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(RESKO) Hala sportowa
w Resku otwarta. Jaka
sala taka gala, a ¿e sala
wygl¹da imponuj¹co,
taka te¿ by³a gala na jej
otwarcie.
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Z drugiej strony

Wyzwolenie od wolnoœci

Grzegorz Paciorek
Kolejna rocznica wyzwolenia.
Przemówienia, kwiaty pod pomnikiem, sztucznie zbudowany podniosły
charakter obchodów rocznicy, o której
niewielu z nas tak naprawdę pamięta, a
wielu być może chciałoby zapomnieć.1945 rok – wyzwolenie. Wyzwolono nas, parafrazując stare powiedzenie odnoszące się do uwłaszczenia
polskich chłopów w XIX wieku zdejmując łańcuchy razem z butami. Dość
szybko założono nowe, mocniejsze i
trwalsze okowy, dokładając jeszcze
kaganiec. Butów nie dano. Wypalono w
nas zamiast tego piętno, którego ślad
nosi jeszcze dziś wielu naszych rodaków. Koniec wojny to początek naszej
tożsamości na tak zwanych Ziemiach
Zachodnich. To tożsamość płytko osadzona, mająca w zamyśle ówczesnych
władz tylko propagandowy charakter.
Tożsamość w całkowity sposób uzależniona od czerwonych lenników
Moskwy. Cały majątek przejęty przez
komunistów po uciekających Niemcach
stać się miał rekompensatą za doznane
cierpienia. Zamiast tego władza, mająca
oparcie w najgorszych instynktach,

szczerze nienawidząca dorobku ludzkości, w tym prawa własności użycza
ochłapy tego majątku na wieczność,
czyli na 99 lat (u komunistów wszystko jest skończone i da się zmierzyć).
Użytkowanie wieczyste, nie prawo
własności. Resztę władza przejmuje i
śladem swoich sowieckich idoli tworzy
kolektywne rolnictwo, kolektywną
własność. Po upadku PGR-ów na początku lat 90-tych mapa bezrobocia w
kraju dość ściśle pokrywa się z przedwojennymi granicami Polski i III Rzeszy. Sytuacja ta nie zmienia się i w
wolnej wydawałoby się Polsce. Zabrane tereny wciąż są jeszcze własnością
państwa, a samorządy, mające przecież
być elementem tworzącym obywatelskie społeczeństwo każą sobie jeszcze
słono płacić za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
Państwo, samorząd użycza przecież
własności. To w końcu usługa, do której
za rządów postkomunistów idących
wiernie za nową wizją europejskiego
socjalizmu doliczono jeszcze podatek
VAT. W zamysłach tworzących po
1989 roku w Polsce demokrację najważniejsze jest państwo, nie naród. Państwo, silne wobec słabych, słabe wobec
silnych, a przede wszystkim dla wielu
wciąż obce,bo starające się wejść w
każdą dziedzinę naszego życia (proces
ten wzmógł się niestety po wstąpieniu
do unii) wciąż jeszcze trzyma w ręku
sporo należącej się narodowi własności
i mimo zapowiedzi nowego rządu, mającego to państwo zmienić, wciąż jeszcze istnieją przeróżne agencje, do któ-

rych wsadzać można „swoich”. Państwo odgórnie zorganizowane uporządkowane w imię z pozoru liberalnych,
czy solidarnych zasad z wolnością i
solidarnością społeczną nie mających
zbyt wiele wspólnego.
Na progu naszej transformacji podejmowane próby uwłaszczenia społeczeństwa spełzły w praktyce na niczym. Budowniczowie nowego postkomunistycznego ładu różnych maści i
opcji politycznych, podszyci w większości wiarą w „socjalizm z ludzką
twarzą”, czy też „społeczną gospodarkę rynkową” zignorowali ten jeden z
najważniejszych elementów zdrowej
demokracji, opartej na oddolnych inicjatywach, wspólnych dobrowolnych
działaniach możliwych głównie wśród
mniejszych lub większych posiadaczy.
„Wyzwolenie”. Ci którzy trzymają
się jeszcze tego terminu mijają się choćby z podręcznikami szkolnymi. O ile na
Śląsku włączonym po 1945 roku w granice naszego państwa szukać można
jeszcze „wyzwolonych”, o tyle tutaj
ich znalezienie graniczy z cudem. Ziemie te zhołdowane w XII wieku przez
Krzywoustego rozpoczynają już kilka
lat po jego śmierci swoją własną, nie
związaną z Polską historię. Pojawiają
się tu Duńczycy, Marchia Branderburska, pod koniec XV wieku rządy w
Szczecinie obejmuje, wychowany na
dworze Kazimierza Jagiellończyka,
Bogusław IX – jeden z niewielu śladów
związku tych ziem z Polską. W tych
czasach ślady słowiańszczyzny obecne są jeszcze w imionach. Później przy-
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chodzą Hohenzolernowie, Szwedzi i w
końcu Prusacy. Z Pomorza pochodzi
„żelazny kanclerz”. Dziś rozpaczliwie
szukamy jakiejś tożsamości, związku z
tym miejscem i tym jednym magicznym
słowem chcemy nadać sobie prawo do
tego miejsca, prawo. Wyzwolenie
brzmi jednak wznioślej od zdobycia, a
w naszej martyrologicznej tradycji jak
ognia unikamy obchodzenia rocznic
wydarzeń, w czasie których to my zdobywaliśmy i odnosiliśmy zwycięstwa.
Co zatem powinniśmy obchodzić?
Na tej pozbawionej naszej tradycji pustyni do nas należy tworzenie tu tradycji, historii małych ojczyzn, nie uciekając od historii tych miejsc. Tylko jak
tworzyć tu zręby narodowej tożsamości
na ulicach imienia Buczka, Trzydziestolecia, czy też Czterdziestolecia PRL?

Sprostowanie
W poprzednim numerze tygodnika w artykule „W Radowie już
po wyborach” błędnie podaliśmy
nazwisko jednego z sołtysów. Sołtys Pogorzelicy ma na nazwisko
Chatłas. Za pomyłkę przepraszamy.

Zmar³ Tadeusz Nalepa

Zostawi³ próg, na którym siada noc¹ blues

- Przyznam się, że nigdy nie mierzyłem za wysoko. To co chciałem, osiągnąłem. Żałuję, że nie nagrałem więcej płyt,
a mogłem mieć przynajmniej dwa razy
tyle. Zostanę przy bluesie. Czuję się
dobrze z sobą samym i z tym co robię. A
mam tylko marzenia osobiste i bardzo
prywatne. - powiedział kilka lat temu Tadeusz Nalepa i brzmi to przekonywująco
szczerze, tak jak szczere i proste były
piosenki, jakie tworzył i śpiewał dla nas,
młodszego pokolenia, które w latach siedemdziesiątych wchodziło w życie i w
okresie kakofonii gierkowskiej propagandy szukało innego głosu, innego świata,
czegokolwiek innego, byleby tylko było
to autentyczne i szczere. Życie w totalnie
konformistycznym świecie tamtej epoki
wydawało się wielu młodym ludziom nie
do zniesienia. I nagle jak grom z jasnego
nieba spadała na niego muzyka tak prosta
i szczera, że stawała się dla młodej duszy
objawieniem – ktoś wyśpiewywał to, co
nam grało w duszy i nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że można to nazwać i wyrazić w słowach. Nagle te torsje, bezdźwięczne jęki duszy i szamotanie ktoś
nazwał, poukładał w słowa, słowa w wiersze, dźwięki poskładał w muzykę i to
wszystko wyśpiewał. Jeszcze wtedy nic
nie wiedziałem o Bobie Dylanie, który
wyśpiewywał duszę amerykańskiego
pokolenia buntu, a nawet jakbym wiedział, nic by z tego nie wynikało. Naszą

duszę, chłopców z bocznych ulic, wyśpiewywał Tadeusz Nalepa z Brekautami, używając do tego bluesa, tak jak czynili to czarnoskórzy niewolnicy wznoszący skargi na swój los pod niebiosa. Ale
blues to nie tylko skarga na los, to także
miłość, to także wiedza - cała paleta
uczuć. To także pokoleniowy przekaz,
jak w piosence “Kiedy byłem małych
chłopcem” - gorzki smak życiowej wiedzy, ale też wskazówka:
Kiedy byłem małym chłopcem, hej,
wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł:
Najważniejsze
co
się
czuje,
słuchaj zawsze głosu serca, hej.
Kiedy byłem dużym chłopcem, hej,
wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł:
Głosem serca się nie kieruj,
tylko forsa ważna w życiu jest.
Wicher wieje,
wicher słabe drzewa łamie, hej,
wicher wieje,
wicher silne drzewa głaszcze, hej.
Najważniejsze to być silnym,
wicher silne drzewa głaszcze, hej.
W okresie, gdy włóczyłem się po kraju, znajdowałem jego płyty w małych
księgarniach małych miasteczek, do których raczej nikt nie zaglądał. W dużych
miastach były wykupione. Trzeba było
się nachodzić, by odnaleźć te wcześniejsze, z 1969 czy 1970 roku. To on otworzył wielu nam uszy na Czesława Niemena (i Norwida), na Erica Claptona i Johna

Mayala, z którego czerpał, na już naprawdę czarnego bluesa. Mocno się nagłowiłem by przypomnieć sobie tego czarnego
staruszka, gdy dotarłem na Olsztyńskie
Noce Bluesowe; na scenę prowadziła go
pod rękę kobieta; stary, pomarszczony,
ale w garniturze i spodniach na kant zasiadł za fortepianem i zagrał, ale jak...
Grający po nim Dżem wydał się już tylko
konfiturą po obiedzie. Ten pan nazywał
się Champion Jack Dupree i już dawno nie
żyje. Teraz odszedł Nalepa. Wydawał
być się taki młody... I chociaż tamten
świat wydaje się tak odległy, ta śmierć z
nagła przywołuje wspomnienia. Artyści
to mistrzowie niepewnego jutra. Uczą jak
z tą niepewnością żyć. Tadeusz Nalepa
zostawił po sobie próg, na którym nocą
siada blues, a za nim... rzeka dzieciństwa.
On swój próg przekroczył... obmywa
ręce, naciąga struny i będzie grał.
Kazimierz Rynkiewicz
Daję ci próg
T.Nalepa-B.Loebl
W spadku ci daję prosto w oczy wiatr
Weź także me niepewne jutro
I jeśli umiesz, synu, coś z nim zrób
Zostawiam ci też próg
Próg, na którym siada nocą blues
W spadku dostałem to, co teraz mam
Niepewne jutro i wiatr w oczy
Dla ciebie synku to dziedzictwo mam
Zostawię ci też próg
Próg, na którym siada nocą blues

Gazeta Powiatowa
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel.
0504 042 532), Grzegorz Paciorek
(669 048 120) .
Adres redakcji:
73-150 Łobez, ul. Słowackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 Łobez, ul. Słowackiego
6, tel./fax (091) 3973730; e-mail:
wppp1@wp.pl; NIP 859-001-1930; Konto: BS Goleniów o/Łobez 049375-1038-2600-1919-3000-0010
Nakład: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materiałów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treść reklam, ogłoszeń.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik łobeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”.
Skład: Bartłomiej Rynkiewicz
DRUK: WPPP - Łobez;
tel./fax (091) 39 73 730

S¹d umarza zarzut wobec
burmistrz Wêgorzyna
Przewodnicz¹ca rady oskar¿ycielem posi³kowym
(WĘGORZYNO – ŁOBEZ)
Sąd Rejonowy w Łobzie, na
wczorajszym posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes Tomasz Szaj, umorzył zarzut postawiony przeciwko burmistrz
Węgorzyna Grażynie Karpowicz, dotyczący niegospodarności podczas sprzedaży udziałów
gminy w spółce Bud-Dom
Montstalowi. Według sądu czyn
ten nie nosił znamion czynu zabronionego. Umorzenie to może

zaskarżyć prokurator i przewodnicząca rady Monika Kuźmińska,
którą sąd uznał za reprezentantkę
strony pokrzywdzonej, czyniąc ją
oskarżycielem posiłkowym. Termin drugiej rozprawy, na której
przedstawione mają zostać zarzuty w sprawie stawiania oświetlenia bez pozwolenia na budowę
uzależniony będzie od dalszego
postępowania prokuratury i
przedstawiciela poszkodowanej
strony.
(gp)

OG£OSZENIE

REJONOWE PRZEDSIÊBIORSTWO
HANDLU WEWNÊTRZNEGO
w Gryficach, ul.Szewska 2, 72-300 Gryfice

OG£ASZA

przetarg pisemny w formie wyboru ofert na odpłatne oddanie w użytkowanie
(dzierżawa) lokalu użytkowego w pawilonie handlowym „4422” o pow. 133,40
mkw., położonego w Łobzie przy ul. Kościelnej 2 (centrum miasta).
Warunki przystąpienia do przetargu :
l. Ofertę z proponowaną ceną dzierżawy wraz ze wszystkimi dokumentami
potwierdzającymi wiarygodność Oferenta należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa do dnia 27.03.2007r. do godz. 10.00.
2. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wys. 250 PLN w kasie
RPHW w Gryficach, ul. Szewska 2, do dn.27.03.2007r. do godz. 10.00.
Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi dn. 27.03.2007r. o godz. 11.00
w siedzibie RPHW w Gryficach, ul. Szewska 2. W zależności od wyniku przetargu wadium zostanie zwrócone lub zaliczone w poczet czynszu.
Jeśli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz RPHW.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszystkie informacje pod nr telefonu: 0 91 384 24 65.
REKLAMA
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Memoria³ im. Jana
Niewczasa w Resku
Odbędzie się 10.03.2007 r.
w Sali Sportowej Gimnazjum w Resku.
Program turnieju:
Otwarcie Turnieju – godz. 10.00
Gry eliminacyjne godz. 10.15
Gry finałowe godz. 13.00
Podsumowanie Turnieju godz. 13.30
Wręczenie nagród.
REKLAMA

Rejestracja
pojazdów w
określonych
godzinach
(POWIAT) Wczoraj weszło
w życie zarządzenie starosty,
który wyznaczył czas obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w zakresie
rejestracji pojazdów. Sprawy te
można załatwiać w godz. od 7.30
do 14.30.
(r)
REKLAMA
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INFORMACJE

Stawki odrzucone
Radni wnioskuj¹ o rozwi¹zanie umowy z wodoci¹gami.
(ŁOBEZ) Zaproponowane przez
PWiK nowe stawki opłat za wodę nie
wejdą w życie.
Radni mogli je zaopiniować negatywnie, bądź pozytywnie. Niezależnie od tego stawki te i tak miały wejść
w życie, zatwierdzone wcześniej
przez burmistrza. Jedynym wyjściem
z sytuacji było podjęcie uchwały o
ich odrzuceniu. Uchwała taka winna

patrzeniu, co powoduje tym samym,
że nie wchodzą one w życie.
Uzasadnienie, pod którym podpisało się trzynastu radnych, kwestionuje zgodność zawartej między
gminą a przedsiębiorstwem umowy z
ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę z 2001 roku i rozporządzeniem
Ministra Budownictwa z czerwca
2006 roku w sprawie określania taryf

Ksiêgowa PWiK Teresa Gajdamowicz
zapowiedzia³a zaskar¿enie uchwa³y
do wojewody
mieć mocne uzasadnienie merytoryczne i jeszcze na komisji budżetowej przewodnicząca rady Elżbieta
Kobiałka poddawała w wątpliwość
taką ewentualność.
Jednak jeszcze przed sesją radni
zgodzili się przyjąć sformułowane
przez radną Krystynę Bogucką wnioski i przygotowali uchwałę o odrzuceniu taryf. Obrady prowadził wiceprzewodniczący rady Bogdan Górecki,
który na sekretarza obrad zaproponował radną Bogucką. Na wniosek
burmistrza do porządku obrad dodano jedną uchwałę dotyczącą dotacji
celowej dla policji i usunięto uchwałę
o utrzymaniu porządku. Prowadzący
zaproponował również dodanie przygotowanej przez radnych uchwały o
odrzuceniu stawek.
Radni jednogłośnie zagłosowali
przeciwko zatwierdzeniu stawek i
podjęli uchwałę o odmownym ich rozREKLAMA

rzutów stawianych wnioskowi taryfowemu przedsiębiorstwa znajduje się
także kwestia zbyt wysokiej, według
autorów uzasadnienia, dysproporcji
między ilością sprzedanej wody, a ilością wyprodukowanej przez przedsiębiorstwo. Dysproporcja ta powodować ma niezgodne z rozporządzeniem
ministra określenie przychodów firmy.
Naruszenie ustawy następuje również

Radna Krystyna Bogucka, autorka
uzasadnienia uchwa³y o odrzuceniu taryf

oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Według radnych PWiK
nie przedstawił we wniosku pełnej informacji o prowadzonej działalności, a
na podstawie przedstawionej ewidencji księgowej nie jest możliwe określenie wydatków i kosztów, związanych
z działalnością firmy. Radni kwestionują również jeden z zapisów umowy,
pozwalający na przeniesienie 19%
kosztów ogólnozakładowych w koszty wyprodukowania wody. We wniosku wykazano również niedostosowanie taryf do warunków wpływających na koszty w roku, w którym taryfy mają obowiązywać. Radni uważają,
że przedsiębiorstwo w planowanych
wydatkach nie uwzględniło przejęcia
do użytkowania, co wiąże się ze zmianą
czynszu dzierżawnego wodociągu
Łobez – Bonin – Budziszcze oraz
dwóch pozostałych nitek. Wśród za-

w opinii radnych w kalkulacji kosztów,
określającej wysokość opłaty abonamentowej. Przedsiębiorstwo bowiem
nie przedstawiło dodatkowych wyjaśnień, określających zasadność obliczeń. W ostatnim punkcie uzasadnienia radni odnoszą się również do raportu sporządzonego przez biegłego
rewidenta Mirosława Kacianowskiego ze Złocieńca: „Biegły... w swoim raporcie dokonał analizy wniosku taryfowego wyłącznie pod względem rachunkowym, nie odnosząc się do niego po względem prawnym, tzn. analiza wniosku opierała się na niezgodnym z prawem założeniu, iż procentowy wskaźnik alokacji kosztów ogólnych wynika z umowy i wynosi 19%.
Nie wyliczył tego wskaźnika zgodnie
z Ustawą i Rozporządzeniem.”
Zarząd przedsiębiorstwa jeszcze
wczoraj wysłał do wojewody zażalenie od podjętej przez radnych decy-
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zji. PWiK uważa, że stwierdzenie prawidłowości prowadzonej ewidencji
leży w gestii powołanego do tego
celu biegłego, który nie stwierdził
żadnych nieprawidłowości. Według
księgowej przedsiębiorstwa ewidencja kosztów i przychodów prowadzona jest zgodnie z prawem.
- Kwestia celowości wydatków
badana jest co kwartał przez pracowników gminy, którzy również nie
stwierdzili dotąd żadnych nieprawidłowości. – uważa księgowa firmy
Teresa Gajdamowicz.
Przedsiębiorstwo odpiera również zarzut nieuwzględnienia w proponowanym wniosku taryfowym
przejęcia wspomnianych w uzasadnieniu radnych nitek wodociągowych. PWiK miał otrzymać je 31
stycznia, już po przedstawieniu
wniosku taryfowego.
Pod koniec sesji pojawiły się również idące dalej wnioski.
- Ta sytuacja powtarza się już po
raz kolejny i myślę, że będzie się powtarzać. - stwierdził radny Grzegorz
Tokarski. – Jedynym rozsądnym wyjściem jest wypowiedzenie przez gminę umowy i ponowne jej zawarcie na
jasnych i przejrzystych warunkach,
odpowiadających obu stronom.
Marnujemy wiele czasu i energii na
kwestie, które dawno mogły być już
rozwiązane.
Wniosek radnego poparła również Helena Szwemmer.
-Uważam,żeumowęmiędzygminą,
a wodociągami należy wypowiedzieć i
zawrzeć ją od nowa na nowych warunkach. Jeszcze w styczniu otrzymałam
informację o przedłużeniu umowy na
nowych warunkach. Wszedł w życie
zapis o narzucie w wysokości 19%
kosztów ogólnozakładowych. Wydaje
mi się, że obecna umowa nie jest przejrzysta, ani też transparentna do końca.
Warunki tej umowy nie przekonują
wszystkich, a raport pana Kacianowskiego, dotyczący wniosku taryfowego w żaden sposób mnie nie przekonuje. – dodała radna.
Biuro nadzoru prawnego przy
wojewodzie ma 30 dni na stwierdzenie zasadności podjętej przez radnych uchwały. Jeżeli stwierdzi, że jest
ona prawidłowa, wówczas przedsiębiorstwo przystąpi do opracowania
nowego wniosku taryfowego, w
przypadku jej odrzucenia taryfy
wejdą automatycznie w życie z końcem marca.
(gp)
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S¹d zbada,
czy dosz³o
do wykroczenia
(WĘGORZYNO) Echa ostatnich wyborów wciąż jeszcze
dźwięczą mieszkańcom Węgorzyna. Przynajmniej niektórym.
Jakiś czas temu do łobeskiej policji wpłynęło doniesienie o popełnieniu wykroczenia przeciwko prawu wyborczemu. Wykroczenia
tego dokonać miał były wiceburmistrz Ryszard Brodziński. W czasie
wyborów na stronie internetowej
węgorzyńskiego urzędu pojawiła
się obszerna informacja przedsta-

wiająca historię wejścia gminy do
spółek z Bioetanolem i Montstalem.
Z wejściem spółki paliwowej, które
kosztowało później Węgorzyno
491500 zł, wiązał się również zarzut,
jaki jeszcze w ubiegłym roku postawiła Prokuratura Okręgowa w
Szczecinie burmistrz Grażynie Karpowicz. Zarzut ten pod koniec ubiegłego roku został jednak przez tą
samą prokuraturę umorzony. Pojawienie się Montstalu również zaowocowało wciąż jeszcze aktual-

nym zarzutem prokuratorskim. Zamieszczenie tej informacji w tamtym
okresie miało, według obecnej burmistrz, znamiona kampanii wyborczej przy wykorzystaniu publicznej
strony internetowej. Policja prowadziła postępowanie w tej sprawie i
jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie
skierowała ją do Sądu Rejonowego. Historia obu spółek i ich powiązań z gminą wciąż znajduje się na internetowej stronie węgorzyńskiego magistratu.
(gp)

Druga edycja CIS
(ŁOBEZ) W ubiegły piątek w
Centrum Integracji Społecznej zainaugurowano drugą edycję programu EFS obejmującego w tym roku 62
osoby. Na inauguracji zorganizowanej przez szefową CIS Katarzynę
Błaszczyk i jej zastępcę Jarosława
Namaczyńskiego obecni byli między innymi przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego, starosta powiatu, burmistrzowie Łobza i Dobrej.
Pod koniec pojawiła się także Halina
Szymańska, która jeszcze jako starosta
była inicjatorką powstania CIS. Zbrakło jednak zapowiadanego Cezarego
Mierzejskiego, byłego wiceministra w
resorcie pracy i polityki społecznej.
Bezrobotni podzieleni na 12 grup
w czterech profilach zawodowych
będą przez najbliższy rok zdobywać
wybrany zawód i przygotowywać
się do powrotu na rynek pracy. Spośród ubiegłorocznych uczestników
42 osoby (90%) znalazły stałą pracę,
głównie u prywatnych przedsiębiorców. Na swoją działalność stowarzyszenie „Współistnienie” tworzące
centrum pozyskało w tym roku dzięki wnioskowi złożonemu przez pracowników PUP 723 tys. zł. Wniosek
REKLAMA

ten znalazł się na 16 pozycji spośród
200 zatwierdzonych do konkursu. W
planach związanych z powstaniem
projektu przewidziano również powstanie spółdzielni socjalnych. Pomysłu tego nie udało się jednak jak
dotąd zrealizować, z powodu nikłej
opłacalności takiego przedsięwzięcia. Może się to zmienić w przypadku
wejścia w życie ustawy regulującej
statut spółdzielni. W tym roku Centrum planuje poszerzenie swojej
działalności poprzez udział w planowanych przez burmistrza Łobza budowach mieszkań oraz świadczenie komercyjnych usług opiekuń-

czych. Łobeskie Centrum Integracji Społecznej jest pierwszą taką
placówką w naszym województwie. W kraju działa ich obecnie 22,
mimo, że faktycznie zarejestrowanych jest więcej.
(gp)
REKLAMA
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5 marca dniem
pamiêci Ofiar
Komunizmu
Wczoraj minęło 67 lat od decyzji Biura Politycznego KC
WKP(b) zatwierdzającej wniosek Ławrientija Berii w sprawie
rozstrzelania ok. 15 tys. jeńców
z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. (gp)
REKLAMA
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Kasa radnych
Radowa Ma³ego

Radni podaj¹c w oœwiadczeniach maj¹tkowych stan swojego maj¹tku ruchomego i nieruchomego, maj¹
obowi¹zek zamieszczaæ jedynie takie jego sk³adniki, których wartoœæ przekracza 10 tys. z³. Innymi s³owy:
radny posiada trzy samochody, ale tylko jeden z nich warty jest wiêcej ni¿ wspomniana kwota i tylko
jeden samochód znajdzie siê w jego oœwiadczeniu.

Stefan
Remiœko
Na majątek radnego składa się 3
tys. zł oszczędności, 74 – metrowe
mieszkanie, wycenione na 100 tys. zł,
Opel Astra z 20006 roku i 30 tys. zł w
papierach inwestycyjnych. Radny
pobiera świadczenie przedemerytalne. Zobowiązany jest do spłaty zaciągniętego na zakup samochodu
kredytu w wysokości 20 tys. zł.

Jan
Wojciechowski
Prezes spółdzielni „Radowianka”
posiada 80 – metrowe mieszkanie,
wycenione na 60 tys. zł, garaż, warty 6
tys. zł oraz Volkswagena Passata z 1997
roku. Radny zarobił w ubiegłym roku
na zajmowanym stanowisku 19788 zł,
otrzymał również 19233 zł renty.

El¿bieta
Piotrowicz
Radna jest obecnie na rencie. Radna otrzymała w ubiegłym roku 1900 zł z
tytułu diety radnego, 650 zł za pracę jako
ławnik, 8236 zł renty chorobowej i 7088
zł renty rodzinnej. W skład jej majątku
ruchomego wchodzi dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych, wyceniony na 64 tys. zł oraz 6 – hektarowe gospodarstwo rolne, warte 30 tys.zł.

Roman
Soroczyñski
Majątek radnego składa się z 165
– metrowego domu, wartego 30 tys. zł,
ponad 21 – hektarowego gospodarstwa rolnego, z którego radny
osiągnął w ubiegłym roku przychód w
REKLAMA

wysokości 73360 zł, kombajnu Bizon
i ciągnika Ursus. Na jego pozostałe
dochody złożyła się w ubiegłym roku
dieta radnego w wysokości 1700 zł
oraz wynagrodzenie z OSP – 1886 zł.
Radny zaciągnął w 2006 roku kredyt
suszowy w wysokości 20 tys.zł.

Ma³gorzata
Budzyñska
Radna jest nauczycielką Zespołu
Szkół w Radowie Małym. Zarobiła
tam w ubiegłym roku 51755 zł. Na jej
pozostałe dochody złożyła się umowa o dzieło w wysokości 1517 zł oraz
dieta za pracę w radzie w kwocie 1400
zł. Na jej majątek składa się 170 –
metrowy dom (współwłasność z mężem), warty 170 tys. zł, Opel Astra z
1999 roku oraz 1,9 ha gruntów ornych
wartych 19 tys. zł. Radna zobowiązana jest do spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na kwotę 68502 zł.

Zofia Jezierska
- Baumgardt
Radna otrzymała w ubiegłym
roku rentę w wysokości 13734 zł. Jej
majątek składa się z domu o powierzchni 128 mwk., wartego 100 tys.
zł oraz 7 – hektarowego gospodarstwa, wycenionego na 15 tys. zł.

W³adys³aw
B³awzdziewicz
Radny posiada 100 – metrowy
dom, warty 70 tys. oraz gospodarstwo
rolne wycenione na 170 tys. zł, z którego w ubiegłym roku nie osiągnął dochodu. W ubiegłym roku otrzymał 1000
zł diety za pracę w radzie. Zaciągnął
kredyt suszowy na kwotę 20 tys. zł.

Stanis³aw
Dec
Radny przebywa na rencie, której
wartość w ubiegłym roku wyniosła
10800 zł. Posiada dom o powierzchni
107 metrów kwadratowych, warty 80
tys. zł oraz Mercedesa z 1992 roku.

Tomasz
Podgórski
Posiada 2,6 tys. zł oszczędności.
Nie pracuje, nie posiada też żadnego
majątku nieruchomego.

Krystyna
Kiryk
Radna jest rencistką. W ubiegłym roku pobrała 7831 zł renty i 2800
zł za pracę w radzie. Posiada działkę
w Iglicach wartą 3 tys. zł.

Janina
Pawluk
Radna pracuje jako nauczy-

cielką w szkole w Siedlicach. Zarabia tam 2681 zł miesięcznie. Otrzymała również 264 zł w wyniku umowy – zlecenia.

Marzanna
Taborska
Radna posiada 54 – metrowe
mieszkanie, warte 15 tys. zł.

Alicja
Ko³odziejczak
Radna pracuje jako specjalistka do spraw administracyjnych w zarządzie „Radowianki”.
Zarobiła tam w ubiegłym roku
29462 zł. Posiada 90 – metrowy
dom warty 150 tys. zł, 300 – metrową działkę, wartą 10 tys. zł,
Forda Scorpio z 1998 roku i 10
tys. zł oszczędności.

Marek Pulkowski
Pracuje w łobeskim „Drut – Polu”.
Swoje 56 – metrowe mieszkanie wycenił na 4,3 tys. zł.

Wojewoda wstrzyma³,
powiat odwo³uje siê
(POWIAT) Po uruchomieniu reskiego szpitala kolejnym etapem naprawy sytuacji w łobeskiej służbie
zdrowia ma być zakończenie wszczętej przez zarząd stargardzki likwidacji
ZOZ – u. Sprawa zatrzymała się jednak u wojewody, który zawiesił postępowanie w tej sprawie, uzasadniając
swoją decyzję trwającym wciąż proce-

sem w sądzie administracyjnym.
- Taka decyzja nie jest dla nas
korzystna, bowiem wykreślenie z
rejestru placówek zdrowotnych kończy proces likwidacji – mówił na
ostatniej sesji powiatu wicestarosta
Ryszard Brodziński – Dlatego też od
decyzji wojewody odwołamy się do
Ministerstwa Zdrowia. (gp)
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Po lutowej turze wyborów

W so³ectwach
nowe twarze

(WĘGORZYNO) Pod koniec lutego rozpoczęły się w gminie wybory
sołtysów. Wybrano ich w sześciu sołectwach, a dzisiaj rozpocznie się następna tura wyborów, którą 24 marca
zakończą wybory rady osiedla w Węgorzynie.
Pierwsze wybory sołtysa odbyły
się 20 lutego w Mieszewie. Nie wzięła
w nich udziału dotychczasowa sołtys
Lidia Mantur, za to pojawiło się troje
nowych kandydatów. Zdecydowanie
wygrała i sołtysem została Elżbieta
Ustyjańczuk, która dostała 30 głosów.
Adam Hlib otrzymał 17 głosów, a Izabela Nadzieja 16.
Wsie Połchowo i Runowo Pom. po
raz ostatni wspólnie wybierały sołtysa.
Po ich rozłączeniu powstaną dwa odrębne sołectwa i odbędą się wybory uzupełniające. Póki co sołtysem został ponownie Roman Wojnarowski, który otrzymał 43 głosy poparcia. Maria Sławska
otrzymała ich 41, zaś Andrzej Raj – 32.
Sołtysem Lesięcina (Gardno, Kąkolewice, Lesięcin) został Józef Kawka,
którego poparło 22 mieszkańców. 18
głosów otrzymał Zbigniew Białek, a trzy
– Agnieszka Mirga. Były sołtys Waldemar Filipiak nie ubiegał się o tę funkcję.
Tutaj też nastąpi podział sołectwa, gdyż

Gardno chce usamodzielnić się.
W sołectwie Węgorzynko (Węgorzynko Stare, Węgorzynko Nowe,
Węgorzynko Małe) był tylko jeden
kandydat – Leszek Wróblewski – i on
został sołtysem, a poparło go 21 mieszkańców. Były sołtys Tadeusz Lesiak
nie startował w wyborach.
Sołtysem sołectwa Wiewiecko
(Wiewiecko, Ginawa, Łobzów) została
Danuta Margol. W Sarnikierzu (Dłusko, Podlipce, Sarnikierz) wybory zostały przełożone na inny termin.

TRMINY NASTÊPNYCH
WYBORÓW
Podano: sołectwo (wsie wchodzące w
skład sołectwa), datę wyborów, miejsce
zebrania, udział radnych, osobę odpowiedzialną za organizację i protokół.
1. Chwarstno – 6 bm. (wtorek) godz.
17.00, Autokar; radni: Kwiatkowska
Halina, Kowalski Janusz; odpowiedzialny p. Kardasiewicz.
2. Cieszyno – 7 bm. (środa), godz.
17.00, Cieszyno – Kowalski; radni:
Kwiatkowska Halina, Kowalski Janusz; odp. p. Opala.
3. Trzebawie – 8 bm. (czwartek)
godz.17.00, Autokar; radni: Kwiatkow-

ska Halina, Kowalski Janusz; odp. p.
Jazłowiec.
4. Mielno – 13 bm. (wtorek) godz.
16.00, Świetlica wiejska Mielno, radni:
Szymko Jan, Hlib Adam; odp. p. Fiszer.
5. Zwierzynek – 14 bm. (środa)
godz.17.00, Remiza strażacka Zwierzynek, radni: Szymko Jan, Hlib Adam;
odp. p. Wiśniewska.
6. Sielsko – 15 bm. (czwartek)
godz.17.00, Szkoła Podstawowa Sielsko, radni: Szymko Jan, Hlib Adam;
odp. p. Banasik.
7. Runowo 16 bm. (piątek) godz.
17.00, Remiza strażacka Runowo, radni:
Kaliciński Stanisław, Kamińska Jadwiga,
Wilk Zbigniew; odp. p.Rególska.
8. Winniki – 20 bm. (wtorek)
godz.17.00, Autokar, radni: Kwiatkowska Halina, Kowalski Janusz; odp. p.
Mastalaska.
9. Kraśnik – 21 bm. (środa) godz.
17.00, Świetlica wiejska Kraśnik, radni:
Kaliciński Stanisław, Kamińska Jadwiga, Wilk Zbigniew; odp. p. Dąbrowska.
10. Brzeźniak (Brzeźnica, Brzeźniak) – 22 bm. (czwartek) godz. 17.00,
Autokar, radni: Mazuro Jan, Kłosiński
Mirosław; odp. p. Szostakiewicz.
11. Przytoń (Gościsław, Sulice, Rogówko, Przytoń) – 23 bm. (piątek)
godz.17.00, Świetlica, p. Jana Adamów
Przytoń; radni: Mazuro Jan, Kłosiński
Mirosław; odp. p. Sugier.
12. Węgorzyno – 24 bm. (sobota)
godz. 10.00, Szkoła Podstawowa Węgorzyno, radni: Wolter Marian, Mielcarek
Tomasz, Kuźmińska Monika, Wolski
Krzysztof, Kołodyński Eugeniusz, Szostakiewicz Marcin; odp. p. Paraszczak.

Szósty market w £obzie Taryfy

zatwierdzone

(RESKO) We wtorek rada miejska
Reska
pozytywnie
zatwierdziła
przedstawiony przez „Wodociągi i Kanalizacje” wniosek taryfowy, ustalający wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. W
tym roku mieszkańcy Reska zapłacą za
metr sześcienny wody 1,86 zł. Miesięczna opłata stała za odczyt licznika
wyniesie 2,68 zł. Odprowadzenie metra
sześciennego ścieków kosztować będzie 2,88 zł. Podane stawki uwzględniają również podatek VAT. Stawki
wejdą w życie 1 kwietnia.
(gp)
REKLAMA

(ŁOBEZ) Za kilka miesięcy w
Łobzie będziemy mieć szósty market.
Jeszcze w styczniu gmina podjęła działania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy nowego
wodociągu, gazociągu, kanalizacji,
przebudowy skrzyżowania przy ul.
Północnej w Łobzie. Również w styczREKLAMA

niu gmina sprzedała GS „Samopomoc
Chłopska” cztery działki na wspomnianej ulicy, będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym. Powstanie nowego
marketu potwierdził wiceburmistrz
Ireneusz Kabat, zapytany w czasie
sesji przez radną Krystynę Bogucką o
szczegóły decyzji.
(gp)
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Biuro Doradztwa Personalnego UniKadr pośredniczy w znalezieniu osoby na
stanowisko: Asystentki w firmie produkującej opakowania z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego z siedzibą w Węgorzynietel. (091) 488 46 41
SALON FRYZJERSKI “IMAGE”
w Resku zatrudni: Fryzjera damskomęskiego Tel. 508621055
“MICHAŁÓW” MAREK MICHALCZYSZYN w Węgorzynie zatrudni: Mechanika samochodów osobowych i ciężarowych Księgowego
Tel. (091) 397-17-51
* “SWEDWOOD” w Resku zatrudni:
Operatora maszyn stolarskich Tel.
(091) 57-90-700
FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA “ANDREAS” ANDRZEJ
ADAMÓW w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat C+E Tel:(091) 39-750-94
Kom. 502-079-240
“AR TRANS” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat C+E Tel.(091) 39-76208 Kom. 693-843-818
LEADER SERVICE SP. Z O.O w
Łobzie zatrudni: Wykładanie Towaru
Kom. 509-940-427
PPUH “JAMEX” w Węgorzynie zatrudni na stanowiska: Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, Pracownika biurowego
Betoniarz .Tel. (091) 39-71-951
FHU RSB IMPEXX w Mołstowie
zatrudni:Pracownika
biurowego,
Kom. 504-285-752
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY “CHROBRY” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Kom. 509-564-491
ROOSENS BETON POLSKA w
Połchowie zatrudni: Murarzy Tel.
(091) 39-711-18
EKO FARB S.C. w Łobzie zatrudni:
Kierowcę samochodu ciężarowego
kat C+ETel. (091) 39-766-42
AGROTECHNOLOGY MAREK
CZESNOWSKI w Łobzie zatrudni na
stanowiska: Pozostali pracownicy obsługi biurowej Kom. 509-142-520
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ZAKŁAD USŁUG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Ińsku zatrudni: Pilarza Tel. (091) 562-33-90
CENTRUM KREDYTOWO-UBEZPIECZENIOWE “AVANTIS” w Nowogardzie zatrudni na stanowisko:Doradca
Finansowy Tel. (091) 39-272-68
FABRTKA MASZYN SP. Z O.O
w Strzyżowie zatrudni na stanowisko:
Regionalny przedstawiciel handlowy Tel. +48 17-27-61-086
STREAM INTERNATIONAL SP.
Z O.O w Szczecinie zatrudni na stanowisko: Telefoniczny doradca klienta
( Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego) Tel. (091) 43-413-51
PENSJONAT “FLAMINGO” w Pobierowie zatrudni: Kucharza ( możliwość
zakwaterowania) Kom. 503-110-120
Nadal trwa nabór do Służby Przygotowawczej w Pomorskim Oddziale
Straży Granicznej Informacje tel. (091)
479 45 80
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI W SZCZECINIE OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU 2007.
Bliższe informacje można uzyskać w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w
REKLAMA
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Gmina szuka mieszkañ Poszukiwany
(ŁOBEZ) Groźba eksmisji, które
- jak stwierdził ostatnio na sesji wiceburmistrz Ireneusz Kabat - są nieuchronne wymusza na gminie podjęcie działań zmierzających do powiększenia zasobu mieszkalnego.
Burmistrz Ryszard Sola poinformował radnych o przystąpieniu do działań związanych z przekształceniem
dawnego biurowca w Prusinowie na
lokale mieszkalne. Przebudowany
na mieszkania ma zostać również

Nowe so³ectwa
i zmiany w bud¿ecie
(WĘGORZYNO) W sobotę 10
marca o godzinie 13:00 radni Węgorzyna zadecydują o powstaniu nowych sołectw w gminie. Na sesji
ustalone zostaną również zasady
płatności za przedszkole miejskie.
Radni rozpatrzą także proponowane
przez burmistrza Węgorzyna zmiany
w budżecie na 2007 rok. Program
obrad przewiduje również przedstawienie trzech informacji przygotowanych przez burmistrz Karpowicz.
Radni zapoznają się ze stanem inwestycji gminnych, stanem świetlic
środowiskowych i sytuacją gminnego zasobu mieszkaniowego. (gp)

lokal przy ulicy Budowlanej. Gmina
planuje stworzenie 30 mieszkań. Prace budowlane mogą rozpocząć się
jeszcze w tym roku, a burmistrz nie
wyklucza dokonania w tym celu
zmian w budżecie.
- Rządowy program budowy
mieszkań pozwoli nam pokryć tą
inwestycję przy 30% udziale środków zewnętrznych – stwierdził w
czasie omawiania sprawozdania
komisji mieszkaniowej wiceburmistrz Kabat. – Eksmisje będą na
pewno.
(gp)

specjalista
od inwestycji

(RESKO) Burmistrz Arkadiusz
Czerwiński ogłosił 2 marca nabór na stanowisko do spraw inwestycji gminnych.
Do obowiązków urzędnika należeć będzie między innymi koordynacja procesu inwestycyjnego, opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego, przygotowywanie wniosków o środki pomocowe oraz prowadzenie nadzoru nad remontami w obiektach komunalnych
Kandydaci mogą składać oferty do
19 marca.
(gp)

Resko ma sekretarza
(RESKO) Urząd miejski w Resku po wieloletniej przerwie ma
sekretarza. Na ostatniej sesji rada
na wniosek burmistrza powołała
na to stanowisko Danutę Mielcarek, pracującą dotychczas na samodzielnym stanowisku ds.
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Powołanie nowej sekretarz nie spowoduje więc zwiększenia liczby osób pracujących w reskim magistracie. Danuta Mielcarek pełnić będzie również swoje
poprzednie obowiązki.
(gp)
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Hamuje nas s³abe
szkolnictwo zawodowe
(POWIAT) Powiatowy Urząd
Pracy przedstawił na ostatniej sesji
powiatu dane dotyczące aktualnego stanu bezrobocia oraz sprawozdanie z przedsięwziętych w ostatnim roku działań, mających na celu
zwalczanie największej bolączki
powiatu, ciążącej nad nim od momentu jego powstania.
Pod koniec ubiegłego roku w powiecie mieszkało 4310 zarejestrowanych
bezrobotnych. Dla porównania w pod
koniec 2002 roku było ich 5992. W ciągu
czterech ostatnich lat liczba osób pozostających bez pracy spadła o 27,22%.
Spadek ten jest podwójnie istotny jeżeli weźmiemy od uwagę wskaźnik spadku dotyczący województwa, który
wyniósł tym samym okresie osiągnął
mniejszą wartość – 26,78%. Tą różnicę
tłumaczy jednak wyższy poziom z jakiego spadło łobeskie bezrobocie w stosunku do sytuacji w całym regionie.
Korzystny dla powiatu jest również
ubiegłoroczny bilans osób rejestrujących się jako bezrobotne i osób wyrejestrowujących się. W ciągu 2006 roku
tych pierwszych było 5303, natomiast
druga grupa liczyła 6429 osób. Tak jak
w całym kraju liczba poszukujących

pracy kobiet jest wyższa od liczby
mężczyzn. We wspomnianej liczbę
bezrobotnych 2317 osób to kobiety.
Gorszą sytuację na rynku pracy obrazuje również liczba kobiet uprawnionych do pobierania zasiłku, a więc nie
pozostających długotrwale bez zatrudnienia. Na 738 osób uprawnionych w
grudniu do pobierania zasiłku 268 to kobiety.
Wciąż najgorszym wskaźnikiem
obrazującym również możliwości rozwoju powiatu jest struktura bezrobocia
uwzględniająca poziom wykształcenia.
Ponad 44% osób nie posiadających pracy to osoby z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym. Słaba kondycja
szkolnictwa zawodowego w powiecie
stwarza dodatkowe bariery na drodze
do wyrwania tego regionu z impasu.
Aktywność łobeskiego PUP w aktywizacji lokalnego środowiska miała
przede wszystkim spore oparcie w
pozyskanych przez pracowników
urzędu środkach. W 2006 roku przyznana początkowo kwota wynosiła
3622700 zł. W ciągu roku urząd pozyskał jeszcze 4148100 zł. Ponad 5,5 mln
przeznaczono na opłacenie robót interwencyjnych, staży, przygotowań za-

wodowych i uczestnictwa w CIS. Działaniami tymi objęto łącznie 2106 osób.
Urząd pozyskał w 2006 roku 1752 oferty pracy. Na tą liczbę składa się 63 osób
skierowanych na roboty publiczne, 161
– prace interwencyjne, 828 – staże zawodowe, 214 – pośrednictwo pracy.
Duża liczba staży i przygotowań
zawodowych – jakby nie patrzeć półśrodków - świadczy dobitnie o strukturze lokalnego rynku pracy i możliwościach lokalnych pracodawców.
PUP zdaje się spełniać swoją rolę, a
jego przyszłość na terenie powiatu
wiązać się będzie coraz bardziej z
działaniami socjalnymi, mającymi na
celu przywrócenie na rynek pracy
osób, tkwiących w bezrobociu od długiego czasu. W obecnej sytuacji społeczno – ekonomicznej głównym atutem stają się ludzie i ich umiejętności.
Działalność PUP i CIS pozwala na
ograniczenie marginesu wykluczonych. W rękach samorządów pozostaje jednak ukształtowane odpowiedniego zasobu ludzkiego i inwestowanie w szkolnictwo średnie,
przede wszystkim zawodowe. Dziś
nie wystarczy już uzbroić teren i czekać na inwestora.
(gp)
REKLAMA

PUK puk, kto tam?
(ŁOBEZ) Zapowiadane kilka tygodni temu wejście konkurenta dla
łobeskiego
Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych może nie
dojść do skutku. Poznańska firma

Remondis złożyła wniosek o udzielenie koncesji na wywóz śmieci. W
styczniu wezwano firmę do uzupełnienia wniosku. Jak tej pory to
nie nastąpiło.
(gp)

Przetarg na bony
dla pracowników starostwa
(POWIAT) Zarząd Powiatu w
Łobzie ogłosił przetarg nieograniczony na „Dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Starostwa
Powiatowego w Łobzie”.
Przedmiotem zamówienia jest
dostawa świątecznych bonów podarunkowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łobzie o
łącznej wartości 6 580 zł; bony o
nominale 10 zł – 38 szt. oraz bony o
nominale 50 zł – 124 szt. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienie do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i

doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: a) cena oferty - 50 %; b) dostępna liczba placówek handlowych
i usługowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których można zrealizować bony – 50%.
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łobzie, ul. M.
Konopnickiej 41, sekretariat. Termin
składania ofert upływa 8 marca 2007
r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2007 r., godz. 10.15. (r)
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Szczecinie tel.(091) 82-11-235 lub w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie
tel. (091) 5777-030
PKS w Łobzie i Gryficach pilnie zatrudni: Kierowców kat. D. Osoby bezrobotne,
mogą ubiegać się o skierowanie na kurs.
PUP w Łobzie pokrywa koszty szkolenia
pod warunkiem przepracowania w PKS
jednego roku. Osoby chętne proszone są o
kontakt telefoniczny z działem szkoleń
PUP w Łobzie tel. (091) 577-70-30 lub z
PKS tel. kom. 601-440-160.
Powiatowy urząd Pracy w Łobzie
planuje na wiosnę zorganizowanie
dwóch szkoleń dla osób bezrobotnych:
1) STOLARZ MEBLOWY Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe 2) MONTER SYSTEMÓW
ALARMOWYCH Wymagania: wskazane wykształcenie średnie techniczne
3) OPIEKUN OSÓB STARSZTCH I
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z NAUKĄ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO Wszystkie koszty związane ze szkoleniem pokrywa Urząd Pracy, ponadto wypłaca dodatki szkoleniowe oraz pokrywa koszty dojazdu. Zapisy przyjmowane są w PUP Łobez osobiście bądź telefonicznie nr tel. (091)
577-70-30 lub (091) 397-42-44, lub w
filii w Resku tel. (091) 395-13-09.

Str
Str.. 10

WYDARZENIA

tygodnik łobeski 6.03.2007 r.

JAKA SALA TAKA GALA

(RESKO) Hala sportowa w Resku otwarta. Jaka
sala taka gala, a ¿e sala wygl¹da imponuj¹co,
taka te¿ by³a gala na jej otwarcie.
Do Reska przybyło wczoraj wielu
znamienitych gości; posłowie Magdalena Kochan i Arkadiusz Litwiński, marszałek województwa Norbert Obrycki
i wiceprzewodniczący sejmiku Zygmunt Dziewguć, byli starostowie powiatu, burmistrzowie Dobrej i Łobza,
wójt Radowa Małego, przewodniczący rad, radni, przedstawiciele instytucji, nauczyciele, mieszkańcy Reska
i oczywiście gimnazjaliści, którzy w
liczbie 186 pokazali program artystyczny i sportowy.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński podziękował współtwórcy
tego wydarzenia, byłemu burmistrzowi Janowi Olszewskiemu, z którym
rozpoczynał budowę hali w ubiegłym
roku. Przypomniał starą maksymę – w
zdrowym ciele zdrowy duch, która
stała się hasłem wywoławczym i do
której później wielokrotnie nawiązywali następni mówcy.
Znany z dbałości o ducha w Resku
ks. proboszcz dr Tadeusz Uszkiewicz
poświęcił krzyż, który ma wisieć w hali
oraz halę i pomodlił się za jej twórców
oraz nauczycieli i uczniów. Marszałek
Norbert Obrycki wręczył burmistrzowi Czerwińskiemu list gratulacyjny, a
w imieniu prezydium sejmiku Zygmunt
Dziewguć przekazał zestaw piłek.
- To dobra inwestycja w zdrowie
dzieci. - powiedział.
Jak wielka jest hala pokazał występ
186 gimnazjalistów, którzy przedstawili program artystyczny i sportowy,
przygotowany pod okiem nauczycieli
Renaty Czerwińskiej i Romana Gojlika.
Później goście stanęli przed sportowym egzaminem; rzut do kosza. Okazał się trudny, co jeszcze bardziej potwierdziło zasadność wybudowania
hali; tylko jednemu z nich udało się
wrzucić piłkę do kosza, a próbowali:
marszałek Obrycki, posłanka Kochan,
Teresa Bajerowicz, Zygmunt Dziewguć, Jan Olszewski, Jan Michalczy-

Twórcy hali: Jan Olszewski, Barbara Basowska, Arkadiusz Czerwiñski

Marsza³ek Obrycki wrêcza list
gratulacyjny, a Z. Dziewguæ pi³ki
szyn. Jedynym szczęściarzem, który
trafił, chociaż widać było wytrenowaną
rękę, był Józef Wasiak, były mieszkaniec Reska, mieszkający obecnie na
wschodzie kraju. Podziękował za zaproszenie i wręczył piłki. Zresztą ta
impreza była znakomitą okazją do
skompletowania piłek, bo gospodarze
otrzymali ich bardzo dużo, a do tego
wielki płaski telewizor.
- Z żalem przyznaję, że macie najpiękniejszą halę sportową w powiecie.
Resko kiedyś miało znakomite wyniki
w piłce ręcznej. Życzę wam, by sukcesy wróciły. - powiedział starosta Antoni Gutkowski. - Jak robota została
wykonana, to każdy widzi – dodał z
dumą Marian Jeż – prezes PBO Grinbud
z Nowogardu, wykonawca hali.
Goście mieli okazję wręczyć najlepszym uczniom dyplomy i stypendia. Otrzymali je ci, którzy osiągnęli
średnią 4,8 w nauce. Wyróżniono
sportowców, którzy zdobyli mistrzostwo powiatu w biegach przełajowych i reprezentowali powiat w zawodach wojewódzkich.
Na zakończenie goście wysłuchali i
obejrzeli program artystyczny oraz
delektowali się potrawami.
(r)

Mieszkañcy Reska

Pokaz sportowy i artystyczny

Nagrodzeni uczniowie

INFORMACJE
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Korzystasz
ze świetlicy - płać
(ŁOBEZ) Podjęte u progu kadencji decyzje dotyczące świetlic i
domu kultury wciąż jeszcze rodzą
spory i wywołują problemy. Decyzją burmistrza Ryszarda Soli na
początku lutego świetlicę przeszły pod zarząd Łobeskiego Domu
Kultury. Spowodowało to mniej
lub bardziej głośne protesty i jak

się okazało na ostatniej sesji przekazanie świetlic wciąż jeszcze
budzi kontrowersje.
W czasie interpelacji i zapytań
obecni na sesji sołtysi mieli okazję
ponownie wyrazić swoje niezadowolenie z podjętych w styczniu
decyzji. Przedmiotem sporu stała
opłata za wykorzystanie świetlic.

V Sejmik Uczniowski w Wêgorzynie

Dyskutowali
o agresji

(WÊGORZYNO) Oby takich
sejmików jak najwiêcej
w szko³ach – chcia³oby siê
powiedzieæ po odbytym sejmiku
uczniowskim w gimnazjum
w Wêgorzynie. M³odzie¿ sama
dyskutowa³a o agresji, a
przys³uchiwali siê jej pos³owie
- Regina Wasilewska-Kita
z Samoobrony i Leszek
Dobrzyñski z PiS.
Uczniowie podzieleni na różne zespoły problemowe dyskutowali o sposobach na zmniejszenie i przeciwstawienie się agresji. Taki był właśnie temat odbytego po raz piąty sejmiku „Empatia – sposób na agresję”. Dyskusji przysłuchiwała się licznie zgromadzona publiczność: uczniowie, rodzice,
nauczyciele oraz goście – posłowie
Regina Wasilewska-Kita oraz Leszek
Dobrzyński.
Po spotkaniu poprosiliśmy posłów
o ocenę sejmiku.
- Przyznaję, jestem na takim sejmiku po raz pierwszy i jestem pod wrażeniem wielkiej pracy, którą wykonali
pedagodzy i dyrektor. Zostały tu w
sposób prosty i przejrzysty przedstawione problemy, jakie pojawiają się w
szkole, które można odnieść do prawie
wszystkich szkół w całym kraju z jed-

nym wyjątkiem – tu nie mówiono o alkoholu i narkotykach, więc widocznie
takiego problemu nie ma. Naprawdę
jestem pod wrażeniem... - powiedziała
poseł Regina Wasilewska-Kita.
Leszek Dobrzyński - Bardzo fajna
impreza, sprawnie zorganizowana.
Faktem jest jednak, że taka impreza
problemów nie rozwiąże. Potrzeba jest
wielu działań na różnych szczeblach,
zarówno nauczycieli, policji stowarzyszeń jak i sejmu. Myślę, że w ciągu
tych 17 lat, które minęły, w wychowaniu skręciliśmy na boczny tor. Szkoła
to nie jest demokracja, tu musi być
pewna dyscyplina. Nauczyciel musi
mieć narzędzia, by móc swą pracę wykonywać. Nie może być ubezwłasnowolniony i nie może być tak, że to
uczeń rządzi na lekcji, bo uważa, że
wszelkie reguły można łamać. To nie
tak. Oczywiście jest granica, której
nie można przekroczyć w drugą stronę. Nadmiar dyscypliny, rygoru też
źle skutkuje, ale nadmiar swobody i
brak możliwości reagowania nauczyciela też jest błędem. Sprawa agresji w
szkołach i w ogóle w życiu wymaga
głębszej dyskusji, bo wiąże się z przemianami jakie wokół nas zachodzą i o
tych zmianach też trzeba rozmawiać.
Jaki one mają wpływ na nasze dzieci.
- powiedział poseł.
KAR

- Zorganizowaliśmy imprezę, z
której dochód przeznaczono na doposażenie świetlicy. W ŁDK dowiedziałem się, że mamy zapłacić 100 zł
za wykorzystanie sali. Nie organizujemy tej imprezy w prywatnym celu,
dlaczego więc mamy płacić za jej wykorzystanie, skoro i tak świetlica na
tym skorzysta? – pytał sołtys Zajezierza Stanisław Tarnicki.
Wystąpienie sołtysa wywołało
wzburzenie części sołtysów. Zakrzewski z Bonina nawoływał do niepłacenia sołtysa Tarnickiego. Pojawiły się głosy o błędach popełnionych w trakcie wprowadzania zmian
w “alkoholówce”. Według sołtysów
brakuje środków czystości w świetlicach, zdarzają się również problemy z opałem. Wyjaśnień udzielił dyrektor ŁDK wezwany w trakcie
przerwy na sesję.
- Od początku lutego Łobeski
Dom Kultury przydziela świetlicom
środki czystości na takich samych
warunkach jak poprzednio – odpierał
zarzuty Dariusz Łedzion – Świetliczanki zostały o tym poinformowane. Użytkowanie świetlic jest płatne.

Wydałem takie zarządzenie 1 lutego,
żeby uniknąć sytuacji w których
ktoś będzie wynajmował pomieszczenia do celów prywatnych. Czas
użytkowania od 1 do sześciu godzin
kosztuje 50 zł plus VAT, natomiast
wynajęcie na okres od siedmiu do
dwunastu godzin kosztować ma 100
zł plus VAT. Pieniądze te trafiają na
konto świetlicy. Może nimi dysponować pracowniczka świetlicy bądź
sołtys. Tematem opału zajmowaliśmy się od stycznia. Jeżeli ktoś
przywiezie i potnie wykupione
drzewo, wówczas my zapłacimy mu
na podstawie umowy o dzieło. W niektórych świetlicach jest nawet nadmiar opału.
- To jaki ma sens przerzucanie
pieniądzy, skoro dochód z imprezy i
tak trafia do świetlicy? – pytał sołtys
Tarnicki.
- Przed następną komisją terenów wiejskich omówimy wspólnie z
sołtysami i księgową domu kultury
zasady korzystania ze świetlic – zakończył dyskusję wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
(gp)

Brawo Kajetan
z Wêgorzyna
W roku szkolnym -2006/2007, jak
co roku Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, zorganizowało dwa
konkursy przedmiotowe dla
uczniów szkół podstawowych na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jednym z nich jest Konkurs
Przedmiotowy Matematyki z Elementami Przyrody. Celem tego konkursu jest motywowanie szkół do
podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej
wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia.
W styczniu 2007 roku na szczeblu powiatowym w ramach tego konkursu pisało test matematyczny 828
uczniów ze szkół podstawowych
województwa zachodniopomorskiego. Prace uczniów były kodowane i sprawdzane przez specjalnie
powołane komisje kuratoryjne.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Węgorzynie: Kajetan Wolski i Dominika Protasiuk z klasy 6a rozwiązali

ten test najlepiej spośród wszystkich uczniów powiatu łobeskiego.
Do finału zostało zakwalifikowanych
83 uczniów z całego województwa.
Natomiast Kajetan Wolski, uzyskał
odpowiednią ilość punktów i tym
samym reprezentował nasz powiat
na szczeblu wojewódzkim w Szczecinie. Kajetan już teraz otrzymał tytuł
finalisty Konkursu Przedmiotowego Matematyki z Elementami Przyrody. Gratulujemy!
Nauczyciel matematyki SP Węgorzyno
Lucyna Wolska

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
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W drodze
do prawdy

W poprzednim numerze
Tygodnika Łobeskiego zwróciłem uwagę na dwa artykuły,
które nawiązywały do mojej wcześniejszej publikacji o mediach informacyjnych. Pierwszy z nich to
artykuł pana redaktora K. Rynkiewicza o „Konwulsjach III RP”, a
drugi to list pani Marii Szymaniak z
Bełcznej. Pan red. Rynkiewicz w
obiektywnym i klarownym ujęciu
wykazał, jak niektóre wpływowe
media usiłują urabiać opinię publiczną poprzez manipulacje informacjami (przemilczenia, plotki prasowe, itp.). Tym sposobem aspirują
do jakiejś obocznej władzy (przyp.
BM), która próbuje rządzić obok, a
nawet na przekór Parlamentowi i
Rządowi.
„Niektóre media realizują tę manipulację tak prostacko, że nie próbują już nawet ukrywać tych grubych nici, którymi je szyją.” (cyt.
KR). Nic dodać nic ująć, gratuluję
celności spojrzenia i trafnych
wniosków.
Diametralnie inaczej wygląda
treść listu pani Szymaniak. Ja nie
wątpię, że chciała pani coś napisać..., że nie zgadza się pani z moimi
poglądami. Tylko co z tego wyszło?
Bo pisze pani jakoś obok tematu. Ja
nie reprezentowałem swoich poglądów, tylko pisałem o faktach oraz o
wnioskach, jakie z nich wypływają.
Nie będę zatem się odnosił do całej
zawartości listu, który wygląda na
pakiet, jakim środowiska antykościelne posługują się niczym apteczką pierwszej pomocy.
Zechcę tylko sprostować pewnie fakty, z którymi pani się rozmija.
Po pierwsze - „ Radio Maryja” (tak
brzmi poprawna nazwa) nie jest, jak
pani sądzi, żadną rozgłośnią Episkopatu ani Kościoła. Jest to autonomiczne radio katolickie, którego
właścicielem jest zgromadzenie
zakonne ojców Redemptorystów z
Warszawy. Realizuje ono program współczesnej Ewangelizacji
zgodny z nauką społeczną Kościoła Katolickiego. Warto zauważyć,
że to Radio z powodzeniem pełni
dziś w przestrzeni medialnej rolę
podobną do radia Wolnej Europy, w czasach PRL - u. W ciągu 15
lat działalności stało się ono swego rodzaju fenomenem kulturowym, o którym ojciec święty Jan
Paweł II mówił jednoznacznie „Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio,
co nazywa się Radio Maryja” -

Jeżeli ktoś dziś jest wrogiem tego
Radia, szkodzi mu, wyszydza jego
słuchaczy - jak się ustawia wobec
naszego Największego Rodaka,
który zawsze z troską pytał o sukcesy i kłopoty, przy każdej okazji
błogosławił i podtrzymywał Je na
duchu? To co pani pisze o Radiu
Maryja świadczy, że pani go po
prostu nie słucha, a wiedzę o nim
czerpie pani ze źródeł skrajnie
wrogich ośrodków medialnych,
które to wręcz programowo fabrykują i rozpowszechniają pomówienia, oskarżenia, kłamstwa
itp. Na podstawie pozdrowienia
„szczęść Boże” wnioskuję, że jest
pani osobą wierzącą. Stąd zadziwia mnie pani skromna i nieobiektywna wiedza o strukturze i
historii Kościoła, nie wspominając już o teologii. Chciałaby pani,
aby biskupów, proboszczów wybierać demokratycznie. - Cóż za
błąd, Kościół jest przecież strukturą hierarchiczną, podobnie jak
policja, wojsko itp. A Kościół
powszechny to my wszyscy, zarówno duchowni jak i wszyscy
ochrzczeni, którzy się do niego
przyznają.
Zewnętrzny wizerunek Kościoła tworzymy razem, wszyscy
jego członkowie - i ci dobrzy, i ci
średni, a także ci pozostali. Pani
także pisząc tak źle o Kościele i tyle
nieprawdy o Radiu Maryja też
wkłada taką „czarną cegiełkę” do
ogólnego wizerunku naszej
wspólnoty religijnej, tak jak robią
to niektórzy zaprzedani lub zagubieni dziennikarze.
Nigdy nie warto zaczynać od
błędów, od złych założeń, bo wtedy cała praca nie będzie miała sensu, wszystkie wnioski będą fałszywe, stąd prosta droga na manowce, a wówczas jakże łatwo nawet o
strzał do własnej bramki. Proponuję to rozważanie do głębszej chrześcijańskiej refleksji w okresie wielkanocnym. Władza państwowa i
kościelna są odrębne i autonomiczne, ale w praktyce współpracują ze sobą w obszarze tworzenia
dobra wspólnego. Niestety pani i
to się nie podoba. Jak widać droga
do prawdy jest wciąż kręta i wyboista. Miejmy jednak nadzieję, że z
pomocą prawdziwych autorytetów moralnych oraz odcinając się
raz na zawsze od niechlubnej przeszłości (raport WSI), szybciej stanie się ona drogą normalną, a może
i kiedyś autostradą.
Bronisław Micek
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Co kuratorzy s¹dowi wiedz¹ o podopiecznych?

Wspólnie
do interwencji

(ŁOBEZ) W miniony czwartek w
siedzibie Powiatowego Centrym Pomocy Rodzinie zawiązał się powiatowy
zespół interwencyjny, którego głównym
zadaniem ma być pomoc udzielana gminnym zespołom. U podstaw pomysłu leży
chęć usprawnienia działań z zakresu pomocy społecznej, szczególnie zaś w
przypadkach przemocy w rodzinach i
wśród dzieci. Współpraca szkół OPS –
ów, policji, PCPR – u i poradni psychologicznej ma umożliwić lepszy przepływ informacji między jednostkami i
spowodować wydajniejszą koordynację działań. Na konieczność powstania
takich zespołów zwróciła uwagę dyrektor PCPR Katarzyna Błaszczyk. Brak
wzajemnego przekazu informacji powoduje bowiem sytuacje, które niekoniecznie muszą mieć miejsce.
- Kilka dni temu otrzymałam decyzję sądu o odebraniu praw rodzicielskich pewnej rodzinie. Na miejscu okazało się, że sąd odebrał rodzicom prawo
do opieki z powodu nie dostarczenia 2,5
– letniego dziecka na niezbędną dla jego
życia operację serca. Operacja miała
mieć miejsce w Poznaniu. Gdy dziecko
nie pojawiło się w wyznaczonym terminie, szpital ustalił drugi termin. Rodzice nie mieli jednak pieniędzy na
podróż. Odwlekanie operacji zagrażało
życiu dziecka i lekarze poznańskiego

szpitala zaalarmowali o tym fakcie łobeski sąd. Ten zaś wydał decyzję o odebraniu praw. Musiałam dziecko przewieźć
do domu dziecka w Zajezierzu. Jego
matkę umieściliśmy również w pokoju
hostelowym, znajdującym się w placówce. Oczywiście udało nam się także
pozyskać pieniądze od starosty na zawiezienie dziecka do Poznania. Wszystko to kosztowałoby mniej, gdyby odpowiednią placówkę poinformowano na
czas o zaistniałym problemie. Uniknięcie tego typu sytuacji będzie jednym z
zadań zespołów interwencyjnych –
stwierdziła dyrektor Błaszczyk.
Na spotkaniu zwrócono również
uwagę na możliwość przeprowadzenia
w danej gminie diagnozy problemu. Na
brak takiej diagnozy zwracała uwagę
Ewa Radanowicz z Radowa Małego.
Dorota Jagiełko zwróciła z kolei uwagę
na konieczność zorganizowania pomocy dla kobiet, żon alkoholików mieszkających na wsi.
W skład utworzonego zespołu weszła Aneta Grabska, Dorota Jagiełko,
Robert Kazienko, Jolanta Manowiec i
Wioletta Rogaczewska. Do zespołu
wejść ma jeszcze przedstawiciel starostwa. Mimo, że na spotkaniu zabrakło
przedstawiciela sądu, pomysłodawcy
zespołu nie wykluczają wejścia również któregoś z kuratorów.
(gp)

PROMOCJA PRZEDSIÊBIORCÓW
Z TERENU POWIATU £OBESKIEGO
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Powiatu Łobeskiego
do zamieszczenia informacji o swojej
firmie na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Łobzie: WWW.lobez.net.pl. Informacje zamieścimy nieodpłatnie w ramach promocji powiatu,
w zakładce „Katalog firm”.
Wszelkie dane o działalności Państwa firmy: branża, lokalizacja, adres,
kontakt telefoniczny i mailowy, strona
internetowa, zdjęcia, cenniki artykułów
i inne, prosimy przesyłać na adres: promocja@lobez.net.pl
Naszą stronę
odwiedza miesięcznie około
siedmiu tysięcy
osób - każda
z nich może dowiedzieć się również o Twojej firmie!

REKLAMA

KATALOG INTERNETOWY
GOSPODARSTW
AGROTURYSTYCZNYCH I OŒRODKÓW
TURYSTYCZNYCH POWIATU
£OBESKIEGO
Z doświadczenia wynika, że tylko
dobra promocja może przynieść efekty w
postaci napływu dużej, stałej ilości gości
do Państwa gospodarstw i ośrodków.
Dlatego zachęcamy do opracowania i
przesłania materiałów, które umieszczone będą na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Łobzie: WWW.lobez.net.pl. Będzie to doskonała okazja do
promocji zarówno Państwa ośrodków,
jak i przepięknych terenów powiatu łobeskiego.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie ANKIETY zamieszczonej na
stronie Starostwa Powiatowego w Łobzie
oraz przesłanie jej oraz ewentualnych
zdjęć na adres: promocja@lobez.net.pl
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.

Q Kupię mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piętro.
Tel. 091 397 39 40, 600 265 547.

do jednej gazety

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

Q Zamienię mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel. 600
265 547.

a uka¿e siê w trzech

NIERUCHOMOŒCI

Q Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.

w tej samej cenie !!!

INNE

To niedrogo.

MIESZKANIA

Q Sprzedam łódkę dwuosobową,
cena 1000 zł oraz dwa kajaki po 500
zł z wyposażeniem. Tel. 606 288
462.

Dajesz og³oszenie

NIERUCHOMOŒCI

Q Sprzedam przyczepę gastronomiczną z rożnem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54.

Q Odstąpię działkę warzywną,
a l t a n k a o g r o d z o n a . Te l . 0 9 4
340 59 13.

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Kupię grunty rolne. Tel. 609
311 340.

QKurki nioski odchowane - sprzedaż od 22 marca. Gospodarstwo
drobiarskie Żabowo 13. Tel 091
391 06 66.

Q Sprzedam domek w miejscowosci Dziadowo (koło Gryfic) - ogródek
o powierzchni 0,05a, w zabudowie
szeregowej. Cena 37 000 zł. Tel.
501 570 462, 886 635 084.

QBoksery - szczenięta sprzedam.
Tel. 697 580 517
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Q Wynajmę lokal użytkowy w Gryficach przy ul. Dąbskiego. Tel. 663
500 800.

Q Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5-miesięczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 zł. Tel.
604 911 055, 696 593 304.

QLokal do wynajęcia - na działalność biurową. W centrum Gryfic.
I - piętro, powierzchnia użytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
łazienka i duży korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.

US£UGI
Stałe zatrudnienie - poszukiwane zawody: kucharz/rka,
główny księgowy/owa.Miejsce
pracy Rewal. Tel. kontaktowy 0
605 421 309.

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

Zatrudnię lektora języka angielskiego w godzinach popołudniowych na terenie Gryfic; tel. 0602 401
331.

QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Q Szukasz pracy - dodatkowego
zarobku - miłego spędzenia wolnego czasu - zadzwoń! Tel. 660 167
338 lub 091 386 60 37.

QVi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

MOTORYZACJA
Q Kupię Poloneza, Fiata, Żuka,
Nysę, stan obojętny, gotówka - odbiór. Tel. 691 794 996.
Q Kupię samochody dostawcze,
stan bez znaczenia, gotówka od ręki
- odbiór. Tel. 691 794 996.

QSprzedam w Łobzie rozpoczętą
budowę, powierzchnia działki 516
mkw. TANIO! Tel. 506 272 584.
QSprzedam halę 800 mkw. w mieście, ul. Rapackiego, działka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.
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Lekcja o odkryciach archeologicznych
Profesora Otto Puchsteina
Edukacja regionalna jest niezwykle ważna dla poznania przez
uczniów własnej tożsamości.
Kształtuje również postawy tolerancji, czyli nastawienie na rozumienie i akceptację różnych kultur.
Znajomość historii regionu daje
szansę naturalnego ,,dorośnięcia” człowieka w małej, lokalnej
społeczności do obowiązków obywatela ,,dużej ojczyzny”.
Edukacja regionalna dotycząca
Pomorza Zachodniego różni się w
zdecydowany sposób od edukacji
regionalnej innych regionów Polski.
Wynika to ze specyfiki historii Pomorza Zachodniego, które najpierw
było samodzielnym organizmem
państwowym, a później trafiło pod
panowanie Szwecji, Prus i Niemiec.
To sprawia, że nasze dziedzictwo
kulturowe jest dorobkiem wielu
narodów. Ta skomplikowana przeszłość wymaga odpowiedniego podejścia w trakcie realizacji lekcji.
Wychodząc naprzeciw tym problemom, 23 lutego br. w Gimnazjum w
Węgorzynie, w klasach pierwszych
odbyły się niecodzienne lekcje historii. Były poświęcone życiu i odkryciom archeologicznym prof. Otto
Puchsteina. Zajęcia prowadzili p.
Lidia Lalak-Szawiel i p. Czesław Szawiel, którzy są znawcami dorobku i
osiągnięć profesora.
Otto Puchstein urodził się 151 lat
temu w Łobzie, czyli wtedy gdy Pomorze Zachodnie należało do niemieckiego obszaru państwowego.
Był wybitnym archeologiem, szefem
katedry archeologii na uniwersyte-

cie we Fryburgu, prezydentem Cesarskiego Instytutu Archeologicznego w Berlinie.
Na początku zajęć państwo Szawiel
opowiedzieli uczniom o rodzinie Puchsteinów, młodzieńczych latach profesora, studiach archeologicznych w
Strasburgu oraz karierze naukowej.
Następnie w swojej opowieści
przedstawili szlak odkryć archeologicznych Otto Puchsteina. Młodzież
usłyszała o jego wykopaliskach w
starożytnym mieście Baalbeck. Do
dziś pozostały w nim wspaniałe ruiny
świątyni Jupitera, Wenus i Bachusa.
Państwo Szawiel uatrakcyjnili
wykład pokazem fotografii Baalbecku, które wykonali, zwiedzając jego

ruiny w 2005 roku. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zdjęcia, które
100 lat wcześniej zrobił Otto Puchstein. Uczniowie mogli zauważyć, że
wszystko w tej miejscowości pozostało bez zmian i wygląda tak jak za
czasów, gdy pracował tam archeolog.
W następnej części lekcji uczniowie dowiedzieli się o pracy Otto
Puchsteina w ruinach Palmiry i w centrum starożytnego królestwa Hetytów- Hatusas (obecnie Bogazkale).
Na zakończenie zajęć prowadzący przedstawili interesujące informacje o pracy Puchsteina nad zrekonstruowaniem Ołtarza Pergamońskiego. Ołtarz ten możemy
dziś oglądać w Muzeum Pergamońskim w Berlinie.

Dzięki tym spotkaniom uczniowie węgorzyńskiego gimnazjum poznali dorobek jednego z najwybitniejszych mieszkańców tych ziemkogoś, kto tak jak oni wywodzi się z
Pomorza Zachodniego. Lekcje mogły dać młodzieży poczucie dumy z
przynależności do tej ziemi. Dzięki
zajęciom młodzi ludzie poznali specyfikę kulturową Pomorza.
Państwo Lidia i Czesław Szawiel
odwiedzili miejsca, które badał prof.
Otto Puchstein. To sprawiło, że ich
opowieść była bardzo ciekawa.
Dziękujemy za interesujące
lekcje!!
Anna Kamińska
Nauczyciel historii
w Gimnazjum w Węgorzynie

SPORT
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Sparta wygrywa z liderem

ZapowiedŸ
spartañskich mo¿liwoœci?
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SPARTA Węgorzyno - ŚWIT Szczecin 4:1 (0:1)
SPARTA: Noryca Przemysław
(Sawka Jonatan) - Tomasz Kmieć,
Nadkierniczny Artur (Raj Dominik), Nadkierniczny Zbigniew, Wojciechowicz Jerzy, Tondrik Edward,
Nowak Sławomir, Tomaszkiewicz
Marcin, Samal Paweł (Sideł Tomasz), Nadkierniczny Dariusz,
Szubert Damian (Romańczyk Daniel), Kliś Wojciech.
Bramki: Dariusz Nadkierniczny,
Marcin Tomaszkiewicz, Wojciech Kliś
– dwie.
W pierwszy weekend marca zawodnicy trenera Ryszarda Jamrożego
mieli okazję sprawdzić swoje możliwości grając sparing z liderem rozgrywek
klasy okręgowej Świtem Szczecin.
Mecz rozegrano na sztucznej nawierzchni w Drawsku Pomorskim. Z
powodu kontuzji nie wystąpił w nim
Marek Drożdżewski.
Spotkanie rozpoczęło się od gry w
środkowej strefie boiska, niegroźnymi
akcjami przyjezdnych. W tym przedziale czasowym dwukrotnie na bramkę rywali uderzał Zbigniew Nadkierniczny, jednak bez efektu bramkowego.
Kilka minut później piłkarze Świtu nie
wykorzystują „jedenastki” - futbolówka trafiła w słupek i wyszła na aut bram-

kowy. Kiedy wydawało się, iż pierwsza
połowa zakończy się wynikiem bezbramkowym, nieporozumienie między
Arturem Nadkiernicznym a Jerzym
Wojciechowiczem wykorzystuje napastnik Świtu i strzałem głową daje
prowadzenie swojemu zespołowi.
W przerwie meczu trener wprowadza drobne korekty. Na placu gry pojawiają się Romańczyk, Sideł oraz Raj.
Obraz gry stopniowo ulegał zmianie.
Kilka minut po przerwie rzut rożny
egzekwowali nasi piłkarze. Futbolówka na piątym metrze znajduje Marcina
Tomaszkiewicza, który bez problemów doprowadził do remisu. Kolejne
minuty to ostra i nerwowa gra w środkowej strefie boiska. Wysoko grająca

defensywa Świtu pozwala pomocnikom uruchomić prostopadłymi podaniami Wojtka Klisia. Sztuka ta udaje się
w okolicach 75 minuty i wspomniany
Kliś wyprowadził zespół Sparty na
prowadzenie. Kilka minut później
dwójkową akcję rozgrywają Daniel
Romańczyk z Darkiem Nadkiernicznym, po której temu drugiemu udaje
się zdobyć bramkę na 3:1. W końcowych minutach nieco zrezygnowanych piłkarzy Świtu dobija drugi raz
Wojtek Kliś zdobywając bramkę po
prostopadłym podaniu z głębi pola.
Po słabszej pierwszej połowie i zdecydowanie lepszej drugiej podopieczni trenera Jamrożego wysoko pokonują lidera klasy okręgowej. (msz)

Pieni¹dze dla
stowarzyszeñ na sport
osiągnięć w ramach prowadzonej
działalności.
Poniżej przypominamy kwoty,
jakie poszczególne kluby otrzymały w ubiegłym roku:

(ŁOBEZ) 15 lutego br. burmistrza Łobza ogłosił konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w
zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na 2007 rok.

sób rozliczenia się z przyznanej
dotacji w latach poprzednich, jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok oraz
wyniki dotychczasowej pracy i

Przedmiotem konkursu jest
wspieranie wykonywania zadania
publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu na 2007 rok, na terenie gminy
Łobez, przez organizacje i stowarzyszenia sportowe. Na ten cel zaplanowano w budżecie 71 tysięcy zł.
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łobzie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs
ofert na prowadzenie działalności w
zakresie wspieranie wykonywania
zadania publicznego, w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na 2007 rok na terenie gminy Łobez” w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16.03.2007 r. do
godz. 15.30.
Przy dokonywaniu oceny ofert
będą wzięte pod uwagę m.in. spo-

Lp. Nazwa organizacji,podmiotu lub jednostki organizacyjnej Wysokość dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy SP Nr 1 w Łobzie
Ul. Bema 6, 73 – 150 Łobez
6 000,2. Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” przy ZSG w Łobzie
Ul. Kościuszki 17, 73 – 150 Łobez
9 000,3. Ognisko TKKF „Błyskawica”
Ul. Niepodległości 13, 73 – 150 Łobez
4 750,4. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Światowid”
Ul. Niepodległości 13, 73 – 150 Łobez
66 000,5. Międzyszkolny Klub Sportowy „Olimp” ul. Konopnickiej 41
73 – 150 Łobez
5 000,6. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Ul. Niepodległości 13, 73 – 150 Łobez
4 750,7. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło „Pstrąg”
Ul. Bema 1, 73 – 150 Łobez
500,8. Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” przy SP Nr 2 w Łobzie
Ul. Spokojna 4, 73 – 150 Łobez
4 500,9. Uczniowski Klub Sportowy „PAT - MAT” przy SP Nr 2 w Łobzie
Ul. Spokojna 4, 73 – 150 Łobez
2 000,10. Uczniowski Klub Sportowy „Badmintona”
Bełczna 28, 73 – 150 Łobez
4 000,11. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło „Karaś” nr 29,
ul. Rapackiego 23
500,-

1 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00
na placu między Łobeskim Domem
Kultury a Miejską Biblioteką Publiczną odbędzie się jarmark
„Łobeska Baba Wielkanocna”.
Zapraszamy do udziału w naszym jarmarku zainteresowanych rękodzielników, rzemieślników z regionu, którzy chcieliby wystawić swoje
wyroby.
Gwarantujemy bezpłatne stoisko wystawiennicze na parkingu
przed Łobeskim Domem Kultury
(stolik i krzesło), aranżacja stoiska
we własnym zakresie (w przypadku
niepogody udostępnione zostaną
sale wewnątrz budynku).
Dojazd we własnym zakresie.
Ostateczny termin zgłoszenia
udziału w imprezie – 16 marca 2007r.
Prosimy o kontakt:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Łobzie ul. Konopnickiej 41;
73-150 Łobez, tel.: 091 397 6097, email: promocja@lobez.net.pl
REKLAMA
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III MEMORIA£ SZACHOWY IM. G. BIEÑKOWSKIEGO
Nagrodzeni
Nagrodzeni uczestnicy III Łobeskiego Memoriału Szachowego im. Gabriela Bieńkowskiego o Puchar Inspektora Tadeusza Pawlaczyka Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinie
oraz III Wojewódzkich Mistrzostw
Policji w Szachach.
W uroczystości wręczenia pucharów i nagród udział wzięli: Antoni Gutkowski, Marek Kubacki, Zbigniew
Podgórski, Robert Rzeźnik, Ryszard
Sola, Elżbieta Kobiałka, Monika Kuźmińska, Teresa Bieńkowska, Grzegorz
Bieńkowski, Katarzyna Błaszczyk,
Ewa Radanowicz, Joanna Chabecka,
Henryk Musiał, Wanda Dąbrowska,
Elżbieta Mazur, Tadeusz Sikora, Zdzisław Szklarski, Krystyna Sola, Małgorzata Zieniuk, Marek Woniak, Andrzej
Jurzysta.
W kategorii open puchar Komendanta Wojewódzkiego oraz nagrodę finansową w wysokości 700 zł od rodziny Bieńkowskich otrzymał Maciej
Brzeski z klubu Polonia Trade Trans
Warszawa za zajęcie 1 miejsca. Klaudia
Kulon z klubu Hetman Koszalin (Mistrzyni Świata do lat 12, Mistrzyni
Świata do lat 14, aktualna Mistrzyni
Polski do lat 20, a ma lat 15!) otrzymał
puchar prywatny od Antoniego Gutkowskiego oraz nagrodę rodziny Bieńkowskich 500 zł i 200 zł (najlepsza
kobieta). Leszek Bąk z klubu CK DK
Chodzież otrzymał 400 zł, Oleg Poliszczuk ze Lwowa 300 zł, Piotr Mickiewicz z klubu Hetman Koszalin 200 zł.
Krzysztof Nadkierniczny otrzymał puchar od Marka Kubackiego Przewodniczącego Rady Powiatu
Łobeskiego oraz encyklopedię multimedialną jako najlepszy zawodnik z
powiatu łobeskiego i puchar oraz nagrodę od Moniki Kuźmińskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Węgorzynie
jako najlepszy zawodnik z gminy Węgorzyno. Jarosław Żłobicki otrzymał
puchar prywatny od Ryszarda Soli i
nagrodę jako najlepszy zawodnik z gminy Łobez oraz puchar od Marka Kubackiego Przewodniczącego Rady Powiatu
jako najlepszy zawodnik ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łobeskiego. Arkadiusz Skrilec z Reska otrzymał
puchar i nagrodę od Burmistrza Reska
jako najlepszy zawodnik z gminy.
Eugeniusz Stańczak z DPS Resko
otrzymał puchar i album jako najstarszy
uczestnik zawodów, album otrzymał także Jerzy Szczypkowski z DPS Resko.
W III Wojewódzkich Mistrzostwach Policjantów w Szachach Dżemil
Półtorzycki z Polic otrzymał puchar Inspektora Tadeusza Pawlaczyka Komendanta wojewódzkiego Policji w
Szczecinie oraz nagrodę za zajęcie 1
miejsca. Puchary i nagrody otrzymali:
Jacek Wieteska z Koszalina, Stechnij
Andrzej ze Stargardu. Nagrody otrzymali: Jerzy Świtała i Marek Orłowski ze
Szczecina. Nagrody wręczał Zbigniew
Podgórski, Robert Rzeźnik i Wanda Dąbrowska.
W kategorii szkół gimnazjalnych
zwyciężyła Dorota Jędruszek z UKS

Szachy Gryfice, otrzymała puchar
ufundowany przez Barbarę Wilczek
Burmistrza Dobrej i encyklopedię
multimedialną. W grupie chłopców
wygrał Patryk Górecki z Gryfina i
otrzymał puchar ufundowany przez
Jolantę Siekierę Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Dobrej i encyklopedię. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
Mariusz Śliwiński jako najlepszy
gimnazjalista z Łobza otrzymał puchar
ufundowany przez Elżbietę Kobiałkę
Przewodniczącą Rady Miejskiej w
Łobzie oraz nagrodę od Zdzisława
Szklarskiego Przewodniczącego Rady
Osiedla w Łobzie. Martyna Zieniuk z
Łobza otrzymała puchar i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Ryszarda
Solę Burmistrza Łobza.
Jan Mielczarek z Radowa otrzymał
puchar i nagrodę ufundowaną przez Zygmunta Bławździewicza Przewodniczącego Rady Gminy w Radowie i Józefa
Wypijewskiego Wójta Radowa. Nagrodę
otrzymał także Robert Radanowicz.
W kategorii klas IV – VI wygrał Kamil Puszkarek z UKS Szach w Gryficach. Otrzymał puchar i encyklopedię.
Monika Olejnik ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Łobzie była najlepszą wśród
dziewcząt i dostała puchar i encyklopedię. Zawodnicy, którzy zajęli 6 pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe podobnie jak w kategorii 0 – III.
Encyklopedie ufundowane przez
Arkadiusza Czerwińskiego otrzymali:
Kamil Skrilec (IV – VI) oraz Jakub Majchel i Oskar Grocholski (0 – III). Grażyna Karpowicz ufundowała puchar i nagrodę dla najlepszego zawodnika szkół
podstawowych z gminy Węgorzyno.
Otrzymała go Beata Nieradka z Gardna.
W grupie najmłodszej wygrała Dominika Walukiewicz ze Stargardu,
wśród chłopców Paweł Kowalczyk
także ze Stargardu. Otrzymali puchary
oraz encyklopedie multimedialne.
Puchary ufundowane przez Jolantę
Babyszko, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymał Patryk Otkało ze
Szczecina jako najmłodszy zawodnik
(5,5 roku) oraz Marcin Bieńkowski najlepszy uczeń tej szkoły w kat. 0 – III.
Tadeusz Sikora Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 uhonorował pucharami:
Justynę Świercz najlepszą zawodniczkę ze szkoły oraz Daniela Grzegorczyka z kl. 0 – III. Na koniec Marek Kubacki i Ryszard Sola uhonorowali Teresę i
Grzegorza Bieńkowskich za trzyletnią
bardzo efektywną pomoc organizacyjną i finansową przy przeprowadzaniu Łobeskich Memoriałów Szachowych im. Gabriela Bieńkowskiego. Pan
Marek Kubacki Przewodniczący Rady
Powiatu w Łobzie skierował ciepłe
podziękowania szachistom za bardzo
liczny udział oraz organizatorom za
wysiłek organizacyjny.
Henryk Musiał kierujący organizacją tegorocznego memoriału wypowiedział formułkę kończącą zawody.
Spotkamy się ponownie w pierwszą
sobotę marca 2008 roku.
Henryk Musiał

Organizacja

Organizacja III Łobeskiego Memoriału im. Gabriela Bieńkowskiego o
Puchar Inspektora Tadeusza Pawlaczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie oraz III Wojewódzkich
Mistrzostw policji w szachach.
Po raz kolejny Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat Łobeski” zorganizowało wielki turniej szachowy. Tym
razem za zgodą Pani Dyrektor Jolanty
Babyszko gościliśmy szachistów w
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w
Łobzie. Od wielu dni komitet organizacyjny pracował nad zorganizowaniem
tego Memoriału. Byli nimi: Teresa Bieńkowska, Grzegorz Bieńkowski, Jolanta
Babyszko, Joanna Chabecka, Andrzej
Jurzysta, Robert Kazienko, Elżbieta
Mazur, Daria Mierzwiak, Ksenia
Mierzwiak, Henryk Musiał, Marta
Nieradka, Marcin Pulkowski, Zofia
Osieczko, Małgorzata Sola, Łukasz
Sola, Marek Woniak. Sędziowania tak
wielkiej imprezy podjęli się łobescy nauczyciele i trenerzy szachów: Krystyna Sola, Małgorzata Zieniuk i Marek
Woniak. Otrzymaliśmy pomoc od pracowników firmy komputerowej CompBi Pana Grzegorza Bieńkowskiego, Pani
Dyrektor Jolanty Babyszko oraz nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 2, Pana Zbigniewa Podgórskiego Komendanta Powiatowego Policji i
jego pracowników. Narody finansowe
dla uczestników w kategorii open oraz
wydruk ponad 200 dyplomów zapewniła Pani Teresa Bieńkowska i Pan Grzegorz Bieńkowski. Puchary ufundował
Inspektor Tadeusz Pawlaczyk Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie,
Robert Rzeźnik Przewodniczący Zachodniopomorskiej IPA.
Puchary i nagrody ufundowały
wszystkie samorządy lokalne powiatu
łobeskiego. W ich imieniu występowali: Antoni Gutkowski Starosta Łobeski,
Marek Kubacki Przewodniczący Rady
Powiatu w Łobzie, Ryszard Sola Burmistrz Łobza, Elżbieta Kobiałka Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobzie,
Arkadiusz Czerwiński Burmistrz Reska, Grażyna Karpowicz Burmistrz
Węgorzyna, Monika Kuźmińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Węgorzynie, Barbar Wilczek Burmistrz Do-

brej, Jolanta Siekiera Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dobrej, Józef Wypijewski Wójt Gminy Radowo, Zygmunt
Bławździewicz Przewodniczący Rady
Gminy w Radowie, Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Łobeski”,
Jolanta Babyszko Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2, Tadeusz Sikora
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
Zdzisław Szklarski Przewodniczący
Rady Osiedla w Łobzie, Wanda Dąbrowska Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Policji w Łobzie.
Bardzo szybko na prośbę organizatorów zareagowała firma Pani Wiesławy Gałan ANA mieszcząca się przy ul.
Kościuszki 10, fundując piękne ubiory.
Owoce, słodycze i napoje otrzymaliśmy od Państwa Grażyny i Tadeusza
Moskali, którzy prowadzą piekarnie i
sklepy „Drożdżyk” oraz od Pani Haliny Dubickiej właścicielki sklepu spożywczego przy ul. Niepodległości 11.
Dodatkowe artykuły spożywcze zakupiliśmy dzięki pomocy Gminnym Komisjom Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dobrej i Łobzie. Nagrody rzeczowe ufundował także Pan
Kazimierz Dzieżak.
Na konto stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Łobeski” wpłynęły
pieniądze od Państwa Hanny i Grzegorza Jańców, Artura Barańskiego. Pomoc
otrzymaliśmy także od osób, które chcą
pozostać anonimowe.
Bezpłatne usługi noclegowe zapewniła nam Pani Bożena Pacholska
Dyrektor Łobeskiego Centrum Turystyki oraz Pan Krzysztof Uczciwek
Komendant OHP w Łobzie.
Przez kilka dni intensywnie pracowali łobescy licealiści: Ksenia, Daria,
Marta i Marcin.
Kaligraficznym pismem dyplomy
wypisywała Pani Zofia Osieczko.
Wszystkie nitki organizacyjne zbiegały się u Henryka Musiała. Wszystkim
osobom i ich instytucjom, które pomogły
nam przy organizacji III Łobeskiego Memoriału Szachowego im. Gabriela Bieńkowskiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie składam
serdeczne podziękowania.
Henryk Musiał
prezes zarządu Stowarzyszenia
„Bezpieczny Powiat Łobeski”
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5-letni Patryk Otka³o przyjecha³ z rodzicami ze Szczecina
W gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 2 w sobotę 203 zawodników
rozegrało 909 partii szachowych w różnych kategoriach wiekowych. W grupie
dzieci do lat 10 rewelacją były występy Patryka Otkało z Pałacu Młodzieży w
Szczecinie. Chłopiec ten ma dopiero pięć i pół roku, mimo to wygrał 5 partii z
dziewięciu, wyprzedzając 20 osób.
Oficjalne wyniki w tej grupie (kl. 0 – 3).
Nazwisko i Imię
Klub
Nazwisko i Imię
Klub
I Kowalczyk Paweł Stargard
I Walukiewicz Dominika
Stargard
II Śmieszek Wojtek Stargard
II Antolak Julia
Zieleniewo
III Laskowski Cezary Gryfino
III Kruszewska Justyna
Gryfino
IV Kapiszewski Mateusz Broczyno IV Nieradka Beata
Węgorzyno
V Gajkowski Kacper Kołobrzeg
V Grażewicz Katarzyna
Drawsko
VI Gągało Hubert
Stargard
Sędziowała Pani Krystyna Sola. Najlepsi zawodnicy z gmin: Łobez – Marcin
Bieńkowski, Resko – Jakub Majchel, Węgorzyno – Beata Nieradka. Grało 30
uczniów.
Oficjalne wyniki w grupie kl. IV – VI.
Nazwisko i Imię
Klub Nazwisko i Imię
Klub
I Puszkarek Kamil
Gryfice
Monika Olejnik
SP 2 Łobez
II Ziemba Damian
Gryfino
Szwacińska Izabela
SP 2 Łobez
III Czerski Jakub
Szczecin
Korczyńska Agnieszka
Drawsko
IV Kmieciak Paweł
Postomino
Świercz Justyna
SP 1 Łobez
V Dembowski Przemysław Szczecin Kruszewska Ewelina
Gryfino
VI Niżyński Andrzej Szczecin
Grzelak Kamila
Redło
VII Górak Gaweł
Stargard
Mierzwiak Kornelia
SP 1 Łobez
Sędziował Pan Marek Woniak. Najlepsi zawodnicy z gmin: Łobez – Olejnik Monika, Resko – Kamil Skrilec. Grało 50 osób.
Oficjalne wyniki w grupie gimnazjalnej.
Nazwisko i Imię
Klub Nazwisko Imię
Klub
I Górecki Patryk
Gryfino
Jędruszek Dorota
Gryfice
II Wnuk Wiktor
Gryfino
Martyna Zieniuk
Łobez
III Śliwiński Mariusz SP 2 Łobez
Sulikowska Marzena
Postomino
IV Brutkowski Daniel Szczecin
Żebielowicz Justyna
Gryfino
VCiupa Mateusz
Gryfino
Tobołkiewicz Anna
Węgorzyno
VI Sola Jędrzej
Łobez
Węglińska Róża
Drawsko
VII Korczyński Norbert Drawsko
Micewska Aleksandra
Drawsko
Sędziował Pan Marek Woniak.
Najlepsi zawodnicy z Gmin: Łobez – Mariusz Śliwiński, Węgorzyno – Daniel
Kowalski, Radowo – Jan Mielczarek. Grało 30 osób.
Oficjalne wyniki z III Mistrzostw
Nazwisko i Imię
I
Półtorzycki Dżemil
II
Wieteska Jacek
III
Stechnij Andrzej
IV
Świtała Jerzy
V
Orłowski Marek
VI
Karpiński Roman
VII
Wojciechowski Jan
VIII Żabczyński Robert
IX
Gołuch Tadeusz
X
Tofil Jan

Wojewódzkich Policji w Szachach.
Miejscowość
Police
Koszalin
Stargard
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Goleniów
Kołobrzeg

Rodzina Nadkiernicznych z Wêgorzyna oprócz pi³ki grywa tak¿e
namiêtnie w szachy
Oficjalne wyniki kategorii open.
Nazwisko i Imię
Klub
I Brzeski Maciej
Polonia Trade Trans
II Kulon Klaudia
Hetman Koszalin
III Bąk Leszek
CH DK Chodzież
IV Poliszczuk Oleg
Lwów – Ukraina
V Mickiewicz Piotr
Hetman Koszalin
VI Jędruszek Krzysztof
UKS Szach Gryfice
VII Ruczyński Krzysztof
DK Trzcianka
VIII Szuchnicki Adam Pałac Młodzieży Szczecin
IX Tofil Borys Solny
Zieleniewo
X Matla Mateusz
UKS Biały Pion Gryfino
XI Wełna Łukasz
UKS Biały Pion Gryfino
XII Tynny Krzysztof
Czaplinek
XIII Nadkierniczny Artur
Szczecin
XIV Pogorzelski Adrian
CK DK Chodzież
XV Adamowicz Katarzyna Hetman Koszalin
XVI Nadkierniczny Krzysztof Węgorzyno
Sędziowała Pani Małgorzata Zieniuk.

Ranking
2324 – pkt 8,5
2173 – pkt 7,5
2050 – pkt 7
2212 - pkt 7
2268 - pkt 7
2000 - pkt 6,5
2000 - pkt 6,5
2135 - pkt 6
2111 - pkt 6
2037 - pkt 6
1824 - pkt 6
1600 - pkt 6
2000 - pkt 6
1800 - pkt 6
1970 - pkt 6
1800 - pkt 6

W kategorii open startowało 77 uczestników. Najlepszym zawodnikiem z
powiatu łobeskiego był Krzysztof Nadkierniczny z Węgorzyna, zarazem najlepszy z gminy Węgorzyno. Z gminy Łobez najlepszy był Jarosław Żłobiki. Z Reska
– Arkadiusz Skrilec. Najstarszym zawodnikiem był Eugeniusz Stańczak z DPS
Resko (74 lata). Jarosław Żłobiki osiągnął najlepszy wynik z uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łobeskiego. 203 zawodników reprezentowało 38
miejscowości: Szczecinek, Warszawa, Koszalin, Chodzież, Lwów, Gryfice,
Trzcianka, Szczecin, Zieleniewo, Gryfino, Czaplinek, Węgorzyno, Gardno, Runowo, Słupsk, Wolin, Police, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Wałcz, Redło, Prusim,
Resko, Radowo, Goleniów, Międzyzdroje, Łobez, Zajezierze, Bonin, Ińsko, Drawsko, Postomino, Płoty, Broczyno, Konikowo, Łosośnica, Bełczna.
Obsługę komputerową Memoriału zabezpieczyła firma CompBi Pana Grzegorza Bieńkowskiego.
Opracował Henryk Musiał
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Pojecha³ z taczk¹
(ŁOBEZ) 20 lutego w Łobzie
przy ul. Armii Krajowej Wiesław S.
dokonał kradzieży taczki wartej 250
zł, należącej do Wiesława S.

Szczêœcie rowerzysty
(ŁOBEZ) 26 lutego o godz. 17:45
w Łobzie na ul. Waryńskiego Stanisław A. kierujący samochodem marki Fiat Scienna potrącił małoletniego
rowerzystę, który doznał powierzchownych otarć naskórka.

Napad za 1,50 z³
(ŁOBEZ) 26 lutego około godz.
20:20 w Łobzie na terenie promenady dwaj nieletni (lat 16) działając w
porozumieniu z dorosłą osobą, dokonali rozboju na Piotrze S. Szarpiąc
za odzież i grożąc pobiciem ukradli
mu 1,50 zł.

Kradzie¿ z przesy³ki
pocztowej
(RESKO) Między 4, a 22 stycznia
nieznany sprawca z przesyłki pocztowej nadanej w UP w Resku dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Nokia, wartości 200 zł, należącego do Tadeusza S.

Demonta¿ w¹skotorówki
(DOROWO)W nocy z 25 na 26
lutego w Dorowie nieznany sprawca dokonał kradzieży elementów
torowiska demontowanej kolejki
wąskotorowej. Straty w kwocie powyżej 250 zł poniosła firma „TIM”
z Gubina.

W³am do samochodu
(RESKO) 26 lutego w Resku przy
ul. Żeromskiego, nieznany sprawca
w nieustalony sposób otworzył
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drzwi samochodu i skradł radioodtwarzacz samochodowy marki Sony, oraz
latarkę akumulatorową, łącznej wartości 300 zł na szkodę Wiesława N.

Jazda z zakazem
(RADOWO WIELKIE – WOŁKOWO) 27 lutego o godz. 12:45 na
drodze Radowo Wielkie - Wołkowo,
Jerzy P. kierował rowerem wbrew
obowiązującemu wobec niego zakazowi sądowemu.
(ŁOBEZ) 1 marca około godz.
15:10 w Łobzie na ul. Niepodległości,
Wojciech W. kierował rowerem
wbrew zakazowi orzeczonemu przez
SR w Łobzie.
(ŁOBEZ) 3 marca około godz.
23:20 w Łobzie na ul. A. Krajowej,
Bogdan D kierował rowerem pomimo
orzeczonego przez sąd zakazu kierowania wszelkimi pojazdami.

Zbi³ szybê i siê sp³oszy³
(ŁOBEZ) 28 lutego około godz.
1:40 w Łobzie przy ul. Obr. Stalingradu, nieznany sprawca po uprzednim
wybiciu szyby w oknie wystawowym komisu RTV, usiłował dokonać
kradzieży radia. Zamierzonego celu
nie osiągnął z uwagi na spłoszenie
przez przechodnia. Rozbita szyba
kosztowała 10 zł.

Skod¹ w Forda
(ŁOBEZ) 28 lutego około godz.
11:50. w Łobzie na ul. Bema Konrad
W. zam. Ł., pow. łobeski, kierując samochodem marki Skoda Octavia nie
zachował należytej ostrożności i
uderzył w tył samochodu Frod Sierra
kierowany przez Przemysława D.
powodując uszkodzenia obu samochodów.

Napromilowani
(ŁOBEZ) 26 lutego o godz. 15:10 w Łobzie na ul. Ogrodowej Grzegorz S. kierował samochodem marki Renault znajdując się w stanie nietrzeźwości (4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 2 marca o godz. 3:55 w Łobzie na ul. Konopnickiej, Mateusz M. kierował samochodem osobowym marki Renault, znajdując się
w stanie nietrzeźwym (1,37 promila).
(KARNICE – SMORAWINA) 3 marca o godz. 17:20 na drodze Karnice – Smorawina, Mariusz K kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwym (0,44 mg/l).
(RESKO) 3 marca około godz. 23:00 w Resku na ul. W. Polskiego, Krzysztof G kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,15 mg/l).
(WĘGORZYNO) 4 marca o godz. 18:00 w Cieszynie Józef C., kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (1,2 promila).

INFORMACJE - POLICJA 997

tygodnik łobeski 6.03.2007 r.

Str
Str.. 19

KRZYŻÓWKA 10
Kolekcjoner anten
(ŁOBEZ) 28 lutego o
godz. 15:30. w Łobzie na ul.
Dubois nieznany sprawca
dokonał kradzieży anteny
od radia CB marki Midland
z samochodu Skoda Fabia.
Straty w kwocie 250 zł poniósł Paweł R.
(ŁOBEZ) 28 lutego w
godz 19:30 - 22:00 w
Łobzie przy ul. Ogrodowej, nieznany sprawca
dokonał kradzieży anteny
od radia CB z samochodu
Mercedes Vito. Straty w
wysokości 100 zł poniósł
Mariusz W.

Ranna kobieta
i dziecko
(STRZMIELE – RADOWO MAŁE) 28 lutego
około godz. 15:45 na drodze Strzmiele - Radowo
Małe, kierujący samochodem marki Opel Vectra Arkadiusz P. na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechał na
lewe pobocze drogi, w
wyniku czego samochód
dachował. W skutek dachowania obrażeń ciała
doznało dwoje pasażerów:
kobieta oraz dwuletnie
dziecko.

Szybot³uk
(ŁOBEZ) 1 marca około godz. 18:25 w Łobzie
przy ul. Rolnej, nieznany
sprawca rzucając kamieniem dokonał wybicia
szyby w autobusie zaparkowanym na terenie bazy
PKS. Straty w kwocie powyżej 500 zł poniósł PKS
Gryfice.

Wyniós³ z piwnicy
(WINNIKI) W okresie
pomiędzy 3 lutego, a 1 marca w Winnikach 14, nieznany sprawca po uprzednim
wyłamaniu drzwi piwnicy
dostał się do wnętrza
domu, skąd po penetracji
dokonał kradzieży patelni
elektrycznej, zlewozmywaka przenośnego, nesesera ze sztućcami oraz
dwóch wędek. Straty w
łącznej kwocie 3.400 zł poniósł Bogdan B.

Z³omiarze
(ŁOBEZ) W okresie
między 16 lutego, a 1 marca
w Łobzie przy ul. Węgorzyńskiej 12a Ioan R działając wspólnie i w porozumieniu z Adrianem B dokonali kradzieży 40 m. przewodu elektrycznego wraz z
mufami, wartości 287 zł,
działając na szkodę Mieczysława R. Ioan R zatrzymany i osadzony w PDOZ
do wyjaśnienia.

K³usownik
(RADOWO MAŁE) W
nocy z 27 na 28 lutego w
obrębie leśnym nr 327 Leśnictwa Dobra (gm. Radowo
Małe) nieznany sprawca zastrzelił jelenia. Straty w kwocie 5800 zł poniosło Nadleśnictwo Nowogard.

Potr¹cenie
(RADOWO MAŁE) 4
marca o godz. 11:00 w
R a d o w i e M ał y m Z b i gniew J., cofając samochodem Daewoo potrąc ił Z o f ię H , w w y n i k u
czego doznała ona skaleczenia głowy i ręki.

Z³odziej
wielobran¿owy
(KONIE) W okresie od
25 lutego do 4 marca w
miejscowości Konie (gm.
Radowo Małe), nieznany
sprawca wyłamując zamek
w drzwiach pomieszczenia gospodarczego dokonał kradzieży beczki z zawartością 40 litrów kukurydzy, oraz wyłamując rygiel do drugiego pomieszczenia gospodarczego
dokonał kradzieży dwóch
rowerów górskich, wózka
dwukołowego, elektrycznej piły tarczowej. Straty
na kwotę 1000 zł poniósł
Adam J.

Uwaga na sarny
(BŁĄTKOWO – BIENICE) 4 marca o godz.
18:25 na drodze Błątkowo Bienice, Wiesław D., kierując samochodem marki
Opel uderzył w sarnę, która nagle wbiegła na jezdnię, powodując uszkodzenie samochodu.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 8 brzmiało:
„Jedni na urlop drudzy w pole”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Karolina Płocka (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez),
Stanisław Kujawa (Dobra), Teresa Syjczak (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Stanisław Gawlik (Łobez).
Nagrodę wylosował pan Stanisław Kujawa z Dobrej.

Gratulujemy.
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HUMOR TYGODNIA

Prezes największej korporacji banków
na świecie był w szpitalu. Jeden z wiceprezesów przyszedł go odwiedzić z taką
wiadomością:
- Przynoszę Ci najlepsze życzenia od
naszego zarządu, abyś prędko wrócił do
zdrowia i żył sto lat. To oficjalne postanowienie przeszło większością głosów piętnaści do sześciu, przy dwóch wstrzymujących się.
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