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WYBORCZA DOGRYWKA

£OBEZ I WÊGORZYNO
WYBIOR¥ BURMISTRZÓW
RADOWO – WÓJTA
Po ostatnich wyborach tylko jedno jest pewne
– mieszkañcy Reska mog¹ ju¿ o nich zapomnieæ. Rozdali
mandaty i funkcje i reszta nale¿y do radnych. To dotyczy³o by
tak¿e Dobrej, ale... tutaj zapomnieæ o wyborach chyba jeszcze
d³ugo siê nie da. Na placu wyborczym pozosta³y £obez,
Wêgorzyno i Radowo Ma³e. £obez niespodziewanie
zyska³ s³awê, dziêki Ryszardom Solom.
Odczuliœmy to na w³asnej skórze. W jednym
dniu dostaliœmy “zlecenie” na fotkê obu
kandydatów dla ogólnopolskiego
“Dziennika”, a chwilê póŸniej niemiecka
telewizja szuka³a u nas kontaktu z nimi.
Mam wra¿enie, ¿e wykonaliœmy przy
okazji dla miasta wiêcej, ni¿ przez
ca³¹ kadencjê obaj burmistrzowie
razem wziêci z wydzia³em promocji;
zdementowaliœmy, ¿e s¹ to wybory na
wójta. £obez wreszcie przesta³ byæ wiosk¹.

W NUMERZE:
Debata wyborcza

o sprawach
Radowa
Ma³ego
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Węgorzyno

Składam serdeczne podziękowania
za udzielenie mi zaufania
i oddanie na mnie swojego głosu.
Zwracam się z prośbą o poparcie kandydatury
Ryszarda Brodzińskiego na Burmistrza Węgorzyna w II turze wyborów.
Z poważaniem Józef Drozdowski
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£obez i Wêgorzyno wybior¹
burmistrzów, Radowo – wójta

Kazimierz Rynkiewicz
Po ostatnich wyborach tylko
jedno jest pewne – mieszkańcy
Reska mogą już o nich zapomnieć. Rozdali mandaty i funkcje
i reszta należy do radnych. To
dotyczyło by także Dobrej, ale...
tutaj zapomnieć o wyborach chyba jeszcze długo się nie da. W
Dobrej mieszkają tak ciekawe
charaktery (egzemplarze), że zapomnieć nie pozwolą. Już przystąpiono do poszukiwania fałszywych kart wyborczych, liczenia
kto na kogo głosował i dlaczego
na kogoś takiego można było oddać aż tyle głosów, a na samoistne
“autorytety” aż tak mało.
Wszystko jest dobrze, dopóki nie
przekracza się granicy śmieszności.
Na placu wyborczym pozostały Łobez, Węgorzyno i Radowo Małe. Łobez niespodziewanie
zyskał sławę, dzięki Ryszardom
Solom. Odczuliśmy to na własnej
skórze. W jednym dniu dostaliśmy “zlecenie” na fotkę obu kandydatów dla ogólnopolskiego
“Dziennika”, a chwilę później niemiecka telewizja szukała u nas
kontaktu z nimi. Mam wrażenie,
że wykonaliśmy przy okazji dla
miasta więcej, niż przez całą kadencję obaj burmistrzowie razem
wzięci z wydziałem promocji;
zdementowaliśmy, że są to wybory na wójta. Łobez wreszcie
przestał być wioską.
Chociaż jak wieczorem przed

maską auta przemknie lis na ul.
Bema, to znowu uczucia się mieszają. Tak jak mieszają się z powodu gier podjętych w nowej
radzie przed jej ukonstytuowaniem. Wszystko wydawało się
proste, a tu powstał rejwach, bo
naraz znalazło się kilku chętnych
na posadę przewodniczącego.
Chyba na posadę, bo o funkcji
sprawowanej
merytorycznie
chyba w tej chwili nikt nie myśli.
Niektórzy chcieliby poczekać
z wyborem do czasu rozstrzygnięcia – kto zostanie burmistrzem. Uważam, że w takim
myśleniu tkwi kompleks, na który chorują rady, które same siebie
traktują przedmiotowo, jako
kwiatek do czyjegoś kożucha
(burmistrza). Rada czująca swoją
podmiotowość powinna działać
niezależnie od okoliczności; czy
będzie to taki czy inny burmistrz,
powinna z nim współpracować w
sprawach dobrych dla miasta i
przeciwstawiać się w sprawach
złych. Kto by to nie był, rada powinna być samodzielna w ocenie
problemów i spraw do załatwienia. To podniesie poprzeczkę każdemu burmistrzowi i zmusi go do
większego wysiłku. Wybierać
więc należy nie czekając na wyniki drugiej tury.
Kto zostanie burmistrzem
Łobza? Z ostrożnych szacunków
wynika, że leśnik. Ma on czystą
kartę w tej grze, natomiast wiceburmistrz ponosi odpowiedzialność za minioną kiepską kadencję
na spółkę z burmistrzem. Rządzili
obaj i obaj za te rządy powinni być
ocenieni. Jeden został, a drugi?
Warto więc przypomnieć, za co

zastępca burmistrza odpowiadał;
sprawował on bezpośredni nadzór nad wydziałami: Spraw Społecznych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Stanowiskiem ds.
Sportu i Wypoczynku, Stanowiskiem ds. Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Uzależnień oraz Wydziałem Rozwoju i Zamówień
Publicznych. Mi wystarczyła
analiza działalności pełnomocnika
ds. profilaktyki przeciwalkoholowej, owe słynne faktury dla świetlic i ich działalność, by mieć jasny pogląd na to, kto, za co i jak
odpowiada. Nie wspomnę tu o
nadzorze nad zarządzaniem
mieszkaniami i ochroną środowiska, czyli o wycięciu drzew w
parku (gmina nie złożyła doniesienia do prokuratury i nie wszczęła postępowania z urzędu w tej
sprawie).
Nie może być tak, że wiceburmistrz gładko przechodzi do przyszłości mówiąc w kampanii wyborczej (takie debaty jak ta w
ŁDK to psu na wyborczą budę
komitetów) co zrobi, bez rozliczenia się z tego, co zrobił lub
czego nie zrobił przez cztery lata.
Chyba, że zaakceptujemy wersję,
że burmistrz rządził, a wiceburmistrz brał pieniądze za to, że rządzić nie mógł. A warto przypomnieć, że pensja wiceburmistrza
Soli była wyższa niż burmistrza
Romejki. Gdyby się teraz okazało,
że odwrotnie proporcjonalna do
odpowiedzialności, to byłby niezły bigos. No cóż, każdy wybór
ma swoje konsekwencje.
Niestety, schowany za pleca-

List do redakcji

Czego boi siê pan Józef Wypijewski – kandydat na wójta Radowa Ma³ego?
Mieszkańcy Rekowa i Siedlic są bardzo zawiedzeni, że pan Józef Wypijewski nie wyraził zgody na debatę z kontrkandydatem panem Wiesławem Lorentem (który bardzo chętnie wyraził zgodę na takie spotkanie).
Jak to jest, że osoba, która chce zostać wójtem i była nim przez cztery lata nie ma nic do powiedzenia swoim wyborcom.
Uważamy, że nie wystarczy porozwieszać po wsiach swoją podobiznę i krótkie hasła wyborcze. Najważniejszy jest dialog
ze społeczeństwem, a zwłaszcza gdy chce się zostać wójtem – gospodarzem naszej małej ojczyzny – Radowa Małego. Bardzo
nad tym ubolewamy. W imieniu mieszkańców sołtys wsi Siedlice.

Wszystkim tym, którzy w trudnej dla nas chwili pospieszyli
nam z pomocą materialną i podtrzymali nas na duchu, w szczególności p.p Helenie Szwemmer i Krzysztofowi Michniewiczowi
oraz sąsiadom i urzędowi miejskiemu

składamy serdeczne podziękowania.

Dariusz Dadyński z dziećmi.
Szczególnie wzruszyła mnie reakcja i pomoc ludzi dotychczas
wydawałoby mi się obcych, którzy jednak w tak dramatycznej
chwili okazali solidarność i współczucie. Dziękuję.

mi burmistrza Romejki wiceburmistrz Sola nie doczekał się oceny
merytorycznej swojej czteroletniej działalności i zasadniczego
pytania o odpowiedzialność za
minioną kadencję. A tylko taka
ocena pokazała by w pełni jego
zdolność do rządzenia gminą.
Wiceburmistrz – wbrew pozorom
- nie przystępuje do wyborów z
czystą kartą, tak jak jego konkurenci. Ma za sobą bagaż dorobku
minionej kadencji, z jej zaniechaniami i zaniedbaniami. Wiele
spraw w gminie trzeba jeszcze
“wyczyścić” i rozruszać. Czy
zrobi to ktoś, kto przez cztery lata
tą gminą współrządził?
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Podziêkowanie
Mieszkańcy wsi Tarnowo kierują do Nadleśnictwa w Łobzie,
a w szczególności do pana leśniczego Ryszarda Soli oraz Urzędu
Miasta i Gminy w Łobzie, a w szczególności do pana zastępcy
Burmistrza Ryszarda Soli

serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności
za udzieloną pomoc w budowie i urządzeniu placu zabaw
dla dzieci we wsi Tarnowo.
Z poważaniem mieszkańcy wsi Tarnowo

W Radowie Ma³ym zawrza³o

REKLAMA

Policja wci¹gniêta w kampaniê
(RADOWO MA£E) W Radowie Ma³ym zawrza³o po tym, jak
policjant miejscowego posterunku wezwa³ kandydata na
wójta Wies³awa Lorenta na posterunek celem wyjaœnienia
zasadnoœci wieszania og³oszeñ wyborczych. Pod adresem
policji pad³y oskar¿enia o dzia³ania “jak za komuny”.
Wszystko rozpoczęło się w minioną środę, gdy przedstawiciel komitetu wyborczego Wiesława Lorenta, Paweł Jankowski zaprosił
wójta Józefa Wypijewskiego na organizowaną przez komitet Samorząd
XXI debatę. Jak nam powiedział pan
Jankowski, wójt wyraził zgodę i zaczęto w Radowie Małym wywieszać
ogłoszenia. Debata miała odbyć się
po meczu Radovii z Zorzą przed
Domem Sportowca. Gdy wywiesza-

Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz Klub
Honorowych Dawców Krwi w
Łobzie zapraszają na uroczystą
akademię z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz Dni Młodzieży PCK.
Akademia odbędzie sie 24 listopada 2006 r. (piątek) o godz.
16.00 w Zespole Szkół im. T.
Kościuszki w Łobzie przy ul.
Niepodległości 54.
REKLAMA
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no ogłoszenia, kandydat na wójta
Wiesław Lorent odebrał telefon od
policjanta, który – jak twierdzi Paweł
Jankowski - nakazał wstrzymać wywieszanie ulotek i stawić się następnego dnia, w czwartek, o 12.00, celem
wyjaśnienia sprawy.
- Policjant powiedział, że wójt
Wypijewski nie życzy sobie wywieszania ogłoszeń, bo nie weźmie
udziału w debacie. - mówi Jankowski. To on w czwartek poszedł na
posterunek. Jak mówi - policjant
zaczął wycofywać się ze sprawy. Na
dzień przed debatą Wiesław Lorent
otrzymał pismo od wójta Wypijewskiego, w którym stwierdzał on, że
owszem, wyraził wstępnie zgodę na
udział w debacie, ale oczekiwał
uzgodnienia szczegółów. “Treść
ogłoszenia debaty ustalona została
przez Pański komitet bez mojego
udziału. Jeśli Pan sam sobie przygotował sposób zadawania pytań. Jeśli Pan sam sobie wybrał prowadzącego debatę. Jeśli Pan sam sobie
wyznaczył miejsce debaty, to takie

jednostronne przygotowanie debaty zwalnia mnie z obowiązku
udziału w niej” - napisał wójt Wypijewski.
W związku z tą sprawą komendant KPP w Łobzie podinsp. Zbigniew Podgórski wydał komunikat,
w którym poinformował, że w dniu 15
listopada KPP w Łobzie została poinformowana o nieprawidłowościach związanych z trwającą kampanią wyborczą do II tury wyborów na
wójta. “Nieprawidłowości miały dotyczyć umieszczania plakatów wyborczych na terenie gminy Radowo
Małe. W wyniku dokonania sprawdzeń ustalono, iż nie naruszono porządku prawnego – stwierdzono także, że sprawa nie należy do kompetencji Policji.”
Debata odbyła się w wyznaczonym miejscu i czasie. Pytania zadawali mieszkańcy. Wiele z nich dotyczyło spraw z minionej kadencji. Pod
nieobecność kontrkandydata wójta
Wypijewskiego odpowiadali na nie
kandydat na wójta Wiesław Lorent i
radny Stefan Remiśko. Wielu rozchodziło się po debacie ze świadomością,
że nieobecny wójt strzelił sobie dwa
“samobóje”; wciągając w kampanię
wyborczą policję i nie przychodząc
na debatę. Czy to zdecyduje o wyniku głosowania, przekonamy się w
najbliższą niedzielę.
KAR

REKLAMA

Ferma Drobiu Kościuszki k/Nowogardu

zatrudni 2 osoby
elektryka i mechanika traktorzystę.
Dobre warunki pracy i płacy.
Tel. 091 39 18 314, 602-299-789
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Iñsko p³aci za bioetanol
Jedna z ostatnich uchwa³ ustêpuj¹cej rady

Wykup mieszkañ
a ich utrzymanie
(£OBEZ) Ustêpuj¹ca rada
miejska w £obzie, podczas
ostatniej roboczej sesji
zajê³a siê wykupem
mieszkañ komunalnych
przez najemców.
Radni podjęli uchwałę przewidującą nawet 99% bonifikatę przy wykupie mieszkania przez najemcę. Kosztami przygotowania nieruchomości do
sprzedaży obciążony ma być kupujący.
Gmina na ten poczet pobierze 500 zł w
formie zaliczki. Zaliczka ta nie zostanie
zwrócona w przypadku wycofania się
nabywcy. W razie wycofania się gminy
całość pieniędzy zostanie zwrócona.
Płatność za mieszkanie, po zastosowaniu bonifikaty, będzie można rozłożyć
na dwie raty. Ta 99% ulga dotyczyć
może tylko jednego mieszkania nabywanego przez najemcę. Wnioski o wykup mieszkań można składać do końca
2007 roku, kiedy wspomniana uchwała
przestanie obowiązywać.

Uchwała, a zwłaszcza zawarta w
niej bonifikata, wzbudziła sprzeciw
części radnych. Radny Leszek Gajda
argumentował, że tak wysoka bonifikata może skłonić do wykupu mieszkań
tych, których nie stać będzie później na
ich samodzielne utrzymanie. Radny
proponował zmniejszenie jej do 85%.
Pozostali radni nie poparli jego stanowiska.
Problem ten poruszony został raz
jeszcze podczas debaty wyborczej z
kandydatami na burmistrzów Łobza 7
listopada.
Wszyscy kandydaci zgodnie
twierdzili, że należy kontynuować
proces wyprzedawania mienia komunalnego, w szczególności zaś mieszkań. Mirosława Jędrzejczak poruszyła ponownie problem stanu mieszkań,
po wykupieniu ich przez niezbyt
zamożnych najemców. Jak stwierdziła, część mieszkań może znaleźć się w
jeszcze gorszym stanie, niż dotychczas. Kandydaci zgodnie stwierdzili,
że jest przecież jeszcze opieka społeczna i gmina na pewno nie zostawi
tych ludzi samym sobie.
(gp)

Rozpoczê³a siê kampania multimedialna

„Rodzina razem
przeciw AIDS”

Tematem tegorocznej społecznej kampanii multimedialnej dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS ma być promowanie wartości rodzinnych. Honorowy patronat nad kampanią objęli: Minister Zdrowia, Minister Edukacji oraz Główny
Inspektor Sanitarny. Istotnym elementem kampanii jest uświadomienie każdemu, że problem HIV/AIDS dotyczy wszystkich, także naszych rodzin. Na
kształt kampanii miały wpływ badania, z których wynika, że wzrasta liczba
zakażeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych szczególnie wśród ludzi młodych. W Polsce do końca 2005 roku 50% zakażeń to grupa wiekowa
20-29 lat, a 25% 30-39 lat. Tegoroczna kampania przebiega pod hasłem
“Rodzina razem przeciw AIDS”. W czasie kampanii promowany jest model
rodziny, w którym związek dwojga ludzi oparty jest na wzajemnej miłości,
wierności zaufaniu. Nie ma w nim miejsca na ryzykowne zachowanie, a najważniejsze jest dobro drugiego człowieka. Tylko silna i wzajemnie wspierająca się rodzina może dać każdemu z jej członków poczucie bezpieczeństwa.
Najważniejszym miejscem gdzie kształtuje się osobowość młodego człowieka jest dom. Pogłębianie więzi rodzinnych opartych na wzajemnym szacunku,
zaufaniu i otwartości oraz rozumienie i dostrzeganie potrzeb dziecka, stanowi
podstawę właściwego rozwoju, a tym samym pomoc przy podejmowaniu
właściwych decyzji. Informacje na temat kampanii można znaleźć również na
stronie internetowej www.aids.gov.pl oraz pod numerem telefonu 022 692
82 26. Najważniejsze jednak to rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. W ten
sposób osiągniemy najwięcej.
Stanisława Podyma
REKLAMA
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JAK NIE W WÊGORZYNIE,
TO W IÑSKU

(IŃSKO) 8 listopada – jak informował „Głos Szczeciński” – władze Ińska
przegrały proces sądowy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Proces sądowy
z agencją kosztować będzie mieszkańców gminy prawie pół miliona złotych.
Według sądu, gmina bezprawnie oddała prywatnej spółce ziemię otrzymaną dziesięć lat temu od ANR. Dlatego ma zwrócić Agencji równowartość gruntów z odsetkami. Razem to około 450 tys. zł.
W 1996 roku oddział terenowy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie ANR) oddał gminie bezpłatnie na własność ponad dwa hektary ziemi w Ińsku. Przez dziesięć lat grunt mógł być wykorzystywany tylko
na zadania własne gminy, np. przy budowie wodociągów, kanalizacji itp.
Jednak kilka lat temu ziemia trafiła do prywatnej spółki, która buduje na niej
fabrykę bioetanolu. Gdy afera wyszła na jaw, Agencja oddała sprawę do
sądu, żądając zwrotu wartości gruntu. Sąd przyznał rację Agencji. Wyrok
nie jest prawomocny. Nie wiadomo, czy władze Ińska odwołają się.
(r)

ZADUSZKI W ARCHIWUM
(STRZMIELE)
Archiwum Państwowe w Szczecinie odbywa w swej
strzmielowskiej filii rokroczne Zaduszki. Po mszy w
intencji zmarłych
pracowników tej
instytucji są odsłaniane kolejne tabliczki upamiętniające zasłużonych archiwistów.
Niejednokrotnie
tak bywało, że
wspominani archiwiści działali na polu
historii i parali się piórem.
W tym roku wmurowano w sali
kominkowej pałacu tabliczkę z nazwiskiem Mirosława Lalaka. Odsłoniła ją
Lidia Lalak-Szawiel siostra naukowca.
Doktor M. Lalak (1955-1999)-filolog polski-pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim. W stanie
wojennym był internowany. Parał się
krytyką literacką, ale najważniejsza
dlań sprawą było wykreowanie periodyku literackiego w Szczecinie. Dzięki
Jego organizacyjnej i redaktorskiej pracy wyszły „Pogranicza”. (Do dziś ukazały się 63 numery).
Mirosław Lalak zginął przedwcześnie w wypadku samochodowym.
Spoczął w rodzinnym grobowcu na
łobeskim cmentarzu.
W tym roku Mszę św. odprawił
dziekan dekanatu Łobez, gospodarz
kościoła filialnego w Strzmielach, ks.
Stanisław Helak.
Po mszy uczestnicy nabożeństwa
wzięli udział w sesji naukowej. Profesor
Kazimierz Kozłowski-dyrektor Archiwum Szczecińskiego przywitał archiwistów i zaproszonych gości ze środoREKLAMA

wiska lokalnego. W Tej części spotkania Czesław Szawiel w krótkim, lecz
pięknym eseju wspominał Mirosława
Lalaka.
Profesor Radosław Gaziński, dyrektor biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wspomniał byłych pracowników biblioteki, mówił również o historii, zbiorach i planach kierowanej przez
siebie placówki naukowej.
Profesor Tadeusz Krawczak - dyrektor Archiwum Akt Nowych w stolicy zapowiedział niebywałą gratkę wystawę wyśmienitych zbiorów
(głównie militariów) Jana Bielatowicza
(1913-1965) z Wielkiej Brytanii
w Międzyzdrojach.
Następnie wspomniano i omówiono wiele inicjatyw lokalnych związanych z Sydonią.
Potem w podziemiach przy kominku trwały niekończące się rozmowy, w których uczestniczyli przedstawiciele władz gminy z Łobza i Radowa, nauczyciele, pracownicy Centrum Informacji Turystycznej, reprezentanci stowarzyszeń „Łabuź” i
„Okruchy Pamięci...”
Ludwik Cwynar

tygodnik łobeski 21.11.2006 r.

REKLAMY

Og³oszenie o przetargu
Na podstawie art. 13, ust. 1, art. 37, ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Dobrej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż udziałów 17/1000 w nieruchomości zabudowanej
położonej w obrębie miasta Dobra.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o powierzchni 851 mkw; zabudowana
budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem na garaże oznaczona w ewidencji
gruntów numerem ewidencyjnym 2001/2, położona przy ulicy Traugutta 7a.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19619 w Sądzie Rejonowym w Łobzie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Cena wywoławcza nieruchomości 1980,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych
dziesiątek w górę tj. 20,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 236,80 zł (dwieście trzydzieści sześć złotych
osiemdziesiąt groszy).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 198,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóźniej do dnia 13 grudnia 2006 roku do godziny 15.00.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 15 grudnia o godzinie 12.00.
W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia
nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w
ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Burmistrz Dobrej może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości
uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. 091 39 14 535.
REKLAMA
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MATURY PRÓBNE W LICEUM W RESKU
W naszej szkole uczniowie otrzymali również możliwość zdawania
przedmiotów dodatkowych: czwartych i piątych, z matematyki, fizyki,
chemii, wos-u, historii, biologii, geografii. Mogli w ten sposób sprawdzić się ze
wszystkich przedmiotów, które zadeklarowali zdawać w maju 2007 roku.
Młodzi ludzie, niestety, nie wiedzą
do końca, czy wybrać wersję podstawową czy też rozszerzoną. Uczelnie
nie określiły ostatecznie swoich kryteriów odnośnie naboru, MEN nieustannie dokonuje zmian, które powodują
dezorganizację ich przygotowań matu-

(RESKO) Zgodnie z przyjętym
przez MEN harmonogramem, w dniach
15-17 listopada 2006 roku, w naszej
szkole zostały przeprowadzone matury próbne. Przystąpili do nich wszyscy
uczniowie klas trzecich - łącznie 69
osób. Przymiarka przedmaturalna
trwała trzy dni; podczas niej uczniowie
zmagali się z przedmiotami na wybranych przez siebie dwóch poziomach:
podstawowym i rozszerzonym.
Pierwszy dzień to tradycyjnie język polski, 10 uczniów zdecydowało
się na formę rozszerzoną, pozostali
podstawową.
Podczas drugiego dnia przyszli maturzyści wypowiadali się pisemnie z
REKLAMA

wybranego języka nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego. Wersję rozszerzoną j. niemieckiego wybrały 3 osoby, 8
uczniów poziom podstawowy. Jeśli chodzi o j. angielski, to większość uczniów
zadeklarowała zakres podstawowy- 61, 8
osób wybrało język w wersji rozszerzonej. Młodzież z naszego liceum zdecydowanie preferuje j. angielski na przyszłym
egzaminie maturalnym.
Natomiast jeśli chodzi o trzeci
przedmiot, zdawany także obowiązkowo, młodzież dokonała wyboru pomiędzy historią, wiedzą o społeczeństwie,
biologią i geografią. Tu relację procentowe między zakresem podstawowym a
rozszerzonym były zbliżone.

ralnych. Niepokoją uczniów zwłaszcza
kwestie procentowego przeliczania egzaminu podstawowego na rozszerzony.
Nie są pewni dokonanych na dzień dzisiejszy wyborów zakresu zdawanych
przedmiotów.
Myślę, ze próbny egzamin maturalny został przeprowadzony zbyt wcześnie, uczniowie zrealizowali dwa lata
materiału programowego, są w trakcie
powtórek. Sadzę, że mógł nastąpić późniejszym terminie. W naszej szkole zostanie przeprowadzona kolejna matura
próbna na początku przyszłego roku.
Agata Popielarz

SYBIRACY
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Krzy¿e Zes³añców Sybiru wrêczone

„Taka to by³a ma dola przeklêta”
Zes³aniec Sybiru
To ja wyrwany z ojczystej ziemi wołyńskiej
Ciągnięty jak więzień koleją na wschód
Doznałem krzywdy, zniewagi i groźby
A towarzyszyły mi pragnienie i głód.
To ja zesłaniec:
Postać mała wychudła i blada
Wzrok groźny, surowy i chłodny
Brzuch wielki wypchany trawą
A wciąż głodny.
To ja jadłem psy i koty
Padlinę zwierząt i drobiu
Wybierałem z gniazd ptakom jaja i pisklęta
Taka to była ma dola przeklęta.
To ja widziałem białe jak śnieg
Wyschnięte solne stepowe jeziora
Wysokie łuny stepów płonących
I stada wilków w lasach wyjących.
Przeżyłem upalne lata i srogie zimy
Tyfus, gruźlicę i inne choroby kładące polskie rodziny
Wszy, pchły, pluskwy i inne gadziny
I burze śnieżne w okresie zimy.

(ŁOBEZ) W minionym tygodniu wicewojewoda Marcin Sychowski, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Sybirakom Krzyże
Zesłańców Sybiru. Tym samym wszyscy już łobescy Sybiracy
zostali uhonorowani tym odznaczeniem.
Uroczystość miała miejsce w Łobeskim Centrum Turystyki.
Sybiraków, wojewodę i gości przywitała przewodnicząca łobeskiego oddziału Związku Sybiraków pani Ludwika Guriew.
Wprowadzono sztandar. Przewodnicząca przypomniała historię
wywózek i powrotu na łobeską ziemię. Uczniowie gimnazjum
wraz z Sybirakami przedstawili krótki program poetycki, przypomniano pieśni z okresu młodości Sybiraków, które podtrzymywały na duchu zesłańców. Zebrani nucili je wspólnie z wyraźnym wzruszeniem. Następnie wicewojewoda Marcin Sychowski udekorował Sybiraków Krzyżami. Kazimierz Zięba przeczytał swój wiersz, który mówi prawie wszystko o przeżyciach
ludzi, którzy trafili na „nieludzką ziemię”. Niech będzie komentarzem do tego spotkania.
Kazimierz Rynkiewicz

Krzyże Zesłańców Sybiru otrzymali: Daszkiewicz
Aleksander, Łopata Józef,
Michalczyszyn Hanna Barbara, Pawłowska Janina, Salwerowicz Stanisława, Wołyniec Mieczysław, Zdzieszyńska Maria, Bekier Władysława, Brzeziński Stefan, Buczek Irena, Cieszyńska Regina, Danik Janina, Downar
Antoni, Furkałowski Celestyn, Gogół Jadwiga, Jakubowska Leokadia, Janczura
Danuta, Junak Edward,
Kluczka Stanisława, Kowalewska Teresa, Lenkiewicz
Janina, Michalczyszyn Aniela, Michałowski Jan, Płuciennik – Sikorska Jadwiga, Skołucki Władysław, Szczucki
Leonard, Tymczak Irena,
Warzecha Kazimierz, Żurawska Elżbieta Paulina, Bryczkowska Elżbieta, Kowalczyk
Teresa, Krupski Józef, Krzywańska Jadwiga, Puchalski
Tadeusz, Rudzka Leokadia,
Staruch Natalia, Sudakow
Janina, Świrska Janina, Wołyniec Stanisława, Zięba Kazimierz, Żuk Maria, Pawłowska Zofia, Traczyk Maria

Wszystkim, którzy oddali na mnie głosy

dziękuję za poparcie i zaufanie.
Obiecuję godnie reprezentować
mieszkańców w Radzie Miejskiej Reska.
Renata Kulik

Przetrwałem groźne śledztwa
Za złodziejskie czyny
Z tej i innej przyczyny
Nie raz wąchałem podstawione pod nos lufy karabinu
To ja – ZESŁANIEC SYBIRU.
Kazimierz Zięba

Wszystkim Państwu,
którzy oddaliście na mnie swój głos
w wyborach samorządowych w dniu 12.11.2006 r.

serdecznie dziękuję.
Był to wyraz zaufania,
jakim zostałam przez swoich wyborców obdarzona.
Alicja Diak
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Gryfice straci³y 2 radnych, trzeci w poczekalni, zyska³ £obez i Goleniów

JAK G£OSOWALIŒMY
NA RADNYCH DO SEJMIKU

(WOJEWÓDZTWO) W tej kadencji powiat ³obeski po raz pierwszy bêdzie mia³ radnego
sejmiku – Halinê Szymañsk¹, która otrzyma³a w naszym powiecie ponad 3000 tys.
g³osów, a ponad dwa tysi¹ce w innych powiatach okrêgu. Najwiêkszym przegranym jest
powiat gryficki (gdzie by³a najwy¿sza w okrêgu frekwencja), który utraci³ trzech radnych
sejmiku; chocia¿ los jednego jeszcze siê wa¿y. Dwóch dotychczasowych radnych w
sejmiku – Bogus³aw Lepper i Miros³aw Barcikowski nie uzyska³o mandatów. Trzeci
dotychczasowy radny – Zygmunt Dziewguæ – czeka na rozstrzygniêcie wyborcze w
Nowogardzie. Je¿eli burmistrzem zostanie tam Kazimierz Ziemba z PSL (a raczej na to siê
zanosi), to Dziewguæ wejdzie do sejmiku na jego miejsce. Tak wiêc mandaty do sejmiku
w naszym regionie roz³o¿y³y siê doœæ proporcjonalnie, je¿eli chodzi o podzia³
terytorialny; uzyskali je mieszkañcy £obza, Goleniowa, Golczewa, Œwinoujœcia
i – przy wygranej Ziemby w Nowogardzie – Gryfic.
RADNYMI W SEJMIKU ZOSTALI
PO - Michał Łuczak (14742), Radosław Majdan
(15262), Andrzej Niedzielski (4197), Norbert Obrycki
(5843), Cezary Urban (8795), Olgierd Geblewicz
(8314), Izabela Grabowska (5027), Marek Hok (7988),
Grażyna Sztark (6733), Władysław Husejko (10161),
Aleksander Buwelski (6570), Jan Olech (5300).
PiS – Małgorzata Jacyna-Witt (18901), Lech Bartnik (4186), Halina Szymańska (5052), Andrzej Subocz
(9194), Piotr Kroll (5301), Wacław Klukowski (4391),
Paweł Mucha (3576).
Lewica i Demokraci – Zygmunt Meyer (9405),
Elżbieta Piela-Mielczarek (7108), Jerzy Kotlęga
(5699), Marek Kęsik (4973), Józef Faliński (8414).
PSL – Kazimierz Ziemba (5231), Jan Krawczuk
(2191), Andrzej Durka (4596).
Samoobrona – Zdzisław Berdowski (2332), Wincenty Jędruszczak (4438), Piotr Paczkowski (2531).
Poniżej przedstawiamy partie i ilość głosów, jakie
otrzymały łącznie w naszym okręgu oraz kandydatów i
ilość głosów, jakie otrzymali w naszym okręgu. Frekwencja w powiecie wyniosła 44,14 proc. (najniższa w goleniowskim – 43,29 proc., najwyższa w gryfickim – 50,83
proc.). Średnia w wyborach do sejmiku około 46 proc.
KW PSL - 15479
Kazimierz Ziemba (Nowogard)
– 5231
Zygmunt Dziewguć (Gryfice)
– 5088
Waldemar Kopczyński (Szczecin)
– 672
Wojciech Godyński (Świnoujście)
– 376
Stefan Sitkowski (Golczewo)
– 728

Mieczysław Sypień (Goleniów)
Andrzej Szeliga (Gardzin)
Piotr Niewiadomski (Rarwino)

– 1591
– 934
– 859

KW LPR - 3603
Jacek Budniak (Szczecin)
Hanka Ardzińska – Rogozińska (Płoty)
Ryszard Jeleń (Świnoujście)
Karolina Siedlewska (Świnoujście)
Ewa Kaczmarek (Świnoujście)
Bartosz Błażewicz (Szczecin)
Sandra Stawiarska (Nowogard)
Radosław Buchowiecki (Szczecinek)
Anna Adamiak (Cychry)
Agnieszka Gallos (Międzywodzie)

– 483
– 266
– 567
– 176
– 808
– 275
– 185
– 99
– 478
– 266

Marek Chabior (Szczecin)
– 151
Bożena Masacz (Szcecin)
– 213
Patryk Czyleko (Szczecin)
– 89
Grażyna Kamińska – Żuchowska (Niechorze) – 1184

KW PO - 24510
Olgierd Geblewicz (Goleniów)
Przemysław Kowalewski (Gryfice)
Stanisław Iwan (Świnoujście)
Izabela Grabowska (Golczewo)
Zbigniew Głąbiński (Pilchowo)
Mariusz Wijatyk (Łobez)
Bartłomiej Zakrzewski (Świnoujście)
Iwona Zacharczuk (Pobierowo)
Zygmunt Czarnecki (Gryfice)
Ann Stanaszek – Kaczor (Stuchowo)

KW SLD+SDPL+UP Lewica i Demokraci - 14755
Elżbieta Piela – Mielczarek (Świnoujście) – 7108
Dawid Krystek (Międzyzdroje)
– 1942
Jan Sylwestrzak (Szczecin)
– 850
Mirosław Barcikowski (Płoty)
– 2158
Konrad Szechlicki (Kamień Pom.)
– 905
Leszek Cieciórski (Gryfice)
– 1325
Zbigniew Goch (Szczecin)
– 467
KW Samoobrona RP - 8715
Nikodem Stasik (Nowogard)
Bogusław Lepper (Niekładź)
Władysław Bas (Resko)
Bartłomiej Kopyść (Świdwin)

– 1159
– 5830
– 801
– 120
– 521
– 114
– 231
– 57
– 62
– 88
– 270
– 131
– 243
– 53
– 62
– 176

KW KPEiR - 2657
Henryk Lasek (Szczecin)
Dariusz Czekan (Choszczno)
Józef Kijana (Pyrzyce)
Marek Wądołowski (Szczecin)
Marek Kwiatkowski (Szczecin)

– 777
– 297
– 205
– 355
– 1023

KW UPR - 1073
Joanna Zdroik (Świnoujście)
Wacław Kłaczyński (Nowogard)
Przemysław Krzywania (Nowogard)
Łukasz Cylejewski (Szczecin)
Andrzej Salwin (Ińsko)
Joanna Chomyszczak (Koszalin)

KW PiS - 15051
Włodzimierz Zasadzki (Wolin)
Halina Szymańska (Łobez)
Adam Jakubowski (Gryfice)
Euzebiusz Adamski (Goleniów)
Józef Gawłowicz (Szczecin)
Henryk Wawrowski (Szczecin)

– 3674
– 5052
– 2306
– 1145
– 621
– 616

KWW N.K. Mariana Jurczyka - 935
Zdzisława Durska (Szczecin)
Andrzej Maliszewski (Szczecin)
Ryszard Łuczak (Szczecin)
Jan Fesz (Szczecin)
Agata Hedzielska (Szczecin)
Jarosław Olczyk (Szczecin)

Zarząd Powiatowy Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Łobzie
wyraża podziękowanie
wyborcom,
którzy udzielili poparcia kandydatom
PSL do rad gmin i rady powiatu
w wyborach samorządowych 2006 r.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Radowo Małe.

Bardzo dziękuję za poparcie
w wyborach samorządowych do Rady Powiatu.
Zapewniam, że będę godnie
reprezentował Naszą Gminę
i dbał o jej rozwój.

Z poważaniem Jan Zdanowicz

– 8314
– 2585
– 3146
– 5027
– 393
– 931
– 957
– 879
– 851
– 1427

Wszystkim Wyborcom,
współpracownikom
oraz gronu Przyjaciół

serdecznie dziękuję
za oddanie na mnie
swojego głosu.
Antoni Gutkowski

Serdecznie dziękuję
mieszkańcom Gminy Łobez
za każdy oddany na mnie głos
w tegorocznych wyborach samorządowych.
Jednocześnie zapewniam,
że nie zawiodę pokładanego
we mnie zaufania.
Z poważaniem Bogdan Górecki
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M£ODZIE¯OWE WYBORY
SAMORZ¥DOWE W LICEUM W RESKU

(RESKO) Jako ostateczne zwieńczenie naszych wysiłków, 8 listopada przeprowadziliśmy w szkole Młodzieżowe Wybory Samorządowe
na podobnych zasadach, na
jakich przeprowadzane są
wybory powszechne w całym
kraju. Jednak ze względu na
problemy, jakie stwarza specyfika wyborów samorządowych (tj. głosowanie na lokalnych kandydatów do rady
gminy, powiatu, sejmiku oraz
na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta), zaproponowaliśmy swoim kolegom głosowanie jedynie na
kandydatów na burmistrza
gminy Resko. Jednym z najważniejszych zadań, jakie
przed sobą postawiliśmy,
było zachęcenie reszczan do
udziału w wyborach. Roznosiliśmy ulotki, plakaty, zachęcające do udziału w głosowaniu. Zadaliśmy sobie i innym
pytanie: Czy warto iść na
wybory?
Wielu młodych ludzi zadaje sobie pytanie, czy ta
cała zabawa w wybory ma jakikolwiek sens. Twierdzą, że
ich głos nic nie zmieni, a do
władzy i tak dojdą tacy sami
nieudacznicy jak dotąd. My
jednak na pytanie, czy warto
brać udział w wyborach odpowiadamy - TAK.
Kończąc 18 rok życia uzyskujemy nie tylko prawo legalnego kupowania piwa w

sklepie. Dużo bardziej znaczące uprawnienie zyskujemy w
sferze polityki. Możność
wzięcia udziału w wyborach
nie budzi jednak wielkiego
entuzjazmu wśród osób
wkraczających w dorosłość.
Ich podstawowe argumenty dotyczą braku realnego wpływu na politykę państwa przez oddanie głosu.
Zapominają jednak, że w systemie demokratycznym jest to
najbardziej podstawowy środek wywierania takiego wpływu. Oczywistym jest, że do
wielu z nas bardziej przemawia demonstracja górników,
którzy zrobiwszy „zadymę”
wymusili realizację swoich
żądań. W tym miejscu powinniśmy sobie zadać pytanie,
czy chcemy, aby taki styl rozwiązywania problemów panował w naszym państwie.
Czy naprawdę podoba
nam się to, że zwycięża ten,
kto ma w ręku większy kamień? Jeśli nie, zwróćmy
uwagę na bardziej pozytywne i pokojowe sposoby sprawowania kontroli nad naszymi reprezentantami. Jednym
z takich sposobów są właśnie wybory.
Projekt „Młodzi Głosują”
miał wyłącznie charakter
edukacyjny i nie wspierał
żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych i partii.
Poprzez zachętę do udziału w
wyborach chcieliśmy budo-

wać poczucie obywatelskiej
odpowiedzialności i przekonanie, że warto głosować, bo
liczy się każdy głos. Celem
projektu było także uświadomienie młodym ludziom, że
głosowanie to przywilej obywatela, a nie przykry przymus!
W środę, na każdej przerwie, każdy uczeń szkoły
mógł zagłosować na wybranego kandydata. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Szkolnej Komisji
Wyborczej dokonał przeliczenia głosów. Oto nasze
wyniki:
1. Seredyński Adam ok. 50%
2. Czerwiński Arkadiusz ok. 40%
3. Gromek Zbigniew ok. 10%
Nad przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa
Komisja Wyborcza w składzie:
przewodniczący Paweł Frost
oraz członkowie: Krzysztof
Banach i Kamil Rzędzicki.
Głosów oddanych - 128,
w tym: głosów ważnych –
128, głosów nieważnych – 0.
Frekwencja 53%.
Rzecznik prasowy
przedsięwzięcia
Anita Deuter
kl. II b LO
Koordynator
programu
Agata
Popielarz

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra, w imieniu swoim oraz
wszystkich kandydatów startujących z KWW Dla Dobra Gminy,

pragnę serdecznie podziękować

za udzielone nam zaufanie i poparcie, co znalazło odzwierciedlenie
w głosowaniu podczas wyborów 12 listopada 2006 roku.
Państwa głosy, jakie otrzymaliśmy, to olbrzymie wyróżnienie i jednocześnie ogromna odpowiedzialność. Uczynimy wszystko, co w
naszej mocy, aby Waszego zaufania nie zwieść.
Z wyrazami szacunku Barbara Wilczek
oraz kandydaci na radnych z KWW Dla Dobra Gminy.
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Wsparcie
z Sejmiku dla
kandydata PO

(ŁOBEZ) Kandydat PO
na Burmistrza Łobza, leśnik
Ryszard Sola (syn Stefana)
uzyskał wsparcie osób z lokalnego środowiska oraz
władz regionalnych PO.
W minioną niedzielę z popraciem do Łobza przybył
nowo wybrany radny Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z naszego okręgu
Olgierd Geblewicz z Goleniowa. W trakcie spotkania z lokalnymi działaczami PO
oświadczył, iż głęboko wierzy
w zwycięstwo kandydata
Platformy w wyborach na bur-

mistrza Łobza, co
da miastu i gminie
większe możliwości rozwoju w najbliższej przyszłości. Stwierdził, że
nie ma w chwili
obecnej wątpliwości, że PO będzie w
Sejmiku współrządziła, a co za tym
idzie kandydat leśnik Ryszard Sola, jeżeli zostanie burmistrzem, będzie
mógł liczyć na jego osobiste
wsparcie w promowaniu rozwiązań korzystanych dla
Łobza. W trakcie spotkania
omówiono również kwestię,
jak wielką rolę w najbliższej kadencji stanowiło będzie właściwe wykorzystanie przez gminy środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego, za
którego realizację odpowidzialny będzie Sejmik oraz pozostałe możliwości współpracy na lini samorząd gminny i
wojewódzki.
(r)

Andrzej Bola³ek, a nie Janusz £ukomski

Zmiana w sk³adzie
nowej rady powiatu
(POWIAT) Błędne obliczenia wyników wyborczych do powiatu spowodowały, że radnym przez chwilę poczuł się dyrektor
szkoły podstawowej w Dobrej Janusz Łukomski. Tak też podaliśmy w wydaniu wtorkowym Tygodnika. Na drugi dzień okazało
się, że radnym jest jednak Andrzej Bolałek z Dobrej.
Janusz Łukomski startował z listy KWW Gmina, Powiat –
Wspólna Sprawa. Po przeliczeniu głosów wyszło, że ten komitet, w okręgu nr 3 (Dobra-Radowo Małe) uzyskał 2 mandaty.
Jeden przypadł Ryszardowi Sarnie, drugi – Januszowi Łukomskiemu. Innego zdania był szef powiatowy Samoobrony Henryk Kmieć, który twierdził, że jeden mandat przypadł jego
partii. Okazało się, że miał rację. Błąd wynikał z tego, że źle
policzono głosy uzyskane w wyniku zblokowania w tym okręgu list Samoobrony i komitetu Samorząd XXI Radowo Małe.
Po powtórnym przeliczeniu okazało się, że mandat należy się
jednak Samoobronie, a na jej liście Andrzejowi Bolałkowi, który uzyskał na niej najwięcej głosów – 211.
KAR

Wszystkim Mieszkańcom Ziemi Łobeskiej,
którzy oddali na mnie swój głos w wyborach na
burmistrza Łobza i do Rady Powiatu tą drogą

chciałbym złożyć podziękowanie
za okazane mi zaufanie i docenienie mojej dotychczasowej pracy. Wspólnie na pewno możemy zrobić więcej. Ze swojej strony oferuję Państwu swoje doświadczenie, wiedzę i kompetencje. Dlatego ośmielam się prosić Państwa o oddanie Waszego głosu na mnie w drugiej turze wyborów i zapewniam, że nie będzie to głos zmarnowany.
Ryszard Sola, syn Józefa, v-ce burmistrz
Numer JEDEN na liście
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 17.11.2006r.
O P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
piekarza, cukiernika, technika technologii żywności. Tel. (091)3914-548
O P.H. “AUTEX” w Łobzie zatrudni
sprzedawcę-konsultanta części samochodowych. Tel. (091) 39 -734-11
O F.H.U “TYMPOL” zatrudni kierowcę samochodu ciężarowego kat. C +
E oraz mechanika samochodów osobowych; tel. (091) 397-40-56
O Transport Zarobkowy Stanisław
Żuczkowski zatrudni kierowcę samochodu ciężarowego Kat. C + E. Tel. 604
- 561- 854.
O “EKO-FARB” w Łobzie zatrudni kierowcę kat. C+E. Tel. (091) 397-66-42.
O “POLARIS-HURT” w Łobzie zatrudni sprzedawcę-kierowcę kat. C.
Tel.(091) 397-45-94. Kom. 604-214-766.
O “RIVAL” w Łobzie zatrudni lakiernika. Tel. (091) 397-62-21.
“RASTE” w Poradzu zatrudni stolarza
meblowego.
Kom.505116543,
502257419.
O USŁUGI TRANSPORTOWE I
HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI
w Węgorzynie zatrudnią kierowcę kat.
C+E. Tel. (091) 397-26-29.
O ZAKŁADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA w
Łobzie zatrudnią spawaczy i tokarzy.
Istnieje możliwość zatrudnienia osób,
które nie posiadają kwalifikacji. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z
pracodawcą lub pod numerem tel. (091)
397-40-41.
O Andrzej Banachowicz w Zakrzycach zatrudni pozostałego robotnika
przygotowującego drewno i pokrewni.
Kom. 604-188-258.
O “Quartet” z Nowogardu zatrudni w
zakładzie krawieckim w Łobzie na stanowiska krawiec i szwaczka. Istnieje
możliwość zatrudnienia osób, które nie
posiadają wyżej wymienionych kwalifikacji. Osoby zainteresowane prosimy
o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie pok. nr.5/tel.(091)
577-70-30.
Oferty pracy
spoza powiatu łobeskiego:
O “Spółdzielcza Agrofirma Witkowo
zatrudni w Szczecinie sprzedawców.
Osoby zainteresowane proszone są o
kontakt z pośrednikami pracy pok. nr 5.
O Zakład Przetwórstwa Mięsnego w
Gryficach (stoisko w sklepie NETTO
w Łobzie) zatrudni sprzedawców. Tel.
(091) 384-57-94.
O Przewozy Osobowe Autobusowe
“TADEX” w Chociwlu zatrudni kierowcę kat. D. Tel. (091) 562-20-06.
O “EUROTRANSPORT” w Gryficach zatrudni kierowcę kat. C+E. Tel.
(091)384-25-27.

LISTY - POLEMIKI - OPINIE
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List do redakcji

Mieszkañcy ul. Nowe Osiedle

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 03 listopada 2006 r., w sprawie remontu ulicy Nowe Osiedle uprzejmie
informuję, że problem dotyczący stanu technicznego nawierzchni ulicy Nowe Osiedle jest mi znany. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Łobza staram się, aby miasto nasze z każdym rokiem wyglądało lepiej. Dlatego też powyższy wniosek wielokrotnie proponowany był do projektu planu budżetu w latach poprzednich, lecz z powodu ograniczonych środków finansowych w budżecie gminy, nie był on ujmowany w planie wykonania. W roku bieżącym w miesiącu
wrześniu zlecono wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysami na wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ulicy Nowe Osiedle. Po opracowaniu kosztorysów koszt przebudowy ulicy określono na kwotę 600.000,00 zł.
W związku z tym w chwili obecnej w trakcie opracowywania projektu planu budżetu na rok 2007, uwzględniono powyższe
zadanie w planie budżetu, które zostanie zrealizowane po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miejską w Łobzie, ze środków
pochodzących z zaciągniętego kredytu.
Burmistrz Marek Romejko

List do redakcji

W³aœciciele gara¿y przy ul. Bocznej

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stanu nawierzchni dróg na terenie
garaży uprzejmie informuję, iż począwszy od 2003 roku do propozycji projektu budżetu gminy, zgłaszana była potrzeba wykonania remontu nawierzchni dróg dojazdowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie garaży przy ulicy Bocznej.
Niestety w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi nie było to uwzględniane do realizacji w
kolejnych latach. W roku bieżącym po raz kolejny zostało to zaproponowane do projektu planu budżetu na 2007
rok. Wykonanie tego zadania będzie uzależnione od posiadanych środków i zatwierdzenia tego w budżecie przez Radę
Miejską w Łobzie. Wywożenie śmieci z tego terenu odbywa się na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łobzie. Częstotliwość ustawienia i wywozu odpadów ustalona została na dwa razy
w miesiącu po trzy pojemniki 1100 litrów, w chwili obecnej pojemniki wystawiane są co dwa tygodnie i stoją przez
jeden dzień tak by umożliwić wyrzucanie odpadów właścicielom garaży, a nie mieszkańcom całego miasta. O takiej
częstotliwości i terminach wystawienia pojemników byli Państwo informowani poprzez ogłoszenia, które zostały
umieszczone na terenie garaży. Natomiast Straż Miejska oraz Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łobzie, podejmą odpowiednie czynności, by wyeliminować zjawisko zaśmiecania tego
terenu i tworzenia tam tzw. „dzikich wysypisk”.
Burmistrz Marek Romejko
Od redakcji: Jest tam ponad 400 garaży. Ludzie płacą podatki i w zamian dostają obietnice. Dostaliśmy pismo następującej treści: „Stwierdzono możliwość wyprofilowania korony drogi w kierunku ul. Bocznej z zachowaniem spadków
dla spływu wód opadowych. W ramach tych robót należy przełożyć wjazd z trylinki o pow. około 10 mkw. Roboty zostaną
wykonane do dnia 30 czerwca 2004 r.” Podpisał z-ca burmistrza Ryszard Sola. Jak nas poinformował „garażowicz”, nie
zostało to wykonane. Likwidacja śmieci, chaszczy i stojącej wody nie wymaga ogromnych nakładów, lecz chęci. I tylko
tyle. Może następny burmistrz będzie miał ich więcej.

List do redakcji
Społeczny Komitet Ochrony Przyrody
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Zachodniopomorskiego
Dom Kultury w Łobzie
Dnia 19 października 2006 r. przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie przeprowadzili wizję lokalną na terenie starego
boiska od strony dawnego TOS-u. Przedmiotem oględzin było zlokalizowanie rury, z której prawdopodobnie przedostają sie nieoczyszczone ścieki. W trakcie oględzin stwierdzono, że znajdująca się przy
końcu starego boiska rura jest sucha i w dniu oględzin nie było niekontrolowanego odpływu ścieków.
W dniu 24 i 25 października 2006 r. przeprowadzona została także kontrola, na terenie następujących
Zakładów znajdujących się w pobliżu starego boiska, których działalność mogłaby prowadzić do niekontrolowanego odpływu ścieków:
- Zakład Usługowo – Handlowy, Mechanika Pojazdowa – Badania Techniczne – Sklep S.C. Danowski
T., Danowski I.P. Przy ul. Niepodległości 25 w Łobzie
- Zakład Napraw Pojazdów Samochodowych, Henryk Mikulski przy ul. Niepodległości 25 w Łobzie.
W związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej na terenie w/w Zakładów stwierdzono duże nieprawidłowości związane z gospodarką wodno-ściekową. W toku kontroli nie było możliwości zapoznania się, ze względu na jej brak, z dokumentacją techniczną ustalającą przebieg kanalizacji istniejącej na
terenie Zakładów. Podczas kontroli udostępniono umowy oraz faktury za zaopatrzenie w wodę, jak
również za wywóz nieczystości płynnych. Z przedstawionej dokumentacji wynikają duże rozbieżności
dotyczące ilości odprowadzanych nieczystości ciekłych, które są nieproporcjonalnie małe w stosunku
do ilości pobranej wody na cele socjalno – bytowe. W wyniku kontroli stwierdzono, że istnieje prawdopodobieństwo przedostawania się nieoczyszczonych ścieków do płynącej nieopodal rzeki Regi. Mając
powyższe na uwadze koniecznym i niezwłocznym wydaje się zabezpieczenie zbiorników bezodpływowych przed ewentualnymi przeciekami. Ze względu na właściwość organu wynikającą z art. 5 ust. 6
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.
U. 05.236.2008 z późniejszymi zmianami), wyniki kontroli związanej z gospodarką wodno – ściekową,
przekazane zostały pismem z dnia 31 października 2006 r., znak: OŚ. KT. 0552-9/06 do Burmistrza Łobza
z prośbą o niezwłoczną interwencję w niniejszej sprawie.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Zbigniew Pałubiak
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
Q Kupię mieszkanie w Łobzie 4 lib
3 pokoje, I piętro. Tel. 0505 373 703.
Q Firma kupi mieszkania 1,2 i 3
pokojowena terenie Łobza Zadzwoń 091397 43 42 Kom. 0 600
265 547.
Q Kupię mieszkanie - 1,2,3 lub
4 pokoje w Łobzie. Tel. 0 693
543 205.
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

MOTORYZACJA
Q Sprzedam używane części do
Nissana 100NX, opony używane
zimowe rozmiar 195/65 R15. Tel.
604 819 965.

INNE
QSprzedam piękne pianina. Tel.
501 692 145, 501 150 894.
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

INNE

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

QDo wynajęcia w Łobzie lokal użytkowy 60 mkw. Cena 500 zł/miesiąc.
Tel. 091 397 43 42, 0600 265 547.

QWykonam usługi tokarskie. Tel.
697 429 534.

Q Lokal do wynajęcia 25 mkw. Resko. Tel. 091 395 10 87,
694 432 456.

Q Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 091 397 33 65.

QLokal 25 m2 w centrum Łobza wynajme 600 zł. tel. 091 3973940,
0600265547
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.

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

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

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.

Reklama
w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

QKupię owies, owies bezłuskowy,
pszenicę, żyto. Tel. 0693 841 304.
Q Sprzedam komodę i ławę typ
retro kolor sosna zielona. Cena
700,00 zł. Tel. 091 397 44 85, 0
606 492 409.
REKLAMA
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Debata wyborcza o sprawach Radowa Ma³ego

Lorent zaprosi³, wójt nie przyszed³

G³os zabiera³ radny Stefan Remiœko
z komitetu Samorz¹d XXI, który rekomendowa³
Wies³awa Lorenta na wójta gminy.

(RADOWO MAŁE) Toczące się z
wolna życie w Radowie Małym ożywiła kampania wyborcza. Druga tura
wyborów, w której zmierzą się ze sobą
urzędujący wójt Józef Wypijewski i
Wiesław Lorent, wywołała niespodziewanie wiele emocji za sprawą zaproponowanej przez komitet Wiesława Lorenta debaty o problemach gminy. Debata odbyła się w minioną sobotę. Niestety, nie pojawił się na niej wójt Wypijewski twierdząc, że nie uzgodniono z
nim jej przebiegu i warunków. Wielu
obecnych na debacie uznało, że wójt bał
się stanąć oko w oko z wyborcami, bo
zbyt dużo problemów jest nie rozwiązanych. Na spotkaniu było około 60
osób. Debata była spokojna i rzeczowa.
Prowadził ją pan Robert Banaś. Okazało się, że ludzie interesują się sprawami
gminy i jej los nie jest im obojętny.
Jedno z pierwszych pytań dotyczyło młodzieży i świetlic. Pytający
powiedział, że w innych wsiach świetlice są, a w Radowie Małym nie ma.
Młodzi ludzie spędzają wolny czas na
przystanku autobusowym pijąc alkohol, za co byli ukarani mandatami.
– Gdy zostanę wójtem, to zacznę
te problemy rozwiązywać – obiecał
Wiesław Lorent - Na naszym terenie są
tylko dwie świetlice gminne. – przypomniał.
Głos zabrał radny Stefan Remiśko z
komitetu Samorząd XXI, który rekomendował Wiesława Lorenta na wójta gminy.
– Za kilka dni zostanie otwarty
tutaj klub, dzierżawiony przez prywatną osobę. Uważam, że musiał on tutaj
powstać. W miejscowości liczącej 1,5
tys. mieszkańców jest on konieczny, a
przestanki i inne miejsca nie mogą być
miejscami spotkań. Tutaj miała powstać
jeszcze jedna świetlica, na którą odłożyliśmy 25 tys. zł. Na tą świetlicę mieliśmy
otrzymać dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego. Tak jednak się nie
stało, ale myślę, że bez względu na to, kto
zostanie wójtem, doprowadzimy
wspólnie do jej powstania.
– W Radzimiu stoją opustoszałe
bloki, które w dodatku notorycznie są

okradane. W gminie mamy wiele młodych
rodzin, które nie mają gdzie mieszkać. Czy
nie uważa pan, że należy coś z tym zrobić.
– zapytał kolejny mieszkaniec.
– Wójt miał tą sprawą się zająć. Z
tego co wiem miał to zgłosić do TBS –
u. Jak widać wójt nie zajął się tą sprawą.
Myślę, że więcej w tej sprawie powiedzieć może nam radny Stefan Remiśko
– odpowiedział Wiesław Lorent.
– Sprawę tą poruszaliśmy kilkakrotnie na sesjach rady gminy. Dyrektor
TBS jest obecnie poszukiwany przez
urząd gminy. Dla mnie sytuacja jest niezbyt jasna. W urzędzie gminy znajduje
się umowa, która mówi wyraźnie, że
TBS zajmie się wspomnianymi terenami i doprowadzi je do porządku. W
związku z tym uważam, że sprawę tą
należy skierować do sądu i wywłaszczyć dotychczasowego właściciela. W
tą sprawę zaangażowana była nawet
pani poseł Kochan. Nic jednak dotąd nie
zostało zrobione.
Kandydat na wójta rozpoczął kolejny temat spotkania.
– Jednym z problemów, którym
chciałbym się zająć jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Droga do
Radowa Wielkiego jest niebezpieczna i
brakuje tam chodnika, którego wybudowanie – jak twierdzą drogowcy – nie
pochłonie zbyt dużych środków.
Chciałbym również organizować tutaj
tzw. białe niedziele. Wielu z nas nie jest
zbytnio zamożnych i nie stać nas na
wyjazd do miasta, do lekarzy. Można
organizować takie niedziele dość często. Wystarczy trochę za tą sprawą
“pochodzić” i załatwić parę kontaktów.
Wielu z nas bowiem nie ma na co dzień
dostępu do podstawowej opieki medycznej. Chcę również jak najczęściej
organizować takie spotkania i konsultować swoje decyzje z mieszkańcami.
Jestem gotów powołać radę społeczną,
która pomagałaby mi w rządzeniu
gminą. Trzeba współpracować z każdym. Także ze spółdzielnią mieszkaniową. – stwierdził Wiesław Lorent odpowiadając na pytanie, dlaczego na terenie osiedla nic się nie robi.
– Czy uważa pan, że gmina po-

winna wspomóc inwestujące jeszcze
tutaj firmy? Czy myśli pan, że należy
tutaj pomóc firmie “Tomex”? - zapytał
jeden z zebranych.
– Wójt powinien dbać o wszystkich i powinien stworzyć korzystne
warunki dla wszystkich firm – odpowiedział kandydat na wójta.
– Sprawę firmy pana Bałamącka
poruszaliśmy na sesjach niejednokrotnie i uważam, że przedsiębiorstwu zatrudniającemu tutaj 80 osób należy
pomóc – dodał radny Remiśko.
– Czy ma pan jakąś wizję na temat
służby zdrowia na terenie gminy? Konieczny tutaj byłby choćby stomatolog. Należy też pomyśleć o sprowadzeniu z powrotem pielęgniarek do szkół –
stwierdził jeden z gości.
– Sprowadzenie lekarza nie jest
problemem. Lekarze chcą tutaj przyjeżdżać i przyjmować pacjentów. Są to
dla nich przecież pieniądze. Trzeba
tylko złożyć im konkretne propozycje
– odpowiedział Wiesław Lorent.
– To skoro jest to takie proste, to
dlaczego tego nie ma? - zapytał ponownie mieszkaniec.
– Myślę, że to pytanie należy
zaadresować do pana Wypijewskiego –
odpowiedział Wiesław Lorent.
– To pytanie jest także do obecnych tu byłych radnych i również do
pana. Był pan przecież urzędnikiem
gminy – ripostował mieszkaniec.
– Gdy byłem urzędnikiem, lekarz
tu jeszcze był. Była również pielęgniarka w szkole – odpowiedział Lorent.
– W ubiegłym roku poruszałem
kilkakrotnie sprawę stomatologa na sesjach i moje racje nie znalazły zrozumienia u wójta – stwierdził radny Remiśko.
– Dlaczego tak dużo płacimy tutaj za garaże. Więcej niż za mieszkania.
Czy pan jako przyszły wójt będzie
potrafił to zmienić? - zapytał jeden z
mieszkańców.
– Podatki ustala rada. Każdą taką
sprawę należy przedyskutować z
mieszkańcami – stwierdził kandydat.
– To nie jest tak do końca. Z Ministerstwa Finansów rada dostaje konkretne wytyczne, których musimy się

trzymać. – stwierdził radny Remiśko.
Jeden z mieszkańców zapytał o
przyszłość ogródków działkowych.
– Działkowcy powinni zorganizować się i stworzyć zarząd, któremu
będzie można przekazać działki – odpowiedział kandydat.
Podczas debaty nawiązywano do
nieobecności wójta Józefa Wypijewskiego.
– Uważam, że większość z tych
pytań powinna trafić do byłego wójta,
który być może przestraszył się i nie
pojawił się tutaj – zauważył jeden z
zebranych.
– Wszyscy tutaj narzekamy na
pana Wypijewskiego – stwierdził radny
Władysław Bławzdziewicz – Ja natomiast chciałbym mu podziękować za
współpracę i osiągnięcia tej kadencji. W
Radowie Małym na kolonii powstał
wodociąg. Powstał odcinek drogi. Na
następny rok mamy odłożone 880 tys.
zł na remont kolejnego. Dziwią mnie te
zarzuty.
Słowa radnego skomentował Jacek
Sira, radny minionej kadencji.
– Z wójtem współpraca układała
się naprawdę ciężko. Jego działania
widać może w Radowie Małym, ale co
np. z Gostominem? - zapytał.
– Walczyłem o Radowo Małe i
kolonię – odpowiedział radny Bławzdziewicz.
– Panie radny. Na ostatnich komisjach walczyłem o tą drogę. Tyle, że na
komisjach pana nie było. Wywalczyliśmy na przyszły rok 800 tys. zł na remont tej drogi – wtrącił radny Remiśko.
Kolejne pytanie dotyczyło klubu
sportowego Radovia.
– Należy zadbać przede wszystkim o rozbudowę tej płyty. Nie można
jednak płyty głównej budować daleko
od zaplecza. Boisko należy obniżyć o
metr i stworzyć naturalną trybunę –
stwierdził kandydat.
– Jak widzi pan rolę wójta i rady
w życiu gminy? - zapytał mieszkaniec.
– Praca wójta nie może polegać
jedynie na wykonywaniu uchwał rady
– odpowiedział Wiesław Lorent.
– Czy zostaną rozpoczęte prace,
związane z budową boiska w Orlu? padło kolejne pytanie.
– Jest już teren. W każdej miejscowości takie zaplecze powinno zaistnieć. Nie wiem dlaczego do tej pory tam
nie powstało – odpowiedział.
(r)
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Ranking strzelców powiatu łobeskiego

Gradus królem strzelców
na pó³metku
10 Radovii i cenne remisy
Strzelcem dwóch poprzednich kolejek został
Marek Drożdżewski z Radovii, który wszedł do rankingu dwoma trafieniami; dwa tygodnie temu w meczu z Kłosem i tydzień temu strzelając piękną
bramkę w okienko Fagusowi w Kołbaczu. W tej
kolejce ten świetny technicznie i bardzo doświadczony, ale chyba zbyt mało wykorzystany obrońca
Radovii strzelił kolejną bramkę i gdyby Radovia
miała stopera, który mógłby go zastąpić, Marek
mógłby grać w pomocy lub ataku i byłoby to z
większą korzyścią dla zespołu. Radovia nadrobiła
bilans bramkowy w meczu z Zorzą, strzelając 10
goli, bo do tej pory nie był on imponujący. Gdyby
napastnicy wykorzystali większość tzw. setek w
tym meczu, wynik mógłby być podwojony, a to
przewróciło by nasz ranking do góry nogami. Niestety, rewolucji nie będzie. Citko - Tomaszkiewicz
i Rylling co prawda dołączyli do Iwachniuka, ale
nadal poza „pudłem”.
Ostro idzie w górę Damian Padziński, który
dwoma trafieniami w meczu Sarmaty w Szczecinie
ze Świtem wskoczył na “koło” Gradusowi i ten musi
już czuć jego oddech na plecach. Wiosna zapowiada
się pasjonująco.
Padły trzy cenne remisy naszych drużyn ze
szczecińską czołówką, chociaż okazuje się, że chyba bardziej cenne dla nich, bo nasze zespoły mogły
te mecze wygrać! Mewa w końcu zagrała bardzo
dobry mecz (prowadziła 1:0) i o szczęśliwym remisie mogą mówić policzanie. Także Sarmata prowadził z liderem w Szczecinie i to raczej Świt powinien
być bardziej zadowolony z punktu. Remis Światowida z podszczecińską Iskierką w Śmierdnicy to już
spory sukces. Niezły finisz naszych zespołów. Jedynie Sparta Węgorzyno poległa z coraz lepiej grającym Orłem Prusinowo (Orzeł wygrał tydzień
temu z Mewą w Resku). Ilość strzelonych bramek
przez węgorzynian mówi sama za siebie i na wiosnę
jak nie poprawi skuteczności lub nie pozyska napastnika, to popsuje kibicom wrażenia wyniesione
z poprzedniej rundy i początku tej, gdy była rewelacją rozgrywek.
Królem strzelców na półmetku ligi został Marek Gradus. Co prawda półmetek minął dwie kolejki
temu i gramy już mecze z wiosny, ale w naszym
rankingu liczymy zgodnie z kalendarzem. KAR

Strzelcy lig powiatu ³obeskiego
11 bramek: Marek Gradus (Mewa)
9 bramek: Damian Padziński (Sarmata)
8 bramek: Paweł Graczykowski (Sarmata),
7 bramek: Kamil Iwachniuk (Światowid), Łukasz
Tomaszkiewicz, Mateusz Rylling (Radovia)
6 bramek: Wojtek Kliś (Radovia)
5 bramek: Krzysztof Kieruzel, Emilian Kamiński
(Sarmata)
4 bramki: Krzysztof Śniadek (Światowid), Jarek
Jaszczuk (Sarmata)
3 bramki: Damian Szubert, Krzysztof Gwóźdź,
Daniel Romańczyk (Sparta), Mariusz Błaszczyk
(Mewa), Marek Drożdżewski (Radovia)
2 bramki: Łukasz Olechnowicz, Wojtek Dorsz
(Sarmata), Kamil Kacprzak, Piotr Kiełtyka, Łukasz
Brona, Marcin Mosiądz (Światowid), Dariusz Kęsy,
Arek Pawłowski, Damian Gabryś (Mewa), Krzysztof Kulik (Radovia)
1 bramka: Sławek Nowak, Artur Andrusieczko,
Łukasz Rzepka, Dariusz Nadkierniczny, Paweł Samal (Sparta); Franciszek Wójtowicz (Mewa); Sylwester Michałowski, Wojtek Krakus, Marcin Grzywacz
(Światowid); Mateusz Mikołowski, Damian Dzierbicki (Sarmata), Marcin Tomaszkiwicz (Radovia).
Zespoły
37 - Sarmata Dobra
28 - Radovia Radowo Małe
23 - Światowid Łobez
21 - Mewa Resko
15 - Sparta Węgorzyno
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Niewiele zabrak³o
Tabele i wyniki
V liga
do zwyciêstwa nad liderem Orzeł Trzcińsko-Zdrój
- Piast

ŒWIT Szczecin - SARMATA Dobra 2:2 (1:0)

Sarmata: Brodowicz, Grzelak, Jaszczuk, Dorsz, Surma (80’ Nowacki), Olechnowicz, Kieruzel, Padziński, Mikołowski, Kamiński,
Graczykowski (70’ Gudełajski) oraz Łojek.
Trener: Tomasz Surma.
Bramki: Damian Padziński – 2.
W ostatnim
tegorocznym meczu o ligowe
punkty Sarmata
Dobra zremisował na boisku lidera Świtu Szczecin
2:2. Ku zdziwieniu kibiców oraz
zawodników
szczecińskiego
klubu, od pierwszych minut zaznaczyła się dość
wyraźna przewaga Sarmaty. Już w
2 min. po składnej akcji całego zespołu, Kieruzel znalazł się w sytuacji sam
na sam z bramkarzem Świtu, jednak jego strzał trafił w boczną siatkę.
Kolejne akcje doberskich zawodników stwarzały zagrożenie pod bramką
gospodarzy. W 10 min. Emilian Kamiński z pięciu metrów trafia w bramkarza Świtu, w 15 min. Sarmata traci bramkę po indywidualnej akcji zawodnika Świtu, który nie daje szans Brodowiczowi strzelając w okienko
bramki.
Mimo straty bramki zawodnicy Sarmaty stwarzają kolejne sytuacje
bramkowe. Druga połowa meczu zaczęła się od mocnego natarcia przyjezdnych. W 48 min., po dośrodkowaniu z lewej strony boiska, piłkę w polu
karnym wywalczył Damian Padziński i strzałem w długi róg uzyskał
wyrównanie. Kolejne groźne ataki Sarmatów przyniosły efekt w 55 min.;
po kapitalnym zagraniu Kamińskiego, Padziński w pełnym biegu minął
obrońcę gospodarzy i pięknym strzałem z 18 metrów umieścił futbolówkę
w samym okienku bramki miejscowych. Sarmata grając z kontry stwarza
kolejne sytuacje; najlepszą z nich w 78 min. marnuje Kamiński, który po
zagraniu Kieruzela w sytuacji bramkowej traci piłkę. W tej samej minucie
meczu skuteczną kontrę przeprowadza Świt i w zamieszaniu podbramkowym doprowadza do remisu.
Podsumowując cały mecz trzeba wyróżnić całą drużynę. W meczu
z liderem zadebiutował 16-latek Dawid Grzelak na pozycji prawego
obrońcy, który skutecznie radził sobie z najlepszym napastnikiem gospodarzy. Kolejnym debiutantem w drużynie seniorów był Marek
Nowacki, który pojawił się na boisku w 80 min. Podsumowując, Sarmata z przebiegu całego meczu był znacznie lepszym zespołem, stwarzając dużo więcej sytuacji bramkowych, niż drużyna lidera.
(r)

Tak¹ Mewê chce
siê ogl¹daæ

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

Klasa okrêgowa

44 42-11
39 38-20
37 44-17
34 42-22
33 30-20
31 45-28
25 37-26
22 29-28
20 27-40
20 27-40
19 26-26
19 28-33
15 17-36
13 14-29
13 13-21
4 16-78

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

36 40-16
32 41-25
30 37-22
27 24-20
26 30-30
25 22-19
24 31 - 26
22 18-16
21 23-30
21 23-29
20 25-30
19 21-35
18 22-29
18 24-29
16 24-44
15 12-17

Granie w planie

MEWA Resko – KP II Police 1:1 (1:1)
Mewa: Libiszewski – Kęsy, Pawłowski M., Pietrowski, Pawłowski A., Waldon, Gabryś Łukasz,
Grygiel, Konczewski Kuba, Wasiak, Gradus.
Trener: Dariusz Kęsy.
Bramka: Marek Gradus.
Tym razem Mewa stanęła na wysokości zadania i rozegrała bardzo dobry mecz. Policzanie w pierwszej połowie mieli więcej swobody i byli równorzędnym partnerem, co odzwierciedliło się w wyniku. Po długiej
wrzutce Pietrowskiego na długi róg bramki akcję zakończył Gradus strzelając głową bramkę. W drugiej połowie
trener Kęsy zdyscyplinował graczy do skuteczniejszego krycia policzan i twardy pressing okazał się najlepszą
bronią na gości. Drugą połowę reszczanie zagrali jeszcze
lepiej, ale odwieczny mankament – brak skuteczności
pod bramką przeciwnika – odebrał im radość z całkowitego zwycięstwa, które było w zasięgu ręki.
(r)

Kolejne spotkanie odbędą się dopiero 24 marca 2007. Nie ustalono jeszcze godzin rozpoczęcia
poszczególnych spotkań.

Zaplanowane mecze V ligi

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

Klasa okrêgowa

KP Police II - Vielgovia Szczecin, Masovia Maszewo - Orkan Suchań, Wicher Brojce - Iskierka
Śmierdnica, Światowid Łobez - Ina Ińsko, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Świt Szczecin, Sarmata Dobra
- Promień Mosty, Korona Stuchowo - Orzeł Prusinowo, Sparta Węgorzyno - Mewa Resko
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DYCHA ZORZY NA KONIEC SEZONU

RADOVIA Radowo Ma³e – ZORZA Dobrzany 10 :1 (4:0)
Radovia: Michał Stosio – Rafał
Rosiak, Marek Drożdżewski, Tomasz Kmieć, Emil Pilichowski,
Marcin Tomaszkiewicz, Ireneusz
Kulik (46’ Sylwester Bednarek),
Krzysztof Kulik, Łukasz Tomaszkiewicz (46’ Grzegorz Kubacki),
Mateusz Rylling, Wojtek Kliś.
Trener: Henryk Kulik.
Bramki: Łukasz Tomaszkiewicz
– 2, Wojtek Kliś – 2, Mateusz Rylling – 2, Marek Drożdżewski,
Marcin Tomaszkiewicz oraz
dwie samobójcze.
Mecz Radovii z ostatnią drużyną
tabeli był w zasadzie grą do jednej bramki. Zorza chyba pogodziła się ze spadkiem, bo nie stawiała większego oporu
i ten wynik może uznać za sprawiedliwy, bo przy lepszej skuteczności radowian mógł być podwojony. Już 4:0 do
przerwy wskazywało na wysoką wygraną i tak się stało. Jednak Radovia,
wbrew wynikowi, mając bardzo dużo
okazji, wykorzystała zaledwie kilka.

Ten wynik nie powinien nikogo
wprawiać w euforię i chyba nie wprawił. Piłkarze schodzili źli sami na siebie za te zmarnowane okazje i grę,
która na tym poziomie, w tej lidze,
wciąż pozostawia wiele do życzenia.
Zbyt dużo niecelnych podań, niecel-

nych strzałów na bramkę, gry indywidualnej, zbyt mało prób rozciągania
tej gry, regulowania tempa. Mając
wynik w kieszeni Radovia mogła pograć piłką w środku, a nawet w defensywie, wyciągając graczy Zorzy spod
ich własnej bramki, co by im ułatwiło

konstruowanie skuteczniejszych akcji w rozrzedzonej defensywie gości.
Parcie do przodu za wszelką cenę i
walenie piłki w zagęszczone pole
podbramkowe przynosi efekty z takim zespołem jak Zorza, z lepszymi
- niekoniecznie.
KAR

Liga koszykówki kadetek

POWSTA£ £OBESKI
Niewiele zabrak³o do zwyciêstwa
KLUB BIEGACZA
UKS „Olimpijczyk” Drawsko Pom. - UKS Radowo Ma³e 68:63
”TRUCHT”
(ŁOBEZ) Grupa zwolenników sportu biegowego zdecydowała się na założenie w Łobzie stowarzyszenia biegowego
pod nazwą Łobeski Klub Biegacza “TRUCHT” z siedzibą
przy Łobeskim Centrum Turystyki przy ul. Konopnickiej 42.
Tam właśnie dzięki przychylności pani Dyrektor Bożenie Pacholskiej dostali pomieszczenia na swoją siedzibę. Autorem
naszego logo klubowego jest Pan Adam Horbacz zwolennik
tej dyscypliny sportu. Zebranie założycielskie odbyło się w
dniu 14 listopada
2006r. w Łobeskim
Centrum Turystyki.
Prezesem Klubu został wybrany jednogłośnie pan Marcin
Horbacz, jego zastępcą pan Zygmunt
Draczyński, a sekretarzem pani Elżbieta
Wiśniewska. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w
naszych zajęciach.
Nasz adres: e-mail marcin_horbacz@op.pl,
tel.505533306, 507157610, 500264351
oraz 0913973148.
Pragnieniem założycieli jest zrzeszenie wszystkich osób
lubiących biegać oraz pragnących rozpocząć uprawianie
joggingu głównie biegania. Jednym z celów założycieli jest
wprowadzenie wszystkich lubiących sobie potruchtać pomaszerować czy pobiegać do systematycznego wysiłku na
bardzo krótkich dystansach. Nie tylko ludzi wprawionych w
biegach, biegających na długich dystansach. Szczególnie
pragniemy zachęcić do udziału w naszych zajęciach osoby,
które do tej pory nie biegały lub biegały niewiele, na krótkich
trasach. Wyrazem tego jest nasz program biegów śniadaniowych, które polega na spotkaniach grup na ścieżkach zdrowia przynajmniej dwa razy w miesiącu na półgodzinnych treningach.
Zapraszamy na pierwszy bieg śniadaniowy w niedzielę o
godz. 10:00 na ścieżce ekologicznej – na tzw. „patelni”.
Za Zarząd Elżbieta Wiśniewska

Dziewczęta z Radowa Małego, w sobotę, 11 listopada br.,
rozegrały trzeci mecz ligowy w
lidze kadetek, w Drawsku Pomorskim z tamtejszym UKS
„Olimpijczyk”.
Od początku spotkania
nawiązała się zacięta walka o
każdy punkt. Bardziej doświadczone i wyższe dziewczęta gospodarzy przeważały nieco w
pojedynkach pod koszem.
Drawsko postawiło na silną
obronę “każdy swego” i tylko
szybki kontratak przynosił
punkty dziewczętom z Radowa.
Po dwóch kwartach meczu wynik był bardzo niekorzystny wynosił 40 do 28 dla Drawska.

Trzecia i czwarta kwarta
była koncertowym popisem
drużynowej gry dziewcząt z
Radowa i rozgrywającej Natalii
Król, która rzuciła 37 pkt. w
całym meczu, w tym cztery
rzuty za trzy punkty. Mimo
bardzo dobrej gry w końcowym
fragmencie spotkania, mecz zakończył się porażką 68 do 63
dla drużyny z Drawska.
UKS Radowo Małe wystąpił w składzie: Emilia Piotrowicz
(3 pkt.), Natalia Król (37 pkt.),
Monika Budzyńska (9 pkt.),
Kasia Jurek (12 pkt.), Kinga
Golomska, Andżelika Górna (2
pkt.), Ania Gielar, Agnieszka
Sira, Agata Brzózka, Patrycja

Komosa, Sandra Tchurz, Ania
Tchurz i Natalia Źałobowska.
Trener Mirosław Budzyński.
Dziewczęta dziękują wójtowi Józefowi Wypijewskiemu
za pomoc w finansowaniu
uczestnictwa w rozgrywkach
Zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki Kadetek.
Następny mecz dziewczęta
zagrają z SALOSEM Szczecin na
wyjeździe, 18 listopada br.
Wszystkich miłośników sportu i
koszykówki zapraszamy na
mecz UKS Radowo Małe z MKS
Kusym Szczecin, który odbędzie się 25 listopada br. o godz.
14.00 (sobota) w hali sportowej
w Radowie Małym.
(r)
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NAPROMILOWANI

Wyniós³ szlifierkê
(ŁOBEZ) 17 listopada w Łobzie
przy ul. Kraszewskiego nieznany
sprawca po uprzednim ukręceniu
skobla przy drzwiach garażu dostał
się do wewnątrz, skąd zabrał w celu
przywłaszczenia szlifierkę kątową,
wartości 100 zł, na szkodę Heleny T.

G³odny z³odziej
(SARNIKIERZ) W okresie od 5
do 16 listopada w Sarnikierzu nieznany sprawca do uprzednim wyłamaniu okiennicy, a następnie wyważeniu okna domku letniskowego
wszedł do wnętrza, skąd dokonał
zaboru tostera oraz przypraw do
mięsa łącznej wartości 70 złotych,
czym działał na szkodę Andrzeja M.

Zatankowa³
(BRZEŹNIAK) 17 listopada w
Brzeźniaku nieznany sprawca z ciągnika MTZ dokonał kradzieży 30 litrów oleju napędowego, wartości
120 zł, działając na szkodę Romana D.

Okrad³ urz¹d
(SIELSKO) 17 listopada w Sielsku z terenu filii SP nieznany sprawca dokonał kradzieży 3 słupków
ogrodzeniowych, wartości 50 zł,
działając na szkodę Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Naczep¹ w drzewo
(GINAWA – WĘGORZYNO) 17
listopada o godz. 17:30 na drodze
Ginawa - Węgorzyno Marcin K. kierując samochodem marki Daf z naczepą, w trakcie wyprzedzania przez
autokar stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na
pobocze i uderzył naczepą w drzewo. Uszkodzeniu uległa naczepa.

W³am do „szmateksu”
(ŁOBEZ) W nocy z 17 na 18 listopada w godzinach od 17:00 do 10:00
przy ulicy Bocznej w Łobzie Adrian
B. oraz Grzegorz B. po uprzednim
wybiciu otworu w drzwiach wejściowych od zaplecza sklepu z używaną
odzieżą, z jego wnętrza dokonali zaboru pieniędzy oraz odzieży używanej łącznej wartości 100 złotych.
Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w PdOZ.

Kamieniem w szybê
(STAROGARD – PRUSIM) 17
listopada na drodze Starogard - Prusim, nieustalony kierujący samochodem osobowym marki Toyota

wykonując w miejscu prowadzenia
prac drogowych manewr wyprzedzania Fiata Uno, którym kierował
Jarosław J. uszkodził przednią szybę
w samochodzie Fiat UNO kamieniem, który wypadł spod kół sam.
Toyota.

runku rowerzysty Henryka T., w
trakcie wjeżdżania w kierunku posesji przy ul. Węgorzyńskiej zajechał
drogę rowerzyście, w wyniku czego
uderzył on w tylne koło samochodu
przewracając się na ulicę.

Ukrad³ królika

(ŁOBEZ) 14 listopada w godz.
8:55 – 9:40 w Łobzie przy ul. Niepodległości z szatni szkolnej Zespołu
Szkół nieznany sprawca dokonał
kradzieży telefonu komórkowego
NOKIA 1600 wartości 200 zł, działając na szkodę Wojciecha R.

(DOBRA) W nocy z 17 na 18 listopada przy ulicy Piłsudskiego w Dobrej nieznany sprawca, po uprzednim
wyrwaniu drewnianych drzwiczek
klatki z królikami dokonał kradzieży 1
królika rasy belgijskiej wartości 150
złotych na szkodę Wiesławy P.

Imprezowicz

Kradzie¿ w szkole

Kradzie¿ „damki”

(RESKO) 18 listopada około godziny 15:00 przy ulicy Wojska Polskiego w Resku Damian B. dokonał
kradzieży wódki, piwa oraz papierosów łącznej wartości 49,86 zł.

(WĘGORZYNO) 13 listopada
przy ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie nieznany sprawca dokonał
kradzieży roweru górskiego typu
damka o nazwie JAGUAR wartości 200 zł.

Kradzie¿ lamp

Rowerem wbrew zakazowi

(ŁOBEZ) 19 listopada o godz.
19:30 w Łobzie przy ul. Kwiatowej
nieznany sprawca dokonał kradzieży 4 lamp oświetleniowych
wartości 120 zł, działając na szkodę
Krzysztofa O.

(ŁOBEZ) 15 listopada o godz.
12:15 w Łobzie na ul. Obr. Stalingradu Zygmunt B. kierował rowerem
wbrew obowiązującemu zakazowi
sądowemu.

Nie spodoba³y siê mu ceny

(RESKO) 16 listopada w Resku
przy ul. Prusa nieznany sprawca
dokonał kradzieży dowodu osobistego, legitymacji ZUS, dowodu niepełnosprawności i książeczki medycznej należących do Anastazji A.

(RESKO) W nocy z 18 na 19 listopada w Resku na stacji paliw „HENGAZ” przy ul. Chopina, nieustalony
sprawca poprzez połamanie pleksy
dokonał zniszczenia pylonu z cenami paliw. Starty w kwocie około 500
złotych poniósł Henryk A.

Ciê¿arówka w rowie
(SIEDLICE) 13 listopada około
godz. 12:30 w Siedlicach, Wojciech
B. kierując samochodem ciężarowym Mercedes z naczepą nie zachował ostrożności, w wyniku czego
zestaw zjechał na pobocze i przewrócił się na bok.

Ci¹gnik na czêœci
(SIEDLICE) W nocy z 13 na 14
listopada w godzinach od 15:00 do
7:00 w Siedlicach nieznany sprawca
po uprzednim przecięciu skobla mocującego kłódkę drzwi wejściowych
pomieszczenia warsztatowego zabrał z jego wnętrza części ciągnika
rolniczego łącznej wartości 16.930 zł.

Atak na rowerzystê
(ŁOBEZ) 14 listopada około godziny 16:20 na ulicy Węgorzyńskiej
w Łobzie Kazimierz R. kierując samochodem WV GOLF, po wyprzedzeniu jadącego w tym samym kie-

Okrad³ niepe³nosprawn¹

(RYNOWO) 17 listopada o
godz. 16:45 w Rynowie Marian S.
kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości, wyrażonym
wynikiem 1,3 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(RESKO) 17 listopada o godz.
18:35 w Resku na ul. Rynek Sylwester P. kierował rowerem znajdując
się w stanie po spożyciu alkoholu,
wyrażonym wynikiem 0,3 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 18 listopada o godz.
0.30 w Łobzie na ul. Obr. Stalingradu, Marcin N. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwym
0,9 promila.
(ZAGÓRZYCE – ZAJEZIERZE) 19 listopada o godz. 0.40. na
drodze Zagórzyce - Zajezierze Patryk M. kierował rowerem będąc w
stanie nietrzeźwości 1,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 19 listopada o godz.
1:20 w Resku na ul. Kołobrzeskiej
Marcin K. kierował samochodem
marki Opel Vectra, będąc w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu
1,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ – ZAJEZIERZE) 15 listopada o godz. 16:20 na drodze
Łobez - Zajezierze Aleksander M.
kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,78 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 15 listopada o godz.
15:50 w Łobzie na ul. Bocznej Tadeusz A. kierował samochodem osobowym VW Golf znajdując się w
stanie nietrzeźwości (0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 16 listopada o godz.
10:30 w Łobzie na ul. Kościuszki,
Mariusz A. kierował rowerem będąc w
stanie nietrzeźwości (1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).

Wyrok
Sgn. Akt II K 493/06 Ds. 859/06
Wyrok zaoczny w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 31 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Przy udziale Prokuratora Bartosza Tymosiewicza, po rozpoznaniu dnia
31.10.2006 r. sprawy

Daniela Tomasza Waszczyka

s. Romana i Anny z d. Sobiechowska, ur. 30 kwietnia 1986 r. w Resku; oskarżonego o to, że w dniu 30 lipca 2006 r. na drodze publicznej Węgorzyno – Podlipce
kierował samochodem osobowym m-ki Renault p nr rej. ZLO-C093, znajdując
sie w stanie nietrzeźwości, wyrażonej wynikiem 0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Daniela Tomasza Waszczyka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk
w zw. z art. 34 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy
ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie go w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia
kosztów sądowych w całości.
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REKLAMA

HUMOR
TYGODNIA
Komisja Europejska postanowiła wybudować bramę w
trzecie tysiąclecie jako symbol coraz ściślejszych więzi
łączących państwa członkowskie. Wyłoniono podkomisję do przeprowadzenia przetargu, która ów przetarg
ogłosiła. Do wykonania bramy zgłosiło się trzech
oferentów: Turek, Niemiec i Polak.
Pierwszy ofertę przedstawił Turek: brama solidna,
projekt kompletny
- wszystko w porządku
- koszt: 6000 euro.
Drugi był Niemiec: projekt w zasadzie nie odbiegał od
projektu Turka, podobne wykonanie, cena: 10.000 euro.
Komisja pyta:
- Czemu aż 10.000!?
Niemiec na to:
- Solidny niemiecki projekt, solidne niemieckie materiały solidne niemieckie wykonanie, a to kosztuje.
OK.
Ostatni był Polak, który przedstawił projekt bardzo
podobny, wręcz identyczny do projektów Turka i
Niemca, ale cena wynosiła 56.000 euro. Tu komisja o
mało nie spadła z krzeseł, ale pytają czemu tak astronomicznie wysoka kwota, na co Polak:
- 25.000 euro dla mnie, 25.000 dla Szanownej Komisji za
trud włożony w przeprowadzenie przetargu i skuteczne
jego rozstrzygnięcie, a 6.000 dla Turka, bo ktoś te
bramę musi postawić...
Pani na polskim każe dzieciom opisać, jak wygląda
praca dyrektora. Po chwili pyta Jasia:
- A ty czemu nic nie piszesz? Na to Jasiu odpowiada:
- Czekam na sekretarkę.

W OBIEKTYWIE TYGODNIKA: Syn Józefa i syn

Stefana w przedwyborczym uœcisku

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 45
brzmiało: „Dobre imię się zachowuje, na nazwisko trzeba zapracować”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Antonina Kaczmarek (Dobra), Albin
Rengwelski (Resko), Telesfor Waliszewski
(Rogowo), Płocka Karolina (Łobez), Maria
Szylinowicz (Łobez), Roman Galczak
(Łobez), Barbara Kapcio (Łobez), Bogdan
Chorowski (Łobez).
Nagrodę wylosował pan
Roman Galczak z Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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