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Wspólnota mieszkaniowa w s¹dzie

BURMISTRZ
PODPISA£, TERAZ
ZMIENI£ ZDANIE
(£OBEZ) Wczoraj w S¹dzie Rejonowym w £obzie odby³a
siê kolejna rozprawa z powództwa pani Danuty Sztaby przeciwko
zarz¹dowi wspólnoty, do której nale¿y, o uchylenie uchwa³y, jej
zdaniem uchwalonej w trybie niezgodnym z prawem.
str. 4
Pan Dariusz Staszewski z zarządu wspólnoty
dopiero na rozprawie w sądzie dowiedział się, że
w regulaminie zapisano kiedyś, że zarząd powierzył swoje obowiązki zarządcy.
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

£obez czeka d³ugie
sprz¹tanie po wyborach

Kazimierz Rynkiewicz
Można powiedzieć, że ostatnie
publikacje na temat zarządzania
wspólnotami otworzyły istną Puszkę Pandory, której głównymi bohaterami są burmistrz Marek Romejko
i firma “Administrator”, z którą
gmina podpisała umowę na zarządzanie lokalami gminnymi.
Opisaliśmy niedawno dwa przypadki, w których wspólnoty czuły się
co najmniej oszukane i poszły szukać
sprawiedliwości w instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Tylko wczorajszy krótki pobyt na jednej z takich toczących się spraw może przyprawić o
zawrót głowy. Burmistrz wysyła na
zebranie wspólnoty osobę, która nie ma
upoważnienia do podpisywania
uchwał i dokumentów. Uchwała i załączniki przekazane do urzędu giną,
więc zostają później “odtworzone”.
Uchwały przekazywane są do jednego
z wydziałów, gdzie czekają na podpisy,
które – jak wynika z wypowiedzi p.
Janiec – nie są konsultowane, więc nie

wiadomo, na podstawie jakiej wiedzy
ktoś je zatwierdza lub nie. Przykład
toczącej się sprawy w sądzie pokazuje,
że na podstawie wiedzy tego, kto
pierwszy dotrze do burmistrza i go
przekona, by podpisał. Jak okazuje się,
że ludzie protestują, to burmistrz wtedy zmienia zdanie. Ile spraw można by
załatwić szybko i sprawnie, gdyby ktoś
na początku wykonał swoją robotę rzetelnie i z poczuciem, że pracuje za pieniądze wspólnot, które tę pracę opłacają. Jednak jak jest bałagan, to później
jego konsekwencją jest wieloletnie ciąganie się po sądach. Łatwo można sobie
wyobrazić, jaki jest koszt społeczny
tych operacji. Ludzie wydają pieniądze
na prawników, pisma, telefony, benzynę, zwalniają się z pracy, by pójść do
sądu, przeżywają stresy, tracą czas. Zarządca zamiast w tym czasie doglądać
wspólnot, biega po sądach. Burmistrz
zamiast tworzyć plany rozwoju gminy
i polepszać obsługę wspólnot – również
biega po rozprawach. Nie wspomnę o
kosztach sądownictwa. A wystarczyło
by, aby ktoś kompetentny na samym
początku rozwiązał problem lub spór i
cała ta machina nie została by uruchomiona. Jeden, dosłownie jeden kompetentny urzędnik. Albo zarządca.
Mam przed sobą postanowienie

łobeskiego sądu w sprawie z powództwa wspólnoty mieszkaniowej przy ul.
Kraszewskiego 21, reprezentowanej
przez panią Hanne Janiec, przeciwko państwu Grażynie i Mirosławowi
Rubasom. Po wykupieniu przez nich
mieszkania w grudniu 2005 Zarządca
domagał się zapłaty zaległych opłat
eksploatacyjnych od września 2004
do października 2005.
Państwo Rubasowie twierdzą, że
zapłacili. Na rozprawie nie ma zarządcy i po przedstawieniu argumentów
przez pozwanych sąd umarza pozew.
Ale to zaledwie wierzchołek problemów, w jakie wpadli Rubasowie po
wykupieniu mieszkania. Twierdzą, że
są tzw. małą wspólnotą (do 7 lokali) i nie
muszą tworzyć zarządu, ale zarządca
uważa inaczej i tak trwa ta zabawa w
kotka i myszkę. Ile jest takich spraw –
wiedzą urzędnicy, u których w szufladach spoczywają skargi i wnioski, a ile
nie spoczywa, bo ktoś nie napisał, tylko chodzi i zgłasza ustnie? Administrator pozawierał ze wspólnotami (mając
zazwyczaj większość i reprezentując
gminę w zakresie zarządu zwykłego)
umowy, w których widnieje zapis, że
rozwiązać umowę można “za 6 miesięcznym wypowiedzeniem danym na
koniec roku kalendarzowego”, co w
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praktyce oznacza niesłychanie długi
okres. Już w nowej umowie z gminą z
2005 r. skrócono ten czas do 6 miesięcy,
ale gmina też może rozwiązać umowę na
podstawie jednostronnego oświadczenia woli, jeżeli uprzednio czterokrotnie
pisemnie zwróciła zarządcy uwagę na
nienależyte wykonywanie przez niego
obowiązków, nawet wówczas, gdy naruszenia te nie miały charakteru rażącego i nie dotyczyły podstawowych obowiązków zarządcy. Może ją także
wypowiedzieć, jeżeli ściągalność czynszów spadnie poniżej pewnego poziomu. W tej chwili trwa wyliczanie, na
jakim poziomie ta ściągalność jest.
Co tu się dziwić tej zabagnionej
sytuacji, jeżeli w gminie nikt nie wpadł
na to, że pieniądze ściągane przez Administratora za ocieplanie budynków,
gdy był jeszcze ZGKiM, zaczęły
wpływać do kasy gminnej dopiero po
roku, i to po pewnej sprawie sądowej.
W budżecie zapomniano o nich. A jakie
wnioski wyciągnięto z raportu NIK,
która wykazała wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarządzaniem
lokalami gminnymi? Takie, że powtórnie burmistrz zawarł z tą samą firmą
kontrakt na następne lata. Z dokumentów, spraw i rozmów wyłania się obraz
samorządowej degrengolady. Dobrze,
że już za dwa miesiące wybory. Ktoś to
musi posprzątać. Co oczywiście nie
zwalnia rady i organów kontrolnych od
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w
tej sprawie. By wszyscy wiedzieli, jak
było i kto ponosi odpowiedzialność za
ten stan rzeczy.

O antenie i lokomotywie
List członka miejscowego LPR
wprawił mnie w zdumienie. Po konserwatyście (a za takich członkowie
tej partii się uważają) trudno oczekiwać, że będzie występował w roli
obrońcy postępu.
Tu jednak pan Bronisław Micek
występuje w roli obrońcy nowoczesności. Nowoczesności, którą utożsamia z
postawieniem anteny telefonii komórkowej na dachu kościoła w Łobzie.
Przeciwnikom ustawienia anteny na wieży kościoła autor listu zarzuca nieznajomość podstawowych
faktów dotyczących praw elektromagnetyzmu, porównując ich do
przeciwników maszyn parowych z
połowy XIX wieku.

Trudno spierać się na argumenty
techniczne, dotyczące niebezpieczeństwa dla zdrowia tego typu instalacji.
Nie jestem znawcą, więc nie będę z tym
polemizował. Wiem tylko tyle, że ludzie tworząc cywilizację, sami są
przez nią zmieniani. Telefon komórkowy rozpowszechniony w ciągu ostatnich kilku lat, stał się integralną częścią
życia wielu z nas i trudno wyobrażać
sobie, że można bez niego było żyć i
sam niezbyt zastanawiam się nad jego
szkodliwością dla zdrowia.
Problem z postawieniem anteny
leży gdzie indziej. Chodzi tu o zwykłą
estetykę. Tego autor listu nie uwzględnił w ogóle. Oskarżając przeciwników
anteny o prowincjonalność, nie zauwa-

żył, że ludziom tym, tak jak i mnie zależeć może po prostu na wyglądzie
tego i tak przecież niezbyt pięknego
miasta. Tam gdzie władze miast dbają
o wygląd ich najbardziej reprezentacyjnych części, tego typu instalacje,
tak jak i supermarkety, swoje miejsce
znajdują na obrzeżach. Tyle,że postawienie masztu na polu za miastem jest
droższe od umieszczenia mniejszej
anteny na dachu w centrum miasta.
Korzysta na tym inwestor i ten, który
takie miejsce udostępnia. Za umieszczeniem anteny na dachu kościoła
przemawia po prostu czynnik ekonomiczny, o którym pan Bronisław Micek nawet nie wspomniał.
Grzegorz Paciorek

List do redakcji

Wspomnienia z festynu PZN
We środę, 6 września 2006 roku
odbył się w Choszcznie wojewódzki
Festyn Polskiego Związku Niewidomych. W ramach tej imprezy uczestnicy wzięli udział w specjalnej Mszy
Świętej w sanktuarium, po czym przemaszerowano do pomieszczeń Domu
Kultury, gdzie miejscowi działacze
przygotowali część oficjalną. Przewodnicząca koła przywitała przybyłych uczestników. Uczestników przywitał także przewodniczący Zarządu

Okręgu PZN ze Szczecina. Za wkład
pracy szereg osób otrzymało honorowo
odznaki. Na Festyn przybyło ponad 500
osób z całego województwa, od Darłowa
po Dębno Lubuskie. Wśród uczestników mała grupa reprezentowała także i
Łobez. W trakcie uroczystości zabierali
głos przedstawiciele miejscowych instytucji i organizacji społecznych. Wystąpił między innymi starosta oraz burmistrz. Dzlasza część odbyła się w
Klubie Garnizonowym, gdzie wystąpił

zespół muzyczny oraz chór „Echo” ze
Szczecinka i chór z Choszczna. Chór
„Echo” wystąpił wcześniej także w
kościele. W pomieszczeniach Klubu
była okazja do posłuchania śpiewu i
potańczenia przy muzyce oraz porozmawiania z ludźmi przybyłymi z
całego województwa. Był jeszcze
inny akcent łobeski. Niektóre osoby
dostrzegły w kościele znajomego księdza, który przebywał swego czasu w
parafii Łobez.
Zbigniew Harbuz
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Wybory 12 Oœmiu kandydatów
listopada Katarzyna Rzepkowska
wesz³a do zarz¹du
„Jutrzenki”

(KRAJ) W poniedziałek wieczorem premier Jarosław Kaczyński ogłosił termin wyborów samorządowych. Do urn wyborczych
pójdziemy 12 listopada. Od środy
komitety wyborcze będą mogły informować Państwową Komisję
Wyborczą o swoim powstaniu i
zgłaszanych kandydatach.
(r)

Zg³oszenia do 15 wrzeœnia

Naj³adniejsza
wioska
w powiecie
(POWIAT) 15 września
mija termin składania przez
burmistrzów i wójta gmin
wniosków do starostwa na
najładniejszą wioskę w powiecie łobeskim. Do porządków w wioskach zostali zatrudnieni pracownicy interwencyjni, którzy mieli je
sprzątać i doprowadzić do
porządku. Teraz przyszedł
czas oceny efektów tej akcji.
Włodarze gmin mogą zgłosić
do oceny trzy wioski ze swojej gminy.
(r)

Kurs
pedagogiczny
w Cechu
(ŁOBEZ) Przypominamy i zapraszamy chętnych na kurs pedagogiczny organizowany w siedzibie
Cechu Rzemiosł Różnych w Łobzie,
który odbędzie się 23 września o
godzinie 11:00 przy ulicy Słowackiego 6. Spotkanie to będzie miało charakter organizacyjny.
Telefon kontaktowy do biura
Cechu 091-397-0994.
REKLAMA
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WYDARZENIA

(£OBEZ) Na pi¹tkowym posiedzeniu Rada Nadzorcza
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” uzupe³ni³a sk³ad
zarz¹du. Chyba od niepamiêtnych czasów nie by³o tylu
chêtnych kandydatów do zarz¹dzania spó³dzielni¹, bo
zg³osi³o siê ich a¿ oœmiu.
Na wstępie Rada Nadzorcza
wykluczyła jednego z kandydatów z powodu jego zalegania z
opłatami wobec spółdzielni. Pozostałe kandydatury przedstawił
członkom RN jej przewodniczący Zbigniew Pudełko. Do konkursu zgłosili się: Zdzisław
Szklarski, Ireneusz Kabat, Leokadia Włodarz, Helena Szwemmer, Katarzyna Rzepkowska,
Bożena Pacholska i Mirosława
Jędrzejczyk. Głosowanie było
tajne. Na obecnych 10 członków RN najwięcej, bo połowę
otrzymała pracująca już w spół-

dzielni Katarzyna Rzepkowska.
Przewodniczący powiedział
nam, że pani Rzepkowska była
najmłodszą kandydatką i ma odpowiednie wykształcenie. KAR
REKLAMA

REKLAMA

Og³oszenie
Burmistrz Reska informuje
że w dniu 06.09.2006 roku został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie
miasta i gminy Resko.
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Str
Str.. 4

tygodnik łobeski 12.09.2006 r.

Wspólnota mieszkaniowa w s¹dzie

BURMISTRZ PODPISA£,
TERAZ ZMIENI£ ZDANIE

(£OBEZ) Wczoraj w S¹dzie Rejonowym w £obzie odby³a
siê kolejna rozprawa z powództwa pani Danuty Sztaby
przeciwko zarz¹dowi wspólnoty, do której nale¿y,
o uchylenie uchwa³y, jej zdaniem uchwalonej w trybie
niezgodnym z prawem.
Miesiąc temu pisaliśmy o problemie
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Niepodległości 42 w Łobzie (“Uchwała
za plecami zarządu”). Doszło tu do
sporu o to, kto ma wyremontować korytarz, który jest używany również do
celów działalności gospodarczej. Sanepid nakazał wykonać remont właścicielowi sklepu w tym budynku pani Grażynie Moskal. Chciała ona, by remont
wykonać z funduszu remontowego
Wspólnoty. Na to nie zgodzili się inni
mieszkańcy, którzy uważali, że ważniejszy był remont dachu. Był, gdyż
spór ciągnie się już od roku. Na pierwszym zebraniu nikt z obecnych nie zgodził się z pomysłem, by wyremontować
korytarz za pieniądze przeznaczone na
remont dachu. Wtedy “narodziła się”
druga uchwała, pod którą podpisy zbierała pani Moskal, a podpisał się pod nią
między innymi burmistrz Marek Romejko, jako przedstawiciel gminy, mający w budynku udziały. Zarząd
Wspólnoty stwierdził, że nie miała ona
prawa tego robić i sam zaskarżył
uchwałę jako niezgodną z prawem. Paradoksalnie w imieniu powoda wystąpiła pani Danuta Sztaba przeciwko zarządowi, który ani uchwały nie stworzył, ani się z nią nie zgadza.
Sędzia Józef Sitek przesłuchał
świadków burmistrza Marka Romejkę
i zarządzającą Wspólnotą Hannę Janiec
z “Administratora”.
Z jego wyjaśnień wynikało, że na

pierwszym zebraniu wspólnoty, w
dniu 30 czerwca 2005 r. gminę reprezentowała osoba, która nie miała upoważnienia do podpisywania uchwał, więc
brakuje w dokumentach podpisu Gminy, jako jednej ze stron. Burmistrz
przyznał, że nie był obecny na drugim
posiedzeniu wspólnoty, w dniu 6 lipca
2005 r., kiedy podjęto zaskarżoną
uchwałę, ale uchwała została mu przedstawiona do podpisu.
- Moim zdaniem uchwała była podjęta w interesie wspólnoty, dlatego ją
podpisałem. Remont został przeprowadzony minimalnym kosztem 4 tys.
zł. Można tylko zakwestionować zamontowany wentylator, co jest
sprzeczne z prawem budowlanym.
Pani Moskal mówiła o wyższym standardzie. Ale teraz uważam, że powinna
być uchylona, skoro wspólnota ma inne
plany. - powiedział.
- Czy uważa pan, że za pomalowanie ścian bez ich wyczyszczenia, zerwanie i wylanie podłogi, która się kruszy, należy się kwota 4 tys. zł? - pytała
powódka.
- Uważam, że poniesione koszty są
minimalne. - stwierdził burmistrz.
Przedstawiciel zarządu wspólnoty
Dariusz Staszewski zapytał, dlaczego
burmistrz zmienił zdanie, skoro wtedy
uważał, że w myśl uchwały pani Moskal w zamian za remont korytarza
miała być zwolniona przez 5 lat ze
składki remontowej.

Forum czytelników (www.tygodniklobeski.go.pl)
Moim zdaniem w takim miasteczku jak Łobez nie potrzebnych jest tyle
supermarketów i marketów. Mam 19 lat i skończyłem liceum, chciałem
pójść dalej do szkoły w Łobzie - zaocznie. Jak wszystkim nam wiadomo,
w tych czasach za dalszą naukę trzeba płacić - tak jest też w moim przypadku. Szukałem pracy na terenie powiatu łobeskiego. Poszukiwania
zakończyły się wynikiem negatywnym. Powiedziano mi, że “dla takich
ludzi jak pan nie ma pracy!” Bardzo mnie to stwierdzenie zadziwiło, tyle
sklepów zakładów pracy, a tu dla młodego ambitnego człowieka nie ma
pracy! To po co powstają te sklepy? Kilka dni później spotkałem kolegę,
który pochwalił się, że znalazł prace w sklepie. Po dłuższej rozmowie z tym
kolegą okazało się, że kierownikiem tego sklepu okazał się brat jego matki...
wnioski można wyciągnąć samemu. Teraz przebywam w okolicach Warszawy, gdzie od końca sierpnia pracuje w tp. W połowie września podejmę
naukę w szkole. Kończąc chciałem zapytać: czy konieczny był mój wyjazd
w obce strony? Przecież równie dobrze mogłem pozostać w swoich rodzinnych stronach! No ale niestety, trzeba wyciągnąć z tego porządne wnioski, aby polepszyć sytuację młodzieży, która za rok będzie kończyła liceum
i tym, którzy będą chcieli pójść do pracy lub dalej do szkoły.

Burmistrz stwierdził, że uchwała
miała pomóc pani Moskal, która przedstawiła mu plan remontu na 20 tys. zł,
bo chciała, by korytarz uzyskał wysoki
standard (terakota, płytki na ścianach),
gdyż wspólnota skarżyła się, że korytarzem noszone są skrzynki do sklepu
i przez to ściany są podrapane, a drzwi
uszkadzane. W związku z tak dużym
wydatkiem chciała, by ją zwolnić z
opłat na 5 lat i burmistrzowi wydało się
to wtedy zasadne. Jednak, gdy usłyszał,
że wspólnota ma inne plany remontowe, a korytarz można wyremontować
minimalnym kosztem, zmienił zdanie.
Pan Staszewski dołączył do dokumentów protokół głosowania nad
pierwszą uchwałą wspólnoty, z czerwca, gdzie wszyscy popisali się przeciwko remontowi korytarza.
- Trzeba było go przedłożyć na początku rozprawy. - zauważył sędzia Sitek.
- Wysoki sądzie, ja go nie miałem.
Otrzymałem go dopiero dzisiaj. - tłumaczył Staszewski.
Sąd okazał protokół z głosowania do
pierwszej uchwały burmistrzowi, a ten
przyznał, że za gminę wówczas nikt go
nie podpisał.
Następnym świadkiem była zarządzająca wspólnotą pani Hanna Janiec.
Sędzia zapytał, kto przedstawiał
uchwały burmistrzowi do podpisu.
- Wszystkie uchwały zanosimy do
urzędu, do pani Ciechańskiej i tam zostawiamy, a one trafiają do burmistrza, który
podejmuje decyzje i one później wracają
do mnie. - wyjaśniła pani Janiec.
- Pan burmistrz powiedział, że
uchwałę do urzędu przyniosła pani
Moskal, a pani mówi, że to pani zaniosła, to kto przyniósł. - pytał drugi członek zarządu pan Romaniuk.
- Trudno mi powiedzieć, jaka
uchwała była zaniesiona do pana burmistrza, bo my nie jesteśmy ani proszeni
przy podpisach, ani nie uczestniczymy
w tym, nawet telefonu nie było – co my
sądzimy. My nie wypowiadaliśmy się
w tej sprawie. Pani Moskal zaniosła tę
uchwałę do gminy. - powiedziała pani
Janiec. Odpowiadając na pytanie o
ujawnionej różnicy w kwotach na remont korytarza (20 i 4 tys. zł) pani
Janiec powiedziała, że te pieniądze nie
REKLAMA

Pan Dariusz Staszewski z zarządu wspólnoty dopiero na rozprawie
w sądzie dowiedział się, że w regulaminie zapisano kiedyś, że zarząd powierzył swoje obowiązki zarządcy.
poszły z funduszu wspólnoty.
Pan Staszewski odczytał przepis ustawy, który mówi, że głosy w trybie indywidualnym może zbierać tylko zarząd.
- Co pani na to? - zapytał.
- W regulaminie macie państwo paragraf 6, że wybieracie zarządcę i powierzacie te obowiązki zarządcy. - odpowiedziała mu pani Janiec.
Sędzia przerwał i pouczył pytającego, że świadek nie jest biegłym i to sąd
będzie oceniał, co jest a co nie jest prawidłowe.
Pan Staszewski zapytał, dlaczego
na pierwszej uchwale nie ma jego podpisu.
- Uchwała trafiła do gminy i zaginęła. My ją odtworzyliśmy, to jest duplikat, więc później zbieraliśmy pod nią
podpisy. Pan jej nie chciał podpisać. Ta
uchwała i tak nie weszła w życie, bo
wszyscy byli przeciw, więc ona nie
była realizowana. - mówiła zarządca.
W tej kwestii sędzia przypomniał,
że jeżeli we wspólnocie mieszkanie
posiadają małżonkowie na zasadzie
współwłasności, to muszą oni razem
podpisywać każdą uchwałę. Nawiązując do regulaminu stwierdził, że jego
zapisy nie mogą być sprzeczne z
ustawą.
Po przesłuchaniu świadków sąd
wyznaczył następne posiedzenie na
dzień 2 października br.
Kazimierz Rynkiewicz
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Do¿ynki to okazja do przedstawiania Znaleziono
problemów wsi i rolników
rower

Z okazji odbywających się w wioskach, gminach i powiecie dożynek, o
tegorocznych zbiorach i sprawach rolników rozmawialiśmy z szefem powiatowym Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej panem Julianem Sierpińskim
z Łobza. Jest on także szefem zespołu
doradców do spraw rolnictwa przy
wojewodzie oraz brał udział w komisji
oceniającej skutki tegorocznej suszy w
naszym powiecie.
Redakcja – Odbywają się dożynki,
ale też coraz mniej widać na nich rolników. Czy Izba Rolnicza bierze w nich
udział?
Julian Sierpiński – Jesteśmy współorganizatorami dożynek wojewódzkich w Barzkowicach, połączonych z
wystawą rolniczą. Dobrze, że wraca się
do małych, wiejskich i gminnych dożynek. Dzięki temu jest więcej okazji do
przedstawiania problemów wsi i rolników.
Radakcja – Czym zajmuje się Zachodniopomorska Izba Rolnicza?
JS – To jest samorząd branżowy,
korporacyjny. Taki sam jak izba lekarska, czy adwokacka. Zajmujemy się
przede wszystkim problemem ziemi.
Mamy uprawnienia doradcze przy
dzierżawieniu ziemi przez rolników.
Wspomagaliśmy proces scalania ziemi
i najlepiej wyszło nam to w Łobzie.
Teraz w gminie Radowo Małe rolnicy
mają szanse powiększyć swoje gospodarstwa, dzięki zorganizowanym przetargom ograniczonym, które umożliwiają scalanie gruntów. Traktujemy to
jako nasz sukces. Chociaż na pewno są
trudności i wielu nie będzie usatysfakcjonowanych.
Redakcja – Czym jeszcze się zajmujecie?
JS – Przekonaliśmy wiele firm do
REKLAMA

zawierania umów kontraktacyjnych. Niedługo ma
ukazać sią ustawa przyznająca europejskie fundusze
firmom, które zawierają takie umowy. Monitorowaliśmy również utrzymanie
systemu ubezpieczeń rolniczych.
Mamy
spory
wpływ na politykę rolną
rządu. Główny specjalista
do spraw rolnictwa PiS
Krzysztof Ardanowski był
prezesem Krajowej Rady
Izb Rolniczych. Prezes
Izby jest obecnie wiceministrem rolnictwa. Izba tworzy również zespół doradczy przy wojewodzie. Sam jestem szefem takiego
zespołu. Braliśmy udział w spotkaniach dotyczących suszy. Spotkaliśmy
się również z posłami. Zaproponowaliśmy nowy sposób określania tego, kto
jest faktycznie rolnikiem, przy ustalaniu listy osób biorących udział w przetargach ograniczonych na zakup ziemi.
Chcemy by taką opinię wydawała nasza
izba.
Redakcja – Jak ocenia pan aktualną
sytuację w rolnictwie?
JS – Z wielu miejsc słychać lament
i głosy, że jest tragedia. Jest jednak źle.
Plony są niższe średnio od 30 do 50
procent, w zależności od rodzaju
upraw. Mogę to powiedzieć na podstawie własnych zbiorów i mojego uczestnictwa w komisji oceniającej skutki suszy.
Redakcja – To dość duży rozrzut: od
30 do 50 procent.
JS – To zależy od rodzaju zasiewów.
Rzepak ozimy siany był w sierpniu
ubiegłego roku i tegoroczna susza nie
spowodowała większych strat w uprawie. Tu straty były rzędu 20 procent.
Natomiast straty w pszenżycie ozimym, które normalnie dojrzewa na
przełomie sierpnia i września wynoszą
nawet 65 procent. Duże straty będą
również w ziemniakach skrobiowych.
Zbiory mogą być mniejsze nawet o
połowę w stosunku do roku poprzedniego. Ogromne straty są także w burakach cukrowych – nie tak istotnej uprawie w naszym powiecie, ale podstawowej gałęzi rolnictwa w Zachodniopomorskim.
Redakcja – Jaka będzie pomoc dla
rolników?
JS – Komisje wyceniają straty. Na
podstawie protokołu rolnik wypełnia
wniosek na przyznanie kredytu klęsko-

wego, który akceptuje wojewoda. To,
że wojewoda się zgodzi, wcale nie oznacza, że rolnik taki kredyt dostanie. Bank
musi sprawdzić, czy dane gospodarstwo jest wypłacalne. Liczymy również na to, że te protokoły będą brane
pod uwagę przez Agencję Nieruchomości Rolnych, przy ustalaniu opłat za
dzierżawę ziemi. Takie rozwiązanie
gwarantują przepisy kodeksu cywilnego. Należy udowodnić poniesione straty i wtedy właściciel gruntu może obniżyć czynsz za dzierżawę, bądź nawet
go umorzyć. Takie same rozwiązania
może zastosować burmistrz. Wszystko zależy od nich samych. Byłoby głupio, gdyby Izba Rolnicza musiała udowadniać burmistrzom straty, jakie ponieśli rolnicy z ich terenów, bo powinni
to wiedzieć mając kontakt z rolnikami.
Najbardziej pomogłoby jednak
przyspieszenie dopłat obszarowych.
Mogłoby to pomóc w utrzymaniu
płynności finansowej w gospodarstwach, bowiem to jest według mnie
najważniejsze. Jeżeli rolnik płaci na na
bieżąco rachunki za paliwo, nawozy
itp., to jest w stanie się utrzymać. Zanim rozpoczną się dopłaty, które zgodnie z terminem określonym w ustawie
rozpoczynają sie pod koniec roku i
trwają w roku następnym, wiele gospodarstw stracić może płynność. W bogatych krajach, takich jak Francja w przypadku klęski takich rozmiarów państwo dysponuje środkami na udzielenie
pomocy. My możemy jedynie kręcić się
wokół takich rozwiązań.
Redakcja – Kiedy według pana powinny rozpocząć się dopłaty?
JS – Siewy rozpoczynają się już we
wrześniu. Jeżeli rolnicy otrzymaliby
pieniądze w tym terminie, mogliby
poczynić pewne inwestycje.
Redakcja – Jest na to jakaś szansa?
JS – Gdyby aktualny minister rolnictwa wziął się za to poważnie i ostro
za tym powalczył, mogłoby to nastąpić.
Można też przecież uruchomić rezerwy państwa, które potem zrekompensować można unijnymi dopłatami.
Redakcja – Czy ceny zbóż wzrosną,
bo w tej chwili są niskie, około 400 zł?
JS – Rolnicy, którzy zebrali dobre
zboże czekają i mają rację, bo ceny na
pewno będą wzrastać. Już teraz na
południu Czesi proponują sprzedaż
zboża za 500 euro za tonę. O cenach
zadecyduje rynek. Na dobrym zbożu
będzie można dobrze zarobić. Tyle, że
takiego zboża jest niewiele.
Rozmawiał Kazimierz Rynkiewicz
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W Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie zabezpieczono, znaleziony w dniu
25.08.2006 r. ok. godz.
10.00 w lesie, przy drodze,
pomiędzy miejscowościami
Unimie – Zachełmie, rower
damka marki Jubilat koloru
czerwonego z białymi błotnikami. Możliwość odbioru
roweru przez jego właściciela w budynku KPP Łobez,
pokój nr 19.
(p)
REKLAMA
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 8.09.2006r.
O P.P.H. „Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza, Cukiernika, Technika technologii żywności Tel. (091)3914-548
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. 0 696-00-00-47
O „Imotrel” w Resku zatrudni: Wyplataczy koszy Tel. (091)3951-758
O „Swedwood” w Resku zatrudni:
Operatora maszyn stolarskich Tel.
(091)579-0700
O Utech Sp. z o.o. w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
501-503-003
O USŁUGI TRANSPORTOWE Bogdan Smaga zatrudni: -kierowcę kat.
C+E Praca na terenie Polski Tel.
(091)397-19-82 , Kom.: 0 663-791-100
lub 0 663-791-104
Oferty pracy
spoza powiatu łobeskiego:
O 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
O Zachodniopomorskie Centrum Hurtowe “ROLHURT” w Szczecinie zatrudni: Murarzy, Spawacza Tel.
(091)311-78-11
O P.H. AUTEX w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę-konsultanta części samochodowych Tel. (091) 39 -734-11
O P.H.U „Margum” w Łobzie zatrudni:
Wulkanizatora Tel. (091) 39- 740-76
O Firma WORK SERVICE z Wrocławia
zatrudni osoby bezrobotne do pracy w
firmie „ODS” z siedzibą w Goleniowie. Praca w Stargardzie Szczecińskim
przy sklejaniu opakowań do telefonów
komórkowych.Transport zapewnia
pracodawca-zwrot kosztów dojazdu
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie.
Spotkanie z pracodawcą odbędzie się
18.09.2006 r. godz. 11.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie.

Z ¯YCIA POWIATU
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PRAWNY BUBEL
DOBERSKICH RADNYCH
(DOBRA) Gmina Dobra od 30
sierpnia nie ma podstawy prawnej
do udzielania pomocy socjalnej
dla uczniów z terenu swojej gminy.
Tego dnia Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał obowiązującą
dotychczas uchwałę za sprzeczną z
zasadami demokratycznego państwa prawa. Uchwała zawierała
zapis o jej mocy prawnej, która
miała obowiązywać na kilka miesięcy przed jej uchwaleniem. Uchwała
zawierała także zapis o obowiązku
przedstawiania faktur i rachunków
świadczących o kosztach ponoszonych przez starających się o
pomoc. W myśl uchwały, mającej
moc prawną od stycznia 2005 rodzice starający się o pomoc dla
swoich dzieci musieli wykazać się
rachunkami dotyczącymi okresu,

w którym uchwały tej treści jeszcze
nie było. Innymi słowy, doberscy

Nadzwyczajna sesja poœwiêcona
zarz¹dzaniu nieruchomoœciami
(ŁOBEZ) Jeszcze przed wakacjami władze gminy obiecywały zająć się kwestią zarządzania lokalami
użytkowymi i mieszkalnymi. Urzędnicy magistratu mieli przygotować
opracowanie dotyczące kosztów
każdego z rozwiązań. W ostatnim
numerze tygodnika zamieściłem wypowiedź burmistrza dotyczącą opracowanego kosztorysu. Przed sesją
podczas obrad komisji okazało się, że
wypracowany kosztorys nie zadowala w pełni radnych.
Podczas sesji przedstawiono trzy
koncepcje na zarządzanie lokalami.
Pierwsza z nich zakładała zarządzanie
całością mienia przez gminę. Druga
mówiła o zarządzaniu lokalami użytkowymi przez gminę, natomiast za-

Nowa
dzwonnica
w Karwowie
(KARWOWO) Trwają przygotowania do mających odbyć
się w najbliższy weekend dożynek w Karwowie. Podczas święta zabrzmi po raz pierwszy
dzwon nowo wybudowanej
dzwonnicy. Inicjatorem jej powstania był ksiądz Krzysztof Pokorski. W budowie konstrukcji
pomagał i nadzorował prace Jan
Piotrowski z Przytonia.
(gp)

rząd nad lokalami mieszkalnymi ma
sprawować wyłoniony w przetargu
zarządca. Trzecia koncepcja zakładała
utrzymanie dotychczasowego sposobu. W czasie dyskusji wiceburmistrz
poinformował zebranych o zmianie
stanowiska. Władze gminy uważają, że
zarząd nad lokalami użytkowymi powinien znajdować się w jej gestii, natomiast do rozstrzygnięcia pozostaje
kwestia administrowania lokalami
mieszkalnymi. Punkt drugi wniosków
komisji rewizyjnej po kilku miesiącach
został przyjęty przez władze gminy.
Przewodnicząca rady Elżbieta
Kobiałka postawiła wniosek o zwołanie jeszcze przed 22 września sesji
nadzwyczajnej poświęconej kwestiom zarządzania.
(gp)

radni uznali, że prawo może w tym
przypadku działać wstecz.
Uchwała przegłosowana w
sierpniu 2005 roku była odpowiedzią rady na pismo prokuratury
łobeskiej, dotyczące uchwały
podobnej treści z marca 2005
roku. Wówczas to prokurator
zwrócił uwagę na jej błędną konstrukcję. Regulamin przyznawania pomocy zamieszczony został
w załączniku, nie zaś w treści
uchwały. Radni poprawili się w
wspomnianej uchwale, dodając
jednocześnie zapis o obowiązku
przedkładania rachunków. Prokuratura Rejonowa w Łobzie
dwukrotnie zwracała radnym Dobrej uwagę na nieprawidłowość
takich zapisów. Sprawa trafiła w
końcu do WSA, skierowana tam
przez prokuraturę.
Na rozprawie nie pojawił się
żaden z przedstawicieli rady. (gp)
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Gminne do¿ynki Karwowo 2005

DO¯YNKI GMINNE
W KARWOWIE
2006
Program uroczystoœci Do¿ynkowych
w Karwowie w dniu 17.09.2006 r.
godz. 12:00 - Msza Święta,
Miejsce: kościół w Karwowie
Oprawa akustyczna (nagłośnienie mszy ŁDK)
Oprawa muzyczna: Orkiestra Dęta + Chór Dominanta
godz. 13:35 - Korowód Dożynkowy
• Orkiestra Dęta
• Kapela Ludowa „Łobuziacy”, “Opłotki”, Zespół Tańca Ludowego
• Wieńce
• Gospodarze Dożynek, Zaproszeni Goście, Mieszkańcy Gminy
Łobez i okolicznych miejscowości
godz. 14: 00 - uroczyste otwarcie Festynu Dożynkowego
• Kapela Ludowa „Łobuziacy” „Opłotki’” - „Przynosimy plon”
• Otwarcie Dożynek - wystąpienia gospodarzy i zaproszonych Gości
• Prezentacja wieńców dożynkowych, darów
Prezentacje kulturalne
godz. 14:00 – 15:00 - „ Blok Ludowy” (występy kapel i przyśpiewki)
godz. 15:00 – 16:00 - Prezentacje Świetlic Wiejskich
godz. 16:00 – 16:35 - „Blok Ludowy” -cd.
Godz. 16:30 – 17:00 - Ludowe Wybory Miss i Mistera Dzieci
godz. 17:00 – 17:30 - Kabaret „Ale Kicha” z Krosina
godz. 17:30 – 18:00 - Chór „Uśmiech”
godz. 18:00 – 18:30 - Kabaret „Ale Kicha” z Krosina
godz. I830 – 21:30 - Zabawa ludowa - zespół „Skan”
W przerwach między występami – konkursy i zmagania sołectw o nagrodę Starosty Dożynek.
Rozgrywki w Piłkę Siatkową dla dorosłych między sołectwami o puchar Burmistrza Łobza oraz blok zabaw i konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży trwać
będzie równolegle z blokiem kulturalnym.
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Decyzja premiera ju¿ jest
Powiat zyskuje prawo w³asnoœci. Stargard ma 30 dni na odwo³anie siê
(POWIAT) Jest juz decyzja w
sprawie reskiego szpitala. Pod koniec ubiegłego tygodnia do starostwa wpłynęła decyzja podpisana
przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja podjęta została 7
września.
Premier uchyla decyzję swojego
poprzednika z 6 czerwca. Premier
postanawia również przekazać prawo własności do budynków SPZZOZ położonych w Łobzie i Resku,
powiatowi łobeskiemu.

O podjętej decyzji poinformowany został również zarząd powiatu
stargardzkiego, wojewoda zachodniopomorski oraz Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Stargard ma 30 dni od momentu
doręczenia decyzji na wniesienie
skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie powstały przez ostatnie lata
dług pozostanie w kwestii powiatu
stargardzkiego. Zarząd powiatu był

organem założycielskim likwidowanego ZOZ – u i dług powstały w jednostce pozostanie jego zobowiązaniem.
Zarząd powiatu poszedł za ciosem i już udzielił promesy dla “Intermedu” Jacka Kargula, starającego
się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na dalsze prowadzenie szpitala w Resku. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że przeciwko
udzieleniu promesy był Andrzej Gradus, jeden z członków zarządu. (gp)

Obêdzie siê bez skalpela
(£OBEZ) £obeski
bioenergoterapeuta Ryszard
¯urowski cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹.
Ostatnio szuka³ u niego
pomocy pan £ukaszewicz.
Okaza³o siê, ¿e skuteczej.
Edward Łukaszewicz – Kilka
miesięcy temu zaczął boleć mnie
kręgosłup w okolicach szyi. Poszedłem do lekarza i sonograf
komputerowy wykazał spłycenie
kanału kręgowego. Zaczęły boleć
mnie również ręce. Lekarz
stwierdził, że powstało o w wyniku nacisku na rdzeń kręgowy.
Dowiedziałem się od lekarza, że
można to naprawić jedynie

Edward £ukaszewicz

na stole operacyjnym. W prawej
dłoni miałem wcześniej zerwane
ścięgna. Zrobiłem również badania i dowiedziałem się, że z tym
również muszę trafić do chirurga.
Stwierdziłem, że na nóż będzie
jeszcze czas. Za namową znajomego poszedłem do pana Ryszarda na seans. Już po pierwszej wizycie minął skurcz prawej dłoni i
zeszła opuchlizna. Odczuwam
nadal ból ale mogę już normalnie
posługiwać się rękami. Wcześniej
nie mogłem nawet ogolić się.
Redakcja – Czy sprawę wizyty u bioenergoterapeuty konsultował pan z lekarzem?
EŁ – Pani doktor nie miała nic
przeciwko temu. Miałem ustalić z
nią termin operacji ale stwierdziła, że jeżeli mam jakąś inną możliwość, to powinienem z niej
skorzystać. Jestem zadowolony
ze swojej decyzji i nieco zaskoczony efektami jednej wizyty.
Dla mnie jest to jakiś cud. Nie
mogłem ruszać ręką, a teraz
ruszam i to wszystko po jednej
wizycie.
Redakcja – Jak długo trwały
te bóle?
EŁ – Około dwóch miesięcy. Czekałbym jeszcze dłużej,
gdyby nie mój kolega. Do neurologa w Szczecinie zarejestrowano mnie dopiero na
grudzień. Żeby dostać się na badanie
rezonansem komputerowym
musiałem
uparcie walczyć o to w
gabinecie.
Redakcja
– Brał pan w
tym czasie
jakieś leki?

EŁ – Brałem lekarstwa przepisane przez lekarzy. Były to środki
przeciwbólowe. W międzyczasie
zatrułem się i trafiłem do szpitala.
Także stosowałem je krótko.
Redakcja - Kiedy miał pan zaplanowaną operację?
EŁ – To miałem uzgodnić z lekarzem. Teraz jednak wstrzymam
się od tego. Spróbuję również
przyjść do pana Ryszarda z tymi
kręgami szyjnymi. Lekarz powiedział mi też, że skoro mija ból, to
z operacją nie muszę się spieszyć.
Redakcja – Wierzył pan w to,
że może pan uzyskać tu pomoc.
EŁ – Trudno powiedzieć. Poszedłem tu za namową i muszę
powiedzieć, że efekty przerosły
moje oczekiwania.
Rozmawiał Grzegorz Paciorek
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Uchwa³a o gimnazjum

OPOZYCJA
NIE ŒPI
(RESKO) Gorliwość części reskich radnych w trwaniu w opozycji
wobec władz gminy w całej swojej
okazałości ukazała się podczas ostatniej sesji rady. Jednym z punktów
sesji była uchwała dotycząca zmiany
nazwy nowo powstałej szkoły. Od
1999 roku ulica, przy której znajduje
się szkoła zmieniła nazwę i żeby
wszystko było w porządku, władze
gminy przygotowały uchwałę, dotyczącą nazwy szkoły z uwzględnieniem zaszłych zmian. Sprawa wydawała się dość jasna i prosta. Okazało
się jednak, że nie tak do końca.
- Punkt drugi, paragraf trzeci
uchwały stwierdza, że “organizację
szkoły określi statut Gimnazjum
określony odrębną uchwałą rady”.
Ten zapis jest błędny. W myśl przepisów, statut szkoły po raz pierwszy
określa rada gminy. Miało to już
miejsce w 1999 rok. Kolejne zmiany
leżą w gestii rady pedagogicznej.
Dlatego rada nie może zajmować się
statutem – zauważył radny Adam
Seredyński.
- Proponuję przystąpienie do
głosowania. Jeżeli uchwała okaże
się błędna, wówczas wojewoda ją
odrzuci – odpowiedziała przewodnicząca rady Barbara Basowska.
Kilku radnych chciało jeszcze zabrać głos. Przewodnicząca zarządziła przerwę, po której radny Seredyński postawił wniosek o wykreślenie
wspomnianego paragrafu. Wniosek
nie przeszedł, większości radnych
bowiem wstrzymała się od głosowania. W związku z tym przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
uchwałą. Uchwała została przyjęta.
Gimnazjum ma już pełną urzędową nazwę.
(gp)

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
Sygn. akt II K 362/06 Ds. 582/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Dnia 17 sierpnia 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 17.08.2006 r. sprawy Mirosława Siestrzykowskiego, s. Mieczysława i Stefanii z d. Olejnik, ur. 15 marca 1965 r. w Resku oskarżonego
o to, że: w dniu 26 maja 2006 r. o godz. 19.30 na drodze publicznej nr 41-360 w miejscowości
Sosnowo, gm. Resko, woj. zachodniopomorskie, nie stosując się do wyroku Sądu Rejonowego
w Łobzie II Wydz. Karny sygn. akt II K 488/04, orzekającego zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 lat, kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
tj. o czyn z art. 244 kk w zb. z art. 178a par. 2 kk w zw. Z art. 11 par. 2 kk orzeka:
oskarżonego Mirosława Siestrzykowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza
mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk, 72 par. 1 pkt 5 kk i art. 73 par.
1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo
zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat zobowiązując go do powstrzymania się od nadużywania alkoholu i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;
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;
na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.
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Sybiracy zapraszaj¹ na rocznicowe obchody

¯ywi
z³o¿¹ ho³d
zmar³ym

(POWIAT) Związek Sybiraków w Łobzie
uczci rocznicę powrotu z zesłania do ojczyzny. Sybiracy co roku upamiętniają dzień 17 września, nawiązując do inwazji Rosji Sowieckiej na
Polskę w 1939 roku. Była ona skutkiem podpisania zdradzieckiego paktu o rozbiorze Polski przez Niemcy i ZSRR, który podpisali ministrowie
spraw zagranicznych Niemiec Joachim Ribbentrop i ZSRR Wiaczesław Mołotow.
Obchody w Łobzie rozpoczną się już 15 września, Mszą
świętą o godz. 12.00 w kościele parafialnym. O godz. 13.00
odbędzie się akademia rocznicowa w ŁCT (były internat liceum,
obok starostwa). Po akademii Zarząd Koła zaprasza na obiad. 17
września spotkają się przy pomniku na cmentarzu o godz. 12.00
i żywi złożą hołd zmarłym.
(r)

Wodociąg
własnymi siłami
(GOZDNO) Trwająca na początku mijającego już lata susza
dała się mocno we znaki mieszkańcom wsi pozbawionych wodociągów i czerpiących wodę ze
studni. W jednej z takich miejscowości w Gozdnie studnie wyschły całkowicie i mieszkańcy
zwrócili się do władz samorządowych Reska z prośbą o pomoc.
- Mieszkańcy wsi mają świadomość tego, że nie będziemy w

stanie podciągnąć ich do wodociągu
własnymi
środkami.
Zwrócili się do nas z prośbą o
opracowanie projektu, który
wykonany zostanie ich własnymi
środkami. Twierdzą, że są w stanie to zrobić ze względu na niewielką odległość do najbliższego
ujęcia wodociągowego – powiedział na ostatniej sesji rady burmistrz Olszewski, przedstawiając wniosek mieszkańców. (gp)

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
Sygn. akt II K 364/06 Ds. 627/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Dnia 17 sierpnia 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 17.08.200 r. sprawy Józefa Jedynaka,
s. Mieczysława i Zenony z d. Paterowicz, ur. 21 stycznia 1953 r. w Szczecinie; oskarżonego o to, że:
w dniu 17 maja 2006 r. około godziny 12.30 na trasie nr 144, pomiędzy miejscowościami Chociwel – Dobropole, gm. Dobra kierował samochodem osobowym marki Fiat
126p o nr rej. ZST 08 AH, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 2,63 promila alkoholu we krwi, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk orzeka:
Oskarżonego Józefa Jedynaka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
przestępstwa i za to na podstawie art. 178a par. 1 kk wymierza mu karę grzywny w
wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10
(dziesięciu) złotych;
na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o
opłatach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn.
zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu
opłatę w kwocie 100 (sto) złotych.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

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

SZKO£A
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Stan szkó³ w powiecie
(POWIAT) Rozpoczêty niedawno rok szkolny jest okresem
intensywnej pracy nauczycieli i dyrektorów placówek. Jeszcze
do koñca nie oszacowano liczby uczniów w poszczególnych
szko³ach. Wci¹¿ trwaj¹ zapisy i przenoszenie siê uczniów.
Z roku na rok zmniejsza siê liczba dzieci. Mimo to wci¹¿
brakuje wykwalifikowanych nauczycieli szczególni jêzykowców.
Kilkoro nauczycieli odesz³o w tym roku na emeryturê.
Przedstawiamy dane dotycz¹ce szkó³ podstawowych
i gimnazjów w powiecie ³obeskim. Za tydzieñ opublikujemy
dane dotycz¹ce szkó³ ponadgimnazjalnych.

Szko³a Podstawowa
w Siedlicach
Naukę w szkole rozpoczęło 68
uczniów skupionych w pięć oddziałów. 16 dzieci uczęszczać będzie w
tym roku do zerówki. W szkole nie
odnotowano większego spadku
liczby dzieci.

Gimnazjum w £obzie
Szko³a Podstawowa
w Starogródku
W Starogródku do szkoły przyszło 104 uczniów i 13 przedszkolaków
z zerówki. Uczniowie uczą się w małych klasach. Jest korzystne pod
względem prowadzenia pracy z
uczniami na odpowiednim poziomie.
Od pierwszego września obowiązki
dyrektora szkoły pełni Wioletta Pieńczakowska. Poprzednia dyrektor Cecylia Degler odeszła na emeryturę.

Szko³a Podstawowa
w Dobrej
Do podstawówki doberskiej
uczęszczać będzie w tym roku 344
uczniów. Do zerówki trafiło 30 dzieci.
W tym roku do szkoły pierwszy raz
przyszły 43 osoby. W szkole istnieje
17 oddziałów. W większości roczników istnieją dwa oddziały. Jedynie w
klasach 3 i 6 istnieją 3 oddziały. Jeszcze kilka lat temu liczba uczniów
zgrupowanych w trzech oddziałach
w jednym roczniku była normą.
W tym roku 37 – letnią pracę jako
nauczyciela zakończyła pani Halina
Bil, prowadząca nauczanie zintegrowane, dotyczące trzech pierwszych
klas. W tym roku pracę w szkole roz-

poczęły panie Sylwia Beśka – prowadząca nauczanie zintegrowane, Małogorzata Osuchowska – anglistka
oraz Agnieszka Sosnowska, zajmująca się nauczaniem indywidualnym.

Gimnazjum w Dobrej
Doberskie gimnazjum wzbogaciło swoją kadrę nauczycielską o jednego nauczyciela języka angielskiego, posiadającego
pełne kwalifikacje do nauki
zawodu.
Do szkoły będzie w tym
roku chodzić 220 uczniów.
W szkole jest 59 pierwszoklasistów. 8 z nich trafiło
do klas pierwszy po raz
drugi.

Szko³a Podstawowa
w Resku
W szkole naukę podjęło 358
uczniów w 17 oddziałach. Szkoła zatrudnia 29 nauczycieli z wicedyrektorem Beatą Madej. Obowiązkowo
języka angielskiego uczą się pierwszoklasiści. Szkoła będzie realizować priorytety ministerialne dot.
wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Gimnazjum w Resku
W tym roku do gimnazjum przyszło 325 uczniów. Jest o 21 uczniów
mniej niż w roku poprzednim.
92 dzieci to pierwszoklasiści.
Średnia klasa liczy 25 uczniów. Najliczniejsze są klasy drugie. W szkole
pracuje 28 nauczycieli. W sierpniu
szkole udało się zatrudnić dwóch
językowców, panie Martę Barczyk i
Izabelę Dudziec.

Szko³a podstawowa w
Wêgorzynie
W tym roku naukę w węgorzyńskiej podstawówce rozpoczęło 343
uczniów. W klasach pierwszych znalazło się 46 dzieci. Do zerówki przyszło
24 sześciolatków. W tym roku zmniejszono o jeden liczbe oddziałow w
szkole. W roku poprzednim do szkoły

chodziło 362 uczniów, zgrupowanych
w 16 oddziałach. Pracę w placówce zakończyły w tym roku panie Kazimiera
Morawska, ucząca dotychczas przyrody oraz Elżbieta Ornatowska, będąca dotąd wychowawcą w świetlicy. W
tym roku pracę w szkole rozpoczęła
nauczycielka matematyki pani Anna
Jarmołowicz-Pieróg.

Gimnazjum w Wêgorzynie
W tym roku 308 uczniów rozpoczęło naukę w węgorzyńskim gimnazjum. W klasach pierwszych znalazło się 96 uczniów. W roku poprzednim było ich 102. w szkole zatrudniono na stanowisku wicedyrektora
panią Barbarę Kwęćko. Przez kilka
ostatnich lat w szkole nie było takiego stanowiska. W szkole zatrudniono nauczyciela języka niemieckiego,
którego nauczanie prowadzić się
będzie ponadobowiązkowo w
pierwszych dwóch klasach.

Szko³a podstawowa
w Be³cznej
W tym roku naukę rozpoczęło 92
uczniów – o 10 mniej w stosunku do
roku poprzedniego. Do zerówki trafiło 13 dzieci, natomiast do klasy pierwszej 10 uczniów. Szkoła rozpoczęła
rok szkolny pod kierownictwem nowego dyrektora pana Piotra Kielana.

Szko³a Podstawowa nr 2
w £obzie
Do „dwójki” przyszło w tym roku
653 uczniów. Do klas pierwszych trafiło 78 uczniów.
W tym roku pracę w szkole zakończył pani Mariola Janiszewska,
pracująca dotychczas jako pedagog
w “szkole życia” oraz pani Mirosława Górecka, nauczycielka nauczania
zintegrowanego.

Szko³a Podstawowa nr 1
w £obzie
W łobeskiej “jedynce” 2/3
uczniów pochodzi z miejscowości
położonych poza Łobzem. Do pierwszych klas przyszło 54 dzieci. W 2005
roku w szkole uczyło się 379
dzieci. W tym roku liczba ta
spadła o 6 osób. Nowym wicedyrektorem w szkole została pani Beata Zapalska.

szyła się o około 40 osób. Na emeryturę odeszła pani Krystyna Sola.
Zastąpiła ją, pracująca wcześniej w
bibliotece, pani Joanna Marek.

Szko³a Podstawowa
w Runowie Pomorskim
W tym roku zaplanowano przyjście 176 uczniów. Szkoła posiad swoje
filie w Sielsku i Mieszewie. W obu miejscowościach dzieci uczą się w oddziałach połączonych (od zerówki do klasy trzeciej). W Sielsku naukę rozpoczęło 29 dzieci, natomiast w Mieszewie – 16. W Runowie jest 20 pierwszoklasistów, w Sielsku – 5, w Mieszewie
– 4. W szkole i jej filiach spadek liczby
uczniów nie jest tak wyraźny w stosunku do innych placówek. Do sielskiej zerówki przyszło w tym roku 13
sześciolatków. Takiej liczby nie odnotowano tam już dawno. Średnia klasa
liczy 18 – 20 uczniów.
Spadek liczby dzieci nastąpił w
tym roku wyraźnie w Mieszewie. W
roku ubiegłym uczęszczało tam 22
dzieci. W związku z tym połączono
tam oddziały, a pracująca tam nauczycielka mianowana przeniesiona
została do Rynowa. W szkole zatrudniono w tym roku anglistę, zdobywającego obecnie kwalifikacje.

Zespó³ Szkó³
w Radowie Ma³ym
Radowski zespół szkół składa się
z gimnazjum i szkoły podstawowej.
W gimnazjum rozpoczęło naukę 206
uczniów. W pierwszej klasie znalazło
się 65 uczniów. W czerwcu szkołę
opuściło 75 uczniów. W podstawówce znalazło się 212 uczniów. Pod koniec roku szkolnego szkołę opuściło
44 dzieci, natomiast nowi uczniowie
zasilili szkołę w liczbie 27. Szkoła odnotowuje zatem spadek liczby
uczniów. Mimo to w tym roku nie
zmniejszono liczby oddziałów. Pewnym światełkiem w tunelu jest zwiększona w tym roku liczba dzieci w zerówce. W tym roku przyszło 35 dzieci.
W szkole zatrudniono w tym
roku 6 nowych nauczycieli na
miejsce 8, którzy zakończyli w tym
roku pracę.
(gp)

Gimnazjum w £obzie
W gimnazjum naukę podjęło 609 uczniów. 202 gimnazjalistów trafiło do siedmiu
klas pierwszych. Liczba
uczniów stale maleje. W tym
roku liczba uczniów zmniej-

S.P. w Starogródku
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Szko³a Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Resku

Przekazano sztandar szkole
...”Każdy ma w życiu swoje Westerplatte –
jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić,
słuszną sprawę, o którą trzeba walczyć, obowiązek,
od którego nie można się uchylić”...
(RESKO) Szkoła Podstawowa w
Resku zainaugurowała rok szkolny
2006/2007 z nowo powołanym dyrektorem Bożeną Tomecką. Ważnym wydarzeniem podczas inauguracji było
przekazanie sztandaru szkole przez
dyrektora rozwiązanego już Zespołu
Szkół Gimnazjalnych Adama Szatkowskiego. W ten sposób dyrektor żegnał
się ze swoją ukochaną szkołą, w której
zarządzał przez 27 lat. Historia sztandaru szkoły sięga roku 1973. Wtedy to
odbył się plebiscyt na patrona szkoły,
którym został mjr Henryk Sucharski,
bohater z Westerplatte. Nadanie imienia
szkole zostało połączone z wręczeniem
sztandaru. Przez 33 lata wyznaczany
był poczet sztandarowy. Służba przy
sztandarze to honor i najwyższe wyróżnienie jakie może spotkać ucznia w
szkole.
W bieżącym roku szkolnym poczet
sztandarowy stanowili: chorążowie
Kacper Adamcewicz z kl.VI b i Jakub
Gradus z kl. VI c, asystę Natalia Czaban
z kl. VI b, Małgorzata Muszyńska z kl.
VI b, Magda Tkacz z kl. VI b i Justyna
Choroszko z kl. VI c. Sztandar szkoły
umieszczony jest w Sali Tradycji, którą
REKLAMA

utworzono w szkole w 1983 r., w dziesiątą rocznicę ufundowania sztandaru.
Sztandar posiada swoją kronikę, w której notuje się każde wyprowadzenie z
Sali Tradycji i jego asystę. Jest on nieodłącznym elementem wszystkich najważniejszych uroczystości szkolnych.
Nasza szkoła będzie nadal promowała tradycje szkolne, związane z jej
patronem mjr Henrykiem Sucharskim.
Należymy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubu Szkół Westerplatte,
obchodzimy święto patrona.

Obecnie w szkole naukę podjęło
358 uczniów w 17 oddziałach. Zatrudniamy 29 nauczycieli z wicedyrektorem
Beatą Madej. Obowiązkowo języka
angielskiego uczą się pierwszoklasiści.
Będziemy realizować priorytety ministerialne dot. wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
Uczniom życzymy samych radosnych chwil, a wszystkim związanych
z naszą szkołą samych sukcesów. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Resku.
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Podinspektor
poszukiwany
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: Podinspektor
Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie o kierunku praca
socjalna-preferowane wykształcenie wyższe
b) Staż pracy minimum 3 lata
c) Wiedza w zakresie pracy socjalnej
d) Znajomość ustawy o pomocy
społecznej
e) Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
f) Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
g) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
h) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
i) Umiejętność obsługi komputera
j) Stan zdrowia pozwalający na
wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
k) niekaralność
Dokumenty aplikacyjne należy
składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Łobzie przy ul. Bema 27, 73-150
Łobez, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor w
terminie do dnia 18.09.2006 r. do
godz. 13.00
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Tiry przez
Niepodleg³oœci, Segala
drog¹ g³ówn¹
(ŁOBEZ) Budząca wiele kontrowersji i sporów organizacja ruchu na
skrzyżowaniu ulic Segala i Niepodległości zostanie zmieniona jedynie
połowicznie. Decydujące okazać się
mogą możliwości finansowe Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Koszalinie. Powrót do organizacji ruchu
sprzed lipca 2005 roku może kosztować zarząd nawet 25 tys. zł. Taki
koszt wynika z konieczności postawienia nowych znaków i opracowania stosownej dokumentacji. Drogi
wojewódzkie nie dysponują taką
kwotą. W związku z tym zarząd
wysłał do Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi – organu podejmującego ostateczną decyzję – pismo informujące o kosztach przywrócenia starej organizacji ruchu.
Brak pieniędzy w zarządzie dróg
spowodować może przyjęcie rozwiązania połowicznego. Ruch tirów
skierowany zostanie przez ulicę
Niepodległości, która nadal będzie
drogą podporządkowaną.
(gp)

Policjanci
zagraj¹
w pi³kê w
³obeskiej hali

INFORMACJE
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Telefony komórkowe w szko³ach staj¹ siê powa¿nym problemem

Plaga czy potrzeba czasu?

(POWIAT) Telefony komórkowe, rozpowszechnione praktycznie
wszędzie, dotarły już dawno do
szkół, stwarzając nowe możliwości
uczniom, z których nauczyciele nie
zawsze są zadowoleni. Telefony
stworzyły dla kadry szkolnej dodatkowy problem; często dochodzi do
ich kradzieży, zagubienia, ale najbardziej denerwujące jest ich często
bezmyślne używanie na lekcji i przerwach lekcyjnych. W dużych zbiorowiskach staje się to po prostu
plagą, tym bardziej, że mało który
rodzic poucza dziecko, jak ma się z telefonem zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych i pracy nauczycieli. Dzieciom najczęściej telefon
służy do zabawy; robią
zdjęcia, wysyłają
smsy, bawią
się grami.

Poszczególne szkoły w naszym
powiecie przyjęły różne rozwiązania
w kwestii korzystania uczniów z komórek. W części ze szkół położonych na terenach wiejskich problem
ten nie występuje w zbyt dużym
stopniu. Trudno określić liczbę dzie-

ci posiadających telefony. Można
jedynie stwierdzić, że ich obecność
nie jest zbyt wielka i nie nastręcza
kłopotów nauczycielom z Bełcznej
czy z Siedlic. Żadna z wiejskich szkół
nie ma punktu w swoim regulaminie,
odnoszącego się do noszenia komórek w szkole.
Niewielka skala tego problemu w
wiejskich szkołach wcale nie oznacza małej obecności aparatów u
dzieci wiejskich. Władze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łobzie, w której 2/
3 uczniów pochodzi z terenów wiejskich, rozważają w rozpoczętym roku
szkolnym
przyjęc i e
okre-

ślonej
regulacji.
W
reskim gimnazjum obowiązuje bezwzględny
zakaz posługiwania się
telefonami w czasie zajęć lekcyjnych. Wszystkie szkoły nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zaginięcia aparatu. W gimnazjum w Węgorzynie, w regulaminie
szkoły, istnieje zapis zakazujący
przynoszenia do szkoły zbędnych
przedmiotów, a do takich zaliczono
telefony. W niektórych placówkach
obostrzenia dotyczą nie tyle samych

komórek, co ich używania. W podstawówce w Dobrej uczniowie mogą
używać telefonów jedynie do prowadzenia rozmów poza lekcjami. Nie
mogą nagrywać, czy robić zdjęć na
terenie szkoły. Niektóre szkoły, jak
na przykład węgorzyńska podstawówka, wręcz wzbraniają się przed
przyjęciem konkretnych zapisów w
regulaminie, licząc na współpracę na
linii uczeń, rodzic, nauczyciel i wzajemny szacunek.
Istnieją również różne rozwiązania dotyczące egzekwowania zakazu. Przypadek użycia telefonu w reskim gimnazjum prowadzić może do
odebrania telefonu przez nauczyciela i przekazanie go pedagogowi, który o zaistniałej sytuacji informuje rodzica. Ciekawy jest również stosunek
rodziców do zaistniałej sytuacji. Reagujący najszybciej, przychodząc po
telefon często są oburzeni faktem
jego zabrania ich dziecku. Ci, którzy
przychodzą nieraz po upływie miesiąca, w pełni rozumieją racje szkoły.
Szkoła w Starogródku jest mniej restrykcyjna. W przypadku użycia telefon trafia do depozytu i znajduje się
w nim do końca zajęć lekcyjnych.
Większość placówek nie podjęła
jeszcze żadnych konkretnych rozwiązań w tej materii, chociaż w szkołach problem jest dostrzegany. Rosnąca liczba nastoletnich (a nawet
młodszych) posiadaczy telefonów
komórkowych może wymusić pojawienie się takich, czy innych zapisów w regulaminach szkół. Uzależnione jest to nie tylko od postępu technicznego i rosnącej dostępności jego efektów, ale także od sytuacji wewnątrz szkół. Ścisłe regulacje w tej materii mogą wystąpić
wcześniej w szkołach, gdzie między uczniami, nauczycielami i rodzicami często bywają napięte i
niezdrowe sytuacje.
(gp)

Sytuacja poprawi³a siê, czêœciej zapinamy pasy

(ŁOBEZ) W najbliższą sobotę w
łobeskiej hali sportowej odbędzie się
IV Międzynarodowy Turniej Piłki
Halowej drużyn IPA (International
Police Association). Turniej po raz
drugi odbędzie się w Łobzie. Wezmą
w nim udział: IPA Anklam (Niemcy),
KPP Białogard, KPP Choszczno,
IPA Gdynia, KPP Goleniów, IPA
Lublin oraz KWP Szczecin. Turniej
rozpocznie się o godzinie 9:00, zakończy zaś o godzinie 16:00. Policjanci
grać będą o puchar prezesa Zachodniopomorskiej Grupy IPA. Organizatorzy turnieju zapraszają.
(r)

Mog¹ uratowaæ ¿ycie

(POWIAT) Na terenie powiatu
łobeskiego wzrosła liczba kierowców zapinających pasy bezpieczeństwa. Jednak ostatnie działania policji ujawniły 13 kierowców,
którzy nie przestrzegali przepisów
w tym zakresie. A pasy mogą uratować życie.
Specjaliści oceniają, że 50 proc.
osób, które zginęły w wypadkach
mogłoby żyć, gdyby mieli zapięte
pasy. Jak wynika z policyjnej statystyki, 72 proc. kierowców i pasażerów z przodu zapina pasy, ale tylko
47 proc. robi to siedząc z tyłu. Szcze-

gólnie ma to znaczenie poza obszarem zabudowanym, bo jak wynika
ze statystyk, dochodzi tam do 28
proc. Wszystkich wypadków, ale
ginie w nich aż 52 proc. wszystkich
ofiar wypadków. Na 72 proc. wypadków w obszarze zabudowanym
ginie co 14 osoba, poza tym obszarem już co piąta.
Chcąc przypomnieć o przestrzeganiu tych przepisów policja łobeska w miniony piątek przeprowadziła działania kontrolne ukierunkowane na ujawnienie kierowców i pasażerów nie zapinających pasy i

stosowania innych urządzeń
ochronnych – fotelików dla dzieci i
siedzisk. Na 71 skontrolowanych
pojazdów ujawniono 12 naruszeń
tych przepisów przez kierowców i
jedno przez pasażera.
- Muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie wzrosła liczba kierowców zapinających pasy. - ocenił
szef łobeskiej „drogówki” asp.
sztab. Henryk Michalski.
Warto przypomnieć, że za niezapinanie pasów można otrzymać mandat w wysokości 100 zł oraz 2 punkty, a za brak fotelika 150 zł i 3 pkt. (r)
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Plac im. Marka Romejki

Po wysłuchaniu narzekań na
wręcz ślamazarną przebudowę placu przy urzędzie miejskim w Łobzie,
mój rozmówca na końcu zasugerował, że w tym „szaleńczym” tempie
może być ukryta metoda. Plac będzie
robiony tak długo, aż nadejdą wybory, i wtedy otworzy się go z pompą,
by pokazać łobeskim ludkom wielkie
osiągnięcie władzy.
W związku z tym proponuję, by
wraz z otwarciem nazwać ten plac
imieniem burmistrza Marka Romejki.
To znakomita okazja do wypromowania legendy o Łobzie.
Legendarny przywódca łobeskiej „Solidarności”, jej głosami zostaje burmistrzem I kadencji. Ponoć
nie zdążył, albo zdążył (legenda nie
musi wyjaśniać wszystkich szczegółów) zapisać się do PZPR, gdy ta
rozwiązała się. W trzeciej kadencji

stracił mandat po tym, jak sąd ukarał
go za oszustwo. Spektakularnie wybrany na burmistrza IV kadencji głosami łobeskiego SLD, po legendarnych rozróbach politycznych inicjowanych przez jego komitet wyborczy, nawet z udziałem TVP. Komitet
przeszedł do legendy, Marek Romejko do urzędu. Do legendy przeszły
jego obietnice rozliczenia poprzedniej kadencji i walki z układami.
Legendą stały się jego zmagania
z przeciwnościami losu i opozycją w
sprawie postawienia szaletu miejskiego. Po ciężkich bojach – postawił! Wyczerpany nie dał już rady z legendarną modernizacją ZEC.
Nazwanie placu im. Marka Romejki pomogłoby stworzyć łobeską,
a może i pomorską legendę, jakich
obecnie mało w literaturze przedmiotu, a jakie funkcjonują na temat pra-

starych pomorskich książąt, mokradeł i czarownic. Do tej historii powinna być włączona legendarna kąpiel burmistrza w fontannie i kilka
innych ekscesów pomiędzy kadencjami. Nazwanie placu jego imieniem, powstającego w takim trudzie,
byłoby klamrą spinającą legendę o
człowieku, który nie kłaniał się pracy. Coś na kształt legendy o gen.
Karolu Świerczewskim, który nie kłaniał się kulom (to podpowiedź dla
potencjalnych biografów).
Opracowaniem legendy mógłby
zająć się równie legendarny, bo nie
istniejący w urzędzie wydział promocji. Na placu przewodnik mógłby
opowiadać turystom łobeską legendę, dla uwiarygodnienia jej
oprowadzając po ciekawszych
miejscach miasta; począwszy od restauracji Stodoła (ze wskazaniem na

WNIOSKI REWIZORÓW
PRZYJÊTE
(£OBEZ) Rada miejska w £obzie przyjê³a stanowisko
w sprawie wniosków komisji rewizyjnej, zajmuj¹cej siê
kilka miesiêcy temu spraw¹ umowy gminy z zarz¹dc¹
nieruchomoœci „Administratorem”.
Stanowisko wstępne opracowała obradująca wcześniej komisja
budżetowa. Pierwszy wniosek dotyczył rozwiązania umowy z “Administratorem”. Wniosek ten gmina zrealizowała pod koniec kwietnia, wypowiadając firmie umowę. Drugi
wniosek był stanowiskiem komisji,
która uważała, że lokalami użytkowymi powinna zarządzać gmina. Trzeci
wniosek obligował burmistrza do
ścisłego określenia zakresu kompetencji i odpowiedzialności kierowników poszczególnych wydziałów.
Radni podkreślali również rolę wiceburmistrza i inspektora do spraw
kontroli wewnętrznej w egzekwowaniu obowiązków kierowników poprzez bieżącą kontrolę.
Czwarty wniosek zmodyfikowany został przez komisję budżetową.
Pierwotne stanowisko komisji rewizyjnej mówiło o konieczności zwrotu pieniędzy przez firmę „Administrator” za niewykonaną usługę. W
czerwcu i w maju 2005 roku, mimo, że
obowiązywała już umowa o zarządzanie lokalami użytkowymi, faktyczny zarząd nad nimi sprawowali
urzędnicy gminy. Firma otrzymała za
zarządzanie w tych miesiącach

17129,24 zł. Według komisji taką
kwotę burmistrz powinien odzyskać. Na początku lipca br. burmistrz
zasięgnął opinii radcy prawnego.
Według tej opinii wniosek komisji
był nieuzasadniony, gdyż pomimo
braku dokumentacji firma wywiązywała się z umowy. Wobec takiej opinii komisja budżetowa przyjęła stanowisko, mówiące o konieczności
przeprowadzenia negocjacji z firmą
w sprawie zwrotu pieniędzy za
okres, w którym zarządzaniem zajmowali się pracownicy urzędu.
Ostatni punkt wniosków końcowych mówił o konieczności poinformowania o zaistniałych nieprawidłowościach Regionalną Izbę Obra-

chunkową. Podczas opracowywania stanowiska wstępnego komisja
budżetowa zawnioskowała o poinformowaniu wstępnie RIO, a po uzyskaniu jej stanowiska powiadomienie prokuratury.
Podczas głosowania nad stanowiskiem radny Henryk Musiał zapytał się o sposób głosowania nad stanowiskiem.
- Jeżeli będziemy głosować nad
poszczególnymi punktami, wówczas będę miał jasność jak zagłosować. W przypadku głosowania nad
całym stanowiskiem, będę miał problem. Zgadzam się bowiem z większością wniosków, poza punktem
trzecim – powiedział.
Obecna na sali radca prawna
stwierdziła, że skoro przyjęto taki
sposób na komisji, w taki sam sposób winno głosować się na sesji.
Za przyjęciem stanowiska komisji budżetowej głosowało 9 radnych, 1 był przeciw, 3 wstrzymało
się od głosowania.
(gp)

balkon), poprzez Plac 3 Marca i tory,
jako miejsca politycznego comebacku naszej legendy (w pobliżu,
niby przypadkiem, zahaczyć o
ZEC), później mijając most opisać
legendarną, bo nieistniejącą już
knajpkę, gdzie odbywały się słynne
polityczne narady przy oranżadzie,
przy fontannie opowiedzieć legendę o złotej rybce (wybierzcie mnie,
a spełnię wasze życzenia - rybka
może być prawdziwa, można ją
wpuszczać tuż przed pojawieniem
się wycieczki), a zakończyć w parku
miejskim, opisując tajemnicze, a
więc równie legendarne, zniknięcie
dwóch tysięcy drzew.
Tym sposobem Łobez mógłby
zyskać rozgłos i wędrujące za nim
pieniądze. No cóż, stare podanie głosi, że z braku laku dobry jest i kit.
Kazimierz Rynkiewicz

O ogrodzeniu na Obr.
Stalingradu podczas sesji

Lipy kontra
p³ot
(ŁOBEZ) Kilka tygodni temu pisałem o sypiącym się płocie przy ulicy Obrońców Stalingradu. Władze
gminy miały przygotować ekspertyzę dotyczącą naprawy zabytkowego
ogrodzenia, którego stan zagraża
przechodniom. Sprawa płotu po raz
kolejny poruszana była na ostatniej
sesji rady miejskiej w Łobzie. O decyzje gminy w sprawie płotu zapytał
radny Kazimierz Chojnacki.
- Przy płocie rosną lipy. To komplikuje całą sprawę. W związku z tym, że
jesteśmy na zieleń bardzo wyczuleni
musimy rozpatrzyć remont płotu pod
względem bezpieczeństwa drzew. Nie
otrzymałam jeszcze ekspertyzy, ale
znam już jej treść. Lipy są do zachowania, pod warunkiem likwidacji chodnika. Jeżeli chodnik postanowimy zostawić, wówczas trzeba będzie wyciąć
lipy. Gdy otrzymam ekspertyzę prześlę ją do Zarządu Dróg Powiatowych,
do którego należy ta droga. Dołączę do
niej prośbę o wyrażenie zgody na likwidację tego chodnika. Nie sądzę jednak
by zarząd, ze względów bezpieczeństwa, zrezygnował z tego chodnika –
odpowiedziała Ewa Ciechańska - kierownik wydziału nieruchomości i
ochrony środowiska.
Odpowiedź pani kierownik wskazuje na to, że trzeba poczekać na zawalenie się płotu lub rozsypanie się
chodnika. Jeżeli zawali się ogrodzenie, to możliwe, że komuś na głowę.
Wówczas to odszkodowanie będzie
płacić gmina, czyli my, jej mieszkańcy.
Nasuwa się również trzecie rozwiązanie - dość modne i mające już
parę razy w tej gminie miejsce . Lipy
po prostu znikną. Ot tak sobie. (gp)
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PRAWYBORY
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Prawybory „Samorz¹d 2006”

Mój burmistrz, mój radny (cz. 3)
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 charakteryzować 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. Dzisiaj pierwsza krótka
ocena czytelniczki z Łobza.
Kazimierz Rynkiewicz
Listy i kupony prosimy przesyłać na adres: Tygodnik Łobeski, ul.
Słowackiego 6, 73-150 Łobez

Kandydaci
zaproponowani
przez naszych czytelników i ilość
głosów, jakie dotychczas otrzymali.
SEJMIK
1. Halina Szymańska - 39, Wiesław Rymszewicz - 4, Leszek Gajda 1, Tomasz Małecki - 3, Ryszard Sola
(leśnik) – 4, Wiesław Bernacki – 7,
Romuald Dubicki – 7, Ryszard Sola
(wiceburmistrz) – 5, Antoni Gutkowski – 3, Kazimierz Chojnacki – 1,
Wincenty Nowik – 1, Bożena Zarecka – 2, Mariusz Wijatyk – 4, Piotr
Ćwikła – 1, Elżbieta Kamińska – 1,
Maria Płóciennik – 1, Jan Olszewski
– 1, Adam Szatkowski – 1, Barbara
Basowska – 1, Michał Karłowski - 3
STAROSTA
1. Wiesław Bernacki – 32, Antoni
Gutkowski - 20, Tadeusz Jóźwiak –
20, Romuald Dubicki – 7, Wiesław
Rymszewicz – 3, Ireneusz Kabat – 2,
Zdzisław Szklarski – 1, Jan Olszewski – 3, Halina Szymańska - 3
ŁOBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola (leśnik) - 33, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 7, Andrzej Sędecki – 6,
Ewa Ciechańska - 1, Romuald Dubicki – 7, Krystyna Bogucka – 17,
Bożena Zarecka – 2, Elżbieta Pilecka – 1, Bogdan Górecki – 7, Sławomir Kobarynka – 1, Franciszek Stefanowski – 1, Czesław Kamiński –
5, Seweryn Robaszkiewicz - 3

Radny Miasta i Gminy: Bożena
Zarecka - 7, Leszek Gajda - 21, Zbigniew Pudełko – 6, Krystyna Bogucka - 15, Henryk Stankiewicz 17, Ryszard Sola (wiceburmistrz)
– 7, Roman Witulski – 8, Seweryn
Robaszkiewicz – 10, Agnieszka
Kielar – 5, Bogdan Górecki - 3, Elżbieta Szulc – 3, Zdzisław Bogdanowicz – 2, Kazimierz Chojnacki –
2, Romuald Dubicki – 7, Henryk
Musiał – 1, Stanisława Podyma –
1, Janina Rybak – 1, Małgorzata
Zieniuk – 1, Wanda Biela – 1, Janina Skawroń – 1, Marcin Łukasik
– 2, Ryszard Sola (leśnik) – 1, Andrzej Sędecki – 1, Antoni Kużel –
6, Andrzej Kowalczyk – 1, Czesław Kamiński – 3, Ignacy Majchrowicz - 3
Radny Powiatu: Henryk Musiał - 16, Antoni Gutkowski – 27,
Tadeusz Jóźwiak - 7, Ewa Ciechańska – 7, Zdzisław Bogdanowicz - 3, Kazimierz Chojnacki – 8,
Romuald Dubicki – 7, Teresa
Żabska – 1, Andrzej Sędecki – 2,
Wiesław Małyszek – 1, Ryszard
Sola (leśnik) – 2, Henryk Stankiewicz – 3, Stanisława Podyma – 2,
Halina Kamińska – 5, Andrzej
Kowalczyk – 1, Henryk Kmieć – 1,
Jan Woźniak - 3
RESKO
Burmistrz: Arkadiusz Czerwiński - 31, Jan Olszewski – 4, Wanda
Dranczewska – 3, Paweł Manowiec
– 9, Cecylia Degler - 2
Radny Miasta i Gminy: Paweł
Manowiec - 1, Maria Paprocka-Wall
– 18, Adam Szatkowski - 3, Barbara
Basowska - 6, Arkadiusz Czerwiński
– 7, Roman Gojlik – 1, Jan Olszewski
– 7, Jan Michalczyszyn - 1
Radny Powiatu: Jan Michalczyszyn – 24, Cecylia Degler - 9, Paweł
Manowiec - 3, Jan Olszewski – 2,
Adam Szatkowski – 4, Barbara Basowska – 1, Wioletta Dynarska – 2,
Maria Sękowska - 1

DOBRA
Burmistrz: Barbara Wilczek - 42,
Ryszard Sarna – 14, Janusz Skrobiński - 1, Włodzimierz Szczepaniak – 2
Radny Miasta i Gminy: Edward
Stanisławczyk - 4, Grzegorz Wasilewicz – 4, Leokadia Osuchowska – 11,
Barbara Wilczek - 2, Ryszard Sarna –
8, Alina Soborska - 9, Janusz Łukomski - 1, Damian Padziński – 5, Stanisław Pokomeda - 12
Radny Powiatu: Włodzimierz
Szczepaniak - 14, Barbara Wilczek - 6,
Ryszard Sarna – 10, Grzegorz Wasilewicz - 2, Mieczysław Zacharski – 7,
Edward Stanisławczyk – 7, Wiesław
Bernacki – 1, Janusz Łukomski - 9
WĘGORZYNO
Burmistrz: Monika Kuźmińska – 26,
Ryszard Brodziński - 8, Grażyna Karpowicz – 12, Stanisław Konarski - 3
Radny Miasta i Gminy: Jan Mazuro – 4, Zbigniew Sobczyk - 1, Józef
Drozdowski – 2, Ryszard Brodziński
– 11, Rafał Żurek - 4, Marian Wolter
– 7, Artur Nadkierniczny – 1, Piotr
Pastwa – 1, Janina Bubacz – 4, Stanisław Konarski – 1, Katarzyna
Błaszczyk – 8, Anna Karpowicz - 3
Radny Powiatu: Jan Białkowski 13, Beata Sak - 3, Jan Mazuro - 1,
Janina Bubacz - 3, Ryszard Brodziński - 3, Paweł Bot – 12, Józef Drozdowski – 8, Maria Jędrzejczyk – 1,
Waldemar Konefał – 2, Monika Kuźmińska – 3, Stanisław Konarski - 4
RADOWO MAŁE
Wójt: Roman Ciechański – 16,
Józef Wypijewski - 13, Jan Zdanowicz – 13, Ewa Radanowicz - 5
Radny Gminy: Roman Ciechański – 12, Ewa Radanowicz – 6, Wiesław Lorent – 4, Alina Tchurz - 11,
Wiktor Puta - 4, Kołodziejak (bez
imienia) – 1, Józef Wypijewski - 5
Radny Powiatu: Ewa Radanowicz - 11, Jan Zdanowicz - 21, Alina
Tchurz - 3, Mirosław Budzyński – 9,
Krzysztof Jońca – 5.

Ludzie, na których głosujemy, osoby publiczne we władzach, według mnie to ludzie uczciwi, błyskotliwi, z bardzo dobrą pamięcią, żadnej pracy się nie boją, patrioci, mówią krótko i węzłowato, czynią dobrze
nie tylko wokół siebie (bo są „społecznicy”, którzy lubią działać tylko
tam, gdzie idą za działalnością na pokaz różne korzyści materialne).
W mojej ocenie takimi właściwymi kandydatami są:
Stanisława Podyma (mądrość, błyskotliwość, pracowitość), Janina Rybak (mądrość, odpowiedzialność, dobry kontakt z ludźmi), Wincenty Nowik (mówi krótko i mądrze), pan Druch (Rada Osiedla, współpracuje i działa z młodzieżą, spowodował, że pojawił się stół do tenisa
na osiedlu), Małgorzata Zieniuk (lubi pracować z młodzieżą), panie
Petelczyc, Rabiec i Jagielska (zadbały o ekologię), Antoni Moroz (patriota, społecznik), Stanisław Przybylak (zadbałby o sport i czyste
rzeki), Franciszek Stefanowski (doświadczenie – zadbałby o czyste
rury wodne), Ryszard Sola (leśnik – byłby uczciwy, pracowity i obowiązkowy), Ireneusz Kabat (wysoka kultura osobista, pracowitość,
uczciwość). Może Antoni Gutkowski (bo miał dobrą opinię szkoły?).
Są pewnie inni – na pewno Krystyna Bas, Krystyna Bogucka... M.T.

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
US£UGI
QŁobez - spawanie żeliwa i aluminium
- bloki, głowice. Tel. 607 553 912.
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.

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

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.

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 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.
QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.

QSprzedam kawalerkę 30 mkw. w
Drawsku Pom. Tel. 665 730 934.
Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o wysokim standardzie,
75 mkw. parter. Tel. 696 079 385.

US£UGI
QSprzedam Toyota Corolla 2,0 Diesel 75 KM, 1994 r., przeb. 203 tys km,
bezwypadkowy, 2x airbag, wspomaganie kier., immobiliser, c. zamek z
pilotem, regul. kier., radio, kpl. kół
zimowych. Tel. 091 384 33 74, 0504
560 850.
QSprzedam Renault Megane 1997,
1,6 benzyna 90KM, przebieg 94 tys
km, książka serwisowa, bezwypadkowy, 2x airbag, ABS, wpomaganie
kier. , immobiliser, elekr. szyberdach
i szyby, orygin. spoiler tylny, radio,
alufelgi. Tel. 091 384 33 74.
QOpel Cadet Kombi rocznik 1991,
po kapitalnym remoncie, 5-drzwiowy, stan dobry - tanio sprzedam
(091) 384 31 44

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

INNE

QKupię blachę rozbiórkową trapezową lub falistą - ocynk. Tel. 507
082 913.

NIERUCHOMOŒCI
Q Sprzedam dom w Łobzie (najchętniej zamienię na mniejszy) o
pow. 180 mkw. na działce 600 mkw.
Po cztery pokoje z kuchnią na parterze i na piętrze, szklarnia, wiata,
garaż. Tel 091 397 45 06.
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.

Q Kupię w Złocięcu lokal na pomieszczenia biurowe. Tel. 094 367
39 15, 094 367 10 91, 604 968 877.

QKupię domek lub 1/2 domku w
Gryficach lub okolicach (091)
384 31 44.

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

PRACA

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

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

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

REKLAMA
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Gradus
odpowiedzia³
Graczykowskiemu
dwoma trafieniami

Pawe³
Graczykowski

Marek
Gradus

Znów w tej kolejce Paweł
Graczykowski z Sarmaty zaliczył trafienie, ale dwoma
gola strzelonymi Światowidowi doskoczył do niego Marek
Gradus z Mewy, lider sprzed
dwóch tygodni. Goni ich - jak
do tej pory najlepszy snajper
Światowida - Kamil Iwachniuk, który strzela seriami, po
dwie bramki w meczu. Po jednym trafieniu zaliczyli Kęsy,
Padziński i Śniadek. W poprzedniej kolejce do rankingu
dołączył młody Mateusz Ryling z Radovii. Żadnych trafień nie zaliczyli w tej kolejce
Sparta i Radovia.
5 bramek: Paweł Graczykowski (Sarmata), Marek
Gradus (Mewa)
4 bramki: Kamil Iwachniuk (Światowid)
3 bramki: Damian Szubert (Sparta), Krzysztof Kieruzel (Sarmata), Wojtek Kliś
(Radovia)
2 bramki: Łukasz Tomaszkiewicz (Radovia), Emil
Kamiński, Łukasz Olechnowicz, Damian Padziński (Sarmata), Kamil Kacprzak,
Krzysztof Śniadek (Światowid), Krzysztof Gwóźdź
(Sparta),
Dariusz
Kęsy
(Mewa)
1 bramka: Daniel Romańczyk, Sławek Nowak,
Artur Andrusieczko (Sparta);
Jarek Jaszczuk (Sarmata);
Mariusz Błaszczyk, Damian
Gabryś (Mewa); Sylwester
Michałowski, Piotr Kiełtyka,
Wojtek Krakus (Światowid),
Mateusz Ryling (Radovia).
Zespoły
15 - Sarmata Dobra
12 - Światowid Łobez
9 - Mewa Resko
8 - Sparta Węgorzyno
6 - Radovia Radowo Małe

tygodnik
tygodnikłobeski
łobeski 6.05.2006
12.09.2006r.r.

Remis w derbach szczêœliwy,
choæ nie zawsze sprawiedliwy
MEWA Resko – ŒWIATOWID £obez 3:3 (0:2)
Mewa: Libiszewski – Kęsy, Żurawik, Mielcarek (46' Gabryś), Pawłowski Arek (70' Waldon), Pawłowski Marcin, Grygiel (75' Porębski),
Kopka, Wasiak, Gradus, Harasiemowicz. Trener Dariusz Kęsy.
Światowid: Hnat – Zielonka, Osiński, Łań (70' Kiełtyka), Koba (80'
Sroka), Kacprzak, Krakus (46' Sikora), Grzywacz, Mosiądz, Śniadek,
Iwachniuk (85' Michałowski). Trener Wojtek Krakus.
Bramki: dla Mewy: Gradus 47' i 49', Kęsy 88'; dla Światowida:
Iwachniuk – 2, Śniadek.
Gospodarze przystąpili do meczu bez dwóch podstawowych graczy – Pietrowskiego i Wójtowicza.
Jak nam powiedział trener Darek
Kęsy, nigdy nie wie, kim będzie grał
za kilka dni. Mecz już w pierwszej
połowie potoczył się dość niespodziewanie. Obrońcy Mewy popełniają błąd w obronie, gdy piłka po
dośrodkowaniu na pole karne dochodzi do Iwachniuka, a ten nie
marnuje szansy i uzyskuje prowadzenie dla Światowida. W tej części
gry lekką przewagę uzyskują łobezianie. Mewa próbuje wyrównać i
udaje jej się to, gdy Kęsy podciąga
piłkę do końcowej linii i wrzuca do
środka. Nadbiegający Grygiel wali ją
w poprzeczkę, a odbitą pakuje do

siatki Gradus. Jednak ku zdumieniu
reszczan sędzia boczny podnosi
chorągiewkę sygnalizując pozycję
spaloną. Nie wiadomo czyją, ale sędziemu głównemu pozostaje tylko
nie uznać prawidłowo zdobytej
bramki. A remis na 1:1 mógłby zmienić przebieg tego spotkania.
Mewa chcąc wyrównać musi zaatakować i tym samym odkryć się.
Wykorzystuje to Krzysztof Śniadek,
który mija obrońców i będąc sam na
sam z Libiszewskim nie marnuje okazji. 0:2 do szatni mogłoby niejeden
zespół załamać, ale – o czym wielokrotnie pisałem – Mewa ma dobre
drugie połówki.
Pokazuje to zaraz po wejściu na
boisko Dwie bramki w ciągu paru

minut to nie zdarza się często. To
zasługa doświadczonego strzelca
Marka Gradusa, świetnego wykonawcy stałych fragmentów gry. Jednak przewaga Mewy w tej części nie
przekłada się długo na bramki. Walka o zwycięstwo jest zażarta, a łobezianom zaczyna brakować sił. Mimo
tego to oni zdobywają gola. Po dobrym dograniu Sikory Śniadek wychodzi na dogodną pozycję, ale w
ostatniej chwili fauluje go Kęsy i
Iwachniuk zamienia karnego na
gola. Jednak reszczanie nie rezygnują i na dwie minuty przed końcem
Darek Kęsy, po dokładnej centrze
Gradusa głową umieszcza piłkę w
siatce.
Podział punktów w derbach powinien być dla naszych powiatowych drużyn szczęśliwy (bo łagodzi
obyczaje), choć nie zawsze jest sprawiedliwy, ale tak to w piłce bywa.
Cieszy, że mecz był widowiskowy i
obfitował w bramki, co może być
zapowiedzią przełamania pewnej
dozy nieśmiałości, z jaką niektórzy
piłkarze w ostatnich meczach te
bramki strzelali.
KAR

PUNKT PO BRUTALNYM MECZU
Korona Stuchowo – Sarmata Dobra 2:2 (1:2)
Sarmata: Brodowicz, K. Łojek, Dorsz, Jaszczuk, D. Dzierbicki, Mikołowski, Olechnowicz, Kieruzel, Kamiński, Padziński, Graczykowski oraz Surma, Załęcki, Bagiński. Trener Tomasz Surma.
Strzelcy bramek: Graczykowski i Padziński dla Sarmaty,
Smela i Tisler dla Korony.
W siódmej kolejce rozgrywek o mistrzostwo Klasy Okręgowej piłkarze Sarmaty Dobra
rozegrali mecz w Stuchowie z
miejscową Koroną. Korona
Stuchowo spadkowicz z V Ligi
mimo tylko dwóch zwycięstw i
10 miejsca w tabeli w każdym
meczu jest bardzo trudnym
przeciwnikiem. Tak było i tym
razem, chociaż dobra gra Sarmaty do przerwy i prowadzenie
2:1a także wyraźna przewaga w
polu nie wskazywały na to, że
Sarmata nie wygra tego meczu.
Młodzi piłkarze Sarmaty opanowali w I połowie środek boiska i nie pozwalali gospodarzom na swobodne konstruowanie akcji ofensywnych. W
30 min. meczu Damian Padziński zagrał głową do Pawła Graczykowskiego, który silnym

strzałem z lewej nogi uzyskał
prowadzenie dla Sarmaty i zdobył swoją 5 bramkę w tym sezonie. Zdobyta bramka tak
mocno “uśpiła” zawodników
Sarmaty, że pierwsza akcja
Korony zapoczątkowana po
wznowieniu gry ze środka boiska zakończyła się strzeleniem
wyrównującej bramki. Jednak
mimo utraty bramki piłkarze z
Dobrej nadal przeważali i w kilka min. później po pięknej akcji
Dorsza, Kamińskiego, Kieruzela i Padzińskiego ten ostatni
strzałem w “długi róg” uzyskał
ponowne prowadzenie dla Sarmaty. Tuż przed zakończeniem
I połowy Damian Padziński
mógł “strzałem do szatni” podwyższyć wynik na 3:1, lecz
strzelona przez niego piłka trafiła w słupek.

Od początku II połowy nie
mający nic do stracenia piłkarze
Korony zaczęli grać bardzo
ostro często faulując. Wybiło
to z rytmu młodych, technicznie grających zawodników Sarmaty, którzy oddali środek pola
twardo grającym gospodarzom. Dobrze prowadzący
spotkanie sędzia Gulbinowicz
zmuszony był do częstych interwencji i w konsekwencji
pokazał piłkarzom ze Stuchowa
kilka żółtych kartek, a od 80
min. po usunięciu z boiska jednego z zawodników Korony
gospodarze do końca meczu
grali w “10-tkę”. Mimo tego,
piłkarzom Korony udało się
strzelić wyrównującą bramkę,
a w końcówce meczu po
dwóch dogodnych sytuacjach
mogli nawet zapewnić zwycięstwo swojej drużynie. Uzyskany remis sprawił, że Sarmata
nadal utrzymał miejsce w czołówce tabeli i jest jedyną drużyną bez porażki.
Juniorzy Sarmaty pokonali
Koronę Stuchowo 4:3.
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TYLKO PUNKT PO S£ABEJ GRZE
SPARTA Wêgorzyno – D¥BROVIA Stara D¹brovia 0:0
Sparta: Przemysław Noryca - Edward Tondrik, Marcin Nadkierniczny,
Łukasz Rzepka, Damian Szubert (Artur Andrusieczko), Paweł Samal (Dariusz Nadkierniczny), Daniel Romańczyk, Andrzej Nadkierniczny, Artur
Samal, Karol Szubert (Sławomir Nowak), Krzysztof Gwóźdź. Trener Ryszard Jamroży. Zółte kartki: Edward Tondrik.
Blado wypadł zespół Sparty w
siódmej serii spotkań o mistrzostwo
klasy okręgowej. Rywal Dąbrovia
Stara Dąbrowa wydawał się być w
zasięgu piłkarzy trenera Jamrożego.
Spotkanie rozpoczęło się od wzajemnego badania sił. Tempo od początku spotkania również było niezłe,
niestety, konstruowanie jakichkolwiek akcji nie przychodziło już łatwo.
W 9 minucie Daniel Romańczyk
uderza piłkę z wolnego, ale piłka zatrzymuje się w murze obronnym.
Kilka minut później goście marnują
również dogodną okazję ze stałego
elementu gry. W 14 minucie prostopadłe zagranie w polu karnym
Sparty między zawodnikami Dąbrovii kończy się udaną inter-

Jutro gry
w Pucharze
Polski
Wydział Gier Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej
poinformował, że dokonał losowania par III rzutu Pucharu Polski na szczeblu województwa region szczeciński. Mecze te odbędą się 13 września (środa) o
godzinie 17:00. Radovia Radowo Małe pojedzie na mecz do
Brojc z tamtejszym Wichrem,
Sparta Węgorzyno będzie u siebie podejmować Polonię Płoty
(V liga), a Światowid zagra w
Łobzie z Masovią Maszewo. (r)

wencją Przemka Norycy. Po kilkunastu minutach bezbarwnej, szarpanej gry na strzał decyduje się
Zbyszek Nadkierniczny, jednak
jest zbyt lekki, aby zmusić do błędu bramkarza przyjezdnych. W 26
minucie jedną z dwóch najdogodniejszych akcji w całym meczu
przeprowadzili węgorzynianie.
Edek Tondrik spod własnego pola
karnego pomknął z piłką przez około 30 metrów, następnie odegrał ją
do Damiana Szuberta, który zagrywał między bramkarza a linię obrony, do czyhającego tam Krzyśka
Gwoździa. Niestety tor lotu piłki
przeciął jeden z obrońców, a Damian Szubert sfinalizował tę akcję
strzałem głową trafiając w poprzeczkę. W 31 minucie znów Daniel Romańczyk egzekwował rzut
wolny, jednak żaden z partnerów
nie dostawił nogi do spadającej na
czwartym metrze piłki. Jeszcze
przed przerwą na bramkę Dąbrovii
strzelał Łukasz Rzepka, jednak z
mizernym efektem.

KLÊSKA
NA W£ASNYM BOISKU
RADOVIA Radowo Ma³e – POMORZANIN Nowogard 0:5
Radovia poniosła klęskę przed własną publicznością przegrywając z Pomorzaninem Nowogard aż 5:0. Jedną z przyczyn tak wysokiej porażki było usunięcie po czerwonych kartkach dwóch zawodników Radovii. Od 30 minuty radowianie grali już tylko dziewięcioma zawodnikami. Pomorzanin mierzący w tej rundzie bardzo wysoko okazał się za trudnym przeciwnikiem dla Radovii.
(r)

Mo¿na siê ju¿ szykowaæ

Biegi Prze³ajowe im. Tomasza
Hopfera za dwa tygodnie
Organizatorzy: Ognisko TKKF
„Błyskawica” w Łobzie, Łobeskie
Centrum Turystyki w Łobzie, Starostwo Powiatowe w Łobzie oraz
Urząd Miejski w Łobzie organizują III
Łobeskie Biegi Przełajowe im. Redaktora Tomasza Hopfera.
Biegi odbędą się 24 września,
godz. 11:00 na dystansie 12 km. W
biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 rok życia i
posiadają badania lekarskie zezwalające na udział w biegach długodystansowych. Zgłoszenia osobiście lub li-

W drugiej połowie coraz groźniej
atakowali goście. W 52 minucie dzięki kiepskiej indolencji strzeleckiej
jednego z zawodników Dąbrovii
Przemek Noryca nie został poddany
bardzo poważnej próbie. Pięć minut
później akcję pod drugą bramką
przeprowadza Artur Samal, który
pomknął lewą flanką wzdłuż linii
bocznej, dośrodkował na piąty metr,
skąd Edek Tondrik nieczysto trafił w
piłkę. Ostatni kwadrans mógł przynieść rozstrzygnięcie w tym spotkaniu. Piłkarze Sparty mogli zdobyć
bramkę za sprawą Zbyszka Nadkiernicznego, który oddał strzał głową
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.
Zmierzającą do bramki piłkę bramkarz Dąbrovii instynktownie obronił
i to była ta druga najdogodniejsza
okazja w całym meczu. W 84 minucie
strzał z dystansu oddają goście, jednak Przemek Noryca pewnie wybija
futbolówkę. Trzy minuty przed końcem spotkania piłkarze Dąbrovii
przeprowadzają akcję prawą stroną,
po której dwóch piłkarzy Dąbrovii
nie jest w stanie pokonać węgrzyńskiego bramkarza. Obroniony strzał
z pięciu metrów zapewnił jeden
punkt obu zespołom i najlepszą notę
Przemkowi Norycy, po tym bardzo
słabym spotkaniu w wykonaniu piłkarzy Sparty. M.Sz.

stownie przyjmuje Łobeskie Centrum
Turystyki, ul. Konopnickiej 42, 73150 Łobez,
tel. 091 3974422, 091 3976700,
kom. 512466244. Koszty przyjazdu
i zakwaterowania zawodnicy pokrywają we własnym zakresie, pozostałe koszty ponosi organizator.
Opłata startowa wynosi 10 zł. Organizator zapewnia obsługę medyczną, natrysk i szatnię, a także
wyżywienie i napoje na mecie. Bieg
odbędzie się bez względu na pogodę,
zgodnie z przepisami PZLA.
(r)

GRANIE W PLANIE

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

19 14 - 3
16 20 - 5
16 13 - 11
16 21 - 7
12 12 - 8
12 11 - 13
10 11 - 12
8 9 - 11
8 10 - 7
8 8 - 16
8 6 - 11
7 8 - 12
6 4 - 11
53-6
5 7 - 11

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

16 19 - 8
16 17 - 9
15 15 - 6
15 17 - 14
12 10 - 7
11 9 - 9
10 8 - 6
99-6
9 10 - 10
99-6
7 12 - 18
6 9 - 19
5 12 - 17
5 9 - 16
4 6 - 11
3 4 - 13

V liga

16 września o godzinie 16:00 odbędą się kolejne mecze
Odra Chojna - Fagus Kołbacz, Dąb Dębno - Piast Choszczno, Osadnik Myślibórz - Kłos Pełczyce,
Polonia Płoty - Radovia Radowo Małe, Piast
Chociwel - Hutnik EKO TRAS Szczecin
17 września o 16:00 zagrają:
Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany, Mieszko Mieszkowice - Orzeł Trzcińsko – Zdrój.
O godzinie 17:00 Pomorzanin Nowogard - Vineta Wolin

Klasa okrêgowa
16 września w sobotę:
O godz. 16:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Korona Stuchowo, godz.14:00 Światowid Łobez - Sparta Węgorzyno, godz.16:00 Wicher Brojce - Mewa Resko,
godz. 16:00 Masovia Maszewo - Orzeł Prusinowo
17 września w niedzielę:
O godz. 15:00 KP Police II - Sarmata Dobra, godz. 16:00 Vielgovia Szczecin Promień Mosty, godz. 15:00 Orkan Suchań - Świt Szczecin, godz. 16:00 Iskierka
Śmierdnica - Ina Ińsko

Str
Str.. 18

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 12.09.2006 r.

W Dobrej po do¿ynkach

B³¹dkowscy ch³opi na schwa³
(DOBRA) W Dobrej już po dożynkach. W tym roku odbyły się dość
wcześnie, bo 2 września. W przeciwieństwie do coraz bardziej zmieszczaniałych i zurzędniczałych dożynek,
tutaj odbyło się kilka imprez typowo
wiejskich, w tym łapanie prosiaka.
Dożynki rozpoczęły się Mszą
świętą w kościele parafialnym p.w. św.
Klary, w czasie której ksiądz pobłogosławił przyniesione symbolicznie plony. Po niej gospodarze, starostowie dożynek Anna Jarczewska i Stanisław Jurczak wraz z przedstawicielami sołectw
przemaszerowali z wieńcami dożynkowymi na stadion miejski, gdzie przygotowana była cała dalsza impreza.
Podczas uroczystego otwarcia burmistrz Dobrej, Barbara Wilczek, powitała przybyłych rolników oraz gości.
Imprezę rozpoczęła występem kapela
ludowa „Łobuziacy” z Łobza (szkoda,
że nie odbył się pokaz żadnej grupy
artystycznej z Dobrej). Później roz-

począł się Turniej Sołectw, w którym
wystąpiły reprezentacje pięciu wsi:
Anielina, Błądkowa, Krzemiennej, Dobropola i Grzęzna. Z powodu nie przybycia reprezentacji Wojtaszyc , w jej
miejsce powołano reprezentację Dobrej, w której wystąpili: Seweryn Wrzesień, Piotr Łukasiuk, Szymon Kontowicz, Dariusz Szkup i Karol Kiziuk.

Uczestniczy musieli zmierzyć się w takich konkurencjach jak wyścig taczek na
czas (tu pierwsze miejsce zdobyła Dobra), spacer farmera - wyścig po wyznaczonej trasie z dwiema kłodami drzewa,
na czas (pierwsze miejsce zajęło Dobropole), picie soku pomidorowego przez
smoczek na czas (pierwsze miejsce
Anielino), przewracanie opony od cią-

gnika na wyznaczonej odległości, na czas
(pierwsze miejsce Błądkowo), rzut dziesięcioma cebulami do celu (pierwsze
miejsce Dobra), przeciąganie ciągnika na
czas (pierwsze miejsce: Dobra), wrzucanie worków z piaskiem na przyczepę, na
czas (pierwsze miejsce Błądkowo), zbieranie ziemniaków w rajkach, na czas
(pierwsze miejsce Błądkowo).
W tych zawodach już po raz trzeci z
rzędu bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Błądkowa, drugie miejsce zajęło
Anielino, a trzecie drużyna z Dobrej.
Później kibice obejrzeli mecz Sarmaty ze Spartą Węgorzyno, a dzieci
mogły odwiedzać Wesołe Miasteczko. Było też łapanie prosiaka z zawiązanymi oczami. Jak zwykle imprezę
znakomicie poprowadził pan Janusz
Zarecki. Wieczorem rozpoczęła się
zabawa taneczna, którą zakończył
lejący deszcz o godz. 3.30.
(r)

PO¯EGNANIE LATA NAD JEZ. KARWOWO w atmosferze grzybobrania

A mnie jest szkoda lata!

(POWIAT) W niedzielę 24 września 2006r. turyści z Łobeskiego
Centrum Turystyki i TKKF “Błyskawica” wyruszyli na kolejny rajd
pieszy, pn. Pożegnanie Lata nad jez.
Karwowo. Trasa: Łobez - Dalno Przyborze - jez. Karwowo. Turystów prowadzili Elżbieta Wiśniewska z ŁCT i Adam Kogut z TTKF.
Wśród rajdowiczów były osoby ze
Stargardu i Zagórzyc oraz harcerze z
22 Drużyny Harcerskiej “Wilki”.
Nad jeziorem dołączyli do nas także
turyści rowerowi z Drawska Pom.
Na wzgórzu lotniarzy w Przyborzu
trafiliśmy na loty treningowe paralotniarzy, którzy przyjechali tu z
Białogardu i Słupska. Po krótkiej rozmowie dowiedzieliśmy się, że jest to
dobre miejsce do treningu.
Nad jeziorem Karwowo ognisko i
kiełbaski, sponsorowane przez organizatorów, przygotowali Marian
Szyjka i Jadwiga Ciechańska. Pan
Marian przeprowadził także konkurencję rzutów lotką do tarczy. W
poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Kasia Głuchowska (dziewczęta
młodsze), Dorota Okońska (dziewczęta starsze), Maciej Głuchowski
(chłopcy młodsi), Mateusz Markow-

ski (chłopcy starsi) oraz Ryszard
Stuligłowa i Pani Harcmistrz Krystyna Kubacka (dorośli).
Turyści żałowali tylko, że nie wzię-

li ze sobą koszyków na grzyby. Na trasie co krok trafiały się kanie, podgrzybki, kozaki, prawdziwki, maślaki. Niektórzy spośród amatorów grzybobra-

nia nieśli więc grzyby w rękach. Na
kolację będzie sos grzybowy.
Z turystycznym pozdrowieniem
Elżbieta Wiśniewska, Adam Kogut
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INFORMACJE - POLICJA 997

NAPROMILOWANI
(ŁOBEZ) 4 września o godz.
10:40 w Łobzie na ul. Niepodległości Tadeusz K. kierował samochodem osobowym marki VW znajdując się w stanie nietrzeźwości
(2,3 promila).
(CHWARSTNO) 8 września
o godz. 18:50 na drodze w miejscowości Chwarstno Przemysław
P. kierował samochodem osobowym Mitsubishi znajdując się w
stanie nietrzeźwym (1,7 promila).

Telefon z samochodu
(RADOWO MAŁE) 4 września w godz. 18:00 – 20:00 w
Radowie
Małym
nieznany
sprawca z otwartego samochodu Fiata Uno dokonał kradzieży
telefonu komórkowego Nokia
wartości 400 zł, działając na
szkodę Wiesława W.

Kosiarz
(WĘGORZYNO) W nocy z
3 na 4 września w godz. 22:00 –
7:00 w Węgorzynie przy ul. Oś.
40-Lecia nieustalony sprawca,
po uprzednim zerwaniu kłódki
zabezpieczającej drzwi wejściowe piwnicy, dostał się do wewnątrz, skąd dokonał kradzieży
kosy spalinowej marki Stihl
wartości 800 zł, działając na
szkodę Ewy W.

Metalurg
(WĘGORZYNO) W okresie
od dnia 2 do 4 września w Węgorzynie przy ul. Jagiellońskiej
nieustalony sprawca po uprzednim wyłamaniu zamka w
drzwiach wejściowych
pomieszczenia gospodarczego w
budynku skupu złomu dostał się
do wewnątrz skąd dokonał
kradzieży złomu w postaci metalu aluminium, miedzi i brązu o
łącznej wartości 824 zł.

Z³odziej na dzia³ce
(ŁOBEZ) 5 września w godz.
10:00 – 10:30 w Łobzie na terenie ogródków działkowych przy
ul. Szosa Świdwińska nieznany
sprawca dokonał kradzieży torebki z zawartością: dowodem
osobistym i pieniędzmi w kwocie 120 zł, działając na szkodę
Rozanny M.

Potrzebowa³ podpórki
(ŁOBEZ) 5 września około
godz. 13:30 w Łobzie przy ul.
Mieszka Wiesław S. dokonał kradzieży metalowej podpory od
przyczepy wartości 50 zł.
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Kieszonkowiec w sklepie

Elektryk
Polonez wymusi³ na rowerze
(ŁOBEZ) 7 września o
godz. 7:20 w Łobzie na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i
Krótkiej Zdzisław R. kierując
samochodem marki Polonez
wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierującym rowerem
Macieju M., w wyniku czego
doszło do zderzenia, a rowerzysta doznał lekkich obrażeń
ciała.

Kieszonkowiec u fryzjera
(ŁOBEZ) 7 września w
godz. 15:15 – 15:30 w Łobzie
przy ul. Browarnej, na terenie
zakładu fryzjerskiego nieznany
sprawca wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej dokonał
kradzieży portfela z zawartością dwóch kart bankomatowych, pieniędzmi w kwocie
100 zł, czym działał na szkodę
Agnieszki K.

(SULICE) 5 września w godz.
1:30 – 6:00 w rejonie wsi Sulice
nieznany sprawca dokonał wycięcia i kradzieży odcinka linii energetycznej na długości 550 m. Straty
w kwocie 250 zł poniósł Zakład
Energetyczny ENEA w Gryficach.

Kwasem w karoseriê
(RESKO) 5 – 6 września w
godz. 23:00 – 12:00 w Resku przy
ul. Żermoskiego, na terenie zakładu Swedwood nieznany sprawca
dokonał zniszczenia lakieru karoserii samochodu Opel Astra oblewając go substancją żrącą powodując straty w wysokości 300 zł,
które poniósł Tomasz R.

Amator damek
(RUNOWO POMORSKIE)
6 września w godz. 6:30 – 17:00
w Runowie Pom. przy ul. Połchowskiej nieznany sprawca
dokonał kradzieży roweru typu
damka wartości 50 zł.

(WĘGORZYNO) 7 września
w godz. 12:30 – 13:00 w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na
terenie sklepu wielobranżowego
nieznany sprawca wykorzystując
nieuwagę Anny D. dokonał kradzieży torebki z dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy
i pieniędzmi w kwocie 70 zł.

Kradn¹ nawet w lesie
(MOŁDAWINA) 8 września
w godz. 16:00 - 16:45 w kompleksie leśnym w okolicy Mołdawiny
nieznany sprawca, po uprzednim
wybiciu szyby w drzwiach samochodu Mercedes, dokonał kradzieży aktówki z dokumentami,
działając na szkodę Dariusza S.

Zdj¹³ t³umik i katalizator
(BIENICE) W nocy z 7 na 8
września w godz. 23:15 – 8:00 w
Bienicach na terenie posesji Romana M. nieznany sprawca, po
uprzednim zdemontowaniu, dokonał kradzieży katalizatora wraz
z tłumikiem z samochodu osobowego marki Renault Clio o łącznej
wartości 1000 zł.

Umorzenia dla przedsiêbiorców
(POWIAT) Przedstawiamy listę przedsiębiorców, którym burmistrz umorzył zaległości finansowe wobec gminy.
Mieszkańcowi Worowa, gmina Łobza- p. Henrykowi Januszkiewiczowi, umorzono opłatę
dzierżawną za grunt (stanowisko
nr 2 na targowisku miejskim).
Wnioskodawca
poniósł
znaczne wydatki, związane z przeniesieniem pawilonu handlowego
z terenu byłego targowiska oraz z
przygotowaniem działki na nowym targowisku.
Mieszkance Łobza- p. Jadwidze Sobótka, umorzono opłatę
dzierżawną za grunt (stanowisko
nr 2 na targowisku miejskim).
Wnioskodawczyni poniosła
znaczne wydatki, związane z przeniesieniem pawilonu handlowego
z terenu byłego targowiska oraz z
przygotowaniem działki na nowym targowisku.
Mieszkańcowi Łobza- p. Jackowi Urbańskiemu, umorzono opłatę
dzierżawną za grunt (stanowisko nr
1 na targowisku miejskim). Wnioskodawca poniósł znaczne wydatki na przeniesienie pawilonu handlowego z terenu byłego targowiska oraz z przygotowaniem działki
na nowym targowisku.

Cechowi Rzemiosł Różnych i
Przedsiębiorców z Łobza, umorzono
podatek od nieruchomości za okres
od 01.03.2005r. do 31.12.2005r.
Wnioskodawca znajduje się w
trudnej sytuacji finansowej. Przychody od członków Cechu są bardzo
niskie, z uwagi na małe zainteresowanie korzystaniem z usług rzemieślniczych, jak również ich cenę
dla niezbyt zamożnych mieszkańców Naszej Gminy. Ponadto wnioskodawca poniósł znaczące wydatki z tytułu przeprowadzenia w 2005r.
niezbędnego remontu dachu przedwojennego budynku, w którym ma
on swoją siedzibę.
Ww. zobowiązał się regulować
na bieżąco należności za 2006 r.
Mieszkance Łobza- p. Joannie
Łożyńskiej, rozłożono na raty
kwartalne łączne zobowiązanie podatkowe za 2005r. Negatywnie rozpatrzono prośbę o umorzenie powyższego zobowiązania za rok
2006. Wnioskodawczyni została
zaproponowana możliwość rozłożenia należności na raty.
Powyższy podatek dotyczy części działki nr 187/2 (park- 1,13 ha),
położonej w Poradzu oraz należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina w dniu
08.08.2005r. wystąpiła do Dyrektora
Nieruchomości Rolnych OT w
Szczecinie o wydzielenie parku z ww.

działki i przekazanie go dla Gminy
Łobez. W lutym 2006r. ww. została
wydana pozytywna opinia dotycząca wstępnego projektu podziału powyższej działki.
Mieszkańcowi Worowa, gmina Łobez- p. Stanisławowi Buczek, umorzono podatek od nieruchomości za okres od 2004r. do
2006r. Wnioskodawca znajduje
się w trudnej sytuacji finansowej
(jest osobą bezrobotną bez prawa
do zasiłku, utrzymuje się wyłącznie dzięki pomocy M-GOPS w
Łobzie, choruje, większość środków finansowych wydaje na leki),
f) mieszkańcowi Łobza- p.
Wiesławowi Figurskiemu, umorzono podatek od działalności
gospodarczej za I i II kwartał
2006r. Wnioskodawca znajduje
się w trudnej sytuacji finansowej, utrzymuje się z niskiej renty.
Halę, której dotyczy powyższy
podatek, nabył w 1997r. Prowadził w niej działalność gospodarczą, którą zaprzestał w wyniku
nagłej choroby. Przez parę lat w
powyższej nieruchomości nie
prowadził działalności gospodarczej. Obecnie wnioskodawca
na części powierzchni powyższej
nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą (usługi spawalnicze), która nie przynosi mu
znacznego dochodu.
(r)
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REKLAMA

HUMOR
TYGODNIA
Humor z zeszytów szkolnych cz. 1

W obiektywie tygodnika: Do¿ynki w Dobrej
- wio koniku, a jak siê postarasz...

Reklama
w gazecie
091 3973730

Gramatycznie rzec biorąc dziewczyna ma inną końcówkę
niż chłopiec.
„Bogurodzica” śpiewana była często na rozpoczęcie
bitwy pod Grunwaldem.
Antek nie miał ojca, bo był drwalem.
Bolesław Prus nie spal kilka nocy i potem urodziła się
„Lalka”.
Budowa żaby jest krótka i krępa.
Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, więc nie odważył się
zabić swojej żony.
Chemik pracuje dlatego w białym fartuchu, aby nie wyżreć dziury w ubraniu.
Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka.
Chłopi doszli do wniosku, że wielką kupą mogą pokonać
żołnierzy.
Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza, zabiła go.
Danuśka weszła na ławę i zaczęła grać na lutownicy.
Do chorób zawodowych zaliczamy: pylicę, gruźlicę i rzeżączkę.
Dobrze rozwijający się przemysł chemiczny przerabia
węgiel na sól.
Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego metody.
Dzięki sepuku Japończycy mogli pokazać swoje prawdziwe wnętrze.
Franciszek Józef oprócz kobiet klepał również konie,
podczas gdy inni klepali biedę.
Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił.
Górale robią kierpce z własnej skóry.
Jak ryba szybko je, to jej się uszy trzęsą.
Jan Kochanowski zamieszkał w Czarnobylu.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 35
brzmiało: „Pegaz ma skrzydła ale i kopyta.”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Władysława Różańska (Łobez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz
(Łobez), Grażyna Maćkowiak (Łobez), Justyna Kołodziejczyk (Łobez), Brtłomiej Kędzierski (Łobez), Magda Majchrowicz (Łobez),
Stanisława Remiśko (Radowo Małe).
Nagrodę wylosował pan Bartłomiej
Kędzierski z Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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