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S¹d skaza³ dyrektora
za kradzie¿ drzewa

Popio³ek odpad³, Wiêckowski – 0, Idzik – 1,
Wasielewska – 9 g³osów.

Drawszczanka
prezesem
„Jutrzenki”

(ŁOBEZ) Po wielu perturbacjach członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej “Jutrzenka” mają nowego prezesa. Rada Nadzorcza, spośród trojga kandydatów
wskazała na panią Jolantę Wasielewską z Drawska
Pomorskiego.
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Zgin¹³ w po¿arze
(RESKO) Przysn¹³ z papierosem i od niego zapali³a
siê altanka. – to wed³ug bieg³ego po¿arnictwa
najbardziej prawdopodobna przyczyna po¿aru,
w którym zgin¹³ mieszkaniec Reska.
Do tragedii doszło 10 sierpnia w nocy. Policjanci oceniają, że pożar mógł nastąpić około godz. 3.40. Mieszkaniec Reska, Ryszard R., lat 56, często przebywał na ogrodzie przy ul. Prusa. Miał zwyczaj spania w altance. Palił też
dużo papierosów, i ten nałóg okazał się tragiczny w skutkach. Prawdopodobnie Ryszard R. przysnął z zapalonym
papierosem, od którego zapaliło się wnętrze altanki. Wezwani ratownicy po jej ugaszeniu wyciągnęli już tylko
spalone zwłoki. Ryszard R. osierocił trójkę dzieci. KAR

Od 1 wrzeœnia w Goleniowie, póŸniej w Nowogardzie

ANR JGZ w £obzie
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Urzêdników
nie rozstrzeliwuje siê,
urzêdników siê zwalania

Kazimierz Rynkiewicz
Gdy na jednym z posiedzeń z
udziałem urzędników wojewódzkich, w sprawie zmiany ruchu na ulicy Segala, wskazano, że winnym złego przygotowania tej zmiany jest
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Aleksander Kotwicki, ten miał
powiedzieć z rozbrajającą szczerością; - To rozstrzelajcie mnie! Rozbroił przełożonych skutecznie, gdyż
do dzisiaj nic nie wiadomo o tym, by
przełożeni przełożyli to na jakieś
działania i wyciągnęli konsekwencje
służbowe. Dyrektorowi zapewne nie
przyszło do głowy powiedzieć – To
zwolnijcie mnie! Jak widać, wolałby
widzieć w przełożonych pluton egzekucyjny, co oczywiście dzisiaj jest
niemożliwe do realizacji, ale w in-

List do
redakcji

nych czasach, bardziej honorowych
– owszem, możliwe to było. W tamtych niepamiętnych już czasach
przyłapany na kłamstwie lub przestępstwie urzędnik sam sobie wymierzał karę za zhańbienie tegoż
urzędu, często sroższą, niż sam sąd.
Dyrektor doskonale zdaje sobie
sprawę, że takie czasy minęły, a tutaj
żyjemy akurat w epoce kapitalizmu
zwanego politycznym. W przypadku sprawy w sądzie za bezprawną
wycinkę drzew i wzięcie dwóch przyczep drewna może sobie więc pozwolić na stwierdzenie, że to nie jest
sprawa karna, lecz polityczna. Mogę
tylko się domyślać, że doniosła na
niego Samoobrona LP, czyli ludzie
broniący Lasów Państwowych, lub
zwyczajnie społecznego mienia.
Chyba, że te drzewa lub drewno były
przeznaczone dla innej partii, niż
należy dyrektor Kotwicki, i doszło

do porachunków międzypartyjnych. Wykluczyć tego nie można
przecież, skoro dyrektor o polityce
mówi.
Więc jak kapitalizm, to trzeba
korzystać. Jak polityczny, to jest
poparcie. Więc bardziej zaryzykuje
rozstrzelanie, niż zwolnienie. To
pierwsze – jak już powiedziałem –
jest niemożliwe. Dlatego można nim
szafować. To drugie też wydaje mu
się niemożliwe, dlatego o nim nie
wspomniał na jednym z posiedzeń z
udziałem bardzo ważnych urzędników. Jak by to śmiesznie wyglądało,
gdyby urzędnik wstał i powiedział: Zawiniłem, to zwolnijcie mnie! Już
widzę to zmieszanie na twarzach
kolegów; - No wiesz co, Olek, nie
wygłupiaj się, za te trochę drewna i
głupiego Segala? Za to, to możemy
cię najwyżej rozstrzelać, ale żeby od
razu zwalniać?!

Eldorado dla „zagospodarowujących” mienie społeczne

Refleksje po przeczytaniu sprawozdania z rozprawy sądowej, które
ukazało się w „Tygodniku Łobeskim” dnia 9 sierpnia 2005 pt.
„Drzewa – sprawa polityczna?”.
Kto zapłaci gminie Resko za straty poniesione w wyniku „zagospodarowania” przez Aleksandra K. 20
zdrowych drzew, głównie dębów?
Na przełomie 2003-2004 roku dyr.
Zarządu Dróg Powiatowych posłał
swoich pracowników na teren gminy
Resko, aby wycieli dęby pod pozorem porządkowania pobocza drogi.
Zaniepokojeni tym procederem
mieszkańcy zgłosili sprawę do urzędu miasta Resko, którzy zareagowali
natychmiast, nadając bieg sprawie.
Dyrektor Dróg Powiatowych zaskoczony przebiegiem sprawy, aby
uniknąć bicza sprawiedliwości, jak
to było w przypadku wycięcia 2052
drzew w parku leśnym w Łobzie
doniósł do prokuratury że „ktoś”
ukradł drzewo.
Podobnie zachował się J. B.,
wykonawca „prac pielęgnacyjnych” w parku leśnym w Łobzie.
W jednym i drugim przypadku
drzewa zniknęły pod pozorem
„oczyszczania poboczy” bądź „prac
pielęgnacyjnych: w parku leśnym.
W obu przypadkach powoływano się na wyimaginowanych złodziei.
Dochodzenie w wymienionych
sprawach trwały latami, ponieważ dotyczyły osób w „białych kołnierzykach”.

Sprawne i szybkie działanie wymiaru sprawiedliwości dostrzegamy
wtedy kiedy dochodzenie prowadzone jest przeciwko zwykłemu szaremu człowiekowi.
Po zgłoszeniu do inspektora
ochrony środowiska o wycięciu łóz
przy Redze policja błyskawicznie
wszczęła dochodzenie, prokurator
oskarżyła, a sąd wymierzył karę w
wysokości 70 zł, którą ten starszy
człowiek zapłacił z emerytury.
W przypadku pana Aleksandra
K. dochodzenie trwało ok. 2 lat, ale
prokurator wnioskował o karę w wysokości 1 roku i 2m-cy w zawieszeniu
i grzywnę w wysokości 2000 zł.

W tym czasie, kiedy wycinano
drzewa, na drodze do Żerzyna, na
giełdzie szczecińskiej 1m3 dębu
okleinowego kosztował 3600 zł.
Dziwi nas, że od wielu lat drzewa
wycinane przy drogach powiatowych nie były ewidencjonowane.
W myśl starych przyzwyczajeń
PRL-owskich, że skoro państwowe
to niczyje, to brali jak swoje.
Jeśli pan K. uważa ze jego sprawa
ma podtekst polityczny, to tylko dlatego że nie może zrozumieć iż nie ma
już rzeczy niczyich.
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Zachodniopomorskiego

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

Łobez ul. Słowackiego 6
Tel./fax - 091 3973730
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Tel. 39 73 730
Czy Radowo Ma³e
le¿y w powiecie
³obeskim?
Czytuję Tygodnik Łobeski i po
artykułach o drogach chcę dorzucić
swoje, a raczej nasze – mieszkańców
Radowa - pretensje. Jeżdżąc czy to
Łobza, czy do Nowogardu, wydaje
się, jakby nasza gmina nie leżała w
powiecie łobeskim, albo była traktowana po macoszemu przez władze
powiatu. Jest tu największa ilość
dziur w drodze w całym powiecie i
nikomu po zimie nawet nie chciało
się ich połatać. Droga z Łobza do Radowa Wielkiego jeszcze jako tako
wygląda, ale już od Wołkowa, przez
Gostomin do Radzimia to istny ser
szwajcarski. Drogowcy postawili
znaki ograniczające prędkość nawet
do 40 km i chyba uznali, że to wystarczy. Ktoś w telewizji wyliczył, że
jeżdżąc ciężarówką płacimy aż cztery
podatki. Gdzie są te pieniądze? Czy
ktoś z Łobza zobaczy wreszcie, gdzie
leży gmina Radowo Małe? Wójt i radni powinni bardziej stanowczo upomnieć się o nasze drogi. Czytelnik
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Remontuj¹
szko³ê
(WĘGORZYNO) Burmistrz poinformował, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonego na “Prace remontowe na terenie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie ul. Grunwaldzka 2 w zakresie
wymiany pokrycia dachowego budynku oraz remontu wejścia głównego do szkoły”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez
Zakład Ogólnobudowlany - Andrzej
Jóźwiakowski z Węgorzyna. Zakład
za wykonanie robót zaoferował cenę
229.544,90 zł brutto i termin 60 dni. (r)

Ud³awi³ siê
(ŁOSOŚNICA) W nocy z soboty na niedzielę dyżurny KPP w Łobzie
otrzymał zgłoszenie, w którym kobieta poinformowała, że w pobliżu Łosośnicy, przy drodze Taczały – Siwkowice, leży mężczyzna. Policjanci wraz
z odpowiednimi służbami udali się we
wskazany rejon. Po przybyciu na
miejsce znaleziono zwłoki Wiesława
F., 54-letniego mieszkańca Łosośnicy. Lekarz stwierdził, że przyczyną
zgonu było uduszenie przez zadławienie się językiem.
(r)

Aktywna m³odzie¿ na start

Szansa dla
m³odych ludzi
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informuje, iż pozyskał 240 tys. zł
w ramach programu rządowego
„Pierwszy Biznes”. Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na
dotacje dla bezrobotnej młodzieży,
która chciałaby rozpocząć swoją
aktywność zawodową od prowadzenia biznesu. Bezrobotne osoby
do 25 roku życia mogą ubiegać się o
jednorazowe bezzwrotne środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej do równowartości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do Powiatowego Urzędu Pracy w
Łobzie - pokój nr 2.
(PUP)

WYDARZENIA
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Nowy rower sta³ 9 lat. W³aœciciel wyjecha³ nim na chwilê i od razu go ukradli.

Pechowe ogródki, szczêœliwa promenada
(ŁOBEZ) O niebywałym pechu i
zarazem szczęściu może mówić
mieszkaniec ul. Orzeszkowej w Łobzie - Stanisław D. Tydzień temu
ukradziono mu rower. Nie było by w
tym może i nic nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, że rower ten kupił 9
lat temu i od tamtego czasu go nie
używał.
Z różnych powodów okazał mu
się wtedy zbędny, więc wstawił go do
piwnicy. Za rower górski marki Sterna zapłacił wtedy około 1500 zł. Po

tych dziewięciu latach, tydzień temu,
odkurzył pojazd i wybrał się nim na
ogród przy ul. Obrońców Stalingradu. Postawił rower i poszedł na ogródek. Spuścił go z oka na kilka minut i
było po rowerze. Zniknął.
Dwa dni później jedna z mieszkanek Łobza poinformowała policjantów, że na promenadzie od dwóch
dni leży jakiś rower. Jakie było zdziwienie policjantów, gdy skojarzyli
go ze skradzionym rowerem Stanisława D.

S¹d skaza³ dyrektora
za kradzie¿ drzewa
10 sierpnia S¹d Rejonowy w £obzie wyda³ wyrok w sprawie
dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych Aleksandra K.

Sąd uznał Aleksandra K. winnym popełnienia przestępstwa z
art.231 par.2 Kodeksu karnego, w
związku z art.284 par.1kk, w związku
z art.11 par.2 kk, czyli, za „przekroczenie uprawnień dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
Wydał on pracownikom polecenie wycięcia drzew różnych gatunków rosnących na skraju drogi Mołdawin – Żerzyno, o wartości łącznej
nie mniejszej niż 1199,20, nie posiadając na to stosownego pozwolenia
właściwego organu – burmistrza Reska, a następnie dopuścił do niekontrolowanego wycinania drzew przez
podległych mu pracowników. Przy
czym część pozyskanego w ten sposób drewna, pociętego w klocki
przywłaszczył, przeznaczając na
własne potrzeby, w ilości 2 przyczep
o wartości 496,48 zł, działając w ten
sposób na szkodę Skarbu Państwa

reprezentowanego przez Starostwo
Powiatowe.
Wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 4 lata, grzywnę 20
stawek dziennych po 100 złotych,
wymierzył mu opłatę w wysokości
180 złotych na rzecz Skarbu Państwa
oraz zasądził koszty procesu”.
Wyrok jest nieprawomocny.
Obrońca Aleksandra K. zapowiada
apelację.
SM

- Rower przeleżał dwa dni. Czyżby
promenada stawała się terenem bezpiecznym, że nikt go przez ten czas nie
wziął? – zastanawiał się rzecznik prasowy KPP w Łobzie Robert Kazienko.
– Proszę podziękować kobiecie, która zareagowała i powiadomiła nas o
porzuconym rowerze. Przekazaliśmy
go właścicielowi. – dodał.
Panu Stanisławowi pozostaje
trudny do rozstrzygnięcia dylemat –
lepiej trzymać rower w piwnicy, czy
nim jeździć?
KAR
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PUP
INFORMUJE
Rusza kolejna edycja

Klub Aktywnego
Poszukiwania
Pracy
Z przyjemnością informujemy,
że w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Łobzie rusza kolejna edycja
Klubu Aktywnego Poszukiwania
Pracy.
Dużym novum jest fakt, że
zajęcia trwające 3 tygodnie, zyskały
rangę zbliżoną do szkolenia zawodowego, w związku z tym osobom
biorącym udział w zajęciach Klubu
Pracy przysługuje dodatek szkoleniowy - 20 % kwoty zasiłku dla
bezrobotnych lub osobom do 25
roku życia - stypendium (stanowiące 40 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych) oraz zwrot kosztów dojazdu
z miejsca zamieszkania do Łobza.
Nowy program oferowanego
szkolenia jest bardzo urozmaicony
i ma służyć nabyciu umiejętności
samodzielnego poszukiwania pracy a obejmuje m.in. tematykę przezwyciężania stresu i radzenia sobie
z niepowodzeniami zawodowymi,
uczenie się postaw twórczego i pozytywnego myślenia, odkrywanie
oraz bilans własnych umiejętności
i możliwości, trening umiejętności
interpersonalnych w tym asertywności oraz fachowe przygotowanie
zaplecza do poszukiwania pracy
(CV, list przewodni) a także przygotowanie do kontaktu z pracodawcą – rozmowy kwalifikacyjne i
telefoniczne.
Kurs kończy się sporządzeniem
i realizacją indywidualnego planu
działania służącego samodzielnemu
zdobyciu miejsca pracy.
Warto podkreślić, że sala szkoleń Klubu Pracy wyposażona jest
w nowoczesne zaplecze dydaktyczne (sprzęt audio - video, kamera, tablice itp.) Inne niezbędne materiały,
kursanci otrzymają na miejscu.
A wszystko to w życzliwej, sympatycznej atmosferze, o czym mogli
się przekonać uczestnicy wcześniejszych edycji Klubu Pracy, prowadzonych od 1991 roku.
Możemy zapewnić, że udział w
szkoleniu zdecydowanie zwiększa
szanse na zdobycie pracy nawet
już w trakcie zajęć, a na pewno
udział w naszym projekcie jest
okazją do zdobycia nowej wiedzy,
cennych kwalifikacji i umiejętności
w interesującej formie. Zapewniamy również opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry.
Zainteresowane osoby bezrobotne z całego powiatu łobeskiego
prosimy o telefoniczny bądź bezpośredni kontakt z doradcami zawodowymi w siedzibie PUP Łobez, ul.
Niepodległości 13, telefon: 3974088
lub 3974244. Serdecznie zapraszamy do udziału!
Doradcy zawodowi PUP Łobez
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Komornik potrzebny od zaraz
(POWIAT) Wchodz¹ca w ¿ycie 1 wrzeœnia nowelizacja ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych stawia wiele nowych wyzwañ przed
samorz¹dami i opiek¹ spo³eczn¹. Tak¿e komornikom s¹dowym
przybêdzie sporo nowych obowi¹zków. Wed³ug przepisów
obecnie wchodz¹cych w ¿ycie, to komornik musi odnaleŸæ
d³u¿nika, dowiedzieæ siê gdzie pracuje, czy uzyskuje jakieœ
dochody z pracy dorywczej.
W nowelizacji ustawy zapisano,
że komornik będzie współpracował z
samorządem lokalnym, w celu większej kontroli „alimenciarzy”, a co za
tym idzie - lepszej ściągalności zaległych pieniędzy.
Jak współpraca ta będzie wyglądała w powiecie łobeskim nie bardzo
można sobie wyobrazić. Pomimo
tego, że Łobez jest
miastem powiatowym, w którym od
kilku lat działa Sąd
Rejonowy, nie ma tu
kancelarii komorniczej. Teren powiatu
łobeskiego obsługuje komornik z Gryfic. Ten, raz w tygodniu przysyła pracownika, który przez
dwie godziny przyjmuje interesantów.
Być może do tej pory
ten system się
sprawdzał. Nikt jednak nie pomyślał, że
wraz z wprowadzeniem nowej ustawy,
przed pokojem komornika stanie, w
każdy piątek nie kilka, a kilkadziesiąt
osób. Są to najczęściej kobiety, stojące w kolejce nawet kilka godzin –
zdenerwowane i rozgoryczone.
W najgorszej sytuacji są te przyjezdne. Jeśli źle wypełniły dokumenty lub czegoś w nich brakuje, będą

musiały przyjechać za tydzień. A
czas ucieka i jeśli nie złożą ich w terminie pieniądze dostaną z opóźnieniem.
- Gdyby komornik był na miejscu, na pewno byłoby lepiej. Ja tutaj
jestem drugi raz. W zeszłym tygodniu stałam ponad godzinę. Jak weszłam to okazało się, że czegoś bra-

kuje. Musiałam więc przyjść znowu
i odstać swoje. To przecież nie są
tylko alimenty. Dużo ludzi załatwia
też inne sprawy. Dwie godziny raz w
tygodniu to jest na pewno za mało –
komentuje tę sytuację jedna z pań.
- Jestem z Łobza, nie musiałam

dojechać jak koleżanka, jednak
zbyt długo dziś tu stoję, żeby się
nie denerwować. Nikt nie pomyślał, że są osoby, które pracują i
żeby tu przyjść muszą brać wolne,
zwalniać się. A jak to będzie kilka
razy w miesiącu to i szef się zdenerwuje.
- Ja akurat nie pracuję, ale musiałam na kilka godzin załatwić
opiekunkę do dzieci. A to wszystko kosztuje. – dodaje inna.
Kolejna pani stojąca w tłumie,
przyjechał z Runowa Pomorskiego. –Denerwuję się, bo czekamy i
stoimy, a nie wiemy czy coś załatwimy – tyle jest tych kobiet. A ja
żeby tu przyjechać to wydałam 12
złotych na pociąg, bo to pośpieszny i z powrotem
tyle samo. To
kosztuje. A człowiek stoi w napięciu czy załatwi czy
nie załatwi. A ja i
tak jestem spóźniona i pieniądze
dostanę w październiku.
Wiele
osób
uważa, że gdyby
komornik był na
miejscu, załatwienie spraw byłoby
prostsze.
W tej sprawie
rozmawialiśmy z
wiceburmistrzem
Łobza Ryszardem
Solą, który tematem się zainteresował. Chce spotkać się z prezesem Sądu Rejonowego – panią Sławą Miszel i rozmawiać o możliwości utworzenia w Łobzie kancelarii
komorniczej lub choćby o częstszych wizytach komornika w naszym mieście.
SM
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Od 1 wrzeœnia w Goleniowie, póŸniej w Nowogardzie

ANR JGZ w Łobzie likwidowana
(POWIAT) Zapowiadana przez nas wczeœniej reorganizacja struktur
Agencji Nieruchomoœci Rolnych wchodzi w ¿ycie. Jednostka
Gospodarcza Zasobu mieszcz¹ca siê w £obzie zosta³a po³¹czona z
tak¹ sam¹ w Goleniowie. Od 1 paŸdziernika z wszelkimi sprawami
bêdziemy jeŸdziæ do Nowogardu, bo tam bêdzie jej siedziba.
Na początku lipca pisaliśmy o
tym, że część oddziałów powiatowych Agencji Nieruchomości Rolnych, funkcjonujących pod
nazwą Jednostek Gospodarczych Zasobu (JGZ) ma
być zlikwidowana. Zapowiadano ich łączenie. Pierwsza taka fuzja nastąpiła w
powiatach gryfickim i kamieńskim, dla której siedzibę wyznaczono w Ościęcinie. W całym województwie
miało pozostać 7 Jednostek
Gospodarczych Zasobu – 4
w byłym szczecińskim i 3 w
byłym koszalińskim.
Dzisiaj wiadomo już, że
likwidacji ulega łobeska
JGZ. Z dniem 1 września
będzie podlegała pod JGZ
w Goleniowie. Taką samą
podległość przypisano Zachodniopomorskiej Składnicy Akt

mieszczącej się w Łobzie przy ulicy
Bema. Oznacza to, że od tego dnia
dotychczasowy administrator ło-

beskiej JGZ Tadeusz Jóźwiak przestanie być jej dyrektorem.

Jak się dowiedzieliśmy od administratora w Goleniowie, załatwianie
spraw w Goleniowie będzie możliwe
tylko przez miesiąc, gdyż już od października siedzibą połączonych JGZ
ma być Nowogard. Administrator
powiedział nam, że wybór tego miasta ma przybliżyć siedzibę do mieszkańców powiatu łobeskiego.
- Taka jest tendencja, by siedziba
znajdowała się pośrodku łączonych
powiatów. – powiedział.
Podobnie sprawę rozegrano w powiecie gryfickim i kamieńskim. Tam siedzibę zlokalizowano w
Ościęcinie. Jeszcze nie
wiadomo, gdzie konkretnie
w Nowogardzie będzie mieścić się biuro ANR JGZ,
gdyż dopiero zbierane są
oferty na jej lokalizację.
Jak poinformował administrator Tadeusz Jóźwiak, wszelkie sprawy
“agencyjne” można będzie załatwiać w Łobzie
jeszcze do 31 października. Jednak już od 1 września wszelkie należności
dotyczące Zasobu należy przekazywać na nowe konto.
KAR
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PUP INFORMUJE
Ochroniarz
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych “InBIT” organizuje kurs dla
rolników i domowników, dofinansowany ze środków EFS, w
zawodzie: Pracownik Ochrony
zakończony egzaminem państwowym I stopnia.
Oferta skierowana jest do osób,
które ukończyły 21 rok życia i posiadają dobry stan zdrowia. Kandydaci nie mogą być osobami
bezrobotnymi. Przewidywany
termin kursu od września do grudnia br. Oferty proszę składać do 20
sierpnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie, pok. nr 5a.
Jednostka szkoląca zapewnia
wszystkim uczestnikom pracę.

Szkolenie „Podstawy
jêzyka niemieckiego”

Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenie dla osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia
„Podstawy języka niemieckiego”.

Dekarz

Osoby bezrobotne z Łobza, które chciałyby wziąć udział w szkoleniu dekarza proszone są o złożenie wniosku w pok. nr 5.
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Utraci³a mandat,
uzyska³a mandat,
utraci go znowu?

Ko³owrót
z radn¹

Wojciechowsk¹
(DOBRA) Radna Teresa
Wojciechowska mo¿e
nied³ugo przejœæ do historii
polskiej samorz¹dnoœci.
A to za spraw¹ ko³owrotu
zwi¹zanego z jej mandatem.
Gdy ponad rok temu zdobyła
mandat radnego, dopiero po jakimś
czasie okazało się, że nie może go
sprawować, gdyż prowadzi działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego, a tego zabrania prawo.
Mandat powinna utracić więc po
trzech miesiącach, o czym również
mówią przepisy, ale sprawa ciągnęła
się ponad pół roku. Utraciła go dopiero na początku tego roku. Niedawno odbyły się wybory uzupełniające, w których Wojciechowska
ponownie wzięła udział i je wygrała,
o czym informowaliśmy. Podaliśmy
wówczas, że nabyła ona nieruchomość od gminy, co pozwoliło jej
ponownie ubiegać się o mandat.
Niestety, wprowadziliśmy czytelników w błąd, na co zwrócił nam uwagę
jeden z mieszkańców Dobrej. Przepraszamy. Tym razem sprawdziliśmy
w wydziale nieruchomości urzędu
miejskiego w Dobrej i okazało się, że
do tej pory pani Teresa Wojciechowska nie nabyła nieruchomości, na
której prowadzi działalność gospodarczą.
W urzędzie powiedziano nam, że
– owszem – pani Wojciechowska
złożyła wniosek o kupno (a radni
nawet podjęli stosowną uchwałę
umożliwiającą tę operację), ale nie
może lokalu nabyć, dopóki nie ureguleje ciążących na nim zobowiązań
wobec gminy.
- To nie jest tak, że my nie chcemy
sprzedać tego lokalu, my nie możemy. Jest uchwała o sprzedaży lokali
użytkowych i my ten lokal sprzedamy, tylko najpierw pani Wojciechowska musi dopełnić formalności. Umawiała się z nami w tej sprawie, ale nie przyszła. – powiedziała
nam burmistrz Barbara Wilczek.
Radna przystąpiła więc do wyborów wiedząc, że nie spełnia stawianych prawem wymagań, także
ze świadomością, że za każde takie
wybory podatnicy zapłacą około
10 tys. zł.
KAR
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Popio³ek odpad³, Wiêckowski – 0, Idzik – 1, Wasielewska – 9 g³osów

Drawszczanka
prezesem „Jutrzenki”

(£OBEZ) Po wielu perturbacjach cz³onkowie Spó³dzielni
Mieszkaniowej “Jutrzenka” maj¹ nowego prezesa. Rada
Nadzorcza, spoœród trojga kandydatów wskaza³a na pani¹
Jolantê Wasielewsk¹ z Drawska Pomorskiego.
Przypomnijmy, że w pierwszej
turze wyborów kandydaci Bogdan
Idzik i Mirosława Jędrzejczyk nie
otrzymali wymaganej do objęcia
stanowiska prezesa liczby głosów.
Rada Nadzorcza ogłosiła więc konkurs po raz drugi. I po raz drugi stanął do niego Bogdan Idzik. Pojawili
się też nowi kandydaci. Swoje oferty złożyli: Andrzej Popiołek z Wegorzyna, Bolesław Więckowski prezes SM „Łobezianka” oraz
Jolanta Wasielewska z Drawska
Pomorskiego, prowadząca po-

średnictwo w obrocie nieruchomościami „Dom-Styl” oraz
zarządzająca wspólnotami w Drawsku i
Wegorzynie.
Z powodów formalnych do konkursu
nie dopuszczono Andrzeja Popiołka. Rada
Nadzorcza w 11-osobowym składzie wybierała więc spośród trojga kandydatów. Najwięcej głosów otrzyma-

ła Jolanta Wasielewska – 9. Pan
Idzik otrzymał 1 głos, zaś pan
Więckowski ani jednego. Jeden
głos ktoś oddał nieważny. Kto –
nie wiadomo, gdyż...
- Głosowanie było tajne. – powiedziała nam przewodnicząca Rady
Nadzorczej Teresa
Smolich.
Przewodnicząca
zaskoczyła nas dodatkową informacją,
gdyż - nie pytana o to
- powiedziała, że
ustalono również
pensję dla nowego
prezesa. Pani Wasielewska ma zarabiać
ponad 2800 złotych netto, czyli
4300 złotych brutto.
KAR

Wiejski festyn w Klêpnicy
(KLÊPNICA) W ostatni pi¹tek, so³tys Klêpnicy Stanis³awa
Bobko z pomoc¹ Rady So³eckiej i mieszkañców wsi
zorganizowa³a festyn „Po¿egnanie lata”. Choæ by³o
ch³odno, a momentami si¹pi³ deszcz, zabawa trwa³a
do póŸnego wieczora.

Impreza rozpoczęła się od konkursów, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Chętnych do wzięcia udziału
w rywalizacji sportowej i nie tylko,
nie brakowało. Do zabawy zaproszono także rodziców a czasami i dziadków. Każdy uczestnik konkursu był
nagradzany upominkiem i słodyczami. Po południu do Klępnicy przyjechał wóz bojowy Straży Pożarnej z
Łobza. Odbył się krótki pokaz strażackich umiejętności, przy użyciu
armatki wodnej strażacy gasili płonący stóg siana. Najmłodsi uczestnicy festynu mogli przymierzyć strażacki hełm, potrzymać toporek a na
koniec przejechać się wozem strażackim – i to na sygnale. Uciechy
było więc co niemiara. Na imprezie
pojawili się także zaproszeni przez
panią sołtys policjanci z Łobza. Każdy chętny mógł obejrzeć sprzęt jakim na co dzień posługują się nasi
dzielni stróże prawa. Nie obyło się
też bez przejażdżek policyjnym radiowozem – oczywiście z migającym
„kogutem” i na sygnale. Na pochwałę zasłużyły także gospodynie z
Klępnicy, które upiekły pyszne ciasta. Były tak smaczne, że zniknęły ze
stołów błyskawicznie.
Po zabawach i pokazach rozpalono ognisko przy którym pieczono
kiełbaski. Festyn miał także profesjonalną oprawę muzyczną, każdy mógł
zatańczyć a nawet pośpiewać. Dzieci powiedziały nam, że już czekają na
kolejne takie zabawy.
(red)
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Zagra³y kapele uliczne i podwórkowe
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Wy³udzali
Było gwarnie, tłoczno i wesoło
kredyty
(£OBEZ) Czterech mê¿czyzn
zatrzyma³a w minion¹ œrodê
³obeska policja podczas
próby zakupu mebli na
kredyt na podstawie
skradzionego dowodu
osobistego. Okaza³o siê,
¿e dzia³ali od d³u¿szego
czasu i naci¹gnêli oko³o
dziesiêciu osób.
Grupa wyłudzająca kredyty wykorzystywała łatwowierność ludzi
starszych. Wpadła na gorącym
uczynku, gdy 10 sierpnia, około
godz. 13. próbowała wyłudzić kolejny kredyt w sklepie Grażyny S., w
Łobzie, przy ul. Obrońców Stalingradu. Sprawcy chcieli zakupić meble na
sumę 3150 zł posługując się skradzionymi dokumentami na nazwisko Józefa T., mieszkańca Wiewiecka, z gm.
Węgorzyno. Sklepowa tym razem
wykazała się ostrożnością i mając
podejrzenia co do legalności transakcji powiadomiła policję.
Ta zatrzymała Daniela L., lat 29 i
Alberta L., lat 26 – mieszkańców Wiewiecka, Ryszarda G., lat 59, mieszkańca Łobza oraz Marka G., lat 48, mieszkańca Waliszewa w gminie Ińsko.
Podejrzewając sprawców o inne czyny przeszukała ich mieszkania. Podejrzenia okazały się zasadne. Policjanci
znaleźli dokumenty skredytowanych
zakupów różnego rodzaju sprzętu rtv
i agd, pił i telefonów komórkowych
wystawione na różne nazwiska.
Proceder polegał na tym, że docierali oni do osób starszych, najczęściej im znanych, mających stałe źródło dochodu (emerytury, renty), które namawiali na zakup sprzętu na kredyt, w ramach pomocy, tłumacząc, że
to oni będą go spłacać. Osoby te w
dobrej wierze kupowały dla nich
wskazany sprzęt lub użyczały dokumentów. Sprawcy wskazywali do
korespondencji swoje adresy. Policja
znalazła korespondencję biur kredytowych kierowaną właśnie do nich.
Pozyskany sprzęt sprzedawali, często za pół ceny, nie spłacając kredytów. Ponaglenia zapłaty trafiały do
nich, więc starsza osoba mogła nawet
nie wiedzieć, że są zaległości.
Odnalezione dokumenty wskazują, że dokonali oni około dziesięciu
takich zakupów na terenie Łobza,
Drawska Pom. i powiatu stargardzkiego. Na wniosek policji prokuratura w Łobzie zastosowała wobec Marka G. 3-miesięczny areszt, zaś wobec
pozostałych osób dozór policji.
Policja prosi wszystkie osoby,
które mogłyby wnieść coś do tej
sprawy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łobzie.
KAR

„Nasza kapela” z £obza
(ŁOBEZ) W ostatni weekend na
„starym boisku” w Łobzie było
gwarnie, tłoczno i wesoło. Odbył się
policyjny festyn charytatywny,
wręczono nagrody za najpiękniejsze
balkony, zorganizowano dwie zabawy ludowe. Najważniejszym punktem programu był jednak IV Ogólnopolski Przegląd Kapel Ulicznych i
Podwórkowych. Organizatorem
przeglądu był Łobeski Dom Kultury.
Jury w składzie: Andrzej Grochowski – przewodniczący, Leszek
Kurpiewski i Dariusz Ledzion – członkowie, po wysłuchaniu wszystkich
wykonawców przyznało: wyróżnienia indywidualne – Robert Górski z
zespołu „Rewir”, Tadeusz Pietrasiak
z zespołu „Kryzys”, Stanisław Polak
i Sylwester Kośnicki z zespołu „Kombinatorzy”. Wyróżnienia zespołowe
otrzymały: kapela „Kryzys” z Nowogardu - Puchar Rady Osiedla Łobez,
„Zmyślanie”- Puchar dyrektora
ŁDK, „Nasza kapela”- Puchar „Kuriera Szczecińskiego”.

„KOMBINATORZY” z Budzynia

Kapela „Kryzys” z Nowogardu

W ramach festiwalu ogólnopolskiego przeprowadzono konkurs
wojewódzki, dlatego zespołom przyznawano dwa miejsca, w poszczególnych przeglądach.
I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Podwórkowych zajęła
kapela „KOMBINATORZY” z Budzynia. Nagrodę ufundował Starosta Łobeski
I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel Podwórkowych – Złoty Grawerton ufundowany przez
dyrektora Zamku Książąt Pomorskich oraz II miejsce w Przeglądzie
Ogólnopolskim otrzymała kapela
„REWIR” z Chojny, II miejsce i Srebrny Grawerton w Przeglądzie Wojewódzkim oraz III miejsce w Przeglądzie Ogólnopolskim otrzymała kapela „TARA” z Czapilnka, III miejsce i
Brązowy Grawerton w Przeglądzie
Wojewódzkim zdobyła kapela „INIACY” ze Stargardu Szczecińskiego.
Dwudniowa impreza rozpoczęła
się w sobotę po południu. Na dobry

początek zagrała „Nasza kapela” z
Łobza, zespół skrzyknięty na przegląd, istniejący od trzech dni. Po
nich swoje umiejętności zaprezentował łobeski „String Band” i „Kombinatorzy” z Budzynia. Wieczorem
rozpoczęła się zabawa ludowa, przy
muzyce zespołu „Fenix” ze Stargardu Szczecińskiego.
W niedzielne południe na „starym
boisku” odbył się charytatywny festyn zorganizowany przez policję pod
patronatem Komendanta Powiatowego w Łobzie. Chwilę później nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursu „Mój balkon 2005” i wręczenie nagród laureatom. O 16 rozpoczął się konkursowy
przegląd kapel. Po wręczeniu nagród
najlepszym, zagrali oni jeszcze raz dla
rozbawionej publiczności. Następnie
na scenie pojawił się kabaret „Odyseusz” z Krakowa, nie potrafili jednak
rozśmieszyć łobeziaków. Późnym wieczorem rozpoczęła się zabawa „pod
gwiazdami”, a do tańca grała szczecińska grupa „CDN”.
(red)
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Piêkne balkony
(£obez) W tym roku Rada Osiedla po raz kolejny
og³osi³a konkurs „Mój balkon”. W ostatni¹
niedzielê, w podczas festynu zwyciêzcom
wrêczono nagrody.
Wykaz osób, które zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie „Mój balkon 2005”:
I nagrodę zdobył Alfred Kowalczyk ul. Szkolna 8/3, II miejsce Katarzyna Skołucka ul. Ogrodowa 4/4, III miejsce Jan Szostak
ul. Ogrodowa 4/6.
Pozostali wyróżnieni to: Elżbieta Kiażuń ul. Kościuszki 31/7,
Stefan Polny ul. Kościuszki 31/6,
Karol Dadyński ul. Szkolna 12/2,
Teresa Konstanta ul. H. Sawickiej
26B/1, Antoni Dąbro ul. Ogrodowa 5B/6, Marian Kaleta ul. Niepodległości 38/8, Jadwiga Doroszuk ul. Niepodległości 14/7,
Wacław Chmura ul. Orzeszkowej
1B/3, Alicja Żółtaszek ul. Komuny Paryskiej 7A/8.
Przewodniczący Rady Osiedla – Zdzisław Szklarski podziękował wszystkim uczestnikom
za wzięcie udziału w konkursie
oraz pogratulował uzyskanych

efektów estetycznych i pomysłowości.
Podziękowania usłyszeli także
współorganizatorzy i sponsorzy
konkursu:
Józef Misiun - prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie, Kazimierz Dzieżak – prezes Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych w Łobzie,
Józef Michałkiewicz dyrektor
ZEC w Łobzie, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka” w
Łobzie, Roman Muszyński – prezes „Społem” w Łobzie, Katarzyna Grekowicz – Centrum Ogrodnicze w Łobzie, Krzysztof Frączak i Jan Iwan „Eko – Farb” w
Łobzie, Elżbieta Marcinkowska –
sklep Art. Gosp. Dom. w Łobzie,
Honorata Malczak kwiaciarnia
„Pod Gwiazdami”, Dariusz Ledzion – dyrektor ŁDK, Rozalia i
Dariusz Bober sklep „Jubiler” w
Łobzie.
(red).

Rozstrzygniêto
przetargi
(RESKO) Burmistrz Reska poinformowa³ o rozstrzygniêciu
przetargów w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na remont sali œlubów, dostarczanie posi³ków do szkó³ i
dowo¿enie uczniów do OREW.

Remont sali œlubów

Posi³ki do szkó³

W przetargu na “Remont sali ślubów wraz z wymianą stolarki okiennej
w budynku Urzędu Miejskiegow w
Resku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, burmistrz w
dniu 25 lipca wybrał ofertę Zakładu
Usług Budowlanych i Komunalnych
Sp. z o.o. w Resku, która zaoferowała
za tę pracę cenę brutto - 49.983,75 zł.

W przetargu na “Dostarczanie
posiłków do szkół w Gminie Resko”,
prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, burmistrz w
dniu 25 lipca wybrał ofertę firmy
“Stołówka Szkolna” Henryk Kęsy
w Resku. Firma ta zaoferowała cenę
ofertową brutto 4,00 zł za jeden
posiłek.

Dowo¿enie uczniów do
OREW
W przetargu na “Dowożenie
uczniów z terenu gminy Resko do
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
burmistrz w dniu 25 lipca wybrał
ofertę Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i Autyzmem z
siedzibą w Resku przy ul. Rynek 1.
Stowarzyszenie będzie woziło
uczniów licząc po 1,35 zł brutto za
jeden kilometr trasy.
(r)
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Nową dachówkę cementową,
zakładkową 2000 szt. sprzedam
tanio. Tel. (091) 39 76 324.

Torf tanio sprzedam tel. 0 504
846 474.

Sprzedam dom własnociowy, 5
pokoi, kuchnia, łazienka, budynek
gospodarczy, działka budowlana,
ziemia orna 25 arów, Bełczna 6.
Prosze o kontakt (091) 395 110.
Resko - sprzedam dom wolnostojący 1/2 bliźniaka, pow. całkowita 160 mkw. Tel. 397 11 89, 0503
512 567.

Przewozy osobowo towarowe
Szczecin-Stockholm. Cena 500 kr.
Tel. 004 67 040 61 352 (6 przejazd
50% taniej)
Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.

Pianino sprzedam. Tel 0697 500
184.
Praca dla aktywnych! Zarabiasz
od własnej sprzedaży + rabaty. Tel.
0692 794 241.
Ztrudnię osobę z samochodem
do roznoszenia ulotek na terenie
Łobza, Świdwina, Drawska i okolic.
Tel. 0503 592 823.
Sprzedam mieszkanie w bloku
w centrum Łobza, 3 pokoje, I piętro.
Tel. 397 52 94.
Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 53 mkw. w Resku 2
pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
garaż, piwnica, strych, zagosp.
ogród. Cena do uzgodnienia. Tel.
889 064 734.
Sprzedam mieszkanie w Łobzie,
2 pokoje, 42 mkw., I piętro, po remącie, niskie opłaty. Tel. 397 66 04
Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
Sprzedam w Resku: Mieszkanie
własnościowe pow. 90 mkw. i
mieszkanie własnościowe pow. 35
mkw. Tel. 39 51 222.
Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Sprzedam tanio mieszkanie w
Drawsku Pom. 67 mkw., 3 pok.,
parter, do remontu. Tel. (094) 36
33 220.

Kupię mieszkanie 2-pokojowe w
Gryficach. Tel. 0607 487 246.
Płoty. Zamienię mieszkanie w
Płotach M5 80 mkw., kuchnia, 4 pokoje, balkon, duży przedpokój,
osobno łazienka i WC, piwnica, w
bloku. Zamienię na mieszkanie
komunalne 2 lub 3 pokoje w Płotach. Tel. 880 185 026 po 18.30.

Zatrudnię - praca w Polo Market.
Tel. 608 289 633.
Szukam osoby do pomocy w prowadzeniu domu. Kontakt tel. 507
759 903.

Sprzedam ciągnik rolniczy C360.
Tel. 39 51 222.

Sprzedam Opel Vectra 1,7 TD,
1995 r., szary metalik, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
autoalarm, kupiony w kraju. Cena
11.900 zł. Tel (091) 384 50 89.
Mercedes E124, rok 1993, ABS,
wspomaganie kierownicy, alarm,
immobilajzer, szyberdach, centralny zamek, regulacja pasów, radio,
2,0l. Cena 21.000 zł. - do uzgonienia. Tel. 0605 098 059.

Usługi remontowo-budowlane.
Tel. 0509 458 536.
Kosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Dajesz ogłoszenie
do jednej gazety
a ukaże się w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
Adres redakcji: 73-150
Łobez, ul. Słowackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.

Z ¯YCIA POWIATU
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Skonsultowali nazwê i pomnik

¯o³nierz nie zginie, pójdzie do parku
(WÊGORZYNO) Zaledwie kilka osób przyby³o na
konsultacje dotycz¹ce nadania placowi imienia Jana
Paw³a II. Dyskusja skupi³a siê jednak nad dalszym losem
pomnika ¿o³nierza.
Otwierając konsultacje burmistrz Stanisław Konarski przypomniał, że gdy zmarł
papież Jan Paweł II nie było miejsca, gdzie
można by było złożyć kwiaty. Ludzie spontanicznie oddawli mu hołd w różnych, mało
reprezentacyjnych miejscach. Stąd pomysł,
by placowi w centrum miasta nadać jego imię.
Radna Barbara Pietrusz zwróciła uwagę,
że w ankiecie dotyczącej tych konsultacji zbyt
skomplikowano sprawę podając numer działki, zamiast w prosty sposób wyjaśnić, że
chodzi o o ten właśnie plac – z żołnierzem.
- Przekazuję tylko uwagi ludzi, które trafiły do mnie, którzy nie rozumieli, gdzie znajduje się działka numer 536. – mówiła.
Jeden z urzędników odpowiedział, że w
dodrukowanych ankietach naprawiono ten błąd.
- Widzę, że my się boimy autorytetów.
Ojciec święty byłby takim autorytetem, do
którego wiele osób musiałoby się podnieść, zastanowić się jak postępuje, co robi. To miejsce
jest najwłaściwsze. To jest tak wielka postać w

naszej historii, że nie ma o czym dyskutować.
– mówiła radna Jadwiga Kamińska.
Jednak młodzi dyskutować chcieli.
- Dużo osób uważa, że ten żołnierz jest
ich historią, tradycją. Nie chcą, by ta tradycja
gdzieś zniknęła. Są takie święta, że chodzimy i składamy kwiaty pod pomnik żołnierza,
np. rocznica II wojny światowej. To też jest
nasza historia, o której nie powinniśmy zapominać. Powinno być miejsce dla papieża,
oczyświście jestem za, ale co z naszym żołnierzem? – pytała jedna z dwóch młodych
osób, które przybyły na spotkanie.
Ten głos wywołał ożywioną dyskusję o
historii. Przewodniczący rady pan Piotrowski
przypomniał historię postawienia pomnika.
- Jeżeli stawia się pomniki, to osobom lub
wydarzeniom związanym z miejscem. “Żołnierz” nie upamiętnia ani osoby ani czynu wojennego na terenie Wegorzyna. Rosjanie zajęli miasto i je spalili. Dziwię się, że ktoś mówi
o wyzwoleniu. Pomnik był przygotowany dla

Czy wyremontuj¹
Nowe Osiedle
(ŁOBEZ)
Pewnie
niewielu
mieszkańców Łobza wie, że Nowe
Osiedle to nie osiedle, tylko nazwa
ulicy znajdującej się tuż za płotem
ZNMR, w kierunku na Resko.
Mieszkańcy zgłosili nam ostatnio,
że od kilku już lat ich ulica jest w fatalnym stanie. Jeśli chodzi o stan nawierzchni, jest to ulica tylko z nazwy.
To właściwie polna droga pełna dziur
i wybojów. Kiedyś był tu asfalt lub próbowano go położyć, gdyż widać już
tylko jego pozostałości. Droga ta w
czasie deszczów jest praktycznie nieprzejezdna. Mieszkańcy Nowego
Osiedla wielokrotnie prosili władze o
położenie nowej nawierzchni i remont chodników, jak dotąd nieskutecznie. Jak się jednak ostatnio dowiedzieliśmy inwestycja ta
będzie zgłoszona jako jedna z pozycji do

przyszłorocznego budżetu. O tym, czy będzie zrealizowana zdecydują radni.
A tak swoją drogą, to kto wymyślił taką
nazwę dla ulicy?
(red)

Dzisiaj do godz. 14. mo¿na sk³adaæ dokumenty

Poszukiwany urzêdnik do spraw oœwiaty

(RESKO) Dzisiaj mija termin, jaki
wyznaczył urząd miejski w Resku
kandydatom, którzy chcieliby w
urzędzie zajmować się sprawami
oświaty.
Będzie on zajmować się nadzorem nad
dowozem dzieci do szkół; spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez
młodzież w wieku 16 – 18 lat; organizacją
szkół (arkusze organizacyjne); konkursami
na dyrektorów szkół; a także prowadzeniem
spraw z zakresu ustawy Karta Nauczyciela:
- określenie zasad udzielania i rozmiar zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-

dzin zajęć dla dyrektora, v-ce dyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz wnioskowanie o przyznanie zezwoleń od obowiązku realizacji zajęć; - określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli; - wnioskowanie o obniżenie przez dyrektora tygodniowego
obowiązku wymiaru zajęć nauczyciela; awans zawodowy nauczycieli; a także wydawaniem decyzji w sprawach stypendium
szkolnego;
Dokumenty można składać dzisiaj do
godziny 14.00 w sekretariacie urzędu miejskiego w Resku, pokój nr 13, ul. Rynek 1.

Siekierek, bo tam ginęli nasi żołnierze, ale nie
podobał się i odrzucono go, więc trafił do nas.
– mówił.
Burmistrz Konarski przyznał, że społeczność węgorzyńska jest związana z pomnikiem, ale...
- Miejsce pomników jest na polach bitew
lub szlakach bojowych. Miejsce dla niego
można znaleźć, bo nikt nie mówi o zniszczeniu. – mówił.
Okazało się, że tym miejscem może być
park przy stadionie. To właściwie rozwiało
wszelkie wątpliwości. Pomnik nie zostanie
zniszczony, lecz przeniesiony.
Radna Pietrusz zapytała, jakie będą
koszty zmiany nazwy placu. Otrzymała odpowiedź, że nie będzie kosztów, gdyż przy
placu nie ma domów, więc nie będzie zmian
adresów i tym samym kosztów związanych
z takimi zmianami.

Burmistrz poinformował, że do urzędu
wpłynęło 38 ankiet. 37 głosów jest za nadaniem placowi nowej nazwy, 1 głos jest przeciwny. O tym, czy taka zmiana nastąpi, zdecydują radni.
- Nie będziemy się spieszyć. Będziemy
słuchać mieszkańców. – powiedział burmistrz
Konarski. KAR

Rodzinne wêdkowanie
Koło PZW Karaś serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków
na rodzinne zawody spławikowe,
które odbędą się 21.08.2005 (niedziela) o godz. 8.00 na jeziorze Karwowo. Zapisy u skarbnika koła,
wpisowe 5 zł od osoby.
Zarząd Koła Karaś.
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To by³ Wicherek

Wyniki okrêgówki i tabela
Masovia Maszewo – Sparta Węgorzyno 0:1; Świt Szczecin – Światowid Łobez 6:0; Iskra Golczewo – KP
II Police 2:5; Promień Mosty – Vielgovia Wielgowo 1:2; Rybak Trzebież –
Vineta II Wolin 5:2; Mewa Resko –
Orkan Suchań 2:3; Piast Chociwel –
Dąbrovia Stara Dąbrowa 2:2; Wicher
Brojce – Sarmata Dobra 0:4.
1. KP II Police
2. Rybak Trzebież
3. Sparta Węgorzyno
4. Piast Chociwel
5. Vielgovia Wielgowo
6. Sarmata Dobra
7. Świt Skolwin (Szczecin)
8. Masovia Maszewo
9. Promień Mosty
10. Orkan Suchań
11. Dąbrovia Stara Dąbrowa
12. Mewa Resko
13. Iskra Golczewo
14. Vineta II Wolin
15. Wicher Brojce
16. Światowid Łobez

6 8-2
6 8-2
6 2-0
4 5-4
4 4-3
3 6-3
3 6-3
3 3-1
3 3-3
3 3-5
2 3-3
1 3-4
1 4-7
0 3-7
0 0-7
0 0-7

WICHER Brojce - SARMATA Dobra 0:4 (0:1)
Sarmata: Zapałowski, Jaszczuk,
Mioduszewski, K.Sadłowski, Dorsz,
Kamiński, Surma, D. Sadłowski,
Olechnowicz, Kieruzel, Padziński
oraz Pacelt, Kruk, Goszczurny, Kubacki, Swarcewicz, Z.Szkup, Jarota.
Po niefortunnej porażce u siebie
2:3 z Piastem Chociwel w drugim
meczu „Sarmata” zagrał na wyjeździe w Brojcach z miejscowym Wichrem. Drużyna gospodarzy w przeszłości zawsze była trudnym przeciwnikiem dla swoich rywali. Tak
było i tym razem. Od początku meczu
Wicher osiągnął wyraźną przewagę
i tylko dobre dwukrotne interwencje
Zapałowskiego uratowały Sarmatę
przed utratą bramki. Napór gospodarzy trwał praktycznie do 20 min.
meczu, kiedy to nastąpiła pierwsza
składna akcja Sarmaty zakończona
rzutem rożnym. Od tego momentu

V liga

Wikingowie
odprawieni
z Radowa

RADOVIA Radowo Ma³e
– VINETA Wolin 4:0 (3:0)

Radovia: Stosio – Liptak, Kmieć,
Popiela, Samal (70’ Bednarek), Zwoliński, Tomaszkiewicz M., Tomaszkiewicz Ł., Pilichowski, Ryling (46’
Romańczyk), Kliś (75’ Kulik). Trener
Wojtek Krakus.
Ten wynik mówi sam za siebie.
Wikingowie z Wolina zostali odprawieni z kwitkiem. Salwę już w 3 min.
rozpoczął Kliś, który po długim rajdzie dojechał do bramki i pokonał
bramkarza wolinian. Trzy minuty
później na 2:0 podwyższył Ryling.
Dziewięć minut później, po otrzymaniu piłki z rzutu rożnego ponownie
wpakował ją do siatki Kliś. W drugiej
połowie radowianie mogli pozwolić
sobie na luźniejszą grę, ale nie odpuścił Wikingom Romańczyk i w 80
min. ustalił wynik na 4:0. W sobotę
Radovia jedzie do Stargardu na mecz
z Kluczevią i będzie walczyć o kolejne 3 punkty.
KAR

akcje Sarmaty były coraz groźniejsze, a ukoronwaniem tej przewagi w
36 min. meczu była piękna zespołowa akcja kilku zawodników zakończona celnym strzałem najmłodszego na boisku Emila Kamińskiego.
Wynik 1:0 dla Sarmaty utrzymał się
do przerwy.
W drugiej połowie meczu „Sarmata” osiągnął zdecydowaną przewagę. W 55 min. rzut wolny ze środka boiska precyzyjnie wykonał Surma; zagrał do będącego w narożniku
pola karnego Padzińskiego, który
silnym strzałem pod poprzeczkę
zdobył drugą bramkę dla Sarmaty.
Dziewięć minut poźniej Olechnowicz ze środka boiska zagrał prostopadle do Padzińskiego, który w pełnym biegu minął obrońców i będąc
„sam na sam” z bramkarzem Wichra
nie dał mu najmniejszych szans strze-

lając trzecią bramkę. Cztery minuty
później kolejna indywidualna akcja
Padzińskiego, który - gdy już minął
stopera gospodarzy i wychodził na
idealną pozycję strzelecką - został
przez niego brutalnie sfaulowany, za
co sędzia ukarał go drugą żółtą, a w
konsekwencji czerwoną kartką.
Trzy minuty później bardzo dobrą akcją popisał się Kieruzel, a jego
centrę wzdłuż bramki obrońca gospodarzy niefortunnie umieścił we
własniej bramcę.
W Brojcach cała drużyna Sarmaty rozegrała bardzo dobry mecz, lecz
to, jaką ma formę, potwierdzą dwa
najbliższe mecze, które zostaną rozegrane w Dobrej w najbliższe soboty
- z Masovią Maszewo i Dąbrovią
Stara Dąbrowa.
Drużyna Juniorów Sarmaty zremisowała z Wichrem 0:0.
(r)

Powtórka ze Światowida
MASOVIA Maszewo – SPARTA Wêgorzyno 0:1 (0:1)
Sparta: Noryca – Tondrik, Nadkierniczni – Zbigniew, Artur, Andrzej, Krzysztof , Dariusz; Raj (88’
Gomulski), Nowak, Rzepka (70’ Jaźwiński), Romańczyk (80’ Gwóźdź)
oraz w rezerwie bramkarz Radosław
Giżyński. Trener Ryszard Jamroży.
Bramka: 3’ - Dariusz Nadkierniczny.
Sparcie udało się prawie dokładnie powtórzyć efekt osiągnięty w
meczu ze Światowidem w Łobzie.
Wygrali na wyjeździe, 1:0, bramka
padła w 3 minucie, strzelił ją Darek
Nadkierniczny i potrafili obronić ten
wynik do końca meczu. To maszewianie faulowali (do przerwy dostali
aż 4 żółte kartki), a węgorzynianie
stwarzali groźne sytuacje. I jeszcze
jeden ważny szczegół – po raz kolejny dwunastym zawodnikiem okazali
się kibice Sparty, którzy na ten mecz
przyjechali w pokaźnym składzie,
zajmując połowę trybuny. Drugą
zajęli maszewianie, więc mecz odbył
się przy szczelnie wypełnionych
trybunach, co sprawiło, że było to
prawdziwe widowisko sportowe.
Według przewidywań, Masovia

Przegrali wygrany mecz
MEWA Resko – ORKAN Suchañ 2:3 (2:0)
Mewa: Waszyński – Kęsy, Michalik, Pawłowski M., Pawłowski A.,
Wójtowicz (70’ Łabas), Wasiak (46;
Mańka), Kulik, Pietrowski, Gradus,
Błaszczyk (70’ Harasiemowicz) oraz
Zgnilec. Trener Dariusz Kęsy.
Bramki: 15’ – Wójtowicz, 40’ –
Gradus.
Czy można przegrać mecz 3:2 wygrywając do przerwy 2:0? Mewa poka-
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zała, jaka siła i tajemnica tkwi w piłce
nożnej, która jest grą nieobliczalną, a
przez to tak emocjonującą. Tym razem
cieszyli się piłkarze Orkana, a reszczanie zapewne długo jeszcze będą rozpamiętywać mecz. W drugiej połowie w
ciągu kwadransa stracili trzy bramki,
strzelane co pięć minut i to Orkan udowodnił, że można wyciągnąć wynik z
największego dołka.
KAR

zaczęła z impetem od pierwszych
minut, starając się wrzucać piłki na
swojego wysokiego napastnika.
Jedną z takich piłek przejął Artur
Nadkierniczny i dalekim wykopem
posłał ją do Romańczyka, który nie
namyślając się głową zagrał do Darka Nadkiernicznego, wypuszczając
go na pozycję sam na sam z bramkarzem gospodarzy. Była 3 min. spotkania. Darek nie dał satysfakcji
maszewianom i umieścił piłkę w siatce. Niesamowita wrzawa na trybunach – pierwsze wyjście z własnej
połowy i od razu gol!
Masovia starała się wyrównać,
ale ta bramka wprowadziła dużo nerwowości w jej szeregach, co powodowało, że grali chaotycznie i często
dopuszczali się faulów, za co obejrzeli 4 żółte kartoniki.
W drugiej połowie obraz gry nie
zmienił się. Toczyła się walka o każdy metr boiska. Trener Jamroży, tak
jak w Łobzie, zastosował taktykę
wypychania gry do środka, z dala od
bramki Norycy, co przyniosło znakomity efekt. Maszewianie biegali,
grali piłkę, wydawali się nawet ze-

społem bardziej ogranym i dojrzałym, ale w tym meczu bezskutecznym. Spartanie kontrowali i to oni
stworzyli więcej groźnych sytuacji,
z których mogły paść bramki. Swoje
okazje zmarnowali Romańczyk,
Rzepka, Darek Nadkierniczny i
Gwóźdź. Masovia tylko raz zagroziła
bramce Spartan, gdy po strzale piłka
zmierzała w „okienko”, ale skuteczną
paradą popisał się Noryca.
Warto nadmienić, że przed meczem kapitan zespołu Sławek Nowak
wręczył trenerowi Jamrożemu urodzinowy prezent od zespołu. Ten zaś
po meczu powiedział, że drugim prezentem był wygrany mecz. Podziękował Przemkowi Norycy oraz Darkowi Nadkiernicznemu za bramkę i
jego 90 minut charówy na całym
boisku.
- Dziękuję także kibicom za kulturalny doping. Grałem w kilku klubach, ale takich kibiców jeszcze nie
widziałem. – powiedział.
W niedzielę Spartę czeka mecz
prawdy. Do Węgorzyna przyjeżdża Świt Szczecin. Początek o
godz. 16.
KAR

Juniorzy

Duży Orkan za duży, mały za mały
Mewa Resko – Orkan Suchañ 3:1 (1:0)
Mewa: Rochowiec (80’ Kulczewski) – Maczulski (65’ Lalik), Jaworski, Żurawik, Ziemski M. (46’ Konczewski K.), Ziemski P., Douter,
Mańka (46’ Wojnarowicz), Drabina
(80’ Stężała), Harasiemowicz (46’
Ziemski P.), Kopka oraz Konczewski. Trener Marek Kolanowski.

Bramki: Kopka w 45 i 75’; Przemek Ziemski w 60’.
Po meczu seniorów ten wynik
pozostał reszczanom na osłodę. Juniorzy zasłużenie wygrali, będąc zespołem lepszym i skuteczniejszym.
Kiedyś, jak dorosną, odbiją tę porażkę z Suchaniem.
KAR
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Fina³ DALP

Spotka³y
siê trzy
najlepsze
dru¿yny
W niedzielê 14 sierpnia
na boisku w Krzemiennej
odby³ siê fina³ II edycji
Dobreskiej Amatorskiej Ligi
Pi³karskiej (DALP).
W finałowej potyczce spotkały się trzy najlepsze drużyny,
zwycięzcy „play-off”: Dobra
Team, Dobropole i Dragon Krzemienna.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, 2x
30min. Zwycięzcą ligi została
drużyna Dobra Team, która wygrała wszystkie swoje mecze, a jej
skład opierał się na „Oldbojach”
Sarmaty. Królem strzelców został
Damian Padziński - Dobra Team
strzelając 14 bramek. Wszystkie
drużyny biorące udział w finale
otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Burmistrz Dobrej Barbara
Wilczek wręczając nagrody dla
zwycięzców ligi podziękowała za
udział wszystkim uczestnikom:
także drużynom Błądkowa, Jenikowa i FC Prezesi, dla których zabrakło miejsca w finale w Krzemiennej. Jednocześnie zaprosiła
wszystkich do udziału w przyszłorocznej III edycji DALP. Organizatorami i sponsorami II
DALP-u byli Urząd Miejski i Centrum Aktywizacji Społecznej z
Dobrej, a także Masarnia Krzemienna Państwa Kowalczyków.
Po finale ligi, na boisku odbyła się
zabawa ludowa, którą zorganizowali mieszkańcy Krzemiennej.
Kibice DALP-u swoją nagrodę
ufundowali zespołowi z Krzemiennej dziękując w ten sposób
gospodarzom za dobre zorganizowanie finału.
(r)
1. Dobra Team
2. Dobropole
3. Dragon Krzemienna

Dobra Team

Dobropole

6 pkt. 7:2
3 pkt. 4:6
0 pkt. 3:6

Dobra Team - Dobropole
4:1
Dobropole - Dragon Krzemienna 3:2
Dragon Krzemienna - Dobra Team1:3

Dragon Krzemienna
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Œwiatowid £obez przed sezonem 2005/6

Potrzeba lidera i wiary w siebie
Z ternerem Światowida Mariuszem Włodarzem, w dwa dni po przegranym meczu ze Spartą Węgorzyno
0:1, o przygotowaniu do sezonu i
sytuacji w zespole rozmawia Kazimierz Rynkiewicz.
MARIUSZ W£ODARZ
- Ubiegły sezon skończyliśmy na
przedostatnim miejscu. W związku z
tym, że Unia Janikowo nie awansowała w barażach, automatycznie my
spadliśmy do klasy okręgowej. Gra
opierała się wtedy na kilku doświadczonych zawodnikach – Andrzeju
Jabłońskim, który został najlepszym
strzelcem i zawodnikiem tamtej rundy; Arturze Sadowskim, który potrafił dokładnie dograć piłkę. Młodsi grali na Andrzeja – tak to wyglądało. Mecze wygrane to te, gdy grał
Jabłoński.
SPADEK
- Gdy objąłem drużynę, udało
nam się wygrać z Kluczevią Stargard. Był to mecz dwóch równorzędnych zespołów, obu odmłodzonych,
ale my mieliśmy więcej szczęścia.
Drugi mecz przegraliśmy z Mierzynem dość wysoko – 5:1, grając jedenastką, bo tylu ludzi zostało. Mierzyn walczył bezpośrednio o awans.
Poziomem i kulturą gry bardzo szybko sprowadzili nas na ziemię, strzelając nam do przerwy cztery gole.
Tutaj błysnął bramkarz Grzesiu
Hnat, który wyciągnął kilka piłek.
Tak zakończyliśmy rundę.
Później rozważaliśmy wzmocnienie zespołu o grającego trenera, bo
przydałby się jednocześnie doświadczony zawodnik w zespole, ale
rozmowy z Tomaszem Sidłem i Piotrem Grochulskim nie zakończyły się
konkretnymi decyzjami.
CHC¥ GRAÆ
- Przygotowując się do nowego
sezonu rozpoczęliśmy treningi 10
lipca. Pojawiło się 26 zawodników,
którzy chcą trenować. W większości
są to chłopcy, którzy skończyli wiek
juniora. Ze Spartą grało sześciu młodzieżowców. Pojawiło się kilku, którzy mieli dłuższą przerwę: Andrzej
Sikora, Mariusz Sroka i Mariusz
Gawryluk. Oni po prostu przyszli na
trening i chcą grać. Przyjąłem ich
mówiąc, że wszyscy mają takie same
szanse. W pierwszej części były
ćwiczenia ogólnorozwojowe, w drugiej – wytrzymałościowe i w trzeciej
ćwiczyliśmy szybkość. Odnoszę
wrażenie, że są trochę przemęczeni i
musimy odzyskać świeżość.
Z gry zrezygnowali Andrusieczko
i Kazimierczak. Może kogoś uraziło, że
wskazałem na jakieś niedobory techniczne. Napastnik powinien umieć
utrzymać piłkę, by inni podłączyli się
do akcji, zastawić ją, dokładnie dograć,
wygrać pojedynek jeden na jeden,
stworzyć sobie sytuację do strzału.
Chyba za bardzo zadziałały tu emocje.

O MECZU Z WÊGORZYNEM
- Mecz z Węgorzynem ułożył się
dla nich bardzo szczęśliwie. Strzelili
bramkę w drugiej minucie, cofnęli
się, skrócili pole gry między obrońcami a pomocnikami i jakiekolwiek
próby przedarcia się kończyły się na
drugim lub trzecim obrońcy. Sparta
zaskoczyła mnie dyscypliną. To na
pewno wpływ trenera Jamrożego.
Światowid ma duży potencjał, ale
wciąż jest zespołem mało doświadczonym.
W meczach sparingowych grają
ładnie, są wyluzowani, a w meczach o punkty
jakby schodziło z
nich powietrze –
są zestresowani,
spięci, usztywnieni. Mówiłem
im, by uważali na
Nowaka,
ale
żeby nie było
faulów, a tu już w
drugiej minucie
poważny faul na
nim, na czerwoną
kartkę, a za chwilę złe ustawienie
obrońcy, wrzutka i strzał głową
nie do obrony. To
nerwy,
które
usztywniają,
brak opanowania.
FORMACJE
- Jeżeli chodzi o formacje, to
mamy
dwóch
zdolnych bramkarzy. Hnat robi
ogromne postępy, a ma konkurencję w osobie
juniora Lewickiego, który też bardzo dobrze broni.
Obrona; wrócił Rafał Zielonka.
W tym meczu poniosły go trochę
emocje (dostał dwie żółte kartki i w
konsekwencji czerwoną). Zapłaciliśmy za to wysoką cenę, ale Rafał ma
za to dużo do myślenia. Grając w
dziesiatkę wprowadzałem zawodników ofensywnych, by powalczyć
choćby o remis, ale nie udało się.
Zabrakło doświadczenia, dojrzałości.
Liczę, że Brona i Samal pokierują
grą w środku. Brona w tym meczu
zagrał poniżej swoich możliwości.
Niestety, razem z Samalem zagrali
zbyt głęboko w obronie i obrońcy
nie mieli do kogo zagrać.
Napastnicy. Krzysiu Obolewicz
do tej pory grywał na różnych pozycjach; był rzucany z pomocy na
obronę, z obrony do ataku. Brakuje
mu jeszcze odporności psychicznej.
Grając w Sownie o Puchar Polski miał

pięć sytuacji i spalił się, nie strzelił.
Jest Kacprzak, w sparingach kapitalny, przebojowy, robił taki zamęt,
że aż się „bałem” co będzie, jak zaczniemy grać, a tutaj dojeżdża do linii szesnastu metrów, jeden na jeden
i nie wie co zrobić z piłką. Jest młody
Zych, żywe “srebro”. Potrafi wyłuskać piłkę, wejść w pole karne, minąć i
strzelić. Jest wysoki Gawryluk, ma warunki, ale brakuje mu jeszcze boiskowego obycia.
WALKA O...
LIGOWY BYT?
Mecz
ze
Spartą rozwiał
resztki marzeń o
powrocie do V
ligi. Przyniósł
wręcz obawy,
czy Światowid
poradzi sobie z
taką grą w okręgówce.
Niby
różnica klas, ale
zespół
jest
osłabiony, zaś
niektóre drużyny okręgówki
podniosły poziom gry, nabrały doświadczenia, wzmocniły
się i mają aspirację na V ligę.
Czy Światowid
zdąży z odbudową zespołu,
by nie stracić
zbyt
dużo
punktów jesienią, co może zaważyć na ich
sytuacji wiosną?
- Na zarządzie mówiłem,
że to będzie
walka o byt. Takie zespoły jak
Piast Chociwel i Sarmata Dobra, czy
Sparta Wegorzynio w okresie przygotowawczym poprzedniego sezonu ogrywały nas niemiłosiernie.
Piast Chociwel wzmocnił się, Sarmata gra w tym składzie dużo czasu, są
więc zgrani i doświadczeni; jest Świt
Szczecin, który zdobył ponad sto
bramek w ubiegłym sezonie, jest
Maszewo, które się wzmocniło. Naprawdę będzie nam ciężko zdobywać punkty. Ja to mówiłem chłopcom - w tej lidze może nie gra się
pięknej piłki, w tej lidze się walczy. –
mówi Włodarz.
PILNA POTRZEBA LIDERA
Światowid jest zespołem bardzo młodym wiekowo. I chociaż
większość zawodników ma za sobą
grę w V lidze, brakuje mu doświadczenia i odporności psychcznej.
Jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to
nie są najlepsze – zespół jest niski,

brakuje indywidualności, które
mogłyby wziąć grę na siebie, podyrygować, ustawić, zagrzać do
boju. W tej sytuacji potrzebny jest
lider, potrzebne jest wzmocnienie.
Trener to widzi, ale – deczyzja należy do zarządu.
- Pyta pan, czy nie próbowaliśmy
zatrzymać jeszcze przez sezon Andrzeja Jabłońskiego... Ja z nim rozmawiałem. Widziałem go jako środkowego napastnika, młodzi mieliby
się od kogo uczyć, ale Andrzej podjął decyzję o zakończeniu kariery i
nie chciał się z niej wycofać.
Na dzień dzisiejszy potrzeba takiego zawodnika. Lidera, który by
ustawił grę, z boiska pokierował
chłopakami. Przydałby się doświadczony napastnik.
I WIARY W SIEBIE
- Graliśmy turniej w Drawsku
Pomorskim z Drawą i Olimpem Złocieniec. Przyjeżdżamy, a ktoś z zawodników mówi, że już mamy puchar za trzecie miejsce. Mówię jeszcze nie zagraliśmy meczu, a już
rezygnacja z walki o zwycięstwo.
Wyjdźmy i pokażmy, że potrafimy
walczyć. Wygraliśmy z Olimpem,
ale jak strzeliliśmy bramkę, od razu
“owczy” pęd – strzelić drugą. I
odsłaniamy się, rozluźniamy. To
jest ten brak doświadczenia. Myślałem, że te gry trochę wzmocnią
psychicznie zespół, ale jeszcze
dużo mu brakuje. Jest mnóstwo
pracy. Nie wiem, czy zarządowi
starczy cierpliwości, jeżeli będzie
duża presja na zwycięstwo. Liczę
na to, że będę miał trochę czasu, by
z tym zespołem popracować.
Głos kibica: Światowid – zarówno zespół jak i klub - znalazł się
w dość dziwnej sytuacji. Niby coś
się zmieniło, jakby niewiele się
zmieniło. Zarząd powinien okazać
więcej zdecydowania wobec tej sytuacji. Wzmocnić zespół doświadczonym zawodnikiem i dać mu czas
na rozegranie się. Przede wszystkim
na coś się zdecydować, gdyż brak
decyzji to najgorsza decyzja. Powinien jasno i zdecydowanie wytyczyć cele i reguły gry na miarę tego,
czym dysponuje i tego się trzymać.
Najgorsze jest szarpanie się od
ściany do ściany. Z wysokiej porażki (6:0) ze Świtem nie powinno się
wyprowadzać zbyt daleko idących
wniosków, gdyż wielu jeszcze ze
Świtem przegra. Potrzeba jasno wytyczonej linii postępowania w kierunku cierpliwego budowania zespołu i konsekwencji w realizacji.
Trudne chwile zdarzają się w każdym klubie. Taka chwila nadeszła i
trzeba ją przeżyć. Oby w dobrym
stylu. Zwycięstwa uskrzydlają
wszystkich, w trudnej sytuacji nie
ma nikogo. Właśnie teraz Światowid potrzebuje wsparcia wszystkich, którzy go kiedyś kochali.

POLICJA 997

tygodnik łobeski 16.08.2005 r.

KOMÓRKOWCY
(ŁOBEZ) 8.08. pomiędzy godz.
03.00 a 03.30 w Łobzie na przystanku
PKS przy ul. Świętoborzec, nieznany
mężczyzna będący pasażerem samochodu Nissan Sunny dokonał
kradzieży telefonu komórkowego
Nokia 3200 wartości 350 zł na szkodę
Pawła K. lat 29 (zam. Suliszewice gm.
Łobez). Policja zatrzymała Radosława D. (zam. Chociwel) i Andrzeja Ch.
(zam. Węgorzyno), którzy są podejrzani o dokonanie kradzieży telefonu
komórkowego Nokia na szkodę Pawła K. Radosław D. został osadzony
do wyjaśnienia w PdOZ KPP Drawsko Pom.

NAPÊDZI£

(ŁOBEZ) 6.08. w godz. 15.00/
18.00 w Łobzie przy ul. Armii Krajowej, Marian Ch. (zam. Łobez) z
otwartego garażu dokonał kradzieży
120 litrów oleju napędowego o wartości 500 zł na szkodę Rafała T. (zam.
Łobez).

POD£¥CZY SIÊ

(ŁOBEZ) W okresie od 6.08.
godz. 18.00 do 8.08. do godz. 9.30 w
Łobzie przy ul. Krótkiej nieustalony
sprawca dokonał kradzieży anteny
internetowej o wartości 120 zł na
szkodę Ewy Ć. (zam. Łobez).

NAPROMILOWANY I

(ŁOBEZ) 8.08. ok. godz. 23.45 w
Łobzie na ul. Niepodległości, Dariusz
R. lat 26 (zam. Łobez) kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 0,47 mg/l.

Z£ODZIEJE Z BIA£OGARDU

(ŁOBEZ) 09.08. pomiędzy godz.
10.30 – 11.20 na terenie działki w
Łobzie na ul. O. Stalingradu Paweł
W. (zam. Białogard) i Mariusz M.
(zam. Białogard) po uprzednim wyłamaniu kłódek oraz zamków weszli
do wnętrza altanki, skąd zabrali różnego rodzaju elementy metalowe,
obuwie, czajniki, sekator do drzewek
i inne przedmioty powodując łączne
straty w kwocie 150 zł, na szkodę
Mieczysława K. (zam. Łobez).
Sprawcy zatrzymani.

WITAMY W KARWOWIE

(KARWOWO) 8.08. ok. godz.
16.00 na gruntach rolnych w obrębie
Karwowa, nieznany sprawca z
otwartego samochodu dokonał kradzieży cyfrowego aparatu fotograficznego oraz ładowarek telefonicznych o wartości 1040 zł, czym działał
na szkodę Franka F. (zam. Niemcy).

NAPROMILOWANY II

(ŁOBEZ) 9.08. około godz. 20.05

w Łobzie na ul. Obr Stalingradu Tomasz B. lat 32 (zam. Budziszcze pow.
łobeski) kierował rowerem znajdując
się w stanie nietrzeźwości (3,49 promila w wydychanym powietrzu)

Z£OMIARZE

(WĘGORZYNO) 9.08. ok. godz.
9.30 przy drodze Węgorzyno – Wiewiecko w obrębie skrzyżowania do
miejscowości Sulice, nieznany
sprawca po uprzednim wycięciu z
napowietrznej linii telekomunikacyjnej, dokonał kradzieży 100 mb kabla
typu XzTKMX pwn 15x4x0,8 czym
działał na szkodę TP S.A.

ALE COFKA

(WĘGORZYNO) 9.08. o godz.
15.50 w Węgorzynie na parkingu przy
ul. Szkolnej kierujący samochodem
osobowym marki Skoda Piotr K. (zam.
Węgorzyno) nie zachował należytej
ostrożności jazdy i w trakcie wykonywania manewru cofania uderzył w
prawidłowo zaparkowany samochód
marki VW Golf, którego właścicielem
jest Karolina C. (zam. Łobez).

KOSIARZ

(WĘGORZYNO) 10.08. w godz.
od 1.30 do 4.30 w Węgorzynie przy
ul. Nowy Świat nieznany sprawca
dokonał kradzieży z nie zamkniętego
pomieszczenia gospodarczego kosiarki do trawy wartości 1000 zł na
szkodę Anny U. lat 42 (zam. Węgorzyno).

NAPALI SIÊ

(ŁOBEZ) 10/11.08. w godz. 22.0008.30 nieznany sprawca po uprzednim
wypchnięciu zabezpieczenia, przesunął szybę w okienku podawczym, następnie zabrał w celu przywłaszczenia
33 paczki papierosów różnych marek,
błyszczyk do ust, oraz kalendarz, ogólnej wartości 227,55 zł na szkodę Mariana P. (zam. Łobez).

KONESER JACOBSA

(ŁOBEZ) 11.08 około godz. 08.12
w sklepie Grażka w Łobzie przy ul.
Niepodległości nieznany mężczyzna w wieku około 35 lat dokonał
kradzieży z półki sklepowej kawę
Jacobs o wartości 29,45 zł na szkodę
Grażyny S. (zam. Węgorzyno).

ZAMYKAÆ KOMÓRKI

(WĘGORZYNO) 09/10.08 w
godz. 22.00-10.00 w Węgorzynie
przy ul 3-go Maja nieznany sprawca
z otwartej komórki zabrał w celu
przywłaszczenia wiertarkę elektryczną Boss i Celma, wyrzynarkę
Celma, szlifierkę kątową oraz 40 wierteł (brak numerów fabrycznych) o

ogólnej wartości 1.150 zł na szkodę
Eugeniusza Cz. (zam. Szczecin).

HIENA

(WĘGORZYNO) W okresie od
dnia 24.07. do dnia 26.07. w Węgorzynie przy ul. Strzeleckiej z grobu na
terenie cmentarza komunalnego,
nieustalony sprawca dokonał demontażu, a następnie kradzieży
dwóch granitowych krzyży o łącznej
wartości 600 zł na szkodę Lidii P.
(zam. Stargard Szcz.).

NAPROMILOWANY III

(WOJTASZYCE) 12.08. o godz.
21.25 w Wojtaszycach, gm. Dobra,
Rafał P. lat 27 (zam. Wrześno gm.
Dobra), kierował samochodem marki
Fiat 126 będąc w stanie nietrzeźwości
odpowiadającemu 2,25 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, oraz
wbrew zakazowi sądowemu.
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ZAGAPI£ SIÊ?
(ŁOBEZ) 13.08. o godz. 17.40 w
Łobzie na ul. Bema – Kościelna Dariusz S. (zam. Wierzbięcin gm. Nowogard) kierując samochodem VW
Golf przekroczył oś jezdni, w wyniku
czego zderzył się z prawidłowo jadącym VW Golf kierowanym przez
Sylwię C. (zam. Dobiegniew) W
wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

MA£OLATY KRADN¥

(WIEWIECKO) 13.08 o godz.
1.50 w Wiewiecku nieletni Dawid N.,
lat 16 (zam. Wiewiecko) i Przemysław
T. lat 15 (zam. Wiewiecko) dokonali
kradzieży z ciągnika rolniczego marki Tirowiec oleju napędowego w ilości 250 litrów o wartości 925 zł, czym
działali na szkodę Petera Ch. (zam.
Kamień Pomorski).

Urz¹d miejski w £obzie

Udana reaktywacja

Gmina Łobez w roku ubiegłym podjęła próbę reaktywacji harcerstwa.
Powstały 3 drużyny, w tym l drużyna złożyła już przyrzeczenie harcerskie. W
związku z tym z Komendy ZHP Stargard otrzymaliśmy karty uczestnictwa
dzieci w obozie harcerskim:
- W Międzywodziu 16-23.07.05 (8 dni); koszt 270 zł pokrywali rodzice
dzieci uczestniczących w obozie. Gmina Łobez zapewniła wychowawcę i
transport. Udział wzięło 16 dzieci.
- Na wyspie Uraz 31.07.-13.08.05 (14 dni); koszt 400 zł pokrywali rodzice
dzieci uczestniczących w obozie. Gmina Łobez zapewniła wychowawcę i
transport. Wzięło udział 23 dzieci.
NIEOBOZOWA AKCJA LATO
W okresie wakacji od 4.07.do 23.07.05. na terenie Szkoły Podstawowej Nr
2 w Łobzie, zorganizowano stanicę nieobozowej akcji letniej. Zajęcia prowadzone były metodą harcerską. Organizowano wspólne czytanie bajek, gry i
zabawy na orientację, zajęcia mentalne, zdobywanie sprawności kucharza,
gosposi, dekoratora, ćwiczenie pamięci, wycieczki po okolicach miasta.. itp.
W ramach programu organizowane były wyjazdy drużyny sztabowej na
patrole do świetlic wiejskich. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dziennie uczestniczyło ok. 80 dzieci. Akcję nieobozową sfinansowano
z śr. na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
SPORT NA WSI
W roku 2004 gmina Łobez złożyła do MENIS wniosek o środki finansowe
na zadanie zlecone „sport na wsi” do realizacji od stycznia do grudnia 2005r.
Jest to program na rzecz podniesienia poziomu kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży wiejskiej gminy Łobez.
Program otrzymał dofinansowanie w wysokości 104602 zł. Obejmuje
zajęcia sportowe w świetlicach, na boiskach wiejskich, na hali sportowowidowiskowej i wyjazdy na basen. Ponadto w ramach programu Gmina
Łobez zorganizowała dla dzieci ze świetlic wiejskich i miejskich 16 nieodpłatnych wyjazdów nad morze, do Mrzeżyna. Ponadto od 1.08. codziennie od
poniedziałku do soboty prowadzone są w świetlicach wiejskich i świetlicy
miejskiej zajęcia taneczne, które zakończą się mini turniejem tańca 21.08.05r.
podczas Festynu Trzeźwości.
FESTYN TRZEŹWOŚCI
21.08.05 Gmina Łobez organizuje Festyn Trzeźwości, podczas którego
odbędą się konkursy sportowe, gry i zabawy dla najmłodszych, konkursy
rodzinne, mini turniej tańca, loterie fantowe i wiele innych atrakcji.

CMYK

CMYK

ROZMAITOŒCI
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KRZY¯ÓWKA NR 33

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 19 sierpnia
na adres redakcji. Spośród prawidłowych odpowiedzi
wylosujemy miesięczną prenumeratę.
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 31 brzmiało:
“Żniwiarze”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Małgorzata Wierucka (Łobez), Zofia Klimek (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Jerzy
Filipiak (łobez), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Janina Rachwał (Łobez), Wiesław Rachwał (Resko), Danuta Sulima (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nagrodę wylosował pan Jerzy Filipiak z Łobza . Gratulujemy.
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