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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 30.01.2006r.

 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.
 PHP “Karex” w Ciesławiu zatrudni
kierowcę kat. C+E. Tel. (091)38-32560.
 Import – Export Transport Drogowy w Sielsku zatrudni kierowcę kat. C.
Tel. (091)397-85-67, 607-575-889.
 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 w ramach przygotowania zawodowego 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 Transportowa “Arto –
Trans” w Nowogardzie zatrudni kierowcę samochodu ciężarowego. Tel.
609-49-39-89.
 „AC – Metal” w Dobrej zatrudni
spawaczy do stali czarnej, spawaczy
aluminium, spawalniczych, ślusarzy.
Tel.(091) 39-14-690.
 „Ar – Trans” w Łobzie zatrudni kierowcę kat. C+E. Tel. 693-843-818.
 Zakład Usług Transportowych w
Osinie zatrudni kierowcę kat. C+E.
Tel. 604-107-976.
 Firma „Swedwood” w Resku zatrudni kierownika zmiany, specjalistę
ds. rozwoju produkcji. Tel. (091)3957-90-725.
 P.H.P.U. „Filter” w Gryficach zatrudni szwaczki. Tel. (091)38-44688, 508-070-330.
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BURMISTRZOWI OBCIÊLI PENSJÊ
(£OBEZ) Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w £obzie, radni
podjêli zaskakuj¹c¹ uchwa³ê – postanowili zmniejszyæ
pobory burmistrza Marka Romejki. Wyrazili w ten sposób
swoj¹ dezaprobatê dla jego decyzji i dzia³añ w
minionym roku, a przynajmniej ich czêœci.
O podwyżkach dla burmistrzów i
starostów, słyszymy często, ale obniżenie zarobków jest z pewnością niespotykane. Do takiego zdarzenia doszło w Łobzie, w ostatnią sobotę, co
prawdopodobnie jest ewenementem na
skalę krajową.
Uchwałę dotyczącą nowego wynagrodzenia burmistrza wprowadzono do porządku obrad w
ostatniej chwili, bo jak wiemy
z nieoficjalnych źródeł, narady i dyskusje w tej sprawie
radni prowadzili jeszcze w
sobotę.
W tym miejscu przytoczymy obszerny fragment
wypowiedzi przewodniczącej Rady Elżbiety Kobiałki, dotyczącej podjęcia tej uchwały, oraz jej
uzasadnienia.
Przewodnicząca
Rady Elżbieta Kobiałka: - Panie burmistrzu,
w styczniu ubiegłego
roku, Rada podwyższyła panu wynagrodzenie, wierząc, że będzie to mobilizować
pana do zaangażowania i dobrej pracy. Po
roku oceniamy, że
niestety, wiele spraw
i ważnych problemów zostało zaniedbanych lub niezałatwionych. Kilka
niewłaściwych decyzji burmistrza
wpłynęło na niepotrzebne
zwiększenie
wydatków budżetowych.
Dlatego
Rada
uznała, że wynagrodzenie burmistrza
należy obniżyć.
Obniżka, przez nas proponowana
jest rzędu 602 złote brutto, w stosunku
do wcześniej pobieranego wynagrodzenia i sprowadzenia go do poziomu przed
podwyżką ubiegłoroczną. Jeżeli Rada
przyjmie ten projekt uchwały, wynagrodzenie burmistrza, od 1 lutego, będzie łącznie wynosić 7.388 złotych, na
które będzie składać się: wynagrodzenie zasadnicze 4 tysiące, dodatek funkcyjny 1490, dodatek za wysługę lat 800
zł i dodatek specjalny 1098 złotych.
Ustalenie wynagrodzenia burmistrza
jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej. W tej sprawie zasięgnęliśmy opinii
całej Rady. W wyniku tej konsultacji zdecydowana większość radnych była za dokonaniem takiego obniżenia. Na decyzję
Rady wpłynęły fakty, które przytoczę.

Na decyzję
r a d n y c h
wpłynął fakt
podpisania
niekorzystnej umo-

wy na zarządzanie lokalami użytkowymi. W 2004 roku to zadanie wykonywał
urząd i kosztowało to gminę 15 tysięcy.
W roku 2005, po podpisaniu tej umowy,
koszty wyniosły około 60 tysięcy, a
plan na ten rok przewidywał wydatek
90 tysięcy złotych. Rada oceniła, że jest
to zła decyzja, niegospodarne działanie
środkami publicznymi.
Na naszą decyzję wpływa fakt braku nadzoru nad procedurą opracowania
przetargu na modernizację ciepłowni
miejskiej. Było bardzo późno ogłoszenie przetargu, przetarg był źle skonstruowany, było zagrożenie doniesienia
do prokuratury, było unieważnienie
przetargu, powtórzenie procedury.
Uciekły terminy i na dzisiaj już wiemy,
że modernizacja ciepłowni miejskiej nie
będzie mogła nastąpić w tym roku, bo
zabraknie czasu na przeprowadzenie

procedur wyłonienia wykonawcy i
przeprowadzenie tej inwestycji w jedynym możliwym terminie, jakim jest
przerwa w okresie grzewczym.
W kilku przypadkach, komisja rewizyjna stwierdziła, że nie było w
pełni uzasadnione umorzenie podatków niektórym podatnikom.
W ostatnim czasie podpisano kilka nieuzasadnionych
umów na dofinansowanie
studiów urzędnikom, na kierunkach niezgodnych z potrzebami urzędu. Skutkuje to
przez kilka lat dużymi wydatkami. W tym roku jest to 10 tysięcy złotych, kilka lat studiów, to
kilka razy po 10 tysięcy złotych.
Boli nas też, że w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym
jest brak decyzji, jest zwłoka w czasie.
Dotyczy to zwłaszcza zagospodarowania budynku biurowego po Zakładach Naprawczych Mechanizacji
Rolnictwa. Został on przygotowany
do adaptacji i zasiedlenia, jednak na
wniosek pana burmistrza zostało to
wycofane, bo miał być inwestor,
który to kupi i podejmie działalność. Była to sprawa mocno podejrzana, czas uciekł, inwestor, bez
winy pana burmistrza, okazał się
niewiarygodny. Mijają kolejne
tygodnie i miesiące, a nie
ma żadnej decyzji o
wznowieniu prac nad
adaptacją tego budynku na mieszkania, a
potrzeba jest wielka.
Więc niepodjęcie decyzji, też jest w naszej ocenie błędem.
Uważamy, że w ostatnim
czasie był niewłaściwy nadzór
nad wydatkami w niektórych
jednostkach budżetowych,
zwłaszcza w zakresie kształtowania, organizowania i finansowania służb księgowo
– finansowych. Dotyczy
to, powiem wprost, Łobeskiego Domu Kultury i
Biblioteki. Wcześniej te
prace były prowadzone
przez urząd, za bardzo
nieduże pieniądze lub osobę zewnętrzną. Koszty były minimalne, a
placówki funkcjonowały porządnie i
nie było problemów. Od kilku lat te
koszty rosną i rosną, stanowią bardzo
poważny wydatek budżetowy, bo pomimo, że są to pół etatu, to są to wynagrodzenia z najwyższej półki. O to też
mamy pretensje, kiedy mówimy, że nie
ma na wydatki rzeczowe. Nadzór nad
tymi jednostkami, nad ich dyrektorami,
panie burmistrzu, zawiódł, a jest to wyłączna kompetencja burmistrza. – zakończyła przewodnicząca Kobiałka.
Następnie poddała projekt uchwały o obniżce pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały o zmianie wynagrodzenia burmistrza głosowało 11 radnych.
Radna Barbara Kordyl jako jedyna zagłosowała przeciw, a trzech radnych
wstrzymało się od głosu.
SM
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Zmiany kadrowe w urzędzie
(RADOWO MAŁE) W tutejszym urzędzie gminy następują
zmiany kadrowe. Na emeryturę odeszła pracująca tu przez wiele lat na
stanowisku skarbnika pani Marianna
Lorent. Wójt powołał na to stanowisko panią Bożenę Kopaczewską,
również długoletniego podinspektora w urzędzie, a rada zatwierdziła ją
na tym stanowisku.
W związku z tymi zmianami wójt
Józef Wypijewski ogłosił konkurs na
stanowisko podinspektora do spraw
księgowości. Zgłosiło się trzech kandydatów, ale dwie osoby nie spełniały wymogów stawianych w konkursie. Spełniała je pani Monika Wojtysiak z Rekowa i ona została na to stanowisko zatrudniona.
Pani Wojtysiak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, roczne doświadczenie zawodowe w księgowości
budżetowej, odbywała staż pracy oraz
przygotowanie zawodowe w Urzędzie
Gminy w Radowie Małym w referacie
finansowo - budżetowym.
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Na razie bez kierownika USC
Wójt ogłosił również konkurs na
stanowisko kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego. Wpłynęły trzy oferty, ale –
jak nas poinformował wójt Wypijewski
- w wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikował
się żaden kandydat, który by spełniał
wymagania określone w ogłoszeniu.
- Zastanawiam się, co teraz zrobić.
– mówi wójt. – Najprawdopodobniej z
mocy ustawy ja będę tym kierownikiem, ale myślę o powołaniu zastępcy.

Poszukiwany podinspektor OC
Wójt ogłosił również konkurs na
stanowisko podinspektora ds. obywatelskich i obrony cywilnej. Wymagane
są: wykształcenie wyższe, doświadczenie pracy w urzędzie: co najmniej 1
rok (umowa o pracę, staż, przygotowanie zawodowe) oraz umiejętność obsługi komputera.
Do zakresu pracy podinspektora
należeć będzie m.in. prowadzenie
spraw z zakresu ewidencji ludności,
współdziałanie przy realizacji prac
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów,
prowadzenie spraw z zakresu Obrony
Cywilnej, spraw z zakresu dodatków
mieszkaniowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy w Radowie Małym lub pocztą
na adres: Urząd Gminy w Radowie
Małym 21, 72-314 Radowo Małe, z
dopiskiem “Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. obywatelskich i obrony cywilnej” – w terminie do
dnia 10 lutego br. do godziny 12.00.
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Kierownik
kancelarii
tajnej
(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza
powołał 9 stycznia na stanowisko kierownika kancelarii tajnej
w urzędzie miejskim pana Zbigniewa Gromka.
(r)

Wa¿ne dla bezrobotnych

Kto odmówi, straci
status bezrobotnego
(POWIAT) Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w związku z licznymi odmowami przyjęcia propozycji pracy przez bezrobotnych, decyzją dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Łobzie z dniem 01.02.2006 roku
będzie egzekwowany przepis z
art. 33 pkt 4 ust. 3 Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o Promocji
Zatrudnienia i Instytucjach Rynku
Pracy. Przepis dotyczy osób bez-

robotnych zarejestrowanych w
urzędzie pracy, które odmówią
bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac, prac
interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy; zostaną pozbawieni statusu bezrobotnego na okres 90 dni. Info PUP

CMYK

Str. 6

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 31.01.2006 r.

POLSKA W ¯A£OBIE
£obescy hodowcy go³êbi stracili prezesa okrêgu
- Na wystawę gołębi do Katowic
pojechała reprezentacja naszego
koszalińskiego okręgu. Zawiózł ich
prezes Witold Kucharski. Prezes
zginął przygnieciony dachem. Jego
kolegę, Bogdana Lewandowskiego
od śmierci uratował przypadek. Pos z e d ł
rozmienić pieniądze do
stoiska, kilka metrów
obok. Uskoczył,
gdy
dach się zawalił. Widział śmierć kolegi. Jesteśmy
wstrząśnięci. Delegacja z Łobza pojedzie na pogrzeb prezesa. - mówi
Marian Czaprowski z Łobza, szef
oddziału świdwińskiego Hodowców Gołębi Pocztowych, do którego należą łobescy hodowcy tych
ptaków.
Jak powiedział nam Marian Czaprowski, Ogólnopolskie Wystawy
Gołębi Pocztowych odbywały się
raz do roku, najczęściej w Katowicach. Jak wiadomo, na Śląsku tradycja związana z hodowlą tych ptaków
jest najsilniej zakorzeniona, w samym tylko okręgu katowickim jest
ponad 8 tysięcy hodowców. Wy-

stawa ogólnopolska, to duża, zazwyczaj trzydniowa impreza, połączona z
targami i festynami.
D l a
w y -

stawców, hodowców i zwiedzających jest to prawdziwe święto. Tak było i w tym roku, aż do sobotniego wieczora, kiedy wydarzyła sie tragedia.
W tym roku, na katowicką wystawę trzech przedstawicieli okręgu
koszalińskiego: prezes Witold Kucharski, Bogdan Lewandowski i Tadeusz Motyl. Wyjechali do Katowic już w środę rano, bo w czwartek
odbyła sie bowiem najważniejsza
część wystawy, czyli konkurs i ocena gołębi. Najlepszy ptak z hodowli
Tadeusza Motyla, zajął na wystawie 10 miejsce. W sobotę po południu, na kilka godzin przed katastrofą pan Motyl pożegnał sie z kolegami i korzystając z uprzejmości

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
O WPROWADZENIU OBOWIĄZKU
USUWANIA NADMIARU ŚNIEGU I LODU
ZALEGAJĄCEGO NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Rozporządzenie porządkowe Nr 1 /06Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów
budowlanych, zarządza się, co następuje :
§ 1. W związku z wystąpieniem stanu potencjalnego zagrożenia dla
życia i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu i lodu, zobowiązuje się właścicieli
i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności hal i obiektów
sportowych, handlowych, widowiskowych oraz budynków użyteczności publicznej, do usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na
dachach tych obiektów.
§ 2. 1. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w § 1, nie usuwa
śniegu i lodu zalegającego na dachach, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia porządkowego powierza się Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
§ 4. Rozporządzenie porządkowe wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w drodze obwieszczenia i podania do publicznej wiadomości w prasie
lokalnej oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI ROBERT KRUPOWICZ Szczecin, dnia 29 stycznia 2006 r.

znajomych ze Złocieńca, wrócił z
nimi do domu autokarem.
Prezes Witold Kucharski i
Bogdan Lewandowski
chcieli zostać na wystawie trochę dłużej, a po
jej zakończeniu mieli
wspólnie wrócić do
domu. Niestety prezes
Witold Kucharski do
domu nie wróci,
zginął przygnieciony spadającym dachem ,
tak jak dziesiątki innych.
Jego kolegę,
Bogdana Lewandowskiego
od śmierci uratował
przypadek. Kilka chwil przed katastrofą odszedł parę metrów, do są-

siedniego stoiska aby rozmienić
pieniądze. W chwili kiedy usłyszał
przeraźliwy hałas i zobaczył spadający dach zdążył uskoczyć pod filar
i to uratowało mu życie.
Witold Kucharski miał 49 lat,
osierocił żonę i czworo dzieci. Jak
powiedział nam Marian Czaprowski, pan Witold gołębie kochał od
zawsze, były one jego wielką
życiową pasją.
Na pogrzeb prezesa pojedzie delegacja z Łobza. - Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią,
współczujemy rodzinom i bliskim
ofiar – mówił ze smutkiem pan Czaprowski.
Spod gruzów zawalonej hali, ratownicy wydobyli 66 ciał, wczoraj
w szpitalu zmarła kolejna - 67 ofiara
katastrofy, 141 osób zostało rannych.
SM

Mog³o dojœæ
do tragedii

(ŁOBEZ) O tym jak niebezpieczne mogą okazać się zwały
śniegu leżące na stromym dachu,
przekonałam się wczoraj gdy przechodziłam obok budynku Urzędu
Miejskiego w Łobzie. Wchodząc
do urzędu, wejściem od opieki społecznej, zobaczyłam stojący, na
wąskim chodniku wózek dziecięcy. Niemowlę leżało w środku, bo
słychać było ciche popłakiwanie
malucha. Jak się okazało mama
zostawiła go na chwilkę, bo poszła
tylko do kasy po pieniądze. Obok
wózka stało także kilka innych
osób. Po kilku chwilach mama maluszka wyszła z budynku, uspokoiła dziecko i zaczęła powoli odchodzić z wózkiem i w tym momencie
wszyscy stojący na chodniku
usłyszeli głośny hałas a z dachu
budynku spadła potężna czapa zlodowaciałego śniegu. Niewielka jego
część spadła na odjeżdżający wózek i na osoby stojące obok. Gdyby
kobieta stała przy wózku kilka sekund dłużej bryła śniegu spadłaby
prosto na nią i jej dziecko, a wtedy
mogłoby dojść do tragedii.
O zaistniałej sytuacji powiadomiłam natychmiast strażnika miejskiego, który obiecał sprawą zalegającego na dachu urzędu śniegu
niezwłocznie się zająć.
SM
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Burmistrz Wêgorzyna og³asza rokowania na sprzeda¿
niezabudowanych dzia³ek po³o¿onych w Ginawie, w gm. Wêgorzyno
nr 88/3 o pow. 30,60 ha, Księga Wieczysta nr 6869, sklasyfikowana jako Tr, zrekultywowana po wydobyciu złoża, z obowiązkiem zagospodarowania o leśnym kierunku.
Przeznaczona w Studium pod zalesienie
Cena wywoławcza 77.000 zł - zaliczka 11.550 zł
Terminy przeprowadzonych przetargów:
I przetarg – 08.11.2005r. - cena wywoławcza 91.800 zł
II przetarg – 12.01.2006r. - cena wywoławcza 85.680 zł
nr 88/4 o pow. 56,5285 ha, Księga Wieczysta nr 6869, sklasyfikowana jako rola
kl. IVa – 20,8481, rola kl. IVb - 2,5828 ha i rola kl. V – 33,0976 ha, przeznaczona
w Studium pod zalesienie, a w części jako tereny otwarte (Strefa rozwoju gospodarki
rolnej, rybackiej i leśnej oraz turystyki i rekreacji przy respektowaniu zasad ochrony
przyrody i krajobrazu z dopuszczeniem wprowadzenia nowej zabudowy wyłącznie w
obrębie dawnych siedlisk)
Cena wywoławcza 220.000 zł - zaliczka 33.000 zł
Terminy przeprowadzonych przetargów:
I przetarg - 08.11.2005r. – cena wywoławcza 254.378 zł
II przetarg - 12.01.2006r. - cena wywoławcza 243.100 zł
W stosunku do działki nr 88/4 Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli nabywca nie spełnia warunków określonych w ustawie z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz.U.Nr 64, poz. 593)
Przy zawieraniu umowy, w wyniku której nastąpi przeniesienie własności nieruchomości rolnej nabywca jest zobowiązany do przedłożenia dowodów, o których
mowa w art. 7. ust.1-5 ustawy, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków
określonych w art. 5 i 6 tej ustawy.
Brak dowodów albo oświadczenia skutkuje przysługującym z mocy prawa, prawem pierwokupu. W przypadku skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych
z prawa pierwokupu ustalona cena w drodze rokowań zostanie nabywcy zwrócona w
terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia woli przez Agencję.
W cenie wywoławczej każdej z działek nie są zawarte koszty geodezyjnego
okazania granic.
Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym
fakcie sprzedającego w terminie do 14 dni i w tym terminie dokonania na konto
Gminy Węgorzyno wpłaty kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.
Zaliczkę na rokowania należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego
w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w
Goleniowie O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 07.03.2006r. Datą uiszczenia zaliczki
jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Rokowania Ginawa działka nr .....” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Węgorzynie przy ul. Rynek 1 (pokój nr 21, I piętro) lub przesłać na adres Urzędu
Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno najpóźniej w dniu
07.03.2006r. do godz. 15.00. Datą złożenia lub przesłania zgłoszenia jest data
wpływu do organu.
Dla każdej z działek należy złożyć odrębne zgłoszenie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym
jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Ustalony w drodze rokowań kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia
należności pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę w terminie do 21 dni licząc od daty
zamknięcia rokowań na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025
3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą
uiszczenia należności jest data uznania rachunku bankowego.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika zwraca się nie później niż w trzecim dniu
po zamknięciu rokowań (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo
wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy). Po odbiór zaliczki wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego
punkt kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu, w którym zamknięto
rokowania złoży oświadczenie Skarbnikowi Gminy o przekazaniu zaliczki na wskazane przez niego konto. Ustalonemu w drodze rokowań kandydatowi na nabywcę
nieruchomości zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.
Zaliczka nie podlega zwrotowi gdy wyłoniony w drodze rokowań kandydat nie
dokona wymaganej wpłaty we wskazanym w ogłoszeniu terminie lub uchyli się od
zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca licząc od daty zamknięcia rokowań.
Rokowania rozpoczną się w dniu 10 marca 2006r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie (sala konferencyjna I piętro).
Informacji o nieruchomościach oraz w sprawie rokowań udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie (II piętro, p. nr 25 lub pod
telefonem (091) 39 71 402 w terminie do dnia 09.03.2006 r.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości i bez podania przyczyny.
Węgorzyno, dnia 27.01.2006r.

To miejsce
czeka na TTwoj¹
woj¹
reklamê
tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl
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Sprawozdawcze „Pstr¹ga”

G³ówny problem w op³atach

(ŁOBEZ) Koło PZW “Pstrąg” w
minionym roku specjalnych problemów
nie miało, ale jak nakazuje prawo i obyczaj, zroganizowało doroczne spotkanie,
by przedstawić sprawozdanie ze swojej
działalności.
Spotkanie poprowadził pan Stanisław Puchalski. Prezes “Pstrąga” pan
Andrzej Kozioł przedstawił sprawozdanie z działalności koła w roku ubiegłym.
Podczas dyskusji okazało się, że głow-

nym problemem jest interpretacja przepisów dotyczących tego, czy bez wykupu znaków można łowić ryby do kwietnia, nawet jeżeli opłaci się składkę członkowską. Zdania były podzielone. Zarząd
Koła twierdził, że można, gość spotkania
– strażnik Społecznej Straży Rybackiej z
Gryfic pan Feliks Kozak twierdził, że
jednak nie. Sporu nie rozstrzygnięto.
Prezes przypomniał o przestrzeganiu prawa przez wędkarzy.

Tomasz Trykacz
zosta³ referentem

(DOBRA) W połowie stycznia
urząd miejski ogłosił nabór na stanowisko samodzielnego referenta do
spraw gospodarki nieruchomościami.
Do ogłoszonego konkursu zgłosiło
się 8 kandydatów: Marta Wilczańska,
Anna Szczepaniak, Piotr Olechnowicz,

Tomasz Domański, Tomasz Trykacz,
Joanna Zazula, Stanisław Wasilewicz i
Kinga Gromadzka – Bakalarczyk. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 25
stycznia. W ich wyniku stanowisko referenta otrzymał pan Tomasz Trykacz
z Radowa Małego.
KAR

Gruntowne reformy w zakresie bezpieczeñstwa obywateli
Gminy £obez na tle prawdopodobnych zagro¿eñ

Zespó³ reaguje

Ostatnie lata na świecie i w Polsce obfitowały w zdarzenia wykraczające rozmiarami poza przeciętność.
Zakres zainteresowania bezpieczeństwem zwiększył się i obejmował coraz
większe spektrum zagrożeń takich jak: terroryzm, wojny, głód, susze, mrozy, śnieżyce, trzęsienia ziemi, tajfuny, tsunami, katastrofy przemysłowe, komunikacyjne, epidemiologiczne itp.
Takie doświadczenia spowodowały
modyfikację systemu bezpieczeństwa i
utworzenie Systemu Reagowania Kryzysowego na wszystkich szczeblach władzy w
Polsce.
Sytuacje kryzysowe i ich skutki najbardziej są odczuwalne na szczeblu gminnym.
Na tym właśnie poziomie obywatele odczuwają na własnej skórze różnego rodzaju zagrożenia, np. fala mrozów, jaka nawiedziła
nasz kraj.
Dlatego burmistrz Łobza (zgodnie z
ustawą o stanie klęski żywiołowej i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie tworzenia Zespołów Reagowania) powołał w 2003
roku organ pomocniczy: Gminny Zespół
Reagowania w Łobzie. Zadaniami Zespołu,
którym kieruje Zastępca Burmistrza są:

- monitorowanie występujących sytuacji kryzysowych i ich prognozowanie,
- przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy poszkodowanym.
Na dzień dzisiejszy szef Gminnego Zespołu Reagowania w Łobzie, w związku z
falą dużych mrozów, spośród członków
Zespołu i pracowników Urzędu Miejskiego
powołał koordynatorów działań, którzy
zajmują się:
- udzielaniem pomocy bezdomnym na
terenie gminy,
- monitorowaniem sytuacji osób, które mogą potrzebować opieki oraz powiadomieniem i nadzorowaniem odpowiednich
służb i instytucji odpowiedzialnych za
udzielanie pomocy,
- koordynacją działań firm zaopatrujących mieszkańców gminy w energię elektryczną, wodę, ciepło i pozostałe media.
Podsumowując, należy stwierdzić, że
problemy bezpieczeństwa dotyczą wszystkich mieszkańców, dlatego też wszyscy
powinni aktywnie uczestniczyć w budowaniu jego standardów.
Inspektor UM w Łobzie
Zbigniew Gromek

- Jeden z naszych cżłonków otarł się
o przepisy karne. Nie chcę, by takie sytuacje miały miejsce. – powiedział.
- Najgorsze, że u naszych członków
znajdujemy czasami ryby niewymiarowe. – dodał strażnik SSR pan Krzysztof
Michniewicz. - Nie jesteśmy ludźmi, którzy napadają na wędkarzy, ale dlaczego
część wykupiła znaki, a część nie. – pytał.
Straż Rybacka skontrolowała ponad 400
wędkarzy i z opłatami jest coraz gorzej.

Wiceprezes koła Andrzej Laszuk
przedstawił stan zarybiania Regi i jezior, skarbnik Dariusz Burchardt stan
finansów na koniec roku, zaś przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Piesiakowski nie stwierdził większych
uchybień w działalności koła. Gościem
spotkania był Tadeusz Dzierwa, prezes
koła “Sumik” w Radowie Małym. Po
zapoznaniu się z działalnością i dyskusji obrady zamknięto.
KAR

Rozstrzygniêto przetargi w £obzie
PUK nadal zarz¹dza
cmentarzem
(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza ogłosił wynik przetargu nieograniczonego na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łobzie. Wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
przy ul. Niepodległości, z ceną brutto 9.760,00 zł miesięcznie. (r)

Hydrofornia ze Szczecina

W takim samym trybie wybrano
dostawcę urządzeń instalacyjnych
do hydroforni w Karwowie. Został
nim Zakład Handlowo-Usługowy
“ANA” Jerzy Rzechuła, Mariusz
Rzechuła, Anna Izabela Wasiulewska Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bryczkowskiego, z
ceną brutto 53.588,72 zł.

PKS tankuje
W przetargu nieograniczonym
na dostawę paliw wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z
o.o. z siedzibą w Gryficach, reprezentowanego przez pana Zygmunta
Dziewgucia, za cenę brutto
72.497,35 zł.

Wyceny nieruchomoœci
W przetargu na wycenę nieruchomości stanowiących własność
gminy wybrano oferty: Biura Wyceny Nieruchomości i Usług Informatycznych “Export” S.C. z siedzibą w Resku przy ul. Kościuszki
oraz pana Zdzisława Basa Rzeczoznawcy Majątkowego z Gardzina,
gmina Resko.
KAR

Przetarg na remont
œwietlicy w Wysiedlu

(ŁOBEZ) Gmina Łobez ogłosiła
przetarg nieograniczony na remont i
modernizację świetlicy wiejskiej w
Wysiedlu. Zakres remontu obejmuje
wykonanie robót ogólnobudowlanych
budynku świetlicy, dostosowanie pomieszczeń łazienki dla potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz modernizację
systemu grzewczego. Kryterium oceny ofert jest wylacznie cena. Oferty
należy składać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13 (I piętro sekretariat ) w terminie
do 10.02.2006 r. do godz. 12 00.
Otwarcie ofert odbędzie się w tym
samym dniu o godz. 12 30. Osobami

uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach proceduralnych: Elżbieta Sikora tel. 091 579 04
47, pok. nr 16; Arkadiusz Kogut tel.
091 579 04 47, pok. nr 16; w sprawach
merytorycznych Tadeusz Łań tel. 091/
39761, pok. nr 8.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską z Sektorowego
Programu Operacyjnego
“Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
w działaniu “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
(r)
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Sprawozdawczo - wyborcze Samoobrony w powiecie

Henryk Kmieć szefem
na następną kadencję

(ŁOBEZ) W całym kraju trwają
wybory w strukturach powiatowych
Samoobrony RP. W minioną sobotę takie
wybory odbyły się w powiecie łobeskim. Gościem zebrania był szef zarządu wojewódzkiego poseł Jan Łączny.
Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w minioną sobotę w sali
Łobeskiego Centrum Turystyki. O osiągnięciach w minionej kadencji partii na
terenie powiatu nic napisać nie możemy,
gdyż sprawy organizacyjne załatwiano
przy drzwiach zamkniętych. Udało mi
jedynie się przez chwilę przysłuchiwać
dyskusji końcowej i następnie porozmawiać z szefem rady wojewódzkiej posłem Janem Łącznym. Gośćmi spotkania byli także jego zastępcy - Andrzej
Adamczewski z Koszalina i Zygmunt
Heland z Nowogardu. Zebranie powiatowe poprowadził Janusz Skrobiński.
POWIATY I SZPITALE
Gdy wszedłem poseł Łączny odpowiadał na pytania dotyczące powiatów.
- My również jesteśmy za zwiększeniem kompetencji gminom. Gminy
funkcjonowały by dużo lepiej i sprawniej, dużo taniej, jak to robią powiaty. –
mówił poseł.
- Ja bym z tym polemizował. – przerwał mu przewodniczący zarządu powiatowego partii i członek zarządu powiatu Henryk Kmieć. - Dam przykład z
naszego terenu. W tej kadencji uzyskaliśmy z zewnątrz około 10 milionów zło-

tych. Nie ma takiej gminy, w sumie
wszystkie gminy w powiecie, które by
się zbliżyły do tej sumy. Nie ma takich
inwestycji. Oprócz jednej gminy Resko
nic się nie robi w tych gminach – żadnej
budowy. W Resku budują gimnazjum, w
pozostałych gminach pustynia. Powiat
buduje odcinek drogi za 7 milionów i jest
to duże wydarzenie na naszym terenie.
Poprawiliśmy szkoły, licea. Argument
jest taki, że powiaty powinny liczyć 150
tys. mieszkańców. Nie ilość mieszkańców powinna decydować, lecz jakość
funkcjonowania. – mówił Kmieć.
- Większość powiatów w Polsce jest
tak naprawdę potężnie zadłużona, ponieważ są obciążone kosztami funkcjonowania szpitali. – odpowiadał wiceszef
zarządu wojewódzkiego partii Zygmunt
Heland. – Na przykład szpital w Goleniowie zaciągnął 12-milionowy kredyt
na funkcjonowanie szpitala. Wy nie
macie tego problemu, dlatego powiat
łobeski może sobie pozwolić na inwestycje. Gminy są zadłużone, przez lata
drenowania ich przez kolejne złe decyzje, dlatego tam pieniądze na inwestycje
są znikome, natomiast wy jesteście w
dość komfortowej sytuacji.
- Szpital został sprywatyzowany.
Prowadzi go spółka “Intermed” i szpital
nagle nie przynosi strat. Nie ma żadnych
problemów z funkcjonowaniem. –
mówił Kmieć.
- To ciekawa sprawa, bo dyrektor
szpitala w Goleniowie twierdzi, że nie

ma już na czym oszczędzać, ale gdy
zapytałem go, czy chciałby zarządzać
palcówką prywatnie, odpowiedział, że
tak. – zastanawiał się głośno nad sposobami zarządzania szpitalami Heland.
POSEŁ DEMENTUJE
Po wyczerpaniu tematu Henryk
Kmieć zapytał, czy to prawda, że do
Samoobrony zapisał się dyrektor NFZ w
Szczecinie Marek Makowski (SLD –
przyp. red.). – Chyba tylko po to, by
zachować stanowisko. – zastanawiał się.
- Wielu pisowców sieje taką plotkę.
Były rozmowy innych posłów z SLD,
ale jeżeli chodzi o Makowskiego, to nie.
To jest bardzo bliski kolega naszej poseł
Wasilewskiej-Kity. Razem chodzili do
szkoły podstawowej, razem kończyli
studia i stąd być może taka plotka. Dementuję ją. – stwierdził poseł Łączny.
WYBRANO RADĘ POWIATU
Po tej końcowej dyskusji Komisja
Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do
rady powiatowej partii. Zgłoszono pięcioro kandydatów i wszyscy otrzymali
po 20 głosów, i tym samym zostali wybrali do Rady Powiatu. Wcześniej obecni
ponownie wybrali Henryka Kmiecia na
przewodniczącego Rady. Po ukonstytuowaniu się rady jego zastępcą został
Henryk Junik z Reska. Na sekretarza
wybrano Adama Hliba z Mieszewa,
skarbnikiem została Elżbieta Pilecka, a
członkami Henryk Albiniak z Wojtaszyc
i Bolesław Łęcki z Radowa Małego. KAR

Str. 9

Studia
sponsorowane
(ŁOBEZ) O dopłatach do urzędniczych studiów, pisaliśmy w naszej gazecie
już kilkakrotnie. Sprawa ta wywołała sporo emocji wśród naszych czytelników,
oburzonych wydawaniem publicznych
środków na taki cel. Mylili się jednak ci,
którzy sądzili, że po publikacjach prasowych ten proceder sie zakończy.
Na posiedzeniu jednej z komisji, sekretarz urzędu Ireneusz Kabat i dyrektor MGOPS Elżbieta Gralińska, przyznali, że
również w tym roku przeznaczono pieniądze na ten cel. W Urzędzie Miejskim jest
to kwota 10 tysięcy złotych, a w opiece
społecznej prawie 5 tysięcy. O zasadność
takich dopłat dopytywała radna Krystyna
Bogucka. Podczas krótkiej, aczkolwiek
burzliwej dyskusji na ten temat, głos zabrał
Zdzisław Urbański, kierujący obecnie halą
widowiskowo – sportową. Przyznał, że jest
jednym ze studentów, którym gmina dopłaca do kształcenia.
- Studiuję doradztwo społeczne i uważam, że jest to kierunek zgodny z charakterem pracy jaka obecnie wykonuję. Pracując na hali, sporo czasu poświęcam młodzieży, a wiedza, którą zdobywam na studiach bardzo mi w tej pracy pomaga. Jeśli
zaś chodzi o dochód na jednego członka rodziny, to w moim przypadku jest to niewiele ponad 340 złotych. – oświadczył Urbański. Obecna na sali obrad dwójka innych
studentów, czyli Wiesława Romejko i
Marian Kozioryński nie zabrała głosu w tej
sprawie.
S.M.

Informacja
Prezes stowarzyszenia WSPÓŁISTNIENIE Maria Paprocka - Wall informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez
burmistrza Reska, stowarzyszenie
WSPÓŁISTNIENIE przeprowadziło
zbiórkę publiczną ofiar w gotówce, w formie sprzedaży prac wykonanych w ramach Centrum Integracji Społecznej.
Zebrane środki przeznaczono na materiały do zajęć w pracowniach terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w
Resku. Zbiórkę publiczną ofiar przeprowadziły w dniach 19.12.05 i 31.12.05
następujące osoby: Anna Harasiemowicz, Urszula Fabisiak, Danuta Okrój,
Henryka Lenarczyk i Halina Mrzygłód.
W wyniku zbiórki uzyskana została
kwota 583,00 zł (pięćset osiemdziesiąt
trzy złote). W wyniku zbiórki publicznej, nie poniesiono kosztów.
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Teraz na placu Spó³dzielców

Punkt
Urzędu
Skarbowego
przeniesiony
(ŁOBEZ) Punkt Obsługi Podatnika Urzędu Skarbowego, mieszczący się do tej pory w budynku urzędu
miejskiego w Łobzie, został przeniesiony na plac Spółdzielców. Dzieli
siedzibę z powiatowym oddziałem
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomieszczenia Punktu Obsługi
Podatnika w Łobzie Urzędu Skarbowego Drawsko Pomorskie, znajdują
się w budynku na drugim piętrze.
Wyremontowało je starostwo za
kwotę około 100 tys. zł. Na razie nie
zmieni się zakres świadczonych
usług; podatnicy będą mogli załatwiać w tym Punkcie te same sprawy,
jakie załatwiali, gdy mieścił się w urzędzie miejskim. Ewentualne rozszerzenie usług jest w dalszych planach.
Punkt czynny jest w dni robocze w
godz. 8.15 – 16.15; tel. 091 5788700. (r)
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Okruchy pamiêci w Klubie Nauczyciela

Jak siê kocha, to siê nie odchodzi,
nawet jak siê umiera
(ŁOBEZ) Sobotnie spotkanie w
Kubie Nauczyciela zaskoczyło liczną
obecnością i znajomością łobezian
twórczości zmarłego niedawno ks.
Jana Twardowskiego.
To właśnie księdzu-poecie Janowi
Twardowkiemu poświęcony był ten
wieczór. Pan Henryk Musiał przypomniał “okruchami” jego sylwetkę, w
czym uroczo pomagały mu siostry Daria
i Ksenia Mierzwiak, zaproszone do recytacji wierszy poety. Niespodziewanie okazało się, że wiele wierszy zna-

nych jest łobezianom, i to zarówno pokoleniu najstarszemu jak i najmłodszemu. Pośród wspomnień, recytowanych
wierszy, także przez księdza Twardowskiego, którego głos mogliśmy usłyszeć
z taśmy, wytworzył się nastrój obcowania z człowiekiem i jego ideą Boga. Pomimo niedawnej śmierci autora nastrój
wcale nie żałobny. Raczej dobroduszny,
może lekko melancholijny, także momentami żartobliwy, jak wszystko to, co
przenikało jego wierszopisanie. Czas
upłynął nie wiadomo kiedy. Wrócimy do

tego spotkania jeszcze raz. Jak się kocha,
to się nie odchodzi, nawet jak się umiera
A ja, będąc na drugi dzień w Nowogardzie (ks. Jan powiedziałby, że nie ma
przypadków) odkryłem wiersz “Powrót”. Polecam jego uważną lekturę na
ostatniej stronie Tygodnika. Takim go
widzę, jak wraca pośród nas, wierszami.
Obecny na spotkaniu ks. Krzysztof Maj zaprosił na mszę św. za duszę
ks. Jana Twardowskiego. Odbędzie się
ona w kościele w Wysiedlu, w niedzielę, 5 lutego, o godz. 12.15.
KAR

Budżet wisiał na włosku
(ŁOBEZ) Tegoroczny budżet
Gminy Łobez został uchwalony za
drugim podejściem, na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Do projektu budżetu, przedstawionego w listopadzie radni mieli tak wiele uwag i zastrzeżeń, że nawet go nie głosowano
w przewidzianym, grudniowym terminie. Projekt budżetu trafił z powrotem do burmistrza, który po dokonaniu w nim autopoprawek miał go ponownie przedstawić w styczniu.
Jeszcze trzy dni przed styczniową
sesją wydawało się, że projekt budżetu będzie przez radnych odrzucony i to znaczną większością głosów.
Na komisji obszarów wiejskich
radni oceniali projekt budżetu, w
którym nie uwzględniono żadnych
zaproponowanych przez nich zmian
i poprawek. Najwięcej emocji wzbudził zapis dotyczący przekazania firmie „Administrator” 90 tysięcy złotych, za zarządzanie lokalami użytkowymi należącymi do gminy. Radni
stwierdzili, że jeśli wpływy z tych
lokali wynoszą około 200 tysięcy, to
wydawanie 90 tysięcy na zarządzanie tymi lokalami to rozrzutność i niegospodarność. Radny Kazimierz
Chojnacki zaproponował, aby zarządzaniem tymi lokalami zajął się po-

nownie odpowiedni wydział urzędu.
Przypomniał, że w 2004 roku koszty
poniesione przez gminę wynosiły jedynie 15 tysięcy, a w momencie przekazania tego zadania podmiotowi zewnętrznemu wzrosły do 90 tysięcy.

Radny Bogdan Górecki przedstawił
propozycję zakupienia, z wygospodarowanych środków wozu strażackiego dla OSP w Boninie. Jak powiedział najkorzystniejsze byłoby kupno takiego samochodu na kilka nieoprocentowanych rat.
Radni, na komisji obszarów wiejskich ocenili projekt budżetu negatywnie, stosunkiem głosów 6:1.
Następnego dnia zebrała sie komisja spraw społecznych. Radni
ponownie zaznaczyli, że duże koszty

ponoszone za zarządzanie lokalami
użytkowymi są wynikiem błędnych
decyzji. Na komisji była obecna prezes firmy „Administrator” Hanna
Janiec, która odpowiedziała na kilka
pytań. Radni podkreślili, że nie obarczają jej winą za zaistniałą sytuację,
bo jest przedsiębiorcą i nic dziwnego, że chce zarabiać. Nikt bowiem
nie prowadzi działalności gospodarczej charytatywnie. Radni zgłosili
kilka dodatkowych
propozycji dotyczących zmian w
budżecie, a wśród nich: ograniczenie wydatków na zakup artykułów
spożywczych na potrzeby urzędu
oraz rezygnację z wydatków na wyjazdy zagraniczne.
Radni, na komisji spraw społecznych projekt budżetu odrzucili.
Jako ostatnia zebrała się komisja
budżetowa, na której wypracowano
kilka wniosków dotyczących między innymi: dofinansowania dowozu osób niepełnosprawnych do
ŚDS, wygospodarowania pieniędzy

na zakup strojów dla orkiestry i krzeseł do ŁDK, zmniejszenia kwoty na
dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń. Zmieniono także zapis dotyczący dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych. Powyższe wnioski zostały uzgodnione
i zaakceptowane przez burmistrza.
Ustalono, że zostaną one zawarte w
ostatecznej wersji budżetu.
Radni, na komisji budżetowej
projekt budżetu przyjęli.
Podczas sobotniej sesji Rady
Miejskiej skarbnik Piotr Szymczak
przedstawił ostateczny projekt autopoprawek do projektu budżetu.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Zdzieszyński powiedział, że
był to pierwszy budżet omawiany
tak szczegółowo i to co można było
zrobić, w jego ocenie zostało zrobione. Ostatecznie projekt budżetu
został przyjęty, stosunkiem głosów
8:6, przy jednym głosie wstrzymującym. „ Budżet został uchwalony,
niestety nie jest to porażająca większość, ale myślę, że jeśli w trakcie
realizacji kilka tematów zostanie
wyjaśnionych, będziemy bardziej
do niego przekonani” - mówiła po
głosowaniu przewodnicząca Elżbieta Kobiałka.
S.M.
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Sybirackie wspomnienia Józefy Micek

10 luty - bêdziemy pamiêtali
O, Polsko nasza, ziemio ukochana,
w 39-tym cała krwią zalana.
Nie dość, że Polskę na pół rozebrali,
jeszcze Polaków na Sybir wysłali.
10-ty luty będziemy pamiętali,
przyszli sowieci, gdyśmy jeszcze spali....
Ten krótki fragment wiersza, skreślony naprędce ręką nieznanego polskiego zesłańca, niech będzie mottem
do wspomnień po latach o losach sybiraków deportowanych w 1940 r. z okolic Horodenki.
Bywają takie chwile, o których najlepiej zapomnieć na zawsze i nigdy juz
do nich nie wracać. Powstaje jednak
pytanie, kto miałby świadczyć o ponurej historii polskich zesłańców na Syberię, historii na ogół nie pisanej, a przechowywanej głównie w pamięciach bardzo sędziwych i coraz mniej licznych
bohaterów tamtych czasów. Wspomnienia o deportacji do „nieludzkiej
ziemi” są dla sybiraków ciężkie i bolesne, a mimo to ludzie ci w pełni świadomi swej roli, na ogół chętnie i z zadziwiającą pamięcią, sami opowiadają ze
szczegółami o swych wojennych losach
z dalekiego Kazachstanu. Moi rodzice
zamieszkiwali przed wojną w małych
wioskach Pomiarki i Michalcze powiat
Horodenka. Tam mój dziadek posiadał
ziemię i spore gospodarstwo rolne. Sam
wybuch wojny – najpierw 1-go września najazd Niemiec na Polskę, a potem
17-go września wkroczenie wojsk sowieckich od wschodu – poza ogólnym
przygnębieniem, nie wywołał wśród
tamtejszej ludności większego przerażenia. Natomiast pojawiło się poważne
zagrożenie ze strony Ukraińców, którzy jakoś szybko chcieli wykorzystać
sytuację i przepędzić polskich osadników. Coraz częściej pojawiały się pogłoski, że wszyscy Polacy wcześniej
lub później będą „wyrżnięci w pień”
(cytat obiegowy). Wydawało się to
dziwne i niewiarygodne, bo przecież jak
dotychczas, te zwyczajne stosunki sąsiedzkie z Ukraincami układały się całkiem dobrze. Sądna noc w Pomiarkach
i innych okolicznych wsiach miała miejsce z 10-go na 11-go lutego 1940 roku.
- O godzinie 12-tej w nocy wielkie łomotanie do drzwi i okien oraz
okrzyki – otkrojcie dzwieri! - wyrwało
wszystkich z głębokiego snu. Szok,
przerażenie, którego nigdy nie zapomnę – mówi mama – gdy przed oczami
stanął rosyjski oficer w otoczeniu kilku
ohydnie wyglądających Ukraińców z
karabinami.
- Zabrać tylko najpotrzebniejsze
rzeczy, żywność na drogę, ubranie i do
sań! - krzyczał do nas jak do podwładnych w wojsku. Z płaczem i kilkoma
tobołkami na plecach, zostawiając w
domu i obejściu dosłownie wszystko –
cały dobytek, wyruszyliśmy w tą
mroźną lutową noc swoimi saniami pod

eskortą NKWD-istów w drogę do stacji
kolejowej w Horodence. I tak się zaczęła
ta nasza udręczona głodem, strasznym
mrozem i nieludzkim upokorzeniem droga krzyżowa w nieznane. Do tego żadnej
informacji, gdzie jedziemy i po co. W
Horodence wpakowano nas do wagonów towarowych i zamknięto na śruby.

dziwnych ludzi – to były takie nory na
wpół podziemne, nazywane tam ziemiankami. W tych nieludzkich warunkach klimatycznych przy 30- 40-to
stopniowych mrozach właśnie one
sprawdziły się najlepiej. Zaraz prawie
wszystkich skierowano do pracy w
kopalni węgla (Szoptykul). Była to
mordercza, wyczerpująca praca i być
może dlatego po miesiącu przewieziono nas, głównie kobiety, na budowę
kombinatu CES, oddalonego około 15
kilometrów od Majkainu. Tę wielką
budowę rozpoczęto w 1940 r. głównie
rękami Polaków deportowanych w ten
rejon. Tu pracowałam przy budowie
takich domów - baraków, a później
odesłano mnie do pobliskiej niewielkiej
elektrowni. Warunki pracy dalej były
bardzo ciężkie, ale w zamian otrzymy-

Józefa i Tadeusz Micek, rok 1947
Ciasnota, zimno, dwie doby bez jedzenia, zero warunków sanitarnych, chyba
że uwzględnić ten jedyny otwór w podłodze wagonu spełniający rolę pospolitego wychodka. Wyżywienie straszne,
okropne – kawałek suchego chleba, jakiś
kapuśniak z niejadalnym olejem nazywany krótko „szczi”. I tak ponad trzy
tygodnie drogi w nieznane. Wielu tego
nie przeżyło. W moim wagonie Bogu
dzięki dojechaliśmy wszyscy.
- Było to już jakoś na początku
marca – kontynuuje pani Józefa – kiedy
przesadzono nas z pociągu na podstawione samochody ciężarowe. Cały czas
mróz nie do wytrzymania, a my w tych
odkrytych samochodach cały dzień w
drodze po stepie. Dowieziono nas do
jakiejś przystani promowej na Irtyszu.
Tam wsadzono, a dokładniej wepchnięto na czekające barki i w drogę w dół
rzeki. Barki były przeładowane do granic możliwości, co raz to woda wlewała
się do środka. To co przeżyłam wtedy,
ten potworny strach, do dziś, gdy
wspominam, wywołuje u mnie zimne
dreszcze. Po kilku długich godzinach
dotarliśmy wreszcie do jakiegoś „końca”. Był to rejon bajanaulski (okręg
pawłodarski). Pierwsze „zakwaterowanie” na obcej ziemi, pośród obcych,

waliśmy na kartki skromny przydział
żywności. Kiedy pewnego razu nadarzyła się okazja, przy pomocy zapoznanego Kazacha potajemnie wyjechaliśmy z rodziną do pobliskiego Majkainu, bo tam rzekomo miało być lepiej.
Tutaj spotkaliśmy już wielu Polaków,
którzy zamieszkiwali w zbudowanych
własnoręcznie drewnianych barakach.
Ja ze swą rodziną zanim znaleźliśmy kawałek pustostanu, przez kilka dni koczowaliśmy na zwykłej słomie pod gołym niebem. Baliśmy się bardzo nie
tylko zimna, ale i różnych strażników,
zwłaszcza z NKWD, bo przecież całkiem samowolnie zmieniliśmy miejsce
pobytu i miejsce pracy. Majakain okazał się dla mnie i moich najbliższych
główną i ostatnią stacją deportacji. Tutaj przyjęto mnie do pracy w kopalni
złota. Była to praca pod ziemią na bardzo dużych głębokościach. Wejście tylko po drabinach. My Polki zajmowałyśmy się głównie transportem urobku i
załadunkiem rudy. Wszystko ręcznie,
taczki, ogromne łopaty, pchanie koślawych wagoników. A do tego pracowało
się dosłownie cały dzień. Do śmierci nie
zapomnę tych ciężkich, przesiąkniętych wodą, drewnianych taczek, przeładowanych skamieniałą rudą, które

pchało się po bezdrożach niskiego mokrego chodnika. Po takiej dniówce naprawdę o niczym innym się nie marzyło, jak tylko o tym, żeby położyć się w
swoim barłogu. Oczywiście można
było nie pracować, w Majkainie nie
zmuszano, ale to równało się ze śmiertelnym głodem. O złocie, które można
było sobie pozyskać, nikt nie myślał, bo
nie miało ono tutaj prawie żadnej wartości. Żywność rozprowadzano według systemu kartkowego. Pani Józefa
pamięta dobrze, że na przykład robotnik powierzchniowy otrzymał kartkę
na zakup 60 deka chleba, kaszy, mąki
(łącznie), a pracujący pod ziemią dostał
przydział na 1 kg. Szefowie kombinatu
i NKWD-iści mieli całkiem inne przydziały a ponad to żywili się w stołówce
zakładowej. Najcięższe dla nas zesłańców były zimy. Temperatura na tym
bezkresnym śnieżnym pustkowiu spadała nocą do 40-45-ciu stopni (minus).
W promieniu kilkudziesięciu kilometrów żadnego lasu, nawet pojedynczego drzewa a mrozy, śniegi i wiatry chyba największe na świecie. Latem na
odwrót – upały i susze nie do zniesienia.
Trudno dziś uwierzyć, że w tych warunkach stosunkowo mało chorowali
ludzie na pospolite przeziębienia i grypę, natomiast prawdziwe żniwo zbierał
wszech panujący tyfus. Plagą były
wszy i inna tego typu drobnica. - To
była naprawdę nieludzka ziemia. I tak
bogu dzięki mijały kolejne lata, aż doczekaliśmy się wiosny pamiętnego
1946 roku, kiedy to niespodziewanie
rozeszła się wiadomość o szansie powrotu do Polski. Owego dnia jakoś
wcześniej opuściliśmy kopalnię i wtedy dosłownie wstrząsnęła nami wiadomość, że opodal stoją jakieś samochody, którymi mamy rzekomo wracać. Cóż to była za chwila, znowu wzruszenie, płacz, ale tym razem to już ze
szczęścia. W powietrzu czuć było już
wiosnę, a w sercach niespotykaną radość i nową nadzieję. Wszelkie utrapienia, przeżycia i boleści zostały jakby za
nami – kończy pani Józefa.
- Niestety wkrótce okazało się, że
była to radość krótka i przedwczesna.
Jakież zdziwienia, a nawet przerażenie
wstrząsnęło wszystkimi, kiedy pociąg
stanął, bo tutaj skończył bieg, a oni –
Sybiracy – ujrzeli wokół zniszczenia,
gruzy i niemieckie napisy – stacja Locbes.
- A więc znowu wysadzono ich
na obcej ziemi! Nikt nie przypuszczał
wtedy, że stanie się ona dla większości
nową ojczyzną, gdzie na nowo urządzą
swoje domostwa, założą rodziny, gdzie
pozostaną.
- Niech to krótkie wspomnienie
Sybiraczki – sędziwej dziś pani Józefy
– będzie świadectwem i skromnym
wyrazem pamięci o wszystkich rodakach, którzy na zawsze zostali w stepach i tajgach tej pięknej, ale nieludzkiej
syberyjskiej ziemi, niech będzie także
wyrazem pamięci o tych, którzy dziś
odchodzą, skoro nadszedł już czas na
zasłużony wieczny odpoczynek.
Bronisław Micek
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Nominacje do Nagrody Specjalnej
Po burzliwych obradach Kapituła
opiniująca wnioski o przyznanie Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego
wybrała piętnastu nominowanych w
pięciu kategoriach. Poniżej krótka notatka o nominowanych.
I. ROZWÓJ GOSPODARCZY
1. SWEDWOOD POLAND S.A.
W RESKU – Zygmunt Maciejewski
Wnioskodawca: Burmistrz Reska Jan Olszewski za następujące osiągnięcia:
Należąca do IKEA grupa przemysłowa Swedwood powstała w 1991
roku. Jej głównym celem jest produkcja
i dystrybucja mebli z drewna lub jego
komponentów do sieci domów meblowych IKEA na całym świecie. Tartaki i
zakłady przemysłowe znajdujące się w
regionie szczecińskim produkują płytę
klejoną i komponenty do produkcji
mebli oraz meble z drewna sosnowego
i bukowego. Zakład w Resku przyczynił się do rozwoju rynku pracy w Gminie Resko (zakład zatrudnia w chwili
obecnej 415 pracowników). W tym
roku rozpoczęto budowę nowej fabryki
produkcyjnej, o łącznej powierzchni 25
tys. m2, która ma spełniać najwyższe
standardy, zarówno pod względem jakości, jak i ekologii. Pan Zygmunt Maciejewski jest dyrektorem Swedwood
Poland S.A. od 1995 r. Systematycznie
dąży do spełniania najwyższych standardów jakości i warunków pracy w
zakładzie. Dzięki podjętym inwestycjom z dziedziny ochrony środowiska
(budowa kolektora sanitarnego), Resko
zyskało kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.
2.
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO
“NOWAMYL” S.A. W ŁOBZIE –
Leszek Kaczmarek
Wnioskodawca: Burmistrz Łobza Marek Romejko za następujące osiągnięcia:
Znacząca na rynku lokalnym i krajowym firma – jedyna przetwórnia
ziemniaków przemysłowych na Pomorzu Zachodnim – ok. 9% krajowej produkcji skrobi. Profesjonalnie zarządzana przez pana Leszka Kaczmarka –
wdrożony Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001; 2001 i HACCP,
zgodne z DS. 3027 E: 2002.
Dynamicznie rozwijająca się i efektywna działalność – laureat rankingu
“100 najlepszych firm Pomorza Zachodniego za rok 2000 i 2001”. W 2002
roku Nominacja Marszałka Województwa do Konkursu “Agro Polska” oraz
przynależność do klubu “Gazele Biznesu”. Najwyższa jakość wyrobów
gotowych – sprzedaż na eksport ok.
40%. Wzorowa współpraca z rolnikami, plantatorami ziemniaka przemysłowego – umowy kontrakcyjne, gwarantowane ilości odbioru, ceny i terminy płatności; coroczne kredytowanie
zakupu nawozów, środków ochrony
roślin i sadzeniaków dla plantatorów;
organizowanie szkoleń i instruktaży dla
rolników. Dbałość o ochronę środowi-

ska – inwestowanie w modernizację
instalacji służących do ograniczenia
wpływu zakładu na środowisko naturalne. Stabilne zatrudnienie – ok. 115
pełnych etatów oraz 95 etatów zatrudnienia sezonowego, uczestnik aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – organizator staży i przygotowania
zawodowego.
3. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA “TRÓJKA” W WĘGORZYNIE – Stanisław Turek
Wnioskodawca:
za następujące osiągnięcia:
Firma
Handlowo
Usługowa
“TRÓJKA” rozpoczęła swoją działalność gospodarczą w 1992 r. – świadczy
usługi transportowe na terenie kraju i
Unii Europejskiej, posiada licencję
wspólnotową na wykonywanie drogowego międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy. Firma zatrudnia
23 pracowników – mieszkańców powiatu łobeskiego. Dysponuje 14 zestawami samowyładowczymi: dwoma samochodami ciężarowymi marki SCANIA, trzema ciągnikami siodłowymi
marki VOLVO, siedmioma ciągnikami
siodłowymi marki DAF, w tym jednym
z “ruchomą podłogą” oraz dwoma ciągnikami siodłowymi marki MERCEDES. Są to pojazdy w bardzo dobrym
stanie technicznym. W chwili obecnej,
firma ze względu na wymagania rynku
oraz oczekiwania klientów, wdrożyła
system wg standardów GMP 07 dotyczący transportu drogowego artykułów paszowych. Firma wspiera placówki oświatowe i organizacje pozarządowe szczególnie z terenu gminy Węgorzyno, m.in.: klub sportowy “Sparta”, Stowarzyszenie Diabetyków i
inne.
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. JANUSZ ŁUKOMSKI
Wnioskodawcy: Burmistrz Dobrej
– Barbara Wilczek za następujące osiągnięcia:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Dobrej w latach: 1997 – 2001 oraz 2004
-2005, rokrocznie honorowany Nagrodą Burmistrza Dobrej za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą. Wyróżniająca ocena pracy
(2002 r.) oraz dwukrotne przyznana
nagroda przez Zachodniopomorskego
Kuratora Oświaty. Skutecznie pozyskuje środki pozabudżetowe m.in.: na
dożywianie dzieci oraz modernizację
bazy oświatowej – w roku 2005 – dotacja w wysokości 50 tys. zł na remont sali
gimnastycznej, w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego. Posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami
uzdolnionymi – laureaci wojewódzkich
igrzysk młodzieży szkolnej i ogólnopolskich finałów “Czwartków Lekkoatletycznych” w Warszawie. Na polu
działalności społecznej: - założyciel i
prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego “ARBOD” w Dobrej, - organizator imprezy biegowej, największej w
województwie – Wiosennych Biegów
Przełajowych szkół podstawowych i

gimnazjalnych, - ogromne zaangażowanie w rozwój sportu masowego – inicjator i koordynator biegów ulicznych,
imprezy towarzyszącej Jarmarkowi
Doberskiemu, - propagator wędrówek
pieszych – zorganizował ponad 20 obozów wędrownych po Polsce.
2. ANTONI GUTKOWSKI
Wnioskodawcy: Burmistrz Łobza –
Marek Romejko za następujące osiągnięcia:
Pan Antoni Gutkowski z oświatą
związany jest od 45 lat – nauczyciel i
dyrektor SP nr 3 w Łobzie, następnie
dyrektor ZSG w Łobzie. Dobry menadżer i organizator – doprowadził m.in.:
do rozbudowy szkoły o dwa pawilony,
przeprowadził kapitalny remont sali
gimnastycznej, a ogrzewanie szkoły
przyłączył do miejskiej sieci cieplnej.
Dzięki staraniom Dyrektora, szkoła
jako pierwsza w gminie Łobez, pozyskała dwie pracownie komputerowe
oraz środki z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na zakup dodatkowych zestawów komputerowych. W roku 2000, jako pierwszy w
gminie Łobez, uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego, dopingując tym
swoich nauczycieli. Uczniowie szkoły
kierowanej przez p. Gutkowskiego
zdobywali zawsze znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i
olimpiadach sportowych. Antoni Gutkowski pracuje aktywnie w strukturach
samorządowych, reprezentując w nich
nie tylko oświatę – był organizatorem
Starostwa Powiatowego w Łobzie i
pierwszym jego Starostą. Z zaangażowaniem pracował również na rzecz
wprowadzenia reformy oświatowej –
to dzięki jego staraniom reformę w
gminie Łobez wprowadzono bez większych problemów. Aktualnie p. Antoni
Gutkowski jest dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Policealnego Studium Zawodowego.
3. MAŁGORZATA ZIENIUK
Wnioskodawcy: Burmistrz Łobza –
Marek Romejko za następujące osiągnięcia:
Pani Małgorzata Zieniuk jest nauczycielem mianowanym z 22-letnim
stażem w nauczaniu początkowym.
Potrafi stworzyć wśród rodziców swoich uczniów szczególne podejście do
swoich dzieci, bez względu na ich osiągnięcia dydaktyczne. Jest nauczycielem, który realizuje zadania szkoły środowiskowej. Jest współorganizatorem
corocznych zawodów szachowych dla
młodzieży, w ubiegłym roku organizowała I Memoriał Szachowy im. Gabriela Bieńkowskiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
w ramach Stowarzyszenia “Bezpieczny Powiat Łobeski”. Prowadzi koła taneczne i wokalne, które swymi występami uświetniają wiele uroczystości
środowiskowych, m.in.: “Święto Radości”, Niebieska Niedziela”, Finały
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prowadzi zespół plastyczny, którego członkowie są laureatami konkursów

awansującymi do przeglądów wojewódzkich i ogólnopolskich. Po reaktywowaniu harcerstwa w Łobzie, druhna
Małgorzata przystąpiła do przekazywania swojego doświadczenia instruktorskiego młodszym druhnom i druhom. Opiekuje się drużyną harcerską
rekrutującą się spośród uczniów łobeskiego gimnazjum, trzyma również pieczę nad zastępami zuchów w macierzystej szkole.
III. DZIAŁACZ SPOŁECZNY
1. KS. KRZYSZTOF MAJ
Wnioskodawcy: Zarząd Powiatu
Łobeskiego za następujące osiągnięcia:
Ksiądz Krzysztof Maj od 9 lat głosi
Słowo Boże jako proboszcz w parafii w
Zajezierzu. Służy pomocą duchową i
materialną ludności pobliskich wiosek.
Czynnie angażuje się w pozyskiwanie
funduszy (kontakty z rodem Borcków)
i koordynuje prace remontowe zabytkowych obiektów sakralnych w Zajezierzu, Wysiedlu i Boninie.
Jest organizatorem i uczestnikiem
spotkań dla ludności całego powiatu,
m.in.: “Zaduszki w Strzmielach” – spotkanie archiwistów i znawców regionu;
“Egipt w Starym Testamencie” – wykład w “Klubie Nauczyciela”; “Moja
Mała Ojczyzna” – spotkanie w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2 księży
z województwa zachodniopomorskiego). Spotkania z Niemcami – dawnymi
mieszkańcami ziemi łobeskiej, których
efektem jest obecnie “Ściana Pamięci”,
jedna z części łobeskiego Lapidarium,
powstałego na skutek działań m.in. ks.
Maja.
Współpracuje i wspiera działalność
członków Związku Sybiraków Oddziału Terenowego w Łobzie. Brał aktywny udział w życiu Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Zajezierzu, a obecnie - Domu Dziecka.
2. TERESA ZIENKIEWICZ
Wnioskodawcy: Burmistrz Łobza
Marek Romejko za następujące osiągnięcia:
Od 1998 r. – Przewodnicząca
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łobzie.
Organizatorka bali charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Od 1999 r. prowadzi chór
“Uśmiech”, który reprezentuje gminę i
powiat na konkursach ogólnopolskich i
wojewódzkich. Ukoronowaniem ich
pracy było zajęcie I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Seniorów w Międzyzdrojach w 2004 r.
Organizatorka wigilii dla ludzi samotnych. Pozyskuje środki finansowe na
rzecz dzieci skupionych w ogniskach
TPD. To właśnie przy TPD zorganizowała środowiskowe Ognisko Wychowawcze dla dzieci, które mają kłopoty w
nauce, w zachowaniu, a także problemy
rodzinne. Obecnie w Łobzie funkcjonują
2 takie ogniska. W nich dzieci uzupełniają wiedzę szkolną, a także wykorzystują różnego rodzaju prace plastyczne
i uczestniczą w imprezach środowiskowych, przygotowując część arty-
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Starosty Łobeskiego 2005 r.
styczną. Wychowankowie wyjeżdżają
na Przeglądy Artystyczne Ognisk. Programy terapeutyczne: “Mój radosny,
zdrowy dom” i “Kochaj mnie” - napisane
przez p. Teresę, przeznaczone dla dzieci
i ich rodzin z całego powiatu, uzyskały
dotacje z Ministerstwa Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej.
3. CZESŁAW FROST
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem
w Resku za następujące osiągnięcia:
Pan Czesław Frost powołał w dniu
17 lipca 2003 r. Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem
w Resku, w celu prowadzenia różnorodnej działalności na rzecz osób z
upośledzeniem umysłowym i autyzmem. Organizator wszelkich działań
dotyczących powołania niepublicznej
placówki oświatowej dla dzieci z niepełnosprawnościami – zainwestował
własne środki finansowe w remont i
adaptację budynku przeznaczonego na
Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy w Radowie Wielkim.
Stworzył strukturę działalności placówki oświatowej; zapewnił 35 miejsc stałej
pracy mieszkańcom powiatu łobeskiego, otoczył opieką medyczną, edukacyjną, rehabilitacyjną i społeczną 60
uczniów niepełnosprawnych. Społecznik – codzienna nieodpłatna praca na
rzecz osób z niepełnosprawnością, w
ramach stanowiska Przewodniczącego
Zarządu Stowarzyszenia - umiejętność
gospodarowania zasobami Stowarzyszenia, wiążące się ze stałym wzrostem
poziomu placówki (remont, wyposażenie budynku, wygląd podwórza). Założyciel Dziennego Ośrodka Rehabilitacji,
jako NZOZ, którego celem jest prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji dla
wszystkich potrzebujących. Działacz
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
IV. KULTURA I SZTUKA
1. RENATA CZERWIŃSKA
Wnioskodawcy: Dyrektor ds. Kultury i Biblioteki UM w Resku – Anna
Bogdańska za następujące osiągnięcia:
Założyciel i choreograf 80-osobowego dziecięcego zespołu tanecznego,
działającego przy Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Resku. Prowadzi
równocześnie 4 grupy taneczne od 14
lat. Zespół pod jej kierunkiem wielokrotnie prezentował wysoki poziom
umiejętności tańca współczesnego i towarzyskiego na przeglądach rejonowych i wojewódzkich. Zawsze uzyskiwał wyróżnienie i kwalifikacje do etapu
wojewódzkiego.
Trzykrotnie dzieci i młodzież
uczestniczyła w Międzynarodowych
Festiwalach Młodzieży. W 2001 r. Pani
Renata Czerwińska zdobyła Nagrodę
Starosty Powiatu Gryfickiego za całokształt pracy z zespołem. Jest współautorką polsko-niemieckiego programu
artystycznego trzech szkół pt. “Taniec
i piosenka nie zna granic”, który dwu-

krotnie wystawiany był w Niemczech.
2. WŁADYSŁAW GAŁKA
Wnioskodawcy: Burmistrz Węgorzyna – Stanisław Konarski za następujące osiągnięcia:
Węgorzyński artysta samouk, rzeźbiarz, malarz, tworzy w glinie. Działalność Pana Gałki w dziedzinie tworzenia
i upowszechniania sztuki to szereg
wystaw na terenie powiatu łobeskiego
i nie tylko. W swojej pracy twórczej
poszukuje własnych środków wyrazu.
Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na
temat sztuki i technik malarstwa.
Liczne swoje prace ofiarował bibliotekom i szkołom. Rzeźby p. Gałki
można oglądać w Muzeum Narodowym
w Szczecinie w dziale etnografii, a także
w prywatnym Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach koło Warszawy u
prof. Mariana Prokopka.
3. LIDIA LALAK-SZAWIEL
I CZESŁAW SZAWIEL
Wnioskodawcy: Burmistrz Łobza –
Marek Romejko za następujące osiągnięcia:
Nauczyciele - Lidia Lalak-Szawiel i
Czesław Szawiel są inicjatorami i organizatorami cyklicznych seminariów dla
nauczycieli i miłośników historii regionalnej pt. “Okruchy Pamięci Rodu Borków”. Trzecia edycja w 2005 r. zakończyła się spotkaniem z autorem książki
“Sydonia” Wulfem Dietrichem von
Borckiem. W 2002 r. zorganizowali sesję popularnonaukową związaną z
przedstawieniem dorobku naukowego
profesora Otto Puchsteina – urodzonego w Łobzie twórcy berlińskiego Muzeum Pergamońskiego. w Berlinie. Lidia
i Czesław byli inicjatorami i pomysłodawcami postawienia pamiątkowego
kamienia jednemu z największych
XIX-wiecznych archeologów – Puchsteinowi. W 2003 roku Lidia i Czesław
przebywali przez całe wakacje w Azji
Mniejszej i tam wędrując śladami Otto
Puchsteina, poznawali miejsca jego odkryć archeologicznych. Po powrocie
zorganizowali wystawę fotograficzną z
wyprawy. W ramach Klubu Nauczyciela byli organizatorami wielu spotkań z
pisarzami, poetami, historykami i innymi ciekawymi ludźmi, m.in.: Jerzym
Giedroyciem, Kazimierzem Obuchowskim, Bogdanem Twardochlebem. Od
kilku lat w listopadzie organizują “Zaduszki Literackie”, poświęcone Jerzemu Giedrojciowi i tym, którzy byli
związani z “Kulturą” paryską. Są autorami strony internetowej dotyczącej
historii regionalnej naszej małej ojczyzny. Ostatnio, ze znalezionych płyt
nagrobkowych zaprojektowali i wykonali Lapidarium oraz postawili Ścianę
Pamięci tym, którzy żyli na tej ziemi.
Nawiązali współpracę z “Heimatem” –
organizacją byłych mieszkańców
Łobza. Dzięki wystawie – “Łobez na
starych widokówkach”, zebrali materiał dotyczący przedwojennej historii
miasta. Dzięki kontaktom z rodem
Borcków (Stowarzyszenie Rodu Borcków) przyczynili się do zdobycia funduszy na renowację kościoła w Wysie-

dlu (po kradzieży zabytkowych figurek). Lidia Lalak-Szawiel jest laureatką
pierwszego plebiscytu “Super Belfer” organizowanego przez “Głos Szczeciński”.
V. SPORT I TURYSTYKA
1. ZDZISŁAW URBAŃSKI
Wnioskodawcy: Burmistrz Łobza –
Marek Romejko za następujące osiągnięcia:
Promotor sportu i rekreacji w środowisku wiejskim. Organizator imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży z
terenu gminy Łobez. Twórca bazy
sportowej w środowisku wiejskim –
poprawa stanu boisk piłkarskich, doposażenie sprzętowe, organizacja zawodów sportowych. Organizator imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ogólnokrajowym. Organizator
corocznej akcji: “Ferie zimowe na sportowo”. Aktywny działacz na rzecz
TTKF “Błyskawica” w Łobzie oraz
Ludowych Zespołów Sportowych.
Koordynator działań związanych z
udziałem reprezentacji Gminy Łobez w
Mistrzostwach Polski Pracowników
Samorządowych w Piłce Halowej oraz
Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych LZS.
2. KRZYSZTOF MAKARSKI –
ZAKŁAD USŁUG KOMUNAL-

NYCH WĘGORZYNO
Wnioskodawcy: Ludowy Klub
Sportowy “SPARTA” za następujące
osiągnięcia:
Prowadzi szeroko zakrojoną
współpracę z Ludowym Klubem Sportowym “SPARTA”, jest fundatorem
imprez organizowanych przez młodzież. Firma p. Makarskiego od 10 lat
wspiera materialnie i finansowo organizację sportu dziecięcego i młodzieżowego w gminie Węgorzyno. Działa społecznie na rzecz budowy i modernizacji
boisk i obiektów sportowych w Węgorzynie, Runowie Pomorskim, Zwierzynku i Sielsku.
3. STANISŁAW PAWŁOWSKI
Wnioskodawcy: Ludowy Klub
Sportowy “SPARTA” za następujące
osiągnięcia:
Pracuje aktywnie społecznie jako
działacz sportowy LKS “SPARTA”
Węgorzyno. Za swe osiągnięcia otrzymał między innymi: Złotą odznakę honorową LZS, nadaną przez prezydium
LZS w Szczecinie w 1988, Srebrną odznakę honorową PZPN nadaną w Warszawie 1989 r., Medal Zasługi dla LZS
Pomorza Zachodniego z okazji 40-lecia
LZS w 2001 roku.
Nazwiska zwycięzców zostaną
ogłoszone w dniu 10 lutego 2006 r. w
czasie uroczystej gali.
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„£atwiej jest odmieniæ
ustrój, trudniej odmieniæ
cz³owieka”
Najwyższy już czas, by nauczyć się
demokracji, samodzielnego, odważnego
myślenia i podejmowania decyzji. Niestety, większość naszego społeczeństwa ciągle tkwi w epoce nakazów, odgórnie podejmowanych decyzji lub popiera nepotyzm
(nepotyzm – nadużywanie zajmowanego
stanowiska przez faworyzowanie, protegowanie krewnych oraz ulubieńców).
Mamy o coś pretensje, coś nam się nie
podoba, ale nie staramy się tego zmienić.
Wolimy stać z boku, a jest to postawa wygodnictwa i lenistwa. Jeśli się komuś nie
podoba działalność Stowarzyszenia
Obrońców Praw SM „Jutrzenka”, to niech
odważnie wypowie się na ten temat, albo
zostanie członkiem tego Stowarzyszenia,
by bronić swoich praw i mieć wpływ na
zarządzanie naszą wspólną własnością. Po
to przecież powstało to Stowarzyszenie i
jak do tej pory wiele dokonało. Dziwi mnie
postawa niektórych członków SM „Jutrzenka”, którzy nie chcą zwołania Walnego Zebrania. Ludzie, kogo i czego wy się
boicie, dlaczego nie chcecie poznać i egzekwować swych praw? To, że na listach nie
chcą się podpisać byli funkcjonariusze
dawnych służb, to mnie nie dziwi. Oni działali na rozkaz,czekali na odgórne dyrektywy i inaczej już nie potrafią. Nadal nie
czują się cząstką społeczności, która ma
prawo do wypowiadania swoich opinii i
poglądów, wciąż boją się kogoś lub czegoś.
Przecież podpisanie się na liście popierających zwołanie Walnego Zebrania nie jest
wystąpieniem przeciw władzom naszej
spółdzielni. Nikt nigdy nie negował tego co
dobre. Jeśli są jakieś spory, niedomówienia,
to raczej nadające się do dyskusji. I tu przytoczę słowa redaktora Rynkiewicza: „Jeżeli spór jest motorem demokracji, to bez
tego motoru demokracja jest pustym frazesem”. Nie jestem członkiem Stowarzyszenia Obrońców Praw S.M. „Jutrzenka”,
ale podziwiam ludzi aktywnych, działających dla dobra społeczeństwa. Oni tracą
swój czas, energię i pieniądze, by nauczyć
nas demokracji. Zastanawiam się do kogo
i po co to piszę, ilu ludzi przeczyta te słowa.
Przecież łatwiej niż rodzima prasa rozchodzą się ogłupiające barwne tygodniki,
gdzie prócz co gotować, można przeczytać plotki z wyższych sfer albo porady, jak
figlować w łóżku.
Drodzy Łobezianie, bądźcie aktywniejsi, bierzcie udział w zebraniach, sesjach, nie obawiajcie się mówić i pisać o
tym, co wam się podoba lub nie podoba.
Gdybyśmy byli dociekliwsi, lepiej przyglądali sie tym, których wybieramy do władz,
to dzisiaj mielibyśmy o wiele mniejsze
bezrobocie, piękną salę widowiskowo –
kinową „Rega”, ekologiczne uprawy i
związane z tym przetwórstwo, dotacje do
rozwoju agroturystyki i produkcji biopaliw, Świętoborzec przyciągający zagranicznych i rodzimych miłośników jeździectwa. A przede wszystkim moglibyśmy nadal cieszyć się pięknem nieskażonej przyrody. Przez swą bierność i nietrafne wybory (mamy) osiągnęliśmy:
- największe w skali kraju bezrobocie i być może największą migrację „za
chlebem” naszej młodzieży
- smrody z rozrastającej się firmy
„Prima” i pogłębiające się z tego powodu
bezrobocie, ponieważ upadła agroturystyka oraz hodowla trzody w małych gospodarstwach.
Zlikwidowano cztery przedszkola, za
to gmina zyskała piątą halę gimnastyczną.
Tylko, że jej roczne utrzymanie kosztuje
nas około 360 tys. Za parę lat ten koszt się
zwiększy, bo remonty już się rozpoczęły.
Danuta Petelczyc

LISTY - POLEMIKI - OPINIE
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OdpowiedŸ na pismo Jutrzenki do „lokatorów”
Czy przypominacie sobie Państwo
wywiad z członkiem zarządu SM “Jutrzenka” p. Z. Błaszków i inspektorem
K. Rzepkowską zamieszczonym w
Nowym Tygodniku Łobeskim z 31
maja 2005 r., w którym to p. Z. Błaszków twierdził, że cytuję: “...ich sprawy,
ich zdaniem zostały załatwione.” - koniec cytatu, a p. K. Rzepkowska, cytuję
“Projekt uchwały był do wglądu. Można się było z nim zapoznać, złożyć zastrzeżenia. W tym temacie nie było zastrzeżeń. Uchwała się uprawomocniła.”
- koniec cytatu. Jak to wygląda po pół
roku czasu? Ano – uchwała (y) się nie
uprawomocniły, sprawy nie zostały
załatwione.
Na mój apel zamieszczony w “Tygodniku Łobeskim” z dnia 16.01.06 r. o
wpłacanie na moje ręce w ciągu kilku dni
1680,00 zł (21 uchwał x 80 ,00 zł) na
opłatę do sądu apelacyjnego o uchylenie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej
wpłynęło wystarczająco dużo pieniędzy, aby opłaty wnieść. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i ofiarności członków spółdzielni zdecydowana większość uchwał została opłacona. Stowarzyszenie i tym razem zyskało zrozumienie wśród członków spółdzielni.
Listę osób, którym się należy wdzięczność za zbiórkę pieniędzy, za poświęcony czas, za dar przekonywania wątpiących, ogłosimy po zakończeniu procesów sądowych. Po tej akcji zbierania

Za pośrednictwem redakcji Tygodnika Łobeskiego chciałbym zaapelować do mieszkańców i wyrazić swoje
zdanie na temat sprawowania władzy
w gminie Dobra. Za opublikowanie listu z góry dziękuję.
Po pierwsze nie szkodzić
Ta podstawowa zasada, którą kierują się lekarze, niestety nie dotyczy
radnych w Dobrej. Już od dawna widoczne jest, że wybrańcy ludu w naszej
miejscowości przestali go reprezentować. Kierując się prywatą, zawiścią
oraz brakiem podstawowej wiedzy na
temat praw obowiązujących w III RP
działają na szkodę mieszkańców. Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe, dlatego jest to najlepszy
moment do tego, aby dokonać “rachunku sumienia” i sprawdzić, jak nasi
wybrańcy spożytkowali poparcie, jakim ich obdarzyliśmy. Poniżej daję
trzy przykłady na to, że zaufanie to
zostało zachwiane.
Szlagierowym przebojem większości radnych było zamknięcie przez
nich z końcem 2005 roku Centrum Aktywizacji Społecznej. Bezpośrednią
przyczyną zamknięcia CAS była niemoc radnych w sprawie odwołania dyrektor tej jednostki pani Urszuli Kołodziejczyk, której stawiano zarzuty niewykonywania zadań zapisanych w statucie. Po uchwale w tej sprawie stało się
jasne, że zarzuty te były bezpodstawne. W związku z tym, na kolejnej sesji
radni postanowili wylać dziecko razem
z kąpielą, czyli rozwiązali CAS.
Wszystkie te działania można byłoby
zrozumieć, gdyby nie to, że radni zapomnieli o tytułowej zasadzie, którą kierują się lekarze, a mianowicie nie szkodzić. Ich pycha i chęć odstawienia w

pieniędzy jestem pełen optymizmu,
choć zdaję sobie sprawę, co niekiedy
zawodowcy od przekrętów potrafią.
Jestem pełen podziwu dla ludzi (członków spółdzielni), którzy rozumieją, że
na obecne czasy nie ma innego wyjścia –
trzeba płacić koszta sądowe za siebie i
przeciw sobie w ramach czynszu (na
radcę prawną i członków Zarządu występujących w sądzie). Takich i temu
podobnych nonsensów mamy w naszej
Spółdzielni wiele, np.:
1. Podział działek geodezyjnych w
Węgorzynie i sposób naliczenia składek
za grunt (rozstrzygnie sąd).
2. Sprawy, które zostały zawarte
w liście do lokatorów, czyli do 10 – 20%
spółdzielców, bo około 80% członków
nie są już lokatorami (patrz słownik
wyrazów obcych).
I tak:
1. OPŁATY – na ogólne wpływy za
czynsze w roku 2004 (około 1 mln zł)
zadłużenie z tytułu opłat czynszowych
wynosiło w zaokrągleniu 0,5 mln. Dane
nie są ścisłe, ale odzwierciedlają problem.
Czy wiecie Państwo, kto ponosi ciężar
utrzymania naszej Spółdzielni? Ci, co
sumiennie, czasami z wyrzeczeniem na
lepsze jedzenie, regularnie płacą swoje
czynsze.
2. PIWNICE – dla każdego Polaka
jest jasne, że do piwnic, jako części
wspólnych, każdy do każdego miałby
prawo dowolnie wchodzić. A ja mówię

DO RADNYCH W DOBREJ
trybie natychmiastowym dyrektor CAS
skutkowała tym, że mieszkańcy zostali
pozbawieni możliwości korzystania z
usług Centrum; wspomnę w tym miejscu
tylko kserowanie, wysyłanie faksów,
czy możliwości korzystania z darmowego Internetu. Oczywiście część z tych
usług dostępnych jest w innych punktach, jednak ceny w nich są komercyjne
i sporo wyższe, a różnicę z własnej kieszeni pokrywamy my!
Teraz z innej beczki. Nie od dziś wiadomo, że duża część mieszkańców Dobrej na zakupy udaje się do Nowogardu,
ponieważ w Dobrej tylko jeden sklep
spełnia jako takie standardy i dostarcza
większość towarów po konkurencyjnych cenach. W innych doberskich sklepach ceny są wyższe niż w Nowogardzie od 20 gr do nawet kilku złotych! W
tym miejscu zastanowić się należy, czy
gdyby w mieście powstał supermarket
lub chociażby sklep świadczący usługi
na wysokim poziomie, to czy ceny automatycznie poszybowałyby w dół?
Śmiem twierdzić, że tak. Więc czemu
sytuacja taka jest konserwowana przez
radnych? Czy działania takie są przypadkiem? Ponieważ w środowisku Rady
Miejskiej są osoby, które z handlu czerpią zyski, to ja domyślam się gdzie leży
prawda, a Państwo?
Skoro wyżej było z innej beczki, to
teraz należałoby napisać ze zgniłej beczki. Od kilku sesji, a nawet lat, powraca
sprawa dotowania przez gminę szkół.
Wielokrotnie starano się ograniczyć
wydatki, jednak jak się okazuje żaden z
pomysłów nie spowodował, że nauczanie jest tańsze. Dlatego jestem w stanie
zrozumieć pobudki, jakimi kierują się

- wara od mojej piwnicy i nie obchodzą
mnie trudności, w które wpakował się
Zarząd.
3. BALKONY – patrz j.w. Dziwi
mnie tylko, dlaczego za zawieszenie
blach na zewnątrz balkonów Zarząd
wyłudził po 130,00 – 180,00 zł od nas.
4. REGULAMINY – poprawki, o
których była mowa na spotkaniu w
Domu Kultury nie zostały uwzględnione. Osądźcie Państwo sami: “...wymiany wodomierzy na każde wezwanie
Spółdzielni” zmieniono na “...wymiany
wodomierzy wg potrzeb Spółdzielni”.
5. TERMINY PŁATNOŚCI – na
ten temat lepiej ugryzę się w język.
6. WPISOWE – pod tym tytułem
jest o nowym Statucie. Nie zgadzam się,
aby nowy Statut był poddany wpierw
głosowaniu. A gdzie dyskusja i czas na
wniesienie uwag?
7. SPRAWY SĄDOWE – jak pani
J.W. może twierdzić, że “...uchwały
były i są zgodne z prawem”? Pani sama
została wybrana na Prezesa ze złamaniem prawa zapisanego w Statucie.
Natomiast Prokuratura nie sprawdzała
merytorycznie, że za 9 (dziewięć)
mieszkań nie wpływały czynsze do
kasy Spółdzielni do roku 2004. Prokuratura pisze w swojej odmowie wszczęcia dochodzenia, iż “..w działaniach
organów Spółdzielni nie może wykluczyć istnienia nieprawidłowości, które
podnosi skarżący”.
Antoni Moroz

radni podczas zamachu na kartę nauczyciela. Jednak nigdy nie zrozumiem
głupoty tych, którzy uważają, że nie
warto wydawać na oświatę, bo wyniki
są niewystarczające. W tym miejscu należy zapytać się radnych - czemu przez
brak wsparcia z ich strony uczniowie są
zmuszeni uczyć się języków obcych w
grupach bez podziału na umiejętności,
przez co tracą nie tylko najsłabsi, ale
przede wszystkim najlepsi? Czemu nie
ma pieniędzy na kółka i innego rodzaju
zajęcia pozaszkolne? Czemu uczniowie nie mogą korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych? Czemu nauczyciele mają ograniczenia w
kserowaniu swoim wychowankom
materiałów?
I w końcu, czemu nasze dzieci
muszą zmagać się z niedostatkami w
nauczaniu, których powodem jest brak
pieniędzy? Czemu zamiast dawać
możliwość rozwoju intelektualnego
przyszłym pełnoprawnym obywatelom gminy, upodla się ich nie dając szansy konkurowania w przyszłości na rynku pracy? Takich pytań można stawiać
wiele, tylko czy radni są w stanie je
zrozumieć i w swoich głowach zbudować wizję miasta, w którym nie oni są
najważniejsi tylko mieszkańcy!
Chciałem, aby puenta była taka;
cóż, Dobra to takie dziwne miejsce,
gdzie nawet pijany komisarz policji za
kółkiem w czasie służby nie jest dość
winny, aby ponieść karę dyscyplinarną. Ale zakończę bardziej optymistycznie; mamy szansę, my mieszkańcy, już za kilka miesięcy rozliczyć naszych rajców. Postarajmy się, aby
wszystkie ich chore pomysły nie miały
szansy spełnienia!
Z poważaniem Grzegorz Demos
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Spartakus Dobropole

LZS Ostrzyca

DALP wygra³a Ostrzyca
W dniu 29.01.2006r. zakończyły się rozgrywki Doberskiej Amatorskiej
Ligi Piłkarskiej DALP.
Udział w rozgrywkach wzieło 13 drużyn w skład których weszło 149 zawodników, rozegrano 78 meczy w których
strzelono 457 bramek. Królem strzelców został Paweł Samal(Mściciele
Mieszewo) zdobywając 29 bramek, najlepszym bramkarzem
został Mariusz Kolibowski(LZS Ostrzyca) który został zaledwie 14 razy
pokonany.
Drużyny które zajęły pierwsze trzy miejsca oraz najlepszy strzelec i bramkarz zostali nagrodzeni.
Nagrody w postaci pamiątkowych pucharów i medali wręczali Burmistrz
Dobrej Barbara Wilczek oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gałka. Organizatorem Doberskiej
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej DALP był Urząd Miejski w Dobrej.
Fundatorami nagród byli Rada Miejska w Dobrej oraz Urząd Miejski w Dobrej.

NiedŸwiadki

Król strzelców

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.
PRACA
 Stadnina koni w zachodniopomorskim zatrudni pracowników do
opieki nad stadem. Gwarantowane
zakwaterowanie. Tel. 502 666 778.
 Przyjmę do pracy do prowadzenia sklepu Żabka. Tel. 0604 915
867, 094 374 9418.
 Energiczna pani w sile wieku
podejnmie się prowadzenia
domu, opieki sprzątania. Tel.
511 252 505.
 Zatrudnię kompetentną pomoc
domową - dobre warunki pracy i
płacy. Mile widziane referencje. Tel.
091 397 34 54 po 18.
Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.
Zatrudnię lakiernika i blacharza w
Resku (Zakład Mechaniki Pojazdowej Wackoni). Tel. 091 395 23 04,
0506 011 234.

 OFE zatrudni przedstawicieli,
wysokie prowizje, zaliczki. Tel.
508 032 271.

UTECH Sp. z o.o.

Zatrudni mechanika
i elektromechanika
samochodowego.

MIESZKANIA

 Sprzedam kawalerkę własnościową 38 mkw. w Łobzie, ogrzewanie gazowe, niski czynsz. Tel. 091
397 60 05 po 19, 0502 165 802.
 Radowo Małe sprzedam mieszkanie 42 mkw. I piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Cena 40 tys. zł.
Tel. 091 397 23 74.
 Kupię kawalerkę. Tel. 0503 000
509, 091 397 5508 po 19.
 Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe w Łobzie 64,50
mkw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc i przedpokój na jednopokojowe
(z dopłatą) lub sprzedam. Cena do
uzgodnienia. Tel. 0503 000 509,
091 397 5508 po 19

Schody i okna tel. 091 39 23 137.
 Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

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

Sprzedam mieszkanie w Resku,
3 pokoje, kuchnia, wc, 71 mkw.
Cena 60 tys. zł. Tel. 0503 037 658.

INNE

Po¿yczki

To niedrogo.

 Usługi remontowo-budowlane,
Gryfice. Tel. 0509 450 536.

 Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

 Odstąpię dochodowy biznes bez
dużych nakładów. Tel. 0605 856 538.

Dajesz ogłoszenie
do jednej gazety
a ukaże się w trzech
w tej samej
cenie !!!

 Zakład krawiecki „Laura” w
Łobzie ul. Ogrodowa 4c/6, w godz.
11.00-19.00. Tel. 397 31 44.

Laryngolog T. Woźny, Gryfice ul.
Śniadeckich 38. Tel. 604 499 445.

Kontakt – Łobez ul. Bema 30 A,
tel. 091 397 49 66
lub 091 397 58 04.

tel. 668 215 432, 091 484 08 80

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.

 Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.

Sprzedam nowe stoły drewniane
- sosna sztuk 25 rozmiar 1 m na
0,90 cm w cenie 200 zł sztuka; cegła biała cementowa z rozbórki 50.000 sztuk do 20 gr za sztukę. Tel.
0503 069 242 lub 091 384 46 59.

bez sprawdzania BIK

US£UGI

Sześciotygodniową suczkę rasy
amstaw oddam w dobre ręce tel.
512 821 978, 661 033 443.

NIERUCHOMOŒCI
Sprzedam duży garaż (52 mkw.) w
Łobzie koło nadleśnictwa (cena
300 zł za mkw.) nowy, ocieplony, tynkowany, prąd grunt własność, księga wieczysta itp. - możliwość wynajęcia. Tel. 0602 40 75 41

Sprzedam bar przy ulicy 3 Maja oczekuję na propozycje pod nr tel.
091 384 33 49.
 Gryfice. Do wynajęcia lokal na
działalność handlową lub usługową (salon kosmetyczny, fryzjerski, biura, gabinety) pow. ok. 70
mkw. Wiadomość 691 814 298 lub
091 384 64 11 po 16.

Redakcja zatrudni
przedstawiciela handlowego
w dziale reklam i promocji.
Wymagane prawo jazdy i obs³uga Corela.
£obez ul. S³owackiego 6
Tel. 091 39 73 730; 504 042 532

MOTORYZACJA

 Sprzedam Fiat Ducato 2,5 Diesel, biały blaszak, model 14 rocznik
1998, pierwszy właściciel w kraju,
syan dobry, cena 20 tys. - do negocjacji. Tel 091 397 84 80.
 Sprzedam Ford Scorpio poj.
2400, V6, rok 1993, c. zamek, alufelgi, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, opony letnie+zimowe, kombi, granatowy metalik, instalacja gazowa, hak holowniczy.
Cena 6500 zł - do uzgodnienia. Tel
091 397 63 64.
 Sprzedam kompletne koła do
poloneza - zimówki. Tel. 604 819
965.
 Tanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.
 Sprzedam Polonez rocznik
1989. Garażowany, przegląd do
X/06, cena 500 zł. Tel. 604 819
965.
Sprzedam Peugeot 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 Peugeot Export 1,9D,
1996, 5 osob. + 650 kg, z szybami,
radio + CD, 2 komplety kół, stan
dobry, zadbany tel. 503 829 410.
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„Samorz¹dowcy” najlepsi

(ŁOBEZ) 28 stycznia w łobeskiej
Hali Widowiskowo – Sportowej,
odbył się V Halowy Turniej Piłki
Nożnej „5” o memoriał Jerzego Machońskiego. Na imprezę przyjechało
osiem piłkarskich drużyn z terenu
całego województwa zachodniopomorskiego. Rozgrywki stały na wysokim poziomie, a niektóre mecze
były tak zacięte, że o i wyniku decydowały rzuty karne. Najlepsi okazali
się łobescy samorządowcy, którzy w
meczu finałowym pokonali drużynę
z Reska 1:0.
Klasyfikacja końcowa, miejsca w
kolejności zajęli: Samorządowcy
Łobez, Resko, Stargard, Mirosławiec, Oldboje Łobez, Trzebiatów,
Pyrzyce, Węgorzyno.
(r)

Pi³karski akcent na ferie
(WĘGORZYNO) W czasie ferii
można się nudzić, ale też można pomyśleć
i zorganizować coś dla dzieciaków, by się
nie nudzili. Najprostszym organizacyjnie
pomysłem jest sport. Jednak czasami to
co najprostsze, wydaje się najbardziej odległe. Dlatego tak mało sportu w gminach
w czasie ferii.
O tym, że można inaczej, pokazała
węgorzyńska Rada Osiedlowa, a i to nie
cała. Zaledwie jej dziesiąta część, czyli
panowie Andrzej Bidny i Michał Majchrowicz. Pomógł im pan Andrzej Nowacki, który zgodził się pełnić rolę sędziego i w tym dniu gwizdał wszystkie mecze.
Zorganizowano bowiem turniej “dzikich”
drużyn, na który zaproszono także dzieciaki z wiosek.
Stawiło się 7 drużyn: trzy z Węgorzyna oraz z Sielska, Brzeźniaka, Mieszewa
i Mielna. Sołtysi dowieźli dzieciaków własnym transportem. Napoje i wkład do
kotła zapewniła pani Barbara Pietrusz,
grochówkę przygotowała pani Kosmala.
Tak przygotowana i zaopatrzona impreza odbyła się w minioną sobotę, w hali
sportowej węgorzyńskiego gimnazjum.
Mecze były zacięte. Już od początku
dominowały dwa zespoły: Jackess i Kasztany, i to one konkurowały między sobą
o pierwsze miejsce. W bezpośrednim
pojedynku nie doszło do rozstrzygnięcia;
zakończył się on bezbramkowym remisem. Decydowały punkty w meczach z
innymi zespołami. W ostatecznej klasyfikacji lepsi okazali się chłopcy z Kasztanów. Jednak to Jackess zgarnęli trofea dla
najlepszego strzelca - otrzymał je Damian Szubert, najlepszym bramkarzem
został Marcin Łunkiewicz, a zawodnikiem – Kuba Wilk. Przyznano również
nagrodę najmłodszemu na boisku – Patrykowi Lewczukowi.
KAR
Jackess: Jakub Wilk, Marcin Łunkiewicz, Marek Kuźmiński, Damian Szubert,
Paweł Szeptuch i Grzegorz Nowak.
FC Kasztany: Damian Dawidowicz,
Krystian Demko, Dawid Bidny, Tomek
Bidny, Arian Demko, Tomek Kobielski,
Paweł Pabich i Tomek Załuski.
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Zarząd Ogniska TKKF
„Błyskawica” w Łobzie zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania, które odbędzie
się w dniu 10 lutego 2006 r. o
godz. 18.00 w sali klubowej
MLKS „Światowid”.

Nowe jak stare

Żółta kartka
dla prezesa
Światowida

(ŁOBEZ)
Nieoficjalnie i
po czasie dowiedzieliśmy
się, że w urzędzie miejskim
w Łobzie odbyło się zebranie członków
klubu “Światowid” Łobez.
Niestety, prezes klubu pan Piotr Ćwikła pozbawił
naszych czytelników możliwości dowiedzenia się, o czym na spotkaniu rozmawiano, gdyż zwyczajnie o spotkaniu
nie poinformował redakcji. Mówiąc
krótko olał prasę, a tym samym jej czytelników, wśród których jest przecież
bardzo wielu kibiców. Po zmianie na stanowisku prezesa były zapowiedzi poprawienia działalności pracy w klubie, w
jej róznych sferach, ale na nich się skończyło. Warto byłoby te obietnice przypomnieć, by rozliczyć z nich prezesa. Za
brak kontaktów z prasą, a tym samym
czytelnikami i kibicami, przyznajemy
prezesowi żółtą kartkę.
KAR

SPORT
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Co s³ychaæ Panie trenerze?

Królowa sportu w £obzie
M³odzie¿owy Wolontariat Sportowy „Fair play”
- niedawno utworzona organizacja pod
przewodnictwem gimnazjalistki Agnieszki
Dudek, realizuje podjêt¹ akcjê promocji
aktualnie czynnie dzia³aj¹cych sekcji
sportowych na terenie gminy £obez.
Dziœ na ³amach “Tygodnika
£obeskiego” w wywiadzie „Co s³ychaæ
Panie trenerze” rozmowa o „królowej
sportu” - lekkiej atletyce.
Lekka atletyka – trener i rozmówca
– Zdzisław Bogdanowicz. Prowadzący
wywiad – Agnieszka Dudek
A.D. - Czy lekka atletyka żyje w
naszym mieście?
Z.B. - Bardzo dobre pytanie. Oczywiście, lekka atletyka żyje w naszym
Łobzie i trzyma się w bardzo dobrej
kondycji. Nawet w ostatnim okresie
przeżywa swój renesans i jakoś rozkwitła, odmłodniała. Świadczą o tym coraz
lepsze wyniki młodych lekkoatletów. A
trzeba wiedzieć, że l.a. w naszej gminie
ma równo 60 lat. Jeśli Ciebie i innych to
zainteresuje, to podpowiem, iż w roku
1947 Łobez i całą Polskę ogarnęła „epidemia” masowych Biegów Narodowych. W zawodach musieli brać udział
wszyscy młodzi ludzie! Z tego wyrośli
pierwsi mistrzowie: Mieczysław Okrój
– pierwszy mistrz powiatu, Józef Wieczorek z Rożnowa – wicemistrz województwa na 5 km. A w roku 1951 bohaterem zawodów na stadionie „Pogoni”
był łobezianin Zbigniew Bednarek –
mistrz okręgu na 100 m. Natomiast mój
znajomy Stanisław Żurawski równo 50
lat temu zdobył tytuł Halowego Mistrza
Polski w pchnięciu kulą, a potem został
zwycięzcą Centralnej Spartakiady Wsi
w Warszawie. I tak potoczyła się lawina
sukcesów sportowców znad Regi. Dodam, że w minionym półwieczu Łobez
wychował 15 medalistów mistrzostw
Polski! Obecnie także szkolimy adeptów “królowej sportu”, a ty Agnieszko
jesteś tego przykładem.
A.D. - Dlaczego ten sport nazywany
jest „królową sportu”?
Z.B. - Po pierwsze - jest to główna
dyscyplina olimpijska, po drugie – dyscyplina ta obejmuje konkurencje i ćwiczenia oparte na naturalnych formach
ruchu – biegu, skoku, rzutów. Jest podstawą, fundamentem dla innych dziedzin
sportowych, po trzecie – jest to sport
wymierny, a o wartości zawodnika decyduje wyłącznie osiągnięty wynik. Np.
dobry biegacz, nawet z Unimia czy
Grabowa może po jednym udanym starcie zostać kadrowiczem kraju. Czy tak
się dzieje dla przykładu w piłce nożnej?
A.D. - Które organizacje w gminie
Łobez promują lekką atletykę?
Z.B. - Myślę, że najlepiej kreują
konkurencje l.a. organizacje – UKS „Promyk”, MKS „Olimp” oraz TKKF „Błyskawica”.
A.D. - Czym wyróżnia się „Olimp”
w tej działalności?
Z.B. - „Olimp” charakteryzuje się
pracą z uzdolnioną młodzieżą w dwóch

sekcjach – lekkiej atletyki (wiodąca) i
badmintona. Nad lekkoatletami czuwa 2
szkoleniowców, trener II klasy - to moja
osoba - i instruktor Kazimierz Mikul.
Najważniejsze cele sekcji to ustawiczny
trening i rywalizacja na stadionach tartanowych o miejsca na podium i coraz lepsze wyniki. Główna zasada w sporcie
brzmi „bez pracy nie ma kołaczy”. My
jesteśmy głęboko przekonani o mądrości

ganizację najpiękniejszej, bo dla dzieci,
imprezy ogólnokrajowej „Czwartki lekkoatletyczne”. W niej dajemy szansę na
stadionie dzieciom 11-13 letnim, a potem
40-osobowa reprezentacja Łobza jedzie
do Warszawy na finał centralny. Łącznie
na stadionie warszawskiego AWF spotyka się 4 tysiące małych mistrzów z
całej Polski.
A.D. - Czy są liderzy i gwiazdy?
Z.B. - Do liderów zaliczam tych, którzy systematycznie i solidnie podejmują
się pracy treningowej. Jest ich w sekcji
coraz więcej – to cieszy. Gwiazdy sportu na miarę międzynarodową jeszcze w
Łobzie jakoś nie zaświeciły. Trzeba pracować i „wypatrywać”.
A.D. - Jak trenują na co dzień młodzi
biegacze, skoczkowie, miotacze?
Z.B. - Wszyscy podzieleni są na grupy specjalistyczne. Pan Mikul akcentuje pracę z biegaczami „średniakami” i
sprinterami, ja z kolei szkolę w konku-

Z prawej trener Zdzis³aw Bogdanowicz
ze swoimi medalistami na stadionie w Bia³ogardzie

tego porzekadła. Klub ma długoletnią
tradycję – został założony w 1972 roku.
A.D. - Efekty pracy w roku ubiegłym, to?
Z.B. - Z przyjemnością odpowiadam: zawodnicy “Olimpu” w ciągu sezonu na stadionach w Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie (4 razy), Białogardzie (5
razy), Stargardzie, Gryfinie.
Sukcesy indywidualne w mistrzostwach w województwie – 8 medali zdobyli młodzicy, 7 medali zdobyli juniorzy, w mistrzostwach makroregionu – 1
medal Pawła Łączaka, w mitingach l.a. 5 zwycięstw indywidualnych. W drużynowych mistrzostwach województwa –
III miejsce na 20 klubów. Główni autorzy
sukcesów: Magda Koralewska, Marek
Bąk, Paweł Łączak, Agnieszka Dudek,
Marcin Szpyruk, Stanisław Wilk. Sztafeta 4x100 m, Marcelina Jasińska. Paweł
Łączak po wykonaniu minimum w skoku w dal 6,86 m awansował do finału Mistrzostw Polski Juniorów i startował na
stadionie “Zawiszy” w Bydgoszczy. Do
efektów pracy klubu zaliczam także or-

rencjach skoku w dal i rzutów dyskiem,
oszczepem i kulą. Zawodnik trenuje w
okresie wiosenno – letnim 3 razy tygodniowo. Nasz czołowy skoczek w dal –
Paweł Łączak odbywa treningi 6 razy tygodniowo przez cały sezon zimowy, bez
względu na warunki pogodowe. Miejscem ćwiczeń jest stadion oraz hala, siłownia liceum, a także tereny leśne i
...piaszczysta żwirownia oddalona o 2
km od miasta. Sojusznikiem naszej pracy są konserwatorzy stadionu: pan Mirosław Urbański i pan Robert Sikorski.
Darzą nas sympatią i wnoszą dużą pomoc organizacyjną.
A.D. - A talenty sportowe?
Z.B. - Talent w sporcie, jak w każdej
działalności artystycznej, jest elementem pierwszoplanowym. Zapewniam,
iż środowisko gminy Łobez jest “kopalnią” uzdolnionych ruchowo dzieci i młodzieży. Odważę się podać kilka pozytywnych przykładów. W swojej karierze trenerskiej wielokrotnie natrafiałem
na talenty sportowe i po wspólnej pracy
treningowej na stadionie przy ul. Siew-
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nej sięgali oni nawet po tytuły mistrzów
Polski – Czesław Kurkianiec na 400 m,
Marcin Orzechowski w rzucie oszczepem, Iwona Kowalczuk w rzucie
oszczepem, Krystyna Kurkianiec w
skoku w dal. Duża grupa lekkoatletów
zapisała się świetnymi wynikami w
swoich kategoriach wiekowych. Zaczarowaną granicę 5 m w skoku w dal z
łatwością pokonały bardzo uzdolnione
łobezianki: Regina Szrejder, Ewa Soroko,
Monika Brona, Ania Polniak czy wreszcie Krystyna Kurkianiec – wielokrotna
reprezentantka kraju (rek. 6,18 m).
Wspaniałe rezultaty na skalę międzynarodową osiągali w latach 80- tych chodziarze sportowi pod kierunkiem trenera Piotra Kiedrowicza. A przykłady z
aktualnego okresu to Marcelina Jasińska,
uzdolniona sportowo uczennica gimnazjum, która już po 2 miesiącach treningu
specjalistycznego ustanowiła nowy rekord swojej szkoły obiecującym wynikiem 4,94 m. A inne sportowe postacie
z naszego stadionu: Bartek Wierzchowski, Magda Koralewska, Agnieszka Dudek, Monika Trapszo, Michał Serweta,
Kasia Głuchowska, Dominika Iwaniuk,
Krzysiu Knysz, na pewno przyniosą
miastu i klubowi wiele splendoru.
A.D. - Ile lat na terenie gminy tworzy
Pan zdrowy klimat sportowy?
Z.B. - Bałem się tego pytania, bo muszę mówić o sobie. W takim razie w telegraficznym skrócie. Mieszkam w ukochanym Łobzie ponad pół wieku i zawsze zajmowałem się działalnością
sportową. Już w wieku szkolnym,
mieszkając na ul. Ogrodowej 3, w najbliższym sąsiedztwie rósł razem ze mną
stadion, na moich oczach budowano liceum, później tysiąclatkę SP 2, Dom
Kultury, a miejscem zabaw była „zielona
góra”, tor saneczkowy, murek na wodospadzie, boisko przy ulicy. Byłem piłkarzem „Światowida” w jego najlepszych
60-tych i 70-tych latach. A potem jako
nauczyciel w.f. w SP 1, SP 2 i LO starałem
się usilnie, by Łobez był zauważany na
mapie sportowej Polski. I wiele razy to
mi się udało, łącznie z medalami finałów
mistrzostw kraju. Uzyskałem dyplom
trenera II klasy na AWF w Poznaniu i
mam satysfakcję z posiadania drugiego
zawodu. Od 40-tu lat kreuję lekką atletykę w naszym środowisku lokalnym.
Posiadając duże doświadczenie w zakresie kultury fizycznej, wspólnie z wieloma oddanymi działaczami społecznymi
udało się wzbogacić nasz teren gminy o
nowe urządzenia do sportu i rekreacji.
Od 3 lat widzimy i korzystamy z bezpiecznych pomostów i kąpielisk nad
jeziorami, z sieci oznakowanych tras
rowerowych, z mapek i kolorowych
przewodników turystycznych, z wielu
placów zabawowo – rekreacyjnych. Zaproponowałem, zainicjowałem – udało
się. Teraz spełniam inne ambitne zadanie
działacza sportowego. Spisuję i tworzę
kronikę – monografię osiągnięć sportu
łobeskiego w latach 1945 – 2005. Zebrane materiały fotograficzne są obszerne,
imponują bogatym dorobkiem mieszkańców Łobza. Warto taki materiał wydać drukiem w formie kroniki. Może uda
się to sfinalizować w roku 2006.
A.D. - Dziękuję za twórczą rozmowę. Życzę realizacji podjętego przedsięwzięcia kronikarskiego. Do zobaczenia
na treningu sportowym.
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NAPROMILOWANI

TY£ÓWKA
KOLIZJA
(ŁOBEZ) 23.01 br. o godz. 13.30 w
Łobzie, na skrzyżowaniu ulicy Rapackiego z ulicą Krasickiego, kierujący sam.
osob. VW Passat Artur W. (zam. Z.)
wymusił pierwszeństwo przejazdu
znajdującemu się na drodze z pierwszeństwem przejazdu sam. osob. Mercedes, którym kierował Mieczysław Ż.
Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

DZIECI NA DRODZE
(SULISZEWICE) 23.01 br. o godz.
15.00 w Suliszewicach, kierujący autobusem, Mariusz B. (zam. G., pow. gryficki), chcąc uniknąć potrącenia grupki
bawiących się na drodze dzieci, wpadł
w poślizg w wyniku czego uderzył w
ogrodzenie posesji. Uszkodzeniu uległy metalowe elementy płotu oraz
przedni zderzak pojazdu.

WYMIJA£, NIE OMIN¥£
(ŁOBEZ) 24.01 br. o godz. 7.30 na
drodze publicznej Łobez – Poradz kierujący samochodem osobowym marki
KIA, Grzegorz S. (zam. S., pow. świdwiński) nie dostosował prędkości
jazdy do panujących warunków drogowych w wyniku czego, podczas
wymijania się z samochodem osobowym marki Renault, kierowanym
przez Marka N., zderzył się z nim. W
wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy pojazdy.

KRADN¥ KOMÓRY
(ŁOBEZ) W okresie od
21.01.2006 roku godz. 17.00 do
dnia 22.01.2006 roku w Łobzie, na
parkingu przy ul. Kolejowej, z zaparkowanego otwartego sam.
osobowego nieustalony sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Nokia typ
3510i, wartości 300 złotych, na
szkodę TP S.A. w Drawsku Pomorskim.
(RESKO) 23.01 br. w godz.
11.00 - 11.15 w Resku, w budynku
Przychodni Zdrowia przy ul. Boh.
Monte Cassino, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Simens C-30 o wartości 600 złotych
na szkodę Józefy R.
(RESKO) W nocy z 13 na
14.01 br. w Resku, w mieszkaniu
przy ul. Kieleckiej, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Nokia
typ 2600 o wartości 698 zł na szkodę Ewy R.
(RESKO) 15.01 br.w Resku w
Domu Kultury przy ul. Woj Polskiego, nieznany sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego Philips 362, wartości 49 zł
na szkodę Iwony W.

(ŁOBEZ) 24.01 br. o godz. 9.30 w
Łobzie, na skrzyżowaniu ul. Kolejowej
z ul. Kraszewskiego, kierujący samochodem osobowym marki Fiat Seicento,
Jakub P. (zam. D., gm. Łobez) nie dostosował prędkości jazdy do panujących
warunków drogowych, w wyniku czego najechał na tył samochodu marki Fiat
Panda, kierowanego przez Marcina M.
W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

UDERZY£ W BOK
(ŁOBEZ) 24.01 br. o godz. 15.30 w
Łobzie, na skrzyżowaniu ul. Kolejowej
z ul. Kraszewskiego, kierujący samochodem osobowym marki Ford Escort
Zbigniew Ż. (zam. S., pow. stargardzki)
nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków drogowych, w wyniku czego uderzył w bok samochodu
marki Opel Corsa, kierowanego przez
Halinę B. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy pojazdy.

NALA£ I ODJECHA£
(DOBRA) 24.01 br. o godz. 12.15 w
Dobrej, na ul. Kościuszki, nieznany
sprawca dokonał kradzieży 63,68 litrów benzyny Euro Super 95 za kwotę
234,98 zł, po uprzednim zatankowaniu
na stacji benzynowej do zbiornika samochodu marki Ford Sierra, czym działał na szkodę PKN Orlen.

O LUSTERKO ZA BLISKO
(ŁOBEZ) 24.01 br. około godz.
07.35. na drodze Łobez - Poradz, Andrzej B. (zam. Ł., gm. Łobez) kierując
samochodem marki Rover oraz Emilia
O. (zam. Ł., gm. Łobez), kierując samochodem marki Opel Kadett nie zachowali należytej ostrożności przy wymijaniu się, w wyniku czego zderzyli się
lusterkami.

SPL¥DROWA£ DOMEK
(WĘGORZYNO) W okresie od
20.01 br. godz. 11.00 do 24.01 br. godz.
16.00 w Pławnicy (gm. Węgorzyno),
nieznany sprawcy po uprzednim wyłamaniu drewnianej okiennicy i wybiciu
szyby okiennej, dokonał włamania do
domku letniskowego, skąd skradł naczynia kuchenne i sprzęt gospodarstwa
domowego, o wartości przekraczającej
250 zł na szkodę Bogdana L.

NIEBEZPIECZNE £UKI
(POGORZELICA) 25.01 br. około
godz. 09.10. w Pogorzelicy, gm. Radowo Małe, Krzysztof S. (zam. R., gm.
Radowo Małe), kierując samochodem
VW Golf, na łuku drogi nie zachował
należytej ostrożności i uderzył w autobus PKS Gryfice, kierowany przez Sebastiana L.

Z£ODZIEJE ZATRZYMANI
(ŁOBEZ) 25.01 br. w godz. 20.00 22.20 w Łobzie, przy ul. Przyrzecznej,

Rafał K. lat 19 (zam. Ł., gm. Łobez),
Szymon W. lat 19 (zam. Ł., gm. Łobez),
po uprzednim wypchnięciu drzwi, weszli do wnętrza mieszkania, skąd zabrali w celu przywłaszczenia odtwarzacz
DVD Thomson, telefon komórkowy
Nokia. Ogólna wartość strat wyniosła
290 zł na szkodę Grzegorza S. Sprawcy
zostali zatrzymani.

FIAT SPOTKA£ SIÊ Z FIATEM
(ŁOBEZ) 26.01 br. około godz.
14.50 w Łobzie, na ul. Chrobrego, Krystian M. (zam. Ł., gm. Łobez), kierując
samochodem osobowym Fiat 126p, w
trakcie wyjeżdżania z posesji, uderzył w
bok prawidłowo przejeżdżającego Fiata
Dukato, kierowanego przez Włodzimierza M. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

ZAHACZY£ NA SEGALA
(ŁOBEZ) 26.01 br. o godz. 15.00 w
Łobzie, na ul. Segala, kierujący samochodem ciężarowym o nieustalonej
marce i nr rejestracyjnym nie dostosował prędkości jazdy do panujących
warunków drogowych, w wyniku czego podczas przejeżdżania obok stojącego samochodu ciężarowego marki DAF,
którego kierowcą był Waldemar C. w
nieustalony sposób uszkodził lewy
bok naczepy, a następnie odjechał.

PRZESZKADZA£ MU NEON
(ŁOBEZ) 26.01 br. pomiędzy godz.
18.40 a 21.00 w Łobzie, na ul. H. Sawickiej nieznany sprawca dokonał zniszczenia witryny reklamowej poprzez
wybicie z neonu oświetleniowego pleksy o wymiarach 150 cm x 70 cm, z napisem w tle koloru granatowego o treści
“Agencja Reklamowa Mart B”, czym
spowodował straty o wartości 300 zł na
szkodę Marka B.

UWAGA PRZY WYMIJANIU
(DOBRA) 26.01 br. o godz. 17.00, na
drodze publicznej Dobra – Mieszewo,
kierujący samochodem osobowym marki Opel Zafira Jan Ł. (zam. D., gm. Dobra) nie dostosował prędkości jazdy do
panujących warunków drogowych, w
wyniku czego podczas wymijania się z
samochodem osobowym marki Chrysler
Voyager, kierowanym przez Bernarda
N., zderzył się z nim. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

KAMIENIEM W AUTO
(BEŁCZNA) 27.01 br. o godz.
22.00 w Bełcznie, Adrian P. (zam. G.,
gm. Węgorzyno) rzucił kamieniem w
samochód marki Opel Kadett, w wyniku czego uległa uszkodzeniu powłoka
lakiernicza w drzwiach. Straty w kwocie 150 złotych poniósł Mariusz W.

UJAWNIONO ZW£OKI
(ŁOBEZ) 28.01 br. w Łobzie przy
ul. Hanki Sawickiej w mieszkaniu zostały ujawnione zwłoki Stefanii M. lat 86,
przyczyna zgonu nie ustalona, zwłoki
zabezpieczono do dalszych badań.

(DOBRA) 25.01 br. o godz.
20.05 na drodze Wrześno – Wojtaszyce, Krzysztof J. lat 43 (zam.
W., gm. Dobra) kierował rowerem
znajdując się wstanie nietrzeźwym 2,56‰.
(DOBRA) 25.01 br. o godz.
20.05 na drodze Wrześno – Wojtaszyce
Paweł Ł. lat 28 (zam. W., gm.
Dobra) kierował rowerem znajdując się wstanie nietrzeźwym
2,05‰
(WEGORZYNO) 27.01 br. o
godz. 15.10 na drodze K-20 w Węgorzynie, Jerzy M. lat 55 (zam. Ł.,
gm. Łobez) kierował sam. osob.
m-ki Fiat 126p, znajdując się
wstanie nietrzeźwym 1,7 promila.
(MIESZEWO) 28.01 br. o
godz. 17.25 w Mieszewie, Dariusz S. lat 29 (zam. M., gm. Węgorzyno) kierował sam. osob. mki Volkswagen Golf, będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 0,96 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 29. 01 br. około
godz. 0.00 w Łobzie, na ul. Kościuszki, Cyprian D. (zam. Ł., gm.
Łobez) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
0,88 promila w wydychanym powietrzu.
(RUNOWO POM.) 29.01 br.
o godz.18.35. w Runowie Pom.
Krzysztof M. (zam. W., gm. Węgorzyno) kierował samochodem
m-ki Opel, znajdując się w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu
1,30 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

WYWA¯Y£, ALE NIE UKRAD£
(CIESZYNO) W okresie od 14 do
28 stycznia br. w godz. 15.00 do 13.15
w Cieszynie, nieznany sprawca, po
uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych dostał się do wnętrza domku letniskowego, lecz z nieustalonych przyczyn nie dokonał kradzieży mienia, ale
działał na szkodę Sabiny D.

ZDERZENIE NA KRZY¯ÓWCE
(RADOWO WIELKIE) 28.01 br.
około godz. 12.45. na drodze Radowo
Wielkie - Dargomyśl, Marcin P. (zam.
Ż., gm. Radowo Małe), kierując samochodem marki Fiat Tempra, wymusił
pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu dróg na prawidłowo jadącym
samochodzie m-ki Citroen, kierowanym przez Janusza H., w wyniku czego
pojazdy zderzyły się.

W£AMA£ SIÊ DO GOLFA
(RESKO) W okresie od 28.01.2006
r. godz. 20.00 do 29.01.2006 r. godz.
12.00 w Resku, przy ul. Prusa, nieznany
sprawca używając nieustalonego narzędzia dokonał włamania do samochodu
VW Golf, otwierając drzwi od strony
kierowcy i skradł głośnik nisko tonowy
wartości 200 zł na szkodę Roberta J.
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Powrót
Odejść od świata — zanurzyć się w Bogu
a potem znowu być tutaj z powrotem
aby powiedzieć — Już widzę odwrotnie
to co nieważne takie ważne teraz
jak jedno pióro wilgi zgubione w Afryce
jak kasztan co spada i puka do grobu
chłopcu, co chrząszcza odnalazł martwego
co miał na krótko dwa wąsy zuchwałe
szepnąć - Patrz dojrzał do dalszej podróży
Świętą Agatę budzi na dobranoc
Wszystko umiera co jest nieśmiertelne
ludzie rośliny zwierzęta skazane
deszcz błazen co zlał się na zegar słoneczny
smutna wierność na zawsze ale nie na co dzień
Odejść od świata — zanurzyć się w Bogu
I znowu potem powrócić na ziemię
uścisnąć małpę i ostre kamienie
żółwie bo idą najwolniej do ślubu
Wszystko co przyszło z Niewidzialnej Ręki
widzieć kobietę co biega po dworcu
czeka na tego który nie przyjechał
płacze i nie wie że tak się stać miało
bo miłość starsza od nas i większa niż szczęście
Bocian na gnieździe otwartym obraca się w słońcu
by stale swym cieniem pisklęta zasłonić
mądrość też starsza od nas — więc czemu się boisz
Kto wrócił stamtąd — nie pyta dlaczego
Ks. Jan Twardowski (1915- 2006)

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 3 brzmiało: „Młodzież nie ma urlopu”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz (Łobez), Janina Syjczak
(Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Emilia Bąk (Bienice), Cecylia Dzwonnik (Łobez),
Grażyna Maćkowiak (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Emilia Bąk z Bienic. Gratulujemy.
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