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PRZYMIARKI
NA BURMISTRZÓW
I RADNYCH
(POWIA
T) Nieuchronnie zbli¿aj¹ siê
(POWIAT)
wybory. Na kogo wiêc g³osowaæ?
Na lewicê, czy prawicê? Na starych czy
m³odych? Na tych, co ju¿ byli, czy te¿
na nowych? Na ludzi z charakterem i
wzorow¹ postaw¹, czy na swojaków,
chocia¿ pijaków? O tym warto rozmawiaæ
i my bêdziemy o tym dyskutowaæ na
naszych ³amach prowadz¹c na bie¿¹co
analizy wyborcze. Zapraszamy równie¿
wyborców do dzielenia siê swoimi
opiniami i uwagami.

W NUMERZE:

Ostatni lot
Krzysztofa
Daniela

Czytaj str. 3

Gaz
w reskiej
„Jutrzence”

Czytaj str. 5

REKLAMA

REKLAMA

CMYK

CMYK

Z drugiej strony

Str
Str.. 2

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Beger pogrzeba³a Samoobronê

Kazimierz Rynkiewicz
Nawałnica medialna, jaka przewalił się przez Polskę, chwiejąc rządem,
wymaga kilku słów refleksji. Nie
dotyczą one ani trochę sympatii
politycznych, lecz uprawianych w
kraju socjotechnik zdobywania
władzy. Gdyby sprawa dotyczyła
rzeczywistej korupcji, gdyby ktoś
z posłów wziął łapówkę, gdyby
osiągnął osobiste korzyści, sprawa
byłaby oczywista.
Jednak nie można przejść obojętnie nad tym, że to media dzisiaj stanowią polityczne ośrodki władzy w
Polsce. Kreują i obalają autorytety,
kreują obraz polityki i rzeczywistości. Nieprawdziwej. Wszystko zaczyna się od pominięcia faktów lub ich
przemilczania, by złapać wygodny
dla siebie punkt wyjścia do dalszych
interpretacji. Później już idzie lawina.
Nikt nie pyta o początek, o fakty, o to,
jak to się zaczęło. Kilka zgrabnych
porównań, odniesień i dyskusja zostaje skierowana na zupełnie inne
tory. Widzom i czytelnikom podaje
się już gotowe interpretacje i na ich

List do redakcji

bazie robi sondaże opinii publicznej.
Człowiek widzący fragment historii,
wycinek zdarzeń, poddany naciskowi
interpretacji, zaczyna grać w chórze i
mówić tak jak wszyscy. Nie jest to
wcale dziwne, bo zazwyczaj w pierwszym odruchu, mając tak podane fakty, wywołują one oburzenie. Tak jak
taśmy Renaty Beger i cały ciąg podanych przez dziennikarzy skojarzeń,
jak to z Rywinem, który przyszedł do
Michnika z propozycją korupcyjną.
Tak samo miał do Beger przyjść poseł
Adam Lipiński. I to oburzało. Ale jak
człowiek zastanowił się przez chwilę,
zaczął analizować ciąg zdarzeń, to
szybko okazało się, że Rywinem nie
jest Lipiński, tylko Beger. Dziennikarze zgrabnie odwrócili te role, bo mieli
swój cel. To przecież Beger, tak jak
Rywin, pierwsza zaproponowała
spotkanie, chcąc złożyć swoją ofertę
przystąpienia do PiS. Przyszła z
ofertą korupcyjną, bo za przystąpienie wyraźnie domagała się stanowisk
i innych korzyści. O ile poseł Lipiński
negocjował z nią większość dla rządu,
bez której nie może on zrealizować
swoich politycznych planów, a więc
nie dla siebie, to Beger już bezwzględnie domagała się osobistych korzyści
w postaci stanowisk i załatwienia
prywatnych spraw.
Ktoś podsunął porównanie do
sprawy Rywina i nawałnica ruszyła.
Z Beger dziennikarze zrobili gwiazdę,
Lipińskiego porównywano do Rywi-

na. Jak mieli zachować się wyborcy
mając tak ukierunkowane spojrzenie
na sprawę i podsunięte porównanie,
które już zawierało negatywne emocje. 60 procent badanych chce dymisji
rządu – grzmiały tytuły gazet.
Mało kto zwrócił uwagę na to, że
Beger złamała niepisaną zasadę, że
posłowie mogą najbardziej gorączkowo polemizować ze sobą, ale do tej
pory nie zdarzyła się w sejmie taka
prowokacja i posłowie nie brali udziału w prowokacjach przeciwko samym
sobie. Gdyby to zrobił dziennikarz,
policjant, służby specjalne, miało by
to inny wymiar. Beger zachowała się
jak dziwka, która za tanie wino gotowa jest każdemu klientowi wsunąć
pod łóżko pluskwę, byleby zyskać
trochę rozgłosu. Czy teraz to będzie
oznaczać, że każda rozmowa posła z
posłem będzie zaczynać się od rewizji, czy któryś nie chowa w kieszeni
dyktafonu, pluskwy, kamery? Nie
wiem, czy tak będzie, ale wiem, że od
tej chwili Samoobrona może się już
tylko staczać, a miała szansę wspinać się na górę wielkiej polityki.
Objawy już się zaczęły – Andrzej
Lepper zaproponował rząd fachowców pod przywództwem Andrzeja
Zolla. Wybrał go chyba ze względu
na jego dwa el w nazwisku, w nawiązaniu do swoich dwóch pe. Boki
można zrywać. Wolałem Andrzeja
jak palił opony na blokadzie. Był
wtedy sto razy poważniejszy.

Niniejszym wnoszê o wydrukowania sprostowania do tez
zawartych w artykule “Dom Dziecka w Zajezierzu ma k³opoty”
zamieszczonego w Tygodniku £obeskim z dnia 26.09.2006r.

W artykule autorstwa Pana Grzegorza Paciorka jest tak dużo nieścisłości , że zastanawiam się czy to już nie
jest świadome działanie redaktora.
Tym bardziej , że redaktor był obecny
na posiedzeniu komisji Rady Powiatu, która omawiała sytuację Domu
Dziecka w Zajezierzu. Tytuł jest
oczywiście inwencją samego autora,
ale jak postaram się wykazać poniżej,
z oceny funkcjonowania Domu
Dziecka nikt oprócz redaktora nie
wyciągnął wniosku, że „Dom Dziecka w Zajezierzu ma kłopoty”.
Po pierwsze. W trakcie całej dyskusji wielokrotnie stwierdzano, że
dom funkcjonuje prawidłowo, że ma
zabezpieczone środki na funkcjonowanie i na wydatki bieżące. Kilkakrotnie mówiono o przyczynach
zwiększenia kosztów funkcjonowania, w stosunku do zakładanych na
początku. Większe koszty wynikają
z faktu, że obecnie ,średnio w każdym
miesiącu w domu przebywa 53 dzieci
a średnio w latach poprzednich przebywało 30. Utworzono w tym roku
oddział małego dziecka, który obciążony jest znacznie większymi kosztami funkcjonowania ( osobno przygotowywane posiłki, większa ilość
kadry, itp). Większa liczba dzieci
wynika ze zdecydowanie większej

ilości skierowań przez Sad Rodzinny
dzieci do domu i takie skierowania dom
musi wykonać. Brakujące środki o jakich informowała Pani Dyrektor są zabezpieczone i sukcesywnie spływają
do Domu Dziecka. Nie ma więc żadnego
zagrożenia w funkcjonowaniu Domu
Dziecka. Kłopoty oczywiście tez są ,
ale takie same jak w każdej rodzinie
wychowującej dzieci.
Po drugie. Radny Roman Ciechański nie zapytał o sens istnienia placówki, tak jak pisze w artykule autor, a jedynie o koszty funkcjonowania naszej
placówki w stosunku do innych tego
typu placówek. W zapytaniu radnego
nie było cienia wątpliwości o sens istnienia naszej placówki.
Po trzecie. Na tym tle udzieliłem
odpowiedzi, którą pan Redaktor przedstawił w sposób nielogiczny i niespójny. Mianowicie, w związku z dużymi
kosztami utrzymania obiektu, w którym znajduje się Dom Dziecka w Zajezierzu, (przedwojenny pałacyk), brakiem jego funkcjonalności, należy się
zastanowić, czy w najbliższej przyszłości nie zaadoptować lub wybudować dom dziecka w Łobzie po to aby
mieć obiekt funkcjonalny i w mieście co
znacznie obniży koszty jego funkcjonowania (chociażby koszty zaopatrzenia placówki, dowozu i odwozu dzieci

do szkół łobeskich itp.). Aby wybudować lub adaptować obiekt na
nowy dom dziecka trzeba mieć środki. Środki można pozyskać poprzez
np. sprzedaż obecnego obiektu Domu
Dziecka w Zajezierzu. Obiekt jest
ładny ale na działalność turystyczną,
komercyjną i z pewnością środki uzyskane ze sprzedaży starczyły by na
wybudowanie domu dziecka z prawdziwego zdarzenia. Aby taką inicjatywę przeprowadzić z pewnością
potrzebna jest decyzja Rady Powiatu. Ponadto nie można by było placówki sprzedać, jeżeli funkcjonowałby w nim obecny dom dziecka, dlatego propozycja dla przyszłej rady
może być taka, że trzeba skredytować
budowę lub adaptacje nowego domu
dziecka, przeprowadzić dom do nowego obiektu, a dopiero potem wystawić pałacyk w Zajezierzu na
sprzedaż a z pozyskanych środków
spłacić zaciągnięty kredyt.
Taki był sens dyskusji podczas
Komisji Rady Powiatu. Jest to propozycja do rozpatrzenia dla przyszłej Rady Powiatu.
Myślę , że te informacje zmienią
wrażenie , jakie można było odnieść
po przeczytaniu w/w artykułu.
Z poważaniem
Wiesław Bernacki
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Konkursy
na dyrektorów
w reskiej gminie
(RESKO) Burmistrz Reska ogłosił
konkursy na dyrektorów Szkoły Podstawowej w Starogardzie oraz Przedszkola Miejskiego w Resku. Kandydaci
na dyrektorów mogą składać oferty do
17 października br. w urzędzie miejskim w Resku. Więcej informacji mogą
uzyskać pod numerem telefonu:
3951503 wew. 37.
(r)

Rozpoczêcie
kursu
pedagogicznego
w Łobzie przy ulicy Słowackiego 6 w budynku Cechu
Rzemiosł Różnych.
Kurs uprawnia między innymi do opieki nad pracownikami młodocianymi, zdobywania umiejętności psychofizycznych.Po zdaniu egzaminu uzyskuje się tytuł instruktora praktyki zawodu.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny do biura Cechu 091 – 397 – 0994.
Następne spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 16:00.
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Ostatni lot Krzysztofa
W minioną sobotę rano miasto
obiegła wiadomość o tragicznej
śmierci jednego z naszych mieszkańców – Krzysztofa Daniela. Powtarzane komunikaty w telewizji
szczecińskiej o katastrofie awionetki na lotnisku w Pile informowały i potwierdzały tę wiadomość.
Zginął 44-letni mieszkaniec
Łobza, który uczył się pilotażu.
Ciężko ranny został instruktor z
Piły, który trafił do szpitala.
Krzysztof Daniel był właścicielem salonu Fiata w Łobzie. Jego
pasją była motoryzacja, a od dłuższego czasu lotniarstwo. Uprawiał
je z kolegami z Łobza, którzy zaczynali od latania paralotniami ćwicząc na wzgórzu w Przyborzu.

Później można było czasami zobaczyć któregoś z nich przelatującego
motolotnią nad Łobzem. Krzysztof
Daniel zapragnął więcej i wyżej. Rozpoczął kurs pilotażu. Okazał się ostatnią przygodą Krzysztofa. Z nieoficjalnych doniesień wiem, że prawdopodobnie zawiódł silnik.
Latanie zawsze pociągało ludzi,
ale też zawsze było to kuszeniem losu,
bo jak coś zawodziło, można było już
tylko spadać. Czasami trudno zrozumieć ludzi, którzy mając prawie
wszystko, czym wielu z nas by się zadowoliło – ryzykują to wszystko dla
czegoś innego, niepojętego dla nas.
To coś w człowieku podejmującym
takie ryzyko pozostaje tajemnicą nieodgadnioną. Krzysztof zabrał ją ze

Akcja prozdrowotna

sobą. Gdy miałem okazję, nie zapytałem go o nią. A może powiedział
by coś, co zabrzmiało by zbyt banalnie, by potraktować to poważnie. W takich chwilach zawsze
pozostaje niedosyt, że człowiek
minął się z człowiekiem bez dotknięcia tej tajemnicy, która goni
niektórych gdzieś poza te marne
światy, które nas próbują uwięzić, powstrzymać, usidlić. I na nic
zdaje się wiedza, że wszyscy i tak
wracają na ziemię, by tu spocząć.
Jedni pogodzeni, inni do końca
nieodgadnieni.
Krzysztof zostanie pochowany dzisiaj, na cmentarzu komunalnym w Łobzie, o godz. 15.00.
Kazimierz Rynkiewicz

Jedno jab³ko dziennie

(WĘGORZYNO) Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2006/2007 SK PCK przy Gimnazjum im Orła Białego
w Węgorzynie wznowiło swą działalność.
Poprzedni rok szkolny był rokiem bardzo pracowitym,
dzięki zaangażowaniu i pracy naszych członków, a także
dzięki ludziom dobrej woli - sponsorom, którzy pomogli nam
w postawieniu pierwszych kroków. Dziś wiemy już, ze
100% pewnością, że podążamy we właściwym kierunku, a
przeprowadzane przez nas akcje pomagają młodym ludziom
- uczniom w podejmowaniu słusznych decyzji.
26 września br. członkowie koła zorganizowali akcję
prozdrowotną pt. “Jedno jabłko dziennie”. Akcja miała na
celu wskazanie na możliwość zastąpienia codziennego pochłaniania przez naszych uczniów szkodliwych chipsów i innych słodyczy, zdrowymi jabłkami. Uczniowie mięli także
okazję poznać różne gatunki jabłek oraz ich walory odżywcze, dzięki przygotowanym plakatom i ulotkom z informacją
- dlaczego warto spożywać “jedno jabłko dziennie”. Akcja
cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów, którzy chętnie degustowali się zdrowymi jabłkami.
Opiekunowie SK PCK
Ewa Adamów i Agnieszka Kopryna.
REKLAMA
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Dni Otwarte
Inspekcji
Sanitarnej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że
w dniu 23 października br. odbędą się
“Dni Otwarte” w Inspekcji Sanitarnej w budynku Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w
Łobzie, przy ul. Niepodległości 66.
Do udziału serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców powiatu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lek. med. Kazimierz
Ciecieląg
Z okazji jubileuszu 20 lecia PSD w dniu 5 października
2006 r. o godz. 11.00 w Łobeskim Domu Kultury odbędzie
się Powiatowy Dzień Cukrzyka. Serdecznie zapraszamy.
REKLAMA

Redakcja kupi
chłodnicę do
Poloneza Caro
rocznik 1992.
Tel. 091 397 37 30
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Zero tolerancji
(WĘGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji rady miejskiej w
Węgorzynie dyrektorzy szkół
przedstawili informacje dotyczące
stanu ich placówek. Radnych zainteresowała szczególnie sytuacja w
gimnazjum. W szkole dochodzi
często do niszczenia mienia i pobić. Wielu młodocianych ma już
konflikt z prawem.
Dyrektor gimnazjum Elżbieta
Gębka przedstawiła radnym sytuację w szkole.
- Z roku na rok rośnie ilość negatywnych zachowań w szkole.
W tej chwili już dwudziestu
uczniów ma nadzór kuratora. 33 z
nich ma już założone przez szkołę
sprawy w sądzie. Szkoła ma nieco
ponad trzystu uczniów, więc jak
widać skala problemu jest spora.
Niestety, również sporo rodziców
tych dzieci ma konflikty z prawem, a wielu z nich ma również
nadzór kuratora.
Dyrektor dość jednoznacznie
określiła przyczyny takiego stanu
rzeczy.
- Dotychczas kładziono silny
nacisk na edukację, nikt dotąd jednak nie zajął się poważnie kwestią
wychowania – dodała dyrektor.
- W rozwiązaniu problemu może
pomóc nam współpraca sołtysów z
Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Znacie dobrze sytuację poszczególnych rodzin i możecie dużo w tej
kwestii pomóc – apelowała do sołtysów radna Jadwiga Kamińska.
- Wobec wielu rzeczy jesteśmy
obojętni i to jest jedną z głównych
przyczyn istniejących patologii.
Rozwiązaniem tego problemu może
być tylko polityka „zero tolerancji”, wprowadzona przed laty przez
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Szko³a Podstawowa w Resku

Pier
wszaki
Pierwszaki
pasowani na uczniów

„Skończyła się beztroska, zaczęła się szkoła plecak pełen książek, nowych wiadomości pełna głowa. Jestem uczniem pierwszej klasy, dumny z tego wielce. Przekraczam próg szkoły i biegnę do pani wychowawczyni w podzięce za to, że otacza mnie
troskliwymi ramionami, dodaje odwagi, czuję się bezpieczny przy mojej pani”.

Dyrektor gimnazjum
El¿bieta Gêbka
burmistrza Nowego Yorku. Należy
zacząć od ścigania nawet najdrobniejszych wykroczeń, choćby zaśmiecania chodników. Próbowaliśmy zorganizować dwa spotkania
w tej sprawie, między innymi z dyrektorami szkół, policją, sądem,
prokuraturą. Nie dane nam jednak
było spotkać się w pełnym składzie. Brakuje nam zrozumienia ze
strony prokuratury. Myślę też, że
więcej należy wymagać od naszych policjantów. Posłużę tutaj
się pewnym przykładem. Jestem na
meczu i widzę grupkę młodych,
którzy klną. Niedaleko nich stają
policjanci i w ogóle na to nie reagują. Jestem pewien, że gdybym
szedł na ulicy i tak się zachowywał,
z miejsca dostałbym mandat –
stwierdził wiceburmistrz Ryszard
Brodziński.
- Myślę, że przykładów na rozwiązanie tego problemu nie trzeba
szukać tak daleko. W Szczecinku
policja karze nawet za przeklinanie
na ulicy – powiedział przewodniczący rady.
(gp)

(RESKO) 27 września, w domu
Kultury w Resku, o godz. 16.00 odbyło
się, oczekiwane z niecierpliwością przez
pierwszoklasistów i ich rodziców, pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w
Resku. Uroczystość zainaugurowali
główni bohaterowie dnia – pierwszoklasiści wchodzący kolejno klasami: IA, IB i IC,
prowadzeni przez swoje wychowawczynie: panie – Jolantę Grygiel (IA), Violettę
Dynarską – Adamowicz (IB) i Monikę
Lipkę (IC). Na sali odwagi nowym
uczniom szkoły dodawali obecni rodzice.
Część oficjalna tradycyjnie rozpoczęła się od wejścia sztandaru szkoły, w
takt śpiewanego przez wszystkich
hymnu państwowego. Dyrektor Bożena
Tomecka powitała zebranych, szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów i ich rodziców. Życzyła
dzieciom samych miłych chwil spędzonych w szkole. Zaapelowała, by uczniowie cenili wysoko honor swojej szkoły,
swoją nauką i zachowaniem przynosili
jej zaszczyt. Wśród gości zaproszonych
obecni byli: wiceburmistrz miasta
pan
Arkadiusz
Czerwiński, przewodnicząca Rady
Miejskiej pani Barbara Basowska, nauczycielki przedszkola:
Barbara
Woszczyńska, Natalia Dziuba i Małgorzata Konczewska, przewodnicząca Rady Rodziców
Joanna
Kondrat
oraz dyrektor Biblioteki Miejskiej
Anna Bogdańska.

Aby stać się oficjalnie uczniem Szkoły Podstawowej, każdy pierwszoklasista
musiał złożyć ślubowanie. Po ślubowaniu odbyło się uroczyste pasowanie – dyrektor dużym ołówkiem „naznaczyła”
każdego ucznia, mianując go oficjalnie
uczniem pierwszej klasy. Wicedyrektor
Beata Madej gratulowała każdemu
uczniowi, wręczając teczkę „niespodziankę”. Wychowawczynie pierwszych klas otrzymały symboliczną różę
z rąk pani dyrektor. Część artystyczną
przygotowali uczniowie klas II witając
radośnie wierszami i piosenkami swoich
nowych kolegów. Uroczystość zakończono wyprowadzeniem sztandaru
szkoły, przy dźwiękach odśpiewanego
hymnu szkoły. Na uczniów czekało jeszcze przedstawienie teatralne pt.: „Pchła
Szachrajka” i słodki poczęstunek.
Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów, radości z bycia
uczniem i odwagi w odkrywaniu nowych dziedzin wiedzy.
Justyna Walczykiewicz

Teraz zarządzam sam
(ŁOBEZ) W 37 numerze „Tygodnika” opisaliśmy sytuację państwa Rubasów, toczących spór z „Administratorem”. Państwo Rubas pod koniec ubiegłego roku kupili mieszkanie w budynku
przy ulicy Kraszewskiego 21 i wtedy zaczęły się ich problemy. Dowiedzieli się,
że wraz z kupnem mieszkania otrzymali
zarządcę - „Administratora”. Twierdzili,
że są małą wspólnotą i nie potrzebują
zarządu. Firma twierdziła coś wręcz odwrotnego i konflikt trwał już od grudnia
ubiegłego roku. Zapytaliśmy pana Rubasa o dalszy ciąg sprawy.
Mirosław Rubas - Po ukazaniu się
artykułu w gazecie „Administrator”
wypowiedział umowę na zarządzanie
wspólnotą. Wypowiedział umowę, która w ogóle nie istnieje. Po otrzymaniu

pisma udałem się do PUK, gdzie okazało
się, że nie mogą ze mną zawrzeć umowy,
bo wypowiedzenie dotyczy całego budynku. Pani Janiec wypowiadając umowę popełniła błąd. Wypowiedziała umowę na cały budynek, a powinna zrobić to
tylko wobec nas, bowiem pozostałe
mieszkania należą do miasta. Dopiero
wtedy naprawiono pomyłkę i PUK podpisał z nami umowę na wywóz śmieci.
Będziemy również zawierać umowę z
Wodociągami. Teraz będziemy zarządzać swoim majątkiem osobiście.
TŁ - Czyli można powiedzieć, że
wszystko skończyło się dobrze?
MR - Na dzień dzisiejszy wygląda
wszystko dobrze. Chcemy także rozdzielić rozliczanie prądu. Nie chcemy
się wiązać z żadnym administratorem.

Oni przecież nic nie robią, a budynki
popadają w ruinę. W Szczecinie już
odeszli od tego rozwiązania i zarządzanie wraca do urzędu. Administratorzy brali pieniądze za zarządzanie,
a budynki popadały w ruinę. To samo
REKLAMA

dzieje się w Łobzie. Przecież z tymi
budynkami nic tutaj się nie robi. W naszym budynku remont komina polegał
na ochlapaniu go zaprawą. Teraz gdy
odszedłem, będę mógł ten remont wykonać sobie sam.
(r)
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Gaz w reskiej „Jutrzence”
Trybuna³ Konstytucyjny nie
zgadza siê na zaci¹ganie
kredytu pod hipotekê.
(RESKO) Większość bloków w
Resku na ulicy B. Prusa przeszła już na
ogrzewanie gazowe, konkurencyjne
wobec istniejącej dotychczas oferty.
Jednymi z ostatnich bloków, w których nie dokonano jeszcze zmian są
budynki należące do spółdzielni
mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie.
Na ostatnim walnym zebraniu delegatów spółdzielni większością głosów uchwalono wprowadzenie w blokach ogrzewania gazowego, etażowego. Przed walnym przeprowadzono
ankietę wśród mieszkańców, w której
75% członków reskiej „Jutrzenki” opowiedziała się za przyjęciem takiego rozwiązania. Inwestycja ma zostać zrealizowana ze środków pozyskanych w
wyniku zaciągnięcia przez spółdzielnię
kredytu. Zarząd spółdzielni uważa, że
zabezpieczeniem kredytu powinna być
hipoteka samych zainteresowanych.
Zaciągnięcie kredytu pod hipotekę
może okazać się jednak niemożliwe. We
wrześniu 2006 roku Trybunał Konstytucyjny, badający jedną z takich spółdzielczych spraw orzekł, że zaciąganie

kredytu pod hipotekę członków spółdzielni jest niezgodne z konstytucją.
Sprawa nie jest jednak zakończona.
- Zarząd może zaciągnąć kredyt,
dając pod zastaw majątek spółdzielni, na przykład zyski zgromadzone na
koncie – twierdzi jeden z reskich
delegatów „Jutrzenki”.
- Znamy ten wyrok. Nie ma jeszcze jego interpretacji prawnej, więc

trudno tutaj mówić o jakimkolwiek
jego wpływie na naszą decyzję. W
chwili obecnej podejmujemy działania, do których zobowiązała nas
uchwała walnego. Jeżeli chodzi o
kwestię zabezpieczenia kredytu, to
rozważamy tą kwestię rozmawiając z
poszczególnymi bankami – powiedziała prezes zarządu spółdzielni
Jolanta Wasielewska .
(gp)

Œmiertelny wypadek
w Wodoci¹gach
(RESKO) 26 września na terenie
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Resku doszło do tragicznego wypadku. Pracujący na terenie zakładu
67-letni Wiesław D., podczas wykonywania prac na wysokości trzeciego piętra spadł z drabiny, uderzając
głową o chodnik. W niedzielę w szpitalu w Gryficach pan Wiesław zmarł
na oddziale intensywnej terapii.
O wypadku nie została poinformowana policja. Łobeska prokuratura dowiedziała się o tym zdarzeniu
dopiero wczoraj. W chwili obecnej
trwa postępowanie wyjaśniające.

Niepoinformowanie policji o wypadku na terenie zakładu, w przypadku gdy poszkodowany jest jego
pracownikiem, grozi konsekwencjami karnymi. Możliwe jednak, że
zmarły był zatrudniony na terenie
zakładu na zasadach umowy – zlecenia. W takim przypadku powyższe
przepisy nie obowiązują. Niepoinformowanie policji o takim zdarzeniu
i tak jednak wydaje się niezrozumiałe. Niestety nie mogliśmy rozwiać
naszych wątpliwości – w Wodociągach nikt nie chciał z nami w tej sprawie rozmawiać.
(gp)

A pierwszakom w SP Wêgorzyno
przypiêto wrzosy…
(WĘGORZYNO) Zgodnie z tradycją naszej szkoły dnia 22 września br.
odbyła się uroczystość pasowania

REKLAMA

pierwszoklasistów na uczniów.
45 dzieci zostało uroczyście przyjętych w poczet uczniów Szkoły Pod-

stawowej im. K.I.Gałczyńskiego w
Węgorzynie. Akademię uświetniły ich
występy. Uczniowie zaprezentowali
ciekawy program artystyczny, w którym wykazali się posiadanymi wiadomościami i umiejętnościami.
Następnie pierwszoklasiści złożyli
uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, po czym zostali pasowani przez
Panią dyrektor Lucynę Wolską na
członków społeczności uczniowskiej.
Starsi koledzy przypięli im bukieciki
wrzosów, które symbolizują pierwszy
miesiąc szkolnej nauki. Ten moment
był dla nich wielkim przeżyciem.
Były to niezapomniane chwile,
w których uczestniczyli wszyscy
uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni na tę
uroczystość goście. Naszym pierwszakom życzymy wielu pięknych
chwil w naszej szkole oraz licznych
sukcesów w nauce.
(s)
REKLAMA
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Sprostowanie
W artykule dotyczącym złotych godów błędnie podaliśmy
imię jednej z jubilatek. Pani Smugała ma oczywiście na imię Zofia,
a nie jak podaliśmy – Janina. Za
pomyłkę przepraszamy. (r)
REKLAMA
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 2.10.2006r.
P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza, Cukiernika, Technika
technologii żywności, Kierowcę kat.
B, Księgową. Tel. (091)3914-548
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
(sklep Biedronka) zatrudni: Pozostały Pracownik Usług Ochrony. Tel. 0 696-00-11-62
“Imotrel” w Resku zatrudni: Wyplataczy koszy. Tel. (091)3951-758
P.H. “AUTEX” w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę-konsultanta części samochodowych. Tel. (091) 39 -734-11
“Ar Trans” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E. Tel. 693-843-818
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, Mechanik
Samochodowy. Tel. (091) 397-40-76
“GIGA-KOMINKI” w Łobzie zatrudni: Murarza.Tel. (091) 397-0874; (091) 397-54-97
F.H.U “TYMPOL” zatrudni: - kierowca samochodu ciężarowego Kat.
C + E - mechanik samochodów osobowych. Tel. (091) 397-40-56
Transport Zarobkowy Stanisław
Żuczkowski zatrudni: - kierowca samochodu ciężarowego Kat. C + E.
Tel. 604 - 561- 854
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:SprzedawcówTel.(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.
Firma “ STEED” S.A w Szczecinie
zatrudni: murarzy, cieśli, zbrojarzy,
glazurników, monterów płyt kartonowo – gipsowych Spotkanie z pracodawcą odbędzie się 10.10.2006 r. o go-
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Sprz¹tanie
po poprzednim zarz¹dzie

(WĘGORZYNO) Pomiędzy 6
czerwca a 4 lipca Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Węgorzynie zajęła
się sprawą przebudowania na mieszkania budynku po byłej podstawówce w Kąkolewicach. Komisja w
składzie: Eugeniusz Kołodyński,
Joanna Stasiak i Maria Misiur
stwierdziła szereg nieprawidłowości w trwającej pięć lat inwestycji.
7 listopada 2000 roku ówczesny
zarząd gminy podjął decyzję o przekształceniu lokali po byłej szkole na
mieszkania. Projekt budżetu na
2001 rok nie obejmował tej inwestycji i dopiero podczas jego uchwalania w lutym 2001 roku Komisja Budżetowo – Gospodarcza wystąpiła
z wnioskiem o przeniesienie zadania inwestycyjnego na 2001 rok. W
tymże roku gmina wykonała dokumentację techniczną i uzyskała od
powiatu stargardzkiego decyzję na
wykonanie robót budowlanych
związanych z tą inwestycją. Do
czerwca roku następnego wyłoniona w przetargu miejscowa firma
wykonała przemurowanie ścian i
część robót kanalizacyjno – sanitarnych. Pod koniec lipca w wyniku
przetargu na dalsze prace wyłoniono tą samą firmę. 3 sierpnia gmina
podpisała umowę na 209.469 zł. „Z
ustaleń komisji wynika, iż zlecający
nie sporządził kosztorysu inwestorskiego. Komisja uważa za nielogiczne działania, tj. ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót, nie znając kosztów
wykonywanych robót i bez wcześniej sporządzonego kosztorysu
inwestorskiego.”
W trakcie prac radni odkryli, że
tego samego dnia podpisano umo-

wę na ten sam zakres robót na
mniejszą jednak kwotę – 186.344 zł.
Skutkiem tego ważne były dwie
umowy na łączną kwotę 395.840 zł.
Żadna z tych umów nie posiadała
kontrasygnaty skarbnika gminy.
W 2002 roku gmina zawarła umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych. W myśl tej umowy Agencja
zobowiązała się udzielić subwencji w
kwocie 121.597 zł za zabezpieczenie 3
mieszkań dla rodzin z Mieszewa oraz
bezpłatne przejęcie nieruchomości.
Pełne rozliczenie z ANR nastąpiło
dopiero pod koniec 2004 roku.
Realizację inwestycji zakończono 16 maja 2006 roku.
- Najkrócej nazwać można to rażącą niegospodarnością. Najpierw
padł pomysł, a dopiero potem zaczęto zastanawiać się nad jego realizacją, szukając pieniędzy i zawierając dziwne umowy – mówił podczas
ostatniej sesji rady przewodniczący
komisji Eugeniusz Kołodyński.
Na pytanie radnej Moniki Kuźmińskiej, dotyczące odpowiedzialności za taki stan, przewodniczący
po chwili wahania odpowiedział, że
winą za to należy obarczyć poprzedni zarząd gminy.
- Gmina w zamian za trzy mieszkania otrzymała 121 tys. zł od ANR.
Umowa z agencją była dla nas niekorzystna – musieliśmy oddać trzy
mieszkania pod klucz dla trzech rodzin z Mieszewa i przejąć 11nieruchomości, które przedstawiają niewielką wartość. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 625 tys. zł i
trzykrotnie przewyższa on zakładaną na początku sumę. Uwagi
końcowe komisji są dosyć łagodne, bowiem wcześniej sprawą in-

westycji zajmowała się RIO i prokuratura. Uważamy, że przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji należy starannie przygotować,
sporządzić kosztorys inwestorski i
zabezpieczyć odpowiednie środki
w budżecie. Umowy z wykonawcami powinny mieć kontrasygnatę
skarbnika. Należy też starannie i
konsekwentnie realizować postanowienia zawartych umów – dodał
radny Kołodyński.
- Dobrze, że powstały te mieszkania. Umowa z Agencją była niekorzystna również ze względu na
stosunki międzyludzkie. Oddanie
trzech w pełni wykończonych
mieszkań wzbudziło niezadowolenie sąsiadów, którzy w otrzymane
lokale musieli jeszcze sporo zainwestować – zabrała głos radna Joanna Stasiak.
- Warto również zauważyć, że istnieje wyraźna różnica między stanem mieszkań tych, którzy je otrzymali w stosunku do tych, którzy
musieli jeszcze w nie włożyć. Utrzymujemy te mieszkania jako zarządca
tego budynku, ale też tak na prawdę
utrzymujemy tych ludzi przy życiu –
stwierdził radny Kołodyński
- Trzeba jasno stwierdzić, że
osoby, które dostały te mieszkania dostały po prezencie wartym
około 60 tys. zł. Rzadko zdarzają
się takie prezenty. Może warto by
skłonić tych ludzi do jakichś prac
na rzecz swego domu, czy podwórka. Większość tych ludzi nie
pracuje i nic nie robi. Trawa na
podwórku sięga tam pasa. Może
warto skłonić ich do zainteresowania się swoim otoczeniem –
dodała radna Stasiak.
(gp)
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Przychodnia bêdzie dzia³aæ
(£OBEZ – RESKO) Zarz¹d
powiatu, wkrótce po
otrzymaniu decyzji premiera
udzieli³ promesy
Intermedowi i rozpocz¹³
dzia³ania zmierzaj¹ce
do przejêcia maj¹tku.
Zgodnie z przewidywaniami
Stargard odwo³a³ siê
do s¹du, odmawiaj¹c
jednoczeœnie przekazania
nieruchomoœci. Na temat
aktualnej sytuacji
rozmawiano podczas sesji
powiatu w £obzie i rady
miejskiej w Resku.
- Majątek ZOZ – u jest już w powiecie. Interesuje mnie najbardziej kwestia
przychodni. Mam sugestię dla obecnej
rady i zarządu, a także i dla przyszłej,
żeby przychodnia wchodziła w skład
majątku powiatu. Gdy budynek będzie
nadal dzierżawiony, może popaść w
ruinę. Dobrze byłoby, gdyby powiat
gospodarował budynkiem bezpośrednio. Wtedy można by znaleźć miejsce
dla innych jednostek powiatu. Interesuje mnie jak teraz wygląda sytuacja? – zapytała w czasie sesji rady powiatu radna Ewa Augustiańska – Szulc.
- Sprawa szpitala i przychodni jest
przez zarząd szpitala monitorowana na
bieżąco. Sytuacja zmienia się tak szybko, że sami mamy wrażenie, że można
byłoby działać szybciej, ale niestety nie
można. Decyzję otrzymaliśmy trzy
tygodnie temu. Wystąpiliśmy
do zarządu Stargardu o przekazanie tego majątku.
Otrzymaliśmy odpowiedź, że tego majątku
nam nie przekażą, chyba że zapłacimy za
obiekt. Usłyszeliśmy,
że jednocześnie przekazują sprawę do sądu.
Odpisaliśmy, że nas
taka odpowiedź nie satysfakcjonuje i skoro
decyzja jest jedno- Wies³aw
znaczna, występujemy o wyznaczenie zespołu do przekazania obiektu. Na dzień
dzisiejszy jest taki stan formalny. Z
drugiej strony równolegle zablokowaliśmy przetarg na dzierżawę obiektu, a
właściwie wyposażenie szpitala i
przychodni, jednocześnie dając promesę panu Kargulowi z Intermedu na to,
żeby mógł złożyć ofertę do NFZ. Jeżeli
chodzi o samą przychodnię, to dzisiaj
doszliśmy do porozumienia z likwidatorem. Ustaliliśmy, że do końca roku
wspólnie z nim będziemy finansować
istniejący stan. Gdy sąd rozstrzygnie
sprawę, będziemy mogli obiekt przejąć

całkowicie i jak rada uzna, że mamy nim
administrować, to będziemy to robić.
Zadeklarowaliśmy wstępnie zakup
opału na ogrzewanie przychodni i będzie to nasz udział jako współwłaścicieli. Przy rozmowie obecne były panie z
ambulatorium i pan likwidator obiecał
im przedłużyć umowy do końca roku.
Jeżeli chodzi o przyszłość przychodni,
to myślę, że spotkamy się na sesji nadzwyczajnej, być może za
dwa tygodnie i przedstawimy państwu różne
opcje rozwiązania problemu. Problem jest
przede wszystkim z
wyposażeniem szpitala i
przychodni. Musimy się
określić, co dalej robimy z
tym majątkiem. Czy
ogłaszamy przetarg
na dzierżawę, czy
sprzedaż i wtedy
liczymy na to, że
przystąpią do
niego osoby
odpowiedzialne i
placówki
te będą
dalej
Bernacki
funkcjonować,
czy też składamy ofertę na wykup całości i wtedy mając budynki i wyposażenie będziemy mogli stawiać warunki
ewentualnym dzierżawcom, bądź nabywcom, albo będziemy rozmawiać z
osobami, które są chętne i mają propozycję na dalsze funkcjonowanie. Moja propozycja jest taka, że budynek jest w rękach starostwa, a dzierżawcy mają podpisane nawet 25 – letnie umowy o dzierżawę, by móc inwestować. Takie rozwiązania przygotujemy na sesję nadzwyczajną, albo na ostatnią sesję – odpowiedział wicestarosta Wiesław Bernacki.

Kwestia szpitala i związany z nią
problem zaległości finansowych wobec
pracowników poruszona została również dzień później podczas sesji rady
miejskiej w Resku przez Adama Seredyńskiego.
- Zaległości wobec pracowników
uregulowane powinny być przez ZOZ
stargardzki. Czyli po jego likwidacji jego
zobowiązania będą w kwestii powiatu
stargardzkiego. Pozytywną informacją
jest zaprzeczenie pana Kargula pogłoskom o jego rezygnacji z prowadzenia
działalności w szpitalu – powiedział wiceburmistrz Arkadiusz Czerwiński.
Przewodnicząca rady Barbara
Basowska zapytała się o aktualna sytuację, obecnego na sali członka zarządu powiatu.
- Podczas spotkania na zarządzie pan
likwidator powiedział, że ogłosi przetarg
na dzierżawę sprzętu. Za te pieniądze
maja być spłacone należności pracowników. Nie wiem czy ten przetarg odbędzie
się. Pan Kargul ma przedłużoną umowę
do końca roku. Do końca
roku nic ze szpitalem
nie będzie się

Przychodnia w £obzie

dziać – odpowiedział Andrzej Gradus.
- Sytuacja jest trochę skomplikowana, bowiem w myśl decyzji właścicielem nieruchomości jest powiat łobeski,
natomiast ruchomości należą de facto do
powiatu stargardzkiego. Pan Kargul
twierdzi, że jest w stanie kupić ten sprzęt
lub nawet wyposażyć szpital własnym
kosztem. Twierdzi również, że nie ma
tam zbyt wiele rzeczy, na których może
mu zależeć. Sytuacja jest dość dziwna. W
momencie, w którym zapadła decyzje
środki pochodzące z dzierżawy powinny trafiać do powiatu łobeskiego. Warto
zaznaczyć, że odwołanie się Stargardu
nie wstrzymuje wykonania decyzji –
kontynuował wiceburmistrz.
- Na jaki okres zarząd udzielił promesy? – pytał radny Seredyński.
- Pan Kargul ma promesę do końca
tego roku – powiedział Andrzej Gradus.
- Promesa jest tylko po to, by startujący w przetargu na świadczenie
usług zdrowotnych mógł być pewien,
że w razie podpisania umowy będzie
miał gdzie te usługi świadczyć – wyjaśniała radna powiatu Maria
Sękowska.
(gp)
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OFERTY PRACY

dzinie 11 00 w Powiatowym Urzędzie
Pracy. Dojazd lub zakwaterowanie zapewnia pracodawca.
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.
OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie na
wniosek spółki z o. o. POLOPÓŁNOC
520 w Świeciu organizuje szkolenie dla
osób bezrobotnych: Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 08 listopada
2006r. o godzinie 1100 w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Łobzie (Klub Pracy).
Kurs odbędzie się w dniach od
13.11.2006r. do 24.11.2006r. w
Łobzie. Zajęcia odbywać się będą 5 razy
w tygodniu po 5 godzin dziennie.
Wszyscy uczestnicy kursu zostaną
zatrudnieni w nowo wybudowanym
“POLOmarkecie” w Łobzie, przy ulicy
Browarnej 6 (obok Kościoła). Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie pokrywa
wszystkie koszty szkolenia oraz wypłaca dodatek szkoleniowy i zwraca
koszty dojazdu na kurs. Zapisy
przyjmowane są w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Łobzie, pokój nr 5,
bądź tel. (091) 577-70-30 oraz na
Filii w Resku, tel. (091) 395-13-09

Z ¯YCIA POWIATU
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Za trzecim razem

W koñcu ustalili pensjê
dla burmistrza
(DOBRA) Dopiero za trzecim
podejœciem rada miejska
dostosowa³a pensjê burmistrza
miasta do obowi¹zuj¹cych
przepisów. I to tylko dziêki
temu, ¿e zabrak³o kilku
radnych.

Na sesji po raz trzeci rozpatrywano projekt uchwały o dostosowaniu
pensji burmistrza miasta do obowiązujących przepisów. Projekt wszedł pod
obrady, gdyż wojewoda po raz drugi
zwrócił się do rady o podjęcie tej
uchwały. Przypomnijmy, że sprawą
radni zajmują się od kilku miesięcy.
Rozporządzeniem ministra podnie-

Œlubowanie na sesji

(RESKO) Pani Małgorzata Bodys, świeżo upieczony
nauczyciel mianowany, składa uroczyste ślubowanie
podczas sesji rady miejskiej w Resku.
(r)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II K 327/06 Ds. 376/06
Dnia 31 sierpnia 2006r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSRSławaMiszelProtokolant:KatarzynaWesołaAs.Prok.RobertaOlejnika,
po rozpoznaniu dnia 10.08.2006r. i 31.08.2006r. sprawy
Zbigniewa Kolasy,
s. Jerzego i Stanisławy z d. Ceglarz, ur. 03.09.1957r. w Starym Dzierzgoniu; oskarżonego
o to.że:
I. w dniu 13 kwietnia 2006r. o godz. 19.45 w Łobzie na ulicy Kolejowej, kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 0,90 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się, pomimo
orzeczonych prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Łobzie sygn. akt II K
538/03 z dn. 29.01.2004r. i sygn. akt II K 126/05 z dn. 13.07.2005r. zakazami prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 i 2 lat, tj.
o czyn z art. 178a § 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
II. w dniu 11 maja 2006r. o godz. 21.35 w Łobzie na ulicy Segala kierował rowerem,
znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 0,69 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, przy czynu tego dopuścił się, pomimo orzeczonych
prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Łobzie sygn. akt II K 538/03 z dn.
29.01.2004r. i sygn. akt II K 126/05 z dn. 13.07.2005r. zakazami prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 i 2 lat, tj. o czyn z art. 178a § 2
kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
ORZEKA:
I. Oskarżonego Zbigniewa Kolasę uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu
przestępstw i przyjmuje, iż czynów tych dopuścił się w ciągu przestępstw w rozumieniu
art. 91 § l kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 91 § l kk
wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 42 § l i § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. na podstawie art. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 § l kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów
sądowych w całości.

siono obowiązujące dotychczas najniższe wynagrodzenia dla wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Jako, że rada ustaliła burmistrz Barbarze Wilczek takie właśnie – najniższe
wynagrodzenie, powinna je była dostosować do nowych przepisów. Radni opozycji uznali, że skoro mają
wolną wolę, to nie muszą. Na nic zdały
się tłumaczenia, że mają wolną wolę,
ale w wyznaczonych prawem tzw. widełkach płacowych. Uparli się i dwa
razy odrzucili projekt uchwały. Na
piątkową sesję wrócił po raz trzeci za
sprawą pisma wojewody.
Opozycja uznała, że podwyżki nie
będzie, a jak wojewoda chce, to niech
wprowadzi ją swoim zarządzeniem.
Okazało się to niemożliwe.
- Wojewoda nie może wydać zarządzenia w tej sprawie, gdyż ustalanie
wynagrodzenia burmistrzowi leży wyłącznie w kompetencji rady. - tłumaczył
skarbnik gminy Sławomir Brodniak.
Radny Józef Bąk złożył wniosek,
by głosowanie było imienne. Po policzeniu głosów okazało się, że tym razem przyjęto projekt głosami 6:5.
Przeciwko, tak jak przedtem, głosowali radni: Józef Bąk, Grzegorz
Krzemień, Grzegorz Miłek, Leokadia
Osuchowska i Teresa Wojciechowska.
Za przyjęciem uchwały byli radni:
Grzegorz Wasilewicz, Jadwiga Świderska, Stanisław Jurczak, Anna Jarczewska, Zbigniew Awgul i Piotr Gałka.
Uchwała wejdzie więc w życie.
KAR

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn.aktIIK440/06 Ds. 706/06
Dnia 31 sierpnia 2006r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel Protokolant: Katarzyna Wesoła Bez
udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 31.08.2006r. sprawy:
Stanisława Ropelewskiego,
s. Kazimierza i Stanisławy z d. Olech, ur. 20 września 1960r. wResku; oskarżonego o to.że: w dniu 16 czerwca 2006r. w Węgorzynie kierował rowerem po
ul. Podgórnej, znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażonej wynikiem 1,37
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie stosując się zarazem do orzeczonego wobec jego osoby wyrokiem Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 15 grudnia
2003r. (sygn. akt II K 495/03) zakazującego prowadzenie wszelkich pojazdów
rowerowych na okres 3 laty tj. o czyn z art. 178a § 2 kk w zb. z art. 244 kk
w zw. z art 11 § 2 kk.
ORZEKA:
I. oskarżonego Stanisława Ropelewskiego uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3
kk wymierza mu karę l O (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 69 § l i § 2 kk, 70 § l pkt. l kk, 72 § l pkt. 5 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza
na okres próby 3 (trzech) lat zobowiązując go do powstrzymania się od
nadużywania alkoholu;
III. na podstawie art. 71 § l kk orzeka od oskarżonego karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w
kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
IV. na podstawie art. 42 § l i § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;.
V. na podstawie art. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. l pkt. 3 i art. 3 ust. l ustawy
z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych -(Jed. tekst: Dz.U. z 1983r.
Nr 49, póz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa
koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 210 (dwieście dziesięć) złotych.
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List do redakcji

Komunikat Rady Parafialnej przy parafii £obez
w sprawie uruchomienia Bazowej Stacji Telefonii
Komórkowej na wie¿y koœcio³a parafialnego w £obzie.
Informujemy parafian oraz
wszystkich zainteresowanych, że
trwają niezbędne prace przygotowawcze o charakterze administracyjno-prawnym, które prowadzi
Urząd Miejski w Łobzie. Są one
konieczne przed wydaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na
montaż i uruchomienie przedmiotowej stacji bazowej. Inwestorem
jest firma Inwestcomplex z ramienia POLKOMTEL SA z Warszawy. W związku z rżnymi obiegowymi, często bardzo błędnymi informacjami, rozpowszechnianymi
na terenie miasta Łobza, przedstawiamy poniżej główne podstawy
prawne, techniczne oraz wymagania z zakresu bezpieczeństwa dla
ludzi, które szczegółowo musi
uwzględnić Urząd Miasta i Gminy
wydając decyzję, oraz inwestor –
montując stację bazową. Są to
głównie:
a/ Raport oddziaływania na
środowisko Stacji Bazowej nr BT
43487 Łobez Centrum – Cyfrowej
Telefonii Komórkowej PLUS
GSM Łobez.
b/ Uzgodnienia Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego WS-N. NZ-401-1454/06 z
20.07.06 r.
c/ Wymagania określone w art.
143 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 – tekst jednolity).
Po zebraniu i przeanalizowaniu
wszystkich możliwych dokumentów, opinii i zapytań w pełni popieramy wspólne przedsięwzięcie,
aby stacja bazowa GSM – PLUS
została uruchomiona w pomieszczeniu na wieży kościelnej. Dokumenty, o których mowa powyżej,
są obszernymi, szczegółowymi
opracowaniami naukowo-technicznymi i prawnymi. Obowiązujące
normy branżowe z zakresu ochrony ludzi i środowiska są w pełni
zgodne z międzynarodowymi standardami przyjętymi przez około
140 państw, a usługi sieci GSM oferuje około 390 aparatów na świecie.
Normy te spełniają także wymogi
Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), która opracowuje zasady z
ogromnym zapasem bezpieczeństwa. Są to: a/ Zasada Ostrożnego
Postępowania
b/ Zasada Rozważnego Unikania Ryzyka
c/ zasada “ALARA”.
Dwie pierwsze zasady wymagają, aby natężenie lokalnego pola
elektromagnetycznego w miejscu
potencjalnego przebywania ludzi
było kilkadziesiąt razy mniejsze od
dopuszczalnych norm. Zasada
ALARA (ściśle techniczna) zobowiązuje konstruktorów do maksymalnej automatyzacji parametrów
mocy. Stacja bazowa telefonii

“+GSM” zaprojektowana na wieżę
naszego kościoła została tak skonfigurowana, że wytworzone dookólne
pole elektromagnetyczne o parametrze 0,1 W/mkw nigdzie nie zbliża
się do zabudowań mieszkalnych. Na
etapie prac przygotowawczych
poddano analizie aż kilka potencjalnych miejsc lokalizacji stacji bazowej i okazało się, że dość wysoka
wieża kościelna jest najbardziej
optymalnym punktem spełniającym dosłownie wszystkie wymogi
bezpieczeństwa i wymogi techniczne. Uwzględniając powyższe argumenty oraz na podstawie informacji
pozyskanych z Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w
Łobzie, możemy stwierdzić jednoznacznie, że opisana powyżej stacja
bazowa telefonii cyfrowej PLUS
GSM w żaden sposób nie będzie
oddziaływać niekorzystnie na środowisko, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, ziemię i inne dobra. Cała
aparatura będzie zamontowana wewnątrz wolnej przestrzeni wieży, a
kilka delikatnych, słabo widocznych prętów antenowych będzie
można zauważyć od zewnątrz na
wysokości górnych okien. Parafia z
tytułu wydzierżawienia pomieszczenia będzie mogła otrzymać od
operatora sieci uzgodnioną gratyfikację finansową. Jesteśmy niemal
pewni (przekonani), że prawie
wszyscy parafianie wiedzą, jak
wielkie są dziś potrzeby finansowe
na wykonanie remontów, modernizację i bieżące utrzymanie obiektu
(np. ogrzewanie). Pragniemy przypomnieć, że do tej pory w powyższej sprawie zorganizowano aż 3
otwarte spotkania informacyjne (2
w parafii i 1 w Urzędzie Miejskim).
Wszystkie spotkały sie ze znikomym zainteresowaniem społecznym. Warto również wiedzieć, że na
terenie m. Łobza już od paru lat
działa kilka podobnych (większej
mocy) stacji telefonii komórkowej.
Jako Rada Parafialna oceniamy, że
zarówno ksiądz proboszcz – administrator parafii Łobez, a także
Urząd Miejski reprezentowany
przez Burmistrza, uczynili wszystko, czego wymaga prawo i czego
mogą oczekiwać ludzie dobrej woli.
Jeżeli w dalszym ciągu w przedmiotowej sprawie miałby ktoś pewne
wątpliwości, wnioski, zapytania,
bądź własne uwagi – jesteśmy gotowi na kulturalne spotkania i merytoryczne rozmowy – oświadczają
ksiądz proboszcz i Rada Parafialna.
Apelujemy do wszystkich, abyśmy
przez wspólne, zgodne i mądre postępowanie mogli jak najlepiej skorzystać z okazji, jaką może nam
przynieść planowana inwestycja
“+GSM”. Pozdrawiamy wszystkich – Szczęść Boże. Rada Parafialna przy parafii Łobez.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Wybory samorz¹dowe 2006
(POWIAT) Nieuchronnie zbliżają się wybory. Na kogo więc głosować? Na lewicę, czy prawicę? Na
starych czy młodych? Na tych, co
już byli, czy też na nowych? Na ludzi
z charakterem i wzorową postawą,
czy na swojaków, chociaż pijaków?
O tym warto rozmawiać i my będziemy o tym dyskutować na naszych
łamach prowadząc na bieżąco analizy wyborcze. Zapraszamy również
wyborców do dzielenia się swoimi
opiniami i uwagami.
Od kilku tygodni trwają intensywne przygotowania obywateli do
wyborów samorządowych. Świadomie napisałem „obywateli”, a nie
kandydatów, chociaż jest odwrotnie. Z młodzieńczych lat, oglądając
westerny zapamiętałem taką oto
scenkę. W miasteczku na dzikim zachodzie dzieje się źle. Grasuje banda,
łupi porządnych ludzi odbierając im
dorobek pracy i zakłóca spokój w
mieście. Albo jakiś nadmiernie zachłanny urzędnik chce zawładnąć
miastem i tworzy skorumpowany
układ, któremu wszyscy mają się
podporządkować. Przeciwników
przekupuje lub niszczy. W pewnym
momencie bezradni mieszkańcy
udają się do człowieka, którego uważają za przyzwoitego i porządnego i
proszą go, by został burmistrzem lub
szeryfem i bronił ich przed złodziejami, pijakami i złoczyńcami.
Tak rodziła się demokracja w
Ameryce. Ludzie szli i prosili najzacniejszego mieszkańca, by był ich
reprezentantem wierząc, że on zachowując się porządnie na co dzień,
w domu i pracy, tak samo będzie zachowywał się w życiu publicznym.
U nas przez 45 lat po wojnie demokracji nie było. To nie ludzie wybierali kandydatów na burmistrzów i radnych, lecz im wybierano, a oni mieli tylko iść i wrzucić
kartkę do urny. Kandydaci byli,
szukano wyborców często doprowadzając ich do lokali wyborczych
siłą lub perswazją.
Czy wobec takiego doświadczenia możliwa jest w Polsce sytuacja,
w której porządni mieszkańcy ulicy
lub osiedla idą do mającego szacunek obywatela i proszą go, by startował do rady lub na burmistrza i
zechciał ich reprezentować? Ufając
mu, że będzie postępować tak, jak w
życiu prywatnym? Chyba się nie
pomylę, jak powiem, że taka sytuacja jeszcze tutaj nie może się zdarzyć. Życiem publicznym zajmują
się prawie że zawodowi politycy,
którzy, gdy przychodzą wybory,
szukają... wyborców. Porządni ludzie najczęściej siedzą w domach i
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PRZYMIARKI NA

mówią, że nie pójdą wybierać, bo to
banda oszustów i złodziei i tak nic
się nie zmieni. I nie zmienia się. Ale
może...

KOGO BÊDZIEMY WYBIERAÆ

Wygląda na to, że większość
kandydatów nie lubi partyjnych
szyldów. Na dzisiaj jest pewne, że
tylko Samoobrona, LPR i PSL pójdą
pod własnymi nazwami. Szef powiatowej LPR wspominał o wspólnym
starcie na listach z PiS, ale w Łobzie
nie bardzo wiadomo, czy taki istnieje. Wzorowanie się na koalicji krajowej okazuje się zawodne, bo w terenie podziały są najpierw personalne, później polityczne.
LPR w każdym bądź razie nie
wystawia kandydatów na burmistrzów i wójta, za to Samoobrona
wystawia ich w każdej gminie. W
Łobzie jest to Elżbieta Pilecka, w
Węgorzynie – Barbara Pietrusz, w
Radowie Małym – Tomasz Kmieć, w
Dobrej - Janusz Skrobiński a w Resku - Zbigniewa Gromka.
Platforma Obywatelska, aktywna na długo przed wyborami, nie
zdecydowała się iść w powiecie pod
własnym szyldem. Jej członkowie
będą startować w różnych komitetach wyborców; osobno do powiatu, osobno do rad gmin i na burmistrzów.
Podział na partie okazał się nieskuteczny i mało efektywny, dlatego w powiecie konkurować będą ze
sobą dwa duże bloki polityczne.
Broniący dotychczasowego dorobku obecnych rządów w powiecie komitet Powiat dla Gmin, i jego
gminne agendy w postaci komitetów pod nazwą Gmina dla Mieszkańców wystawią kandydatów na
radnych miejskich i do powiatu oraz
na burmistrzów. W Łobzie na burmistrza kandyduje leśnik Ryszard
Sola, w Resku – Arkadiusz Czerwiński, w Węgorzynie – Ryszard Brodziński. Do powiatu m.in. Waldemar
Konefał, Andrzej Gradus, Józef
Drozdowski.
Blok lewicowy idzie pod nazwą
GMINA, POWIAT – WSPÓLNA
SPRAWA. Zapowiedział wystawienie kandydatów do wszystkich
szczebli samorządu, prawie we
wszystkich gminach. Cztery lata
temu wielu jego kandydatów startowało z koalicji SLD-UP, dzisiaj, po
rozpadzie partyjnych struktur w
powiecie idą w jednym komitecie
wyborczym. W Łobzie z tego komitetu o fotel burmistrza będzie walczył obecny wiceburmistrz Ryszard
Sola, w Węgorzynie Grażyna Karpowicz, a o fotel wójta w Radowie
Małym Roman Ciechański.

£OBEZ

BURMISTRZOWIE,
WÓJT I RADY

Tutaj Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 15 komitetów wyborczych. Część z nich
zgłosi kandydatów tylko do rady
miejskiej, część wystawi kandydatów na burmistrzów, a także do
rady powiatu.

KWW GMINA, POWIA
T –
POWIAT
WSPÓLNA SPRA
WA
SPRAW

To komitet, któremu szefuje
wiceburmistrz Ryszard Sola, kandydat na burmistrza. Zarejestrował się jako komitet powiatowy,
więc może zgłaszać kandydatów i
do powiatu, i w poszczególnych
gminach. Wiadomo już, że w Węgorzynie na burmistrza wystawi
Grażynę Karpowicz, w Radowie
Małym na wójta Romana Ciechańskiego. Pełnomocnikiem
jest Janina Bubacz.

KWW KRYSTYNY
BOGUCKIEJ

Komitet zamierza wystawić kandydatów na radnych do rady miejskiej, a na burmistrza Krystynę Bogucką. Pełnomocnikiem jest Włodzimierz Popiołek.

KWW HENRYKA
STANKIEWICZA

To komitet osiedlowy, z którego
o mandat będzie walczył Henryk
Stankiewicz. Pełnomocnikiem jest
Adam Ogórkowski.

KWW BOGDANA GÓRECKIEGO

Bogdan Górecki powalczy o burmistrza, a komitet o miejsca w radzie
we wszystkich okręgach. Pełnomocnikiem jest Sebastian Tomczak.

KWW EP

Nie zdążyliśmy rozszyfrować
tego tajemniczego skrótu. Wiadomo
tylko, że pełnomocnikiem komitetu
jest Danuta Pasieka.

KWW £OBESKIE POROZUMIENIE
SAMORZ¥DOWE

Z tego komitetu o fotel burmistrza będzie się ubiegać leśnik Ryszard Sola. Komitet wystawi radnych do rady. Pełnomocnikiem jest
Roman Witulski.

KWW MARKA ROMEJKI

Jak sama nazwa wskazuje, jest
to komitet, z którego obecny burmistrz zamierza ponownie ubiegać
się o reelekcję. Pełnomocnikiem
jest Robert Sikorski.

KWW MA£GORZATY BARGIEL

Małgorzata Bargiel jest pełnomocnikiem sama dla siebie i prawdopodobnie wystartuje na burmistrza.

KWW PROFESJONALNA
GMINA
Tu aż chciało by się powiedzieć, że jakby ten komitet wygrał wybory, to może wszyscy
dostaliby kuroniówki, ale to
oczywiście żartem. Komitet zaryzykował poddając się ocenie
społecznej, gdyż w całości składa się z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i w przypadku słabej oceny wyborców może
grozić mu podanie się do dymisji, czyli zamknięcie, co byłoby
ze szkodą dla bezrobotnych. Z
drugiej strony gdyby zapowiedział utworzenie nowych miejsc
pracy w mieście a nie tylko kierowanie do już istniejących, to
może zyskać spore poparcie. W
każdym bądź razie ciekawy eksperyment wyborczy. Komitet
tworzą: Piotr Ćwikła, Bartek
Szulc, Elżbieta Szczęsny, Grzegorz Tokarski i Jarosław Namaczyński. Jak zapowiedział jego
pełnomocnik Grzegorz Tokarski
– nie zamierzają wystawiać kandydata na burmistrza.

KWW STANIS£AWY PODYMA

Stanisława Podyma ubiega się o
mandat radnego.

KWW W£ODZIMIERZA
MUSIELEWICZA

Włodzimierz Musielewicz ubiega się o mandat radnego.

KWW HALINY KAMIÑSKIEJ

Nie zdążyliśmy uzyskać informacji o tym komitecie, ale najprawdopodobniej Halina Kamińska myśli o
mandacie radnego.

KWW BO¯ENY ZARECKIEJ

Bożena Zarecka ubiega się o
mandat radnego, ale nie wykluczone, że i o fotel burmistrza.

KWW HELENY SZWEMMER

Helena Szwemmer na pewno
wystartuje do rady, o innych planach nic nie wiemy.
RESKO

KWW GMINA DLA
MIESZKAÑCÓW
Z tego komitetu o fotel burmistrza powalczy obecny wiceburmistrz Arkadiusz Czerwiński.

KWW PMGR

Tutaj o dwa mandaty ubiegać się
będą Henryk Grankowski i Józef
Frost.

KWW OWR

Rozszyfrowaliśmy ten skrót jako
Odnowa, Wszyscy Razem. Razem z
Genowefą Kot, która chce zostać
radną.

WYBORY 2006
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BURMISTRZÓW I RADNYCH
KWW ADAMA
SEREDYÑSKIEGO

KWW O ROZWÓJ GMINY
DOBRA

KWW GMINA POWIAT –
WSPÓLNA SPRAWA

Tu wszystko wydaje się jasne –
Adam Seredyński na burmistrza. O
innych następnym razem.

To komitet syna Jerzego Będzelewskiego – Krzysztofa. Też mają
być młodzi.

Kandydatem na burmistrza jest
Grażyna Karpowicz. Trwają rozmowy z kandydatami na radnych do
rady miejskiej, ale już wiadomo, że
wystartuje po mandat Tomasz Mielcarek, zaś do powiatu Paweł Bot.

KWW JERZEGO PIECUCHA

Tutaj nie możemy powiedzieć nic
o kandydacie. Prosimy o kontakt.

KWW NIEZALE¯NI Z RESKA

Pełnomocnik i prawdopodobnie
kandydat uczy się w Szczecinie.

KWW NOWA INICJATYWA
SAMORZ¥DOWA

Komitet zarejestrowany w Łabuniu Wielkim. Pełnomocnikiem jest
Jolanta Żurawik. Więcej szczegółów
w późniejszym czasie.

SAMOOBRONA RP

Na burmistrza wystawiła Zbigniewa Gromka.
DOBRA
Tutaj niespodziewanie dojdzie do
konfrontacji o fotel burmistrza pomiędzy urzędującą burmistrz Barbarą
Wilczek a sekretarzem urzędu Robertem Dudźcem. Razem pracowali, teraz
staną przeciwko sobie w wyborach.
To zapewne za sprawą teścia sekretarza radnego Grzegorza Krzemienia,
który idzie razem z nim w komitecie
Młodzi Demokraci Dobrej Nowogardzkiej. Jak powiedział nam pełnomocnik tego komitetu Jerzy Będzelewski – w komitecie idą młodzi.

KWW DLA DOBRA GMINY

To z tego komitetu o powtórny
wybór na burmistrza ubiegać się
będzie urzędująca burmistrz Barbara Wilczek.

KWW UCZCIWIE I
SPRAWIEDLIWIE W GMINIE

Pełnomocnikiem jest Maria Maknia i zapewne ona lub jej mąż staną w
szranki wyborcze o fotel burmistrza.

KWW GOSPODARZ

Gospodarzem gminy mógłby zostać Stanisław Glin, gdyby nie to, że
jego żona Katarzyna stwierdziła, że
nie chce on w ogóle startować w
wyborach. Komitet wystawi kandydatów do rady miejskiej.

KWW W£ODZIMIERZA
SZCZEPANIAKA

Tu mamy potwierdzenie, że to
pewny kandydat na burmistrza.
Komitet do powiatu nie wystawia
kandydatów, tylko do rady miejskiej,
w tym obecnych radnych Józefa
Bąka i Teresę Wojciechowską.

KWW WSPÓLNA GMINA W UE
Kandydat sprzed czterech lat na
burmistrza Dobrej Piotr Hebda nie
odbierał telefonu. Ale chyba wystartuje ponownie.

SAMOOBRONA RP

Tutaj kandydatem jest mieszkaniec Łobza Janusz Skrobiński.
RADOWO MAŁE

KWW RUCH INICJATYW
OBYWATELSKICH
Z tego komitetu o reelekcję będzie się starał wójt Józef Wypijewski. Będą go wspierać kandydaci na
radnych, m.in. Józef Lewandowski,
Wiktor Puta, Mirosław Szreder.

KWW OSIEDLE – WSPÓLNA
SPRAWA

Komitet wyborczy Alicji Kołodziejczyk dzisiaj dopina rozmowy z
kandydatami na radnych z tzw. osiedla. Wystawią kandydatów w jednym okręgu.

KWW RADOWIANIN

Pełnomocnikiem jest Zenobia
Adamska i prawdopodobnie ktoś z
Adamskich wystartuje na wójta.

KWW SAMORZ¥D XXI
RADOWO MA£E

Wczoraj komitet był na posiedzeniu. Pełnomocnikiem wyborczym jest Jacek Kalicki, a finansowym Dorota Radanowicz.

KWW GMINA POWIAT –
WSPÓLNA SPRAWA

Kandydatem na wójta jest Roman Ciechański.

SAMOOBRONA RP

Kandydatem na wójta jest Tomasz Kmieć, na radnego powiatu
Henryk Kulik.
WĘGORZYNO

KWW GMINA DLA
MIESZKAÑCÓW
Pod taką nazwą komitet 4 lata
temu wprowadził do rady sporo radnych. Jak nam powiedział wiceburmistrz i kandydat na burmistrza Ryszard Brodziński – komitet chce się
rozliczyć przed wyborcami z realizacji obietnic, jakie złożył 4 lata temu.
Z niego kandydują Jadwiga Kamińska, Eugeniusz Kołodyński, Jan
Szymko, Monika Kuźmińska.

KWW ROZWÓJ I ROZS¥DEK

Prawdę mówiąc nic o nim nie
udało nam się dowiedzieć. Pełnomocnikiem jest Wojciech Tron.

KWW WPS – 2006

Komitet Zbigniewa Sobczyka,
który nie chciał jeszcze ujawnić żadnych szczegółów.

SAMOOBRONA RP

Kandydatem na burmistrza jest
radna Barbara Pietrusz.
WIEDZA TO MOŻLIWOŚĆ
WŁAŚCIWEGO WYBORU
Przed wyborami rośnie rola mediów, które powinny dostarczać
wyborcom szczegółowych informacji na temat kandydatów i pomagać
w debacie nad wyborczymi programami. Niektórzy uważają, że już
wszystko wiadomo, bo jaki koń jest,
każdy widzi. To byłaby prawda pod
warunkiem, że ten koń byłby opisywany przez cztery lata i ze wszystkich
stron. Niestety, na medialnym obrazku czasami widać u konia tylko
grzywę lub ogon.

W dojrzałych demokracjach wyborcy wybierają na podstawie
szczegółów, bo one mówią najwięcej
o człowieku. Palący papierosy kandydat ma minusa u niepalących, tak
samo nadużywający alkoholu u abstynentów; kłamca u ludzi ceniących
prawdomówność, zaś zdradzający
żonę będzie skreślony przez ludzi
kierujących się zasadami Dekalogu.
Zmienność polityczna nie znajdzie
poparcia u ludzi ceniących stałość
poglądów, zaś rozrzutność u
oszczędnych. Ocena jest tak dalece
wnikliwa, że gdy wybierają prezydenta Stanów Zjednoczonych, ważne jest nawet jego zdrowie, by nie
okazało się, że w trakcie kadencji
będzie chorował lub zemrze i pozostawi państwo na łasce losu lub
spowoduje koszty powtórnymi wyborami. Każdy szczegół może być
plusem lub minusem. Kto nazbiera
więcej plusów, wygrywa.
U nas wciąż jeszcze głosowanie
odbywa się na zasadzie wahadła –
od ściany do ściany; na kogoś przeciwko komuś. Tak zapewne będzie i
teraz, ale to nie znaczy, by nie podejmować wysiłku przywracania w
życiu publicznym wartości dobra,
piękna i prawdy. Gdy z tego wysiłku
rezygnujemy, sami wypisujemy się
ze wspólnoty ludzi myślących.
Kazimierz Rynkiewicz

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI
WYBORCZEJ W ŁOBZIE
z dnia 02 października 2006 roku o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych
oraz kandydatów na burmistrza.
Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
25
września 2006 roku w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
podaje się do publicznej wiadomości miejsce, dni i godziny dyżurów Gminnej
Komisji Wyborczej w Łobzie.
W celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady
Miejskiej w Łobzie oraz Burmistrza Łobza w wyborach zarządzonych na dzień
12 listopada 2006 roku Gminna Komisja Wyborcza w Łobzie pełnić będzie dyżury w swojej siedzibie w budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie,
ul. Niepodległości 13, sala nr 22 (I piętro), telefon: 091 397 40 02 :
- w dniu 03 października 2006 r. (wtorek)
- w godz. 1600 - 1800
- w dniu 04 października 2006 r. (środa)
- w godz. 1600 - 1800
- w dniu 05 października 2006 r. (czwartek)
- w godz. 1400 - 1600
- w dniu 06 października 2006 r. (piątek)
- w godz. 1400 - 1600
- w dniu 09 października 2006 r. (poniedziałek) - w godz. 1400 - 1800
- w dniu 10 października 2006 r. (wtorek)
- w godz. 1400 - 1800
- w dniu 11 października 2006 r. (środa)
- w godz. 1400 - 1800
- w dniu 12 października 2006 r. (czwartek)
- w godz. 1400 - 1800
- w dniu 13 października 2006 r. (piątek)
- w godz. 1200 - 2400
- w dniu 16 października 2006 r. (poniedziałek) - w godz. 1500 - 1700
- w dniu 17 października 2006 r. (wtorek)
- w godz. 1500 - 1700
- w dniu 18 października 2006 r. (środa)
- w godz. 1300 - 2400
Przewodniczący Komisji Halina Bobko
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D³uga droga przed
zarz¹dem dróg

(ŁOBEZ) Krzysztof Wasicionek, nowy dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Łobzie poświęcił
pierwsze dni swojego urzędowania
na zapoznanie się ze stanem dróg
powiatowych i możliwościami jego
poprawienia. Swoimi wnioskami
dyrektor podzielił się z radnymi
podczas ostatniej sesji powiatu.
- Jestem tutaj dość krótko, jednak mam już kilka spostrzeżeń, którymi chciałbym z państwem się podzielić. Po pierwsze - cieszy mnie
fakt spełniania przez drogi w powiecie norm szerokości, co ułatwić może
w przyszłości ich modernizację, bez
dodatkowych kosztów, związanych
z wywłaszczeniem. Z drugiej strony
stan tych dróg – jak sami państwo
wiecie – pozostawia wiele do życzenia. Patrząc jednak na stan dróg w
powiatach
sąsiednich,
można
stwierdzić, że nie odbiegamy zbytnio od jakości dróg w województwie
zachodniopomorskim. Dużo należy
jednak zrobić, by te drogi stały się
bezpieczniejsze. Jest to związane
jednak z finansami i dużo zależy tutaj
od rady, która ustala budżet zarządu
w kwestiach inwestycyjnych. Muszę pochwalić tutaj zarząd za podjętą
w 2003 roku decyzję o modernizacji
drogi na odcinku Radowo – Sielsko.
Jest to 12 kilometrów. Mało które
powiaty w województwie modernizują takie odcinki. Daje to 6 km rocznie. Z drugiej jednak strony modernizacja 6 km rocznie w odniesieniu do
sieci dróg w powiecie łobeskim, która
wynosi 380 km, daje taki efekt, że przy
tym nakładzie środków do tej samej
drogi wrócimy za około 60 lat. W
odniesieniu do żywotności drogi,
okazać się może, że jej już nie będzie,
bowiem żywotność oblicza się na 20
– 25 lat. Wkład powiatu w sferę inwestycyjną na pewno jest spory, ale z
drugiej strony nie jest współmierny
w stosunku do potrzeb – scharakteryzował obecną sytuację
Dyrektor przedstawił również zakres zadań stojących przed powiatem w kwestii remontów.
- Chciałbym się skupić przede
wszystkim na utrzymaniu obecnego
stanu dróg poprzez odwadnianie.
Woda jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na niszczenie
dróg, szczególnie w okresie zimowym i wiosennym. Należy zwrócić
dużą uwagę na udrażnianie odpływów i meliorację rowów, odprowadzających wodę. Zdaję sobie sprawę z tego, że możliwości powiatu są
ograniczone i widzę tutaj potrzebę
oszczędzania poprzez wdrażanie nowych, tańszych technologii.
Zgodnie z uchwałą zarządu cze-

ka nas dalsza budowa drogi na odcinku Sielsko – Węgorzyno. Zaplanowany koszt tej inwestycji to prawie 7 mln zł. Gdybyśmy przystąpili
do tej inwestycji, konieczne będzie
też przebudowanie obiektu mostowego, znajdującego się w Runowie.
Koszt tej przebudowy to jakieś 212
tys. zł. Drugą taką konieczną inwestycją jest remont mostu w Resku.
Wykonane wcześniej ekspertyzy
dopuszczały ruch na tym obiekcie
do końca 2005 roku. W tej chwili
ruch na tym moście odbywa się na
naszą odpowiedzialność. Modernizacja tego obiektu została określona
na kwotę 1875 tys. zł. Łącznie na
inwestycje drogowe na przyszły rok
należałoby przeznaczyć 9 mln złotych. Zdaję sobie sprawę z tego, że
są to niebagatelne pieniądze. Można jednak chociażby przygotować
projekty i dokumenty, wymagane
przez instytucje, które mogą dofinansować inwestycje. W SFOR
środki unijne mogą być uzyskiwane
nawet w kwocie do 75% tzw. kosztów
kwalifikowanych. Wymaga to jednak odpowiedniej dokumentacji,
opracowania studium wykonalności i wpływu na środowisko. Czyli
tutaj też należy zainwestować pieniądze na opracowanie właściwych
wniosków. W przyszłości czeka nas
również modernizacja drogi na odcinku Resko – Nowogard. Jest to 13
km drogi, której nie da się utrzymać
w należytym stanie, jedynie drobnymi naprawami – stwierdził.
Przedstawił również swoje dotychczasowe posunięcia w zarządzie,
omawiając jednocześnie problemy
związane z kosztami utrzymania dróg.
- Przy współpracy z zarządem powiatu udało nam się przystosować
kwestię zatrudnienia i liczbę etatów
w zarządzie dróg do wymogów ustawowych. W przyszłości konieczne
będzie także pozyskanie z PUP sześciu, siedmiu pracowników interwencyjnych, co pozwoli na przesunięcie części środków na remonty i
utrzymanie dróg. Jak wiecie państwo, po naszej akcesji do unii VAT
na materiały ropopochodne, z których wykonuje się nawierzchnię,
wzrósł o 15%, a z roku na rok koszty
tego typu materiałów rosną. W
związku z tym liczę na zrozumienie
rady, przy ustalaniu budżetu.
Czeka nas również w przyszłości
kwestia regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami. Wojewoda wydał
decyzję pozwalająca na przejęcie mienia
drogowego po byłych powiatach na
rzecz powiatu łobeskiego. Jest to długofalowy proces i być może uda nam się
zakończyć przed końcem 2007 roku.

Szef powiatowej drogówki
przedstawił również stan przygotowań do okresu zimowego.
- Myślimy także nad zakupem
używanych piaskarek, które po niewielkim remoncie, będzie można wykorzystać do zimowego utrzymania
dróg. To są wydatki, które musimy
ponosić, ze względu na konieczność
utrzymania bezpieczeństwa dróg. W
tej chwili jesteśmy już po przetargach
i wyłoniliśmy czterech oferentów, na
cztery gminy. Nie mamy niestety zabezpieczenia na gminę Dobrą. Będziemy musieli poszukać firmy, która
podejmie się zimowego utrzymania
dróg w gminie. Ogłosimy także następny przetarg na wykorzystanie
ciężkiego sprzętu. Chcemy zabezpieczyć się w ten sposób na ewentualność dużych opadów śniegu.
Do słów dyrektora nawiązał radny Antoni Gutkowski.
- Chciałbym złożyć wniosek do
zarządu i skarbnika powiatu, pracujących obecnie nad założeniami do
budżetu na 2007 rok. Należy zmienić
wysokość środków przeznaczanych na funkcjonowanie starostwa
i na zarząd dróg powiatowych. W
2003 roku na utrzymanie starostwa
przeznaczono 2466 tys. zł. W 2006
roku jest już 3439 tys. zł. Widać bar-

Krzysztof Wasicionek,
nowy dyrektor ZDP
dzo wyraźny wzrost wydatków na
starostwo. Można nawet powiedzieć, że nie żałowaliśmy sobie.
Warto też prześledzić wydatki na
drogi: w 2002 roku wydano na ten cel
1441 tys. zł, w 2003 roku – 1282 tys.
zł, w 2004 – 1169 tys. zł, w 2005 - 1086
tys. zł, w 2006 – 911 tys. zł. W wyliczeniu tym nie są ujęte sumy pochodzące z kredytów na budowę drogi. Nie
ująłem również ostatniego kredytu,
zaciągniętego na 500 tys. zł. Tyle, że
samymi kredytami nie możemy załatwić wszystkiego. Chciałbym, żeby
zmienić nastawienie przy konstruowaniu budżetu. Niestety, musimy
zacisnąć pasa. Liczby mówią nam
jasno, że z roku na rok tych pieniędzy
było mniej – stwierdził radny. (gp)

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
Sygn. akt II K 370/06 Ds. 616/06. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej dnia 29 sierpnia 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła przy udziale As.
Prok. Roberta Olejnika, po rozpoznaniu dnia 29.08.2006 r. sprawy
Grzegorza Dąbrowy,
syna Jana i Anny z d. Wierzchowska, ur. 05 stycznia 1983 r. w Resku;
oskarżonego o to, że: w dniu 04 czerwca 2006 r. na drodze publicznej w
miejscowości Kraśnik, gm. Węgorzyno, kierował rowerem, znajdując się
w stanie nietrzeźwym, wyrażonej wynikiem 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk. orzeka:
I. Oskarżonego Grzegorza Dąbrowę uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk
wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;
II. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę
grzywny w wysokości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych ustalając
wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
III. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. Pkt 1 kk i art. 73 par. 1 kk
wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na
okres próby 3 (trzech) lat i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzeniawszelkichpojazdówmechanicznychirowerównaokres3(trzech)lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie w prasie lokalnej
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o płatach w sprawach karnych – (Jed.
Tekst: D.U. Z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego
na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie
180 (sto osiemdziesiąt) złotych.
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Kolejne z³ote gody w £obzie

(ŁOBEZ) 30 września w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się kolejna uroczystość, poświęcona 50 – leciu zawarcia związku małżeńskiego
przez siedem par z gminy Łobez. Złote gody obchodziły następujące pary: Janina i Henryk Ślusarczyk, Julia i Florian Skwarek, Honorata
i Michał Hryniewieccy, Anna i Józef Olszewscy, Sabina i Tadeusz Bzowscy, Wanda i Jan Piłat oraz Zenobia i Józef Grzechnik.
(r)
REKLAMA
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PRAWYBORY

tygodnik łobeski 3.10.2006 r.

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 – 72, Mariusz
Wijatyk – 40, 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, Andrzej Kowalczyk – 4, Tomasz Małecki – 3,
Barbara Basowska – 3, Kazimierz
Chojnacki – 3, Bożena Zarecka – 2,
Jolanta Manowiec – 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, Zdzisław
Bogdanowicz – 1, Czesław Burdun –
1, Wojciech Bajerowicz – 1, Sylwia
Maczan – 4, Dariusz Braun – 1, Zbigniew Kowalczyk – 1, Stanisław Witkowski – 1, Elżbieta Mazur 2,
STAROSTA
Antoni Gutkowski – 63, Wiesław
Bernacki – 52, Tadeusz Jóźwiak – 58,
Romuald Dubicki – 16, Zbigniew Sobczyk – 11, Jan Olszewski – 8, 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,
Henryk Kmieć – 1, Andrzej Zdzieszyński – 1, Jolanta Babyszko – 1.

ŁOBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola (leśnik) 75, Krystyna Bogucka – 68 , Bogdan
Górecki – 43 , Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 19, Romuald Dubicki – 16,
Andrzej Sędecki – 13, Henryk Musiał –
13, Czesław Kamiński – 9, Seweryn
Robaszkiewicz – 5, Halina Szymańska –
5, Elżbieta Pilecka – 3, Bożena Zarecka
– 2, Marek Romejko - 2 Ewa Ciechańska
- 1, Sławomir Kobarynka – 1, Franciszek
Stefanowski – 1, Andrzej Słaby – 1,
Kutynia – 1, Julian Sierpiński – 1, Zdzisław Zakrzewski – 1, Wiesława Romejko – 1, Mieczysław Fojna – 1, Bogdan
Miłek – 1, Zbigniew Pudełko – 1,
Radny Miasta i Gminy: Henryk
Stankiewicz – 42, Krystyna Bogucka
– 33, Roman Witulski – 32, Leszek
Gajda – 21, Andrzej Kowalczyk – 17,
Romuald Dubicki – 16, Lech Pałęga –
15, Henryk Musiał – 12, Seweryn Robaszkiewicz – 10, Kazimierz Sutkowski – 10, Antoni Kużel – 8, Bogdan
Górecki - 8, Zdzisław Zielonka – 8,
Bożena Zarecka - 7, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 7, Zbigniew Pudełko –
6, Zdzisław Bogdanowicz – 6,
Agnieszka Kielar – 5, Czesław Kamiński – 5, Ignacy Majchrowicz – 5,
Jolanta Niemierza – 5, Bogumiła Górna – 5, Elżbieta Szulc – 3, Małgorzata
Zieniuk – 3, Wanda Biela – 3, Teresa
Żabska – 3, Kazimierz Chojnacki – 3,
Marcin Łukasik – 2, Stanisława Podyma – 2, Andrzej Sędecki – 2, Dariusz Braun – 2, Janina Rybak – 1,
Janina Skawroń – 1, Ryszard Sola (leśnik) – 1, Halina Rabiec – 1, Lucjan
Kułakowski – 1, Bogdan Idzikowski
– 1, Mieczysław Fojna – 1, Marek
Felsztukier – 1, Małgorzata Wierucka
– 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, Zbigniew
Rokosz – 4, Zdzisław Bogdanowicz – 3,
Andrzej Sędecki – 2, Stanisława Podyma – 2, Bronisław Micek – 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, Leon Wilk – 1, 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 KozakiewiczŚwięta -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.

PRACA
Q Firma Rivaal Sp. z o. o. Łobez poszukuje kandydata/tki na stanowisko - księgowy, oferujemy pracę na
1/2 etatu lub umowę zlecenie, pracownik biurowy z dobrą znajomością
języka niemieckiego tel. 091 397 62 21

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

US£UGI

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

MIESZKANIA
Q Zamienię mieszkanie własnościowe
bezczynszowe 63 mkw w budynku 4 rodzinnym, wysoki parter garaż własnościowy na domek do remontu, ewentualnie kupię domek do 120 000zł. tel. 091
397 34 97, 601 065 102
QSprzedam mieszkanie 3 pokojowe

(68 mkw), bezczynszowe, wysoki
standard + garaż 37mkw + działka 7a
, 4 km od Łobza lub zamiana na centrum
Łobza. tel. 091 397 62 95, 887 256 755
QFirma Rivaal w Łobzie poszukuje

QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.

QPożyczę pięniądze 1000,00 zł na rok,
rata 34,00 zł tygodnoiwo. Tel. 667 350
103
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.

mieszkania lub domu do wynajęcia.
Tel. 091 397 62 21
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.

NIERUCHOMOŒCI
QSprzedam kawalerkę 30 mkw. w
Drawsku Pom. Tel. 665 730 934.
QKupię w Złocieńcu lokal na pomieszczenia biurowe. Tel. 094 367
39 15, 094 367 10 91, 604 968 877.

US£UGI

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

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

NIERUCHOMOŒCI
Q Sprzedam dom w Łobzie (najchętniej zamienię na mniejszy) o pow. 180
mkw na działce 600mkw, po 4 pokoje z
kuchnią na piętrze i na parterze, szklarnia, wiata, garaż. Tel. 091 397 45 06
Q Sprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.

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.

MIESZKANIA
QSprzedam mieszkanie 4 - pok. w
budynku 3 rodzinnym bez czynszu,
osobne wejście, parter, garaż, wolnost., media (osobne), cena do
uzgodnienia. Tel. 091 384 28 73
QSprzedam mieszkanie na wsi 72
mkw.+0,5 ha działki, piwnica 23
mkw. tel. 603 262 524.

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

Śniadek dwoma
trafieniami
dołącza
do czołówki

Kontry skuteczniejsze
od gry pozycyjnej
ŒWIATOWID £obez – SARMATA Dobra 2:1 (1:0)
Bramki: dla Światowida
Krzysztof Śniadek - 2, dla Sarmaty Wojtek Dorsz.

Sarmata w Łobzie zagrała poniżej
oczekiwań i mecz stał na przeciętnym
poziomie, jeżeli chodzi o grę. Owszem,

Krzysztof Œniadek
W rywalizacji „łeb w łeb” pomiędzy Pawłem Graczykowskim i
Markiem Gradusem tym razem
lepszy okazał się Gradus, który
strzelił za trzy punkty, tak cenne
dla Mewy.
Do depczącego im po piętach
Kamila Iwachniuka dołączył strzelec dwóch goli w tej kolejce –
Krzysztof Śniadek. Derby w
Łobzie nie przetasowało rankingu,
ale pozwoliło Śniadkowi zająć
dobrą pozycję. Powoli pnie się w
górę rankingu jeden z najbardziej
doświadczonych graczy Radovii
Łukasz Tomaszkiewicz, który ma
już trzy trafienia. Do rankingu dołączył obrońca Sarmaty Wojtek
Dorsz, strzelając bramkę w meczu
ze Światowidem.
7 bramek: Marek Gradus (Mewa)
6 bramek: Paweł Graczykowski
(Sarmata),
5 bramek: Kamil Iwachniuk (Światowid)
4 bramki: Krzysztof Śniadek (Światowid),
3 bramki: Damian Szubert, Krzysztof Gwóźdź (Sparta), Damian Padziński, Krzysztof Kieruzel, Emil
Kamiński, (Sarmata), Wojtek Kliś,
Łukasz Tomaszkiewicz (Radovia).
2 bramki: Mateusz Ryling (Radovia),
Łukasz Olechnowicz, Jarek Jaszczuk (Sarmata), Kamil Kacprzak
(Światowid), Dariusz Kęsy (Mewa),
Daniel Romańczyk (Sparta).
1 bramka: Sławek Nowak, Artur
Andrusieczko (Sparta); Mariusz
Błaszczyk, Damian Gabryś, Arek
Pawłowski (Mewa); Sylwester Michałowski, Piotr Kiełtyka, Wojtek
Krakus, Marcin Mosiądz (Światowid), Wojtek Dorsz (Sarmata).

Zespo³y
20 - Sarmata Dobra
16 - Światowid Łobez
12 - Mewa Resko
11 - Sparta Węgorzyno
8 - Radovia Radowo Małe
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było sporo akcji podbramkowych z
obu stron, ale niewiele było w tym finezji i pomysłów. Sarmata zdobywała
teren pozycyjnie, Światowid kontrował
długimi piłkami wrzucanymi z obrony
do ataku. Kontry okazały się skuteczniejszą metodą na zwycięstwo, niż atak
pozycyjny. To wszystko mogło się
udać dzięki szybkiemu Iwachniukowi,
który sprawiał wiele kłopotów obrońcom Sarmaty. Dzięki temu Krzysztof
Śniadek miał wiele swobody i mógł w
tym meczu strzelić dwie bramki. Co
prawda druga padła z wyraźnego spalonego, ale to nie zmienia oceny gry
Sarmaty. Chory Damian Padziński nie
mógł pokazać swoich walorów. Młodym napastnikom brakowało wsparcia
doświadczonego gracza i bramkę zdobył dopiero Wojtek Dorsz. Mógłby od
początku zastąpić w ataku Padzińskiego i być może gra potoczyła by się inaczej. Światowid zagrał prostą, ale skuteczną piłkę. Długie wrzutki Zielonki z
pominięciem środka, co w normalnych
warunkach byłoby mankamentem, tu
okazały się skuteczne. To wystarczyło, by pokonać faworyta. KAR

Wynik idzie w œwiat

HUTNIK EKO TRAS Szczecin – RADOVIA Radowo Ma³e 6:1 (2:0)
Wynik tego meczu zdecydowanie odbiega od tego, co działo
się na boisku, ale poszedł w
świat. Strzelanie zaczęło się od fatalnego faulu na napastniku Hutnika, po którym szczecinianie
objęli prowadzenie. Pomimo
przewagi optycznej radowian,
którzy chcą doprowadzić do remisu, to znowu gospodarze oka-

zują się skuteczniejsi i to oni lokują
piłkę w siatce.
Mobilizacja w czasie przerwy
wystarcza na kilka minut i wyparowuje po trzeciej bramce za
sprawą napastnika – czarodzieja, który wyprowadza piłkę z
połowy boiska, mija po drodze
wszystkich napotkanych graczy
Radovii i strzela gola. Gdy

Łukasz Tomaszkiewicz strzela
w końcu gola, wydaje się, że
złapany został kontakt na remis. Ale ponowny rajd „czarodzieja” i zdobyta bramka pozbawia radowian wszelkich nadziei. Samobój Marka Drożdżewskiego jest gwoździem do tej nie do
końca zasłużonej, tak wysokiej porażki.
(r)

Nagrody powiatu dla szkó³ za osi¹gniêcia sportowe

Łobeskie gimnazjum 10 w województwie
(ŁOBEZ) W poniedziałek o godzinie 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łobzie władze powiatu
przyznały nagrody dla najlepszych
szkół za osiągnięcia sportowe.
Najlepszą podstawówką w minionym
roku szkolnym była SP nr 2 w Łobzie. Jako
drugą wyróżniono szkołę z Dobrej.
Gimnazjum w Łobzie zajęło w tym
roku 10 miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej. Żadna ze szkół nie zajęła dotąd tak
wysokiego miejsca. Tej szkole przyznano
pierwszą nagrodę. Drugie miejsce przyznano szkole w Węgorzynie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano
szkole w Łobzie. Drugie zaś przypadło
reskiej placówce.

SPORT
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Pora¿ka po bezbarwnej grze

Wyniki i tabele

MASOVIA Maszewo – SPARTA Wêgorzyno 3:1 (1:1)

Sparta Gryfice - Odra Chojna 1:3,
Dąb Dębno - Zorza Dobrzany 8:1,
Osadnik Myślibórz - Fagus Kołbacz
1:0, Polonia Płoty - Orzeł Trzcińsko Zdrój 2:4, Mieszko Mieszkowice Piast Choszczno 0:1, Pomorzanin Nowogard - Kłos Pełczyce 2:1, Piast Chociwel - Vineta Wolin 1:2, Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Radovia Radowo
Małe 6:1

Sparta: Bartosz Kufel - Edward Tondrik, Zbigniew Nadkierniczny, Sławomir
Nowak, Marcin Nadkierniczny, Łukasz Rzepka (Paweł Samal), Karol Szubert
(Artur Andrusieczko), Dominik Raj (Jarosław Konieczny), Dariusz Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny, Daniel Romańczyk (Damian Szubert). Trener Ryszard Jamroży.
Bramka: 45' - Daniel Romańczyk.
Mecz 10 kolejki pomiędzy tymi
zespołami stał na przeciętnym poziomie. Gospodarze dość szybko zdobywają prowadzenie; w 16 minucie,
przy biernej postawie występującego awaryjnie Bartka Kufla pada gol
po strzale z wolnego. W 38 min. miała
miejsce najlepsza do tej pory akcja

na doprowadzenie do wyrównania.
Łukasz Rzepka odegrał futbolówkę
do Daniela Romańczyka. Ten widząc
wchodzącego Rzepkę w pole karne
podciął piłkę nad obrońcą, jednak
Rzepka niepotrzebnie czekał na kozioł piłki, czym ułatwił interwencję
bramkarzowi. W 43 min. kolejną ak-

Faworyt pokonany
na własnym boisku
VIELGOVIA Szczecin – MEWA Resko 0:1 (0:0)
Mewa: Libiszewski – Kęsy, Żurawik, Mielczarek, Waldon, Pietrowski, Pawłowski A., Wasiak,
Porębski, Gradus, Błaszczyk oraz
Konczewski i Ziemski Przemek.
Trener Dariusz Kęsy.
Bramka w 60 min. Marek Gradus.
Mewa zagrała w Szczecinie o niebo lepiej, niż tydzień temu z Masovią
u siebie. Bardzo możliwe, że reszczan
zżera syndrom faworytów; mobilizują
się w meczach z silniejszymi zespołami
i potrafią wtedy dawać z siebie
wszystko, z potencjalnie słabszymi
wydaje im się, że wygrają “spacerkiem”. Tak było w meczach ze słabszymi przeciwnikami, w których Mewa
była faworytem, a przegrywała.
Tym razem to reszczanie zaskoczyli faworyta, jakim był zespół Vielgovii. Odpierali ataki i wyprowadzali

swoje ulubione kontry. Po jednej z
nich, w 60 min., Marek Gradus dostaje wrzutkę z boku i pozostaje mu tylko wbić piłkę do siatki. To powoduje, że szczecinianie jeszcze wścieklej
rzucają się na bramkę Libiszewskiego, ale tutaj wyhamowuje ich zwarta
obrona reszczan. Vielgovia i tak
może mówić o szczęściu, gdyż z
kontr Mewa mogła strzelić jeszcze
przynajmniej cztery bramki, z tzw.
setek. Ostatnią nawet w 90 min. gdy
Błaszczyk był sam na sam z bramkarzem Vielgovii, ale przestrzelił po
tym, jak piłka podskoczyła mu na
nierównej nawierzchni (boisko Vielgovii jest jednym z gorszych na naszym terenie). Przy tym braku skuteczności o jedną bramkę lepsza
okazała się Mewa i wywiozła trzy
cenne punkty. Musi o nie walczyć,
bo na wiosnę może być różnie. KAR

Rada So³ecka
w Dalnie
informuje,
że w dniu 8 października 2006 br. (niedziela) o godz. 12.00
na boisku w Dalnie odbędą się mistrzostwa rad sołeckich w
piłce nożnej kobiet i mężczyzn. W turnieju uczestniczą reprezentacje: Worowo, Suliszewice, Zajezierze, Dalno, Klub HDK
w Łobzie. Zapraszamy do Dalna!!!
Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka w Dalnie, Rady Sołeckie w Suliszewicach, Worowie i Zajezierzu, MLKS „Światowid” Łobez, Urząd Miejski w Łobzie.

cję konstruują gospodarze, jednak
strzał blokuje Dominik Raj. W doliczonym czasie pierwszej połowy
piłkarze Masovii wznawiają grę z
okolic własnego pola karnego.
Momentalnie do jednego z obrońców doskoczył Darek Nadkierniczny, który podszedł z piłką kilka
metrów, następnie wyłożył ją Romańczykowi, a ten z kilku metrów
doprowadził do remisu.
Remis trwał tylko kwadrans.
Pierwsza akcja po przerwie przyniosła bramkę dla miejscowych. Lewą
stroną przedarł się jeden z zawodników gospodarzy, dośrodkował na
głowę kolegi, a ten mimo asysty
Marcina Nadkiernicznego oraz
Sławka Nowaka umieścił piłkę w
bramce. Dwie minuty później kolejna
akcja gospodarzy, po której piłka
mija słupek Bartka Kufla. Przez najbliższych 20 minut żadna z drużyn
nie zdołała zagrozić bramce przeciwnika. W 67 minucie gospodarze po
raz kolejny stają przed szansą zdobycia bramki. Tym razem silnie uderzoną piłkę bramkarz Sparty wybił
nogami na rzut rożny. Kilka minut
później znów dwukrotnie piłkarze
Masovii niepokoją defensywę Sparty. W 71 minucie udanie interweniuje Zbyszek Nadkierniczny, zaś kilkadziesiąt sekund później po strzale jednego z zawodników Masovii
piłka mija słupek węgrzyńskiej
bramki. W 83 minucie rezerwowy
bramkarz Sparty udanie interweniuje na przedpolu zapobiegając
utracie bramki. W doliczonym czasie gry Masovia zdobywa trzeciego
gola. Trzech piłkarzy Masovii zdołało ograć czterech zawodników
Sparty i Bartek Kufel musiał wyciągać piłkę z siatki. Gospodarze nie
grali ładnej i składnej piłki, ale skuteczną, czego nie można powiedzieć
o naszej drużynie.
MS

V liga

1.Dąb Dębno
2.Piast Choszczno
3.Pomorzanin Nowogard
4.Orzeł Trzcińsko-Zdrój
5.Vineta Wolin
6.Odra Chojna
7.Polonia Płoty
8. Hutnik EKO TRAS Szczecin
9.Osadnik Myślibórz1
10.Radovia Radowo Małe
11.Sparta Gryfice
12.Piast Chociwel
13.Kłos Pełczyce
14.Mieszko Mieszkowice
15.Fagus Kołbacz
16.Zorza Dobrzany

28 29 - 5
22 25 - 9
22 27-12
21 18-15
20 18-17
17 25-13
16 19-13
14 17 - 15
4 11-19
11 8-21
10 13-18
9 12-11
9 8-15
5 4-11
5 7-23
4 11-35

Klasa okrêgowa

Światowid Łobez - Sarmata Dobra
2:1, Wicher Brojce - Korona Stuchowo 2:1, Masovia Maszewo - Sparta
Węgorzyno 3:1, Iskierka Śmierdnica Promień Mosty 2:2, KP Police II Dąbrovia Stara Dąbrowa 4:1, Vielgovia Szczecin - Mewa Resko 0:1, Orkan
Suchań - Orzeł Prusinowo 0:2, Ina Ińsko - Świt Szczecin 0:1
1. Świt Szczecin
23 23-9
2. KP Police II
22 24-13
3. Sarmata Dobra
18 20-11
4. Vielgovia Szczecin
17 19-17
5. Wicher Brojce
15 12-11
6. Promień Mosty
14 13-12
7. Masovia Maszewo
13 14-14
8. Iskierka Śmierdnica
13 18-12
9. Sparta Węgorzyno
13 11-10
10. Dąbrovia Stara Dąbrowa 12 10-15
11. Korona Stuchowo
11 15-21
12. Światowid Łobez
11 16-20
13. Mewa Resko
11 12-18
14. Orkan Suchań
10 9-9
15. Ina Ińsko
9 11-26
16. Orzeł Prusinowo
7 9-18

GRANIE W PLANIE

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

Klasa okrêgowa
7 października odbędą się mecze
11:00 Świt Szczecin - KP Police II, 16:00 Mewa Resko - Orkan Suchań, 16:00
Sparta Węgorzyno
- Vielgovia Szczecin, 15:00 Korona Stuchowo - Masovia
Maszewo, 16:00 Sarmata Dobra - Wicher Brojce, 16:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Światowid Łobez
8 października o 15:00 zagrają
Promień Mosty - Ina Ińsko, Orzeł Prusinowo - Iskierka Śmierdnica
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Po¿egnanie lata z pi³k¹

(RADOWO MAŁE)W ubiegły
wtorek na boisku osiedlowym w
Radowie Małym rozegrany został
III Turniej piłki nożnej pn. „Piłkarskie pożegnanie lata”. Przy słonecznej iście letniej pogodzie za
piłką ganiało przeszło 30 chłopców., którzy co rusz przeprowadzali transfery by się wzmocnić a przeciwnika osłabić, by wygrać końcową rywalizację przez co turniej
stał się pełen emocji, walki i różnych zabawnych wesołych chwil.
Turniej ostatecznie wygrał zespół
FC Królewscy (trochę z madryckiego Realu było) w składzie: Norbert Dobrzański, Jakub Liptak,
Piotr Charowski, Dawid Sulmiński,
Zbigniew Tosik, Norbert Machalski. II miejsce FC Białe Orły (mocno
mieszali królewskich), II miejsce
FC Suszki (najmłodszy wiekowo
zespół). Organizatorem tej trafionej i dobrze przeprowadzonej imprezy byli młodzieżowi organizatorzy sportu UKS-u „Mini Gier”.
Zwycięski zespół otrzymał mun-

Lekkoatletyczne
mistrzostwa
gimnazjalistów

dialową piłkę a pozostali statuetkę
piłkarza oraz okolicznościowe dy-

plomy. Najlepszym strzelcem został Dawid Sulmiński a bramkarzem

Nowe rekordy w la
Nowe rekordy ustanowili:

(ŁOBEZ) 26 września, na Stadionie Miejskim w Łobzie, odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w
Szkolnej Lidze LA Dziewcząt i
Chłopców Szkół Gimnazjalnych.
Wśród chłopców najlepiej spisali
się uczniowie z Łobza, wśród dziewcząt triumfowały reszczanki.

Wyniki:

W kategorii Chłopcy:
I m. - Gimnazjum w Łobzie, 1130 pkt.
IIm.-GimnazjumwWęgrzynie,1010pkt.
III m. - Gimnazjum w Dobrej, 852 pkt.
IV m. - Gimnazjum w Resku, 813 pkt.
V m. - Gimnazjum w Radowie Małym, 759 pkt.
W kategorii dziewczęta:
I m. - Gimnazjum w Resku, 968 pkt.
II m. - Gimnazjum w Łobzie, 922 pkt.
IIIm.-GimnazjumwWęgrzynie,849pkt.
IV m. - Gimnazjum w Radowie
Małym, 733 pkt.
V m. - Gimnazjum w Dobrej, 395 pkt.
Opiekunowie zespołów: Kazimierz Mikul, Grzegorz Pawlak, Mirosław Łowkiet, Mariusz Poniewiera Gimnazjum w Łobzie; Andrzej Stasiak i Jerzy Acman - Gimnazjum w
Węgorzynie; Krzysztof Motyliński Gimnazjum w Dobrej; Adrian Mały i
Mirosław Budzyński - Gimnazjum w
Radowie Małym; Renata Czerwieńska - Gimnazjum w Resku. (r)

Mateusz Suszek. Fundatorem nagród był Wiktor Puta.
(WP)

Monika Trapszo (z lewej) z kole¿ankami
Na podstawie „Małej encyklopedii sportu” pod hasłem Rekord czytamy: „to najlepszy wynik uzyskany w wymiernej dyscyplinie, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i zatwierdzony przez właściwą organizację międzynarodową lub krajową. W sporcie notuje się rekordy: świata, olimpijski, kontynentu, kraju, okręgu, miasta, klubu oraz rekordy życiowe”.
Od 15 lat rozpoczynając od 1990

roku swoje rekordy szkoły w lekkiej
atletyce notują uczniowei Zespołu
Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie.
Tablica z ewidencją najlepszych
wyników w podstawowych konkurencjach wyeksponowano na honorowym miejscu w budynku szkoły. Już w tym roku szkolnym, w
pierwszej imprezie powiatowej na
stadionie miejskim ustalono następne rekordy „ogólniaka” w lekkiej atletyce, a ich auturzy przejdą
do historii sportu szkolnego.

1. Kamil Iwachniuk (uczeń klasy III) w biegu na 100 m wynikiem
11,66 sek. Poprzedni rekord należał
do Pawła Łączaka – 11,81 sek.
2. Monika Trapszo (uczennica
klasy II) w pchnięciu kulą wynikiem
8,80 m. Poprzedni rekord należał również do Moniki i był gorszy o 6 cm.
Prezentujemy aktualną tablicę
„Rekordy szkoły w lekkiej atletyce”:
Sztafeta 4 x 100 m – O. Kobiałka,
A. Bukato, K. Ungerman, M. Koralewska 55,04 s.; M.Bąk, P. Łączak.
B. Bryk, P. Kulczyński 46,00 s.
Bieg na 100 m – Justyna Iwaniec
13,6 sek, Stargard; Iwachniuk Kamil
12,66 sek, Łobez 26.09.2006 r.
Bieg na 400 m – Magdalena
Koralewska 62,95 s.; Łukasz
Grass 53,61
800 m/1500 m – Anna Afeltowicz
22640 min; Krzysztof Ciszewski
4:24:25 min.
Skok w dal – Paweł Łączak 6.86 m
Skok wzwyż – Dawid Grudziński 1,83 m
Pchnięcie kulą – Monika Trapszo 8,80 m Łobez 26.09.2006 r.; Marcin Orzechowski 13,72 m.
Czy nowe nazwiska i lepsze wyniki pojawią się na tablicy rekordów
w roku szkolnym 2006/07 – na pewno!
Ewa Łukasik
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Nieudzielenie pierwszeñstwa
(ŁOBEZ) 25 września około
godz. 10:40. w Łobzie na ul. Segala,
kierując samochodem Fiat 126, wyjeżdżając z parkingu przy sklepie
Biedronka, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu ulicą Dariuszowi L., kierującemu samochodem marki Lublin.
Kradzie¿ w „Tawernie”
(RESKO) 25 września w
godz. 12:30 – 13:30 w Resku w
barze Tawerna przy ul. Bolesława Prusa, nieznany sprawca
dokonał kradzieży szklanego
pojemnika z zawartością 330 zł,
działając w ten sposób na szkodę Rozalii Z. Pieniądze te były
zbierane na rzecz ,,Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
Wandale na dwóch kó³kach
(ŁOBEZ) 26 września około
godz. 1:00 w Łobzie przy ul. Krzywoustego, 2 nieznanych sprawców
poruszających się motocyklem, dokonało wybicia 4 szyb w samochodzie Skoda Felicja. Straty w kwocie
1500 zł poniósł Kazimierz S.
Zatankowali i odjechali
(DOBRA) 26 września około
godz. 11:20 na stacji paliw PKN
ORLEN w Dobrej przy ul. Kościuszki, nieznani sprawcy dokonali

POLICJA 997

kradzieży paliwa w ilości 65,67 l w ten
sposób, że po zatankowaniu paliwa
do samochodu marki Opel odjechali
nie uiszczając zapłaty. Stacja poniosła straty w kwocie 265,71 zł.
Okradli gminê
(RESKO) W okresie od 24 do
27 września w Resku przy ul. Wojska Polskiego i Nadrzecznej nieznani sprawcy dokonali kradzieży 20 metrów kwadratowych
kostki polbrukowej wartości 630
zł, działając na szkodę Urzędu
Gminy w Resku.
Radyjko
(KOLONIA BIENICE) W
dniach 27 – 28 września w godzinach 18:00 – 9:00 w Kolonii Bienice
nieznany sprawca przy użyciu nieustalonego narzędzia pokonał zabezpieczenie drzwi kierowcy samochodu marki VW Golf, po dostaniu
się do jego wnętrza, zabrał radioodtwarzacz JVC, wartości 200 zł, działając na szkodę Wojciecha K.
Okradli Orlen
(WĘGORZYNO) 29 września
około godz. 4:00 w Węgorzynie przy
ul. Podgórnej nieznani sprawcy, po
uprzednim wypchnięciu pokrywy
drzwi plastikowych w budynku stacji
paliw ORLEN, dokonali kradzieży papierosów różnych marek. Straty w
kwocie 3.000 zł poniósł PKN Orlen
S.A. PBND Poznań.

Kradzie¿ z³omu
(ŁOBEZ)W okresie od 29 do 30
września w godz. 17:10 - 08:30 w
Łobzie na ul. Magazynowej, w
punkcie skupu złomu, nieznany
sprawca dokonał kradzieży złomu
w postaci 6 dwuteowników i 4 rur
grubościennych. Straty w kwocie
100 zł poniósł Marek B.
Majsterkowicz
(SULICE) W okresie od 26 do
28 września w godz. 16:00 - 10:00 w
Sulicach nieznany sprawca, po
uprzednim wypchnięciu szyby
okiennej, wszedł do wnętrza
mieszkania, skąd dokonał kradzieży 5 . wkrętaków marki BETA. Straty w kwocie 100 zł poniósł Adam Z.
Sprawca ujêty
(RESKO) 16 września w godz.
13:00 - 14:00 w Resku przy ul. Sucharskiego, Arkadiusz D. dokonał kradzieży, pozostawionego na ulicy roweru
górskiego o nazwie „FARAM”. Stratę
w kwocie 500 zł poniosła Izabela M.
Mienie odzyskano. Sprawcę ujęto.
Desk¹ w szyby
(ŁOBEZ) 1 października około
godz. 0:55 w Łobzie przy ul. Kościelnej, Mickiewicza i Szkolnej,
nieustalony sprawca przy użyciu
deski dokonał wybicia szyby w
podwójnym oknie PCV w budynku firmy ubezpieczeniowej „AKCEPT” powodując straty w kwo-
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cie powyżej 250 zł, następnie w sąsiadującym budynku sklepiku
„UPOMINEK” przy ul. Mickiewicza wybił w jego oknach 4 szyby
powodując straty w kwocie 1.000
zł; idąc dalej na parkingu przy ul.
Szkolnej dokonał wybicia przedniej szyby w samochodzie Fiat
126p, powodując straty w kwocie
około 300 zł. Policja prosi ewentualnych świadków zdarzeń o pomoc w ustaleniu sprawcy.
Fordem w Mercedesa
(ŁOBEZ) 1 października około godziny 14:50 na ulicy Świdwińskiej w Łobzie Sylwester J.,
kierując samochodem Ford
Transit w trakcie podjętego manewru skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z wyprzedzającym go pojazdem Mercedes kierowanym przez Daniela K. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.
Kradzie¿ butli
(PRZYTOŃ) W nocy z 30
września na 1 października w godzinach od 23:00 do 8:20 w Przytoniu,
nieznany sprawca, po
uprzednim usunięciu kłódki zabezpieczającej drzwiczki stojaka z
butlami, dokonał z jego wnętrza
kradzieży 6 butli, w tym 3 pełnych
łącznej wartości 729 zł, działając
na szkodę Małgorzaty S.

NAPROMILOWANI
(ŁOBEZ) 1 października o
godz. 5:40 w Łobzie na ul. Bema,
Dariusz M. kierował rowerem,
znajdując się w stanie nietrzeźwym (0,95 promila).
(ŁOBEZ – NIEGRZEBIA) 1
października o godzinie 14:55 na
drodze Łobez - Niegrzebia Sylwester J. kierował samochodem
Ford Transit, znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,62 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu).

Portret pamięciowy sprawcy
kradzieży z dnia 18.08.2006 roku w
Łobzie na szkodę Mirosławy B.

Portret pamięciowy sprawcy kradzieży saszetki w dniu 22.08.2006 roku w
Łobzie przy ul. Niepodległości na szkodę
Spółki „HOOP” z siedzibą w Koszalinie.

Portret pamięciowy sprawcy włamanie do mieszkania przy ul. Komuny
Paryskiej w Łobzie na szkodę Jadwigi
K. w okresie 18-20.08.2006 roku.

(PRUSINOWO), 1 października w Prusinowie około godz.
19:20 Ireneusz S. kierował samochodem marki Volkswagen, będąc w stanie nietrzeźwości (2,35
promila alkoholu w wydychanym powietrzu).W związku z
tym, iż w miesiącu kwietniu 2006
roku sprawca kierował samochodem pod wpływem alkoholu,
zabezpieczono jego samochód
na poczet przyszłej kary.
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REKLAMA

HUMOR
TYGODNIA
Jasiu wraca ze szkoły a mama do niego mówi: Jasiu
kupiłam ci na urodziny Wykrywacz kłamstw.
- Naprawdę a co on robi?
- Jak ktoś powie nie prawdę to będzie takie piii.
- A teraz jaką ocenę dostałeś z polskiego?
- Piątke mamusiu.
Nagle jest odgłos piii.
- Oj Jasiu kłamiesz ja jak chodziłam do szkoły to miałam
same 5-tki i 6-tki.
- Piii piii.
Tata wpada do pokoju i mówi: a ja jak chodziłem do
szkoły... Piii Piii Piii
*****
Mama pyta Jasia
co zrobiłeś z wrzątkiem?
wsadziłem do zamrażalnika żeby się nie popsuł!
*****
Na wycieczce szkolnej w lesie Jasio pokazując palcem na
czarne jagody i pyta nauczyciela:
- Co to jest proszę pana?
- Czarne jagody Jasiu.
- A dlaczego one są czerwone?
- Bo są jeszcze zielone!

*****

W obiektywie tygodnika: £OBEZ EKOLOGICZNY NA TABLICY

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel./fax
091 3973730

Dyrektor więzienia ustawia przed sobą trzech skazańców
i mówi do pierwszego:
- Jak wysoko skaczesz???
- Na jeden metr.
- Dać mu jeden bochenek chleba!!
Podchodzi do drugiego i mówi:
- Jak wysoko skaczesz???
- Na dwa metry.
- dać mu dwa bochenki chleba!!
Podchodzi do trzeciego i mówi:
- A ty jak wysoko skaczesz???
- Na trzy metry!
- Dać mu łańcuch i kulę do nogi bo jeszcze mur przeskoczy!

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 38
brzmiało: “ W piwnicznej izbie”
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Magda
Majchrowicz (Łobez), Maria Szylinowicz
(Łobez), Grażyna Maćkowiak (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Justyna Kołodziejczyk (Łobez), Lucyna Kędzierska (Łobez),
Bartłomiej Kędzierski (Łobez), Bohdan Kędzierski (Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Władysława Różańska (Łobez), Janina Syjczak (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani
Magda Majchrowicz z Łobza. Gratulujemy.
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