GAZETA POWIATOWA Nr 11 (167) Rok IV

15.03.2005 r. Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT)

ISSN 1643-5761

str. 5

CMYK

Halowe ostatki
w Radowie Ma³ym

Str. 18

KOLOROWY Niezwyk³e lekcje w Wêgorzynie
PROGRAM TV

(SZCZECIN-£OBEZ) W miniony
pi¹tek w Szczecinie
³obezianka Sylwia Maczan,
reprezentuj¹ca
Stowarzyszenie £obeska
Alternatywa, prowadzi³a
rozmowy z ministrem
sprawiedliwoci Andrzejem
Kalwasem na temat
mo¿liwoci utworzenia
w £obzie zak³adu karnego.
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Kazimierz Rynkiewicz
Pieni¹dze trzeba daæ ludziom,
którzy naprawdê co robi¹
W ci¹gu ostatnich kilku lat w powiecie ³obeskim daje siê zauwa¿yæ
nasilenie zorganizowanych dzia³añ
spo³ecznych pod postaci¹ stowarzyszeñ. W kilku ostatnich wydaniach tygodnika na jego ³amach
pojawi³o siê wiele materia³ów opisuj¹cych dzia³alnoæ tych organizacji.
Obserwuj¹c od bardzo wielu lat ruch
spo³eczny w Polsce wydaje siê, ¿e
wreszcie nastêpuje tu powa¿na
zmiana jakociowa. Powiat ³obeski
mo¿e byæ tu chyba wzorem dla innych. Warto te ostatnie dzia³ania
przypomnieæ; Klub Ekologiczny
chce wyjaniæ sprawê wycinki
drzew w parku miejskim, Klub Nauczyciela zapowiada kampaniê na
rzecz utworzenia izby muzealnej,
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski wraz z klubami szachowymi organizuje Memoria³ im.
Gabriela Bieñkowskiego, który imponuje rozmachem, rozpoczyna
dzia³alnoæ £obeskie Forum Organizacji Pozarz¹dowych, w Siedlicach
powstaje Stowarzyszenie Wspólna Sprawa, które chce przej¹æ szko³ê wiejsk¹. W dzisiejszym wydaniu
dorzucamy dwa kolejne przyk³ady
takich dzia³añ; Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik z siedzib¹ w
Sielsku wchodzi do szko³y w Wegorzynie, by wspomóc edukacjê regionaln¹, za najwie¿szym, wrêcz
spektakularnym dzia³aniem jest
podjêcie przez Stowarzyszenie
£obeska Alternatywa próby doprowadzenia do powstania w powiecie zak³adu karnego.
Akurat dzisiejsza Rzeczpospolita przynios³a garæ informacji o
organizacjach spo³ecznych w Polsce. Jest ich zarejestrowanych 60

WYDARZENIA

Druga fala samorz¹dnoci
tys., z czego aktywnych jest 43 tys.
Zatrudniaj¹ one 63 tys. osób na etatach, za ich roczny obrót szacowany jest na 7 miliardów z³otych. Najwiêksz¹ liczbê osób zrzeszaj¹ zwi¹zki zawodowe, po nich kó³ka rolnicze,
organizacje i kluby sportowe, Polski
Zwi¹zek Dzia³kowców, ruchy i organizacje katolickie, OSP, organizacje
kombatanckie, PZW, LOP, PCK,
ZHP i PZ£.
Kto siê ¿achnie, ¿e ta statystyka
nijak ma siê do naszych organizacji
spo³ecznych, i bêdzie mia³ racjê.
Powy¿sze umownie zaliczam do organizacji starego typu, których
struktury wyros³y czêsto w poprzednim systemie i niewzruszone przetrwa³y zmiany polityczne. Odziedziczy³y maj¹tek, zachowuj¹c
struktury i d³ugoletnich dzia³aczy.
St¹d zapewne wielu prawdziwych
spo³eczników zdziwi liczba 7 mld w
obiegu finansowym tych organizacji oraz liczba utrzymywanych etatów. Sam mogê podaæ przyk³ad z jednego z miasteczek, gdzie emerytowany wojskowy, by³y dzia³acz PZPR
wyl¹dowa³ na pó³ etacie w PCK,
niewiele robi¹c, a do zbierania do
puszek wysy³a³ na ulicê dzieci. Takich l¹dowañ by³o zapewne w
ca³ym kraju co niemiara.
Wydawa³o siê, ¿e zmiany nast¹pi¹ po upadku poprzedniego systemu, w którym wiele z tych organizacji wprzêgniêtych by³o w podtrzymywanie jego struktur. Jednak rodz¹cy siê ruch obywatelski zosta³
politycznie wyhamowany, za kryzys gospodarczy dobi³ go ju¿ w zal¹¿ku. Na placu publicznym pozosta³y fundacje, które  jak pokazuj¹
dochodzenia w komisjach ledczych  s³u¿y³y czêsto innym celom.
Tak naprawdê zmiany zaczê³y zachodziæ dopiero niedawno. Obecnie
bardzo szybko mo¿na za³o¿yæ stowarzyszenie zwyk³e, co ju¿ dzisiaj
nie wymaga ¿adnych pozwoleñ.
Wystarczy zg³oszenie do starostwa.
Mo¿na te¿ od ponad roku odpisywaæ 1 procent z podatku na organizacje po¿ytku publicznego, co wiele
z nich uniezale¿ni³o od jednego, naj-

czêciej bud¿etowego, ród³a finansowania. Ustawa wymusi³a na
samorz¹dach stosowanie konkursów ofertowych na realizacjê zadañ
publicznych lub ich wspierania w
zakresie kultury fizycznej, sportu,
edukacji, profilaktyki alkoholowej i
pomocy spo³ecznej.
Jednak wydaje siê, ¿e nie odpowiada to jeszcze wielu ludziom, którzy dzia³alnoæ spo³eczn¹ postrzegaj¹ jako formê zagospodarowywania w³asnej przestrzeni ¿yciowej,
która jest im dana, lub kszta³towania
w³asnego najbli¿szego otoczenia, w
którym ¿yje. Tak rozumiana dzia³alnoæ spo³eczna daleko odbiega od
postaw nastawionych roszczeniowo do otoczenia. Jedni chc¹ graæ
sobie w pi³kê i ¿¹daj¹ wrêcz, by jeszcze inni dop³acali im do tej przyjemnoci, inni za rezygnuj¹ wiadomie
z siêgania po czyje pieni¹dze uwa¿aj¹c, ¿e w³anie na tym to polega, ¿e
robi siê co dla innych, daj¹c co od
siebie.
To owa nowa jakoæ, jaka wyranie jawi siê w ró¿nych przedsiêwziêciach ³obeskich organizacji; Klubu
Ekologicznego - myl¹cego o przyrodzie dla wszystkich i nastêpnych
pokoleñ, Klubu Nauczyciela  zabiegaj¹cego o izbê pamiêci o pokoleniach przesz³ych, Stowarzyszenia
Kresowian z Kuropatnik  chc¹cego
zachowaæ tradycjê przodków, by
s³u¿y³a nastêpcom, to £obeska Alternatywa, która myli o tworzeniu
miejsc pracy, przecie¿ nie dla piêciu,
ale setek, zw³aszcza m³odych ludzi.
To wyrane wyd³u¿enie perspektywy dzia³añ, od doranej, nastawionej na bie¿¹cy interes, sukces,
wynik, zysk, do pokoleniowej, nastawionej na wartoci, tradycjê, troskê o przysz³oæ i innych, to tak¿e
element owej nowej jakoci w ¿yciu
tych organizacji.
Moim zdaniem te postawy nie
powinny wykluczaæ mo¿liwoci siêgania po pieni¹dze publiczne, je¿eli
bêd¹ one spo¿ytkowane dla celów
wspólnych dla innych mieszkañców. Powinny o tym pamiêtaæ w³adze, które tymi pieniêdzmi dysponu-

Jaros³aw Kaczyñski - Nie mielimy te¿ wcale pewnoci, jak daleko w³aciwie siêgaj¹
wp³ywy Rosjan w naszym pañstwie.
Teresa Bochwic  Sporo
ujawni³ Zdenek Mlynar w swojej
ksi¹¿ce Mróz od Wschodu 
wiceministrowie bezpieki podlegaæ mieli bezporednio ministrowi spraw wewnêtrznych ZSRR, a
nie w³asnemu.
Jaros³aw Kaczyñski  U nas
chyba a¿ tak nie by³o. Ale dopiero dzisiaj wiemywiecej, jak g³êboka by³a ich ingerencja w sprawy
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polskie. Wiadomo np., ¿e ³¹cznicy radzieccy, oficerowie KGB, chodzili swobodnie po naszym MSW i rozmawiali o
czym chcieli i z kim chcieli. Zasadniczo
ka¿dy oficer polski mia³ obowi¹zek
sporz¹dziæ notatkê z ka¿dej rozmowy
s³u¿bowej i przekazaæ j¹ prze³o¿onemu,
a szefowie równoleg³ych dzia³ów mieli
obowi¹zek informowaæ siê nawzajem.
Ten obowi¹zek jednak nie dotyczy³ rozmów ani kontaktów z Rosjanami. To da-

wa³o im ogromne wp³ywy. W bezpiece elbl¹skiej by³a placówka KGB
i grupa MSW, która kontaktowa³a
siê bezporednio z konsulatem radzieckim w Gdañsku.
Fragment z ksi¹¿ki Odwrotna strona medalu Rozmowa Teresy Bochwic z Jaros³awem Kaczyñskim. (Oficyna
Wydawnicza MOST, Wydawnictwo VERBA, 1991 r.)

j¹, rozdzielaj¹c je czêsto niefrasobliwie, kieruj¹c siê w³anie bie¿¹cym
interesem w³asnym. Przyk³adem
niech bêdzie £obeski Dom Kultury,
gdzie dyrektor robi¹cy kulturê
(tak wynika z nazwy) dostaje za to
pieni¹dze  pensjê, za dzia³aj¹cy w
tym samym domu kultury cz³onkowie Klubu Nauczyciela, uprawiaj¹cy w miecie kulturê w cis³ym tego
s³owa znaczeniu musz¹ do tego dop³acaæ. To jakie gigantyczne nieporozumienie. Gdyby zliczyæ efekt
dzia³añ wszystkich organizacji spo³ecznych w miecie w sferach kultury i promocji oraz pieni¹dze, jakimi
one to robi¹ i zestawiæ to z bud¿etem
i efektami tego¿ domu kultury, to
wysz³aby nam przepaæ, szczególnie finansowa. Gdyby za te pieni¹dze (ponad 400 tys. z³) wystawiæ do
oferty publicznej, by mog³y po nie
siêgn¹æ organizacje spo³eczne
przedstawiaj¹c projekty robienia
kultury i promocji, mo¿e okaza³oby
siê, ¿e efekt kulturalny i promocyjny zosta³by podwojony. To pokazuje skalê konfliktu spo³ecznego, który od lat narasta, a ostatnio przybra³
na sile. Mieszkañcy, w tym skupieni
w organizacjach, coraz bardziej niecierpliwie licz¹ czas i marnotrawione
przez urzêdników pieni¹dze i mo¿liwoci. Ich pieni¹dze. Wydaje siê, ¿e
ten sposób sprawowania w³adzy
nad spo³eczeñstwem chyli siê ku
upadkowi. Chyba jednak nadchodzi
druga fala samorz¹dnoci.
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Dni radnej policzone?

Nowi so³tysi

Wojewoda wezwa³,
radni siê opieraj¹
(DOBRA) Wci¹¿ nie wiadomo, jak zakoñczy siê sprawa
wyganiêcia mandatu radnej Teresy Wojciechowskiej,
z powodu prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoci na mieniu
komunalnym. Wojewoda wezwa³ dobersk¹ radê do podjêcia
uchwa³y na ten temat, ale rada odrzuci³a to wezwanie.
Przypomnijmy, ¿e osoba wybrana na radnego, która prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia komunalnego, powinna
z³o¿yæ mandat lub o jego wyganiêciu powinna zdecydowaæ rada w ci¹gu trzech miesiêcy od wyst¹pienia
przyczyny wyganiêcia mandatu.
Rada ju¿ raz opowiedzia³a siê
przeciwko wyganiêciu mandatu
radnej Wojciechowskiej. Wojewoda
17 lutego br. wystosowa³ wiêc pismo, w którym wezwa³ radê do podjêcia takiej uchwa³y. W minion¹ sobotê projekt takiej uchwa³y by³ ujêty
w porz¹dku obrad sesji rady miej-
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skiej. Zanim go przyjêto, radny Henryk Albiniak z³o¿y³ wniosek, by go z
porz¹dku wycofaæ. Popar³o go 10 radnych, przy jednym g³osie sprzeciwu i
dwóch wstrzymuj¹cych. Tym samym
projekt nie wszed³ pod obrady.
Wojewoda da³ czas radzie na za³atwienie sprawy w ci¹gu miesi¹ca, licz¹c od dnia otrzymania pisma. Poinformowa³, ¿e w razie jej nie za³atwienia
dzia³aj¹c w trybie art. 98a ust. 2, po
powiadomieniu ministra w³aciwego
do spraw administracji publicznej
wyda w przedmiotowej sprawie zarz¹dzenie zastêpcze, czyli sam zdecyduje
o wyganiêciu mandatu.
KAR

¯eby bociany
nie zawraca³y przed tablic¹
(DOBRA) W gminie doberskiej nast¹pi³a zmiana so³tysów
w dwóch so³ectwach; Bienicach i Krzemiennej.
W Bienicach nowego so³tysa
wybrano ju¿ w styczniu. Zosta³a nim
pani El¿bieta Owsiñska. Na pocz¹tku marca wybierano so³tysa w
Krzemiennej, po tym, jak poprzedni zrezygnowa³. Mieszkañcy wybrali pani¹ Jolantê
Miko³owsk¹. Innych chêtnych na tê funkcjê nie by³o.
Now¹ so³tys spotkalimy
na sesji rady miejskiej
w Dobrej.
Jak nam powiedzia³a, mieszka w Krzemiennej
od 16 lat. So³tysem jeszcze nie
by³a. Dlaczego
zdecydowa³a siê
podj¹æ to nie³atwe zadanie?
- Nie pracujê,

wiêc mam czas. To dla mnie nowe wyzwanie. Mamy plany z rad¹ so³eck¹.
Wiem, ¿e z ludmi pracujê
siê ciê¿ko.  przyznaje
so³tys Miko³owska. 
Nie mówiê, ¿e bêdzie
dobrze, ¿e bêdzie bardzo dobrze, ale jak siê
posunie o tyle do przodu  tu wymierza palcami dwucentymetrow¹
odleg³oæ  to ju¿ bêdzie
lepiej. Mamy maksymê na pocz¹tek, ¿e
jak bociany nie
bêd¹ zawracaæ
przed
tablic¹
Krzemienna, to
ju¿ bêdzie okej. 
mieje siê nowa
so³tys.
KAR

Stado Ogierów na sesji Czarne chmury nad £DK
(£OBEZ) 19 marca w sobotê odbêdzie siê sesja rady
miejskiej. Omawiane na niej bêd¹ tematy dotycz¹ce miêdzy
innymi restrukturyzacji Stada Ogierów w £obzie, stan
bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie gminy oraz zmiany
w bud¿ecie na 2005 r.
Informacjê z pracy przeka¿¹: Komendant Powiatowy Policji w £obzie, Komendant Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie,
Komendant Stra¿y Miejskiej w £obzie oraz Prokurator Rejonowy.
Przekazana bêdzie tak¿e informacja o stanie opieki spo³ecznej na terenie gminy £obez.
Rada Miejska ma tak¿e podj¹æ

uchwa³y dotycz¹ce so³ectw Karwowo i Wysiedle, za burmistrz przedstawi informacjê na temat modernizacji ciep³owni miejskiej w £obzie.
Od 15 do 17 marca o godz. 12:00
bêd¹ odbywa³y siê posiedzenia, odpowiednio: Komisji Terenów Wiejskich, Komisji Spraw Spo³ecznych
oraz Komisji Bud¿etowej.
Zapraszamy na sesjê. (red.)

PUP og³asza

Osoby bezrobotne zainteresowane sta¿em proszone s¹ o sk³adanie
wniosków w PUP w £obzie, w pokoju nr 5. Istnieje mo¿liwoæ powtórnego odbycia sta¿u.
Na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków, oraz par. 21
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu cieków Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji spó³ka z o.o w £obzie og³asza ¿e zgodnie z Uchwa³¹
Rady Miejskiej w £obzie nr XXVII/226/05 z dnia 04 marca 2005 r. wprowadza
siê z dniem 01 kwietnia 2005 r. nowe taryfy na zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków, które wynosiæ bêd¹:
1. za 1 m sz. pobranej wody 1,92 z³ + 7% VAT
2. za 1 m sz. odprowadzanych cieków 2,51 z³ + 7% VAT
Taryfy obowi¹zywaæ bêd¹ do dnia 31 marca 2006 roku.
Prezes Spó³ki mgr in¿. Józef Misiun

(£OBEZ) Na komisji spraw spo³ecznych 23 lutego 2005
dyrektor £obeskiego Domu Kultury Dariusz Ledzion
poinformowa³ zebranych, ¿e jednostka która kieruje, na
koniec roku 2004 ma d³ug w wysokoci ok. 20 tys. z³otych
Jak poinformowa³ nas burmistrz
Marek Romejko, ani on, ani radni nie
mieli o tym d³ugu pojêcia. Mia³ on
powstaæ na skutek wyp³acenia pracownikom domu kultury wy¿szej
premii, co burmistrz Romejko uzna³
za ³amanie dyscypliny bud¿etowej.

W tej sytuacji skierowa³ on sprawê
do zbadania przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, która mo¿e dyrektora ukaraæ, jeli nieprawid³owoci potwierdz¹ siê. Oprócz tego zamierza
przeprowadziæ z dyrektorem £DK
rozmowê dyscyplinuj¹c¹.
(SM)
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OFERTY
PRACY PUP
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel. 397-14-18
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni: ksiêgow¹. Tel. 397-33-54
Speed Concept w £obzie zatrudni: szwaczki i osoby do pracy na
monta¿u. Tel. 397-61-36
ZA£OM w Szczecinie Za³omiu
zatrudni: mechanika maszyn rolniczych (umiejêtnoæ naprawy kombajnów). Sta¿ pracy minimum 5 lat.
Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i obiady. Tel. 3973-274 lub 505573-520.
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zatrudni: nauczyciela matematyki Tel. 39-51-800
Kokos w Stargardzie Szczeciñskim zatrudni: cukierników oraz
piekarzy Tel. 577-69-70
Zakwaterowanie zapewnione
Sklep Przemys³owy w Dobrej zatrudni: sprzedawcê w ramach przygotowania zawodowego
Tel. 3914-610.
Salon Sped ze Szczecina zatrudni: kierowcê kat. C+E
Tel. 606-966-599
Norwegian Trade Ltd w Ko³baskowie zatrudni do pracy w Norwegii:
cieli budowlanych, izolerów, monterów ruroci¹gów okrêtowych, spawaczy z Tig-iem, mechaników samochodowych z diagnostyk¹ komputerow¹, monterów rusztowañ
Tel. 311-93-23; strona internetowa
www.norwegian.pl, aplikacje wysy³aæ mailem biuro@norwegian.pl

Mo¿e na kurs szwaczki?

W zwi¹zku z zainteresowaniem pracodawców zatrudnianiem kobiet w
bran¿y krawieckiej PUP w £obzie
rozwa¿a mo¿liwoæ przeprowadzenia Kursu szwaczki. Osoby zainteresowane proszone s¹ o sk³adanie
wniosków w PUP w £obzie.

OG£OSZENIE
na szkolenie

Powiatowy Urz¹d Pracy £obzie organizuje nastêpuj¹ce szkolenia dla
osób bezrobotnych:
1. malarz budowlany
2. monter p³yt kartonowo  gipsowych
3. murarz  tynkarz
4. stolarz meblowy
Przewidywany termin szkoleñ /od
kwietnia do czerwca 2005 r/.
Zapisy przyjmowane s¹ w PUP w
£obzie, pokój nr 5 osobicie b¹d
telefonicznie pod numerem 577-7030 oraz w Filii Urzêdu Pracy w Resku,
tel. 39-51-309 w terminie do 31 marca
2005 roku.

Z ¯YCIA POWIATU
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Harcerski biwak
W weekend harcerze opanowali szko³ê podstawow¹ nr 2.
W pi¹tkowe popo³udnie stawi³o siê 40 kandydatów
na zuchów i harcerzy i 20 przysz³ych dru¿ynowych
i instruktorów. Najciekawszym punktem programu by³ nocny
wymarsz pod has³em Kto nie pi, aby spaæ móg³ kto.
M³odzi ludzie odwiedzili stra¿ po¿arn¹, komendê policji,
pogotowie ratunkowe i dworzec kolejowy.
Harcerze rozmawiali z pracownikami tych instytucji o trudach ich
pracy.
Harcerzy i zuchy na zimowy biwak stawili siê o godz.18.
Jak na prawdziwych harcerzy
przysta³o, nocowali na materacach i
w piworach, zakwaterowano ich
za w salach klasowych. Prowiant
zakupiono ze rodków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Dzieci uczestniczy³y w musztrze,
przygotowa³y przedstawienia teatralne, piewa³y harcerskie piosenki - jednym s³owem dobrze siê bawi³y
do pónego wieczora. Wszystko to
pod czujnym okiem opiekunek - Sylwii Dynowskiej i Krystyny Kubackiej. O godz.22 og³oszono ciszê nocn¹, dzieciaki nie pospa³y jednak d³ugo; ju¿ po godzinie by³a pobudka i
zarz¹dzono nocny wymarsz. Harcerze podzieleni na zastêpy odwiedzili
stra¿ po¿arn¹, komendê policji, pogotowie ratunkowe i dworzec kolejowy. Wszêdzie zostali przyjêci bardzo
¿yczliwie. Pracownicy odwiedzanych jednostek opowiedzieli na wiele pytañ zadawanych przez m³odych
ludzi. Nad bezpieczeñstwem nocnego wymarszu czuwali powiadomieni
wczeniej policjanci. Akcja ta bardzo siê wszystkim podoba³a, a harcerze do bazy wracali bardzo zadowoleni. Po wysuszeniu przemoczonych ubrañ udali siê na zas³u¿ony
odpoczynek. Biwak zakoñczy³ siê w
sobotnie popo³udnie.
W tym samym czasie w SP nr 2
odby³ siê trzydniowy kurs liderów
dzieci i m³odzie¿y oraz kadry kszta³c¹cej ZHP. Jego celem by³o zaznajomienie kadry z metodami pracy stosowanymi w harcerstwie, tak, aby je
mo¿na by³o wykorzystaæ w pracy z
dzieæmi i m³odzie¿¹. Gociem honorowym by³ harcmistrz Andrzej Kaszubski  komendant Hufca Stargard Szczeciñski. Szkolenie prowadzi³a harcmistrz Beata Karg, której
pomaga³o 15 instruktorów z terenu
ca³ej chor¹gwi. Przyszli liderzy to
nauczyciele, opiekunowie wietlic,
licealici i gimnazjalici. Program
szkoleniowy by³ bardzo bogaty 
przeprowadzono zajêcia teoretyczne i praktyczne.

I etap tego szkolenia zakoñczy
siê w maju egzaminem.

Organizatorzy pragn¹ z³o¿yæ
szczególne podziêkowania pani Jolancie Babyszko, dyrektorowi SP nr
2, za u¿yczenie budynku i wielk¹ ¿yczliwoæ oraz burmistrzowi £obza Markowi Romejce, pomys³odawcy reaktywowania harcerstwa na naszym terenie oraz pani Wies³awie Romejko z
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Sylwia Dynowska, uczestnik akcji podkrela, ¿e akcja cieszy³a siê
bardzo du¿ym zainteresowanie i zakoñczy³a siê sukcesem.
SM
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Sylwia Maczan rozmawia³a z ministrem Kalwasem

Czy w £obzie powstanie zak³ad karny?
(SZCZECIN-£OBEZ) W miniony pi¹tek w Szczecinie ³obezianka
Sylwia Maczan, reprezentuj¹ca Stowarzyszenie £obeska
Alternatywa, prowadzi³a rozmowy z ministrem
sprawiedliwoci Andrzejem Kalwasem na temat mo¿liwoci
utworzenia w £obzie zak³adu karnego. Wed³ug
Stowarzyszenia powstanie takiego zak³adu by³oby
panaceum na rozwi¹zanie problemu bezrobocia w powiecie
³obeskim. W rozmowach uczestniczyli równie¿ wojewoda
Stanis³aw Wzi¹tek, komendant wojewódzki policji Andrzej
Gorgiel i wicestarosta Wies³aw Bernacki.
Pomys³ utworzenia zak³adu karnego narodzi³ siê dwa lata temu w
gronie osób skupionych w £obeskim Komitecie Obrony Bezrobotnych. Poszukiwano wtedy sposobu
na rozwi¹zanie problemu wysokiego
bezrobocia w powiecie ³obeskim.
Rozwa¿ano wiele pomys³ów, ale ten
mia³ najwiêcej zalet. Wyliczano, ¿e
bezporednio w takim zak³adzie znalaz³oby zatrudnienie kilkaset osób.
Zak³ad korzysta³by z dostaw ¿ywnoci i wszelkich materia³ów potrzebnych do funkcjonowania od okolicznych wytwórców, hurtowni i sklepów. Do gminy wp³ynê³yby podatki
od nieruchomoci i zwiêkszy³by siê
podatek od osób fizycznych lub
prawnych. Na ³obeski rynek wp³ywa³aby miesiêcznie spora iloæ gotówki w postaci pensji pracowników, gwarantowanych przez rz¹d
oraz pieniêdzy przeznaczonych na
jego funkcjonowanie; remonty, naprawy, obs³ugê, op³aty za wodê,
mieci, energiê i tym podobne.
- Zak³ad taki móg³by staæ siê
ko³em zamachowym gospodarki w
naszym regionie.  mówi Sylwia
Maczan o wyborze zak³adu karnego
jako najlepszego pomys³u na ³agodzenie bezrobocia. Dlaczego najlepszego?
- Ostatnie lata pokaza³y, ¿e nie ma
szans na powstanie nowych, du¿ych zak³adów prywatnych. Dwa
najwiêksze, Bode i Drutpol powsta³y wiele lat temu i od tamtej pory jakiego znacz¹cego przyrostu miejsc
pracy nie ma. Nic nie wskazuje równie¿, by to zmieni³o siê w najbli¿szej
przysz³oci. £obez nie jest i nie bêdzie atrakcyjnym miejscem dla du¿ych inwestycji, bo le¿y za daleko od
g³ównych szlaków komunikacyjnych. Oprócz Provimi nie ma tu innego markowego zak³adu. Dlatego pomys³ na zak³ad karny jest najlepszym
pomys³em. Tak¿e dlatego, ¿e taki zak³ad jest przedsiêbiorstwem stabilnym, finansowanym z zewn¹trz i nie
grozi mu plajta. By³aby to szansa na
pracê, szczególnie dla ludzi m³o-

dych, bardzo atrakcyjn¹ pod wzglêdem finansowym. Te pieni¹dze zasili³yby nasz lokalny rynek.  wylicza
zalety takiego zak³adu Sylwia Maczan.
Pomys³ Komitetu Obrony Bezrobotnych przez dwa lata nie doczeka³
siê realizacji. I prawdopodobnie nie
doczeka³by siê nigdy, gdyby nie to,
¿e kilka osób z dawnego Komitetu
postanowi³o go jednak wdro¿yæ w
¿ycie. Ich zdaniem poprzednia formu³a Komitetu wyczerpa³a siê, wiêc
wyrejestrowano go i powo³ano do
¿ycia Stowarzyszenie £obeska Alternatywa.
Pojawi³o siê w nim kilka nowych
osób; przewodnicz¹c¹ zosta³a Sylwia Maczan, a jej zastêpc¹ Ma³gorzata Zieniuk. Od tej chwili zdarzenia
potoczy³y siê b³yskawicznie. Przewodnicz¹ca wykorzystuj¹c obecnoæ komendanta wojewódzkiego
policji genera³a Andrzeja Gorgiela
na turnieju szachowym w £obzie,
poprosi³a go o wsparcie w realizacji
przedstawionego mu pomys³u
utworzenia zak³adu karnego w £obzie. Genera³owi pomys³ siê spodoba³
i obieca³, ¿e porozmawia na ten temat
z ministrem, który wkrótce mia³ przybyæ do Szczecina.
To by³o tydzieñ temu, w sobotê.
Uzgodniono, ¿e stowarzyszenie do
czwartku dostarczy genera³owi dokumenty wyra¿aj¹ce poparcie instytucji z terenu powiatu. Obecna przy
rozmowie starosta Halina Szymañska tak¿e zaoferowa³a swoj¹ pomoc.
Cz³onkowie przyst¹pili do dzia³ania.
W ci¹gu trzech dni odwiedzili wiele
instytucji i urzêdów przedstawiaj¹c
pomys³ i zbieraj¹c deklaracje poparcia z ich strony. Uzyskano deklaracje
od w³adz piêciu gmin i starostwa, a
tak¿e Komendy Powiatowej Policji,
Powiatowego Urzêdu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Agencji Nieruchomoci Rolnej,
Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie i Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat £obeski. Na pozyskanie deklaracji od

innych zabrak³o czasu, gdy¿ w rodê
starosta Szymañska poinformowa³a, ¿e genera³ za jej porednictwem
zaprasza w czwartek przedstawiciela
stowarzyszenia na rozmowy z ministrem Andrzejem Kalwasem. W wyznaczonym dniu rozmowy nie dosz³y do skutku z powodu opónionego przyjazdu ministra z Warszawy. Odby³y siê w pi¹tek, o godz.
10.00 w hotelu Rondo.
W spotkaniu z ministrem Andrzejem Kalwasem, oprócz genera³a
Gorgiela, wzi¹³ udzia³ równie¿ wojewoda Stanis³aw Wzi¹tek. Sylwia
Maczan przekaza³a ministrowi dokumenty i przedstawi³a argumenty
przemawiaj¹ce za tym, by taki zak³ad
w £obzie utworzyæ.
- Najwiêksze wra¿enie na ministrze zrobi³a podana przeze mnie stopa bezrobocia w powiecie ³obeskim,
wynosz¹ca 42,8 proc. Wskaza³am
równie¿, ¿e mamy odpowiedni¹ iloæ
m³odych wykszta³conych ludzi, którzy mogliby stworzyæ kadrê przysz³ego zak³adu.  mówi Maczan. 
Bez pomocy pañstwa nasz region
nie jest w stanie podwign¹æ siê o
w³asnych si³ach.  przekonywa³a
ministra, który przyzna³ jej racjê.
Pomys³ bardzo mocno poparli
wojewoda Wzi¹tek i genera³ Gorgiel.
Na zakoñczenie pó³godzinnej rozmowy minister obieca³, ¿e w tej sprawie porozmawia z Generalnym Dyrektorem S³u¿by Wiêziennej.
Uzgodniono, ¿e mo¿e dojæ do
spotkania z nim w Warszawie, jednak
potrzebne wtedy ju¿ bêd¹ konkretne
decyzje lokalnych w³adz dotycz¹ce
wskazania lokalizacji, uzbrojenia terenu i tym podobne.
- Jako stowarzyszenie odbêdziemy teraz rozmowy z ka¿dym, kto
móg³by pomóc w tej sprawie. A po-

SYLWIA MACZAN
- Ostatnie lata pokaza³y, ¿e nie
ma szans na powstanie nowych,
du¿ych zak³adów prywatnych.
Dwa najwiêksze, Bode i Drutpol
powsta³y wiele lat temu i od tamtej pory jakiego znacz¹cego
przyrostu miejsc pracy nie ma.
Nic nie wskazuje równie¿, by to
zmieni³o siê w najbli¿szej przysz³oci. £obez nie jest i nie bêdzie
atrakcyjnym miejscem dla du¿ych inwestycji, bo le¿y za daleko
od g³ównych szlaków komunikacyjnych. Oprócz Provimi nie ma
tu innego markowego zak³adu.
Dlatego pomys³ na zak³ad karny
jest najlepszym pomys³em.
móc powinni wszyscy, gdy¿ chodzi
tu o trwa³e miejsca pracy. W tej sprawie wszyscy powinny wznieæ siê
ponad jakiekolwiek podzia³y, które
dziel¹ zw³aszcza polityków. Tu chodzi o podstawowy byt mieszkañców
i przysz³oæ m³odego pokolenia. 
mówi Sylwia Maczan.  W tym miejscu chcia³abym podziêkowaæ genera³owi Gorgielowi i pracownikom
starostwa za udzielon¹ pomoc.
Kazimierz Rynkiewicz

POLICJA 997

NIETRZEWY KIEROWCA
(£OBEZ) W dniu 9 marca, oko³o
godz. 1.25. w £obzie, na ul. Niepodleg³oci, Andrzej W. (zam. £., gm.
£obez), kierowa³ samochodem mar-

ki VW Passat, bêd¹c w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 1,38
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.

PORZUCONY POJAZD
(£OBEZ) W dniu 11marca,
oko³o godz. 12.10, w £obzie na Pl.
3 Marca nieznany mê¿czyzna w
celu unikniêcia kontroli dokumentów przez stra¿nika miejskiego, porzuci³ samochód Peugeot

309 i oddali³ siê w nieznanym kierunku. W wyniku czynnoci ustalono, ¿e tablice rejestracyjne pochodz¹ z innego pojazdu. Samochód Peugeot 309 zosta³ zabezpieczony do dalszych czynnoci.
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Prezes traci nerwy
(£OBEZ) Po zebraniach Grup Cz³onkowskich w Resku i
Wêgorzynie przyszed³ czas na £obez. Od rody do pi¹tku,
w wietlicy spó³dzielni odby³y siê zebrania ³obeskich Grup
Cz³onkowskich. Na ka¿de z nich przyby³o kilkadziesi¹t
osób, na sali panowa³ wiêc cisk i zaduch
przewodnicz¹cym rodowego zebrania zosta³
Jan Gibowski, a sekretarzem Bogdan Idzik.
Wed³ug obecnych na sali cz³onów Stowarzyszenia Obrony Praw
Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie spotkanie
to by³o przeprowadzone nierzetelnie, pad³o nawet ostre s³owo  manipulacja.
Pan Gibowski nie pozwala³ poszczególnym osobom zabieraæ g³os
wiêcej, ni¿ dwa razy twierdz¹c, ¿e zabrania tego regulamin.
Nie zosta³o tak¿e przeprowadzone g³osowanie nad sprawozdaniem z
prac Rady Nadzorczej i Zarz¹du
spó³dzielni. Bogdan Idzik z³o¿y³
wniosek o odrzucenie w drodze g³osowania wniosków cz³onków spó³dzielni o zwo³anie nadzwyczajnego
Walnego Zebrania. - Mimo, ¿e ten
wniosek by³ bezprawny przewodnicz¹cy zarz¹dzi³ g³osowanie  mówi
Antoni Moroz. Obecni na sali wniosek pana Idzika odrzucili.
Pan Mechliñski dodaje, ¿e na
zebraniach w rodê i czwartek nie
dopuszczono do g³osu ma³¿onków
cz³onków spó³dzielni, pomimo, ¿e
posiadali upowa¿nienia powiadczone notarialnie.
- G³osowania by³y po prostu
zmanipulowane, nie liczono g³osów
za  twierdzi pan Jerzy Mechliñski.
Zebranie czwartkowe odbywa³o siê
te¿ w bardzo nerwowej atmosferze.
Pani Irena Skoniecka zwróci³a siê do
Rady i Zarz¹du, aby post¹pili honorowo i ust¹pili. Apelowa³a, aby swoimi dzia³aniami niesk³ócali i nie dzielili cz³onków spó³dzielni.
Na tym zebraniu prezes Jan Dziêgielewski straci³ zimn¹ krew sk³adaj¹c propozycjê dogadania siê. Zaproponowa³ odstêpienie od obci¹¿eñ za docieplenie mieszkañ, w zamian za spokojny przebieg zebrania
Grup Cz³onkowskich. Z³o¿y³ te¿ w
obecnoci kilku osób inn¹ propozycjê cz³onkom stowarzyszenia. Zosta³a ona jednak z oburzeniem odrzucona, a na tê okolicznoæ sporz¹dzono
notatkê potwierdzon¹ pisemnie przez
obecne przy tym osoby.
W czwartek powo³ano tak¿e na
przedstawiciela na zebranie cz³onków - pana Stanis³awa Dubickiego.
Antoni Moroz dodaje, ¿e swoim
wyst¹pieniem pani Irena Skoniecka
uczyni³a dla spó³dzielców wiele dobrego.

Z pi¹tkowego zebrania cz³onkowie Stowarzyszenia s¹ zadowoleni
najbardziej. Przede wszystkim
przeprowadzono g³osowanie nad
sprawozdaniami z prac Zarz¹du i
Rady Nadzorczej. Zosta³y one odrzucone przez spó³dzielców prawie
jednog³onie.
Do porz¹dku obrad wprowadzono te¿ dodatkowo punkty.
Pani Teresa Smolich i Józefa Szuraj nie s¹ ju¿ delegatami na zebranie
przedstawicieli  zosta³y odwo³ane.
Na ich miejsca powo³ano panie Helenê Szwemmer i Danutê Wojtowicz.
Przyjêto tak¿e nastêpuj¹ce projekty
uchwa³:
- zmiana dotycz¹ca wysokoci
wpisowego z 3/4 na 1/4 minimalnego wynagrodzenia
- zmiana dotycz¹ca liczby
przedstawicieli  obecnie 50 spó³dzielców reprezentujê 1 osoba, po
wprowadzeniu zmian bêdzie to 1 na
30 spó³dzielców.
- zmiana maj¹ca na celu w³aciw¹ rejonizacjê grup cz³onkowskich
- zmiana dotycz¹ca rozliczania
oszczêdnoci z centralnego ogrzewania  od sezonu grzewczego 2004/
2005 ka¿dy lokal mia³by byæ rozliczany oddzielnie, a oszczêdnoci wyp³acane lokatorom (za¿¹dano rozliczeñ tych oszczêdnoci od 2001 r.)
- zmniejszenie funduszu remontowego z 1,2 do 0,5 z³ za mkw.
- rezygnacja z us³ug firmy
FROST z Reska. Uznano, ¿e korzystanie z us³ug porednika jest niekorzystne.
Zaproponowane zmiany w
uchwa³ach zosta³y przyjête zdecydowan¹ wiêkszoci¹ g³osów. Decyzjê dotycz¹ce wprowadzenia ich w
¿ycie zapadn¹ na najbli¿szym zebraniu przedstawicieli cz³onków.
Osoby z sekretariatu Stowarzyszenia, w rozmowie z nami negatywnie oceni³y rolê, jak¹ odegra³a w trakcie zebrañ pani Jadwiga Hajdukiewicz  radca prawny zatrudniony
przez spó³dzielniê.  Obrady obs³ugiwane przez t¹ pani¹ prowadzone
by³y tendencyjnie i stronniczo, z
naruszeniem dobrych obyczajów mówi Bogdan Górecki.
- Pani Hajdukiewcz reprezentowa³a interesy Zarz¹du i pana prezesa, a nie spó³dzielców.  dodajê

Spotkanie
spó³dzielców w Resku
Helena Szwemmer.
O tym, jak bardzo walka siê zaostrzy³a mo¿e wiadczyæ fakt, i¿ osoby z sekretariatu Stowarzyszenia
otrzymuj¹ anonimowe listy i telefony z oszczerstwami.

Ps. W pi¹tek 11 marca Sejm zdecydowa³, ¿e modernizacje, których
koszty pokrywa³y op³aty z funduszu
remontowego s¹ ju¿ rozliczone i ¿¹danie ponownej sp³aty modernizacji
jest bezprawne.
SM

Podziêkowania
Starostwo Powiatowe w
£obzie oraz Powiatowy Urz¹d
Pracy w £obzie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu w dniach 3-4 marca 2005r. szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach programu
Szkolna S³u¿ba Porz¹dkowa, nastêpuj¹cym osobom i instytucjom:
- Panu Dariuszowi Ledzionowi oraz pracownikom £obeskiego Domu Kultury za udostêpnienie sali oraz pomoc organizacyjn¹,
- Pani Danucie Ligêza pedagogowi szkolnemu w Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie za
przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad pracy z dzieæmi i
m³odzie¿¹,

- Pani Stanis³awie Podyma,
pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w
£obzie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- Panu Andrzejowi Sarnowskiemu, funkcjonariuszowi
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu praw i obowi¹zków pracownika SSP,
- Panu Zbigniewowi Szymankowi, dyrektorowi Zespó³
Szkó³ im. T. Kociuszki w £obzie
za pomoc organizacyjn¹,
- Panu £ukaszowi ¯abie,
pracownikowi SSP za zapoznanie
uczestników szkolenia z funkcjonowaniem Szkolnej S³u¿by Porz¹dkowej w praktyce.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w £obzie, pragnie podziêkowaæ Panu Janowi
Olszewskiemu Burmistrzowi
Reska za pomoc w zorganizowaniu przejazdu m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Resku na fina³ wojewódzki I Ogólnopolskiego
Przegl¹du Sztuk Teatralnych
Porozmawiamy o AIDS, który
odby³ siê w Teatrze KANA w
Szczecinie. M³odzie¿ z Reska

zdoby³a jedno z dwóch wyró¿nieñ. Województwo Zachodniopomorskie w przegl¹dzie
ogólnopolskim reprezentowa³
bêdzie Zespó³ Szkó³ ze Smolnicy w powiecie Mylibórz spektaklem Têdy
Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w £obzie
lek. med. Kazimierz Cieciel¹g

OG£OSZENIA
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REHABILITACJA ZAWODOWA
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie informuje osoby niepe³nosprawne, i¿ w bie¿¹cym roku istnieje mo¿liwoæ uzyskania niskooprocentowanej po¿yczki na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Po¿yczka jest oprocentowana w wysokoci 5 % udzielonej kwoty przez
ca³y okres jej sp³aty. Udziela siê jej na
podjêcie dzia³alnoci po raz pierwszy albo wznowienie dzia³alnoci. W
tym drugim przypadku musi up³yn¹æ
co najmniej 6 miesiêcy od daty zakoñczenia uprzednio prowadzonej
dzia³alnoci.
Po¿yczka udzielona jest przez
Starostê ze rodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na wniosek osoby
zainteresowanej. Osoba niepe³no-

sprawna ubiegaj¹ca siê o po¿yczkê
jest zobowi¹zana zabezpieczyæ jej
sp³atê. Niezale¿nie od tego na zawarcie umowy po¿yczki osoba ta musi
te¿ uzyskaæ zgodê ma³¿onka porêczyciela. Starosta zobowi¹zany jest
poinformowaæ wnioskodawcê o
przyznaniu po¿yczki w terminie nie
przekraczaj¹cym 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku i innych niezbêdnych
do jego rozpatrzenia dokumentów.
Ponadto istnieje mo¿liwoæ pokrycia kosztów wybranego szkolenia dla osób niepe³nosprawnych.
Podstawowym warunkiem ubiegania siê o wy¿ej wymienion¹ pomoc
jest posiadanie orzeczenia o stopniu
niepe³nosprawnoci. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel.
3974244 lub 3974088 .

NOWO OTWARTY WIELOBRAN¯OWY
SKLEP w DOBREJ
- Materia³y Budowlane - Elektryczne
- Sanitarne
- Elektronarzêdzia
- Metalowe
- Pokrycia dachowe
- Hydrauliczne
Zapraszamy codziennie od 8.00  17.00 Soboty od 8.00  14.00
Dobra Ul. Bema 2 Tel/Fax: (091) 39 14 055 (przy poczcie)

MATERIA£Y
BUDOWLANE
Ul. Toruñska

78-500 Drawsko Pom.

UTYLIZACJA
AZBESTU
Blachodachówka

od 23,98 z³ / m kw. brutto

Dachówka cementowa
od 21,65 z³ / m kw. brutto

SUPOREX 24

od 4,80 z³ / szt. brutto

PROMOCJA
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 80 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 80
+STELA¯ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1029,00 z³/szt.
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 90 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 90
+STELA¯ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1099,00 z³/szt.
Promocja trwa do odwo³ania lub wyczerpania
zapasów magazynowych.

STUDIO NIE¯KA

Farby, lakiery, narzêdzia

Tel. 0 94 363 20 80
Wysoki rabat = dobra cena!
Tel/fax 094 363 30 89
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Zim¹ na Redze mo¿na p³ywaæ
(RESKO) W dniach
24-27 lutego br.,
w Resku odby³ siê
Ogólnopolski Zlot
po³¹czony z narad¹
Aktywu Kajakowego.
Na imprezê zjechali
przedstawiciele
Katowic, Zielonej
Góry, Bydgoszczy,
Gdañska, Zgierza,
Poznania, Szczecina,
Wa³cza i innych
mniejszych
miejscowoci.

Do
Reska
przyjechali ins t r u k t o r z y,
przodownicy kajakarstwa i organizatorzy sp³ywów kajakowych.
W pierwszych dwóch dniach kajakarze pokonali odcinki rzeki
Regi od Dalna do Barkowa, a
najbardziej wytrwali pokonali jeszcze w niedzielê odcinek
Prusinowo  £obez. Wieczorami odbywa³y siê spotkania
przy gitarze po³¹czone z wymian¹ dowiadczeñ, dyskusj¹ o bezpieczeñstwie na wodzie i wspomnieniami z przetartych szlaków. By³ to
pierwszy sp³yw zimowy po
rzece Redze. Zimowe uroki tej
rzeki na trwa³e pozostan¹ w
pamiêci wszystkich uczestników. Na spotkaniu z w³adzami samorz¹dowymi gminy Resko i £obza, a tak¿e
przedstawicielem Nadlenictwa Resko pad³a propozycja od burmistrza z £obza,
p. Ryszarda Soli, aby nastêpny Zlot odby³ siê w £obzie.
Zaproszenie zosta³o chêtnie
przyjête przez Aktyw Kajakowy. Serdecznie dziêkujê
Urzêdowi Miejskiemu w Resku, Starostwu Powiatowemu w £obzie, firmie Swedwood Poland, dyrekcji Zespo³u
Szkó³ w Resku oraz kole¿ankom i kolegom za pomoc w
zorganizowaniu tak du¿ej imprezy. Zjawienie siê 74 kajakarzy zim¹ na rzece Redze wywo³a³o du¿e zdziwienie
wród mieszkañców Reska i
P³otów. Do zobaczenia za rok
w £obzie.
Jan Michalczyszyn

Z ¯YCIA POWIATU
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Resko wczoraj i dzi

Konkurs m³odych historyków
(RESKO) 3 marca w Zespole
Szkó³ Gimnazjalnych w
Resku odby³ siê konkurs
wiedzy na temat historii
Reska i naszej szko³y, który
przygotowa³ i przeprowadzi³
p. Józef Andrzejewski.

Przed trzyosobow¹ komisj¹ (p.p.
Halina Narolewska, Ma³gorzata Bodys i Józef Andrzejewski) odpowiadali: N. Wróblewska, M. Tarniowy,
M. Golis, M. Kosynierski, M. ¯urawik, K. Turczenik, M. Ram, M. Wojcieszak, H. Ciebiera, M. Bartleswka,
K. Szopiñski, E. Gut, M. Szawdenis,
i M. Kreczko. Poziom trudnoci by³
wyrównany, chocia¿ na pewno wiedza starszych uczniów, bior¹cych
udzia³ w konkursie, by³a znacznie
wiêksza od pierwszoklasistów. W

sumie w konkursie wziê³o udzia³ 14
uczestników. Ka¿dy stara³ siê zdobyæ punkty, aby wyjæ na prowadzenie. Najbardziej obszern¹ wiedz¹ na
temat Reska i naszej szko³y wykaza³
siê uczeñ klasy Ib Micha³ Tarniowy,
który jako jedyny do koñca konkursu prawid³owo odpowiedzia³ na
wszystkie pytania, a nie by³y one
³atwe! Pierwsza szóstka otrzyma³a
nagrody w postaci ksi¹¿ek.
Do samego koñca zabawy obowi¹zywa³ regulamin i bardzo konsekwentnie przestrzegano jego zasad.
Tu¿ po zakoñczeniu konkursu da³o
siê czuæ powoli opadaj¹ce napiêcie,
towarzysz¹ce zawodnikom przez
ca³y czas. Gratulujê wszystkim
uczestnikom tego nie³atwego konkursu, a innych zachêcam do udzia³u w przysz³ym roku.
E. Frej, klasa Id, ZSG w Resku.

Mi³o Ciê widzieæ  w³¹cz wiat³a
Pomimo ¿e obowi¹zek jazdy na z
w³¹czonymi wiat³ami mijania przez
ca³¹ dobê min policja pragnie zachêciæ kierowców
do stosowania tych
wiate³ bez wzglêdu na
warunki atmosferyczne i
pory roku.
Z obserwacji policji
wynika ¿e u¿ywanie
wiate³ mijania przez kierowców znacznie wp³ywa na poprawê bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym.

Mamy nadziejê, ¿e ten dobry i
bezpieczny nawyk bêdzie towarzyszy³ kierowc¹ podobnie jak
jazda z zapiêtymi pasami
bezpieczeñstwa.
Program ten realizowany jest od kilku lat i przynosi efekty.
Naklejki zachêcaj¹ce do
wziêcia udzia³u w programie
wrêczane s¹ kierowc¹ podczas kontroli drogowych w trakcie
których policjanci zachêcaj¹ do jazdy z w³¹czonymi wiat³ami mijania.

Poszukiwany medal
z Janem Paw³em II
(£OBEZ) Komenda Powiatowa Policji w £obzie, za naszym porednictwem, zwraca siê do mieszkañców, którzy mogliby udzieliæ informacji na
temat skradzionego medalu z wizerunkiem Jana Paw³a II. Medal zosta³ skradziony 2 lutego br. z mieszkania Anny T. w £obzie. Jest to medal bity w Nowym
Yorku z napisem POPE JOHN PAUL II OCTOBER 16, 1998 i wizerunkiem
Jana Paw³a II. By³ umieszczony w plastikowej obramówce. Ktokolwiek wie
co na temat medalu proszony jest kontakt z policj¹, tel. 997 lub sier¿. sztab.
Krzysztofem Ilewiczem, tel. 5777331.
(red.)
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Zimowe ferie
w Bibliotece

Zajêcia odbywa³y siê od poniedzia³ku do pi¹tku przez dwa tygodnie, od godz. 12.00 do godzin popo³udniowych. Dzieci przychodzi³y
bardzo licznie. Czeka³o tu na nie sporo przygotowanych atrakcji. Ferie
rozpoczêlimy od zapoznania dzieci
z postaci¹ i twórczoci¹ Ch.H.Andersena. Pogadanka ilustruj¹ca ciekawy ¿yciorys bajkopisarza zakoñczy³a siê malowaniem jego portretu.
Przygotowano te¿ krzy¿ówkê oraz
rebusy zwi¹zane tematycznie z Andersenem, dzieci mog³y je rozwi¹zywaæ do koñca ferii. We wtorek 15.02.
odby³ siê ma³y turniej gry w Chiñczyka. Dzieci zosta³y nagrodzone
drobnymi upominkami i s³odyczami.
Pod koniec pierwszego tygodnia
ferii przychodzi³o do nas coraz wiêcej m³odych czytelników, sala bajek
a¿ pêka³a w szwach. W czwartek
17.02. odby³y siê bardzo ciekawe

zajêcia plastyczne. Dzieci w skorupce od orzecha w³oskiego przygotowywaly domek dla Calineczki. Przepiêkne prace zosta³y zaprezentowane w korytarzu bibliotecznym, w
gablocie, wszystkim bardzo siê podoba³y. Drugi tydzieñ ferii, to dalsza
praca z dzieæmi: zajêcia plastyczne,
biblioterapeutyczne, konkursy np.
Mój ulubiony bajkowy bohater.
Przez ca³e ferie dzieci mog³y korzystaæ z gier planszowych, znajduj¹cych siê zbiorach biblioteki. 25 lutego musia³ymy siê rozstaæ na jaki
czas z nasz¹ sympatyczn¹ gromadk¹
dzieci, przedtem jednak nast¹pi³o
rozdanie nagród, wspólne zdjêcie i
zabawy. Na koniec niektórzy powiedzieli  Na nastêpne ferie znowu
przyjdziemy do biblioteki!. Zajêcia
przygotowa³y i prowadzi³y Dorota
Trabszo oraz El¿bieta Pelczar z dzia³u dla dzieci MBP.
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EDUKACJA REGIONALNA
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¯ywa lekcja historii w wêgorzyñskim gimnazjum

O zaakceptowaniu tej ziemi
i odbudowie spo³ecznoci
(WÊGORZYNO) Na znakomity
pomys³ zainteresowania
uczniów histori¹ wpad³a
nauczycielka
wegorzyñskiego gimnazjum
pani Anna Kamiñska.
Najpierw uczniowie spisali
historie swoich dziadków
i babæ, a kilka dni temu
zaprosi³a na lekcje
przedstawicieli
Stowarzyszenia Kresowian
Kuropatniki z Sielska.
Pani Anna Kamiñska ju¿ dwa lata
temu wpad³a na pomys³, by wykorzystuj¹c historiê wspó³czesn¹ zainteresowaæ uczniów histori¹ ich w³asnych rodzin. Trzecie klasy gimnazjalne dosta³y zadanie opracowania
wspomnieñ swoich dziadków i
babæ. W ten sposób wielu z nich po
raz pierwszy pozna³o historiê w³asnej
rodziny, zapoznaj¹c siê równoczenie, na ¿ywo, z histori¹ XX wieku.
Dziadkowie i babcie brali udzia³ lub
pamiêtaj¹ najwa¿niejsze wydarzenia
minionego wieku; II Rzeczpospolit¹,
rz¹dy marsza³ka Pi³sudskiego, wybuch II wojny wiatowej, osiedlenie
na Pomorzu, czasy stalinizmu. Prze¿yli czasy bardzo burzliwe i ciekawe;
byli wiadkami niesamowitego skoku cywilizacyjnego, od silnika parowego po lot na ksiê¿yc.
Pani Kamiñska uczy historii dziewiêæ lat i zajmuje siê edukacj¹ regionaln¹. Przygotowuje uczniów do
konkursów historycznych. Skontaktowa³a siê ze stowarzyszeniem i
zaprosi³a ich na lekcje. Zaproszeni do
udzia³u w lekcjach cz³onkowie Stowarzyszenia Kresowian Kuropatniki
akurat tê historiê utrwalaj¹ i pielêgnuj¹. Mogli wiêc podzieliæ siê z uczniami
zebran¹ wiedz¹, ale nie tylko, tak¿e
wnioskami z niej wyp³ywaj¹cymi.
Spotka³y siê w klasie trzy pokolenia;
najstarsze, rednie i najm³odsze; pani
Helena Bukato, pamiêtaj¹ca czasy
przedwojenne, pani Barbara Górniak
oraz Marcin Horbacz.
- W tej wsi wymordowanych zosta³o 25 mê¿czyzn.  mówi³a pani
Barbara Górniak, która ka¿d¹ lekcjê
rozpoczyna³a od przedstawienia
dzia³alnoci stowarzyszenia, a koñczy³a na historii rodzinnej osiedleñców, prosz¹c pani¹ Helenê Bukato o

przypomnienie zdarzeñ z minionych
lat. Dla kresowiaków najtragiczniejszym dowiadczeniem by³y wywózki na Syberiê i mordy na Wo³yniu.
- Pewnej nocy lipcowej wydarzy³a siê straszna tragedia, krzyk, p³acz,
jêki rodzin, dzieci, matek, poniewa¿
tej nocy banda zamordowa³a 25 mê¿czyzn. Wykopano wspólny dó³, w
którym pochowano zamordowanych. Musiano uciekaæ, wiêc nie
by³o czas na stawianie krzy¿y. Dzisiaj po nim nie zosta³o ladu. Ale
zosta³a pamiêæ tych, którzy tu przyjechali. Na grobie, na cmentarzu s¹
tabliczki z nazwiskami. Dlatego ludzie postanowili upamiêtniæ tamtych pomordowanych stawiaj¹c
pomnik i wmurowuj¹c tablicê z ich
nazwiskami.  mówi³a pani Bukato,
nawi¹zuj¹c do uroczystoci ods³oniêcia tablicy w Sielsku.
- Chcielimy poznaæ ka¿d¹ osobê
zamordowan¹, jak siê nazywa³a, z
jakiej rodziny pochodzi³a, ile mia³a
lat.  mówi o poszukiwaniach jakich
ladów po pomordowanych, podjêtych przez stowarzyszenie Barbara
Górniak.  Zwrócilimy siê do Instytutu Pamiêci Narodowej, ale nie dysponowa³ on ¿adnymi danymi. Póniej wziêli te dane od nas i do ka¿dej
rodziny zamordowanego wys³ano
list i dopiero wtedy z³o¿yli oni zeznania przed prokuratorem. Ta zbrodnia
na ludnoci polskiej wreszcie zosta³a udokumentowana. Ci ludzie funduj¹c pomnik w Sielsku zrobili co,
co by³o bardzo wa¿ne dla ich zmar³ych. Je¿eli chodzi o nasz¹ wiarê

chrzecijañsk¹, to tutaj chodzi o
odprawienie mszy ¿a³obnej, na któr¹
wówczas nie by³o czasu. Gdy mamy
pierwszy zjazd Kresowian, gdy nios¹ krzy¿, id¹ ministranci i idzie 25
mê¿czyzn, symbolizuj¹cych tych
pomordowanych, nios¹ zapalone
znicze i przy wtórze werbli odczytywane s¹ ich nazwiska, to dokonuje
siê co takiego, jak gdyby te rodziny
w koñcu dokona³y w³aciwego pochówku. Dokona³o siê to, co powinno zawsze towarzyszyæ mierci cz³owieka. By³o to bardzo oczyszczaj¹ce
prze¿ycie.  wspomina tamt¹ ceremoniê pani Barbara.
Krok po kroku pokazuje uczniom
te wydarzenia, rzucaj¹c zdjêcia z
komputera na planszê pan Marcin
Horbacz, jeden z najm³odszych
cz³onków stowarzyszenia. Odnalaz³
siê w nim, dokumentuje spotkania,
za³o¿y³ stronê internetow¹, pomaga.
Gdy on pokazuje zdjêcia i ryciny,
pani Barbara dalej snuje swoj¹ opowieæ; o tym, jak grupa Kuropatniczan pojecha³a odwiedziæ rodzinne
strony, jak zobaczyli zniszczony koció³ i postanowili go odremontowaæ i o tym, ¿e to im siê uda³o.
- Po wielu latach te osoby po raz
pierwszy wesz³y do koció³ka, gdzie
by³y chrzczone, przyjmowa³y komuniê wiêt¹, modli³y siê. Ale co najwa¿niejsze, modlili siê tam ich ojcowie i dziadowie.  mówi³a pani Górniak.  Id¹ na cmentarz i bior¹ z niego
ziemiê, symbol prochów swoich pradziadów, którzy tam zostali pochowani. Na drugim zjedzie Kresowian

dokonuje siê wkopanie urny z ziemi¹, pod pomnik w Sielsku. To jest
jak gdyby zaakceptowanie tej ziemi,
jako ziemi, na której my tu jestemy,
nasze dzieci i wnuki. Powiedzenia, tu
jest teraz. Jestemy stamt¹d i stamt¹d czerpaæ bêdziemy nadal t¹ nasz¹
historiê i te soki, które nam s¹ potrzebne, by tu siê zakorzeniæ.
Urnê wkopuj¹ przewodnicz¹cy
stowarzyszenia Jan Bas oraz dwie
starsze ju¿ kobiety; Stefania Rokosz-Kmieæ i Franciszka RokoszKmieæ. Pani Barbara ponownie oddaje g³os pani Helenie, by o nich
opowiedzia³a.
- S¹ to siostry, które przechowywa³y w swoim domu rodzinê ¿ydowsk¹.  rozpoczyna opowieæ pani
Helena. - Rodzina ta sk³ada³a siê z
siedmiu osób. Przechowywali ich w
stodole przez wiele tygodni. Uda³o
siê, przetrwali. A wiadomo czym to
grozi³o. Gdyby Niemcy odkryli to,
spaliliby wszystkich, i ¯ydów i Polaków, którzy ich przechowywali.
Kiedy ju¿ wyjechali do Izraela, nie
zapomnieli o tym. Kobiety zosta³y
nagrodzone i zaproszone do Izraela. Gdy pojecha³y, na lotnisku wita³o ich nie siedem, ale piêæ osób.
Najstarsi odeszli.
Pani Helena pokazuje uczniom
kopiê dyplomu honorowego przyznanego siostrom przez Instytut
Pamiêci Narodowej Yad Vashem w
1994 roku oraz medale Sprawiedliwy wród narodów wiata.
Pani Barbara powraca do g³ównego w¹tku. Mówi o zaanga¿owa-
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niu ludzi, którzy podjêli siê dzie³a odbudowania kocio³a w Kuropatnikach. Akcja zatacza coraz szersze
krêgi i to co wydawa³o siê niemo¿liwe staje siê faktem. Koció³ zostaje
wyremontowany.
- Na jeszcze jedn¹ rzecz chcia³abym zwróciæ uwagê. Co spowodowa³o, ¿e ci ludzie, przesiedleni z tamtych terenów na zupe³nie obc¹ ziemiê umieli odbudowaæ swoj¹ spo³ecznoæ.- pyta i odpowiada pani
Barbara. - Nie zatracili swoich tradycji. Je¿eli zostawiamy co cennego,
to nadal jest w nas chêæ, by to pielêgnowaæ i przekazywaæ. Je¿eli pisalicie o swoich rodzinach, to widzia³am, ¿e w waszych rodzinach by³o
co podobnego. Gdy pisalicie o
swoich dziadkach i pradziadkach, to
pomiêdzy wierszami by³o mo¿na
wyczytaæ wiele ró¿nych tragedii,
niedopowiedzianych s³ów, wiele têsknoty i wiele nadziei, ¿e to wszystko nie wróci ju¿ nigdy. Po to jest
stowarzyszenie, by te okropne rzeczy nie wróci³y. Ta sytuacja nie bêdzie mia³a miejsca, gdy bêdziemy
mówiæ, co siê dzia³o kiedy, ¿eby
ustrzec siê przed tym, co mog³o by
nast¹piæ.  mówi³a.
Na koniec przekaza³a uczniom
kilka spostrze¿eñ na temat ¿ycia.
- Ka¿dy cz³owiek ma w sobie
ogromny potencja³. I ten ogromny
potencja³ mo¿e byæ u¿yty do czynienia czego dobrego lub czego z³ego. Nie ma niczego porodku. Co
by³o w mentalnoci naszych dziadków? Mój mówi³: je¿eli zamiatasz
podwórko, to rób to dobrze. W wielu
waszych pracach by³o widaæ, ¿e siê
przy³o¿ylicie, w niektórych by³o
widaæ, ¿e to podwórko nie zosta³o
dobrze pozamiatane. Je¿eli chcemy
przetrwaæ jako naród, musimy mieæ
w sobie takie cechy, które by nas
uszlachetnia³y i wyró¿nia³y sporód
innych. Wiele tych pozytywnych
cech mo¿emy odnaleæ w historii
naszych przodków, po to, by wcieliæ
je w ¿ycie  tutaj.
Kazimierz Rynkiewicz

Helena Bukato
- Pewnej nocy lipcowej wydarzy³a
siê straszna tragedia, krzyk, p³acz, jêki
rodzin, dzieci, matek, poniewa¿ tej nocy
banda zamordowa³a 25 mê¿czyzn.
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POLICJA OSTRZEGA,
FA£SZYWE SETKI

Anna Kamiñska

Nauczyciel historii w Gimnazjum
w Wêgorzynie
Dwa lata temu zrealizowa³a projekt edukacyjny polegaj¹cy na spisaniu przez
uczniów klas trzecich historii rodzinnych
dziadków i babæ, którzy na Pomorze przybyli.
W tym roku projekt powtórzy³a, uzupe³niaj¹c
go o wyk³ady przedstawicieli Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik. Najciekawsze
pracê maj¹ zostaæ nagrodzone i opublikowane
na ³amach Tygodnika £obeskiego.
- Nie chcê skupiaæ siê tylko nad szwedzk¹
lub prusk¹ przesz³oci¹ Pomorza. Mija 60 rocznica osiedlenia Polaków na Pomorzu. To okres,
w którym kszta³towa³o siê nowe spo³eczeñstwo na Pomorzu. Chyba w ¿adnym innym
kraju nie przeprowadzono tak wielkich zmian
zwi¹zanych z przesiedleniami, jak tutaj. To s¹
niesamowite rzeczy. St¹d ten pomys³.

Barbara Górniak

Stowarzyszenie Kresowian
z Kuropatnik Województwo
Tarnopol w Sielsku
- Po co jest stowarzyszenie? By pamiêtaæ, sk¹d jestemy. Jakie tradycje pozosta³y.
Ilu wspania³ych ludzi wyda³a tamta ziemia.
¯eby od nich uczyæ siê tej w³aciwej postawy. Je¿eli chcemy przetrwaæ jako naród,
musimy mieæ w sobie takie cechy, które by
nas uszlachetnia³y i wyró¿nia³y sporód innych. Wiele tych pozytywnych cech mo¿emy odnaleæ w historii naszych przodków, po
to, by wcieliæ je w ¿ycie  tutaj.

Marcin Horbacz
Jeden z najm³odszych cz³onków stowarzyszenia. Odnalaz³ siê w nim, pomaga, dokumentuje spotkania, za³o¿y³ stronê internetow¹:
www.kresowianiezkuropatnik.republika.pl

W ostatnim okresie czasu na terenie £obza odnotowano trzy przypadki wprowadzenia do obiegu fa³szywych banknotów o nominale 100
z³. Wszystkie banknoty pochodz¹ z
tej samej wytwórni, posiadaj¹
numer serii; EW 6911939, datê emisji; 25.03.1994 r.
Pierwszym ujawnionym miejscem by³o targowisko miejskie, nastêpny zosta³ ujawniony w utargu
jednej z hurtowni, natomiast trzeci
przypadek zaistnia³ w kiosku. W
ostatnim przypadku sprzedawczyni, która zorientowa³a siê, ¿e ma do
czynienia z fa³szywym banknotem,
usi³owa³a zatrzymaæ przestêpcê, lecz
ten zdo³a³ zbiec. Przykrym jest fakt,
¿e sprzedawczyni prosi³a przechodniów o pomoc w zatrzymaniu, lecz
nikt nie zareagowa³. Sprawc¹ jest
mê¿czyzna w wieku oko³o 20 lat,
szczup³y, wysoki, w³osy koloru
blond, charakterystyczne lady na
twarzy po przebytym tr¹dziku. W
najbli¿szym czasie po sporz¹dzeniu
portretu pamiêciowego, opublikujemy wizerunek sprawcy. Ktokolwiek
z Pañstwa mo¿e pomóc w ustaleniu
sprawcy, Komenda Powiatowa Policji w £obzie prosi o kontakt bezporedni lub na telefon 997, zapewniamy anonimowoæ
Przypominam jednoczenie,
¿e art. 310 kodeksu karnego mówi,
¿e;
Kto podrabia albo przerabia
polski albo obcy pieni¹dz, rodek
p³atniczy... podlega karze pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy od
lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia
wolnoci
Kto pieni¹dz taki puszcza w
obieg albo go w takim celu przyjmuje... podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10
Poni¿ej prezentujê Pañstwu
jeden z zabezpieczonych falsyfikatów. Pierwsze zdjêcie przedstawia
awers, gdzie oprócz numeru i daty
emisji (1) charakterystyczn¹ cech¹
jest nieudolne naniesienie warstwy
lakieru bezbarwnego na nadruku 100
(2). Ponadto na rozetê (3) zosta³a naniesiona farba koloru z³otego, prawdopodobnie flamastrem. Równie¿
napis; Warszawa 25 marca 1994 r
oraz znajduj¹ce siê poni¿ej podpisy
(4) zosta³y powleczone warstw¹ lakieru. Na rewersie mo¿na zauwa¿yæ
próbê podrobienia paska zabezpieczaj¹cego (5), poprzez naklejenia
paska go imituj¹cego. Banknot nie
posiada znaku wodnego. Wyran¹
cech¹ jest to, i¿ banknot posiada
bardziej ¿ywe kolory ni¿ orygina³.

Pamiêtajmy! Wszystkie banknoty w¹tpliwe nale¿y poddaæ kontroli.
Potwierdzenie autentycznoci jest
trudne, szczególnie w banknotach
zniszczonych. W tym przypadku
nale¿y sprawdziæ tyle zabezpieczeñ, ile potrzeba do uzyskania pewnoci co do autentycznoci ca³ego
banknotu. Znak wodny i nitkê zabezpieczaj¹c¹ nale¿y sprawdziæ pod
wiat³o czy wystêpuj¹. Przy normalnym k¹cie patrzenia znak wodny
oraz nitka zabezpieczaj¹ca s¹ niewidoczne, dopiero gdy spojrzymy pod
wiat³o mo¿emy zauwa¿yæ powy¿sze
zabezpieczenia. Ponadto mo¿na
owietliæ pole znaku wodnego i nitki
wiat³em UV 365nm. Badanie nale¿y
wykonaæ po obu stronach banknotu!
W banknocie autentycznym znak
wodny i nitka s¹ niewidoczne w wietle UV. Aktywnoæ znaku wodnego i
nitki w promieniach UV przes¹dza o
nieautentycznoci banknotu. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e fa³szerze potrafi¹
zamaskowaæ imitacjê znaku wodnego
i nitki przez na³o¿enie specjalnych
pow³ok. Nonik nitki zabezpieczaj¹cej
stosowanej w polskich banknotach
jest metalizowany. Mikrodruk, który
siê na niej znajduje powstaje poprzez
usuniêcie fragmentów metalizacji. Ze
wzglêdu na to, ¿e nitka umieszczona
jest w strukturze papieru imitacja metalizacji jest bardzo trudna i czêsto
wystêpuje jej brak w banknocie fa³szywym lub nie posiada on mikrodruku.
Oczywicie banknoty posiadaj¹ jeszcze dziesi¹tki zabezpieczeñ
z których du¿a czêæ jest utajonymi.
Opisuj¹c powy¿szy problem, pragnê Pañstwa uczuliæ na takie przypadki, gdy¿ brak nale¿ytej uwagi
przy obrocie pieniêdzmi, mo¿e naraziæ nas nie tylko na dotkliwe straty
finansowe, ale i prawne.
asp. Robert Kazienko
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(WÊGORZYNO) Min¹³ pó³metek pracy rady miejskiej
obecnej kadencji. Burmistrz Wêgorzyna Stanis³aw Konarski
przedstawi³ stan realizacji zadañ, jakie przez dwa lata
prowadzi³a gmina. Rozliczy³ spadek, jaki rada i on sam
otrzymali po rz¹dach swojej poprzedniczki, by³ej burmistrz
Gra¿yny Karpowicz.
W informacji na temat realizacji
zadañ gminy w latach 2002-2004 burmistrz Konarski napisa³, ¿e rozpoczyna³ kadencjê jako osoba wybrana w
wyborach bezporednich, czyli po
raz pierwszy musia³ podejmowaæ decyzje jednoosobowo. Po dwóch latach przyznaje, ¿e praca zosta³a roz³o¿ona na zespó³ ludzi, których kompetencje i powiêcenie dla dobra
wspólnego s¹ trudne do przecenienia. Z zewn¹trz, spoza Urzêdu, rozmiarów tej pracy mo¿e nie widaæ, ale kiedy
jest siê wewn¹trz, tutaj w rodku to
doznaje siê pora¿aj¹cego wrêcz dowiadczenia jak wielki jest opór materii
w pokonywaniu procedur administracyjnych i jak d³ugo siê czeka na pozytywne efekty, a w szczególnoci wówczas kiedy sprawy s¹ pogmatwane.
Nie sposób tego poj¹æ, je¿eli tych problemów nie pozna³o siê osobicie. 
napisa³ w sprawozdaniu.
Burmistrz oceni³, ¿e stan spraw
przekazanych przez poprzedniczkê w
2002 roku, w zakresie inwestycji, finansów i funkcjonowania urzêdu by³
fatalny. Doda³, ¿e spostrze¿enia te
potwierdzi³a przeprowadzona przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹
kontrola urzêdu. B³êdne i grone dla
gminy decyzje inwestycyjne (w 2002
roku rozpoczêto przygotowania do
inwestycji i podpisano umowy na
ogóln¹ kwotê ok. 42 mln z³) sprawi³y,
¿e minione kilka lat uwa¿am za stracone dla gminy. Mimo, ¿e w³o¿ylimy
maksimum dobrej woli i wysi³ku, by
zabezpieczaj¹c interes gminy kontynuowaæ rozpoczête zadania  ale
ograniczone do rozs¹dnego zakresu
 to okaza³o siê, ¿e na skutek powa¿nych b³êdów w planowaniu, nie by³o
szans na ich realizacjê. Dzisiaj wiele z
tych spraw musimy zaczynaæ od podstaw, a procesu inwestycyjnego w
naszych warunkach nie da siê wykonaæ w ci¹gu roku, czy nawet dwóch.
 oceni³.
Poni¿ej zamieszczamy listê wa¿niejszych spraw sporz¹dzon¹ przez
by³¹ burmistrz Gra¿ynê Karpowicz na
dzieñ 21 listopada 2002 r., gdy przekazywa³a urz¹d, oraz ich realizacjê opisan¹ przez burmistrza Konarskiego w
grudniu 2004 r.
Wa¿niejsze sprawy w toku realizowane przez burmistrz Gra¿ynê Karpowicz, na dzieñ 21 listopada 2002 r.

w zakresie inwestycji:
1. Zadanie gazyfikacja Gminy I
etap Runowo Pomorskie  Wêgorzyno.
Jest podpisana umowa z dnia 31
padziernika 2002 r. z Wykonawc¹
PETRICO S.A. Karlino wybranym w
wyniku II stopniowego przetargu
nieograniczonego. W zwi¹zku z
wspó³finasowaniem przez Wykonawcê kosztów podk³adów geodezyjnych zleconych przez gminê Wêgorzyno do celów budowy kanalizacji sanitarnej dla po³udniowej cz. miasta upowa¿ni³am pisemnie Wykonawcê do korzystania z podk³adów
geodezyjnych na nonikach elektronicznych  dyskietki w celu projektowania sieci gazowej. Wykonawca
prowadzi rozmowy ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ Wêgorzynianka w
celu wykupu budynku spó³dzielni na
obiekt pogotowie gazowe. W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców przy³¹czeniem siê do sieci
gazowej w bud¿ecie na 2003 rok zabezpieczono kwotê 50 tys. z³ tytu³em
dop³at do przy³¹czy dla odbiorców
indywidualnych (koszt przy³¹cza 2
tys. z³ brutto).
2. Budowa obwodnicy
dla m. Wêgorzyno.
Zadanie realizowane przez Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia³ Zachodniopomorski w
Szczecinie z pismem z dnia 30 padziernika 2002 r. wyst¹pi³am do Inwestora z prob¹ o przyst¹pienie do
realizacji II etapu obwodnicy. Inwestycja jest wa¿na dla miasta i nale¿y
zadanie kontynuowaæ.
3.BudowaHOTELU500wWêgorzynie, przy ul. Drawskiej.
Gmina podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do spó³ki z udzia³em Hotele
500 i wnios³a w aporcie dzia³kê pod
budowê hotelu przy ul. Drawskiej na
³¹czn¹ wartoæ 104.860 z³. Inwestor
Hotele 500 w Warszawie. Pismem z
dnia 13.09.2002 r. powiadomi³ mnie, ¿e
organizacjê spó³ki celowej dla realizacji inwestycji obiekt hotelowy w
Wêgorzynie przejmuje spó³ka J.W.
Construcion Holding S.A. Inwestor
z³o¿y³ komplet dokumentów do Banku PKO BP w Stargardzie Szczeciñskim w celu uzyskania promesy na
wartoæ 2 mln z³ na budowê hotelu.
Inwestor pragnie podj¹æ rozmowy w
sprawie budowy hotelu z nowym

Burmistrzem - (w za³¹czeniu dokumentacja  1 teczka).
3. Budowa zak³adu produkcji bioetanolu w Runowie Pomorskim.
Inwestycja realizowana przez
Spó³kê Bioetanol sp. z o. o. z siedzib¹ w Runowie, z udzia³em
Gminy
Wêgorzyno
Zwi¹zku Gmin IPK, Powiatu £obeskiego i
rolników siedziba
tymczasowa w Wêgorzynie, ul. Rynek
1  za³¹cznik Raport).
4. Modernizacja drogi
w Ginawie w
ramach programu operacyjnego
SAPARD.
Jest wykonana dokumentacja
techniczna
na remont
drogi w Ginawie ujêta w bud¿ecie
2003. Jeli zadanie bêdzie realizowane nale¿y dokonaæ korekty dokumentacji, zamiast remont wprowadziæ
modernizacjê. Wystêpnie uzgodni³am z autorem dokumentacji wykonanie poprawek na wartoæ brutto
500 z³.
5.Adaptacjabudynkupoby³ejszkole na mieszkania w K¹kolewicach.
Zadanie w toku realizacji. Gmina na podstawie umowy warunkowej
otrzyma³a z AWRSP dotacjê w wysokoci 121 tys. z³. Jeden z warunków, tj.
przyznanie mieszkañ w K¹kolewicach dla 3 rodzin z Mieszewa jest dla
Gminy niekorzystny. Próby zmiany
tego warunku z by³ym dyrektorem
Zimnickim nie przynios³y efektu, pismem z dnia 18 listopada 2002 r. wyst¹pi³a do nowego dyrektora
AWRSP w Szczecinie o wykrelenie
z umowy ww. zapisu umowy (w za³¹czeniu pismo).
6. Remont drogi gruntowej
do jeziora w Mieszewie.
Wykonano dokumentacjê, jest
przyznana dotacja z Urzêdu Marsza³kowskiego, og³oszono dwa przetargi
w miesi¹cu padzierniku. Nie wybrano wykonawcy (z³o¿ono tylko 1 ofertê). Jest szansa na pozyskanie wiêkszej dotacji z Urzêdu Marsza³kowskiego na realizacjê ww. zadania nale¿y rozwa¿yæ kontynuacjê przetargu
w trybie ustawy o zamówieniach
publicznych.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej
i wymiana sieci wodoci¹gowej w po³udniowej czêci miasta oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Chwarstno, Trzebawie, Cie-

tygodnik ³obeski 15.03.2005 r.

szyno, Winniki realizowane w ramach ZG IPK.
Udzia³ Gminy Wêgorzyno to finansowanie kosztów podk³adów
geodezyjnych dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na budowê. ZG IPK w wyniku postêpowania
przetargowego dokona³ wyboru
firmy Zak³ad Us³ug Technicznych KOMPLET INWEST w
Szczecinie reprezentowana
przez Tomasza Granopsa na
projektowanie sieci kanalizacyjnej oraz w wyniku II stopniowego
przetargu
nieograniczonego dokona³ wyboru firmy EKO
 WARK
S.A. Szczecin na budowê kanalizacji sanitarnej i modernizacjê przepompowni w
Wêgorzynie. Zadanie jest na etapie
wydawania przez Gminy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. ZG IPK ponownie z³o¿y³ wniosek 15 wrzenia 2002 r. do
Urzêdu Marsza³kowskiego na dofinansowanie inwestycji z Funduszu
PHARE, CBC Polska  Niemcy 2003
(Crossborder) w wysokoci 2 mln
EURO. Wartoæ ca³ego zadania 3,19
mln EURO. 18 padziernika 2002 r. w
Urzêdzie Marsza³kowskim odby³a siê
prezentacja projektu przed Wspólnym Komitetem Regionalnym. 29 listopada br. Projekt ZG IPK bêdzie
prezentowany na panelu ekspertów
w Ministerstwie Ochrony rodowiska w Warszawie. Nadmieniam, ¿e w
ubieg³ym roku nasz projekt na panelu
ekspertów uzyska³ wysok¹ ocenê na
100 pkt  86 pkt i by³ wpisany na listê
rezerwow¹.
8. Rozbudowa budynku owiatowego w Wêgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej.
Zadanie w toku realizacji, na dzieñ
29 listopada 2002 r. jest wyznaczony
przetarg nieograniczony na Wykonawcê ww. zadania. Finansowanie z
emisji obligacji komunalnych na wartoæ 2,7 mln z³. W dniu 1.10.2002 r.
zosta³a podpisana umowa z firm¹
consultingow¹ z Poznania o doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych. Przygotowano projekt
uchwa³y Rady Miejskiej w sprawie
emisji obligacji.
Sprawy pozosta³e:
1. Eksploatator sieci wodoci¹gowo kanalizacyjnej ZKUWiM Gole-
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niów posiada umowa do 30 grudnia
br. Przetarg na eksploatacjê sieci
zosta³ przygotowany, ale nie og³oszony. Decyzjê o formie eksploatacji
sieci wodoci¹gowo  kanalizacyjnej
nowemu Burmistrzowi.
2. Przedstawiam bud¿et 2002 
wykonanie dochodów i wydatków za
10 miesiêcy oraz stan rodków finansowych na kontach na dzieñ przekazania Gminy.
Wêgorzyno,dnia21listopada2002r.

Burmistrz
Stanis³aw Konarski

Przedstawione w pimie, to wykaz
9 zadañ inwestycyjnych gminy, których realizacjê powinienem by³ kontynuowaæ. Dokument ten potraktowa³em jako raport zamkniêcia kadencji Pani Karpowicz i otwarcia dla nas.
Wobec faktu, ¿e  poza adaptacj¹ na
cele mieszkaniowe budynku w K¹kolewicach  wszystkie inne zadania
by³y na etapie pomys³u b¹d projektu, zmuszony by³em do przeprowadzenia wnikliwej analizy mo¿liwoci i
celowoci ich kontynuacji. Dzisiaj po
dwóch latach mogê szczegó³owo
odnieæ siê do spraw przedstawionych przez Pani¹ Karpowicz.
Ad. 1. Gazyfikacja gminy: I etap
Runowo Pomorskie  Wêgorzyno.
Natychmiast po wyborach,
wspólnie z Panem Janem Piotrowskim uda³em siê do urzêduj¹cej jeszcze burmistrz Karpowicz z prob¹ aby
nie podpisywa³a umowy w sprawie
gazyfikacji bowiem chcemy zapoznaæ siê z jej treci¹ by oceniæ warunki i zabezpieczenia interesu gminy.
Niestety, dnia 31 padziernika 2002r,
Pani Burmistrz podpisa³a umowê z
wykonawc¹, tj. z firm¹ PETRICO S.A.
z Karlina. Niestety, bo zgodnie z t¹
umow¹ gmina Wêgorzyno mia³a zap³aciæ firmie PETRICO za modernizacjê kot³owni kwotê 1,5 mln. z³. Nasze
powa¿ne i uzasadnione zastrze¿enia
budzi³a wysokoæ tej kwoty i celowoæ zakresu prac. Planowano wy³¹cznie wymianê pieców wêglowych
na gazowe bez ocieplenia budynków
co w konsekwencji grozi³o wysokimi
kosztami ich ogrzewania. Ponadto
umowa przewidywa³a pod³¹czenie
nas do Reska, a wiêc do sieci z gazem
niskokalorycznym. Przez ca³e, minione dwa lata prowadzilimy rozmowy
z przedstawicielami firmy by doprowadziæ do obustronnie korzystnego
zrealizowania zadania budowy sieci
gazowej w naszej gminie. W wyniku
prowadzonych rozmów osi¹gnêlimy wstêpne porozumienie, w którym PETRICO na w³asny koszt mia³oby wybudowaæ sieæ wysokiego cinienia z £obza oraz sieæ rozdzielcz¹
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w Wêgorzynie, Runowie Pom. i Runowie, natomiast gmina zobowi¹zuje
siê do wspó³dzia³ania w zakresie projektowania, preferencyjnych podatków i op³at dla sieci dystrybucji gazu.
W tym samym czasie szukalimy równie¿ innych mo¿liwoci doprowadzenia gazu do Wêgorzyna. Latem br. na
zlecenie Wielkopolskiej Spó³ki Gazowniczej wykonana zosta³a Koncepcja programowa gazyfikacji gminy Wêgorzyno w której okrelony
zosta³ koszt budowy sieci rozdzielczej na terenie Wêgorzyna i Runowa
Pom. na kwotê 4,3 mln z³. Jakie bêd¹
efekty tych zabiegów to  mam nadziejê  poka¿¹ najbli¿sze miesi¹ce.
Ad. 2. Budowa obwodnicy
dla Wêgorzyna.
Zadanie to w ca³oci by³o i jest
realizowane przez Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ Zachodniopomorski w Szczecinie. Przebieg
obwodnicy budzi³ wiele kontrowersji, a szczególnie uzasadnione zastrze¿enia zg³aszane by³y przez firmê
PAGOK. Budowa II etapu obwodnicy, tu¿ za zak³adem PAGOK uniemo¿liwia³a dalsz¹ jego rozbudowê. W tej
sytuacji podjêlimy dzia³ania by spowodowaæ zmianê tych planów. Nasze
argumenty znalaz³y zrozumienie w
Dyrekcji Dróg Krajowych i projektowana jest nowa trasa, zapewniaj¹ca
PAGOK-owi sprzyjaj¹ce warunki rozbudowy i funkcjonowania. Warto w
tym miejscu wspomnieæ równie¿ o naszym wspó³dzia³aniu z Dyrekcj¹ Energetyki Szczeciñskiej, które doprowadzi³y do przebudowy linii wysokiego
napiêcia tak by umo¿liwiæ wspomnian¹
rozbudowê zak³adu PAGOK.
Ad. 3. Budowa HOTELU 500 w
Wêgorzynie, przy ul. Drawskiej.
Jestemy absolutnie przeciwni
maj¹tkowemu anga¿owaniu siê gminy w komercyjn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, a w szczególnoci firm prywatnych. Uznajemy, i¿ jest to sfera
ca³kowicie przynale¿na podmiotom
gospodarczym. Gmina natomiast
winna jedynie stwarzaæ warunki dla
rozwoju przedsiêbiorczoci na jej terenie. Dlatego te¿ uznalimy za nieuzasadnione darowanie spó³ce HOTELE 500, gruntu o wartoci 104.860
z³. Przecie¿ ¿aden z mieszkañców
gminy prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ nie otrzyma³ od gminy
podobnego prezentu.
Ad. 4. Budowa zak³adu produkcji
bioetanolu w Runowie Pomorskim.
W 2002 roku gmina wnios³a do
spó³ki swoje udzia³y w postaci nieruchomoci w Runowie Pom. (nieruchomoæ zabudowan¹ zbiornikami
na zbo¿e) o wartoci 152,5 tys. z³.
Zarz¹d spó³ki BIOETANOL w ubieg³ym roku kilkakrotnie wnioskowa³ o

bardzo preferencyjne warunki jej
funkcjonowania (nieodp³atna dzier¿awa gruntów, zwolnienia podatkowe, przekazanie kolejnych 4,5 ha
gruntów pod budowê zak³adu za
symboliczn¹ z³otówkê). Zapewnilimy spó³ce warunki maksymalnie
dogodne i dopuszczalne prawem, ale
dyrekcja BIOETANOLU podjê³a decyzjê o budowie zak³adu na terenie
gminy Iñsko. Mo¿na jeszcze jedynie
dopowiedzieæ, i¿ ¿aden z lokalnych
przedsiêbiorców nie otrzyma³ tak
korzystnych warunków jak spó³ka
BIOETANOL.
Ad.5.ModernizacjadrogiwGinawie w ramach programu SAPARD.
Informacje Pani Burmistrz w tej
sprawie s¹ niecis³e, bowiem dla uzyskania pomocy finansowej w ramach
programu SAPARD wymagany by³
projekt budowlany, którego koszt
wyniós³by nie 500 z³, ale ok. 7 tys. z³
(sama mapa do celów projektowych
kosztuje ok. 1500 z³). Podjêlimy dzia³ania prowadz¹ce do zrealizowania tego
zadania, lecz mieszkañcy na zebraniu
so³ectwa zadecydowali, i¿ zamiast modernizacji drogi w Ginawie wnioskuj¹ o
budowê wodoci¹gu we wsi Wiewiecko. I to zadanie realizujemy.
Ad. 6. Adaptacja budynku po by³ej szkole na mieszkania w K¹kolewicach.
W tym przypadku informacje
przedstawione w pimie Pani Karpowicz równie¿ mog¹ wprowadziæ w
b³¹d. Otó¿ Gmina na podstawie umowy otrzyma³a z AWRSP dotacjê w
wysokoci 121 tys. z³, ale jednym z
warunków tej umowy jest przyznanie
mieszkañ w K¹kolewicach dla 3 rodzin z Mieszewa. Warunki podpisanej umowy rzeczywicie by³y dla
Gminy bardzo niekorzystne i nie tylko, ¿e nie mo¿na by³o dokonaæ ich
zmiany, ale dyrektor ANR w Szczecinie wielokrotnie domaga³ siê jej spe³nienia pod rygorem zwrotu dotacji.
No có¿. Umowa jest umow¹. Na takie
zapisy Pani Burmistrz wyrazi³a zgodê
podpisuj¹c umowê.
Adaptacjê tê zakoñczylimy, a
ca³oæ kosztów poniesionych przez
gminê wynios³a ponad 510 tys. z³., w
tym koszt pe³nego wyposa¿enia 3
mieszkañ dla AWRSP. Pozosta³e 6
rodzin musi na w³asny koszt wykoñczyæ przyznane lokale by móc tam
zamieszkaæ.
Ad. 7. Remont drogi gruntowej
do jeziora w Mieszewie.
W tym przypadku sytuacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co: dokumentacja okrela³a zakres prac na tej drodze na kwotê 110 tys. z³, natomiast
przyznana dotacja z Urzêdu Marsza³kowskiego wynosi³a 8 tys. z³. Wobec
tak wielkiej rozbie¿noci miêdzy wy-
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sokoci¹ dotacji, a zakresem prac niezbêdnych do wykonania by tê dotacjê uzyskaæ, podjêlimy decyzjê o
rezygnacji z dotacji. Natomiast remont drogi zosta³ wykonany w ograniczonym zakresie, ale zapewniaj¹cym lepszy standard u¿ytkowania.
Ad. 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach ZG IPK.
Przez minione dwa lata by³ to nasz
najwiêkszy ból. Zgodnie z umow¹
zawart¹ przez Zarz¹d Zwi¹zku Gmin
IPK wykonanie kanalizacji na terenie
gminy Wêgorzyno mia³o kosztowaæ
33,5 mln z³ netto plus czêæ z kwoty 9
mln z³ za obs³ugê finansow¹ inwestycji. Rada Miejska ubieg³ej kadencji
dwukrotnie odrzuca³a wniosek Zarz¹du Gminy o wyra¿enie zgody na
przyst¹pienie do wspó³finansowania
inwestycji. Mimo to Zarz¹d Gminy
podpisa³ porozumienie z Zarz¹dem
Zwi¹zku GminIPK,wktórymzobowi¹za³ siê do sfinansowania kosztów projektowania sieci kanalizacji sanitarnej.
Przez pó³tora roku próbowalimy
wspó³pracowaæ z ZGIPK by przynajmniej czêæ projektu wykonaæ. Niestety, niefortunnie zawarte umowy by³y
nie do zrealizowania. Wobec powy¿szego w kwietniu br. podjêlimy decyzjê o zerwaniu umowy by wszystko zacz¹æ od nowa, ale w zakresie ograniczonym jedynie do Wêgrzyna, Runowa Pom. i Po³chowa.
Ad. 9. Rozbudowa budynku
owiatowego w Wêgorzynie przy ul.
Grunwaldzkiej.
W zakresie tego zadania zastalimy tak¹ oto sytuacjê, ¿e na 29 listopada 2002 roku og³oszony by³ przetarg na rozbudowê szko³y podstawowej w Wêgorzynie. Opracowany projekt przewidywa³, ¿e na miejscu tzw.
niebieskiego przedszkola powstanie dobudówka licz¹ca 8 nowych sal
lekcyjnych. Jednak¿e w wyniku tej
rozbudowy zlikwidowa³oby siê 7 sal
istniej¹cych. Przyjête w projekcie
rozwi¹zania absolutnie nie spe³nia³y
warunków okrelonych dla gimnazjum, ani te¿ wymagañ przedstawionych Zarz¹dowi Gminy przez dyrekcje gimnazjum i szko³y podstawowej.
A liczba pe³nowymiarowych sal lekcyjnych wzrasta³a o 1. W tej sytuacji,
po g³êbokiej analizie uniewa¿nilimy
przetarg i  podobnie jak w przypadku kanalizacji sanitarnej  procedurê
budowy gimnazjum rozpoczêlimy
od nowa. Dzisiaj dysponujemy projektem wolnostoj¹cego budynku
gimnazjum z 12 salami i bibliotek¹.
Przewidujemy, i¿ w nowym obiekcie
zostanie uruchomione równie¿ liceum ogólnokszta³c¹ce, ale powodzenie tego zamiaru w du¿ej mierze
zale¿y od grona pedagogicznego
gimnazjum.
KAR
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Teraz og³oszenia drobne w nowej formule

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

REKLAMA
W GAZECIE
Tel./Fax 091-39-73-730
Email wppp1@wp.pl

Kupiê drzwi
do Poloneza
lewe przednie
(od kierowcy)
, bez rdzy.
Tel. 507 082 917

Masz co do sprzedania
lub kupienia
- zamieæ og³oszenie drobne.
To nie drogo.
Cena na kuponie.
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
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OG£OSZENIA DROBNE

n Do wynajêcia mieszkanie 2-poziomowe w centrum £obza. Tel.
3973259.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³asnociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku, 1 piêtro w centrum
£obza. Cena do uzgodnienia. Tel.
3975294.
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 75mkw. na osiedlu Hanki Sawickiej. Cena do uzgodnienia,
tel.3973628 po 15.
nSprzedam kawalerkê 2 piêtro w
centrum £obza 31mkw. tel.
608374962.
n Sprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie tel. 3971051.

nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.
n Kupiê mieszkanie w³asnociowe w Gryficach 3-pokojowe. Tel.
607 425 987.

nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel
3974127, 604845753 w domu
klienta i zak³adzie RTV.
nFirma Provident Polska S.R. Zatrudni przedstawiciela z rejonu Dobrej. Tel. 39 20 633, 606 660 860

nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931

nANGIELSKI- korepetycje, przygotowanie do matury, egzaminów:
studia, FCE, CAE, CPE. Tel. 363 66
20 w godz. 8-16

nAUDI 100 (Cygaro) 1,8 benzyna,
rok prod. 1984, przebieg po remoncie g³ównym silnika - 42 tys.
km, wspomaganie, nowe bêbny,
wymienione amortyzatory, nowa
przednia szyba itp. cena 3700 (do
uzgodnienia) tel. 0604 183 598
nPilnie sprzedam ASTRA Combi
1995r. (1.4 benzyna), przebieg
240.000km, przegl¹d do sierpnia
2005. Cena 4,500z³.
Tel. 887-137-390.

n Wannê naro¿nikow¹ z akrylu
(lewa) w bardzo dobrym stanie
sprzedam, tel 39 74 947 - Wieczorem.

nKupiê dom lub segment bliniaka, tel. 501 131 628.

nSprzedam dzia³kê nad jeziorem
Womin w miejscowoci Cieszyno
£obeskie o pow 650mkw. tel.
3979682.

nSprzedam mieszkanie 52 mkw.,
n Goldeny Retriever po championach polski. Szczeniêta rodowodowe z metrykami i wyprawk¹, tel.
0603-973496.

budynek gosp., sad, ogród; 778
mkw. Cena 35 tys.
Tel. 0600 009 509.
nWynajmê pomieszczenie warsz-

nVECTRA z niemiec 91r. 1,7 160
tys. Czerwona, nowe opony, radio,
c. zamek, Cena 5200 z³ , do uzgodnienia + op³aty.
Tel. 507 082 917.

tatowe
n Komputerowe
przepisywanie
prac magisterskich, dyplomowych.
Szybko i tanio! Tel. 0509 142 654

na

ka¿d¹

dzia³alnoæ.

Wszystkie media, zaplecze socjalno-biurowe. Plac 800m2. Kontakt:
Gryfice 384 24 33, 693 140 421
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Oldboje podbili region
(NOWOGARD) Rozegrany w Nowogardzie w hali sportowej
turniej pi³karski by³ mocno obsadzony. Przyjecha³y zespo³y
z Goleniowa, Golczewa i Osiny, a Nowogard wystawi³ dwie
ekipy. Jednak nasi staruszkowie okazali siê nie do
pokonania i wygrali turniej.
Turniej rozegrano o puchar burmistrza miasta. Grano po kwadransie
systemem ka¿dy z ka¿dym. Do

pierwszego miejsca ³obezianie dorzucili tytu³y najlepszego bramkarza
dla Andrzeja Mrozowicza i najlep-

szego strzelca  Stanis³awa Sumbara, który strzeli³ cztery bramki. Najstarszym zawodnikiem okaza³ siê
byæ Marian Szyjka.
W turnieju zagrali: Ponton Osina,
Nauczyciele Nowogard, Oldboje £obez, Probut Nowogard, oldboje Goleniów i Golczewo. Wyniki ³obezian:
£obez - Probut 1:1, Ponton  £obez
1:1, £obez  Goleniów 2:1, Nauczyciele  £obez 0:1, £obez - Golczewo 4:2.

Zajête miejsca w kolejnoci:
Oldboje £obez, Probut Nowogard,
Golczewo, Ponton Osina, Nauczyciele Nowogard i Goleniów.
Nasi oldboje wyst¹pili w sk³adzie: Andrzej Mrozowicz, W³adys³aw Sarnowski, Stanis³aw Sumbar, Arkadiusz Kogut, Marian
Szyjka, Henryk Gatner i Józef Andrzejewski.
KAR

nej rozgrywanych w Hiszpanii, br¹zowy medal Polaków i sukces trenera Antoniego Piechniczka przyjêto
za pora¿kê , powiedzia³ tylko, ¿e
odda wszystkie swoje sukcesy i trofea za nastêpny medal zdobyty na
mistrzostwach wiata przez Polaków. Niestety, minê³y 23 lata i nikt
nie powtórzy³ tego sukcesu.
Piszê te s³owa, gdy¿ czêsto s³yszê , czy warto anga¿owaæ siê w takie
wyjazdy i wydatki, przecie¿ mistrza
Polski nie zdobêd¹. Odpowiem tylko
tyle, ¿e to co zrobilimy przez ostatnie kilka lat dla promocji miasta £obez i powiatu ³obeskiego, ¿yczê
wszystkim zawodnikom, dzia³aczom
sportowym i tym, co decyduj¹ o
wsparciu tej dru¿yny, ¿eby nasze
sukcesy powtórzyli na arenie sportu
i polityki. Na Mistrzostwa Polski jedziemy jako zespó³ ³obuziaków
powalczyæ o jak najlepsze miejsce.
Sam awans do mistrzostw jest sukcesem i za to dziêkujê ch³opakom z
dru¿yny. Dziêkujê ¿onom i dziewczynom kolegów, które przez nasze
przygotowania czêsto przebywa³y
same lub z dzieæmi w domach.
Dziêkujê w imieniu kolegów burmistrzom Markowi Romejce i Ryszardowi Soli za wsparcie, pomoc i
udzia³ naszej dru¿yny w eliminacjach.
Dziêkujê koledze Zbigniewowi
Pude³o za pomoc organizacyjn¹ i
znalezienie sponsorów turniejów;
Pañstwo Pietrzakowie Firma PHUP
JENIKOWO oraz Janowi Opiece
ze Strzmieli. Od kilku miesiêcy mamy
w £obzie wspania³y obiekt sportowy jakim jest hala sport.-widowiskowa. Chcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ swoim kolegom dzia³aczom by³ym pi³karzom, trenerom
naszych klubów za pomoc w organi-

zacji imprez i spêdzeniu przez m³odzie¿ niezapomnianych wra¿eñ
sportowych z pobytu w hali. S¹ to:
Andrzej Belina , Marian Szyjka, Stanis³aw Przybylak, Zbigniew Pude³ko, Zdzis³aw Bogdanowicz, Andrzej
Bejnar, Stanis³aw Szulc, oraz ca³y
zespó³ £obuziaków którzy nie tylko wspaniale graj¹ w pi³kê, ale równie¿ wspó³organizuj¹ imprezy sportowe.
Za to wszystko dziêkujê. Awans
do Mistrzostw Polski, które rozgrywane bêd¹ w dniach 13-15 maja
br. w Brennej uzyska³o 6 najlepszych zespo³ów z Wrzeni:
1. £obez, 2. Gryfino, 3. Tczew, 4.
Wrzenia, 5. Koszalin, Grodzisk.
Najlepszym strzelcem zosta³
Piotr Grochulski z £obza  10 bramek. Zgodnie z regulaminem w ka¿dej dru¿ynie móg³ graæ jeden zawodnik od III ligi i klas ni¿szych, nie bêd¹cy nauczycielem i pracownikiem
samorz¹dowym. Jako zespó³ wybralimy Piotrka i to by³ strza³ w 10.
W ocenie mojej oraz kilku innych
kapitanów dru¿yn, najlepszym zawodnikiem turnieju eliminacyjnego
powinien zostaæ Mariusz W³odarz,
niestety organizatorzy statuetkê
przyznali swojemu zawodnikowi z
Wrzeni. Mylê, ¿e Mariusz ca³ym
swoim kunsztem pi³karskim udowodni w Brennej i tam zostanie odpowiednio doceniony.
Najlepsza dru¿yna wyst¹pi³a
w sk³adzie: Andrzej Jurzysta,
Andrzej Mrozowicz, Tadeusz Sikora, Miros³aw Urbañski, Mariusz
W³odarz, Bogdan Osieczko, Grzegorz Urbañski, Grzegorz Pawlak,
Arkadiusz Kogut, Mariusz Poniweira, Piotr Grochulski , Zdzis³aw
Urbañski. Powodzenia w Brennej !
Kapitan Zdzis³aw Urbañski

AWANS DO MISTRZOSTW POLSKI

W dniach 4-5 marca br. w miejscowoci Wrzenia
k. Poznania reprezentacja £obza uczestniczy³a w IX
Eliminacjach Mistrzostw Polski Pracowników
Samorz¹dowych i Owiaty Strefy Pó³nocno-Zachodniej
w Halowej Pi³ce No¿nej dru¿yn 5 osobowych.
Do turnieju przyst¹pi³o 16 zespo³ów z województw:
wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i lubuskie.
Zespo³y reprezentowa³y: Urz¹d
Miasta i Gminy Wrzenia, Starostwo
Wrzenia, Urz¹d Miejski Tczew,
Urz¹d Miejski rem, Urz¹d Miasta i
Gminy roda Wlkp., Urz¹d Miejski
Szczecin, Starostwo Pruszcz Gdañski, Urz¹d Gminy Police, Urz¹d Miasta i Gminy Ostrzeszów, Urz¹d Miasta i Gminy Mylibórz, Urz¹d Miejski
Koszalin, Urz¹d Miasta i Gminy Kêpno, Urz¹d Miasta i Gminy Gryfino,
Urz¹d Miasta i Gminy Grodzisk-Opalenica, Starostwo Gniezno oraz
Urz¹d Miejski w £obzie.
Zespo³y zosta³y podzielone na 4
grupy, nastêpnie po 2 najlepsze dru¿yny z grupy + 1 z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym tworzy³y 3 grupy. Awans do fina³u uzyska³o 6 najlepszych zespo³ów
- utworzono z nich 2 grupy.
Czas gry 2 x 7 min.
Dru¿yna z £obza uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki: mecze eliminacyjne
£obez  Starostwo Powiatowe
Wrzenia 4:0, £obez  rem 2:0 ,
£obez  Mylibórz 6:1 , £obez 
Pruszcz Gdañski 3:1, £obez  Koszalin 3:0;
mecze pó³fina³owe: £obez 
Tczew 3:1 , £obez  Grodzisk 5:1.
FINA£: £OBEZ  GRYFINO 3:0
Pokrótce chcia³bym opisaæ wydarzenia z pobytu naszej reprezenta-

cji we Wrzeni. By³ to ju¿ 6 wyjazd
³obuziaków  na mecze eliminacyjne do Mistrzostw Polski  ostatnie 3
eliminacje zakoñczy³y siê naszymi
zwyciêstwami!
Niektórzy twierdz¹, ¿e to ¿aden
sukces, ¿e poziom pi³ki siê obni¿y³, ¿e
teraz to co graj¹ to pla¿ówka itd.
Wiêc odpowiem w ten sposób; jako
kapitan zespo³u mam pe³n¹ satysfakcjê i przyjemnoæ reprezentowania £obza na szczeblu powiatu, regionu i mistrzostwach Polski graæ u
boku takich zawodników (sk³ad na
koñcu tekstu). S¹ to byli i aktualni
zawodnicy, którzy bez reszty daj¹ z
siebie wszystko, by na mapie Polski
zauwa¿ono miasto £OBEZ  nie
tylko jako najbiedniejszy i o najwiêkszym bezrobociu powiat w Polsce.
Oni nie kalkuluj¹ za ile maj¹ graæ, dla
nich jest to przyjemnoæ reprezentowania £obza i gra w pi³kê. O ich podejciu na treningach, meczach turniejowych i zwyciêstwach nieraz
pisa³em  s¹ to ludzie godni naladowania przez m³odszych adeptów pi³ki no¿nej. Dla nas liczy siê tylko zwyciêstwo i z takim nastawieniem podchodzimy do ka¿dego meczu, czy to
mecz turniejowy w £obzie, czy te¿ w
Mistrzostwach Polski.
Kiedy, dok³adnie w 1982 r. podcza Mistrzostw wiata w Pi³ce No¿-
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Nie dla krów, dla kibiców
(WÊGORZYNO) Gdy zainteresowalimy siê pieniêdzmi
przeznaczonymi na klub pi³karski Sparta, okaza³o siê,
¿e to nie jedyne pieni¹dze, jakie gmina wyda³a i chce
wydaæ na sport w tym miecie. Jesieni¹ ubieg³ego roku
na stadionie miejskim w Wêgorzynie przeprowadzono
gruntown¹ przebudowê trybun (z jednej strony) oraz
wyremontowane zosta³o ogrodzenie p³yty boiska.
Co prawda nie s¹ to tzw. bezporednie pieni¹dze na
uprawianie sportu, ale jednak na tworzenie przyzwoitych
warunków do jego uprawiania i ogl¹dania.
Wybudowany ponad 30 lat
temu stadion rzeczywicie wymaga sporych remontów, tym
bardziej, ¿e przez ca³y okres swego istnienia nie wykonywano na
nim ¿adnych remontów czy modernizacji. Trybuny znajdowa³y
siê ju¿ w stanie op³akanym.
Resztki ³awek z kolawego drewna zamiast s³u¿yæ kibicom, raczej
oszpeca³y stadion. Zreszt¹ niewiele ju¿ brakowa³o, by na murawie wypasa³y siê krowy, bowiem
kilka lat temu rozebrana zosta³a

czêæ ogrodzenia. Dopiero pó³
roku temu gmina dostrzeg³a koniecznoæ doprowadzenia stadionu do porz¹dku.
- Zdecydowalimy siê w koñcu zmieniæ oblicze stadionu. W
roku ubieg³ym rozpoczêlimy i w
tym bêdziemy chcieli te zmiany
dokoñczyæ.  powiedzia³ wiceburmistrz Ryszard Brodziñski.
Sprawa nak³adów na wêgorzyñski sport wysz³a przy okazji
liczenia pieniêdzy na dofinansowanie Sparty, o czym piszemy

£obez szachami stoi
(PO£CZYN ZDRÓJ) 12 marca br. w Po³czynie-Zdroju odby³ siê
III Regionalny Festiwal Szachowy Szkó³ Podstawowych i
Gimnazjalnych. £obez szachami stoi, wiêc na zawody
wyruszy³o 20 zawodników i zawodniczek z ³obeskich
podstawówek i gimnazjum oraz dwoje opiekunów w
osobach pani Ma³gorzaty Zieniuk i pana Marka Woniaka.

Szko³a Podstawowa nr 1 i Szko³a
Podstawowa nr 2 wystawi³y po dwie
dru¿yny  jedn¹ z klas IV-VI i drug¹
z klas I-III. Turniej rozgrywany by³
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Boje na szachownicach
toczy³o 16 dru¿yn.
W turnieju indywidualnym
dziewcz¹t kat. gimnazjum Martyna
Zieniuk zajê³a II miejsce. Niepokonana wród dziewcz¹t szkó³ podstawowych by³a Beata Wonicka z SP 1
£obez. III miejsce zajê³a Iza Szwaciñska z SP 2 £obez. Najlepszym ³obezianinem w kat. ch³opców szkó³ podstawowych by³ Szymon Szustakiewicz, który zaj¹³ IV miejsce. Na wyró¿nienie zas³uguje zdobywca 9
miejsca, drugoklasista z SP 1 £obez,
Micha³ Majchrzak.
W klasyfikacji dru¿ynowej szachici ³obeskiego gimnazjum (Martyna Zieniuk, Patryk Soroczyñski,
Pawe³ Burchardt i Robert Olejnik)
zajêli II miejsce.

I miejsce wród szkó³ podstawowych (21 punktów) zajê³a Szko³a
Podstawowa nr 1 w £obzie w sk³adzie: Beata Wonicka, Tomasz Bia³oskórski, Kamil Rakoczy i Szymon
Szustakiewicz. Szko³a Podstawowa
nr 2 w £obzie (19,5 pkt.) w sk³adzie:
Iza Szwaciñska, Patryk Pañka, Mariusz liwiñski i Jacek Szabunia 
zajê³a II miejsce.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie, która w sk³adzie: Kornelia Mierzwiak, Micha³
Majchrzak, Piotr Urbañski i Patryk
Wojcieszak (wszyscy s¹ uczniami
klasy II a) zdoby³a 17 punktów i zajê³a IV miejsce w klasyfikacji szkó³
podstawowych. S³owa uznania nale¿¹ siê wszystkim ³obeskim szachistom, którzy w Po³czynie-Zdroju
godnie reprezentowali nasze miasto.
Wykazali siê wol¹ walki, dobrym
poziomem gry i inteligencj¹.
Ma³gorzata Zieniuk

w osobnym materiale. Wartoæ
prac modernizacyjnych na stadionie wynios³a dotychczas ok.
120 tys. z³, w tym dotacja Urzêdu
Marsza³kowskiego 60 tys. z³.
Pozosta³a kwota to wartoæ robót publicznych oraz rodki fi-

nansowe z bud¿etu gminy.
Mimo, i¿ wygl¹d stadionu zmieni³ siê
znacznie, wiele jest tam jeszcze do
zrobienia, wiêc pozostaje mieæ nadziejê, ¿e w³adze Wêgorzyna dokoñcz¹ rozpoczête dzie³o.
KAR, foto archiwum

Terminarz rozgrywek pi³karskich
MLKS wiatowid £obez
20.03.05r. niedziela
12.00 juniorzy, 14.00 seniorzy  GKS Mierzyn  wiatowid
26.03.05r. sobota
12.00 juniorzy, 14.00 seniorzy  wiatowid  MKS Piast Choszczno
02.04.05r. sobota
14.00 juniorzy, 16.00 seniorzy - LKS Vineta Wolin  wiatowid
09.04.05r. sobota
13.00 juniorzy, 15.00 seniorzy  wiatowid  GKS Korona Stuchowo
16.04.05r. sobota
13.00 juniorzy, 15.00 seniorzy - MKS Zorza Dobrzany  wiatowid
23.04.05r. sobota
13.00 juniorzy, 15.00 seniorzy  wiatowid  GLKS Fagus Ko³bacz
01.05.05r. niedziela
14.00 juniorzy, 16.00 seniorzy - MGLKS Gryf Kamieñ Pom.  wiatowid
07.05.05r. sobota
14.00 juniorzy, 16.00 seniorzy  wiatowid  LKS Rybak Trzebie¿
11.05.05r. roda
15.00 juniorzy, 17.00 seniorzy - LKS Pomorzanin Nowogard  wiatowid
14.05.05r. sobota
15.00 juniorzy, 17.00 seniorzy  KS Radowia Radowo Ma³e  wiatowid
21.05.05r. sobota
14.00 juniorzy, 16.00 seniorzy  wiatowid  MKS Sparta Gryfice
28.05.05r. sobota
15.00 juniorzy, 17.00 seniorzy  MGLKS Polonia P³oty  wiatowid
04.06.05r. sobota
14.00 juniorzy, 16.00 seniorzy  wiatowid  KS K³os Pe³czyce
11.06.05r. sobota
14.00 juniorzy, 16.00 seniorzy - BKS Iskra Banie  wiatowid
18.06.05r. sobota
14.00 juniorzy, 16.00 seniorzy  wiatowid  ZKS Kluczewia Stargard Szcz.
Uwagi: Rozgrywki trampkarzy rozpoczn¹ siê 16 kwietnia 2005 r. W nadzwyczajnych okolicznociach podane terminy mog¹ ulec zmianie. Z. Harbuz
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Halowe ostatki w Radowie Ma³ym
W pi¹tek 11 marca, w hali
przy Zespole Szkó³
Publicznych w Radowie
Ma³ym rozegrany zosta³ III
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej
o Puchar Wójta Gminy.
Udzia³ wziê³y reprezentacje
gimnazjum z powiatu
³obeskiego oraz gimnazjum
nr 27 ze Szczecina o profilu
sportowym ze specjalnoci¹
pi³ka no¿na. Ch³opcy ucz¹cy
siê w tym gimnazjum
trenuj¹ i graj¹ w ró¿nych
kategoriach wiekowych
w Pogoni Szczecin.
Uroczystego otwarcia turnieju
dokona³a pani Ewa Radanowicz, dyrektor ZSP, która w imieniu wójta ¿yczy³a wszystkim zespo³om walki fair
play, wzajemnego szacunku wobec
siebie oraz mi³ego pobytu w naszej
gminie. Rywalizowano systemem
ka¿dy z ka¿dym po 7 minut. Ostatecznie triumfowa³ zespó³ I ze Szczecina przed gospodarzami imprezy.
Pozosta³e zespo³y zajê³y miejsca w
kolejnoci: III - Dobra, IV - Resko, V
- Wêgorzyno, VI - Szczecin II, VII £obez. Zwyciêzcy grali w nastêpuj¹cym sk³adzie: Aleksandrowicz £ukasz, Winiewski Adrian, Drab £u-

kasz, Ludwiczak Damian, Mastalerek Pawe³, Tryszcz Przemys³aw,
Tyczkowski £ukasz, Zawadzki Jakub, trener - Arek Stêpieñ. Koñcowym meczom turnieju przygl¹da³ siê
przewodnicz¹cy Rady Gminy Józef
Lewandowski, który jednoczenie w
imieniu wójta i w obecnoci dyrektora szko³y wrêczy³ najlepszym zespo³om ³adne puchary i okolicznociowe dyplomy oraz podziêkowa³
wszystkim ekipom za ju¿ prezentowane du¿e umiejêtnoci pi³karskie,
stworzenie sportowej atmosfery i
¿yczy³ dalszych sukcesów.
Najlepszym strzelcem turnieju

zosta³ £ukasz Aleksandrowicz z I
zespo³u ze Szczecina, a najlepszym
bramkarzem okrzykniêto Zbyszka
Tosika z Radowa Ma³ego. Otrzymali
oni pami¹tkowe dyplomy. Wed³ug
opiekunów - trenerów wszystkich
zespo³ów poziom sportowy turnieju
by³ bardzo wysoki. Gimnazjalici
wykazywali ju¿ spore umiejêtnoci
gry w pi³kê no¿n¹ halow¹, a niektóre
pojedynki np. Radowa ze Szczecinem I, Dobrej z Reskiem, czy Wêgorzyna z £obzem by³y prawdziwymi
majstersztykami halowego futbolu.
Turniej zorganizowa³ UKS MiniGier z prezesem Wiktorem Put¹ na

Sparta Wêgorzyno dostanie wiêcej
(WÊGORZYNO) Pi³karski klub Sparta Wêgorzyno w ubieg³ym
roku dosta³ z urzêdu dotacjê w wysokoci 36 tys. z³otych. To
nie wystarcza³o. O k³opotach finansowych klubu pisalimy
przy okazji gier. Ostatnio na sparing pi³karze pojechali za
w³asne pieni¹dze. Prawdopodobnie zmieni siê to, bo urz¹d
rozpisa³ nowy konkurs na prowadzenie dru¿yn pi³karskich.
Jeszcze do koñca ubieg³ego
roku kluby sportowe otrzymywa³y dotacje. Od nowego obowi¹zuj¹
konkursy na prowadzenie zajêæ w
zakresie sportu i kultury fizycznej.
Do konkursu mog¹ przystêpowaæ
zwi¹zki i stowarzyszenia, które
chc¹ tak¹ dzia³alnoæ prowadziæ.
Burmistrzowie lub wójtowie rozstrzygaj¹, która oferta jest najlepsza i tym podmiotom daj¹ pieni¹dze. Nie wszystko jednak okazuje
siê takie proste.

W Wêgorzynie klub Sparta w ubieg³ym roku otrzyma³
na swoj¹ dzia³alnoæ z bud¿etu
36 tys. z³. Do tego dosz³y pieni¹dze na remont pomieszczeñ
klubowych i ogrodzenia stadionu. Do og³oszonego konkursu na prowadzenie trzech
dru¿yn pi³karskich, w tej samej kwocie, co w roku ubieg³ym, klub nie przyst¹pi³,
uznaj¹c j¹ za zbyt ma³¹.
Zmusi³o to burmistrza do

ponownego przeanalizowania
kosztów i zwiêkszenia sumy
do kwoty 56 tys. z³. Na tak¹
sumê ponownie og³oszono
konkurs, który zostanie rozstrzygniêty w najbli¿szym czasie. Prezes Sparty Krzysztof
Gwód powiedzia³ nam, ¿e
tymi sprawami w klubie zajmuje siê jego zastêpca Stanis³aw
Paw³owski, który szykuje papiery i klub przyst¹pi teraz do
konkursu.
KAR

czele, któremu pomagali panowie
Adrian Ma³y i Miros³aw Budzyñski.
By³ to ju¿ ostatni halowy turniej pi³ki
no¿nej w okresie zimowym w Radowie Ma³ym. M³odych pi³karzy czeka
pi³karska wiosna, która obfituje w
mnogoæ turniejów, jak np. Z podwórka na boiska dla klas I-III, eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Coca-Coli szkó³ podstawowych i
gimnazjów, powiatowe rozgrywki w
ma³ej i du¿ej pi³ce no¿nej czy mecze
trampkarzy. Wiêc wszystkim pi³karzom ma³ym i du¿ym ¿yczymy powodzenia i walki fair play na boisku i
poza nim.
Wiktor Puta

Sprostowanie

W przedostatnim numerze
Tygodnika b³êdnie podalimy,
¿e mecz wiatowid £obez  Sarmata Dobra sêdziowa³ Zdzis³aw
Urbañski. Ten mecz sêdziowa³
Ireneusz Janiak. Za pomy³kê
przepraszamy.
Redakcja.

Dwa otwarte
turnieje
na weekend
(£OBEZ) 20 marca, w niedzielê,
o godz. 11.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej odbêdzie siê otwarty
turniej halowej pi³ki no¿nej o puchar prezesa TKKF B³yskawica.
Udzia³ bêd¹ mogli wzi¹æ zawodnicy, którzy ukoñczyli 16 rok ¿ycia.
Organizatorzy zapraszaj¹ dzieñ
wczeniej, w sobotê, na godz.
10.00, kiedy to rozpocznie siê
otwarty turniej pi³ki siatkowej.
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CH£OP PONIÓS£ DÊBY
(DOBRA) W okresie od stycznia
br. do dn. 1.2.2005 r. w miejscowoci
G., Stanis³aw J., (zam. G., gm. Dobra)
dokona³ wyciêcia z dzia³ki i kradzie¿y 2 dêbów. Straty wynios³y 390 z³ na
szkodê UM w Dobrej.
UKRAD£ ROWERY
(£OBEZ) W okresie 4-7 marca br.
w godz.08.00-05.30 w £obzie przy ul.
Bocznej w kompleksie gara¿y nieznany sprawca po uprzednim wy³amaniu
k³ódki oraz dwóch zamków w
drzwiach gara¿u, wartoci 100 z³,
wszed³ do wnêtrza stanowi¹cego
w³asnoæ Witolda S. (zam. £., pow.
³obeski), sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia dwa rowery górskie, w
kolorze ¿ó³tym i fioletowym nieznanej nazwy oraz numerów. Wartoci
300 z³ na szkodê Ewy S. (zam. Szczecin) oraz zg³aszaj¹cego.
USI£OWA£
ZAP£ACIÆ FA£SZYWK¥
(£OBEZ) W dniu 8 marca br.
oko³o godz. 15:10 w £obzie przy ul
Orzeszkowej w sklepie Biedronka
usi³owano zap³aciæ za zakupiony
towar fa³szywym banknotem 100
z³otowym serii EW 6911939.
OKRADZIONO RADIOWÓZ
(£OBEZ) W dniu 8 marca br.
godz. 23.15. do 23.50. w £obzie na
Placu 3 Marca, nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y wk³adu zewnêtrznego lusterka od radiowozu marki
VW Bus, wartoci do 250 z³ na szkodê KPP £obez.
KRADZIE¯ W GIMNAZJUM
(DOBRA) W dniu 8 marca br. w
godz. 10. 00 - 12. 30 w Dobrej z otwartego pomieszczenia nauczycielskiego Gimnazjum nieznany sprawca
wykorzystuj¹c nieuwagê nauczyciela wszed³ do wnêtrza, sk¹d zabra³
w celu przyw³aszczenia z torebki pieni¹dze w kwocie 45 z³otych, na szkodê Katarzyny A. (zam. N., pow. goleniowski) oraz z biurka zabra³ telefon
komórkowy Siemens C-65 o numerze 0663 453852 wartoci 160 z³otych
na szkodê Dominika S. (zam. M.,
pow. ³obeski).
GROBA
(£OBEZ) W dniu 6 marca br. ok.
godz. 13.00 w £obzie na ul. Szkolnej,
Danuta S. (zam. £., gm. £obez) wypowiada³a s³owne groby pozba-

POLICJA 997

wienia ¿ycia wobec Ma³gorzat ¯.
(zam. £., pow. ³obeski).
KOLIZJA DROGOWA
(£OBEZ) W dniu 9 marca br. o
godz. 9.00 w £obzie na parkingu przy
ul. Bema w £obzie, nieznany kieruj¹cy samochodem osobowym marki
Fiat 126p wykonuj¹c manewr cofania uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód marki Opel nale¿¹cy do Roberta B. (zam. Koszalin).
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
SKRADZIONO KO£PAKI
(£OBEZ) W okresie od 7 marca
br. roku od godz. 20.40 do dnia 9
marca br. do godz. 17:00 w £obzie na
parkingu przy ul. Murarskiej, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y czterech ko³paków z samochodu
marki Opel wartoci 60 z³otych na
szkodê Przemys³awa K. (zam. £.,
pow. ³obeski).
PODROBIONE 100 Z£
(£OBEZ) W dniu 9 marca br.
oko³o godz. 11:30 w £obzie przy ul.
Niepodleg³oci w kiosku ruch, nieznany sprawca wprowadzi³ do obiegu fa³szywy banknot o nominale 100
z³ w ten sposób, ¿e zap³aci³ nim w
kiosku za paczkê papierosów. Straty
w kwocie 100 z³ na szkodê Heleny S.
(zam. £., pow. ³obeski).
ELEKTRYK Z£OMIARZ
(MI£OGOSZCZ) W okresie 8/9
marca br. do godz. 7:45 w Mi³ogoszczy, Zygmunt T.(zam. Z., gm. Golczewo), po uprzednim wyciêciu z napowietrznej linii energetycznej, zabra³
w celu przyw³aszczenia 1200 mb linki
aluminiowej o przekroju 35mm. Straty wynios³y 2500 z³ na szkodê Zak³adu Energetycznego w Gryficach.
Sprawca zatrzymany i osadzony w
PdOZ KPP £obez.
ST£UCZKA
(£OBEZ-SZULISZEWICE)
W dniu 11 marca br. o godz.
12.40. na drodze £obez - Suliszewice, kieruj¹cy samochodem VW
Golf, Stanis³aw R, nie dostosowa³
prêdkoci jazdy do panuj¹cych
warunków drogowych i podczas
omijania pojazdu Rejonu Dróg
Powiatowych marki Zetor, zahaczy³ powoduj¹c uszkodzenie samochodu VW Golf.

PIJANY ROWERZYSTA
(£OBEZ) W dniu 11 marca br. o
godz. 20.15. w £obzie na ul. Niepodleg³oci, Wojciech M, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci
odpowiadaj¹cemu 0,69 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
WYPADEK DROGOWY
(WÊGORZYNO-CHOCIWEL)
W dniu 11 marca br. oko³o godz. 9:00
na drodze Wêgorzyno - Chociwel
(na wysokoci skrzy¿. do Cieszyna
£ob.) Andrzej P. kieruj¹c samochodem Ford Transit przewo¿¹cym 7
uczniów Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w Bia³ym Borze nie zachowa³ ostro¿noci wskutek czego wpad³ w polizg, zjecha³ na prawe pobocze i
uderzy³ w drzewo. W wyniku wypadku dwaj pasa¿erowie odnieli obra¿enia twarzoczaszki, zostali przewiezieni do szpitala w Drawsku Pom.
UDERZY£
W STRA¯ PO¯ARN¥
(£OBEZ-WINNIKI) W dniu
11marca br. oko³o godz. 9:25 na drodze £obez - Winniki, dosz³o do zderzenia pojazdów jad¹cych z przeciwka VW Golf kierowany przez Wolfganga D. oraz wóz bojowy stra¿y
po¿arnej jad¹cy do akcji z w³¹czonymi sygna³ami uprzywilejowania
STAR Uszkodzeniu uleg³ samochód
VW Golf.
NADMIERNA PRÊDKOÆ
(GIENAWA) W dniu 11.03.2005 r.
oko³o godz. 12:00 na drodze Wêgorzyno - Drawsko Pom. w okolicy Ginawy, Artur K kieruj¹c samochodem
Skoda Pick-up nie dostosowa³ szybkoci do panuj¹cych warunków, po
wyprzedzeniu samochodu ciê¿arowego MAN z naczep¹ kierowany
przez Mariusz R wpad³ w polizg i
zajecha³ drogê wyprzedzanemu pojazdowi. Wskutek powy¿szego samochód ciê¿arowy uderzy³ w samochód Skoda i nastêpnie zjecha³ na
pobocze i uderzy³ w drzewo. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
JAZDA NA DWÓCH
GAZACH
(DOBRA) W dniu 12 marca br. o
godz. 0.45. w Dobrej na ul. Nowogardzkiej, Daniel A, kierowa³ samochodem marki Polonez , bêd¹c w stanie nietrzewoci, odpowiadaj¹cemu 2,36 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
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PIJANY ROWERZYSTA
(£OBEZ)W dniu 13 marca br. o
godz. 0:05 w £obzie na ul. Niepodleg³oci, Pawe³ C, kierowa³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzewoci (1,03
promila).
PIJANY KIEROWCA
(£OBEZ) W dniu 13 marca br. o
godz. 02.20 w £obzie na ul. Rapackiego, Pawe³ W, kierowa³ samochodem
osobowym marki Opel , bêd¹c w stanie nietrzewoci (0,43 mg/l).
KRADZIE¯ W GARA¯ACH
(£OBEZ) W nocy z 12/13 marca
br. roku w godz. 16.00/13.00 w £obzie przy ul. Bocznej na terenie kompleksu gara¿y, nieustalony sprawca po uprzednim ukrêceniu skobla
wraz z k³ódk¹ oraz podwa¿eniu
dwóch zamków patentowych w
drzwiach wejciowych dokona³
w³amania do gara¿u sk¹d zabra³ w
celu przyw³aszczenia wiertarkê
produkcji ZSRR i 6 szt. g³oników
samochodowych o ³¹cznej wartoci 400 z³otych na szkodê Andrzeja Cz. Ponadto sprawca zabra³ w
celu przyw³aszczenia szlifierkê tamow¹ do drewna, skrzynkê narzêdziow¹ z narzêdziami i komputer palm top marki Hewlett Packard ³¹cznej wartoci 2820,- z³ na
szkodê Marka Cz.
USI£OWANIEKRADZIE¯Y
Z W£AMANIEM,
(BORKOWO) W nocy z 12/13
marca br. w Borkowie przy posesji ,
nieustalony sprawca po uprzednim wyrwaniu klamki i zamka w
przednich lewych drzwiach usi³owa³ dokonaæ w³amania do sam.
osobowego. marki VW Passat,
lecz z nieustalonych przyczyn nie
dosta³ siê do wnêtrza pojazdu. Nieznany sprawca dzia³a³ na szkodê
Mariusza S.
SKRAD£ SILNIKI
DO MOTORÓWKI
(RESKO) W okresie 12/13 marca br. w godz. 14:00 - 16:00 w Resku
w ci¹gu gara¿y przy ul. ¯eromskiego, nieznany sprawca po
uprzednim przeciêciu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi gara¿u
wszed³ do jego wnêtrza, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia dwa
silniki spalinowe do ³odzi motorowej. Straty w kwocie 5000,- z³ na
szkodê Kazimierza J.

Str. 20

ROZMAITOCI

KRZY¯ÓWKA NR 11

tygodnik ³obeski 15.03.2005 r.

HUMOR TYGODNIA
FRAGMENTY AUTENTYCZNYCH
RAPORTÓW POLICYJNYCH
CZÊÆ V
Jak wyjani³em szwagrowi obrzucany przez niego obelgami, ¿e sygnet nie jest stracony i najdalej nastêpnego dnia
wydalê go.
W miejscu zamieszkania posiada dobr¹ opiniê poniewa¿ nie utrzymuje kontaktów z miejscow¹ ludnoci¹
i jest ma³o znany.
Na ciele by³y widoczne lady uk¹szeñ przez czarnego psa.
¯ona wykonywa³a prace w domu sk³adanie d³ugopisów,
klejenie puderniczek to ja ¿onie pomaga³em bo ja jestem
zdolny i nie chwal¹c siê mam doskona³¹ pamiêæ.
W domu opieki spo³ecznej s¹ ludzie potrzebuj¹cy. Ja
wiem jak siê sprawa przedstawia na tym odcinku bo lubiê
czytaæ Zdrowie, S³u¿bê Zdrowia, Nowa Wie i wiele
innych pism.
Wed³ug rozeznania jest zdrowy i ca³ymi dniami wa³êsa siê
z elementem przestêpczym i nie pracuje. Ostatnio kombinuje
na nogi wrzody i p³uca.
W. nie by³o, bo pojecha³ na zebranie wiadków Jehowy,
nie wiadomo w jakim celu.
Zatrzymanie tych mê¿czyzn polega³o na szarpaniu i kopaniu nas po nogach.
Mê¿czyzna ten w³o¿y³ rêkê pod ko³drê i próbowa³ poca³owaæ pokrzywdzon¹.
H.W. od dawna nigdzie nie pracuje, ale prowadzi paso¿ytniczy tryb ¿ycia.
Zatrzymanego wraz z ³upem i notatk¹ s³u¿bow¹ przekaza³em oficerowi dy¿urnemu.
W trakcie doprowadzania do radiowozu wyj¹³ cz³onka
i na oczach licznie zgromadzonych pracowników i interesantów w pomieszczeniach ZUS odda³ mocz.

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 25 marca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne has³o krzy¿ówki nr 9 brzmia³o:
Promocja  pobili za darmo.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Teresa Syjczak (£obez), Petronela Jarczak (Mieszewo), Telesfor Waliszewski (Radowo Ma³e), Antonina Kaczmarek (Dobra), Halina Horbacz (Resko), Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e), Maria Szylinowicz (£obez), Cecylia Dzwonnik (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Petronela Jarczak z Mieszewa . Gratulujemy.
CMYK

