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Z drugiej strony

Cicho, skromnie i spo³ecznie
tworz¹ obraz naszego miasta

Kazimierz Rynkiewicz
Kilka dni temu dziennik Fakt
podał, że pani Alina Kudyba z Jelcza
wygrała w sądzie sprawę przeciwko
spółdzielni mieszkaniowej, która
żądała od niej 20 tys. zł za wykupienie mieszkania na własność. Udowodniła ona, że spółdzielnia nie miała prawa żądać tej sumy, gdyż ona
spłaciła już w czynszu koszty mieszkania. Obliczyła, że winna jest spółdzielni 6 złotych i sąd przyznał jej
rację! Ona wyliczyła koszty budowy
mieszkania, zaś spółdzielnia chciała
je sprzedać odnosząc się w wyliczeniach do jego obecnej wartości rynkowej. Sejm ma niedługo przyjąć
ustawę, która umożliwi kupno
mieszkań spółdzielczych na własność za bardzo małe pieniądze. Te
wiadomości potwierdzają sens wysiłku i walki, jakiej podjęło się kilka
lat temu Stowarzyszenie Obrony
Praw Członków SM „Jutrzenka” i jej
przewodniczący pan Antoni Moroz.
Może warto, przy okazji zapowiada-

List do redakcji

nego walnego zebrania Stowarzyszenia, pokusić się o podsumowanie tych wysiłków i osiągnięć, przypomnieć, z jakiego punktu stowarzyszenie startowało i co osiągnęło. Jak
liczne i prozaiczne (z dzisiejszego
punktu widzenia), ale dokuczliwe,
były problemy ówczesne i jak długą
drogę trzeba było przejść, by obniżyć opłaty i dzisiaj podpisywać akty
notarialne. Jak wiele odbyło się dyskusji, jak wzrosła świadomość własnych praw i spółdzielczych spraw,
ale też jak ta działalność przetestowała ludzkie charaktery; kto wtedy i
dlaczego był przeciw, kto ostał się po
tych bojach, a kto załatwił przy okazji coś dla siebie i zniknął z horyzontu walki o prawa pozostałych członków. Jak zażarte i wyczerpujące były
to zmagania wie chyba tylko pan
Antoni Moroz, który uparł się, że
doprowadzi sprawy do finału i bywał
na wszystkich rozprawach sądowych, pisał pisma, wydawał własne
pieniądze i w zamian za to dorobił się
miana oszołoma. Takim oszołomem
była zapewne w Jelczu pani Alina
Kudyba, która w końcu wygrała
sprawę w sądzie. Takich oszołomów
było w Polsce wielu. To oni krok po
kroku kruszyli czerwone imperium

spółdzielni mieszkaniowych – siedliska nieusuwalnych prezesów,
aroganckich zarządów, władców nie
swoich mieszkań, żerujących na cudzych pieniądzach. A przecież ci ludzie nie zmieniają tylko spółdzielni
mieszkaniowych – zmieniając mentalność, zmieniają Polskę.
Tak jak skromny przecież nauczyciel ze skromnej szkoły w Starogródku Czesław Szawiel, o którym
tym razem przeczytałem w Kurierze
Szczecińskim, jak to udzielał lekcji o
historii regionu dzieciom w przedszkolu im. Krasnala Hałabały w
Łobzie, a jeszcze niedawno uczniom
w gimnazjum w Węgorzynie. Cicho,
skromnie, zupełnie społecznie.
I trzeba tu wspomnieć, co chodziło mi po głowie podczas oglądanej
imprezy, o panu Henryku Musiale i
jego już III Memoriale Szachowym
im. Gabriela Bieńkowskiego. Ta znakomicie zorganizowana impreza
przyciągnęła ponad 200 uczestników z całego województwa i kraju. Ci
ludzie naprawdę doceniają ją i wyrabiają sobie opinię o Łobzie. Rozmawiałem z przyjezdnymi i byli zachwyceni. Jakaż promocja miasta!
Wszyscy trzej wymienieni pracują na rzecz łobeskiej i powiatowej

społeczności cicho, skromnie i najzupełniej – podkreślam – najzupełniej
społecznie. To co ich łączy to to, że ani
razu nie dostali Smoków (za działalność społeczną, kulturalną, oświatową itp.). Nie dostało ich także Koło
Ekologiczne, które wykonało kawał
dobrej roboty dla społeczności łobeskiej. Gdyby w Łobzie pojawił się
Jarosław Kaczyński, mógłby rzucić
hasło – parafrazując to o ministerstwie spraw zagranicznych – odzyskajmy Smoki. Odzyskajmy je dla
prawdziwych społeczników. Ale jak
widać Łobez musi jeszcze poczekać
na swojego Kaczora. Póki co, ci co
robią cicho, skromnie i społecznie
jakoś przy okazji promują powiat. Ci
co mają go promować, nieskromnie i
aż nadto aspołecznie grzeją etaciki.

Praworz¹dnoœæ po polsku

30 stycznia br. (TŁ nr 05), w znakomitym felietonie pt.: “Nie po internet do burmistrz Karpowicz. Po pracę i pieniądze!”, red. Rynkiewicz dał
znakomitą wykładnię istoty gminy, a
tym samym fundamentów, na których winny opierać się zasady zarządzania dla dobra gminnej wspólnoty.
Niestety, ale wykładnia ta – jak słusznie zauważył – karykaturalne wręcz
przeciwieństwo znalazła w gminie
Węgorzyno, co spuentował On celnym sformułowaniem: “I pomyślcie
jeszcze, do czego pani Karpowicz
była potrzebna takim firmom tuzom
jak Mont Stal i Bioetanol. Czy firmy
obracające milionami nie stać na kupienie jakiegoś upadłego pegeeru? Do
czego w takim razie potrzebny im był
w tym interesie udział gminy? I czemu ludzie z Polic nie znaleźli miejsca
pod inwestycję bliżej swojej siedziby; pod Szczecinem, w Goleniowie,
Nowogardzie, a znaleźli Runowo? I
dlaczego tam nie ma takich spółek?
Czy tylko dlatego, że nie mają tak
genialnych burmistrzów jak Węgorzyno?”
Dziś można powiedzieć, że u
podłoża tej patologii, którą red. Rynkiewicz tak celnie ujmuje, jest niewydolność organów państwa z jednej
strony i bezdenna naiwność – by nie
powiedzieć bezdenna głupota – wyborców z drugiej. Jakby jednak na

sprawę nie spojrzeć, to skutek jest jeden: rachunek płacą podatnicy, a w tym
przypadku wszyscy mieszkańcy gminy Węgorzyno. Ale można też wysnuć
wniosek, że właśnie tak ma być. Gmina
powinna oddawać wspólny majątek
prywatnym spółkom. Tak powiedzieli
wyborcy gminy Węgorzyno w dniu 26
listopada 2006 roku, powierzając Grażynie Karpowicz mandat burmistrza
Węgorzyna. Z decyzją wyborców Węgorzyna zgadza się również niezawisły
sąd Rzeczypospolitej Polskiej umarzając postępowanie karne w tej sprawie
przeciwko Grażynie Karpowicz. Sąd
wprawdzie tak do końca nie rozgrzeszył Grażyny Karpowicz, bowiem
uznał, że wyrządzenie gminie szkody
tylko (!!!) na kwotę 112.000 złotych to
zbyt mało, by ją ukarać.
Nie wdając się w inne “drobne
uchybienia” burmistrz Karpowicz,
jak choćby bezprawne umorzenie
kilkudziesięciu tysięcy złotych podatku od nieruchomości prywatnej
firmie (też umorzone), można powiedzieć, że po mienie publiczne
(czyli nasze wspólne) można sięgać
zgodnie z prawem (czytaj: bezkarnie) i cieszyć się powszechnym poparciem pod jednym warunkiem:
brać dużo, ale nie za dużo!!!
A maluczkim wiatr nadal w oczy…
Bo jakżeż inaczej odnieść się do faktu,
iż w tym samym urzędzie, w którym w

glorii zwycięstwa bezkarności “króluje” burmistrz, a podległa jej skromna
urzędniczka Anna K. zostaje zwolniona z pracy, ponieważ wyrokiem
niezawisłego sądu Rzeczypospolitej
Polskiej została skazana za dobre serce. Została skazana podwójnie: musiała zapłacić 300 złotych grzywny i
odejść z pracy jako osoba skazana.
Otóż Anna K. dopuściła się rażącego
przestępstwa, ponieważ pozwoliła,
by na liście bezrobotnych pewna
mieszkanka gminy Węgorzyno
oprócz swojego podpisu złożyła także podpis za bezrobotnego męża, który z jakichś tam powodów nie mógł w
tym dniu osobiście stawić się przed
oblicze Wysokiego Urzędnika.
I nie ma się co dziwić, że w takich
to okolicznościach grupę radnych
Rady Miejskiej w Węgrzynie, grupę
opozycyjną wobec burmistrz Karpowicz, grupę walczącą o praworządność zaczyna się postrzegać jako niemalże “nawiedzonych”, natomiast
panią Grażynę Karpowicz jako osobę
bezzasadnie represjonowaną.
Wątek ten mógłby być jeszcze
bardziej rozwinięty i szeroko dokumentowany, bo i argumentów w zanadrzu bez liku, lecz – przyjmując
konwencję Pana Redaktora – czas
na puentę: ludzie otwórzcie oczy i
zacznijcie myśleć!
HR (dane do wiadomości Redakcji)
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Wies³aw Bernacki
dyrektorem
Zarz¹du Dróg
(ŁOBEZ) Po odejściu Krzysztofa
Wasicionka do Świdwina Zarząd Dróg
Powiatowych w Łobzie przez krótki
czas pozostawał bez szefa. Jego obowiązki pełnił do czasu rozstrzygnięcia
konkursu na nowe stanowisko, niedawno wybrany wicedyrektor jednostki Wiesław Bernacki. Do drugiego etapu rozstrzygniętego
niedawno konkursu zakwalifikował się tylko wicedyrektor. W drugim etapie komisja złożona z członków
zarządu powiatu wybrała na
stanowisko dyrektora byłego wicestarostę.
(gp)

Uchwalili bud¿et jako ostatni

Komendant Wojewódzki
oddala wiêkszoœæ zarzutów
(RESKO) Komendant reskiego posterunku przeniesiony został ostatnio do Łobza, co niektórzy “najlepiej poinformowani”
wiązali ze skargą wniesioną przez
rodziców podejrzanych o pobicie
na terenie liceum. Rodzice złożyli
w Komendzie Wojewódzkiej Policji skargę na - według nich - zbyt
gorliwe działania reskich policjantów. Skargę tę ostatnio rozpatrzył
komendant wojewódzki, który w
działaniach policjantów dopatrzył
się jedynie niedopatrzenia formalnego, polegającego na zbyt długim przetrzymaniu na reskim posterunku. Według komendanta
Zbigniewa Podgórskiego przeniesienie Arkadiusza Skrilca do
Łobza zaplanowane było już
wcześniej jeszcze przed aresztowaniem podejrzanych o pobicie i
wniesieniem w związku z tym
przez rodziców skargi na nadgorliwość policjantów.
(gp)
REKLAMA

(DOBRA) Rada miejska Dobrej
jako ostatnia w powiecie uchwaliła
budżet gminy na ten rok. W lutym
przełożyła głosowanie, by wyjaśnić
wszystkie wątpliwości, jakie zgłaszali radni opozycji.
Radni budżet mogli przyjąć już na
lutowej sesji, ale jak zauważył skarbnik
po dyskusji z radnym Markiem Kowalczykiem – przełożono głosowanie, by
wyjaśnić wątpliwości, jakie miało kilku
radnych opozycji. Pomimo spotkań w
komisjach radny Marek Kowalczyk
nadal miał wątpliwości, co spotkało się
z krytyką przewodniczącej rady, która
pod dyskusji poddała go pod głosowanie. Rada głosami 9 za i dwóch przeciwnych budżet uchwaliła.
Wcześniej skarbnik powiedział, że
na wniosek radnego Kowalczyka
przyjrzano się oszczędnościom, jakie
mają pojawić się w związku z założeniem energooszczędnego oświetlenia.
REKLAMA
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Skarbnik wnioskował, by 19,5 tys. zł z
tego tytułu przeznaczyć na auto dla
urzędu, gdyż stare „jest w stanie krytycznym” i zagraża bezpieczeństwu.
Radny Kowalczyk stwierdził, że po
odjęciu z gimnazjum 20 tys. zł i dodaniu
owych 19,5 tys. pieniądze te przeznaczyć na utworzenie (zatrudnienie) stanowiska do spraw pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych (unijnych).
Burmistrz Barbara Wilczek
stwierdziła, że bardziej opłacalne
jest wynajęcie firmy konsultingowej,
która opracuje projekty.
- W takim przypadku nie musimy
inwestować, bo firma bierze prowizję dopiero od pozyskanych środków. Jak nic nie załatwi, to nic nie dostanie. - powiedziała.
W tej sprawie Kowlaczyk nie dał się
przekonać i zagłosował przeciwko zakupowi auta i w konsekwencji później
przeciwko budżetowi.
KAR
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Koniec sporu o piwnice
(ŁOBEZ) Zakończył się proces przypisywania piwnic do
mieszkań i związane z tym przekształcanie spółdzielczych mieszkań własnościowych w mieszkania odrębnej własności (własne).
11 stycznia I Wydział Cywilny
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
uchylił wyrok Sądu Okręgowego
w Szczecinie z 10 kwietnia 2006
roku. Wyrok sądu okręgowego
dotyczył przynależności piwnic
do mieszkań. Zarząd SM „Jutrzenka” po przeprowadzeniu inwentaryzacji piwnic przystąpił do spisywania aktów notarialnych, zawierających części przynależne,
udział w gruncie i części wspólne.
Akt notarialny podpisał już między innymi przewodniczący Stowarzyszenia Obrony Praw Członków SM „Jutrzenka”, organizacji
walczącej od kilku lat o przypisanie piwnic jako części wspólnych
do mieszkań.
- Jestem usatysfakcjonowany
wpisaniem do aktu części przynależnych, loggi, udziałów w gruncie i udziału w częściach wspólnych – mówi Antoni Moroz. – Nie
jestem jednak zadowolony z poREKLAMA

wodu braku określenia wielkości
części wspólnych. Uważam, że
Zarząd SM nie dopełnił obowiązku, o spełnienie którego prosiłem
we wniosku o przekształcenie prawa własności z 18 lipca 2002 roku.
Wnioskowałem wówczas o określenie części przynależnych i części wspólnych, w klatce schodo-

wej, pralni, suszarni, wózkowni.
Zarząd winien określić części
wspólne dla danego bloku i części
wspólne dla wszystkich członków. Te części, według mnie, to
pomieszczenia użytkowe, handlowe i usługowe, a Zarząd określił je
słowami: „lokale o innym przeznaczeniu”. Lokale te zostały przypisane do danego bloku. Wygląda
na to, że inni członkowie mieszkający w blokach nie posiadających
takich lokali nie mają prawa do
wspólnego mienia.
Ciężko mi egzekwować nasze
prawa, gdyż działam praktycznie
sam, trzej członkowie sekretariatu
wręcz przeszkadzają mi. Potrzebne
jest zwołanie jak najszybciej walnego zebrania członków, na którym ostatecznie można rozstrzygnąć kwestię przyszłości Stowarzyszenia – dodaje.
Jak twierdzi prezes spółdzielni
Jolanta Wasielewska, mieszkańcy
Reska i Węgorzyna również mogą
składać wnioski o spisanie aktów
notarialnych. Brak szczegółowego określenia wielkości części
wspólnych prezes tłumaczy przepisami ustawy o spółdzielczości,
określającymi dokładnie charakter części wspólnych. W akcie
notarialnym znajduje się współczynnik określający wielkość
udziału w częściach wspólnych,
REKLAMA

będący ilorazem własności, części przynależnych i części wspólnych i przynależnych, nie przypisanych bezpośrednio do danego
mieszkania. Jolanta Wasielewska
nie zgadza się również z zarzutem
dotyczącym lokali użytkowych.
- Sklepy i inne lokale użytkowe
są własnością wszystkich członków spółdzielni. Żaden właściciel
wyodrębnionego mieszkania nie
posiada udziałów w sklepie, czy
innym lokalu znajdującym się w
jego bloku – dodaje.
Podpisywanie aktów notarialnych jest ostatnim i chyba najważniejszym etapem w życiu każdego spółdzielcy. Za kilka miesięcy, po wejściu przygotowanej
przez PO, a popieranej przez większość partii, ustawy o spółdzielniach, wykup mieszkań na własność może stać się prostszy i
tańszy. Posłowie zakładają bowiem wykup mieszkań w oparciu o
włożone w nie pieniądze, nie zaś
jak dotychczas o jego wartość rynkową. Po uwłaszczeniu swoich
członków spółdzielnie staną przed
dylematem dotyczącym swojej
przyszłości. Zarządy i spółdzielcy
za jakiś czas będą sobie musieli
opowiedzieć na pytanie: co dalej?
A władze - inwestować, budować
nowe mieszkania, czy też po prostu trwać jako zarządca.
(gp)
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Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
z³o¿y³a doniesienie
na Ryszarda Brodziñskiego

(ŁOBEZ – WĘGORZYNO) Artywało to, że nikt nie zwrócił uwagi, iż
stu, po co go napisał i czy odpowiada za
kuł „Sąd zbada czy doszło do wykroczepod tekstem podpisał się ówczesny
jego publikację.
nia” wywołał konsternację w węgoZapytany o to komendant KPP w
burmistrz Stanisław Konarski, a więc
rzyńskim urzędzie. Spowodowała ją
Łobzie Zbigniew Podgórski powiedział
on ponosi odpowiedzialność za treść
informacja o wciąż jeszcze znajdującej
nam, że policja nie badała zasadności
artykułu i zapewne pisał go z zamiarem
się na stronie gminy informacji o związzarzutu, lecz sprawdziła go tylko pod
umieszczenia na stronie urzędu, a więc
kach gminy z Bioetanolem i Montstawzględem formalnym.
z zamiarem rozpowszechnienia. Czy
lem. Zadzwonił do nas urzędnik magiZapytaliśmy byłego burmistrza Stamożna oddzielić autora od osoby, która
stratu informując nas, że artykułu
rozpowszechnia jego artykuł?
nisława Konarskiego co myśli o postatego już nie ma na stronie urzędu,
Okazuje się, że można, bo kto
wionych jego ówczesnemu
a jego dostępność związana
inny może tekst napisać, a
zastępcy zarzutach.
jest z jego własnym życiem w
kto inny może go rozpo- Powodem napisasieci. Artykuł ten został zinwszechniać i są to dwie
nia artykułu była chęć
deksowany w przeglądarce
różne odpowiedzialnoodparcia zarzutów sta„Google” i jest on nadal dości. Ale czy także w
wianych przez KWW –
stępny, pomimo wycofania go
przypadku, gdy mamy do
Powiat, Gmina
ze strony internetowej urzędu.
czynienia z urzędem, gdzie za
Wspólna Sprawa (komiMożna do niego nadal dowszystko odpowiada burtet wyborczy Grażyny
trzeć otwierając kopię
mistrz?
Karpowicz – przyp. red.),
strony, na której kiemówiących o niechętdyś się znajdował.
nym stanowisku
Artykuł w inczęści
byłych
ternecie, zawieradnych wobec
By³y
burmistrz
rający wstęp i
inwestycji BioStanis³aw Konarski
k a l e n d a r i u m Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
etanolu. - powiedziałań gminy w
dział.
sprawie utworzenia spółki z BioetanoOkazuje się, że obecna burmistrz
Burmistrz Konarski w wyborach
lem i spółki Bud Dom spowodował renie skarży treści artykułu, lecz jego zanie brał czynnego udziału. Jeszcze w
akcję burmistrz Grażyny Karpowicz,
mieszczenie na stronie internetowej
czasie kampanii wyborczej radni kopo objęciu przez nią stanowiska. Złogminy. Według niej znalezienie się tego armitetu obecnego wicestarosty Brodzińżyła ona doniesienie na policję, jakoby
tykułu na stronie
sposkiego wygrali przed sądem wyborczym
artykuł umieszczony na stronie interwodowane było
sprawę, gdzie udowodnili, że nie byli
netowej gminy naruszył przepis o zaprzez wiceburprzeciwko wspomnianej inwestycji.
kazie prowadzenia kampanii wyborczej
mistrza Ryszar- Informacja ta zamieszczona zostaw urzędach. Można tylko domyślać się,
da Brodzińskieła na moje wyraźne polecenie – rozwiedlaczego zarzutu nie postawiono w
go, który polecił
wa wątpliwości Stanisław Konarski.
czasie kampanii wyborczej (byłby rozpracownikowi
Sąd, jeżeli w ogóle dojdzie do rozstrzygnięty w trybie wyborczym w
urzędu jego zaprawy, będzie musiał najpierw wyjaciągu 24 godzin), tylko w ponad dwa
mieszczenie na
śnić, czy artykuł zawiera treści wybormiesiące po wyborach. Kilka faktów
stronie gminy.
cze, bo tylko jeżeli zawiera, jego
wskazuje, że jest to zemsta polityczna
B u r rozpowszechnianie można naburmistrz Karpowicz na jej konkurenmistrz
zwać agitacją wyborczą. Docie Ryszardzie Brodzińskim, przeciwKarpo- By³y wiceburmistrz
piero wtedy może szukać
ko któremu skierowała doniesienie. Na
wicz
sprawcy jego opublikowania.
Ryszard
Brodziñski
jakiej podstawie? Otóż – zapewne
Nam udało się ustalić go baropiera
przyciśnięty do muru – informatyk
dzo szybko.
(kr, gp)
swoje
stwierdził, że to ówczesny wiceburstanowisko na sporządzonej przez gminREKLAMA
mistrz Brodziński polecił mu umieścić
nego informatyka notatce służbowej.
tekst na stronie internetowej urzędu.
Co jednak zrobić, gdy burmistrz piNa ten temat została sporządzona nosze tekst z zamiarem jego publikacji w
tatka służbowa. Czy jednak pracownik
internecie i poleca komukolwiek, by to
urzędu wydający polecenie musi być
umieścił? Czy można ukarać np. sekrejego autorem?
tarkę za to, że wywiesza informacje na
Po złożeniu doniesienia węgorzyńtablicy ogłoszeń z polecenia swoich
zwierzchników? Policja niestety nie
ska policja przeprowadziła postępowanie w tej sprawie. Jak nas poinformowyjaśniła tej sprawy do końca, lecz
wał Ryszard Brodziński – odmówił on
skierowała ją do rozstrzygnięcia przez
składania wyjaśnień. Nas zainteresosąd. A wystarczyło zapytać autora tekREKLAMA

REKLAMA

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl
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NIK zajê³a siê tym ju¿ w 2003 roku

Komisja Rewizyjna
zajmie siê kwesti¹
odszkodowania dla ANR

(WEGORZYNO) Sprawa zobowiązań gminy wobec Agencji Nieruchomości Rolnych wróciła na ostatniej sesji rady w Węgorzynie. Radny
Tomasz Mielcarek zakwestionował
zasadność zapłaty odszkodowania
za całą działkę w Polchowie. Część
działki przeznaczono na inwestycje
związane z budownictwem komunalnym, nie na cele komercyjne co według radnego kłóci się z zapłaceniem
agencji odszkodowania za całą działkę. Drugą część przekazano aportem
spółce Bioetanol i to spowodowało
wystąpienie agencji o odszkodowanie, za niezgodne z celem użytkowanie przekazanego mienia. Wniosek
radnego zaowocował podjętą jeszcze tego dnia uchwałą o przekazaniu
sprawy pod obrady komisji rewizyjnej rady miejskiej.

Wniosek radnego zdaje się mieć
jednak słabe podstawy. Wystarczy
przypomnieć sobie pewne fakty. W
1999 roku gmina otrzymała za darmo
od ówczesnej AWRSP ziemię z budynkami na cele komunalne. Celem
tym miała być produkcja elementów
budowlanych na potrzeby budownictwa komunalnego. Cel ten znalazł się z zadaniach gminy. Gdy cztery lata później NIK skontrolowała
działalność agencji w zakresie wykorzystania mienia zgodnie z umowami okazało się, że gmina nie wykorzystała majątku zgodnie z deklarowanym wcześniej celem. „Działania Gminy w tym zakresie prowadzone w latach 1999-2002, kiedy Burmistrzem Gminy Węgorzyno była p.
Grażyna Karpowicz, nie wyszły
poza etap opracowania projektów i
uzgodnień, a i one zostały zaniechane” – stwierdzono w wystąpieniu
pokontrolnym.

Jak wynika z raportu NIK, gmina
dokonała w tym czasie daleko idących zmian w stosunku do zapisów
aktu notarialnego. „Dalsze działania Gminy wskazują, że następujące
po sobie decyzje były podejmowane w celu uzyskania przez osoby
trzecie, za minimalną odpłatnością,
praw własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa.”
Gmina podzieliła jedną z działek. Utworzyła z firmą MONTSTAL spółkę BUD-DOM, do której
wniosła aportem część działki o
wartości 275 tys. zł. Następnie
sprzedała 90% udziałów spółce

MONT-STAL z Polic za 288 tys. zł.
W 2002 r. na przekazanej działce
została ustanowiona hipoteka, która
posłużył za zabezpieczenie kredytu w
wysokości 1,6 mln zł, jaki zaciągnęła
spółka. W raporcie NIK stwierdzono,
że „W taki sposób majątek Skarbu
Państwa, przekazany nieodpłatnie
Gminie na określony cel, posłużył jako
dobre, minimalnie kosztujące kredytobiorcę, zabezpieczenie jego kredytu.”
Drugą część działki Gmina wniosła aportem do utworzonej w sierpniu 2002 r., także z udziałem Gminy,
spółki BIOETANOL, która m. in. miała produkować spirytus odwodnio-

ny do produkcji paliw. Spółka do
czasu zakończenia kontroli NIK
(styczeń 2004 już za rządów Stanisława Konarskiego) nie rozpoczęła
działalności.
Do czasu kontroli NIK agencja
nie interesowała się zbytnio swoim
majątkiem. W rezultacie wystąpienia agencji o odszkodowanie gmina
zapłaciła jej 491500 zł. Jedynym wyjściem z sytuacji było wówczas wejście z agencją na drogę sądową. Tak
zrobiło Ińsko i przegrało ostatnio
sprawę przed Sądem Okręgowym w
Szczecinie. Gmina walczy jednak
nadal. Czy słusznie?
(gp)
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Wybory so³tysów w gminie £obez

S¹ zmiany w kilku so³ectwach
(ŁOBEZ) W gminie wybory sołtysów są na półmetku. Przeprowadzono je w dziesięciu sołectwach. W
połowie z nich sołtysami zostały te
same osoby, w połowie nastąpiły
zmiany. W kilku wioskach było po
trzech – czterech kandydatów, w kilku dotychczasowi sołtysi nie mieli
konkurentów. Warto odnotować, że
w Łobżanach na zasłużoną „emeryturę” odszedł po 26 latach sprawowania
funkcji sołtysa pan Edward Bator.
Przyszedł więc czas na młodszych.
W Dobieszewie, Niegrzebii, Poradzu i Unimiu sołtysami zostały
osoby, które dotychczas pełniły tę
funkcję. Nie miały kontrkandydatów. Wybrano nowe składy rad sołeckich.
Dobieszewo. Sołtys – Stanisław
Polny (26 głosów). Rada sołecka:
Bożena Korniluk, Marian Kler, Stanisław Nazar, Roman Gandziarowski.
Niegrzebia. Sołtys – Alicja Mądraszek (12). Rada sołecka: Ryszard
Frymus, Grzegorz Sikorski, Krzysztof Mądraszek.
Poradz. Sołtys – Małgorzata Marek (33). Rada sołecka: Tadeusz Deuter, Marcin Wysocki, Marian Gryczak.
Unimie. Sołtys – Barbara Andryszak. Rada sołecka: Małgorzata
Żurowska, Danuta Różańska, Ewelina Ozimek, Maciej Kubryn.
W innych sołectwach odbyły
się prawdziwe wybory, gdzie momentami trwała zażarta walka o każdy głos, zaś zwycięzcy wygrywali
niewielką przewagą.
Bełczna. Tutaj startowały trzy
osoby. Barbara Kordyl otrzymała 27
głosów i tyle samo Stanisław Witkowski, a Wiktor Krupa – 8. Nastąpiła dogrywka, w której 33 głosy dostała Elżbieta Kordyl a trzy mniej
Stanisław Witkowski. Sołtys ubiegłej kadencji Elżbieta Bobowska nie
kandydowała.
Sołtys – Barbara Kordyl. Rada
sołecka: Marzanna Kielan, Stanisław Witkowski, Adam Trojanek,
Zdzisława Mrożek, Wiktor Krupa.
Bonin. Tu dotychczasowy sołtys Waldemar Zakrzewski musiał
stoczyć wyborczą walkę z dwoma
kandydatami; Jarosławem Abramowskim i Pawłem Michalewskim.
W pierwszej turze Zakrzewski dostał

30 głosów, Michalewski 20, a Abramowski 10. W drugiej turze wyborcy
Abramowskiego zagłosowali na
Michalewskiego, ale w efekcie było
to tylko 27 głosów, a Zakrzewski
dostał dodatkowe dwa, więc wygrał
przewagą 5 głosów.
Sołtys – Waldemar Zakrzewski.
Rada sołecka: Sławomir Pers, Anita Szulc, Teresa Wydra, Marian
Ferdynus.
Dalno. Tutaj, przy bardzo małej
frekwencji jak na największą wieś w
gminie, rozgorzała walka wyborcza o
sołtysowanie pomiędzy dotychczasowym sołtysem Zenonem Nowickim i trzema nowymi kandydatami.
W pierwszej turze głosy otrzymali:
Zenon Nowicki – 14, Grażyna Mądraszek – 18, Stanisław Piotrowicz –
9 i Tadeusz Dębicki – 8. W drugiej:
Zenon Nowicki – 23, Grażyna Mądraszek – 26.
Sołtys – Grażyna Mądraszek.
Rada Sołecka: Kamila Mosiądz,
Maria Łapińska, Krzysztof Kulczewski, Aneta Sikorska, Adam
Kogut.
Grabowo. Dotychczasowy sołtys Ryszard Bińczyk nie kandydował. W pierwszej turze Anna Sulejewska otrzymała 18 głosów, Grażyna Pawlaczyk – 14.
Sołtys – Anna Sulejewska. Rada
sołecka: Elżbieta Bułacz, Ryszard
Bas, Henryk Sulejewski.
Klępnica. Sołtysem była i ponownie została Stanisława Bobko.
Rada sołecka: Ryszard Brygoła, Czesława Gajlewska, Katarzyna Wasilewicz.
Łobżany. Po wspomnianym długoletnim sołtysie Edwardzie Batorze
mieszkańcy na tę funkcję wybrali
Grzegorza Piotrowicza. Rada sołecka:
Agnieszka Sarnecka, Małgorzata
Dobrzańska, Wioletta Rafalczyk. (r)
POZOSTAŁE TERMINY
WYBORÓW
12 bm. Suliszewice, godz. 18.00.
13 bm. Meszne, godz. 17.00.
14 bm. Prusinowo, godz. 16.30.
14 bm. Worowo, godz. 18.30.
15 bm. Rożnowo, godz. 17.00.
16 bm. Tarnowo, godz. 16.00.
16 bm. Rynowo, godz. 18.00.
19 bm. Karwowo, godz. 18.00.
20 bm. Zajezierze, godz. 16.00.
20 bm. Zagórzyce, godz. 18.00.

Wybory so³tysów w Resku

Rozpoczynaj¹ konsultacje
(RESKO) Wybory w gminie
Resko odbędą się w późniejszym
terminie z powodu prowadzonych
konsultacji w sprawie podziału
sołectw na mniejsze (pisaliśmy o
tym niedawno). Konsultacje roz-

poczynają się 19 marca i dopiero
po nich rada miejska ustali kalendarz wyborów. Ostateczny termin
na ich przeprowadzenie mija 12
maja, pół roku po wyborach samorządowych.
KAR
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Nowi so³tysi w gminie Dobra

Rzeczpospolita
babska

(DOBRA) Po wyborach w Dobrej
można powiedzieć, że gminą rządzi
Rzeczpospolita babska. Oprócz kobiet burmistrza, sekretarza i przewodniczącej rady teraz kobiety
będą rządzić sołectwami. Na osiem
sołectw sołtysami zostało tylko
dwóch mężczyzn.
W Anielinie sołtysem ponownie został Janusz Królewicz, który
nie miał kontrkandydata. Sołtys jest
także radnym rady miejskiej. Podobnie jest w Bienicach, gdzie nadal
sołtysować będzie Elżbieta Owsińska, także radna rady miejskiej.
W Dobropolu nowym sołtysem
została Iwona Sokół. Poprzedni sołtys
Władysław Łojek nie startował. Kontrkandydatem Iwony Sokół (otrzymała
33 głosy) był Roman Hirniak, którego
poparło 15 mieszkańców.
W Grzęźnie, po śmierci sołtysa
i radnego Stanisław Jurczaka, do
wyborów stanęło troje kandydatów.
Bożena Płuciennik otrzymała 7 głosów poparcia, Honorata Augustyn
– 11, a Andrzej Drapikowski – 34 i to

on został nowym sołtysem sołectwa.
W Błądkowie sprawami wsi nadal będzie zajmować się radna poprzedniej kadencji Anna Jarczewska. Nie zmienił się także sołtys
Krzemiennej; została nim ponownie
Jolanta Mikołowska.
Zmiana nastąpiła w Tuczy. Dotychczasowy sołtys Wojciech Gromadzki nie pojawił się na wyborach,
więc o tę funkcję starali się Stanisław
Olender, który otrzymał 15 głosów
poparcia, ale przegrał z Martą Sadłowską, którą poparło 22 mieszkańców i to ona będzie sołtysować tej wsi.
Także Wojtaszyce mają nowego
sołtysa. Została nim Zenobia Krzak,
której mieszkańcy powierzyli tę
funkcję 15 głosami. Paweł Filipiak
otrzymał 8 głosów, zaś były sołtys
Eugeniusz Garwol tylko 4.
Podczas piątkowej sesji burmistrz Barbara Wilczek życzyła
nowo wybranym sołtysom owocnej
pracy. Gratulacje odebrali m.in. Iwona Sokół i Zenobia Krzak (na zdjęciu)
oraz Andrzej Drapikowski. KAR

Wybory so³tysów w gminie Wêgorzyno

Trzy so³ectwa
po wyborach

(WĘGORZYNO) W minionym
tygodniu wybierano sołtysów w
trzech sołectwach. W dwóch mieszkańcy powierzyli sprawowanie tej
funkcji dotychczasowym osobom, w
trzecim wybrano nowego sołtysa.
W Chwarstnie i Trzebawiu nie było
konkurentów wobec dotychczasowych
sołtysów i to oni pozostali sołtysami.
W Chwarstnie – Wiesława Kuczyńska,
w Trzebawiu – Hieronim Cierpisz.
Zmiana nastąpiła w Cieszynie; do-

tychczasowa sołtys Henryka Lewandowska nie ubiegała się ponownie o tę
funkcję, więc mieszkańcy musieli dokonać nowego wyboru. Mogli wybrać spośród trzech kandydatów i – jak pokazują
wyniki - wybór okazał się trudny, bo
wyborcy podzielili się prawie po równo. Nieznaczną liczbą głosów wygrał i
sołtysem został Mariusz Rataj, który
otrzymał 27 głosów, Małgorzata Błażczyk dostała 24 głosy, a Jerzy Banaś – 23.
Dzisiaj, od Mielna, rozpoczyna się następna tura wyborów.
KAR
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Liga Ochrony Przyrody Szwaczki w „Kaskach”
reaktywowana
(ŁOBEZ) Zapowiadana u
progu nowej kadencji reaktywacja powiatowej Ligi Ochrony Przyrody doszła do skutku.
Miłośnikom przyrody pod
skrzydłami ligi przewodzić będzie w powiecie Ewa Ciechańska, kierownik wydziału
ochrony środowiska i infrastruktury komunalnej w łobeskim magistracie, wybrana na
to stanowisko 2 marca w czasie spotkania w siedzibie Nadleśnictwa Łobez.
(gp)

15 tysiêcy dla CIS
od Radowa Ma³ego
(RADOWO MAŁE) Wójt gminy
rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową
i społeczną osób dotkniętych wyREKLAMA

kluczeniem społecznym na rok 2007.
Komisja konkursowa po analizie
oferty postanowiła udzielić dotacji
dla Stowarzyszenia Współistnienie
Centrum Integracji Społecznej „Od
Nowa” w wysokości 15 tys. zł. (r)

foto archiwum
(ŁOBEZ) Ziejące pustką hale
produkcyjne po dawnych „Kaskach” mogą stać się w najbliższym czasie miejscem kolejnej inwestycji. 16 marca ma odbyć się
przetarg na dzierżawę hali i gruntu. Do przetargu zgłosić się ma
firma krawiecka ze Stargardu
Szczecińskiego, planująca zatrudnienie około 50 osób.

- Firma na pewno przystąpi do
przetargu, wystąpiła już bowiem do
Powiatowego Urzędu Pracy w celu
pozyskania odpowiednich pracowników. Z tego co wiem rozmowy są
już daleko posunięte, są już nawet
wytypowane osoby, które znajdą
tam pracę – stwierdził na piątkowym
spotkaniu z mediami wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
(gp)
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WYDARZENIA

Gimnazjum budowane
niezgodnie z planem

Rada przekazuje
pe³nomocnictwo
Monice KuŸminskiej

(WĘGORZYNO) Rada miejska
postanowiła udzielić pełnomocnictwa w postępowaniu przeciwko burmistrz Grażynie Karpowicz przewodniczącej rady Monice Kuźmińskiej.
Uchwałę tę zgłosił do porządku obrad
radny Eugeniusz Kołodyński, argumentując, że mimo umorzenia zarzutu
wobec burmistrz poszkodowana
strona ma prawo złożyć zażalenie i w
sytuacji, gdy reprezentantem gminy
jest jednocześnie oskarżona przekazanie takiego pełnomocnictwa jest
konieczne w celu prowadzenia dal-

Ale to ju¿ by³o
Dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Rynkiewicza na łamach Starego Tygodnika Łobeskiego mogłem w odcinkach zamieścić historię łobeskiego liceum (1945 – 1991).
Wiele osób w rozmowach ze mną
udzieliło mi wiele życzliwych uwag
REKLAMA
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(WĘGORZYNO) Prace związane z budową węgorzyńskiego gimnazjum mogą zatrzymać się nawet
na kilka miesięcy. Mogą, czy jednak
tak się stanie zależeć będzie od decyzji Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

z budową poinformowała już w piątek
nadzór budowlany. Rozpoczęta budowa odstaje bowiem od przygotowanego wcześniej planu. Nadzór
nad pracami budowlanymi pełni
wybrane w drodze konkursu jeszcze
w poprzedniej kadencji Przedsię-

Temat budowy gimnazjum stanął
na ostatniej sesji rady. Radny Tomasz Mielcarek zapytał o nieprawidłowości związane z procesem budowy. Burmistrz Grażyna Karpowicz poinformowała zebranych, że
o nieprawidłowościach związanych

biorstwo Obsługi Inwestycji ze Stargardu Szczecińskiego. Winą za niezgodną z planem budowę burmistrz
Karpowicz obarczyła poprzednich
burmistrzów. Nadzór budowlany
może zatrzymać inwestycję na kilka
miesięcy.
(gp)

szego postępowania. Przeciwko
uchwale zagłosowali radni popierający obecną burmistrz. Wstrzymali się
radni Adam Hlib i Marcin Szostakiewicz. Radny Hlib zapytał się o moc
prawną podjętej uchwały.
- Ustawa o samorządzie gminnym nic nie mówi o sytuacji, w której
oskarżony reprezentuje jednocześnie stronę poszkodowaną – stwierdził radca prawny gminy. – To czy
podjęta uchwała jest zasadna zależeć będzie od nadzoru prawnego
przy wojewodzie.
(gp)

i sprostowań. Odniosę się do nich
już niedługo. Dlatego proszę osoby
zainteresowane poprawkami o pisemne zgłaszanie uwag osobiście
lub na adres domowy. Chętnie skopiuję dokumenty, zdjęcia, notatki,
świadectwa.
Henryk Musiał,
Łobez, ul. Przechodnia 25.

REKLAMA
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WYDARZENIA

Nie bêdzie umorzeñ,
bêd¹ eksmisje
(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza zapowiada koniec umorzeń za zaległe
czynsze mieszkaniowe. Gmina przygotowuje się do eksmisji i planuje
adaptację pod lokale mieszkalne
byłego biurowca w Prusinowie i
budynku ciepłowni na ulicy Budowlanej w Łobzie. W biurowcu powstać
ma kilkanaście mieszkań. Budynek
przy Budowlanej ma być podwyższony o jedną kondygnację i zamieniony w budynek mieszkalny. Znaleźć ma się także w nim mieszkanie dla
osób niepełnosprawnych.
- Lokatorzy z dużym zadłużeniem
dostają propozycje zamiany mieszkań od właścicieli innych lokali, którzy gotowi są nawet pokryć zadłużenie, ciążące na tych mieszkaniach –
mówił na spotkaniu z mediami wiceburmistrz Ireneusz Kabat. - Dłużnicy
jednak nie chcą się na to zgodzić i
twierdzą, że skoro gmina nie posiada
mieszkań zastępczych, to nic w tej
kwestii się nie stanie. Zaprosiłem
dłużników na spotkanie we wtorek,
na którym poinformuję naszych
dłużników, że albo zgodzą się na za-

mianę, albo wiosną zostaną eksmitowani. W tej chwili mamy 20 wyroków
eksmisyjnych. W większości są to
pojedyncze osoby, w skład tej liczby
wchodzą cztery rodziny. Zadłużenie
jednego z mieszkań o dość wysokim
standardzie sięga nawet 10 tys. zł.
Wychodzimy teraz z założenia, że
umarzania zachodzić będzie jedynie
w sytuacjach szczególnych. Nawet
jeżeli to nastąpi to będziemy starać
się, by dłużnik wykonał na rzecz
gminy jakąś pracę. Spodziewamy się
ostrych sporów w tym temacie, ale
nie zamierzamy utrzymywać nadal
sytuacji, w której gmina ponosi straty, a należności nie są ściągane. mówił wiceburmistrz.
Tyle gmina. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” skupiająca kilka tysięcy lokatorów dysponuje
obecnie jednym wnioskiem o eksmisje w Resku. W Łobzie przygotowywany jest drugi wniosek oraz licytacja mieszkania za długi. Resko z powodu braku mieszkań socjalnych
będzie musiało zapłacić gminie odszkodowanie.
(gp)

List do redakcji

Szanowna Redakcjo!
Po raz kolejny okazuje się, że
kampania wyborcza to jedno, a rządzenie to drugie. W kampanii wyborczej obiecywało się, że niekorzystną umowę zawartą pomiędzy
Gminą a PWiK rozwiąże się natychmiast. Ale jak można rozwiązać umowę z kolesiem, z którym ma
się wspólne zainteresowania, a
okrzykiem na powitanie jest „dasz
bór”. Jak można kolesiowi wyrządzić taką krzywdę. Niech koleś
dalej robi co chce i niech się bogaci kosztem społeczeństwa, mimo
sprzeciwu wielu osób. Może i by
niekorzystną umowę rozwiązało
się, ale na przeszkodzie stają niektóre przyjaciółki i niektórzy przyjaciele kolesia od wspólnego zainteresowania z domku przy ul. Niepodległości 13. Przyjaciele ci na
czele z panią noszącą wieczną

żałobę, z braciszkiem tego pana co
obiecywał i z panem od ładnej opalenizny podsuwają panu co obiecywał dziwnych „kontrolerów”
mających na siłę stwierdzić, że
wszystko jest w porządku, a rzeczywiście nie jest. Odpowiednio
dobrani panowie od kontroli
sprawdzają, czy pani uważająca się
za najlepszą księgową w Unii Europejskiej zasłużyła na pozytywną
ocenę z matematyki, nie odnoszą
się jednak do widocznych gołym
okiem nieprawidłowości. Szanowna Redakcjo, ale teraz koleś tego
pana, co obiecywał, przegiął. Każe
sobie pielgrzymować wybrańcom
narodu do siebie i ich nawraca. Takiego cyrku to jeszcze w tym mieście
nie było nawet za czasów pana „R”.
Czekający na radykalne
i zdecydowane zmiany.
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Wczoraj zaczê³y dzia³aæ s¹dy 24-godzinne

Bat na
chuliganów
(KRAJ) Wczoraj w całym kraju zaczęły działać sądy 24-godzinne. Oznacza to, że jeżeli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku lub jeździe pod wpływem alkoholu może zostać skazany w ciągu
doby. Prezes Sądu Rejonowego w
Łobzie powiedział nam, że tutejszy sąd jest przygotowany do takich szybkich rozpraw.
Pomysł powołania do życia sądów, które by rozpatrywały sprawy
w ciągu 24 godzin narodził się prawie
rok temu, po wybrykach chuligańskich po meczu ligowym pomiędzy
Legią Warszawa a Wisłą Kraków.
Ma to też być odpowiedź na nieskuteczną jak do tej pory walkę z kierowcami jeżdżącymi pod wpływem alkoholu i inne mniejsze przewinienia.
Podstawą szybkich orzeczeń, ale
z zachowaniem wszelkich procedur
wymiaru sprawiedliwości, mają być
mocne dowody w każdej sprawie.
Oznacza to mobilizację policji i prokuratury, które będą musiały szczególnie starannie zbierać dowody
w tych właśnie sprawach. Szczególnie chodzi w tym przypadku o
dokumentowanie wybryków chuligańskich, niszczenia mienia i
drobnych kradzieży, gdy złapano
złodzieja na gorącym uczynku.
Można się spodziewać, że najczęstszymi sprawami, jakie będą
przez te sądy rozpatrywane będą
sprawy pijanych kierowców, gdzie
najłatwiej jest udowodnić winę.
Wystarczy dmuchnięcie w alkomat. Sąd jednak prześwietli wtedy
naszą karalność w rozbudowywanym systemie informacyjnym. Jak
nam powiedział prezes Sądu Rejonowego w Łobzie Tomasz Szaj,
sprawdzenie może nastąpić w ciągu godziny, gdyż Łobez ma połączenie z Krajowym Rejestrem Karnym w Szczecinie.
REKLAMA

- Jesteśmy przygotowani do trybu 24-godzinnego. Gdy pod koniec
roku uchwalono tę ustawę mieliśmy
na przygotowanie się trzy miesiące.
Problemów nie powinno być. - zapewnił nas prezes Szaj.
Jednak do końca nie wiadomo,
jak to zafunkcjonuje, zwłaszcza w
Łobzie, gdyż jest tu zaledwie jeden
adwokat, a sądzeni mają prawo do
obrońcy z urzędu, jeżeli nie wskażą
swojego obrońcy.
Sądy doraźne mają zajmować
się tylko przestępstwami zagrożonymi karą do pięciu lat więzienia,
przy czym wyrok nie będzie mógł
przekroczyć dwóch lat. Jeżeli będą
wątpliwości w danej sprawie i nie
uda się ich wyjaśnić w ciągu doby,
sprawa trafi do zwykłego trybu
postępowania.
Teraz wszystko zależy od nastawienia do takiego trybu sędziów, prokuratorów i policjantów.
Oby nie skończyło się to przysłowiową chmurą, z której będzie mały
deszcz. Jak podała wczoraj szczecińska telewizja, pierwszy wyrok w
trybie doraźnym zapadł w Świdwinie. Ukarano... pijanego rowerzystę. To oczywiście najprostszy
sposób na statystyczne wykazanie się w tej sprawie. Niskie wyroki
w zawieszeniu lub umarzanie spraw
ludzi na stanowiskach, którzy
łamią prawo, mają się nijak do coraz częstszych wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności
nietrzeźwych rowerzystów, którzy
przecież jak już, to ryzykują jedynie
własne życie. Ta niewspółmierność
w ocenie sądów niestety nie przysparza im społecznego zaufania i
nie w tym kierunku sprawiedliwość
powinna podążać. Poczucie sprawiedliwości a poczucie bezpieczeństwa
to dwie zupełnie różne sfery życia.
Walcząc o jedną sądy nie powinny
zapominać o drugiej.
KAR
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INFORMACJE

Spokojnie na Spokojnej

(ŁOBEZ) Ulica Spokojna w
Łobzie. Spokój jakiego możemy tam
doświadczyć wiąże się chyba ze
spokojem, z jakim poprzedni włodarze miasta podchodzili do tej ulicy.
Po lewej stronie, idąc od ulicy Chopina równie spokojnie płynie sobie
nieokreślonego pochodzenia rzeczka. Po prawej leżą sobie niczym nie
wzruszone śmieci, pamiętające jeszcze ostatnie „Sprzątanie Świata”. Z
reprezentacyjnej, vipowskiej wręcz
jak na łobeskie warunki ulicy Chopi-

na na koszmarną wręcz Spokojną.
Wzdłuż ulicy brakuje chodnika, a
pobliskie rozwalające się płoty i wysublimowane grafitti dopełniają ponurego obrazu całości. A dzieci z
pobliskiej szkoły i przedszkola
patrzą się i uczą... W Łobzie takich
miejsc jest wiele. Ulica ta jeszcze w
tym roku wyremontowana ma zostać
środkami starostwa i gminy. Powiat
zrobić ma drogę i chodnik, gmina zaś
ma zająć się gospodarką wodno –
ściekową. Trzymamy kciuki. (gp)
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Promowanie bez pomys³u
(ŁOBEZ) Nowe władze to
nowe pomysły. Zarówno w gminie jak i w powiecie dużo mówi się
teraz o potrzebie promowania naszego regionu. W tym celu choćby
skoordynowana ma zostać chronologia wydarzeń kulturalnych i
sportowych w powiecie. W tym
celu zapewne nowe władze powiatu duży nacisk kładą na „Babę
Wielkanocną”, pierwszą tej wiosny poważną imprezę w Łobzie,
współorganizowaną w tym roku z
Zamkiem Książąt Pomorskich w
Szczecinie. W tym celu zapewne
tegoroczna impreza ma odbyć się
w niedzielę na placu przed biblioteką, w przeciwieństwie do poprzedniego roku, kiedy to zorganizowaną w dla wielu pracującą
sobotę „Babę” umiejscowiono na
tyłach ŁCT. Jak widać spece od
promocji uczą się na błędach.
Uczą się jednak powoli. Wciąż
brakuje profesjonalnego podejścia
do kwestii promowania gminy, czy
powiatu.
Informowanie mieszkańców
gminy o podjętych przez urząd
działaniach, czy też kupowanie
długopisów z napisem „Łobez”
mija się chyba z celem, bo adresatami takich działań są w głównej
mierze mieszkańcy, których agitowanie, czy przekonywanie do własnego miejsca mija się chyba z
celem. Zresztą i z tym różnie
bywa. Wystarczy spojrzeć na internetowe strony naszych urzę-

dów. Pod tym względem najlepiej
wygląda strona łobeskiego urzędu.
Blado przy niej wypada jednak witryna starostwa. Zwłaszcza jego
urzędowa część, Biuletyn Informacji Publicznej, w którym brakuje choćby protokołów z komisji i
sesji. Na stronach pozostałych
gmin wygląda to różnie, a najbardziej aktualną wydaje się strona
Węgorzyna.
Działań promujących region
na zewnątrz jest naprawdę niewiele. Zorganizowany w ubiegłym roku turniej unihokeja wiosny jeszcze nie czyni. Brakuje
też zaistnienia regionu w szerszym, medialnym i zauważalnym
choćby w województwie kontekście. W ubiegłym roku o naszym regionie głośno było dwa
razy. Latem, gdy u pewnej
mieszkanki jednej z leżących nieopodal Reska miejscowości znaleziono krzaki marihuany i kilka
miesięcy później, gdy w Łobzie o
stanowisko burmistrza ubiegało
się dwóch kandydatów o takich
samych nazwiskach i imionach.
Później długo, długo nic, a promowanie regionu przy pomocy
orkiestry, czy choćby ukazującego się od pewnego czasu w internecie gminnego periodyku stawia nas przed pytaniem - co
chcemy sprzedać i kogo sobą zainteresować. Czy chcemy stać
się ośrodkiem lokalnego produktu, stolicą hokeja halowego, czy

OG£OSZENIE

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

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.

też chcemy tu po prostu ściągnąć
inwestorów i tworzyć miejsca
pracy. W działaniach promocyjnych widoczny jest wyraźnie
chaos wynikający nie tyle z braku koordynacji działań, co z braku konkretnego pomysłu na to,
czym chcemy zaistnieć. Robienie wszystkiego po trochu mija
się z celem, zważywszy na słabe środki i nieumiejętność wykorzystania środków dostępnych.
Mam przed sobą listę środków unijnych wykorzystanych
w formie grantów przez pracującego do niedawna w Gryficach urzędnika odpowiedzialnego za promocję. I tak ze
środków unijnych w 2004 roku
pozyskano 45856 euro na
opracowanie koncepcji rozwoju turystyki rowerowej w
powiecie gryfickim, w 2005
roku na dostosowanie oferty
edukacyjnej powiatu pozyskano 8940 euro, a na zorganizowanie Dni Gryfic pozyskano
przy pomocy Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej
13600 zł. Ile takich środków
pozyskano u nas?
Przed promocją i odpowiedzialnymi za nią naprawdę jesz-

cze długa droga. Wróćmy do internetu, stosunkowo taniej i dość
skutecznej formy promocji. Z
tym również nie najlepiej. Na
stronie łobeskiego urzędu ciekawski turysta może dowiedzieć
się, że jest u nas stadnina koni i
klub jeździecki. Na stronie powiatu może zobaczyć lokalne zabytki
kulturalne, które ktoś zapomniał
tam umieścić. Na tej samej stronie
jako wydarzenie z regionu możemy obejrzeć zdjęcia z ubiegłorocznego otwarcia drogi powiatowej
(zbudowanej zresztą w połowie).
Za wydarzenie kulturalne na tej
stronie ktoś uznał ubiegłoroczne
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Rozumiem, że z wydarzeniami kulturalnymi jest u nas dość
kiepsko ale to już chyba przesada.
Największą bolączką tego,
nieraz wydaje się, że za ciasnego
powiatu jest brak kadr gotowych
podjąć się tego zadania i zastąpić
tych, którym to zbytnio nie wychodzi lub po prostu się nie chce.
Nawet jeżeli ktoś z nowo wybranych włodarzy miasta czy powiatu ma jakąś wizję i pomysł, to
i tak realizuje je w oparciu o zastaną ekipę. Dotyczy to nie tylko
promocji.
(gp)

OG£OSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Resku ogłasza
przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż
maszyn rolniczych wg zestawienia.
Przetarg odbędzie się 27 marca o godz. 13 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej
w Resku przy ul. Wojska Polskiego 40. Organizator przetargu odstępuje od poboru
kwoty wadium od uczestników przetargu. Przedmiotowe maszyny można oglądać
na terenie siedziby DPS w dniu przetargu w godzinach od 11 do godz. 1230. Zawarcie
umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia. Nabywca jest zobowiązany do
zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po zakończeniu przetargu w kasie DPS. Nabywca ponosi wszystkie koszty załadunku oraz transportu przedmiotu z terenu DPS
do miejsca swojej siedziby. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania
środka z przetargu, korektę ceny wywoławczej w każdej chwili bez podania przyczyny. Ponadto oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady, uszkodzenia części oraz wady montażu. Do ceny nabycia zostanie doliczona kwota
wyceny rzeczoznawcy w wysokości 3% ceny wywoławczej danego środka.

WYKAZ
L.p.
typ urządzenia
nr rej.
1. Przyczepa jednoosiowa
SZE 228N
2. Przyczepa Autosan D47
SZF 986G
3. Kombajn ziemniaczany Anna
4. Przenośnik ślimakowy

rok prod.
1988
1976
1978
1980

cena wywoławcza
600,00 zł
1400,00 zł
5000,00 zł
800,00 zł

Urz¹dzenia zakwalifikowane jako z³om u¿ytkowy
1. Wielorak – dołownik
2. Mieszalnik
3. Rozsiewacz wapna – skrzynia ładunkowa
4. Kultywator zawieszany zdekompletowany
5. Zaprawiarka do zboża
6. Gniotownik

1960
brak
brak
brak
brak
brak

50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
Q Sprzedam mieszkanie 2 - pokojowe, ul. Rapackiego 12/3 Łobez. Tel.
0 602 591 123.
Q Kupię mieszkanie w Resku I lub
II pokojowe, parter lub piętro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547
Q Zamienię mieszkanie 4 pokojowe na 1 lub 2 pokojowe. Tel. 600
265 547.
Q Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.

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

INNE

Q Sprzedam przyczepę gastronomiczną z rożnem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54, 500 781
267.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

QSprzedam w Węgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze + działka budowlana 20 ar. i 16 ar. ogrodu,
Cena 50 000 zł. Tel. 885 187 065.
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.

QKurki nioski odchowane - sprzedaż od 22 marca. Gospodarstwo
drobiarskie Żabowo 13. Tel 091
391 06 66.
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

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 Kupię grunty rolne. Tel. 609
311 340.

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

US£UGI

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

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

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

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.

Reklamy i ogłoszenia
091 39 73-730; 0504 042 532
wppp1@wp.pl
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Radovia zbiera si³y
i sk³ad na ligê
O problemach Radovii
pisaliœmy przy okazji
walnego Sparty Wêgorzyno,
gdy okaza³o siê, ¿e kilku
podstawowych graczy
Radovii zasili³o szeregi tej
w³aœnie dru¿yny. Sta³o siê to
po tym, ja z funkcji prezesa
klubu zrezygnowa³ Henryk
Kmieæ, odchodz¹c po
otwartym konflikcie z
wójtem gminy. Posz³o
miêdzy innymi o zbyt niskie
finansowanie dru¿yny i brak
nale¿ytej opieki ze strony
gminnych w³adz.
W pewnym momencie wydawało się nawet, że klub w ogóle przestanie istnieć, bo także trener Henryk
Kulik zastanawiał się na odejściem,
a to byłby gwóźdź do trumny. Został
i na nowo zaczął klecić zespół. Nowym prezesem klubu został Józef
Lewandowski, a wójt Józef Wypijewski dodatkowo wysupłał na działalność klubu 10 tys. zł.
Radovia po odejściu doświadczonych graczy siłą rzeczy musiała
postawić na młodych, których w
juniorach trenował Kulik. Z ich udziałem zespół rozegrał kilka sparingów.
Zremisował dwa razy ze Światowidem (1:1 i 3:3), przegrał z Mewą Resko
1:2, Contrą Rusinowo 2:3 i w minioną
sobotę z Wichrem w Brojcach 2:3
(bramki strzelili Sylwester Bednarek i
Mateusz Rylling). Wygrał i to była
niespodzianka z Sarmatą Dobra 3:2.
Ostatni przed ligą sparing rozegra
ponownie z Contrą w Rusinowie w
najbliższą niedzielę.

Gra
na poziomie IV ligi
SPARTA Wêgorzyno – VICTORIA ROLHURT 95 Przec³aw 3:3 (2:1)
SP
ART
A: Noryca Przemys³aw (Sawka Jonatan) - Wojciechowicz Jerzy
SPART
ARTA:
(Nadkierniczny Marcin), Kmieæ Tomasz, Tondrik Edward,
Nadkierniczny Artur (Nadkierniczny Zbigniew), Dro¿d¿ewski Marek
(Nadkierniczny Andrzej), Side³ Tomasz (Krzysztof GwóŸdŸ), Nowak
S³awomir (Raj Dominik), Konieczny Jaros³aw (Rzepka £ukasz), Kliœ
Wojciech (Szubert Damian), Romañczyk Daniel (Szwalec Micha³).
Trener Ryszard Jamro¿y.
Bramki: Daniel Romañczyk – dwie oraz Krzysztof GwóŸdŸ.

Trener Henryk Kulik - Jak w
pierwszych meczach nas nie zgniot¹,
to liczê, ¿e pozostaniemy w V lidze.

Ligę rozpocznie meczami z drużynami ze szczytu tabeli i to będzie
sprawdzian tego, czym klub dysponuje i czy w tym składzie utrzyma się w V lidze.
W ostatnich meczach w składzie
Radovii grali: bramkarze Michał Stosio i Michał Tchórz; Łukasz Popiela,
Grzegorz Woźniak, Rafał Chiloński,
Krzysztof Kulik, Ireneusz Kulik, Sylwester Bednarek, Emil Pilichowski,
Przemysław Gałka, Mateusz Rylling,
Jacek Talarowski, Paweł Wojnarowski, Krzysztof Grzejdak, Adrian
Mały, Robert Kłosowiak. Niewykluczone, że na wiosnę na boisku będą
pojawiać się zawodnicy odbywający służbę wojskową: Arek Chojnacki i Krzysztof Janik.
Jak pokazały sparingi młodzież
wprowadzona do drużyny gra
bardzo ambitnie, ale czy starczy
im sił i umiejętności w starciu z Vligowcami – czas pokaże. Trener
Henryk Kulik zakłada wariant
optymistyczny.
- Jak w pierwszych meczach nas
nie zgniotą, to liczę, że pozostaniemy w V lidze. - mówi.
KAR

Sparta swój przedostatni mecz
kontrolny przed zbliżającą się rundą
rewanżową rozegrała z czołowym
zespołem IV ligi - Victorią Rolhurt 95
Przecław. To widowisko zgromadziło dość sporą rzeszę sympatyków
futbolu w sobotnie popołudnie na
stadionie przy ulicy Kościuszki.
Mecz rozpoczął się od przewagi
gości. Szybsza, dokładniejsza gra,
pozwoliła w pierwszym kwadransie
zepchnąć zespół Sparty do obrony,
czego efektem była bramka zdobyta
przez zespół Victorii w pierwszym
kwadransie gry. W dalszej części gry
sytuacja stopniowo ulegała zmianie. Aktywniejsi piłkarze ze środka
pola wypracowywali przewagę, co
z kolei umożliwiało im rozegranie
piłki z napastnikami. W okolicach
30 minuty Sławek Nowak w tempo
zagrywa do Daniela Romańczyka,
który nie miał większych problemów z pokonaniem bramkarza przyjezdnych. Ostatni kwadrans również należał do piłkarzy Sparty. Kilka minut przed przerwą na indywidualną akcję w polu karnym zdecydował się Daniel Romańczyk, minął
dwóch rywali, a następnie posyłał
piłkę obok bezradnego bramkarza
gości. Dwie bramki w krótkim odstę-

pie czasu - to prezent jaki sprawił
sobie na 25 urodziny (które dokładnie obchodzi 13 marca) napastnik
węgorzyńskiej Sparty.
W drugiej części gry oglądaliśmy jeszcze więcej ciekawszych akcji, a także goli. Kilka minut po przerwie lewą stroną szybką kontrę przeprowadzili zawodnicy Victorii i strzałem w dłuższy róg to oni tym razem
doprowadzili do remisu. Od tego
momentu gra stała się jeszcze bardziej otwarta. Sytuacji „jeden na jeden” nie wykorzystywali m.in. Michał Szwalec, Darek Nadkierniczny a
także Łukasz Rzepka. Niefrasobliwość w obronie gości wykorzystał
za to Krzysiek Gwóźdź, który w okolicach 60 minuty strzelając gola wyprowadził na prowadzenie zespół
Sparty. Jednak po kilku minutach
przyjezdni strzałem z linii pola karnego znów doprowadzili do remisu. W
końcowych minutach napastnicy
Sparty znów razili nieskutecznością
co spowodowało, iż wynik remisowy utrzymał się do końca.
W rundzie wiosennej w szeregach Sparty nie zobaczymy Artura
Andrusieczko i Kacpra Skrobińskiego, którzy zostali wypożyczeni do
Iny Ińsko.
(msz)

Ma³y Konkurs Recytatorski w £obzie
(ŁOBEZ) W ubiegły wtorek w
Łobeskim Domu Kultury odbył się
Mały Konkurs Recytatorski. W przeglądzie udział wzięło 5 zespołów i 107
wykonawców indywidualnych.
W kategorii klas I-III wyróżnienia otrzymali:
1. Marlena Danylczak,
2. Dawid Grajewski,
3. Kamila Osieczko,
4. Laura Pawłowicz,

5. Julia Poniewiera,
6. Oliwia Rybińska,
7. Jakub Tumanowicz,
8. Marta Jarosz,
9. Stella Litwin.
Laureatką konkursu została
Anna Wierudzka, która zakwalifikowana została do Przeglądu Wojewódzkiego w Szczecinie.
W kategorii klas IV-VI wyróż-

nienia otrzymali:
1. Paulina Banacka,
2. Marcel Dyła,
3. Karolina Kamińska,
4 Marcelina Kamińska,
5. Martyna Szymańska,
6. Alicja Wojciechowicz,
7. Katarzyna Wójtowicz,
8. Gabriela Zielonka.
Laureatką konkursu została
Aleksandra Rudzka, która zakwali-

fikowana została do Przeglądu
Wojewódzkiego w Szczecinie.
W kategorii gimnazjum wyróżnienia otrzymali:
1. Paulina Chałka,
2. Marek Ciechański,
3. Karolina Rudzka,
4. Grzegorz Rybiński,
5. Zuzanna Sola,
6. Martyna Zieniuk,
7. Aleksandra Mucha,
8. Katarzyna Hawryluk. (r)
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Sarmata
nastawia celownik
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Mistrzostwo powiatu
w koszykówce dla £obza

SARMATA Dobra - POLONIA P³oty 3:1 (2:1)
Sarmata: Brodowicz - Mikołowski, Jaszczuk, Pacelt, Dzierbicki, Olechnowicz, Kieruzel, Kamiński, Skrobiński, Dudek, Padziński oraz Lewicki,
Graczykowski. Trener: Tomasz Surma.
Bramki: Padziński, Dudek, Graczykowski.
W sobotnie popołudnie w kolej- gości. Jeszcze w tej połowie Sarmanym meczu sparingowym na stadio- cie udało się wyjść na prowadzenie;
nie w Dobrej, po bardzo dobrej grze, kolejny rajd, tym razem lewą stroną
Sarmata Dobra pokonał 3:1 Polonię boiska, wykonał Padziński i zagraną
Płoty (V liga, siódme miejsce po run- przez niego piłkę precyzyjnym strzadzie jesiennej). Po porażce tydzień łem w długi róg umieścił w bramce
temu 2:3 z Radovią piłkarze Sarmaty Polonii Dawid Dudek.
podeszli do kolejnego przeciwnika
skoncentrowani, z mocną wolą odW drugiej połowie, mimo, iż obie
niesienia zwycięstwa. Od samego drużyny stwarzały sobie dogodne
początku spotkania gra była szybka, sytuacje, bramka padła dopiero w 87
wiele akcji było przeprowadzanych min. meczu, kiedy to Padziński zagrał
skrzydłami, które kończyły się do- ze środka pola do Kacpra Skrobińśrodkowaniami na pole karne prze- skiego, który sprytnie przerzucił piłciwnika. A że piłkarze Polonii do- kę nad obrońcami Polonii, do Pawła
stroili się do poziomu Sarmaty, to Graczykowskiego, a ten precyzyjzgromadzeni na stadionie kibice nym lobem nad bramkarzem gości
mogli obejrzeć ciekawy i wyrówna- zdobył trzecią bramkę dla Sarmaty i
ny mecz, z lekką przewagą piłkarzy ustalił wynik meczu na 3:1.
Sarmaty. Pierwszą bramkę z ok. 5
W meczu tym wszyscy zawodnimetrów zdobył Damian Padziński, cy Sarmaty zagrali dobre spotkanie,
po dokładnym dośrodkowaniu z pra- a na szczególne wyróżnienie zasłuwej strony Damiana Dzierbickiego. gują zawodnicy, którzy powrócili do
Kilka minut później Polonia wyrów- składu po dłuższej przerwie jak Kanała na 1:1; piłkę zagraną z rzutu mil Pacelt, bądź są przymierzani do
rożnego głową skierował do bramki gry w Sarmacie jak Kacper Skrobińpozostawiony bez opieki napastnik ski i Dawid Dudek.
estan

Mistrzostwa województwa
zachodniopomorskiego
w biegach prze³ajowych
03.03.2007 roku w Tychowie odbyły się mistrzostwa województwa
zachodniopomorskiego w biegach
przełajowych w kategorii młodzika,
juniora młodszego, juniora, seniora.
W zawodach tych startowała cała
czołówka biegaczy z województwa, a
wśród nich grupa zawodników UKS
„Promyk”.
Największy sukces odniósł Marcin Grynkiewicz, zdobywając złoty

medal w kategorii juniora młodszego w
biegu na dystansie 2500 m. XX miejsce w tym biegu wywalczył Paweł
Burchardt.
W rywalizacji młodzików 25 miejsce zajął Jakub Bogdanowicz, 26 był
Kamil Rakoczy i 35 miejsce zajął
Krzysztof Baczyński.
Wśród dziewcząt do lat 15 startowała Beata Jurczenko, ale nie ukończyła biegu z powodu kontuzji. KM

06.03.2007 roku w nowo oddanej
hali sportowej w Resku rozegrane zostały mistrzostwa powiatu w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych.
W rywalizacji czterech szkół najlepsza
okazała się drużyna z Łobza.
W zwycięskim zespole występowali: Michał Serweta, Jakub Belina,
Maciej Bober, Dawid Mosiądz, Marcin

Gawryluk, Paweł Burchardt, Ariel Różański, Maciej Czerniawski, Maciej
Kawczak, Łukasz Mazur.
Podziękowania należą się Dominikowi Soli, który pomagał w przygotowaniu zespołu do tej imprezy.
Kazimierz Mikul,
prezes UKS “Promyk”.

Mistrzostwa Polski LZS
w biegach prze³ajowych
Duży sukces sportowy odniósł
Bartłomiej Wierzchowski (na zdjęciu), do niedawna zawodnik UKS
„Promyk”, a obecnie trenujący w
LKS „Pomorze” Stargard. Popularny
Bartek zdobył złoty medal w biegach
przełajowych na Mistrzostwach
Polski Zrzeszenia LZS, które odbyły się w Stargardzie w dniu
24.02.2007 r. W zawodach tych startował również uczeń łobeskiego gimnazjum Marcin Grynkiewicz, który
zajął XIV miejsce. Kazimierz Mikul
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Podsumowanie
pracy PCPR
(ŁOBEZ) Na ostatniej sesji powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyło radzie sprawozdanie ze
swojej ubiegłorocznej działalności.
Jednostka dysponował w
ubiegłym roku celowym budżetem w wysokości 1236658
zł. Centrum pozyskało na realizację programów dodatkowe 54 tys. zł. Na realizację
zadań związanych z pomocą
dzieciom w rodzinach zastępczych oraz osób usamodzielniających się w ramach rodzin
zastępczych, kontynuujących
naukę w budżecie przeznaczono 832,487 zł. Placówka wykorzystała także środki wyodrębnione z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
374230 zł. Z tej kwoty dofinansowano uczestnictwo w
turnusach rehabilitacyjnych
na sumę 90 tys. zł, ponad 22
tys. zł przeznaczono na wsparcie finansowe sportu, kultury,
rekreacji i turystyki organizowanej dla osób niepełnosprawnych, 85 tys. zł skierowano na
zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zaś pozostałą kwotę spożytkowano na usuwanie barier
architektonicznych i utrudniających komunikację.
PCPR ma pod opieką 87
dzieci umieszczonych w 62 rodzinach zastępczych. Na każde dziecko rodzina otrzymuje
608 zł miesięcznie. Miesięczna pomoc pieniężna dla usamodzielniających wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych wynosi
494,10 zł miesięcznie. W ubiegłym roku w dorosłe życie
wchodziło 66 osób.
Jednostce podlega również
Dom Dziecka w Zajezierzu, w
którym w ubiegłym roku
umieszczono 31 dzieci. Do
końca roku znajdowało się w
nim 44 wychowanków.
- Liczba dzieci odbieranych
rodzicom rośnie – stwierdziła
na sesji Katarzyna Błaszczyk
dyrektor PCPR.
Szeroką gamę działalności
centrum obejmuje również re-

habilitację społeczną,
w
ram a c h
której
w ubieg ł y m
roku na
turnusy rehabilitacyjne wyjechał o
1 1 1
osób.
2
9
osób
otrzymało sprzęt ortopedyczny, a 66
osobom udzielono pomocy w
postaci środków pomocniczych. 24 niepełnosprawnych
otrzymało pomoc w postaci likwidacji barier architektonicznych i technicznych miejscach
ich zamieszkania. 5 podopiecznych placówki otrzymało w tym
roku komputery w celu ułatwienia im komunikowania się.
W sprawozdaniu znalazła
się także informacja o liczbie
orzeczeń o niepełnosprawności wydanych mieszkańcom
powiatu łobeskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności. W 2006 roku takie orzeczenie otrzymało 427 osób.
Jednostka obejmuje swoim
działaniem interwencję kryzysową, w ramach której w poprzednim roku z porad i konsultacji psychologa skorzystało 108 osób, 117 osób stało się
obiektem pracy społecznej, 28
pomógł mediator, a 12 skorzystało z pomocy prawnej.
Centrum realizowało również szereg programów osłonowych skierowanych między innymi do rodzin zastępczych, dzieci zagrożonych
umieszczeniem w placówkach opiekuńczych oraz osób
rozpoczynających dorosły
etap swojego życia. Łączna
kwota pozyskana na realizację tych programów wyniosła
ponad 72 tys. zł.
Radni przyjęli przedstawione
sprawozdanie jednogłośnie. (gp)
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Napromilowani
(ŁOBEZ) 5 marca o godz.
22:30 w Łobzie na ul. Kraszewskiego, Elwira S., kierowała rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwym (1,4 promila)

Zatankowa³
(WĘGORZYNO)W okresie
między 3, a 5 marca w godz. 22:00
– 07:00 w Węgorzynie, przy ul.
Bocznej, nieznany sprawca po
uprzednim ukręceniu kłódki zabezpieczającej korek wlewu paliwa samochodu ciężarowego Volvo, dokonał kradzieży 100 l oleju
napędowego. Straty w kwocie 360
zł poniósł Stanisław T.

Wpadli ze z³omem
(MIESZEWO) 19 lutego w
miejscowości Mieszewo, Maciej
A. i Hubert K., dokonali kradzieży
elementów torowiska kolei wąskotorowej o wadze około 1 tony.
Straty w kwocie powyżej 1300 zł
poniosła Spółka TIM. 5 marca
około godz. 16:10 sprawcy przewozili skradzione elementy Nissanem Vanette, kierowanym przez
Stanisława P.. Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w PdOZ

Z³om na 5 tys. z³
(BEŁCZNA) W okresie pomiędzy 4, a 7 marca w Bełcznie, nieustalony sprawca po uprzednim
wyrwaniu deski w drzwiach wejściowych do magazynu zbożowego wszedł do jego wnętrza, gdzie
dokonał wycięcia a następnie kradzieży 30 metrów przewodu miedzianego o średnicy 25 mm. Poszkodowany Marcin Ś doznał
strat w wysokości 5000 zł.

Niecierpliwy pasa¿er
(ŁOBEZ) W nocy z 6 na 7 marca w Łobzie przy ul. Kolejowej na
terenie dworca PKS, nieustalony
sprawca po uprzednim zerwaniu
dolnej kłódki przy kracie zabezpieczającej drzwi wejściowe do
kiosku, usiłował dokonać włamania do pomieszczenia biletowe-

go. Straty na kwotę około 500 zł.
poniosło PKS Gryfice.

Zaparkowa³

(ŁOBEZ) 9 marca około godz.
13:00 w Łobzie przy ul. H. Sawickiej, Piotr S. kierując samochodem
Opel Vectra, podczas manewru
cofania nie zachował należytej
ostrożności, w wyniku czego uderzył w zaparkowany prawidłowo
samochód Fiat Punto, powodując
uszkodzenie na szkodę Henryka Ł

Felerny zakrêt
(SULISZEWICE) 9 marca o
godz. 18:40 w Suliszewicach, Bartłomiej O., kierując samochodem
Daihatsu w skutek nadmiernej
prędkości na łuku drogi wypadł z
zakrętu i uderzył w budynek mieszkalny. Uszkodzeniu uległ pojazd.

Nie spodoba³y
mu siê numery
(RESKO) W nocy z 8 na 9 marca
w Resku przy ul. J. Narodowej nieznany sprawca dokonał zniszczenia
tablicy rejestracyjnej, wartości 40 zł,
działając na szkodę Andrzeja G.

Pilarz
(KRAŚNIK) Między 1, a 9 marca w Kraśniku z otwartego pomieszczenia gospodarczego nieznany sprawca dokonał kradzieży
pilarki spalinowej marki Sthil, wartości 200 zł, działając na szkodę
Stanisławy G.

Pilarz i telemaniak
(CIESZYNO) 19 lutego w Cieszynie nieznany sprawca po
uprzednim wybiciu szyby w oknie
domu letniskowego Mariana R.
dostał się do wewnątrz, skąd zabrał
pilarkę spalinowa Honda i telewizor
Mistrol o łącznej wartości 290 zł.

Stawka ¿ywieniowa podwy¿szona,
op³aty za przedszkole bez zmian
(ŁOBEZ) Pod koniec lutego
rada miejska uchwaliła nowe
stawki żywieniowe w Miejskim
Przedszkolu. Stawka żywieniowa
za jeden dzień wzrosła z 3 do 4,5 zł.
W stawce tej zawierać ma się śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Stawki podniesiono na

wniosek rodziców, którzy wnioskowali również o obniżenie opłat za
pobyt dziecka w placówce. Burmistrz rozpatrzył jednak tylko część
wniosków rodziców, a kwestia
ewentualnego obniżenia płatności
za przedszkole rozstrzygnięta ma
być w późniejszym terminie. (gp)

Nocny szybot³uk
(BIENICE) W nocy z 9 na 10 marca w rejonie miejscowości Bienice
nieznany sprawca dokonał wybicia
szyb okiennych budynku gospodarczego, powodując łączne straty
w wysokości 600 zł, działając na
szkodę Jacka M

Go³êbiarz
(ŁOBEZ) W nocy z 10 na 11 marca w Łobzie na terenie ogrodów
działkowych „DALNO III” działka nr
4, nieustalony sprawca po uprzednim wyłamaniu skobla przy
drzwiach, dokonał włamania do gołębnika, skąd dokonał kradzieży 4
szt. gołębi pocztowych. Straty w
kwocie 100 zł poniósł Jerzy S.

Z³apany z trawk¹
(ŁOBEZ) 11 marca około godz.
16:45 w Łobzie przy ul. Okopowej,
Paweł E. posiadał 0,3 grama suszu
roślinnego marihuany. Sprawcę zatrzymano

Kradzie¿ sklepowa
(ŁOBEZ) 11 mraca około godz.
19:00 w sklepie Biedronka przy ul.
Orzeszkowej, Damian K dokonał kradzieży 2 batonów, wartych 3,78 zł.

Gaz dro¿eje
(RESKO) W nocy z 10 na 11 marca w Resku przy ul. Gdańskiej, nieustalony sprawca po uprzednim zerwaniu kłódki z drzwi, dokonał włamania do metalowej klatki, skąd następnie dokonał kradzieży 5 szt 11 kg
butli z gazem propan - butan o
łącznej wartości 520 złotych. Straty
poniosło P.U.H „WĘGLOSTAL” Ireneusz ADAMIAK.

Atak na TP S.A.
(WIEWIECKO – GINAWA) 11
marca około godz. 21:10 przy drodze
Wiewiecko – Ginawa, nieznany
sprawca dokonał zniszczenia kabla
telefonicznego poprzez jego przecięcie. Straty w kwocie poniżej 250
zł, poniosła TP S.A.

(DOBIESZEWO – UNIMIE) 6 marca o godz. 19:00
na drodze Dobieszewo – Unimie, Jan J., kierował rowerem
będąc w stanie nietrzeźwości
(1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 7 marca o godz.
2:30 w Łobez na ul. H. Sawickiej Marcin J., kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (1,13 promila).

Komunikat Policji
Policja poszukuje 40 – 45 –
letniej kobiety zaczepianej przez
młodych mężczyzn na promenadzie w Łobzie 26 lutego w
godzinach 20:00 – 20:30. Poszkodowana z rozbitym łukiem
brwiowym odprowadzona została przez dwóch nieletnich w
okolice ulicy Przemysłowej.
Dwaj mężczyzni obecni na promenadzie zatrzymani zostali w
związku z inną sprawą.
Policja poszukuje również
właściciela 8 rur stalowych,
które wcześniej miały leżeć
przy ogrodzeniu jednej z działek
ogrodowych przy ul. Wojcelska
– H. Sawickiej . Policja ustaliła
również sprawców kradzieży.

Komunikat Policji
W Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie zabezpieczono anteny “CB” skradzione z samochodów na terenie
Łobza 28 lutego br. Anteny
można odebrać w siedzibie
KPP Łobez w pokoju nr 19,
tel. 091 5615522.

Gmina wspiera wodoci¹gi
(ŁOBEZ) PWiK zyska poparcie
w swoim sporze z radnymi przed
wojewodą. Burmistrz Łobza wysłał
bowiem pismo przedstawiające
swoje stanowisko wraz z zaopiniowanym przez siebie pozytywnie
wnioskiem taryfowym.

- W razie uznania przez wojewodę decyzji radnych za zasadną podejmiemy rozmowy z wodociągami
mając na uwadze wnioski radnych –
stwierdził wiceburmistrz Ireneusz
Kabat – W przeciwnym razie stawki
wejdą w życie.
(gp)
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W obiektywie tygodnika ¯urawie

HUMOR TYGODNIA
- Halo. Czy to Stacja Krwiodawstwa?
- Nie. Izba Skarbowa.
- A to przepraszam, pomyłka.
- Nie szkodzi. Dużo się pani nie pomyliła.
Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista staje
przed robotnikami i mówi:
- Panowie rozpoczynamy i pamiętajcie: budujemy solidnie, bez fuszerki, bez wynoszenia na lewo materiałów.
Budujemy najlepiej jak umiemy, bo budujemy dla siebie.
- A co to będzie? - pyta się jeden z robotników.
- Miejska Izba Wytrzeźwień.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 9 brzmiało:
“ Szybko zapomina komu powiat komu gmina”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (Łobez), Karolina Płocka (Łobez), Teresa Syjczak
(Łobez).
Nagrodę wylosował pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.

CMYK

Gratulujemy.

Na sali sądowej
prawnik zwraca się
do świadka:
- Jak na pana pochodzenie społeczne, odznacza się pan
wielką inteligencją...
Na to świadek:
- Gdybym nie był
pod przysięgą z pewnością odwzajemniłbym komplement.
CMYK

