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(STAROGARD) Szalej¹cy pod wp³ywem alkoholu i narkotyków kierowcy
s¹ zagro¿eniem nie tylko dla siebie i innych uczestników ruchu, ale
tak¿e nawet dla œpi¹cych mieszkañców domów po³o¿onych w pobli¿u
tras ich straceñczych rajdów. Do wypadków dochodzi tak¿e z
przemêczenia i brawury kierowców. Kilka dni temu do budynku na
jednej z tras wjecha³ tir, zabijaj¹c dwoje staruszków. Do podobnego
zdarzenia dosz³o w Starogardzie, na szczêœcie oby³o siê bez ofiar. str. 5

Musimy poprawiæ bazê
i mobilizowaæ nauczycieli
(POWIAT) Tegoroczne wyniki matur wprawi³y wielu w os³upienie i
przez kraj przetoczy³a siê fala dyskusji o stanie systemu
edukacyjnego. Najgorzej wypad³y matury w liceach profilowanych.
W naszym powiecie, w takim liceum w Resku nie zda³o 60%
uczniów. O teraŸniejszym stanie edukacji w powiecie
rozmawialiœmy z wicestarost¹ Wies³awem Bernackim.
str. 4
REKLAMA

CMYK

CMYK

Str
Str.. 2

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Z drugiej strony

Bicykloterapia
i interes koedukacyjny
(samorz¹dowo-prywatny)

Kazimierz Rynkiewicz
Nic nie wskazuje na to, by nadchodzący rok szkolny był nowym
rokiem szkolnym. Będzie starym, jak
dotychczasowe. Zmieni się tylko
kartka w kalendarzu, rocznik uczniów
i niewiele poza tym. Roman Giertych
nie wygra ze szkołą, bo musiałby
wygrać z Kartą Nauczyciela, a na to
dzisiaj w Polsce nie ma jeszcze szans.
Tak jak nikt długo jeszcze nie wygra
z lekarzami. Lekarze i nauczyciele –
oczywiście nie wszyscy – tworzyli
kiedyś fundament socjalizmu i tego
fundamentu nawet Giertychem i Religą nie da rady skruszyć.
Wczoraj mieszkaniec Grabowa
przyjechał do łobeskiego lekarza.
Miał ropne zapalenie gardła i wyglądał źle. Lekarz przepisał mu serię zastrzyków; rano i wieczorem przez pięć
dni. Nawet nie zapytał, gdzie człek
mieszka i jak dojedzie wieczorem na
zastrzyk. Odwieźliśmy go do domu, a
on stwierdził, że wieczorem na zastrzyk przyjedzie do Łobza rowerem.
Ponad 10 km! Widocznie lekarz uznał,
że pacjentowi należy się bicykloterapia, czyli bolesny zastrzyk w pośladek, na rower i pedałowanie. Chociaż
w ciemno mogę przyjąć, że lekarz nic
nie uznał i o niczym nie myślał. Wypełnił w papierach numer statystyczny dla NFZ i poprosił następnego w
kolejce numera. Na tym z kolei zaoszczędził nie dając mu skierowania na
badania, a na następnej matce z chorym dzieckiem nie robiąc posiewu,
by zbadać reakcję na antybiotyk. Jak
nie pomoże ten, to damy inny, aż do
skutku. W aptece zapłaci chory,
więc jakie to zmartwienie lekarza, co
najwyżej straci atrament na przepisywaniu recept.
W socjalizmie lekarze pracowali
na dwóch etatach, kilku cząstkach
etatu i brali dyżury. Wychodziło im, że
pracują 26 godzin na dobę. Lekarstwa
na fikcję nie wynaleziono, więc gładko przenieśli tę chorobę do III RP,
chociaż w niej się im poprawiło. Nie

muszą biegać na dyżury, bo teraz są
na swoim i w kilka godzin zarobią tyle,
co przedtem przez 26.
W latach siedemdziesiątych nauczyciele zamiast książek gromadzili
na półkach kryształy. Partia mogła
się pochwalić 70-procentowym
upartyjnieniem tego środowiska, a
dowodem wdzięczności stała się
owa Karta Nauczyciela. Jeszcze w
1992 r. pewna nauczycielka robiła w
gablocie szkolnej gazetkę o Rewolucji Październikowej. To pokolenie
nie przeminęło z wiatrem, nie wyjechało z miłości do rewolucji na Kubę,
lecz zostało w kraju i kombinuje.
Chciałoby się powiedzieć – jak
wszyscy, gdyby nie te dyplomy potwierdzające inteligencję.
Do czego ona służy w III RP? Ano
do tego na przykład, by dorobić po
godzinach. Tak jak w łobeskim liceum, gdzie pod opieką szkoły publicznej funkcjonuje sobie szkoła
prywatna, gdzie dyrekcja i nauczyciele dorabiają do głodowych pensji.
Dyrektor szkoły publicznej jest jednocześnie dyrektorem szkoły prywatnej, tak samo wicedyrektor. Żadnego konfliktu interesów, gdyby
występowały sprawy sporne, ale nie
występują, bo przecież te same klasy,
ta sama kreda, ten sam prąd i woda.
Zabawnie musi wyglądać załatwianie
spraw pomiędzy panią dyrektor publicznej szkoły powiatowej Jolantą
M. a dyrektorem szkoły prywatnej
“Progres” Jolantą M. Zapewne jedna
przekomarza się z drugą przed lustrem
na temat podwyżek, oszczędności,
potrzeb szkoły. Wszystko jest w najlepszym porządku, co nawet przyznaje wicestarosta B., bo nie tylko dyrekcja, ale i szkoła dorabia. Czego przez
kilka lat dorobiła się szkoła publiczna
wynajmując budynek szkole prywatnej? Nie wiadomo, bo na podwórzu
wciąż te same popękane płytki, te
same szare ściany, to samo ogrodzenie, pusty plac szkolny i stare ławki na
nim. Gdzie więc podziewają się pieniądze z wynajmu? Może idą na kredę
i tablice, które co prawda i tak będzie
używać szkoła prywatna, ale tego
rozdzielić się przecież nie da. Czyli jak

w komunie - wspólny worek. Tylko
konta odrębne. Pani dyrektor w ciągu
czterech lat zarobiła na prywatnej
szkole 100 tys. złotych. Ile zarobiła na
tym szkoła, czyli mieszkańcy gminy i
powiatu? Mam nadzieję, że wicestarosta odpowie na to pytanie.
Ale wbrew pozorom nie jest to
tekst o pani dyrektor Jolancie M.,
która – jak my wszyscy – jest zapewne wrażliwa, skromna, inteligentna i
urocza.
W latach 90 miałem okazję być na
warsztatach we Wrocławskiej Szkole
Przyszłości prowadzonej przez Fundację Wolne Inicjatywy Edukacyjne,
założonej przez prof. Ryszarda Łukaszewicza, tego, który trafił później do
Radowa Małego z wykładami dla
łobeskich nauczycieli. Utrzymuje
szkołę własnym wysiłkiem poszukując jednocześnie nowych metod pracy twórczej z uczniami i nauczycielami. Dziesięć lat temu powstała w
Nowogardzie szkoła prywatna z
prawdziwego zdarzenia, czyli ktoś
wynajął budynek, powiesił szyld,
zatrudnił ludzi, i zaczął uczyć od
pierwszej klasy, po kilku latach osiągając pełny cykl nauczania. Jak trzeba było właściciel sam sprzątał i nosił
ławki. Ale zbudował prawdziwą prywatną szkołę. Inni po prostu przylepili się do szkół publicznych, a oświatowcy III RP im na to pozwolili, bo
sami z tego skorzystali, trąbiąc haniebnie, że szkoły prywatne są potrzebne. Takie - komu i do czego?
Mieszanie pieniędzy publicznych z
prywatnymi jest już dawno rozpoznaną wadą ustrojową. Prywatne
szkoły w szkołach publicznych to
mechanizm stworzony do żerowania
na majątku publicznym, edukacyjnie
bezużyteczny, a mówienie o takich
szkołach, że tworzą konkurencję na
rynku to kpiny. Dlatego bez zmiany
tego mechanizmu nie ma szans na reformę systemu oświaty w Polsce.
Idea prywatyzacji i konkurencji w
edukacji zaraz po próbach jej wdrożenia na początku lat 90 została ukatrupiona konformizmem jej twórców,
którzy – jak później czas pokazał –
zrobili ją “pod siebie”.

Zjazd mi³oœników Brze¿an i Ziemi Podolskiej

W dniach 20-22 września 2006 roku działacze z Wrocławia organizują kolejny raz Zjazd miłośników Brzeżan i Ziemi Podolskiej. Zjazd odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym „Nasz Hotel” w
Polanicy Zdroju. W programie przewidziano uroczystą kolację, omówienie bieżących spraw organizacyjnych, ognisko. W miejscowym kościele odprawiona zostanie Msza święta za zmarłych Brzeżańczyków i w intencjach uczestników. Nade wszystko podczas Zjazdu będzie możliwość osobistego
spotkania się i porozmawiania na temat wspomnień sprzed lat. Całkowity koszt uczestnictwa wynosi
200 złotych od osoby. Zgłosić się mogą także osoby towarzyszące. Informacje uzyskać można telefonicznie 091 397 40 78 lub bezpośrednio u organizatora 071 330 17 33.
Zbigniew Harbuz
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Sygna³y czytelników

Czy mam
zap³aciæ za ten
mandat?
Mieszkaniec Węgorzyna Artur Cz. w połowie sierpnia br.
otrzymał mandat w wysokości
100 zł za „naruszenie warunków
dopuszczalności
używania
przednich świateł przeciwmgłowych”, który wystawił mu asp.
Adam Kośmiński. Kierowca powiedział redakcji, że nie wie, za co
ma zapłacić, gdyż on świateł
„przeciwmgłowych” nie posiada.
Owszem, posiada przeciwmgielne. Prawie to samo, ale – nawiązując do znanej reklamy piwa –
prawie robi wielką różnicę. Nie
wiadomo, czy policjant w barze
chciałby napić się prawie piwa,
czy po prostu piwa.
(r)

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org
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Scalanie
gruntów rolnych
w Radowie Ma³ym
(RADOWO MAŁE) Rolnicy z
gminy Radowo Małe rozpoczęli w
piątek procedurę przetargową dotyczącą zakupu ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych. Oferta agencji
dotyczy 300 hektarów ziemi uprawnej. Przetarg ma charakter ograniczony i dotyczy jedynie rolników z
terenu gminy. W biurze agencji w
Nowogardzie złożono 40 ofert, które
25 sierpnia poddane zostały wstępnej selekcji. W ostatni dzień miesiąca ma odbyć się już właściwy przetarg. W skład komisji w Nowogardzie rozpatrującej zgłaszane oferty
wchodzi przedstawiciel Radowa
Małego Stefan Remiśko.
(gp)

Powakacyjna
sesja w Resku
(RESKO) Jutro o 18:00 podczas
sesji rady miejskiej w Resku, radni
podejmą uchwały dotyczące przedłużenia umowy najmu oraz zmian w
budżecie gminy na 2006 rok. Na początku obrad Adam Szatkowski i
Bożena Tomecka otrzymają akty
powierzenia stanowisk dyrektorów
placówek oświatowych. W maju
2006 roku w Resku rozstrzygnięto
konkurs, w wyniku którego dyrektorem nowego gimnazjum został przewodniczący Rady Powiatu Adam
Szatkowski, natomiast szefem podstawówki Bożena Tomecka.
(r)

Wybrano
inspektora
w starostwie
(POWIAT) W starostwie ogłoszono wyniki naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz samodzielne stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych.
Do konkursu przystąpiły trzy
osoby: Iwona Witczak-Płuciennik, Andrzej Gajdzis (Resko) i
Małgorzata Polna (obie panie z
Łobza). W przeprowadzonym teście kwalifikacyjnym pani Iwona
Witczak-Płuciennik uzyskała najwyższą ilość punktów (60) i została wybrana na to stanowisko. (r)
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WYDARZENIA

Zarz¹d Dróg Powiatowych Rozstrzygniêto
konkursy
nie p³aci³ podatków
na stanowiska
(ŁOBEZ) Zarządowi Dróg Powiatowych w Łobzie, burmistrz miasta
umorzył podatek od nieruchomości za
lata 2003- 2005 wraz z odsetkami.
Do chwili obecnej zarząd nie składał
deklaracji na podatek od nieruchomości,
ponieważ w swojej ocenie korzystał ze
zwolnienia podatku w myśl ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych. ZDP
twierdził że nie zachodzi konieczność
ponoszenia podatku od nieruchomości,

które zostały zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego. Takim organem jest Zarząd Powiatu, który wykonuje obowiązki zarządcy dróg publicznych za pośrednictwem
administracji. Sprawa trafiła do Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.
Decyzja SKO wskazuje, że zarząd musi
płacić powyższy podatek. Wnioskodawca zobowiązał się do regulowania
na bieżąco podatku za rok 2006.
(r)

Przebudowa placu przy magistracie

Niektórzy ucz¹ siê d³ugo
Godzina 14.30 prace trwaj¹ pe³n¹ par¹
a robotnicy dostaj¹ odcisków od siedzenia

(ŁOBEZ) Na początku lipca gmina rozpoczęła odnowę
placu przy fontannie. Niestety burmistrz nie przeprowadził
przetargu na wykonanie prac i ciągną się one w przerażającym
tempie. Prace wykonują robotnicy interwencyjni, skierowani
tam przez PUP z Centrum Integracji Społecznej. Niestety nie
po raz pierwszy władze gminy zamiast zorganizować przetarg
zdecydowały się na rzekomo tańszy sposób realizacji zaplanowanych inwestycji. Niektórzy długo się uczą.
(gp)

Rozstrzygniêcie przetargu w powiecie

Inwestycje i remonty
obs³u¿y firma ze Stargardu

(POWIAT) Zarząd Powiatu Łobeskiego rozstrzygnął 3 sierpnia przetarg na
kompleksową obsługę inwestorską nowych zadań inwestycyjnych i remontów
na terenie powiatu łobeskiego. W przetargu nieograniczonym brała udział tylko jedna firma. Zarząd wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji ze Stargardu
Szczecińskiego. Cena wybranej oferty
brutto wynosi 60.268 zł. Firma obsłuży
zaplanowaną rozbudowę DPS w Resku, remont Domu Dziecka w Zajezierzu oraz naprawę dachu budynku liceum w Resku. (r)
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w urzêdzie

(DOBRA) Wczoraj w urzędzie
miejskim przeprowadzono i rozstrzygnięto dwa konkursy dotyczące naboru
na wolne stanowiska w tymże urzędzie.
Do obsadzenia było samodzielne
stanowisko referenta gospodarki nieruchomościami oraz pracownika sekretariatu. Do obu konkursów zgłosiły się po
trzy osoby. Na to pierwsze stanowisko
kandydowali Stanisław Wasilewicz,
Anna Szczepaniak i Jolanta Zazula. Jak
nas poinformował sekretarz urzędu Robert Dudziec - komisja wybrała na samodzielnego referenta gospodarki nieruchomościami panią Jolantę Zazulę.
Do prowadzenia sekretariatu
zgłosili się panie Jolanta Kopacz,
Anna Szczepaniak i Katarzyna Pokomeda (z Grzęzna). Komisja wybrała panią Jolantę Kopacz.
(r)
REKLAMA
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Sesja powiatu w £obzie

Aktualny stan
rolnictwa i
sprawozdania
komisji
(POWIAT) Po wakacyjnej
przerwie radni powiatu wracają
do pracy. 30 sierpnia o godzinie
16:00 w budynku starostwa odbędzie się sesja Rady Powiatu. W
przebiegu obrad zaplanowano
przyjecie informacji o aktualnym
stanie rolnictwa w powiecie oraz
sprawozdań z prac komisji w
pierwszym półroczu 2006 roku.
Radni rozpatrzą uchwałę dotyczącą przyjęcia „Powiatowego
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Głosować będą także
w sprawie programu współpracy
Powiatu Łobeskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2006
– 2007. Podczas sesji rozpatrzone
zostaną także uchwały dotyczące
zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Kartograficznym i Geodezyjnym na 2006 rok, a także
zmiany w budżecie powiatu. (r)

Licea w powiecie

Musimy poprawiæ bazê
i mobilizowaæ nauczycieli

(POWIAT) Tegoroczne wyniki
matur wprawiły wielu w osłupienie i
przez kraj przetoczyła się fala dyskusji
o stanie systemu edukacyjnego. Najgorzej wypadły matury w liceach profilowanych. W naszym powiecie, w takim
liceum w Resku nie zdało 60% uczniów.
O teraźniejszym stanie edukacji w powiecie rozmawialiśmy z wicestarostą
Wiesławem Bernackim.

Redakcja – Tegoroczne matury
wypadły kiepsko. Najgorzej spisali
się uczniowie liceów profilowanych.
W związku z tym jakie kroki podejmą,
bądź już, być może podjęły władze
powiatu?
Wiesław Bernacki – Jesteśmy zadowoleni ze stanowiska ministerstwa
edukacji, które skłania się ku likwidacji
liceów profilowanych. Musimy poprawić bazę i mobilizować nauczycieli
organizowaniem grantów. Dajemy pieniądze nauczycielom na zrealizowanie
potrzeb młodzieży. Mamy zarezerwowane środki na zwiększenie ilości
godzin przedmiotów. Myślę, że na
efekty należy jeszcze poczekać. Sądzę, że dużo do zrobienia mają także
nauczyciele, bowiem wymagania wobec nich stale rosną.
Redakcja – Nie planujecie jak na
razie większej reorganizacji obu liceów?
WB – Nasze licea spełniają role liceów zbiorczych. Jeżeli byłaby jakaś
konkurencja w postaci innych liceów
publicznych, to można by to rozważać.
Redakcja – Istnieją przecież licea
prywatne, często mieszczące się w

Patrz¹c na miasto po gospodarsku (cz. 3)

Hala jest, widowisk nie ma
- Zaprosiłem pana na spacer po
Łobzie po artykule „Tym którym się
chce, i tym, którym już się nie chce”, by
pokazać, że niektórym rzeczywiście
już się nie chce. My mieszkańcy wiązaliśmy z halą wielkie nadzieje. Byliśmy
dumni, że mamy w mieście takie cacko.
Ale hala widowiskowa to jest tylko z
nazwy, bo jeszcze widowisko z prawdziwego zdarzenia to tam się nie odbyło. Mam na myśli sztukę teatralną, film,
a choćby i giełdę staroci, pokazy gołębi,
psów, kotów, rybek akwariowych. Pomysłów jest sporo, ale chyba nikomu
nie chce się ich rozwijać. W nazwie
widnieje, że hala jest sportowa. Liczyliśmy, że będą rozgrywane towarzyskie
mecze piłki siatkowej, koszykowej i
ręcznej na poziomie I lub II ligi lub piłki
nożnej na szczeblu wojewódzkim,
oczywiście halowej, tak jak jest to chociażby w Świdwinie, gdzie na turniej
zjeżdżają zespoły nawet pierwszoligoREKLAMA
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we, a przecież halę mają gorszą. Od
otwarcia hali do dnia dzisiejszego nie
było takich imprez, ani sportowych, ani
widowiskowych. Proszę, by pan przekazał moje uwagi władzom miasta. Czę-

sto rozmawiamy w gronie kolegów i
zgadzamy się z tym, co pan napisał w
tym artykule. - powiedział nam jeden ze
starszych mieszkańców Łobza. Przekazuję.
Kazimierz Rynkiewicz
REKLAMA

tych samych budynkach. Nie jest to
konkurencja?
WB – Nie uciekniemy przed prywatnymi szkołami. Te szkoły istnieją i
działają zgodnie z prawem. Jeżeli szkoła ma dobrze działać i uczyć naszą młodzież, to nie patrzmy na to z zawiścią.
Oczywiście nie może być tutaj przekroczona granica współpracy, która
ocierać się będzie o korupcję. Myślę, że
idealnie jest jak w budynku szkoły
funkcjonują szkoły, a nie supermarkety.
Redakcja – Skoro jednak umożliwia
się istnienie takich szkół, to nie powstaje przy tym problem odpływu pieniędzy w przypadku, gdy uczeń zamiast
publicznej wybiera szkołę prywatną?
Pieniądze przecież idą za uczniem i gdy
zmniejsza się liczba uczniów, to właściciel szkoły, a w tym przypadku powiat,
musi więcej do niej dopłacać.
WB – Myślę, że wychodzi pan z
założenia, że szkoła prywatna nie
powinna funkcjonować w szkole
państwowej, bo jest to korupcjogenne. Moje zdanie jest inne. To nie jest
kwestia rynku, tylko kwestia wyboru ucznia. Szkoły te wypełniają odpowiednią niszę. Wielu uczniów zapisuje się do nich, bo nie mieli możliwości dostania się do liceum publicznego. Uczniowie korzystają z
nich popołudniami i nie ma tutaj
mowy o wzajemnym przeszkadzaniu sobie. Jest to korzystne również
dla szkół, które przecież zarabiają na
wynajmie pomieszczeń. Co do kwestii odpływu pieniędzy wraz z
uczniem, to przecież za każdym
uczniem idą pieniądze i trafiają one
zarówno do szkoły publicznej, jak i
częściowo do szkoły prywatnej.
Państwo wydaje tyle samo pieniędzy na każdego ucznia. Owszem z
ekonomicznego punktu widzenia sytuacja idealna byłaby wtedy, gdyby
wszyscy uczęszczali do szkoły publicznej. Sądzę jednak, że nasze
szkoły powinny być poddane presji
konkurencji i ciągle mobilizowane.
Redakcja – To trochę z innej strony.
Jak wygląda tegoroczny nabór?
WB – Trochę za wcześnie na udzielenie odpowiedzi na te pytanie. 10
września będziemy rozmawiać z dyrektorami szkół na ten temat i wtedy omawiane będą kwestie finansowe i liczby
uczniów.
Redakcja – Dziękuję za rozmowę.
(gp)

tygodnik łobeski 29.08.2006 r.

PRZEDSIÊBIORCY
ID¥ DO WYBORÓW
(ŁOBEZ) Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do
wyborów przygotowują się
również łobescy przedsiębiorcy. 11 sierpnia przy ulicy Słowackiego 6 odbyło się spotkanie członków Zarządu Cechu
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, na którym wyłoniono
czterech kandydatów do rady
miejskiej w Łobzie. Zarząd nie
ujawnił ich nazwisk.
(r)

Radni łobescy
wracają
do sprawy
„Administratora”
(ŁOBEZ) Powracający z letniego wypoczynku łobescy radni
przystąpią niedługo do prac
związanych ze zbliżającą się
sesją rady miejskiej. Przedmiotem ich pracy ma być również
sprawa, którą wielu chciałoby
zbyć milczeniem, bądź po prostu
o niej zapomnieć.
Jeszcze kilka tygodni temu pisałem o niezrealizowanych wnioskach Komisji Rewizyjnej, zajmującej się w kwietniu sprawą umowy z „Administratorem”. Wówczas to miałem wrażenie, że wykonano kawał dobrej, lecz nikomu
nie potrzebnej roboty. Okazuje sie
jednak, że nasi radni mają zamiar
powrócić do sprawy na najbliższej
komisji budżetowej, mającej odbyć się 30 sierpnia o godzinie
10:00 w urzędzie miejskim. Być
może wnioski komisji zostaną poruszone podczas sesji rady zaplanowanej na początek września.
W wyniku pracy komisji rewizyjnej gmina wypowiedziała
kilka miesięcy temu umowę z
„Administratorem”. Do dziś jednak nikt nie zajął się wnioskami
komisji mówiącymi o konieczności poinformowania o zaistniałych
nieprawidłowościach
Regionalna Izbę Obrachunkową
i organy ścigania.
(gp)
REKLAMA

Z ¯YCIA POWIATU
Ludzi w œrodku nocy obudzi³ huk
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Wbi³ siê autem w dom

(STAROGARD) Szalejący pod
wpływem alkoholu i narkotyków kierowcy są zagrożeniem nie tylko dla siebie i innych uczestników ruchu, ale także nawet dla śpiących mieszkańców
domów położonych w pobliżu tras ich
straceńczych rajdów. Do wypadków
dochodzi także z przemęczenia i brawury kierowców. Kilka dni temu do
budynku na jednej z tras wjechał tir,
zabijając dwoje staruszków. Do podobnego zdarzenia doszło w Starogardzie,
na szczęście obyło się bez ofiar.

W ubiegły wtorek
mieszkańcy domu w Starogardzie przeżyli horror. Ich
dom został w środku nocy
staranowany przez rozpędzony samochód. O godzinie 3:55 jadące ze Starej Dobrzycy Audi A6 uderzyło z
impetem w budynek mieszkalny, przebijając się przez
ścianę. Prędkość musiała
być ogromna, co może dziwić, gdyż droga jest brukowa i z daleka widać drogę
główną Resko – Łobez.
Auto przeleciało przez
szosę, zahaczyło hydrant i
uderzyło w budynek.
- Obudził nas potworny huk. Zerwaliśmy się z łóżek i zobaczyliśmy samochód tkwiący w naszym budynku. Kierowca i jego pasażerowie uciekli. Wezwani policjanci stwierdzili, że prędkościomierz zatrzymał się wskazując 140
kilometrów na godzinę. Mieliśmy
ogromne szczęście, bo samochód przed
uderzeniem w ścianę uderzył w hydrant.
Prawdopodobnie byli w jakimś dziwnym stanie, bo nikt przy zdrowych
zmysłach nie pędzi starą brukowaną

Rada Nadzorcza „Jutrzenki” wybierze nowego cz³onka zarz¹du

Kto zast¹pi
Mieczys³awa
Bryczkowskiego?

(POWIAT) Na pocz¹tku wrzeœnia Rada Nadzorcza Spó³dzielni
Mieszkaniowej “Jutrzenka” wybierze nowego cz³onka zarz¹du
po tym, jak Mieczys³aw Bryczkowski z³o¿y³ rezygnacjê.
Rada Nadzorcza zbierze się 7 września. Oprócz spraw zgłaszanych przez
spółdzielców rada zajmie się wyborem nowego członka zarządu. W klatkach
schodowych wywieszono informację o zgłaszaniu kandydatów na miejsce Mieczysława Bryczkowskiego, który złożył rezygnację. Od dłuższego czasu nie pojawiał
się on na spotkaniach ze spółdzielcami, a wielu z nich do dzisiaj nawet nie wie, jak
on wyglądał. Radzie w poprzednim składzie widocznie taki stan odpowiadał, skoro
go nie zmieniała.
- Wywiesiliśmy ogłoszenia o naborze kandydatów w klatkach schodowych,
gdyż chcemy, żeby było bardziej demokratycznie. - powiedział nam przewodniczący rady Zbigniew Pudełko. Czy będzie, zobaczymy po wyborach.
Wyboru nowego członka zarządu (musi być członkiem “Jutrzenki”) dokona
Rada Nadzorcza w składzie: Zbigniew Pudełko - przewodniczący, Tadeusz Karpowicz – wiceprzewodniczący, Elżbieta Górecka – sekretarz oraz członkowie:
Elżbieta Szadziewska, Grzegorz Grocholski, Roman Jonasik, Alicja Niedźwiedź,
Bronisława Półtorak, Jan Demko, Witold Szczybelski i Marianna Żółtaszek. (r)
REKLAMA

drogą z taką szybkością. – relacjonuje to
zdarzenie jeden z mieszkańców domu.
Policja ustaliła, że Audi kierował 25letni mieszkaniec Reska Radosław W. Po
wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia.
Na drugi dzień twierdził, że był w szoku.
Wiózł trzech pasażerów w wieku od 18
do 30 lat. Odnieśli oni lekkie stłuczenia,
ale kierowcy policja odebrała prawo jazdy i - jak poinformował nas szef Wydziału Prewencji KPP w Łobzie komisarz
Andrzej Sarnowski - może być mu postawiony zarzut nieudzielenia pomocy
poszkodowanym w wypadku.
Ściana domu został prowizorycznie
załatana i postawiono nowy płot. Mieszkańcy domu długo jeszcze będą zasypiać
z obawą wsłuchując się w odgłosy przejeżdżających samochodów.
(gp)
REKLAMA
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 25.08.2006r.
O P.P.H. „Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza, Cukiernika, Technika
technologii żywności
Tel. (091)3914-548
O Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza, Technik stolarz (obsługa
CNC i wykonywanie modeli) Tel.
(091)39740-55
O Firma Handlowo-Usługowa
“Trójka” w Węgorzynie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E
Tel. (091) 397-16-54
O EURO –TRANSPORT Gryfice zatrudni: Kierowcę kat C+E Tel. (091)
384-25-27
O Gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Resku zatrudni: Nauczyciela języka niemieckiego,
Nauczyciela języka angielskiego
Tel. (091) 395-17-40
O Jeronimo Martins Dystrybucja
S.A. (sklep Biedronka) zatrudni:
Kasjerów handlowych Tel. 0 696-0000-47

Z ¯YCIA POWIATU

Stan rolnictwa w powiecie

(POWIAT) Sytuacja rolnictwa w
powiecie łobeskim naznaczona została
szczególnie długotrwałą suszą. Znane
już są dane dotyczące ilości upraw w
stosunku do lat poprzednich. ARiMR
kończy już również pracę nad wnioskami rolników.
Struktura zasiewów
i stan inwentarza
Dominującym kierunkiem rolnictwa
w Powiecie Łobeskim jest produkcja roślinna. Szczególne miejsce zajmuje tu
produkcja zbóż, których szacunkowa
powierzchnia zasiewów ogółem wynosi
40740 ha, co stanowi 79,4% w stosunku
do ogólnej powierzchni upraw (51285
ha). W produkcji roślin przemysłowych
dominuje uprawa roślin oleistych - rzepak (4245 ha); w produkcji roślin okopowych - ziemniaki (1920 ha).Hodowla
zwierząt gospodarskich w Powiecie
Łobeskim opiera się przede wszystkim
na trzodzie chlewnej oraz bydle (126448
trzody chlewnej, 3344 sztuk bydła). W
porównaniu z rokiem ubiegłym ogólna
powierzchnia upraw rolnych wzrosła o

PWiK ma czas do
koñca roku

O „Imotrel” w Resku zatrudni:Wyplataczy koszy Tel. (091)3951-758
O „Swedwood” w Resku zatrudni:
Operatora maszyn stolarskich Tel.
(091)579-0700

O „Adamus” Sp. z o.o. w Węgorzynie zatrudni: Sekretarkę ze znajomością języka niemieckiego Tel.
(091)397-14-29
O Oferty pracy spoza powiatu łobeskiego: Firma “Fosfan” w Szczecinie
zatrudni: Maszynistę lokomotywy,
Ustawiaczy manewrowych, Tel.
(091) 453-83-94
O „Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zatrudni w Szczecinie: Sprzedawców Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pośrednikami pracy
pok. nr 5
O Inter Glob Sp. z o.o. z Koszalina
zatrudni: Zbrojarzy, Cieśli, Murarzy, Tynkarzy Praca na terenie Warszawy, pracodawca zapewnia zakwaterowanie. Tel. 888-984-458

17,8% (7740 ha) zboża o 28,8% (6315
ha), ziemniaki o 41% (560 ha) gryka o
3000 ha. Spadek o 70 % (950 ha) nastąpił
w uprawie kukurydzy. Znaczny wzrost
ogólnej powierzchni upraw rolnych wiąże się z zagospodarowaniem gruntów
wcześniej odłogowanych pochodzących z zasobu ANR.
Susza
W związku z długotrwałą suszą,
panującą w lipcu Wojewoda Zachodniopomorski powołał komisje do
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, dotkniętych klęską
żywiołową. Przewodniczący komisji Dariusz Kłos, zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 17 lipca powołał gminne zespoły do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie Powiatu Łobeskiego. Na dzień 21 lipca
2006 r., łącznie z Powiatu Łobeskiego wpłynęło 128 wniosków (Resko 41, Węgorzyno - 17, Dobra -15,
Łobez - 37, Radowo Małe – 18).

Jakoœæ wody pitnej w gminie £obez

O Szkoła Podstawowa w Runowie
Pom. zatrudni: Nauczyciela języka
angielskiego Tel. (091)3971-440

O Utech Sp. z o.o. w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
501-503-003
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(ŁOBEZ) Powiatowy Inspektorat
Sanitarny przeprowadził między 1
kwietnia, a 30 czerwca badania dotyczące jakości wody przeznaczonej do
spożycia na terenie gminy Łobez. 2
sierpnia wnioski z przeprowadzonych
badań zostały opublikowane na stronie
internetowej BIP Łobez.
Wodę odpowiadającą wymaganiom
sanitarnym stwierdzono w wodociągach: Łobez, Stacja PKP, ul. Kolejowa,
Rożnowo, Rynowo, Zajezierze, Zagórzyce, Trzeszczyna.
W wodociągu w Łobzie stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu: od 0,08 do 0,11 mg/l (norma 0,05
mg/l), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wszczął postępowanie administracyjne. Wydano decyzję dotyczącą doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań
sanitarnych z terminem wykonania do
31 grodnia 2006r. Powyższy termin
wynika z faktu, że obecnie trwają prace
w zakresie rozbudowy i przebudowy
stacji uzdatniania wody w Łobzie, ma-

jące na celu m.in. wprowadzenie nowych technologii skutkujących poprawą jakości wody dostarczanej z
wodociągu miejskiego.
Podobne zanieczyszczenia stwierdzono w wodociągu w Bełcznej. Woda
nie odpowiada tam wymaganiom sanitarnym również ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu:
0,160 i 0,206 mg/l (norma 0,05 mg/l).
Wszczęto postępowanie administracyjne, w wyniku którego ponownie
pobrano wodę do analizy.
Studnia publiczna w Łobzie znajdująca się na ul. Nowe Osiedle 6 jest zanieczyszczona azotanami w stopniu
nieco powyżej normy. Ujęcie to zanieczyszczone było również bakteriami
Po przeprowadzeniu dodatkowych
badań stwierdzono, że woda pod
względem bakteriologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym.
Pozostałe studnie publiczne na ul.
Pomorskiej i na ul. Chopina również
oznakowano tablicami informującymi o
niewłaściwej jakości wody. Studnię na
Pomorskiej zakwestionowano w
związku z nadmierna obecnością manganu, natomiast w Ujęciu na Chopina
oprócz wspomnianego manganu
stwierdzono także obecność żelaza i
zanieczyszczeń bakteriologicznych.
Po przeprowadzeniu dodatkowych
badań stwierdzono, że woda pod
względem bakteriologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym.
- Żadne z tych zanieczyszczeń nie
stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Zwiększona obecność manganu nie jest
zbytnim zagrożeniem, kłóci się natomiast z przyjętymi normami dotyczącymi jakości wody. Jedynym niebezpieczeństwem jest obecność azotanów
w jednym z ujęć. Na tej wodzie nie
powinno się przygotowywać posiłków
dla niemowląt – mówi jeden z pracowników łobeskiego Sanepidu.
(gp)

Skup zbóż
oraz innych płodów rolnych.
Agencja Rynku Rolnego, jako agencja płatnicza prowadzi na rynku zboża
działania - w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej - związane z ich interwencyjnym
zakupem i sprzedażą. Przedmiotem zakupu objęte będą: pszenica, jęczmień i
kukurydza. Minimalne ilości oferowanych zbóż wynoszą 80 ton w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego; 1000 ton w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne w
miejscu przechowywania.
Zakup będzie realizowany od l listopada 2006 r. do 31 lipca 2007 r. po cenie
interwencyjnej 101,30 euro za tonę (wg
kursu euro) dla wszystkich zbóż objętych mechanizmem.Cena ta podlega
podwyższeniu o miesięczny dodatek
0,46 euro za tonę dla sprzedającego w
ramach zakupów interwencyjnych. Polska zobowiązana jest do zakupu każdej
ilości oferowanych zbóż pod warunkiem, że spełniają one minimalne wymogi jakościowe. Zakup zbóż prowadzony
jest w oparciu o centra interwencyjne.
W systemie interwencji ARR w
Szczecinie dysponuje autoryzowaną
bazą magazynową w ilości 220 000 ton,
która w sposób nieograniczony może
być powiększona przez przedsiębiorców, których magazyny i możliwości finansowe spełniają wymagane warunki.
Stan wypełnienia zbożem powierzchni
magazynowej na lipiec 2006 r. wynosił
155 000 ton.
Przewidywana wielkość interwencji
na rynku zbóż woj. zachodniopomorskiego wynosi: pszenica 150 000 ton,
jęczmień 40 000 ton, kukurydza l0000
ton, i będzie realizowana do końca lipca
2007 roku.
Skup interwencyjny na terenie Powiatu Łobeskiego prowadzony będzie
także przez Provimi - Rolimpex S. A.
Wytwórnia Pasz w Łobzie. Firma Provimi - Rolimpex S.A Wytwórnia Pasz w
Łobzie przez cały rok prowadzi skup
zbóż paszowych dla potrzeb własnych
w ilości około 80 tys. ton rocznie. Od l
listopada 2006 r., będzie prowadzić również skup interwencyjny w ilości ok. 32
tys. ton, natomiast nie będzie skupować
rzepaku.
Firma Bioetanol Ińsko zajmuje się
produkcją bioetanolu i w 2006 roku planuje skupić ok. 60 tys. ton żyta. Firma
dysponuje suszarnią o wydajności suszenia do 1400 ton żyta na dobę. Bioetanol zawiera wieloletnie (5 letnie) umowy
kontraktacyjne na dostawę żyta z ceną
wyjściową stanowiącą 75% ceny interwencyjnej tj. okołó 305 zł za tonę przy
zawartości skrobi 55%. Przy zawartości
skrobi powyżej 55% podwyższa się
cenę skupu o 5 zł za 1%, natomiast przy
zawartości poniżej 55% obniża się cenę
o 5 zł za l %.
Gospodarstwo Rolne Pani Grażyny
Horbacz w Rekowie prowadzić będzie
skup rzepaku oraz świadczyć usługi dosuszania płodów rolnych na obiekcie
suszarni w Dalnie.
W roku 2006 PPZ “NOWAMYL”
S.A. w Łobzie posiada ponad 500 umów
kontraktacyjnych zawartych z plantatorami na 57 tyś. ton ziemniaków, z czego 109 umów to umowy zawarte z rolnikami Powiatu Łobeskiego.
(r)
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Do¿ynki Gminne Dobra 2006

(DOBRA) Urząd Miejski w Dobrej zaprasza mieszkańców gminy
Dobra jak również powiatu łobeskiego do udziału w Dożynkach Gminnych, które rozpoczną się o godzinie
12.00 Mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. Klary w Dobrej. Po mszy
delegacje z sołectw przemaszerują z
wieńcami dożynkowymi na Stadion
Miejski w Dobrej, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie Dożynek.
Po oficjalnych uroczystościach
wystąpi zespół ludowy “Łobuziacy”
z Łobza. O godzinie 14.20 zaplanowane jest przeprowadzenie “Turnieju
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INFORMACJE

Sołectw”, w którym trzyosobowe
drużyny zmierzą się w konkurencjach
sprawnościowych i siłowych – rolstrong. Szczególnie ciekawie zapowiadają się konkurencje: wyścig z
sołtysem w taczce, pchnięcia burakiem na odległość i wrzucanie worków ze zbożem na przyczepę. O godzinie 17.00 obchody święta rolniczego uświetni mecz piłki nożnej pomiędzy „Sarmatą” Dobra a “Spartą”
Węgorzyno. Sportowe emocje będą
o tyle większe, że po pięciu kolejkach
zespół z Dobrej jest liderem w lidze
okręgowej. O godzinie 19.00 zostanie

POSZUKIWANY

wybrany najładniejszy wieniec dożynkowy, a przybyli goście będą mieli okazję sprawdzić swoje siły w zawodach przeciągania liny. Dożynki zakończą się zabawą taneczną, która
będzie trwała do białego rana.
Dodatkową atrakcją Dożynek
Gminnych Dobra 2006 będzie „Wesołe Miasteczko”, quady, zamki
dmuchane, stoiska z zabawkami,
wystawa rzeźby ogrodowej, wystawy sadzonek i roślin uprawnych.
Przez całą imprezę czynne będą kramy z gastronomią i piwem. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
(mm)

Komenda Powiatowa Policji w
Łobzie poszukuje Roberta Rojewskiego, s. Wiesława, Stanisławy,
ur. 11.06.1970 r., zamieszkałego w
Dobrej, ul. Kościuszki 24/4.
Podstawą poszukiwań jest
nakaz doprowadzenia do ZK wydany przez Sąd Rejonowy V Wydział Karny w Szczecinie, dnia
14.11.2005 r.
Każdy, kto mógłby udzielić
jakichś informacji w tej sprawie
proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w
Łobzie; dyżurny jednostki tel.
091 56 15 511; poszukiwania
osób tel. 091 56 15 542 lub najbliższą jednostkę policji: 997.

Przygotowania
do roku szkolnego
w Resku
(RESKO) W mieście trwają
przygotowania do rozpoczęcia
roku szkolnego. W piątek miały
miejsce wielkie przeprowadzki.
Przedszkole weszło na miejsce
dawnej podstawówki, szkoła
podstawowa przeniesiona została
do budynku dawnego gimnazjum. Budynek gimnazjum został
oddany już oficjalnie do użytku po
dokonaniu odbioru przez burmistrza. Jednocześnie jednak pojawił się problem z wyposażaniem
nowo wybudowanej szkoły. Złożony przez gminę w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie zakupu nowych mebli i reszty niedydaktycznego
sprzętu został rozpatrzony negatywnie. Meble przeniesione z budynku byłego gimnazjum we
wnętrzach nowego budynku wyglądają fatalnie i gmina będzie

musiała pokryć z własnych środków zakup nowego wyposażenia.
W tym roku zmniejszono o jeden oddział liczbę uczniów w
gimnazjum, zwiększono natomiast ilość miejsc w reskiej podstawówce.
Do końca października ma
zostać oddana do użytku hala
sportowa. W dalszym ciągu bolączką gminy jest brak sal gimnastycznych w szkołach w Starogródku i Łosośnicy. Brak takiego obiektu w Starogródku powoduje odpływ części uczniów z
okolicznych wsi do szkoły w pobliskiej Bełcznej. Stopniowe
zmniejszanie się liczby uczniów
w reskich szkołach skutkuje
również spadkiem liczby brakujących nauczycieli. W tej chwili
wolne miejsca czekają na nauczycieli języków obcych. (gp)

TABELA ROZGRYWEK DALP - LATO 2006
Lp.
1
2
3
4
5
6

Zespół
OLDBOJE Dobra
“SPARTAKUS” Dobropole
“AMIGOS” Dobra
JENIKOWO
“ZYWCZYK” Bienice
“DRAGON” Krzemienna

Pkt.
13
11
7
4
4
3

bramki
28:7
15:10
18:14
12:13
7:16
8:19

Termin I 09.07.2006r. - KRZEMIENNA
“SPARTAKUS” Dobropole OLDBOJE Dobra
“AMIGOS” Dobra
-

“DRAGON” Krzemienna
JENIKOWO
“ZYWCZYK” Bienice

“AMIGOS” Dobra
“ZYWCZYK” Bienice
OLDBOJE Dobra

JENIKOWO
1:5
“SPARTAKUS” Dobropole 0:4
“DRAGON” Krzemienna 5:1

Termin II 16.07.2006r. - WOJTASZYCE
-

3:2
3:0
4:1

Termin III 23.07.2006r. - KRZEMIENNA
“DRAGON” Krzemienna “SPARTAKUS” Dobropole JENIKOWO
-

“AMIGOS” Dobra
OLDBOJE Dobra
“ZYWCZYK” Bienice

“AMIGOS” Dobra
JENIKOWO
“ZYWCZYK” Bienice

“SPARTAKUS” Dobropole 4:4
“DRAGON” Krzemienna 3:4
OLDBOJE Dobra
1:14

Termin IV 13.08.2006r. - JENIKOWO
-

0:6
2:2
3:3

Termin V 20.08.2006r. – KRZEMIENNA – Zakonczenie Ligi
“DRAGON” Krzemienna “AC BIENICE”
1:2
OLDBOJE DOBRA
“AMIGOS” DOBRA
4:3
JENIKOWO
“SPARTAKUS” Dobropole 1:2
Najlepszy strzelec: 9 bramek – Wojciech Dorsz (Oldboje Dobra)
Najlepszy bramkarz: Marek Knop (Zywczyk Bienice)
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OG£OSZENIA - INFORMACJE
Burmistrz Reska informuje

Burmistrz Reska informuje, że w dniu 11.08.2006 roku został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Resko.

Burmistrz Reska og³asza
Burmistrz Reska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Resko.
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 351/5 o powierzchni 1267 mkw. położona przy ulicy Jedności Narodowej.
Cena wywoławcza – 42.029,00 zł /w tym podatek VAT 22%/
Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2006 roku o godz. 11.00
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku Nr 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice o/Resko do dnia 08. 09. 2006 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie
później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny
nabycia. Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy
sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w
Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice o/Resko
kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty
wyłonione w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej
wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego
usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do
zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i
sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu. Burmistrz Reska

Burmistrz Reska og³asza
Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 5 położonego we wsi Starogard nr 7 o powierzchni
60,85 mkw (położonego na parterze budynku składającego się z kuchni,
dwóch pokoi, łazienki, wc, przedpokoju i spiżarki) wraz z pomieszczeniem
przynależnym tj. pomieszczenie na strychu o pow. 11,90 mkw. i budynkiem gospodarczym o pow. 15,69 mkw. udziałem w częściach wspólnych
w wysokości 1455/10000, w działce oznaczonej numerem geodezyjnym
58/2 o powierzchni 2802 mkw.
Cena wywoławcza – 26.895,00 złotych zwolniona z VAT.
Rokowania odbędą się w dniu 11.09.2006 roku o godz. 10.00
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 13.
Zaliczkę w wysokości 2.000,00 złotych należy wpłacić do kasy tut.
Urzędu lub na konto depozytowe Urzędu Miejskiego
Resku
919337600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice o/Resko.
1. Lokal wolny jest od obciążeń;
2. Terminy przeprowadzonych przetargów w sprawie sprzedaży
lokalu w dniach: pierwszy 28.04.2006 roku, drugi 04.08.2006 roku;
3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania w sprawie kupna lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we wsi Starogard nr 7” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku
przy ul. Rynek 1 (pokój 13) najpóźniej do dnia 08.09.2006 roku do godz. 15.00.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę ora siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestników rokowań zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3 dni, za
wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli
osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w
terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do
zawarcia umowy notarialnej Burmistrz Reska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący. Zastrzega
się prawo zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy lokalu.
Burmistrz Reska

tygodnik łobeski 29.08.2006 r.

RzeŸnia przesz³a
do historii

Zdjêcie to
wykonaliœmy
oko³o godziny 14.
Dwie godziny
póŸniej budynek
przesta³ istnieæ.

(ŁOBEZ) Zniknął kolejny budynek z centrum Łobza. Jego
likwidacja przebiegła w tempie wręcz ekspresowym. Wyburzenia
byłej rzeźni dokonała firma ze Świdwina, działająca na zlecenie
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łobzie.
(r)

Dni Reska
i do¿ynki powiatowe
(RESKO) W najbliższy weekend odbędą się w Resku dwie imprezy, Dni
Reska i dożynki powiatowe.

SPOTKANIA RESKIE „SPORT BEZ GRANIC”

Sobota 2 września
11:00 - Uroczyste rozpoczęcie zawodów jeździeckich
- Konkurs nr 1 - klasy “L” - szwajcarski
13:00 - Konkurs nr 2 - klasy “P”
14:30 - Konkurs nr 3 - klasy “N”
16:30 - Konkurs nr 4 - Potęgi skoku
ok. godz. 17:00 - Zakończenie i wręczenie pucharu Burmistrza Reska
od godz. 17:00 - Atrakcja! PARALOTNIE - pokazy i przeloty nad miastem
17:30 - 18:00 - Pokaz grupy antyterrorystycznej
18:00 - 19:00 - Występ zespołu góralskiego “Mali Miętusianie” z Cichej
koło Zakopanego
18:00 - Stadion Miejski - mecz towarzyski piłki nożnej
(“Mewa” Resko - SV “Traktor” Lubs e.V.)
19:00 - 20:00 - Występy wokalne zespołu z Biblioteki Miejskiej w Resku
20:00 - 4:00 - Zabawa taneczna pod gwiazdami
23:00 - Pokaz fajerwerków

DO¯YNKI POWIATOWE
Niedziela 3 września 2006
15:00 - Przejście korowodu z Sanktuarium na plac za os. Sucharskiego - Msza święta
16:40 - 17:40 - Występ zespołu góralskiego “Mali Miętusianie” z Cichej
koło Zakopanego
17:40 - 19:00 - Występ zespołu tanecznego “Spektrum” z Biblioteki Miejskiej w Resku
19:00 - 20:00 - Występ chóru “Uśmiech” z Łobza
20:00 -24:00 - Zabawa ludowa (konkursy z nagrodami)
W programie liczne atrakcje: wesołe miasteczko, przejazdy kolejką po
mieście, wystawy Kół Łowieckich, stoiska z wyrobami artystycznymi, rękodziełem, dobra kuchnia, wyroby piekarnicze i cukiernicze, pokaz fajerwerków - sobota godz.23:00. Imprezy organizuje Biblioteka Miejska i
Urząd Miasta i Gminy w Resku.
(r)
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Uczestnicy CIS
do prywatnych
przedsiêbiorstw
wątpliwości wśród części przedsiębiorców,
którzy podawali przykłady
podobnych
przedsięwzięć, które
kończyły się w sądach z
powodu niezgodności
ich z przepisami dotyczącymi zatrudnienia.
- Ten proces przywracania ludzi do normalności oceniam jako
bardzo pożyteczny. To
jedna strona medalu.
Druga to samo spotkanie. Jego termin znany
mi był dzień wcześniej i
nie mogłem się na nie
przygotować.
Poza
tym zorganizowano je
Dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski w CIS
za późno. Spotkaliśmy
(ŁOBEZ) W ubiegły czwartek w
się o 12, natomiast termin ofert i składasiedzibie łobeskiego Centrum Integracji
nia umów kończył się o 15. Gdyby rozSpołecznej miało miejsce spotkanie pramieszczono to lepiej w czasie, to ci ludzie
codawców z terenu powiatu z przedstamieliby większe szanse na znalezienie
wicielami centrum i Powiatowego Urzępracy. Sam jestem ciekaw, ile osób poddu Pracy. Spotkanie miało na celu przedpisało takie umowy. Sprawa następna to
stawienie przedsiębiorcom wspólnej
to, o czym mówił pan Sędecki. Łatwiej
oferty urzędu pracy i centrum dotycząjest zatrudnić nam bezrobotnego, którecej zatrudniania i przyuczania do zawogo znamy. Dyrektor urzędu pracy mówił
du uczestników CIS.
o zatrudnianych z CIS podając przykłaPropozycja polega na półrocznym
dy nadleśnictwa i zarządu dróg. Tyle, że
przyuczaniu do zawodu, wybranego
są to zakłady budżetowe, które utrzyprzez pracodawcę uczestnika CIS.
mywane są z podatków i nie są zobligoPrzez ten okres przedsiębiorca nie powane do zarabiania na siebie i nie są obkrywa żadnych kosztów związanych z
jęte rygorami wolnego rynku. Nie ganię
nauką zawodu. Po przygotowaniu pratego, że ci ludzie tam są. Zastanawia
cownika właściciel firmy ma obowiązek
mnie, ilu z nich dzięki pobytowi tam
zatrudnić go przynajmniej na okres
wróciło na rynek pracy. Czy nie jest to
osiemnastu miesięcy. Przez pierwsze
kolejny krok na przechowanie? Chwaletrzy miesiące PUP pokrywa 80% kosznie się tym uważam za niewłaściwe.
tów związanych z jego zatrudnieniem.
Samą ofertę uważam za ciekawą i chętnie
Przez kolejne trzy miesiące refundacja
bym z niej skorzystał. Wielu pracodawdotyczy 60%, natomiast następne pół
ców odczuwa braki wykwalifikowanych
roku owocuje zwrotem 40% nakładów
pracowników. – ocenił spotkanie jeden z
na pracownika przez urząd.
zaproszonych przedsiębiorców Jerzy
Przedstawiona oferta wzbudziła
Mechliński.
(gp)

WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŁOBZIE
Sygn. akt II K 331/06 Ds. 465/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Dnia 10 sierpnia 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 10.08.2006 r.
sprawy Stanisława Kazimierza Działoszewskiego, syna Jakuba i Marianny z d.
Okońska, ur. 14 maja 1962 r. w Ińsku; oskarżonego o to, że: w dniu 5 maja 2006 r. o godz.
19.20 w Węgorzynie na ul. 2-go Marca – Grunwaldzka, kierował rowerem znajdując się
w stanie nietrzeźwości, wyrażonej wynikiem 0,59 mg/l alkoholu w wydychanym, tj. o
czyn z art 178a par. 2 kk. orzeka:
I. Oskarżonego Stanisława Kazimierza Działoszewskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178A par. 2 kk wymierza
mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej
wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby
2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów
sądowych w całości.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

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

Z ¯YCIA POWIATU
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Wielki
prawdziwek
tu¿ pod nosem

(ŁOBEZ) W ubiegłym tygodniu, we wtorek naszą redakcję
odwiedził pan Arkadiusz Sak,
zapalony grzybiarz z Łobza. Niedaleko cmentarza, na terenie
„Wzgórza Rolanda”, pan Arkadiusz znalazł wielkiego, zdrowego prawdziwka. Znalazca był
zdumiony nie tylko jego rozmiarami, ale i miejscem, w którym go
znalazł. Wybrał się na grzybobranie i już na początku swoich poszukiwań, w miejscu, w którym
nie spodziewał się znaleźć niczego interesującego, dokonał takiego odkrycia.
(gp)

Szczêœliwi
rodzice

Córka Marty Wawrzyniak z
Reska, ur. 19.08.06 w Nowogardzie.

tygodnik łobeski 29.08.2006 r.

Czego mo¿na nauczyæ siê w liceum

Konflikt z ustaw¹,
konflikt interesów

(ŁOBEZ) W 1997 roku Sejm
wprowadził do życia ustawę regulującą działalność gospodarczą osób
zatrudnionych w sferze publicznej,
mających kompetencje kierownicze.
Ustawa ta nazwana została popularnie „antykorupcyjną”.
„Ustawa określa ograniczenia w
prowadzeniu działalności gospodarczej przez: ...członków zarządów
powiatów, skarbników powiatów,
sekretarzy powiatów, kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków
organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty”.
Od 2002 roku ustawa ta nie była
przestrzegana w naszym powiecie.
Na ten dość istotny fakt zwrócił
REKLAMA

uwagę jeden z forumowiczów łobeskiej Platformy Obywatelskiej. Dyrektor powiatowego liceum pani Jolanta Manowiec od 2002 roku, poza
pracą na swoim stanowisku, prowadziła również działalność gospodarczą, posiadając udziały w spółce
cywilnej, produkującej biopaliwa.
Internauta zwrócił się z zapytaniem
do wicestarosty Wiesława Bernackiego, żądając wyjaśnienia tej sprawy. Starosta stwierdził, że w maju
2005 roku interweniował w tej sprawie i wspomniana osoba zrezygnowała z udziału w spółce. Jeszcze kilka
lat wcześniej nikt ze sprawdzających
wówczas oświadczenia majątkowe
nie zwrócił na to uwagi.
- Być może było to przeoczenie,
być może była to wina niedokładnego przeczytania. Na tamten czas na

pewno było to złamanie ustawy.
Było to jednak przeoczenie dwóch
stron i nie uznaliśmy tego za działanie świadome. Błąd został naprawiony. – stwierdził wicestarosta Bernacki.
Drugą kwestią do rozwiązania
pozostaje dość dwuznaczna pozycja dyrektora tego liceum, który jest
jednocześnie dyrektorem prywatnej szkoły “Progres”, która mieści
się w tym samym budynku. Konflikt
interesów wydaje się być widoczny
chociażby w przypadku, gdy dyrektor szkoły publicznej negocjuje
cenę za wynajem pomieszczeń dla
szkoły prywatnej z... własnym pracodawcą, jakim staje się właściciel
zatrudniający dyrektora szkoły publicznej na posadzie dyrektora
szkoły prywatnej.
(gp, kr)
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Moja wizyta - 150 lat Otto Puchsteina
(ŁOBEZ - WEITERDINGEN)
Dnia 26 lipca 2006 roku miałam zaszczyt uczestniczyć, dzięki przesympatycznej rodzinie Puchstein z Weiterdingen w 150 urodzinach Freiburskiego archeologa prof. Otto
Puchsteina. Była to specjalna wystawa wraz z fragmentami ornamentowych ruin i monumentalnych instalacji świątynnych, które wprowadziły nas w cudowny świat orientu.
Młodzi archeolodzy (m.in. Lars Petersen, dr Flashar) opowiadali nam o
życiu prof. Otto Ruchsteina i jego
osiągnięciach. Dzisiaj prof. Otto
Puchstein spoczywa na cmentarzu

Od lewej: Otto Puchstein, Sandra Budrewicz,
Lars Petersen Dr. Martin Flashar
REKLAMA

komunalnym w Łobzie i tam ma swój
symboliczny kamień-pomnik, który

upamiętnia jego wielkie sukcesy.
Sandra Budrewicz

Str
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Prawybory „Samorz¹d 2006”

Mój burmistrz, mój radny

Reakcja mieszkańców na wyborczy sondaż okazała się natychmiastowa. Wygląda na to, że wyborcy są
spragnieni wiadomości na ten temat,
a politycy i kandydaci nie nadążają
za tymi oczekiwaniami. Co prawda
już dwa miesiące temu słyszeliśmy,
że niektórzy kandydaci proponują
różnym osobom udział w ich ugrupowaniach wyborczych, ale wakacje przerwały te zabiegi i do tej pory
niewiele wiadomo o jakichkolwiek
komitetach wyborczych. Wiadomo
tylko, że naradzały się partie polityczne, ale też nie chciały one ujawniać przedwcześnie wyników swoich prac. Wciąż nie wiadomo też, czy
wystartują one pod politycznymi
szyldami, ale raczej jest to mało
prawdopodobne.
Kilka uwag do sondażu; część z
państwa wypełniła wszystkie rubryki proponując kandydatów we

wszystkich gminach, część tylko te
dotyczące własnego miejsca zamieszkania, co wydaje się rozsądniejsze, gdyż trudno, by mieszkaniec na przykład Węgorzyna wiedział lepiej, kto ma być burmistrzem
lub radnym w Resku. Podchodząc
do tego poważnie, najlepiej byłoby
wskazać kandydata ze swojego osiedla, który później na co dzień będzie
do dyspozycji wyborcy. Ale też
przyjmujemy, że ktoś wiedzieć może,
więc honorujemy wszystkie propozycje, nawet te, które nam mogą
wydawać się nie na miejscu. Poddanie ich pod oceną publiczną będzie
najlepszą weryfikacją. Wiadomo, że
sondaż ma pewną cechę plebiscytu,
ale też można go potraktować jako
prawdziwe prawybory, które pomogą podjąć ostateczną decyzję.
Chętnie podejmiemy dyskusję, jakimi cechami powinien charakteryzo-

wać się burmistrz, starosta, radny, a
jakimi nie, czyli ogólnie mówiąc osoba publiczna, nasz przedstawiciel we
władzach. Prosimy o listy, które będziemy publikować na tej stronie,
poświęconej wyborom.
Kazimierz Rynkiewicz
Listy i kupony prosimy przesyłać na adres: Tygodnik Łobeski,
ul. Słowackiego 6, 73-150 Łobez

Oto pierwsze zgłoszenia kandydatów i ilość głosów, jakie otrzymali.
SEJMIK
1. Halina Szymańska - 6, Wiesław
Rymszewicz - 1, Leszek Gajda - 1,
Tomasz Małecki - 1, Ryszard Sola
(leśnik) – 2, Wiesław Bernacki – 7,
STAROSTA
1. Wiesław Bernacki – 10, Antoni
Gutkowski - 5, Tadeusz Jóźwiak – 1.

ŁOBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola (leśnik)
- 5, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 7,
Andrzej Sędecki – 4, Ewa Ciechańska
- 1, Krystyna Bogucka – 1.
Radny Miasta i Gminy: Bożena
Zarecka - 2, Leszek Gajda - 3, Zbigniew Pudełko – 3, Krystyna Bogucka - 1, Henryk Stankiewicz - 1, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 7,
Radny Powiatu: Henryk Musiał 2, Antoni Gutkowski – 5, Tadeusz
Jóźwiak - 1, Ewa Ciechańska – 7,
Zdzisław Bogdanowicz - 1, Kazimierz Chojnacki – 1.
RESKO
Burmistrz: Arkadiusz Czerwiński - 14, Jan Olszewski - 2
Radny Miasta i Gminy: Paweł
Manowiec - 1, Maria Paprocka-Wall
– 2, Adam Szatkowski - 2, Barbara
Basowska - 1, Arkadiusz Czerwiński
– 7, Roman Gojlik – 1.
Radny Powiatu: Jan Michalczyszyn – 12, Cecylia Degler - 1, Paweł
Manowiec - 1, Jan Olszewski – 1.
DOBRA
Burmistrz: Barbara Wilczek - 8,
Ryszard Sarna – 10, Janusz Skrobiński - 1, Włodzimierz Szczepaniak – 1.
Radny Miasta i Gminy: Edward
Stanisławczyk - 1, Grzegorz Wasilewicz – 3, Leokadia Osuchowska – 2,
Barbara Wilczek - 1, Ryszard Sarna –
7, Alina Soborska - 1, Janusz Łukomski - 1, Damian Padziński – 2,
Radny Powiatu: Włodzimierz
Szczepaniak - 2, Barbara Wilczek - 3,
Ryszard Sarna – 2, Grzegorz Wasilewicz - 1, Mieczysław Zacharski – 7,
Edward Stanisławczyk – 2.
WĘGORZYNO
Burmistrz: Monika Kuźmińska
– 6, Ryszard Brodziński - 4, Grażyna
Karpowicz - 7
Radny Miasta i Gminy: Jan Mazuro – 2, Zbigniew Sobczyk - 1, Józef
Drozdowski – 2, Ryszard Brodziński
– 2, Rafał Żurek - 2, Marian Wolter –
5, Artur Nadkierniczny – 1.
Radny Powiatu: Jan Białkowski 1, Beata Sak - 1, Jan Mazuro - 1, Janina
Bubacz - 3, Ryszard Brodziński - 1,
Paweł Bot – 7, Józef Drozdowski – 3,
RADOWO MAŁE
Wójt: Roman Ciechański – 8, Józef
Wypijewski - 7, Jan Zdanowicz – 2.
Radny Gminy: Roman Ciechański – 7, Ewa Radanowicz – 3, Wiesław
Lorent – 2, Alina Tchurz - 1, Wiktor
Puta - 1, Kołodziejak (bez imienia) - 1
Radny Powiatu: Ewa Radanowicz - 1, Jan Zdanowicz - 5, Alina
Tchurz - 1, Mirosław Budzyński – 8,
Krzysztof Jońca – 2.

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
US£UGI
QUsługi krawieckie: wszywanie
zamków, skracanie spodni. Ceny
konkurencyjne. Tel. 091 397 48 49.
QStudent udzieli lekcji z informatyki głównie dla osób starających się
o pracę w biurze - Węgorzyno Łobez. Tel. 889 777 667.
QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.

QProjekty budowlane, kosztorysy,
nadzory, iwentaryzacje. Tel. 888
412 931.
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

PRACA
QSzukam pracownika do lat 30 do
pracy koło Hamburga - murowanie,
malowanie itd., prawo jazdy, pomoc w założeniu własnej firmy.
Kontakt 0600 805 710.

INNE

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

MIESZKANIA
QSprzedam mieszkanie w Węgorzynie 64,6 mkw., 3 pokoje, własnościowe. Tel. 501 281 477.
QSprzedam mieszkanie 3 pokojowe - 68 mkw. bezczynszowe po generalnym remoncie z dużym garażem i działką 7 arów, 4 km za Łobzem
lub zamienię na mniejsze w centrum Łobza. Tel. 091 397 62 95.
QSprzedam mieszkanie w Łobzie
57 mkw., 3 pokoje, własnościowe,
ogrzewanie gazowe, podwyższony
standard. Cena do uzgodnienia.
Tel. 602 252 730.
QMieszkanie 3 pokojowe w Łabuniu Wlk. koło Reska 69 mkw. parter,
kuchnia z zabudową, niski czynsz sprzedam. Tel. 503 004 868.
QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.

QSprzedam komplet wypoczynkowy, używany. Tel. 502 744 461.

QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

MOTORYZACJA
Q Sprzedam Volkswagen Passat
GLGTI, rok prod. 1987, pojemność
1,8 benzyna, stan licznika 167 000
km., centralny zamek, elektryczne
lusterka. Stan bardzo dobry. Cena
2500 zł. Tel. 091 397 40 06.
Q Sprzedam Opel Astra 3, rok
prod. 12/2004, przebieg 15.000
km., pełne wyposażenie, stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 938 295 lub 602 252 730.

QSprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, pow. 462 mkw. na
osiedlu Sucharskiego w Resku.
Tel. 091 395 25 26 po 20.00 lub
0692 413 918.
QSprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.
QSprzedam garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

NAUKA
QSzkoła kosmetyczna „AKADEMIE
PRENIER” w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór do klas pierwszych. Zapisy przez szkołę w Szczecinie. Tel. 091 421 29 60.
REKLAMA

Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o wysokim standardzie,
75 mkw. parter. Tel. 696 079 385.

US£UGI
QSprzedam niedrogo dwie palmy 2,20 m i 1,5 m. Są bardzo piękne,
rozłożyste. Tel. 0600 583 470 - Łobez

NIERUCHOMOŒCI

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

REKLAMA

SPORT
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Komplet punktów po dobrym meczu

SPARTA Wêgorzyno – KORONA Stuchowo 1:0 (0:0)
Sparta: Przemysław Noryca – Edward Tondrik, Marcin Nadkierniczny,
Łukasz Rzepka (Damian Szubert), Zbigniew Nadkierniczny, Paweł Samal,
Dominik Raj, Daniel Romańczyk, Sławomir Nowak (Andrzej Nadkierniczny), Kacper Skrobiński (Artur Andrusieczko), Karol Szubert.
Bramka: 76' Damian Szubert. Żółte kartki: Skrobiński.
Do Węgorzyna przyjechał Korona
Stuchowo, która jeszcze nie tak dawno
grała w V lidze. Mecz od początku toczył się w szybkim tempie, jednak piłkarzom obu zespołów nie łatwo było
stworzyć sytuacje podbramkowe. W
pierwszych 10 minutach dwukrotnie z
rzutu wolnego Sławek Nowak próbował otworzyć wynik spotkania, ale bez
efektu. Chwilę później z wolnego strzelają goście - też bez efektu. Dwie minuty
później piłkę w pole karne zagrał Sławek Nowak, tam z kolei Karol Szubert
odegrał do Daniela Romańczyka, który
próbował zaskoczyć źle ustawionego
bramkarza Korony. W 27 minucie przyjezdni wykonują kolejny rzut wolny z

Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Liderami
Gradus i
Graczykowski
Po tej kolejce do samotnego
lidera Marka Gradusa dołączył
Paweł Graczykowski z z najbardziej bramkostrzelnej Sarmaty.
Po dwóch trafieniach w meczu,
do ligi strzelców od razu na
wysoką pozycję wskoczył
Krzysztof Kieruzel Sarmaty, a
do rankingu dołączył Damian
Gabryś z Mewy Resko z jednym
trafieniem. Żadnych trafień nie
zaliczyli Radovia i Światowid.
3 bramki: Marek Gradus
(Mewa), Paweł Graczykowski
(Sarmata).
2 bramki: Łukasz Tomaszkiewicz, Wojtek Kliś (Radovia);
Emil Kamiński, Łukasz Olechnowicz, Krzysztof Kieruzel (Sarmata), Damian Szubert (Sparta).
1 bramka: Daniel Romańczyk, Sławek Nowak, Artur Andrusieczko, Krzysztof Gwóźdź
(Sparta); Jarek Jaszczuk, Damian
Padziński (Sarmata); Dariusz
Kęsy, Mariusz Błaszczyk, Damian
Gabryś (Mewa); Kamil Iwachniuk, Sylwester Michałowski,
Piotr Kiełtyka (Światowid).
Zespoły
11 – Sarmata Dobra
6 – Mewa Resko,
Sparta Węgorzyno
4 – Światowid Łobez,
Radovia Radowo Małe

linii pola karnego. Tutaj świetną interwencją popisuje się Przemek Noryca,
piąstkując spadającą pod poprzeczkę
futbolówkę na rzut rożny. Ostatni
kwadrans pierwszej połowy należał do
Sparty i sędziego tego meczu. W 31
minucie głową niecelnie strzela Karol
Szubert. W 32 minucie walczący o piłkę
Łukasz Rzepka przewraca się w polu
karnym. Kontakt między zawodnikami
nastąpił niecały metr przed polem karnym. Po kilkunastosekundowym namyśle arbiter Paweł Józefiak podejmuje dwie decyzje, obie złe. Rzut karny
dla Sparty oraz brak upomnienia w
postaci kartki dla zawodnika Korony.
Do piłki podchodzi Sławek Nowak,
podchodzi również sędzia, który nakazuje ustawić piłkę w kałuży. Średniej
siły strzał zdołał obronić bramkarz
przyjezdnych, a dobitki nie wykorzystał Daniel Romańczyk.
Druga połowa to zdecydowana
dominacja piłkarzy trenera Jamrożego.
W 52 minucie po rzucie wolnym bitym
przez Sławka Nowaka, interweniuje
bramkarz na tyle udanie, iż poradził
sobie nawet z dobitką Artura Andrusieczki. Trzy minuty później niezły

strzał w wykonaniu Sławka Nowaka ze
stałego elementu gry, z około 30 metrów. Niestety golkiper Korony znów
był górą. W 62 minucie kolejny bieg do
piłki zainicjował Łukasz Rzepka. Przewrócił się po raz drugi w polu karnym
w starciu z bramkarzem, jednak tym
razem żadne przewinienie nie zostało
odgwizdane. W 71 minucie goście oddają strzał z około 14 metrów. Zmierzająca w światło bramki piłkę, bramkarz
Sparty wybił na rzut rożny, lecz arbiter
nie przyznał rzutu rożnego gościom.
Dwie minuty później z prawego skrzydła Paweł Samal wrzuca piłkę na głowę
Artura Andrusieczki, któremu w ostatniej chwili obrońca uniemożliwia oddanie strzału. Kluczowa akcja rozegrała
się w 75 minucie. Karol Szubert wraz z
Pawłem Samalem wyprowadzili piłkę z
bocznego sektora boiska. Następnie
przejął ją Romańczyk, odegrał do przebywającego niecałe 120 sekund na boisku Damiana Szuberta, który z kolei

oddał strzał z 16 metrów, po którym
piłka wpadła do bramki rywala. Warto
zaznaczyć kolejne świetne wejście w
mecz tego młodego zawodnika. Cztery
minuty później dogodnej okazji nie
wykorzystuje Karol Szubert, który z
dogodnej odległości nie trafił w piłkę. W
84 minucie świetnie rozegrany rzut
wolny sprawia, iż nagle wbiegający w
pole karne Dominik Raj oddał strzał w
światło bramki, jednak bramkarz przyjezdnych uratował po raz kolejny swój
zespół. W końcowych minutach dwukrotnie bliski zdobycia bramki był Artur Andrusieczko, jednak za pierwszym
razem piłka przeszła minimalnie nad
poprzeczką, zaś minutę później piłka
wpadła do bramki jednak wcześniej
sędzia zauważył faul na bramkarzu. Po
niezłym meczu w wykonaniu Sparty,
zwłaszcza w drugiej połowie, zespół
odniósł zasłużone zwycięstwo zdobywając kolejne trzy punkty.
Marcin Szostakiewicz

RAJD PIESZY

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Błyskawica” i
Łobeskie Centrum Turystyki zapraszają do udziału w rajdzie turystyki
pieszej pn. POŻEGNANIE LATA nad jeziorem Karwowo.
Trasa: Łobez - Dalno - Przyborze - jez. Karwowo (powrót busem) zapewniamy ognisko turystyczne i kiełbaski
niedziela, 10 września 2006 r. - START: godz. 10:00, przy Centrum
Turystyki. Zgłoszenia do dnia 6.09 br. w Łobeskim Centrum Turystyki, ul.
Konopnickiej 42,
tel. 0 91 3974422, 0 91 3976700, kom. 512466244.

PUCHAR POLSKI

Lepsza druga po³owa

PIAST Kolin – SPARTA Wêgorzyno 1:3 (1:1)
Sparta: Przemysław Noryca
(Bartosz Kuffel) - Edward Tondrik,
Marcin Nadkierniczny, Zbigniew
Nadkierniczny, Paweł Samal, Andrzej Nadkierniczny (Karol Szubert),
Dominik Raj, Kacper Skrobiński,
Artur Andrusieczko (Damian Szubert), Krzysztof Gwóźdź, Jarosław
Konieczny.
Bramki: 23' Samal, 50' Szubert,
76' Gwóźdź. Zółte kartki: Samal.
Brak umiejętności gospodarzy,
przy jednoczesnym braku zaangażowania gości spowodował, iż na Bklasowym boisku w Kolinie oglądaliśmy prawdziwie wiejską kopaninę.

Żadna z drużyn nie miała sposobu na
ciekawe rozegranie akcji. Dopiero w
23 min. Paweł Samal znajduje lukę
między obrońcami miejscowego
Piasta i mocnym plasowanym strzałem otwiera wynik spotkania. Niespełna dwie minuty później gospodarze doprowadzają do wyrównania. Futbolówka wrzucona ze środka
boiska w pole bramkowe w zamieszaniu pozwoliła zawodnikowi miejscowych z ostrego kąta doprowadzić do
wyrównania.
W drugiej połowie wprowadzony przez trenera Jamrożego
Damian Szubert strzela i uzyskuje
prowadzenie dla Sparty. W 76 mi-

Bizon trafiony

BIZON Cerkwica – RADOVIA Radowo Ma³e 1:5

A klasowy Bizon z Cerkwicy nie miał szans w starciu z V-ligową Radovią. Pojedynek na boisku w Cerkwicy o tyle był niedogodny dla radowian, że zabrał im trochę sił przed meczem ligowym, a i niektóre kostki nóg
piłkarzy długo odczuwały skutki tego meczu. Radovia wygrała po dwóch
trafieniach Przemka Gałki oraz po jednym Łukasza Tomaszkiewicza, Grzegorza Kubackiego i Jacka Talarowskiego i gra dalej w Pucharze Polski. (r)

nucie Przemek Noryca dalekim
wykopem piłki spowodował niefortunne przedłużenie jej lotu
przez obrońcę miejscowych, za
którego plecami czyhał Krzysiek
Gwóźdź. W takim przypadku nie
ma mowy o spalonym i efektem był
gol na 3:1 zdobyty przez króla
strzelców poprzedniego sezonu.
Sparta ma jeszcze okazje bramkowe,
ale nie udaje jej się podwyższyć
wyniku. Ale ten pozwala jej grać
dalej w Pucharze Polski.
MS

Wyniki II rzutu PP
(POWIAT) Po przegranej
Mewy Resko trzy nasze drużyny
zagrają w III rzucie Pucharu Polski; Radovia, Sparta i Światowid.
Wyniki II rzutu: Mewa Resko (O) – Polonia Płoty (V) 1:4;
Bizon Cerwica (A) – Radovia
Radowo Małe (V) 1:5; Piast Kolin (A) – Sparta Węgorzyno (O)
1:3; Orzeł Łożnica (A) – Światowid Łobez (O)
III rzut PP rozegrany zostanie
13 września br. o godz. 17:00. (r)

SPORT
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Sarmata liderem, Mewa do³uje

MEWA Resko - SARMATA Dobra 1:3 (0:1).
Bramki w tym meczu strzelali:
Krzysztof Kieruzel 2 i Paweł Graczykowski dla Sarmaty oraz Damian Gabryś dla Mewy.
W sobotę w kolejnym pojedynku
derbowym na szczeblu powiatu Mewa
Resko podejmowała na własnym boisku
Sarmatę Dobra. Mecz w Resku zapowiadał się szczególnie ciekawie głównie z
dwóch powodów. Po pierwsze: Sarmata
tylko raz wygrał z Mewą w Resku
skromnie 1:0 kilka lat temu, po drugie:
mecz z trudnym przeciwnikiem, jakim
jest Mewa mógł zweryfikować wartość
Sarmaty jako aktualnego lidera Klasy
Okręgowej. I trzeba przyznać, że drużyna Sarmaty wygrywając mecz 3:1 weryfikację swojej wartości przeszła pozytywnie. Pierwszą bramkę dla Sarmaty w
40 min. wypracował Damian Padziński,
który po minięciu zwodami dwóch
obrońców Mewy zagrał piłkę idealnie do
Krzysztofa Kieruzela, który z 16 metrów kapitalnym strzałem w “okienko”
nie dał żadnych szans bramkarzowi gospodarzy. Po zmianie stron piłkarze z
Reska pragnąc zmienić niekorzystny
rezultat zaczęli grać bardziej aktywnie i
w 60 min. w zamieszaniu pod bramką
Sarmaty napastnik Mewy Damian Gabryś strzelił wyrównującego gola. Lecz
to było wszystko, na co było stać w tym
meczu gospodarzy, gdyż od tego momentu uwidoczniła się wyraźna przewaga drużyny z Dobrej. Jej efektem były
dwie kolejne piękne bramki strzelone
przez zawodników Sarmaty: drugą w 70
min. głową ponownie strzelił Kieruzel
wykorzystując podanie z rzutu rożnego
Mateusza Mikołowskiego, a trzecią w
75 min. Paweł Graczykowski, który

Pomorska Liga Oldbojów

otrzymał podanie głową od Kieruzela i
po krótkim rajdzie strzelił silnie na bramkę Mewy. Piłka odbiła się od wewnętrznej części słupka i wpadła do bramki.
Stracona trzecia bramka “podcięła”
skrzydła Mewie, która już do końca nie
potrafiła zagrozić Sarmacie.
Podsumowując pierwsze 5 spotkań
w wykonaniu tych dwóch naszych powiatowych drużyn trzeba podkreślić
bardzo dobrą defensywną grę Sarmaty
(tylko 2 stracone dotychczas bramki).
Jest to niewątpliwą zasługą młodego, 22letniego bramkarza Damiana Brodowicza, a także doświadczonych obrońców

Jarosława Jaszczuka, Krzysztofa Sadłowskiego i Wojciecha Dorsza. Doświadczona obrona i skuteczne młode
(średnia wieku 20 lat) linie ofensywne, a
także stabilność składu sprawiają, że
drużyna Sarmaty staje się mocnym rywalem dla drużyn przeciwnych.
Na pozycję Mewy, niewątpliwie
słabszą, niż wskazuje potencjał tej drużyny, ma wpływ mała stabilność składu,
poprzez dużą absencję na meczach niektórych jej zawodników. Jeżeli Mewa
nie upora się z tym, grozi jej spadek w
tabeli w rejon klubów zagrożonych degradacją do niższej ligi.
(r)

Juniorzy

Dobry mecz Anulicza
Mewa Resko - Sarmata Dobra 2:3 (1:2)

Sarmata: A. Bagiński - M. Dzierbicki, Ł. Korzonek, T. Kaleta, M. Florecki,
Z. Szwąder, D. Anulicz, P. Załęcki, M. Nowacki i M. Gudełajski oraz P. Dzierbicki, A. Sokół, J. Szaliński, R. Bielawski, W. Guźniczak, P. Kanp i J. Durkowski. Trener: Jarosław Jaszczuk.
Bramki: Nowacki, Anulicz i Guźniczak.
Drużyna Sarmaty wzmocniona seniorami Pawłem Załęckim i powracającym
po dłuższej przerwie Damianem Anuliczem wygrała z juniorami Mewy na ich własnym boisku. Mecz zaczął sie dla Sarmaty bardzo dobrze; po kilku minutach doszło
do zamieszania w polu karnym Mewy i po błędzie bramkarza i obrońcy Nowacki
wpakował piłkę z najbliższej odległości do siatki. Odpowiedź Mewy była natychmiastowa; po błędzie w kryciu w środku zawodnicy Mewy przeprowadzili akcję,
która dała im wyrównanie. Jeszcze przed przerwą udało się Sarmacie zdobyć
drugą bramkę, a do siatki trafił Anulicz, który rozgrywał bardzo dobry mecz. Do
końca pierwszej połowy gospodarze mieli kilka sytuacji strzeleckich, ale nie wykorzystali ich. Drugą połowę Mewa rozpoczęła od mocnego uderzenia strzelając
bramkę w około minutę po gwizdku. Trener Sarmaty wpuścił na boisko kilku
nowych graczy. Szczególnie grę ożywiło wejście Guźniczaka, który zdobył ładną
bramkę; minął obrońce w polu karnym, wszyscy spodziewali się dośrodkowania,
a on strzelił po długim rogu i mógł cieszyć się z pierwszej bramki zdobytej w juniorach. Nerwowe ataki Mewy nie zmieniły wyniku.
(r)

Zimny prysznic w Szczecinie

DRING TEAM Szczecin – SARMATA OLDBOYS Dobra 4:1 (1:1)
Pisaliśmy o tym, że byli, ale i kilku
obecnie grających piłkarzy Sarmaty
powołało do życia drużynę Oldbojów.
Zespół przystąpił do rozgrywek Pomorskiej II Ligi Oldbojów, w której grają
już oldboje Mewy Resko. Pierwszy
mecz rozegrany na wyjeździe z drużyną
SCAL/KPPD Wierzchowo,
przyniósł optymistycznie wysoki
wynik 6:0. Po dwie bramki strzelili
wtedy Józef Kamiński, Jerzy Plewiński
i Andrzej Jaromin. Tym razem zimny
prysznic sprawili doberskim oldbojom
szczecinianie.
Powołanie drużyny oldbojów
wzbudziło w Dobrej spore zainteresowanie i przyciągnęło znane nazwiska
byłych piłkarzy. W poprzednim numerze podaliśmy część składu, w jakim
występuje Sarmata. Dzisiaj podajemy
wszystkich, którzy się zapisali: Józef
Kamiński, Mariusz Pucz, Piotr Gałka,
Norbert Borsiak, Zbigniew Górski, Janusz Górski, Andrzej Jaromin, Andrzej
Mioduszewski, Jarosław Jaszczuk,
Dariusz Cielica, Jerzy Plewiński, Tadeusz Kontowicz, Zbigniew Awgul,
Krzysztof Kamiński, Janusz Mioduszewski, Zdzisław Szkup, Krzysztof

Zapałowski, Arkadiusz Gołaszewski,
Karol Sosnowski, Marek Podbiegło,
Zbigniew Kwiatkowski, Henryk
Łuczak oraz Wiesław Michalski. Ponadto deklaracje uczestniczenia w rozgrywkach podpisali jeszcze Jerzy Basiński oraz Mirosław Naglik.
W niedzielę, 27 sierpnia, Sarmata
Oldboys pojechała na mecz do Szczecina z drużyną DRING TEAM. Mecz
był rozgrywany na stadionie Arkonii w
trudnych warunkach atmosferycznych. Doberscy oldboje tym razem
zostali zaskoczeni umiejętnościami
rozgrywania piłki w polu przez przeciwnika. W konsekwencji stracili
bramkę już w pierwszych minutach
gry. Gdy minęło oszołomienie, podjęli
bezpardonową walkę i pod koniec
pierwszej połowy zdołali wyrównać
na 1:1. Taki wynik utrzymał się do
końca przerwy. W drugiej połowie, po
ulewnym deszczu, mecz rozgrywany
był praktycznie w kałużach wody, co
niesamowicie utrudniało rozgrywanie
piłki na murawie. W tym okazali się
lepsi zawodnicy drużyny DRING
TEAM wygrywając ostatecznie 4:1.
Na uznanie z całą pewnością zasłużył

bramkarz Krzysztof Zapałowski, który obronił podyktowany w drugiej
połowie rzut karny.
- Uważam że mecz rozegraliśmy na
wysokim poziomie, jednak przeciwnik
okazał się znacznie lepszy. Nie oznacza
to jednak, że im odpuścimy. Myślę, że
wiosną nasi „chłopcy” się odegrają, u
nas, na naszym boisku. - powiedział
nam obserwujący to spotkanie prezes
Sarmaty Robert Dudziec.
(r)
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Wyniki i tabele
V liga

Polonia Płoty - Sparta Gryfice
2:0, Piast Chociwel - Pomorzanin
Nowogard 2:0, Radovia Radowo
Małe - Osadnik Myślibórz 0:1, Dąb
Dębno - Vineta Wolin 5:2, Orzeł
Trzcińsko-Zdrój - Odra Chojna 2:2.
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Mieszko Mieszkowice 0:1, Kłos Pełczyce Zorza Dobrzany 1:0, Piast Choszczno - Fagus Kołbacz 4:0.
1. Dąb Dębno
2. Piast Choszczno
3. Vineta Wolin
4. Pomorzanin Nowogard
5. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
6. Piast Chociwel
7. Hutnik EKO TRAS Szcz.
8. Osadnik Myślibórz
9. Polonia Płoty
10. Sparta Gryfice
11. Radovia Radowo Małe
12. Odra Chojna
13. Mieszko Mieszkowice
14. Fagus Kołbacz
15. Kłos Pełczyce
16. Zorza Dobrzany

5 15 13-3
4 10 14-3
5 10 9-9
5 10 12-6
5 10 9-11
5 7 7-3
5 7 7-4
5 7 4-11
5 6 5-6
5 6 8-10
5 5 4-5
5 5 6-8
5 5 2-3
5 4 4-7
4 3 2-7
5 0 5-15

Klasa okrêgowa
Orkan Suchań - KP Police II 1:2,
Iskierka Śmierdnica - Vielgovia Szczecin
2:3, Świt Szczecin - Wicher Brojce 2:2,
Mewa Resko - Sarmata Dobra 1:3, Sparta Węgorzyno - Korona Stuchowo 1:0,
Ina Ińsko - Masovia Maszewo 3:2, Promień Mosty - Światowid Łobez 3:0,
Orzeł Prusinowo - Dąbrovia Stara Dąbrowa 1:2.
1. Sarmata Dobra
2. KP Police II
3. Vielgovia Szczecin
4. Świt Szczecin
5. Promień Mosty
6. Sparta Węgorzyno
7. Dąbrovia Stara Dąbrowa
8. Wicher Brojce
9. Iskierka Śmierdnica
10. Korona Stuchowo
11. Ina Ińsko
12. Mewa Resko
13. Orkan Suchań
14. Masovia Maszewo
15. Orzeł Prusinowo
16. Światowid Łobez

13 11-2
13 13-6
12 14-8
10 12-6
8 10-8
8 6-4
7 8-9
6 7-7
6 8-5
6 8-12
6 8-13
4 6-12
3 4-6
3 5-9
3 4-7
1 4-14

GRANIE W PLANIE
V liga
30 sierpień – środa: 17:30 Kłos Pełczyce - Piast Choszczno. 2 wrzesień –
sobota: 17:30 Sparta Gryfice - Fagus Kołbacz; 17:00 Zorza Dobrzany - Piast
Choszczno; 17:00 Dąb Dębno - Orzeł Trzcińsko-Zdrój; 17:00 Osadnik Myślibórz - Vineta Wolin; 17:00 Polonia Płoty - Piast Chociwel.
3 wrzesień – niedziela: 17:00 Mieszko Mieszkowice - Radovia Radowo
Małe; 17:00 Pomorzanin Nowogard - Hutnik EKO TRAS Szczecin; 16:00 Odra
Chojna - Kłos Pełczyce.

Klasa okrêgowa

2 wrzesień – sobota: 17:00 Sarmata Dobra - Sparta Węgorzyno; 14:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Mewa Resko; 16:00 Światowid Łobez - Orzeł Prusinowo; 16:00 Masovia Maszewo - Świt Szczecin; 3 wrzesień – niedziela: 15:00
KP Police II - Korona Stuchowo; 17:00 Wicher Brojce - Promień Mosty; 16:00
Vielgovia Szczecin - Ina Ińsko; 16:00 Orkan Suchań - Iskierka Śmierdnica.
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Moda na aktywnoœæ
– rowerem po WysoczyŸnie £obeskiej

(POWIAT) W niedziele dnia 27 sierpnia 2006r .Łobeskie
Centrum Turystyki ruszyło na Rajd Rowerowy prowadzony przez przewodniczkę Elżbietę Wiśniewską. Trasa wiodła
traktami leśnymi i drogami polnymi oraz asfaltem przez Łobżany, Prusinowo, Poradz, obok jez. Karwowo, Łobez, Bonin.
Przecież rower to fantastyczny wypoczynek. W wolne dni
od pracy nie da się siedzieć w domu dlatego też organizujemy
wypady poza miasto. Ciekawe trasy i urozmaicenie ściągają
turystów i miłośników rowerów na nasze tereny. Zawsze jeździmy po przygodę. Czasami trasa wymagała przydepnięcia
pedałów. Podjazd pod górkę po piasku był niesamowitym
wyciskaniem sił. Opłacało się jednak wypoczynek jest super.
Trasa była urozmaicona. Ale to dostarcza ciekawych wrażeń

£ob¿any
Wyniki zawodów rodzinnych:
1. Pileccy
2. Karlukowie
3. Spałkowie
4. Ilewicz G.
5. Michalscy
6. Ilewicz A.
7. Karkuszewscy
8. Kononowiczowie
9. Raińczukowie
9. Iwaniccy
11. Jasińscy
12. Zbrojewscy
13. Kośmidrowie
14. Adamów
15. Wróblewski

1860 pkt
1620 pkt
1300 pkt
1160 pkt
1140 pkt
800 pkt
680 pkt
540 pkt
400 pkt
400 pkt
360 pkt
240 pkt
180 pkt
160 pkt
100 pkt.

(KARWOWO) W ubiegłą niedzielę na jeziorze Karwowo odbyły
się rodzinne zawody spławikowe
koła “Karaś”. W rywalizacji udział
wzięło 18 drużyn. Najlepsza okazała
się rodzina Pileckich, drugie miejsce
zajęła rodzina Karluków, a trzecie –
ubiegłoroczni zwycięzcy – rodzina
Spałków. Dla wszystkich uczestników zawodów i licznych gości kucharze przygotowali pyszną grochówke i kiełbasę na ciepło. Po wędkarskich zmaganiach i sytym posiłku
przyszedł czas zabawy. Najmłodsi
rywalizowali w łowieniu rybek z basenu i skokach w workach, nieco
starsi próbowali swoich sił w przeciąganiu liny, a dla dorosłych przewidziano picie piwa na czas. (mh)

i niezapomnianych przeżyć pozwala na obcowanie z przyrodą. Wystarczy wsiąść na
rower i się włóczyć i włóczyć… .
Nad urokliwym śródleśnym jeziorem Karwowo, które otacza sosnowobukowy las czekał na rowerzystów
gorący poczęstunek przygotowany
przez koło wędkarskie “Karaś” . Za
poczęstunek ciepłą strawą serdecznie dziękujemy Prezesowi Koła Krzysztofowi Ilewicz. Tak jak poprzednimi razy jechała z
nami grupa rowerzystów z Drawska Pom
Na trasie zatrzymaliśmy się przy pałacu z
1880 r. w Łobżanach
oraz wiatraku holenderskim z XIXw. w
Poradzu.
Natomiast na cotygodniowe spotkania Cyklistów zapraszamy w każdą środę
o godzinie 16:00. Z
turystycznym pozdrowieniem Elżbieta Wiśniewska
Poradz

Rodzinny „Karaœ„

POLICJA 997
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NAPROMILOWANI

Wybi³ szybê, nic nie ukrad³
(ŁOBEZ) W nocy z 20 na 21
sierpnia w godzinach od 22:15
do 6:20 przy ulicy Niepodległości w Łobzie nieznany sprawca
dokonał wybicia szyby w tylnych prawych drzwiach samochodu Mitsubishi Pajero. Wartość strat wyniosła około 500 zł
na szkodę Piotra R.

Okradziony GS
(DALNO) W nocy z 20 na 21
sierpnia w godzinach od 21:00
do 06:45 w Dalnie nieznany
sprawca dokonał kradzieży 2
przesęł ogrodzeniowych sklepu
wartości do 250 złotych, działając na szkodę GS Łobez.

Okradli skupy z³omu
(ŁOBEZ) 21 sierpnia w
Łobzie przy ul. Magazynowej
dwaj nieletni z terenu skupu złomu PHU Maraf dokonali kradzieży złomu stalowego w ilości
150 kg Straty w kwocie 75 zł
poniósł Marek B.
(WĘGORZYNO) W dniach
19/21 sierpnia w Węgorzynie
przy ul. Jagielońskiej nieznany
sprawca, po uprzednim wyłamaniu drzwi do punktu skupu złomu metali kolorowych, dokonał
kradzieży złomu miedzi o łącznej
wartości 608 zł, działając w ten
sposób na szkodę Marka B.

Komórka
(PORADZ) 22 sierpnia około godziny 14:00 w Poradzu nieznany sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki
Sony Ericsson wartości 200 złotych. Stratę poniósł Paweł F.

Przeci¹³ pasek,
wzi¹³ saszetkê
(ŁOBEZ) 22 sierpnia około
godziny 15:00 przy ul. Niepodległości w Łobzie nieznany
sprawca po uprzednim przecięciu paska podtrzymującego saszetkę dokonał jej kradzieży z
zawartością 5000 złotych, działając na szkodę Centrum Dystrybucji Hoop Koszalin.

Krzysztof wymusi³
na Jaros³awie
(PRUSIM) 22 sierpnia około godziny 17:15 w miejscowości Prusim Krzysztof M. kierując samochodem osobowym
marki Ford wyjeżdżając z drogi
podporządkowanej
wymusił
pierwszeństwo przejazdu dla
prawidłowo jadącego samochodu Peugeot kierowanego przez
Jarosława K. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.
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Kolejka przy dystrybutorze
(ŁOBEZ) 23 sierpnia około
godz. 13:30 w Łobzie na stacji
benzynowej “Orlen” w Łobzie
przy ul. Bema kierujący samochodem marki Opel Janusz K.
uderzył w stojący przy dystrybutorze samochód tej samej
marki. Uszkodzeń nie stwierdzono.

Usi³owali, nie ukradli
(KRAŚNIK ŁOBESKI) 23
sierpnia około godz. 1:30 w rejonie miejscowości Kraśnik Łobeski nieznani sprawcy odcinając
linię stalową podtrzymującą elektryczną trakcję kolejową, usiłowali dokonać kradzieży miedzianych przewodów trakcji elektrycznej, jednak zamierzonego
celu nie osiągnęli, czym działali
na szkodę zakładu Energetycznego P.K.P. Szczecin.

Sp³oszeni przez policjê
(GARDNO) 23 sierpnia o
godz. 23:40 w rejonie miejscowości Gardno nieznani sprawcy, po uprzednim wycięciu 750
metrów przewodu napowietrznej linii telefonicznej, wartości
powyżej 250 zł, usiłowali dokonać jego kradzieży lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z
uwagi na spłoszenie przez interweniujący patrol policji.

Aluminium za 2200 z³
(PRUSINOWO) W okresie
od 1 do 23 sierpnia w Prusinowie z terenu Zakładu Unimex
nieznany sprawca dokonał kradzieży 25 aluminiowych pierścieni różnych średnic, służących do produkcji betonowych
kręgów i rur, łącznej wartości
2.200 zł.

Nieuprzejmy
(ŁOBEZ) 24 sierpnia o
godz. 11:00. w Łobzie na
skrzyżowaniu ul. Bema i Przemysłowej, kierujący samochodem Fiat Zdzisław W. jadąc
ulicą Przemysłową, nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu Markowi P., kierującemu samochodem Renault jadącemu ulicą
Bema, powodując zderzenie się
pojazdów.

Ukrad³ piwo z „Meduzy”
(RESKO) 24 sierpnia około
godz. 10:30 w Resku przy ul.

Wojska Polskiego przy sklepie
„Meduza”, nieznany sprawca
dokonał kradzieży puszki piwa
wartości 1,69 zł.

Okradali dom dziecka
w Zajezierzu
(ZAJEZIERZE) 24 sierpnia
w godzinach 19:30 – 22:30 w
miejscowości Zajezierze nieletni Tomasz S. po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia okienka podawczego, dostał się do
wnętrza kuchni, skąd zabrał w
celu przywłaszczenia artykuły
spożywcze wartości 20 zł na
szkodę „Domu Dziecka” w Zajezierzu.
(ZAJEZIERZE) W okresie
od 20 do 25 sierpnia w Zajezierzu wychowankowie tutejszej
placówki opiekuńczo - wychowawczej nieletni Tomasz S. i
Ewelina K. dokonali włamania
do szafki przez odgięcie drzwi i
kradzieży kawy wartości 6 zł,
działając na szkodę Alicji C. W
tym samym miejscu i czasie
dokonali włamania w ten sam
sposób do trzech innych szafek, z których jednak nic nie
ukradli.

Ukrad³ pi³ê
(WIEWIECKO) 22 sierpnia
w godz. 17:30 – 19:30 w Wiewiecku nieznany sprawca, po
uprzednim zerwaniu kłódki przy
drzwiach pomieszczenia gospodarczego, dostał się do wewnątrz, skąd zabrał piłę do
drewna, wartości 500 zł.

Z drabin¹ nie zaszed³ daleko
(ŁOBEZ) 26 sierpnia o godz.
4:20 w Łobzie przy ul. Wojska
Polskiego Jakub Z. dokonał kradzieży drabiny aluminiowej
wartości 700 zł, działając na
szkodę Teresy K. Sprawca został zatrzymany przez policję.

Napad³ na kobietê
(RUNOWO) 26 sierpnia w
godzinach 16:00 do 18:00 w Runowie nieznany sprawca uderzył nieustalonym narzędziem
Małgorzatę I., w wyniku czego
utraciła ona przytomność, oraz
doznała zaburzeń widzenia a
także
istnieje
podejrzenie
wstrząśnięcia mózgu.

(DOBRA – DOBRKOWO)
21 sierpnia o godz. 16:13 na drodze publicznej Dobra - Dobrkowo
Jan J. kierował rowerem znajdując
się w stanie po spożyciu alkoholu
(0,36 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(DOBRA – TUCZE) 21
sierpnia o godz. 20:40 na drodze
między Dobrą, a Tuczą Arkadiusz G. d kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,8 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu).
(DOBRA – TUCZE) 21 sierpnia o godz. 20:40 na drodze między
Dobrą, a Tuczą Łukasz S. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu).
(DOBRA – TUCZE) 21 sierpnia o godz. 20:40 na drodze między
miastem Dobra i Tuczą Marcin S.
kierował rowerem znajdując się w
stanie po spożyciu alkoholu (0,2
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu).
(KRZEMIENNA) 23 sierpnia
o godz. 21:15 na drodze publicznej w Krzemiennej Robert S. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (I próba - 0,74
mg/l, II próba - 0,63 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu).
(KRZEMIENNA – ANIELINO) 23 sierpnia o godz. 22:07 na
drodze publicznej w Krzemienna Anielino Łukasz S. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (I próba - 1,12 mg/l, II
próba - 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).
(KRZEMIENNA – ANIELINO) 23 sierpnia o godz. 22:09 na
drodze publicznej w Krzemienna Anielino Sebastian D. kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości (I próba - 0,56 mg/l,
II proba - 0,57 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu).
(STAROGARD – STARA
DOBRZYCA) 24 sierpnia o godzinie 20:10 na drodze między
miejscowościami Starogard - Stara Dobrzyca Edward A. kierował
rowerem w stanie nietrzeźwości
(1,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 25 sierpnia o godzinie 15:10 w Łobzie na ul. Bema
Andrzej R. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
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REKLAMA

HUMOR TYGODNIA
Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać.
-Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają dzieci
A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani
-Emerytem

***
Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co twój
kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od j. polskiego...

***
Nauczyciel
Jeżeli na stole będą cztery muchy i ja jedną z nich zabiję,
to ile zostanie?
Tylko ta zabita - odpowiada uczeń.

***
Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasiu: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasiu: No bo mieszka w zegarach.

***
Proszę pani, czy można być karanym za to, czego się
nie zrobiło?
Nie Aniu, w żadnym wypadku.
To dobrze, proszę pani, bo ja nie zrobiłam pracy domowej.

***
W obiektywie tygodnika: Zak¹tki £obza

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku
całującą się parę.
- Dlaczego oni to robią? - pyta Małgosia.
- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia!

***
Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy:
- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek.
- No to mów.
- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle
nauczyciela... już miał siadać kiedy ja odsunąłem krzesło...

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 33
brzmiało: „Światła rampy”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Grażyna Maćkowiak (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Maria Szylinowicz z Łobza. Gratulujemy
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