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Pomimo g³osów sprzeciwu

Radni zlikwidowali CAS
(DOBRA) Grupa radnych od dawna przygotowywała plan likwidacji
Centrum Aktywizacji Społecznej i gdy
doszło do głosowania, pomimo wielu
głosów sprzeciwu, wprowadziła go w
życie. Tym samym jest to już trzecia
lub czwarta instytucja kultury w mieście, która nie przetrwała dłużej, niż
kilka lat.
Radni nawet nie zastanawiali się, ile
do tej pory kosztowały mieszkańców te
nieustanne zmiany. Na początku lat

Wiktor Mazan
odszed³ na
emeryturê

dziewięćdziesiątych powołano Centrum Kultury. W 1999 r. utworzono
Ośrodek ds. Rozwoju Gospodarczego
Gminy, Turystyki i Informacji. W 2003
r. zlikwidowano dwie poprzednie jednostki i utworzono CAS. Teraz, po niecałych trzech latach i to ulega likwidacji.
Co kadencja, to inne ambicje i pomysły.
Ta rada – jak widać – jeżeli chodzi o
zapędy likwidatorskie w niczym nie
różni się od poprzednich.
Grupa radnych postanowiła zlikwidować CAS i nie zważała na argumenty
przedstawiane na sesji. A przeciwko
byli prawie wszyscy obecni na niej.
Swoje krytyczne stanowisko w tej
sprawie przedstawiła burmistrz Barbara Wilczek. Przeciw był także sekretarz
gminy Robert Dudziec. Także kilku
doberskich przedsiębiorców, którzy
przyszli zdementować opinie, że CAS

nie współpracował z nimi. W tej sprawie wypowiedzieli się pani Iwona Fatz
i Mieczysław Zacharski. Bronił CAS-u
były stażysta oraz sołtysi. Pismo
sprzeciwiające się likwidacji wystosowała Rada Sołecka z Błądkowa. Pomimo
tak zmasowanej krytyki, grupa radnych
uparła się i gdy przyszło do głosowania
podnieśli ręce za likwidacją. Zarządzono głosowanie imienne, by wiadomo
było, kto za tę decyzję ponosi odpowiedzialność. O likwidacji CAS zdecydowali radni: Krzemień, Bąk, Miłek,
Żywicki, Kowalczyk oraz radne Wojciechowska i Osuchowska. Przeciwko
głosowali radni Jurczak i Awgul, radne
Gołąb i Jarczewska. Wstrzymał się od
głosu przewodniczący rady Piotr Gałka. Tradycyjnie nieobecni na sesji byli
radni Albiniak i Wasilewicz. CAS przeszedł do historii.
KAR

(RESKO) Kierownik tutejszego
komisariatu policji podinspektor Wiktor Mazan, z dniem 31 grudnia 2005
roku odszedł na emeryturę. Tymczasowo jego obowiązki komendant KPP
w Łobzie powierzył młodszemu aspirantowi Arkadiuszowi Skrilcowi. 1
lutego komisariat w Resku ma być zlikwidowany, a na jego miejsce zostanie
utworzony posterunek. Prawdopodobnie mł. asp. Skrilec zostanie wówczas jego kierownikiem.
KAR

091 39 73 730
- Nazywam się Jadwiga Kapłan i dzwonię z Zagórzyc w sprawie zachowania urzędnika w
urzędzie miejskim w Łobzie pana
Kozioryńskiego. Zadzwoniłam do
niego z prośbą o odśnieżenie drogi na kolonię w Zagórzycach. Pan
Kozioryński powiedział, że najpierw muszą odśnieżyć Łobez.
Na moje słowa, że mamy synową
w ciąży i w każdej chwili może
coś się stać, że chodzi o zagrożenie życia powiedział, że nic to go
nie obchodzi. Co to za odpowiedź
urzędnika, co mu się wydaje, że z
kim on rozmawia? Płacimy rocznie ponad 6 tysięcy złotych podatku do gminy i nic z tego nie mamy,
tylko przed wyborami przypominają sobie o nas. Brać pieniądze to
potrafią, a jak coś trzeba zrobić,
to nie ma komu. Niech burmistrz
weźmie się do roboty, a nie mami
tylko na spotkaniach biednych
ludzi, jak to ostatnio miało miejsce
w Zagórzycach. Niech no tylko
przyjedzie następnym razem, to
mu przypomnę jego słowa.

Rozmawiamy o Jutrzence z Antonim Morozem

Zaufa³o nam wielu ludzi
i nie chcemy ich zawieœæ
„Tygodnik Łobeski” - Panie przewodniczący, czy mógłby pan poinformować czytelników w jakim kierunku
pójdą dalsze działania Stowarzyszenia
Obrony Praw Członków SM „ Jutrzenka”? Z tego co wiemy, powództwa stowarzyszenia zostały przez sąd oddalone z przyczyn proceduralnych.
Antoni Moroz – A więc właśnie z
przyczyn proceduralnych i tak naprawdę sąd nie zbadał naszych pozwów, ani się do zarzutów w nich zawartych nie odniósł. Dlatego coraz
bardziej utwierdzamy sie w przekonaniu, że mamy rację i będziemy o to
walczyć. Dzięki sprawom sądowym
zdobyliśmy doświadczenie i niezbędną
wiedzę do dalszej działalności. Jesteśmy też pełni nadziei patrząc na przykład innych. Większość powództw
przeciwko spółdzielniom mieszkaniowym w dawnym województwie szczecińskim było oddalanych przez sądy I
instancji. Są jednak jeszcze Sądy Apelacyjne. I tak – sprawa z powództwa
państwa G. Przeciwko spółdzielni
„Kolejarz” w Szczecinie, o koszta przekształcenia mieszkania lokatorskiego w
odrębną własność, została przez Sąd
Apelacyjny rozpatrzona pozytywnie i

skierowana do ponownego rozpoznania w sądzie I instancji. Uważamy, że
jest to pewien dość czytelny znak.
Mówiąc krótko wiemy już co musimy
zrobić.
„T.Ł.” - Czy łobeskie stowarzyszenie postąpi tak samo i wniesie zażalenie
do Sądu Apelacyjnego, na wyrok sądu
I instancji?
A.M. - Takie zażalenie już wnieśliśmy. Chodzi o złamanie statutu przy
przy powołaniu pani J.W. na prezesa
SM „Jutrzenka”. Aby uniknąć błędów
ze strony prawnej o pomoc przy napisaniu zażalenia zwróciliśmy się do doświadczonego radcy prawnego i taką
pomoc otrzymaliśmy. Natomiast pozew w sprawie o uchylenie uchwał
Zarządu od 1 do 21 dotyczących kosztów oraz przynależności piwnic i balkonów, dzięki pomocy prawnika zdążymy także złożyć w ustawowym terminie. Sprawy te dotyczą Łobza, ale i
Węgorzyna.
„T.Ł.” - Czy jest pan spokojny o
losy stowarzyszenia i jego dalszą działalność? Czy wszystko zmierza we
właściwym kierunku i spółdzielcy
mogą się o nic nie martwić, bo wy czuwacie?

A.M. - Aż tak dobrze nie jest. Niepokoi mnie pewien stan, można powiedzieć „uśpienia” spółdzielców. Zebraliśmy dopiero połowę wymaganej ilości
podpisów na listach o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego, a przecież jest
to najprostsza droga do uregulowania i
załatwienia naszych spółdzielczych
spraw. Przed nami stoi zaś kolejne zadanie – przekształcenia mieszkań lokatorskich w odrębną własność i co za tym
idzie koszta z tym związane. Sprawy te
musimy pilnie przedyskutować z 22
zainteresowanymi ponownie. W tym
celu organizujemy spotkanie, które odbędzie się 7 stycznia, w sobotę o godzinie 17 w lokalu u pani Heleny Szwemmer, przy ul. Kościuszki. Zapraszam
wszystkich zainteresowanych, bo na
spotkaniu będą omawiane bardzo istotne dla nich sprawy.
„T.Ł.” - Widzę więc, że mimo pewnych trudności nie tracicie ani wiary, ani
zapału.
A.M. - To chyba oczywiste, mamy
przecież na swoim koncie wiele sukcesów, a poza tym zaufało nam wielu ludzi, a my nie chcemy tego zaufania zawieść.
„T.Ł.” - Dziękuję za rozmowę.
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LUDZIE POMOGLI ODNALE•Æ Rada w
komplecie
SKRADZIONE AUTO
(WĘGORZYNO)
Pewien
mieszkaniec Węgorzyna był bardzo zdziwiony, gdy rano otworzył garaż i chciał wyjechać autem. Okazało się, że zniknęło.
To zdarzenie miało miejsce na początku grudnia. Złodzieje
weszli do garażu przez...
dach. Po prostu włamali
się. Od wewnątrz otworzyli
zamek i wyjechali autem. Nie byle jakim. Sportową
wersją Opla Corsy. Właściciel

bardzo go sobie cenił, gdyż
podjął wysiłek odzyskania samochodu. Po jakimś czasie zamieścił ogło-

szenia na słupach, w których za informację o skradzio-

nym aucie zaoferował nagrodę.
Poskutkowało. Auto widziano w
Radowie Małym.
Policjanci pojechali
tam i znaleźli je na
jednej z posesji.
Stało na numerach niemieckich. Do
wyjaśnienia w
sprawie kradzieży
tego
pojazdu został
zatrzymany i
osadzony
w
PdOZ Artur S.
(zam.
Ł.,
gm.
Łobez, przebywający w
Radowie Małym).
KAR

Bezpieczeñstwo w gminach

BÊD¥ SAMODZIELNE POSTERUNKI
(POWIAT) Komendant powiatowy policji w Łobzie Robert Rzeźnik chce, by policja w gminach była
bardziej samodzielna. Ma to nastąpić poprzez reorganizację jednostek policji w powiecie.
Struktura jednostek policji, utworzona po powstaniu powiatu, w ocenie komendanta Rzeźnika, nie sprawdziła
się. Powstałemu w
Resku komisariatowi
podlegały
rewiry
dzielnicowych w Dobrej i Węgorzynie oraz zespół dzielnicowych w Radowie
Małym. Odległość między komisa-

riatem w Resku a rewirami w innych gminach powodowała, że
bezpośrednie zarządzanie nimi
było utrudnione.
- Tak duże odległości powodowały, że komendant komisariatu praktycznie
zarządzał rewirami
telefonicznie. Nastąpi likwidacja
szczebla
pośredniego, który sprawiał, że
odpowiedzialność za bezpieczeństwo w gminie
rozkładała się na wielu ludzi. Teraz posterunek będzie odpowiadał samodzielnie za bezpieczeństwo na

swoim terenie. Reorganizacja
usprawni też proces zarządzania ze
szczebla komendy powiatowej. –
ocenia Robert Rzeźnik.
Zmiany nastąpią z dniem 1 lutego br. przez utworzenie w gminach
posterunków, które – w odróżnieniu od rewirów – będą mogły działać samodzielnie, zwłaszcza w zakresie przestępstw kryminalnych i
prewencji. W wyniku reorganizacji
zwiększą się obsady posterunków; w Dobrej będzie 5 policjantów, w Węgorzynie – 6, jedynie w
Resku pozostanie dotychczasowa
liczba policjantów - 8. W Radowie
Małym pozostanie zespół dzielnicowych, ale będzie on podlegał
pod Sekcję Prewencji w Komendzie Powiatowej.
KAR

(ŁOBEZ) Na grudniowej sesji Rady Miejskiej zaprzysiężono
dwóch nowych radnych. Zostali
oni wybrani w listopadowych
wyborach uzupełniających. Do
Rady, na miejsce Andrzeja Wysockiego weszła Krystyna Bogucka, natomiast Henryk Stankiewicz zastąpił Jana Piłata.
Nowo „upieczeni” radni weszli
w skład stałych komisji; Krystyna Bogucka do komisji
spraw społecznych i komisji
budżetowej, a Henryk Stankiewicz do komisji rejonów wiejskich i komisji budżetowej.
Swoje nowe zadania traktują
bardzo poważnie i na grudniowej sesji wzięli aktywny udział
w obradach.
S.M.

Henryk Stankiewicz, Krystyna
Bogucka i przewodnicz¹ca rady
El¿bieta Kobia³ka
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 30.12.2005 r.
 - „Ekswood” w Kamiennym Moście
zatrudni stolarzy meblowych. Tel. 501716-276.
 - P.P.U.H “Jamex” w Węgorzynie zatrudni betoniarza, operatora koparki i
zwałowarki. Tel. (091)397-19-51.
 - Euro-Transporter w Gryficach zatrudni kierowcę kat. C+E. Tel.
(091)384-25-27.
 - Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu “Monar - Markot” w Rynowie
poszukuje z-cę kierownika w ramach
przygotowania zawodowego. Tel.
(091)3976-630.

Z ¯YCIA POWIATU

Dlaczego tak drogo?

OGRZEWANIE DRO¯SZE
NI¯ MIESZKANIE
(ŁOBEZ) Kilku naszych czytelników poruszyła suma, za jaką uruchomiono kotłownię w Środowiskowym
Domu Samopomocy na ul. Hanki Sawickiej.
O otwarciu nowej kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Łobzie, na osiedlu Hanki Sawickiej, pisaliśmy w jednym z ostatnich numerów
Tygodnika. Z informacji jakie nam przekazano wynikało, że inwestycja ta po-

 - PHP “Karex” w Ciesławiu zatrudni
kierowcę kat. C+E. Tel. (091)38-32-560.
 - Import – Export Transport Drogowy w Sielsku zatrudni kierowcę kat. C.
Tel. (091)397-85-67, 607-575-889.
 - Firma Pagok Meble w Węgorzynie
zatrudni ślusarza – tokarza. Tel.
(091)3970-212.
 - P.P.H.U. “An-Wi” w Resku zatrudni manicurzystkę. Tel. (091)39-52-526.
 - Pensjonat “Taber” w Dobrej zatrudni kucharkę. Tel. (091) 3914-646 lub
3914-042.
 - Kiosk Spożywczo – Przemysłowy
w Łobzie zatrudni sprzedawcę. Tel.
602-591-123.
 - “Roosens Betons Polska” Sp. z o.o.
w Połchowie zatrudni elektryka. Tel.
(091) 397-11-18.
 - Przedsiębiorstwo Finansowo –
Usługowe “Bartomol” w Łobzie zatrudni kasjera w punkcie. kasowym (praca na
terenie Reska). Tel. (091) 397-64-70.
 - Sklep w Łobzie zatrudni konsultanta
sprzedaży. W sprawie oferty pracy kontakt z pośrednikiem pracy (pok. nr 5)
pod numerem telefonu (091) 577-70-30.
 - Firma “Kruszbud” w Drawsku Pom.
zatrudni elektryka. Tel. 609-632-508.
 - “Media – Star” w Łobzie zatrudni
sprzedawcę. CV oraz list motywacyjny
proszę składać na adres: Ul. Obr. Stalingradu 21h, 73-150 Łobez.
 - Firma Transportowa “Arto –
Trans” w Nowogardzie zatrudni kierowcę samochodu ciężarowego. Tel.
609-49-39-89.
 - Bank Spółdzielczy w Łobzie zatrudni księgową. Tel. (091)577-77-00.
 - Piekarnia Wasilewski w Węgorzynie zatrudni kierowcę kat. B. Tel.
(091)307-17-30.
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chłonęła 90 tysięcy złotych. Za takie
pieniądze można w Łobzie kupić pół
domu lub komfortowe mieszkanie. Taką
uwagę przekazali nam po artykule czytelnicy pytając – dlaczego za założenie
ogrzewania zapłacono tak drogo. Przypomnijmy - zakupiono i zamontowano
tam piec, termę, filtry do wody i drzwi

przeciwpożarowe. Według wstępnych
wyliczeń inwestycja ta miała kosztować 50 tysięcy złotych, co i tak wydawało się sumą bardzo dużą. Później
wzrosła do 90 tys.
Sprawę kotłowni poruszył na ostatniej sesji radny Bogdan Górecki.
- Czy był przeprowadzony przetarg na przeprowadzenie tych prac, jaki
był zakres tych robót i jaki był koszt
całkowity tej inwestycji. Pytanie to
stawiam dlatego,
że według wcześniejszych wyliczeń, które nam
przedstawiono,
kotłownia ta, zapewne bardzo
potrzebna, miała
kosztować 50
tysięcy. – dociekał radny.
Na część pytań, od razu na
sesji odpowiadała Ewa Ciechańska, kierownik
wydziału Infrastruktury Komunalnej.
– Pierwszym
zleceniem, poza
zamówieniem
publicznym, było wykonanie projektu
budowlanego. Koszt tego projektu wyniósł około 1600 złotych. Po otrzymaniu projektu budowlanego ogłosiliśmy
przetarg nieograniczony z opracowaną
specyfikacją. W zakresie prac zapisano:
zakup i montaż kotła gazowego o mocy
66 KW, wykonanie wewnętrznej insta-

OG£OSZENIE
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie
pilnie zatrudni na korzystnych warunkach pracowników
do wykonywania robót budowlanych w zawodach:
1. monter instalacji sanitarnych
2. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami
3. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych
4. betoniarz – zbrojarz
5. cieśla
Zatrudnimy również podwykonawców do wykonywania
następujących robót budowlanych na realizowanych
przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach:
1. robót elewacyjnych wraz z dociepleniami
2. układanie płytek glazura, terakota i płytek klinkierowych
3. zbrojarsko – betoniarskich
4. ciesielskich.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie
w biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy,
telefon 57 92 630, 57 92 651
1.
Eugeniusz Niziński
–
telefon 57 92 630
2.
Arkadiusz Prokopowicz
–
telefon 57 92 651

lacji gazowej, podłączenie do istniejącej
instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o, i
energetycznej, przystosowanie pomieszczenia na kotłownię, montaż drzwi
z atestem o klasie przeciwogniowej.
Otwarcie kopert odbyło się 15 września, a do przetargu przystąpiła jedna
firma, podając w ofercie kwotę wyższą,
niż zapisano na to zadanie. Firma ta
złożyła ofertę za kwotę 93.315 złotych,
a gmina przeznaczała na ten cel 85 tysięcy złotych. Przetarg więc należało unieważnić, bo środki posiadane były niższe, niż kwota oferowana. Podjęto więc
z tą firmą negocjacje, w ramach negocjacji uzyskano kwotę około 85 tysięcy.
Zlecono również nadzór inwestorski na
kwotę 1700 złotych. – tłumaczyła inspektor Ciechańska.
Obecna na sali dyrektor M-GOPS
Elżbieta Gralińska, której ŚDS podlega,
nie potrafiła, nawet w przybliżeniu
określić, ile kosztował sam piec.
Radny Górecki nie mógł jednak zrozumieć jak to się stało, że wstępnie
wyliczenia opiewały na kwotę 50 tysięcy, a skończyło się na 90 tysiącach.
Przypomniał również, że zaplanowano założenie ogrzewania w
świetlicy TPD na Hanki Sawickiej.
Na tą inwestycję zapisano początkowo 8,5 tysiąca, mając jednak na
uwadze to, co się stało z kotłownią
w ŚDS, można sie spodziewać, że ten
koszt podwoi się. Bogdan Górecki
stwierdził, iż jak na takie inwestycje
koszty okazują sie ogromne i należałoby się dokładnie im przyjrzeć.
Zdanie to podzielili inni radni i zdecydowali, że sprawą tą zajmie się komisja rewizyjna.
Sylwia Maczan
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REKLAMA

Zareklamuj
siê
tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl
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Samochody sunê³y po lodzie, ludzie te¿

10 DZIECI I KIEROWCA TRAFILI
DO SZPITALA NA OBSERWACJÊ

(ŁOBEZ) Tylko kilometra zabrakło kierowcy do celu. Jechał z Pruszcza Pomorskiego do firmy Provimi w
Łobzie. Na wjeździe do miasta droga
była tak oblodzona, że samochód
zsunął się na przeciwny pas drogi i
zatrzymał na drzewie. Jadący za nim
autobus, wiozący dzieci do szkoły,
chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na bok i uderzył w
drzewo.
Do kolizji doszło
wczoraj rano. Pierwsza miała miejsce o
godz. 7.45, gdy samochód ciężarowy Iveco, jadący z Pruszcza Pomorskiego koło Bydgoszczy do
Łobza, tuż przed miastem
wjechał na oblodzony odcinek drogi. Kierowca wpadł
w poślizg i nie miał szans
opanować pojazdu, gdyż
ten toczył się po lodzie.
Jezdnia w tym miejscu jest
pochylona na lewo i w tę
stronę auto stoczyło się
zatrzymując się na drzewie. Kierowcy nic się nie
stało. Gdy dotarliśmy na
miejsce zdarzenia porządkował
rozwaloną kabinę. Został w niej zakleszczony i dopiero strażacy pomogli mu wydostać się z niej.
Za chwilę nadjechały autobus i
dwa auta osobowe, które zatrzymały

się. Po około dziesięciu minutach
nadjechał autobus szkolny,

wiozący dzieci z okolicznych wsi do
szkoły w Łobzie. Przy tak oblodzonej nawierzchni raczej nie miał szans
na wyhamowanie i wpadł na drzewo.
Dziesięcioro dzieci potłukło się i
wraz z kierowcą autobusu zostali
odwiezieni do szpitala w Drawsku
Pom. na obserwację.
- Obydwa samochody jechały raczej z małą prędkością. Przyczyną
kolizji jest bardzo śliska jezdnia, która w tym miejscu jest niesamowicie

oblodzona. – powiedział nam na
miejscu zdarzenia rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji w
Łobzie komisarz Andrzej Sarnowski.
- Jadąc 20 kilometrów na godzinę
ściągnęło mnie na prawą stronę.
Gdybym jechał szybko, plandeka
byłaby podarta o drzewa, a nie jest.
Po prostu auto ześlizgnęło się i zatrzymało na drzewach. – tłumaczy
kierowca pokazując bok samochodu. – Wyjechałem o pierwszej w
nocy i jakoś tutaj dojechałem. Drogi
były w miarę normalne, ale tutaj to
jest tragedia. – dodaje.
Policja skierowała ruch do Drawska przez Wysiedle. Wezwane solarki posypały jezdnię, ale i tak, gdy
przybyliśmy po pewnym czasie,
miejscami była jeszcze oblodzona. Jak
nam powiedzieli strażacy, gdy dojechali było tak ślisko, że po wyjściu z
auta nie można było utrzymać się na
nogach. Drogę Łobez – Drawsko
Pom. obsługuje drawski oddział Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie. KAR
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T

ym razem zrezygnowali
śmy z tradycyjnego pod
sumowania minionego
2005 roku, polegającego na przypomnieniu różnych zdarzeń ułożonych chronologicznie. Natłok głośnych, często skandalicznych
spraw, opisywanych przez nas w

wspólnocie zdolnej do oczyszcania się z brudów, jakie również niesie życie. Ta zdolność to prawdziwa siła demokracji, prawdziwa siła
obywateli, w jakim by nie żyli zakątku kraju. Demokracji przecież
młodej, której wciąż grozi oligarchizacja władzy, polegająca na

zawsze. Każde pokolenie o nią
walczy od tysiącleci i każde staje
przed innym zadaniem. Raz jest to
wolność od..., innym razem wolność do..., ale za każdym razem
potrzeba odwagi i wysiłku, ogromnego wysiłku, by tym zadaniom
sprostać.

Na zamkniêcie wysypiska smieci w Prusinowie pracowali radni dwóch kadencji.
Po zamkniêciu wzros³y ceny za wywóz œmieci a wybieracze stracili miejsce pracy

ciągu roku siłą rzeczy ułożył się
sam w kalendarium wydarzeń. Nie
mogliście o nich przeczytać w innych gazetach, dlatego przypominamy je w skrócie, by pokazać, jak
przeżarta jest nasza lokalna rzeczywistość pazernością i głupotą; jak
trapiona była absurdami i skandalami, a z drugiej strony walką zwykłych mieszkańców o ich ujawnienie i napiętnowanie. Ta zdolność
do reakcji na urzędniczą głupotę,
na chorobliwą ambicję władzy, na
pazerność i chciwość małych ludzi, sprawia, że jeszcze możemy
czuć się małą wspólnotą lokalną i z
dumą myśleć o sobie. O sobie, jako

tym, że władzę bezwzględnie sprawuje ta sama grupa ludzi zmieniająca szyldy, barwy i poglądy, byle
tylko przy tej władzy się utrzymać.
Wielu ludzi takiej władzy chyli czoło przed jedynym bogiem – Mamonem. Obcy jest im etos służby publicznej, poświęcenia, patriotyzmu. A bez tego etosu można tylko
ugrzęznąć w bagienku lokalnych
rozgrywek, nepotyzmu, pazerności i sczeznąć.
Prawdziwe życie jest wolne i
zmierza w kierunku klasycznej triady: dobra, piekna i sprawiedliwości. To nie jest tak, że jesteśmy
wolni, że wolność jest nam dana na

To także nie jest tak, że my pisząc o tych sprawach jesteśmy wyrocznią. Wiekszość spraw, o których piszemy jest wynikiem odważnych głosów i postawy tych mieszkańców, którzy nie godzą się na to,
by rządzili nimi ludzie, którzy do
tego się nie nadają. Tu nie trzeba
wielkich ideałów, bo nie w takich
czasach żyjemy. Tu wystarczającym kryterium oceny ludzi władzy
może być ich stosunek do podstawowych wartości, takich jak uczciwość, prawda, służba. Także stosunek do pieniędzy publicznych,
na które składają się pieniądze każdego podatnika, także tego naj-

uboższego. On często odejmuje
sobie od ust, by wywiązać się ze
swoich obowiązków względem
społeczności, bo tym jest budżet, a
ci, którzy nim dysponują, te ciężko
zapracowane pieniądze mieszkańców przepuszczają lekką ręką. Często wykorzystując te zgromadzone
przez mieszkańców pieniądze dla
własnych, egoistycznych celów.
Jak widać, te kryteria oceny
życia publicznego nie są zbyt wygórowane. To właściwie minium
wymagań wobec ludzi władzy, a i
tak okazuje się często, że nawet
temu minimum nie potrafią sprostać. Jak widać, będziemy mieć –
jako Tygodnik – dużo pracy.
Warto podkreślić, że Tygodnik
jest zupełnie niezależny od jakichkolwiek władz. To nasi czytelnicy
doceniają i za to im dziękujemy. W
dzisiejszych czasach niezależność
jest rzadką wartością, okupioną
ciężką pracą. Kiedyś natrafiłem na
takie hasło, które ma dzisiaj szczególny sens: że cudza wolność powiększa naszą wolność. Dlatego
trzeba dbać nie tylko o swoją wolność, ale także o innych; budować
ją gdzie się da i kiedy się da, by
moja własna nie skurczyła się do
przestrzeni własnego mieszkania,
przestrzeni własnego umysłu, wyobrażenia o niej. Demokracja może
oczyszczać się tym sprawniej, im
więcej w niej wolnych i niezależnych obywateli, instytucji i podmiotów życia publicznego. Tym
słabsza, im jest ich mniej, a umiera,
gdy ich nie ma.
Składając życzenia na nowy rok
2006 życzyłbym sobie i Wam, byśmy o wolność i niezależność dbali
i powiększali jej obszary, stając się
partnerami w życiu publicznym, a
nie marionetkami w rękach ludzi
żądnych władzy i pieniędzy. Tylko
w duchu wolności, jako partnerzy,
możemy szczerze dyskutować i merytorycznie rozwiązywać problemy naszej lokalnej wspólnoty, wybijając się ponad indywidualne lub
grupowe egoizmy.
Kazimierz Rynkiewicz
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Podw³adny zarabia wiêcej
od szefa

Ujrza³ Segala czy
Niepodleg³oœæ?

Za żart roku uznaliśmy to, że burmistrz Marek Romejko jako szef zarabia mniej od swojego podwładnego,
wiceburmistrza Ryszarda Soli. Według
oświadczeń majątkowych, ten pierwszy zarobił w 2004 roku 98.106 zł, ten
drugi – 103.969 zł. Czyżby i w tym
związku potwierdzała się prawda, że
szyja kręci głową?

Platforma prawdziwie
obywatelska
Za równie dobry żart uznaliśmy
zapisanie się przewodniczącej NSZZ
“Solidarność” w łobeskim ZOZ Zofii
Krupy do Platformy Obywatelskiej.
Na krótko wybrano ją nawet do zarządu
koła powiatowego w Łobzie. Co powstaje w wyniku skrzyżowania związkowca z liberałem? Liberum veto?

POCZEKALNIA

Wielki bubel roku przyznaliśmy
rozwiązaniu ruchu na skrzyżowaniu
ulic Niepodległości z Segala w
wykonaniu Zarządu
Dróg

Ciep³a posadka nie stygnie
Poczekalnią nazwaliśmy stan, w
którym ktoś długo czeka na decyzję
kogoś innego. W takim stanie zawieszenia pozostaje, od trzech lat pełniący
obowiązki dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej pan Michałkiewicz. A to
za sprawą byłego dyrektora ZEC, a
obecnie wiceburmistrza Ryszarda
Soli. Praktycznie zmienił on pracę,
ale jak widać, zagwarantował sobie
w razie jej utraty miękkie lądowanie
utrzymując permanentny stan zawieszenia w dyrektorowaniu ZEC.
Zwiedzając zakład ukradkiem udało
nam się wyciągnąć z pieca nadpaloną instrukcję, w której były dyrektor nakazał obecnemu pełniącemu obowiązki dorzucać do pieca,
by ciepła posadka nie wystygła.

Drogi i bezdro¿a
Do poczekalni wszedł niechcący,
pełniący od kilku miesięcy obowiązki
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
Ryszard Korbutowicz. Dotychczasowy dyrektor, po skazaniu go przez sąd
za kradzież drzewa, starym zwyczajem
(skąd my to znamy?), rozchorował się.
Trudno nam powiedzieć, jak długo w
poczekalni pozostanie. Rekord łobeski
p.o. dyrektora ZEC czeka na pobicie.
Kto popełni dłużej?! Czekamy na kolejne zgłoszenia.

P o wiatowych
w
Łobzie.
Rozwiązan i e
wprowadzono byle
jak i to na
dzień przed
weekendem, nie
informując o nim
kierowców. Przy
okazji okazało się,
że most na Segala,
przez który skierowano ruch, został dopuszczony
warunkowo do obciążenia powyżej
20 ton. Błędów było
tyle, że można mówić tylko o szczęściu, że nikt tam nie
poległ. Kolizji naliczyliśmy już kilkana-

ście. Segal okazał się złośliwy dla pomysłodawców zmiany. Raz rozobity
został samochód policyjny, a gwoździem do trumny tego pomysłu powinno być zderzenie wicestarosty
Wiesława Bernackiego
z karetką pogotowia,
tuż
przed Sylwestrem. Czy
wicestaroście jadącemu wprost
na karetkę
mógł przelecieć przed
oczami Segal, czy raczej Niepodległość? Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji. Do
wygrania następne pytanie z serii – co
słychać na skrzyżowaniu?

Wsie nasze piwnice
Nagrodę Smoczka przyznaliśmy
Radzie Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej “Jutrzenka”, która wyprodukowała bubla w postaci uchwały o wyborze
prezesa zarządu spółdzielni z naruszeniem
statutu. Dodajemy
Smoczka zarządowi tejże spółdzielni za uznanie piwnic za
część wspólną, a nie przynależną do
mieszkań. Częścią wspólną są pomieszczenia, z których mogą korzystać
wszyscy, czyli korytarze, suszarnie i

pralnie. Zaliczając do nich piwnice zarząd zapewne miał jeszcze w głowie niedawne nauki o wpływie wysokości po-

mieszczeń piwnicznych na rozwój stosunków własnościowych w kolektywach osiedlowych. W latach pięćdziesiątych jak komuna chciała, to dokwaterowała do mieszkania lokatorów nie
pytając nikogo o zdanie, uznając, że
mieszkanie i tak jest w ostatecznym
rozrachunku własnością Wielkiego Budowniczego Józefa Stalina. Melduję towarzyszu, mieszkania straciliśmy, ale
piwnic będziemy bronić do ostatniej
kropli krwi.

Pijany bud¿et
Noworocznym bublem okazał się
Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej w Łobzie. Gdy go się czyta, można dostać zawrotu głowy, jak po wypiciu pół litra. Może na tym polega jego
siła profilaktyczna, że już pić nie trzeba. Radnym podano projekt z diagnozą
przepisaną z poprzedniego roku. Przeprawiono tylko datę. Sam budżet przypomina kosz na śmieci, do którego powrzucano to i owo według nieznanego
nam klucza. Czytelnik jest tak zakręcony, że nie wie, czy on jest pijany, czy
pijany jest budżet. To zjednoczenie się
podmiotu z przedmiotem jest największym osiągnięciem autorów, którzy w
krótkim czasie jednej kadencji osiągnęli
taki efekt, jaki osiągają buddyjscy mnisi
po wielu latach medytacji w klasztorze
Shaolin lub młodzież po dwóch działkach amfy.

Zak³ad Erekcyjnej
Cierpliwoœci
W temacie ZEC nasza cierpliwość w
oczekiwaniu na erekcję
Ryszarda Soli budzi podziw w nas samych.
Oczywiście chodzi o akt
erekcyjny, założycielski, pod modernizację
Zakładu
Energetyki
Cieplnej. Przygotowania do osiągnięcia erekcji
trwają już prawie 8 lat, a
wytrysku energii jak nie
widać, tak nie widać. Pan
Sola, zostając wiceburmistrzem, jako dyrektor
pozostawił ZEC z długiem około 700 tys. zł.
Pozostawił też wakat
dyrektorski. Teraz jako
wiceburmistrz spłaca
dług ZEC-u, bo w tym
budżecie dojrzeliśmy
225 tys. zł na to przeznaczonych. Jak
spłaci, może spokojnie wrócić na ciepły
fotel, który podgrzewa mu pełniący
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obowiązki, o czym piszemy w Poczekalni. Ta erekcja przejdzie do historii.
Powoływano komisję za komisją, ogła-

grając w filmach erotycznych. “Jej rólka sprowadzała się do biegania na golasa
po stylowym wnętrzu, wyginaniu się i
jęczeniu”. Kariery nie zrobiła i wróciła
do kraju. Ach ten nasz kraj, jaki śmietnik. Aż strach pomyśleć, że ci, którym
się udało tam zostaną, a ci którym się nie
udało wrócą.

Uby³o miejsc pracy

s z a n o
przetargi i
je unieważniano.
Po
wielu latach nie
osiągnięto nawet
wzwodu. Wnioskujemy do brumistrza,
by powołał w końcu dyrektora ZEC, ale
nie byle jakiego. Potrzeba chłopa, by
osiągnął w końcu wytrysk. Dlatego wiceburmistrzowi przyznajemy tylko
Smoczka.

UBYTKI ROKU
Ero-pejskie kariery
Oprócz ubytków w uzębieniu ubyło nam młodych ludzi, którzy zachęceni
wizjami Leszka Millera i Marka Belki
pojechali podbijać Irlandię. “Fakt” co
jakiś czas odkrywa takie kariery sprzed
lat. Wczoraj doniósł, że stateczna dzisiaj prezenterka TVN Paulina Młynarska przed laty próbowała robić karierę

W kwestii śmetnika – z powodu jego
zamknięcia w Prusinowie ubyło nam
kilka miejsc pracy, jaką trudnili się sortujący tam śmieci. Ceny wywozu śmieci poszły w górę, ale nie należy tego
kojarzyć z wywozem naszych śmieci
do Szczecina. Bardziej z roztopem śniegu na wiosnę. Ubyły nam także “Kaski”. Nie przybyło nic? Przybyło.
Miały być mieszkania w Łobzie w budynku byłego biurowca ZNMR. Nie
ma. Czyli nic jednak przybyło.

Powiatowi - zadañ
Najwięcej ubytków zanotował powiat. Jednak nie wiadomo, czy cieszyć
się, czy płakać z tego powodu. Policzyliśmy, że powiatowi ubył ZOZ, szpital,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zajezierzu oraz ulica Kraszewskiego w Łobzie. Za to przybyły
Smoki. Z Reska. To taki stary warowny
gród, w którym do tej pory zamieszkiwały. Niektórzy woleli by wilki z pobliskiego Strzmiela, ale teraz Łobez
będzie prawie jak Wawel. Jedynym problemem może być dostarczenie im dziewic na pożarcie, a to za sprawą Włochów z pobliskiego poligonu. Powiat
utworzył za to Centrum Turystyki i
powołał Romana Ciechańskiego na stanowisko menedżera do pozyskiwania
inwestorów. Liczyliśmy na to, że pan
Roman wystąpi do Berlusconiego z pozwem o odszkodowanie za utracone
dziewictwa, ale nie miał czasu, bo zaczął
trenować do wyścigu Grand Prix Italia.
Niestety, doznał kontuzji i musiał zadowolić się snuciem planów o wyścigach
w Łobzie. Panu Romanowi
na zasadzie wyjątku przyznajemy Koło Samobieżne, by przywiozło nam
choć jednego inwestora. W
temacie planów wyścigów
w 2007 i 2015 roku nie wypowidamy się, by nie odbierać chleba naszej konkurencji.
Czytelnicy pytali – jak
powiat odda wszystko, to
czym będzie się zajmować? Ho, ho, ho, tacy inte-

ligentni to my nie jesteśmy, by na takie
pytania odpowiadać. Jedynie co nam
przychodzi do głowy, że z nadmiaru
wolnego czasu radni mogą wydłużyć sesje z pół godziny do godziny, później
z
godziny do dwóch, z
dwóch do czterech
itd. aż na koniec kadencji
osiągną
1000
procent
normy. Wynik
pójdzie
w
świat. Przynajmniej tyle w
ramach promocji. W tej
konkurencji Smoczków nie przynajemy, bo co tam nasze Smoczki do powiatowych Smoków.

ROZCZAROWANIA ROKU
Burmistrz Marek Romejko, który
potrafił dokończyć budowę swojego
domu, a nie potrafił postawić szaletu w
mieście. Doberski “szeryf” Zdzisław
Kamiński, który na służbie dał się namówić na flaszkę. Urzędnicy, którzy
sięgają po publiczne pieniądze na
własną naukę. Wszyscy pozostali
płacą za wykształcenie z własnych pieniędzy. A fe. Ręce precz od cudzych
kieszeni.
Wielkim rozczarowaniem jest porzucenie pomysłu przejęcia przez Stowarzyszenie szkoły w Siedlicach. Para
poszła w gwizdek. Wyszło na to, że jak
zwykle chodziło o utrzymanie stołków.
Zmarnowano wielką energię społeczną
na rzecz ciepłych posad i bezpieczeń-

stwa socjalnego. Kto w tym kraju cokolwiek zaryzykuje, by stworzyć coś
nowego? Może młodzi? Młodym zabieramy Smoczki.

KOREK ROKU
Otrzymuje go gminny pełnomocnik
profilaktyki alkoholowej w Łobzie
Wiesława Romejko, która roznosiła mu-

sujące wino z bąbelkami na ostatniej sesji. Radzimy porzucić tą wątpliwą “fuchę” dla poprawy autorytetu instytucji
pełnomocnika mającego propagować
abstynencję.

SERIAL ROKU
Od trzech lat trwa niskobudżetowy
serial pod nazwą “Wycinka drzew w
parku leśnym w Łobzie”. Występują:
Piła, Drzewo, Urzędnicy, Niewidzialna
Ręka Rynku. Oskara się nie spodziewamy. Najwyżej wyroku.

SKANDAL
ROKU
Domniemany gwałt w Resku. Po
wielkiej burzy mały deszcz. Pozostało
obrzydzenie. Wszystkim aktorom tego
kryminału przyznajemy po Smoczku.
Do possania.

POLITYK
ROKU
W kategorii indywidualnej nagród
nie przyznaliśmy. Przyznaliśmy nagrodę zespołową dla powiatowej nieformalnej koalicji PiS-PO-SLD-Samoobrona. Co prawda przed wyborami ta
koalicja ma
programowo pęknąć,
bo już szef
PO bąknął,
że chętnie
zawiąże koalicję przedwyborczą z
PiS, ale co
wtedy zrobią
odepchnięte sieroty z Samoobrony i SLD? Mogą liczyć
na przygarnięcie po wyborach. Ewentualnie na otarcie łez na jakiegoś Smoka.
No, może jeszcze rower. My tylko po
Smoczku.
Opracowanie: Kazimierz Rynkiewicz. Scenariusz: Samo Życie. Inspiracja: Czytelnicy. Scenografia: Powiat.
Plenery: Urząd Miejski, Sąd, Prokuratura. Smoczki: Internet. Kaskaderzy:
Redakcja. Producent: Tygodnik Łobeski. Wszelkie prawa dozwolone.
The End.
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Okruchy Pamiêci... o Krzysiu Andruszu

29 grudnia 2005 roku pożegnaliśmy
poetę, pisarza wywodzącego się z naszego łobeskiego środowiska - Krzysztofa Andrusza.
Wieczorem w Klubie Nauczyciela
spotkali się ludzie, którzy znali, pamiętali Krzysia.
W pełnej skupienia atmosferze, jako
że czas świąteczny, wysłuchaliśmy
“ Kolędy dla nieobecnych” Preisnera i
w myśl jej słów, że “przyjaciele odeszli
od nas, aby żyć wiecznie” - wspomnieliśmy ziemską drogę naszego przyjaciela i kolegi.
Czesław
Szawiel wspominał lata dzieciństwa Krzysia na ulicy Kraszewskiego,
gdzie są domy
wybudowane
jeszcze przed I
wojną światową, niektóre
przed II wojną
światową. Na
nielicznych fasadach są widoczne daty:
1908 i nic więcej. Domy są w
większości parterowe, niektóre ryglowe, ale
już otynkowane współcześnie i dodatkowo ocieplone. Do połowy długości ulicy rosną
okazałe stare lipy.
Tu na tej ulicy mieszkał w najokazalszym jednopiętrowym budynku
Krzysiu Andrusz wspólnie z mamą,
która pracowała w sklepie spożywczym i była obiektem zazdrości kilkuletnich dzieciaków, ze względu na posiadanie nieograniczonej ilości wieloowocowych cukierków.
Krzysiu z ulicy Kraszewskiego był
niepodobny do innych chłopaków z tej
ulicy, którzy intensywnie przez cały
dzień grali w piłkę nożną.
Krzysiu z ulicy Kraszewskiego był
już oczytany, trochę więcej wiedzący,
trochę pewniejszy od nas, bo wiedział

co chce osiągnąć w życiu i osiągnął prawie wszystko.
Krzysiu z ulicy Kraszewskiego jakiego pamiętam, którego obraz utrwalony w zaułkach mojej pamięci, wśród
wyblakłych portretów innych kolegów
z dzieciństwa jest bardzo wyraźny
Krzysiu z ulicy Kraszewskiego był
opiekunem kilkunastoletnich dzieciaków, które wyjeżdżały za zgodą rodziców na pierwsze w życiu biwaki nad
jezioro do Brzeźniaka. Tam uczył nas
rozpalać ognisko, rozbijać namiot, jak

zagospodarować czas w czasie biwaku.
Tam też uczył mnie Krzysiu łowić krasnopiórki, bardzo delikatne i piękne
ryby, złote ryby.
Krzysiu z ulicy Kraszewskiego
uczył mnie zbierać grzyby. Jak rozpoznać miejsce gdzie rosną borowiki,
gdzie rosną koźlanki, maślaki, rydze,
czerwone łebki.
Krzysiu z ulicy Kraszewskiego pożyczał mi książki gdy chodziłem do
czwartej klasy szkoły podstawowej. Z
zapartym tchem do późna czytałem pożyczonego Winnetou, Tomka i inne
pełne przygód opowieści.
Krzysiu z ulicy Kraszewskiego był
zaprzyjaźniony z moim starszym bratem - Edwardem Szawielem, i wspólnie

dbali, żeby młodszemu Szawielowi nic
złego się nie stało w ciągu dnia - dnia
barwnego życia ulicy.
Pani Agnieszka Andrusz i siostra
poety, oraz jej mąż opowiadali o szkolnych latach Krzysia i późniejszym jego
życiu z dala od naszego miasta. Powrócił jednak tu do swoich korzeni pod
koniec lat dziewięćdziesiątych. Ukochał to miejsce i spacery po łobeskich
lasach. To nasza łobeska przyroda i tu
spotkani ludzie natchnęli Go do pisania
powieści i wierszy. Pisał wiele, dla wielu i o wielu. Prawie każdy obecny na
spotkaniu mógł się poszczycić napisanym specjalnie dla niego wierszem. Tu
w naszym mieście umiejscowił akcję
swojej pierwszej powieści “Miasteczko, Ela i łyse małpoludy” wydanej
przez Szczecińskie Wydawnictwo Promocyjne “Albatros” w 2000 roku.
- Krzysiu był bystrym obserwatorem, potrafił pisać na każdy temat, czasami nazywał siebie wierszokletą - mówiła Ela Konefał, która zdradziła wiele
nieznanych sekretów z jego życia i
twórczości. “Co się do diabła ze mną
dzieję...rymem gadam, sam siebie już
nie lubię” pisał w jednych z wierszy.
Ale nie tylko pisał, także rzeźbił.
Pierwsze rzeźby miały wykrzywione
usta, mówił, że to są jego portrety.
Rzeźby rozdawał, a raczej dawał zainteresowanym. Największym jego dziełem jest postać Krasnala, która stoi na
podwórku przedszkola.
Kiedy zamieszkał w Świętoborcu,
zgromadził wokół siebie grupę dzieci,
które nazwał “Dzięciołkami”. Chłopcy
pod okiem Krzysia stawiali pierwsze
kroki rzeźbiarskie. Mówił, że musi “coś”
dla nich zrobić. Kupował im dłutka, koziki za swoje pieniądze, uczył trudnej
sztuki rzeźbienia w drzewie. W jednym
z wierszy spisał swoje życiowe credo:
Nadchodzi starość. Może być spokojna...
Fotelik, fajka, cisza błoga.
Lecz wolę, aby z życiem trwała wojna...
Zawzięta, ostra, ciężka, sroga.
Nie lubię nudy, mnie nie bawi.
Nie mogę siedzieć całe lata.
Lepiej wyzwaniu czoło stawić,
Niźli ukradkiem zejść ze świata.

Nie chcę spokojnie na śmierć czekać...
Czekanie zbytnio mi się wlecze.
A kiedy walczę, wtedy wiem,
Że mi nic z życia nie uciecze...
Więc żyję mocno, w życia trwam malignie.
Normalka... czasu na zdrowaśki brak.
Nie szkodzi, że mi starość mignie...
Wolę, by życie skończyło się... ...tak...

Odszedł cicho i spokojnie, i tak znienacka ku zaskoczeniu rodziny i przyjaciół. Pozostawił wiele nie napisanych
wierszy, niedokończonych rzeźb, nie
wydaną powieść.
Przyjaciele pożegnali Go “Okruchami wspomnień”, a Ela Konefał poświęciła Krzysiowi kilka strof:
Jedni odchodzą pierwsi – by witać spóźnionych
Tam świat jest lepszy, lepiej ułożony.
Namalowany, wyrzeźbiony,
Paletą gwiazd rozświetlony.
Tam rymy same splatają słowa,
Tam prawda za kłamstwo się nie chowa,
Tam soczystość łąk i błękit nieba,
Tam nie zabraknie nikomu chleba,
Tam polityka jest nie uprawiana,
Tam nie ma słowa: ból, cierpienie, rana,
Tam dłuto nie kaleczy dłoni,
Tam czas nie pędzi, nie goni,
Tam każda książka w złotej oprawie,
Tam śnisz... snem... na jawie.
A tu. Na Ziemi. Krótki przystanek,
Gdy się obudzisz – będzie już ranek,
Powita Ciebie plejada gwiazd,
A na dzień dobry dowcip od Heni masz,
Będziesz składał rymy jak domina kostki,
Doczeka się wiersza i... Pan Twardowski.

A my tymczasem,
Twoje wiersze czytamy,
Następne wiersze,
nam przeczytasz, Krzysiu,
Gdy się spotkamy.
Krzysiu Andrusz jest osobą
godną tego, aby nie zagubić się w
mrokach historii i niepamięci, i tak
jak o wielu, którzy od nas odeszli
będziemy o nim pamiętać.
Prezes Stowarzyszenia
Okruchy Pamięci... Czesław Szawiel
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Bud¿et gminy do poprawki

Radni niezadowoleni z projektu
(ŁOBEZ) Łobescy radni mieli
przyjąć budżet na 2006 rok. Jednak ku
zaskoczeniu wszystkich, a przede
wszystkim burmistrza Marka Romejki,
do głosowania
nad budżetem w
ogóle nie doszło.
Radnym budżet
się nie spodobał i
po
licznych
uwagach skierowali go do poprawki.
Debata nad
budżetem rozpoczęła się od
wystąpienia
skarbnika Piotra
Szymczaka.
Omówił on najważniejsze
zmiany, jakie zaszły w projekcie
budżetu, jeśli
chodzi o dochody i wydatki. Na koniec stwierdził: Ten budżet, w tym momencie, robi się
budżetem przyzwoitym; ponad 11%

wydatków jest przeznaczonych na cele
inwestycyjne. Mnie jako skarbnika bardzo to cieszy i wygląda to bardzo pozytywnie.

Przewodnicząca Elżbieta Kobiałka
przypomniała, że zgodnie z przepisami
budżet jest przedsięwzięciem autor-

BURMISTRZ DOBREJ OG£ASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBREJ
ul. RYNEK 1, 72– 210 DOBRA
1. Wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrej :

Samodzielny referent ds. gospodarki nieruchomościami.
2. Wymagania niezbędne:
- określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
3. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:
- Prowadzenie spraw z zakresu podziałów geodezyjnych
- Przygotowywanie do sprzedaży mienia komunalnego
- Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy
- Prowadzenie spraw z zakresu wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości
- Prowadzenie spraw z zakresu szacowania wartości nieruchomości
- Prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości gruntowych
- Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją lokali komunalnych
5. Wymagane dokumenty:
Dokumenty niezbędne:
- odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w tym kopia świadectwa ukończenia szkoły,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacyjnych,
- list motywacyjny,
- C.V.
- oświadczenie o niekaralności,
6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Oferty należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej
lub przesyłać w terminie do 16 stycznia 2006 roku
pod adresem :
Urząd Miejski w Dobrej
Ul. Rynek 1
72-210 Dobra
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. gospodarki nieruchomościami”.
WSZELKIE INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ
U SEKRETARZA GMINY POD NR TEL. 091 577-78-81

skim przygotowywanym przez burmistrza i zespół jego współpracowników.
Projekt budżetu łobescy radni otrzymali 19 listopada. Wcześniej trafił do Regionalnej
Izby Obrachunkowej i
uzyskał tam
pozytywną
opinię. Radni
omawiali go
na komisjach,
które zbierały sie na początku grudnia. Jednak
radni nie byli
tak optymistyczni
w
ocenach jak
skarbnik.
- Nie podzielałbym
optymizmu
pana skarbnika. Trzeba
bowiem pamiętać, że jesteśmy tylko
dysponentem pewnych środków i te
pieniądze tylko przez ten budżet przechodzą. Pewne rzeczy trzeba odnosić
do przychodów własnych gminy. Ten
budżet jest moim zdaniem budżetem
trudnym, jego realizacja wymaga wzmożonej dyscypliny i wzmożonej kontroli
z wykonania budżetu. W tej chwili nie ma
instytucji takiej jak Zarząd, decyzje jednoosobowo, według swoich kompetencji podejmuje burmistrz. - przypomniał
radny Leszek Gajda.
Zaproponował zmianę w regulaminie budżetu. Według jego pomysłu burmistrz mógłby dokonywać przesunięć
pieniędzy jedynie między paragrafami,
natomiast przesunięcia między działami byłyby kompetencją Rady. Według
niego, Rada powinna mieć lepszą kontrolę nad tym, jak się wydaje pieniądze.
Obawy co do właściwego podziału
pieniędzy wyraziła dyrektor Zespołu
Szkół Gimnazjalnych Ewa Popławska.
Powiedziała, że dla szkoły, którą kieruje,
ten budżet będzie bardzo trudny do wykonania. Według jej wyliczeń szkole zabraknie ponad 100 tysięcy. Bardzo trudna sytuacja jest także w stołówce, którą
kieruje i trzeba liczyć się z tym, że wydawanie posiłków zostanie ograniczone.
Radny Kazimierz Chojnacki wyraził zaniepokojenie tym, że w projekcie
budżetu nie znalazła się żadna z propozycji zgłaszana przez radnych na posiedzeniach komisji. Stwierdził, że jest to
budżet nie do końca wiarygodny i spełniający oczekiwania radnych, jak i sporej części społeczeństwa.
- Wnioski do budżetu z posiedzeń
radnych na początku grudnia nie zostały w nim uwzględnione. - stwierdził.
Radny Romuald Dubicki, przewodniczący komisji budżetowej powtórzył, że jest to budżet trudny, jednak
podkreślił, że gmina musi jakoś funkcjonować. Zaproponował, żeby nie zapisywać w budżecie tylu rezerw. Potrzeb

jest bowiem tak wiele, że pozostawianie pieniędzy w rezerwie jest niecelowe. Wszystkie kwoty powinny być
rozpisane na konkretne cele, a nie pozostawiane do wyłącznej dyspozycji burmistrza. Zaproponował przeznaczenie
pieniędzy z rezerw między innymi na
zakup krzeseł do ŁDK, zrobienie nagłośnienia, sauny i siłowni w hali sportowej oraz dofinansowanie młodzieżowych sekcji piłkarskich.
Elżbieta Kobiałka przypomniała: Ten budżet będzie przedmiotem sprawozdania i oceny Rady kolejnej kadencji. Im bardziej on jest szczegółowy,
tym lepiej dla wszystkich, bo wtedy
łatwiej przechodzi absolutorium i sprawozdanie z wykonania budżetu, kiedy
pozycje są precyzyjnie zapisane. Wtedy wszyscy od początku wiemy, jakie
zadania są w planie i jakie jest wykonanie, a także dyscyplina budżetowa jest
łatwiejsza do przestrzegania. Wsłuchując sie w dyskusję widzę, że jest wola
Rady, aby w tym skromnym budżecie
decydować o tych nawet najmniejszych kwotach. Aby te najmniejsze, jak
i te duże wydatki przemyśleć i przedyskutować, aby uzyskać kompromis i
akceptację wszystkich, wymaga to dalszych dyskusji. - oceniła.
Głos ponownie zabrał Kazimierz
Chojnacki: - Jest wiele wątpliwości i
niedomówień związanych z projektem budżetu, uważam więc, że dzisiaj
wszystkich uwag, wniosków i sugestii nie uwzględnimy, dlatego wnioskuje o wycofanie z porządku obrad
punktu dotyczącego uchwalenia budżetu na rok 2006.
Do wniosku Kazimierza Chojnackiego przychylił się Leszek Gajda, który miał jeszcze jedną uwagę:
- Zdecydowanie największa część
to są wydatki osobowe. Zachęcałbym
pana burmistrz do zrobienia takiego
przeglądu, czy ta obsada kadrowa jest
do końca optymalna, czy tutaj nie
można nic zrobić. Trzeba to także
sprawdzić w jednostkach podległych.
Wiadomo, że stan zatrudnienia nie
zmienia się z dnia na dzień, ale jakąś
politykę w tym zakresie powinno się
przyjąć. Zastanówmy się nad wysokością wynagrodzeń, nad zakresem
obowiązków poszczególnych pracowników. Wiadomo bowiem, że płaca
powinna być adekwatna do wykonywanej pracy. Należy więc sprawdzić,
czy te relacje są zachowane i czy są one
zdrowe. - mówił.
Okazało się bowiem, że wydatki
związane z wynagrodzeniami w urzędach i jednostkach podległych pochłaniają prawie połowę budżetu gminy.
Po tej dyskusji radni głosowali najdalej idący wniosek, który złożył radny Chojnacki, aby budżetu na 2006
nie przyjmować teraz, lecz popracować nad nim i podjąć uchwałę, gdy
zostanie poprawiony. Głosami 12
radnych, przy 2 wstrzymujących i
jednym przeciwnym, projekt budżetu odesłano do poprawki.
SM
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

 Sprzedam mieszkanie własnościowe 38 mkw. w Łobzie. Pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój, duża
piwnica, strych i komórka. Mieszkanie posiada ogrzewanie gazowe
(co.). Cena do uzgodnienia. Tel. stacjonarny 091 397 60 05 po godzinie
19, komórka 0502 165 802.
 Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
 Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Pilnie poszukuję do wynajęcia
mieszkanie 3-pokojowe w Gryficach. Tel. kom. 607 866 829.
Kawalerka do wynajęcia w Gryficach 32 mkw. Tel. 696 074 117.

Sprzedam Nokię 3510i + 2 ładowarki, z dokumentacją, etui, w kartonie cena 275 zł. Tel. 0605 522 340.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.
 Zakład krawiecki „Laura” w
Łobzie ul. Ogrodowa 4c/6, w godz.
11.00-19.00. Tel. 397 31 44.

Schody i okna tel. 091 39 23 137.
 Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
 Usługi budowlane w zakresie:
glazurnictwo, stolarka, ogulnobudowlane. Ceny konkurencyjne. Tel.
0504 289 816.
Laryngolog T. Woźny, Gryfice ul.
Śniadeckich 38. Tel. 604 499 445.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

 Firma Żabka Polska S.A. zatrudni
osobę do prowadzenia sklepu.
Własna działalność gospodarcza.
Tel. 094 374 94 18, 604 915 876.
Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

Wydawnictwo
w £obzie zatrudni
przedstawiciela
handlowego do
dzia³u reklam.
Wymagane prawo
jazdy i obs³uga
Corela.
Tel. 3973 730
lub 504 042 532
Drukowanie bloczków (samokopia) z nazwą firmy.Tel.
39-73-730, 504-042-532.

 Sprzedam Peugot 307 SW, 1,6
110 KM, benzyna, serwisowany, rok
produkcji XII 2002, automatyczna
klimatyzacja, radio, cena 35.000 zł.
091 397 48 65.
 Sprzedam Honda Civic poj.1,5
benzyna VTEC, 114 KM, rok prod. X
1995, przebieg 143 000 km, 3
drzwiowy, 5-osobowy, srebrny metalik. Posiada ABS, klimatyzację,
immobilizer, elektr. szyby, elektr. lusterka, elektr. szyberdach, 2 p.p.,
wspomaganie i regulacja kierownicy, c. zamek na pilota, ogrzewanie postojowe Eberspacher, alufelgi, 2 kpl. opon, zużycie paliwa 5,2/
100. Stan bardzo dobry. Przegląd
ważny do X.2006 r. Cena 15 tys. zł do uzgodnienia. Tel. 091 3822168.
 Sprzedam samochód Daewoo
Nexia. Pierwszy właściciel, kupiony
w salonie, bez wypadku, rok prod.
1997. Cena do uzgodnienia. Tel.
0606 921 161.
 Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, w centrum Łobza,
częściowo umeblowane. Od
zaraz. Tel. 0609 830 211

Wynajmę dom jednorodzinny w
Nowogardzie ul. Wiejska 32. Budynek posiada kompletnie wyposażoną kuchnię, duży umeblowany salon, 4 sypialnie na piętrze,
dwie łazienki+wc na parterze,
ogrzewanie podłogowe, duży taras, ogród, garaż, tel. Koszt wynajmu 1800 zł + gaz, energia, woda.
Tel. 0602 45 42 66.

 Sprzedam dom + zabudowania
gospodarcze na działce o powierzchni 1000 mkw. w Kołomąciu.
Tel. 091 385 40 49 - wieczorem.
Sprzedam lokal użytkowy na partarze z osobnym wejściem na ulicy
Brzozowej o powierzchni 33 mkw. z
możliwością przekształcenia na lokal mieszkalny. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 091 384 2715.
Proszę o kontakt po godz. 18.
Kupię sklep w centrum Gryfic ok.
50 mkw. Tel. 506 040 383.
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Studniówka w hali
(ŁOBEZ) Za kilkanaście dni studniówka, więc i matura tuż, tuż. W tym
roku łobescy licealiści będą się, bawili w
Hali Widowiskowo – Sportowej.
Przez wiele lat, zabawy takie odbywały się w budynku liceum, a później w

ŁDK. W tym roku komitet organizacyjny postanowił, że jak bal to bal. Koszt
wynajęcia hali to 2,5 tysiąca. Rodzi sie
jednak pytanie czy burmistrz Marek
Romejko powinien żądać takiej opłaty
od licealistów.

Jar
mar
eczn
Jarmar
markk Œwi¹t
Œwi¹teczn
ecznyy w Af
Afff ing
Z flag¹ Polski stoi konsul Piotr Radosz, obok Kasia
Woniak, z ty³u za ni¹ po lewej Lorenz Drexel.

Jak co roku, począwszy od 1994,
tak i w tym, miał miejsce Świąteczny
Jarmark w Affing (Weihnachtsmarkt),
niemieckim mieście partnerskim Łobza.
Tradycyjny jarmark odbywa się
zawsze w drugi i trzeci weekend adwentu. W roku 2004 jarmark w Affing wygrał plebiscyt na najpiękniejszy świąteczny jarmark Bawarii, co jest nie lada
wyróżnieniem, gdyż w całym landzie w
okresie przedświątecznym ma miejsce
ok. 150 rożnych jarmarków; te odbywają się zarówno w dużych miastach
(Monachium, Augsburg) jak i w małych
gminach.
Od 11 lat na jarmarku jest obecny
Komitet Partnerstwa Łobez – Affing,
którego zarówno założycielem jak i
przewodniczącym i inicjatorem
wszystkich przedsięwzięć jest pan
Lorenz Drexel.
Z racji studiów w pobliskim Augsburgu dane mi było również w tym roku
brać aktywny udział w przedsięwzięciu, i w związku z tym chcę podzielić się
swoimi wrażeniami.
Stoisko było udekorowane herbami
miast Łobza i Affing oraz proporczykami z flagą Polski. Na stoisku Komitetu
sprzedawane były wyroby z wosku
(świece, ozdoby świąteczne), miód jak
i wyroby z niego (kosmetyki). Wszystkie wyroby są dziełem rękodzielniczym szerokiego grona osób - społeczników zaangażowanych w prace na
rzecz Komitetu. Na stoisku dzieci i
młodzież mogli za drobną opłatą wykonać własnoręcznie świece oraz spróbować szczęścia w kole fortuny, gdzie
główną wygraną było hasło Łobez lub

Affing. Cześć nagród pozyskana była
od sponsorów, cześć napłynęła z
Łobza.
Tegoroczny jarmark wpisze się na
dobre do historii, a to za sprawą odwiedzin niebywałego gościa, który przybył na zaproszenie pana Lorenza Drexela. Mowa o Generalnym Konsulu
Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium, który swoją obecnością zaszczycił mieszkańców gminy w pierwszym dniu Jarmarku. Konsul powitał
wszystkich uczestników Jarmarku na
uroczystym otwarciu, wygłaszając
przemówienie o ważności współpracy
Polski i Niemiec we wspólnym dziele
tworzenia zjednoczonej Europy i poparł ideę partnerstwa miedzy miastami,
czyli dzieło Komitetu Łobez – Affing.
Dodam, że ten miły akcent sprawił, że
nasze miasto Łobez zostało zareklamowane w Niemczech jako doskonały
przykład partnerskiej współpracy i tak
potrzebnego dialogu. Dodatkowo konsul obiecał wspierać, jak i rozpropagować inicjatywę partnerstwa naszych
miast.
Jako obserwator i uczestnik mogłam
zbadać nastroje mieszkańców gminy i
ich stosunek do Łobza. Wszyscy
mieszkańcy jak i przyjezdni goście,
którzy przybyli, by odwiedzić najpiękniejszy jarmark Bawarii, odnoszą
się do naszego miasta z wielką sympatią, czego dowodem mogło być wręcz
obleganie naszego stoiska.
Wszystkie uzyskane ze sprzedaży
środki zostaną przeznaczone na rzecz
działalności Komitetu Łobez – Affing.
Katarzyna Woniak

Sprawą tą zainteresował się radny
Bogdan Górecki, który mówił na sesji:
– Pan burmistrz miał dwie możliwości,
mógł sie na wynajęcie hali zgodzić lub
nie - pan burmistrz sie zgodził. Mógł
zażądać opłaty lub nie – i opłaty zażądał. Skąd się jednak wzięła taka kwota –
dwa i pół tysiąca. Rodzice ponoszą i tak
spore koszty związane z zakupem sukienek, garniturów i innych dodatków.
Do tego dochodzą składki. Wyprawienie młodego człowieka na studniówkę
jest wydatkiem niemałym. Wydaje się
więc zasadne, aby tej grupie młodzieży,
której miasto w tym, i w poprzednich
latach nie dawało nic, sprawić taki prezent i użyczyć im hali nieodpłatnie –
mówił.
Burmistrz Marek Romejko odpowiedział, że w przypadku imprez takich jak na przykład studniówka czy
matura, w ogóle nie brałby opłat, gdyby
nie to, że hala musi się jednak z czegoś
utrzymać. Nie chce sie także narażać na
zarzut, że jest niegospodarny i cięgle
kogoś zwalnia z płatności. Komitet organizacyjny dysponuje funduszami ze
składek i może bez problemu taką opłatę uiścić. Jak podkreślił burmistrz nie
jest to z pewnością kwota wygórowana, bo za wynajęcie sali w Świdwinie
zażądano opłaty dwukrotnie wyższej.
- To naprawdę nie są duże pieniądze.

Str. 13
Na jednego uczestnika studniówki wychodzi po 7 złotych. – powiedział.
Bardziej szczegółowych informacji
na ten temat udzielił kierownik hali
Zdzisław Urbański.
- Komitet organizacyjny zgłosił sie
do nas 10 grudnia i postawił nas w bardzo trudnej sytuacji. Takich spraw nie
załatwia sie „za pięć dwunasta”. Dodatkowo organizatorzy błędnie wpisali
datę studniówki i musieliśmy o dwa dni
przesunąć termin obozu sportowego.
Jeśli chodzi o cenę to i tak jest ona niska,
bo negocjacje zaczęły się od kwoty 15
złotych. – tłumaczył inspektor Urbański. Dodał, że jeśli chodzi o koszty, to
gmina pobierając owe 2,5 tysiąca nic na
tym nie zarabia. Hala będzie bowiem zamknięta przez kilka dni i do kasy nie
wpłyną pieniądze za wynajem dla sportowców. Taka impreza wymaga także
dodatkowego zabezpieczenia, a więc
dodatkowej obsady. Wiąże się to ze
zwiększonym zużyciem wody i prądu,
a po takiej zabawie trzeba też posprzątać. Tak więc w odczuciu Zdzisława
Urbańskiego pobranie tej opłaty jest jak
najbardziej zasadne, a nikt nie chce na
licealistach zarabiać.
Przewodnicząca Elżbieta Kobiałka
powiedziała, że według niej każdy, kto
organizuje taką imprezę powinien liczyć sie z wydatkami i taką opłatę trzeba jednak pobrać.
Radny Bogdan Górecki wysłuchał
tych wyjaśnień, ale odpowiedzi na
pytanie - czy zwolnienie młodzieży z
tej opłaty jest możliwe - nie uzyskał.
Sylwia Maczan
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WIDOWISKOWY BUBEL
(ŁOBEZ) Hala widowiskowo –
sportowa w Łobzie wybudowana
dużym nakładem sił i środków, halą
widowiskową jest tylko z nazwy.
Nagłośnienie na hali jest tak fatalne,
że zorganizowanie tam jakiegokolwiek koncertu jest niemożliwe. Radni sprawą tą interesują sie od wielu
miesięcy, próbując ustalić kto w tej
sprawie zawinił. Starają sie też, jak na
razie bezskutecznie, znaleźć sensowne rozwiązanie.
Na grudniowej sesji sprawa hali
wypłynęła ponownie, za sprawą radnego Leszka Gajdy. - Pytanie to zadam w formie hasłowej, bo wszyscy
wiemy o co chodzi. Nagłośnienie na
hali, a raczej jego brak. Skutki, to
wszyscy wiemy jakie są. Czy są już
ustalone przyczyny takiego stanu
rzeczy i w związku z tym co dalej? Czy
na etapie zamawiania został popełniony jakiś błąd, czy funkcja hali
została określona w sposób jasny.
Jeżeli hala została źle zaprojektowana, to czy można od wykonawcy
wyegzekwować poprawki? - dociekał radny. Na te pytania próbował
odpowiadać inspektor Bogdan
Idzik. - Nigdzie nie natrafiłem na
dokumenty, które mówiłyby o tym,
że to dzieło zostało zamówione w taki
sposób by zadbać o akustykę
obiektu. A brak akustyki, jest moim
zdaniem, jedynym mankamentem
tego obiektu. Zamawiający nie wymusił, rozwiązania tej kwestii w sposób prawidłowy i to jest nasza słaba
strona. Ten projekt nie zawierał także kilku innych rzeczy, które potem
zainstalowano dodatkowo – tłumaczył Bogdan Idzik.
Tak więc kosztem prawie 5 milionów złotych w Łobzie wybudowano
halę widowiskowo – sportową. Jednak zamawiając ją zapomniano dodać, że ma w niej być odpowiednia
akustyka i nagłośnienie. Nagłośnienia nie było na początku w ogóle,
zainstalowano je po jakimś czasie na
polecenie straży pożarnej. Gdyby
takiego wymogu nie spełniono hala
nie byłaby dopuszczona do użytku,
gdyż nie spełniała przepisów przeciwpożarowych.W trybie pilnym
rozpisano przetarg i wybrano najtańszą ofertę. I tak na hali za 5 milinów, zamontowano nagłośnienie za
20 tysięcy. - Od początku wiedzieliśmy, że nie będzie takie jak w Collosseum (Rzym). Tam jest majstersztyk
jeśli chodzi o akustykę i tego nam sie
nie udało zrobić – dodał pan inspektor. Przyznał też, że założenie profesjonalnego nagłośnienia może sięgnąć kilkuset tysięcy. Okazało sie
także, iż inwestor czyli gmina na

urządzeniu hali oszczędzały. - Moje
pytania szły w zupełnie innym kierunku. Jeśli zamawiam samochód
osobowo – ciężarowy, a dostaję albo
osobowy albo ciężarowy to coś jest
nie tak. W tym przypadku zaburzona
jest funkcja tego obiektu, czyli kino
odpada, koncert odpada. Jeżeli wydaje sie 5 milionów złotych, to jest pytanie czy nie lepiej było wydać 6 i zrobić

coś porządnego. A tak wyszło to co
wyszło. Tak więc wydano bardzo
dużo pieniędzy a swoje funkcje hala
spełnia jedynie w połowie i nikt nie
jest winny. Wszyscy działali prawidłowo a efekt jest fatalny – podsumował Leszek Gajda. Burmistrz Marek
Romejko poinformował, że w tej sprawie konsultowano się z koszalińską
firmą robiącą nagłośnienia. Pracow-

nicy tej firmy po przeprowadzeniu na
hali kilku prób stwierdzili, że za 25
tysięcy można tam zamontować nagłośnienie na zupełnie przyzwoitym
poziomie. Głośniki znajdujące sie na
hali obecnie mogłyby zostać przekazane do łobeskich szkół. Wszyscy
na sali byli zgodni, że z tym widowiskowym bublem trzeba coś zrobić i
to jak najszybciej. Sylwia Maczan
.

Pierwsz¹ bramkê w nowym roku strzeli³ Andrusieczko

Turniej noworoczny Œwiatowida

(ŁOBEZ) 1 stycznia, pomimo
trudów nocy Sylwestrowej, znaleźli się chętni do pogrania w piłkę.
Na parkiet hali sportowej wybiegli
młodzi i starsi zawodnicy Światowida. Starczyło ich na cztery drużyny, które stoczyły ze sobą zacięte pojedynki.
Pierwszą bramkę w nowym
roku strzelił kilka minut po godz.
13 Artur Andrusieczko i w późniejszych grach okazał się najskuteczniejszym strzelcem bramek.
Po stronie oldbojów wystąpiły
byłe gwiazdy Światowida, w

dwóch drużynach składających
się z obecnych graczy zespołu
młode nadzieje Łobza. Tradycyjnie do tej pory wygrywali seniorzy. Tym razem było inaczej.
Młodzież wygrywała grając piłkę
na bardzo dobrym poziomie, co
może wróżyć, że po rozpoczęciu
rundy wiosennej V ligi Światowid
przestanie być chłopcem do bicia
i zacznie zdobywać punkty.
Meczom przyglądał się trener
Stanisław Przybylak, który powiedział nam, że zespół rozpoczyna treningi w czwartek. KAR

W sobotê wybory w Sparcie
(WĘGORZYNO) 7 stycznia mija
kadencja władz klubu Sparta Węgorzyno. W tym dniu, w sali urzędu

miejskiego, na godz. 10. zaplanowano zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków klubu.

POLICJA 997 - SPORT
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JACKU - ODDAJ KASÊ

KRZY¯ÓWKA NIE ODPUSZCZA

(RESKO) W okresie od dnia
25.12.2005 r. do dnia 26.12.2005 r.
godz. 16.00 w Resku, przy ul. Rynek
nieznany sprawca dokonał wybicia
szyby w barze “Pasztecik” wartości
1000 zł na szkodę Marka M.

(ŁOBEZ) Na początku lipca 2005
r. Jacek Ś. (zam. Ł., gm. Łobez) zawarł
ustną umowę z Januszem R. dot.
sprowadzenia z Niemiec motoroweru, za co przyjął kwotę 700 zł. Do
chwili obecnej Jacek Ś. nie wywiązał
się z umowy i unika kontaktu z pokrzywdzonym.

(ŁOBEZ)29.12.2005r.ogodz.20:45
w Łobzie, na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Segala, kierujący pojazdem
Renault Clio Wiesław B. (zam. D., gm.
Dobra) nie zachował należytej ostrożności, wpadł w poślizg i uderzył w karetkę Pogotowia Ratunkowego Mercedes Benz, kierowaną przez Andrzeja T.
Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

UKRAD£ 4 KÓ£KA
(RADOWO MAŁE) 12.12.2005 r.
w godz. 4.00-8.00 w Radowie Małym,
nieznany sprawca dokonał kradzieży 4 kół z samochodu Ford Scorpio
o wartości łącznej 1000 zł na szkodę
Cezarego A.

FA£SZUJ¥ NAWET 20
(ŁOBEZ) 23.12.2005 r. w
Łobzie, przy ul. Kościuszki, w Banku PKO S.A., kasjerka banku, podczas przyjmowania wpłaty ujawniła banknot o nominale 20 zł noszący cechy falsyfikatu.

WCHODZ¥
NA PODWÓRKA I KRADN¥
(WĘGORZYNO) Z 21 na
22.12.2005 r. w godz. 22:00 - 13:00
w Węgorzynie, przy ul. Mickiewicza, z nie zamkniętego pomieszczenia gospodarczego przerobionego na kuchnię letnią, nieznany
sprawca dokonał kradzieży
dwóch kuchenek mikrofalowych,
wieży stereo, walizki na kółkach,
sztućców. Straty w kwocie 600 zł
na szkodę Henryka O.

Andrusieczko zagra w Œwiatowidzie,
Kazimierczak w Hutniku

Za chlebem
do Szczecina
(ŁOBEZ) Dwóch piłkarzy Światowida, wypożyczonych do Sparty Węgorzyno, po półrocznej grze miało wrócić do swojego klubu. Wrócił Andrusieczko. Kazimierczak zmienia barwy i
zagra w Hutniku Szczecin.
Dwaj piłkarze Światowida Łobez
Artur Andrusieczko i Norbert Kazimierczak zostali wypożyczeni latem
do Sparty Węgorzyno na pół roku. Grali
tam dobre mecze i byli mocnymi punktami zespołu. W tym czasie Światowid
grał słabo i punkty tracił. Z nadzieją
więc oczekiwano w Łobzie na powrót
tych zawodników. Wrócił jeden – Andrusieczko, który podjął decyzję o dalszej grze w Światowidzie.
Zupełnie inną, dość zaskakującą decyzję podjął
Norbert
Kazimierczak, który zdecydował się
opuścić

Łobez i zagrać w V-ligowym Hutniku
EKO TRAS Szczecin. Dlaczego?
- Po prostu tutaj nie mam pracy, a
żyć z czegoś trzeba. Tam zaproponowano mi grę i pracę, stąd taka decyzja.
– tłumaczy Kazimierczak.
Jak nam powiedział, podpisał już
kontrakt z Hutnikiem i w najbliższym
czasie opuści Łobez. Ostatnio był on
na stażu w Komendzie Powiatowej
Policji, ale staż minął, i nawet nie liczy
się on do nabycia praw do zasiłku dla
bezrobotnych. Jak nam powiedział jeden z działaczy, Światowid czeka na
oficjalne pismo Hutnika w sprawie
przejścia Kazimierczaka do tego klubu. Ostatni raz
obaj piłkarze
zagrali
wspólnie
przedwczoraj, w
noworocznym turnieju
piłkarskim.
KAR

ZNOWU UKRADLI LINIÊ
(WĘGORZYNO)W okresie od 26
do 27.12.2005 r. około godz. 10.00 z linii
napowietrznej przy drodze Brzeźniak Wiewiecko nieznany sprawca, po
wcześniejszym wycięciu, zabrał w celu
przywłaszczenia 250 metrów przewodu XZPKNX wartości 2000 złotych na
szkodę TPSA w Szczecinie.

OSTRO¯NIEJ W MIEŒCIE
(ŁOBEZ) 30.12.2005 roku, o
godz. 14.03 w Łobzie, na ulicy Niepodległości, Kazimierz S. (zam. Ł.,
gm. Łobez), kierując sam. osob. marki
BMW, jadąc ul. Niepodległości, na
oznakowanym przejściu dla pieszych
potrącił prawidłowo przechodzącą
przez przejście pieszą Grażynę H.,
która w wyniku potracenie doznała
stłuczenia i rozcięcia naskórka na głowie i została przetransportowana karetką pogotowia do szpitala powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Z£OMIARZE KRADN¥
(DOBRA) W nocy z 29 na
30.12.2005 roku, w godz. 19.00 - 7.00
w Dobrej, przy ul. Armii Krajowej,
nieustalony sprawca, po uprzednim
wypchnięciu dwóch okien w budynku hali produkcyjnej, wszedł do
wnętrza, gdzie następnie po uprzednim odcięciu od spawarek elektrycznych, dokonał kradzieży 15 mb przewodów miedzianych o łącznej wartości 2500 złotych na szkodę firmy “AC Metal” w Dobrej.

DWORZEC DOBITY
(ŁOBEZ) W nocy z 30 na
31.12.2005 r. w godz. 21:30 - 5:45,
w Łobzie, w budynku dworca PKP,
nieznany sprawca dokonał zniszczenia zegara ściennego, telefonu
linii PKP, gabloty z rozkładem jazdy. Łączna suma strat 400 zł na
szkodę ZTK w Szczecinie.

KOMÓRKOWIEC
Norbert Kazimierczak

Artur Andrusieczko

(BEŁCZNA) 01.01.2006 r. w
Bełcznie, w mieszkaniu podczas imprezy sylwestrowej, nieznany

(ŁOBEZ) 27.12.2005 r. o
godz. 9.19 w Łobzie, przy ul. Niepodległości, Janusz S. lat 43
(zam. D., gm. Łobez) kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwym 1,02 promila.
(ŁOBEZ) 27.12. 2005 r. około
godz. 20.00 w Łobzie, na ul. Kraszewskiego, Tomasz D. lat 21
(zam. Ł., gm. Łobez) kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości (0,86 promila w
wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 27.12.2005 r. około
godz. 23.55 w Łobzie, na ul. Kolejowej, Robert S. lat 37 (zam. G.,
gm. Łobez) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,89 promila w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 31.12.2005 r. około
godz. 23.00 w Łobzie, na ul. Rapackiego, Mariusz H. (zam. M.,
gm. Sławoborze) kierował samochodem osobowym BMW znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (0,5 promila).
(WĘGORZYNO) 31.12.2005
r. około godz. 11:30 w Węgorzynie, na ul. Runowskiej, Kazimierz
S. lat 42 (zam. R., gm. Węgorzyno) kierował samochodem osobowym Fiat 126p po użyciu alkoholu (0,35 promila) w wydychanym powietrzu.
sprawca dokonał kradzieży telefonu
komórkowego Nokia 6020 pozostawionego do ładowania. Straty w
kwocie 800 zł na szkodę Wiolety C.

TY£ÓWKA
(ŁOBEZ) 01.01.2005 r. około
godz. 17:10, na drodze Łobez – Świdwin, Kajetan N. (zam. P., gm. Połczyn Zdr.) kierujący samochodem
Renault Twingo nie dostosował
prędkości do istniejących warunków drogowych i uderzył w tył poprzedzającego go samochodu Ford
Escort kierowanego przez Iwonę Ś.
Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

SPA£A ZA MOCNO
(PRZEMYSŁAW) 01.01.2006 w
godz. 2:00 - 9:30 w Przemysławiu,
nieznany sprawca, po uprzednim
wybiciu szyby w oknie mieszkania, z
pokoju w którym spała pokrzywdzona, dokonał kradzieży pieniędzy w
kwocie 500 euro i telefon komórkowy
marki Siemens. Straty w kwocie 2.100
zł na szkodę Magdaleny M.

ZAPARKOWALI W LESIE
(ŁOSOŚNICA) 01.01.2006 r. około godz. 16:00, w lesie, w okolicy Łosośnicy, policja ujawnia samochód VW
Golf. Ustalono, że pochodzi on z kradzieży na terenie gminy Nowogard.
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NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 50 brzmiało: „Upalne lato”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Antonina Kaczmarek (Dobra), Roman Galczak (Łobez), Grażyna Maćkowiak (Łobez),
Maria Szylinowicz (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Cecylia Dzwonnik (Łobez),
Barbara Kapcio (Łobez).
Nagrodę wylosował pan Roman Galczak z Łobza. Gratulujemy.
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