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Kampania wyborcza rozpoczêta

Komitety wyborcze
zarejestrowane
(POWIAT) Kto spośród kandydatów zostanie burmistrzem
Łobza? Ryszard Sola leśnik, czy Ryszard Sola – obecny wiceburmistrz? A może kasjerka z banku Elżbieta Pilecka z łobeskiej Samoobrony? Czy Janusz Skrobiński startując na burmistrza w Dobrej liczy na poparcie elektoratu byłego burmistrza Stanisława Glina, którego Samoobrona wsparła w
poprzednich wyborach? Czy obecny wójt Radowa Małego Józef Wypijewski zmierzy się w drugiej turze z Romanem Ciechańskim, czy Tomaszem Kmieciem? A może
z Wiesławem Lorentem? I czy w Resku już w pierwszej turze wygra Arkadiusz Czerwiński, tak jak cztery lata temu Jan Olszewski? Kto będzie faworytem
w Węgorzynie, a kto „czarnym” koniem tych wyborów? Na te pytania będziemy starali się
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cej kampanii wyborczej.
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Nietykalne Biuro Polityczne

Kazimierz Rynkiewicz
Wymowa orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego sprzed kilku dni, w
którym tenże Trybunał podważył kilka uprawnień Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i
własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru
bankowego w okresie od 4 czerwca
1989 r. do 19 marca 2006 r. zginęła w
harmiderze spowodowanym dymisją
Andrzeja Leppera i zamieszaniem medialnym wokół tworzenia przez PiS
większości parlamentarnej. Tumult
powiększą wkrótce relacje z zapowiadanego przez PO marszu w Warszawie,
którego celem ma być zmuszenie rządu
do dymisji.
Być może większość dziennikarzy
świadomie zbyła milczeniem orzeczenie TK, nie chcąc zajmować się nim z
przyczyn czysto politycznych. Próba
analizy i skomentowania całej zaistniałej sytuacji mogłaby ujawnić chorobę,
jaka drąży III RP. Jedną z tych chorób
– sektorem bankowości i finansów III
RP - miała zająć się Komisja Śledcza.
Wyrokiem TK diagnoza została odsu-

nięta w czasie. Ale sam wyrok okazał
się mimowolnie diagnozą innej choroby, jeszcze głębszej, bo dotyczącej
ustroju państwa skonstruowanego po
1990 roku.
Trybunał Konstytucyjny orzekł,
że “Badana uchwała ma niekonstytucyjny charakter w zakresie, w jakim
przedmiotem badania czyni prawidłowość i celowość działania Narodowego
Banku Polskiego i jego organów. (...)
Zasadniczym elementem statusu NBP
i jego organów jest niezależność od innych organów państwa. Konstytucyjna zasada niezależności jest przesłanką
poprawnego realizowania zadań konstytucyjnych i ustawowych przypisanych Narodowemu Bankowi Polskiemu. Jest to element modelu demokratycznego państwa prawnego, którego
fundamentem jest rozdzielenie różnych władz i organów. Ponieważ co
innego nie wynika wprost z Konstytucji RP, żaden organ, a więc także Sejm,
nie ma pozycji nadrzędnej lub dominującej wobec innych organów; zarazem
każdy organ powinien respektować
określone prawem kompetencje innych organów. Ani sam NBP, ani jego
organy nie wchodzą w skład Rady
Ministrów, nie są częścią podległej
Radzie Ministrów administracji publicznej; nie odpowiadają politycznie
przed Sejmem; nie podlegają we wskazanym zakresie kontroli parlamentarnej na mocy szczególnego przepisu
Konstytucji lub ustawy”.
W tym fragmencie orzeczenia TK
uświadomił nam, że bank tylko dla

pozoru nazywa się Narodowy i w dodatku Polski. Najwyższa władza w
Polsce, jaką jest Sejm, wybrany przez
naród, nie może skontrolować banku,
którego władze powołuje. Bank jest
wyodrębniony ze struktury państwa i
od niego niezależny. Coś na kształt
ambasady obcego państwa, ma status
eksterytorialny. Jego prezes może stanąć tylko przed Trybunałem Stanu,
tylko nie bardzo wiadomo, kto i jak
mógłby go tam zaciągnąć, jeżeli nikt nie
może skontrolować tego, co robi. Jeżeli łamie prawo, a nie można go skontrolować, to nie ma dowodów. Nie ma dowodów, nie można postawić zarzutów. Wygląda na to, że prezes, by stanąć przez Trybunałem Stanu musiałby
sam się oskarżyć.
Czy NBP jest rzeczywiście niezależny? Warto pamiętać, że prezes Leszek Balcerowicz przez długie lata był
członkiem PZPR, a jeszcze niedawno
szefem Unii Wolności, trudno więc
mówić o jego apolityczności. To nie jest
bezpartyjny ekonomista. Konstytucja
powstała w 1997 r. i jej patronem był
inny były PZPR-owski aktywista, w
owym czasie prezydent, Aleksander
Kwaśniewski. Dzisiaj o zgodności
działań z Konstytucją Komisji Śledczej w sprawie m.in. NBP orzekają
członkowie Trybunału powołani
przez polityków.
W III RP mamy wiele nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Na przykład taki, że prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan “jest synem autora scenariusza wielkiego dzieła
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Tajemniczy urz¹d
Grzegorz Paciorek

Radni zaopiniowali pozytywnie
stanowisko burmistrza dotyczące ogłoszenia przetargu na zarządzanie lokalami mieszkalnymi, wchodzącymi w
skład zasobu gminy. Na tajemniczym
spotkaniu debatowano na temat mających obowiązywać maksymalnych
stawek. Równie tajemnicze są w dalszym ciągu same stawki, mające się
znaleźć w ofercie przetargowej. Rąbka
tajemnicy uchylili radni i urzędnicy
podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej.
Znamy wartość stawki uśrednionej.
Jest to 1,32 zł za metr kwadratowy
zarządzanej powierzchni. Wartość ta
jest wypadkową trzech innych stawek.
Największa dotyczy zarządzania budynkami będącymi w całości własnością gminy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wartość tej bazowej stawki
oszacowano w przedziale od 1,30 do
1,50 zł za metr. Liczba ta nie jest pewna,

ale w stosunku do istniejących wcześniej, uznać można ją za prawdziwą.
35% procent tej stawki dotyczyć ma
administrowania lokalami, znajdującymi się we wspólnotach. Około 15 gr
gmina może maksymalnie zapłacić za
zarządzanie pustostanami.
Wysokość stawek rozstrzygnie
przetarg. Wygra go ten, kto zgodzi się
wziąć za zarządzanie mniej niż konkurent. Tak wygląda to w teorii. Realia
wskazują coś jednak zgoła odmiennego.
Na łobeskim rynku zarządzania nieruchomościami istnieje monopolista, który swoją pozycję zbudował w oparciu
o dotychczasową umowę z gminą. Nie
można być pewnym, że druga, mniejsza
firma, weźmie udział w przetargu. Wiceburmistrz Ryszard Sola twierdzi, że
jest to możliwe. Zobaczymy.
Gmina kryje jednak więcej tajemnic.
Jedną z nich pozostaje kwestia wydarzeń mających miejsce w urzędzie
wiosną tego roku. Wówczas to utworzono dwa nowe wydziały: “alkoholówkę” i wydział sportu, podnosząc
rangę dotychczasowych stanowisk. W
tym samym czasie wypowiedziano
umowę z “Administratorem”. Nikt
wówczas nie pomyślał nad kwestią
zarządzania. Nie było też żadnych ruchów w kierunku przejęcia zasobu w
bezpośredni zarząd. Kwestia wyboru

sposobu zarządzania pojawiła się dopiero na ostatniej, przedwakacyjnej
sesji. Wówczas to burmistrz stwierdził, że trwają analizy dotyczące
przyjęcia któregoś z rozwiązań. Po
wakacjach okazało się, że analizy
nadal nie zadowalają radnych.
Można nabrać podejrzeń, że w działaniu urzędników, bądź raczej w jego
braku, ukryta była metoda. Całkiem
możliwe, że od samego początku obaj
burmistrzowie (lub tylko jeden z nich,
odpowiedzialny bezpośrednio za
gminne nieruchomości) byli za ogłoszeniem kolejnego przetargu, natomiast
rozterki były jedynie zasłoną dymną.
Gdy w końcu obaj decydenci ujawnili
swoje stanowisko, okazało się, że jest
już tak na prawdę za późno na przyjęcie
rozwiązania postulowanego przez niektórych radnych.
Kolejną tajemnicą jest kwestia realizacji wniosków komisji rewizyjnej
zajmującej się umową gminy z “Administratorem”. Kilka z nich wcielono w
życie bardzo szybko. Niejasna pozostaje jednak kwestia zajęcia się, być
może najistotniejszym wnioskiem,
dopiero we wrześniu. Wówczas to
wydobyto na światło dzienne protokół komisji i rada zawnioskowała o
poinformowanie Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

kinematografii polskiej Stawki większej niż życie, wybitnego literata
Zbigniewa Safjana, szefa zespołu pisarzy partyjnych przy KC PZPR, szefa
Komisji Wychowania Patriotycznego
PRON, a już całkiem niedawno redaktora naczelnego Dos Jidische Wort”
(tak w skrócie przypomniał o nim prof.
Jerzy Przystawa). Dlaczego TK obradował pod przewodnictwem wiceprezesa? Bo – jak podał we “Wprost” Jan
Piński - “okazało się, że córka prezesa TK Marka Safjana pracuje w NBP
(co na pewno nie miało wpływu na
orzeczenie), więc prezes na wszelki
wypadek wyłączył się na własną
prośbę z orzekania”.
Dzisiaj, wbrew jazgotowi polskojęzycznych mediów, nie mam problemu
Leppera, Kaczyńskich, weksli i czegoś
tam jeszcze. Jest problem państwa,
którego nie mamy; Konstytucji, która
ten brak uprawomocnia, NBP, którego
nie kontrolujemy, Trybunału Konstytucyjnego, który takimi wyrokami ten
brak utwierdza. Słowa Jarosława Kaczyńskiego o odzyskaniu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych pokazują zaledwie czubek problemów, przed jakimi
stoją polityczni reformatorzy. PO w
odpowiedzi zorganizuje marsz, by ten
rząd rozwalić. W imię ochrony niezależności NBP, dotychczasowej polityki zagranicznej, szacunku dla TK i
Konstytucji. Oni swoje państwo mają.
Teraz muszą go bronić – przed nami.
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Bezdomne
zwierzêta
na sesji
(RESKO) 28 września rescy radni w czasie sesji zajmą się między innymi wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt na terenie gminy. Burmistrz
Reska przedstawi informacje z wykonania budżetu gminy w pierwszym półroczu 2006 roku. Podczas
sesji radni zajmą się podjęciem
uchwał w sprawie zmian w budżecie, utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy
oraz zniesienia współwłasności
nieruchomości. Sesja rozpocznie
się o godzinie 16:00 w budynku Biblioteki Miasta i Gminy.
(r)

Dobra a powiat ³obeski
(DOBRA) Piątkowe posiedzenie
rady miejskiej w Dobrej zapowiada
powrót do dyskusji na temat powstania powiatu łobeskiego i korzyści, jakie z tego osiągnęła Dobra.
Trudno przewidzieć, czy radni
podejmą dyskusję na ten temat,

ale został on wywołany przez
mieszkańca pana Mirosława
Łukasiuka, który na kilku wcześniejszych sesjach poruszał ten
temat i domagał się udzielenia mu
informacji. Zostanie mu ona
przedstawiona przez przewodni-

Najwy¿szy czas
coœ z tym zrobiæ

Cech zaprasza
Przypominamy, że rozpoczyna
się kurs pedagogiczny w Cechu
Rzemiosł Różnych w Łobzie. Zajęcia rozpoczną się w dniach 28-29
września br. od godziny16:00 do
20:00 oraz 30 września od 10:00 do
15:00 w Cechu przy ul. Słowackiego 6.
Zapraszamy wszystkich chętnych – trwa jeszcze nabór.
Osoby bezrobotne chętne do
uczestnictwa w szkoleniu „KURS
PEDAGOGICZNY” proszone są o
zgłaszanie się do PUP w Łobzie pok.
nr 5 po skierowanie.
Kurs będzie trwał ok. 2 m-cy w
godzinach popołudniowych w CECHU RZEMIOSŁ w Łobzie przy ulicy Słowackiego 6.
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WYDARZENIA

(STAROGARD) Drogę prowadzącą z Reska do Łobza w Starogardzie przecinają nieużywane od lat tory kolejowe. Kierowcy
muszą niepotrzebnie zatrzymywać się w tym miejscu, nie chcąc
zerwać sobie podwozia w samochodach. Apelujemy do odpowiedzialnych za ten stan: najwyższy
czas coś z tym zrobić. Najlepiej
położyć w tym miejscu asfalt. (r)

REKLAMA

REKLAMA

czącego rady miejskiej, do którego zwrócił się z zapytaniem.
Projekty uchwał dotyczą głównie spraw dotyczących działek i dróg
oraz regulaminu o stypendiach dla
uczniów. Radni wysłuchają także
informacji o wykonaniu budżetu za
półrocze br. i o działalności burmistrza między sesjami. Na koniec będą
mogli składać wnioski i zapytania
oraz uzyskać na nie odpowiedzi. (r)
REKLAMA

Redakcja kupi
chłodnicę do
Poloneza Caro
rocznik 1992.
Tel. 091 397 37 30
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Dom Dziecka
w Zajezierzu
ma k³opoty

M³odzie¿ z Dobrej
na Festiwalu w Strasburgu
(DOBRA-STRASBURG) W
dniach 8-10 września grupa młodzieży z gimnazjum w Dobrej brała udział
w XI Festiwalu Młodzieży w Strasburgu. Strasburg był w tych dniach
miejscem spotkania ponad 1500 młodych mieszkańców z województwa
zachodniopomorskiego, Skanii i

Meklenburgii. Młodzi ludzie prezentowali się na scenie, brali udział w
rozgrywkach sportowych i warsztatach. Doberscy uczniowie zmagali
się w meczach w piłkę siatkową. Festiwal jest imprezą organizowaną
przez Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania.
(r)

Miêdzynarodowy Turniej
Unihokeja
£obez Floorball Cup 2006
30.09. - 01. 10. 2006r.
Sobota
09:00 FBC Liberec – FBŚ Praha (jun.)
10:40 Olimpia Osowa Gdańsk – FBC Liberec (sen.)
12:10 FBŚ Praha – Jedynka Orzysz (mł.)
13:30 Uroczyste Otwarcie Turnieju
15:00 FBŚ Praha – Polska U – 19 (sen.)
16:40 WSU Wierzchowo – FBŚ Praha (jun.)
18:15 Maseri Freestyle Praha – V.I.P.
19:00 FBC Liberec – Polska U – 19 (sen.)
Niedziela
9:00 FBŚ Praha – Jedynka Orzysz (mł.)
10:10 WSU Wierzchowo – FBC Liberec (jun.)
11:50 FBŚ Praha – FBC Liberec (sen.)
13:25 Polska U – 19 – Aligator
Gdynia (sen.)
15:10 Uroczyste Zakończenie
Turnieju

(ZAJEZIERZE) Rośnie liczba dzieci pozbawionych opieki rodziców. W
Domu Dziecka w Zajezierzu, w placówce przygotowanej według obowiązujących standardów do pobytu 30
maluchów przebywa obecnie 52 nieletnich. Placówka odnotowała ostatnio

Wstyd
to kraœæ

(ŁOBEZ) Poniedziałek przed
budynkiem LOK – u w Łobzie.
Kilkadziesiąt osób czeka na pomoc żywnościową, udzielaną
przez PCK. Niektórzy z nich stoją
tam od godziny 5:00 rano. Część
ludzi jest trochę nerwowa, część
jednak dowcipkuje i uśmiecha
się. Gdy podchodzę z aparatem,
ktoś odzywa się, żebym nie robił
zdjęć, bo to wstyd.
- Wstyd to kraść – odpowiada jakaś starsza kobieta.
PCK organizuje taką pomoc
już drugi raz w tym miesiącu. Po
ilości ludzi czekających cierpliwie w kolejce, wnioskuję, że taka
pomoc przydałaby się na pewno
częściej. Ludzie stali tam jeszcze
około godziny 12:00.
(gp)
REKLAMA

znaczny wzrost liczby dzieci, przebywających na tzw. “oddziale małego
dziecka”. W tej chwili jest tam 11 dzieci,
wymagających, szczególnej opieki,
pochłaniającej gros środków domu.
Sytuację placówki pogarszają dodatkowo problemy finansowe.
- Sporo pieniędzy pochłonęło w
tym roku ogrzanie domu. Na domiar
złego mają wzrosnąć ceny oleju opałowego. W tej chwili brakuje nam około 97
tys. zł. O tym, że zabraknie nam pieniędzy wiedzieliśmy już na początku
roku. Musimy też przeprowadzać
standaryzację placówki. Coraz więcej
jest dzieci z naszego powiatu, a ubywa
z powiatów sąsiednich, za które otrzymywaliśmy dodatkowe pieniądze –
mówiła podczas komisji budżetowej
dyrektor Violetta Rychlik.
Spełnienie wymogów standardyzacji kłóci się z liczbą podopiecznych
Domu Dziecka. Podczas komisji radny
Roman Ciechański zapytał się o sens
istnienia placówki.
- To może zabrzmi okrutnie ale to
pytanie samo ciśnie się na usta. Co może
wynieść nas taniej: utrzymanie domu,
czy zlecenie opieki nad naszymi dziećmi placówkom innych powiatów?
- Koszt utrzymania jednego dziecka
wynosi 3 tys. zł. Musimy pomyśleć nad
nową lokalizacją. Być może zaciągniemy kredyt na budowę nowej siedziby.
Będziemy mogli później sprzedać budynek i dokonać jego spłaty. Jest to
zadanie dla nowego zarządu powiatu.
Nie powinniśmy jednak rezygnować z
własnego Domu Dziecka. Oczywiście
najlepszym rozwiązaniem są rodziny
zastępcze. Jest ich jednak mało i niewiele z nich decyduje się na kolejne adopcje.
Dużą barierą są finanse i obowiązujące
prawodawstwo, komplikujące procedury adopcyjne – odpowiedział wicestarosta Wiesław Bernacki.
Skarbnik Helena Szulc powiedziała, że możliwe jest uzyskanie brakujących pieniędzy. Część z nich pochodzić ma z puli przeznaczonej na dotacje dla szkół niepublicznych. W tym
roku liczba uczniów w tych szkołach
jest mniejsza i możliwe jest przesunięcie części środków.
(gp)
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Jak z £obza zrobiono wioskê

Marihuana dla krów

legalnego uprawiania konopi. Jak wynika z podanej przez nią wersji, nasiona
roślin kupiła na targu i wysiała je z
myślą o dokarmianiu nimi jednej z krów,
która miała być wcześniej bardzo złośliwa. Ponoć złamała jej nawet rękę. Liście
konopi dodawane do pokarmu miały
powodować, że stawała się ona spokojniejsza i łagodniejsza.
Tę wersję powtórzyły prawie
wszystkie dzienniki i stacje telewizyjne jako ciekawostkę z “dalekich krajów”. Jak dalekich? W jednym z ogólnopolskich dzienników napisano, że patrol policji udał się “do wsi Łobez”.
Za nielegalną uprawę marihuany, co
jest przestępstwem, grozi do dwóch lat
pozbawienia wolności.
KAR
REKLAMA

(POLICKO, gm. Resko) Historia,
jaka wydarzyła się w niewielkiej wsi
Policko, leżącej przy drodze Resko –
Płoty, stała się w ostatnich dniach medialnym hitem. Informację o tym, że
mieszkanka Policka, uprawiająca narkotyczne konopie, karmiła nimi krowy,
podały prawie wszystkie dzienniki i
stacje telewizyjne. Przy okazji nie obyło się bez wpadek. Jedna z gazet podała,
że patrol policji w poszukiwaniu narkotyków udał się „do wsi Łobez”.

REKLAMA

Uprawa konopi wyszła na jaw, gdy
ktoś anonimowo zadzwonił do Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie i poinformował o takiej uprawie. 20 września
policjant z KW wraz z policjantami z
KPP w Łobzie weszli na wskazaną
posesję i dokonali przeszukania. Nie od
razu trafiono na uprawę. Okazało się, że
właścicielka gospodarstwa w Policku,
Irena Ś., posiada także gospodarstwo w
pobliskiej wsi Czarne. Policjanci, w stojącym tam namiocie foliowym, odkryli

między krzakami pomidorów 7 dorodnych krzewów konopi indyjskich.
Krzewy były tak okazałe, że musiano je
wycinać piłą. Niektóre wyrosły do
trzech metrów wysokości. Tester narkotykowy wykazał, że rośliny zawierają substancję odurzającą THC. Policja
zabezpieczyła je jako dowód rzeczowy
i do dalszego badania.
Jak nas poinformował rzecznik prasowy KPP w Łobzie asp. sztab. Robert
Kazienko, kobieta przyznała się do nie-

REKLAMA
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AKTUALNE NA DZIEÑ 25.09.2006r.
P.P.H. „Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza, Cukiernika, Technika
technologii żywności, Kierowcę
kat. B, Księgową. Tel. (091)3914-548
Firma Handlowo-Usługowa “Trójka” w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę
kat. C+E Tel. (091) 397-16-54
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
(sklep Biedronka) zatrudni: Kasjerów
handlowych Tel. 0 696-00-00-47
„Imotrel” w Resku zatrudni: Wyplataczy koszy Tel. (091)3951-758
„Swedwood” w Resku zatrudni:
Operatora maszyn stolarskich Tel.
(091)579-0700
USŁUGI TRANSPORTOWE B.
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
P.H. AUTEX w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę-konsultanta części samochodowych Tel. (091) 39 -734-11
Tapicerstwo Meblowe w Łobzie
zatrudni: Stolarza meblowego Tel.
604-240-032
Ar Trans w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel. 693-843-818
Media Star w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę Tel. 609-109-510
Piekarnia Cukiernia Z. Wójcik w
Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel.
(091)397-43-39
Piekarnia “Marpis” w Dobrej zatrudni: Piekarza Tel. (091)3914-321
Zakłady Naprawcze Mechanizacji
Rolnictwa w Łobzie zatrudni: Spawacza Tel. (091) 397-40-43
P.H.U. “MARGUM” S.C. w
Łobzie zatrudni: Wulkanizatora
Tel. (091) 397-40-76
„GIGA-KOMINKI” w Łobzie zatrudni: Murarza Tel. (091) 397-08-74;
(091) 397-54-97
Oferty pracy spoza powiatu łobeskiego:
Firma “Fosfan” w Szczecinie zatrudni: Maszynistę lokomotywy, Ustawiaczy manewrowych Tel. (091)453-83-94
EURO –TRANSPORT Gryfice zatrudni: Kierowcę kat C+E. Tel. (091)
384-25-27
„Spółdzielcza Agrofirma Witkowo
zatrudni w Szczecinie: Sprzedawców
Osoby zainteresowane proszone są o
kontakt z pośrednikami pracy pok. nr 5
Zakład Przetwórstwa Mięsnego w
Gryficach (stoisko w sklepie NETTO
w Łobzie) zatrudni: Sprzedawców. Tel.
(091) 384-57-94
Zachodniopomorskie Centrum Hurtowe “ROLHURT” w Szczecinie zatrudni: Murarzy, Spawacza Tel.
(091)311-78-11
P.P.U. “Baccara” zatrudni w Kołobrzegu i Połczynie Zdroju:Masztalerza Tel. 602-757-869
Przewozy Osobowe Autobusowe
„TADEX” w Chociwlu zatrudni: Kierowcę kat. D Tel. (091) 562-20-06
„WORK SERVICE” S.A. z Wrocławia
zatrudni:Pozostałych robotników przy
pracach prostych w przemyśle
(praca przy składaniu kartoników do
telefonów komórkowych) Praca w Stargardzie Szczecińskim, pracodawca zapewnia transport. Zapisy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie pok. nr 5.
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Burzliwa sesja nadzwyczajna

Mieszkaniami gminy
(£OBEZ) 20 wrzeœnia
w Urzêdzie Miasta i Gminy
odby³a siê, zapowiadana
wczeœniej, sesja
nadzwyczajna. Sesja
zawiera³a jeden istotny
punkt, dotycz¹cy przyjêcia
stanowiska opracowanego
wczeœniej przez radnych
i wiceburmistrza na
zamkniêtym, roboczym
spotkaniu.
Obecni na nim radni postawili
wniosek o przeprowadzenie przetargu na zarząd lokalami komunalnymi.
Umowa na zarządzanie ma obowiązywać do końca 2007 roku, kiedy to
nowa rada i nowi burmistrzowie
będą mogli rozważyć ponownie kwestię zarządzania.
Zanim odbyło się głosowanie
nad wnioskiem, na sali potoczyła się
ostra dyskusja. Cześć radnych przeciwnych oddaniu mieszkań w zarządzanie podmiotowi zewnętrznemu,
kwestionowała przedstawione na
sesji stawki.
- Nie byłem na roboczym spotkaniu, natomiast z materiałów, które
otrzymałem wynika, że koszt zarządzania za metr kwadratowy w przypadku zarządzania zewnętrznego
wynosi 1,32 zł. Jest to według mnie
za dużo. We wspólnotach zarządzanie wynosi 70- 80 gr za metr kwadratowy, plus fundusz remontowy.
Gmina płaci przecież dodatkowo za
fundusz remontowy – rozpoczął radny Kazimierz Chojnacki.
- Pan radny mówi o dwóch nieporównywalnych stawkach. Zarządzanie za 70 gr dotyczy części wspólnych, za które płacą właściciele i
gmina. My mówimy o zarządzaniu
lokalami mieszkalnymi – przerwała
przewodnicząca Elżbieta Kobiałka.
Przewodnicząca jeszcze kilkakrotnie
przerywała radnym, przedstawiając
swoje stanowisko.
Pojawiły się również inne, nie tylko ekonomiczne, argumenty.
- Na dzisiejszym posiedzeniu
mówi się o tych 260 tys. zł oszczędności. Gdyby patrzeć na problem
zarządzania tylko z ekonomicznego
punktu widzenia, to wydaje się, że
jest to korzystne rozwiązanie. Mam
jednak wątpliwości co do sposobu
wykonanych obliczeń. Uważam, że
kwota na przetarg jest za duża.
Kwota ta powinna wynosić około

70 gr. Sądzę jednak, że zarządzanie
powinno znaleźć się w gestii gminy. Nie można wprowadzać zarządcy zewnętrznego, bo można doprowadzić do sytuacji, w której w
jednym budynku będzie dwóch
zarządców – mówiła radna Krystyna Bogucka.
- Proszę to wyjaśnić. We wspólnotach jest przecież jeden zarządca,
wybrany przez jej członków – przerwała przewodnicząca.
- Proszę bardzo. W budynku na
ulicy Mickiewicza mamy swoje lokale, gminne, za które płacimy 1,68 zł.
Zarządzający przekazuje pewną
kwotę na konsum, pieniądze te nie są
wykorzystywane i trafiają ponownie do „Adminisratora”.
- Umowa jest wypowiedziana.
Jeżeli odbędzie się przetarg, to rów-

nież druga firma zarządzająca będzie
mogła się do niego zgłosić. Być może
w tych wspólnotach, gdzie są dwie
firmy zostanie jeden podmiot. Nie
rozstrzygnie tego jednak ani rada,
ani burmistrz, tylko przetarg. Jeżeli
do przetargu nie będzie ofert, to nasza rola się zamyka – przerwała ponownie przewodnicząca.
- Moja opinia jest następująca:
zarządzaniem powinna zajmować się
gmina – dokończyła Bogucka.
- Poproszę o argumenty ekonomiczne i skorygowanie danych ekonomicznych podanych wcześniej na
spotkaniu roboczym – odpowiedziała przewodnicząca.
- Nie będę korygować cyfr. Liczy
się aspekt społeczny. Znów pójdą
pieniądze, a nie będzie efektów. Zasób mieszkaniowy jest w takim sta-

Diety radnych
i wynagrodzenia
w jednostkach starostwa
(ŁOBEZ) Jutro w Starostwie Powiatowym w Łobzie o godzinie
16:00 odbędzie się sesja rady powiatu. Radni zajmą się trzynastoma
uchwałami. Część uchwał dotyczyć będzie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, Łobeskiego Centrum Turystyki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Domu Pomocy Społecznej w Resku, Powiatowego Urzędu Pracy oraz
pracowników nie będących nauczycielami w placówkach opiekuńczo
– wychowawczych i oświatowych. Radni zajmą się również zmianą
uchwały dotyczącej wysokości diet i zwrotów za koszty podróży. (r)
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zarz¹dzaæ bêdzie firma

nie, że nie nadaje się do zarządzania
nim przez podmiot zewnętrzny– mówiła Bogucka.
- Nie można ignorować cyfr.
Koszty w przypadku zarządzania
przez gminę mogą być nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych wyższe. Nie
można stawiać tez bez poparcia ich
argumentami – ripostowała przewodnicząca.
Dyskusja trwała nadal, a radni
dokonywali coraz to nowych obliczeń, na które zareagowała kierownik wydziału nieruchomości Ewa
Ciechańska
- Stawka 1,32 zł jest to stawka
uśredniona, wynikająca ze stawki
ważonej za zarządzanie i kosztów
zaliczek odciąganych na poczet zaliczki na fundusz remontowy. Czym
jest stawka ważona? W przyszłej
umowie będą trzy stawki. Odrębna,
najwyższa stawka będzie dotyczyć
budynków stanowiących w całości
zasób gminy. 35% tej stawki będzie
dotyczyć zarządzania lokalami we
wspólnotach. 10% tej stawki to zarządzanie pustostanami. Powierzchnia tych nieruchomości jest różna,
dlatego wyciągnęliśmy z tych trzech
REKLAMA

danych stawkę ważoną. Dlatego nie
ma sensu odejmować tak jak robią to
radni – wyjaśniała Ewa Ciechańska.
Nie przekonało to jednak radnych.
- Pani kierownik, ja umiem czytać
i zdaję sobie z tego sprawę, że jest to
stawka uśredniona. Te stawki i tak są
za wysokie – odpowiedział Chojnacki.
W czasie dyskusji pojawił się
również nieco inny, nie odnoszący
się bezpośrednio do stawek punkt
widzenia.
- Te wyliczenia są prawdziwe,
tylko przy pewnych założeniach.
Jeżeli chodzi o stawki, będziemy się
różnić przyjętymi założeniami. Uważam, że całością zasobu powinna
zarządzać gmina. Tyle, że gdyby
dużo wcześniej wzięto pod uwagę
zarządzanie całością przez gminę, to
rozwiązanie mogłoby być faktycznie
tańsze. Gdyby wcześniej przyjrzano
się zatrudnieniu w urzędzie, można
by było wygospodarować odpowiednich pracowników do zarządzania lokami mieszkalnymi. W tej chwili jednak nie ma sensu dyskutować.
Należało wcześniej przyjrzeć się organizacji pracy i efektywności da-

nych pracowników – powiedział radny Leszek Gajda.
Wystąpienie radnego sprowokowało burmistrza Marka Romejkę
do zabrania głosu.
- Tu nie może mieć miejsca takie
„pitu, pitu” - będzie taniej jak zrobi to
urząd. Czy zdajecie sobie państwo
sprawę z tego, w jakim okresie się
teraz znajdujemy? Zbliża się sezon
grzewczy, a tyle pieców jest do zrobienia. Kto to będzie robił jak będziemy zajmować się tworzeniem wydziału? - pytał wzburzony.
- Skoro na sali są tacy ekonomiści, to proszę wyliczcie odpowiednią według was stawkę. To co zrobiliśmy teraz może w przyszłości być
podstawą do uregulowania kwestii
zarządzania. Co ja mam teraz powiedzieć ludziom, skoro „Administrator” wiedząc, że umowa zbliża się ku
końcowi nie będzie teraz zaczynał z
remontami. Co z tymi piecami i dachami. Należy je zrobić, mimo, że
poniesiemy koszty. Możemy utworzyć wydział i zatrudnić własnych
konserwatorów. Proszę bardzo, a
potem powstają takie durne artykuły, tak jak ten o ciągnących się praREKLAMA

cach na placu koło gminy! Przecież
prace powinny przebiegać dokładnie. Jeżeli obniżymy stawki, wówczas nikt się nie zgodzi na przejęcie
zarządzania mieszkaniami. Proszę się
zdecydować, bo co spotkanie, to
słyszę co innego – dodał.
- Wniosek, nad którym będziemy
teraz głosować, jest wnioskiem
większości i dziwi mnie trwająca tutaj dyskusja. Ustaliliśmy, że przetarg
obowiązywać będzie przez najbliższy rok. Nie chcemy wiązać rąk następnej ekipie – argumentowała
przewodnicząca.
Część radnych trwała jednak dalej przy swoim stanowisku.
- W tej chwili gmina ma 34 budynki, którymi musi w pełni zarządzać.
Reszta zasobu jest częścią wspólnot
– zostaje papierkowa robota i administrowanie tymi budynkami. Nie widzę
potrzeby organizowania przetargu –
argumentował Henryk Stankiewicz.
- Myślałem, że na ostatnim spotkaniu osiągnęliśmy konsensus.
Rozróżniliśmy typy stawek. Umowa
będzie obowiązywać przez rok i zapłata uzależniona będzie od ściągalności. Stawka przez nas proponowana jest maksymalną i w momencie
przetargu może się zmienić. Być
może pani Bogunia również do niego
przystąpi – mówił wiceburmistrz
Ryszard Sola.
Do dyskusji włączyli się do tej
pory milczący radni Zienkiewicz i
Dubicki. Wyrazili swoje zniechęcenie przedłużającą się dyskusją. Radna Teresa Zienkiewicz przywołała za
przykład sesje powiatu, które według niej przebiegają o wiele szybciej i sprawniej. W końcu radni przeszli do głosowania nad wnioskiem. 9
radnych głosowała za jego przyjęciem, jeden radny wstrzymał się,
natomiast pięciu radnych było
przeciw oddaniu w drodze przetargu zarządzania lokalami komunalnymi. Tym samym większość poparła stanowisko burmistrzów. Przez
najbliższe kilkanaście miesięcy
gminnymi mieszkaniami zarządzać
będzie prywatna firma, która ma być
wyłoniona w przetargu.
(gp)
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Kampania wyborcza rozpoczêta

Komitety wyborcze zarejestrowane
Kto spoœród kandydatów zostanie burmistrzem £obza? Ryszard Sola leœnik, czy Ryszard Sola –
obecny wiceburmistrz? A mo¿e kasjerka z banku El¿bieta Pilecka z ³obeskiej Samoobrony? Czy
Janusz Skrobiñski startuj¹c na burmistrza w Dobrej liczy na poparcie elektoratu by³ego burmistrza
Stanis³awa Glina, którego Samoobrona wspar³a w poprzednich wyborach? Czy obecny wójt Radowa
Ma³ego Józef Wypijewski zmierzy siê w drugiej turze z Romanem Ciechañskim, czy Tomaszem
Kmieciem? A mo¿e z Wies³awem Lorentem? I czy w Resku ju¿ w pierwszej turze wygra Arkadiusz
Czerwiñski, tak jak cztery lata temu Jan Olszewski? Kto bêdzie faworytem w Wêgorzynie, a kto
„czarnym” koniem tych wyborów? Na te pytania bêdziemy starali siê odpowiadaæ w czasie
trwaj¹cej kampanii wyborczej.
Do wczoraj, do godz. 24.00 komitety wyborcze musiały zarejestrować się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w
Szczecinie. Było to istotną
zmianą w ordynacji wyborczej, bo przedtem rejestrowały się w urzędach gminnych.
Co prawda termin rejestracji
przypadał na 23 września, ale
w związku z przypadającymi w
tym terminie dniami wolnymi
został przesunięty do 25 września.
Jak się dowiedzieliśmy,
jako
pierwsza z Łobza
swój komitet wyborczy zarejestrowała radna Krystyna Bogucka, która
zamierza ubiegać
się o fotel burmi-

strza. O taki fotel zamierzają ubiegać się również urzędujący wiceburmistrz Ryszard Sola, z którym bój
o rozróżnienie wśród wyborców
będzie musiał stoczyć leśnik Ryszard Sola. Już podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych mieliśmy sygnały, że te dwie
osoby były mylone podczas głosowania.
Ryszard Sola wiceburmistrz
skupił wokół siebie ludzi związanych w poprzednich wyborach z
SLD. Z tego, co nam wiadomo, z
jego komitetu do rady mają startować obecni radni Elżbieta Kobiałka,
Teresa Zienkiewicz, Barbara Kordyl
i Romuald Dubicki oraz urzędnik
Ewa Ciechańska.
Z kolei w komitecie Ryszarda Soli
leśnika znaleźli się m.in. radni Leszek
Gajda, Zbigniew Pudełko, Kazimierz
Chojnacki i Bogdan Miłek.

Preferencje wyborcze
Zbliżające się wybory samorządowe wzbudzają wiele
emocji. Mimo, iż nie ma jeszcze pełnej listy kandydatów
na burmistrza czy starostę oraz do Rady Gminy i Rady
Powiatu, część wyborców ma już swoje typy kandydatów, których chcieliby widzieć na poszczególnych stanowiskach.
Zapytałam kilkanaście osób w różnych grupach wiekowych o ich preferencje wyborcze. Dużą popularnością
cieszy się Ryszard Sola (obecny wiceburmistrz) oraz Ryszard Sola (leśnik), którzy ubiegają się o urząd burmistrza
Łobza. To o nich mówią moi rozmówcy, że są dobrymi
kandydatami. Może to nazwisko tak przyciąga. Jako starostę najwięcej osób wytypowało pana Tadeusza Jóźwiaka, który ich zdaniem sprawdził się na stanowisku pełniącego obowiązki starosty zaraz po utworzeniu powiatu
łobeskiego. Pojawiło się także nazwisko pana Wiesława
Bernackiego i Antoniego Gutkowskiego. Kilka osób nie
miało swojego kandydata. Tak sprecyzowanych kandydatur na Radnego Miasta i Gminy i Radnego Powiatu moi
rozmówcy nie mają, będą ich wybierać dopiero spośród
zarejestrowanych kandydatów ogłoszonych w połowie
października. Padają różne nazwiska, znajomych, kolegów, którzy ich zdaniem sprawdziliby się w roli radnego,
a którzy często nie mają zamiaru kandydować. Najczęściej pojawia się wypowiedź, że powinien to być człowiek
aktywny, który tak naprawdę będzie chciał coś zrobić dla
Łobza. Nie musi to być ktoś znany i pełniący jakąś ważną
funkcję. Jeden z moich rozmówców zaznaczył, że na

pewno będzie głosował na kogoś nowego, gdyż obecni
radni już się „wypalili” i nie mają nic interesującego do zaproponowania.
Co jest ciekawe, większość osób, z którymi rozmawiałam, w wyborze odpowiedniego kandydata kieruje się
kryterium osobowościowym, czyli zwraca uwagę na to,
co dana osoba reprezentuje, jaka jest i co ma do „zaoferowania” wyborcom, a nie jest tak istotne z jakiej partii pochodzi. Pojawiały się też oczywiście zastrzeżenia, że nie
zagłosowaliby na kandydata z partii, z której programem
wyborczym nie zgadzają się. Ważna jest dobra opinia
wśród społeczności lokalnej, a także cechy osobowości
takie jak życzliwość, charyzma oraz umiejętność podejmowania decyzji, nie tylko politycznych. Często też
zdarza się, że wybór kandydata podyktowany jest opinią
znajomych czy rodziny, którzy „polecili” tę osobę i sami
na nią zagłosują. Zauważyłam, że dla wyborców nie są tak
ważne duże partie ogólnokrajowe, ale małe komitety i partie lokalne, które rzeczywiście znają nasze potrzeby i będą
realizować interes społeczności łobeskiej. Ludzie z innych
gmin np.: Węgorzyna nie podali mi żadnych konkretnych
kandydatów, twierdząc że takich jeszcze nie ma.
Preferencje wyborcze na dwa miesiące przed wyborami są różne. Tyle poglądów ile ludzi. Jeden mężczyzna oznajmił mi, że nie pójdzie głosować i nie ma
żadnych preferencji wyborczych, a kto wygra to jest
obojętne, byle by był dobry. Tylko, że najpierw tego
dobrego trzeba znaleźć i wybrać...
a.o.

Radny Bogdan Górecki, który
będzie ubiegał się o fotel burmistrza, utworzył własny komitet, w
którym m.in. znaleźli się Dariusz
Braun, Sylwia Maczan i Jolanta Nienierza.
PARTIE
W wyborach do samorządów
partie, które oceniają, że nie znajdą
szerokiego poparcia na danym terenie, chowają szyldy i tworzą komitety pod innymi nazwami. Nie
pojawi się więc w wyborach szyld
Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie Prawa i Sprawiedliwości. Pod własnymi szyldami idą do
wyborów Samoobrona, LPR i
prawdopodobnie PSL.
LPR nie wystawia kandydata na
burmistrza w Łobzie, za to Samoobrona wystawi kandydatów na
burmistrzów we wszystkich gminach. W Łobzie ma nim być kasjerka banku PKO i obecna radna powiatu Elżbieta Pilecka. W Radowie
Małym o fotel wójta ma się ubiegać
z Samoobrony Tomasz Kmieć, znany piłkarz Radovii, zaś w Dobrej, o
czym mówiło się od dość dawna, na
burmistrza ma startować Janusz
Skrobiński z Łobza.
Są to dane wciąż nieoficjalne,
gdyż termin zgłaszania kandydatów do rad gminnych wyznaczono
na 13 października, a na burmistrzów i wójtów do 18 października
i dopiero po tych datach można
będzie podać nazwiska kandydatów oficjalnie zarejestrowanych w
KBW.
POWIAT
Pewną informacją jest, że w powiecie utworzony został komitet
wyborczy Powiat dla Gmin, który
przyjął nazwę komitetu sprzed
czterech lat i tworzą go w większości ci sami ludzie. Z tego komitetu
z Reska mają startować do rady
powiatu Jan Michalczyszyn,
Adam Szatkowski i Marek Gradus,
z Węgorzyna Jan Białkowski, Ryszard Brodziński, Waldemar Konefał, Józef Drozdowski i Stanisław Turek. Z Dobrej z tego komitetu do rady powiatu ma startować Wiesław Bernacki.
To na dzisiaj na gorąco pierwsze
dane, jakie uzyskaliśmy w sprawie
przygotowań do wyborów, które
odbędą się 12 listopada. W kolejnych wydaniach Tygodnika Łobeskiego będziemy podawać wszelkie
informacje, które będą służyć wyborcom do podjęcia przez nich decyzji o wyborze.
KAR
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Do rady powiatu i sejmiku

Znamy okrêgi
wyborcze
(POWIAT) Wydanym przez siebie obwieszczeniem starosta łobeski
poinformował o okręgach wyborczych w powiecie łobeskim. Przypomnijmy, że po zmniejszeniu się liczby wyborców w powiecie, zmianie uległa
liczba radnych w radzie powiatu, z 17 do 15, i tylu wybierzemy łącznie w
nadchodzących wyborach.

DO RADY POWIATU
Powiat został podzielony na cztery okręgi. Jeden stanowi obszar
gminy Łobez i tu mieszkańcy wybiorą 6 radnych do rady powiatu. W
dwóch okręgach, które stanowią gmina Resko i osobno gmina Węgorzyno, wybierzemy po 3 radnych. Również 3 radnych wybiorą wyborcy w
czwartym okręgu, ale ten jako jedyny składa się z dwóch gmin – Dobrej
i Radowa Małego.

DO SEJMIKU
Do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wybierzemy 30
radnych z całego województwa. Zostało ono podzielone na 5 okręgów. Powiat łobeski znajduje się w okręgu nr 2, w skład którego
wchodzą także powiaty: Świnoujście, Kamień Pomorski, Goleniów i
Gryfice. Z tych powiatów wybierzemy 5 radnych do sejmiku. Przypomnijmy, że na przykład z Gryfic w tej kadencji jest aż trzech radnych
w sejmiku (wybranych z naszego okręgu), a z Łobza nikomu do tej
pory nie udało się uzyskać wystarczającej liczby głosów. Jeżeli ktoś
z Łobza myśli o zdobyciu mandatu z naszego okręgu, powinien być
znany poza naszym powiatem i zdobywać głosy w wyżej wymienionych powiatach. Inaczej trudno będzie uzyskać wystarczająco dużą
liczbę głosów tylko na terenie powiatu łobeskiego. Chyba, że wszyscy się zmobilizują i zagłosują na jednego kandydata.
(r)

Pó³ ¿artem, pó³ serio

Przygotowania
do wyborów

Podsłuchaliśmy, jak jedna z kandydatek na burmistrza przygotowuje swojego małżonka do pełnienia funkcji męża burmistrza. Opowiada koleżance, że
byli ostatnio razem na przyjęciu. Mąż upił się wprawdzie jak zwykle, ale tym
razem nie zasnął na stole. To już postęp. – opowiada z dumą kandydatka. (gp)
REKLAMA

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Szko³y ponadgimnazjalne w powiecie
(POWIAT) Dwa tygodnie temu przedstawiliœmy dane
dotycz¹ce szkó³ podstawowych o gimnazjalnych
w powiecie. W dzisiejszym numerze tygodnika
prezentujemy stan szkolnictwa, za który odpowiedzialny
bezpoœrednio jest powiat.
Zespół Szkół w Łobzie
Łobeski zespół szkół składa się z
Liceum Ogólnokształcącego, Liceum profilowanego i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Ogólna liczba
uczniów, wynosząca w ubiegłym
roku 690 uczniów, zwiększyła się w
tym roku o pięć osób.
Naukę w Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęło w tym roku 366
uczniów. Liczba dzieci w klasach
pierwszych nie zmieniła się od ubiegłego roku i wynosi 121 osób. W
Liceum Profilowanym znalazło się w
tym roku 142 osoby. Zmniejszył się
nabór do klas pierwszych. W roku
poprzednim naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 66 osób, natomiast w tym roku liczba pierwszoklasistów spadła o 50%. Nie zmniejszono jednak liczby oddziałów w klasach pierwszych. Więcej osób zgłosiło się w tym roku do zasadniczej
szkoły zawodowej. W ubiegłym
roku przyjęto 63 uczniów, natomiast
w tym roku 77. W całej zawodówce
uczy się 155 uczniów.
Pracę w szkole zakończyło w tym
roku trzech nauczycieli. Na emeryturę odeszła Stanisława Orlińska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, mgr filologii polskiej. Pracę zawodową rozpoczęła w
Liceum Ogólnokształcącym w
Łobzie 1 września 1974 roku i do 31
sierpnia była zatrudniona w szkole
jako nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny OKE w zakresie
języka polskiego. Wychowała liczne
grono polonistów i absolwentów
innych kierunków humanistycznych. Sukcesy zawodowe z ostatnich lat jej pracy to udział uczniów w
finale wojewódzkim Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, wyróżnienia uczniów w prestiżowym konkursie recytatorskim “Herbertiada” i ich
uczestnictwo w nagraniach radiowych poezji Zbigniewa Herberta.
Nauczycielka kilkakrotnie nagradzana była przez Kuratorium Oświaty, dyrekcję szkoły i władze powiatu.
Karierę zawodową zakończyła
również Regina Kopryna – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, mgr filologii rosyjskiej. Od 1977 pracowała w Zasadniczej Szkole Zawodowej jako
nauczyciel mianowany. Wychowawca kilku pokoleń absolwentów
ZSZ, popularyzatorka języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej w szkole.
Od roku szkolnego 2002/2003 prowadziła lekcje tego języka w Liceum
Profilowanym i przygotowywała
uczniów do egzaminu maturalnego.
W roku 2005 i 2006 wszyscy egzamin

zdali. Jedna z jej absolwentek rozpoczęła w ubiegłym roku studia na filologii słowiańskiej. Regina Kopryna
trzykrotnie nagradzana była przez
dyrektora szkoły.
Trzecią nauczycielką, która zakończyła pracę w szkole jest Barbara
Siedlecka. Absolwentka Akademii
Rolniczej w Szczecinie, tam też
ukończyła kurs dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. W 1993 roku rozpoczęła pracę
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w
Łobzie, jako nauczyciel niepełnozatrudniony. Rok później pracowała
juz jako nauczyciel mianowany. Jej
podopieczni brali udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszego
ucznia w zawodzie piekarza. W 2005
roku uhonorowana została nagrodą
Starosty. Sześciokrotnie nagradzana była przez dyrekcję szkoły.
W szkole zatrudniono w tym roku
trzy osoby: Dagmarę Menard, Włodzimierza Kuścika i Annę Chuchro.
Zespół Szkół w Resku
W reskim zespole szkół znalazło
się w tym roku 237 uczniów. Szkoła
odnotowała znaczący spadek liczby
uczących się w jej murach. W poprzednim roku szkolnym uczęszczało do niej 275 uczniów. Spadek liczby uczniów spowodowany został
między innymi zawieszeniem w tym
roku naboru do liceum profilowane-

go. Taką decyzję podjęła rada pedagogiczna, po skonsultowaniu jej z
władzami powiatu. Taki krok spowodowany jest zamierzeniami ministra
Giertycha, który obiecał stopniową
likwidację tego typu szkół. W pierwszych klasach Liceum Ogólnokształcącego znalazło się w tym roku
68 uczniów – o 22 więcej w stosunku
do roku poprzedniego. W Zasadniczej Szkole Zawodowej znalazło się
37 uczniów. W szkole w tym roku nie
nastąpiły praktycznie żadne zmiany
kadrowe. Z rocznego urlopu zdrowotnego powróciła dyrektor szkoły
Krystyna Czech.
Szkoła przeżywa w tym roku kłopoty natury technicznej, niezbędne
dla jej funkcjonowania. Kilka miesięcy temu popsuł się piec, a dach budynku wymaga remontu. Według
dyrektor szkoły przyłączenie do sieci ogrzewania gazowego powinno
nastąpić jeszcze przed końcem
września. Dach ma być również remontowany jeszcze w tym roku.
Palcówki prywatne, mieszczące
się w budynkach szkół publicznych
odnotowały w większości spadek
liczby uczniów. Wyjątkiem jest
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które w poprzednim roku miało 19 uczniów, a w tym
roku uczy się w nim 70 osób. Nieco
mniejszy wzrost liczby chętnych
odnotowało Prywatne Policealne
Studium Zawodowe. W poprzednim
roku uczęszczało do szkoły 39 osób,
w tym jest ich o 47 więcej. Pozostałe
placówki odnotowały w tym roku
jednak znaczy spadek. Największy
nastąpił w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych “PROGRES”.
Liczba uczniów zmniejszyła się w
nim o 37 osób.
(gp)

Nowy
nauczyciel
mianowany
(RESKO) Pod koniec sierpnia w
Resku wiceburmistrz Arkadiusz Czerwiński przeprowadził konkurs na nauczyciela mianowanego. Wzięły w nim
udział dwie osoby, jednakże zdała go
tylko jedna z nich. Egzamin pozytywnie przeszła Małgorzata Bodys, bibliotekarka szkolna. Podczas najbliższej sesji rady nauczycielka otrzyma
akt nadania stopnia awansu.
(r)

SYDONIA po raz pi¹ty

Dziedzictwo
kulturowe
Ziemi £obeskiej

(RADOWO MAŁE) Po raz piąty
w Radowie Małym odbędą się Spotkania Historyczne SYDONIA 2006.
W tym roku głównym punktem Spotkań będzie sesja popularnonaukowa pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe Ziemi Łobeskiej”.
Sesja odbędzie się w środę, 27
września w Zespole Szkół Publicznych w Radowie Małym. Początek o
godz. 16.00. O dziedzictwie w różnych aspektach mówić będą goście:
prof. Kazimierz Kozłowski – dyrektor Państwowego Archiwum w
Szczecinie, Olga Kulesza-Szerniewicz – Wojewódzki Konserwator
Zabytów oraz wicestarosta Wiesław Bernacki i wójt tej gminy Józef
Wypijewski. Program artystyczny
przygotowali gimnazjaliści ze szkół
całego powiatu. Na koniec przewidziano dyskusję i wolne wnioski. (r)

WYKONALIŒMY ”KUPÊ”
DOBREJ ROBOTY!!!
(RESKO) ,,Sprz¹tanie œwiata to nie KUPA roboty” - pod
takim has³em odbywa³o siê porz¹dkowanie okolicy Szko³y
Podstawowej w Resku.
Akcję 15 września zorganizowały nauczycielka przyrody pani Bożena
Meger i opiekun koła PCK pani Agnieszka Kmieć. Tego dnia na boisku szkolnym zgromadzili się uczniowie szkoły wraz ze swoimi milusińskimi, czyli
zwierzątkami, którymi się opiekują. Już na początku organizatorki wytłumaczyły, co kryje się pod hasłem KUPA; tj. wszelkie nieczystości pozostawione
przez koty i psy na trawnikach, na co niewrażliwi właściciele nie zwracają w
ogóle uwagi.
W naszym interesie leży dbanie o estetykę i czystość okolicznych połaci
zieleni. Tę ideę dobitnie podkreśliła pani dyrektor Bożena Tomecka, witając
wszystkich hasłem ,,Tyle w nas miłości Ziemi, ile w niej sprzątania”. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby otaczający świat był czysty, miły i zadbany,
gdyż jesteśmy za naszą ZIEMIĘ odpowiedzialni.
Po tych pięknych i mądrych słowach uczniowie zaprezentowali swoje
zwierzęta, od kotów i psów, po chomiki, króliki, rybki, a nawet żółwie. Jeden
z uczniów tak bardzo przywiązał się do swojego zwierzątka, że nawet napisał
o nim wiersz, oto on:

,,Żółw chodzi powoli,
a gdy dotkniesz skorupy,
nic go to nie boli.
Ma on cztery łapy,
Z ledwością się porusza,
Ale w biegu wyprzedzi
Georga Busha.
Żółw to fajne zwierzę,
Mówię Wam to szczerze,
Żółwi w Polsce dużo nie ma
I to nie jest żadna ściema.”
Patryk Turczyński kl. Vc.
Wszyscy właściciele zwierząt
otrzymali przekąski dla swych podopiecznych, ufundowane przez pana
Tomasza Kmiecia, za co uczniowie
szkoły podstawowej i ich podopieczni
serdecznie dziękują.
Po prezentacji wszyscy ruszyli
sprzątać świat. Takie akcje uświadamiają, ze ZIEMIĄ należy się opiekować codziennie, nie tylko jednego dnia.
Justyna Walczykiewicz
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Bezrobocie w powiecie

REKLAMA

S¹ pieni¹dze, trzeba dzia³añ
(ŁOBEZ) Powiatowy Urząd Pracy
pozyskał z rezerw budżetowych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej kolejny
milion złotych na walkę z bezrobociem. W
środę podczas spotkania z przedsiębiorcami Jarosław Namaczyński poinformował
zebranych o znaczącym sukcesie odniesionym przez pracowników urzędu, których
wniosek o dotację zdystansował około 270
pozostałych złożonych przez inne powiatowe urzędy. PUP ma zamiar przeznaczyć
pozyskane pieniądze na dotacje dla przedsiębiorców, prace interwencyjne, szkolenia zawodowe oraz staże. Pieniądze te
pozwolą również na kontynuację w tym
roku programu “Szkolna Służba Porządkowa”. Sposób wydatkowania pieniędzy
wzbudził wątpliwości jednego z gości.
-Tego typu programy nie kończą się
zatrudnieniem i zastanawia mnie celowość wydawania nań pieniędzy – zauważył Grzegorz Kotwicki, prezes Łobeskiej
Izby Gospodarczej.
-Ten program jest korzystny ze
względów społecznych i zwiększa on bezpieczeństwo w szkołach. Gminy niestety
nie chcą zatrudniać tych ludzi na stałe,
twierdząc, że nie mają pieniędzy – odpowiedział Namaczyński.
Dyskusja przeszła na rozmowę dotyczącą sensu zatrudniania pracowników
interwencyjnych przez gminy.
-Zatrudnianie przez gminy trudno nie
raz nie traktować jako zabieg polityczny
i spełnianie obietnic wyborczych przez
rządzących. Muszę powiedzieć, że taki
proceder wzbudza u mnie negatywne
emocje – stwierdził prezes PUP.
Wszyscy obecni zgodzili się natoREKLAMA
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miast, że w wychodzeniu z marazmu i
nieporadności najlepszą rolę spełnia CIS.
-Cały problem polega jednak na tym,
że ci pracownicy trafiają do do zakładów
samorządowych, nie zaś do pracodawców
– powiedział Kotwicki.
Obecni na spotkaniu pracodawcy poruszyli również problem braku wykwalifikowanych pracowników i na słaby stopień
ich szkolenia, nie tylko w szkołach, gdzie
brak jest nie raz odpowiednich warsztatów
ale i u niektórych pracodawców. Zwrócono również uwagę na problem możliwości
wyboru praktyk. Uczniowie trafiają często
bowiem w miejsca, w których są wolne
miejsca, nie zaś tam gdzie chcieliby uczyć
się zawodu. W dyskusji postulowano również konieczność utworzenia technikum w
powiecie, w którym brakuje odpowiedniej
edukacji zawodowej.
(gp)

Od niedzieli
w³¹czmy œwiat³a
w samochodach
(KRAJ) Od najbliższej niedzieli, 1
października, do ostatniego dnia lutego przyszłego roku, przez całą dobę
kierowcy są obowiązani jeździć z włączonymi światłami mijania. Jak nas
poinformował szef Sekcji Drogowej
Wydziału Prewencji KPP w Łobzie
Henryk Michalski, przepisy dopuszczają używania świateł do jazdy
dziennej, ale tylko od świtu do zmierzchu. Na początku policja będzie przypominać o tym obowiązku, później
można dostać mandat w wysokości
100 zł i stracić 2 punkty.
(r)

NAGRODA SPECJALNA STAROSTY £OBESKIEGO
- 30 wrzeœnia 2006 r. mija termin sk³adania wniosków.
(POWIAT) Dnia 7 stycznia 2004 Zarząd Powiatu Łobeskiego przyjął uchwałę
nr 145/04 w sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego w następujących kategoriach: Rozwój Gospodarczy, Oświata i wychowanie, Działacz społeczny, Kultura, sztuka, Sport i turystyka
Wnioski o nagrody mogą składać: Organizacje i stowarzyszenia społeczne,
Zarząd Powiatu, Komisje Rady Powiatu, Burmistrzowie i Wójt z gmin tworzących
Powiat Łobeski Obywatele - mieszkańcy powiatu w liczbie, co najmniej 30, Redaktorzy naczelni gazet lokalnych. Wnioski powinny wpłynąć do Starostwa Powiatowego w Łobzie w terminie do 30 września każdego roku,
Zapraszamy do składania wniosków, a tym samym do wspierania lokalnej inicjatywy i przedsiębiorczości. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, tel. 091 39 76 097.
Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łobzie: www.lobez.net.pl.

Burmistrz Reska
informuje,
że w dniu 18.09.2006 roku został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie
miasta i gminy Resko.

Konkurs fotograficzny

“W krzywym
zwierciadle”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ogłasza
konkurs fotograficzny w ramach programu „Aby życie miało cel” na temat: „W krzywym
zwierciadle”.
Konkurs adresowany jest do
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością
intelektualną. Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie fotografii do 30.10.2006 r. na
adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 27, 73150 Łobez, z dopiskiem “Konkurs fotograficzny”.
Najciekawsze
fotografie
otrzymają atrakcyjne nagrody.
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Sybiracy poczuli siê
Jak inwestowaæ to
ura¿eni
List do redakcji

nie w Wêgorzynie!
Po przeczytaniu artykułu
„Mielcarek wbija szpilę w Urząd”
w „NT” nr 38 z 19.09.06r. nie
mogłem uwierzyć w to co czytam. Na artykuł jednego przedsiębiorcy musiało odpowiadać aż
dwóch rajców miejskich.
Mało tego nie była to rzetelna
wymiana argumentów, tylko
zwykły atak. Widać, że “szpila”
ukuła Pana Brodzińskiego do
żywego.
Zadziwia mnie, że Pan Brodziński pozujący na osobę o poglądach prawicowych, tak zaciekle zwalcza przedsiębiorców –
ideologia wzięta żywcem z komunizmu.
Sam zresztą miałem do czynienia z nieprzychylnością władzy,
gdy chciałem rozpocząć swój
własny biznes. Nikt nie zechciał
w najmniejszym stopniu pomóc
mi w stworzeniu miejsca pracy.
Przypominało to walkę z wiatrakami.
Po pierwsze nikt w Urzędzie
nie orientował się, że poprzedni
najemca lokalu nie żyje, a lokal
stoi pusty i nie przynosi gminie
dochodu.
Pierwsze podanie o dzierżawę
złożyłem w styczniu 2005 roku i
… nic. Umówiłem się na spotkanie do Pana Konarskiego, by zajął
się tą sprawą i polecił ogłosić
przetarg, albo niech powie, że nie
ma zamiaru tego dzierżawić. Dla
gminy są to w końcu pieniądze,
które można wykorzystać, choćby na remonty mieszkań socjalnych. Lepszy rydz jak nic.
Przetarg ogłoszono na usługi
szewskie – przyszedłem tylko ja,
ale w związku z tym, że chciałem
lokal na sklep przetarg unieważniono. Mijały kolejne miesiące,
zadzwoniłem do Burmistrza, by
zapytać co słychać w sprawie lokalu. Pan Konarski poinformował
mnie, że mają już szewca, to pewna osoba i będzie tam zakład szewski. Argumentował to koniecznością istnienia takiego zakładu.
Policzyłem sobie, że w czasach, kiedy buty można kupić
nawet za 20 złotych zakład szewski na siebie nie zarobi. Najwyraźniej ów szewc także sobie to policzył i na drugi przetarg z przeznaczeniem na usługi szewskie
nie przyszedł nikt! Lokal stał
prawie rok pusty i nie przynosił
gminie dochodów!!!

Dopiero w listopadzie 2005
roku ogłoszono przetarg na lokal
handlowy, który wygrałem.
Przez ten rok z tytułu dzierżawy i
podatków gmina straciła około 5
tys. złotych. Gdzie tu troska o
dobro gminy i mieszkańców?!
Morał z tego taki, że jak ktoś
nie jest wystarczająco zdeterminowany, by wywalczyć możliwość stworzenia nowych miejsc
pracy w Węgorzynie, to nie ma tu
czego szukać, bo na przychylność obecnej władzy na pewno
nie ma co liczyć.
Chciałbym też poruszyć podnoszony przez władzę problem
budowy Polomarketu. Jest to
zwykłe mydlenie ludziom oczu.
Władze widzą, że zbyt wielu handlowców odważyło się mówić i
pisać to co większość myśli, dlatego za wszelką cenę stara się
nastawić opinie publiczną przeciwko nam.
Pan Brodziński twierdzi, że
wielu emerytów prosiło go o Polomarket i nawet była u niego delegacja. Trudno, skoro taka jest
wola społeczeństwa, to my się
dostosujemy – przecież nie jesteśmy “leniwymi tygrysami w
Zoo”.
Myślę jednak, że równie
wielu emerytów byłoby zainteresowanych tanią apteką. Dlaczego nie zajmie się Pan ściągnięciem taniej apteki?! Podobno „Biedronka” szykuje
sieć bardzo tanich aptek.
Dlaczego
zlikwidowano
„Gminne Centrum Informacji”,
w którym młodzież miała dostęp
do darmowego Internetu?
Łatwo ganić innych, ale „najciemniej pod latarnią”. Jak ma
być konkurencja to niech będzie,
ale dla wszystkich po równo.
I na koniec, skoro władza tak
dba o interesy mieszkańców, to
może by zadbała przy okazji budowy placu o budowę szaletu.
Wielu ludzi czekających na autobus nie ma gdzie się udać za potrzebą. O to też ludzie proszą, ale
jak nie można przy okazji upiec
jakiejś pieczeni, to jest to poza
zainteresowaniem naszej władzy.
Tymczasem okoliczni mieszkańcy informują, że wielu z podróżujących PKS-em załatwia swoje
potrzeby wykorzystując do tego
elewację ratusza.
Paweł Bot - handlowiec

Niektórzy Sybiracy poczuli się
urażeni relacją z obchodów Święta
Sybiraków, jaką zamieściliśmy w
ubiegłym tygodniu pt. “Medale dla
władz”. Szefowa Koła pani Ludwika
Guriew wytknęła nam kilka błędów i
nieścisłości w sformułowaniach
opisujących przebieg spotkania.
Mylący mógł być tytuł, który mówił
o wręczonych medalach, a były to
Honorowe Krzyże Sybiraków. Pisząc, że więcej w edukacji młodzieży
można osiągnąć zapraszając Sybiraków do szkoły mieliśmy na myśli
częstsze i pożyteczniejsze kontakty
ludzi młodych z zesłańcami. Nie
oznaczało to, że takich kontaktów
nie ma. Sybiracy brali udział w spotkaniach z uczniami w szkołach w

Bełcznej, Starogardzie, Węgorzynie
i Łobzie. Co prawda pozostaniemy
przy swojej ocenie pomocy udzielanej Sybirakom przez władze, ale też
uznajemy ich prawo do przypisywania zasług i odznaczania Honorowymi Krzyżami Sybiraków osób,
które uznają za zasłużone dla Związku. Takich Krzyży Koło wręczyło już
89, zarówno Sybirakom, jak też osobom im pomagającym. 381 łobeskim
Sybirakom wręczono w imieniu prezydenta RP Krzyże Zesłańców Sybiru, a pozostałym 24 osobom mają
być wręczone podczas listopadowego Święta Niepodległości. Związek w Łobzie nie został reaktywowany w 1989 r. - jak napisaliśmy –
ale dopiero powstał, gdyż wcześniej go tu nie było.
Za błędy, nieścisłości i emocje
nimi spowodowane przepraszamy.
Redakcja

Temat zastêpczy
Promenada – teren nad Regą, urządzony około 30 lat temu przez mieszkańców Łobza zachował charakter naturalnego krajobrazu dzięki dyskretnej, jak dotąd, ingerencji człowieka. Dęby, lipy, klony i inne drzewa – posadzone kilkadziesiąt lat temu – zachowały naturalny pokrój koron, nie
kolidują z nowymi nasadzeniami a tworzą bardzo urokliwe miejsce do
wypoczynku i spacerów. Rega, wraz z tą roślinnością, wytwarza specyficzny mikroklimat i przyciąga wielu spacerowiczów. Widoczne to było
zwłaszcza, w tym roku, kiedy to gorące lato zmuszało ludzi do szukania
cienia z chłodu nad rzeką. W Łobzie, od lat, ogławiano, podkrzesywano
i wycinano drzewa na terenie zabudowanym i w parkach. Dorodna roślinność promenady – cudem ocalała. Kto zasugerował radnej p. K. Boguckiej
aby na posiedzeniu ostatniej sesji gminnej zażądała okaleczenia tego
miejsca poprzez przycinanie drzew? Naszym zdaniem, przycięcie drzew na
promenadzie zniszczy zieleń, stworzy sztuczny krajobraz i będzie bezsensownym wydaniem publicznych pieniędzy. Estetyczny wygląd tego terenu można poprawić poprzez pomalowanie mostka, naprawienie schodów i chodników, ustawienie większej ilości ławek i koszy. Ładne zadbane
miejsca kształtują pozytywne zachowania. Skoro jednak są miejsca stale
dewastowane i zaśmiecane, dobrze by było pomyśleć o częstszej kontroli
ze strony policji i straży miejskiej lub rozwiązać problem poprzez wprowadzenie monitoringu tych miejsc. Uważamy, że na sesji wprowadzono
kolejny temat zastępczy typu: - obcinanie gałęzi drzewom nad Regą.
Tymczasem ważniejsze są sprawy do rozwiązania – jak chociażby: całkowite wyeliminowanie wpuszczania ścieków do Regi.
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Łobzie.

Wydawanie atestów na grzyby
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że konsultacje dla społeczeństwa oraz klasyfikacja grzybów leśnych przeznaczonych do sprzedaży z wydaniem atestów prowadzona jest przez klasyfikatora grzybów
codziennie w godzinach od 800 do 900
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie
przy ulicy Niepodległości 66 (I piętro, pokój nr 12).
W dni wolne od pracy klasyfikator
dostępny jest pod nr telefonu:

663376702 w godzinach od 1300 do 1400.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
grudnia 2002r. w sprawie grzybów
dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych
albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień
klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. Nr 21poz. 178 z
późn. zmianami).
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
lek. med. Kazimierz Ciecieląg
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Siedem par obchodzi³o
piêædziesiêciolecie œlubu

(ŁOBEZ) W ostatnią sobotę w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła uroczyście obchodzona pięćdziesiąta rocznica zawarcia
związku małżeńskiego, obchodzona przez siedem par mieszkających na terenie gminy Łobez. Jubilaci w towarzystwie swoich, dzieci i wnuków złożyli zawarli ponownie przysięgę małżeńską. Tego zaszczytnego jubileuszu doczekali państwo
Kazimierz Ryszard i Helena Zięba z Łobza, Stanisław i Wiktoria Suchodolscy z Zachełmia, Olgierd i Janina Ruksza z Łobza,
Maksymilian i Stanisława Helena Pajek z Rynowa, Bogumił i Janina Smugała z Łobza, Tadeusz i Magdalena Duszyńscy z
Budziszcza oraz Marian i Stanisława Hałaszkiewicz z Łobza. Kolejne złote gody odbędą się już w najbliższą sobotę. (r)

List do redakcji
Na łamach dzisiejszej gazety
przedstawiamy fragmenty „wystąpienia pokontrolnego” Najwyższej
Izby Kontroli z 2004 r., dotyczącego
sprawy wycinki drzew w parku leśnym przy ul. Wojska Polskiego w
Łobzie w latach 2002/2003.
- „(...) Najwyższa Izba Kontroli ocenia niepozytywnie pod
względem legalności i gospodarności sposób przeprowadzenia wyboru wykonawcy prac w parku leśnym
stanowiącym mienie komunalne
Gminy. Zastrzeżenia kontroli dotyczyły m.in. przebiegu realizacji wycinki drzew oraz braku skutecznego
nadzoru nad przebiegiem tych prac
ze strony Urzędu (...)”
- „(...) Kontrola stwierdziła, że
Gmina naruszyła stan obiektu zgłoszonego do rejestru zabytków poprzez
m.in. dokonanie wycinki drzew tworzących żywopłot grabowy będący
częścią tzw. Wzgórza Rolanda (...)”
- „(...) NIK negatywnie ocenia
sposób wyboru wykonawcy prac
na terenie parku leśnego, bowiem
dokonany został bez przeprowadzenia postępowania o zamówieniach publicznych (...)”

Jak rz¹dzono w £obzie w czasie, gdy burmistrzem
(przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Gminy i Miasta) by³a p. Halina Szymañska?
- „(...) W umowie zawartej w dn.
22.07.2002 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Jana B. Przewodnicząca Zarządu Gminy H. Szymańska zleciła
wykonanie prac na terenie parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łobzie,
m.in. wycinki drzew, nie określając
wartości zleconych robót ani też wartości pozyskanego drewna. Umowa ustala natomiast, iż w zamian za wykonanie
prac w par. 1 wykonawca otrzyma
drewno pozyskane w trakcie wycinki
drzew. Na dzień zawarcia umowy
Gmina nie ustaliła szacunkowej wartości zamówienia (kalkulacji kosztów i
dochodów) wymaganej art. 2 ust. 1 pkt
9 Ustawy o zamówieniach publicznych, ani też nie posiadała wiedzy o
wielkości i jakości masy drewna wyznaczonej do wycinki (...)”
- „(...) W ocenie NIK zlecenie wykonania prac określonych w.w.
Umową Zakładowi Ogólnobudowlanemu Jana B., podczas gdy na terenie
Gminy działało 40 firm specjalizujących się w branży usług leśnych,
wskazując na działania korupcjogen-

ne. Potwierdzeniem tego jest m.in.
niepoinformowanie byłego Burmistrza (H. Szymańskiej) stosownych
organów, tj. Zarządu i Rady Miejskiej
o sposobie wykorzystania mienia komunalnego jakim był drzewostan w
parku leśnym (...)”
- „(...) Obowiązku wynikającego z
par. 11 regulaminu (...) dotyczącego
m.in. zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawartej umowy, nie dopełnił Skarbnik Gminy, bo jak
zeznał – o zawarciu umowy dowiedział
się na początku 2003 r. Również kierownik merytorycznej jednostki organizacyjnej Urzędu, tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska p. Hanna Michalczyszyn o zawarciu tej umowy dowiedziała się dopiero na posiedzeniu Zarządu w dn. 16.10.2002 r. kiedy jeden z
członków zapytał o trwającą nielegalną
wycinką drzew w parku (...)”
- „(...) Kontrola wykazała również, że w trakcie realizacji umowy z
wydziału kierowanego przez E. Ciechańską przekazywano organom ści-

gania (na ich żądanie) informacje dotyczące prac prowadzonych w parku, które nie były zgodne ze stanem
faktycznym (...)”
Zastanawiamy się czemu służą
kontrole przeprowadzone przez
Najwyższą Izbę Kontroli lub Regionalną Izbę Obrachunkową, jeżeli z nich nie są wyciągane konsekwencje w stosunku do osób, które
naruszyły prawo w zakresie gospodarki finansowej Gminy, a tym samym spowodowały wymierne
szkody. Np.: z tytułu zaniżenia podatków (“Tygodnik Łobeski” z dnia
19.09.2006 r.) Gmina straciła dochód ponad 400 tys. zł, a w wyniku
podpisania przez H. Szymańską i
H. Musiała umowy umożliwiającej
wycięcie 2052 drzew, Gmina wyzbyła się kolejnych setek tysięcy
złotych. Uważamy, że takie raporty nie mogą trafiać do szuflady, ale
powinny się nimi zająć instytucje
powołane do egzekwowania prawa.
Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego w Łobzie.
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PRAWYBORY
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Prawybory „Samorz¹d 2006”

Mój burmistrz, mój radny (cz. 5)
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 – 68, Mariusz
Wijatyk – 33, Romuald Dubicki – 16,
Ryszard Sola (leśnik) – 8, Wiesław
Bernacki – 7, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 5, Michał Karłowski – 5,
Antoni Gutkowski – 5, Ireneusz Kabat
– 4, Wiesław Rymszewicz – 4, Elżbieta
Kamińska – 4, Tomasz Małecki – 3,
Barbara Basowska – 3, Kazimierz
Chojnacki – 3, Bożena Zarecka – 2,
Andrzej Kowalczyk – 2, Wincenty
Nowik – 1, Piotr Ćwikła – 1, Marian
Płóciennik – 1, Leszek Gajda – 1, Jan
Olszewski – 1, Adam Szatkowski – 1,
Przemysław Binkowski – 1, Jerzy Spórek – 1, Lech Pałęga – 1, Jolanta Manowiec – 1, Zdzisław Bogdanowicz - 1
STAROSTA
Antoni Gutkowski – 50, Wiesław
Bernacki – 49, Tadeusz Jóźwiak – 45,
Romuald Dubicki – 16, Zbigniew Sobczyk – 11, Jan Olszewski – 7, Wiesław
Rymszewicz – 5, Halina Szymańska –
4, Ireneusz Kabat – 2, Zdzisław Szklarski – 2, Krystyna Bogucka – 2, Teresa
Żabska – 2, Henryk Musiał – 2, Stanisława Szydłowska – 1, Julian Sierpiński
– 1, Arkadiusz Sak – 1,

ŁOBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola (leśnik) 66, Krystyna Bogucka – 57, Romuald
Dubicki – 16, Bogdan Górecki – 15,
Andrzej Sędecki – 13, Henryk Musiał –
13, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 9,
Czesław Kamiński – 9, Seweryn Robaszkiewicz – 5, Halina Szymańska – 5,
Bożena Zarecka – 2, Marek Romejko 2 Ewa Ciechańska - 1, Elżbieta Pilecka
– 1, Sławomir Kobarynka – 1, Franciszek Stefanowski – 1, Andrzej Słaby –
1, Kutynia – 1, Julian Sierpiński – 1,
Radny Miasta i Gminy: Henryk
Stankiewicz – 41, Krystyna Bogucka –
33, Roman Witulski – 32, Leszek Gajda
– 21, Romuald Dubicki – 16, Lech Pałęga
– 15, Henryk Musiał – 12, Seweryn
Robaszkiewicz – 10, Antoni Kużel – 8,
Bożena Zarecka - 7, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 7, Andrzej Kowalczyk – 6,
Zbigniew Pudełko – 6, Zdzisław Bogdanowicz – 6, Agnieszka Kielar – 5, Czesław Kamiński – 5, Ignacy Majchrowicz
– 5, Bogdan Górecki - 3, Elżbieta Szulc
– 3, Małgorzata Zieniuk – 3, Wanda Biela
– 3, Kazimierz Chojnacki – 3, Marcin
Łukasik – 2, Stanisława Podyma – 2,
Jolanta Niemierza – 2, Andrzej Sędecki
– 2, Janina Rybak – 1, Janina Skawroń –
1, Ryszard Sola (leśnik) – 1, Teresa Żabska – 3, Halina Rabiec – 1, Lucjan Kułakowski – 1, Bogdan Idzikowski – 1,
Radny Powiatu: Antoni Gutkowski
– 56, Henryk Musiał - 34, Romuald Dubicki – 16, Jan Woźniak – 14, Henryk
Stankiewicz – 13, Tadeusz Jóźwiak - 9,
Ewa Ciechańska – 9, Kazimierz Chojnacki – 9, Halina Kamińska – 9, Lech Pałęga
– 6, Ryszard Sola (leśnik) – 4, Zdzisław
Bogdanowicz – 3, Andrzej Sędecki – 2,
Stanisława Podyma – 2, Andrzej Kowalczyk – 1, Henryk Kmieć – 1, Wiesław
Małyszek – 1, Teresa Żabska – 1, Andrzej
Sarnowski – 1, Czesław Burdun – 1, Leokadia Włodarz – 1, Wiesław Pokomeda
– 1, Zbigniew Rokosz – 4, Leon Wilk – 1,
Bronisław Micek – 2, Dariusz Braun – 1,
Eugeniusz Podlisiecki - 1
RESKO
Burmistrz: Arkadiusz Czerwiński
- 79, Paweł Manowiec – 20, Cecylia
Degler – 12, Jan Olszewski – 6, Wanda
Dranczewska – 3, Krzysztof Marcinkowski – 1, Andrzej Kowalczyk – 1,
Marek Gradus – 1,
Radny Miasta i Gminy: Maria Paprocka-Wall – 36, Barbara Basowska –
28, Jan Olszewski – 11, Arkadiusz
Czerwiński – 7, Ryszard Kosmala – 5,
Adam Szatkowski - 4, Paweł Manowiec
- 3, Jan Michalczyszyn – 1, Roman
Gojlik – 1, Beata Kobielak – 1, Janusz
Micek – 1, Teresa Marcinkowska – 1,
Marian Bartkowiak – 1, Renata Kulik –
1, Wioletta Dynarska – 1,
Radny Powiatu: Jan Michalczyszyn – 49, Cecylia Degler - 10, Maria Paprocka-Wall – 10, Jan Olszewski – 10,
Adam Szatkowski – 8, Paweł Manowiec
- 7, Barbara Basowska – 5, Wioletta Dynarska – 2, Maria Sękowska – 1, Mirosław Grass – 1, Bożena Orzechowska – 1,
Grzegorz Zwierzchowski – 1, Renata
Kulik – 1, Marian Bartkowiak – 1,

DOBRA
Burmistrz: Barbara Wilczek - 87,
Ryszard Sarna – 15, Włodzimierz Szczepaniak – 7, Zdzisław Grzelak – 2, Janusz
Szeląg – 1, Barbara Popielarczyk – 1,
Urszula Kołodziejczyk – 1, Paweł Graczykowski – 1, Janusz Skrobiński – 1,
Radny Miasta i Gminy: Leokadia
Osuchowska – 27, Alina Soborska – 17,
Stanisław Pokomeda – 15, Edward Stanisławczyk - 12,Włodzimierz Szczepaniak – 9, Ryszard Sarna – 8, Damian
Padziński – 5, Barbara Wilczek - 5,
Janusz Łukomski - 4, Grzegorz Wasilewicz – 4, Karol Pietrasiak – 2, Mirosław
Załuska – 1, Kazimierz Mikul – 1, Halina Kotwicka – 1, Łukasz Olechnowicz
– 1, Piotr Gałka – 1,
Radny Powiatu: Ryszard Sarna –
32, Włodzimierz Szczepaniak - 29,
Edward Stanisławczyk – 16, Janusz
Łukomski – 13, Mieczysław Zacharski
– 7, Barbara Wilczek - 6, Grzegorz
Wasilewicz – 2, Jan Bylina – 2, Wiesław
Bernacki – 1, Bernard Szczerba – 1,
Barbara Kozakiewicz- Święta -1, Jan
Sobczak – 1, Leokadia Osuchowska – 1,
Damian Padziński – 1,
WĘGORZYNO
Burmistrz: Monika Kuźmińska –
65, Grażyna Karpowicz – 60, Ryszard
Brodziński - 25, Barbara Pietrusz – 17,
Stanisław Konarski – 3, Luft – 1, Maria
Malicka – 1, Jan Mazuro – 1,
Radny Miasta i Gminy: Tomasz
Mielcarek – 30, Ryszard Brodziński – 23,
Katarzyna Błaszczyk – 15, Rafał Żurek
– 12, Janina Bubacz – 11, Anna Karpowicz – 11, Marian Wolter – 7, Waldemar
Konefał – 5, Jan Mazuro – 4, Beata Sak –
4, Józef Drozdowski – 2, Zbigniew Sobczyk – 2, Artur Nadkierniczny – 1, Piotr
Pastwa – 1, Stanisław Konarski – 1, Henryk Rogalski – 1, Daniel Wysocki – 1, Dariusz Nowakowski – 1,
Radny Powiatu: Paweł Bot – 59,
Janina Bubacz – 18, Jan Białkowski - 16,
Józef Drozdowski – 13, Anna Karpowicz – 11, Maria Jędrzejczyk – 7, Stanisław Konarski – 4, Beata Sak - 4,
Ryszard Brodziński - 4, Monika Kuźmińska – 3, Waldemar Konefał – 2, Jan
Mazuro - 1, Artur Kucza – 1, Jan Gawryluk – 1, Krzysztof Madej – 1, Damian
Szubert – 1, Katarzyna Błaszczyk – 1,
Zbigniew Sobczyk – 1,
RADOWO MAŁE
Wójt: Józef Wypijewski – 45, Roman Ciechański – 36, Ewa Radanowicz
– 29, Jan Zdanowicz – 16, Teresa Borkowska – 1, Renata Urban – 1,
Radny Gminy: Wiktor Puta - 29,
Alina Tchurz – 25, Józef Lewandowski
– 18, Roman Ciechański – 14, Józef
Wypijewski – 8, Ewa Radanowicz – 7,
Wiesław Lorent – 7, Grzegorz Dudek –
1, Krystyna Lachowicz – 1, Roman
Soroczyński – 1,
Radny Powiatu: Jan Zdanowicz –
64, Alina Tchurz – 16, Ewa Radanowicz
- 13, Mirosław Budzyński – 11, Benedykt Bieńkowski - 7, Krzysztof Jońca
– 6. Józef Lewandowski – 1, Jadwiga
Wołoszyn – 1, Teresa Urban – 1.

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
MOTORYZACJA

Q Sprzedam Nissan Micra rok
1987, poj 1,0, benzyna - gaz, szyberdach, progi - korozja, 6 litrów gazu
na 100 km. Cena 1700 zł przegląd
i OC do II.07r. 604 214 103.
Q Sprzedam Nissan Micra z gazem rok 1991, poj. 1,2, c. zamek,
radio, stan bardzodobry, po remoncie, przegląd i OC. Cena 3.500 zł.
Tel. 604 214 103.
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.

QOpel Cadet Kombi rocznik 1991,
po kapitalnym remoncie, 5-drzwiowy, stan dobry - tanio sprzedam
(091) 384 31 44

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.

US£UGI

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

NAUKA

NIERUCHOMOŒCI

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

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

MIESZKANIA
QSprzedam mieszkanie w Węgorzynie 64,6 mkw., 3 pokoje, własnościowe. Tel. 501 281 477.
QSprzedam mieszkanie 3 pokojowe - 68 mkw. bezczynszowe po generalnym remoncie z dużym garażem i działką 7 arów, 4 km za Łobzem
lub zamienię na mniejsze w centrum Łobza. Tel. 091 397 62 95.
QSprzedam mieszkanie w Łobzie
57 mkw., 3 pokoje, własnościowe,
ogrzewanie gazowe, podwyższony
standard. Cena do uzgodnienia.
Tel. 602 252 730.

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.

QSprzedam mieszkanie na wsi 72
mkw.+0,5 ha działki, piwnica 23
mkw. tel. 603 262 524.

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

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

Sprzedam bar przy dworcu PKS.
Tel. 501 414 741
Centrum Płot - wynajmę lokal
przygotowany pod salon fryzjerski i
kosmetyczny itp. Tel. 0602 430 381
lub 0668 163 383.
QKupię domek lub 1/2 domku w
Gryficach lub okolicach (091)
384 31 44.

INNE
QSzeroka oferta worków foliowych
i reklamówek - niskie ceny - producent, dowóz na telefon, idywidualne
zamówienia. Tel. 0601 155 493.
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

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

Derby w
£obzie mog¹
przetasowaæ
ranking
Idą łeb w łeb – Paweł Graczykowski i Marek Gradus - i to zapewne oni pomiędzy sobą rozstrzygną walkę o tytuł króla
strzelców rundy jesiennej, a być
może i całej ligi. Po piętach depcze im Kamil Iwachniuk, który
zaliczył trafienie w Stuchowie z
Koroną. Najlepszy strzelec ubiegłej ligi Damian Padziński powoli przesuwa się w górę tabeli i
jeszcze może jakimś hat trickiem,
co mu się zdarzało, doskoczyć i
wygrać na finiszu. Również powoli pnie się w górę rankingu
jeden z najbardziej doświadczonych graczy Sparty Krzysztof
Gwóźdź, który konkuruje w drużynie o miano najlepszego
strzelca z młodymi napastnikami. Dołączył do grona potrójnych strzelców rankingu. Ranking w czołówce może ulec zmianie po derbach Sarmaty w
Łobzie ze Światowidem. Staną
na przeciwko siebie Graczykowski, Kieruzel, Kamiński i Padziński oraz Iwachniuk, Śniadek i
koledzy. Kto okaże się lepszy w
tym pojedynku strzeleckim –
zobaczymy, ale jak padnie kilka
bramek, to może dojść do sporych przetasowań w rankingu.
6 bramek: Paweł Graczykowski (Sarmata), Marek Gradus
(Mewa)
5 bramek: Kamil Iwachniuk
(Światowid)
3 bramki: Damian Szubert,
Krzysztof Gwóźdź (Sparta), Damian Padziński, Krzysztof Kieruzel, Emil Kamiński, (Sarmata),
Wojtek Kliś (Radovia).
2 bramki: Łukasz Tomaszkiewicz, Mateusz Ryling (Radovia), Łukasz Olechnowicz, Jarek
Jaszczuk (Sarmata), Kamil Kacprzak, Krzysztof Śniadek (Światowid), 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).
Zespoły
19 - Sarmata Dobra
14 - Światowid Łobez
11 - Mewa Resko
10 - Sparta Węgorzyno
7 - Radovia Radowo Małe

SPORT

tygodnik
tygodnikłobeski
łobeski 6.05.2006
26.09.2006r.r.

Sparta doskakuje do czo³ówki
SPARTA Wêgorzyno – WICHER Brojce 2:0 (1:0)
Sparta: Przemysław Noryca - Edward Tondrik, Zbigniew Nadkierniczny,
Marcin Nadkierniczny, Łukasz Rzepka (Jarosław Konieczny), Damian Szubert
(Artur Andrusieczko), Andrzej Nadkierniczny, Dariusz Nadkierniczny, Daniel
Romańczyk (Krzysztof Gwóźdź), Andrzej Nadkierniczny, Sławomir Nowak.
Trener: Ryszard Jamroży.
Bramki: 32' - samobójcza, 85' - Krzysztof Gwóźdź.
Żółte kartki: Edward Tondrik.

Po słabym występie w derbowym meczu ze Światowidem,
nadarzyła się okazja do rehabilitacji z wyżej sklasyfikowanym
przeciwnikiem w ligowej tabeli
Wichrem Brojce. Mecz od początku ułożył się pod dyktando trenera Jamrożego. W 10
minucie prostopadłe podanie
otrzymuje Andrzej Nadkierniczny, niestety minimalnie
pudłuje. W 25 minucie Sławek Nowak wrzuca futbolówkę na piąty metr,
skąd niewiele zabrakło, aby gości zafundowali sobie
bramkę samobójczą. Ciekawą
akcję
oglądaliśmy
w 27 min.,
kiedy
to
Marcin
Nadkierniczny
włączył
się w akcję
o f e n sywną, odegrał do Damiana Szuberta, który
mimo asysty
d w ó c h
obrońców
zdołał oddać
strzał
w
ś w i a t ł o
bramki. W
32 minucie
piłkarze Wichra zbyt
lekko wybijają piłkę
spod własnego pola
karnego.
Andrzej
Nadkierniczny

natychmiast wrzuca ją na piąty
metr, gdzie obrońca z Brojc wyręcza Dominika Raja lokując piłkę
we własnej bramce. Jest 1:0.
Drugie trzy kwadranse były
bardziej ciekawe. W tej części
meczu oglądaliśmy więcej
akcji podbramkowych,
głównie za sprawą
przyjezdnych, którzy
chcąc osiągnąć korzystny wynik musieli
śmielej zaatakować. W
49 minucie po przechwycie piłki przed
własnym polem karnym dwójkową akcję rozgrywają Daniel Romańczyk z
Ł u k a s z e m
Rzepką. Kilku
centymetrów
zabrakło Romańczykowi,
aby sfinalizować
dobre
p o d a n i e
Łukasz Rzepki,
mocnym strzałem
w światło bramki
rywala. Kolejne kilka minut to gra
gdzie na ogół próby
konstrukcji
wszystkich akcji
kończyły
się
przed linią pola
karnego. W tym
okresie na placu
gry pojawili się
Artur Andrusieczko oraz
Krzysztof
Gwóźdź. Drugi z nich już po
kilku minutach
miał
niezłą okazję,
po

Najbardziej doœwiadczony i skuteczny
pi³karz Sparty - Krzysztof GwóŸdŸ

prostopadłym zagraniu Andrzeja
Nadkiernicznego, jednak minimalnie za mocnego. Minutę później świetnej okazji nie wykorzystują goście. Świetna akcją na
prawej flance została sfinalizowana niecelnym strzałem głową.
Dwie minuty później znów przyjezdni w natarciu. Tym razem
strzał z dystansu nie przechodzi
przez gąszcz zawodników znajdujących się w polu karnym
Sparty. W 68 minucie źle oblicza
tor lotu piłki Edek Tondrik. Futbolówka robi typowego kozła
przed stoperem Sparty i dociera
do napastnika Wichra. Ten staje
“oko w oko” z Przemkiem Norycą. Kapitalna interwencja
bramkarza Sparty zapobiega utracie wyrównującej bramki. Przy
próbie dobitki bramkarz Sparty
również był górą.
W 81 minucie wbiegającego
na pełnym gazie napastnika przyjezdnych w pole karne zatrzymuje Przemek Noryca, po raz kolejny ratując zespół przed stratą
bramki. Trzy minuty później
również zakotłowało się w “16tce” Sparty. W sporym zamieszaniu piłka odbija się od ręki Tondrika w polu karnym, jednak gwizdek sędziego nie zabrzmiał, gdyż
zawodnik Sparty nie wykonał ruchu ręką w kierunku piłki, co
miało z pewnością istotny wpływ
na decyzję arbitra. Kilkanaście
sekund później akcję konstruują
Spartanie. Pressing Jarka Koniecznego
pozwala
przejąć
Krzyśkowi Gwoździowi piłkę.
Ten podaje do Andrusieczki, który zmarnował okazję do podwyższenia wyniku. Minutę później z
lewej strony podanie między
dwóch obrońców otrzymuje sam
Gwóźdź.
Napastnik
Sparty
uprzedził bramkarza, a potem
posłał piłkę do pustej bramki zdobywając swoją trzecią bramkę w
sezonie. Goście nie poddają się.
Stwarzają akcję, po której zawodnik z Brojc trafia w poprzeczkę, a
dobitka okazuje się również nieskuteczna.
Oba zespoły stwarzały akcje, po których mogły zdobyć
bramkę. Skuteczniejszy był zespół Sparty.
(MS)

SPORT
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Horror z happy endem
RADOVIA Radowo Ma³e – PIAST Chociwel 1:0 (1:0)
Radovia: Michał Stosio – Tomasz Kmieć, Marcin Tomaszkiewicz, Rafał
Rosiak, Marcin Drożdżewski, Krzysztof Kulik, Łukasz Tomaszkiewicz, Bednarek, Ireneusz Kulik, Wojtek Kliś (88' Grzegorz Kubacki), Mateusz Ryling.
Trener: Henryk Kulik.
Bramka: 25' Mateusz Ryling.
Mecz z Piastem rozpoczął się od
wzajemnego badania sił. Po ostatnich porażkach Radovii w Pucharze
Polski z Polonią i pojedynku ligowym z Pomorzaninem radowianie
potrzebowali zwycięstwa, by podnieść się psychicznie i to im się udało.
Już podczas tej próby sił Radovia
mogła objąć prowadzenie i to już w 8
min., ale Mateusz Ryling nie wykorzystał tzw. setki. Kilka minut później

Samobój
prezentem dla
gospodarzy
KORONA Stuchowo
– ŒWIATOWID £obez 2:1 (0:1)
Światowid: Iwanicki – Łań, Zielonka, Mosiądz, Osiński, Kacprzak,
Koba, Grzywacz, Kiełtyka (Brona),
Iwachniuk, Śniadek.
Bramki: Iwachniuk.
Nie udało się łobezianom jednego zwycięstwa przedłużyć w serię, a
przynajmniej zdobyć jeden punkt.
Zanosiło się na to przez całą
pierwszą połowę, w której Światowid prowadził po zdobyciu gola
przez Iwachniuka z rzutu karnego.
Po wyrównaniu przez Koronę pechowo zwycięstwo gospodarzom
przyniósł Rafał Zielonka golem samobójczym. Teraz trudny pojedynek derbowy w Łobzie z Sarmatą, w
sobotę, o godz. 14.00.
(r)

jego pecha powtórzył Kliś, będąc
sam na sam z bramkarzem Piasta.
Dopiero wyjście z kontrą Łukasza
Tomaszkiewicza i wyłożenie piłki
Rylingowi, który uderzeniem w długi
róg zdobył gola, dało prowadzenie
Radovii. Chociwlanie skupieni na
kryciu i wyłączeniu z gry Klisia nie
docenili młodego Mateusza, który
pokonał ich w tym meczu. Okazało
się później, że strzelił bramkę na
wagę trzech punktów.

Po zmianie stron, nie mając nic do
stracenia, Piast przystąpił do odrabiania straty, a Radovia do obrony,
koncentrując się na wyprowadzaniu
kontr. W takim układzie gry wielką
rolę odegrał Michał Stosio, który
wyciągnął kilka groźnych strzałów i
ratował zespół z opresji. Pomimo
ogromnego parcia Piasta do wyrównania, jeszcze na 5 min. przed końcem Ryling mógł zdobyć gola, ale po
podaniu przez Klisia trafił w poprzeczkę.
Gdy sędzia doliczył 3 min. gry,
dla Radovii rozpoczęła się gra z
czasem, która przerodziła się w piłkarski horror. Na szczęście dla radowian z happy endem.
(r)

Wygrali
w dziesi¹tkê
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Wyniki i tabele
V liga
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta
Gryfice 2:1, Radovia Radowo Małe Piast Chociwel 1:0, Vineta Wolin - Polonia Płoty 1:1, Orzeł Trzcińsko - Zdrój
- Pomorzanin Nowogard 2:0, Piast
Choszczno - Osadnik Myślibórz 3:1,
Zorza Dobrzany - Odra Chojna 1:6,
Kłos Pełczyce - Mieszko Mieszkowice
3:1, Fagus Kołbacz - Dąb Dębno 0:4
1. Dąb Dębno
2. Piast Choszczno
3. Pomorzanin Nowogard
4. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
5. Vineta Wolin
6. Polonia Płoty
7. Odra Chojna
8. Osadnik Myślibórz
9. Hutnik EKO TRAS Szczecin
10. Radovia Radowo Małe
11. Sparta Gryfice
12. Piast Chociwel
13. Kłos Pełczyce
14. Mieszko Mieszkowice
15. Fagus Kołbacz
16. Zorza Dobrzany

25 21 - 4
19 24 - 9
19 25 - 11
18 14 - 13
17 16 - 16
16 17 - 9
14 22 - 12
11 10 - 19
11 11 – 14
11 7 - 15
10 12 - 15
9 11 - 9
9 7 - 13
5 4 - 10
5 7 - 22
4 10 - 27

Klasa okrêgowa

SARMATA Dobra – D¥BROVIA Stara D¹browa 2:0 (2:0)

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

Bramki: Padziński i Graczykowski.
Mecz z odmłodzoną Dąbrovią, w składzie której zagrało aż 8 młodzieżowców, nie przebiegał po myśli Sarmaty. Pomimo szybko
strzelonej bramki przez Damiana Padzińskiego, widowisko popsuł
sędzia, który popełniał wiele błędów. A zaczął od uwag pod adresem... studzienki w pobliżu boiska. Ekstrawagancko wystąpił w
białych spodenkach i mylili mu się zawodnicy, którym pokazywał
kartki. Niestety, OZPN wciąż nie może dorobić się zdrowej zasady,
by na mecze nie wysyłać sędziów z tego samego powiatu, z którego
wywodzi się grająca drużyna, a tak było w tym przypadku.
Sędzia Ryszard Grzelak ze Stargardu pokazał Padzińskiemu dwie
żółte kartki i od 31 min. Sarmata grał w dziesiątkę. Graczykowski
strzelił drugą bramkę a drużyna obroniła stan posiadania, w drugiej
połowie zaliczając nawet trafienia w słupek i poprzeczkę. Dobry
mecz obu drużyn ze słabym sędzią w tle.
(r)

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

IV rzut Pucharu Polski

Mecze na
poziomie IV ligi
(POWIAT) ZZPN dokonał dokonał losowania par IV rzutu Pucharu Polski. Obie nasze drużyny grające w Pucharach
trafiły na czwartoligowców; Sparta Węgorzyno na Victorię
95 Rolhurt Przecław, a Światowid Łobez na Gryfa Kamień
Pomorski. Nasze drużyny zagrają przed własną publicznością
w środę, 11 października, o godzinie 15:30.
(r)

GRANIE W PLANIE

20 22 - 9
19 20 - 12
18 19 - 9
17 19 - 16
13 10 - 7
13 11 - 10
12 16 - 10
12 10 - 10
12 9 - 11
11 14 - 19
10 9 - 7
10 11 - 13
9 11 - 25
8 14 - 19
8 11 - 18
4 7 - 18

V liga

30 wrzesień zagrają
o 16:30 Sparta Gryfice - Odra Chojna, 16:00 Dąb Dębno - Zorza Dobrzany, 15:00
Osadnik Myślibórz - Fagus Kołbacz, 15:00 Polonia Płoty - Orzeł Trzcińsko – Zdrój.
1 października odbędą się mecze
o 15:00 Mieszko Mieszkowice - Piast Choszczno, 16:00 Pomorzanin Nowogard
- Kłos Pełczyce, 15:00 Piast Chociwel - Vineta Wolin, 14:00 Hutnik EKO TRAS
Szczecin - Radovia Radowo Małe

Klasa okrêgowa
30 września zagrają
o 14:00 Światowid Łobez - Sarmata Dobra, 15:00 Wicher Brojce - Korona Stuchowo, 15:00 Masovia Maszewo - Sparta Węgorzyno, 16:00 Iskierka Śmierdnica
- Promień Mosty.
1 października zagrają
o 15:00 KP Police II - Dąbrovia Stara Dąbrowa, 15:00 Vielgovia Szczecin - Mewa
Resko , 15:00 Orkan Suchań - Orzeł Prusinowo, 16:00 Ina Ińsko - Świt Szczecin
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£OBESKIE BIEGI PRZE£AJOWE IM. RED. TOMASZA HOPFERA

11 kilomerów Hopfera w £obzie
Jestem wielkim zwolennikiem biegów przełajowych i chętnie uczestniczę w imprezach biegowych w całym kraju. W tym
sezonie zdobyłem tytuł Mistrza Polski na 10 km w kategorii powyżej 40 lat. Moim życiowym osiągnięciem była IX pozycja w
Mistrzostwach Europy Weteranów w Poznaniu. Waszą imprezę zaliczam do bardzo udanych, wzorowa organizacja, piękna trasa,
serdeczni ludzie. Daję wam szóstkę. - Tuż po biegu powiedział Marian Ostrowski ze Złocieńca.
(ŁOBEZ) W niedzielę 24 września 2006r. odbył się w Łobzie III
Łobeski Bieg Przełajowy im. Redaktora Tomasza Hopfera na dystansie 11 km. Organizatorami imprezy byli Ognisko TKKF „Błyskawica” i Łobeskie Centrum Turystyki. Pogoda dopisała, na progu
jesieni było ciepło jak latem. Zapewne dla biegaczy było nawet
zbyt gorąco. Trasa biegu prowadziła z Łobza przez drewniane
mostki na Redze nad jezioro Chełm
k. Unimia i dalej ścieżką ekologiczną powrót do miasta.
Zwycięzcą biegu kobiet została
Joanna Gałan ze Złocieńca (52,28
min). Drugie miejsce zajęła Elżbieta Wiśniewska z Łobza (59,09).
Wśród mężczyzn triumfował Arkadiusz Kozak z Koszalina - JW.
1223 (37,45) przed Leszkiem Gałanem ze Złocieńca (39,54), Marcinem Horbaczem z TKKF „Błyskawica” Łobez (40,42), Marianem
Ostrowskim z Klubu „Junior” w
Złocieńcu (41,02) i Tadeuszem
Platą z klubu „Maratończyk Team”
w Szczecinie (41,33) oraz Tomaszem Grabowiczem z DNF Chociwel (42,57). W kategorii sprawni
inaczej startował Józef Buczyński
z TKKF Białogard. Najstarszym
uczestnikiem biegu był pan Bronisław Maciuszko z klubu „Maratończyk Team” w Szczecinie, który
jest stałym bywalcem na naszych
imprezach biegowych. Najmłod-

szym uczestnikiem okazał się Tomasz Grabowicz.
Po raz drugi wyłonieni zostali
mistrzowie Powiatu Łobeskiego. I
tak tytuł mistrzyni sprzed roku obroniła Elżbieta Wiśniewska. Mistrzem został Marcin Horbacz. W
biegu (poza konkurencją) uczestniczyli także młodzi zawodnicy, podopieczni Kazimierza Mikula (UKS
Promyk Gimnazjum Łobez) - Bartłomiej Wierzchowski z Suliszewic k. Łobza oraz Marcin Grynkie-

wicz z Łobza. Wszystkie wyżej wymienione osoby zostały uhonorowane nagrodami i pucharami.
Sędzią głównym zawodów był
znany łobeski działacz sportowy
Zdzisław Bogdanowicz. Pomagali
mu Roman Wawrzyniak i Kazimierz Pawelec. Trasę biegu przygotował i zabezpieczał Roman Ciechański, wspierany przez młodzież z
łobeskiego liceum. Na terenie miasta
nad bezpieczeństwem zawodników
czuwała Policja i Straż Miejska.

Sponsorzy imprezy to: Starostwo Powiatowe w Łobzie, Zachodniopomorski Związek TKKF
w Szczecinie, Urząd Miejski w
Łobzie, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ognisko TKKF
„Błyskawica”, Łobeskie Centrum
Turystyki, Studio R. w Łobzie Grzegorz Ignatowicz, Edward Szylinowicz i Zygmunt Draczyński.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagali przy organizacji biegu.
Dziękujemy osobom i instytucjom
wyżej wymienionym, a także pozostałym działaczom, którzy z dużym
zaangażowaniem włączyli się do
współpracy przy zawodach.
W tym miejscu zapewne warto
podkreślić, że bieg taki jak nasz
służy promocji Łobza oraz przede
wszystkim propagowaniu sportowego stylu życia, a w szczególności biegania rekreacyjnego i rozrywkowego. W biegu mógł uczestniczyć każdy, a nie tylko, czy
przede wszystkim biegacze zawodowi (wyczynowcy).
Równolegle z biegiem na stadionie miejskim rozegrano Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Prezesa
TKKF „Błyskawica”. Zwyciężyła
drużyna Waikiki Łobez przed Gumisiami Łobez (wynik meczu finałowego 7:5).
Elżbieta Wiśniewska,
Adam Kogut,
Foto: Adam Horbacz
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W³amanie z toporkiem
(ŁOBEZ) 15 września w godzinach od 9:00 do 12:00 przy ulicy
Rapackiego w Łobzie nieznany
sprawca po wejściu do mieszkania
Elżbiety W., w jednym z pokoi przy
użyciu toporka wyłamał drzwiczki
barku po czym zabrał kasetkę metalową zawierającą pieniądze oraz biżuterię o łącznej wartości 2542 zł.

Oszustwa internetowe
(POWIAT) 22 lipca Marek J.,
mieszkaniec Trzebiatowa oszukał
Andrzeja S. na kwotę 330 złotych,
sprzedając mu na aukcji internetowej
Allegro uszkodzony telefon komórkowy Sony Ericsson K300i. Pomimo
zwrotu aparatu, do dnia dzisiejszego
poszkodowany nie odzyskał otrzymanych pieniędzy.
(POWIAT) 25 sierpnia osoba podająca się za Dariusza S. sprzedała na
aukcji internetowej EBAY. pl telefon
komórkowy Sony Ericson K750i za
kwotę 587 złotych Robertowi G. który
do dnia dzisiejszego poszkodowany
telefonu nie otrzymał.

Poœlizg na serwatce
(WIEWIECKO) 15 września około
godziny 9:50 w Wiewiecku Andrzej B.
kierując samochodem Mitsubishi na
łuku drogi w skutek najechania na rozlaną serwatkę stracił panowanie nad
pojazdem, wpadł w poślizg, a następnie
zjechał do przydrożnego rowu uszkadzając pojazd.

Jazda z zakazem
(CIESZYNO) 15 września o godzinie 18:45 w Cieszynie Janusz S.
prowadził samochód Daewoo Matiz
pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Komórki
(ŁOBEZ) 16 września około godz.
13:00 w Łobzie przy ul. Bema nieustalony sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego Nokia 3510i wartego
120 zł, działając w ten sposób na szkodę
Wojciecha O.
(WĘGORZYNO) 22 września w
godz. od 9:50 do 14:30 w Węgorzynie,
w szatni pracowniczej piekarni “Wacław Wasilewski”, nieznany sprawca
dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Sony Ericson i odtwarzacza
MP3, wartości 275 zł.
(ŁOBEZ) 23 września na ulicy
Rapackiego w Łobzie nieznany
sprawca poruszający się samochodem WV BUS dokonał kradzieży telefonu komórkowego Samsung, wartego 400 zł, działając w ten sposób na
szkodę Mirosława B.

Wymuszenie Toyot¹
na Fiacie
(ŁOBEZ) 16 września o godz. 18:00
w Łobzie na ul. Obr. Stalingradu Paweł K.
kierując samochodem marki Toyota wymusił pierwszeństwo przejazdu na Dariuszu K. kierującym Fiatem 126p, w wyniku
czego doszło do zderzenia i uszkodzenia
pojazdów. Osób rannych nie było.

Z³omiarz nie zarobi³
(ŁOBEZ) 15/16 września w Łobzie
przy ul. Rapackiego nieznany sprawca
dokonał kradzieży 4 dwuteowników
wartości 200 zł, działając na szkodę
Wiesława F. Mienie odzyskano.

Janina wymusi³a na Janie
(RESKO – ŁOSOSNICA) 16
września o godz. 14:30 na drodze publicznej Resko – Łosośnica, na skrzyżowaniu drogi kierująca samochodem Skoda Fabia Janina S., wyjeżdżając z drogi
gruntowej wymusiła pierwszeństwo
przejazdu na jadącym Mercedesem Janie
Z. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

Kradzie¿ kabla
(BONIN) W okresie od 14 do 19
września w Boninie nieznany sprawca
z niezamkniętego pomieszczenia gospodarczego dokonał kradzieży około
70 m przewodu elektrycznego. Straty
w kwocie 250 zł poniosła Ewa W.

Hardy “maluch”
(RESKO) 19 września około godziny 12:30 na skrzyżowaniu ul. Jedności
Narodowej i Młyńskiej w Resku Marian S. kierując samochodem Fiat 126p,
wyjeżdżając z ul. Młyńskiej, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu ul. Jedności Narodowej
Ryszardowi L. kierującemu samochodem Żuk, doprowadzając do zderzenia
pojazdów. Oba samochody uległy
uszkodzeniu

Zniszczenie samochodu
(WĘGORZYNO) 16 września w
godzinach od 20:00 do 23:40 na osiedlu
40 - Lecia w Węgorzynie nieznany
sprawca, poprzez zarysowanie błotnika,wgniecenie drzwi oraz zerwanie logo
z pokrywy silnika Renault spowodował straty w kwocie 400 zł, poniesione
przez Jerzego P.

Kradzie¿ dwóch piw
(RESKO) 18 września między
godz. 20:00, a 21:00 w Resku przy ul.
Wojska Polskiego, w sklepie Lewiatan,
Damian B. dokonał kradzieży dwóch
butelek piwa Bosman, wartości 3,98 zł.

Kradzie¿ roweru
(DOBRA) 20 września w Dobrej
przy ul. Westerplatte nieznany
sprawca dokonał kradzieży roweru
górskiego wartości 1160 zł, działając
na szkodę Bogdana M.

Nie zachowa³ odleg³oœci
(RESKO – ŁABUŃ WIELKI) 20
września o godz. 9:48 na drodze Resko - Łabuń Wielki Zbigniew K. kierując samochodem marki Suzuki nie
dostosował prędkości i odległości w
stosunku do jadącego Andrzeja N.,
kierującym samochodem marki Skoda, w wyniku czego najechał na tył
pojazdu, powodując uszkodzenia
obu. Osób rannych nie było.

Niesforni rowerzyœci
(SULISZEWICE – GRABOWO) 21 września około godz. 17:20
na drodze Suliszewice - Grabowo
Krzysztof K., kierujący motorowerem, chcąc uniknąć potrącenia Damiana W. i Rafała L., jadących rowerami całą szerokością jezdni, stracił
panowanie nad motorowerem, w
wyniku czego upadł na jezdnię
uszkadzając motorower.

Fordem w Fiata
(WĘGORZYNO) 21 września o
godz. 17:40 w Węgorzynie na ul. Szkolnej Jan K. , wykonując manewr cofania
samochodem Ford, uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód marki
Fiat, należący do Moniki P.

Ukrad³ telewizor, rower
i taczkê
(SARNIKIERZ) W okresie od 21
do 22 września w Sarnikierzu, nieznany sprawca po uprzednim wyłamaniu okna wszedł do wnętrza domu
mieszkalnego, skąd dokonał kradzieży telewizora. Po wyłamaniu drzwi
pomieszczenia gospodarczego dokonał kradzieży roweru górskiego i
taczki. Straty w kwocie 900 zł poniosła Halina C.

Kradzie¿ w barze
(RESKO) 22 września o godz.
16:00 w Resku przy ul. Boh. Monte
Cassino w restauracji “Mozaika” nieznany sprawca z kasy baru dokonał
kradzieży 50 zł.

Wybicie szyby
(DOBRA) W nocy 23 września w
godzinach od 1:00 do 6:00 przy ulicy
Westerplatte w Dobrej nieznany
sprawca dokonał wybicia lewej bocznej szyby w samochodzie Chrysler.Straty wysokości 500 zł poniósł
Ireneusz S.

Pobicie
(RESKO) 18 września około godziny 11:00 w Resku Józef M. uderzając
ręką, a następnie kopiąc doprowadził do
upadku Jarosławy Ł., w wyniku czego
wymieniona doznała m. in. wstrząśnienia mózgu które to obrażenia spowodowały naruszenie narządów ciała na
okres powyżej 7 dni.

(SIEDLICE) 15 września o
godz. 21:00 w Siedlicach Łukasz S.
kierował rowerem będąc w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu,
0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ŁAGIEWNIKI) 15 września
o godzinie 17:40 w Łagiewnikach
Janusz K. kierował rowerem w
stanie po użyciu alkoholu (0,25
promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁAGIEWNIKI) 15 września
o godzinie 17:40 w Łagiewnikach
Zbigniew K. kierował rowerem w
stanie po użyciu alkoholu (0,4
promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(SOSNOWO) 16 września o
godz. 2:40 w Sosnowie Adam S.
kierował samochodem VW Passat będąc w stanie nietrzeźwości
(0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 17 września o godz.
0:24 w Łobzie na ul. Kościelnej Daniel J. kierował samochodem marki
Fiat 126p znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażonym wynikiem
2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(KARNICE) 17 września w
Karnicach Artur D. kierował samochodem Fiat 125 będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 0,68 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(KARWOWO) 17 września o
godz. 19:05 w Karwowie Zdzisław Z. kierował samochodem
VW Golf będąc w stanie nietrzeźwości (1,1 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu).
(RESKO) 17 września o godzinie 22:50 na ulicy Żeromskiego w Resku Urszula L. kierowała
rowerem w stanie nietrzeźwości
(1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ZWIERZYNEK) 17 września
około godziny 16:00 w Zwierzynku Krzysztof K. kierował samochodem KIA znajdując się w stanie
nietrzeźwości (1,76 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 19 września o godzinie 12:05 na Pl.Spółdzielców
w Łobzie Henryk K. kierował rowerem w stanie nietrzeżwości
(3,62 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 22 września o godz.
21:10 w Łobzie na ul. Mickiewicza
Wiesław G. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(2,49 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
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REKLAMA

HUMOR
TYGODNIA
Humor z zeszytów szkolnych cz. 3
Rycerz średniowieczny składał się z głowy, zbroi i
konia, który stawał na każde jego zawołanie.
Siarka ma właściwości samobójcze.
Służący doił krowę nad stawem, a w wodzie wyglądało to odwrotnie.
Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków.
Szwedzi często napadli na Polskę, przyczyniając się
do jej łupieżu.
Tlen ma kolor niewidzialny.
Układ oddechowy przechodząc przez nos i gardło
wpada do żołądka.
W 1877 w Ameryce Północnej toczyła się wojna seksualna.
W obiektywie tygodnika: Przystanek dla autostopowiczów
(STAROGARD) Droga ze Stargogardu do Łobza. Widniejący na
zdjęciu fotel jest prawdopodobnie efektem czyjejś niechęci do płacenia za wywóz śmieci. Możliwe jest jednak, że jest to miejsce spoczynku dla utrudzonych autostopowiczów.
(r)

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel./fax
091 3973730

Wacek wszedł na lód i zaczął pękać.
Wokulski spotkał Izabelę na spacerze w łazience.
Zbliżała się pora śniadaniowa: krowy jadły trawę, a ja
razem z nimi.
Żółw musi być z wierzchu twardy, bo w środkowej
części jest zupełnie miękki.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 37
brzmiało: „Szuka ognia”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Grażyna
Maćkowiak (Łobez), Maria Szylinowicz
(Łobez), Justyna Kołodziejczyk (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina
Kaczmarek (Dobra), Magdalena Piętak
(Łobez), Magda Majchrowicz (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani
Magdalena Piętak z Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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