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Radni podnieœli
sobie i burmistrzowi
Od 1 listopada radni
i burmistrz £obza
otrzymywaæ bêd¹
wiêksze uposa¿enia.
Tak¹ jednog³oœn¹
decyzjê podjêli radni
na ostatniej sesji
(patrz strony 3 i 7)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Zarząd
Powiatu Łobeskiego i Rada Powiatu w Łobzie
składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy podejmują trud wychowania młodego pokolenia i niezłomnie niosą kaganek
oświaty. Niech efekty Waszej pracy będą źródłem radości i dumy.
Starosta Łobeski
Antoni Gutkowski

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Kubacki
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W mieszkaniówce
zwrot o 360 stopni
Grzegorz Paciorek

Z drugiej strony

Ostatnie rozstrzygnięcie w sprawie
wyboru nowego podinspektora w wydziale komunalnym łobeskiego urzędu
świadczyć może o tym, że zmiany, jakie
następują w tej kadencji, nie zawsze są
zmianami o 180 stopni. W przypadku
wyboru pani Grażyny Wawrzoły na stanowisko podinspektora w wydziale komunalnym można mówić o zmianie o
360 stopni.
Od momentu wygaśnięcia umowy
z „Administratorem” mieszkaniami
gminy bezpośrednio zajmować będzie
się osoba jeszcze do niedawna z tą właśnie firmą związana. Wybór Grażyny
Wawrzoły jest zapewne jak najbardziej
trafiony merytorycznie – w końcu praca u największego zarządcy nieruchomościami w mieście wiąże się niewątpliwie ze sporym doświadczeniem i
wiedzą na temat problemów mieszka-

niówki. Tyle, że jedną z przyczyn, która spowodowała przejęcie mieszkań z
powrotem przez gminę była jakość
usług, jaką świadczyła gminie firma
pani Hanny Janiec wraz ze swoimi pracownikami. Gros sporów, powstałych
w ciągu kilku ostatnich lat w tworzących się wspólnotach mieszkaniowych
wywołanych było w znacznej mierze
przez działalność, opłacanego przez
gminę, zarządcy. Część tych sporów
można zrzucić na międzysąsiedzkie
zgrzyty – to często powtarzany przez
urzędników
argument.
Można,
zwłaszcza gdy przyjmuje się jakiś
osąd, nie odnosząc się do meritum.
Spraw takich poruszaliśmy kilka i nie
dotyczyły one tylko i wyłącznie animozji między mieszkańcami. Opisywana
przez nas sprawa budynku przy ulicy
Szkolnej, gdzie za remont balkonów
wystawiono cztery różne faktury, czy
choćby sprawa wspólnoty przy ulicy
Niepodległości, gdzie zarząd wspólnoty, chcąc zaskarżyć przed sądem
uchwałę, postawił w stan oskarżenia
samego siebie, bo tak wyglądał proces
pisania uchwał w tej wspólnocie, po-

kazują inny wymiar tych problemów.
Inna sprawa: to dzięki radnym poprzedniej kadencji okazało się, że
umowa gminy z zarządcą jest bardzo
niekorzystna, to właśnie część radnych
poprzedniej kadencji domagała się
skrupulatnego przestrzegania zapisów
umowy i należytego ściągania należności czynszowych. Jedno, co uderzało wówczas w mieszkaniówce, to brak
odpowiedniej kontroli ze strony urzędu. Radni poprzedniej kadencji wcielali się wręcz w rolę urzędników, tocząc na sesjach i komisjach w zasadzie
zupełnie niepotrzebne boje z firmą
pani Janiec. Niepotrzebne, bo problemy te powinni wówczas rozwiązywać
urzędnicy. Wtedy nie mogli. Dziwna
rzecz, że teraz mogą.
Teraz do wydziału, który niegdyś
niewiele mógł, a teraz jak okazuje się to i owo może, dochodzi osoba, której
działalność była, przynajmniej w teorii,
przedmiotem działań „mieszkaniówki”. Pominąć można nawet dawną już w
zasadzie sprawę przetargu na zarządzanie nieruchomościami, do którego stanęły firma pani Wawrzoły i „Admini-

Gdy jeden 15-latek morduje, a drugi okalecza,
to trzeba pytaæ o stan naszej edukacji

Kazimierz Rynkiewicz
Wiem, że to nie jest dobry czas,
wobec nadchodzącego Dnia Edukacji
Narodowej, by poruszać sprawy przykre, ale też dzień ten został ustanowiony na pamiątkę powołania w 1773 roku
Komisji Edukacji Narodowej (pełna
nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca).
Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i
pierwszą tego typu instytucją w Europie, a to już do czegoś zobowiązuje.
Wtedy Komisja miała wypracować
nowy system oświaty w Polsce i go prawie od podstaw stworzyła. Obecnie ten
dzień, jeszcze niedawno zwany Dniem
Nauczyciela, jest raczej okazją do świętowania, niż debatowania nad oświatą,
i wcale bym do tego nie namawiał, gdyby nie ostatnie wydarzenia, mające jednak ścisły związek z całym systemem
oświaty i wychowania.
Wiadomość o tym, że 15-latek,
łobeski gimnazjalista, który dźgnął nożem, doprowadzając do śmierci mężczyznę, został skazany na 15 lat więzienia, jest wstrząsająca. Drugi 15-latek,
również łobeski gimnazjalista, pobił na
dożynkach przypadkowo napotkanego
chłopaka z Dalna, który znajduje się w
śpiączce. To także jest wydarzenie

wstrząsające. Te dwa zdarzenia, a przecież w tle mamy wiele innych mniejszego kalibru, świadczą o zupełnej porażce
wychowawczej rodziców tych dzieci,
ale także całego systemu łobeskiej
oświaty. Te dzieci mają przecież za sobą
jakąś próbę socjalizacji w szkołach, do
których uczęszczały, w instytucjach, z
jakimi się zetknęły, a jednak popełniły
tak brutalne przestępstwa.
Co więc takiego stało się, lub nie
stało, że zachowali się tak, jakby nie
posiadali żadnych wpojonych norm
kulturowych i prawnych, żadnej etyki i
wrażliwości? Co działo się z nimi w
szkole przez 8 lat chodzenia do nich,
poczynając od klasy pierwszej szkoły
podstawowej, po gimnazjum? Na pewno ktoś nauczył ich pisać i czytać, ale
czy nauczył odróżniać dobro od zła?
Zdaję sobie sprawę, jak wiele dzieci
ulega patologiom już w patologicznych
rodzinach, jakich wiele egzystuje
zwłaszcza w popegeerowskich wsiach,
w których często jedyną rozrywką jest
picie alkoholu i przemoc, jak wiele
dzieci wchodzi na drogę przestępstwa
tylko naśladując dorosłych, ale zadaniem szkoły powinno być wyrwanie ich
z tych nawyków, prostowanie charakterów, pokazywanie innych ścieżek i sposobów na życie. Dziecko w wieku 7 lat
nie jest przecież jeszcze dogłębnie zepsute i szkoła ma tutaj duże możliwości
w kształtowaniu jego zachowań od
wczesnych lat. Dlaczego więc po 8 letnim pobycie w szkołach zabija lub bije
kogoś na ulicy? Ale przecież nie tylko
po pobycie w szkole, bo przecież przechodzi przez szereg instytucji pomoco-

wych; takimi dziećmi zajmują się kuratorzy, poradnie, pedagodzy szkolni i pośrednio szereg innych – opieka społeczna, dzielnicowi, komisje przeciwalkoholowe, przeróżne stowarzyszenia. Co
więc szwankuje w tym łańcuchu łobeskiej oświaty, że wstrząsają nami takie
dramatyczne wydarzenia, a ich ofiarami padają niewinni, przypadkowi ludzie. Przypadkowi – to znaczy, że każdego to może spotkać. A to znaczy także, że każdy powinien postawić sobie
pytanie – kto następny i czy to nie będę
ja. Wszyscy podatnicy opłacają te instytucje, by rozwiązywały te problemy.
Więc jeżeli ich nie rozwiązują, to po co
na nie wydawać pieniądze?
Najsmutniejszy w tym wszystkim
jest widok łobeskich szkół, ich zaplecza. „Jedynka” od tyłu to już dramat.
Chwasty, dziury w płocie, szkielet pozostałości po czymś, co przypomina
bramkę do piłki, jakiś chropawy mur i
brudne ściany. Przy żadnej szkole nie
ma boiska nadającego się do gry. Estetyka miejsc wokół szkół to jej zaprzeczenie. To trwa latami i nikogo te widoki nie porażają. Zdaję sobie sprawę,
że poprawienie otoczenia nie naprawi
zepsutych uczniów, ale też mam nieodparte przeczucie, że ta estetyka jest
tylko funkcją etyki w łobeskiej oświacie na różnych jej szczeblach. Etyka i
estetyka kształtują uczucia wyższe. W
tych dzieciach, dzisiaj przestępcach,
takich uczuć nie zaszczepiono. Może
trzeba szukać innego modelu edukacji,
innego systemu oświaty? Poszukiwania trzeba zacząć od pytania, czy stary
się sprawdził...
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strator”, i po którego rozstrzygnięciu
okazało się, że pani Wawrzoła, mimo,
że jej firma była już zarejestrowana,
swoją działalność miała rozpocząć dopiero 1 marca 2002 roku (a przetarg
odbył się w lutym), a wkrótce po ogłoszeniu wyników znalazła pracę w „Administratorze”. W czasie kontroli NIK
ówczesny sekretarz gminy wyjaśniał, że
w czasie przetargu sugerowano się datą
wpisu do ewidencji, nie zaś datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Teraz gmina obdarza panią Wawrzołę sporym kredytem zaufania, powierzając jej skomplikowane problemy zasobu mieszkaniowego, który w
wielu przypadkach jest w stanie wręcz
fatalnym. Nie można przesądzać, że
wybór właśnie tej osoby uniemożliwi
poprawę tego stanu. Trudno też kwestionować merytoryczne przygotowanie nowego urzędnika. Jednak wybór
ten ma prawo budzić wątpliwości wielu mieszkańców.
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Kto widzia³ Mariana Wronê?
Rodzina i Policja proszą o pomoc
w odnalezieniu pana Mariana Wronę, lat 85, który wczoraj, tj. 08.10.07
r. wyszedł z domu przy ul. Niepodległości 8 w Łobzie, około godz. 15.00
i dotychczas nie powrócił.
Mężczyzna ubrany jest w kurtkę
koloru siwego, granatowe spodnie,
czapkę z daszkiem bordową, buty
kozaki – czarne. Może być z psem
jamnikiem, czarnym, bez smyczy.
Mężczyzna ma zaniki pamięci. Ktokolwiek widział zaginionego proszony jest o kontakt z rodziną lub
Policją w Łobzie.
(r)

Urz¹d
kontrolowany

(ŁOBEZ) W łobeskim magistracie kontrola za kontrolą. Niedawno swoją kontrolę w urzędzie
zakończyła Regionalna Izba Obrachunkowa ze Szczecina. Wyniki tej
kontroli jak na razie nie zostały opublikowane przez Izbę. Burmistrz
Ryszard Sola zapewniał na przedostatniej sesji, że są one pozytywne
dla urzędu. W połowie września w
urzędzie pojawił się kontroler NIK.
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Podwy¿ka
diet w gminie

(ŁOBEZ) Na ostatniej sesji
radni podnieśli pensję nie tylko
burmistrzowi. Podwyżka dotyczyła również diet radnych. Dotychczas obowiązujące stawki pochodziły jeszcze z 2003 roku.
Radny otrzymywać będzie 600
zł, zamiast dotychczasowych 440 zł,
przewodniczący komisji – dotychczas 466 zł, teraz 800 zł, zastępca
przewodniczącej – z 777 zł do 800 zł.
Dieta przewodniczącej rady spadnie
z 1295 zł do 1200 zł. Nieobecność
radnego na komisjach i sesjach skutkować ma potrąceniem w wysokości
10% diety za każdą absencję, nie

więcej jednak niż 50% łącznie. Radny straci połowę diety w przypadku
nieobecności na wszystkich komisjach i sesji w ciągu jednego okresu
rozliczeniowego.
Na sesji wszyscy radni głosowali również za podniesieniem diet i
wysokości zwrotu za wyjazdy służbowe dla sołtysów i przewodniczącego Rady Osiedla. Radni ustalili
wysokość diety za każdy udział w
sesji, czy komisji na poziomie czterokrotności ustawowej diety pracowniczej (92 zł). Każdy sołtys
otrzyma ponadto zwrot za koszta
podróży w wysokości 20 zł. (gp)

- Zakres tej kontroli objął działalność urzędu od początku mojej
kadencji – mówił w czasie wtorkowej sesji burmistrz Łobza. – Ten
etap jest już praktycznie zakończony i myślę, że rezultaty są dla nas
dobre. W tej chwili NIK zajmuje się
działalnością ZEC do 2002 roku.
O wynikach obu kontroli będziemy informować czytelników w najbliższych numerach tygodnika. (gp)

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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REKLAMA

Cech Rzemiosł Różnych
w Łobzie
organizuje kurs

Mistrza Sprzeda¿y
oraz kurs BHP.

INFORMACJE
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Dalno pomaga Jankowi,
prosz¹ o pomoc innych

Bliższe informacje
tel. 091 397 09 94

Janek Rokosz (w œrodku) niesie wieniec do¿ynkowy Dalna
(DALNO) Mieszkańcy podłobeskiego Dalna rozpoczęli akcje
charytatywne, by pomóc pobitemu podczas dożynek Jankowi Rokoszowi, który leży w śpiączce. W
niedzielę organizują festyn, na
który zapraszają wszystkich
chętnych.
O tym bezmyślnym pobiciu Janka Rokosza przez dwóch nieletnich
łobezian pisaliśmy w poprzednim
numerze Tygodnika. Prawie powtórzyła się sytuacja z Dalna, gdy dwa
lata temu pobito na dożynkach w
Dalnie Przemka Kmetyka. Janek był
spokojnym, nikomu nie wadzącym
młodym mężczyzną, wchodzącym
w dorosłe życie. Uczył się w BydREKLAMA

goszczy, a do domu przyjechał na
kilka dni. Podczas dożynek niósł
wieniec dożynkowy wykonany
przez mieszkańców Dalna. Padł
ofiarą bezmyślnego, chuligańskiego wybryku dwóch nieletnich, z których jeden miał zaledwie 15 lat.
Po kopnięciu w głowę zrobił mu
się obrzęk, który doprowadził do
utraty przytomności. Janek helikopterem został przewieziony do szpitala w Szczecinie, gdzie pozostaje w
śpiączce. Matka nie pracuje, ojciec
ma rentę, do szkoły chodzą dwie
córki, więc nie ma za dużo pieniędzy
na leczenie Janka. Tą sytuacją przejęli się mieszkańcy Dalna. Wczoraj
troje młodych ludzi zbierało datki w
Łobzie. Po południu szykowali plac

i boisko we wsi, bo w niedzielę chcą
zrobić zawody sportowe, podczas
których chcą uzbierać więcej pieniędzy dla Janka.
- Mamy trochę fantów na loterię,
będzie skromna, ale będziemy zbierać jeszcze do puszek podczas zawodów. - powiedziała nam sołtys
Dalna Grażyna Mądraszek.
Rozgrywki piłkarskie i loteria
odbędą się w niedzielę, a rozpoczną
o godz. 12.00. Mieszkańcy zapraszają do wzięcia udziału.
Chcący pomóc Jankowi mogą
wpłacać datki na konto Łobeskiej
Fundacji Pomocy Dzieciom Święto
Radości; nr konta: 10 1020 2847
0000 1002 0043 5511, koniecznie z
dopiskiem „Dla Janka Rokosza”. (r)

Z ¯YCIA POWIATU
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GDZIE G£OSUJEMY, KTO W KOMISJACH
Podajemy składy komisji wyborczych oraz siedziby lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
w dniu 21 października br. Przypominamy, że członkowie do komisji
byli zgłaszani przez partie startujące
w wyborach oraz po jednym delegowani przez urzędy gmin. Razem
mają za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

£OBEZ
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 1 w Łobzie (SP 2): Krystyna Kogut, Marcin Mężyński, Hubert Sola,
Mariusz Olszówka, Jolanta Kutera,
6. Dorota Stankowska - Adamów,
Katarzyna Jędrulak, Małgorzata
Muszyńska - Rudzka.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 2 w Łobzie (SP 1): Bo gusław
Pawlak, Leokadia Cieśla, Zofia
Krupa, Arkadiusz Borkowski, Iwona Witczak - Płuciennik, Filip Wierudzki, Maciej Dąbal, Magdalena
Kowalec.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 3 w Łobzie (Gimnazjum): Dagmara Pastwa, Ewa Gierszewska - Karau,
Danuta Witulska, Arkadiusz Spałka,
Iwona Kustowska, Joanną Marek,
Tomasz Kiciński, Anna Post.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 4 w Łobzie (Biblioteka): Henryk
Jarzębski, Barbara Popielarczyk,
Piotr Tokarski, Daniel Mirosław
Dobrowolski, Łucja Grabska, Elżbieta Szulc, Piotr Kotwicki, Kamila
Rokosz.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 5 w Łobzie (ŁCT): Irena Sola,
Leszek Micek, Ewa Gajda, Danuta
Wojtowicz, Anna Kamaszko, Waldemar Mężyński, Katarzyna Mozolewska, Ewa Ciechańska.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 6 w Łobzie (ARiMR): Marcin
Mosiądz, Barbara Budrewicz, Krystyna Zienkiewicz, Mariola Kowalewska, Henryk Rudzki, Włodzimierz Buczkowski, Bartosz Konecki, Ewa Skoniecka.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 7 w Łobzie (ŚDS): Marzena Konstanta, Cyprian Taraciński, Elżbieta
Fijałkowska, Marek Olczak, Arkadiusz Żurawek, Zbigniew Kwiatkowski, Ewa Kłyś, Krystyna Osińska.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 8 w Dalnie: Stanisław Tuligłowicz, Patryk Popielarczyk,

Irena Tokarska, Dominik Sola,
Krzysztof Korniluk, Tomasz Drozda, Katarzyna Strzelczyk, Zofia
Osieczko.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 9 w Bełcznej: Grzegorz Piotrowicz, Agnieszka Bryja, Wiesław
Zienkiewicz, Grzegorz Wójtowicz,
Katarzyna Wasilewicz, Ignacy Majchrowicz, Ewa Ilgiewicz Pawlak, Piotr Kielan.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 10 w Zajezierzu: Aleksandra Gruza, Leszek Post, Dorota Zienkiewicz, Anna Sola, Katarzyna Szuraj,
Iwona Sakwa, Urszula Kasprzak,
Zdzisław Urbański.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 11 w Suliszewicach: Maria Lew,
Zdzisław Łubieniewski, Bogusław
Zienkiewicz, Piotr Dynowski, Gabriela Grodziska, Janina Osińska,
Magdalena Macyszyn, Henryka
Markowska.

WÊGORZYNO
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 1 w Węgorzynie (Gimnazjum):
Andrzej Marcinów, Izabela Nadzieja, Marta Chodorowska, Krystyna
Holak, Janina Krzesińska, Maria Fiszer, Janina Zelmanowska.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 2 w Węgorzynie (SP): Barbara
Baryluk, Jolanta Bajowska, Katarzyna Ostrowska, Wanda Łuksza, Jadwiga Krasnodębska, Katarzyna
Zduńczyk, Bożena Miśkiewicz.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 3 w Sielsku: Paweł Marcinów,
Adam Hlib, Monika Łuczyńska,
Anna Drozdowska, Tadeusz Słomiński, Agnieszka Słomińska, Anna
Ociepa.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr
4 w Runowie Pom.: Katarzyna Słomińska, Monika Nadkierniczna, Tomasz Kamiński, Teresa Drozdowska,
Janina Wasilewska - Plesiak, Paweł
Malinowski, Szymon Sitarski.

RESKO
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 1 w Resku (Gimnazjum): Klaudiusz Wasiak, Władysła wa Rutkowska, Marek Maczulski, Alina Borowiec, Wiesława Bujanowska, Ewelina Langa, Patryk Lewandowski, Alicja Tichanów.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 2 (Biblioteka): Janusz Nie-

Informujemy, że
KURS NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB

rozpocznie sie 26.10.2007 roku.

Szczegółowe informacje oraz z zapisy
pod nr tel. 091 39 21 616.

dźwiedź, Artur Sieciechow ski,
Aleksandra Szatkowska, Małgorzata Jaworska, Urszula Dzieżak, Weronika Langa, Iwona Dalnieczyk, Hanka Kurzawińska.
I Obwodowa Komisja Wybor
cza nr 3 w Łosośnicy: Krzysztof
Bieńka, Dorota Kałkun, Wanda Nowowiejska, Zdzisław Brzeziński,
Maria Latocha, Magdalena Kowal,
Dorota Kot, Barbara Bujanowska.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 4 w Łabuniu Wielkim: Emilian
Sidłowski, Cecylia Woźniak, Małgorzata Szatan, Wiesław Słota, Jolanta Wójtowicz, Paweł Gradus,
Małgorzata Buczek, Iwona Lewandowska.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 5 w Starogardzie: Józef Leśniak,
Milena Gut, Renata Sikorska, Maria
Gajewska, Anna Grankowska, Waldemar Augustyn, Emilia Krzywińska, Danuta Poniecka.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 6 w Resku (DPS): Martyna Cyunel, Wiesława Jacewicz, Alicja
Szumna, Lidia Bielecka-Jahnz, Jadwiga Sokalska-Łabas, Ewa Drozdowska, Jadwiga Kot, Genowefa
Drabina.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 7 w Resku (Szpital): Małgorzata
Makuch, Karolina Moszczyńska,
Marzena Bodys, Ewa Podsadna,
Wiesława Roszyk, Wiesława Piaskowska, Jan Junik, Stanisława Barcikowska.

DOBRA
Obwodowa Komisja Wybor cza nr
1 w Dobrej: Alicja Kondratiuk, Małgorzata Stasiak, Dorota Grzywacz, Mariola Skibiszewska, Jadwiga Jadwiżyc,
Urszula Korzonek, Jolanta Kopacz.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 2 w Dobrej: Alicja Wójcicka,
Bożena Kaczemba, Barbara Masal,
Marta Mazurek, Roman Plewiński,
Bogumiła Gałka, Czesława Pleskacz.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 3 w Wojtaszycach: Tadeusz Stasiak, Aneta Kułak, Magdalena Gałka, Małgorzata Osuchowska, Wiesława Gąsiorowska, Agnieszka Buriak, Jolanta Mikołowska.

RADOWO MA£E
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 1 w Radowie Małym: Agata Lipska, Weronika Kasprzak, Małgorzata Kaczmarek, Elżbieta Raczyńska,
Alina Tchórz, Joanna Borkowska,
Violetta Witaszek.
Obwodowa Komisja Wybor cza
nr 2 w Rogowie: Magdalena Górna,
Karolina Podgórska, Bogusława
Wojnarowska, Elżbieta Feluś, Marta
Tchurz, Henryka Podgórska, Elżbieta Bławzdziewicz-Zabłotnyj.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 3 w Radowie Wielkim: Halina
Król, Anna Kasprzak, Elżbieta Walkiewicz, Iwona Lewandowska, Katarzyna Fecak, Wiesława Wawrzyniak, Monika Madalińska.

Ju¿ w niedzielê
wybory uzupe³niaj¹ce
(WĘGORZYNO) W najbliższą niedzielę mieszkańcy kilku wiosek w gminie Węgorzyno
będą wybierać radnego w wyborach uzupełniających.
W miejsce po zmarłym niedawno radnym, mieszkańcy wybiorą nowego przedstawiciela do rady miejskiej, spośród dwóch kandydatów;
Hieronima Cierpisza i Jerzego Banasia. Heronim Cierpisz z Trzebawia ma 53 lat i startuje z listy Nr 1
KWW Gmina dla Mieszkańców
2006 -2010. Jerzy Władysław

Banaś z Cieszyna ma 45 lat i startuje
z listy Nr 2 KWW Dla Dobra Wsi.
Radnego będą wybierać mieszkańcy wsi Cieszyno, Chwarstno,
Małe Węgorzynko, Nowe Węgorzynko, Stare Węgorzyno, Podlipce, Sarnikierz, Trzebawie i Winniki.
Głosowanie odbędzie się w lokalu
wyborczym w Szkole Podstawowej
w Runowie Pomorskim w godz. dd
6.00 do 20.00. W komisji wyborczej
zasiadają: Iwona Kalinowska, Wiesława Kuczyńska, Halina Kwiatkowska, Paweł Malinowski i Mariusz Rataj.
(r)

Dwóch ³awników
z Wêgorzyna
(WĘGORZYNO) Na ubiegłotygodniowej sesji rady miejskiej w Węgorzynie wybrano
ławników do Sądu Rejonowego

w Łobzie do orzekania w sprawach rodzinnych. Dwójka nowych ławników to Róża Durkowska i Dorota Pietkiewicz.

INFORMACJE
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W przedszkolu
brakuje miejsc

(ŁOBEZ) Jeszcze a latach 80 –
tych w mieście było aż sześć
przedszkoli. Bezrobocie, spadek
liczby urodzeń powodowały
decyzję o ich likwidacji. Teraz
wobec ożywienia gospodarczego i poprawy na rynku pracy
popyt na usługi przedszkolne
jest coraz większy.

- Byłam osobą bezrobotną i
pobierałam zasiłek dla bezrobotnych, ale udało mi się zdobyć pracę w Łobzie . Mieszkam z mężem
poza Łobzem i do pracy musimy
dojeżdżać. Mamy 5-letniego syna
i problem. Nie mogę oddać syna
do przedszkola z powodu braku
miejsc . Mieliśmy w Łobzie piękne przedszkole, ale dla Urzędu
Miasta było za drogie w utrzymaniu. Teraz brak jest miejsc i nie
chcą przyjąć mojego syna do
przedszkola, bo powiedziano mi,
że na jedno miejsce przypada 5-ro
dzieci. Przypominają mi się czasy
komuny, kiedy wówczas też brakowało miejsc w przedszkolu
szczególnie dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą. Kiedy zdobyłam pracę,
niestety będę musiała z niej zrezygnować, ponieważ nie ma, kto
REKLAMA

się zaopiekować moim synem,
kiedy ja pracuję? I jak w Łobzie
ma zniknąć bezrobocie, kiedy
większość kobiet jest w podobnej
sytuacji? Kiedy lokalna władza
zrozumie, że trzeba odpowiednio
wcześniej przygotować odpowiednie warunki oraz dać odpowiednią motywację pracującym
rodzinom, samotnym matkom i
ojcom, aby pomóc im w realizacji
zdobycia i utrzymania pracy?
Cóż, pozostaje mi się zwolnić z
pracy i siedzieć w domu z dzieckiem robiąc za pomoc domową na
zasiłku i bez perspektyw! – napisała do nas jedna z czytelniczek.
W przedszkolu znajduje się
obecnie 263 dzieci. Na liście
oczekujących jest ich około dwudziestki. Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola
rozpoczyna się z początkiem marca i kończy się w połowie kwietnia. W pierwszej kolejności
przyjmowane są sześciolatki. W
pewien sposób uprzywilejowane
są dzieci już do przedszkola
uczęszczające (ich rodzice muszą
jednak, tak jak inni zmieścić się w
terminie). Preferuje się również
dzieci, których oboje rodzice pracują lub wychowywane przez
jedną osobę. Na rekrutację ma
również wpływ orzeczenie specjalisty (np.: laryngologa), wskazujące na konieczność objęcia
dziecka specjalną opieką. W zasadzie jednak - kto pierwszy, ten
lepszy.
Jak na razie jednak nie zanosi
się na zwiększenie ilości miejsc i
zwiększenia zatrudnienia w placówce. Burmistrz zapowiada rozpoczęcie budowy nowej placówki na 2011 rok.
(gp)

tygodnik łobeski 9.10.2007 r.

Op³aty adiacenckie w £obzie

Gmina zainwestowa³a,
w³aœciciele zap³ac¹
(ŁOBEZ) Właściciele nieruchomości w pobliżu, których gmina
poczyniła ostatnio inwestycje infrastrukturalne zapłacą jednorazową
opłatę, z powodu wzrostu wartości
ich posesji. Opłata ta, zwana adiacencką, wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami, zatwierdzonej przez Sejm w sierpniu 1997
roku, jeszcze pod koniec rządów
SLD. Ustawodawca wyszedł wówczas z założenia, że polepszenie infrastruktury w pobliżu danej nieruchomości, a co za tym idzie zwiększenie jej wartości rynkowej winno
zostać zrekompensowane publicznemu inwestorowi (najczęściej jest
to gmina) w postaci jednorazowej
opłaty. Wysokość jej zależy od różnicy między wartością pierwotną, a
wartością wycenioną już po pojawieniu się nowej infrastruktury.
Wartość działki wzrasta również w
wyniku podziału danej nieruchomości. Tą sytuację posłowie postanowili również wykorzystać do zasilenia gminnych budżetów. Ustawa
wywoływała i nadal wywołuje sporo kontrowersji. Można zastanowić
się, że skoro za „moje” pieniądze,
pochodzące z podatków wykonano
daną inwestycję, to, dlaczego do-

datkowo mam za nią płacić. Z drugiej strony polepszenie infrastruktury jest swego rodzaju prezentem,
zwłaszcza dla właściciela, pragnącego pozbyć się danej działki.
W tym roku opłatami adiacenckimi w Łobzie objęte zostaną nieruchomości przy ulicach Chopina,
Moniuszki i Szymanowskiego. Został tam wykonany ostatnio gazociąg i droga (na Chopina). Gmina
jak dotąd nie pobierała opłat, czekając na rozporządzenie do ustawy,
określające zasady wyceniania nieruchomości. Takie rozporządzenie
pojawiło się dopiero w styczniu
2007 roku. Pobieranie opłat adiacenckich jest obowiązkiem gminy –
tak przynajmniej twierdzą władze
łobeskiego magistratu, powołując
się na uwagi kontrolującego obecnie urząd pracownika NIK. Już teraz
wydział nieruchomości prowadzi
procedury, związane ze ściąganiem
opłat. Właściciel każdej nieruchomości zapłaci od 1300 zł do 4000 zł.
Kwota ta to 30% wartości różnicy
między poprzednią wyceną, a
obecną już po uzbrojeniu. Wyceny
dokona rzeczoznawca, zatrudniony
przez gminę. Opłata ta jest jednorazowa i można ją rozłożyć na raty. (gp)

£awnicy wybrani
(ŁOBEZ) 20 osób, mieszkańców gminy Łobez pełnić będzie do
2011 roku rolę ławników w Sądzie
Rejonowym w Łobzie w czasie
rozpraw i posiedzeń, dotyczących
spraw rodzinnych. Podczas wtorkowej sesji rady miejskiej radni
podczas tajnego głosowania wybrali ławników, spośród 26 złożonych kandydatur.
Na mocy uchwały rady ławnika-

mi zostali: Elżbieta Fijałkowska,
Krzysztof Malinowski, Halina Kamińska, Ryszard Olchowik, Jan
Rzeszutek, Teresa Sola, Aleksander
Daszkiewicz, Barbara Koleśnikow,
Wanda Kwiatkowska, Joanna Lipska, Alicja Orzechowska, Józefa
Spałka, Urszula Bąk, Andrzej Bejnar, Wanda Biela, Alicja Draczyńska, Zofia Majchrowicz, Andrzej
Kozieł, Stanisław Siwiecki i Zdzisław Szklarski.
(gp)

Gra¿yna Wawrzo³a zajmie
siê ³obesk¹ mieszkaniówk¹
(ŁOBEZ) Z końcem października upływa okres wypowiedzenia
umowy między gminą Łobez, a
„Administratorem” na zarządzanie
mieszkaniami. Urząd przygotowuje
się do przejęcia zasobu mieszkaniowego w bezpośredni zarząd. Zajmować będzie się tym wydział infrastruktury komunalnej. 3 października odbył się drugi etap konkursu na

stanowisko podinspektora w wydziale, mającym zajmować się bezpośrednio sprawami mieszkaniówki. Komisja konkursowa wybrała na
to stanowisko Grażynę Wawrzołę.
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 9 osób. W chwili rozstrzygania drugiego etapu pani
Wawrzoła była jeszcze pracownikiem „Administratora”.
(gp)

tygodnik łobeski 9.10.2007 r.
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Nowa droga
w Prusinowie

(£OBEZ) Radni postanowili podnieœæ pobory
burmistrzowi Ryszardowi Soli. Na ostatniej, wtorkowej
sesji rady miejskiej przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kobia³ka przedstawi³a projekt uchwa³y, podnosz¹cej
zarobki burmistrza do mo¿liwie maksymalnego
poziomu.
Wszyscy radni jednogłośnie
poparli projekt uchwały. Od 1 listopada burmistrz otrzymywać
będzie 4620 zł pensji zasadniczej
i 1550 zł dodatku funkcyjnego.
Na jego zarobki złoży się dodatkowo dodatek za wysługę lat, w

wysokości 20% zasadniczych
poborów (926 zł) i dodatek specjalny na poziomie 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego (1854 zł). Burmistrz
Sola zarabiać będzie łącznie 8960
zł brutto.
(gp)

Po¿egnanie lata w Domu
Dziecka w Zajezierzu

(ŁOBEZ) 10 maja 2007 roku
Gmina Łobez ogłosiła przetarg na
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pusinowo – z płyt drogowych o wymiarach 3 m x 1,5 m.
Otwarcie złożonych ofert nastąpiło
w dniu 24 maja 2007 roku. Po otwarciu i przeanalizowaniu ofert Komisja Przetargowa wybrała ofertę
Przedsiębiorstwa
Konserwacji
Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych S.A. w Szczecinie ul. E.
Orzeszkowej nr 29, która spełniła
wszystkie warunki ogłoszonego
przetargu i zaoferowała cenę brutto
128.012,93 zł na wykonanie prac. Z
powyższą firmą podpisano umowę,

ustalając termin wykonania prac tj.
rozpoczęcie 15 czerwiec 2007 roku,
zakończenie 12 wrzesień 2007
roku. W czasie odbioru Komisja
stwierdziła, że zadanie zrealizowano w pełnym rzeczowym zakresie,
terminowo, zgodnie z zawartą
umową oraz z należytą starannością
i obowiązującymi normami drogowymi. Prace wykonane zostały
przez pracowników zatrudnionych
w Łobeskim oddziale pod nadzorem
Dyrektora Oddziału pana Henryka
Juszkiewicza.
Oprac. Marian Kozioryński
UM Łobez

Zaproszenie

(ZAJEZIERZE) W dniu 22
wrzeœnia br. w Domu
Dziecka w Zajezierzu dzieci
i m³odzie¿ po¿egna³y lato.
Pogodny ciepły dzień zachęcał
do wspólnej zabawy. Wychowankowie Domu Dziecka uczestniczyli w
konkursach rysunkowych, zręcznościowych, a także ze znajomości zna-

nych i lubianych bajek. Każdy zwycięzca otrzymał nagrodę. Pieczone
kiełbaski, grochówka dobra zabawa
- piknik udał się znakomicie.
Spotkanie współorganizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w ramach
realizacji programu „Mój wybór –
Moja Przyszłość – kontynuacja”
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
(r)

Dni otwarte
w Domu Dziecka
(ZAJEZIERZE) Dyrektor i pracownicy Domu Dziecka w Zajezierzu
zapraszają wszystkich chętnych pragnących pełnić funkcję rodziny zastępczej na Dni Otwarte w Domu
Dziecka w Zajezierzu.
Rodzina zastępcza to forma zastępczego środowiska rodzinnego, które
powstaje na mocy orzeczenia Sądu.
Dzieci w rodzinie zastępczej przebywają do czasu uregulowania ich sytuacji
prawnej. Utworzenie rodziny zastęp-

czej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy rodzicami
zastępczymi a dzieckiem, jak w przypadku adopcji. O wszystkich szczegółach dotyczących tworzenia rodziny zastępczej można będzie dowiedzieć się
podczas Dni Otwartych w Domu Dziecka
w Zajezierzu, zaplanowanych na 20 października (sobota) w godz. 9-14, oraz na
17 listopada, również w sobotę, w godz.
9-14. W tych dniach można będzie spotkać się z pedagogiem, pracownikiem socjalnym i wychowawcami. Dodatkowe
informacje: tel. 091 397 83 93.
(r)

Komentarze internautów
Komentarz do artykułu „Sąd uchylił decyzję premiera”.
Czytelniczka podpisująca się jako „Pielęgniarka” napisała: „Będą się
odwoływać w nieskończoność, pracownicy byłego ZOZ dalej będą czekać na zaległe pobory z 2003 roku za okres 8 miesięcy, gdyby to dotyczyło pracowników powiatu, to dawno byłoby po sprawie, a mówią że
żyjemy w państwie prawa i mamy demokrację”.

INFORMACJA
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Reklama

Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl

tygodnik łobeski 9.10.2007 r.
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Z ¯YCIA POWIATU

Pani Halina Szymańska, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, kandydatka na posła do
Sejmu RP, wraz z innym kandydatami z listy Prawa i Sprawiedliwości w dniu 13
października (sobota) odwiedzi autobusem wyborczym miejscowości Powiatu
Łobeskiego, według poniższego harmonogramu.
1. Węgorzyno 10:00-10:45 Rynek - ul. 3-go Maja
2. Siedlice, godz. 11:00-11:15, przy sklepie
3. Dobra, 11:40-12:30, Rynek
4. Radowo Małe, 12:50-13:40, plac przed ośrodkiem zdrowia
5. Radowo Wielkie, 13:50-14:10, koło placu zabaw
6. Resko 14:30-15:20, plac przed biblioteką
7. Starogard Łobeski 15:35-15:50 (koło szkoły podstawowej, przy drodze na Dobrzyce)
8. Łobez 16:10-17:30, Łobeskie Centrum Turystyki
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIA Z KANDYDATAMI

URZĄD MIEJSKI W DOBREJ ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541
e-mail: burmistrz@dobragmina.pl, www.dobragmina.pl

Bur
mis
tr
ej og³asza nabór
Burmis
mistr
trzz Dobr
Dobrej
na wolne stanowisko
do spraw inwestycji, budownictwa
i zagospodarowania przestrzennego
1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw
publicznych
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku
• nieposzlakowana opinia
• wykształcenie mim. średnie
2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość obowiązujących przepisów z zakresu inwestycji i budownictwa
• znajomość pracy w administracji,
• znajomość przepisów KPA.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. inwestycji , budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
• prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
• ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
• sporządzanie bieżących informacji, okresowych analiz i ocen rozwoju
gospodarczego gminy
• wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji na
planowanie inwestycyjne oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją
gminnych inwestycji.
• pozyskiwanie śrrodków na realizację inwestycji gminnych z funduszy
pomocowych, przygotowywanie
wniosków w tym zakresie
• organizowanie przetargów i innych form zamówień publicznych
• przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych
• prowadzenie spraw budowlanych, organizowanie nadzoru budowlanego
4. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• zaświadczenie o niekaralaności – druk zapytania dostępny na bip.dobragmina.pl
• kserokopie świadectw pracy
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
• dokument poświadczający wykształcenie
• zaświadczenie lekarskie
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, w sekretariacie lub
pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
ds.inwestycji, budownictwa oraz zagospodarowania przestrzennego do
dnia 26.10.2007r do godz. 15.30.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek
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14 października w Łobeskim Domu Kultury o godzinie 17:00

odbędzie się spotkanie

z kandydatami do Sejmu i Senatu RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Swój przyjazd zapowiedzieli

S³awomir Nitras, Arkadiusz Litwiñski oraz
Krzysztof Zaremba.

Wszystkich chętnych zapraszamy.
Zarząd Platformy Obywatelskiej w Łobzie

Za¿alenie prokuratury
nadal nie rostrzygniête
(WÊGORZYNO) 5 marca S¹d
Rejonowy w £obzie
postanowi³ umorzyæ jeden z
zarzutów postawionych
przez Prokuraturê
Okrêgow¹ w Szczecinie
burmistrz Gra¿ynie
Karpowicz.
Zarzut ten dotyczył narażenia
gminy na straty w wyniku przekazania prywatnej spółce ziemi
otrzymanej od ANR na zadania komunalne. Kilkanaście dni później
Prokuratura Okręgowa
złożyła zażalenie do
Sądu Okręgowego w
Szczecinie. Pomimo upływu kilku
miesięcy zażalenie prokuratury
wciąż pozostaje nie rozpatrzone.
Jak dowiedzieliśmy się w Sądzie
Okręgowym w Szczecinie rozstrzygniecie w sprawie zażalenia proku-

ratury nastąpi dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Postanowienie to
dotyczy
skargi
wniesion e j
przez
radnych
Węgorzyna na decyzję

wojewody uchylającą uchwałę,
przekazującą reprezentowanie gminy przewodniczącej rady Monice
Kuźmińskiej. Uprawomocnienie
się orzeczenia WSA nastąpi na początku listopada.
(gp)

PUP informuje

Wzrasta
stypendium za sta¿
Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie informuje, iż zgodnie z
Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o
zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, od dnia 26 października 2007
roku wzrośnie wysokość stypendium z tytułu odbywania stażu lub
przygotowania zawodowego. Będzie ona wynosiła 140% zasiłku dla
bezrobotnych, czyli około 750 zł
brutto. Stypendia z tytułu odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy przyznane
przed dniem wejścia w życie ustawy
będą wypłacane w dotychczasowej
wysokości.

Do dnia 31.09.2007 roku Powiatowy Urząd Pracy sfinansował i finansuje nadal staże dla 240 osób i
przygotowania dla 779 osób. (LM)

Podziêkowania
Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom meczu charytatywnego, jaki odbył się w
Łobzie,
nauczycielom
i
uczniom Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Łobzie, społeczności
łobeskiej oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc chorej Magdzie.
Magda i Rodzice

OG£OSZENIE
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GMINA £OBEZ PRZEJMUJE
OD FIRMY „ADMINISTRATOR”
LOKALE KOMUNALNE

Jeden milion zaleg³oœci podatkowych,
a nie piêæ milionów
W gazecie „Twój Region” z 12
września br. Redaktor Naczelny
dwukrotnie wprowadził w błąd
wszystkich swoich czytelników, a
tym samym i wielu mieszkańców
Gminy Łobez. Według Pana Marcela Kaźmierowicza w ciągu obecnej kadencji Burmistrza Ryszarda
Soli zaległości z tytułu podatków i
opłat osiągną poziom 5 milionów
złotych.
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej 30 sierpnia między innymi poinformowałem zebranych, że stan
zobowiązań podatkowych utrzymuje
się już od wielu lat na poziomie zbliżonym do jednego miliona. I tak wynosił on odpowiednio na koniec:
2003 – 1.062 tys. zł, 2004 – 1.102 tys.
zł, 2005 – 926 tys. zł. Na 31 grudnia
ubiegłego roku (a więc na początek
obecnej kadencji Burmistrza) zaległości z podatków rolnego, leśnego,
od nieruchomości i od środków transportowych wynosiły łącznie 1.043
tys. zł, a na 31 sierpnia br. 991 tys. zł.
Z podanych powyżej kwot wynika, że

relatywnie do uzyskiwanych wpływów podatkowych (które przecież
corocznie wzrastają) – zobowiązania
tych nielicznych i niesolidnych podatników maleją (z około 25 % do 20 %).
Bezsporne natomiast jest to, że
większość zaległości podatkowych
wobec naszej Gminy na przestrzeni
ostatnich lat ma kilkunastu tych samych podatników, w tym kilka niewypłacalnych osób prawnych. Podejmujemy w Urzędzie Miejskim wszelkie działania zmierzające do odzyskania naszych dochodów budżetowych. Wszyscy zaś wiemy jak długotrwałe są procedury sądowo – egzekucyjne. W mojej opinii prawie stały
poziom zaległości podatkowych (nominalnie w zł) świadczy wręcz o dobrej pracy Wydziału Finansowo –
Budżetowego.
Natomiast nie ulega wątpliwości,
że stanów zaległości z poszczególnych lat nie można w żadnym wypadku jednak sumować!
Piotr Szymczak
Skarbnik Gminy

POWIATOWO-GMINNE
DO¯YNKI £OBEZ 2007
23 września 2007 roku, przy wyjątkowo sprzyjającej aurze, odbyły
się Powiatowo-Gminne Dożynki.
Uroczystości Święta Plonów rozpoczęto mszą w Kościele Parafialnym
p.w. NSPJ w Łobzie, którą odprawił
ks. proboszcz Stanisław Helak.
Oprawę muzyczną mszy przygotowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod
batutą kapelmistrza Bogumiła Winiarskiego. Po zakończeniu uroczystości
kościelnych w kierunku starego boiska
wyruszył barwny korowód dożynkowy
w którym uczestniczyły delegacje sołectw z gmin powiatu Łobeskiego. Tegorocznymi starostami dożynek byli:
Pani Hanna Mikołajewska z Zajezierza
oraz Pan Waldemar Zakrzewski z Bonina, którzy przekazali bochen chleba z
tegorocznych zbiorów na ręce Starosty
Łobeskiego Pana Antoniego Gutkowskiego oraz Burmistrza Łobza Pana Ryszarda Soli. Po części oficjalnej zaprezentowany został bogaty program artystyczny w wykonaniu: Kapeli Ludowej
„Łobuziacy”, Powiatowego Zespołu
Tańca Ludowego, Chóru Prerii
„Uśmiech” – z tryskającą energią Panią
Teresą Zienkiewicz, chóru Gimnazjalnego w Radowie Małym, pod kierunkiem Macieja Kosmali, Koła Gospodyń

w Zajezierzu oraz Zespołu Folklorystycznego „Mazowszanie” z Karolina.
Organizatorzy przygotowali również
konkurencje sprawnościowe, budzące
wiele emocji jak również wiele radości.
Dożynkom towarzyszyło ogłoszenie
wyników konkursów zorganizowanych
przez sołectwo w Bełcznie na „Najładniejszą zagrodę” i „Najładniejszy balkon”. Po kilku godzinnej rywalizacji
między gminami ogłoszono wyniki
oraz wręczono nagrody zwycięzcom.
Tegoroczną rywalizację wygrała gmina
Radowo Małe a drużyną zamykającą
tabele okazała się niezwykle gościnna
ekipa gospodarzy dożynek.
W części wieczornej wystąpiły zespoły muzyczne, które rozgrzały publiczność wieloma znanymi szlagierami. Gwiazdą wieczoru była Jan Zieliński SHOW EX-BOLTER oraz zespoły
łobeskie SPRINT - BAND i RIMEJK.
Organizatorzy kierują szczególne podziękowania w stronę wszystkich pracowników, którzy przyczynili się do
sprawnej organizacji tegorocznych dożynek
Ukłony kierujemy w stronę wspaniałej łobeskiej publiczności i zaproszonych gości przybyłych na dożynki
za ciepłe przyjęcie wykonawców i
wspaniałą zabawę.

Ju¿ dziœ wymieñ dowód osobisty
W dalszym ciągu trwa procedura wymiany dowodów osobistych.
Mieszkańcy gminy Łobez sukcesywnie składają wnioski o wymianę
dowodów osobistych. Średnio
dziennie składanych jest około 20 –
30 wniosków. Jeżeli w takim tempie
wnioski te będą składane istnieje
szansa, że prawie wszyscy mieszkańcy zdążą przed końcowym terminem.
W miesiącu wrześniu 2007 r.
złożono 422 wniosków, a wydano
219 dowodów osobistych. Nadal nie
złożyło wniosku 1485 osób.
Z uwagi na fakt, że w ostatnim
okresie zwiększyła się liczba składanych wniosków o wymianę dowodu, a jednocześnie realizowane są
wnioski o wydanie dowodu, czas
wyprodukowania dowodu osobistego proporcjonalnie się wydłuża.
Obecnie czas oczekiwania na nowy
dowód osobisty – od złożenia wniosku – to około dwa miesiące.

Burmistrz Łobza informuje, że
w związku ze złożonym w dniu 10
września 2007r. przez firmę „ADMINISTRATOR” - Zarządca Nieruchomości Hanna Janiec wypowiedzeniem umowy o zarządzanie
mieszkaniowym zasobem Gminy
Łobez, która wygasa w dniu 31 października 2007 r., z dniem 1 października 2007 r. rozpoczęło się
przejmowanie lokali komunalnych
przez Gminę.
W związku z powyższym od
dnia 1 listopada 2007r. nadzór nad
mieszkaniowym zasobem Gminy
przejmuje Gmina Łobez
W pierwszej kolejności przejmowane będą lokale w budynkach
stanowiących własność Gminy
Łobez, a następnie lokale w budynkach wspólnotowych i pustostany.
Od 1 listopada 2007 r. zobowiązania z tytułu czynszu należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego (I
piętro) lub na konto Urzędu Miejskiego – BS Goleniów/Oddział
Łobez nr rachunku 8993 7510 3826
0048 3520 0000 10.

Wykaz nieruchomoœci do zbycia w Gminie £obez
Burmistrz Łobza zawiadamia, że na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego i przy ul. Niepodległości wywieszono wykazy dotyczące sprzedaży
lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Łobzie przy ulicy: Kraszewskiego 11/2, Mickiewicza 1/7, Bema 15a/4, oraz na terenie gminy: Wysiedle 30/3,
Wysiedle 30/2, Dalno 21b/2, Suliszewice 29/1, Suliszewice 20/2, Dalno 20/12.
OGŁOSZENIE Burmistrza Łobza z dnia 14 września 2007 r.
Burmistrz Łobza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami użytkowymi o pow. 419,20 m2 i o pow.
237,60 m 2 oznaczonej numerem geodezyjnym 805 o powierzchni 4095 m˛,
poůoýonej w Łobzie przy ulicy Podgórnej, objętej księgą wieczystą Kw nr 5701.
Ww. nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 805 przeznaczona jest na cele zabudowy i towarzyszącego
zagospodarowania o wiodącej funkcji wytwórczo-składowej.
Cena wywoławcza do przetargu - 320.000,00 zł, wadium 32.000,00 zł
Sprzedaż na własność - 100 % ceny uzyskanej w przetargu, płatne w terminie
jednego miesiąca od dnia przetargu, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium terminie do dnia
do godz. 14 w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 89 9375 1038 2600 4835 2000
0010 Bank Spółdzielczy Goleniów O/Łobez.
Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2007 r. o godz. 9 45 w Urzędzie
Miejskim w Łobzie w pokoju nr 21.
OGŁOSZENIE Burmistrza Łobza z dnia 12 września 2007 r.
Burmistrz Łobza ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obr. Niegrzebia z przeznaczeniem na zabudowę
mieszkaniową z usługami towarzyszącymi (działki nieuzbrojone)
1. działka nr 17/32 o pow. 549 m2 cena wywoławcza 5520,- zł + 22 % VAT, wadium 552,-zł
2. działka nr 17/33 o pow. 685 m2 cena wywoławcza 6870,- zł + 22 % VAT, wadium 687,-zł
3. działka nr 17/34 o pow. 726 m2 cena wywoławcza 7280,- zł + 22 % VAT, wadium 728,-zł
4. działka nr 17/35 o pow. 766 m2 cena wywoławcza 5520,- zł + 22 % VAT, wadium 552,-zł
5. działka nr 17/36 o pow. 762 m2 cena wywoławcza 7680,- zł + 22 % VAT, wadium 768,-zł
6. działka nr 17/37 o pow. 771 m2 cena wywoławcza 7720- zł + 22 % VAT, wadium 772,-zł
7. działka nr 17/38 o pow. 749 m2 cena wywoławcza 7510,- zł + 22 % VAT, wadium 751,-zł
8. działka nr 17/39 o pow. 826 m2 cena wywoławcza 8280,- zł + 22 % VAT, wadium 828,-zł
9. działka nr 17/40 o pow. 1172 m2 cena wywoławcza 11720,- zł + 22 % VAT, wadium 1172,-zł
10. działka nr 17/41 o pow. 1026 m2 cena wywoławcza 10280,- zł + 22 % VAT, wadium 1028,-zł
11.działka nr 17/42 o pow. 781 m2 cena wywoławcza 7820,- zł + 22 % VAT, wadium 782,-zł
12.działka nr 17/43 o pow. 846 m2 cena wywoławcza 8480,- zł + 22 % VAT, wadium 848,-zł
13.działka nr 17/44 o pow. 1006 m2 cena wywoławcza 10080,- zł + 22 % VAT, wadium 1008,-zł
14.działka nr 17/45 o pow. 1350 m2 cena wywoławcza 13520,- zł + 22 % VAT, wadium 1352,-zł
Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2007 r. o godz. 1115 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.
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Targi Handlowo - Biznesowe
Svalov 22-23 wrzeœnia 2007 r.
W dniu 20 września 2007 r. wieczorem, na zaproszenie partnerskiej Gminy Svalov z południowej Szwecji, wyruszyła z Łobza delegacja, w skład której
wchodzili:
zastępca Przewodniczącego Rady
Miejskiej Łobza - Bogdan Górecki;
dwoje pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za przygotowanie wyjazdu i sprawną obsługę
uczestników delegacji i stoiska targowego za granicą Magdalena Kowalec
i Zbigniew Martyniak
troje przedsiębiorców z Łobza
zaproszonych do uczestnictwa w targach - Pani Ewa Ruksza - przesiębiorca branży drzewnej, produkująca
już na rynek skandynawski wyroby z
drewna, Pan Andrzej Niedźwiedzki
współwłaściciel Zakładu Przetwórstwa
Mięsnego „BAN”, również sprzedającego swoje wyroby do krajów Unii Europejskiej oraz Pan Jacek Szafrański
reprezentujący Firmę transportową
specjalizującą się w przewozach zrębków, trocin, kory itp.
W targach organizowanych co 2
lata przez partnerską Gminę Svalov
uczestniczyliśmy już po raz czwarty.
Poza przedsiębiorcami i firmami z
gminy Svalov biorą tradycyjnie udział
różnej branży firmy i ośrodki naukowo
- doświadczalne z całej Skanii (Lund,
Malmo, Landskrona), a także przedstawiciele władz i przedsiębiorcy innych
gmin partnerskich Svalov takich jak:
Kalundborg z Danii, Kedainiai z Litwy
(również nasza gmina partnerska),
Kyriz z Niemiec.
W tym roku w programie dwudniowych targów zaprezentowało się około
100 wystawców różnego kalibru. Stoisko Gminy Łobez zaaranżowane przez
Nas wyróżniało się poprzez swój wygląd, koloryt i różnorodność prezentowanych towarów i miłą obsługę odwiedzających gości oficjeli, przedsiębiorców, zwykłych mieszkańców a także licznej polonii.

Degustacja polskiego pieczywa z
łobeskiej piekarni GS, przekazanego
nam przez Pana Prezesa Ryszarda
Dubickiego, w połączeniu z wyśmienitymi wyrobami wędliniarskimi „BAN”
braci Niedźwiedzkich, podanych na
drewnianych tacach produkowanych w
różnych odmianach przez firmę „LIGNOTERM” w połączeniu z kolorowymi
wydawnictwami na temat naszej gminy
przekazywanymi dla zainteresowanych
zapewniła widoczne powodzenie na
targach.
Poza uczestnictwem w targach w
czasie formalnych i nieformalnych
spotkań prowadzono rozmowy na
temat możliwości wzbogacenia wzajemnych kontaktów partnerskich w
dziedzinach nie tylko biznesowych.
Dzięki uczestnictwu w spotkaniach i
targach Nasza Gmina, już dobrze
rozpoznawalna przez wielu z uczestników poprzednich targów, jej przedsiębiorcy - ugruntowali swoją pozycję
i markę w tej części Skanii.
Trudno w tej chwili zmierzyć efekty
naszej wizyty w Svalov, bo upłynęło
jeszcze za mało czasu, i poza obustronnymi podziękowaniami, dwoma emailami biznesowymi (o innych jeszcze
nie wiem) oczekujmy pozytywnego
potwierdzenia udziału markowych zespołów Unihokeja z Landskrony i
Helisnborga w Turniejach Unihokeja
2008 w Łobzie.
W tym miejscu w imieniu Burmistrza Łobza pragnę podziękować
wszystkim uczestnikom wyjazdu do
Svalov za ubogacenie naszego stoiska
na targach, a także Starostwu Powiatowemu w Łobzie za użyczenie dekoracji na stoisko, Centrum Integracji
Społecznej „Od Nowa” za wypożyczenie
wyrobów rękodzielniczych prezentowanych na stoisku. O rozwoju współpracy,
nowych kontaktach biznesowych, pomiędzy gminami Łobez i Svalov, będę
informował na bieżąco.
Zbigniew Martyniak

Z PRACY RADY
MIEJSKIEJ W £OBZIE
W dniu 25 września 2007 r. odbyła
się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
w Łobzie, na której radni jednogłośnie
podjęli uchwałę w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych części ulicy
Niepodległości w mieście Łobez.
Od dnia 1 stycznia 2008 roku część
ulicy Niepodległości, na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do
skrzyżowania z ulicą Segala, będzie
drogą gminną. W tej chwili jest to część
drogi wojewódzkiej nr 151.
***
Dnia 2 października 2007 r. odbyła
się XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w
Łobzie, na której podjęto następujące
uchwały:
1) w sprawie wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Łobzie do orzekania w sprawach rodzinnych na okres kadencji 2008-2011.
2) w sprawie przyjęcia „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Łobez
2007-2013”,
3) w sprawie zatwierdzenia „Planu
odnowy miejscowości Bełczna, gm.
Łobez, wraz z opisem zadań planowanych do realizacji” przedłożonego przez
zebranie wiejskie w Bełcznie,
4) w sprawie zmian budżetu gminy
Łobez na rok 2007,

5) w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie własności nieruchomości w
celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie gminy Łobez (dot. wsi Dobieszewo),
6) w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie własności nieruchomości w
celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie gminy Łobez (dot. wsi
Grabowo),
7) zmieniająca uchwałę Nr IX/84/03
Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 września 2003 r. w sprawie ustalenia diet
oraz zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych gminy Łobez,
a także diet dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych
gminy Łobez, członków rady sołeckiej i
rady osiedla,
8) w sprawie ustalenia diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych Rady Miejskiej w Łobzie,
9) w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łobza.
Uchwały powyższe zamieszczone
są w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu
Miejskiego
w
Łobzie
(www.bip.lobez.pl) oraz wyłożone są do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, pokój
nr 2 (parter).
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Z wydzia³u Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
W okresie od stycznia do września 2007 roku wykonano następujące prace
zmierzającedo pozyskania pozabudżetowych środków finansowych krajowych i
zagranicznych:
1. Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego-Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego: „Poprawa
funkcjonowania Łobeskiego Domu Kultury poprzez kompleksową termomodernizację i doposażenia”. Kwota projektu 510.754 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 407.700 zł.
2. Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Rozwój
inicjatyw lokalnych: „Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Łobeskiego Domu Kultury”. Kwota projektu 58.160 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 24.600 zł.
3. Wniosek o przyznanie środków finansowych na międzynarodową współpracę
dzieci i młodzieży -„Międzynarodowy Festiwal Zespołów Młodzieżowych w Łobzie.”
Kwota projektu 74.563 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 16.000 zł.
4. Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa - Edukacja
kulturalna i upowszechniania kultury: „Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowych
Zespołów Artystycznych” Kwota projektu 74.563 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 45.200 zł.
5. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - „Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Zajezierzu, gmina Łobez”. Kwota projektu 573.092 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 461.660 zł.
6. Wniosek o dotację Ministerstwa Edukacji Narodowej - „Międzynarodowy Festiwal
Młodzieżowy Zespołów Artystycznych - Łobez 2007”. Kwota projektu 74.563 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 8.000 zł.
7. Realizacja zadania publicznego - Międzynarodowa wymiana i współpraca dzieci
i młodzieży - „Polska-Białoruś - Muzykujemy razem”. Kwota projektu 19.106 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 7.450 zł. Przyznana dotacja 7 450 zł.
8. Wniosek o dofinansowanie do Funduszu dla organizacji pozarządowych MFEOGiNMF – Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Łobzie: „Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa”. Kwota projektu 131.700 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 117.700 zł.
9. Wniosek o dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2007r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych - „Samorządowy program na rzecz rozwoju dzieci
wiejskich gminy Łobez 2007r.” Kwota projektu 172.618 zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania 120.160 zł.
10. Wniosek o dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2007r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - „Wakacje na sportowo”. Kwota projektu 28.700 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 19.300 zł. Przyznana dotacja 19 300 zł.
11. Wniosek o dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2007r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych - „Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej gminy Łobez”. Kwota projektu 91.230 zł. Wnioskowana
kwota dofinansowania 63.790 zł.
12. Wniosek o dofinansowanie realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - „Na wsi też można”. Kwota projektu 87.814 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 44.210 zł.
13. Wniosek o dofinansowanie realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.- Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - „Edukacja dla przyszłości”. Kwota
projektu 8.100 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 5.600 zł.
14. Wniosek o dofinansowanie realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - „Zajęcia dla gimnazjalisty”. Kwota projektu
26.856 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 18.356 zł.
15. Wniosek o dofinansowanie realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - „Pomoc dla dzieci wiejskich z Bełczny”. Kwota
projektu 27.015 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 18.640 zł.
16. Wniosek o dofinansowanie realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - „Równać do najlepszych”. Kwota
projektu 66.676 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 46.000 zł.
17. Wniosek do Kuratorium Oświaty w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Kwota projektu 31 000 zł. Wnioskowana
dotacja 23 250 zł.
18. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej na terenach wiejskich” „Budowa boiska w Rynowie, gmina Łobez”. Kwota
projektu 37.791,78 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 18.895 zł. Przyznana dotacja 18.895 zł.
19. Realizacja zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert pn. - Promocja województwa poprzez sport: „Organizacja w Łobzie międzynarodowych imprez sportowych promujących województwo zachodniopomorskie w 2007 roku”.
Kwota projektu 28.758 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 8.200 zł.
20. Wykonano „Plan odnowy wsi Bełczna, gmina Łobez”.
21. Wykonano „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łobez 2007 – 2013”.
22. Wniosek w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego programu operacyjnego „Rozwój sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” pn. „Zakup wyposażenia świetlicy
wiejskiej i urządzenie placu zabaw we wsi Bełczna, gmina Łobez”. Wartość projektu
41 472 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 33 000 zł.
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„Obiecuję, że będę się starał być dobrym uczniem i dobrym kolegą”

Przyjêci w szeregi uczniów

(RESKO) Wieloletni¹ tradycj¹ naszej szko³y jest
uroczyste pasowanie dzieci klas I na uczniów. 26
wrzeœnia 2007 r. kolejne 56 wychowanków prze¿ywa³o
wielkie emocje – pasowanie na ucznia i tym samym
do³¹czy³o do naszej szkolnej spo³ecznoœci.
Punktualnie o godz. 16.00 w sali
Biblioteki Miejskiej w Resku dyrektor Szkoły Podstawowej Bożena
Tomecka powitała uczniów, rodziców, nauczycieli uczących oraz
przybyłych gości. Wychowawczyniami klas pierwszych zostały: Renata Gajdzis, Ryszarda Czaban i
Ewa Kwiatanowska.Była to doniosła chwila w życiu uczniów i szkoły.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły, uczniowie
złożyli ślubowanie na sztandar naszej szkoły. Dyrektor “wielkim
ołówkiem” dokonała ważnej ceremonii – aktu pasowania dzieci klas
REKLAMA

I na uczniów. Z wielką radością i
powagą uczniowie przyjmowali pasowanie. W dalszej części uroczystości dostali pamiątkowe dyplomy
i obdarowani zostali upominkami.
Na zakończenie dyrektor szkoły powiedziała, aby uczniowie wysoko
cenili honor swojej szkoły, a swoją
nauką, pracą i zachowaniem przynosili jej zaszczyt.
Starsi koledzy z klas II powitali pierwszaków wierszami i piosenkami. Po części oficjalnej
była chwila dla fotografów i
wspólna zabawa integrująca społeczność szkolną.
(sz)
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

INNE

£obez

£obez

Q Sprzedam mieszkanie 62 mkw w
Resku. Tel. 0 602 257 305

Q Krzewy żywopłotowe - ligustr,
dereń, tawua, forsycja, pigwowiec.
Łobez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395

Q Sprzedam mieszkanie w Łobzie.
Tel. 500 800 700.
Q Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Łobzie na dłuższy
okres. Tel. 505 963 166.
Q Pilnie kupię mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w Łobzie, parter drugie piętro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

Gryfice
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 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokoje wraz z kuchnią i
Łaznienką o ogólnej powieżchni 46
mkw (+ poddasze do remontu) oraz
działkę o obszarze 727 mkw w Dorowie województwo zachodnio-pomorskie. Cena 50 tys zł. Tel. 880 143
121

NAUKA
Q Łobez Korepetycje - szkoła
podstawowa pełen zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szkoła średnia, przedmioty humanistyczne i język niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

MOTORYZACJA

£obez
Q Sprzedam MITSUBISHI COLT
1991 na częsci. Tel 698 676 984

Region
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

Q Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.
QSprzedam dachówkę cementową
używaną. Cena 50 gr za sztukę.
Tel. 607 247 518.

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

NIERUCHOMOŒCI

£obez

US£UGI

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

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

Q Sprzedam barak 20mkw stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03

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

Q Zamienie dom 180 mkw. na mniejszy o połowę w Łobzie. Tel. 091 397
45 06.

Q Sprzątanie biur i mieszkań - tel.
0604 373 143

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

Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143

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

Q Dywanopranie - 0604 373 143

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670

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

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.

Region

QSprzedam pasiekę minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

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

Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.

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

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

PRACA

£obez
Q Firma transportowo-handlowa
„Andreas” w Łobzie poszukuje kierowcy kat C.E. Tel 502 079 240
Q Firma „Trójka” w Węgorzynie zatrudni kierowców z kategorią C+E
Tel. 601 930 220.
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.

Reklama
Tel./fax
091
3973730

Gryfice

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

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

Œwidwin
QTłumacz przysięgły - francuski
Tel. 694 667 941.
QZespół muzyczny; tel. 512 138 741

Region

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
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Zbigniew Harbuz nagrodzony

CIEKAWE SEMINARIUM
(DRAWSKO POM.-£OBEZ) Tegoroczne Wojewódzkie
Obchody Œwiatowego Dnia Turystyki odby³y siê w
dniach 26-27 wrzeœnia na Pojezierzu Drawskim. W
dwudniowych uroczystoœciach wziê³y udzia³ w³adze
województwa, w³adze samorz¹dowe oraz
przedstawiciele bran¿y turystycznej. Wrêczono nagrody
zas³u¿onym dla turystyki.
Główna część obchodów odbyła
się w Drawsku Pomorskim. Podczas
gali wręczono honorowe odznaki
„Za zasługi dla turystyki” nadane
przez Ministra Sportu i Turystyki.
Jednym z odznaczonych był pan
Zbigniew Harbuz z Łobza, który
pojawił się na gali w Drawsku Pomorskim.
Pana Zbigniewa Harbuza znają
doskonale mieszkańcy Łobza i nasi
czytelnicy z jego licznych artykułów i publikacji ukazujących się od
lat w Tygodniku Łobeskim. Wielokrotnie dzielił się swoimi wrażeniami z podróży po kraju, ostatnio
opisując ulicę Łobeską znajdującą
się w Poznaniu. Kilka dni temu
wrócił ze zjazdu byłych mieszkańców Brzeżan (skąd pochodzi), jaki
odbył się w Polanicy Zdroju. Stały
bywalec Klubu Nauczyciela, nie
opuszcza żadnej imprezy kultural-

nej w Łobzie i okolicy, a także...
meczów Światowida, w którego
zarządzie jeszcze niedawno zasiadał. Lubi wypuścić się na wędrówkę pieszą z „Błyskawicą”. Przygotowuje i wydaje własnym nakładem
różne opracowania, w tym publikowane w odcinkach w Tygodniku
„Kalendarium Łobeskie”. Wieloletni członek PTTK, propagator turystyki i uroków Ziemi Łobeskiej.
Mając szerokie kontakty w kraju
zawsze podsyła różnym ludziom
materiały dotyczące Łobza. Zawsze uśmiechnięty i uczynny. Panu
Zbyszkowi w tym roku stuknęło 75
lat!
- Chciałoby się mieć 18 lat i przy
tym mieć obecny rozum. - tak krótko
i skromnie podsumował te kilkadziesiąt lat pan Harbuz. Gratulujemy mu odznaczenia i życzymy 100
lat w zdrowiu.
Redakcja

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

„TRZEBIATÓW
- SPOTKANIA POMORSKIE”
12 października 2007 r.
9.30 Rozpoczęcie seminarium.
10.00 – 10.20 Edward Włodarczyk „Pomorze Zachodnie jako pogranicze po 1945 r.”
10.20 – 10.40 Ewelina Kwiatkowska „Polscy robotnicy przymusowi
III Rzeszy – na przykładzie mieszkańców Ziemi Trzebiatowskiej i
okolic”.
10.40 – 11.00 Paweł Szulc „Autochtoni na Pomorzu”.
11. 00 – 11.20 Piotr Żak „Trudne początki. Organizacja administracji, napływ osadników, stabilizacja życia w Gryficach i Trzebiatowie do lipca 1945 r.”
11.20 – 11.40 Detlef Witt „ Max
Uëcker”.
11.40 – 11.50 Anna Jabłonowska „Pierwsze polskie lata na Pomorzu. Uformowanie się środowiska plastycznego w Szczecinie w l.
1945 – 48”.
Kawa i dyskusja.
12.20 – 12.40 Marek Dworaczyk „Wczesnośredniowieczne początki Gąbina”.
12.40 – 13.00 Zbigniew Sobisz
„Flora naczyniowa cmentarzy gminy Trzebiatów”.
13.00 – 13.20 Erich Müller –
„1000 zapomnianych mordów”.
13.20 – 13.40 Dariusz Bienek
„Wieś Chomętowo do 1945 r.”
13.40 – 14.00 Halina Szkudlarek – Feliksiak „Dzieje nadmorskiej
miejscowości Mrzeżyno” .
14.00 – 14.20 Peter Palm „Tra-

dycyjne budownictwo (ludowe) ryglowe na Pomorzu Zachodnim”.
Przerwa
16.15 - 16.35 Paweł Pawłowski
„Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu”.
16.35 – 16.55 Andrzej Chludziński „Nazwiska mieszkańców Kłodkowa koło Trzebiatowa z roku 1835”.
16.55 – 17.15 Grzegorz Kwiatkowski „Historia II Pułku Ułanów”.
Dyskusja
18.30 KONKURS „Potrawa pomorska”
13 października 2007 r.
9.30 – 9.50 Pastor Hans Udo Vogler „Sławne i znane osobistości
z Pomorza i na Pomorzu przed rokiem 1945”.
9.50 – 10.10 Renata Teresa Korek „Obcy czy swój? W kręgu małżeństw mieszanych w gminie Trzebiatów”.
10.10 – 10.30 Małgorzata Sobolak „Akcja Wisła”.
10.30 – 10.50 Anna Rzepecka
„Sąsiady”.
10.50 – 11.10 Daria Bilo „Jubileuszowe uroczystości mniejszości ukraińskiej. 60-lecie akcji
„Wisła” i 50-lecie parafii grekokatolickiej”.
Dyskusja, kawa.
12.00 Wyjazd do Robów. Zwiedzanie kościoła w Robach ( referat
J. Kochanowska „Fundacja Zofii
Holsztyńskiej dla kościoła w Robach”). Poczęstunek integracyjny
w Robach.
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IMPREZA CHARYTATYWNA

Zebrali dla Magdy

(£OBEZ) Niedzielny turniej
siatkówki, zorganizowany w
celu pozyskania œrodków na
pomoc ciê¿ko choruj¹cej
Magdzie wykaza³ spor¹
hojnoœæ mieszkañców £obza
i sponsorów imprezy.
W czasie ostatniej sesji rady
miejskiej wynik tego charytatywnego przedsięwzięcia podsumował jego pomysłodawca Arkadiusz Siwiński.
- Chciałbym podziękować
wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania tego turnieju, władzom gminy, radnym, sponsorom i mieszkańcom. Z samych licytacji zebraliśmy 6114 zł. 1,5 tys. zł udało
się nam uzyskać w wyniku
sprzedaży
przyniesionych
ciast. Po doliczeniu wpłat, które wpłynęły na pomoc Magdzie, łącznie zebrano około 10
tys. zł. Sprawą Magdy udało się
nam zainteresować regionalną
telewizję i parę dużych firm –
powiedział.
(gp)
REKLAMA

REKLAMA
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Dogonili remis
w ostatniej minucie

III rzut Pucharu Polski

Pomorzanin
pokonany
w Wêgorzynie

MEWA Resko – GOK EHRLE POLSKA Dobra Szczeciñska 2:2 (1:1)
Mewa: Libiszewski – Pietrowski, Pawłowski M., Żurawik,
Pawłowski A., Frost (75' Porębski), Deuter (60' Kopka), Kęsy,
Wasiak, Grygiel, Błaszczyk (65'
Gradus). Trener Dariusz Kęsy.
Bramki dla Mewy: 30' Błaszczyk, 90' Kęsy.
Czerwona kartka: 85' Arek
Pawłowski.
Mecz z bezpośrednim rywalem
w tabeli, zajmującym miejsce przed
Mewą, mógł zmienić ten układ, ale
w Resku padł remis i układ w tabeli
się zmienił, bo ten remis spowodował, że po wygranej Masovii to ona
zdegradowała Mewę o jedną pozycję w tabeli. Na szczęście Mewa
zajmuje stabilną wysoką pozycję i
może spokojnie traktować tę zamianę miejsc z Masovią.
Mecz w Resku był typowym
meczem walki. Mewa przystąpiła
do niego bez Artura Andrusieczki,
który wyjechał na studia. Niestety, w

tym pojedynku to ona musiała gonić
wynik, walcząc do ostatniego
gwizdka o wyrównanie. GOK strzelił dość przypadkową bramkę; Marcin Libiszewski wyszedł do strzału,
ale piłka odbiła się po drodze i po
rykoszecie wpadła do bramki. Wyrównał Mariusz Błaszczyk, który
dobił piłkę po strzale Łukasza Grygiela.
Na początku drugiej połowie
reszczanie przycisnęli dobrzan, ale
bez efektu bramkowego. Wykorzystali to goście, którzy strzelając piłkę lobem nad Libiszewskim znowu
uzyskali prowadzenie. Gospodarze
wyrównującego gola zdobyli dopiero w 90 min. meczu i dopiero odetchnęli z ulgą. Po sfaulowaniu Mirka Pietrowskiego w polu karnym
rzut karny na bramkę zamienił Dariusz Kęsy. Sędzia doliczył jeszcze
pięć minut gry, podczas której szansę na strzelenie bramki miał Grygiel, ale zapędził się za daleko od
bramki.
(r)

£obezianie graj¹
w SALPS
(£OBEZ-SZCZECIN) 3
paŸdziernika br. dru¿yna
³obeskich siatkarzy
rozpoczê³a rozgrywki w
SALPS, czyli Szczeciñskiej
Amatorskiej Lidze Pi³ki
Siatkowej.
Pomysłodawcą i założycielem
tej ligi jest pan Zbigniew Maciejewski, sędzia klasy krajowej. Historia
SALPS ma już 14 lat, bo od tylu
sezonów możemy na szczecińskich
parkietach oglądać zmagania siatkarzy “amatorów”. W tym sezonie
dzięki pomocy Urzędu Gminy i
Miasta Łobez, który sfinansował
opłatę startową, postanowiliśmy
spróbować swoich sił na parkietach
SALPS. Od paru sezonów startujemy w wielu imprezach siatkarskich,
odnosząc w nich spore sukcesy, min.
zajęliśmy 2 miejsce w finałach LZS
w ubiegłym sezonie oraz 3 miejsce
w maratonie siatkówki, organizowanym cykliczne przez pana Arkadiusza Siwińskiego w Dobrej.
SALPS składa się z 3 lig męskich
oraz ligi kobiecej. My swój udział
rozpoczęliśmy od klasy najniższej,
czyli trzeciej, z ogromnymi nadzieja-

mi na awans do 2 ligi w przyszłym
sezonie. W inauguracyjnym meczu
spotkaliśmy się z drużyną o dość niespotykanej nazwie “O co chodzi”.
Mecz był jednostronnym widowiskiem wygranym przez nas 3:0, w
setach do 11,12 i 14. Tym samym staliśmy się pierwszym liderem 3 ligi.
Drużyna zagrała w następującym
składzie: Paweł Rorata, Grzegorz
Kowalczyk, Łukasz Kowalewski,
Rafał Szyliński, Mateusz Witas, Leszek Szmach, Tomasz Dorawa oraz
Marcin Mężyński. W oczach wielu
obserwatorów staliśmy się murowanym faworytem do awansu do 2 ligi.
Czas pokaże, czy mieli rację.
Kolejny mecz już we wtorek, 9
października, ze spadkowiczem z 2
ligi drużyną Megawat. Będzie to
bardzo dobry sprawdzian naszych
umiejętności.
Ze sportowym pozdrowieniem
Łukasz Kowalewski.
P.s. Szukamy osób lub instytucji
chętnych do sponsorowania drużyny,
gdyż dojazdy do Szczecina pochłaniają sporą ilość pieniędzy. Naszej
drużynie marzą się także profesjonalne dresy i stroje i inne siatkarskie
akcesoria. Z góry dziękujemy za jakąkolwiek pomoc. Proszę o kontakt
pod nr tel. 606 445 362.
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SPARTA Wêgorzyno – POMORZANIN Nowogard 3:2 (2:0)
Sparta: Przemysław Noryca
(Jonatan Sawka) – Ryszard Jarzyna (Artur Michalski), Zbigniew Nadkierniczny, Marcin
Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny, Artur Samal, Dominik Raj, Michał Wójcik, Artur Sadowski, Damian Szubert (Daniel
Romańczyk), Paweł Samal
(Łukasz Rzepka).
Bramki: 27’ i 35’ (k) Michał
Wójcik oraz 84’ Paweł Samal.
W trzeciej rundzie piłkarskiego
Pucharu Polski na szczeblu okręgu,
los po raz kolejny przydzielił podopiecznym trenera Jamrożego zespół z V-ligowego frontu, ekipę
Pomorzanina Nowogard. Obie jedenastki nie wystąpiły w optymalnych składach, co sprawiło, iż mecz
toczył się w zupełnie przeciętnym
tempie.
W 3 minucie przyjezdni groźnie
egzekwują stały element gry, jednak
minimalnie niecelnie. Trzy minuty
później groźnie głową uderzał
Paweł Samal, którego strzał obronił
bramkarz Pomorzanina. Między 16
a 20 minutą trzykrotnie atakowali
przyjezdni. W pierwszej próbie
mocny strzał z lewej strony udanie
odbił Przemek Noryca, w drugiej
napastnik Pomorzanina oddał mocny strzał wprost w naszego bramkarza, zaś w 20 minucie po uderzeniu
zawodnika rywali głową nasz golkeeper przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. W 27 minucie Sparta
wychodzi na prowadzenie. Na listę
strzelców wpisuje się Michał Wójcik, który otrzymał podanie przed
polem karnym, następnie poszedł z
piłką do boku “kładąc bramkarza” i
mimo rozpaczliwej interwencji jednego z obrońców gości, pewnie
umieścił futbolówkę w siatce. SieREKLAMA

dem minut później w polu karnym
faulowany zostaje Paweł Samal.
“Jedenastkę” na drugą bramkę zamienia ponownie Michał Wójcik.
W 40 minucie sam Paweł Samal
decyduje się na strzał z linii pola
karnego, który broni bramkarz rywali.
Od początku drugiej połowy inicjatywę przejęli goście. W 57 minucie dośrodkowanie na dłuższy słupek przepuszcza wprowadzony po
przerwie do bramki Jonatan Sawka,
co pozwala gościom zdobyć bramkę kontaktową. Trzy minuty później
przyjezdni wychodzą z kontrą, po
której piłka trafia w słupek. W 62
minucie mocny strzał zza linii pola
karnego nieznacznie minął poprzeczkę bramki Sawki. Dwie minuty później zrobiło się 2:2. Akcja
podobna do tej sprzed dwóch minut,
sfinalizowana zostaje celnym strzałem niemalże w samo okienko bramki bramkarza Sparty. Cztery minuty
później po drugiej stronie groźnie
uderzał Łukasz Rzepka, minimalnie
niecelnie. 60 sekund później przyjezdni marnują dogodną okazję na
podwyższenie wyniku, po tym, jak
zagrana piłka wszerz pola karnego
mija wszystkich znajdujących się
tam zawodników. W 84 minucie
Daniel Romańczyk podaje na 11
metr do Pawła Samala, który nie
namyślając się za wiele uderzył
mocno, pokonując bramkarza i
jednocześnie zdobywając trzecią
bramkę dla swojego zespołu. W
ostatnich minutach meczu dogodnej
okazji na podwyższenie rezultatu
nie wykorzystują Paweł Samal oraz
Daniel Romańczyk. Wynik do końca spotkania nie uległ już zmianie,
co oznacza, że to węgorzyński zespół wystąpi w kolejnej rundzie
Pucharu Polski.
(msz)
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powiatu łobeskiego

Powoli zarysowuje siê
uk³ad si³ w tabeli
Niespodzianką tej kolejki jest
porażka Sarmaty w derbach powiatu z Radovią w Radowie Małym. Po porażce z Mewą w Resku
w Pucharze Polski to druga z rzędu
porażka Sarmaty i widać, że słabnie on w walce o lidera, bo po
zwycięstwach Sparty i Iskiernki
obie te drużyny odskoczyły na kilka punktów. Czy Iskierka odskoczy jeszcze wyżej, zadecyduje najbliższy mecz na szczycie, bo ta
drużyna przyjeżdża do Dobrej na
mecz z Sarmatą.
Za to dzięki temu zwycięstwu
Radovia uciekła z ogona tabeli.
Poprzedni remis i obecne zwycięstwo są być może zwiastunem lepszej gry radowian i jest nadzieja, że
będziemy oglądać jak drużyna
idzie w górę tabeli.
Po tej kolejce widać, że zarysowuje się wyraźny układ w tabeli;
o lidera walczą Sparta i Iskierka.
Za nimi uformowała się grupa silnych zespołów od miejsca 3 do 10,
którą to grupę zamyka beniaminek
Jantar Dziwnów z 14 punktami, a
poniżej grupa spadkowa, czyli zespoły, które będą walczyć o utrzymanie w lidze. Obie grupy dzielą
na razie 4 punkty, ale widać z przebiegu gry, że ta różnica może się
powiększać. Tej grupie przewodzi
Światowid, a zamyka ją Dąbrovia.
STRZELCY
13 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata)
12 bramek - Wojtek Kliś
(Sparta)
8 bramek - Marek Gradus
(Mewa)
5 bramek - Damian Padziński
(Sarmata),
Łukasz
Grygiel
(Mewa), Emil Pilichowski (Radovia)
4 bramki - Krzysztof Kieruzel
(Sarmata), Krzysztof Gwóźdź,
Paweł Samal (Sparta)
3 bramki - Mirosław Pietrowski (Mewa), Piotr Grochulski, Artur Samal (Sparta) Kamil Kacprzak (Światowid)
2 bramki - Jacek Talarowski
(Radovia), Dariusz Kęsy, Mariusz
Błaszczyk, Daniel Romańczyk,
Krzysztof Kopka (Mewa), Łukasz
Olechnowicz, Dawid Dudek (Sarmata), Paweł Wielgus, Kamil
Iwachniuk, Grzegorz Momot
(Światowid)
1 bramka - Jarek Konieczny,
Tomasz Sideł (Sparta), Norbert
Harasiemowicz, Marcin Pawłowski (Mewa), Michał Koba, Łukasz
Brona, Sylwester Michałowski,
Łukasz Zielonka (Światowid),
Marek Drożdżewski, Mateusz
Rylling, Tomasz Kmieć (Radovia).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
32 bramki - Sparta
26 bramek - Sarmata,
24 bramki - Mewa
13 bramek - Światowid
12 bramek - Radovia

SPORT
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SPARTA Wêgorzyno – KORONA Stuchowo 2:0 (0:0)

Korona mia³a
mniej szczêœcia

Sparta: Przemys³aw Noryca, Artur Michalski, Zbigniew
Nadkierniczny, Edward Tondrik, Tomasz Side³, Jaros³aw
Konieczny (Damian Szubert), Artur Samal, Piotr
Grochulski, Daniel Romañczyk (Pawe³ Samal), Wojciech
Kliœ (Andrzej Nadkierniczny), Krzysztof GwóŸdŸ.
Bramka: 75’ Wojciech Kliœ.
W minioną niedzielę do Węgorzyna przyjechała drużyna ze Stuchowa, plasująca się w środkowych rejonach tabeli. Goście rozpoczęli mecz dość odważnie, często przedostając się na połowę gospodarzy, z czego ostatecznie nie
za wiele wynikało. Bliżsi zdobycia
pierwszego gola byli Spartanie, a
konkretnie Krzyś Gwóźdź, który
otrzymał idealną piłkę na głowę w
4 minucie, ale trafił w słupek. Dwie
minuty później niecelnie w dłuższy róg bramki rywala uderzał
Wojtek Kliś. W 13 minucie kolejna
dogodna okazja gospodarzy, w
której piłkę z nogi Wojtkowi Klisiowi „ściąga” w ostatniej chwili
obrońca przyjezdnych. W 16 minucie napastnik Korony, po
uprzednim dośrodkowaniu, uderza piłkę głową w światło bramki,
jednak bramkarz Sparty był na posterunku. W 24 min. niewiele ponad bramką przelatuje piłka po
uderzeniu Piotra Grochulskiego.
Pięć minut później na strzał z odległości zdecydował się zawodnik
gości, po którym piłka nieznacznie minęła bramkę Norycy. W 34
min. kolejną akcję podbramkową
zespołu wykańcza Edek Tondrik,
silnym, ale nieprecyzyjnym strzałem. W 39 min. indywidualnie w
polu karnym Korony szarżował
Daniel Romańczyk, którego strzał
lewą nogą obronił bramkarz gości. To były najciekawsze wydarzenia w pierwszej odsłonie tego
spotkania.
Od początku drugiej połowy ze
zdwojoną siłą zaatakowali miejscowi, marnując akcję jedną po
drugiej. W 47 min. prostopadłym
podaniem Tomasz Sideł uruchamia Wojtka Klisia, który przegrywa pojedynek z bramkarzem rywali. Trzy minuty później ten sam
zawodnik trafia w poprzeczkę,
strzelając z linii pola karnego.
Dwie minuty później, dokładny
przerzut Artura Samala, mocnym

strzałem finalizuje Kliś, obronionym jednak przez bramkarza Korony. W 63 minucie z około 20 metrów uderzał na bramkę Piotr Grochulski, jednak bramkarz przyjezdnych pewnie wyłapał ten
strzał. Wojtek Kliś kolejną okazję
marnuje w 64 min.
W 65 minucie pada pierwszy
gol, który strzelają sobie zawodnicy Korony. Rozegrany rzut rożny
przez Grochulskiego oraz Samala,
pozwala temu pierwszemu dośrodkować na 11 metr, skąd rosły
obrońca Korony pakuje piłkę do
własnej bramki. Dwie minuty później Krzysiek Gwóźdź uderzył
mocno z 11 metrów, jednak wprost
w bramkarza. W 69 minucie na
strzał z linii pola karnego zdecydował się Tomasz Sideł, jednak futbolówka minęła bramkę rywali. W
75 min. dokładne podanie od Piotrka Grochulskiego otrzymuje Wojtek Kliś i mocnym strzałem w krótki róg podwyższa wynik spotkania.
Trzy minuty później akcję konstruują przyjezdni. Leżący już na murawie Artur Michalski, zatrzymuje
piłkę ręką, co daje arbitrowi podstawy do podyktowania jedenastki. Strzał zawodnika Korony był
zarówno silny, jak i niecelny. Mocna bomba poszybowała nad poprzeczką i nadal mieliśmy dwubramkowe prowadzenie gospodarzy. Taki wynik utrzymuje się końca spotkania, który po przeciętnym
meczu, nieprzeciętnie satysfakcjonował gospodarzy.
(msz)

Klasa okrêgowa SENIORZY
Wicher Brojce - Zorza Dobrzany
0:1, Masovia Maszewo - Jantar Dziwnów 5:0, Mewa Resko - GOK Ehrle
Polska Dobra Szcz. 2:2, Promień Mosty - Dąbrovia Stara Dąbrowa 3:1, Radovia Radowo Małe - Sarmata Dobra
2:1, Iskierka Śmierdnica - Fagus Kołbacz 6:0, Vielgovia Szczecin - Światowid Łobez 4:1, Sparta Węgorzyno Korona Stuchowo 2:0.
1. Iskierka Śmierdnica 27 31-8
2. Sparta Węgorzyno
26 31-10
3. Sarmata Dobra
21 26-15
4. Gok Ehrle Dobra Szcz. 20 27-9
5. Masovia Maszewo
18 13-11
6. Mewa Resko
17 24-24
7. Vielgovia Szczecin
16 16-14
8. Promień Mosty
16 19-16
9. Korona Stuchowo
14 11-18
10. Jantar Dziwnów
14 9-23
11. Światowid Łobez
11 14-15
12. Wicher Brojce
11 11-20
13. Zorza Dobrzany
10 7-20
14. Radovia Radowo Mł. 9 12-24
15. Fagus Kołbacz
8 14-27
16. Dąbrovia Str. Dąbrowa 7 7-18

Klasa okrêgowa JUNIORZY
Wyniki kolejki 9, tabela po kolejce 10
(2 drużyny Sparta Węgorzyno i Korona
Stuchowo rozegrały już 11 spotkań).
Zorza Dobrzany - Iskierka Śmierdnica 1:2, Fagus Kołbacz - Radovia Radowo Małe 3:0 (W) Sarmata Dobra Sparta Węgorzyno 4:1, Korona Stuchowo - Promień Mosty 0:12, Dąbrovia
Stara Dąbrowa - Mewa Resko 0:3 (W),
GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Vielgovia Szczecin 3:4, Światowid Łobez Masovia Maszewo 9:0, Jantar Dziwnów - Wicher Brojce 2:9.
1. Światowid Łobez
2. Vielgovia Szczecin
3. Promień Mosty
4. Sparta Węgorzyno
5. Masovia Maszewo
6. GOK Dobra Szcz.
7. Fagus Kołbacz
8. Mewa Resko
9. Sarmata Dobra
10. Dąbrovia Stara Dąb.
11. Zorza Dobrzany
12. Iskierka Śmierdnica
13. Korona Stuchowo
14. Wicher Brojce
15. Jantar Dziwnów
16. Radovia Radowo M.

GRANIE W PLANIE
13 bm. - sobota
14:00 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Promień Mosty
14:00 Światowid Łobez - Mewa Resko
15:00 Sarmata Dobra - Iskierka Śmierdnica
15:00 Wicher Brojce - Masovia Maszewo
16:00 Zorza Dobrzany - Fagus Kołbacz
14 bm. - niedziela
14:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Sparta Węgorzyno
15:00 Korona Stuchowo - Radovia Radowo Małe
16:00 Jantar Dziwnów - Vielgovia Szczecin

30 50-8
28 40-11
24 59-16
21 34-32
17 29-25
16 41-20
15 24-25
14 28-21
14 32-25
14 28-26
12 27-20
10 30-24
7 9-70
7 19-32
4 7-70
2 7-39
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„Z£OTY LIŒÆ”
- ostatni rajd rowerowy £CT!
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Derby rz¹dz¹ siê
swoimi prawami
RADOVIA Radowo Ma³e – SARMATA Dobra 2:1 (1:0)
Radovia: Czekała – Pilichowski, Wojnarowski, Chiloński, Tomaszkiewicz M., Bednarek, Kmieć,
Drożdżewski, Stosio, Kulik I., Rylling oraz Talarowski i Krakus. Trener Henryk Kulik.
Sarmata: Brodowicz - Jaszczuk, Pacelt, Anulicz, Surma, Bonifrowski, Olechnowicz, Kieruzel,
Dudek (46’ E. Kamiński), Padziński
oraz Skrobiński, Kamiński. Trener
Tomasz Surma.
Bramki: Sarmata - Bonifrowski
(k), Radovia - T. Kmieć, E. Pilichowski (k).

(ŁOBEZ-DRAWSKO POM.) W
minioną niedzielę, 7 października br.,
grupa turystów z Łobeskiego Centrum Turystyki wyruszyła na rowerową wędrówkę po ziemi drawskiej.
W Drawsku Pom. przy czołgach
spotkaliśmy się z miejscowymi rowerzystami i razem ruszyliśmy podziwiać
uroki jesieni. Trasa: Drawsko Pom. Jankowo Małe - Jankowo - Woliczno Mielonko Dr. - Gudowo - Drawsko

Pom. - Łobez. Dystans: 33 km wokół
Drawska, całość 52 km. Podczas rajdu
drawski oddział PTTK wręczył łobeskim rowerzystom Elżbiecie Wiśniewskiej i Adamowi Kogutowi brązową
Kolarską Odznakę Turystyczną (KOT).
Był to ostatni rajd turystyki rowerowej organizowany przez Łobeskie
Centrum Turystyki. A miało być tak
pięknie!
Elżbieta Wiśniewska

Na jubileusz biegi sztafetowe szkó³ podstawowych

10-lecie UKS „Arbod”
(DOBRA) W 1997 roku
rozpocz¹³ funkcjonowanie
Uczniowski Klub Sportowy
„Arbod”, dzia³aj¹cy przy
szkole podstawowej w
Dobrej. W roku bie¿¹cym
klub obchodzi 10 rocznicê
swojej dzia³alnoœci.
Z tej okazji w minionym tygodniu odbyły się zorganizowane po
raz pierwszy Sztafetowe Biegi Przełajowe dla uczniów szkół podstawowych. W zawodach wystartowały
reprezentacje 7 szkół podstawowych: Pełczyce, Recz, Resko, Runowo, Wierzbięcin, Wojtaszyce,
Dobra. Każdy zespół składał się z 6
sztafet - uczniów klas I-VI (łącznie
234 zawodników). Zespoły za poszczególne biegi zdobywały punkty
do klasyfikacji drużynowej. Wielki
sukces odniósł zespół gospodarzy
ze szkoły podstawowej w Dobrej,
który wygrał 5 biegów, zajmując I
miejsce w klasyfikacji drużynowej
przed zespołami z Recza i Reska.
Zawodnicy reprezentujący trzy najlepsze zespoły z każdego biegu zo-

stali nagrodzeni medalami,
wszystkie szkoły otrzymały puchary i dyplomy. Dla uczestników
zawodów organizatorzy przygotowali ciepły poczęstunek. Fundatorami nagród byli: Urząd Miejski
w Dobrej i UKS „Arbod”. Pomocy przy organizacji biegów udzielili strażacy z OSP w Dobrej, policjanci z Rewiru Dzielnicowych
w Dobrej, Pani Bożena Kontowicz oraz nauczyciele i pracownicy ze szkoły podstawowej.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz Łukomski

Mecz pomiędzy Radovią, która zajmuje dolne miejsce w tabeli,
a Sarmatą, która znajduje się na 3
miejscu, był potwierdzeniem, że
derby rządzą się swoimi prawami.
Oba zespoły wyszły na boisko
mocno zmotywowane. Na początku przyjezdni przeważali, lecz nie
zagrozili poważnie bramkarzowi
Radovii. Groźnie atakowali również gospodarze, i to zaowocowało
bramką, po błędzie Anulicza, który
źle wybijał piłkę, przechwycił ją
Tomek Kmieć i umieścił w siatce.
Po objęciu prowadzenia optyczną
przewagę znowu osiągnął Sarmata,
którego ataki kończyły się jednak

na 16 metrze rywali lub przerywane były faulami obrońców gospodarzy. W 40 minucie sędzia spotkania mógł podyktować rzut karny
dla Sarmaty, po tym, jak Dawid
Dudek był nieprzepisowo przytrzymywany za koszulkę przez
obrońcę w polu karnym, lecz nie
zauważył tego faulu.
Druga połowa to kolejne nieudane ataki gości, dążących do
wyrównania. W 65 minucie stoper
Sarmaty popełnił błąd, za lekko
zgrywając piłkę do własnego
bramkarza, ta kozłuje przed nim,
dopada ją napastnik gospodarzy i
zostaje sfaulowany w polu karnym, za co sędzia odgwizduje jedenastkę. Rzut karny pewnie zamienia na bramkę Emil Pilichowski. Po tej bramce nastąpiła pobudka piłkarzy z Dobrej, co zaowocowało bramką kontaktową
strzeloną z rzutu karnego (po odbiciu piłki ręką w polu karnym
przez obrońcę Radovii). Wykonawcą był Wojtek Bonifrowski. W
końcówce obrońca gospodarzy
ujrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę i Radovia grała w dziesiątkę. Mimo tego broniła się skutecznie i dowiozła wynik
do końca.
(r)
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ALE COFKA
(ŁOBEZ) 29.09.2007 r. około
godz. 13:30 w Łobzie, na ul. Węgorzyńskiej, Kazimierz R., cofając samochodem VW Golf uderzył
w prawidłowo zaparkowany samochód Opel Astra. Uszkodzeniu
uległy pojazdy.

WYBI£ SZYBÊ W OPLU
(RYNOWO) 29.09.2007 r.
około godz. 19:50 w Rynowie,
Kamil S. dokonał wybicia tylnej
szyby w samochodzie Opel Kadett
wartości 400 zł, czym działał na
szkodę Justyny S.

ZAHACZY£ I ODJECHA£
(ŁOBEZ) 1.10.2007 r. około godz. 15:40 w Łobzie, na ul.
Niepodległości, nieznany kierujący samochodem Opel Tigra uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód VW
Bora, należący do Joanny O. W
wyniku zderzenia uszkodzeniu uległo lewe lusterko
wsteczne w samochodzie VW
Bora. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

COFKA 2
(ŁOBEZ) 1.10.2007 r. około
godz. 20:10 w Łobzie, przy ul.
Obr. Stalingradu, na parkingu
przed sklepem Netto, Piotr L.,
cofając samochodem VW Golf,
uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód Renault.

NAPOMPOWA£ SOBIE OLEJU
(PRZYTOŃ) W okresie od
30.09.2007r. do 1.10.2007r w
godz. 20:00-07:00 w Przytoni, nieznany sprawca, po wejściu na ogrodzony teren podręcznej stacji paliw Zakładu
Rolnego i po zerwaniu kłódki
z wlewu zbiornika, odkręcił
korek i za pomocą urządzenia
wypompował 300 litrów oleju
napędowego powodując straty w kwocie 1140 zł na szkodę
Wojciecha Z.

WY¯Y£ SIÊ NA OGRODZENIU
(WIEWIECKO) W okresie
od 30.09.2007r. do 01.10.2007 r.
w godz. 17:00-10:00 w Wiewiecku, nieznany sprawca w ogrodzeniu posesji wykonanym z płyt betonowych dokonał zniszczenia 34
płyt powodując straty wartości
860 zł, czym działał na szkodę
Michała K.

MIA£ SZCZÊŒCIE
(ŁOBEZ) 3.10.2007 r. o godz.
20:10 w Łobzie, na ul. Kraszewskiego, Mirosław L., kierując pojazdem Ford Fiesta, nie zachował
szczególnej ostrożności, w wyniku czego potrącił pieszego Zbigniewa P., który przechodził przez
ulicę w miejscu niedozwolonym.
Obyło się bez obrażeń.

COFKA 3
(RESKO) 3.10.2007 r. o godz.
10:50 w Resku, przy ul. Żeromskiego, nieznany kierujący samochodem Opel Kadett cofając uderzył w prawidłowo zaparkowany
samochód Opel Astra, powodując
jego uszkodzenie, po czym odjechał z miejsca zdarzenia.

Z£AMALI ZAKAZY S¥DOWE
(ŁOBEZ) 1.10.2007r. około
godz. 22:15 w Łobzie, na ul.
Drawskiej, Waldemar B. kierował rowerem wbrew zakazowi
orzeczonemu przez Sąd Rejonowy w Łobzie.
(WĘGORZYNO) 2.10.2007
r. o godz. 14.30, na drodze Węgorzyno - Przytoń, kierowca B.S.
kierował samochodem osobowym BMW, pomimo orzeczonego zakazu sądowego kierowania
pojazdami w okresie od
22.03.2007 do 22.03.2012 r.
orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim.
(ŁOBEZ) 5.10.2007 r. o
godz. 15.35, na drodze Łobez Dalno, Bolesław S. (zam. R.,
pow. łobeski) kierował samochodem osobowym Opel Ascona, pomimo orzeczonego zakazu
sądowego kierowania pojazdami.
(RESKO) 6.10.2007 r. o godzinie 17.55 w Resku, na ul.
Chopina, Józef L. (zam. S., pow.
łobeski) kierował rowerem, pomimo sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi i rowerowymi.
(PRZYTOŃ) 7.10.2007 r. o
godz. 16:20, na drodze Przytoń –
Brzeźniak, Błażej S. (zam. B.,
pow. łobeski) kierował samochodem marki BMW, pomimo
sądowego zakazu kierowania
pojazdami.

Z£ODZIEJA SP£OSZY£ ALARM
(SIEDLICE) W okresie od 4
do 5.10.2007 r. w godz. 15:0007:00 w Siedlicach, nieznany
sprawca dokonał włamania do

pomieszczenia hali warsztatowej
poprzez wyważenie zasuwy na
drzwiach wejściowych, nie dokonał jednak kradzieży żadnych
przedmiotów, gdyż został spłoszony przez system alarmowy.
Sprawca działał na szkodę Grażyny C.

UWAGA NA DZIKI
(LUBIEŃ) 5.10.2007 r. o
godz. na drodze Lubień Górny
– Dorowo, Mariusz W., kierując samochodem dostawczym
Citroen Jumper, uderzył w
przebiegającego przez drogę
dzika. Uszkodzeniu uległ pojazd.
(POWIAT) 6.10.2007r. o
godz. 22.40 Marcin S. (zam. Ł.,
pow. łobeski), kierując samochodem osobowym VW Passat
uderzył w dzika, który wbiegł
na drogę, w wyniku czego
uszkodzeniu uległ pojazd.

OSZUSTWO OG£OSZENIOWE
W dniu 25.09.2007 r. osoba
podająca się za Sylwestra K. dokonała oszustwa w ten sposób,
że po uprzednim umieszczeniu
ogłoszenia w gazecie “Giełda
samochodowa”, dotyczącego
sprzedaży dwóch poduszek powietrznych do samochodu Toyota, przesłała bezwartościową
tarczę samochodową, powodując straty w wysokości 900 zł na
szkodę Tomasza M.

SZYBOT£UK
(ŁOBEZ) 7.10.2007 r w
godz. 6.00-6.30 w Łobzie, przy
ul. Bema, nieznany sprawca dokonał wybicia szyby w punkcie
totalizatora sportowego, powodując straty w wysokości 600
złotych na szkodę Dariusza B.

(ŁOBEZ) 1.10.2007r. o godz.
17:10 w Łobzie, na ul. Podgórnej,
Artur D. kierował ciągnikiem rolniczym znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,76 mg/l).
(ŁOBEZ) 3.10.2007 r. o godz.
6.55 w Łobzie, na ul. Armii Krajowej, Jarosław K. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem I - 0,25 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(RUNOWO
POM.)
5.10.2007 r. o godz. 23:15 w Runowie Pomorskim, na ul. Połchowskiej, Andrzej G. (zam. S.,
pow. łobeski) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,02 mg/l).
(ŁOBEZ) 6.10.2007r. o godz.
15.45 Łobzie, na ul. Kolejowej, Czesław M. (zam. Ł., pow. łobeski) kierował rowerem znajdując się w stanie po
spożyciu alkoholu (I-0,22mg/l).
(RESKO) 6.10.2007 r. o godz.
16.25 Resku, na ul. Aleja Wolności, Henryk G. (zam. R., pow.
łobeski) kierował rowerem w stanie nietrzeźwości (I-0,54mg/l).
(RESKO) 6.10.2007r. o godz.
18.55, na drodze Resko – Starogard, Jerzy W. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,22mg/l). Sprawca naruszył
jednocześnie sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerowymi.
(DOBROPOLE) 6.10.2007r.
o godz. 20.30 Bogusław P. (zam.
M., pow. stargardzki), na drodze
Dobropole – Chociwel, kierował
samochodem osobowym Ford
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,87 mg/l).
(WĘGORZYNKO)
7.10.
2007 r. o godz. 16:55, w Starym
Węgorzynku, Wiktor Z. (zam. S.,
pow. łobeski) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,84 mg/l).

Mo¿na znakowaæ
rowery w Resku
Komena Powiatowa Policji w
Łobzie informuje, że w dniach 10,
11 i 12 października 2007 r. w godz.
10.00-18.00 w Posterunku Policji w
Resku dyżurujący policjanci będą
prowadzić akcję znakowania rowerów w ramach programu prewencyjnego „Świadomi-bezpieczni”.
Każdy mieszkaniec ma możliwość oznakowania swojego roweru
poprzez naniesienie na niego w spo-

sób profesjonalny indywidualnego
numery identyfikacyjnego metodą
grawerowania ramy. Numer taki
będzie umożliwiał łatwiejsze jego
odzyskanie w przypadku utracenia
w wyniku przestępstwa. Zostanie on
umieszczony w policyjnej komputerowej bazie danych. Usługa taka
jest bezpłatna, prosimy o zabranie
ze sobą dokumentu tożsamości.
Zapraszam wszystkich chętnych.
St. asp. Robert Kazienko.
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KRZYŻÓWKA 41

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

HUMOR
TYGODNIA

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 39 brzmiało:
“Gmina Pomorska to czytelnicy”
Poprawne rozwiązanie nadesłali: Karolina Płocka (Łobez),
Maria Szylinowicz (Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Joanna Michniewicz (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Zofia Janicka z Łobza.
Gryatulujemy.

Studenci piją wino na korytarzu, wtem nadchodzi prof.
ksiądz...
- Co pijecie?!?
- Wodę proszę księdza....
- Wodę? Pokażcie......
Przecież to wino!!!
- Cud! Cud! Ksiądz zamienił wodę w wino!!!

