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Kazimierz Rynkiewicz
Odtrąbiona jako największa inwestycja, budowa drogi Resko –
Węgorzyno okazała się zaledwie
odcinkiem między Radowem Wielkim a Siedlicami. Piszę o tym, bo
wczoraj wyjeżdżając z Węgorzyna
do Dobrej byłem przekonany, że taką
nową drogą pojadę – tyle się na jej
temat nasłuchałem przez dwa lata. A
tu nowy asfalt dopiero na wysokości Sielska. I to chyba nie odebrany
technicznie, bo oficjalnie – sięgnąłem do gazetki, by sobie to uświadomić - “uroczyście otwarto drogę powiatową na odcinku Siedlice – Radowo Wielkie” (Nowy Tygodnik
Łobeski z 14 listopada). Jak to dobrze, że my jesteśmy stary tygodnik
i trzymamy się starych dróg (było
kiedyś takie pismo “Nowe Drogi”).
Na zdjęciu w godzinach pracy chmara urzędników starostwa z wicewojewodą na czele i na dokładkę ksiądz z
komendantem. Największym zawołaniem propagandowym najnowszych czasów jest to, że pieniądze
zdobyto z zewnątrz. Z zewnątrz czego? Nie wiadomo. O ile wiem, jako
stary tygodnik, nic się u zarabiających ciężko przedsiębiorców nie
zmieniło i kieszenie w spodniach
mają nadal wewnątrz. To z tych kieszeni wyjęto ciężko zarobione pieniądze i wrzucono w jakieś programy
unijne. Polska wpłaca do unii, unia
daje nam, a my mówimy z zewnątrz.
Nie jesteśmy aż tak starym tygodnikiem, by umieszczać zdjęcia przypominające czasy Gierka, gdy uroczyście otwierano drogi, dróżki i ścieżki,
bo tak to niestety wygląda. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka,
a jak się człowiek przyzwyczai otwierać, to uroczyście będzie otwierał nawet okno (jak można windę, to czemu
i nie schody albo poręcze). Można
domyślać się, że czekają nas jeszcze
dwie uroczystości – otwarcie odcinka Siedlice – Węgorzyno oraz Radowo Wielkie – Resko. A na koniec
czwarta – całej drogi. To będzie się
dopiero działo!
To mała dygresja “jezdna” z sesji
powiatowej w Drawsku Pomorskim,
via Węgorzyno do Dobrej i z powrotem do Łobza na sesję powiatu łobeskiego.
W Węgorzynie chyba mało kto
ma poczucie triumfu wyborczego.
Dwa razy nie wstępuje się do tej

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
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Jad¹c prawie autostrad¹
do prawie demokracji
w Wêgorzynie
samej rzeki, co chyba już wie nowo
wybrana burmistrz Grażyna Karpowicz. Z jednej strony wrogo nastawiona większość w radzie, z drugiej
strony przegrana koleżanki w Ińsku,
z trzeciej postępowanie prokuratorskie w Szczecinie, po którym mogą
zapukać rano do drzwi, założyć kajdanki i wyprowadzić do samochodu.
Czemu nie, nie takie rzeczy się w
Polsce działy z mniejszych powodów. Znajomego wywlekli rano z
domu tylko dlatego, by złożył wyjaśnienia w urzędzie skarbowym za
niedopełnione formalności. A tu
wisi przewłaszczenie majątku publicznego w prywatne ręce i narażenie gminy na szkodę. W normalnym
kraju pani Grażyna Karpowicz nigdy,
powtarzam – nigdy nie została by
burmistrzem, ale na peryferiach i w
ostojach III RP takie zjawiska uznaje
się za normalne. Tym bardziej, że
opozycja ma w tym spore zasługi. Jak
się zderza polska odmiana pseudoliberalizmu z postkomunizmem to
wychodzi mieszanka piorunująca.
Ludzie dostają głupawki. Nawet
udziela się to szacownej radzie węgorzyńskiej, która wymyśliła dwie
czteroosobowe komisje tylko dlatego, by do nich nie zmieścili się
wszyscy radni, tzn. ci z opozycji.
Wykluczenie radnych z demokratycznych procedur obradowania
jest niszczeniem i tak słabych instytucji państwa. Nie tu powinna
rozgrywać się gra wyborcza. Zdaję
sobie sprawę, że wielu węgorzynian może czuć obrzydzenie do sądów, które działają jak działają, do
innych instytucji kontrolnych, ale
nie można przyjmować tych samych metod, bo wtedy już zupełnie

nie ma wyjścia, cofamy się; jak już
nie można iść do przodu, to przynajmniej trzeba bronić tego co jest.
Po tych kilku kadencjach można
powiedzieć, że węgorzynianie odbijają się od ściany do ściany. Nie dopracowano się niczego pośrodku,
co by równoważyło te skrajne emocje. Przegrana nie powinna powodować wściekłości, tylko refleksję –
czego nie zrobiliśmy albo co zrobiliśmy, że przegraliśmy. Czas na rachunek sumienia. A także na myślenie o
gminie w dłuższej perspektywie, niż
tylko kadencja i następne wybory.
Trzeba słuchać co ludzie mówią, by
wiedzieć, co i jak robić. Dla mnie wystarczy odpowiedź – ile powołano
do życia instytucji i organizacji, które by trwale zmieniały węgorzyńską
rzeczywistość od podstaw, z ideą
pracy organicznej; jak jest ze sportem, z turystyką (PTTK), z harcerstwem, ze stowarzyszeniami, z Caritasem, z pracą komisji antyalkoholowej, ale bez imprez i fajerwerków, lecz z nastawieniem na trwałe
zmiany w życiu społecznym. Tylko one mogą wypełnić pusty środek porzucony przez politykę wybuchającą co cztery lata w okresie
kampanii wyborczej. Tylko one
mogą wyrwać dzieci i młodzież z
patologii pijaństwa rodziców, całych zapitych wiosek, wałęsającej
się młodzieży. To oczywiście praca na lata, ale ludzie nie żyją tylko
prawem, kanalizacją i drogami.
Można być biednym i być normalnym. Można być bogatym i znienawidzonym.
Oczywiście Grażyna Karpowicz przegra po czterech latach,
bo nie da ludziom pracy, bo urząd
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to nie prywatna firma. Jeżeli da, to
swoim starym wyżeraczom, którzy
już stoją w kolejce. Innym może
dać dobre słowo, ale na jak długo
im to wystarczy? Nie pomogą jej
młodzi pokroju Mielcarka, bo już
są zarażeni oszołomstwem i biorą
udział w grze od ściany do ściany.
Za cztery lata władza znowu będzie do wzięcia. Tylko czy pojawi
się ktoś, kto zrozumie jej istotę w
specyficznych warunkach węgorzyńskich? A może to wyborcy,
wciągnięci w tę grę, przyzwyczaili
się odbijać od ściany do ściany i
stąd ich takie głosowania? Może
muszą się jeszcze kilka lat poobijać, aż porządnie zaboli. Samo nic
nie przychodzi.
I pomyśleć, że nawet droga do
nich utknęła w Sielsku. Prawie autostrada do prawie demokracji. Prawie
robi wielką różnicę.
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Sola leœnik burmistrzem £obza
(£OBEZ) Ryszard Sola leœnik zdecydowanie wygra³ walkê
o fotel burmistrza £obza. Pokona³ wiceburmistrza Ryszarda
Solê przewag¹ 888 g³osów.
O ile w pierwszej turze wyborów
również wygrał leśnik Ryszard Sola,
to przewaga wynosiła zaledwie 159
głosów. Leśnik otrzymał ich 1394,
zaś wiceburmistrz Sola 1355. Nie
można więc było z góry przesądzać,
kto zostanie burmistrzem, bo różnica
była zbyt mała, chociaż z oceny zachowań elektoratów pozostałych
kandydatów na burmistrza można
było prognozować, że jednak wygra
leśnik. Przynajmniej niektórzy kandydaci w pierwszej turze szli pod
hasłami zmian w sposobie dotychczasowego rządzenia, więc byli krytycznie nastawieni zarówno do burmistrza Marka Romejki, jak i wice-

Wystawa
obrazów
(ŁOBEZ) Komenda Powiatowa Policji w Łobzie i
Łobeskie Centrum Turystyki
zorganizowało wystawę obrazów pani Bogdany Winnickiej pt. „Pamięci nie udało się
zgładzić” oraz „Dorobek i
praca Komendy Powiatowej
w Łobzie”.
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 30 listopada 2006 r. o godzinie
14.00 w Łobeskim Centrum
Turystyki.
(r)
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burmistrza Ryszarda Soli. W tej sytuacji mogli zagłosować na jego
kontrkandydata – leśnika. Niewiadomą było, jak zachowa się elektorat
Marka Romejki, ale on okazał się nieliczny i nie mógł mieć wpływu na
końcowy rezultat.
Wynik wyborów potwierdził nasze prognozy. Wiceburmistrz Sola
pozyskał zaledwie 130 głosów więcej, niż zdobył w pierwszej turze, zaś
Sola leśnik pozyskał ich aż 888 więcej! To prawie połowa głosów tych,
którzy oddali je w pierwszej turze na
innych kandydatów.
Sola wiceburmistrz uzyskał
1485 głosów, Sola leśnik - 2282

głosy i to on przez następne cztery lata będzie zarządzał urzędem
miejskim i gminą Łobez.
(r)

ZAPROSZENIE NA BRYD¯A

TKKF „Błyskawica” zaprasza na Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Prezesa TKKF „Błyskawica” w dniu 3.12 br., godz. 10:00,
Łobeski Dom Kultury
Informacje: Jerzy Rakocy – tel. 602829772

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

REKLAMA
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OFERTY PRACY

Z ¯YCIA POWIATU

Œwiêto krwiodawców i PCK Józef

Wypijewski
wygra³ 73
g³osami

AKTUALNE NA DZIEÑ 24.11.2006r.
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, 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
O “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, 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, 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
O “MERITUM” –Technologie Informatyczne w Szczecinie zatrudni: Instalatora sieci teleinformatycznych i/
lub elektrycznych Tel. (091) 488-33-02

tygodnik łobeski 28.11.2006 r.

(ŁOBEZ) Dość skromnie, aczkolwiek uroczyście obchodzili swoje święto członkowie łobeskiego PCK i HDK.
Święto to związane były z obchodzonymi w całym kraju między 22, a 26 listopada „Dniami Honorowych Dawców
Krwi” oraz „Dniem Młodzieży PCK”.
W piątek na uroczystej akademii w
Zespole Szkół im. T. Kościuszki w
Łobzie zjawili się członkowie rejonowego PCK, klubu HDK. Obecny był
miedzy innymi wiceburmistrz Ryszard
Sola, Elżbieta Zarecka, Zdzisław
Szklarski oraz Irena Miksza, żona poprzedniego prezesa łobeskich krwiodawców Romana Mikszy. W spotkaniu
wziął również udział Jerzy Kasperkowicz prezes zarządu HDK w Szczecinie, który podczas miał uhonorować
kilku krwiodawców medalami Zasłużonego Krwiodawcy. Odznaczył jednak
tylko kilku z nich, część krwiodawców
nie pojawiła się bowiem na spotkaniu.
W czasie spotkania poruszono również aktualną sytuację obu organizacji.
W PCK działa obecnie 650 tys. młodych
wolontariuszy, głownie uczniów. W
razie nagłej potrzeby organizacja jest w

stanie udzielić pomocy materialnej 17
tys. osobom. Zupełnie inaczej wygląda
sytuacja krwiodawców. Podczas rozmów poruszano wielokrotnie problem
odebrania przywilejów, przysługujących niegdyś honorowym dawcom
krwi. Istotnym problemem dla łobeskich dawców jest również brak punktu
krwiodawstwa w Łobzie. W swoim
wystąpieniu prezes szczecińskiego zarządu wspominając o trudnościach,
podkreślił jednocześnie potrzebę
przedsięwzięcia przez krwiodawców i
zarząd łobeski intensywnych działań,
mających na celu przywrócenie dawnej
świetności łobeskiemu HDK. (gp)

(RADOWO MAŁE) W Radowie Małym kolejną kadencję
urząd wójta sprawować będzie
Józef Wypijewski. W niedzielnym głosowaniu otrzymał on
667 głosów, o 73 więcej od swojego konkurenta Wiesława Lorenta. Frekwencja w gminie
wyniosła 42,04%.
(gp)

LECZENIE ŒMIECHEM - TERAPIA POPRZEZ
SZTUKÊ, NAUKA POPRZEZ ZABAWÊ
„Być zdrowym i kochanym przez bliskich to najważniejsze w życiu, choć łzy także są potrzebne
bo oczyszczają z toksyn i złych myśli.” – „Żyj Zdrowo Kolorowo !!!”
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łobzie w ramach realizacji programu z zakresu “funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi” realizacja projektu
“ABY ŻYCIE MIAŁO CEL”. Zaprosiło Fundacje Pogotowie Teatralne ze Szczecina które zaprezentowało przedstawienie pt. “Żyj zdrowo
kolorowo”. W przystępny pogodny
i ciekawy sposób przekazywano informacje bardzo istotne dla zdrowia
i bezpieczeństwa m.in. Jak zachować się na drodze; Co robić gdy znajdzie się niebezpieczną paczkę; Co
robić aby rano obudzić się wyspanym i zadowolonym.
Z Domu Pomocy Społecznej w
Resku i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łobzie na przedstawienie 30 października do
Łobeskiego Centrum Turystyki
przybyło bez mała 60 osób z opiekunami. Wzmocnienie poczucia

własnej wartości i odnalezienie siebie, swojej roli i pozycji w życiu
społecznym to główne cele takich
spotkań integracyjnych.

Sądząc po salwach wybuchającego śmiechu i ogromnym zadowoleniu wiele dobra zaistniało w sercach podopiecznych.
(r)
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RZUÆ PALENIE RAZEM Z NAMI

Już od 1991 roku w Polsce, w
trzeci czwartek listopada, to jest w
Światowym Dniu Rzucania Palenia,
organizowana jest akcja “Rzuć palenie razem z nami”. Zawsze towarzyszy jej konkurs z nagrodami dla
osób deklarujących zaprzestanie
palenia tytoniu. Stanowi ona najbardziej spektakularne działania
społeczne promujące zdrowy styl
życia. Życia wolnego od dymu tytoniowego. Celem akcji jest powiększenie liczby osób niepalących.
Akcja ta prowadzona jest wśród
dzieci i młodzieży jak również osób
dorosłych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zwalczanie palenia tytoniu skuteczniej
wpłynie na przedłużenie życia oraz
poprawienie stanu zdrowia ludności
krajów uprzemysłowionych, niż jaREKLAMA

kieś inne działania profilaktyczne. WHO alarmuje, że palenie tytoniu jest największą
możliwą przyczyną zgonów
w Europie, z powodu nikotyny na całym świecie dziennie
umiera około 10 000 ludzi.
Prawie połowa tych zgonów
to osoby między 35-69 rokiem życia. Polska znajduje
się w czołówce krajów o największej konsumpcji tytoniu
na świecie. Szacuje się, że w
Polsce pali ponad 9 milionów
osób. Wypalają one około 90 miliardów papierosów rocznie, czyli co
roku Polacy puszczają z dymem około 16.000.000.000 (16 miliardów) złotych. Codziennie zaczyna palić około
500 nieletnich chłopców i dziewczątczyli palenia rocznie próbuje około
180 tysięcy dzieci. Wypalają one
rocznie około 3-4 mld papierosów.
Musimy jednak pamiętać ,że
nigdy nie jest za późno aby przestać palić. Jeśli potrzebujesz
wsparcia zadzwoń do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym telefon 0-801-108-108.
Stanisława Podyma
* Powyższe dane pochodzą z materiałów do programu pierwotnej
profilaktyki chorób odtytoniowych
w Polsce w 2003 r. - Centrum Onkologii Warszawa.
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INFORMACJE

Gra¿yna Karpowicz
powraca na stanowisko
(WĘGORZYNO) W drugiej turze wyborów w Węgorzynie na stanowisko burmi-

REKLAMA

strza wybrana została Grażyna Karpowicz, wystawiona
przez KWW Powiat, Gmina –
Wspólna Sprawa. Kandydatka otrzymała 56,12% głosów
(1549), natomiast jej konkurent Ryszard Brodziński –
43,88% (1211). Frekwencja w
wyborach na burmistrza Węgorzyna była najwyższa w powiecie i wyniosła 48,73%.
W pierwszym, miejskim
okręgu wyborczym, w którym głosowała ponad połowa wyborców, Grażyna
Karpowicz otrzymała 55,85% głosów,
jej konkurent zaś –
44,15%.
W drugim
okręgu miejskim
Grażyna Karpowicz zdobyła
największe, ponad 64% poparcie. Podobną,
nieco
już
mniejszą przewagę (60,19%)
kandydatka wę-

gorzyńskiej lewicy uzyskała
w trzecim, wiejskim okręgu.
Głosy wyborców najrówniej
podzieliły się w czwartym
okręgu wiejskim, w którym
Ryszard Brodziński zdobył
47,78% głosów.
W pierwszej turze wyborów, również wygranej przez
byłą burmistrz (46,12%) Ryszard Brodziński otrzymał
39,73% poparcia. Trzecia
kandydatka Barbara Pietrusz
otrzymała 14,14% głosów.
W drugiej turze Ryszard
Brodziński uzyskał o 222
głosy więcej w stosunku do
swojego wyniku z pierwszej
tury, natomiast jego konkurentka o 401 więcej. Wszystko więc wskazuje na to, że wyborcy kandydatki Samoobrony poparli w większości w
drugiej turze wyborów kandydatkę KWW Powiat, Gmina - Wspólna Sprawa. Być
może wpływ na taki podział
głosów miała również nieco
większa w drugiej turze frekwencja.
(gp)
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Z³otówki jako
kie³basa wyborcza

(WĘGORZYNO) W Węgorzynie i w okolicznych
wsiach tuż przed drugą turą
wyborów na burmistrza pojawiły się swoiste ulotki wyborcze w postaci złotówek.
Na rewersie monety ktoś zamieścił zaklejając orzełka nalepkę z napisem „Brodziński
Na Burmistrza”. Napis na tej
szczególnej ulotce wskazuje,
że autorami tej przedziwnej
ulotki byli członkowie komitetu wiceburmistrza. Ulotka
tego typu jest swego rodzaju
pogwałceniem funkcji, jaką
środek płatniczy ustanowiony przez państwo, powinien
pełnić. Po za tym wzbudzać
może u adresatów uczucia
wręcz przeciwne do zamie-

rzonych. Niektórych mieszkańców taka forma marketingu politycznego wręcz bulwersowała. Monety te pojawiły się w wielu miejscach
gminy i ktoś musiał porządnie sięgnąć do kieszeni, by
móc wykonać taką „ulotkę”.
Niewiele na ten temat mają
do powiedzenia członkowie
komitetu wyborczego Ryszarda Brodzińskiego. Oficjalnie odżegnują się od tego
pomysłu twierdząc, że mógł
to zrobić ktoś prywatnie. Nie
wiadomo jednak do jakiego komitetu należy autor, bądź autorzy tego „złotego” pomysłu.
Być może sprawa ta będzie mieć swoje dalsze konsekwencje.
(gp)

WYDARZENIA
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Pierwsza sesja rady miejskiej

El¿bieta Kobia³ka
ponownie przewodnicz¹c¹

(ŁOBEZ) Jeszcze przed wyborem burmistrza w piątek o godzinie
11:30 zebrała się po raz pierwszy
rada miejska Łobza V kadencji.
Na sesji radni w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącą,
którą ponownie została Elżbieta
Kobiałka. Radna dostała osiem
głosów, natomiast jej konkurent –
radny Leszek Gajda – siedem.
Wiceprzewodniczącym rady
został Bogdan Górecki. Jego kandydatura uzyskała poparcie dzie-

sięciu radnych. Leszek Gajda, który również został zgłoszony na to
stanowisko uzyskał pięć głosów.
Na sesji ustalono również skład
komisji wraz z przewodniczącymi.
Przewodniczącą komisji terenów wiejskich została Bożena Zarecka. Do komisji weszli również
Marcin Bas, Kazimierz Chojnacki,
Leszek Gajda, Antoni Kużel, Zbigniew Pudełko, Marek Rokosz i
Lech Urbański.
Na przewodniczącą komisji bu-

dżetowej wybrano Krystynę Bogucką. W komisji znaleźli się także
Piotr Ćwikła, Leszek Gajda, Bogdan
Górecki, Elżbieta Kobiałka, Henryk
Stankiewicz, Helena Szwemmer i
Grzegorz Tokarski.
Przewodniczącym najliczniejszej
komisji spraw społecznych został
Zbigniew Pudełko. Sprawami społecznymi zajmować będą się również
Marcin Bas, Kazimierz Chojnacki,
Bogdan Górecki, Elżbieta Kobiałka,
Antoni Kużel, Marek Rokosz, Henryk Stankiewicz i Bożena Zarecka.
Przewodniczącą komisji „rewizorów” została Helena Szwemmer. Do
komisji weszła także Krystyna Bogucka, Piotr Ćwikła, Grzegorz Tokarski i Lech Urbański.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, wszystko ustalono wcześniej na nieoficjalnym spotkaniu,
mającym miejsce w urzędzie we wtorek. Wtedy odbyły się głosowania
wstępne, na podstawie których wiadomo było kto jakie ma poparcie. Na
sesji te głosowania zostały potwierdzone. Na nieoficjalnym spotkaniu
ustalono skład poszczególnych komisji łącznie z funkcją przewodniczącego i jego zastępcy.
(gp)

PRZECIWDZIA£ANIE AGRESJI I PRZEMOCY
(ŁOBEZ) Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha i projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty przyjętego przez Radę Ministrów 7 listopada 2006 roku, kontynuujemy realizację, wdrażanego w naszej szkole od lat, programu przeciwdziałania agresji i przemocy.
Na dzień 15 grudnia 2006 roku planujemy spotkanie z przedstawicielem kuratorium, policji i organu
prowadzącego szkołę. W programie spotkania przewidziano warsztaty dla:
12.00 – 13.00 Rady Samorządu Uczniowskiego,
13.00 – 14.00 pracowników administracji i obsługi szkoły,
14.00 – 15.30 Rady Pedagogicznej,
15.30 – 16.30 Rady Rodziców.
W trakcie spotkania zostaną ocenione dotychczasowe działania podjęte w naszej szkole pod kątem
występowania zjawiska przemocy. Zwrócimy także uwagę na pozyskiwanie informacji o penetrujących
środowiska uczniowskie dealerach narkotykowych.
Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie mgr Ewa Popławska
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Œmieræ na
zakrêcie
(DOBRA – TUCZE) 23 listopada około godz. 17:30,
Sławomir K. (zamieszkały w
powiecie łobeskim) jechał
oplem Vectrą z Tuczy do Dobrej. Na łuku drogi nagle zjechał na lewą stronę jezdni i
uderzył w drzewo. Liczący
dwadzieścia dziewięć lat kierowca zginął na miejscu. Za
chwilę nadjechał kierowca,
którego wcześniej Sławomir
K. minął po drodze. Powiadomił policję i pogotowie ratunkowe. Świadek stwierdził, że
kierowca wyprzedzał go z
dużą prędkością. Uderzenie
opla w drzewo było tak silne,
że auto wgniotło się pozostawiając zaledwie małą przestrzeń do drugiej bocznej
ściany. Sekcja wykaże, czy
kierowca był trzeźwy. Policja
bada przyczyny wypadku. (r)
REKLAMA

Str
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Gra¿ynie Karpowicz nie bêdzie ³atwo

Monika KuŸmiñska przewodniczy
radzie w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Pierwsza, powyborcza ju¿
sesja w Wêgorzynie, by³a ostatnim etapem
kszta³towania siê sytuacji politycznej
w gminie. Nowi radni wybrali przewodnicz¹cego, zastêpcê i obsadzili poszczególne komisje.
Obrady rozpoczął najstarszy radny Marian Wolter. Radny Janusz Kowalski zgłosił na funkcję przewodniczącej radną Halinę Kwiatkowską. Ta jednak nie zgodziła się kandydować, nie
zgodził się również na kandydowanie
radny Jan Mazuro. Ostatecznie wyłoniono dwóch kandydatów. Radny Jan
Mazuro zgłosił radną Monikę Kuźmińską, a radny Tomasz Mielcarek zaproponował Mariana Woltera. W skład
komisji skrutacyjnej weszli Adam Hlib,
Zbigniew Wilk i Janusz Kowalski. W
wyniku tajnego głosowania przewodni-

czącą rady została Monika Kuźmińska,
która otrzymała 10 głosów, zaś jej konkurent Marian Wolter – 5.
Zastępcą przewodniczącej został radny Jan Szymko. Poparło go 14 radnych.
Na sesji ustalono, że dwie komisje
rady będą czteroosobowe, a trzecia rewizyjna, trzyosobowa. Do komisji
rewizyjnej weszli: Halina Kwiatkowska, Eugeniusz Kołodyński i Jadwiga
Kamińska, którą radni wybrali na przewodniczącą tej komisji. Przewodniczącym komisji gospodarczo – budżetowej
został Jan Mazuro. Do komisji weszli

Marian Wolter

Monika KuŸmiñska przewodniczy radzie w Wêgorzynie

Tomasz Mielcarek

również: Halina Kwiatkowska, Jan
Szymko i Krzysztof Wolski. Zaproponowany do niej przez Tomasza Mielcarka Mirosław Kłosiński nie uzyskał
poparcia większości radnych.

Komisji społeczno – oświatowej
przewodniczyć będzie Jadwiga Kamińska. Pod jej kierownictwem pracować
będzie Adam Hlib, Marcin Szostakiewicz i Zbigniew Wilk.

Pierwsza sesja nowej rady pokazała
wyraźnie, że Grażyna Kapowicz, mimo
wyraźnego zwycięstwa w drugiej turze
wyborów, nie będzie mogła rządzić tak
swobodnie jak za czasów swojej poprzedniej kadencji. Rada zdominowana
przez ludzi wchodzących w skład komitetu jej przeciwnego znajduje się teraz,
po obsadzeniu funkcji, w wyraźnej
wobec niej opozycji.
W radzie może być gorąco. Już
pierwszego dnia obie strony dały
sobie nawzajem znać, że nie będą się
oszczędzać. Pierwsze starcie nastąpiło podczas jednej z przerw, kiedy to
doszło do utarczki słownej między
Moniką Kuźmińską, a Tomaszem
Mielcarkiem. Radny dopatrywał się
nieprawidłowości w przekazanym

radnym projekcie uchwały, radna
próbowała mu je wyjaśnić, zwracając się doń po imieniu. Gdy ten nie
przyjmował jej tłumaczenia, radna
Kuźmińska powiedziała mu, że jest
jeszcze niedoświadczony. Ten w
odpowiedzi pouczył ją, by zwracała
się do niego per pan.
Na zakończenie sesji radny Kołodyński
odczytał
wspólne
oświadczenie komitetów wyborczych Samoobrony i Powiatu dla
Gmin. Stwierdzał on, nawiązując
do kampanii wyborczej, że oba
komitety nie prowadziły jej agresywnie i nie kolportowały szkalujących konkurencję ulotek. Nie trudno się domyślić do jakiego komitetu oświadczenie się odnosiło. (gp)

REKLAMA

Serdecznie dziękuję
wszystkim mieszkańcom Reska,
którzy oddali swój głos na mnie
w wyborach do Rady Miejskiej
w Resku.
Z poważaniem Zbigniew Pałubiak

W niedzielę 26 listopada oddaliście na mnie Państwo
swoje głosy, wybierając mnie burmistrzem miasta
i gminy. Dziękuję za zaufanie. Będę starał się go
nie zawieść. Dziękuję również wszystkim członkom mojego komitetu wyborczego za pracę włożoną w kampanię. Teraz trzeba podjąć wysiłek
budowania lepszej przyszłości w naszej gminie.
W tym również liczę na Wasze wsparcie
i poparcie.
Burmistrz Ryszard Sola
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Sesja powiatu przerwana

Marek Kubacki przewodniczy radzie

(£OBEZ) Pierwsza inauguracyjna sesja
powiatu zosta³ nieoczekiwanie przerwana
i jej dalszy ci¹g odbêdzie siê w pi¹tek o
godzinie 18:00. Nieoficjalnie mówi³o siê,
¿e ju¿ na tej sesji wybrany zostanie starosta. Radni wybrali tylko przewodnicz¹cego
rady. Zosta³ nim Marek Kubacki.
Na sesji miał odbyć się
wybór przewodniczącego i jego
zastępców. Jak dowiedzieliśmy się tuż przed sesją, w trakcie obrad miał również odbyć się
wybór starosty.
Sesję otworzył przewodniczący zakończonej niedawno
drugiej kadencji rady Adam
Szatkowski i przekazał jej prowadzenie radnemu seniorowi
Antoniemu Gutkowskiemu, do
czasu wyboru przewodniczącego rady.
Tuż po ślubowaniu radny
Andrzej Gradus złożył wniosek formalny, zmieniający porządek obrad. Zaproponował
ogłosić przerwę w obradach do
piątku, po dokonaniu wyboru
przewodniczącego. Stwierdził,
że wobec złożenia mandatów
przez wybranych na burmistrzów Ryszarda Solę i Grażynę Karpowicz, mający wejść na
ich miejsce radni powinni
uczestniczyć w wyborach
władz powiatu. Wniosek radnego poparło ośmiu radnych, na
trzynastu głosujących. Ten niespodziewanie złożony wniosek i jego poparcie w radzie
zaskoczyły prowadzącego obrady Antoniego Gutkowskiego, który zarządził przerwę.
Gdy po kilkunastu minutach radni wrócili na salę, radny
Zdzisław Trojga złożył wniosek o uchwalenie wygaśnięcia
mandatów Grażyny Karpo-

wicz i Ryszarda Brodzińskiego
jeszcze przed ogłoszeniem
przerwy. Radnego poparł Jan
Zdanowicz, twierdząc, że
wniosek radnego Gradusa był
zbyt pochopny i przyjęto go
bez objaśnienia. Wniosek Trojgi radni poparli jednogłośnie.
Po uchwaleniu porządku
obrad radni zajęli się wyborem
przewodniczącego. Radny Ryszard Brodziński zgłosił kandydaturę Marka Kubackiego.
Wobec niezgłoszenia innych
kandydatur radni przystąpili
do głosowania w trybie tajnym.
Nowym przewodniczącym
rady został Marek Kubacki,
który uzyskał 12 głosów poparcia, przy jednym głosie
wstrzymującym.
Po wybraniu przewodniczącego radni podjęli uchwałę o
wygaśnięciu mandatów Karpowicz i Soli, po czym przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do piątku.
W piątek rada ma już obradować w pełnym składzie.
W związku z wyborem na
burmistrza Ryszarda Soli (leśnika) jego miejsce zajmie
Zdzisław Bogdanowicz z
Łobza, zaś na miejscu Grażyny Karpowicz zasiądzie w
radzie Zofia Makarec z Węgorzyna. W tym składzie radni
wybiorą wiceprzewodniczącego rady, komisje i jej szefów
oraz starostę i zarząd. (gp)

Rada obraduje

Radny Andrzej Bola³ek z Dobrej

Marek Kubacki
przewodniczy radzie

Ustêpuj¹cy zarz¹d powiatu

Andrzej Gradus
zg³asza wniosek
REKLAMA

Jan Olszewski wicestarost¹?
REKLAMA

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY RADOWO MAŁE
Z ogromnym szacunkiem i pokorą dla Państwa
składam podziękowania za głos w wyborach
i dziękuję za ogrom zaufania.
Nie możemy obrażać się na demokrację.
Trzeba szanować SAM urząd wójta i dokładnie patrzeć
na ręce. Widziana przez nas potrzeba zmian trafi
do wszystkich.

Wszystkim mieszkańcom łobeskiej
gminy tą drogą składam serdeczne
podziękowanie za oddanie na mnie
głosów w drugiej turze wyborów na
Burmistrza Łobza. Dla mnie nie są to
głosy zmarnowane, mobilizują mnie do
jeszcze lepszej pracy na rzecz
społeczności lokalnej.
Wszystkim mieszkańcom
ziemi łobeskiej życzę
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Ryszard Sola
s. Józefa Wiceburmistrz.
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Pierwsza sesja w powiecie

Rad¹ w Resku rz¹dziæ bêd¹ kobiety

Maria Wietrzykowska

(RESKO) W Resku rada miejska rozpoczê³a swoj¹ pracê
jako pierwsza w powiecie. W ubieg³y czwartek wybrano przewodnicz¹c¹ rady i zaprzysiê¿ono burmistrza.
Merytoryczna część sesji rozpoczęła się od wyboru przewodniczącego
rady. Radna Maria Paprocka – Wall
zgłosiła na to stanowisko Barbarę Basowską, przewodniczącą poprzedniej
rady, natomiast radny Andrzej Nowak
zaproponował radnego Jana Czabana.
Zanim przystąpiono do wyborów głos
zabrał radny Czaban.

Maria Paprocka - Wall

Marek Wierzbowski

Wies³awa B¹k

-W poprzedniej radzie byłem w
tzw. opozycji. Teraz jednak – być może
to zadziwi część radnych – nie mam
zamiaru być w opozycji wobec burmistrza Czerwińskiego, którego profesjonalizm i intelekt wysoko cenię. Nie zamierzam być przeciwko panu, tylko
dlatego, że w poprzedniej kadencji był
pan wiceburmistrzem. Myślę, że nie
potrzebujemy tutaj dziwnych układów
i niepotrzebnej walki. W razie wyboru
mojej osoby, nie zamierzam zamykać
ust niektórym radnym, tak jak to miało
miejsce w poprzedniej kadencji –
oświadczył
Przed wyborem wyłoniono komisję
skrutacyjną. Radny Stanisław Buczek
zgłosił do komisji Renatę Kulik, radny
Andrzej Nowak – Zbigniewa Pałubiaka,
a radny Artur Furman – Wiesławę Bąk.
Komisja powołana została jednogłośnie.
Radni w głosowaniu tajnym oddali
10 głosów na Barbarę Basowską i 5 na
Jana Czabana.
Na stanowisko wiceprzewodniczącego radny Stanisław Buczek zaproponował Wiesławę Bąk, a Andrzej Nowak
– Jana Czabana. Zastępcą przewodniczącej została Wiesława Bąk.

Zbigniew Pa³ubiak

Renata Kulik

Barbara Basowska
Przewodnicz¹ca
Świeżo zaprzysiężony burmistrz
złożył wniosek o zwołanie najbliższej, roboczej już sesji w środę 29
listopada.
(gp)

Pawe³ Gradus

Zygmunt B³awzdziewicz
przewodniczy radzie Radowa Ma³ego
(RADOWO MAŁE) Na
pierwszym posiedzeniu rady
gminy w Radowie Małym radni
wybrali prezydium rady.
Wielość komitetów wyborczych, jakie startowały w wyborach spowodowała, że żaden
z nich nie zdobył takiej większości, która by dawała mu możliwość decydowania o samodzielnym przyznawaniu funkcji
w radzie. Musiały więc tworzyć

się koalicje w celu poparcia konkretnych kandydatur.
Na przewodniczącego rady
zgłoszono trzy osoby: Jana Wojciechowskiego,
Zygmunta
Bławździewicza i Stefana Remiśkę. Do drugiej tury przeszli dwaj
ostatni uzyskując najwięcej głosów. W wyniku powtórnego głosowania przewodniczącym rady
został Zygmunt Bławździewicz
uzyskując 10 głosów. Stefana

Remiśkę poparło tylko 5 radnych. Musiał on zadowolić się
funkcją wiceprzewodniczącego. Drugim wiceprzewodniczącym została Małgorzata Budzyńska.
Zygmunt Bławździewicz i
Małgorzata Budzyńska uzyskali mandaty z komitetu
Gmina, Powiat – Wspólna
Sprawa, który wprowadził do
rady 5 radnych.
(r)

tygodnik łobeski 28.11.2006 r.

WYBORY 2006 - DOBRA

Str
Str.. 11

Jolanta Siekiera
przewodnicz¹c¹ rady w Dobrej
(DOBRA) Ta rada to
zupe³nie nowe
otwarcie w samorz¹dzie doberskim i dla
wielu wybranych do
niej zupe³nie nowe
doœwiadczenie.

Przewodnicz¹cy GKW Tadeusz Stasiak
potwierdza mandat Danucie Jaworskiej

Do rady weszło kilka osób, które
uczestniczyły w niej w poprzedniej
kadencji, jednak dla większości było
to zupełnie nowe doświadczenie, co
było widać po tremie i braku znajomości samorządowych procedur.
Obrady rozpoczął senior Jerzy
Smela, który prowadził je do momentu
wyboru przewodniczącego. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Tadeusz Stasiak wręczył radnym potwierdzenie wyboru do rady i radni
złożyli ślubowanie. Następnie odbyły
się wybory przewodniczącego. Radny Marek Kowalczyk zgłosił kandydaturę Piotra Gałki, zaś radna Dorota
Grzywacz zaproponowała kandydaturę Jolanty Siekiery. W tajnym głosowaniu Gałka otrzymał 4 głosy poparcia, zaś Siekiera – 11 i to ona będzie
przewodniczyć radzie tej kadencji.
- Dołożę wszelkich starań, by
swoje obowiązki wykonywać sumiennie dla dobra gminy. - powiedziała po wyborze.

Pierwsze g³osowanie nowej rady

Radne Dorota Grzywacz i El¿bieta Owsiñska
Na wiceprzewodniczącego zgłoszono radnego Damiana Padzińskiego i nie miał on kontrkandydatów.
Dostał 14 głosów poparcia.
W wolnych wnioskach burmistrz
Barbara Wilczek złożyła radzie

Doœwiadczenie to najwiêkszy atut opozycji od lewej: Grzegorz Mi³ek,
Wies³aw Graczykowski, Piotr Ga³ka i Marek Kowalczyk

życzenia, zaś prezes OSP Jan Stanisławczyk zaapelował, by 1 procent
budżetu przeznaczać na utrzymanie
straży. Radny Stanisław Jurczak
postawił wniosek, by rozdzielić
jedną z komisji tak, by utworzyć komisję rolnictwa, gdyż – jego zdaniem
– za mało rolnictwem poprzednia
rada się zajmowała. Wniosek ma być
rozpatrzony na następnej sesji.
Radny Marek Kowlaczyk zapytał, kiedy będzie projekt budżetu.
Skarbnik Sławomir Brodniak powiedział, że projekt jest prawie
gotowy i radni wkrótce go otrzymają. Kowalczyk wniósł także, by
wyodrębnić inwestycje i wskazać
osoby, które będą odpowiadać za
konkretne programy i projekty.
Burmistrz Wilczek przyjęła wniosek. Po wyczerpaniu pytań przewodnicząca Jolanta Siekiera zamknęła obrady. Następna sesja ma
być zwołana za dwa tygodnie. (r)

Jolanta Siekiera
przewodnicz¹c¹ rady w Dobrej

Skarbnik S³awomir Brodniak
i wiceprzewodnicz¹cy rady
Damian Padziñski
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Kasa z Unii
– lek na wszystko w rêkach polityków
(POWIAT) Zakończona już kampania wyborcza w znacznej mierze
skupiła się wokół dyskusji nad wykorzystaniem środków unijnych. Wszyscy kandydaci w naszych gminach
zgodnym chórem zaznaczali konieczność większego wykorzystania pieniędzy unijnych w celu poprawienia jakości życia w gminach. Niektórzy z nich
pozyskiwanie tych środków uczynili
jednym z głównych punktów swoich
programów wyborczych, uważając zapewne, że pieniądze z tych funduszy są
lekiem na wszystkie bolączki samorządów. Pieniądze z unii stają się ostatnio
słowem wręcz magicznym, mającym
zlikwidować wszelkie bolączki. Samo
jednak określenie ich pochodzenia jest
dość nieprecyzyjne. Pieniądze z unii to
nic więcej jak pieniądze angielskich, niemieckich, a także i polskich podatników.
Wydawanie ich na tworzenie nowych
instytucji, długotrwałych programów
wiąże się z ryzykiem utraty ich finansowania, gdy podatnicy danego kraju dojdą
do wniosku, że za dużo płacą do wspólnej kasy lub po prostu stwierdzą, że nie
chcą płacić w ogóle.
Środki unijne w gminach
W kończącym się już roku województwo zachodniopomorskie znalazło się na pierwszym miejscu pod
względem wykorzystania środków
unijnych. Znaczna część tych środków

przeznaczona była jednak – jak mówił
ostatnio poseł PiS w Łobzie – na przekwalifikowanie rybaków.
Trzy tygodnie temu Polska
Agencja Prasowa podała ranking, w którym podzielono poszczególne gminy w
kontekście wykorzystania środków unijnych. W
rankingu
tym
Łobez znalazł się
na 641 miejscu.
Gmina wykorzystała 1513 tys. zł
przy realizacji
dwóch projektów.
Resko zrealizowało również dwa
projekty, które dofinansowano na 939
tys. zł. Gmina ta znalazła się na 837
miejscu. Na 1376 miejscu znalazło się
Węgorzyno, które uzyskało dofinansowanie na jeden projekt w kwocie 287
tys. zł. Dobra znalazła się na 1576 miejscu. Gmina zrealizowała jeden projekt,
który dofinansowano na kwotę 119 tys.
zł. Radowo Małe znalazło się wśród
30% gmin, które nie wykorzystały
środków na dofinansowanie projektów.
(stan na czerwiec 2006 r.).
O rozdysponowaniu środków unijnych na lata 2007 – 2013 już na początku sierpnia zadecydował rząd. Pomiędzy 900 a 1200 euro na jednego miesz-

kańca otrzymają województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Od
500 do 650 euro na jednego mieszkańca
dostaną natomiast województwa Polski zachodniej:
pomorskie, zachodniopomorskie,
kujawskopomorskie,

lubuskie, dolnośląskie i opolskie. Najmniej w przeliczeniu na jednego mieszkańca (poniżej 500 euro) otrzymają województwa: mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, małopolskie i śląskie.
Pieniądze kuszą
O rozdysponowaniu środków unijnych decydować będą sejmiki województw. Dlatego też najostrzejsza walka między partiami odbyła się na tym
szczeblu. W sejmiku zachodniopomor-

skim rządzić będzie blok PO – PSL.
Dotychczasowa praktyka polityczna zdaje się mówić, że gdy o przydziale
środków decydować będą politycy,
wówczas jednym z głównych kluczy
przy ich podziale będzie zapewne przynależność partyjna, bądź sympatie polityczne danego burmistrza, czy wójta.
W niektórych komentarzach pojawia się
często dość smutna opinia o skoku naszych polityków na unijną kasę. „Gazeta Prawna” niedawno informowała, że
próby wyłudzeń środków unijnych
wzrosły o 100 %, chociaż prawdziwa
skala wyłudzeń środków z funduszy
unijnych jest trudna do oszacowania.
Nic dziwnego, skoro unijna biurokracja obracająca pieniędzmi rzędu 100
mld. euro rocznie nadal nie ma wiarygodnego systemu księgowego, który umożliwiałby rzeczywistą kontrolę finansową. Łączna kwota wszystkich nieprawidłowości zgłoszonych od momentu akcesji przez Ministerstwo Finansów do Brukseli wyniosła 8,2 mln
euro. Najwięcej pieniędzy usiłowano
wyłudzić ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej
oraz Funduszu Spójności.
Dotychczas nasi politycy dysponowali środkami głównie krajowymi.
Teraz będą mogli przeprowadzać rozmaite targi polityczne w oparciu o pieniądze ze wspólnej unijnej kasy. (gp)

Nie wszyscy rolnicy bêd¹ w KRUS
(POWIAT - KRAJ) Nadchodzą poważne zmiany w strukturze rolnictwa szykowane przez
Ministerstwo Rolnictwa.
Jak pisze Gazeta Prawna (nr z
13 listopada) pracownicy ministerstwa pracują właśnie nad
poważnymi zmianami w systemie ubezpieczeń emerytalnych
rolników.
W KRUS nie będą już ubezpieczani rolnicy, tylko producenci rolni, zarejestrowani w terenowych oddziałach ARiMR. Podwójne składki do KRUS i ZUS
płacić będą rolnicy prowadzący
działalność gospodarczą.
Autorzy projektu, aby zmniejszyć obecną dotację budżetu do
systemu rolniczego, proponują
dwa warianty. Pierwszy z nich zakłada, że składki będą liczone na
podstawie dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez
prezesa GUS, pomniejszonego o
koszty związane z prowadzeniem
gospodarstwa. W drugim wariancie proponuje się, aby podstawą do obliczania dochodu

były kwoty uzyskiwane z dopłat
bezpośrednich.
O objęciu ubezpieczeniem społecznym rolników będzie decydować prowadzenie działalności rolniczej, a nie, jak jest obecnie, fakt posiadania gospodarstwa rolnego i
związanego z tym domniemania, że
każdy właściciel gruntu prowadzi
działalność rolniczą. O objęciu
ubezpieczeniem nie będzie więc decydować wielkość gospodarstwa
w hektarach przeliczeniowych. Dodatkowo reformy ubezpieczeń rolniczych zakładają likwidację definicji rolnika. W jego miejsce pojawi
się pojęcie producenta rolnego.
Będzie nim osoba podlegająca
ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz płacąca składki, która
mieszka na terenie Polski i prowadzi
gospodarstwo osobiście i na własny rachunek.
Przyjęcie zasady, że o możliwości ubezpieczenia w KRUS decyduje wpis do ewidencji producentów
rolnych spowoduje, że część obecnie ubezpieczonych rolników znaj-

dzie się poza systemem. W takiej
sytuacji mogą się także znaleźć posiadacze tzw. gospodarstw socjalnych produkujących żywność wyłącznie na potrzeby rolnika i jego
rodziny.
W związku z tym rząd zapewne
będzie musiał opracować jakieś rozwiązanie. Logiczne byłoby wykorzystanie środków unijnych na
przekwalifikowanie zawodowe takich rolników.
Ministerstwo rolnictwa proponuje ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej dla części
rolników. Polegałyby one na okresowym, np. przez pierwsze dwa
lata, korzystaniu z tańszego systemu ubezpieczeń społecznych. Warunkiem byłoby odejście z rolnictwa. Rozwiązanie to mogłoby dotyczyć posiadaczy małych samozaopatrzeniowych gospodarstw rolnych oraz osób z nimi współpracujących.
Na dzień dzisiejszy w powiecie
łobeskim zarejestrowanych jest
około 800 producentów rolnych.
Płatników podatku rolnego w po-

wiecie jest około dwóch tysięcy.
Wpisanie do rejestru jest związane z wystąpieniem o dopłaty do
produkcji. Liczba zarejestrowanych producentów rolnych jest
dość płynna i w razie wejścia w
życie proponowanych zmian
może się zwiększyć.
Reforma systemu ubezpieczeniowego rolników jest zapewne
konieczna, gdyż należy ograniczyć wysokość dotacji budżetowej do KRUS. Twórcy tego projektu chcą jednak oprzeć system
emerytalny na dopłatach bezpośrednich. Obecny system dopłat
obowiązywać będzie jednak w
Polsce do końca 2008 roku.
Z nową definicją rolnika nie
zgadzają się kółka rolnicze, których prezes Władysław Serafin
(PSL) zapowiada walkę o prawa
rolników wszelkimi możliwymi
sposobami.
Co ciekawe, kontrolowane
przez Samoobronę ministerstwo
ogłosiło swoje plany dopiero po
pierwszej turze wyborów samorządowych.
(gp)
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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 lub
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

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

US£UGI

QWykonam usługi tokarskie. Tel.
697 429 534.
Q Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 091 397 33 65.

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

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.
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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(ŁABUŃ, gm. Resko) Dnia 20 listopada
2006 r. w Szkole Podstawowej w Łabuniu Wielkim, odbyła się Olimpiada Sportowa Trzecioklasistów. W szkole spotkały się dzieci klasy III
ze swoimi rówieśnikami z klasy III b Szkoły
Podstawowej w Resku, które przyjechały razem
ze swoją panią Ryszardą Czaban.
Olimpiada miała charakter sportowy, jak
również integracyjny, ponieważ uczniowie ci
za trzy lata spotkają się w Gimnazjum w Resku.
Po powitaniu gości przez p. Anettę Kuleszę - wychowawczynię łabuńskich trzeciaków,
rozpoczęły się na pięknej, szkolnej sali gimnastycznej zawody sportowe.
Pierwszą konkurencją był tor przeszkód,
który wcale nie był łatwy do pokonania. Później dzieci popisywały się swoimi umiejętnościami w meczu w tzw. zbijaka.
Całą olimpiadę poprowadziły panie Anetta
Kulesza i Ryszarda Czaban, a sędzią pomocniczym był p. Józef Krupka, tata jednego z łabuńskich uczniów.
Nie było zwycięzców i pokonanych, nie
było rywalizacji między szkołami, była za to
świetna zabawa. Na zakończenie olimpiady
sportowej wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Miłą niespodzianką był
również poczęstunek w klasie, który przygotowali, jak zwykle, niezawodni rodzice
uczniów tej szkoły. Zachęcamy inne klasy i
szkoły do organizowania takich spotkań,
gdyż niosą one za sobą dużo zadowolenia i pozytywnych emocji.
Aneta Kulesza

SPORT
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OLIMPIADA SPORTOWA
TRZECIOKLASISTÓW

Uczniowie z Reska wybiegali kilka pierwszych miejsc
(RADOWO MA£E) W dniu 31 paŸdziernika br. odby³y siê Mistrzostwa Powiatu £obeskiego
w indywidualnych biegach prze³ajowych. Gospodarzem zawodów by³ Zespó³ Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym. Na starcie stanêli uczniowie szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych. Mistrzostwa rozegrano na 6 dystansach. Oto wyniki biegów.
BIEG NA 1500 m
1. Niedźwiedzki Piotr Gimnazjum Resko 91’
2. Różański Ariel Gimnazjum Łobez 91’
3. Burchardt Paweł Gimnazjum Łobez 91’
4. Kamiśki Stefan Gimnazjum Resko 93’
5. Wojnarowski Paweł ZS w Radowie Małym 91’
6. Gawryluk Marcin Gimnazjum Łobez 91’
7. Głosek Mateusz Gimnazjum Resko
8. Kasica Patryk Gimnazjum Dobra 91’
9. Fabisiak Martin Gimnazjum Resko 91’
10. Kowaliński Paweł Gimnazjum Łobez
11. Drogosz Martin Gimnazjum Łobez
12. Kostka Daniel ZS w Radowie Małym
13. Machalski Rafał ZS w Radowie Małym
14. Dobrzyński Norbert ZS w Radowie Małym
15. Mateusz Dorota ZS w Radowie Małym
16. Wiza Dawid Gimnazjum Resko
17. Morawski Adrian ZS w Radowie Małym
18. Sobiechowski Rafał ZS w Radowie Małym
BIEG NA 1200 m
1. Manel Ewelina Gimnazjum Resko 93’
2. Piotrowicz Emilia ZS w Radowie Małym 91’
3. Kużel Malwina Gimnazjum Łobez
4. Walkowiak Patrycja ZS w Radowie Małym 93’
5. Gągolewska Joanna Gimnazjum Resko 91’
6. Król Natalia ZS w Radowie Małym 91’
7. Golis Małgorzata Gimnazjum Resko 91’
8. Biernat Paulina Gimnazjum Resko 91’
9. Sola Jaśmina Gimnazjum Łobez 91’
10. Awgul Izabela Gimnazjum Dobra 92’
11. Głosek Kamila Gimnazjum Resko 91’
12. Zielonka Natalia Gimnazjum Dobra 92’
13. Gromek Aneta Gimnazjum Resko 93’
14. Adamów Kasia Gimnazjum Łobez 91’
15. Lech Mariola Gimnazjum Resko 91’
16. Bodys Anna Gimnazjum Resko 93’

BIEG NA 2500 m
1. Antonowicz Rafał Gimnazjum Resko
2. Piaskowski Bartosz Gimnazjum Resko
3. Piński Michał Gimnazjum Resko
4. Zduńczyk Mateusz Gimnazjum Łobez
5. Gąsior Krzysztof ZS w Radowie Małym
6. Bogdanowicz Jakub Gimnazjum Łobez
7. Kogut Mateusz Gimnazjum Łobez
8. Lewicki Sylwester ZS w Radowie Małym
BIEG NA 2000 m
1. Lorent Anna ZS w Radowie Małym
2. Galas Karolina Gimnazjum Łobez
3. Wierzbicka Maja Gimnazjum Resko
BIEG NA 1000 m
1. Kraus Krzysztof SP 2 Łobez
2. Kałapacki Adrian SP Runowo Pom.
3. Antonowicz Daniel SP w Łabuniu
4. Maciejewski Patryk SP 2 Łobez
5. Karpiński Michał SP Dobra
6. Szkup Artur SP Dobra
7. Mamiński Piotr SP Dobra
8. Awgul Sebastian SP Dobra
9. Nowak Arkadiusz SP Węgorzyno
10. Miłek Krystian SP Wojtaszszyce
11. Adamcewicz Kacper SP Resko
12. Czurmasło Damian SP Dobra
13. Piotrowicz Kacper SP Dobra
14. Franczuk Szymon SP Węgorzyno
15. Sygnowski Bartłomiej SP 1 Łobez
16. Juszczak Karol SP Radowo Małe
17. Łachański Łukasz SP Węgorzyno
18. Banaszak Paweł SP Węgorzyno
19. Sobiechowski Maksym SP w Radowie Małym
20. Gradus Jakub SP Resko
21. Olas Stanisław SP Węgorzyno
22. Jędrzejczyk Norbert SP Węgorzyno
23. Kałuziak Radosław SP Wojtaszyce

24. Lewicki Krzysztof SP w Radowie Małym
25. Malinowski Tomasz SP Runowo Pomorskie
26. Wiśniewski Patryk SP w Radowie Małym
27. Pudełek Adrian SP Resko
28. Duda Damian SP Wojtaszyce
29. Celmerowski Paweł SP Wojtaszyce
30. Krasicki Sebastian SP Resko
31. Ciszewski Paweł SP Resko
32. Kręplewski Krzysztof SP w Wojtaszycach
33. Fabisiak Albert SP Łabuń Wielki
34. Szcześniak Damian SP Łabuń Wielki
35. Domański Patryk SP Radowo Małe
36. Czyż Daniel SP Resko
37. Wójcik Łukasz SP Resko
38. Imanowski Partyk SP Resko
39. Gromek Adam SP Resko
40. Adamczewski Łukasz SP Radowo Małe
41. Lis Filip SP Resko
Bieg na 800 m
1. Sławińska Sonia SP w Resku
2. Kamińska Karolina SP nr 2 Łobez
3. Szymanek Dagmara SP w Dobrej
4. Razik Weronika SP w Dobrej
5. Głuchowska Katarzyna SP nr 2 Łobez
6. Żałobowska Natalia ZS w Radowie Małym
7. Dąbro Anna SP w Bełcznej
8. Wawrzyniak Karolina SP w Resku
9. Lewicka Andżelika ZS w Radowie Małym
10. Lorent Izabela ZS w Radowie Małym
11. Szymczyk Adrianna SP Runowo Pom.
12. Kowal Agata SP w Resku
13. Łażewska Daria SP w Resku
14. Komosa Patrycja ZS w Radowie Małym
15. Kielan Krystyna SP w Bełczcie
16. Fabisiak Nicol SP w Resku
17. Kamińska Aldona SP w Łabuniu Wielkim
18. Iwonicka Anna SP w Wojtaszycach
19. Celmerowska Agata SP w Wojtaszycach
20. Czaban Natalia SP w Resku
21. Grabarczyk Emilia SP w Wegorzynie
22. Szymczyk Paulina SP w Runowie Pom.
23. Gibka Katarzyna SP w Węgorzynie
24. Rośczak Klaudia SP w Resku
25. Malińska Małgorzata SP w Resku.
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Powiatowe fina³y IMS w tenisie sto³owym –Dobra,21.11.2006 r.

Pojad¹ na regiony

(DOBRA) Dnia 21.11.2006 r. w Dobrej odbyły się powiatowe finały IMS w
tenisie stołowym dziewcząt oraz chłopców. W zawodach startowały reprezentacje szkół podstawowych z Łosośnicy,

Komumikat ZZPN

Bełcznej, Węgorzyna, Łobez nr 2 oraz z
Dobrej. Rozgrywki odbywały się w kategoriach dziewcząt i chłopców.
W klasyfikacji drużynowej dziewcząt zwyciężył zespół z Łosośnicy przed

Bełczną oraz Łobzem. Najlepsze zespoły w kategorii chłopców to Dobra, Węgorzyno oraz Bełczna. Wszystkie zespoły
nagrodzone zostały dyplomami.
Zwycięzcy poszczególnych kate-

gorii otrzymali puchary ufundowane
przez Starostwo Powiatowe , będą reprezentowali nasz powiat w zawodach
regionalnych.
UKS „Arbod”

Konferencja
ROZWI¥ZANIE Koñskim tropem po pobliskich Metodyczno
stadninach
STRUKTUR
-Szkoleniowa
SÊDZIOWSKICH
Trenerów
pi³ki no¿nej

W związku z podjęciem w dniu
06.11.2006 r. przez Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie uchwały o wykonaniu uchwały nr IV/56 z dnia 19 i 25
września 2006 r. Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie rozwiązania
struktur sędziowskich informuje się
kluby oraz wszystkich sędziów co
następuje.
Z dniem 30 listopada zostają rozwiązane struktury sędziowskie i ich
władze działające na terenie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie.
Zarząd Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej powołuje Komisje ds. przeglądu kadr sędziowskich w składzie:
1. Jan Bednarek
– Przewodniczący Komisji
2. Henryk Wawrowski
3. Robert Bikowski
4. Ryszard Fabiniak
5. Stefan Klemczak
6. Jerzy Broński
Zarząd Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej prosi wszystkie kluby, które posiadają informacje
bądź uwagi na temat dotychczasowej działalności sędziów ZZPN,
mogące mieć wpływ na postępowanie prowadzone przed wyżej wymienioną komisją, o złożenie ich na piśmie w Biurze ZZPN, najpóźniej do
dnia 15 grudnia 2006 roku.

Koniec sezonu turystycznego 2006 roku. A szkoda.

W niedziele 19 listopada 2006r. grupa
piechurów wyruszyła
na wycieczkę organizowaną przez Łobeskie Centrum Turystyki, którą prowadziła Elżbieta Wiśniewska. Wśród rajdowiczów jak zwykle
nie brakowało grupy z
Drawska Pom., zwyczajowo do nas dołączyła w Boninie. Piękna słoneczna pogada jak na warunki jesienne ciepło i
bezdeszczowo. Turyści mieli do pokonania ok. 9 km i dodatkową atrakcję bo
mogli nazbierać grzybów, których nie
brakowało. Trasa: Łobez –Świętoborzec – Kołdrąb – Bonin – Łobez.
Celem naszej wyprawy było zwiedzanie stada ogierów w Świętoborcu
gdzie pozostały tylko nieruchomości(
stajnie, dwie kryte ujeżdżalnie, hipodrom, hotel, budynek biurowo-mieszkalny, pałac z 1876 r.- trzy z nich są pod
ochrona konserwatora zabytków).
Obiekt był duży bo umożliwiał hodowlę
ogierów w ilości co najmniej 150 sztuk,
organizację zawodów hippicznych na
odkrytym terenie oraz w krytej ujeżdżalni. Piękne obiekty niszczeją i nikt nie ma
na to żadnego wpływu a kiedyś Łobez
słynął ze wspaniałego stada ogierów. Teraz nie ma tam nawet muzeum, które rok
wcześniej można było jeszcze obejrzeć.
Następnie udaliśmy się w kierunku Kołdrąbu, gdzie kiedyś stał młyn, po którym
pozostały tylko niewielkie ruiny przy
przepływającym strumyku.
Dalsza trasa wiodła wąwozami w
kierunku następnego stada, które znaj-

duje się w Boninie – miejscu wszystkim
miłośnikom koni znanym. Mieścił się
tam zakład treningowy ogierów, przy
którym niegdyś powstał Klub Jeździecki odnoszący wiele sukcesów w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Mamy nawet piękny186,4 km.
Szlak Konny Pojezierza Drawskiego,
który rozpoczyna się w Świętoborcu, a
kończy w Białym Borze. Przecina nurt
7 rzek: Starej Regi, Wogry, Dębicy, Pilawy, Płtunicy, Gwdy i Dołgiej. Szlak
konny dzieli się na pięć odcinków.
Na strudzonych turystów czekało
ognisko przygotowane przez Marcina
Horbacza, Jakuba Wiśniewskiego oraz
Elżbietę Wiśniewską, gdzie wędrowcy
mogli upiec kiełbaski. Po krótkim odpoczynku turyści mogli wykazać się
sprawnością w rzucie lotką do wiszącego na nitce balonu oraz rzutach piłeczką
do celu.
W ciepłej i serdecznej atmosferze
zakończyliśmy sezon wędrówek po najciekawszych zakątkach naszego regionu.
A żałujemy, że tak szybko mija czas.
Z turystycznym pozdrowieniem
Elżbieta Wiśniewska
Foto: Adam i Marcin Horbacz

Wydział Szkolenia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej organizuje w Kołobrzegu Konferencję Metodyczno-Szkoleniową Trenerów piłki
nożnej województwa zachodniopomorskiego.
Termin: 17 grudnia 2006 r. (a nie jak
podano 16.12.2006 r.)
Miejsce: sala konferencyjna w Hali
Sportowej “Milenium”
Przewidywany program:
Od 11.00 do 12.30 mecz kadry rocznika 1993
Od 12.45 do 13.30 obiad
O godz. 13.45 otwarcie przez Prezesa ZZPN Konferencji i wykład Jerzego Engela, Wiceprezesa PZPN ds.
Szkolenia.
Od godz. 15.00 do 17.30 wykład dr
Jarosława Nosala.
Od godz. 17.45 do 19.00 wykład dr
Miłosza Stępińskiego.
Od godz. 19.10 do 19.30 sprawy
organizacyjne ZZPN.
Przejazd szkoleniowców szczecińskich na trasie Szczecin – Goleniów –
Nowogard – Płoty – Kołobrzeg organizuje biuro w Szczecinie.
Udział w Konferencji jest obowiązkowy dla szkoleniowców III ligi, IV ligi,
V ligi, klas okręgowych i ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych.
Pozostali szkoleniowcy mile widziani
po uprzednim zgłoszeniu pod telefonem 091 488 10 01, kom: 0607 077 700.
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SPARTA WÊGORZYNO - PODSUMOWANIE RUNDY
22 punkty na 51 możliwych oraz 18 zdobytych i 16
straconych bramek - te liczby
podsumowują występy na półmetku (z drobnym okładem)
węgrzyńską Spartę. Należy
wziąć jednak poprawkę, iż
przyznany został walkower,
bez którego miejsce w tabeli
byłoby poza pierwszą „10”, natomiast w bilansie bramkowym
zespół zbliżył by się do outsidera grupy.
W przerwie letniej do zespołu dołączyli: Artur Andrusieczko, Paweł Samal i Kacper
Skrobiński, z wypożyczenia
powrócił Sławomir Nowak.
Obecny sezon podopieczni trenera Jamrożego rozpoczęli od
pojedynku w ramach I rzutu
Pucharu Polski. Rezerwy V-ligowego Piasta Chociwel nie stawiły żadnego oporu węgorzyńskim piłkarzom ulegając aż 0:5
na własnym „stadionie” znajdującym się w Lisowie. Tydzień
później wystartowała liga.
Spartanie w dwóch dotychczasowych konfrontacjach na stadionie w Mostach nie zdołali
wywalczyć nawet punktu.
Bramka Daniela Romańczyka
przez dłuższy czas dawała nadzieję na pełną pulę, jednak, jak
większość kibiców pamięta, w
głupich okolicznościach stracony gol spowodował, iż oba zespoły podzieliły się punktami
zaś Artur Nadkierniczny okupił ten mecz ciężką kontuzją
uniemożliwiającą mu występ
do końca rundy.
Druga seria spotkań to
przede wszystkim inauguracja
ligi przed własną publicznością.
Do Węgorzyna przyjeżdża beniaminek Orzeł Prusinowo.
Drużyna mająca w składzie kliku doświadczonych zawodników do przerwy skutecznie stawiała opór . W drugich trzech
kwadransach bramki strzelają
Damian Szubert oraz Sławek
Nowak, zapewniając trzy punkty zespołowi z Węgorzyna.
Trzecia seria ma miejsce w
środku tygodnia - taką opcję
przyjął ZZPN chcąc rozegrać
17 spotkań w rundzie. 15 sierpnia dochodzi do pierwszych
derbów powiatu. Zbyt lekkie
zagranie Zbyszka Nadkiernicznego do własnego bramkarza
powoduje stratę bramki , jednak
kilkanaście minut później przepięknym strzałem (szkoda że
jedynym w tej rundzie) popisał
się Artur Andrusieczko. Spotkanie kończy się podziałem
punktów.
Po kilku dniach przerwy,
zawodnicy udali się na najdalszy wyjazd tej jesieni, czyli do
Polic. Mecz rozgrywany w niedzielę przy nieco wzmocnionych gospodarzach nie pozostawia złudzeń o końcowy

wynik. Dzięki dobrej postawie
Przemka Norycy, Spartanie
stracili tylko dwa gole. Kontaktowego gola zdobywa Krzysztof Gwóźdź.
Kilka dni później rozegrano
II Rzut Pucharu Polski. Sparta
zagrała na stadionie w Kolinie
(B-klasa), gdzie bez problemów
wywalczyła awans do III Rzutu.
Bramki w tym meczu zdobywali
Paweł Samal, Damian Szubert
oraz Krzysztof Gwóźdź.
Korona Stuchowo - spadkowicz z V ligi - był rywalem Sparty w piątej serii spotkań. Niemoc strzelecka zostaje przełamana przez Damiana Szuberta,
który po raz drugi wchodząc z
ławki rezerwowych szybko
zdobywa prowadzenie.
Pierwszy wrześniowy
mecz to drugie derby powiatu.
Rywalem była doberska Sarmata. Świetna oprawa meczu,
mnóstwo kibiców oraz piłkarze, którzy stworzyli świetne
widowisko, sprawiły, iż mecz
szóstej kolejki był najciekawszym i najbardziej emocjonującym pojedynkiem o ligowe
punkty. Do końcowego wyniku przyłożyło się boiskowe
szczęście, które było po stronie Sparty oraz przyzwoita
skuteczność (z trzech stuprocentowych okazji, dwie wykorzystane). Dwie bramki po
przerwie w wykonaniu gości
spowodowały, iż faworyt
gonił wynik i w końcówce uratował remis, który i tak bardziej usatysfakcjonował piłkarzy trenera Jamrożego.
Kolejna seria spotkań to
mecz ze średniakiem okręgówki
-Dąbrovią Str. Dąbrowa. Zespół Sparty nie zaprezentował
się przyzwoicie głównie w akcjach ofensywnych. W miarę
upływu czasu to goście stwarzali coraz większe zagrożenia

pod bramką Przemka Norycy,
który w tym spotkaniu dokonywał cudów wraz z obrońcami, zachowując czyste konto.
Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.
Ostatnie derbowe spotkanie przypadło w połowie września. Polonia Płoty sprawdziła
dyspozycję Sparty w ramach
III Rzutu Pucharu Polski. Nasi
piłkarze nie ustrzegli się wielu
błędów, które mogły spokojnie
zapewnić awans do kolejnej
rundy rywalom, jednak na przeszkodzie stawał im świetnie
dysponowany Przemek Noryca. O awansie do IV Rzutu zadecydował ładny gol Szuberta.
Ostatnie derby - mecz w
Łobzie, odbył się w świetnych
warunkach: doskonała murawa
i niegorsza pogoda. Niestety
forma zawodników odbiegała
od przeciętnej. Gol stracony w
pierwszej połowie, mnóstwo
boiskowego farta w dalszej części meczu powodują, iż nie było
podstaw aby oczekiwać chociażby punktu.
Mecz z Wichrem Brojce
wyglądał już zdecydowanie lepiej. W ostatnim wrześniowym
spotkaniu przed własną publiką, zawodnicy zdecydowanie przewyższali rywali, którzy otworzyli wynik spotkania, strzelając sobie samobójczą
bramkę. W drugich trzech kwadransach bramkę dołożył Krzysiek Gwóźdź i trzy punkty
zostały w Węgorzynie.
Kolejny wyjazd i kolejny
przyjazd bez punktów. Mecz z
Masovią to zdziesiątkowana
kadra Sparty (m.in. brak Norycy). Do przerwy wynik brzmiał
1:1. Po przerwie od pierwszych
minut zaatakowali miejscowi,
którzy szybko zdobyli drugą, a
w końcówce trzecią bramkę,
zgarniając komplet punktów.

Słabsza w tym sezonie Vielgovia zawitała do Węgorzyna w
11 kolejce. Atut własnego boiska
wykorzystali
gospodarze.
Świetne indywidualne akcje Darka Nadkiernicznego zaowocowały celnym zagraniem do Łukasza
Rzepki, który pewnie pokonał
bramkarza przyjezdnych.
W 12 serii spotkań piłkarze
Sparty wyjeżdżają do najmniej
piłkarsko wyglądającego obiektu- Orkana w Suchaniu. Stadion
usytuowany w wolnej przestrzeni, z nieco pochyłą płytą
boiska, nie jest sprzymierzeńcem do kombinacyjnej i widowiskowej gry. Mecz z outsiderem kończy się bezbramkowym
remisem, a piłkarze Orkana z
taką grą raczej będą próbowali
ogrywać zespoły A-klasowe.
Kilka dni później Sparta
żegna się z pucharami. Ich pogromca Victoria Rolhurt 95 Przecław wydawał się być w zasięgu,
gdyż po regulaminowych 90
minutach zaistniała konieczność
rozegrania dogrywki, w której
lepsi okazali się goście.
13 seria spotkań to mecz z
drugim beniaminkiem. Świetnie zorganizowana gra Iskierki
zaowocowała dwiema bramkami po przerwie, lecz jak się
okazało na marne, gdyż dwoma młodzieżowcami piłkarze
z prawobrzeża grali dopiero
od 55 minuty.
Ostatni z beniaminkówIna Ińsko - dysponujący również nie najlepszą murawą nieco szczęśliwie zremisował z
podopiecznymi trenera Jamrożego, gdyż w kontekście
stworzonych sytuacji bliżej
zwycięstwa w tym meczu
byli węgorzynianie. Ostatnia
jesienna kolejka to pojedynek
z liderem klasy okręgowejŚwitem Szczecin. Fatalne warunki gry oraz mniejsze umie-

jętności niektórych piłkarzy
w porównaniu z graczami
szczecińskiego klubu, powodują porażkę 1:3.
Tydzień później nastąpiła
inauguracja rundy wiosennej.
Pogoda bez zmian, zmienił się
rywal, którym był Promień
Mosty.Ten w kontekście całego spotkania szczęśliwie
zremisował, gdyż w drugiej
połowie chłopaki trenera
Jamrożego marnowali okazje
strzeleckie jedna za drugą.
Ostatecznie mecz kończy się
remisem 1:1.
Spotkanie w Gryficach
przypominało mecz sparingowy, w którym jeden zespół
chciał wygrać z drugim. Dwie
zdobyte bramki przez miejscowych oraz strzał w poprzeczkę to najgroźniejsze sytuacje
ze strony beniaminka. W drugiej połowie nieco przebudzili
się piłkarze Sparty, jednak
zdołali odpowiedzieć tylko
jednym trafieniem.
Liga w tym sezonie jest
zdecydowanie bardziej wyrównana, aniżeli w poprzednich sezonach. Nie ma pewnego(ych) spadkowiczów do Aklasy, gdyż różnica pomiędzy
ostatnią a środkową drużyną
to tylko 7 punktów. Nieco inaczej sytuacja wygląda na „górze”. Tam lekko odskoczyli od
reszty stawki piłkarze Świtu,
ale nie na tyle, aby nie oglądać
się za siebie. Czteromiesięczna
przerwa przyda się wszystkim. Będzie czas na odpoczynek, przygotowanie zespołów do rundy wiosennej oraz
dokonanie ewentualnych
wzmocnień, gdyż ten czynnik
może być najbardziej istotny
w końcowym rozrachunku.
Prezes Sparty
Marcin Szostakiewicz

£apówkarz

Zdj¹³ antenê
(RESKO) 14 listopada w godzinach popołudniowych w Resku
przy ul. Kopernika Marek Z. dokonał kradzieży, wartej 50 zł anteny
telewizyjnej, działając w ten sposób
na szkodę Jarosława K.

Nieletni spawacze
(ŁOBEZ) W paźddzierniku w
Łobzie przy ul. Konopnickiej Zbigniewowi B. skradziono przewody spawalnicze, warte około 600
zł. Sprawcami okazali się nieletni
Daniel G., Mateusz G., Damian K.
oraz Michał F.
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(ŁOBEZ) 21 listopada o godz.
15:30 w Łobzie przy ul. Niepodległości Dariusz W. w trakcie kontroli drogowej wręczył policjantom KPP Łobez 100 zł za odstąpienie od wykonania czynności służbowych.

Zniewa¿yli i naruszyli

(ŁOBEZ) 21 listopada około
godz. 23:45 w Łobzie na Placu 3-go
Marca, Krzysztof O. lat 23, Adrian L.
lat 18 i Damian B. lat 22 dokonali
słownego znieważenia i naruszenia
nietykalności cielesnej interweniujących policjantów. Sprawcy zostali
zatrzymani.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.13, ust. l, art. 37, ust. l i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami/ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 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 nieruchomości niezabudowanych
nieuzbrojonych położonych w obrębie miasta Dobra

Z³omiarze
(ŁOBEZ) W nocy z 22 na 23 listopada w Łobzie z terenu posesji przy
ul. Kraszewskiego, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży drabiny
aluminiowej o wartości 1.200 zł.
(WOROWO) W nocy z 21 na 22
listopada roku w Worowie z terenu
posesji Stanisława W nieustalony

NAPROMILOWANI
(RESKO) 23 listopada o
godz. 18:00 w Resku na ul. Gdańskiej, Mieczysław G. kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwym (0,54 promila).
sprawca dokonał kradzieży wanny
żeliwnej o wartości 100 zł.

BURMISTRZ DOBREJ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBREJ
ul. RYNEK 1, 72– 210 DOBRA
1. Wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrej :
Samodzielny referent ds. gospodarki nieruchomościami .
2. Wymagania niezbędne:
- określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
3. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
- znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:
- Prowadzenie spraw z zakresu podziałów geodezyjnych
- Przygotowywanie do sprzedaży mienia komunalnego
- Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy
- Prowadzenie spraw z zakresu wynajmowania i wydzierżawiania
nieruchomości
- Prowadzenie spraw z zakresu szacowania wartości nieruchomości
- Prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości gruntowych
- Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją lokali komunalnych

Przedmiotem sprzedaży są działki budowlane, niezabudowane, nieuzbrojone, w ewidencji gruntów oznaczone numerami 64/28, 64/29, 64/30, 64/32,
64/33, 64/34, położone przy ulicy 3 Maja w Dobrej. Nieruchomości nie posiadają ksiąg wieczystych i nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10% wartości nieruchomości
Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych
dziesiątek w górę. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości
do sprzedaży w wysokości 818,31 zł (osiemset osiemnaście złotych i trzydzieści jeden groszy), do każdej działki
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w
Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóźniej do dnia 22 grudnia
2006 roku do godziny 15.00
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek l, w dniu 28 grudnia, rozpoczęcie o godzinie 10:00
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. Należność za
nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Dobrej może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości
uzasadnione przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w
Dobrej, ul. Rynek l, tel. (091) 39 14 535.

5. Wymagane dokumenty:
Dokumenty niezbędne:
- odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w tym kopia świadectwa ukończenia szkoły,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacyjnych z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z
dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142,
poz. 1593 ze zm.)”
- list motywacyjny,
- C.V.
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub przesyłać w terminie do
15 grudnia 2006 roku
pod adresem :
Urząd Miejski w Dobrej
Ul. Rynek 1
72-210 Dobra
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “ Nabór na
wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent ds. gospodarki nieruchomościami “
WSZELKIE INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ
U SEKRETARZA GMINY POD NR TEL. 91- 577-78-81
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KRZYŻÓWKA 48

tygodnik łobeski 28.11.2006 r.
REKLAMA

HUMOR
TYGODNIA
Panie starszy – krzyczy do kelnera – przecież te bułki są mokre!
Co ja na to poradzę. Gdy człowiek niesie w
jednej ręce talerz z zupą, w drugiej ręce talerz z
bigosem, a bułki pod pachami, to ma prawo
chyba się spocić!
Żona wyjechała w delegację. Mąż rankiem
bierze dzieciaka i wiezie do przedszkola.
- To nie nasze dziecko - mówi przedszkolanka.
Jadą do drugiego.
- Nie znamy pana synka - słyszy w drugim.
Jadą do trzeciego, czwartego... wszędzie tak
samo. Nie znają dzieciaka. W końcu młody nie
wytrzymał:
- Tato, zaliczamy jeszcze tylko jedno przedszkole i jedziemy do szkoły, bo się w końcu na
lekcję spóźnię.
Matka znalazła u syna czasopismo
„SADO-MASO”, pokazuje ojcu i pyta,
- Co mamy teraz zrobić z Jasiem?
- No, chyba go nie zbijesz?
W OBIEKTYWIE TYGODNIKA:

Koñskim tropem po pobliskich stadninach
- Na strudzonych turystów czeka³o ognisko

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 46
brzmiało: „Orlik, Mewka, Homer, Pawik,
Sokół, Sówka”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Maria Szylinowicz (Łobez), Karolina Płocka
(Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Roman Galczak (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani
Maria Szylinowicz z Łobza. Gratulujemy.
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