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KOMENTARZE

Gra w JOW
Prof. Jerzy Przystawa
Oświadczenie Ludwika Dorna,
iż PiS jest gotów porozumieć się z
Platformą w sprawie takiej korekty
Konstytucji, żeby umożliwić wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu oznacza, że gra w
JOW weszła w nową fazę. Stało się
jasne, że dalsze udawanie, iż sprawy nie ma, że propozycja JOW nie
istnieje, że dalsze zamilczanie tematu i nie dopuszczanie go do publicznego dyskursu już pożytku nie
przynosi i trzeba się z tym tematem,
nolens-volens, zmierzyć. Za trzy tygodnie odbędzie się w Rumunii narodowe referendum w tej sprawie i
można z prawdopodobieństwem
bliskim 1 przewidzieć, że prezydent
Traian Basescu to referendum wygra, a więc że następne wybory parlamentarne w Rumunii odbędą się
już w jednomandatowych okręgach
wyborczych. Ponieważ taki wynik
będzie oznaczał kolejną kompromitację obecnej rumuńskiej klasy politycznej i parlamentu (przypominam, że w majowym referendum
Traian Basescu wygrał z parlamentem walkę o swoją prezydenturę
stosunkiem głosów 3 do 1), więc
nieuniknione będą przedterminowe
wybory parlamentarne. Jakby się
dyktatorzy i cenzorzy polskich mediów nie starali, wypadków tych
ukryć się nie da, znaczenie i pozycja
Rumunii w Unii Europejskiej wzrośnie, w przeciwieństwie do Polski,
bez względu na nasze historyczne
zasługi w powalaniu komunizmu na
kolana. Taka bowiem jest natura
ludzka, że tych, którzy potrafią się
postawić i cenią swoją wartość inni
szanują, a usłużnymi lokajami się
gardzi, bez względu na to, jak bardzo są użyteczni.
Wieloletnie, systematyczne i solidarne, eliminowanie tematu JOW
z dyskursu publicznego znacznie
opóźniło naprawę ustroju państwa,
ale sprawa się rozeszła i dotarła do
świadomości wielu Polaków. Polacy dowiedzieli się już, że istnieje
sensowna alternatywa dla szkodliwego i korupcjogennego systemu
wyborczego, z jakim mają od 18 lat
do czynienia, że jest to alternatywa
prosta i zrozumiała, a na dodatek, że
proponujemy im system wyborczy,

który od ponad dwustu lat z powodzeniem stosują u siebie Anglicy,
Amerykanie i Kanadyjczycy. Jakby
się rodzimi oficerowie frontu ideologicznego nie starali, jakby nie
były przykre historyczne doświadczenia przyjaźni polsko-amerykańskiej czy polsko-angielskiej – nasi
Rodacy, w swojej masie, pozostali
anglo i amerykofilami i trudno im
wmówić, że coś, co w Anglii czy
Ameryce sprawdza się i dobrze
działa, to w Polsce będzie akurat odwrotnie. Na nic się też nie przydały
sofistyczne wygibasy wynajętych
politruków, którzy usiłowali nas
przekonać, że system JOW to system jaskrawej niesprawiedliwości
(bo winner takes all – zwycięzca
bierze wszystko), że nie ma nic
wspólnego z demokracją, że wygrają w nim same Stokłosy, że system morduje małe partie polityczne,
że grozi nam horrendalne zjawisko
strasznego gerrymanderizmu, że
wreszcie polskie społeczeństwo
jest niedojrzałe i nie potrafi wybierać, jeśli nie podpowiedzą nam
kogo wybrać światłe autorytety i
liderzy partii politycznych.

obecnie. Można się także uczyć od
Rumunów, gdzie partie polityczne
próbowały różnych sposobów na
wykiwanie swojego prezydenta!
Ostatni projekt wysunięty w rumuńskim parlamencie (jeszcze tydzień
temu!) przewidywał JOW z progiem 5%!!!

Wygląda więc na to, że polska
klasa polityczna zdała już sobie
sprawę z tego, że jednomandatowych okręgów wyborczych uniknąć się nie da, że można tylko grać
na zwłokę, a także sprytnie manipulować terminem JOW, wykorzystując znikomą wiedzę, jaką Polacy
mają o systemach wyborczych w innych krajach i skutkach ich działania. JOW mają bowiem nie tylko
Amerykanie i Anglicy, ale i Francuzi, JOW są w Korei Północnej, były
nawet w Rosji i na Ukrainie, są w
Niemczech i w Australii. Wszędzie
tam znaczą coś innego, jest więc w
czym wybierać. Ruch Obywatelski
na rzecz JOW od lat proponuje brytyjski system First-Past-The-Post,
czyli zwycięzca bierze wszystko, w
małych okręgach wyborczych. Inaczej jest we Francji, jeszcze inaczej
w Australii, nie mówiąc już o Korei
Północnej, gdzie wprawdzie są
okręgi jednomandatowe, ale kandydatów na posłów ma prawo wystawiać tylko partia – jedna i jedyna
partia komunistyczna. W manipulacji pojęciem JOW spore doświadczenie ma już Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ był już w Sejmie
zgłoszony projekt tej partii, z okręgami jednomandatowymi jak najbardziej, ale w efekcie była to propozycja jeszcze głębszego upartyjnienia państwa niż to ma miejsce

Jakie musi być zasadnicze kryterium oceny jakości proponowanej
ordynacji wyborczej?

Gra w JOW potoczy się teraz w
Polsce dwukierunkowo: z jednej
strony kontynuowana będzie dotychczasowa gra na zwłokę: opóźnić, odsunąć jak najdalej tę koszmarną perspektywę, że wyborcy
mogliby rzeczywiście decydować o
tym, kto wejdzie do Sejmu! Z drugiej strony będzie trwała manipulacja znaczeniem terminu jednomandatowe okręgi wyborcze, tak aby
partie miały jak największe przywileje i wpływ na wynik wyborów.
Walka więc toczyć się będzie nie o
to, czy wprowadzić JOW w wyborach do Sejmu, tylko jakie to będą
JOW? Brytyjskie, australijskie,
francuskie czy jeszcze jakieś inne?
Po niemiecku – w połowie, po japońsku – w dwóch trzecich, czy po
włosku – w trzech czwartych?

Dla Polski konieczna jest taka
ordynacja, która odbierze partiom
politycznym wszelkie przywileje i
zminimalizuje ich wpływ na wynik
wyborów, a obywatelom stworzy
największe możliwości kontrolowania władzy. I pod tym kątem powinniśmy patrzeć na wszystkie
zgłaszane i wysuwane propozycje.
Kryterium to najlepiej spełnia
najstarszy, najlepiej sprawdzony
brytyjski system wyborczy: małe
okręgi jednomandatowe, wybory w
jednej turze, kandydować może
każdy, kto zbierze 10 podpisów wyborców ze swojego okręgu i wpłaci
niewielką kaucję, np. 2000 złotych.
Wydaje się, że świetnie rozumie to
Prezydent Rumunii i wkrótce da
nam przykład, że wprowadzenie takiego samego jest całkowicie realne. Za taką racją stoi dwustuletnie
doświadczenie Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Te przykłady wystarczą, żeby przekonać większość
Polaków. Trzeba tylko doprowadzić do tego, żeby partyjna gra w
JOW zamieniła się w grę o JOW,
którą najlepiej rozstrzygnie referendum narodowe.
31 października 2007
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Redakcja
poszukuje
mieszkania
do wynajęcia
w Łobzie
Tel. 500 075 383,
(091) 39 73 730
Sprostowanie w sprawie
firmy Depol w Resku
W jedynym z październikowych numerów Tygodnika podaliśmy, że burmistrz Reska umorzył czynsz firmie Depol z Reska. Okazało się to nieprawdą,
bo należność nie została umorzona, lecz rozłożona na raty, o
co zresztą wnioskowała sama firma. To oznacza, że pieniądze
wpłyną do kasy gminy. Burmistrz podjął decyzję o rozłożeniu na raty po zasięgnięciu opinii
rady miejskiej, zgodnie z zasadami zapisanymi w uchwale
ustalonymi przez tę radę.
Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
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„W¹skie gard³o” miasta

WESZ£A POD SAMOCHÓD
(ŁOBEZ) Do groźnego w
skutkach wypadku doszło 6 listopada, około godz. 20:15 w
Łobzie, na ul. Niepodległości,
tuż przy urzędzie miejskim. Pod
przejeżdżający samochód weszła 17-letnia Natalia Sz. Doznała ciężkich obrażeń głowy.
Według ustaleń policji, dziewczyna wtargnęła na jezdnię tuż
przed jadący samochód Audi A-4,
którym kierował 19-letni Bartosz Ś.
z Łobza. Kierowca był trzeźwy.
Potrącona uderzyła głową w szybę i

spadła na jezdnię. Doznała ciężkich
obrażeń głowy i została przewieziona do szpitala w Szczecinie. Nastolatka jest córką dyrektor szczecińskiego oddziału ANR Haliny Szymańskiej. Mieszka w pobliżu miejsca zdarzenia. Jej stan był ciężki, ale
– jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy – ustabilizował się. Również
nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
policja dużo wcześniej występowała o zabezpieczenie tego odcinka
chodnika barierkami, ale nic nie
wskórała. To “wąskie gardło” miasta było i jest niebezpieczne. Bardzo

wąskie chodniki po obu stronach
ulicy stwarzają niebezpieczeństwo
dla przechodniów. Gdy idą dwie
osoby, trzecia musi zejść na jezdnię.
Można łatwo stracić równowagę na
wysokich krawężnikach i wpaść pod
przejeżdżające auto. Ktoś musi
wyciągnąć wniosek z tego zdarzenia
i zabezpieczyć ten odcinek przed
podobnymi zdarzeniami.
(r)

Zatrudniê fryzjera
damskiego
lub damsko-mêskiego,
mile widziane doświadczenie,
zapewniamy
profesjonalne
szkolenia.
Tel. 600 494 903 po 18.

Podatek rolny - 42 z³

Nowe sołectwo Wrześno
(DOBRA) Radni w Dobrej obradowali 8 listopada i w jej trakcie radni podjęli uchwały: w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku
od nieruchomości oraz od środków
transportowych, w sprawie procedury
uchwalania budżetu gminy i miasta
Dobra, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra.
Radni obniżyli i ustalili cenę 42
zł za kwintal żyta, która stanowić
będzie podstawę do naliczania podatku rolnego (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustalił średnią

cenę żyta za trzy kwartały tego roku
w wysokości 58 zł). Podjęli także
uchwałę o utworzeniu sołectwa
Wrześno, powstałego na skutek podziału sołectwa Wojtaszyce. W dniu
29.09.2007 r. zebranie wiejskie
mieszkańców sołectwa Wojtaszyce
podjęło uchwałę nr 1/2007 w sprawie
podziału sołectwa Wojtaszyce i
utworzenia sołectwa Wrześno, powierzając wykonanie uchwały radzie
miejskiej w Dobrej. Miejscowość
Wrześno liczy obecnie 140 mieszkańców. Zgodnie z tą uchwałą na terenie Gminy Dobra funkcjonuje
obecnie 9 sołectw.
(r)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

poszukuje osoby zainteresowanej
odbyciem sta¿u lub przygotowania zawodowego
w sekretariacie jednostki.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie,
komunikatywność, aparycja.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w siedzibie
PCPR w Łobzie przy ulicy Bema 27 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.
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Rozliczenia bardziej
szczegó³owe
(POWIAT) Od nowego
roku spółdzielnie
mieszkaniowe będą
stosować nieco odmienne
metody rozliczania. Do tej
pory koszty w łobeskiej
„Jutrzence” były rozliczane
na poszczególne miasta,
w których spółdzielnia ma
budynki, czyli Łobez,
Resko i Węgorzyno.
Z nowym rokiem wejdą
w życie nowe zasady
polegające na rozliczaniu
poszczególnych
budynków. Co te zmiany
oznaczają dla lokatorów?
Według prezes „Jutrzenki”
Jolanty Wasielewskiej, dla lokatorów zmiany te będą właściwie
nieodczuwalne.
– Na terenie danego miasta
korzystamy z tych samych dostawców ciepła, wody czy energii. Nieznaczne różnice mogą
być przy podatkach od gruntu,
pod poszczególnymi budynkami, ale mogą to być różnice liczone w groszach. Jedyną odczuwalną zmianą może być podwyżka cen za wywóz śmieci. PUK informował o podwyżkach, które
mogą sięgnąć nawet 50%, już od
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jakiegoś czasu. Aby podwyżki te
dotknęły naszych lokatorów jak
najmniej, postanowiliśmy ogrodzić część „zasieków” należących do spółdzielni. Na pierwszy
ogień poszły te, do których było
najwięcej podrzucanych śmieci.
Jak się okazało, ten eksperyment
to był strzał w dziesiątkę. W zasiekach jest porządek, nie ma walających się wszędzie śmieci i co
najważniejsze są one zapełnione
do połowy – mówi pani prezes.
Aby więc obniżyć koszty,
władze spółdzielni, w miarę
możliwości, będą grodzić kolejne „zasieki”. Prezes Wasielewska apeluje także do lokatorów o
segregowanie śmieci. – Podwyżka będzie na pewno. Aby nie była
ona wysoka, musimy ograniczyć
ilość śmieci w naszych pojemnikach. Jedyną skuteczną metodą
na ograniczenie ilości śmieci jest
ich segregowanie. W takim kierunku idzie cała Europa – dodaje.
REKLAMA

Jeśli chodzi o rozliczenia za
dostarczone ciepło, to będą się
one odbywały na dotychczasowych zasadach, czyli poszczególnymi budynkami. Na razie
spółdzielnia nie planuje zakładania pomierników ciepła w poszczególnych mieszkaniach i takiego rozliczania, gdyż sposób
taki wzbudza wiele wątpliwości
i kontrowersji. –Istnieje obawa,
że lokatorzy chcąc zaoszczędzić za wszelką cenę, będą drastycznie ograniczać zużycie
ciepła, co może się przyczyniać
do dewastacji budynków. Może
bowiem dojść do zawilgocenia
lub zagrzybienia poszczególnych mieszkań – tłumaczy pani
prezes.
Jak na razie nie są planowane
podwyżki cen ciepła, chociaż tegoroczna aura spłatała figla i
sezon grzewczy rozpoczął się
miesiąc wcześniej niż zwykle,
bo już we wrześniu.
(sm)
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Koniec kampanii w Nowamylu
(ŁOBEZ), Chociaż nie minęła
jeszcze połowa listopada, tegoroczna kampania w „krochmalni” już
się zakończyła. W tym roku trwała
od 4 września od 9 listopada i choć
nie udało się wykonać planu w 100
proc., to ten rok i tak będzie lepszy
od poprzedniego. O ogólną kondycję i plany „NOWAMYL”-u, zapytaliśmy jego wieloletniego prezesa
pana Leszka Kaczmarka.
– Panie prezesie, dlaczego w tym
roku kampania zakończyła się tak szybko i jak to się stało, że nie udało się
wykonać zakładanego planu?
Leszek Kaczmarek – Wina z całą
pewnością nie leży po naszej stronie.
Po prostu rolnicy nie wywiązali się
kontraktacji i dostarczyli do zakładu
50 tysięcy z planowanych 62 tysięcy
ton ziemniaków. Trzeba jednak zauważyć, że od dwóch lat pogada jest dla
plantatorów niekorzystna. W tamtym
roku panowała katastrofalna susza, w
tym z kolei było mokro. Wykopki odbywały się w bardzo niekorzystnych
warunkach. To wszystko w oczywisty
sposób przekłada się na plony, a w konsekwencji na zyski rolników. Nie ukrywają oni swojego rozgoryczenia i rozżalenia. Wielu z nich zastanawia się
nawet nad przestawieniem się z produkcją, kuszą ich wysokie ceny zbóż.
Dlatego staramy się pozyskać nowych
dostawców oraz, co oczywiste, utrzymać dotychczasowych. Musimy sobie
uświadomić, że jesteśmy od siebie
nawzajem zależni.
- Może po prostu „NOWAMYL”
płaci za mało?
- Podobnie mówią niektórzy nasi
plantatorzy, a to nie jest takie proste jak
się z pozoru wydaje. Za skrobię, czyli za
ziemniaki, rolnik uzyskuje u nas taką
samą cenę jak w Unii Europejskiej, wyższej po prostu nie możemy dać. I tak
udaje się nam, nie ukrywam, że dzięki
sporemu zaangażowaniu własnych
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środków, wspierać rolników. Po pierwsze - dopłacamy do transportu, po drugie - do każdej tony dodajemy po 80 złotych, po trzecie - pomimo spadającej
ceny euro, bo płacimy
według przelicznika tej
waluty, wszyscy rolnicy
otrzymali zapłatę według kursu wrześniowego. Trzeba też zrozumieć, że jako zakład
działamy na rynku, na
którym obowiązują pewne zasady. Pierwsza z
nich to konkurencja, jeśli nie będziemy konkurencyjni cenowo, to po
prostu znikniemy ze sceny. Jeśli zapłacimy więcej dostawcom, to będziemy musieli podnieść
ceny. A klient kupi tam,
gdzie jest taniej. Takie są
zasady.
Oprócz tej pomocy, o
której już powiedziałem,
od wielu lat udzielamy plantatorom korzystnych kredytów na zakup nawozów,
środków ochrony roślin i materiału sadzeniakowego. Są to kredyty w wysokości 2 tysięcy złotych do hektara, z
oprocentowaniem korzystniejszym niż
w banku.
- Z tego co od pana słyszę wynika,
że robicie wiele, aby „swoim” rolnikom pomóc i zachęcić nowych do
współpracy. Co będzie, jeśli tego planu nie uda się zrealizować?
- Trzeba zrozumieć, że od kilku lat
działamy w strukturach unijnych, co
przekłada się na nasze funkcjonowanie.
Polska, jako kraj, otrzymała - jeśli chodzi o produkcję skrobi - limit, w wysokości 144 tysięcy ton. Został on podzielony pomiędzy 11 zakładów, działających na terenie naszego kraju. „NOWAMYL” dostał, około 10 procent, co w
tym roku dało limit na poziomie 13 ty-

sięcy ton skrobi. Wyprodukujemy około 10 tysięcy ton, a jest to już kolejny
taki rok. Poprzedni był gorszy, bo plan
zrealizowaliśmy tylko w 60 proc. Jeśli

nie uda się nam poprawić wyników, te
limity mogą nam zostać zmniejszone.
Odbije się to na nas wszystkich, tak na
rolnikach jak i na firmie.
- Na razie jednak wasze produkty
są konkurencyjne i firma na rynku
radzi sobie dobrze...
- Skrobia którą produkujemy jest
bardzo dobrej jakości i mamy wielu
kontrahentów, tak z kraju jak i zza granicy, bo 50 proc. produkcji przeznaczamy na eksport. Część wyprodukowanej
skrobi przerabiamy na produkt zwany
maltodekstryną, która służy do produkcji odżywek, koncentratów i innych
produktów spożywczych. Jesteśmy jednym z dwóch producentów maltodestryny w Polsce, produkcja ta jest więc
opłacalna i trwa właściwie przez cały
rok. Kilka lat temu postanowiliśmy także zainwestować w zakup linii do detalicznego paczkowania mąki kartoflanej, w opakowania po 1 i 0,5 kilograma.
Obecnie zaopatrujemy w nią dużą sieć
marketów. Ciągle szukamy nowych
rynków zbytu i stale się modernizujemy. Takie są wymagania obecnych czasów, a my, aby nadal funkcjonować,
musimy im sprostać. Trzeba jednak liczyć się z tym, że konkurencyjność
oznacza obniżenie kosztów, a co za tym
idzie redukcję zatrudnienia. To są główne wyzwania stojące przed nami.
- Firma to przede wszystkim pracownicy. „NOWAMYL” jest obecnie
jednym z większych pracodawców w
gminie. Ile osób pracuje w „krochmalni”?
- Na stałe pracuje u nas 115 osób, a

w sezonie dodatkowo 90. Choć w tym
roku spodziewaliśmy się pewnych problemów z naborem na sezon, wszystko
ułożyło się dobrze. Była oczywiście
pewna rotacja, ale z tym trzeba się zawsze liczyć. Po zakończeniu sezonu,
jak co roku, miałem na biurku cały plik
podań z prośbą o przyjęcie do pracy na
stałe. To że muszę odmówić tylu chętnym, jest dla mnie zawsze bardzo przykre. Cieszy mnie jednak to, że jesteśmy
atrakcyjnym pracodawcą. Pobory pracownicy otrzymują terminowo, a w tym
roku wzrosły one średnio o 15 proc,
dodatkowo co kwartał pracownicy
otrzymują bony towarowe o wartości
300-400 złotych. Raz w roku płacimy
„wczasy pod gruszą” - około 1000 złotych, dochodzą do tego paczki dla dzieci, wycieczki itp.
- Wielu mieszkańcom naszego
miasta, ale także i osobom przejeżdżającym przez Łobez, “krochmalnia” kojarzy się z bardzo nieprzyjemnym zapachem. Czy w tej kwestii
można coś zrobić?
- Oczywiście zgadzam się z tym, że
zapachy te są nieprzyjemne, choć nieszkodliwe. Jest to „produkt uboczny”,
bo odpady poprodukcyjne rozkładając
się powodują takie zapachy. Zdajemy
sobie sprawę z uciążliwości tego problemu dla mieszkańców i nie uciekamy
od tematu. Kilka lat temu, sporym nakładem środków (3 miliony złotych),
wydzierżawiliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych tereny w okolicach
wsi Worowo. Jest to około 300 hektarów. Przy pomocy sieci wodociągów i
deszczowni odprowadzamy na ten teren
produkty bogate w azot i fosfor. Tereny
te poddzierżawiamy rolnikom, a uprawy tylko na tym zyskują. Ostatnio pojawiła się u nas firma zainteresowana wykorzystaniem naszych odpadów poprodukcyjnych do wytwarzania biogazu.
Firma ta korzystałaby także z produktów fermy „Prima” z Suliszewic oraz innych odpadów rolnych. Współpracą
taką jesteśmy bardzo zainteresowani.
Na razie stosujemy pewien specyfik,
zawierający bakterie kwasu mlekowego, którym polewamy odpady. Muszę
przyznać, że na początku byłem dość
sceptycznie do tego nastawiony, jednak
teraz przyznaję, że pomysł ten się
sprawdził. Jest to dowód na to, że warto
interesować się nowymi produktami i
technologiami. Zapewniam łobeziaków, a przecież też tu mieszkam, że
sprawa ta leży mi na sercu i postaramy
się zrobić wiele, aby te „zapachy” zlikwidować.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Sylwia Maczan

INFORMACJE
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Przekszta³cacie?
Przekszta³camy!
(POWIAT) Z informacji płynących poprzez media wynika
jasno, że nie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe wywiązują się należycie z obowiązku
przekształcania mieszkań
lokatorskich w mieszkania
własnościowe. Prezesi i
władze wielu spółdzielni
jawnie drwią sobie z prawa
i lokatorów. Spółdzielnia
mieszkaniowa „Jutrzenka”
wypada na tym tle wyjątkowo
korzystnie. Tutaj nikt nie
utrudnia lokatorom przekształcenia formy własności mieszkania, a procedury przebiegają
sprawnie i szybko.
W zasobach spółdzielni znajduje
się około 1350 mieszkań, z czego do
tego roku mieszkań lokatorskich pozostało około 350. Tylu członków
spółdzielni mogło więc skorzystać z
dobrodziejstw nowej ustawy.
- Z 350 mieszkań lokatorskich na
dzień dzisiejszy udało się nam przekształcić 250 lokali. Według naszej
oceny to dużo. Jest kilka lokali, których nie możemy przekształcić, bo
warunkiem jest całkowita spłata
zadłużenia przez lokatora. Jeśli są
więc kłopoty z płaceniem czynszu,
to nie ma mowy o przekształceniu.
Oczywiście w momencie, jak tylko
REKLAMA

zadłużenie uregulują, jest „czysta
sprawa” i możemy umówić się na
podpisanie aktu notarialnego –
mówi prezes spółdzielni Jolanta
Wasielewska.
Władze spółdzielni szacują, że
do końca miesiąca zostanie podpisanych kolejnych 50 aktów notarialnych. Będzie to już właściwie koniec tej sprawy.
- Koszt przekształcenia lokalu to
zapłata za grunt – to kwota w granicach 100, może 120 złotych, dochodzi do tego opłata notarialna 234
złote plus VAT, założenie księgi i
wpis do niej to 260 złotych, na koniec wniosek do ksiąg wieczystych
100 złotych plus VAT. Łącznie za
przekształcenie lokator zapłaci
około 670 złotych. Muszę też dodać, że notariusz bardzo ułatwia
nam pracę, przychodzi tutaj do nas
do spółdzielni, gdzie odbywa się
podpisywanie aktów notarialnych.
Podpisywanie aktów następuje
sprawnie, robimy to nieruchomościami, czyli zapraszamy na dany
dzień mieszkańców danego bloku –
dodaje pani prezes.
Spółdzielnia idzie, więc lokatorom „na rękę”. Zdarza się nawet, w
przypadku osób chorych podpisywanie aktów notarialnych odbywa się w
mieszkaniach zainteresowanych. Jak
więc widać na przykładzie naszej
spółdzielni – chcieć znaczy móc. (sm)

tygodnik łobeski 13.11.2007 r.

Czy zgodz¹ siê
na antenê BTS?

(ŁOBEZ) Operatorzy sieci telefonii komórkowej
nie odpuszczają i chcą koniecznie umieścić swój
nadajnik w centrum miasta. Po nieudanych
próbach ulokowania anten na Urzędzie Miejskim,
a potem na kościele, za cel obrali sobie budynek
przy ulicy Kościuszki.
Pod koniec tygodnia mieszkańcy budynku przy ul. Kościuszki 18-19 otrzymali zaproszenie, od zarządcy nieruchomości pani Hanny Janiec na zebranie. Ma się ono odbyć jutro, czyli
w środę 14 listopada. Jedynym
właściwie punktem zebrania ma
być wyrażenie zgody mieszkańców na postawienie na dachu ich
budynku anteny sieci komórkowej. Pani Janiec, z właściwą sobie finezją, godzinę zebrania wyznaczyła na 11.00 rano, a więc w
godzinach urzędowania swojej
firmy. To, że jacyś lokatorzy też
mogą pracować w tych godzinach, wydaje się być dla zarządcy mało istotne. Kolejny raz ciśnie się na usta pytanie – czy nos
dla tabakiery, czy tabakiera dla
nosa?

Jeśli mieszkańcy tej wspólnoty na środowym zebraniu wyrażą
zgodę na obecność stacji sieci komórkowej na dachu ich budynku,
inwestor może zacząć przygotowania do tej inwestycji. Pierwszym krokiem jest wystąpienie do
Urzędu Miejskiego o decyzję o
warunkach zabudowy na cele
publiczne. Następnie gmina wydaje decyzję o środowiskowym
uwarunkowaniu inwestycji, z
uwzględnieniem raportu oddziaływania na środowisko. Na tym
etapie określa się, jakie budynki
znajdują się w polu oddziaływania takiej stacji. Wtedy też mieszkańcy sąsiednich posesji mogą
wyrazić swoje opinie o tej inwestycji. Na końcu Starostwo Powiatowe wydaje pozwolenie na
budowę.
(sm)

INFORMACJE
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So³tys na medal
(RYNOWO gm. £OBEZ) Od
kiedy mieszkañcy Rynowa
wybrali nowego so³tysa, w
ich wsi zaczê³o siê dziaæ
wiele dobrych rzeczy.
Maciej Walkowiak swoją społeczną działalność rozpoczął od
walki o boisko. Pieniądze do wzięcia były niemałe, ostry bój o nie toczył się do samego końca. Ale było
warto, bo na wiosnę w Rynowie
będzie można zagrać mecz na nowym boisku.
- Pomysł na zdobycie tych pieniędzy podpowiedzieli mi burmistrz Ryszard Sola i jego zastępca
Ireneusz Kabat. Powiedzieli, że
warto zacząć walczyć o budowę
boiska w naszej wsi, bo jest możliwość pozyskania na ten cel środków. Można się było o nie starać w
Urzędzie Marszałkowskim. Z pomysłem tym wystąpiłem na sesji
Rady Miejskie w Łobzie i przekonywałem do niego radnych. Udało się
to i rada projekt poparła. Wniosek
został przygotowany dzięki pomocy
i zaangażowaniu pracowników
urzędu w Łobzie.
Na budowę boiska w Rynowie
udało się zdobyć 38 tysięcy złotych. Prace związane z tą inwestycją rozpoczęły się z pewnym
opóźnieniem, ale teren jest już
wyrównany, ustawiono bramki.
Na wiosnę zostanie posiana trawa,
a mieszkańcy we własnym zakresie mają postawić ławki wokół
boiska. Jest to pierwsza tak duża
inwestycja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży na terenie tej wsi.
Do tej pory, jak przyznają sami
mieszkańcy, niewiele się u nich
działo.
- W gminie miałem wielu sprzymierzeńców, ale i mieszkańcy Rynowa trzymali kciuki za powodzenie tego projektu. Widzieli, że podjąłem inicjatywę, że się staram i
wspierali mnie. W ogóle w mieszkańcach obudził się jakiś optymizm
i zapał. Kiedy ogłosiłem czyn spo-
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W £obzie powstaje
magazyn regionalny PCK

So³tys Maciej Walkowiak
łeczny, słowo niemodne już i niepopularne, to przyszło na niego ponad
dwudziestu dorosłych i dziesięcioro dzieci. Stawili się wszyscy, którzy mogli przyjść. Nawet kiedy zrobiło się ciemno i skończyliśmy prace, nikt nie chciał iść do domu. mówi sołtys.
Sołtys Walkowiak ma wiele planów na przyszłość, chciałby, aby w
wiosce powstał plac zabaw dla dzieci, ale taki z prawdziwego zdarzenia. Udało się już zbudować hubertówkę i są plany na powstanie kolejnych. Dużą pomocą służą mieszkańcom zaprzyjaźnieni pracownicy tartaku.
- W naszej wiosce przez 16 lat nie
było żadnych imprez, pierwszą można powiedzieć integracyjną imprezą
był Dzień Dziecka w tym roku. Przyszła na nią cała wieś i tak się to ludziom
spodobało, że potem takie spotkania
robiliśmy prawie co tydzień. - dodaje.
Dzięki uprzejmości energetyki
na placu, gdzie odbywają się zabawy i potańcówki jest już przyłącze
energetyczne, a gmina będzie płacić
rachunki za energię.
Choć budżet sołecki wynosi
około 2 tysięcy złotych rocznie,
widać, że jest on wykorzystywany z
pożytkiem i ku radości całej tej
małej społeczności. Widać, też, że
zapał pana Macieja udziela się
mieszkańcom i oby więcej takich
sołtysów.
(sm)

Wyprzeda¿ sprzêtu
z Gospodarstwa Rolnego
Sprzedam:
- ciągnik Ursus 3512 (Ferguson) - 33 000 zł,
- wóz asenizacyjny 10 tys. litrów na tandemie - 21 000 zł,
- deszczownia szpulowa IRTEC 90/220 z konsolą - 19 000 zł,
- pompy ciągnikowe Rowatti T1-50 i T800 - 2500 zł, 3500 zł,
- siewnik - 2500 zł,
- opryskiwacz wentylatorowy Pilmet 600 l (warzywnik) - 9 000 zł,
- opryskiwacz zawieszany Pilmet 600 l - 4 000 zł,
- belka „Fragaria” (12 m) - 1500 zł,
- budynek kontenerowy (6 m/5 m) - 25 000 zł,
- inny sprzęt (opryskiwacz plecakowy, kosiarka spalinowa, pompa Honda,
kobiałki plastikowe, sprzęt do bandowania).

Tel. 661 923 610

(ŁOBEZ) Na terenie zakładów „NOWAMYL”
w Łobzie, od kilku lat działa magazyn, w którym
przechowywana jest żywność dla najuboższych,
rozdzielana później przez PCK. Magazyn ten,
spełniający wszystkie unijne normy, PCK użytkuje
nieodpłatnie dzięki przychylności prezesa
„NOWAMYL” Leszka Kaczmarka i Zarządu.
Dużym zaangażowaniem
wykazują się też pracownicy
firmy, którzy nieodpłatnie
rozładowują i załadowują kolejne transporty żywności
oraz prowadzą jej ewidencję i
kartotekę.
Być może od przyszłego
roku, magazyn ten, który jest
obecnie tak zwanym podmagazynem dla Świdwina, zostanie głównym magazynem dla
regionu.
- Jest to duże, bo ponad 100
metrowe pomieszczenie, z wyREKLAMA

godnym dojazdem, nawet dla
bardzo dużych samochodów.
Gdyby stał się magazynem
głównym, to byłoby to dla nas
duże ułatwienie – mówi koordynator projektu i prezes powiatowego PCK Elżbieta Kobiałka.
Na 2008 rok zarząd powiatowy złożył zapotrzebowanie na sto
ton towaru, w różnym asortymencie. Obecnie jego dystrybucją zajmują się gminy naszego
powiatu, PCK a także kuratorzy
społeczni.
(sm)

Z ¯YCIA POWIATU
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Radny Hieronim Cierpisz z³o¿y³ œlubowanie

Jak Dawid z Goliatem
(WÊGORZYNO) Rada w Wêgorzynie ma w swoim
sk³adzie nowego radnego. Na wczorajszej sesji w jej
szeregi wst¹pi³ pan Hieronim Cierpisz.
Wybory uzupełniające w
okręgu Cieszyno Łobeskie odbyły się po tym, jak zmarł radny
Jan Kowalski. W tych wyborach
Hieronim Cierpisz pokonał Jerzego Banasia uzyskując 119
głosów, a jego konkurent 81.
Wręczając Cierpiszowi nominację na radnego, przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w
Węgorzynie, pan Tomasz Kamiński powiedział, że wybory uzupełniające przypominały walkę Dawida z Goliatem. Wygrał kandydat,
który miał mniej widoczną kampanię wyborczą, ale wygrał znaczną
przewagą głosów. Przewodniczący życzył mu, by jako Dawid ciągle
wygrywał z Goliatem.

Później pan Cierpisz złożył
ślubowanie radnego, dodając
na zakończenie – Tak mi dopomóż Bóg.
Już w następnych punktach
nowy radny złożył swoje pierwsze zapytanie. Wnioskował bo
burmistrz Grażyny Karpowicz,
by interweniowała w sprawie zarastających rowów melioracyjnych, które nie odprowadzają
wody z łąk. W odpowiedzi usłyszał, że to zadanie starostwa.
- To starostwo powinno nakładać obowiązek na oczyszczanie rowów, ale tego nie robi. - odpowiedziała radnemu burmistrz.
Dodała, że wystosuje w tej sprawie pismo do powiatu.
KAR

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomoœci
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach mający kancelarię w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 3
na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 stycznia 2008 r. o godz. 12.00

na terenie szpitala w Resku przy ul. Szpitalnej 8 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości
stanowiących wyposażenie Szpitala w Resku i Przychodni w Łobzie. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p. Nr prot. Opis licytowanej ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa w zł.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2.389,00
15.610,00
18.086,00
111.309,00
64.718,00
254.634,00
87.925,00
87.537,00
95.377,00
126.511,00
1.962,00
82.760,00
220,00
86.184,00
2.105,00
109.305,00
149.841,00
27.000,00
1.520,00

wyposażenie administracji
wyposażenie agregatu prądotwórczego
wyposażenie Bakteriologii
wyposażenie Bloku Operacyjnego
wyposażenie Chirurgii
wyposażenie Oddziału Wewnętrznego
wyposażenie Izby Przyjęć
wyposażenie Kotłowni
wyposażenie Kuchni
wyposażenie Laboratorium
wyposażenie magazynu zewnętrznego
wyposażenie Zakładu Opieki Długoterminowej
wyposażenie Portierni
wyposażenie Pralni
wyposażenie Prosektorium
wyposażenie RTG
wyposażenie Sterylizatorni
wyposażenie Tlenowni
wyposażenie Warsztatu

jednostkowa łączna
2.389,00
15.610,00
18.086,00
111.309,00
64.718,00
254.634,00
87.925,00
87.537,00
95.377,00
126.511,00
1.962,00
82.760,00
220,00
86.184,00
2.105,00
109.305,00
149.841,00
27.000,00
1.520,00

Wykaz nieruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ceną wywoławczą
każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację na terenie Szpitala
w Resku i Przychodni w Łobzie.
Komornik Sądowy

INFORMACJE
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Likwidator chce pieniêdzy na opa³, starostwo odmawia

Przychodnia
jak lokomotywa

(ŁOBEZ) Przychodnia przy ul.
Sikorskiego, w sezonie grzewczym
zużywa średnio 20 ton opału miesięcznie. Koszty związane z ogrzaniem tego budynku są więc ogromne. Likwidator łobeskigo ZOZ na
takie zakupy nie ma już pieniędzy,
dlatego w piśmie skierowanym do
Starostwa Powiatowego w Łobzie
wnioskuje o przyznanie dotacji w
wysokości 20 tysięcy złotych.
W uzasadnieniu likwidator
Przemysław Wardyn napisał: „SPZZOZ w Łobzie (...) w związku z brakiem środków finansowych od 1 listopada będzie zmuszony zaprzestać prowadzonej działalności ze
względu na brak ogrzewania pomieszczeń w budynku przychodni w
Łobzie”. Dodaje również, że „działalność przychodni świadczona jest
dla mieszkańców zamieszkujących
ten powiat (...) Koszty zapewnienia
opieki zdrowotnej winny być finansowane z budżetu powiatu, na które-

go terenie funkcjonuje placówka”.
W przypadku nie uzyskania pieniędzy likwidator Wardyn grozi zamknięciem przychodni.
Zdania likwidatora nie podzielił
Zarząd Powiatu, który wniosek rozpatrzył negatywnie, dodając w odpowiedzi, że stwierdzenia likwidatora dotyczące finansowania przez
powiat opieki zdrowotnej nie mają
podstaw prawnych. W odpowiedzi
starostwo napisało m.in.: „na przekazanie środków finansowych wynikających z wniosku nie pozwala
też Zarządowi ustawa o finansach
publicznych”. Tak więc powiat pieniędzy na opał likwidatorowi nie
przekaże.
Nieoficjalnie udało sie nam dowiedzieć, że węgla na ogrzanie
przychodni wystarczy tak naprawdę
do końca listopada. Więcej informacji na ten temat przekażemy Państwu w kolejnym wydaniu naszej
gazety.
(sm)

Sesja w Resku

Ustal¹ podatek rolny
(RESKO) Dzisiaj na sesji
zbiorą się radni, którzy podejmą
kilka ważnych dla mieszkańców
decyzji. Jedną z nich będzie ustalenie wysokości podatku rolnego
na przyszły rok.
Wczoraj nad wysokością tego
podatku debatowały komisje.
Wstępnie ustaliły, że podatek wyniesie 49 zł. Jego górna granica została określona przez prezesa GUS
na 58,29 zł. Mniejsi hektarowo rol-

nicy chcieliby znaczniejszego obniżenia tej stawki, ale też inni argumentują, że w gminie są gospodarstwa rolne mające po kilkaset i kilka tysięcy hektarów, które przy tej
stawce poważnie zasilają budżet
gminy. O tym, jaka stawka zostanie
ustalona – radni zdecydują podczas głosowania. Ustalą też stawki
podatków od nieruchomości i środków transportu. Sesja rozpocznie
się o godz. 16.00, w bibliotece. (r)
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Œwiêto Niepodleg³oœci

Zbigniew Zasadzki
uhonorowany

(ŁOBEZ) W tym roku Dzień
Niepodległości miał w Łobzie
nieco odmienną i bardziej uroczystą oprawę.
Po uroczystej Mszy świętej,
która odbyła się w tutejszym kościele, poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy przeszli pod
Pomnik Wdzięczności. Na całej
trasie pochodowi towarzyszyli
harcerze łobeskich drużyn, niosący płonące pochodnie. Przy pomniku młodzież z Zespołu Szkół
Gimnazjalnych w Łobzie przedstawiła krótki zarys historyczny
dotyczący tego święta. Potem zaśpiewali piosenkę Jana Pietrzaka
„Żeby Polska była Polską”.

Po apelu poległych, żołnierze
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, z 21 Bazy Lotniczej w Świdwinie oddali salwę honorową.
Delegacje instytucji i zakładów
pracy, w asyście harcerzy, złożyły
pod Pomnikiem Wdzięczności wiązanki kwiatów.
Z okazji Dnia Niepodległości
władze miejskie postanowiły uhonorować pana Zbigniewa Zasadzkiego – grawertonem. Statuetkę, z
rąk burmistrza Ryszarda Soli odebrał syn pana Zasadzkiego.
Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali wiązanki melodii
patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej ŁDK. (sm)

Str
Str.. 10

£OBEZIANIE

tygodnik łobeski 13.11.2007 r.

Iwona Jaruzel z „Szans¹ na sukces”
(ŁOBEZ-KOSZALIN-WARSZAWA) W minioną niedzielę wielu łobezian zasiadło przed telewizorami, bo pocztą pantoflową gruchnęła wieść, że Iwona Jaruzel z Łobza
wygrała „Szansę na sukces”. Jeszcze przed emisją programu rozmawialiśmy z Iwoną w jej domu.
Zanim trafiliśmy do niej, musieliśmy odnaleźć dom we wsi Niegrzebia. I chociaż trafiliśmy tam bez
problemu, to warto wspomnieć tu o
dość ciekawym położeniu tej wsi.
Do jej starej części jedzie się od
strony cegielni. Jest tam sześć domów. Jej nowa część to ulica z wjazdem od osiedla Hanki Sawickiej.
Nic jej nie oddziela od Łobza, ale to
dwie odrębne miejscowości. Nawet
w książce telefonicznej Niegrzebia
figuruje pod własną nazwą. Na próżno jednak na tej ulicy szukać numeru pierwszego. Numeracja domów
zaczyna się tu od siódemki.
Jest sobota. Iwona akurat wpadła na chwilę do domu. W niedzielę
rano jedzie do Szczecina, gdzie uczy
się w klasie maturalnej w drugim
liceum. - W „Pobożniaku” - precyzuje. - Konkurujemy z „Trzynastką”
- podkreśla.
Jak trafiła do programu. To
długa droga. Namówiła ją mama.
Eliminacje odbywały się w sierpniu Koszalinie. Przyjechało ponad
700 osób. - To wcale nie tak dużo,
we Wrocławiu było półtora tysiąca. - śmieje się. Zaśpiewała piosenkę Renaty Przemyk. Coś musiało ich zaciekawić, bo poprosili,
by zaśpiewała jeszcze jedną. Zaśpiewała „Szklaną pogodę” Lom-

bardu. Mocne, dynamiczne rockowe śpiewanie to jej żywioł, chociaż młodzi wolą – jak mówi –
alternatywę. W Szczecinie śpiewa
w zespole, który ma za sobą pierwsze koncerty. Alternatywa to różne odmiany muzyki granej przez
Nirvanę.

Zaśpiewała i prawie zapomniała
o tym, bo telefon z Telewizji zadzwonił dopiero w październiku. Zapraszano ją do stolicy, do programu
„Szansa na sukces”, który prowadzi
Wojciech Man. Miały być śpiewane
piosenki Tomka Lipińskiego.
- To nazwisko mi nic nie mówiło, ale jak usłyszałam, że to dawna
Brygada Kryzys i Tilt, to sobie cos
tam skojarzyłam. - mówi.
Otrzymała płytę z siedmioma
piosenkami, których musiała się
nauczyć.
- Był moment, że chciałam zrezygnować, bo myślałam, że sobie
nie poradzę. - wspomina.
Jednak pojechała. Program nagrywano 31 października, w studio
na ul. Woronicza. Wszystko okazało się trochę inne, niż na ekranie, ale
telewizyjnej „kuchni” nie będziemy
zdradzać.
Iwona poszła na pierwszy ogień.
Wylosowała piosenkę z numerem
sześć - „Za zamkniętymi drzwiami”.
Nie bardzo jej pasowała, ale zaśpiewała. Po niej sześć innych osób.
Przysłuchiwali się muzycy Tiltu z
Tomkiem Lipińskim. Jego Brygada
Kryzys to była alternatywa lat
osiemdziesiątych. Pamiętam singla
z nagraniem „Centrala”. Tekst szedł
jakoś tak: Czekamy na sygnał, czekamy na sygnał, z ceeeeentraaaali,

centrala nas ocali, ocali...
Później krótka narada i werdykt
– najlepsza okazuje się Iwona. Śpiewa z Tomkiem Lipińskim na zakończenie programu piosenkę „Jeszcze
będzie przepięknie”. Tomek bierze
od Iwony numer telefonu. Może kiedyś zadzwoni...
- Ogólnie nie byłam zestresowana. Tylko rano i jak już śpiewałam.
W pewnym momencie poczułam, że
nogi mi się ugięły, ale później było
już dobrze. - mówi o tremie i emocjach związanych z występem. „Zahartowała” się w Łobzie i na lokalnych estradach, gdy przez kilka lat
tańczyła w „Iskrze” w parze z Maćkiem Kurowskim. To była dobra lekcja estradowego obycia. Tańczyła z
łobeską kapelą Łobuziacy na dożynkach w Spale. Teraz poszła w muzykę rockową, śpiewanie. Myśli o dalszym kształceniu w tym kierunku
(wokalistyka w Łodzi) lub studiowaniu... farmacji.
Ta przygoda jeszcze się nie
skończyła. Następny krok to koncert
laureatów „Szansy” w Sali Kongresowej.
- Tata zamówi autobus, bo chcą
jechać koleżanki, mój zespół i rodzina. - mówi z błaganiem w oczach
Iwona. Tata nie potwierdza i nie
zaprzecza. Mówi ze spokojem, że na
wszystko przyjdzie czas.
KAR
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Wspólna sprawa
z Hlibem
(WÊGORZYNO) Na pocz¹tku
kadencji radny Adam Hlib, który
zdoby³ mandat startuj¹c z
Samoobrony, uwa¿any by³ za
sprzymierzeñca grupy radnych,
która zdoby³a w radzie
wiêkszoœæ. PóŸniej oddali³ siê od
tej grupy i zaliczany by³ do
radnych niezale¿nych. Teraz
do³¹czy³ do klubu radnych
wspieraj¹cych burmistrz Gra¿ynê
Karpowicz.
Klub radnych „Wspólna sprawa”
powstał zaraz po wyborach i składał się
z pięciu radnych, którzy wspierali burmistrz Grażynę Karpowicz i byli w
opozycji do większości, jaka ukształtowała się w radzie. Klub można było
powołać, bo liczył pięciu członków.
Jednak po śmierci radnego Jana Kowalskiego jego liczebność spadła do
czterech i przestał formalnie być klubem. Tak było do wczorajszej sesji, gdy
na ręce przewodniczącej rady Moniki
Kuźmińskiej szef tego klubu Mirosław
Kłosiński złożył pismo w sprawie

uczestnictwa radnych tego klubu w
komisjach i szkoleniach. Gdy przewodnicząca zapytała o piątego członka, okazało się, że jest nim radny Adam
Hlib. Radny wstał i publicznie potwierdził swoją przynależność do niego. Dołączył do zrzeszonych już w
klubie radnych Mirosława Kłosińskiego, Mariana Woltera, Tomasza Mielcarka i Stanisława Kalicińskiego.
Radny Hlib na codzień jest dziennikarzem „Nowego Tygodnika Łobeskiego” i na sesjach znany jest z tego, że...
robi zdjęcia innym radnym. Nie dociekaliśmy, czy robi to jako dziennikarz dla
gazety, czy jako radny do kroniki pani
burmistrz.
(r)

Cel zosta³ ten sam, dodano tylko warunki jego realizacji

Burmistrz Karpowicz
ponawia przetarg
(WĘGORZYNO) Burmistrz Węgorzyna ponownie ogłosiła przetarg
nieograniczony na sprzedaż działki
przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Węgorzynie.
Przypomnijmy,
przedmiotem
sprzedaży jest działka nr 1251/8 o pow.
2882 mkw., położona w Węgorzynie
przy ul. Grunwaldzkiej 22. Jest ona
zabudowana budynkiem mieszkalnym
i budynkiem gospodarczym do rozbiórki. Pisaliśmy, że burmistrz pierwszy
przetarg unieważniła z powodu - jak
podała - niedokładnego określenia celu
na jaki przeznaczona jest działka, chociaż jej cel był wyraźnie określony w
„Studium kierunków i uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Węgorzyno”, jako „strefa rozwoju miejskiej zabudowy mieszkaniowej o funkcjach mieszkalnych”.
5 listopada burmistrz Karpowicz
ogłosiła nowy przetarg na tę działkę.
Cel się co prawda nie zmienił – pozostała „miejska zabudowa mieszkaniowa o
funkcjach mieszkalnych”!, burmistrz
dodała tylko warunki realizacji tego
celu, o których widocznie zapomniała
przy pierwszym ogłoszeniu.
Otóż „Inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-klatkowego, o czterech
kondygnacjach nadziemnych (w tym

poddasze użytkowe na cele mieszkalne)
wraz z infrastrukturą techniczną. Nie
dopuszcza się usług w parterze budynku. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 12
miesięcy i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 36 miesięcy. Oba te
terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za rozpoczęcie budowy
uważa się wykonanie fundamentów
budynku na podstawie projektu wykonawczego. W przypadku nie dotrzymania przynajmniej jednego z ww. terminów Gmina Węgorzyno naliczy, a Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 114.000,00 zł. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie jednego miesiąca
licząc od daty doręczenia wezwania
przez Gminę Węgorzyno do zapłaty tej
kary. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie
rozpoczęcia inwestycji w ww. terminie
wg zasad określonych w art. 594 Kodeksu Cywilnego.”
Czy te warunki odstraszą potencjalnych developerów – nie wiadomo. Wiadomo, że przetarg odbędzie się w dniu
05.12.2007 r. o godz.10.00 w urzędzie
miejskim. Cena wywoławcza działki 113.435,60 zł brutto. Wadium w wysokości 20% wartości działki tj.
22.687,12 zł trzeba wpłacić najpóźniej
w dniu 30 listopada 2007 r.
KAR
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ŒWIÊTO SZKO£Y W SP1

(ŁOBEZ) Rokrocznie w naszej
szkole, w listopadzie, obchodzimy
święto patronki – Marii Skłodowskiej-Curie.
W tym roku program był szczególnie bogaty. Uczniowie brali udział w
różnorodnych konkursach i przedsięwzięciach. Klasy I-III przedstawiały w
konkursie plastycznym “Świat za sto
lat”. Klasy czwarte zmierzyły się z ortografią, piątoklasiści wzięli udział w
konkursie przyrodniczym, a szóstoklasiści zmagali się z zadaniami matematycznymi. We wszystkich klasach odbyły się pogadanki na temat życia i działalności naukowej Skłodowskiej.
Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród laureatom odbyło się
podczas uroczystego apelu w rocznicę
urodzin patronki, 7 listopada 2007 r.
Mistrzami ortografii zostały: Aleksandra Gęsikiewicz, Kamila Rękiewicz
i Agata Lis z klasy IVa. W konkursie
przyrodniczym zwyciężyli: Klaudia
Laska i Aleksandra Urbańska z klasy
Vb oraz Patryk Wojcieszak z Va. Największą wiedzą matematyczną wykazali się: Marcin Niedźwiedzki, Paweł
Polkowski, Gabriela Piskorz z klasy

VIa, Katarzyna Pulkowska z klasy VIb.
Najpiękniejsze prace plastyczne wykonali: w klasach pierwszych - Ola Buszyk, Julia Bas, Ala Stępińska, w klasach drugich – Adam Abramowski, Joanna Tarnicka, Przemek Laska, w klasach trzecich – Mateusz Łakomy, Przemek Łokietek, Klaudia Grzegorczyk.
Odbyła się również prezentacja
dorobku kół zainteresowań działających w ramach programu “Szkoła Równych Szans”. W piosence obcojęzycznej zaprezentowali się uczniowie z koła
j. angielskiego i j. niemieckiego przygotowani przez D. Szymanek i E. Kozłowską.
W poezji, tańcu i piosence prezentowały się koła artystyczne prowadzone przez M. Zieniuk,
B. Korniluk, E. Górny i S. Kiwałę.
Wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku za symboliczną złotówkę w kawiarence przygotowanej przez D. Ligęzę, pyszne wypieki rodziców cieszyły
się dużym powodzeniem.
Na zakończenie imprezy odbyła się
dyskoteka połączona z quizami i konkursami przygotowanymi przez D. Hamerę i M. Błażejowską. (sz)
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ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI W LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CYM W RESKU
Tradycją w naszej szkoły są uroczyste obchody Święta Niepodległości. W
ten sposób staramy się wyrabiać u młodzieży szacunek do symboli narodowych, podkreślać znaczenie kultywowania obchodów świąt narodowych.
Co roku młodzież przygotowuje
plakaty oraz przedstawienie tematycznie nawiązujące do okoliczności odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności.
Wielką wagę przywiązujemy do dekoracji i oprawy scenograficznej, staramy
się nadać temu, co przedstawiamy
szczególne znaczenie. Podobnie stało
się i w tym roku. Kilka tygodni temu z
uczniami klas drugich rozpoczęliśmy
przygotowania, należało ustalić kwestie scenografii, podkładu muzycznego, śpiewu, recytacji. W piątek, 9 listopada, zaprosiliśmy Dyrekcję, pracowników szkoły, uczniów na montaż słowno-muzyczny pt. „Ku niepodległości”.
Tym razem atmosferę tamtych dni
imitował dworek szlachecki, stanowiący tło dla uczestników przedstawienia.
Młodzież odpowiedzialna za scenografię stworzyła nastrój wykonując brzozowy krzyż, płotek, pojawiły się atrapy
ognisk żołnierskich, gdzieniegdzie leżała broń i hełmy. Poza tym jesienne
liście, znicze, napisy, biało-czerwone
flagi dopełniały całości. Delikatny zapach płonących zniczy, półmrok stworzyły niepowtarzalny nastrój zadumy i

refleksji. Wiersze były przeplatane
fragmentami utworów Beethovena
„Sonata Księżycowa Adagio No 14”,
Vivaldiego „Cztery pory roku” - „Lato”
Concerto, pieśniami: „Wojenko, wojenko”, „Maszerują strzelcy”, „Rota”,
„Warszawianka”.
Przedstawienie udało się, uczniowie zaangażowani w to przedsięwzięcie wykazali się ogromnym profesjonalizmem i odpowiedzialnością. We
wtorek 13 listopada, podczas gminnej
sesji będą mieli przyjemność zaprezentować przedstawienie reskowskim
kombatantom. W ten sposób młodzież
naszej szkoły, podobnie jak w ubiegłym roku, włączy się czynnie w życie
lokalnej społeczności.
A oto nasi młodzi, zdolni, odważni
uczestnicy przedstawienia: recytacja:
Patrycja Wasilewska, Kamila Kubala,
Ola Rachwał, Iwonka Seńko, Marta
Podemska, Basia Filipiak, Sylwia Antonowicz, Szymon Deuter; śpiew: Magda Pińska, Magda Kurszewska, Asia
Czaban, Karolina Lis, Paulina Jaworska, Kasia Turczenik; oprawa muzyczna: Mirek Wojcieszak, Krzysiek Romaszko; dekoracje: Agnieszka Duda,
Agnieszka Kreczko, Monika Paprocka,
Wiola Meger, Ewelina Sobczak, Klaudia Szcześniak, Benita Bilińska i Michał Buczma.
Agata Popielarz

W Gimnazjum
uroczyœcie

Bezpieczna szko³a
– nie dajmy siê uzale¿nieniom!
Zespół Szkół im. T. Kościuszki
w Łobzie po raz drugi przystąpił
do kampanii „Bezpieczna szkoła –
nie dajmy się uzależnieniom”. W
ramach akcji został opracowany
program pod hasłem „Nie palę,
nie piję, świadomie żyję” adresowany do uczniów klas pierwszych
i drugich. Głównym jego celem
jest ograniczenie palenia papierosów i spożywania alkoholu przez
ludzi młodych.
Wybór tematyki nie był przypadkowy. Według danych statystycznych w Polsce codziennie zaczyna palić ok. 500 nieletnich
chłopców i dziewcząt, a rocznie
palenia próbuje 180 tys. dzieci.
Również z roku na rok wzrasta liczba młodych ludzi, którzy sięgają po
napoje alkoholowe. Dr med. E.
Gordis uważa, że alkohol to najczęściej używany i nadużywany przez
młodzież środek psychoaktywny.
Jego spożywanie często poprzedza
sięganie po inne nielegalne substancje, więc bywa określany mianem
„torującego narkotyku”.

W ramach podejmowanych
działań uczniowie m.in. zostaną
zapoznani z czynnikami ryzyka picia alkoholu i palenia papierosów
oraz ich konsekwencjami. Będą
uczestniczyli w spotkaniach ze specjalistami, zajęciach warsztatowych, teatralnych itp. Program zakłada również wskazanie młodzieży
alternatywnych form spędzania
wolnego czasu i uświadomienie, że
można się dobrze bawić bez alkoholu i papierosów.
Zapraszamy również do współpracy społeczność lokalną. Zdarza
się tak, że to my, dorośli ułatwiamy
młodym ludziom dostęp do używek.
Nie reagujemy, gdy sprzedawca
podaje nieletniej osobie alkohol i
papierosy, przymykamy oko na widok młodych pijących i palących w
parkach czy na osiedlowych skwerkach, jako rodzice tolerujemy fakt,
że nasze dziecko wraca do domu w
stanie nietrzeźwym. Zwracamy się
więc do mieszkańców z prośbą, aby
wspierali nasze działania. Bądźmy
czynnymi obywatelami a nie biernymi obserwatorami.
(szk)

(ŁOBEZ) 9 listopada w Gimnazjum w Łobzie odbył się apel z
okazji uroczystości odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Uczniowie, aby uczcić święto 11
listopada, postanowili zorganizować występy.
Młodzież, pod kierownictwem
nauczycieli, recytowała wiersze
oraz wystawiła scenę upamiętniającą wydarzenia z tego święta. Chór
pięknie śpiewał patriotyczne pieśni,
takie jak ,,Rota” Marii Konopnickiej. Nowo zatrudniony w szkole
nauczyciel sztuki, pan Grzegorz
Stefanowski, przygrywał śpiewającym uczniom na organach.
W sali gimnastycznej zjawiła się
cała szkoła. Brawami obdarowano
każdego młodego artystę. Na koniec
wystąpiła dyrektor szkoły pani Ewa
Popławska. Skorzystała z okazji,

gdyż każdy uczeń miał obowiązek
uczestniczenia w apelu, przypomniała młodzieży o prawidłowemu
noszeniu mundurków. Oznajmiła, iż
mundurek szkolny ma być noszony
na ubraniu, a nie jak to większość
robi, w plecaku czy też pod bluzą. Po
apelu uczniowie rozeszli się do klas,
co jak zawsze przebiegło w wielkim
chaosie i krzykach.
Uważam, że takie apele kształtują, pod względem patriotycznym,
naszą młodzież. Jak wiemy, mało
jest w dzisiejszych czasach młodych
ludzi, którzy oddali by życie za swój
kraj. Patriotyzm jaki gościł w tych
walecznych sercach 11 listopada
1918 roku bardzo rzadko jest spotykany w współczesności. Może dzięki takim apelom młodzież bardziej
zacznie kochać i szanować kraj, w
jakim się wychowuje, bo przeciez
nie wszyscy mieli tyle szczęścia. (d)
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Q Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

Q Sprzedam w Łobzie połowę domu
bliźniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel 695
985 673.

Q Sprzedam mieszkanie w Łobzie.
Tel. 500 800 700.

Q Szukam garażu w centrum Łobza.
Tel 501 762 765.

Q Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Łobzie na dłuższy
okres. Tel. 505 963 166.

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

Q Kupię mieszkanie 2 pokojowe w
Łobzie. Tel 505 800 909.

Gryfice

Q Pilnie sprzedam mieszkanie w
Gryficach w blokach. Cena 110 tys.
zł. Tel 660 803 947.
Q Sprzedam mieszkanie w Płotach
57,75 mkw., 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, strych, 2 piwnice, garaż, ogródek, centralne, ciepła woda, gaz, czynsz 40 zł. Tel. 510
244 058.
Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę
z rozliczeniem lub kupię kawalerkę (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region
Q Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchnią,
łazienką i przedpokojem o łącznej
pow. 46mkw. oraz działkę o obszarze
727mkw. w miejscowości Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. Łączna
cena 50 000 zł, Tel. 0 698 423 512.

MOTORYZACJA

£obez
Q Peguot 405 1,8 benzyna rok produkcji XI 1995, szary metalik, klimatyzacja, alarm, centralny zamek,
elektryczne szyby, opony zimowe +
komplet alufelg. Cena 4500 zł. Tel.
0 508 377 907, 0501 787 060.
Q Sprzedam Opel Astra 1,7D Combi, rok 1992, ubezpieczony, przegląd, szyberdach, alarm. Cena 3600
zł. Tel. 091 397 56 82, 886 631 138.

PRACA

£obez
Q Zaopiekuję się w Łobzie dzieckiem w wieku od 3 lat - u siebie w
domu. Tel 091 397 57 56.

Gryfice
Q Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

Q Zamienię dom 180 mkw. na mniejszy o połowę w Łobzie. Tel. 091 397
45 06.
Q Sprzedam działkę handlowomieszkaniową 535 mkw. w Węgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
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.

Gryfice

Q Sprzedam dom w Gryficach o
pow. 80 mkw., działka 289 mkw.,
właśność hipoteczna. Cena 190 tys.
zł. Tel. 091 384 19 76, kom 692 431
153 lub 091 384 64 41.

Drawsko Pom.
Q Sprzedam kiosk w Drawsku Pomorskim. Tel 509 712 003
Q Wezmę w dzierżawę dom lub
gospodarstwo z możliwością odkupienia - Drawsko lub okolice. Tel.
501 126 109.

Region
Q Poszukuję lokali handlowych w
centrach miast: Łobez, Świdwin,
Drawsko Pom., Gryfice i miastach
powyżej 10 tys mieszkańców. Tel.
693 417 398.
Q Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na działce o pow 600 mkw., 5 pokojów, kuchnia, 2 łazienki. Tel. 0 667 677 798.
Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

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

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

INNE

£obez
Q Krzewy żywopłotowe - ligustr, dereń, tawua, forsycja, pigwowiec.
Łobez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.
Q Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.
Q Sprzedam dachówkę cementową
używaną. Cena 50 gr za sztukę.
Tel. 607 247 518.
QKoszenie traw - Łobez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoń tel. 601 344 186.

US£UGI

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

Gryfice

Q Sprzątanie biur i mieszkań - tel.
0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.

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

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

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

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

Region
Q Kupię antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekę minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.

NAUKA

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

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

Q Łobez Obiekt komercyjny - idealny pod działalność i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
działki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

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

Region

QDywanopranie, sprzątanie biur i
mieszkań, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciężarówki, tiry). Tel. 0 604 373 143
QZespół muzyczny na każdą okazję - wesela, bankiety. Tel. 604 221
339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
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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XIX memoria³ witolda markiewicza w halowej pi³ce no¿nej „5” trampkarzy

Tradycja w piêknej oprawie

(ŁOBEZ) Jak co roku Święto
Niepodległości młodzi piłkarze
mieli zarezerwowane na Memoriał Markiewicza. Impreza przeznaczona była dla trampkarzy z
rocznika 1993 i młodszych.
W turnieju udział wzięli drużyny: Salos Szczecin (2 zespoły), Ina
Ińsko (2 zespoły), Sparta Węgorzyno (2 zespoły), Sarmata Dobra i
Światowid Łobez (3 zespoły). Jak
co roku na imprezę przybyła pani
Mirosława Markiewicz wraz z rodziną. Na zaproszenie organizatorów przyjechał także Henryk Wawrowski, były reprezentant Polski,
obecnie wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w
Szczecinie. Był gospodarz hali burmistrz Ryszard Sola. Przybyło także
wiele innych znakomitych osób,
którzy uświetnili imprezę.
Rozegrano 20 spotkań w dwóch
grupach oraz dwa mecze finałowe.
Zwycięzcą turnieju została drużyna
Sarmata Dobra, która w zaciętym
pojedynku pokonała piłkarzy Iny
Ińsko 2:1. Mecz o trzecie miejsce
rozegrał się pomiędzy drużynami
Salos I i Salos II - wynik 1:0. Uhonorowano także najlepszego zawodnika imprezy oraz najlepszego
Markiewiczowie kibicuj¹

bramkarza (Dawid Bielecki z Iny) i
najlepszego strzelca (Seweryn
Wrzesień z Sarmaty).
Organizatorzy i sponsorzy imprezy to: rodzina Markiewiczów,
Urząd Miejski w Łobzie, Starostwo
Powiatowe w Łobzie, Rada Osiedla
w Łobzie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie, Jan
Błyszko, Stanisław Muszalski, Bernard Niedźwiedzki - BAN, MLKS
Światowid Łobez, GZ LZS Łobez.
Organizatorzy składają podziękowania Dariuszowi Rutkowskiemu
za umożliwienie skorzystania z kawiarni przy hali. Imprezę prowadził
Zdzisław Urbański.
Podziękowania należą się łobeskim działaczom, którzy corocznie
wspierają tę wspaniałą imprezę.
Wskazać należy w szczególności
Zbigniewa Pudełko, który pozyskał
sponsorów imprezy. Sędziowali
Stanisław Przybylak, Andrzej Mrozowicz, Zdzisław Urbański oraz
Henryk Wawrowski. Podziękowania należą się również pracownikom
hali sportowej w Łobzie, którzy
przygotowali obiekt na zawody.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Kogut

Witold Markiewicz - twórca
łobeskiej kultury fizycznej
w latach 1961 - 1975
Witold Markiewicz na początkiem lat sześćdziesiątych przyjechał do Łobza wraz z rodziną z dalekiego Prudnika.
Z wykształcenia pedagog.
Wspólnie z żoną Mirosławą rozpoczęli pracę w tutejszym Liceum
Ogólnokształcącym. Nabytą wiedzę i wysokie umiejętności sportowe skutecznie i z entuzjazmem
przekazywał młodym mieszkańcom miasta i okolic. Sam był
wszechstronnie uzdolnionym sportowcem, przewodził w grze w koszykówkę, uprawiał piłkę nożną.
Dawał przykład umiejętnej jazdy
na łyżwach i gry w hokeja na lodzie,
zachęcał do tenisa i badmintona.
Modą na sport pragnął „zarazić”
innych działaczy, zamiłowanych w
krzewieniu aktywnych form życia.
W roku 1963 narodził się w mieście
nowy klub sportowy o nazwie
Światowid. Witold należał do
głównych inicjatorów utworzenia
silnej organizacji z wieloma sekcjami specjalistycznymi.
Spełniły się Jego marzenia o
powstaniu w Łobzie centrum sportowego, dającego szansę szkolenia
i rozwoju uzdolnionej młodzieży z
terenu całego powiatu. Pełnił funkcję członka Zarządu Klubu, należał
do czynnych zawodników sekcji
koszykówki mężczyzn i piłki nożnej. Ambitny i zaangażowany w
zajęciach treningowych i w meczach mistrzowskich. Był wzorem

dla innych na boisku i w życiu prywatnym. Podejmował się roli trenera, szkoląc młodzież piłkarską oraz
I zespół seniorów Światowida.
W roku 1962 został powołany na
stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Łobzie. Inicjował i organizował zawody masowe w środowisku oraz imprezy i
akcje propagujące społeczne, kulturalne i zdrowotne walory kultury
fizycznej. W czasie otwarcia Stadionu Miejskiego im. XX - lecia
PRL, pełnił funkcję gospodarza
uroczystości inauguracji obiektu.
Przez 15 lat swojej pracy był
„duszą” sportu lokalnego.
Za ten model kształtowania i
wzbogacania społeczeństwa Ziemi
Łobeskiej, za wzór sportowca i
działacza sportowego - dziś łobzianie dziękują i składają hołd.
Zmarł 1 października 1975 r. (zb)
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Siatkarze z £obza gromi¹ rywali

Podsumowali wyniki

W DRODZE
DO II LIGI SALPS

Nagrodzili
za osi¹gniêcia sportowe

Siatkarze z Łobza, grający w rozgrywkach III ligi
Szczecińskiej Amatorskiej Ligi Siatkarskiej,
odnieśli kolejne dwa pewne zwycięstwa. Nasi
zawodnicy pokonali zespół UKS Pomorzanie 3:0
(25:19, 25:15, 25:18) oraz Net Systems, także 3:0
(25:18, 25:17, 25:11).

W obu spotkaniach łobezianie brylowali na siatce zarówno w
ataku jak i w obronie. Dużo do
poprawy jest jeszcze w grze
obronnej w polu. Zebraliśmy jednak silną grupę, która ciężko pracuje i robi szybkie postępy.
W obu meczach barw Łobza
bronili: Paweł Rorata, Łukasz
Kowalewski, Grzegorz Kowalczyk, Leszek Schmach, Marcin
Mężyński, Mateusz Witas oraz
Rafał Szyliński. Po tych dwóch
spotkaniach zespół z Łobza z
czterema zwycięstwami (wszystkie w stosunku 3:0), samodzielnie lideruje na szczycie tabeli
grupy A III ligi. Według licznych
obserwatorów jesteśmy poważnym kandydatem do awansu na
wyższy szczebel rozgrywek ligi
szczecińskiej.
REKLAMA

15 listopada drużyna nasza wyjedzie na kolejne spotkanie do stolicy naszego województwa. Przeciwnikiem będzie zespół Straży
Pożarnej, który rozegrał dopiero
dwa spotkania w grupie (jedno
zwycięstwo i porażka). Po meczu
tym nastąpi runda rewanżowa,
która rozstrzygnie o tym, kto będzie walczył o awans do II ligi.
W dalszym ciągu najgroźniejszym przeciwnikiem naszego zespołu jest brak funduszy finansowych. Trzon zespołu stanowią
uczniowie różnych szkół, którzy
nie mają środków na wyjazdy
oraz pokazanie się na szczecińskich parkietach. Liczymy jednak na pomocną dłoń łobeskich
firm oraz ludzi, którym zależy na
siatkówce w naszym regionie.
R. Szyliński

(ŁOBEZ) 8 listopada w siedzibie Łobeskiego Centrum Turystyki
odbyło się spotkanie poświecone
podsumowaniu sportu szkolnego za
rok 2006/2007. Formuła spotkania
odbiegała od dotychczasowej, uroczystość miała charakter gali. W
spotkaniu udział wzięli dyrektorzy
szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, zaproszeni gości, w tym
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego pan Zbigniew Szyroki.
Po raz pierwszy w historii zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - medaliści mistrzostw województwa zachodniopomorskiego.
Honory gospodarza uroczystości
pełnił starosta Antoni Gutkowski,
który powitał gości, omówił sprawę
organizacji sportu szkolnego w powiecie oraz rolę, jaką pełni dla prawidłowego rozwoju młodzieży.
Następnie przeprowadzono analizę wyników szkół podstawowych z
naszego powiatu, które zostały sklasyfikowane w WSZS. Najwyżej
wśród podstawówek, znalazła się
Szkoła Podstawowa nr 2 z Łobza,
która zajęła 29 miejsce w województwie i zdobyła 67 punktów. Kolejne
miejsca zajęły SP Dobra - 40 miejsce
z dorobkiem 54 punktów i SP Resko
– 54, z dorobkiem 41 punktów.
Wśród gimnazjalistów, najlepszymi okazały się: Zespół Szkół
Gimnazjalnych w Łobzie - 19 miejsce w województwie z dorobkiem 95
punktów, Gimnazjum z Reska - 59
miejsce i 49 pkt. oraz Gimnazjum
przy Zespole Szkół Publicznych w
Radowie Małym - 80 m. i 34 pkt.
W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie uplasował się na
13 miejscu w województwie, zdobył
101 punktów. Zespół Szkół z Reska
zajął 71 miejsce i zdobył 22 punkty.
W każdej kategorii nagrodzono
najlepsze szkoły i wyróżniających

się uczniów. Szkoły otrzymywały
sprzęt sportowy, natomiast uczniowie i ich opiekunowie dyplomy pamiątkowe i statuetki smoków za osiągnięcia sportowe.
Medal Mistrzostw Województwa wśród szkół podstawowych zdobyły siatkarki z SP 2 Łobez. Kolor
krążka to brąz. Anna Gross, Anna
Baziuk, Anna Jurzysta, Katarzyna
Głuchowska, Zuzanna Grajcewicz
Monika Pawelec, Hanna Bobryk,
Martyna Walkowiak, Karolina Kamińska, Aleksandra Romej oraz
opiekun Andrzej Jurzysta odebrali
wyróżnienia. Wśród gimnazjalistów
taki sam zaszczyt spotkał jedynego
medalistę (również brąz) w biegu na
300 metrów, Michała Serwetę oraz
opiekuna Kazimierza Mikula z Zespołu Szkół Gimnazjalnych w
Łobzie.
Największy jednak sukces zanotowali siatkarze z Zespołu Szkół im.
T. Kościuszki w Łobzie. Uczniowie
prowadzeni przez Marcina Ćwikłę
wywalczyli srebrny medal mistrzostw województwa i zostali również uhonorowani dyplomami i smokami. A oto skład srebrnej dwunastki: Mateusz Witas, Tomasz Sola,
Erwin Czerniawski, Karol Wielgus,
Piotr Kordyl, Michał Wołoszyn,
Piotr Ulan, Tomasz Wadas, Konrad
Korniluk, Tomasz Rorata, Szymon
Kordy oraz sam opiekun Marcin
Ćwikła.
Nagrody wręczali starosta Antoni Gutkowski oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Teresa Łań. W czasie całej uroczystości na ekranie przewijały się zdjęcia z zawodów sportowych. Pokaz przygotował Tomasz
Mechliński. Każdy z uczestników
spotkania mógł napić się herbaty
bądź kawy i schrupać troszkę słodyczy. Podsumowanie sportu
szkolnego było próbą generalną
przed planowaną od następnego
roku galą sportu.
(wp)
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Ma³a liga okrêgowa B³oto i czerwone kartki
MEWA Resko - VIELGOVIA Wielgowo 5:2 (1:1)

W dniu 10.listopada 2007 r. zakończyła się I runda rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej. Nigdy do
tej pory nie zdarzyła się taka sytuacja, by wszystkie kluby z terenu
powiatu Łobez spotkały się w jednej grupie rozgrywkowej.
W sezonie 2007/2008 w lidze
okręgowej z udziałem 16 klubów
piłkarskich występowały zespoły:
MEWY Resko, RADOVII Radowo
Małe, SARMATY Dobra, SPARTY
Węgorzyno i ŚWIATOWIDA
Łobez. Obok drużyn reprezentacyjnych seniorów, każda sekcja miała
obowiązek szkolenia i udziału w
rozgrywkach zespołów juniorów do
lat 18.
Kto najlepiej rozwijał i promował sport piłkarski?
Dziś na łamach „Tygodnika
Łobeskiego” podajemy rezultaty
spotkań sąsiadujących ze sobą drużyn seniorów i juniorów oraz tabele
końcowe po rundzie jesiennej. Tabelę można nazwać dowolnie –
mała liga okręgowa, liga powiatu
łobeskiego, mistrzostwa powiatu
lub tabela prawdy o piłce nożnej w
powiecie.
Zestawienie przedstawia łączny
dorobek punktowy i bramkowy
obydwu drużyn klubowych:

iskowej z sąsiadującymi gminami
zdobyli najwięcej – 14 punktów.
Klub prowadzony przez sprawny
Zarząd pod przewodnictwem prezesa Andrzeja Beliny nie przegrał
żadnego meczu, zarówno w grupie starszej jak i juniorów, uzyskując 3 zwycięstwa i 5 remisów.
Ten sukces zapisać należy na
konto młodych zawodników i ich sportowej postawy na treningach i meczach
mistrzowskich. Duży udział we wspólnym sportowym dorobku mogą sobie
przypisać miejscowi szkoleniowcy –
Mariusz Poniewiera i Stanisław Przybylak. Wcześniej zasłużyli się łobeskiemu futbolowi jako piłkarze, wybrani przez kapitułę do historycznej
„Drużyny 40-lecia Światowida”. Dziś
skutecznie przekazują swoją miłość do
sportu piłkarskiego następnym młodym łobzianom.
Skrupulatni kibice zdążyli zauważyć, że w zespole „mistrza jesieni” MLKS Światowid występowali jedynie swoi zawodnicy, tzn.
wyłącznie mieszkańcy gminy
Łobez. Stąd radni i włodarze gminy
mogą mieć szczególną satysfakcję,
że pieniądze dotowane na klub i piłkę nożną są trafnie wykorzystywane
– zgodnie z ustawą o samorządach
gminnych – na rozwój kultury fizycznej swoich współmieszkańców.

Nazwa klubu

Ilość
meczy
.I. ŚWIATOWID Łobez
15
II. SPARTA
Węgorzyno
15
III. SARMATA Dobra
15
IV. MEWA
Resko
15
V. RADOVIA Radowo Małe 15

Zdobyte
punkty
14
13
12
9
4

Stosunek
bramek
16:6
23:16
22:14
14:20
8:30

Dla pełnej statystyki rozgrywek małej ligi okręgowej prezentujemy
wyniki bezpośrednich spotkań.
Światowid – Sarmata
Sparta – Mewa
Mewa – Radovia
Sparta – Radovia
Sarmata – Mewa
Sarmata – Sparta
Radovia – Sarmata
Światowid – Mewa
Światowid – Sparta
Radovia – Światowid

1:1 (seniorzy)
3:1
3:0
6:1
5:3
1:1
2:1
2:2
0:0
1:1

Tabelka – seniorzy
1. Sparta
7 pkt
2. Sarmata
5
3. Światowid
4
4. Mewa
4
5. Radovia
4

10:3
8:7
4:4
9:11
4:11

Największym dorobkiem punktowym może szczycić się sekcja
piłki nożnej MLKS Światowid z
Łobza. Dwa wiodące zespoły seniorów i juniorów w konfrontacji bo-

5:1 (juniorzy)
6:2
2:0
6:3
1:1
4:1
0:8
0:0
4:0
1:3

Tabelka – juniorzy
1. Światowid 10 pkt 12:2
2. Sarmata 7
14:7
3. Sparta
6
13:13
4. Mewa
5
5:7
5. Radovia 0
4:19
W następnych numerach podsumowanie Powiatowego Konkursu
Klubów Piłki Nożnej „FAIR PLAY
2007/2008”.
Zdzisław Bogdanowicz

Skład Mewy: Tichanow, Pietrowski, Pawłowski M., Kęsy, Deuter (70'
Frost), Ziemski P. (30' Andrusieczko),
Kopka, Wasiak, Waldon, Błaszczyk,
Gradus.
Bramki dla Mewy: Błaszczyk - 2,
Pietrowski, Kopka, Kęsy.
Mecz odbywał się w ciężkich warunkach, na boisku leżał śnieg pomieszany
z błotem. I właśnie przez warunki pogodowe Mewa straciła pierwszą bramkę;
po rzucie wolnym piłka skozłowała, nabrała poślizgu przed bramką Tichanowa
i wpadła do siatki. Chwilę później Mariusz Błaszczyk nie marnuje sytuacji sam
na sam i strzela na 1:1. Mewa jeszcze w
pierwszej połowie mogła wyjść na prowadzenie, jednak jej napastnicy nie wy-

korzystywali dogodnych sytuacji.
Goście zaczęli grać w 10 po tym, jak
sędzia wyrzucił z boiska jednego z nich
po uderzeniu piłkarza gospodarzy, potem już w 9 po brutalnym faulu obrońcy,
a na koniec z boiska schodzili w 8, po
kolejnej czerwonej kartce pokazanej
zawodnikowi Vielgovii przez sędziego
za dyskusje z nim. Mewa wychodzi na
prowadzenie po wykorzystanym rzucie
karnym przez Darka Kęsego. Vielgovia
wyrównuje po rzucie wolnym i mamy
2:2. Chwilę później gospodarze odpowiadają i robi się 3-2, po pięknym lobie
z 30 metrów Kopki. W końcówce rzut
rożny wykonuje Mewa i Piotrowski
ustala główką wynik spotkania. Zasłużone zwycięstwo Mewy po beznadziejnym zachowaniu przyjezdnych. (dd)

Sparta wykonuje plan
SPARTA Wêgorzyno – WICHER Brojce 4:2 (1:1)
Sparta: Noryca – Jarzyna, Michalski (Sadowski), Nadkierniczny
Zbyszek, Romańczyk (Rzepka), Konieczny, Tondrik, Samal A., Grochulski, Sideł (Samal P.), Kliś oraz Nadkierniczny Marcin, Nadkierniczny
Andrzej, Dominik Raj, Tomasz Bidny. Trener Ryszard Jarzyna.
Bramki: Kliś – 2 (20' i 60'), Paweł
Samal (47'), Piotr Grochulski (93').
Sparta zaczęła dobrze. Już kilka
minut po rozpoczęciu meczu Kliś
strzela gola, ale sędzia sygnalizuje
spalonego i nie uznaje bramki. Kilkanaście minut później Kliś potwierdza
dobrą formę w tym dniu i tym razem
strzela już prawidłowo. Jednak półgodzinna przewaga nie przynosi rezultatu. Wicher odgryza się jednym
strzałem; piłka bita z wolnego przelatuje nad murem i Noryca widzi trzepocącą siatkę. Remis na zejście do
szatni.
Sparta wchodząc na drugą połowę chce wygrać i zaraz po gwizdku
Paweł Samal strzela na 2:1. Otrzymu-

je wrzutkę z głębi pola, wychodzi
sama na sam z bramkarzem i nie marnuje sytuacji. 3:1. Gdy wydaje się, że
następne bramki dla węgorzynian to
tylko kwestia czasu, zawodnik Wichra w podbramkowym zamieszaniu
pakuje piłkę do bramki Norycy. Robi
się nerwowo. Sędzia rozładowuje sytuację pokazując dwie żółte i w konsekwencji kartkę czerwoną zawodnikowi z Brojc. W 85 min. Klisia w
sytuacji sam na sam fauluje bramkarz.
Dostaje czerwoną kartkę i opuszcza
boisko. W bramce staje zawodnik z
pola. W doliczonym czasie to on wybija piłkę z pola karnego, z boku
bramki. Wybija wprost pod nogi Grochulskiego, który strzela do pustej
bramki, bo bramkarz – zawodnik nie
zdążył do niej po wybiciu piłki wrócić. Sędzia gwiżdże zakończenie i
Sparta zasłużenie wygrywa ten ciężki, błotno-śnieżny pojedynek.
Juniorzy gromią rówieśników
9:0. To i tak mniej, niż przed tygodniem, gdy pokonują juniorów
Jantara 14:1!
(r)

Remis z liderem to sukces,
ale wci¹¿ czekamy na bramki
ISKIERKA Œmierdnica – ŒWIATOWID £obez 0:0
Światowid: Krystosiak - Osiński,
Brona, Mosiądz, Koba, Grzywacz,
Momot, Kulczyński, Kacprzak, Borejszo (46' Rokosz), Iwachniuk (74'
Wielgus) oraz Marczak, Łań i Zielonka. Trener Mariusz Poniewiera.
Jak na lidera, Iskierka nie zachwyciła, zaś Światowid zanotował bardzo
cenny – psychologicznie i sportowo –
remis. Psychologicznie – bo nie przestraszył się lidera i chłopcy nabierają
pewności siebie, sportowo – bo to oznacza, że może nawiązać równorzędną
walkę z każdą drużyną w tabeli.

Zarówno pierwsza jak i druga połowa nie była zbyt ciekawa, ot typowa
walka o punkty. Być może kiepska pogoda sprawiła, że nie było efektownych
akcji i bramek. Najgroźniejsze akcje
łobezianie przeprowadzili pod koniec
meczu, kiedy sytuacji sam na sam z
bramkarzem nie wykorzystał Kulczyński, a chwilę później nad bramką strzelił
Momot. Tak więc wciąż największym
mankamentem zespołu pozostaje skuteczność, przy wyraźniej poprawie gry
w defensywie, z najmocniejszym jej
punktem - Pawłem Krystosiakiem w
bramce.
(r)
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SPORT

Ranking strzelców
powiatu łobeskiego

Cenne zwyciêstwo

Kolejka zwyciêstw
i bramek
Strzelcem tej kolejki bezapelacyjnie został Wojtek Bonifrowski,
który zaliczył 4 trafienia w meczu
Sarmaty z Dąbrovią. Wojtek umocnił swoją pozycję lidera, ale też
wyniósł Sarmatę na lidera w rankingu najbardziej bramkostrzelnych
zespołów powiatu.
To była rewelacyjna kolejka dla
naszych drużyn. Trzy odniosły wysokie zwycięstwa, Radovia mniejsze, ale jakże cenne, zaś Światowid,
chociaż tylko bezbramkowo zremisował, to nie z byle kim – z samym
liderem, co cieszy podwójnie, bo
zwiększył szanse wiceliderom –
Sarmacie i Sparcie – na grę o awans.
Iskierka prowadzi już tylko 2 punktami. GOK przegrał, więc na placu
boju w czołówce zostaje tylko Masovia, z którą zagra Sparta i to rozstrzygnie, czy Masovia nadal będzie
liczyć się w tym wyścigu.
Po 2 trafienia zaliczyli Kliś i
Błaszczyk. Nowi w rankingu to
weteran Tomek Surma i młodziutki
Damian Dzierbicki, obaj z Sarmaty.
To takie pokoleniowe strzelanie.
Mecze odbywały się w błocie i śniegu, więc już wszyscy czekają na
zakończenie tej rundy.
STRZELCY
19 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata),
16 bramek - Wojtek Kliś (Sparta)
10 bramek - Marek Gradus (Mewa)
8bramek-DamianPadziński(Sarmata)
7 bramek - Łukasz Grygiel (Mewa),
Emil Pilichowski (Radovia)
6 bramek - Mariusz Błaszczyk
(Mewa)
5 bramek - Dawid Dudek (Sarmata), Paweł Samal, Piotr Grochulski
(Sparta), Mirosław Pietrowski
(Mewa)
4 bramki - Krzysztof Kieruzel,
Łukasz Olechnowicz (Sarmata),
Krzysztof Gwóźdź (Sparta)
3 bramki - Artur Samal (Sparta)
Kamil Kacprzak, Kamil Iwachniuk
(Światowid), Jacek Talarowski (Radovia), Dariusz Kęsy, Krzysztof
Kopka (Mewa),
2 bramki - Daniel Romańczyk,
Marcin Pawłowski (Mewa), Paweł
Wielgus, Grzegorz Momot, Marcin
Grzywacz (Światowid), Mateusz
Rylling, Marek Drożdżewski, Tomasz Kmieć (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Sideł, Daniel Romańczyk, Artur Sadowski (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak
(Mewa), Michał Koba, Łukasz Brona, Sylwester Michałowski, Łukasz
Zielonka, Piotr Kulczyński (Światowid), Igor Drapikowski (Radovia),
Emilian Kamiński, Tomasz Surma,
Damian Dzierbicki (Sarmata).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
43 bramki - Sarmata
41 bramek - Sparta
38 bramek - Mewa
19 bramek - Radovia
17 bramek - Światowid
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RADOVIA Radowo Ma³e - JANTAR Dziwnów 2:1
Skład Radovii: Sławomir Czekała - Wojtek Krakus, Rafał Chiloński, Igor Drapikowski, Rafał Rosiak, Marcin Stosio, Jacek Talarowski, Mateusz Rylling, Irek Kulik (80'
Dawid Duda), Tomasz Kmieć, Marek Drożdżewski (35' Emil Pilichowski). Trener Henryk Kulik.
Bramki: Emil Pilichowski, Tomasz Kmieć.
Mecz zaczął się pomyślnie dla
drużyny Radovii. Już w 5 minucie
Talarowski mógł wyprowadzić
swój zespół na prowadzenie, lecz
nie trafił do pustej bramki. W 10
minucie kopia sytuacji z 5 minuty,
lecz i tym razem Talarowski nie trafia do pustej bramki i wynik pozostaje ten sam. W 15 i 20 minucie Jantar przeprowadził 2 akcje, które
mogły się zakończyć bramkami,
lecz napastnicy okazali się nieskuteczni. W 30 minucie kontuzjowanego Drożdżewskiego zastępuje
Pilichowski. Mimo trudnych wa-

runków pogodowych Radovia przeprowadzała składne akcje skrzydłami. Pierwsza bramka pada w 46
minucie, po podyktowaniu przez
sędziego rzutu karnego dla gości.
Po przerwie drużyna gospodarzy
może się cieszyć z bramki wyrównującej, nastąpiło to w 55 minucie,
a strzelcem był Pilichowski. W 70
minucie sędzia dyktuje rzut karny
dla Radovii, lecz Pilichowski nie
wykorzystuje szansy na objęcie
prowadzenia, lecz już w 75 minucie
następuje akcja, po której pada zwycięska bramka jak się póżniej okazało dla miejscowych - Irek Kulik
zagrywa prostopadłą piłkę do
Kmiecia, ten wjeżdża w pole karne
i nie daje najmniejszych szans
bramkarzowi Jantara. W końcówce
meczu goście mogli wyrównać, jednak strzał napastnika Jantara minimalnie mija długi słupek. Radovia
po dobrym meczu, odbywanym w
ciężkich warunkach, wygrywa zasłużenie.
(r)

Festiwal bramek
w œnie¿nej scenerii

SARMATA Dobra – D¥BROVIA Stara D¹browa 7:2 (4:2)
Sarmata – Brodowicz, Pacelt,
Jaszczuk, Surma, Dzierbicki, Grzelak, Bonifrowski, Dudek, Olechnowicz, Padziński, Załęcki oraz M.
Kamiński, Skrobiński, Gudełajski,
Anulicz, Kaczor.
Dąbrowia – Makowski, M. Rozlach, Pietrasiak, Stachoń,S. Rozlach, Wiśniewski, Karasiak, Siedzecki, Stróżyński, Chacuk, Kaja.
Strzelcy bramek: Bonifrowski
4 (20’,36’,78’ i 84’k.), Dudek 8’,
Surma 31’ i Dzierbicki 85’ dla Sarmaty, Chacuk 3’ i Kaja 40’ dla Dąbrovii.
Sobotni mecz, pierwszy z rundy
wiosennej, pomiędzy Sarmatą Dobra a Dąbrovią Stara Dąbrowa, został rozegrany na boisku w Dobrej w
trudnych warunkach atmosferycznych. O ile przedmecz juniorów rozgrywany był na częściowo zaśnieżonym boisku przy słonecznej pogodzie, to tuż po gwizdku sędziego
kończącego mecz juniorów (wynik
3:2 dla Sarmaty), nad boiskiem w
Dobrej rozszalała się burza śnieżna,
co przy plusowej temperaturze sprawiło, że murawa boiska zamieniła
się w grzęzawisko.
Mimo trudnych warunków mecz
rozpoczął się punktualnie i już w 3
min. goście mogli cieszyć się z prowadzenia 1:0. Najmłodszy w druży-

nie Dąbrovii - 17- letni Grzegorz
Chaczuk przyjął piłkę na linii pola
karnego Sarmaty i pięknym strzałem
pod poprzeczkę nie dał szans Brodowiczowi. Goście prowadzili tylko 5
minut, gdyż już trzy minuty później
Dawid Dudek z bliskiej odległości
wyrównał na 1:1. W 20 min., po podaniu z rzutu rożnego od Łukasza
Olechnowicza, Wojtek Bonifrowski
strzałem głową podwyższył na 2:1, a
w 31 min. grający trener Sarmaty
Tomasz Surma, także strzałem
głową, podwyższył wynik na 3:1 dla
Sarmaty. Pięć minut później ponownie Bonifrowski podwyższa wynik
na 4:1. W 40 min. goście przeprowadzają ostatnią skuteczną akcję tego
meczu; po centrze z rzutu rożnego
Grzegorz Kaja zmienił kierunek lotu
piłki i ustalił wynik do przerwy na
4:2 dla Sarmaty.

GRANIE W PLANIE

Okrêgówka gr. 1
Zorza Dobrzany - Korona Stuchowo 3:1, Sarmata Dobra - Dąbrovia Stara
Dąbrowa 7:2, Iskierka Śmierdnica Światowid Łobez 0:0, Radovia Radowo
Małe - Jantar Dziwnów 2:1, Promień
Mosty - Masovia Maszewo 1:3, Mewa
Resko - Vielgovia Szczecin 5:2; Fagus
Kołbacz - GOK Ehrle Polska Dobra
Szcz. 4:1, Sparta Węgorzyno - Wicher
Brojce 4:2.
Tabela:
1. Iskierka Śmierdnica
36 44-14
2. Sarmata Dobra
34 43-18
3. Sparta Węgorzyno
34 40-19
4. Masovia Maszewo
31 27-17 17
5. GOK Ehrle Dobra Szcz. 28 36-16
6. Promień Mosty
25 29-25
7. Mewa Resko
23 38-36
8. Korona Stuchowo
20 21-35
9. Vielgovia Szczecin
20 26-27
10. Jantar Dziwnów
18 14-31
11. Zorza Dobrzany
17 16-29
12. Światowid Łobez
15 18-21
13. Wicher Brojce
14 19-34
14. Dąbrovia Stara Dąbrowa 14 18-31
15. Radovia Radowo Małe 13 19-37
16. Fagus Kołbacz
12 20-38

ZAPROSZENIE NA HALÊ!
W niedzielę 18 listopada 2007 r.
na hali sportowo-widowiskowej w
Łobzie odbędzie się Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej “5” o Puchar Przewodniczącego Gminnego
Zrzeszenia LZS w Łobzie. Początek
o godz. 11:00.
W turnieju mogą wziąć chłopcy
urodzeni w 1991 r. i starsi. Wpisowe:
30 zł od drużyny. Obowiązuje obuwie
halowe i strój sportowy.
Zapraszamy mieszkańców Łobza
do kibicowania.

Druga połowa to już wyraźna
przewaga Sarmaty, dla którego kolejne bramki zdobyli w 78 i 84 min. (z
karnego) Wojtek Bonifrowski oraz w
85 min. Damian Dzierbicki, który
ustalił wynik meczu na 7:2.
Bohaterem spotkania był niewątpliwie Wojtek Bonifrowski, który
oprócz czterech strzelonych bramek
mógł zdobyć jeszcze co najmniej
trzy; w pierwszej połowie piłkę
zmierzającą do bramki Dąbrovii w
ostatniej chwili wybił na poprzeczkę
obrońca, w drugiej połowie strzelił
bramkę “klasycznym szczupakiem”,
jednak pani sędzia dopatrzyła się
spalonego i chyba miała rację, w trzeciej sytuacji strzelona przez niego
piłka zatrzymała się w błocie tuż
przed linią bramkową i wybił ją
obrońca Dąbrovii. Przedmecz juniorów: Sarmata Dobra – Dąbrovia Stara Dąbrowa 3:2.
(estan)

17 listopada - sobota
13:30 Mewa Resko - Zorza Dobrzany
13.30 Vielgovia Szczecin - Promień Mosty
13:30 Masovia Maszewo - Sparta Węgorzyno
13:30 Wicher Brojce - Radovia Radowo Małe
14:00 Światowid Łobez - Fagus Kołbacz
14:00 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Sarmata Dobra
18 listopada - niedziela
13:30 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Korona Stuchowo
14:00 Jantar Dziwnów - Iskierka Śmierdnica

INFORMACJE
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Milena oraz Kacper zwyciê¿aj¹ w „Mili Goleniowskiej”
(DOBRA-GOLENIÓW) W dniu 11 listopada 2007
r. startem w XIX Biegach Ulicznych “MILA GOLENIOWSKA” zawodnicy z UKS “Arbod” zakończyli
jesienny sezon lekkoatletyczny.
Reprezentacja naszego klubu w liczbie 31 zawodników start może zaliczyć do bardzo udanych. Nasi
zawodnicy 10-krotnie stawali na podium (miejsca IVI ), najlepsze lokaty zajmowali: Milena Sadowska
oraz Kacper Łakomy - zwycięzcy swoich biegów,
Adam Michalik (II m.), Mateusz Gałka (III m.). Miejsca IV-VI zajmowali: Daria Bacza, Justyna Zachciał,
Agata Madajczyk, Angelika Awgul, Przemysław Sadowski oraz Radosław Kamiński. W poszczególnych
biegach startowało ok. 130-200 zawodników z klubów i szkół naszego województwa. Przed naszymi zawodnikami zasłużony odpoczynek i przygotowania
do wiosennego cyklu startów.
Prezes UKS “Arbod” Janusz Łukomski.

Policjant
podejrzany
o wziêcie
³apówki
(ŁOBEZ-DRAWSKO POM.)
Policjant sekcji prewencji ruchu
drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Drawsku Pomorskim podejrzany jest o wzięcie łapówki od
jednego z kierowców, którego zatrzymał po przekroczeniu przez
niego dozwolonej szybkości.
Postępowanie w tej sprawie od
kilku miesięcy prowadziło Biuro
Spraw Wewnętrznych Komendy
Głównej Policji w Szczecinie. Niedawno przekazało ją do Prokuratury
Rejonowej w Łobzie.
Podejrzany to 30-letni funkcjonariusz z czteroletnim stażem w policji. Policjant został zawieszony w
czynnościach.
Prokuratura Rejonowa w Łobzie
postawiła mu zarzut przyjęcia korzyści materialnej. Szefowa prokuratury w Łobzie nie chce jeszcze ujawniać szczegółów postępowania.
- To dla dobra śledztwa. Mogę
tylko powiedzieć, że sprawa jest rozwojowa. - mówi Klaudia Karpińska
– Gęsikiewicz.
Sprawa trafiła do Łobza, bo minister sprawiedliwości i zarazem
prokurator generalny Zbigniew Ziobro wprowadził zasadę, że śledztwa
dotyczące policjantów mają prowadzić prokuratury i sądy spoza okręgu, w którym znajduje się komenda,
w której pracuje policjant. Dlatego
sprawę drawską z okręgu koszalińskiego prowadzi prokuratura łobeska z okręgu szczecińskiego. KAR

SIEDLISKA PRZYRODNICZE
A NATURA 2000

Według Dyrektywy Siedliskowej
oraz ustawy o ochronie przyrody - siedliska przyrodnicze to obszary lądowe
lub wodne, wyodrębnione w oparciu o
cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno całkowicie naturalne
jaki i półnaturalne. Podstawowym celem Dyrektywy Siedliskowej jest
ochrona bioróżnorodności na obszarze
krajów Unii Europejskiej. Dlatego też
ochrona siedlisk naturalnych, zagrożonych lub/i reprezentatywnych oraz zachowanie roślin i zwierząt rzadkich i
zagrożonych na terenie Wspólnoty realizowana jest przez ochronę gatunkową lub/i ochronę ich siedlisk.
Szczególnie istotne z punktu widzenia Unii są siedliska naturalne, które:
– są zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu;
– mają niewielki obszar występowania;
– są typowe dla regionów biogeograficznych Unii Europejskiej, tj. alpejskiego, atlantyckiego,
kontynentalnego, makaronezyjskiego i śródziemnomorskiego. Polska
prawie w całości leży na obszarze kontynentalnym i tylko w niewielkiej części na obszarze alpejskim.
Natomiast przez siedlisko gatunku
należy rozumieć środowisko określone
przez konkretne czynniki abiotyczne i
biotyczne, w którym gatunek żyje w
dowolnym stadium swojego cyklu biologicznego.
Gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty to gatunki, któ-

re w obrębie państw członkowskich są:
– zagrożone, z wyjątkiem gatunków, których naturalnych zasięg na terenie danego terytorium jest zasięgiem
krańcowym i które są zagrożone lub
podatne na zagrożenie w zachodnim
regionie palearktycznym;
– podatne na zagrożenie, czyli
takie, co do których zachodzi przypuszczenie, iż w najbliższej przyszłości
mogą przejść do gatunków zagrożonych, jeżeli czynniki powodujące zagrożenie będą na nie dalej oddziaływać;
– rzadkie, czyli występujące w
niewielkich populacjach, które obecnie
nie są zagrożone ani też podatne na
zagrożenie, ale podlegają ryzyku zagrożenia ze względu na występowanie w
obrębie ograniczonych obszarów geograficznych, lub występują na większym obszarze, ale w dużym rozproszeniu;
– endemiczne i wymagające specjalnej uwagi ze względu na szczególny
charakter ich siedliska i/lub potencjalne oddziaływanie ich eksploatacji na te
siedliska i/lub potencjalne ich oddziaływanie na ich stan ochrony.
Ponieważ każde z siedlisk będzie
wymagało indywidualnego podejścia,
uwzględniającego wszystkie uwarunkowania, zalecenia ochronne będą sformułowane dla każdego typu siedliska w
tzw. planie ochrony.
W planach ochrony zostaną określone istniejące i potencjalne zagrożenia, warunki zachowania lub przywrócenia walorów przyrodniczych, najkorzystniejsze sposoby rozwiązywania

konfliktów typu człowiek-przyroda,
sposoby realizacji planu oraz system
kontroli i monitoringu.
W Polsce siedliska będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej zostały już wyznaczone, jednakże
ciągle są uzupełniane i dopiero po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską
będą włączone do Sieci Obszarów
Chronionych Natura 2000 jako Specjalne Obszary Ochrony (SOO lub ostoje siedliskowe). Nie oznacza to jednak,
iż proces tworzenia Natury na tym etapie zostanie zakończony. W każdej
chwili będzie można zgłaszać nowe
obszary, pod warunkiem, iż spełnią one
kryteria kwalifikujące je jako Specjalne
Obszary Ochrony.
Ważniejsze siedliska przyrodnicze
związane z użytkowaniem rolniczym i
ważne dla Wspólnoty, których ochrona
wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony to: torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o charakterze
młak, turzycowiska i mechowisk, torfowiska nakredowe; zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe, łąki selernicowe;
ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne, ciepłolubne łąki pienińskie, murawy stepowe, w tym murawy ostnicowe; łąki
niżowe i górskie świeże użytkowane
ekstensywnie, górskie łąki konietlicowe; niżowe i górskie murawy bliźnczkowe; śródlądowe błotniste solniska z
solirodem, solniska nadmorskie oraz
śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary.
Do ważniejszych gatunków zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona
wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony należą m.in: bóbr, kilka gatunków nietoperzy, ryś, suseł perełkowy, tchórz stepowy, wilk, wydra i
żubr.
(GAJA)
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WESZ£A POD SAMOCHÓD
(ŁOBEZ) W dniu 06.11.2007 r.
około godz. 20:15 w Łobzie, na ul.
Niepodległości, 17-letnia Natalia
Sz. wtargnęła na jezdnię tuż przed
jadący samochód Audi A-4, kierowany przez Bartosza Ś. Piesza z
ciężkimi obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala w
Szczecinie.

ZJECHA£ I UDERZY£
(WĘGORZYNO) W dniu
06.11.2007 r. około godz. 15:30 w
Węgorzynie, na ul. Jagiellońskiej,
Norbert Z., kierując samochodem
VW Golf, nie dostosował prędkości
do warunków drogowych, wskutek
czego zjechał na lewy pas ruchu
uderzając w jadący z przeciwka samochód Daewoo Lanos, kierowany
przez Urszulę Rz. Uszkodzeniu uległy pojazdy.

WYMUSI£ PIERWSZEÑSTWO
(ŁOBEZ) W dniu 07.11.2007r.
w Łobzie, na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Okopowej, Bartosz A.
kierując samochodem Skoda Octawia wymusił pierwszeństwo przejazdu dla Krzysztofa S., kierującego samochodem Renault, w wyniku
czego doszło do zderzenia i uszkodzenia pojazdów.

NAPROMILOWANY
(RESKO) W dniu 09.11.2007 r.
około godz. 12:20, na drodze Resko
– Smólsko, Stanisław J. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,70 mg/l).

ALE COFKA
(RESKO) W dniu 09.11.2007 r.
około godz. 13:00 w Resku, przy ul.
Wojska Polskiego, Danuta P. cofając samochodem Nissan Micra uderzyła w prawidłowo zaparkowany
samochód Ford Mondeo, należący
do Aliny L. Uszkodzeniu uległy
pojazdy.

WYMUSI£ PIERWSZEÑSTWO
(MIŁOGOSZCZ) W dniu
09.11.2007 r. około godz. 17:10 w
Miłogoszczy, Tomasz J. kierujący
samochodem VW Golf, skręcając w
lewo na skrzyżowaniu, wymusił
pierwszeństwo przejazdu na samochodzie Citroen Berlingo, kierowanym przez Marka H. Uszkodzeniu
uległy pojazdy.

POGOTOWIE W ROWIE
(RADOWO WLK.) W dniu
10.11.2007r. około godz. 9:10, na
drodze Radowo Wielkie – Święciechowo, Dariusz S. kierując pojazdem
Pogotowia Ratunkowego Mercedes,
nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i na łuku
jezdni wpadł w poślizg, w wyniku
czego zjechał do przydrożnego rowu
powodując uszkodzenie pojazdu.

MERCEDES Z MERCEDESEM
(ŁOBEZ) W dniu 10.11.2007r.
około godz. 14:00 w Łobzie, na ul.
Obr. Stalingradu, Żaneta T. kierując
samochodem marki Mercedes,
wjeżdżając na miejsce parkingowe
zahaczyła zderzakiem prawidłowo
zaparkowany samochód marki Mercedes, należący do Zenona B., powodując zarysowanie listwy
ochronnej.

ŚMIERĆ NA
DRZEWIE
(RESKO) W dniu 10.11.2007r.
doszło do tragicznego w skutkach
wypadku.
Około godz. 15:00, na drodze
publicznej Resko - Łabuń Wielki, w
miejscowości Policko, Bożena P.,
lat 41, kierująca samochodem osobowym marki Seat Cordoba, na prostym odcinku drogi pokrytej śniegiem i błotem pośniegowym straciła panowanie nad pojazdem i ude-
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rzyła prawym bokiem pojazdu w
przydrożne drzewo.
W wyniku zdarzenia kierująca
oraz pasażerka Weronika M., lat 20,
siedząca na tylnym siedzeniu doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione śmigłowcem do szpitala w
Gryficach, natomiast pasażer siedzący na prawym przednim siedzeniu Marcin O., lat 22, zmarł w trakcie udzielania pomocy lekarskiej.

Wyrok
Sygn. akt II K 100/07 Ds. 36/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 maja 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:
SSR Sława Miszel, Ławnicy: Wanda Biela, Zofia Majchrowicz, Protokolant:
Katarzyna Wesoła, Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 22.03.2007 r., 19.04.2007 r. i 10.05.2007 r. sprawy:

Bogdana Zarembskiego,

s. Jana i Zofii z d. Kopterska, ur. 19 listopada 1964 r. w Nakle; oskarżonego o to, że: w dniu 10 października 2006 r. o godz. 10.35 w Resku na ul.
Jedności Narodowej, pomimo orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w
Gryficach Wydział VI Grodzki z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. akt VI K 736/
05 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na
okres 5 lat, kierował rowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 1,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 2 w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Bogdana Zarembskiego uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11
par. 3 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 7 (siedmiu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983
r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt)
złotych.
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NAGRODA
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Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 44 brzmiało:
“ Na plaży naturystów nie spotkasz nudystów”
Poprawne rozwiązanie nadesłali: Maria Szylinowicz (Łobez),
Karolina Płocka (Łobez), Józefa Sterna (Łobez), Mirosława Bednarczyk (Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra),
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Barbara Kapcio (Rynowo).Włodzimierz Buczkowski (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Józefa Sterna z Łobza.
Gratulujemy.

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

