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz
uprawnień klasyfikatora grzybów i
grzyboznawcy (Dz.U.Nr 21poz. 178 z
pózn. zmianami).

drodze Kraśnik - Kąkolewice Marian
L. kierował motorowerem znajdując
się w stanie po spożyciu alkoholu (0,4
promila).
(ZAGÓRZYCE) 15 września
około godz. 23:45 na drodze Zagórzyce - Łobez, Tomasz U. kierował samochodem Fiat Panda, znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,5 promila).
Sprawca został zatrzymany i osadzony. Sprawę przekazano do trybu przyspieszonego.
(RESKO) 15 września w godz.
14:15 - 14:30 w Resku przy ul. B. Warszawy sprzed sklepu Biedronka nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru górskiego Forester. Straty w
kwocie 200 zł poniósł Michał C.
(DOBROPOLE) 15 września
około godz 20:50 Dobropolu, Henryk
S. kierował rowerem, znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,3 promila).
(RUNOWO – KRAŚNIK) 15
września około godz 23:10 na drodze
Runowo - Kraśnik, Kazimierz D. kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości (1,9 promila).
(RESKO) 16 września o godzinie 1:35 w Resku na ul. Boh. Warszawy, Marek G. kierował samochodem Ford Escort znajdując się w
stanie nietrzeźwości (2,2 promila),
naruszając zakaz kierowania pojazdami ustanowiony przez SR w
Łobzie.

Wyrok
Sygn. akt II K 478/07 Ds. 849/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 sierpnia 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: asesor sądowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwaśna
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29 sierpnia 2007 r., sprawy:

Andrzeja Zdzisława Gibalskiego
s. Daniela i Genowefy z d. Szymczyk, ur. 07 grudnia 1968 r. w Człuchowie;
oskarżonego o to, że: w dniu 02 lipca 2007 r. w Łobzie na ul. Waryńskiego
kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością
0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskarżonego Andrzeja Zdzisława Gibalskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w
Węgorzynie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 1 (jednego) roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
IV. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od
opłaty w sprawie.
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Zaproszenie na œwiêto szko³y

HUMOR

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 36 brzmiało:
“Nie czyni wojaka złota szabla”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Paweł Niedziela (Łobez), Aleksander Rachwał (Resko), Karolina Płocka (Łobez), Maria Szylinowicz
(Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Stefania Taube (Łobez), Antonina
Kaczmarek (Dobra), Bożena Syjczak (Łobez), Telesfor Waliszewski
(Rogowo).
Nagrodę wylosował pan Paweł Niedziela z Łobza.
Gratulujemy.

Egipt lata 50.
Dolina Królów; międzynarodowa ekipa archeologów odkryła grób nieznanego faraona.
Nikt nie potrafił stwierdzić
jednak którego.
Wezwano specjalistów z
ZSRR.
- Dajcie nam 3 dni powiedzieli Rosjanie.
Naukowcy wrócili po 3
dniach.
- I kto to jest?
- Ramzes XVI.
- Tak, a skąd to wiecie?
- Sam się przyznał swołocz.

