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BURMISTRZ UJAWNIA
PRZYCZYNY ZWOLNIENIA
DYREKTORA SZKO£Y
W STAROGRÓDKU
(STAROGARD – RESKO) Odejœcie
d³ugoletniej dyrektor szko³y w
Starogródku pani Cecylii Degler
owiane by³o spekulacjami, wi¹¿¹cymi
decyzjê burmistrza z trwaj¹cym
w szkole konfliktem miêdzy
nauczycielk¹ Lidi¹ Majewsk¹,
a dyrektork¹ szko³y. Konflikt
zakoñczy³ siê w s¹dzie. W¹tpliwoœci
dotycz¹ce zwolnienia pani dyrektor
rozwiewa poni¿sze zarz¹dzenie
burmistrza Jana Olszewskiego. Str. 4
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Jedni robi¹, drudzy blokuj¹

Kazimierz Rynkiewicz
W ostatnim komentarzu dotyczącym zarządzania wspólnotami
napisałem, że nie dochodziło by do
wielu długotrwałych i kosztownych
dla wszystkich sporów sądowych,
gdyby we właściwym czasie i miejscu znalazła się odpowiednia osoba, która by problem rozwiązała. Jeden kompetentny urzędnik, jeden
kompetentny zarządca. Patrząc na
to, co zrobiła pani Bożena Zarecka w
Karwowie, trzeba uznać prymat
osoby nad gromadą. Tej jednej osoby w danym miejscu i czasie. Podałem przykład urzędu, ale dotyczy to
wszystkich dziedzin życia społecznego. Bo gdybyśmy dzisiaj zapytali,
jak wyglądało by Karwowo, gdyby
nie było tam pani Bożeny, to już trudno byłoby odpowiedzieć na to pytanie, bo tyle tam zaszło zmian. Najpierw w ludziach, później w ich otoczeniu. Za sprawą jednej osoby.
REKLAMA
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Później było już więcej, ale na początku była ta jedna, której się chciało, która miała wizję i miała odwagę ją
realizować.
Nawet nie chodzi o to, że chciała
zrobić cokolwiek, bo dzisiaj jest masę
imprez robionych tylko po to, by coś
zrobić. Niektórzy nabyli pewną
sprawność organizacyjną i to wystarcza, by robili cokolwiek, bez pytania o sens społeczny podejmowanych działań. Pani Bożena ambitnie
podjęła się pracy organicznej na wsi,
co wiąże się z tym, że jej efekty będą
widoczne dopiero po wielu latach, bo
tyle czasu wymaga zmiana, jaka musi
zajść w ludziach poprzez tę pracę.
Łatwiej jest zrobić imprezę rozrywkową adresowaną do tłumu, po której
nic w ludziach nie zostaje.
Jak ważna jest osoba niech
świadczą wszelkie organizacje społeczne, te, które żyją i te, które są “na
papierze”. Weźmy na przykład takie
Forum Organizacji Pozarządowych
powołane swego czasu z wielką
pompą w Łobzie. Mogłoby zrobić
tak wiele, a jest martwe, bo zabrakło
tam tej jednej właściwej osoby. Trochę dziegciu wypadałoby włożyć
Łobeskiej Izbie Gospodarczej, która
z hukiem odwołała poprzedniego
prezesa i... mija ponad rok, jak zapadła cisza. Okazuje się, że zbudować
coś trwałego z ludźmi i w ludziach
jest bardzo trudno. We wszystkich
dziedzinach. Ci, którym się wydaje,
że to tylko pewna sprawność organizacyjna, szybko wypalają się, najczęściej po zawrocie głowy chwilowymi sukcesami. Sztuczki socjotechniczne prowadzą na manowce,
gdy brakuje wizji i głębszego sensu,
wartości. Gdy te działania nie służą
ludziom. Można powołać sto biur
poselskich i będą martwe, jeżeli zabraknie w nich właściwych osób.
Tak jak we wszystkim. Ale to też w
jakiś sposób naturalna selekcja
społecznych kadr.
Po drugiej stronie bieguna podejmowanej pracy organicznej stoją
REKLAMA

osoby, które blokują wszelkie poczynania. Efekciarze, lenie, osobowości narcystyczne i mitomańskie,
ludzie, którzy czynią ogromne szkody społeczne blokując swoimi działaniami, a jeszcze częściej zaniechaniami, możliwość rozwoju społeczności, w której żyją. Wyniesieni do
władzy w partii, stowarzyszeniu,
urzędzie, spółdzielni, związku, poprzez umiejętność manewrowania
słabszymi od siebie oraz wykorzystywanie procedur i przepisów, zajmują stanowiska i pełnią funkcje dla
prestiżu, interesów i pieniędzy. Na
ich miejscu inna, właściwa osoba,
mogłaby załatwić sto tysięcy spraw,
wiele rzeczy zmienić z korzyścią dla
członków swojej wspólnoty (partyjnej, związkowej, gminnej itp.), przełamywać bierność innych, inspirować, zachęcać, mobilizować, skupiać ludzką energię i kierować ku
pożytecznym celom, ale... Ale nie ma
narzędzi do realizacji tych celów, bo
dysponuje nimi ktoś, kto “zasiada i
pełni, sprawuje i rządzi”, ale komu
tak naprawdę się nie chce. Tu nie
potrzeba żadnej większej filozofii,
żeby to dostrzec. Wystarczy przecież najprostsza analiza poprzez
porównanie; w jednej gminie burmistrz zrobił to i tamto, a w tej co? Do
jednej organizacji partyjnej garną
się młodzi ludzie, a do drugiej dlaczego nie? Do jednego klubu sportowego młodzi przychodzą z radością, w
innym chleją wódę po kątach i narzekają. W jednym domu kultury mają
izbę muzealną, robią seminaria i skupiają środowiska twórcze, w innym
sprzedają buty. W jednym stowarzyszeniu dyskutują nad celami i dbają
o członków, w innym wybory robi się
pod stołem itd. itp. Przecież to nie
jest takie trudne, by zobaczyć, kto
pracuje, a kto blokuje, kto wykonuje
pracę organiczną nakierowaną na
głębokie zmiany, a kto żyje od imprezki, do imprezki, zaspakajając
kosztem całej społeczności swoje
narcystyczno-mitomańskie ego.

091 39 73 730

To kosmetyczny
zabieg
Po przeczytaniu informacji o wyborze pani Rzepkowskiej do zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka naszła mnie refleksja, że spółdzielnia jest wciąż twierdzą broniącą się
przed jakimikolwiek zmianami. Nie
udało się zmienić delegatów na tyle, by
ci zmienili radę nadzorczą, ta zaś nie
chciała wpuścić “świeżej krwi” do
zarządu, wybierając do niego pracownika tej spółdzielni. Mówiąc krótko,
wszystko zostało w “rodzinie”, czyli
w starym zaufanym gronie. I nie przekonują mnie słowa pana Pudełki, że
pani Rzepkowska jest młoda i wykształcona. Nam chodziło o zmianę, o
kogoś z zewnątrz, kto miałby odwagę
kontrolować ten układ, a przecież nie
zrobi tego pracownik, który podlega
pani prezes i może zostać zwolniony
przez nią. A była okazja, bo było kilku
świetnych kandydatów. I przecież nie
starych, i nie głupich, jak chociażby
pan Ireneusz Kabat. W spółdzielni
zmiany zachodzą zbyt wolno i dlatego to wnerwia ludzi. Ale w końcu
przyjść muszą, bo świat się zmienia.
To tylko kwestia czasu.
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W Dobrej mo¿na siê budowaæ
(DOBRA) Na ostatniej sesji radni
podjęli uchwałę o przeznaczeniu do
sprzedaży 6 działek przy ul. 3 Maja,
pod zabudowę jednorodzinną.
Grunty przy ul. 3 Maja, stanowiące niedawno zwartą całość, miały

Z gimnazjum
w czasie lekcji
nie wyjdziesz
(RESKO) W reskim gimnazjum w
czasie lekcji dzieci nie mogą wychodzić
ze szkoły. Fakt ten oburza część rodziców. Wiceburmistrz tłumaczy jednak,
że zakaz ten trwać będzie do momentu
zakończenia prac budowlanych.
- Zagrożeniem dla dzieci są bowiem
szczególnie prace na dachu szkoły.
Wewnątrz budynku znajduje się dziedziniec, z którego dzieci mogą korzystać w czasie przerw. Stan ten ma potrwać jeszcze przez dwa miesiące –
wyjaśnia Arkadiusz Czerwiński
Zapewne problem leży w istnieniu,
szczególnie w klasach starszych, sporej
grupy palaczy, którzy nie mają gdzie
„puścić dymka” w czasie przerwy. (gp)

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

zostać sprzedane, ale radni obawiając się, że może je wykupić jakaś firma pod market, zażądali ich podziału
i sprzedaży w częściach. Burmistrz
wykonała wolę rady i prawie hektarowy teren został podzielony na

sześć działek z drogą pośrodku. Na
ostatniej sesji radni podjęli uchwałę, przeznaczając je do sprzedaży w
drodze przetargu, pod budownictwo jednorodzinne. Działki liczą od
12 do 17 arów powierzchni.
(r)

Rolnicy mog¹ sk³adaæ
wnioski o pomoc

(WĘGORZYNO) Burmistrz poinformował, że rolnicy dotknięci suszą mogą
składać wnioski o pomoc.
Rolnicy, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. mogą
już ubiegać się o pomoc, gdyż ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie szczegółowych warunków realizacji tej pomocy.
W terminie do 15 października br. zainteresowane osoby powinny złożyć
do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie wniosek o zasiłek
celowy w związku z suszą. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie
Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1, pokój nr 11, w Wydziale Nieruchomości i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego pokój nr 26, lub w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Węgorzynie przy ul. Ks. F. Sosnowskiego 5.
(r)

Do 13 paŸdziernika
zg³aszamy kandydatów
(POWIAT) Znany już jest
dokładny kalendarz wyborczy.
Do 23 września maja zostać
ogłoszone okręgi wyborcze
wraz z liczba wybieranych w
nich radnych. Do 28 września
powinny zostać powołane terytorialne komisje wyborcze.
Swoich kandydatów komitety
wyborcze zgłaszać mogą do 13
października. Do 22 października każda z list kandydatów
otrzyma swój numer. Kampania
wyborcza zakończy się 10 listopada. Dwa dni później w go-

dzinach od 6:00 do 20:00 odbędą się wybory.
(r)

SESJA
NADZWYCZAJNA
W ŒRODÊ
(ŁOBEZ) Zapowiedziana
podczas ostatniej sesji rady
miejskiej, sesja nadzwyczajna
odbędzie się w najbliższą środę
o godzinie 15:30. Podczas obrad radni mają wyrazić swoją
opinię w sprawie zarządzania
lokalami mieszkalnymi należącymi do zasobu gminy.
(r)
REKLAMA

REKLAMA

Str
Str.. 4

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 19.09.2006 r.

Przyczyny zwolnienia dyrektora szko³y w Starogródku
(STAROGARD – RESKO) Odejście długoletniej dyrektor szkoły w Starogródku pani Cecylii Degler owiane
było spekulacjami, wiążącymi decyzję
burmistrza z trwającym w szkole konfliktem między nauczycielką Lidią
Majewską, a dyrektorką szkoły. Konflikt zakończył się w sądzie. Wątpliwości dotyczące zwolnienia pani dyrektor
rozwiewa poniższe zarządzenie burmistrza Jana Olszewskiego.
Burmistrz Jan Olszewski odwołał
paniŕ Cecylić Degler ze stanowiska
dyrektora Szkoůy Podstawowej w Starogardzie z dniem 31 sierpnia 2006r.
motywując to nast?pująco:
Decyzja o odwołaniu Pani Cecylii
Degler ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej została podjęta po
ujawnieniu nieprawidłowości w dysponowaniu przez Panią C. Degler, jako
dyrektora szkoły środkami budżeto-

wymi oraz po wykazaniu przez Kuratorium Oświaty uchybień w kierowaniu przez Panią Cecylię Degler Szkołą
Podstawową w Starogardzie. Według
przepisu art. 11 ust. l ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, póz.
114 ze zmianami) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.
Nieprawidłowości
finansowe
ujawniła przeprowadzona kontrola
wydatków w Szkole Podstawowej w
Starogardzie 26 kwietnia 2006 r. przez
Skarbnika Gminy, Panią Halinę Puch.
Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została zgodnie z przepisem art.
34a ustawy o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 ze zmiana-

BURMISTRZ DOBREJ
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE, NA ZASTĘPSTWO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBREJ
ul. RYNEK 1, 72– 210 DOBRA
1. Stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrej :
Młodszy referent ds. podatków i opłat lokalnych .
2. Wymagania niezbędne:
- określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
3. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość ustawy – o podatkach i opłatach lokalnych
- znajomość ustawy – o podatku rolnym
- znajomość ustawy – o podatku leśnym
- znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:
1. prowadzenie urządzeń ewidencyjno-księgowych dotyczących podatku
rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od
posiadania psów,
2. egzekwowanie należności, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek
za zwłokę oraz windykacja należności,
3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
4. wydawanie i prowadzenie rejestru zaświadczeń o wysokości zaległości
podatkowych podatnika,
5. przygotowywanie danych do okresowej sprawozdawczości budżetowej
z wykonania dochodów z tytułu opłat lokalnych w gminie,
6. rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów i inkasentów z pobranych opłat,
7. przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
8. prowadzenie zabezpieczeń hipotecznych,
5. Wymagane dokumenty:
Dokumenty niezbędne:
- odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w
tym kopia świadectwa ukończenia szkoły,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacyjnych z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”
- list motywacyjny,
- C.V.
- oświadczenie o niekaralności,
6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Oferty należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub przesyłać
w terminie do 29 września 2006 roku do godz. 15:00
pod adresem:
Urząd Miejski w Dobrej
Ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na
wolne stanowisko urzędnicze- młodszy referent ds. podatków i opłat lokalnych“
WSZELKIE INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ U SEKRETARZA GMINY POD NR TEL. 91- 577-78-81
BURMISTRZ DOBREJ BARBARA WILCZEK

mi), wedle którego organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad
jej działalnością w zakresie spraw finansowych. Kontrola ujawniła naruszenie dyscypliny finansów publicznych w wyniku
niżej wskazanych działań podjętych przez
Panią Cecylię Degler. W
zakresie dokształcania
nauczycieli poniesiono
wydatki na:
1. studia podyplomowe “Menedżer w
Oświacie” Pani Wioletty Pieńczakowskiej
na kwotę 2.150,00 zł, tj. 100% kosztów
(rachunek nr 99/07/05/G z 28 lipca 2005
r. - przedpłata +1 rata - 1.450,00 zł oraz
rachunek nr 1/09/05/G z 05 września
2005 r. na kwotę 700,00 zł); zatwierdzono do wypłaty na podstawie wieloletniego planu doskonalenia i dokształcania nauczycieli na lata 2003 - 2006 i
uchwały Rady Pedagogicznej z 18
kwietnia 2005 r., co jest niezgodne z § l
ust. l pkt. 3, ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr
143/2005 Burmistrza Reska z dnia 28
lutego 2005 r. w sprawie określenia
maksymalnych kwot dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,
2. studia podyplomowe w zakresie
“Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej” Pani Haliny Krenca. W aktach
znajduje się zaświadczenie Fundacji
Oświatowej - Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie określające wysokość opłaty za l semestr - 950,00 zł.
Szkoła wypłaciła kwotę 475,00 zł, co
jest niezgodne z § l ust. l pkt. 3, ust. 2 i
3 Zarządzenia Nr 143/2005 Burmistrza
Reska z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie
określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz określenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznane.
W związku z powyższym, wobec
naruszenia przez Panią Cecylię Degler
dyscypliny finansów publicznych, decyzja co do zamiaru odwołania Pani
Cecylii Degler z zajmowanego przez nią
stanowiska jest w pełni uzasadniona.
Dnia 04 kwietnia 2005 r. w ramach
postępowania wyjaśniającego Kuratorium Oświaty przeprowadziło analizę i
kontrolę dokumentacji szkolnej w
Szkole Podstawowej w Starogardzie.
W wyniku kontroli ujawniono i
wykazano następujące naruszenia:
- szkoła od 01 września 2004 r. funkcjonowała bez aneksu do projektu organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza i zaopiniowanego przez nadzór
pedagogiczny pomimo zmian wprowadzonych do organizacji pracy szkoły,
- w ramach zastępstw za nieobecnego nauczyciela bez zgody Kuratora
Oświaty zatrudniono osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych,
- wychowawca i nauczyciel oddziału
integracyjnego nie przedłożył planów i

programów pracy z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego,
- Pani Cecylia Degler zatrudniła studentkę II roku pedagogiki rewalidacyjnej i korekcyjnej na nauczyciela w oddziale integracyjnym.
Na podjętą decyzję wpłynęły niżej
wykazane fakty:
Dnia 26 października 2005 r. Rada
Miejska w Resku podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Starogardzie.
Rada Miejska Uchwałą Nr XXXVII/248/
05 z 26 października 2005 r. uznała, że
Pani Cecylia Degler nie powinna łączyć
pracy zawodowej dyrektora z kampanią
wyborczą, jako kandydat na posła RP,
potwierdzając tym samym zasadność
złożonej skargi. Nadto, na marginesie,
choć nie jest to okoliczność bez znaczenia, należy zwrócić uwagę, iż zarówno
treść skargi Pani Lidii Majewskiej, jak i
treść protokołu z posiedzenia Komisji
Rady Miejskiej z 06 października 2005 r.
jednoznacznie wskazuje, iż Pani Cecylia
Degler jest osobą konfliktową, zdolną do
wykorzystania zajmowanego stanowiska dla realizacji swych osobistych, pozazawodowych celów. Podkreślenia
wymaga również fakt, iż w/w dokumenty
potwierdzają także stawiany przez Panią
Lidię Majewską pod adresem Pani Cecylii Degler zarzut zachowań noszących
wszelkie znamiona mobbingu. Takie zachowanie stoi w jaskrawej sprzeczności
z zajmowanym przez Panią Cecylię Degler stanowiskiem i nie licuje z powagą i
odpowiedzialnością, jaka powinna cechować osobę je zajmujące.
Jednocześnie należy podkreślić, iż
pismem z 20 grudnia 2005 r. Pani Cecylia
Degler wyraziła zgodę na ustąpienie ze
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starogardzie w związku z nabyciem uprawnień do emerytury, jednakże trzy miesiące później niejako
zmieniła swój zamiar w tym zakresie.
Mając na uwadze fakt, iż oświadczenie
Pani Cecylii Degler z 20 grudnia 2005 r.
poprzedzone było rozmową i zapewnieniem w tym zakresie Burmistrza Reska, jej późniejsza zmiana decyzji świadczy o braku stałości w podejmowanych
decyzjach, w szczególności zważywszy na przyczyny zmiany decyzji powołane w piśmie z 20 marca 2006 r.
Wobec wszystkich podniesionych
wyżej faktów i przytoczonych argumentów oraz po uzyskaniu wymaganej, pozytywnej opinii kuratora oświaty zarządzam, jak na wstępie. Podpisał
burmistrz Jan Olszewski.

Z ¯YCIA POWIATU
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Do¿ynki gminne w Karwowie

Nowe oblicze wsi; zorganizowaæ siê – sobie

(KARWOWO) Dzia³alnoœæ
spo³eczna so³tys Karwowa pani
Bo¿eny Zareckiej zaowocowa³a
zmian¹ oblicza tej wsi, a tym
samym gminnych do¿ynek,
które siê w niej odby³y.
Efektem jest coraz liczniejszy
udzia³ mieszkañców gminy w
do¿ynkach. Wielu z nich
opuœci³o domowe zacisze, by
w³aœnie w Karwowie spêdziæ
niedzielne popo³udnie.

Bo¿ena Kmetyk z synem Przemkiem
W dożynkach najważniejsza jest
zawsze Msza św., podczas której rolnicy modląc się dziękują Bogu za plony.
To podziękowanie najzwyczajniej
obejmuje wiele innych spraw związanych z pracą na roli i życiem na wsi. Sam
plon, symbolizowany podczas dożynek przez wieńce dożynkowe i bochen
chleba, obejmuje przecież wiele rodzajów upraw, owoców, ziół, kwiatów, ale
też staje się symbolem życia jako takiego, zdrowia, pracy, pomyślności.
Dlatego też w Karwowie mieszkańcy z tak wielką powagą podeszli do
spraw duchowych, od dłuższego czasu
przygotowując swój kościółek do
Mszy św. W ciągu ostatnich dwóch lat
jego otoczenie bardzo się zmieniło.
Przez całe lato grupa mieszkańców pracowała przy postawieniu drewnianej
dzwonnicy. Kobiety położyły nowy
chodnik do kościoła. Stanęły dwa kamienne obeliski; jeden ku pamięci
wszystkich tutaj zmarłych (Polaków,
Niemców i innych narodowości), drugi
poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II, za którym wkopano dąb papieski.
Takim dobrym duchem i opiekunem
odradzającego się życia wspólnotowego
we wsi był ks. Krzysztof Pokorski, który
opuścił niedawno parafię łobeską i został
REKLAMA

przeniesiony do Szczecina.
- On nas zainspirował, natchnął, przekonał, że możemy
sami zrobić dzwonnicę. Uwierzyliśmy i dzisiaj ją mamy. mówi sołtys Bożena Zarecka.
- Podczas pracy często go
wspominaliśmy.
Przyjechał, razem z proboszczem ks. Helakiem i łobeskim klerykiem Łukaszem
Kazimierczakiem odprawili
Mszę św. Rozpoczęło ją uderzenie w dzwon zawieszony
na nowej dzwonnicy i jego budowniczowie – Jerzy Kokot,
Marek Kogut i Mieczysław
Nieradka, pracujący przy wskazówkach i pomocy pana Jana Piotrowskiego z Przytoni, i wielu innych, mogli
poczuć dumę, że udało im się dzwonnicę postawić. Tym czynem dobrze zapisali się w historii Karwowa.
Msza odprawiona została przed
kościołem z pełną ceremonią dożynkową, o czym coraz częściej zapominają organizatorzy dożynek w innych
miejscach, przez co coraz częściej to
święto staje się zwykłą imprezą rozrywkową, obdzieraną z jej pierwotnego

znaczenia. W Karwowie udało się tego
uniknąć, i to może być inspiracją dla
innych, w jakim kierunku organizacja
dożynek powinna zmierzać.
Po Mszy św. korowód dożynkowy
ruszył na plac wiejski, gdzie złożono
wieńce przed wybudowaną sceną. Starostowie dożynek – Teresa Zalewska i
Stanisław Pizoń - przekazali chleb
przedstawicielom władz gminy, a ci
podzielili się nim z innymi. To wszystko działo się pośród kolorowych stoisk,
na których swoje plony, wyroby artystyczne, rękodzieło prezentowały sołectwa gminy Łobez oraz organizacje i
stowarzyszenia. Nie mógł umknąć
uwagi wspaniały wieniec dożynkowy
sołectwa Zajezierze, przedstawiający
parę rolników. Zajezierskie sianoploty
w każdym miejscu wzbudzają duże
zainteresowanie i są chętnie nabywane
przez „mieszczuchów”.
Nie sposób wymienić wszystkiego,
co działo się podczas dożynek, bo działo się dużo i każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Było przeciąganie liny, trzepanie
jaj, turniej piłki siatkowej, tor przeszkód i zabawy sportowe dla dzieci.
Tu duży wkład wniosła gmina
Łobez, jako współorganizator doży-

REKLAMA

nek. Na scenie wybierano miski i misterów dożynek, co wzbudziło wiele emocji wśród rodziców dzieci, które na scenie się prezentowały.
Odbyła się również licytacja fantów, z której dochód przekazano na
dalszą rehabilitację Przemka Kmetyka,
który na wózku, ale pojawił się na dożynkach. Zebrano ponad 600 złotych.
Dwie papużki z klatką, po zlicytowaniu, nabywca przekazał dla założonego
właśnie w Karwowie przedszkola. Burmistrz Marek Romejko nabył w licytacji plecak szkolny i obiecał, że trafi do
jednego z uczniów.
Były przyśpiewki ludowe, kapele,
chóry, harcerze, strażacy, zajadano się
zupą, ciastami. Było gwarno, kolorowo,
wiejsko i przez to swojsko, bo przecież
my wszyscy tu z wiosek, nawet takich
jak Łobez i tym podobne, więc było jak
w tym powiedzeniu: co się martwisz, co
się smucisz, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. I wraca coraz więcej. Karwowo
pokazało, że jest do czego, że nie tylko
z jakiejś okazji, że może to być dobre
miejsce do życia, tylko trzeba je trochę
ogarnąć, pozamiatać, zadbać, zorganizować się – sobie.
Kazimierz Rynkiewicz
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 15.09.2006r.
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 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 USŁUGI TRANSPORTOWE B.
Smaga zatrudni: Kierowcę kat. C+E
Praca na terenie Polski Tel. (091)39719-82 , Kom.: 0 663-791-100 lub 0 663791-104
O P.H. AUTEX w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę-konsultanta części samochodowych Tel. (091) 39 -734-11
O Tapicerstwo Meblowe w Łobzie
zatrudni: Stolarza meblowego Tel.
604-240-032
O Ar Trans w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel. 693-843-818
O Media Star w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę Tel. 609-109-510
O Piekarnia Cukiernia Z. Wójcik w
Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel.
(091)397-43-39
O Piekarnia “Marpis” w Dobrej zatrudni: Piekarza Tel. (091)3914-321
Oferty pracy
spoza powiatu łobeskiego:
O Firma “Fosfan” w Szczecinie zatrudni: Maszynistę lokomotywy, Ustawiaczy manewrowych Tel. (091)453-83-94
O EURO –TRANSPORT Gryfice zatrudni: Kierowcę kat C+E Tel. (091)
384-25-27
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.P.U. “Baccara” zatrudni w Kołobrzegu i Połczynie Zdroju:
Masztalerza
Tel. 602-757-869
O Firma “STEED” Spółka Akcyjna w
Szczecinie zatrudni: Murarzy; Cieśli;
Zbrojarzy; Glazurników; Monterów
płyt kartonowo-gipsowych.
Dojazd lub zakwaterowanie zapewnia pracodawca. Wysokość wynagrodzenia 800 zł netto + nadgodziny +
premia. Zapisy oraz wszelkie informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w pokoju nr 5, bądź pod numerem
telefonu 091 5777030

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 19.09.2006 r.

Sesja w Radowie Ma³ym

Stowarzyszenie stara siê
o budynek

(RADOWO MAŁE) Powakacyjna sesja rady gminy Radowo
Małe odbędzie się 26 września o godzinie 10:00 w sali urzędu Gminy.
Radni wysłuchają informacji wójta
i przewodniczącego rady z działalności podjetej przez nich w okresie
między sesjami. Na sesji przedstawiona zostanie także informacja o
stanie przygotowania szkół oraz o
wykonaniu budżetu w pierwszym
półroczu 2006 roku.
Pod koniec sesji radni zajmą sie
dwoma uchwałami dotyczącymi budynku po byłej szkole w Radowie
Wielkim. Z budynków po placówce
korzysta w tej chwili nieodpłatnie

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Ruchową i Autyzmem.
Stowarzyszenie stara się o zakup budynku bez wszczynania
procedury przetargowej. Początkowo
stowarzyszenie starało się o nieodpłatne przekazanie budynku. Władze
gminy nie wyraziły jednak na to zgody, godząc się jednocześnie na
udzielenie bonifikaty, nie większej
jednak, niż 70% wartości budynków.

Uchwała dotycząca sprzedaży z bonifikatą nie będzie jednak miała sensu, jeżeli radni we wcześniejszej
uchwale nie zgodzą się na bezprzetargowe zbycie nieruchomości. (gp)

SPROSTOWANIE DO ARTYKU£U
– „PRAWNY BUBEL DOBERSKICH RADNYCH”
Absolutnie nieprawdą jest,
że Gmina Dobra nie posiada
uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. Nawet jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył wniosek
prokuratury o unieważnienie
uchwały z niekorzyścią dla
Gminy, to i tak obowiązuje
Gminę regulamin podjęty
uchwałą Nr XXXI/203/2005 z
dnia 30 marca 2005 roku. Ponadto należy dodać, że dzień w
którym WSA rozpatrzył sprawę tj. 30 sierpnia b.r., nie oznacza od razu stwierdzenia nieważności uchwały, ponieważ
wyrok musi się uprawomocnić, a uprawomocnienie następuje dopiero w trzydziestym
dniu po otrzymaniu przez Gminę wyroku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały.
Przy czym chcielibyśmy dodać, że do dnia dzisiejszego
Gmina nie otrzymała wyroku w
tej sprawie.
Na sesji Rady Miejskiej w
Dobrej, która odbyła się w dniu
18 września b.r., został przedstawiony projekt uchwały w
sprawie regulaminu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Dobra, uwzględniający zmiany przepisów odnośnie wysokości stypendiów i terminu ich
przyznawania oraz poprawki
wykazane przez prokuraturę.

Chcielibyśmy również sprostować błędną informację, jakoby
podjęcie uchwały stanowiło odpowiedź doberskich Radnych na
pismo Prokuratury łobeskiej.
Otóż pierwszym, który wskazał
wytyki prawne w uchwale podjętej przez Radę Miejską w Dobrej,
był Wojewoda Zachodniopomorski, który w piśmie z dnia 9 maja
2005 roku wytknął między innymi fakt, że regulamin nie powinien stanowić załącznika do
uchwały Rady Miejskiej. W odpowiedzi właśnie Rada Miejska
otrzymała projekt uchwały od
Burmistrza Dobrej ze wszystkimi poprawkami i po konsultacji
podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie, z tym, że propozycja ze strony Burmistrza była,
aby uchwała weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2005 roku, ponieważ przyjęto, że zasady przyznawania środków powinny być
określone od momentu wejścia
w życie zmian do ustawy o systemie oświaty oraz, żeby można
było w oparciu o te zasady wydatkować środki.
Przy czym uchwała została
precyzyjnie
zweryfikowana
przez Radcę Prawnego Urzędu
Miejskiego p. Skibińskiego, który
stwierdził jednoznacznie, że nie
ma żadnych przeciwwskazań,
aby uchwała mogła wejść w życie
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2005 roku. Wojewoda otrzymał uchwałę Rady Miejskiej w
Dobrej i nie kwestionował zapisów uchwały. Natomiast zakwe-

stionowała zapis Prokuratura
łobeska, która bezpośrednio do
Rady Miejskiej w Dobrej kierowała swoje uwagi. Pisma z prokuratury przekazywane były do
weryfikacji Radcy Prawnemu
Urzędu Miejskiego, który podtrzymywał swoje stanowisko o
prawidłowości zapisów w
przedmiotowej uchwale.
Odnośnie rachunków, faktur lub dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów
należy nadmienić, że Rada
Miejska w Dobrej przyjęła stanowisko o niestosowaniu potwierdzenia wydatkowanych
środków z tytułu stypendium
socjalnego, co zostało zawarte
w uchwale Rady NR XXXVII/
245/2005 z dnia 6 grudnia 2005
roku.
Ponadto chcielibyśmy dodać, że Rada Miejska w kwestiach prawnych musi się opierać na opinii Radcy Prawnego,
który weryfikuje wszystkie
projekty uchwał pod względem
formalno – prawnym.
Odnośnie, faktu nie pojawienia się przedstawicieli
Rady Miejskiej na rozprawie w
WSA, chcielibyśmy sprostować, że to Radca Prawny z
ramienia Gminy Dobra, reprezentując interes nie tylko Rady
Miejskiej, ale również Burmistrza Dobrej, powinien starać
się obronić przyjęte przez siebie stanowisko.
RADA MIEJSKA
W DOBREJ

tygodnik łobeski 19.09.2006 r.
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INFORMACJE

Œwiêto Sybiraków

Medale dla w³adz

(ŁOBEZ) Już po raz 16 łobescy
Sybiracy uczcili oficjalnie pamięć
swoich bliskich pozostawionych
na “nieludzkiej ziemi”. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną przez księdza Stanisława Helaka w łobeskim kościele, w której
uczestniczyli również przedstawiciele władz gminy, powiatu policjanci z komendantem na czele oraz
młodzież, pełniąca role pocztów
sztandarowych. Podczas nabożeństwa, na którym żywi złożyli hołd
umarłym, dziękując jednocześnie za
swoje ocalenie zebrani ocaleni ze
łzami w oczach wspominali gehennę sprzed kilkudziesięciu lat. Po
mszy uroczystość przeniosła się do
Łobeskiego Centrum Turystyki.
Tam zebrani wysłuchali akademii
przedstawionej przez młodzież i Ludwikę Guriew, przewodniczącą
Łobeskiego Koła Sybiraków. Pod
koniec uroczystości przewodnicząca uhonorowała Krzyżami Sybiraków starostę Halinę Szymańską,
wicestarostę Wiesława Bernackiego, burmistrza Marka Romejkę i
jego zastępcę Ryszarda Solę. Po
uroczystości zebrani udali się na
wspólny uroczysty obiad.
W niedzielę Sybiracy na cmentarzu komunalnym uczcili 67 rocznicę
napaści Związku Radzieckiego na
Polskę.
Piątkowe i niedzielne obchody
związane były z dwoma rocznicami,
stanowiącymi klamrę ostatnich
dziejów zesłańców. W 1946 roku
przyjechała większość repatriantów,
natomiast dziesięć lat później nastąpiły ostatnie powroty ze Związku
Radzieckiego. Rok po zakończeniu
wojny do Łobza przyjechało 3005
osób. Rok później liczba ta zwiększyła się o 2700. Do 1990 roku w Łobzie
nie było żadnych oficjalnych uroczystości. Związek Sybiraków reaktywowany został w Łobzie w październiku 1989 roku. Wówczas to
koło liczyło ponad 600 członków.
Z roku na rok coraz mniej jest
tych żywych świadków tragicznej
historii naszego kraju. Obecność
młodych ludzi na uroczystościach
daje jednak nadzieję na przetrwanie
pamięci o tych ludziach nie tylko na
łamach podręczników i naukowych
opracowań ale także i w zbiorowej
pamięci.
Pamięć o tych ludziach i tych
okrutnych czasach powinna być
pielęgnowana nie tylko poprzez takie uroczystości. Zaproszeni, czy też
przyprowadzeni przez nauczycieli
na spotkanie młodzi ludzie stali z
tyłu i niestety najzwyczajniej w

świecie nudzili się. Trudno im się
dziwić. Jeżeli ich obecność miała im
przybliżyć minione czasy, to mija się
to chyba z celem. Więcej można
chyba osiągnąć zapraszając do
szkoły któregoś z Sybiraków
na spotkanie z młodzieżą.
Na uroczystości nie został odznaczony żaden z Sybiraków. Krzyże
Sybiru otrzymali
przedstawiciele
władz. W jaki sposób starosta
czy burmistrz zasłużył na odznaczenie nie mnie to oceniać.
Jednak odznaczanie władz za
pomoc udzielaną z urzędu nie
powinno chyba mieć miejsca.
Udział w życiu lokalnej społeczności, czy wspieranie tego
typu organizacji jest obowiązkiem społecznym urzędników,
a za wykonywanie obowiązków medali chyba się nie przyznaje.
Odznaczenie władz kojarzy mi się z
sytuacją z 2001 roku, kiedy to na

święcie poświęconym strażakom
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymała ówczesna bur-

mistrz Halina Szymańska, natomiast
brązową jeden ze strażaków gaszący
pożary od kilkudziesięciu lat. (gp)
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TAJEMNICZE STAWKI GMINY
(ŁOBEZ) W ubiegłą środę w
urzędzie miasta i gminy odbyło się
spotkanie wiceburmistrza i podległych mu urzędników, dotyczące
kwestii zarządzania, na które jednak
prasa nie została wpuszczona. Sprawa sposobu zarządzania lokalami
mieszkalnymi żywo interesuje wielu
mieszkańców, a skoro radni spotykają się w urzędzie porozmawiać o
rzeczach dotyczących swoich wyborców, to obecność przedstawiciela mediów nie powinna być zakazana.
Kilka dni później dowiedziałem się,
że obecność prasy była nieporządna
ze względu na szczegółowe przedstawianie warunków możliwego przetargu na zarządzanie. Urzędnicy przedstawiali konkretne stawki i ich ujawnienie mogłoby zaszkodzić mogącemu odbyć się przetargowi. Tyle, że
stawki można ustalić na podstawie istniejących już na rynku i
trudno zrozumieć przewodniczącą rady, która
rzekomo z tego powodu
wyprosiła mnie z sali.
Wiceburmistrz nie mo¿e
sam podj¹æ decyzji

Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, prace nad obliczeniami trwały
od ostatniej sesji, natomiast radni z
kosztorysami zaznajomili się pięć
minut przed mającym odbyć się spotkaniem. Tego typu wyliczenia miały
być przedstawione już tydzień temu
podczas sesji. Były one jednak tak

Wybredny
w³amywacz
(ŁOBEZ) Dość wybredny złodziej grasował w Łobzie w nocy pomiędzy 11, a 12
września. Nieznany do tej pory sprawca
włamał się w ciągu jednej nocy do pięciu
budynków. Okradł jednak tylko dwa z nich
Złodziej swoją pracę rozpoczął około
godz. 21:00 wywarzając drzwi wejściowe
z tarasu domu Agnieszki B. Po spenetrowaniu
pomieszczeń ukradł aparat cyfrowego Kodak typ Z740 wartego
1.050 zł. Złodziej udał się następnie do sąsiedniej posesji, należącej
do Bogusława J. Po zerwaniu kłódki drzwi wejściowych pomieszczenia gospodarczego włamał się do wnętrza i po spenetrowaniu
pomieszczenia, wyszedł z niego nic nie zabierając. Niezrażony niepowodzeniem, udał się na następną posesję, należącą do Małgorzaty P. Wybił szybę w stojącym tam samochodzie Renault, lecz nic
z niego nie zabrał.
Złodziej był jednak uparty. Po przejściu na sąsiednią ulicę wszedł
do otwartego garażu gdzie z otwartego samochodu marki Ford,
ukradł dokumenty pojazdu, wystawione na nazwisko Jana B.
Z dokumentami i aparatem w kieszeni, sprawca poszedł na jeszcze jeden rekonesans. Włamał się do pomieszczenia gospodarczego, należącego do Jerzego P.,
skąd również jednak nic nie wyniósł
Sprawcą był prawdopodobnie młody mężczyzna w kapturze. Policja prosi wszystkich
świadków o kontakt.
(r)

słabe i niepełne, że przewodnicząca
rady Elżbieta Kobiałka postawiła
wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej poświęconej zarządzaniu.
Sprawa z podjęciem decyzji wydaje się dość niezrozumiała. Podjęcie decyzji w kwestii wyboru sposobu zarządzania leży w gestii wiceburmistrza Ryszarda Soli, odpowiedzialnego za gospodarowanie
mieszkaniami komunalnymi i stanowisko rady w tej sprawie jest z formalnego punktu widzenia niepo-

trzebne. Skoro jednak wiceburmistrz postanawia zasięgnąć opinii
rady, powinien zmobilizować podległych sobie urzędników do działania.
Można jedynie domyślać się, że
skoro wiceburmistrz i jego zwierzchnik uważają, że lokalami mieszkalnymi powinna zarządzać wyłoniona w
drodze przetargu firma, to przedstawione na tym tajemniczym spotkaniu proponowane stawki muszą być
niższe od dotychczasowych. W
przeciwnym przypadku gmina nie
miałaby argumentu przeciwko stanowisku części radnych, którzy
uważają, że pozostałym jeszcze w zasobie gminy mieniem powinien zarządzać urząd. Wszystko to jednak
pozostaje w sferze domysłów i wątpliwości, które zostaną być może
rozjaśnione 20 września.
Niejasne są również przyczyny
opieszałości urzędników. Na temat wyboru sposobu zarządzania
lokami dyskutowano jeszcze
przed wakacjami i chyba możliwe
było opracowanie do wrześniowej sesji szczegółowej analizy
kosztów każdego z możliwych rozwiązań. Przez cztery lata lokalami
administrowała zewnętrzna firma.
Mimo tych doświadczeń wiceburmistrz nie potrafi jednak nadal
wysnuć konkretnych wniosków i
podjąć decyzji.
(gp)

Poszukiwany w³aœciciel
W Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie zabezpieczono telefon komórkowy marki Nokia 3330, który został skradziony w miesiącu czerwcu nad jeziorem miejskim oraz telefon komórkowy marki Sony Ericson, który został skradziony z szatni Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie w okresie zimowym. W/w telefony znajdują się do odbioru w budynku
KPP Łobez, pokój nr 19, tel. 091 561 55 22.
(p)
REKLAMA
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Jak rządzono w Łobzie w czasie,
gdy burmistrzem (Przewodniczącą
Zarządu Gminy i Miasta) była
p. Halina Szymańska?
Zbliżają się wybory. W prowadzonych przez lokalne gazety rankingach na stanowiska publiczne pojawia się nazwisko pani Haliny
Szymańskiej. Ponieważ gazeta zachęca do wypowiadania się na
temat kandydatów, dlatego przedstawiamy fragmenty dokumentów, na podstawie których czytelnicy sami dokonają oceny.
W dniu dzisiejszym zachęcamy do zapoznania się z dokumentem
dostępnym w Urzędzie Miasta – raportem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dn. 12 lutego 2004 r. Raport został sporządzony po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta
Łobez za okres poprzedniej kadencji burmistrza.
Na str. 4 raportu umieszczony jest zapis o sprzedaży działki w
Suliszewicach firmie PRIMA. Cytujemy: „(...) w dn. 27.08.2002 r.
Zarząd Gminy i Miasta ogłosił pisemny przetarg ograniczony na
sprzedaż działki zabudowanej nr 38/17 o powierzchni 5,8367 ha w
Suliszewicach. W ogłoszeniu ustalono cenę 550.000,00 zł. Ogłoszenie nie zawierało terminu i miejsca składania pisemnych ofert, co
było niezgodne z par. 16 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.
13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i
trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr
9, poz. 30). Ogłoszenia o przetargu nie zamieszczono w prasie lokalnej, czym naruszono par. 6 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia. Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi
Przewodnicząca Zarządu Gminy i Miasta (...)” - pani H. Szymańska. O tym jak były sprzedawane inne nieruchomości możemy dowiedzieć się ze str. 5 pkt 8. Cytujemy: „(...) wykazy nieruchomości
przeznaczonych do zbycia ogłoszenia o przetargu nie zawierały
wszystkich informacji wymaganych art. 35 ust. 2 i art.38 ust. 2
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(...). Ponadto informacji o wywieszeniu wykazów nie podawano do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, czym
naruszono art. 35 ust. 1 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, za co odpowiedzialność ponosi Przewodnicząca Zarządu Gminy i Miasta (...).” - p. H. Szymańska. Daje to obraz w jaki
sposób przeprowadzono przetargi w Gminie Łobez, w czasie kadencji pani H. Szymańskiej.
Na stronie 7 raportu mogą czytelnicy dowiedzieć się, że: „(...)
w sprawozdaniu Rb-275 i Rb-PDP z wykonania planu dochodów
budżetowych wykazano skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień pozaustawowych niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej i tak – skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości zaniżono o 426.235,00 zł (...).
W punkcie 9 możemy dowiedzieć się na jakich zasadach udzielono dotacji. Cytujemy: „(...) w 2002 r. udzielono dotacji celowej dla
Miejskiego Klubu Sportowego „ŚWIATOWID” w kwocie 65.000
zł przyznanej na podstawie wniosku, który nie zawierał:
- preliminarza kosztów realizacji zadania
- źródeł finansowania
- szczegółowego opisu wnioskowanego zadania (......).
Dotację przekazano w czternastu ratach. Każdą kolejną ratę
przekazywano bez rozliczenia poprzedniej raty (...)”
Stoimy na stanowisku, że sportowcom należy pomagać, ale
musi być określony cel, na który te pieniądze zostaną zużyte oraz
właściwie rozliczone. To tylko kilka wybranych fragmentów z tej
kontroli.
Mieszkańcy Łobza (nazwiska do wiadomości redakcji).

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

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

(ŁOBEZ) Jednym z dość szeroko poruszanych tematów ostatniej
sesji rady miejskiej był problem
śmieci i utrzymania gminy w czystości. Tematyce utrzymania czystości
w mieście poświęcona był znaczna
część interpelacji i pytań radnych.
- Jak wygląda sprawa oczyszczania miasta, utrzymania porządku,
sprzątania ulic. Jak wpływa się na
niektórych śmieciarzy, którzy są
agresywni w stosunku do straży
miejskiej i policji. Rozstrzygnięto
przetarg na sprzątanie miasta. Jak
teraz będzie wyglądać częstotliwość
sprzątania – pytał radny Henryk
Musiał.
- Jak przedstawia się opieka nad
promenadą? Nikt nie przycina
drzew, a sama promenada jest mocno zaśmiecona – pytała radna Krystyna Bogucka.
- Ulice w mieście Łobez są
oczyszczane przez trzy zarządy
dróg. Zarząd wojewódzki, powiatowy i gminę. Drogi oczyszczane
przez gminę znajdują się na obrzeżach miasta. Centrum miasta
oczyszcza Zarząd Dróg Wojewódzkich, który ma podpisaną
umowę z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych.
Częstotliwość
sprzątania jest niezbyt wielka –
wynika to ze środków, jakimi zarząd

Te kontenery maj¹ s³u¿yæ u¿ytkownikom gara¿y. Œmieci wrzucaj¹ równie¿ ci, którzy nie chc¹ p³aciæ. P³aci gmina.

dysponuje. Zarząd powiatowy
sprząta swoje drogi sam, wykorzystując pracowników z CIS. W tej
chwili rozstrzygnęliśmy przetarg
na utrzymanie czystości ulic w mieście. Wygrało go Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Łobzie. Zmniejszyliśmy zakres
sprzątania, z uwagi na mniejsze środki w budżecie. Są to jednak drogi
peryferyjne, które nie rzutują na obraz miasta - odpowiadał Kozioryński.

- Finansujemy akcję sprzątania
Regi, współdziałając przy tym z kołem wędkarskim. Wywozimy te odpady również własnym kosztem.
Pamiętajmy jednak, że jeżeli mieszkańcy gminy nie będą o porządek,
to żadne środki nie pozwolą nam na
utrzymanie porządku. Co do promenady. Sprzątamy ją raz, dwa razy
w tygodniu. Niestety, gdy zobaczymy promenadę w piątek po południu, a potem w poniedziałek

Wspólne projekty i nauka

Niemcy w Dobrej

(DOBRA) W minionym tygodniu
uczniowie z Gimnazjum w Dobrej
wspólnie z rówieśnikami z Regionalschule Torgelow brali udział w programie wymiany młodzieży. Wspólne
przebywanie i zajęcia pozwoliły na bliższe poznanie kultur i zwyczajów obu
narodów oraz przyczyniło się do obale-

nia panujących stereotypów i uczyło
tolerancji. Uczniowie z Torgelow zauroczeni byli naszą przyrodą, z którą mieli
możliwość spotykać się podczas wspólnych zabaw i zajęć np. nocnego rajdu czy
wyjazdu nad morze. Wspólne spotkanie
młodzieży było też doskonałą lekcją
nauki języków obcych (niemieckiego i

angielskiego). Podczas spotkania powstały plakaty, które będą tematem
najbliższej wystawy w doberskim gimnazjum. Projekt był współfinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Urszula Kołodziejczyk,
Arkadiusz Siwiński

rano, to jest to obraz nędzy i rozpaczy – odpowiadała radnym Ciechańska.
Łobez jest brudny. Wystarczy
przejść się po mieście, by to stwierdzić, że o miasto nie dbają zarówno
jego mieszkańcy jak i władze.
Co więcej gmina sponsoruje
niektórym nielegalny wywóz śmieci. Przykładem są choćby dwa
śmietniki znajdujące się na tereni
garaży przy ulicy Bocznej. Kontenery te przeznaczone są dla użytkowników, znajdujących się tam
garaży. Teoretycznie. W praktyce
wygląda to tak, że wyrzucają do
nich swoje śmieci wszyscy, którzy
nie mają ochoty płacić za ich wywóz. Płaci za nie gmina.
Promenada sprzątana jest raz,
dwa razy w tygodniu. Za jej zaśmiecenie można obwiniać gminę. Tyle,
że ktoś te śmieci tam zostawia. To
zapewne truizm, ale gdy od kogoś
wymagamy porządku, to zacznijmy
od siebie.
Gminni urzędnicy podają dość
logiczne powody brudnych ulic w
Łobzie. Brak pieniędzy w gminnym
budżecie, mały zakres odpowiedzialności za większość dróg i wiele innych.
Tak tłumaczą nam sytuację
urzędnicy. Urzędnicy, nie gospodarze tego miasta. Od urzędników
bowiem wymagać można tylko wypełniania swoich obowiązków, gospodarz natomiast dba o porządek
nie zwracając uwagi na zakres formalnej odpowiedzialności. Nie tłumaczy, że to jest jego, a to nie.
Dbanie o czystość miasta to najbardziej widoczna część pracy
urzędników. To taki papierek lakmusowy, wskazujący stopień dbałości o miasto.
(gp)
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Rozbiórka „Kosmosu”

Nic siê nie sta³o

(£OBEZ) Rozpoczête kilka
miesiêcy temu prace na
miejscu dawnego „Kosmosu”
przysporzy³y mieszkañcom
£obza wielu tematów
do rozmów i spekulacji.
W¹tpliwoœci dotycz¹ce
zakresu wykonanych prac
wyra¿ali, podczas ostatniej
sesji, tak¿e ³obescy radni.
W toku postępowania wszczętego przez wydział ochrony środowiska przy starostwie okazało się, że
firma wywoziła gruz bez przygotowanego wcześniej planu zagospodarowania. Gruz w tajemniczy sposób pojawił się na terenie dawnego
POM i w Zajezierzu. Burmistrz, który
odpowiada za te tereny zapowiedział śledztwo w tej sprawie. Zapytaliśmy o jego wyniki.
- Trudno wyjaśnić w jaki sposób gruz mógł się tam znaleźć. Wykluczam jednak kategorycznie
udział któregoś z pracowników
urzędu w tej sprawie. – odpowiedział Marek Romejko.
REKLAMA

Wed³ug urzêdników rozbiórka tego budynku przebieg³a zgodnie z prawem

W czasie kontroli przeprowadzanej przez pracowników starostwa
okazało się, że wykonująca rozbiórkę
firma mogła przekroczyć zakres zaplanowanych robót. W pozwoleniu dotyczącym budowy widniał zapis o
„przebudowie i modernizacji”, nie zaś
o rozbiórce. Sprawa trafiła więc do
nadzoru budowlanego.
W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację o wynikach postępowania w kwestii wydanego pozwolenia.
Według pracowników nadzoru
podczas prac powstały okoliczno-

ści, które zmusiły firmę do zmiany zakresu robót.
- Podczas tego typu prac może
dojść do naruszenia konstrukcji
budynku. Nastąpiło to w tym przypadku. W trakcie robót nastąpiły
pęknięcia ścian i zaplanowany ciąg
prac nie mógł być realizowany. Firma
uzgodniła z projektantem zmianę
zakresu robót i dlatego rozebrano
ściany budynku. Wszystko odbyło
się zgodnie z prawem budowlanym i
zgodnie z tym, co widnieje w dzienniku budowy. – poinformował nas
jeden z pracowników biura. (gp)
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Pieni¹dze
z drzew
na wodê

(ŁOBEZ) Budżet Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska zwiększył się na początku
września ze 110 do 164 tys. zł.
Pieniądze te pochodzą z wyrębu 16 drzew przy byłej rzeźni, za
który zapłacił gminie GS. Gmina
oceniła wartość usuniętych roślin na 94622,14 zł.
Spółdzielnia złożyła jednocześnie do gminy wniosek o odroczenie zapłaty za usunięcie jednego
z drzew w kwocie 15503 zł. Wnioskodawca zobowiązał się zasadzić w zamian za usunięcie rośliny
kilkaset krzewów na terenach ulic
Ogrodowej, Kościelnej, Bema i
Obrońców Stalingradu. Burmistrz
zgodził się na odroczenie zapłaty
na okres trzech lat. Ponadto w
przypadku utrzymania się krzewów przez ten czas, należność ta
zostanie umorzona. Podczas sesji radni postanowili przekazać
część tych pieniędzy na modernizacje ujęcia wody i budowę hydroforni w Karwowie.
(gp)
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Prawybory „Samorz¹d 2006”

Mój burmistrz, mój radny (cz. 4)
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
Halina Szymańska – 45, Mariusz Wijatyk – 13, Romuald Dubicki – 10,
Wiesław Bernacki – 7, Ryszard Sola (leśnik) – 5, Ryszard Sola (wiceburmistrz)
– 5, Wiesław Rymszewicz - 4, Antoni Gutkowski – 3, Tomasz Małecki – 3,
Michał Karłowski – 3, Elżbieta Kamińska – 2, Bożena Zarecka – 2, Barbara
Basowska – 2, Leszek Gajda - 1, Kazimierz Chojnacki – 1, Wincenty Nowik
– 1, Piotr Ćwikła – 1, Marian Płóciennik – 1, Jan Olszewski – 1, Adam Szatkowski – 1, Andrzej Kowalczyk – 1, Ireneusz Kabat - 1

STAROSTA
1. Wiesław Bernacki – 32, Antoni Gutkowski – 29, Tadeusz Jóźwiak – 26,
Romuald Dubicki – 10, Jan Olszewski – 5, Wiesław Rymszewicz – 4, Halina
Szymańska – 3, Ireneusz Kabat – 2, Zdzisław Szklarski – 1, Krystyna Bogucka
– 1, Teresa Żabska - 1
ŁOBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola (leśnik) - 40, Krystyna Bogucka – 30, Romuald
Dubicki – 10, Bogdan Górecki – 9, Andrzej Sędecki – 9, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 8, Czesław Kamiński – 6, Seweryn Robaszkiewicz – 3, Halina
Szymańska – 3, Bożena Zarecka – 2, Ewa Ciechańska - 1, Elżbieta Pilecka –
1, Sławomir Kobarynka – 1, Franciszek Stefanowski – 1,
Radny Miasta i Gminy: Krystyna Bogucka – 28, Leszek Gajda – 21, Henryk
Stankiewicz – 19, Roman Witulski – 17, Seweryn Robaszkiewicz – 10, Romuald Dubicki – 10, Bożena Zarecka - 7, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 7, Antoni
Kużel – 6, Zbigniew Pudełko – 6, Agnieszka Kielar – 5, Bogdan Górecki - 3,
Czesław Kamiński – 3, Ignacy Majchrowicz – 3, Elżbieta Szulc – 3, Zdzisław
Bogdanowicz – 2, Marcin Łukasik – 2, Wanda Biela – 2, Kazimierz Chojnacki
– 2, Henryk Musiał – 1, Stanisława Podyma – 1, Janina Rybak – 1, Małgorzata
Zieniuk – 1, Janina Skawroń – 1, Ryszard Sola (leśnik) – 1, Andrzej Sędecki
– 1, Andrzej Kowalczyk – 1, Teresa Żabska - 1
Radny Powiatu: Antoni Gutkowski – 37, Henryk Musiał - 16, Romuald
Dubicki – 10, Tadeusz Jóźwiak - 8, Ewa Ciechańska – 8, Kazimierz Chojnacki
– 8, Halina Kamińska – 6, Henryk Stankiewicz – 4, Lech Pałęga – 4, Zdzisław
Bogdanowicz – 3, Jan Woźniak – 3, Andrzej Sędecki – 2, Ryszard Sola (leśnik)
– 2, Stanisława Podyma – 2, Andrzej Kowalczyk – 1, Henryk Kmieć – 1,
Wiesław Małyszek – 1, Teresa Żabska – 1,
RESKO
Burmistrz: Arkadiusz Czerwiński - 41, Paweł Manowiec – 11, Jan Olszewski – 6, Wanda Dranczewska – 3, Cecylia Degler - 2
Radny Miasta i Gminy: Maria Paprocka-Wall – 20, Barbara Basowska –
13, Arkadiusz Czerwiński – 7, Jan Olszewski – 7, Adam Szatkowski - 3, Paweł
Manowiec - 2, Jan Michalczyszyn – 1, Roman Gojlik – 1,
Radny Powiatu: Jan Michalczyszyn – 33, Cecylia Degler - 9, Adam Szatkowski – 6, Paweł Manowiec - 3, Jan Olszewski – 2, Wioletta Dynarska – 2,
Barbara Basowska – 1, Maria Sękowska - 1
DOBRA
Burmistrz: Barbara Wilczek - 52, Ryszard Sarna – 14, Włodzimierz Szczepaniak – 2, Janusz Skrobiński - 1, Zdzisław Grzelak - 1
Radny Miasta i Gminy: Leokadia Osuchowska – 16, Stanisław Pokomeda
– 12, Alina Soborska – 11, Ryszard Sarna – 8, Edward Stanisławczyk - 7,
Damian Padziński – 5, Grzegorz Wasilewicz – 4, Barbara Wilczek - 2, Janusz
Łukomski - 1, Karol Pietrasiak - 1
Radny Powiatu: Ryszard Sarna – 18, Włodzimierz Szczepaniak - 14, Janusz
Łukomski – 9, Edward Stanisławczyk – 9, Mieczysław Zacharski – 7, Barbara
Wilczek - 6, Grzegorz Wasilewicz - 2, Wiesław Bernacki – 1, Jan Bylina - 1
WĘGORZYNO
Burmistrz: Monika Kuźmińska – 36, Grażyna Karpowicz – 34, Ryszard
Brodziński - 12, Stanisław Konarski - 3
Radny Miasta i Gminy: Ryszard Brodziński – 17, Tomasz Mielcarek – 16, Rafał
Żurek – 10, Katarzyna Błaszczyk – 8, Marian Wolter – 7, Janina Bubacz – 7, Jan
Mazuro – 4, Anna Karpowicz – 3, Józef Drozdowski – 2, Zbigniew Sobczyk –
1, Artur Nadkierniczny – 1, Piotr Pastwa – 1, Stanisław Konarski – 1,
Radny Powiatu: Paweł Bot – 34, Jan Białkowski - 13, Janina Bubacz – 9,
Józef Drozdowski – 8, Stanisław Konarski – 4, Maria Jędrzejczyk – 4, Beata
Sak - 3, Ryszard Brodziński - 3, Monika Kuźmińska – 3, Waldemar Konefał
– 2, Jan Mazuro - 1,
RADOWO MAŁE
Wójt: Roman Ciechański – 25, Józef Wypijewski - 18, Jan Zdanowicz –
13, Ewa Radanowicz - 5
Radny Gminy: Roman Ciechański – 12, Alina Tchurz – 11, Wiktor Puta 11, Józef Wypijewski – 6, Ewa Radanowicz – 6, Wiesław Lorent – 5, Józef
Lewandowski – 4, Kołodziejak (bez imienia) – 1,
Radny Powiatu: Jan Zdanowicz – 33, Ewa Radanowicz - 11, Mirosław
Budzyński – 10, Krzysztof Jońca – 5. Alina Tchurz - 3,

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
NAUKA
QSzkoła kosmetyczna „AKADEMIE
PRENIER” w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór do klas pierwszych. Zapisy przez szkołę w Szczecinie. Tel. 091 421 29 60.

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

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

MOTORYZACJA

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 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

US£UGI

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

QSprzedam mieszkanie w Węgorzynie 64,6 mkw., 3 pokoje, własnościowe. Tel. 501 281 477.

QSprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.

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 działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.

QSprzedam mieszkanie w Łobzie
57 mkw., 3 pokoje, własnościowe,
ogrzewanie gazowe, podwyższony
standard. Cena do uzgodnienia.
Tel. 602 252 730.

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

INNE

Q Zagubiono legitymację studencką o numerze 51342. Właściciel Tomasz Niedzwiedź. Tel.
507 774 379.

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

US£UGI
QŁobez - spawanie żeliwa i aluminium
- bloki, głowice. Tel. 607 553 912.
QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.

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

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.
REKLAMA
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Paw³owski
i Mosi¹dz
trafiaj¹
za 3 punkty
W minionej kolejce obu liderom rankingu nie udało się
rozstrzygnąć walki o indywidualne prowadzenie. Także
Kamil Iwachniuk nie zaliczył
trafienia, chociaż miał wiele
okazji i gdyby je wykorzystał,
mógł bez problemu zająć fotel
lidera. Strzelec wyborowy ze
stałych fragmentów gry Jarek
Jaszczuk z Sarmaty trafił w
Policach i przesunął się o pozycję w górę, tak samo Emil
Kamiński, który dołączył do
wąskiego grona potrójnych
strzelców. Ranking zasilili
Arek Pawłowski z Mewy trafieniem za 3 punkty w Brojcach (reszczanie wygrali 1:0) i
Marcin Mosiądz ze Światowida, również trafieniem za 3
pkt. w meczu ze Spartą. Żadnych trafień (już po raz drugi z
rzędu) nie zaliczyły 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, Emil Kamiński, (Sarmata), Wojtek Kliś (Radovia).
2 bramki: Łukasz Tomaszkiewicz (Radovia), Łukasz
Olechnowicz, Damian Padziński, Jarek Jaszczuk (Sarmata),
Kamil Kacprzak, Krzysztof
Śniadek (Światowid), Krzysztof Gwóźdź (Sparta), Dariusz
Kęsy (Mewa).
1 bramka: Daniel Romańczyk, Sławek Nowak, Artur
Andrusieczko (Sparta); Mariusz Błaszczyk, Damian Gabryś,
Arek
Pawłowski
(Mewa); Sylwester Michałowski, Piotr Kiełtyka, Wojtek
Krakus, Marcin Mosiądz
(Światowid), Mateusz Ryling
(Radovia).
Zespoły
17 - Sarmata Dobra
13 - Światowid Łobez
10 - Mewa Resko
8 - Sparta Węgorzyno
6 - Radovia Radowo Małe

SPORT

tygodnik
tygodnikłobeski
łobeski 6.05.2006
19.09.2006r.r.

Szczęście w tym meczu
przypadło Mewie
WICHER Brojce – MEWA Resko 0:1 (0:0)
Mewa: Libiszewski – Kęsy, Pietrowski, Pawłowski M., Pawłowski A.,
Waldon, Wasiak (60' Konczewski K.), Kopka (46' Łabas), Porębski, Majewski, Grygiel.
Trener: Darek Kęsy.
Bramka: 90' – Arek Pawłowski.
W tym sezonie Mewa wielkich
nadziei sobie nie robi, gdyż ma ciągłe
kłopoty z ustabilizowaniem optymalnego składu na każdy mecz. Pojechała więc do Brojc z nadzieją na
obronę remisu. Wicher jest nieobliczalny i często sprawiał przykre nie-

spodzianki swoim przeciwnikom
wygrywając z faworytami. Tym razem sprawił niespodziankę własnej
publiczności ulegając Mewie.
Szczęście, które jest nieodzownym
elementem gry uśmiechnęło się do
reszczan. Chociaż długo musieli na

nie czekać. Gra przez cały mecz była
wyrównana, z momentami sporej
przewagi gospodarzy, którzy jednak
nie potrafili zamienić akcji na gole. I
gdy wydawało się, że obie drużyny
zadowolą się podziałem punktów, w
90 min. Darek Kęsy ustawił piłkę do
wykonania rzutu wolnego. Dośrodkował na głowę Arkowi Pawłowskiemu, a ten umieścił piłkę w siatce, na
wagę trzech punktów.
Także juniorzy wygrali tym samym wynikiem po trafieniu Szymona
Deutera. W sobotę do Reska przyjeżdża Masovia Maszewo.
(r)

III rzut Pucharu Polski

Przemek Noryca
zatrzyma³ Poloniê

SPARTA Wêgorzyno – POLONIA P³oty 1:0 (1:0)

Sparta: Przemysław Noryca - Edward Tondrik, Marcin Nadkierniczny,
Zbigniew Nadkierniczny, Paweł Samal (Łukasz Rzepka), Karol Szubert (Kacper Skrobiński), Sławomir Nowak, Dominik Raj, Artur Samal (Andrzej Nadkierniczny), Daniel Romańczyk, Damian Szubert (Artur Andrusieczko).
Trener: Ryszard Jamroży.
Zółte kartki: Artur Samal, Zbigniew Nadkierniczny, Daniel Romańczyk
Bramka: Daniel Szubert.
W trzecim Rzucie Piłkarskiego Pucharu Polski (region szczeciński) podopieczni trenera Jamrożego podejmowali na własnym stadionie V-ligową
Polonię Płoty. Zespół Sparty przystąpił do tego spotkania w optymalnym
składzie, z zamiarem pokonania rywali. Początek spotkania przebiegał
pod dyktando gości, którzy częściej
przebywali na połowie węgorzynian.
W 5 minucie piłkarze Polonii szybko
egzekwowali rzut wolny, jednak
Przemek Noryca był tam, gdzie być
powinien. Trzy minuty później fatalny błąd popełnia Daniel Romańczyk,
który przed własnym polem karnym
zagrywa do zawodnika Polonii. Chwilę
później Przemek Noryca znalazł się
„oko w oko” z dwoma zawodnikami Polonii, z którymi pojedynek wygrał, za
co zebrał gromkie brawa od publiczności, jaka postanowiła obejrzeć to spotkanie.
Kolejne minuty to coraz częstsze
wypady piłkarzy Sparty pod bramkę
przeciwnika. W 10 minucie niewiele
brakuje Sławkowi Nowakowi do pokonania bramkarza z Płotów. Dogodnej
okazji nie wykorzystał Karol Szubert
po podaniu Pawła Samala, starszy z
braci Szubertów minimalnie spudłował. Perfekcyjnie zachował się jego
brat Damian. Przejął piłkę w lewym
narożniku pola karnego, przesunął się

środkowanie na piąty metr wybija
Przmek Noryca wprost do zawodnika Polonii. Ten strzela do bramki, w
której stali zawodnicy Sparty, potem
kolejną dobitkę obronił już sam bramkarz i chwilę później Edek Tondrik
wyjaśnił całą sytuację dalekim wykopem. W 75 minucie jeden z zawodników Polonii oddaje minimalnie chybiony strzał zza linii pola karnego.
Była to jedna z ostatnich okazji, aby
doprowadzić do remisu, bowiem w
ostatnich minutach napór piłkarzy
Polonii zdecydowanie zelżał, a arbiter
spotkania równo po 90 minutach zakończył mecz. Przygoda Sparty w
Pucharach trwa zatem dalej, a jej kolejny IV rzut na
pewno rozegrany zostanie
w Węgorzynie.
(MS)

kilka metrów do środka, po czym uderzył futbolówkę “za kołnierz”
bramkarzowi Polonii, który w
tym momencie stał na piątym
metrze.
W drugiej odsłonie spotkania piłkarze Polonii ruszyli do odrabiania
strat. W 47 minucie
niepewnie interweniuje
Noryca,
ale
ostatecznie udanie. W 59
minucie
lewą
stroną przedziera się Artur
Samal, dogrywa na
jedenasty metr, gdzie
Daniel
Romańczyk
(rozgrywający słabsze
spotkanie) nie przejmuje
piłki. W 61 minucie piłkę dośrodkowaną z prawej strony
wybija Sławek Nowak, wyręczając Przemka Norycę. W 68 minucie Kacper Skrobiński dośrodkowuje na pole karne. Piłka strącona
zostaje do Artura Andrusieczki,
który lewą nogą nie trafia w światło bramki. W 69 minucie miała
miejsce akcja podobna do tej, jaką
Przemys³aw
piłkarze Sparty zafundowali
Noryca
swoim kibicom w niedawnym
meczu z Dąbrovią. Płaskie do-

SPORT
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Sparta zmêczona,
Œwiatowid wci¹¿ potencjalny
ŒWIATOWID £obez – SPARTA Wêgorzyno 1:0 (1:0)
Światowid: Michał Iwanicki –
Rafał Zielonka, Łukasz Osiński,
Michał Łań, Wojtek Krakus (Andrzej Sikora), Michał Koba, Marcin Grzywacz, Kamil Kacprzak,
Marcin Mosiądz, Krzysztof Śniadek, Kamil Iwachniuk (Piotr Kiełtyka). Trener Wojtek Krakus.
Sparta: Przemysław Noryca Edward Tondrik, Zbigniew Nadkierniczny, Kacper Skrobiński
(Łukasz Rzepka), Damian Szubert
(Artur Andrusieczko), Paweł Samal, Dariusz Nadkierniczny, Dominik Raj (Marcin Nadkierniczny),
Daniel Romańczyk, Artur Samal,
Sławomir Nowak. Trener Ryszard
Jamroży.
Bramka dla Światowida: 7'
Marcin Mosiądz.

Sparta zajmująca wyższą pozycję w tabeli przyjechała do
Łobza w roli faworyta. Mogła
mieć takie uzasadnione przekonanie po zwycięstwie nad piątoligową Polonią Płoty w Pucharze
Polski. Okazało się jednak, że to
zwycięstwo kosztowało ich zbyt
dużo sił i w meczu ze Światowidem zabrakło po prostu świeżości. Awansem w PP okupili więc
utratę punktów w lidze. Ale tak ta
nasza liga jest fatalnie skonstruowana.
Sparta zaczęła atakami. Jednak w jej formacji obronnej w tym
meczu pojawiły się dziury, gdyż
słabo zagrał Tondrik, nie do końca spełniając rolę ostatniego wymiatacza. Ta dziura nie została
zatkana do końca meczu i pozostało ją łatać Norycy, który wybiegami w pole i wybijaniem piłki
zastępował obrońców. Zawiodła
również pomoc, gdyż przy
dwóch rozgrywających – Arturze
Samalu i Sławku Nowaku żaden z
nich nie wziął na siebie ciężaru
gry, czyli dyrygowania zespołem
i rozgrywania piłek oraz forsowania tempa meczu. Gra więc siłą
rzeczy była chaotyczna. Spartanie zagrali tak jak zawsze ambitnie, ale – nieskutecznie.
Światowid z meczu na mecz
gra coraz lepiej, a przede wszystkim skuteczniej, czyli zdobywa
punkty. Gorzej ze zdobywaniem
bramek, bo tych w tym meczu
mógł strzelić dużo więcej, za
sprawą Iwachniuka, ale jemu
wciąż brakuje zimnej krwi w do-

skonałych sytuacjach. Musiał
więc strzelić Marcin Mosiądz,
który poszedł prawym skrzydłem
i otrzymał podanie ze środka.
Pozostało mu już tylko przerzucić
piłkę nad wybiegającym Norycą.
Wrzucane piłki na dojście możliwe były dzięki dziurze w obronie
Sparty, co przy lepiej grającej linii
defensywnej nie będzie możliwe.
I co wtedy? Dużo stworzonych
sytuacji strzeleckich świadczy na
razie o dużym potencjale łobezian,
ale wciąż nie wykorzystanym. Za
mało zgrania między Śniadkiem i
Iwachniukiem, w akcjach dwójkowych. Gdyby zbudować z tego
trójkąt z Kobą, i gdyby ci piłkarze
czuli się i rozumieli na boisku,
Światowid mógłby wygrywać
wysokimi wynikami. Gra przecież nie polega na tym, żeby mając piłkę pędzić na bramkę. Od
dawna podoba mi się gra stopera
Rafała Zielonki i staje się on mocnym filarem zespołu. Wojtek Krakus może teraz wcześniej schodzić z boiska pozostawiając defensywę w dobrych “nogach?.
Wyniki III rzutu Pucharu Polski

Sparta sprawi³a
niespodziankê
(POWIAT) Niespodziankę
sprawiła swoim kibicom Sparta
Węgorzyno, która w III rzucie Pucharu Polski pokonała na własnym
boisku piątoligową, Polonię Płoty
1:0, awansując do dalszych gier.
Awansował również Światowid
Łobez, który przed własną publicznością pokonał Masovię Maszewo
2:1. Co prawda nie znamy wyniku
meczu Wicher Brojce – Radovia
Radowo Małe, ale wiemy, że nasi
przegrali i odpadli. I tyle.
(r)
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Wyniki i tabele
V liga
Odra Chojna - Fagus Kołbacz 7:0, Dąb
Dębno - Piast Choszczno 3:1, Osadnik
Myślibórz - Kłos Pełczyce 1:0, Polonia
Płoty - Radovia Radowo Małe 4:0, Piast
Chociwel - Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:1, Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany 0:1, Mieszko Mieszkowice - Orzeł
Trzcińsko-Zdrój
0:1, Pomorzanin
Nowogard - Vineta Wolin 4:2
1. Dąb Dębno
2. Pomorzanin Nowogard
3. Piast Choszczno
4. Vineta Wolin
5. Polonia Płoty
6. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
7. Odra Chojna
8. Osadnik Myślibórz
9. Sparta Gryfice
10. Piast Chociwel
11. Hutnik EKO TRAS Szczecin
12. Radovia Radowo Małe
13. Kłos Pełczyce
14. Mieszko Mieszkowice
15. Fagus Kołbacz
16. Zorza Dobrzany

22 17 - 4
19 25 - 9
16 21 - 8
16 15 - 15
15 16 - 8
15 12 - 13
11 16 - 11
11 9 - 16
10 11 - 13
9 11 - 8
8 9 - 13
8 6 - 15
6 4 - 12
53-7
5 7 - 18
4 9 – 21

Klasa okrêgowa
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Korona
Stuchowo 0:0, Światowid Łobez Sparta Węgorzyno 1:0, Wicher Brojce
- Mewa Resko 0:1, Masovia Maszewo - Orzeł Prusinowo 3:1, KP Police
II - Sarmata Dobra 3:2, Vielgovia
Szczecin - Promień Mosty 0:0, Orkan
Suchań - Świt Szczecin 0:0, Iskierka
Śmierdnica - Ina Ińsko 6:1

Marcin Mosi¹dz
strzeli³ bramkê na
wagê 3 punktów
Juniorzy Sparty okazali się
lepsi i pokonali Światowid 2:0.
Teraz Światowid jedzie na mecz
do Stuchowa z Koroną.
KAR

GRANIE W PLANIE

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

19 20 - 11
17 19 - 8
16 17 - 14
15 17 - 9
12 15 - 7
12 10 - 8
12 9 - 9
10 8 - 7
10 10 - 10
10 9 - 6
8 12 - 18
8 13 - 17
8 10 - 16
7 9 - 12
6 10 - 25
3 5 – 16

V liga

23 września zagrają
godz. 13:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta Gryfice, godz. 16:00 Radovia
Radowo Małe - Piast Chociwel, Vineta Wolin - Polonia Płoty, Orzeł TrzcińskoZdrój - Pomorzanin Nowogard, godz. 15:00 Piast Choszczno - Osadnik Myślibórz, Zorza Dobrzany - Odra Chojna
24 wrzesień o godz. 16:00 zagrają
Kłos Pełczyce - Mieszko Mieszkowice, Fagus Kołbacz - Dąb Dębno

Klasa okrêgowa
23 września zagrają
godz. 16:00 Świt Szczecin - Iskierka Śmierdnica, godz. 17:00 Mewa Resko Masovia Maszewo,
godz. 17:00 Sparta Węgorzyno - Wicher Brojce, godz. 16:00 Korona Stuchowo
- Światowid Łobez, Sarmata Dobra - Dąbrovia Stara Dąbrowa
24 września zagrają
godz. 17:00 Ina Ińsko - KP Police II, godz. 15:00 Promień Mosty - Orkan Suchań,
godz. 15:00 Orzeł Prusinowo - Vielgovia Szczecin
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Micha³
Serweta
podwójnym
medalist¹

(ŁOBEZ) Lekkoatleci z UKS „Promyk” w Łobzie udanie rozpoczęli
nowy sezon. Pod koniec sierpnia wrócili z obozu sportowego w Pucku, a już
3 września startowali w mistrzostwach
województwa zachodniopomorskiego
w kategorii młodzika w Szczecinie.
Duży sukces odniósł nasz najlepszy obecnie zawodnik Michał Serweta.
Michał zdobył srebrny medal w biegu
na dystansie 300 m.
Dobre, piąte miejsce, zajął w
pchnięciu kulą Paweł Romej. W biegu na
1000 m startował Paweł Burchardt, ale
zajął dalsze miejsce.
16 września w Poznaniu na stadionie “Olimpii” odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w
lekkiej atletyce, będące eliminacjami do
mistrzostw Polski w tej kategorii. W
zawodach tych startował jedyny nasz
zawodnik, Michał Serweta. Na swoim
koronnym dystansie 300 m zajął bardzo
dobre III miejsce, zdobywając brązowy
medal dla barw naszego klubu. Michał
uzyskał bardzo dobry czas 38,3 s.
Wynik ten zapewni naszemu zawodnikowi start na mistrzostwach Polski w
Siedlcach w dniach 30.09- 01.10.2006.
Już sam start w zawodach tej rangi, będzie dużym zaszczytem i sporym osiągnięciem dla zawodnika, a także jego
trenera.
Warto bliżej przedstawić sylwetkę
zawodnika. Michał jest uczniem III klasy łobeskiego gimnazjum. Lekkoatletykę trenuje od IV klasy szkoły podstawowej pod kierunkiem Kazimierza
Mikula. Posiada III klasę sportową za
wynik na 300 m. Jest członkiem kadry
województwa młodzików.
Jego najlepsze wyniki: 100 m 11,98 s.; 200 m - 24,35 s.; 300 m - 38,2
s.; 400 m – 56,15 s.; 600 m – 1.35,35
min.; skok wzwyż – 170 cm. Mam nadzieję, że do końca sezonu Michał
znacznie poprawi te rezultaty.
Kazimierz Mikul

SPORT
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Mecz na szczycie dla Polic,
ale po zaciêtym pojedynku
Klub Pi³karski Police II – Sarmata Dobra 3:2 (1:1)
Sarmata: Brodowicz - K. Sadłowski, Jaszczuk, Dorsz, Olechnowicz, D.
Dzierbicki, Mikołowski, Kieruzel, Graczykowski, Padziński, Kamiński oraz
Surma, Załęcki, Komorowski, Basiński, Bagiński.
Trener: Tomasz Surma.
Bramki dla Sarmaty: 27' - E. Kamiński; 87' - J. Jaszczuk.
Rozegrany w sobotę w Policach
mecz o mistrzostwo klasy okręgowej
pomiędzy miejscowym KP II Police a
Sarmatą Dobra okazał się prawdziwym
hitem minionej kolejki. Obie drużyny
miały świadomość, że ewentualna wygrana w tym spotkaniu wywinduje
zwycięzcę na fotel lidera tabeli. Dlatego
obie drużyny pokazały bardzo interesujące widowisko, a sam mecz stał na
bardzo wysokim poziomie. W całym
meczu kibice mogli obejrzeć mnóstwo
płynnych akcji obu drużyn, strzałów na
bramki, efektownych parad bramkarzy,
a także pięć strzelonych bramek.
Mimo, iż pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym 1:1, to
przy trochę większym szczęściu drużyna z Dobrej powinna mieć przewagę
bramkową. W 27 min. Damian Padziński po pięknej indywidualnej akcji
wykłada piłkę dla Łukasza Olechnowi-

cza, a ten przedłuża ją jeszcze do Emiliana Kamińskiego, który strzałem pod
poprzeczkę zdobywa pierwszą bramkę
dla Sarmaty. Dobrze grająca drużyna
Sarmaty jest nadal stroną atakującą i jej
zawodnicy jeszcze dwukrotnie w tej
połowie mogli podwyższyć prowadzenie. Jednak szczęście sprzyjało gospodarzom i to im w 40 min. meczu udało
się wyrównać na 1:1. Początek II połowy to wyraźna przewaga gospodarzy,
którzy w 58 i 68 min. zdobywają dwie
kolejne bramki.
Mimo straty dwóch bramek, to piłkarze Sarmaty w końcówce meczu osiągnęli znaczną przewagę, jednak udało
się im strzelić tylko jedną bramkę, którą
w 87 min. pięknym strzałem z rzutu
wolnego zdobył Jarosław Jaszczuk.
Chociaż drużynie Sarmaty nie udało się
wygrać meczu, to na tle tak trudnego
rywala całą drużynę należy pochwalić

za udany występ. Jak zwykle dobry
mecz rozegrał, mimo wpuszczenia w
tym meczu aż trzech bramek, bramkarz
Sarmaty Damian Brodowicz.
W pomeczowej wypowiedzi trener
KP II Police Janis Wakatinakis z uznaniem podsumował występ Sarmaty –
To był najlepszy przeciwnik, z jakim
graliśmy w tym sezonie w klasie okręgowej. Dobry, poukładany zespół Sarmaty zawiesił nam wysoko poprzeczkę, dzięki czemu poziom meczu był
bardzo dobry. Mimo, że początek należał do gości, zagraliśmy jednak dobrze
i odnieśliśmy zwycięstwo.
Sobotnia porażka była pierwszą
porażką Sarmaty w tym sezonie. Mimo
tej przegranej, miejsce w ścisłej czołówce tabeli w połowie rundy jesiennej jest
niewątpliwym sukcesem młodej drużyny, jaką jest w tej chwili Sarmata.
Juniorzy pokonali policzan
Juniorzy Sarmaty po dobrym
meczu pokonali juniorów KP II Police 3:0 zdobywając wszystkie bramki
w II połowie meczu. Bramki strzelali: Marcin Kamiński, Paweł Załęcki,
Dawid Grzelak.

M³odzi lekkoatleci walczyli o „Sztachetkê”

(DOBRA – P£OTY) Inauguracja sezonu biegowego po okresie
wakacyjnego odpoczynku nast¹pi³a w tym roku 16 wrzeœnia
w P³otach, podczas X biegów ulicznych o „Sztachetkê”.
W zawodach tych wystartowała liczna, 36-osobowa ekipa
lekkoatletów z UKS „ARBOD’’
ze szkoły podstawowej w Dobrej. Nasi młodzi sportowcy
wystartowali bardzo dobrze zaj-

mując wysokie miejsca w swoich biegach: Filip Kołodziejczyk
(II miejsce), Oliwia Śmiłowska
(III miejsce), Kordian Sawczuk
(III miejsce), Dagmara Szymanek (III miejsce), Patrycja Na-

konieczna (IV miejsce), Piotr
Mamiński (V miejsce). W czasie
całej imprezy biegowej młodzi
sportowcy mieli możliwość porozmawiać ze znanymi sportowcami - gośćmi honorowymi
zawodów (m.in. Bogusław Mamiński, Mirosław Chmara), którzy opowiadali o swoich startach, sukcesach i treningu.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz Łukomski

Oldboje II liga

Kamiñscy
dobili Wybrze¿e
SARMATA Dobra
– WYBRZE¯E Rewal 2:0
(REWAL) W czwartek, 14 września, Oldboje Sarmaty Dobra rozegrali kolejny mecz, tym razem ze świetnie zorganizowaną drużyną “Wybrzeże” Rewal. Mecz odbył się w Rewalu
na sztucznej nawierzchni i w świetle
jupiterów.
Sarmata w pierwszej połowie
strzeliła pierwszą bramkę, a strzelcem
był Józek Kamiński, po czym przeciwnicy ostro zaczęli atakować. Kontry szły nieprzerwanie do gwizdka
sędziego kończącego pierwszą połowę meczu. W drugiej połowie Sarmata
Oldboje zagrała bardzo ofensywną
piłkę druzgocąc przeciwnika zdobytą
drugą bramką, strzeloną przez
Krzysztofa Kamińskiego.
Jest to drugi mecz Sarmaty wygrany bez straty bramki. Beniaminek powoli ogrywa się w lidze i wiedzie mu
się coraz lepiej. Jedynym problemem,
jak to w odbojach bywa, jest zebranie
składu na mecz. Drużyna zaczyna się
wzmacniać o kolejne osoby z Nowogardu, co powinno zmobilizować pozostałych graczy do gry.
(r)
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Ma³o miejsca na parkingu
(ŁOBEZ) 11 września około godziny 13:00 na ulicy Przemysłowej w
Łobzie kierujący samochodem WV
Polo Henryk R. podczas wykonywania
manewru cofania na parkingu uderzył w
prawidłowo jadący samochód Citroen
kierowany przez Andrzeja J. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

Samochodem w sarnê

(RUNOWO – SIEDLICE) 11
wrzesnia około godziny 10:30 na drodze Runowo - Siedlice Paweł W. kierując samochodem ciężarowym DAF
uderzył w przebiegającą sarnę. Uszkodzeniu uległ przód pojazdu.

Potr¹cenie

(ŁOBEZ) 12 września o godz. 13:45
w Łobzie na ul. Niepodległości przy
budynku UMiG na oznaczonym przejściu przez jezdnię, kierujący samochodem Polonez Maciej B. nie zachował
należytej ostrożności i potrącił prawidłowo przechodzącą pasami Annę P.

Nie noœ telefonu do biblioteki

(ŁOBEZ) 11 września około godz.
15:10 w Łobzie w budynku biblioteki
Miejskiej przy ul. Niepodległości, nieustalony sprawca dokonał kradzieży
telefonu komórkowego Sony Ericsson
K - 500i wartości 800 zł, działając na
szkodę Małgorzaty B.

Kieszonkowiec w „Atucie”

(ŁOBEZ) 12 września w godz.
11:00 – 11:15 w Łobzie przy ul. Kościelnej, na terenie sklepu „Atut” nie-

Miêdzynarodowy Bieg Uliczny
„O Sztachetkê” P³oty 16.09.2006 r.

Sukces Marcina Horbacza
(ŁOBEZ – PŁOTY) Dnia 16 września 2006 r. Marcin
okazał się niezawodnym wśród biegaczy z Łobza. Debiut na
podium na pewno zmobilizuje go do coraz to lepszych wyników w biegach długodystansowych. Rośnie nam wspaniały
narybek na bardzo dobrego maratończyka, który reprezentuje
nasz gród (miasto). Zaczął trenować od ok. 6 miesięcy i proszę
z jakim sukcesem. Startował w tym roku już w kilku zawodach sportowych i zawsze jest w czołówce. Brawa mu się
należą ogromne bo jest to amator, który pracuje zawodowo,
uczy się i ma czas na przygotowanie do startu w zawodach.
Jego ulubione zainteresowania to turystyka, jazda rowerowa
i pływanie kajakiem. W sobotę w Międzynarodowym biegu
w Płotach stanął na podium zajmując III miejsce w swej kategorii wiekowej uzyskując czas 41 minut 14 sekund. Gratulacje,
zwłaszcza że było
z kim walczyć, w
zawodach uczestniczyło bowiem
około 100 zawodników i zawodniczek. Proszę mi
wierzyć, że bieg to
ciężka konkurencja. Marcin w tym
roku startował w
Dźwirzynie na
dystansie 10 km,
w Pile w półmaratonie i w Płotach
na 10 km i tu odniósł sukces, był
najlepszy z biegaczy z Łobza.
Ze sportowym
pozdrowieniem
(tekst i foto)
Marcin Horbacz
Elżbieta
(pierwszy z prawej)
Wiśniewska

znany sprawca, wykorzystując nieuwagę Sylwii G. dokonał kradzieży
portfela z dowodem osobistym, trzema kartami bankomatowymi i pieniędzmi w kwocie 70 zł.

Kradzie¿ na dzia³ce

(ŁOBEZ) 11 - 12 września w Łobzie
przy ul. Kilińskiego, na terenie ogródków działkowych, nieznany sprawca,
po uprzednim wyważeniu drzwi altanki przy użyciu nieustalonego narzędzia
oraz zerwaniu kłódki przy drzwiach
przybudówki, dokonał kradzieży wiertarki Bosch, wkrętaków i noża ogrodniczego o łącznej wartości 400 zł.

Zajrza³ do œrodka

(ŁOBEZ)Między 11, a 12 września
w Łobzie przy ul. Kwiatowej nieznany
sprawca, po uprzednim zerwaniu kłódki przy drzwiach garażu, dostał się do
jego wnętrza, gdzie po uprzednim wyjęciu uszczelki okna zaparkowanego samochodu Fiat Seicento, należącego do
Ewy C. dokonał jego penetracji, lecz z
nieustalonych przyczyn nie dokonał
kradzieży mienia.

Przetestowa³ zderzak

(RESKO) 12 września o godz.
20:15 w Resku przy ul. Młyńskiej
Marcin H. kierując samochodem Opel
Tigra, wykonując manewr cofania, uderzył w prawidłowo zaparkowany sa-

mochód Skoda Octavia powodując
uszkodzenie jego przedniego zderzaka.

NietrzeŸwy rowerzysta

(DOBRA – TUCZE) 13 września o
godz. 16:55 na drodze Dobra – Tucze
Dariusz Z. kierował rowerem będąc w
stanie nietrzeźwości (2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu). Kierujący naruszył jednocześnie sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów.

Lusterko za lusterko

(WĘGORZYNO – WIEWIECKO)
13 września około godz..16:10 na drodze
Węgorzyno-Wiewiecko, Tomasz R. kierujący samochodem MAN i Mirosław N.
prowadzący Autosan, podczas mijania
się na łuku drogi zderzyli się swoimi samochodami urywając lusterka w obu samochodach z lewej strony.

Fa³szywa 50

(ŁOBEZ) 14 września w Łobzie
przy ul. Orzeszkowej, w sklepie “Biedronka” nieznany sprawca wprowadził
do obiegu banknot o nominale 50 zł,
noszący cechy fałszerstwa.

Akcja w gara¿u

(DOBRA) 14 września w Dobrej
przy ul. 3 - go Maja nieznany sprawca z niezabezpieczonego garażu zabrał przewody elektryczne i trzy
uchwyty spawalnicze od „migomatu” . Straty oszacowane na 2 tys. zł
poniósł Władysław J.

BIEGI PRZE£AJOWE
(POWIAT) Zapraszamy do udziału w Łobeskich Biegach Przełajowych im. red. Tomasza Hopfera w dniu 24.09.2006r. w Łobzie. Zachęcamy wszystkich do kibicowania. Start o godz. 11:00 na
ulicy Wybickiego (obok PKO BP). Dystans 12 km. Meta na stadionie miejskim. W biegu wyłonieni
zostaną mistrz i mistrzyni Powiatu Łobeskiego. Informacje i regulamin biegu do uzyskania w Łobeskim Centrum Turystyki (tel. 0 91 397 44 22, 0 91 397 67 00, kom. 512466244) i w Internecie: www.turystykalobez.pl , www.lobez.pl , www.maratonypolskie.pl (patrz kalendarz).
(E.W.)

Tomasz Hopfer (1935 – 1982)
Cała Polska znała redaktora Tomasza Hopfera ze szklanego ekranu. Był
przez wiele lat popularnym redaktorem telewizyjnym i sprawozdawcą sportowym. Występował w TVP w studio 2 Mariusza Waltera oraz “Teleranku”.
Propagował zdrowy styl życia poprzez codzienne bieganie rekreacyjne. Jego
akcja “Bieg po zdrowie” spopularyzowała bieganie wśród dzieci i młodzieży.
Nam, mieszkańcom Łobza z tamtych lat Pan redaktor Hopfer pozostanie
w pamięci jako życzliwy, wesoły i prostolinijny człowiek, przyjaciel młodzieży i ogromny entuzjasta zdrowego stylu życia.
Biegi przełajowe: W ostatnim numerze Tygodnika Łobeskiego znalazła sie krótka informacja o planowanych biegach przełajowych imienia Tomasza Hopfera. Poniżej kilka zdań o tej osobie mającej rozsławiać nasze miasto. Tomasz Hopfer urodził się w 1935 roku i w młodzieńczych latach, jak większość
młodzieży, uprawiał sportowe dyscypliny. Jego domeną była lekkoatletyka oraz biegi. Z czasem został
dziennikarzem sportowym i sprawozdawcą radiowym. W miarę często pisywał do prasy sportowej i
słychać go było jako sprawozdawcę z różnych imprez sportowych. Zmarł nagle w 1982 roku. Pochowany
został na Powązkach w kwaterze oznaczonej symbolami A 15-3-19. W połowie lat osiemdziesiątych
łobescy nauczyciele organizowali dla młodzieży “biegi po zdrowie”. Imprezami zainteresowali prasę oraz
radio. Dotarło to i do redaktora Tomasza Hopfera. Dzięki rozgłosowi poprzez radio Szkoła Podstawowa
nr 1 zdobyła nagrodę pieniężną. Przy tej okazji redaktor odwiedził Łobez i wręczył dokumentację potwierdzającą przyznanie wyróżnienia na kwotę 25 tysięcy złotych. Odwiedziny nastąpiły 24 marca 1979
roku. W trzy lata później Tomasz Hopfer zmarł. Na jego to pamiątkę organizowane biegi uliczne nazwano
jego imieniem. Jestem w posiadaniu dyplomu, z którego wynika iż V Łobeskie Biegi Uliczne o Memoriał
redaktora Tomasza Hopfera odbyły się 30 kwietnia 1988 roku. Na dyplomie umieszczono pieczątki organizatorów – Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 73-300 Łobez oraz Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy ul. Bieruta 11 73-300 Łobez. Dyplom wykonała łobeska drukarnia w formacie A-4 i w
nakładzie 700 egzemplarzy. Druk jest koloru zielonego. Dyplom upiększa herb miasta i kółka olimpijskie
oraz sylwetka biegacza. Posiadam także inny dyplom lecz w tekście nie przewidziano zapisu daty a drukarnia
nie umieściła na nim swojego zapisu i nie podała numeru zezwolenia na druk przez cenzurę. Mam osobiste
uwagi na temat wykorzystania nazwiska. Przez szereg lat organizowano biegi uliczne dla młodzieży szkolnej. Tymczasem w Tygodniku propaguje się biegi przełajowe dla osób powyżej 18 lat. Przewidywane biegi
nie są charakteru propagandowego, są dla wyczynowców. Przedtem imprezy miały za zadanie zachęcić
młodych do biegania raczej rozrywkowego. Obecna impreza mieć ma charakter wybitnie sportowy. Dlaczego do różnych imprez wykorzystano imię znanego przed laty redaktora?
Zbigniew Harbuz
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REKLAMA

HUMOR
TYGODNIA
Humor z zeszytów szkolnych cz. 2

W obiektywie tygodnika: Grzyby rosn¹ jak siê da i gdzie siê da.

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel./fax
091 3973730

Andzrzej Sawicz z Rynowa znalaz³ wielkiego prawdziwka

Judasz wydał Jezusa za 30 dolarów.
Judym zakochał się w Joasi, bo się nudził po pracy.
Klasa chodziła po klasie, i nie zwracała uwagi, na moje
uwagi.
Kolej przewozi pasażerów, ludzi i cudzoziemców.
Komar jest ssakiem, ponieważ ssie krew.
Koryto należy umyć po zjedzeniu świń.
Kukułka jest to ptak, który znosi jajo innego ptaka w
jego własnym gnieździe i vice versa.
Kwas solny żre wszystko, co napotka na drodze i na
szosie.
Lekarz przed operacją myje ręce i pielęgniarki.
Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.
Meteorolodzy wychodzą trzy razy dziennie oglądać
swe narządy.
Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą poubierani nago.
Na wsi panowała ciemnota, a także wójt.
Najprostszym typem telewizora kolorowego jest telewizor czarno-biały w brązowej obudowie.
Niektóre gazy są tak śmierdzące jak spaliny wydzielane przez człowieka.
Od czasów Kopernika Ziemia krąży wokół Słońca.
Pierwszy człowiek na ziemi nie czuł się samotny, bo
nie umiał liczyć.
Pod broń powołano całą młodzież od 16 do 60 lat.
Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać ślepi i oglądać głusi.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 36
brzmiało: „Po co Szwajcarom dowcip? I bez
tego dobrze im się powodzi”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Teresa Syjczak
(Łobez), Janina Rachwał (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Grażyna Maćkowiak
(Łobez), Wiesława Juchniewicz (Resko).

W³adys³aw Rokosz i Janusz
Rykowski z £obza znaleŸli
grzyba, który wyrós³ w butelce.

CMYK

Nagrodę wylosowała pani
Wiesława Juchnowicz z Reska. Gratulujemy.
CMYK

