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NAPADLI, WRZUCILI
DO BAGA¯NIKA
I WYWIE•LI DO LASU

Doczekali Krzy¿y
(£OBEZ) Kolejnych 64
cz³onków £obeskiego Ko³a
Sybiraków otrzyma³o Krzy¿e
Zes³añców Sybiru. W tym
roku uroczystoœæ ta by³a
zwi¹zana z rocznic¹
lutowych deportacji.
Wszystkich zebranych
w sali £obeskiego Domu
Kultury przywita³a
przewodnicz¹ca ³obeskiego
ko³a Ludwika Guriew.
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Z drugiej strony

P³ynny bud¿et, czyli
przelewanie pieniêdzy
i fa³szowanie statystyk

Kazimierz Rynkiewicz
Budżet „alkoholówki” to budżet płynny jak zawartość flaszki
- taki wniosek można wysnuć z
dyskusji, jaką radni odbyli podczas komisji rady miejskiej w
Łobzie. Pieniądze liczone na
wyżywienie dzieci w świetlicach
wiejskich przeliczane są w planie
na 25 – 30 dzieci w świetlicy.
Rekonesans radnych po wsiach
pokazał, że tych dzieci jest dużo,
dużo mniej, a niektóre świetlice
są czasami zamknięte. W innych
panują kiepskie warunki.
Chciało by się powiedzieć –
zamysł był dobry, ale wykonanie
jak zwykle... Tylko kto pójdzie
tropem pieniędzy przeznaczonych na 25 – 30 dzieci w świetlicy, gdy okazuje się, że w kilku
odwiedzonych przez radnych
tych dzieci było 5 do 10?! Z rocznego rozliczenia budżetu „alkoholówki” trudno wyczytać, ile
dzieci rzeczywiście w świetlicach przebywało i ile wydano
mniej pieniędzy od tych zaplano-

wanych, w związku z ich
mniejszą frekwencją. Ktoś powinien sprawdzić, co z tymi pieniędzmi się stało.
Podobnie ma się sprawa z
punktem konsultacyjnym. Radny
Zbigniew Pudełko, jak wynika z
jego wypowiedzi, odwiedził go
bodaj cztery razy w godzinach
przyjęć i za każdym razem drzwi
były zamknięte. Bez pozostawienia informacji o przyczynach.
Radny miał problem z rozszyfrowaniem, czego dotyczą konsultacje. Trudno mu się dziwić,
bo chyba taki sam problem mają
autorzy Programu, dumnie zwanego Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
W tymże Programie psycholog Dorota Jagiełko złożyła w
2003 r. sprawozdanie z działalności Punktu Konsultacyjnego; w
2004 z działalności Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy, by w 2005 powrócić do nazwy z 2003 roku, czyli po prostu
Punktu Konsultacyjnego.

Także tutaj ktoś powinien
sprawdzić, jak ma się plan wydatków do realizacji, chociażby
za rok ubiegły i na jakiej podstawie wypłaca się pieniądze.
A tu gra jest warta świeczki,
bo budżet alkoholówki to ponad
200 tysięcy złotych. Przy widocznym braku pomysłów na
racjonalne zagospodarowanie
tych pieniędzy, złotówki rozchodzą się bokami. Warto w
tym miejscu przypomnieć, że
pieniądze te są pieniędzmi podatników, i mają służyć społeczności w postaci jakichś efektów. Wydaje się jednak, że
wszystko w tej materii toczy się
bardzo starym korytem, wyrobionym w dawno minionych
czasach, gdy wydawało się
pieniądze bez rozliczania i kontrolowania pracy. Mam wrażenie, że to stare koryto wytworzyło wręcz mentalność uzależnioną od budżetu przeznaczonego na profilaktykę uzależnień. Najwyższy czas to
zmienić. Czy jednak radnym
starczy odwagi, by odkorkować ten alkoholowy problem?

Kto zap³aci za drzewa?
(POWIAT) O kłopotach z prawem jakie miał były dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie,
Aleksander Kotwicki informowaliśmy wielokrotnie.
Jego problemy rozpoczęły się
trzy lata temu, kiedy zlecił podległym
sobie pracownikom wycięcie kilkunastu drzew na trasie Mołdawin –
Żerzyno w gminie Resko. Jak się
okazało, wycinka ta była nielegalna.
Pikanterii całej sprawie dodał fakt, że
część tego drzewa dyrektor “zagospodarował” na swoje potrzeby.
Sprawą zajęła się prokuratura, która
po przeprowadzeniu dochodzenia
skierowała sprawę do sądu. Sąd
Rejonowy w Łobzie uznał, że dyrektor jest winny zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na
cztery lata i dwa tysiące grzywny.
Obrońca Aleksandra Kotwickiego
złożył apelację, jednak Sąd Okręgo-

wy po jej rozpatrzeniu wyrok utrzymał w mocy. Po zakończeniu rozprawy w łobeskim sądzie, dyrektor Kotwicki poszedł na zwolnienie chorobowe i przebywał na nim przez kilka
tygodni. Jak się bowiem okazało, już
we wrześniu ubiegłego roku Starostwo Powiatowe w Łobzie rozwiązało z nim umowę o pracę, za porozumieniem stron. Jak powiedział nam
jeden z pracowników starostwa –
Poszliśmy dyrektorowi na rękę, a on
i tak nie miał wyjścia. Gdyby wyrok
się uprawomocnił przed rozwiązaniem umowy o pracę i tak zostałby
zwolniony, tyle, że dyscyplinarnie.
Aleksander Kotwicki stracił więc
posadę, ale jego kłopoty jeszcze się
nie skończyły. Władze poszkodowanej w tej sprawie gminy Resko wszczęły postępowanie administracyjne
i wyliczyły karę za wycięcie drzew na
prawie 3 miliony złotych. Początkowo tej kwoty chciały dochodzić od

Starostwa Powiatowego w Łobzie,
jako jednostki nadrzędnej dla Zarządu Dróg. Władze powiatu nie chciały
się na ten temat wypowiadać do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Na uzasadnienie wyroku czekały też władze Reska. Jak poinformował nas wczoraj burmistrz Reska Jan
Olszewski, uzasadnienie takie wpłynęło do urzędu kilka dni temu.
Wynika z niego, że za nielegalną
wycinkę drzew odpowiada Aleksander Kotwicki, jako osoba prywatna, a nie Aleksander Kotwicki ówczesny dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych. Według opinii prawnej zamówionej przez władze gminy,
odszkodowania mogą one dochodzić od niego, a nie od Starostwa
Powiatowego. Decyzje o ewentualnym dochodzeniu tego odszkodowania burmistrz podejmie w najbliższym czasie po konsultacjach z
radcą prawnym urzędu.
S.M.
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Starosta
Szymañska
dyrektorem
ARiMR w
Szczecinie?
(ŁOBEZ) To, co do tej pory krążyło
po powiecie w formie plotki, okazało się
faktem. Starosta Halina Szymańska
wystartowała do fotela dyrektora oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.
Wczoraj starosta Szymańska potwierdziła nam, że ubiega się o stanowisko dyrektora oddziału Agencji w Szczecinie. W pierwszej turze konkursu do
dalszych rozmów zakwalifikowało się
czworo kandydatów. Wśród nich jest
Halina Szymańska. Kilka dni temu szef
PiS w regionie Joachim Brudziński na
łamach “Głosu Szczecińskiego” zapewniał, że jest to bardzo dobra kandydatura.
- Wczoraj otrzymałam zaproszenie
do Warszawy na rozmowę kwalifikacyjną. Odbędzie się 3 marca. – powiedziała nam starosta Szymańska.
Kto zostanie starostą, jeżeli Szymańska zostanie dyrektorem? W zarządzie
powiatu jest koncepcja, by nie dokonywać wyboru nowego starosty, gdyż Halina Szymańska rozważa możliwość społecznego pełnienia tej funkcji.
KAR
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Sesja w Dobrej

33 mandaty za przekroczenie prêdkoœci

Kolejne
JeŸdzimy za szybko!
podejście
do budżetu
i kultury
(DOBRA) Po raz kolejny doberscy radni podejdą do budżetu na ten
rok. Spotkają się 24 lutego o godzinie 14.00 w budynku Biblioteki Miejskiej w Dobrej ul. Armii Krajowej 24,
gdzie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni będą debatować nad
podjęciem uchwał w sprawach:
- uchwalenia budżetu Gminy
na 2006 r.
- sprzedaży udziału w prawie
własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w
obrębie Tucze
- sprzedaży nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Dobra przy ul. Nowogardzkiej
- wyłapywania bezdomnych
zwierząt
- regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
- wezwania do usunięcia naruszonego prawa
- rozpatrzenia skargi pana Romualda Sikorskiego na działalność
burmistrza
- zasad udzielania i rozmiaru
zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych
przez Gminę
- utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. (r)

(POWIAT) Jak
wyliczył szef łobeskiej
drogówki
Henryk Michalski,
37,5 proc. wypadków na terenie powiatu łobeskiego w
ubiegłym roku spowodowanych było
przekroczeniem
przez kierowców
prędkości. Zginęły
w nich dwie osoby a
14 zostało rannych.
Odpowiedzią na
ten stan rzeczy była
m.in. środowa akcja pod kryptonimem „Prędkość”.

Policjanci przeprowadzili ją na terenie całego powiatu. Łobeską drogówkę wspomagali
polianci z Drawska Pom., Świdwina
i Stargardu Szcz. oraz dwóch żandarmów z jednostki wojskowej z Oleszna. Ze Stargardu dojechał samochód cywilny z videorejestratorem,
który krążył po ulicach miasta.
Efektem akcji było ujawnienie
dwóch kierowców nietrzeźwych w
Łobzie i Węgorzynie. Policjanci nałożyli 57 mandatów, w tym 33 za przekroczenie prędkości. Zatrzymali 4

prawa jazdy oraz 22 dowody rejestracyjne za usterki w pojazdach. W
jednym z aut ujawnili kilkadziesiąt
butelek wódki bez akcyzy.
- Tak zmasowane działania prowadzone były po raz pierwszy, ale
nie ostatni. – powiedział nam szef
Sekcji Ruchu Drogowego KPP w
Łobzie asp. szt. Henryk Michalski.
Podobne akcje prowadzone są w
innych powiatach.
KAR

WODOCI¥GI ZACHODNIOPOMORSKIE
Sp. z o.o. w Goleniowie informuje,
iż dotychczasowa taryfa ulega przedłużeniu na okres do 28.02.2007.
W związku z powyższym cena wody na terenie gminy RADOWO
MAŁE nie ulega zmianie i wynosi:
- cena 1 m3 dostarczonej wody - 1,96 zł netto + 7% VAT = 2,10 zł
- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej - 2,24 zł netto + 7%
VAT = 2,40 zł za punkt rozliczeniowy.
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OKRAD£ MA£OLETNIEGO,
ZOSTA£ ZATRZYMANY
(ŁOBEZ) 13.02.2006 r. o godz.
13.05 w Łobzie, przy ul. Waryńskiego,
16-letni Piotr Z., będąc na ucieczce z
Zakładu Wychowawczego (zam. Drawsko), grożąc pozbawieniem życia zabrał w celu przywłaszczenia telefon
komórkowy Sony Ericson o wartości
80 złotych, czym działał na szkodę
Przemysława Ch. lat 13 (zam. Łobez).

Sesja w £obzie

„Alkoholówka”,
ZEC i woda
(ŁOBEZ) 25.02.2006 r. o godz. 10.00
w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Łobzie
odbędzie się kolejna sesja rady miejskiej
w Łobzie.
Radni wysłuchają informacji o zaawansowaniu przygotowania inwestycji
“Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w
Łobzie” oraz informacja na temat specjalnej strefy inwestycyjnej.
Burmistrz przedstawi sprawozdanie
dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg, a następnie
radni podejmą uchwały:
a) w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na
rok 2006,
b) zmiany uchwały z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
c) w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
d) w sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie wierzytelności z tytułu najmu
lokalu mieszkalnego,
e) w sprawie wystąpienia o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości,
f) w sprawie wystąpienia o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości.
Po debacie o uchwałach można będzie
składać interpelacje, wnioski i zapytania
(przez radnych oraz mieszkańców) oraz
wysłuchać odpowiedzi na nie. Następnie
burmistrz przedstawi informację o pracy
za okres od 7 stycznia do 7 lutego 2006
roku. Sesję zakończą wolne wnioski. (k)
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 13.02.2006r.

P.P.U.H „Jamex” w Węgorzynie
zatrudni: Operatora koparki i
zwałowarki, Kierowca kat. C + E
Tel. (091)397-19-51
Euro-Transporter w Gryficach
zatrudni: Kierowcę kat. C+E
Tel. (091)384-25-27
PHP “Karex” w Ciesławiu zatrudni: Kierowcę kat. C+E
Tel. (091)38-32-560
Import – Export Transport
Drogowy w Sielsku zatrudni:
Kierowcę kat. C Tel. (091) 39785-67, 607-575-889
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
„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. 693843-818
Firma “Swedwood” w Resku
zatrudni: Kierownika zmiany,
Specjalistę ds. rozwoju produkcji Tel. (091)39-57-90-700
P.H.P.U. “Filter” w Gryficach
zatrudni: Szwaczki Tel. (091)38446-88, 508-070-330
Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Łobzie zatrudnią: Spawaczy konstrukcji
stalowych Tokarzy – frezerów
Tel. (091)397-40-41
Piekarnia “Kajzerka” w Dobrej
zatrudni: Kierowcę samochodu
osobowego Tel. (091)3914-548
Usługi Transportowe w Płotach zatrudnią: Spedytora Tel.
(091)38-51-204
Usługi Leśne i Szkółkarskie w
Łobzie zatrudnią: Kierowcę ciągnika rolniczego Tel. 503-039-077
Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni: Kierowcę operatora wózków jezdniowych Tel. 397-40-55
Krajowy Bank Informacji Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Ustce zatrudni na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych: Pielęgniarkę, Fizjoterapeutę, Animatora kultury Tel. (059)814-68-64.

Z ¯YCIA POWIATU
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NAPADLI, WRZUCILI
DO BAGA¯NIKA
I WYWIE•LI DO LASU
(WRZEŒNO) Ma³a wioska Wrzeœno, w gminie Dobra, sta³a
siê aren¹ bandyckiego napadu, jakiego dokona³o siedmiu
m³odych ludzi na jednego z mieszkañców wioski. Jego
ofiar¹ pad³ siedemnastolatek.
Do napadu doszło 14 lutego wieczorem. Siedmiu młodych mężczyzn
przyjechało do Wrześna Polonezem.
W większości są mieszkańcami małych wiosek położonych w gminach
Maszewo i Stara Dąbrowa. Jeden
pochodzi z Połczyna Zdroju. Sześciu
z nich to młodzi ludzie, od 18 do 22
lat, siódmy, najstarszy w grupie, ma
36 lat.
Przejeżdżali drogą i coś im się
nie spodobało w grupie młodych wrześnian. Zatrzymali się
i złapali 17-letniego Łukasza W.
Była godzina 19.30. Złapali za
kurtkę i uderzeniem w plecy
wpakowali go do bagażnika.
Następnie wywieźli do lasu.
Tam pokazali swoją zwierzęcą
siłę pastwiąc się nad nim; zmu-

szali chłopaka do klękania i poniżali
go. Zabrali mu buty i odjechali.
Policja łobeska, jak tylko otrzymała powiadomienie o zdarzeniu, od
razu powiadomiła policję w Maszewie. Dzięki opisowi samochodu,

jakim sprawcy się poruszali, bardzo
szybko namierzono kilku z nich.
Pierwszych zatrzymali czterdzieści
minut po północy, gdy po zaparkowaniu auta u jednego z nich wracali
ulicą. Szybko namierzono pozostałych. Kolejnego wyciągnięto z łóżka
nad ranem. Ostatniego wieczorem
około godz. 20.
Sąd Rejonowy w Łobzie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
okres trzech miesięcy wobec: Zbigniewa Sz., lat 36,
z Dębic; Łukasza K., lat
22, mieszkańca Wałkna; Marcina W., lat 20,
zam. w Połczynie Zdroju; Tomas za L., lat 21,
zam. w Chlebówku; Krystiana J., lat 18, zam. w
Mokrzycy; Ireneusza B., lat 20,
zam. w Chlebówku oraz Marka D.,
lat 18, mieszkańca wsi Bagno. Dochodzenie wyjaśni udział każdego
z nich w tym napadzie.
KAR

W dniach 22-28 lutego 2006 r. na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej Policji w £obzie.

TYDZIEŃ POMOCY
OFIAROM PRZESTĘPSTW
W dniach 22-28 lutego 2006 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja skierowana jest do
każdego obywatela i z każdym rokiem
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Najczęstszymi problemami, z
którymi zwracano się o pomoc to:
* przemoc i przestępstwa w rodzinie (znęcanie się fizyczne i psychiczne)
* trudności w egzekwowaniu alimentów i odszkodowań między innymi
komunikacyjnych
* pomoc organów ścigania i uprawnienia instytucji
Wiele próśb dotyczyło wskazania
adresów instytucji mogących pomóc ofiarom przestępstw – Poradni, Ośrodków,
Stowarzyszeń i innych. Prośby dotyczyły również kwestii uprawnień świadków
przestępstwa a także zawiadomienia różnego rodzaju instytucji o przestępstwie.

Wychodząc tym potrzebom naprzeciw Komenda Powiatowa Policji w
Łobzie wraz z Stowarzyszeniem
„Bezpieczny Powiat Łobeski” i poszczególnymi gminami pod patronatem Prokuratury Rejonowej w Łobzie
organizuje w dniach 22-28.02.2006 r.
na terenie całego powiatu łobeskiego
punkty informacyjne. W punktach
tych będą udzielali pomocy funkcjonariusze policji, członkowie Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Łobeski”,
pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Ponadto w tym czasie będzie sprawował dyżur telefoniczny prokurator, który będzie służył również pomocą prawną pod numerem telefonu 091-3974238 w godzinach 16.00-18.00.
Na terenie gminy Łobez taki
punkt w dniach 22-28.02.2006 r w

godz. 16.00-18.00 będzie otwarty w
nowej siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łobzie przy ul.
Bema 27
W Resku w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Bohaterów Monte
Casino 10 w dniach 23-24.02.2006 r. w
godz. 16.00-18.00.
W Węgorzynie w budynku byłego
Centrum Integracji Europejskiej przy
ul. Runowskiej
w dniach
2728.02.2006 r. w godz. 16.00-18.00.
W Dobrej w budynku Biblioteki
Publicznej przy ul. Armii Krajowej 24
w dniach 27-28.02.2006 r. w godz.
16.00-18.00.
W Radowie Małym w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach
22-23.02.2006 r w godz. 16.00-18.00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Asp. Robert Kazienko
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Praca magisterska o walorach turystycznych gminy £obez

Joanna Kolenderska robi³a ankietê
(£OBEZ) W minionym
tygodniu w £obzie
mieszkañcy byli poproszeni
o wype³nienie ankiety
dotycz¹cej oceny turystyki
i rekreacji w gminie.
Prowadzi³a j¹ pani Joanna
Kolenderska, która zbiera³a
materia³y do pracy
magisterskiej.
Pani Joanna mieszka w Łobzie,
chociaż po nauki wyjechała najpierw do Szczecina, późnej do Poznania, na Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza. Skończyła kierunek
turystykę i rekreację i pozostało jej
tylko obronić pracę. Przyjeżdżając
do domu z wielkich miast na powrót zaczęła odkrywać piękno ziemi łobeskiej.
- W tym przypadku sprawdza
się powiedzenie, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Gdy po dziewięciu latach nieobecności wróciłam do Łobza, wsiadłam na rower i pojechałam w teren, uderzy-

CMYK

ło mnie piękno krajobrazu. - mówi.
Dlatego postanowiła opisać go
w pracy magisterskiej. Dolina Regi
pod względem możliwości wykorzystania turystycznego – to jej temat
przewodni. Opracowała ankietę,
chcąc dowiedzieć się, co o tym
sądzą mieszkańcy. Ankieta była anonimowa, więc każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć.
- Było sporo zaskoczeń, pozytywnych i negatywnych. Niektóre
osoby znały gminę w szczegółach,
niektóre były bardzo negatywnie
nastawione do tego, co się w gminie
robi. Obraz jest zróżnicowany, bo
przy okazji ujawniano opinie na różne tematy. Na przykład wskazywano na wieloletnie zaniedbania wobec Stadniny Koni w Świętoborcu;
ludzie pytali, kto do tego dopuścił,
dlaczego tam się nic nie robi. Ja
znam to z autopsji, bo jak mówiłam,
że jestem z Łobza, to to miasto kojarzyło się z koniami. To była wizytówka. Młodzi ludzie zwracali uwagę, że jest niewiele imprez, a jak są,
to jest na nich za dużo alkoholu.
Starsi wspominają zabawy na tzw.
patelni, czyli w parku za cmenta-

rzem. Doskonałe miejsce na imprezy, ale zaniedbano je. Dla turystów
bardzo atrakcyjne, bo położone
wśród pięknej przyrody. A nie jest
ona dostatecznie chroniona. Były
plany utworzenia sześciu miejsc
chroniony i to było zapisane w
waloryzacji przyrodniczej gminy i
tego nie zrobiono. Wielu ankietowanych mówiło o słabej polityce
informacyjnej w zakresie turystyki,
rekreacji i walorów przyrodniczych.
Niektórzy dostrzegając mankamenty przedstawiali konkretne
pomysły na poprawienie tego stanu. - ocenia ankiety pani Joanna.
Do pracy przygotowuje mapy
hipsometryczne doliny Regi,
pokazujące żłobienie terenu,
jego doliny i wzniesienia, zalesienie.
Jednak pani Joanna jest
realistką. Zdaje sobie sprawę, że krajobrazem żyć się
nie da. Szuka pracy poza
Łobzem. Można mieć nadzieję, że pomimo tego,
będzie ambasadorem
gminy, jej krajobrazowych i przyrodniczych

walorów. Może także jej praca, a
życzymy jej by ją obroniła na piątkę,
trafi do łobeskiej biblioteki i będzie
służyła następnym pokoleniom
jako kompendium wiedzy na omawiany temat. Może także przyczyni
się do dyskusji i działań w tych dziedzinach. Autorka obiecała nam ją
przesłać.
KAR
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Szef „Medyka” Franciszek Sarnecki uspokaja

ZOZ w likwidacji,
ale przychodnia dzia³a dalej
(ŁOBEZ) Likwidacja ZOZ nie
ograniczy usług świadczonych
przez lekarzy NZOZ „Medyk” –
uspokaja pacjentów jego szef Andrzej Sarnecki.
W związku z likwidacją łobeskiego ZOZ wielu pacjentów zadaje sobie pytanie – co dalej z przychodnią.
Informowaliśmy, że likwidator wymówił, z dniem 28 lutego, umowę
specjalistom skupionym w NZOZ
“Medicor”. Jednak nie dotyczy to
lekarzy pracujących w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w
NZOZ „Medyk”.
- My zostajemy w tym samym
miejscu i tak jak dotychczas przyjmujemy pacjentów. Dotyczy to usług
lekarzy: Leszczyk, Bajerowicz, Augustjańska, Szałkiewicz, Malinowska i moich, ale także innych gabinetów tutaj działających. Żaden z
nich nie dostał wypowiedzenia. –
wyjaśnia szef “Medyka” Sarnecki.
Oprócz lekarzy Medyka, w
przychodni działa i będzie działać

poradnia chirurgiczna pana
Grzeszczaka, który ma kontrakt z
NFZ. Czynna jest także poradnia
laryngologiczna pani Pobłockiej.
Pozostają gabinety stomatologiczne, które leczą uzębienie również w ramach kontraktów z NFZ.
Pan Sarnecki, zapytany o kondycję laboratorium, powiedział, że
lekarze „Medyka” zlecają badania
do tutejszego laboratorium, dzięki
czemu ma ono jakieś dochody.
- Z tego co wiem, w badaniach
laboratoryjnych na rynek łobeski
wchodzi konkurencja i oferuje niższe ceny za badania, i to może spowodować kłopoty tego laboratorium w jego utrzymaniu. O te usługi zabiegały Stargard, Świdwin i
swego czasu Chociwel. Część badań w laboratorium wykonuje
szpital w Resku; wykonujemy je
na miejscu, bo trudno nie wspierać tutaj szpitala i laboratorium.
Mimo kuszących ofert Stargardu,
Świdwina a nawet Gryfic, na razie
nie robimy żadnych ruchów, nie

wychodzimy gdzie indziej. Jak się
coś zlikwiduje, to odbudować to
jest bardzo trudno.
Większy problem jest z pracownią
rtg, bo jej przeniesienie wiąże się z
dużymi kosztami, związanymi z przystosowaniem i wyposażeniem takiej
pracowni. A trudno sobie wyobrazić,
by pacjent ze skręconą kostką lub złamaną nogą jechał robić zdjęcie do
Reska lub Drawska. Mamy podpisaną umowę awaryjną ze szpitalem
w Drawsku Pom., na wypadek, gdy
pracownia jest nieczynna z jakiegoś powodu. Tam jest po prostu najbliżej. Póki co, pracownia rtg prawdopodobnie będzie tutaj
nadal działać. –
mówi Sarnecki.
Niewiadomą jest

jedynie efekt końcowy likwidacji.
Zmiany mogą nastąpić dopiero po
sprzedaży budynku przychodni, co
nie nastąpi zapewne szybko. Jej nabywca może zmienić przeznaczenie
budynku, nawet w ramach szeroko
rozumianych usług zdrowotnych,
ale też może zachować jej dotychczasową funkcję ośrodka zdrowia.
KAR

Orkiestry zagra³y w koœciele

(ŁOBEZ) Mieszkańcy naszego
miasta nie mają zbyt wielu okazji do
uczestniczenia w imprezach kulturalnych. Kina nie ma u nas już od
wielu lat, a na wyjazd do teatru czy
na koncert do innych miast stać nielicznych. Nic więc dziwnego, że organizowany kilka tygodni temu
koncert kolęd i pastorałek, zgroma-

dził w kościele wielu słuchaczy. Podobnie było w ostatnią sobotę, kiedy zagrały tam, na wspólnym koncercie dwie orkiestry - Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu
Kultury i Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Grimmem w Niemczech.
Sobotni koncert, w łobeskim kościele był podsumowaniem tygo-

dniowych, polsko - niemieckich
warsztatów muzycznych, zorganizowanych przez ŁDK, a finansowanych przez Stowarzyszenie Gmin
Polski Euroregion Pomerania, Urząd
Miejski w Łobzie i Starostwo Powiatowe. Młodzi muzycy z Polski i Niemiec, przez kilka dni wspólnie muzykowali, wymieniali doświadczenia i
bawili się.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z
Grimmem, została utworzona w 1961
roku. W ciągu wielu lat stopniowo
rozszerzała skład instrumentalny a
obecnie występuje w pełnym składzie instrumentów dętych. Repertuar orkiestry to utwory z okresu późnego renesansu i klasyki aż do muzyki współczesnej i rozrywkowej.
Nagrody i wyróżnienia zdobywane,
przez tę orkiestrę na festiwalach i
konkursach, świadczą o jej wysokim
poziomie muzycznym.
Orkiestra Dęta w Łobzie powstała w 1948 roku i przez wiele lat była
małym zespołem. W latach 90 tych,
do orkiestry przybywało coraz więcej młodych muzyków i w 1998 roku
zmieniła ona swoja nazwę na Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Obecnie
gra w niej 48 muzyków, są to ucznio-

wie szkół gimnazjalnych, średnich i
wyższych. Przez te lata zdobyli wiele
wyróżnień na festiwalach krajowych i zagranicznych i wielokrotnie
koncertowali poza granicami kraju.
Zgromadzona w kościele, w to
sobotnie popołudnie publiczność,
jako pierwszych oklaskiwała młodych muzyków z Grimmem. Zagrali
oni kilka utworów, wśród których
były kompozycje Mozarta, Schuberta, Bacha i Ogińskiego. Ich występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami.
Po występach gości zza Odry, zagrała orkiestra z Łobza. Młodzi ludzie grali pewnie tak jak potrafią
najlepiej, jednak muzyka poważna
nie jest ich najmocniejszą stroną.
Jednak i ich występ, mimo, że według mnie niezbyt udany, spodobał
się publiczności. Na koniec obie orkiestry, pod batutą kapelmistrza
Bogumiła Winiarskiego, zagrały
wspólnie kilka utworów.
Sobotni koncert był imprezą
udaną, szczególnie ze względu
na wyjątkową atmosferę miejsca,
w którym się odbywał oraz życzliwą i spontaniczną łobeską publiczność.
S.M.
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Zapraszamy na szachy!
4 marca w Łobzie odbędzie się II ŁOBESKI MEMOMAŁ SZACHOWY
imienia GABRIELA BIEŃKOWSKIEGO oraz MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POLICJANTÓW pod honorowym patronatem inspektora Tadeusza Pawlaczyka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
ORGANIZATORZY I FUNDATORZY NAGRÓD: Stowarzyszenie “Bezpieczny Powiat Łobeski”, “Intemational Police Association”, “Starosta
Powiatu Łobeskiego, Komendant Powiatowy Policji, Burmistrz Łobza, kluby szachowe ze Szkoły Podstawowej nr l i Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie,
Grzegorz Bieńkowski (“CompBi”).
UCZESTNICY: Wszyscy amatorzy gry w szachy bez względu na posiadaną kategorię i przynależność klubową
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 4 marca 2006 r. (sobota), w godz. 9.00 17.00 w budynku hali widowiskowo - sportowej w Łobzie, ul. Orzeszkowej 7
SYSTEM ROZGRYWEK: Osobne turnieje dla:
- dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy I-III, IV-VI),
- gimnazjów,
- szkół ponadgimnazjalnych,
- pozostałych uczestników,
l
System szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund; kojarzenia komputerowe; tempo gry dla zawodnika - 15 minut.
OPŁATY: Uczniowie l zł, seniorzy 5 zł; opłaty pobieramy przy zapisach
na zawody NAGRODY: Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom;
Policjanta - zwycięzcę nagrodzi Komendant Wojewódzki Policji. Najlepszym
zawodnikom w kategorii ,,open” - nagrody finansowe wręczą fundatorzy,
państwo Bieńkowscy. Zwycięzcy w pozostałych grupach otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe. (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego
podziału nagród).
POCZĘSTUNEK: Ciepły posiłek w czasie długiej przerwy (po 5. rundzie)
dla wszystkich zawodników.
UWAGI: Prosimy o przyniesienie ze sobą szachów oraz zegarów szachowych. Organizatorzy zapewniają napoje, słodycze, owoce. Zapisy od godziny 8.30 w hali. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Porady dla zmotoryzowanych

Dzisiaj o AKUMULATORZE
Wraz z nastaniem mrozów pojawiają się problemy z
rozruchem pojazdu. W przeważającej części przypadków są one wywołane przez niesprawny akumulator. Dlatego już przed nadejściem zimy
warto skontrolować stan akumulatora.
Większość kierowców o złym stanie akumulatora dowiaduje się dopiero wówczas,
gdy w mroźny poranek nie może uruchomić swojego samochodu. Zapominamy o konieczności sprawdzenia go przed sezonem zimowym, który niechybnie nadejdzie.
Standardowa kontrola powinna obejmować zarówno sprawdzenie stanu akumulatora (kontrolę napięcia akumulatora, jego stanu naładowania i zdolności rozruchowej),
jak również sprawdzenie napięcia ładowania w samochodzie i upływności prądu z instalacji elektrycznej. Napięcie ładowania powinno mieścić się w granicach 13,9-14,5V,
a upływność nie powinna przekraczać 40mA. Warto podkreślić, że te dwa parametry
mają decydujący wpływ na okres użytkowania akumulatora. Niedoładowywany akumulator ulegnie bardzo szybko zasiarczeniu, a przy niskich temperaturach występuje
niebezpieczeństwo jego rozmrożenia.
Podczas kontroli może się okazać, że konieczna jest wymiana używanego akumulatora na nowy. W takim przypadku warto wybrać produkt dysponujący dużymi rezerwami energii, jak np. akumulator Bosch Silver, przy którego produkcji zastosowano
stop srebra. Akumulator ten jest zwycięzcą testu akumulatorów przeprowadzonego w
Niemczech przez organizację Dekra.
Technologia ołowiowo-wapniowo-srebrowa zapewniła akumulatorowi Bosch Silver całkowitą bezobsługowość. Użytkownik nie musi zajmować się sprawdzaniem stanu
elektrolitu i ewentualnym jego uzupełnianiem wodą destylowaną. Dzięki niewielkiemu
samorozładowaniu akumulatora, np. w przypadku dłuższych okresów postoju samochodu, możliwy jest bezproblemowy rozruch silnika również w bardzo niskich temperaturach. Wykorzystanie stopu srebra zwiększyło odporność akumulatora na wiele obciążeń, w szczególności na duże różnice pomiędzy niskimi temperaturami zewnętrznymi i wysokimi powstającymi w komorze silnika.
Firma Bosch sprzedaje również akumulatory pod marką GIGAWAT charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi, bezawaryjną pracą oraz
korzystnym stosunkiem jakości do ceny, Jest to sprawdzony i godny polecenia
produkt dostępny w szerokim zakresie pojemności i objęty dwuletnią gwarancją
Grupa Bosch jest wiodącym w świecie producentem techniki motoryzacyjnej.
Działalność grupy Bosch w Polsce obejmuje sprzedaż części samochodowych na rynek
wtórny i wyposażenie fabryczne.

Akumulatory do nabycia w sklepie
Autex w Łobzie, przy ul. Bocznej 20,
tel. 0913973411.

To miejsce
czeka na TTwoj¹
woj¹
reklamê
tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl
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Wyciskanie pieniêdzy z „alkoholówki”

Konsultacje za zamkniêtymi drzwiami

(£OBEZ) Radni postanowili wnikliwie przyjrzeæ siê
bud¿etowi „alkoholówki”, bo wiele zawartych w nim
zapisów budzi³o ich w¹tpliwoœci i zastrze¿enia. Jak sami
przyznaj¹, ¿aden dotychczasowy bud¿et nie by³
analizowany tak starannie.
Ich prace dotyczą zarówno sprawozdania z jego wykonania za zeszły
rok jak i projektu na rok bieżący. Na
wczorajszych obradach komisji spraw
społecznych, radni zgłosili wiele uwag
dotyczących projektu tego budżetu i
przedstawili wiele własnych propozycji i poprawek. Największe emocje
wzbudziła informacja radnego Zbigniewa Pudełki, który stwierdził, że kilkakrotnie odwiedzał punkt konsultacyjny
w godzinach jego otwarcia, ale drzwi za
każdym razem były zamknięte. Można
więc spytać, co to za konsultacje za zamkniętymi drzwiami?
Pierwszą propozycję dotyczącą
zmian w planowanych wydatkach
zgłosił radny Kazimierz Chojnacki.
Dotyczyła ona zmniejszenia wynagrodzenia osób pracujących w świetlicach
socjoterapeutycznych, z 23 złotych do
około 19 złotych.
Cały szereg zmian zgłosił radny
Bogdan Górecki – zmniejszenie wynagrodzenia w świetlicach z 23 do 20

złotych, obniżenie wynagrodzenia
członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z 95
złotych za posiedzenie do 80 złotych
oraz oszczędności w kilku innych
punktach. Zaproponował też wiele
istotnych przesunięć w budżecie i
wyliczył, że da to łączną kwotę ponad 50 tysięcy złotych. Pieniądze
pochodzące z tych przesunięć i
oszczędności, według jego propozycji, powinny zostać przekazane
radom sołeckim na profilaktykę
uzależnień. Aby zaś żadna wieś
nie była poszkodowana, środki
te byłyby wyliczane proporcjonalnie na jednego mieszkańca
wsi. Zaproponował też rozważenie możliwości zakupu dla
policji testerów do wykrywania
narkotyków w organizmie.
Radny
Zbigniew Pudełko

zgłosił zastrzeżenia dotyczące oznakowania punktu konsultacyjnego oraz
klubu abstynenta, które są według niego
niedostateczne. Dodatkowo, jeśli chodzi o punkt konsultacyjny, to z informacji jakie uzyskał wynika, że przez
cały rok zgłosiły się tam 63 osoby, nie
ma więc potrzeby, aby był on czynny
dwa razy w tygodniu, po dwie godziny. Dwie godziny tygodniowo powinny wystarczyć. Opowiedział też o
kiepskim stanie świetlic wiejskich,
które są zaniedbane i niedogrzane.
Mimo, że statystyki podawane
radnym mówią o dziesiątkach
dzieci chodzących do świetlic,
rzeczywistość jest zupełnie
inna. Kiedy radni wybrali się z
kilkoma niezapowiedzianymi
wizytami, świetlice świeciły
pustkami albo były po prostu
zamknięte.
Do tych uwag odniosła
się inspektor Wiesława
Romejko, która odpowiedziała, że każdy, kto chce
przyjść do punktu konsultacyjnego lub do klubu,
trafi tam bez problemu.
Przyznała, że część
świetlic wymaga
już remontu, ale na
wszystko nie star-

cza pieniędzy. Jeśli zaś chodzi o
punkt konsultacyjny, cztery godziny tygodniowo to absolutne minimum. Na konsultacje u pani psycholog trzeba czasami czekać kilka tygodni.
Radny Pudełko powiedział, że jest
to dziwne, bo w ciągu ostatnich dwóch
miesięcy odwiedzał punkt czterokrotnie, w godzinach otwarcia, a drzwi były
zawsze zamknięte, więc nic dziwnego,
że na wizytę trzeba czekać tygodniami.
Długą i burzliwą chwilami dyskusję
na temat budżetu „alkoholówki”podsumowała radna Elżbieta Kobiałka. - Jest
za mało kontroli wewnętrznej i dotyczy to działalności gminy w całej rozciągłości. Nie może być tak, że radny idzie
cztery razy i punkt jest zawsze zamknięty i właściwie nie ma żadnego wyjaśnienia. Daje nam to pogląd, że ta placówka nie działa właściwie. Jak radni
jadą na świetlice to są one zamknięte,
albo jest w nich zimno, dzieci jest dwoje
lub troje. My, niestety na tych złych
przykładach wyrabiamy pogląd jak to
naprawdę funkcjonuje. Wniosek jest
jeden – wszystko trzeba monitorować,
kontrolować i sprawdzać. Musimy
wiedzieć na co wydajemy pieniądze. –
powiedziała. Na koniec tego punktu
obrad odbyły się głosowania nad propozycjami radnych.
S.M.

Problemy z Gminn¹
Komisj¹ Rozwi¹zywanie
Problemów (Alkoholowych)

Wydatki wzrastaj¹ co roku o 100 procent
(ŁOBEZ) W sobotę na
sesji rady miejskiej dojdzie do
debaty nad budżetem tzw.
alkoholówki. Pisaliśmy o
tym, że jej program zawierał
wiele błędów, zaś wydatki nie
były w nim szczegółowo rozliczane. Po pobliższym
przyjrzeniu się budżetom
okazało się, że wydatki na
komisję co roku wzrastają o
blisko 100 procent. Coraz
większe pieniądze trafiają do
kieszeni jej członków lub zleceniobiorców.
Po debacie nad budżetem
gminy przyszedł czas na debatę nad budżetem Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pisaliśmy
wcześniej, że budżet tego
programu zawierał wiele błędów i był mało czytelny, jeżeli chodzi o finanse. Radni postanowili przyjrzeć mu się
bliżej. Wczoraj odbyła się
debata na jednej z komisji,
podczas której padł zarzut,
że finansowane z tego budżetu zadania nie sa realizowane.
Nas zainteresowały wydatki na Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA).
Porównując budżety z
trzech ostatnich lat okazało
się, że wydatki na nią rosną w
tempie lawinowym. W 2003
roku jej budżet wynosił
7.790 zł. Dwa lata później, w
2005 roku już prawie 20 tys.
zł. Wydatki na komisję wzrastały więc o prawie 100 procent rocznie. Jednak ze sprawozdań nie wynika, by w
takim samym tempie rosły
efekty. W ogóle efekty nie są
w żaden sposób mierzone.
Można dojść do wniosku, że
działalność tej komisji w
żaden sposób nie była kontrolowana i rozliczana przez
zwierzchników.
Dla przykładu podajemy, czym komisja zajmowała się w przeciągu tych
trzech lat. W sprawozdaniach jest to ujęte pod tytułem “Finansowanie działalności komisji (wynagrodzenia członków komisji, badania lekarskie, wywiady środowiskowe, szkolenia, materiały biurowe)”.
KAR

Finansowanie działalności komisji (wynagrodzenia członków komisji, badania lekarskie,
wywiady środowiskowe, szkolenia, materiały biurowe)
ROK
BUDŻET w zł
- odbyło się posiedzeń komisji
- odbyło się posiedzeń podkomisji do przeprowadzenia
rozmów wyjaśniająco-motywujących z osobami
podejrzanymi o nadużywanie alkoholu, w ilości
na które zgłosiło się osób
- przeprowadzono wywiady środowiskowe w miejscu
zamieszkania osób zgłoszonych w ilości
- przeprowadzono badań lekarskich w przedmiocie
nadużywania alkoholu w ilości
- złożono wniosków do sądu o przymusowe leczenie w ilości
- przyjęto wniosków o leczenie osób podejrzanych
o nadużywanie alkoholu

2003
7.790
6

2004
13.520
9

2005
19.060
3

11
64

11
66

10
60

42

45

38

38
30

39
38

45
16

67

71

56

- obsługa administracyjna GKRPA (2003 r. - zakup materiałów biurowych, drukarki; 2004 r. – zakup
materiałów biurowych, zakup szyby do gabloty, czajnika; 2005 r. – zakup materiałów biurowych,
zakup biurka, 2 krzeseł obrotowych, radiomagnetofonu i tuszu do drukarki).
- sfinansowano szkolenie koordynatora i członków GKRPA
Dieta członka za udział w posiedzeniu komisji wynosi 95 zł. Tyle samo za prowadzenie rozmów
wyjaśniająco – motywujących. Lekarzowi za wydanie opinii w 2005 r. płacono 160 zł (160 zł x
30 opinii = 4.800 zł). W 2006 zwiększono do 380 zł (380 zł x 15 opinii = 5700 zł).
Niestety, o ile plan wydatków na każdy rok rozpisany jest w podziale na paragrafy, to już sprawozdania sa zsumowane, tak że nie można z nich dowiedzieć się, ile narawdę było dzieci na świetlicach i ile wydano pieniędzy na nie, ile było posiedzeń i ile osób w nich uczestniczyło i ile to
kosztowało, ile godzin dyżurowali terapeuci i psychologowie i ile wzięli pieniędzy, ile... Przecież
powinny być protokoły, listy obecności, kwity. Aż wierzyć się nie chce, że w ten sposób można
rozliczyć 200-tysięczny budżet Programu. I jak zwykle pozostaje zapytać - kto za to odpowiada? KAR
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Doczekali Krzy¿y
(ŁOBEZ) Kolejnych 64 członków
Łobeskiego Koła Sybiraków otrzymało
Krzyże Zesłańców Sybiru. W tym roku
uroczystość ta była związana z rocznicą
lutowych deportacji. Wszystkich zebranych w sali Łobeskiego Domu Kultury
przywitała przewodnicząca łobeskiego
koła Ludwika Guriew.
Oprócz sybiraków i harcerzy, na sali
obecni byli: wicewojewoda Marcin Sychowski, pełnomocnik do spraw kombatantów Lech Jakubowski, prezes okręgu
Iwona Biedulska, starosta Halina
Szymńska i burmistrz Marek Romejko.
„W 1940 roku, w nocy z 9 na 10 lutego, na Kresach Wschodnich, okupant
radziecki rozpoczął pierwsza masową
deportację. Od razu też na okupowanych ziemiach rozpoczęły się prześladowania ludności i zapanował terror.
Dziesiątki tysięcy ludzi zapakowano do
bydlęcych wagonów i wieziono na
Wschód. Nikt nie wiedział dokąd jedzie,
spodziewano się najgorszego. Podróży
nie przeżyło wielu deportowanych,
śmierć zbierała straszliwe żniwo
zwłaszcza wśród niemowląt i starszych
osób” - mówiła wzruszona Ludwika
Guriew.
Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu Związku Sybiraków, członkowie łobeskiego kola zaprezentowali się w
krótkim programie artystycznym.
Najważniejszą częścią poniedziałkowej uroczystości było wręczenie odznaczeń Krzyża Zesłańców Sybiru. W
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
dokonał tego wicewojewoda Marcin
Sychowski. „Dzisiaj mam honor wręczać sybirakom Krzyże Zesłańca Sybiru. Krzyż ma w symbolice chrześcijańskiej podwójne znaczenie, z jednej strony jest symbolem cierpienia. Sybiracy
zaznali go bardzo wiele, na nieludzkiej
ziemi. Jednak z drugiej strony krzyż jest
symbolem nadziei. Ta nadzieja trzymała
przez lata zsyłki ludzi przy życiu,
wszyscy bowiem liczyli, ze wrócą do
ojczyzny, do Polski. Wielu z nich doczekało tego, niestety, Polska jeszcze przez
dziesiątki lat nie była wolna i niepodległa. W okresie powojennym słowo –
Sybir było słowem zakazanym. Ale i ten
mroczny czas udało sie sybirakom przetrwać, właśnie dzięki nadziei” - powiedział Marcin Sychowski.
Krzyże o trzymali mieszkańcy
Łobza: Puchalska Zofia, Bednarczyk

Dekorowana Jadwiga Mechliñska

Program artystyczny w wykonaniu Sybiraków
Zamojska Stefania, Zdanowicz Marian.
Mirosława, Będzik Józef, Brodzińska
Z Przemysławia Krzyże otrzymali
Zofia, Bryczkowska Stanisława, ChojBaran Wanda i Marchut Maria; z Unimia:
nacka Zofia, Dolna Danuta, Dubicka
Chmura Halina i Pelczer Stanisław; z
Tamara, Dubicka Żurek Aleksandra, FrąReska: Dobrzyńska Teresa i Krasnodębczak Jan, Gutkowski Antoni, Inglot
Franciszek, Kocięcka
Zofia,
Leszczyk Romuald, Łowkiet Mikołaj, Majdan
Maria, Majchrowicz Zofia, Małyszek Genowefa, Mechlińska
Jadwiga, Maśluk
Henryk, Markiewicz Mirosława,
Nazarek Bazyli,
Olesińska Halina, Perwenis Genowefa, Pykało Najstarsza Sybiraczka ³obeskiego ko³a pani
Janina, Różańska Zofia Puchalska z przedstawicielami w³adz
Władysława, Raska Wiera; z Dalna: Furman Eugeniusz;
tecka Aldona, Siemaszko Władysława,
z Radowa Ma?ego: Kudaj Eufzuzyna i
Śliwczyńska Józefa, Sumbar StanisłaBorysionek Olga; z Zajezierza: Oleksiuk
wa, Szymańska Anna, Uczciwek Maria,
Leonida; Pasternak Władysław z KąkoWołyniec Stefan, Wijatyk Jadwiga,
lewic; Wyborska Janina i Sobańska JaWielgus Franciszek, Winiarska Elżbieta,
dwiga z Węgorzyna, Traczyk Maria z
Żabski Stanisław, Żurawski Stanisław,

Antoni Gutkowski

Dobrej, Bukato Piotr z Runowa, Czerwik Zofia z Dobrkowa, Pituch Franciszek ze Smorawiny, Samal Andrzej z
Kraśnika, Sołowiej Lech z Łabunia Wielkiego, Waga Anna ze Smorawiny, Marcinkowska Aldona z Gostomina oraz
Kucharska Jadwiga ze Szczecina.
Antoni Gutkowski, w imieniu odznaczonych, podziękował wszystkim
zaproszonym gościom, którzy swoja
obecnością uświetnili uroczystość.
Na koniec głos zabrała Zofia Majchrowicz – sybiraczka z łobeskiego
koła. „ Dzięki naszym matkom, ojcom
i starszemu rodzeństwu, wielu z nas
udało się przeżyć piekło zesłania. Dzięki heroizmowi i patriotyzmowi naszych matek, które nie godziły się na ten
poddańczy los i nie przyjęły radzieckiego obywatelstwa, my mogliśmy
wrócić do Polski. W czerwcu tego roku
minie 60 lat, jak żyjemy tu na ziemi
łobeskiej, która stała się naszą ojczyzną. Tu zapuściliśmy korzenie, założyliśmy rodziny i wychowaliśmy
dzieci. Za to wszystko dziękuję tym
wszystkim matkom”. Tym wzruszającym akcentem zakończyła się poniedziałkowa uroczystość.
S.M.

Z KART HISTORII
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Zmar³ jeden z najstarszych ³obeskich weteranów II wojny œwiatowej

Po¿egnaliœmy Stanis³awa
¯e³obowskiego (1915 – 2006)
Dnia 15 lutego 2006 roku, na cmentarzu komunalnym w Łobzie, został pochowany kol. Stanisław Żełobowski.
Odszedł na wieczną “wachtę” do Pana
senior naszej organizacji, Związku Inwalidów Wojennych R.P. w Łobzie.
Weterana II wojny światowej żegnała
licznie zgromadzona rodzina, przyjaciele, sąsiedzi – mieszkańcy Klępnicy i okolicy, gdzie mieszkał od wielu lat. Żegnali
Go także członkowie organizacji kombatanckich oraz delegacja Zarządu Oddziału
ZIW w Łobzie, której zmarły od wielu lat
był członkiem.
Wspaniałą mszę żałobną w intencji
zmarłego celebrował i homilię wygłosił
ksiądz Dariusz Grygowski z parafii
Bełczna. Omówił w niej zasługi zmarłego
w okresie działań wojennych, w których
zmarły brał czynny udział, tracąc cenne
zdrowie (trzy razy ranny) w obronie
Ojczyzny. Mówił o wielkim patriotyzmie zmarłego, bowiem za niepodporządkowanie się władzom radzieckim,
został wywieziony do rosyjskich łagrów.
Mowę pożegnalną nad grobem wygłosił
kol. Tadeusz Barański - prezes ZIW O/
Łobez. Wspomniał zasługi wojenne
zmarłego, który w czasie działań wojennych stracił dużo zdrowia. Zmarły brał
udział w walkach na Wale Pomorskim, w
forsowaniu Odry w Siekierkach, obronie
Warszawy oraz w walkach o Berlin. W
okresie powojennym, w latach 1970
wstąpił do Związku Inwalidów Wojennych, gdyż chciał spotykać się z kolegami
frontowymi i czynnie być związanym z
organizacją kombatancką. Był bardzo lu-

Historia
³obeskich rodzin

biany jako najstarszy kolega oraz wielce
szanowany wśród swoich kolegów inwalidów frontowych. Był to człowiek bardzo łagodnego charakteru, niezwykle pracowity, myślę że był także lubiany wśród
mieszkańców, gdzie zamieszkiwał.
Za zasługi wojenne został odznaczony wieloma medalami państwowymi
oraz pamiątkowymi odznakami. Ostatni
raz kol. Stanisław był na uroczystym
posiedzeniu Zarządu ZIW w Łobzie dnia
8 maja 2005 roku, z okazji 60 rocznicy
zakończenia II wojny światowej. Otrzymał także okolicznościową odznakę. Na
to uroczyste posiedzenie przyjechał już
ze swoimi bliskimi tj. córką i zięciem. Przywieźli ojca, gdyż bardzo chciał być wśród
swoich frontowych kolegów na tym uroczystym posiedzeniu. Wspominali inwalidzi frontowcy swoje odległe czasy, kiedy
walczyli w obronie Ojczyzny.
W końcowej części wystąpienia kol.
Barański złożył kondolencje rodzinie
zmarłego, podziękował ks. Dariuszowi
za odprawioną żałobną mszę oraz wspaniałą homilię. Uczestnikom w pogrzebie
podziękował za modlitwę w intencji
zmarłego, czynny udział i oddanie ostatniej przysługi naszemu nieodżałowanemu kol. Staszkowi.
Stanisław Żełobowski urodził się 1
listopada 1915 roku w gm. Widze na
Wileńszczyźnie. Do 1941 roku pracował
wspólnie z rodzicami na roli. W roku
1941 odmówił wstąpienia do Armii Radzieckiej i za to został wywieziony do
łagrów. Tam ciężko pracuje i jako zesłaniec jest bardzo źle traktowany przez

Stanis³aw ¯e³obowski siedzi w œrodku wœród kolegów i kole¿anek ZIW - 8.05.2005
władze NKWD. W sierpniu 1943 roku
wstępuje do tworzonego na terenie
ZSRR Wojska Polskiego. Wcielony w
szeregi II dywizji Wojska Polskiego im.
J. Dąbrowskiego w Sielcach. Stąd wyjeżdża na front. W czasie forsowania
Wisły w okolicy Puław zostaje pierwszy raz ranny. Rany leczy w szpitalu
wojskowym. Po wyleczeniu wyjeżdża
na front. Bierze udział w walkach o
Warszawę. Po wyzwoleniu Warszawy
wyrusza wraz z jednostką na Berlin. W
walkach na Wale Pomorskim w okolicach
Jastrowia i Wałcza zostaje po raz drugi
ranny. Leczy rany w szpitalu w Złotowie.
Po wyleczeniu się ponownie wraca na
front, dochodząc do Siekierek, i w czasie
forsowania Odry po raz trzeci zostaje

Organizowa³ szko³ê w Sielsku

Pan Roman Wróblewski należy do
tych mieszkańców ziemi łobeskiej, którzy są jej pierwszymi osadnikami. To
żywy i kipiący wiedzą świadek historii
Sielska i gminy Węgorzyno. Także najnowszej historii Polski, gdyż liczący sobie 83 lata pan Roman był uczestnikiem
wydarzeń związanych z okupacją niemiecką. Człowiek, który dużo przeżył,
wiele widział, zachował pogodę ducha i
potrafi o tym opowiadać.
Zadzwonił do redakcji po opublikowaniu materiału dotyczącego historii
szkoły w Sielsku, by sprostować nieścisłości i dodać kilka nowych faktów.
Wspomnienia okazały się wychodzić
daleko poza ramy relacji dotyczącej
szkoły. Nie da się wyrwać kawałka z “tortu” historii, nie zaczynając od początku.
A początek miał miejsce we wsi Łask, niedaleko Łodzi, gdzie pan Roman przyszedł na świat i gdzie pędził szczęśliwy
żywot dziecka, dopóki nie wkroczyli
niemieccy okupanci. Miał wtedy 13 lat.
Niemcy wysiedlili ich z gospodarstwa, wraz z dwoma innymi rodzinami
(Szymczaków i Stachowiaków – przypomina sobie sąsiadów), szykując je dla
swoich osadników. W ich gospodarstwie
zamieszkał Alfred Treger. Oni zaś rozpoczęli tułaczkę, każdy z osobna, by odna-

leźć się i połączyć dopiero w Sielsku.
Wysiedleni rodzice trafili do Krasnystawu. Romanowi udało się uciec w zboże
i wraz z rodzeństwem zostali rozłączeni od rodziców. Po dwóch
miesiącach rodzice piechotą wrócili do domu. Gdy Treger dowiedział się o tym, wywiózł ojca w
Jędrzejowskie, zaś matka
wraz z dziećmi schronili

Roman Wróblewski
się w Rębieszowie, koło Zduńskiej Woli.
Jednak młody Romek nie wytrzymał długo i wrócił do domu chcąc zabrać z niego
potrzebne mu rzeczy. Został jednak złapany przez Tregera.
- Namawiał mnie, bym u niego służył,
ale już szykował podwodę (furmankę),
by mnie wywieźć. Chciałem uciekać, ale

wyciągnął rewolwer. – Ty już jesteś mój.
– powiedział. Wywieźli mnie do Sędziejowic. Tam była wioska zamieszkana
jeszcze przed wojną przez Niemców. Jeden z nich namówił mnie,
żebym powiedział, gdzie ukrywa
się matka, bo mnie wywiozą do generalnej guberni. Powiedziałem.
Gdy byliśmy już razem, znowu
wywieziono nas do protektoratu do Chełma, później do
Cycowa, nad Wieprz.
Nie było tam gdzie
mieszkać, więc po
dwóch tygodniach
przyjechali Ukraińcy, Rycyniuk i
Oniszczuk, i zawieźli nas do Wojciechowa, gmina
Hańsk,
powiat
Chełm. Byliśmy
tam dłuższy czas.
Rodzina napisała do ojca, gdzie jesteśmy i
on do nas przyjechał.
Chodziłem do pracy do Krychowa.
Pracowałem na rowach za 60 deka chleba.
Był tam mały lagier, przejściowy, gdzie
przetrzymywali żydów, których wywozili do pobliskiego Sobiboru. Tu o mało
mnie nie zastrzelili, bo jeden z żydów,

bardzo ciężko ranny i przebywa na leczeniu w szpitalu w Moryniu, a następnie
zostaje przewieziony do szpitala wojskowego w Bydgoszczy, a później leczy
rany w szpitalu wojskowym w Łodzi,
gdzie przebywa do 1946 roku. Po zdemobilizowaniu z wojska zostaje skierowany
do szkoły dla inwalidów w Słupsku. Tam
uczy się zawodu krawieckiego. Po skończeniu szkoły wyjeżdża w okolice Wrocławia, gdzie po wojnie osiedlili się jego
rodzice. W 1951 roku zawiera związek
małżeński i zamieszkuje początkowo w
Poradzu, a następnie w Klępnicy, gdzie
obejmuje gospodarstwo rolne. Za zasługi wojenne odznaczony wieloma medalami wojennymi oraz odznakami pamiątkowymi.
Tadeusz Barański
który przyniósł kurę wskazał, że dostał
ode mnie. Stąd wywieźli mnie do Włodowa, i chcieli dalej do Niemiec, ale udało mi
się uciec. Takich szczęśliwych momentów podczas wojny miałem siedem, ale to
na inną opowieść. – mówi pan Roman.
W końcu i tak wylądował w Niemczech na robotach. Przez pewien czas
przebywał w obozie w Buchenwaldzie.
Po zakończeniu wojny, gdy rodzice wrócili do domu, okazało się, że gospodarstwo jest zniszczone.
- Mama powiedziała, że drugi raz
dorabiać się nie będzie, i jedzie na zachód.
Tak trafiła do Sielska. Ja wróciłem z Niemiec i tu ją odnalazłem. – wspomina. Sielsko wtedy nazywało się Siligsdorf, później Grajdołek.
- Żal mi się zrobiło, że ludzie koszą
kosami, na maszyny mówili koromysła.
Nauczyłem się u bauera obsługiwać maszyny, a w Sielsku były pozostawione,
więc je uruchamiałem. Później wziąłem
się za szkołę. Wysprzątaliśmy budynek.
Pierwszym dyrektorem został pan Obolewicz, który później wyprowadził się do
Wrocławia. Temu dyrektorowi szkoła
zawdzięcza bardzo dużo. Później pan Jan
Tkacz wyremontował mieszkania dla
nauczycielek. - mówi pan Roman. Jak
mówi, później stopniowo rezygnował z
różnych funkcji i urzędów, bo przyszły
gorsze czasy. Wyjechał z Sielska. Osiadł
i mieszka w Runowie Pomorskim. KAR
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14 lutego 2006 roku

Walentynki w Gimnazjum w Resku
Takich emocji podczas przerw między lekcjami już nawet najstarsi nauczyciele nie pamiętają.
To, co działo się w Gimnazjum podczas obchodów dnia zakochanych –jak
potocznie nazywa się Walentynki, zaskoczyło wielu uczniów naszej szkoły.
Korytarze w szkole udekorowane zostały przez Radę Samorządu
Szkolnego serduszkami a czerwień- to
kolor ubioru uczniów w tym dniu. Podczas przerw można było posłuchać muzyki z radiowęzła, jednak największe
oblężenie było przy stoiskach, gdzie
można było zakupić kartki walentynkowe, a jeszcze większe kolejki ustawiały się przy “skrzynce Amora”.
W tym roku w rolę posłańców AmoApel, na którym wrêczone zosta³y dyplomy za najwy¿sz¹
ra wcielili się uczniowie: Zbyszek Sikorfrekwencjê za pierwszy semestr r. szk. 2005/2006
ski kl. IIIa, Michał Tarniowy i Kacper
Kobielak -obaj z klasy IIb. Mieli oni
dużo pracy, bo ilość
kartek, prezentów,
które musieli w szybkim czasie dostarczyć
odbiorcom, w tym
roku była imponująca.
Na długiej przerwie podano wyniki
konkursu na najwyższą frekwencję
za pierwszy semestr
roku
szkolnego
Gdyby og³osiæ konkurs – „Kto dosta³
2005/2006.
najwiêcej Walentynek w tym roku?”
Najlepszą klasa
to w czo³ówce na pewno znalaz³yby siê
okazała się klasa IIb
Pan Adam Seredyñski nauczyciel
dziewczyny z klasy IIIe (Basia, Iza i Wiola).
(wychowawca- pani
matematyki odbiera z r¹k Joanny
Maria WietrzykowG¹glewskiej pami¹tkowe zdjêcie
ska).
Podczas apelu wręczone zostały
z tytu³em „Najsympatyczniejszy
W nagrodę uczniowie otrzymali dypamiątkowe zdjęcia dla pedagogów,
nauczyciel w szkole”
plom oraz tort ufundowany przez SU
którzy wygrali w plebiscycie na najoraz dyrekcję szkoły. Smaczną nagrodę
sympatyczniejszych nauczycieli - Watulujemy i życzymy sukcesów w pracy
zwycięskiej klasie wręczyli dyrektor
lentynek 2006. Tytuł ten w tym roku
zawodowej.
ZSG w Resku p. Adam Szatkowski oraz
przypadł: pani Marii Wietrzykowskiej
Opiekun SU w Gimnazjum w Resku
przewodnicząca SU Wiola Meger.
i panu Adamowi Seredyńskiemu. GraBożena Sobolewska

Wojewoda informuje

Ptasiej grypy w województwie
nie stwierdzono
(SZCZECIN) Wojewoda Zachodniopomorski Robert Krupowicz przewodniczył wczoraj (20.02.2006) posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu
Reagowania Kryzysowego. Głównym
tematem było rozprzestrzenianie się
ptasiej grypy w Niemczech i zagrożenie nią w Polsce.
W posiedzeniu uczestniczyli
członkowie Wojewódzkiego Zespołu
Reagowania Kryzysowego (m.in. pełnomocnik Wojewody ds. Zdrowia Dariusz Lewiński, dyr. Wydziału Kryzysowego Piotr Gabinowski, zastępca
dyrektora Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Kazimierz Brzeski, w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - Wojewódzki Inspektor Weterynarii ds.
Ochrony Zdrowia i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt dr Józef
Pawlikowski) oraz zaproszeni goście.

Na spotkaniu dokładnie przeanalizowano Wojewódzki Plan Koordynacji
Działań na wypadek wystąpienia epidemii grypy i wysoce zjadliwej grypy
ptaków.
Jak poinformowała rzecznik wojewody Agnieszka Muchla, w dniu
wczorajszym, do godziny 15.00 nie
potwierdzono żadnego wypadku wystąpienia ptasiej grypy w naszym województwie. Służby weterynaryjne
oraz ornitolodzy z nimi współpracujący prowadzą stały monitoring
miejsc, gdzie przebywają stada dzikiego ptactwa. Powiatowi lekarze
weterynarii wsparci przez samorząd,
kontrolują gospodarstwa z przydomowymi hodowlami drobiu, w
związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. trzymania drobiu jedynie w miejscach zamkniętych i zabez-

pieczonych przed dostępem dzikich
ptaków i ich odchodami. W zarządzeniu mowa jest także o zakazie organizowania targów, wystaw, pokazów i
konkursów ptaków.
Opracowany jest szczegółowy
plan działań na wypadek wystąpienia
ptasiej grypy w województwie - od
momentu przyjęcia zgłoszenia, poprzez pobranie próbek do badania, nadzór nad hodowlą, w której stwierdzi się
obecność wirusa i jej izolację, otoczenie
terenu kordonem sanitarnym, zagazowanie stada, aż do momentu dezynfekcji i sterylizacji skażonego miejsca.
Jednocześnie rzecznik przypomina, że ptasia grypa to choroba ptaków
i nie sposób się nią zarazić poprzez
spożywanie potraw z drobiu, gdyż
wirus ptasiej grypy jest niezwykle czuły na temperaturę i ginie podczas obróbki termicznej.
(r)
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Komunikat dot. zbioru
i skupu œlimaka winniczka
na terenie województwa
zachodniopomorskiego.

Mo¿na sk³adaæ
wnioski na
zbiór œlimaków

Wojewódzki Konserwator Przyrody
informuje, że wszystkie podmioty zainteresowane zbiorem i skupem ślimaka
winniczka (Helix pomatia) w terminie od
1 do 31 maja 2006 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, mogą składać wnioski do 17 marca 2006 roku pod
adresem: Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502
Szczecin.
Ślimak winniczek jest gatunkiem
ustawowo chronionym (ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną). Na podstawie
tych przepisów Wojewoda zezwala na
pozyskiwanie
zwierząt
objętych
ochroną gatunkową częściową. Do zbioru dopuszczone są okazy o średnicy
muszli powyżej 30 mm w okresie od 1 do
31 maja br. na obszarze całego województwa, z wyłączeniem terenów objętych
ochroną prawną.
Wojewódzki Konserwator Przyrody
na podstawie sprawozdań z punktów
skupu winniczka określa liczebność i
strategię gospodarowania populacjami
ślimaka winniczka w zachodniopomorskiem. W ubiegłym roku wydano 24 zezwolenia na ilość 117 ton. Limitu jednak
nie wykorzystano i zebrano jedynie 106
ton winniczka.
Polska od dawna jest znanym eksporterem winniczków. Mięso ślimaka jest
chude, zawiera duże ilości dobrej jakości
białka, a także sporo wapnia, magnezu,
miedzi, cynku i jodu. Ponadto na bazie
substancji bakteriostatycznych zawartych w śluzie ślimaków wytwarzane są
lekarstwa na tuberkulozę, schorzenia astmatyczne, czy też ułatwiające gojenie się
ran.
Winniczka najczęściej spotkać można w niezbyt gęstych, wilgotnych zaroślach. Preferuje gleby wapienne, czyli
takie podłoże, które szybko się nagrzewa
i kumuluje wchłonięte ciepło.
Więcej informacji dotyczących tegorocznego zbioru i skupu ślimaka winniczka można uzyskać pod numerem tel.
(091) 43-03-756. Formularz wniosku o
pozyskanie ślimaka winniczka w 2006 r.
w województwie zachodniopomorskiem
będzie wkrótce dostępny na stronach internetowych ZUW (w ogłoszeniach
Wydziału Środowiska i Rolnictwa).
Anna Bogusławska
Biuro Prasowe Wojewody
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OFERTA DLA
PRZEDSIÊBIORCÓW
CENTRUM INTEGRACJI
SPO£ECZNEJ „OD NOWA”
W £OBZIE PRZEDSTAWIA
OFERTÊ DLA FIRM
I PRZEDSIÊBIORCÓW
Z TERENU POWIATU
£OBESKIEGO.
Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie proponuje zatrudnienie uczestników
programu CIS bez konieczności
ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Proponujemy całkowite
pokrycie kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia. Zapewniamy uczestnikom szkolenie BHP
oraz odzież roboczą podczas
współpracy bez konieczności
partycypacji w kosztach ze
strony pracodawcy.
Zakres możliwych prac do
wykonywania przez uczestników Centrum Integracji Społecznej obejmuje: prace ogólnoporządkowe, prace ogólnobudowlane, remontowe oraz inne
prace fizyczne. Od dnia 1 września 2005 roku uczestnicy wykonują ww. prace na terenie całego powiatu łobeskiego. Proponowany okres współpracy rozpoczynałby się od dnia 1 kwietnia 2006 roku i trwał do 28 lutego 2007 roku z okresem próbny
od dnia 1 marca do 1 kwietnia
2006 roku. Centrum Integracji
Społecznej „Od Nowa” zapewnia wszelką pomoc dotyczącą
formalnej strony zatrudnienia
uczestników.
Jedynym wymaganiem stawianym zainteresowanym firmom i przedsiębiorcom jest zatrudnienie uczestników Centrum Integracji Społecznej po
zakończeniu programu współpracy na okres minimum sześciu miesięcy.
Szczegółowe informacje
uzyskać można w siedzibie
Centrum Integracji Społecznej “Od Nowa”
w Łobzie przy ul. Bema 27
lub pod numerem telefonu:
91 39 736 04

Z ¯YCIA POWIATU
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Gmina zap³aci mniej, bo „Administrator” odda³ czêœæ lokali

Drogi zarz¹d,
ale brak koncepcji na inny
(ŁOBEZ) Na ostatniej sesji łobescy
radni zdecydowali o obniżeniu poborów burmistrza Marka Romejki, gdyż
uznali, że w ostatnim czasie podjął on
szereg złych i niekorzystnych decyzji.
Spowodowały one, według radnych,
spore i nieuzasadnione wydatki z budżetu naszej i tak ubogiej gminy. Wśród
skrytykowanych decyzji znalazła się ta
o
podpisaniu
przez
gminę
umowy z firmą
„Administrator”,
na zarządzanie
lokalami użytkowymi.

cjacji z firmą „Administrator” koszty
związane z zarządzaniem lokalami
użytkowymi, na rok 2006 zmniejszą się
z 90 do 50 tysięcy.
Jednak wkrótce okazało się, że ci,
którzy myśleli, że gmina „utargowała”
obniżkę, zostali wprowadzeni w błąd.
Gmina zmniejszyła ową kwotę przejmując część lokali użytkowych z po-

W projekcie
budżetu na 2006
rok, zapisano, że
za zarządzanie tylko lokalami
użytkowymi gmina zapłaci firmie „Administrator” pani Hanny
Janiec 90 tysięcy
złotych. Kwota
ta oburzyła wielu
radnych, którzy Administrator wykupi³ dzia³kê i rozpocz¹³ budowê biura
stwierdzili, że
podpisanie tej
umowy było niekorzystne dla gminy i
wrotem od „Administratora”. Ten nie
będzie nimi zarządzać, więc gmina nie
wręcz zarzucili burmistrzowi niegospodarność.
będzie musiała mu za to zapłacić.
Jak wyjaśniła „Tygodnikowi ŁobeJeden z radnych wyliczył, że w
skiemu” Hanna Janiec, szef „Admini2004 roku, kiedy lokalami użytkowystratora”, negocjacjom nie podlegała
mi zarządzał urząd, koszty z tym związane kształtowały się na poziomie 15
stawka zawarta w umowie, bo ta wynosi w dalszym ciągu ponad 1,70 za metr.
tysięcy. Kiedy, w 2005 roku zarządzanie przekazano (w drodze przetargu)
„Oszczędności” wzięły się po prostu
stąd, że jej firma, w geście dobrej woli
firmie „Administrator”, koszty te
wzrosły do 60 tysięcy, a na 2006 rok zaoddała gminie z powrotem kilka obiekplanowano 90 tysięcy. Radni uznali, że
jest to kwota bardzo poważna, zważywszy, iż wpływy z tych lokali to
nieco ponad 200 tysięcy rocznie. Oddawanie prawie połowy tej kwoty, za zarządzanie, zewnętrznej firmie, radni
uznali za nieuzasadnioną rozrzutność.
Radny Kazimierz Chojnacki pytał,
czy w urzędzie nie można po prostu
zatrudnić pracownika, który zająłby się
prowadzeniem takiego zarządu.
Wiele wątpliwości wzbudziła także
ustalona stawka, która wynosi 1,68 zł/
mkw. + VAT. Radni zastanawiali się, czy
przeprowadzono wnikliwą analizę
ekonomiczną umowy pod tym kątem.
Mówiąc po prostu, czy gminę stać na
wydawanie takich pieniędzy. Kolejny
tów. Wprowadzono aneks do umowy,
który tylko pozornie zmniejszył koszradny dociekał, co składa się na wysokość tej stawki, jakie obowiązki spoty ponoszone przez gminę, z tytułu zawarcia tej umowy, stawka bowiem poczywają na firmie „Administrator” i ile
ta firma rzeczywiście zarabia na umozostała niezmieniona. O jej wysokości
zarządca w ogóle z przedstawicielem
wie. Jednocześnie radni podkreślali, że
swoich krytycznych uwag nie kierują
gminy nie rozmawiał, bo była ona ustalona w drodze przetargu i jeśli gmina się
do pani Hanny Janiec, która jako przedsiębiorca musi zarabiać, bo nikt nie prona nią zgodziła, to nie podlega to żadnym zmianom. Dodała także, że koszty
wadzi działalności charytatywnie.
Po burzliwych dyskusjach na ten
ponoszone przez gminę, w 2004 roku,
na zarządzanie lokalami użytkowymi,
temat, sekretarz Ireneusz Kabat poinformował radnych, że w drodze negoto nie 15 tysięcy zł, ale o wiele więcej.

Kwotę tą (płaconą na podstawie faktur
wspólnotom mieszkaniowym) należy
bowiem powiększyć o wynagrodzenie
urzędnika, który się tym zajmował. Jak
zaznaczyła, stawka, jaką zaproponowała w przetargu, wynika z przeprowadzonej przez jej firmę analizy ekonomicznej i nie jest „wzięta z sufitu”. W
zarządzanych przez nią obiektach
przeprowadzane są przeglądy techniczne, drobne remonty i konserwacje. Zarządca ponosi także koszty
związane z utrzymaniem
czystości w budynkach i
obok nich, a także pielęgnacją zieleni. Do tego dochodzą wydatki na szeroko
pojętą obsługę administracyjną i prawną. Według niej
stawki obowiązujące w
Łobzie są porównywalne, ze
stawkami w sąsiednich gminach.
Przyznała jednocześnie,
że w chwili obecnej sytuacja
związana z zarządzaniem lokalami użytkowymi jest
dziwna i niezrozumiała.
Gmina bowiem, wynajmując
firmę i płacąc jej za zarządzanie, w dalszym ciągu zajmuje
się częścią swoich obiektów.
Od wielu lat trwa w Łobzie prywatyzacja zadań własnych Gminy. Dotyczy to miedzy innymi dostawy wody
czy wywozu śmieci. Podobną decyzję
podjęto, jeszcze w 2001 roku, w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy. 31 grudnia 2001 Rada
Miejska poprzedniej kadencji zdecydowała o rozwiązaniu ZGKiM, który do
tej pory zajmował się tym zasobem. W
2002 roku w drodze przetargu, zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy przejęła firma „Administrator” Hanny Janiec. W
tym czasie Urząd Miejski
w dalszym ciągu zarządzał
lokalami użytkowymi. Jak
wyjaśnił burmistrz Romejko „podział na lokale
mieszkalne i użytkowe
obarczony był wieloma
wątpliwościami”, dlatego w
2005 roku rozpisano kolejny przetarg dotyczący zarządzania lokalami użytkowymi gminy. Do przetargu
stanęła tylko jedna firma – „Administrator”, która go wygrała. Pod koniec kwietnia gmina podpisała z firmą umowę i od
tego momentu „Administrator” zarządza całym zasobem. Stawki za lokale
mieszkaniowe i użytkowe są takie same.
W tym miejscu można wyjaśnić, skąd
wzięła się różnica w opłatach ponoszonych przez gminę w roku 2005 i w 2006.
Otóż owe 60 tysięcy w 2005 roku to
koszty umowy za trzy kwartały. Przy
ustalaniu budżetu na 2006 rok, powiększono je w sposób proporcjonalny. SM
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Sarmata sparowa³ z Poloni¹ P³oty

Na sztucznej trawie
i przy oœwietleniu
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Iskra tañczy³a w Szczecinie

Polonia P³oty - Sarmata Dobra 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Tegoroczna śnieżna zima spowodowała, że większość boisk piłkarskich w naszym województwie
nie nadaje się do rozgrywania na
nich meczów sparingowych w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Jednym ze sposobów wyjścia z tej sytuacji są boiska ze
sztuczną trawą, których w naszym
okręgu są obecnie cztery. Najbliższe tego typu boisko znajduje się w
Rewalu i właśnie tam, 18 lutego,
Sarmata Dobra rozegrał mecz sparingowy z Polonią Płoty. Mecz rozegrany został o godz. 19.00 przy
świetle i trwał 3 x po 35 min.
Dla Polonii Płoty, wicelidera V
Ligi po rundzie jesiennej, był to
podczas tegorocznej zimy 10 mecz
na sztucznej trawie, natomiast Sarmata w takich warunkach grał po raz
pierwszy. Boisko było bardzo dobrze przygotowane i mimo lekkiego
mrozu było wolne od lodu i śniegu.
Jednak najprawdopodobniej to
brak ogrania zawodników Sarmaty
na takiej “murawie” spowodował,
że już pierwsza akcja Polonii w 3
min. przyniosła im prowadzenie.
Jednak z minuty na minutć gra
Sarmaty byůa coraz lepsza i w 32
min. Tomasz Zawilski silnym strzałem po ziemi doprowadził do wyrównania.
W drugiej tercji mimo optycznej
przewagi w polu Sarmaty, Polonia
ponownie objęła prowadzenie, lecz
nie trwało ono długo, gdyż w kilka
minut później Damian Padziński został sfaulowany na polu karnym
Polonii, a podyktowany rzut karny
Jarek Jaszczuk precyzyjnym strzałem w “okienko” zamienił na bramkę
dla Sarmaty. Wynik 2:2 utrzymał się
do 62 min. Meczu, w której to sędzia
z Płotów zobaczył faul w polu karnym Sarmaty, którego nie było. Za-

wodnik Polonii wykorzystał “jedenastkę” i jego drużyna objęła prowadzenie 3:2. Pod koniec drugiej
tercji Polonia zdobyła jeszcze jedną
bramkę. Silny strzał napastnika Polonii z ok. 25 m wpadł do bramki
Sarmaty po minimalnie spóźnionej
interwencji Smolińskiego. Trzecia
tercja mimo wielu wysiłków zawodników Sarmaty zakończyła się ich
przegraną 0:1, a cały mecz 2:5. Mimo
wysokiej porażki drużyna Sarmaty
zaprezentowała się w tym meczu
zupełnie dobrze. Przez cały mecz
Sarmata był równorzędnym i wymagającym partnerem dla dobrze ogranych na sztucznej trawie zawodników Polonii.
Sarmata zagrał w składzie: Smoliński, Jaszczuk, Mioduszewski, K.
Sadłowski, Dorsz, Olechnowicz,
Zawilski, Pacelt, D. Dzierbicki, Banasiak, Padziński oraz M. Kamiński,
E. Kamiński, Połatyński, Graczykowski, Grzelak, Mikołowski. Trener: Tomasz Surma.
(k)

Walne
„Karasia”
Zarząd
koła
PZW
„Karaś” informuje, że walne
zebranie sprawozdawcze odbędzie się dn. 26.02.2006 r. o
godz. 10.00 w stołówce przy
ul. Sienkiewicza w Łobzie.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich członków i sympatyków koła.
Zarząd

Powiatowa mini koszykówka

„Dwójka” najlepsza
tak¿e w koszu

(POWIAT) 14 lutego w Łobzie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w Mini Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych.
W zawodach wzięły udział następujące szkoły: SP Łabuń Wielki, SP Radowo Małe, SP Węgorzyno, SP Resko, SP1 Łobez i SP2 Łobez. Tak jak
przed kilkoma dniami w mini siatków-

ce, tak i w koszykówce zwyciężyła
szkoła nr 2 z Łobza, której opiekunem
był pan Andrzej Jurzysta. Jego drużyna zagrała w składzie: Patryk Pańka,
Marcin Sak, Adam Korżak, Robert
Bogdański, Mateusz Smolich, Bartek
Dul, Michał Pasławski, Kacper Borejszo, Damian Mosiądz, Jacek Szabunia i Wojciech Kotwicki.
(r)

(SZCZECIN) Tancerze “Iskry”
12 lutego wzięli udział w występach
ligi tanecznej w Szczecinie. Organizatorem jej IV tury była Szkoła Tańca
Towarzyskiego “DK Dance” pani
Doroty Kiszki.
Wyniki IV Turnieju Tańca Ligi
Tanecznej Szczecin:
duet adept (do 9 lat) - Patrycja
Jaremko i Aleksandra Krzęćko – I
miejsce w LA i DS oraz awans do
beniaminów,
duet adept (12-13 lat) – Agnieszka Stawicka i Natalia Macińska – I m.
w LA,
duet champion (12-13 lat) – Małgorzata Łapuć i Karolina Galas – I m.
w ST,
duet dominat (12-13 lat) – Gabriela Piskorz i Karolina Rodak – I m. w DS,
duet expert (do 15 lat) – Paulina
Maroszczuk i Katarzyna Wilk – I m.
w ST i DS,
duet expert (do 15 lat) – Patrycja
Kuzio i Kornelia Oniszczuk – I m. w ST,
duet expert (do 15 lat) – Katarzyna Adamów i Maja Kurowska – I m.
w LA i DS,

duet expert (powyżej 15 lat) –
Anastazja Wolska i Katarzyna Drapała – I m. w DS,
para adept (powyżej 14 lat) –
Wojciech Roszak i Dorota Jarzyńska
– I m. w ST i LA,
para beniamin (powyżej 14 lat) –
Wojciech Łapuć i Maja Kurowska –
I m. w LA,
para champion (12-13 lat) – Paweł
Pyrczak i Joanna Romejko – I m. w ST
i LA oraz awans do dominatów,
26 lutego odbędzie się pokaz
uczniów szkoły tańca “Iskra” w hali
sportowo-widowiskowej w Łobzie
wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich miłośników tańca.
26 marca odbędzie się turniej
tańca ligi tanecznej pod patronatem burmistrza miasta Łobza w
hali sportowo-widowiskowej w
Łobzie. Gościem honorowym będzie Kamila Kajak - laureatka I
edycji Tańca z Gwiazdami. Będziemy mogli ją podziwiać w roli sędziego jak i tancerki ze swoim partnerem Łukaszem.
(r)
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.
MOTORYZACJA

Sprzedam Opel Omega 2.0. Rok
prod. 1992, instalacja gazowa,
świeży przegląd, kolor wiśniowy
met., wsp. kier., alu felgi, relingi
dach, hak, radio, c. zamek, el. lust.,
welur, szyberdach, reg. fotela góradół, ABS. Stan b. dobry. Cena 7500
- do uzgodnienia. Tel. 502 028 914
Sprzedam Dewoo Lanos rocznik
1998, 1,5. Stan bardzo dobry, C.
zamek, el. szyby, airbag, wspomaganie kierownicy. Przebieg 95.000
km. Cena 8500. Tel. 0501 228 714.
Sprzedam Fiat Brava 1,4 12V, rok
prod. 1997, przebieg 143 tys. km,
benzyna + gaz (instalacja 2-letnia w
kole), c. zamek z pilotem, wspomaganie kierownicy, hak, komplet
opon zimowych, nowe opony letnie,
nowe amortyzatory przednie, przegląd ważny do sierpnia 2006; cena
8900 zł – do uzgodnienia. Tel. 600
93 82 95 lub 602 25 27 30.
 Sprzedam Ford Sierra 1,6 rok
prod. 1989, przebieg 200 tys. km,
benzyna + gaz w kole, przegląd do
stycznia 2007; cena 2800 zł; tel. 600
93 82 95 lub 602 25 27 30.
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 Opel Omega 2.0
Kombi, rok 1993. Posiada alufelgi c. zamek elektr. szyby i lusterka,
radio Kenwood. Cena 5000 zł - do
uzgodnienia. Stan idealny. Tel.
091 39 763 64.
Sprzedam używane opony R13
i R15 zimowe i letnie - tanio. Tel.
604 819 965.
 Tanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.
Sprzedam Peugout 307 SW, 1,6
110 KM, benzyna, serwisowany, rok
produkcji XII 2002, automatyczna
klimatyzacja, radio, cena 35.000 zł.
091 397 48 65.

Redakcja zatrudni
przedstawiciela
handlowego

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

MIESZKANIA

Sprzedam mieszkanie w bloku
- kawalerka 36,5 mkw. I piętro w
cętrum łobza 091 397 5294.
 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w centrum Łobza. Tel.
505 142 003

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

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

 Niechorze. wynajmę lokal na
działalność usługową lub handlową, ul. Pomorska. Tel. 091
386 33 68

Wynajmê lokal

 Mieszkanie do wynajęcia - 4
pokojowe, w pełni umeblowane,
I piętro, w centrum Łobza. Tel.
600 839 136.

 Usługi remontowo-budowlane,
Gryfice. Tel. 0509 458 536.

 Radowo Małe sprzedam mieszkanie 42 mkw. I piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Cena 40 tys. zł.
Tel. 091 397 23 74.

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

 Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.

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

Schody i okna tel. 091 39 23 137.

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

INNE

Sprzedam mieszkanie w Płotach
dwukondygnacyjne 75mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, strych,
bud. gosp., ogród tel. 0609 141 163.

 Działki pod zabudowę od
2000 do 8000 mkw. - Gryfice.
Tel. 508 971 085.

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 pokoje, o pow. 58 mkw. na osiedlu XXX lecia w Gryficach - kuchnia na
wymiar, okna PCV, podłoga drewniana, dżwi antywłamaniowe. Cena do
uzgodnienia. Tel. 509 533 190.

 Odstąpię biuro turystyki zagranicznej wraz z agencyjną sprzedażą
przejazdów międzynarodowych,
biletów lotniczych, wczasów zagranicznych oraz wycieczek szkolnych.Tel. 0605 856 538

PRACA
Dystrybucja perfum markowych.
Tel. 0601 088 446.
Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

PRACA

Przyjmę do pracy traktorzystę z
doświadczeniem i operatora
ładowarko-koparki
Forschnit.
Tel. 094 363 12 58, 661 194 854.
Od 1 kwietnia.

w Gryficach 160 mkw. na
hurtownię lub działalność
usługową.Tel. 501 479 628.
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Pi³ka siatkowa

Powiatowa mini siatkówka

Mis
tr
twa N
auczy
cieli rrozs
ozs
tr
zy
gniêt
Mistr
trzzos
ostwa
Nauczy
auczycieli
ozstr
trzy
zygniêt
gniêtee
(ŁOBEZ) 18 lutego, na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych odbyły się III Mistrzostwa Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz
Wychowania w piłce siatkowej.
W zawodach wzięły udział 4 drużyny:
Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum,
Liceum oraz ekipa “Reszta Świata”. Impreza odbywała się w przyjaznej i miłej
atmosferze. Gośćmi turnieju była dyrektor
łobeskiego Gimnazjum pani Ewa Popławska, która kibicowała wszystkim drużynom oraz zastępca burmistrza pan Ryszard Sola, który wziął udział w zawodach.
Zwycięzcą imprezy została występująca poza konkursem ekipa
“Reszta
Świata”,
wygrywając
wszystkie swoje mecze. Jednak zgodnie z regulaminem nie zostali uwzględnieni w klasyfikacji końcowej Mistrzostw.
Wygrała je drużyna Gimnazjum w
składzie: Kazimierz Mikul, Mariusz
Poniewiera, Mirosław Łowkiet, Marek
Rokosz, Janusz Zarecki, Arkadiusz
Sak, Jakub Zieniuk oraz Ryszard Sola.
Na 2 miejscu znalazł się zespół Li-
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ceum w składzie: Marcin Ćwikła, Kazimierz Chojnacki, Mariusz Włodarz,
Roman Kutynia, Władysław Kutynia
oraz Piotr Szwaciński.
3 miejsce wywalczyła ekipa Szkoły Podstawowej Nr 2: Elżbieta Romej,
Marek Woniak, Katarzyna Lewandowska, Andrzej Jurzysta, Bartosz

Witkowski i Bartosz Osiecki.
“Reszty Świata” grała w składzie:
Dominik Sola, Arkadiusz Siwiński,
Waldemar Bober, Roman Serweta, Waldemar Gożendowski i Rafał Szyliński.
Po ciężkiej walce zawodnicy podali sobie zgodnie ręce i udali się na
skromny poczęstunek.
(A.D.)

„Dwójka”
najlepsza
pod siatką
(POWIAT) 9 lutego w Łobzie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w Mini Piłce Siatkowej
Chłopców.
W zawodach wzięło udział 5 szkół:
SP Radowo Małe, SP Bełczna, SP1
Łobez, SP2 Łobez i SP Węgorzyno.
I miejsce zajęła SP 2 Łobez grająca w składzie: Robert Bogdański,
Jacek Szabunia, Michał Pasławski,
Adam Kornak, Marcin Sak, Patryk
Pańka, Damian Urbański, Kacper
Borejsza, Mateusz Smolich i Rafał
Targosz.
Pozostałe drużyny zajęły miejsca
w kolejności: II – SP Węgorzyno, III
– SP1 Łobez, IV - SP Bełczna, V – SP
Radowo Małe.
(r)

Rozmowy z trenerami: Szachy - Ma³gorzata Zieniuk

W sporcie ci¹g³oœæ pracy przynosi efekty
Pani Małgorzata Zieniuk należy do
głównych twórców sportu szachowego
w mieście i gminie Łobez. Już w latach
70- tych, jako uzdolniona juniorka potrafiła wygrywać wiele partii i turniejów. Nawet swoją osobą zasiliła sekcję
szachową “Nasiennika” Gryfice. Obecnie duże umiejętności i entuzjazm do
gry “królewskiej” przekazuje najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej nr
1. Od 15 lat sekcja szachowa w szkole
aktywnie przygotowuje dzieci, już od
wieku siedmiu lat, do prawidłowej gry
i współzawodnictwa turniejowego.
Spod jej “ręki” wyszły takie talenty jak
Ela Dubicka, Paweł Fabisiak, Łukasz
Bobko, Marcin Osiński, Damian Zwoliński czy Kasia i Agnieszka Woniak.
Współpracowała z innym entuzjastą
szachów - Markiem Woniakiem. W latach 1991 - 94 reprezentacja SP nr 1 pod
kierownictwem Małgorzaty Zieniuk
zdobyła trzy razy Mistrzostwo Województwa Szkół Podstawowych. Promuje szachy w środowisku łobeskim
podczas takich imprez jak Turniej Niepodległości, Turniej Wyzwolenia
Łobza, a turnieje festynowe na stadionie są organizowane zawsze przy
udziale największego znawcy tajników
gry planszowej - pani Małgorzaty.
Agnieszka Dudek - Czym zainteresowała Panią ta dyscyplina sportu?
Małgorzata Zieniuk - Nie pamiętam,
kiedy nauczyłam się grać w szachy. Jestem z szachowej rodziny. Mój dziadek
grywał w szachy, moi rodzice grali w
szachy, moje rodzeństwo także grało. Ja
naprawdę nie pamiętam. Mam wrażenie,
że od zawsze umiałam grać w szachy i
szachy zawsze były w moim życiu.

A.D. - Od kiedy zajmuje się Pani
kształceniem młodych talentów?
M.Z. - Od 1985 roku, wtedy powstało kółko szachowe w naszej szkole.
A.D. - W jaki sposób zachęca Pani
dzieci i młodzież do gry w szachy?
M.Z. - Po prostu namawiam, aby
uczyli się grać.
A.D - Czy ogłasza Pani, że takie
kółko w szkole istnieje?
M.Z. - Teraz to już od wielu, wielu
lat nie, bo po prostu dużo dzieci z naszej szkoły gra w szachy. Przychodzą
maluchy, powiedzmy z 1 klasy. Te dzieci, które chcą, to przychodzą i zawsze
mam ich dużo. Od 21 lat prowadzę zajęcia szachowe i jest to autentyczna
ciągłość tej pracy, która przynosi efekty.
A.D. – Na pewno było sporo sukcesów przez te lata.
M.Z. - Największym sukcesem
było drużynowe wicemistrzostwo
województwa. Trzy lata z rzędu było
mistrzostwo województwa, wtedy
jeszcze szczecińskiego. Dzieci grały w
półfinałach mistrzostw Polski. Kiedyś
nie było tak jak teraz, że bierze się dzieci
i jedzie, tak jak w tym roku. Można było
tak zrobić, tylko zawodnicy musieli
przejść eliminacje. Z każdego województwa pierwsza szóstka dzieci miała prawo gry w półfinałach Mistrzostw
Polski. A w tym roku? Na pewno mistrzostwo powiatu..., nie pamiętam
dokładnie - 8 lub 9 miejsce w Zachodniopomorskiem. Bardzo ładnie dzieci zagrały w marcu w memoriale im. Gabriela
Bieńkowskiego. Gabriel był fantastycznym szachistą łobeskim, niestety
nieżyjącym już. Do sukcesów trzeba

dodać wicemistrzostwo województwa
mojej córki Martyny, która jest także
wicemistrzynią powiatu gryfickiego,
no i to, że zrobiła sobie trzecią kategorię
szachową.
A.D. - Jakimi umiejętnościami powinien cechować się dobry gracz?
M.Z. - Szachista nie powinien popaść w zarozumialstwo. Musi być inteligentny, to jest bardzo trudna gra, naprawdę. Jest to specyficzna inteligencja,
która cechuje dzieci myślące niezależnie.
Szachy wymagają odwagi, musi być chęć
zwycięstwa. Są to zawody sportowe, jak
każde inne, i emocje czasami biorą górę.
Chyba jak każdy sportowiec musi być
wytrwały oraz musi trenować.
A.D. - Czy często organizowane są
imprezy międzyszkolne lub wyjazdowe dla szachistów?
M.Z. - W ostatnich latach
jest ich trochę mniej. Kiedyś
było więcej funduszy. Teraz
odbywają się cyklicznie w
marcu, co jakiś czas. W tym
roku odbędzie się II Memoriał
Gabriela Bieńkowskiego. Będzie to chyba drugi co do wielkości turniej szachowy. W naszym województwie jest to turniej o zasięgu ogólnopolskim.
Kosztuje on dużo czasu i przygotowań.
A.D - Co przeszkadza w
prowadzeniu pracy ze sportowcami?
M.Z.
Przede
wszystkim fundusze
oraz to, że 70 proc.
naszych uczniów
jest dojeżdżających. Nie mam

możliwości spotkania się z nimi po lekcjach.
A.D. - Czy są jakieś skryte marzenia, które pragnęłaby Pani zrealizować?
M.Z, - Moim marzenie jest to, aby
w Łobzie powstał klub szachowy, w
którym każdy mógłby trenować. O ile
mi wiadomo, ani w Gimnazjum ani w
Liceum nie są prowadzone kółka szachowe. Mój syn Jakub, który w tej
chwili uczy w Gimnazjum chce zorganizować kółko szachowe.
A.D. - Życzę, aby 2006 rok nie
szczędził sukcesów młodym szachistom, a Pani satysfakcji ze pracy. Warto
w tym miejscu wspomnieć jeszcze o
młodych talentach szachowych. Do
wyróżniających się graczy należą: Michał Majchrzak,
Kornelia Mierzwiak, Patryk
Wojcieszak,
Justyna
Świercz
i
Piotr Urbański.
Rozmawiała
Agnieszka
Dudek
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Podsumowali rok

WALNE ZEBRANIE
OGNISKA TKKF
B£YSKAWICA

10 lutego w sali klubowej MLKS „Światowid” odbyło się
walne zebranie TKKF Błyskawica. W spotkaniu wzięli udział
członkowie Ogniska i zaproszeni goście.
Na początku prezes Zarządu Jerzy Rakocy gorąco podziękował sponsorom oraz wszystkim współpracownikom - popularyzatorom sportu. Za działalność na rzecz Ogniska pamiątkowymi
dyplomami podziękowania uhonorowano Mariana Szyjkę, Andrzeja Belinę, Stanisława Przybylaka, Teofila Kaplę, Andrzeja
Mrozowicza, Elżbietę Wiśniewską, Bożenę Kordyl, Zdziaława
Szklarskiego i Marcina Horbacza.
W ubiegłym roku z Zarządu Ogniska odeszli Elżbieta Wiśniewska (skarbnik) i Marek Woniak (członek). Nowym skarbnikiem została Józefa Spałka, a na członka wybrano Andrzeja Mrozowicza.
Żywą dyskusję na zebraniu wywołał problem odpłatności za
korzystanie z hali widowiskowo-sportowej. Od czasu, gdy znacznie podwyższono opłaty trudno zebrać chętnych do udziału w organizowanych turniejach. Jest to po prostu próg nie do przekroczenia dla wielu amatorskich zespołów, zwłaszcza tych ze wsi.
Obecnie hala nie jest w pełni wykorzystywana, co zdaniem zebranych zwiększa trudności z jej utrzymaniem. Chodzi tu o brak imprez kulturalnych i rozrywkowych.
Ponadto dyskutowano o nowo powołanym koordynatorze
sportu w powiecie - p. Siwińskim. Poruszono także bolączki i
trudności, z którymi zmagają się działacze sportowi - społecznicy. Dyskutowano o zorganizowaniu ligi zakładowej, konieczności
wsparcia za strony Urzędu Miejskiego przy upowszechnianiu informacji o naszych imprezach, braku zainteresowania nauczycieli
działalnością stowarzyszeń sportowych.
Najbliższe plany TKKF to współorganizacja Łobeskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, Koszykówki i Siatkówki oraz przeprowadzenie wiosennego rajdu pieszego.
A.K.

Powiatowa mini koszykówka dziewcz¹t

Dziewczęta z Radowa
najlepsze pod koszem
(POWIAT) 15 lutego w Łobzie odbył się drugi etap
Mistrzostw Powiatu Łobeskiego w Koszykówce Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych (pierwszy etap odbył się tydzień wcześniej w Radowie Małym).
I miejsce zajęło Gimnazjum z Radowa Małego. Opiekunem zwycięskiej drużyny był pan Mirosław Budzyński. Jego zespół wystąpił w składzie: Monika Budzyńska,
Natalia Król, Katarzyna Jurek, Emilia Piotrowicz, Kinga
Golomska, Kamila Banaś, Anna Gielar, Agnieszka Baszowska, Andżelika Górna, Małgorzata Ulan, Aleksandra Kociuba i Karolina Gąsior.
II miejsce zajęła drużyna z Łobza, której opiekunem
był pan Mirosław Łowkiet, a III miejsce Resko. Opiekunką tej ekipy była pani Renata Czerwińska.
(r)
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Imprezy sportowo-rekreacyjno-turystyczne przeprowadzone w 2005 r.
20.03.2005r. - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Ogniska TKKF „Błyskawica”
- udział wzięło 12 zespołów 5-osobowych; miejsce: hala widowiskowo-sportowa
03.04.2005 r. - Rajd Pieszy “Doliną Rzeki Regi Do Grodziska Karwowo”
- udział wzięło ponad 30 osób z Łobza i okolic oraz Szczecina - Klub Tatrzański przy PTTK
- w okolicach jez. Karwowo dołączyła kilkunastoosobowa grupa, głównie dzieci z Karwowa
- trasa: Łobez - Dalno - Przyborze - jez. Karwowo - grodzisko Karwowo - jez. Chełm - Łobez
- imprezę zakończono poczęstunkiem turystycznym przy ognisku
10.04.2005 r. - udział w rajdzie pieszym “Szlakiem Olbrzymów” w Dobrej
- wyjazd busem grupy turystów - piechurów z Łobza; zwiedzanie Góry Zamkowej w Dobrej i przemarsz
ścieżką przyrodniczo-historyczną na półwysep Czapla Szyja do grodziska słowiańskiego Żurawi
Ostrów; posiłek turystyczny przy ognisku; imprezę organizowało Łobeskie Centrum Turystyki
24.04.2005 r. - udział w rajdzie rowerowym po Pojezierzu Drawskim
- rajd przeprowadzony wspólnie z grupą rowerzystów z Drawska Pom.
- udział wzięło ponad 70 rowerzystów z Łobza i Drawska Pom
- trasa: Łobez - Zajezierze - Zagozd - Drawsko Pom. - Jankowo Małe - Jankowo - Brzeźnica - Ginawa Równe - Ziemsko - Wiewiecko - Nowe Węgorzynko - Węgorzyno - Łobez
- zwiedzanie ścieżki edukacyjnej Park Ziemsko - Zalewy Studnickie we wsi Ziemsko w gminie
Drawsko Pom.; długość trasy - 70 km; posiłek turystyczny przy ognisku
1.05.2005 r. - rajd pieszy nad jezioro Woświn
- rajd z udziałem osób niepełnosprawnych (słabo widzących i niewidomych)
- udział wzięło kilkanaście osób
- trasa: Węgorzyno - Połchowo - Winniki - Cieszyno - Węgorzyno
- zwiedzanie kościoła w Winnikach i wędrówka po wzgórzach w okolicach Cieszyna i Chwarstna;
imprezę zakończono poczęstunkiem
3.05.2005 r. - udział w Krosie Rowerowym po Wyżynie Ińskiej
- rajd rowerowy dokoła jeziora Ińsko, 16 km, piąta edycja
- udział wzięli rowerzyści z Ińska, Łobza (TKKF “Błyskawica”), Drawska Pom. i Płot
- rajd zakończony został wyścigiem
- organizator: Ryszard Jamroży z Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Ińsku
maj - czerwiec 2005 r., cykl “Bieg po Zdrowie” - edycja wiosenna; Łobez - stadion miejski
- 2 razy w tygodniu po 60 min kompleksowe przeprowadzenie zajęć (na każdym biegu - około 30 uczestników)
4.06.2005r. - Łobeskie Biegi o Memoriał red. Tomasza Hopfera
- biegi przełajowe dla dorosłych (wszyscy chętni powyżej 16 roku życia)
- zawodnicy rywalizowali na dystansie 12 km, Łobez i okolice, trasa drogami polnymi i leśnymi
- rozwinięcie (uzupełnienie) biegów organizowanych dla młodzieży szkolnej
- po raz pierwszy historii naszego powiatu wyłoniono mistrza i mistrzynię. I tak Mistrzem Powiatu
Łobeskiego został Zygmunt Draczyński, a Mistrzynią - Elżbieta Wiśniewska.
- gośćmi specjalnymi imprezy byli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Związku TKKF
w Szczecinie w osobie Pana Prezesa Tomasza Wołoszczuka i Pana Stanisława Adamczyka
- udział wzięli biegacze z Łobza, Złocieńca, Płot, Szczecina i Połczyna Zdroju
6.06.2005r. – Turniej Piłki Nożnej “7” o Puchar Prezesa TKK Błyskawica (w ramach wiosennej mini
ligi piłkarskiej); Łobez, stadion miejski
- udział wzięło 10 drużyn z Łobza i wiosek, około 100 zawodników
- rozegrano 24 mecze, rywalizowano w dwóch grupach
- wygrała drużyna z Dalna przed Rynowem
19.06.2005r. - rajd rowery “Doliną Rzeki Regi”
- udział wzięło ponad 50 osób z Łobza i okolic z udziałem grupy rowerzystów z Drawska Pom.
- w okolicach jez. Jurkowo (Strzmiele) przygotowano ognisko turystyczne
- trasa: Łobez - Przyborze - jez. Karwowo - jez.Chełm – Strzmiele - Meszne - Zachełmie - Łobez
- imprezę zakończono poczęstunkiem turystycznym przy ognisku
- pamiątkowymi statuetkami uhonorowano najmłodszych i najstarszych uczestników rajdu
19.06.2005r. - Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Łobza
- zakończenie rozgrywek piłki nożnej “7” w ramach wiosennej mini ligi
- impreza współorganizowana z innymi organizacjami sportowymi
- z udziałem amatorskich drużyn z Łobza i okolicznych wiosek
19.06.2005r. - Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Łobeskiego - Ginawa (70 uczestników)
wrzesień - październik 2005 r., cykl “Bieg po Zdrowie” - edycja jesienna
2.10.2005r. – zawody wędkarskie o Puchar Prezesa TKKF Błyskawica; jez. Dubie w Ginawie;
zakończenie sezonu wędkarskiego; udział wzięło około 40 wędkarzy, także z sąsiednich powiatów
2.10.2005r. - rajd rowery Łobez – Ginawa – Łobez
- udział wzięła grupa rowerzystów z Łobza oraz Drawska, którzy dołączyli na trasie
- trasa: Łobez – Bonin – Cianowo – Kumki – Brzeźnica - Ginawa – Wiewiecko – Węgorzyno – Łobez
- nad jeziorem w Ginawie spotkaliśmy się z wędkarzami, gdzie zorganizowano poczęstunek turystyczny;
nad jeziorem zorganizowano dla rowerzystów i piechurów zawody: wyścig na dystansie 300 m oraz jazda
„żółwia” na czas; pamiątkowymi statuetkami uhonorowano najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu
2.10.2005r. - rajd pieszy na trasie Brzeźniak – Ginawa - Brzezniak
- udział wzięła grupa piechurów z Łobza
- nad jeziorem w Ginawie nastąpiło spotkanie z rowerzystami i wędkarzami,
- poczęstunek turystyczny
- nad jeziorem zorganizowano dla rowerzystów i piechurów zawody: wyścig na dystansie 300 m
oraz jazda „żółwia” na czas
- pamiątkowymi statuetkami uhonorowano najmłodszego i najstarszych (K i M) uczestników rajdu
5.10.2005r. – wycieczka – rajd pieszy nad jez. Chełm - impreza zorganizowana dla dzieci z TPD;
nie dopisała pogoda, co wpłynęło na liczbę uczestników – około 10 osób nad jeziorem przygotowano
ognisko z posiłkiem turystycznym
11.11.2005r. - XVII Turniej Piłki Nożnej im. Witolda Markiewicza - impreza cykliczna; hala
sportowo-widowiskowa w Łobzie; mecz pokazowy dziewcząt; 2 grupy wiekowe; udział wzięło 14 zespołów
( m.in. ze Szczecina, Drawska Pom.) z udziałem Dariusza Adamczuka ze Szczecina, reprezentanta Polski
18.11.2005r. - VIII Turniej Szachowy Dzieci i Młodzieży w ŁDK
- wzięło udział około 35 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- impreza współorganizowana z UKS Pat-Mat z SP 2 i UKS Gambit z SP 1
- udział wzięli także szachiści z Drawska Pom.
- zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe
- wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
25.11.2005r. - rajd rowerowy nad jez. Piaski i rezerwat przyrody “Mszar nad jez. Piaski”
- z udziałem rowerzystów z Drawska Pom.
- śnieżna, mroźna pogoda
- na trasie rozpalono ognisko turystyczne
18.11.2005r. - Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa TKKF “Błyskawica” w Łobzie
- hala sportowo-widowiskowa w Łobzie
A.K.
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PIWNICZNIK
(ŁOBEZ) W okresie od 11 lutego br.,
godz. 16.00, do dnia 13 lutego br.
godz.8.00 w Łobzie, przy ul. Orzeszkowej, nieznany sprawca, po uprzednim
otworzeniu kłódki nieustalonym przedmiotem wszedł do środka pomieszczenia piwnicznego, skąd dokonał kradzieży roweru górskiego o wartości 140 złotych, czym działał na szkodę Witolda Sz.
Następnie ten sam sprawca dokonał
włamania poprzez ukręcenie dwóch kłódek do pomieszczenia piwnicznego
znajdującego się obok, z którego nie
dokonał zaboru mienia, czym działał na
szkodę Włodzimierza Ł.

POCI¥GNÊLI VW

(RADOWO MAŁE) W nocy z 13 na
14 bm. w godz. 2:00 – 2:15 w Radowie
Małym, nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu VW Transporter 2,4
D (oszklony, szyby przyciemniane,
koloru pomarańczowego, felgi stalowe
pomalowane na żółto). Straty w kwocie
15 000 zł na szkodę Jarosława K.

ALE COFKA

(ŁOBEZ) 14 bm. około godz. 16.20
w Łobzie, na ul. Konopnickiej, Marcin L.
wykonując manewr cofania samochodem
Man uderzył w prawidłowo stojący samochód Rover, należący do Andrzeja K.

UJAWNIONO ALKOHOL
BEZ AKCYZY

(WĘGORZYNO) W Węgorzynie,
na ul. Strzeleckiej, patrol zatrzymał do
kontroli drogowej samochód osobowy
BMW 735, kierowany przez Pawła K.
W samochodzie tym ujawniono 40 butelek o pojemności 0,5 l. z zawartością
alkoholu, bez widocznych naklejek akcyzowych.

PODEJRZANY BANKNOT

(ŁOBEZ) 15 bm. około godz. 10.00.
w Banku PKO S.A. w Łobzie, przy ul.

Kościuszki, ujawniono banknot o nominale 50 zł, w stosunku co do którego
istnieje uzasadnione podejrzenie, że
został sfałszowany.

POŒLIZG

(ROGOWO) 16 bm. około godz.
16:00 w Rogowie, Eugeniusz Ch., kierujący samochodem Daewoo nie dostosował szybkości do istniejących warunków, wskutek czego na skrzyżowaniu
wpadł w poślizg i uderzył w prawidłowo
jadący autobus PKS, kierowany przez
Ryszarda H.

POTR¥CI£ LUSTERKIEM

(ŁOBEZ) 16 bm. około godz. 18:45
na drodze Łobez – Resko, nieznany kierujący nieustalonym pojazdem dostawczym podczas wyprzedzania potrącił
lusterkiem jadącą rowerem Jadwigę A.,
która upadła doznając potłuczeń ciała.
Kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia.

FATALNE W£¥CZENIE

(RESKO) 16 bm. o godz. 13.00. w
Resku, na ul. Jedności Narodowej, Henryk K. (zam. D. gm. Dobra), kierując
samochodem Polonez, włączając się do
ruchu, zderzył się z samochodem Fiat
Brawa, kierowanym przez Dawida B.

MA£Y KARAMBOL

(ŁOBEZ) 17 bm. około godz. 7:45,
na drodze Łobez – Węgorzyno, Stefan
B. (zam. Łobez), kierując pojazdem
Opel Astra nie dostosował prędkości
do panujących warunków, w wyniku
czego najechał na prawidłowo stojący
pojazd Audi 80, który następnie uderzył w stojący przed nim pojazd Fiat
Seicento. W wyniku uderzenia uszkodzeniu uległy pojazdy.

NAJECHA£ I ODJECHA£

(ŁOBEZ) 17 bm. około godz. 9:30, na
drodze Łobez – Węgorzyno, nieznany
kierowca, kierując pojazdem Skoda Octavia, nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego najechał na prawidłowo stojący pojazd DAF,
a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

PONIÓS£ KLOZET
(ŁOBEZ) 17 bm. około godz. 17:00,
w sklepie w Łobzie, przy ul. Bema, nieustalony sprawca dokonał kradzieży
miski ustępowej koloru białego wartości
109 zł, czym działał na szkodę właściciela sklepu Karola J. ze Stargardu Szcz.

POŒLIZG BEZ OBRA¯EÑ

(RESKO) 17 bm. około godz. 8.30,
na drodze Resko – Przemysław, Adam
D. nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył samochodem Opel Astra w drzewo. Nikt nie odniósł obrażeń, uszkodzeniu uległ pojazd.

UKRAD£ ROWER

(CIESZYNO) 17 bm. w godz. 6:007:30 w Cieszynie nieznany sprawca
dokonał kradzieży roweru wartości 100
zł, z otwartego pomieszczenia gospodarczego na terenie działki rekreacyjnej
na szkodę Witolda G. (zam. Szczecin).

NIE MÓG£ WZI¥Æ HONDY,
WZI¥£ KANISTER

(STAROGARD) W okresie od 17 do
18 lutego br. w godz. 16:00 - 8:05 w Starogardzie, na trenie gospodarstwa rolnego, nieznany sprawca, po uprzednim
wybiciu szyby w oknie warsztatu i
wyłamaniu kłódki magazynu, dokonał
kradzieży 2 pilarek spalinowych, kanistra z zawartością 20 l benzyny oraz
usiłował dokonać kradzieży motocykla
marki Honda. Straty w kwocie 3000 zł na
szkodę Piotra O.

OKRADAJ¥ DOMKI
LETNISKOWE

(CIESZYNO) W okresie od 17 do 18
lutego br. w godz. 18:00 - 10:00 w Cieszynie Łob., przy jeziorze, nieznany
sprawca, po uprzednim przecięciu kłódki na drzwiach wejściowych wszedł do
wnętrza domku letniskowego, skąd dokonał kradzieży piecyka gazowego, butli gazowej 11 kg, odtwarzacza DVD

SPREJOWIEC ZATRZYMANY
(ŁOBEZ) 19 bm. w Łobzie,
na promenadzie nad rzeką
Regą, Krystian B. (zam. Łobez)
przy użyciu farby w aerozolu
dokonał pomalowania kamiennego pomnika, wartości do 250
złotych na szkodę Urzędu Miejskiego w Łobzie. Sprawca został zatrzymany.
Nie wiem, czy da się udowodnić zatrzymanemu mazanie
po innych obiektach, ale może w
ramach kary lub pokuty sprejowiec umyłby wskazane ściany
na budynkach w mieście? Rodzice - kupcie mu mydło, proszek, szmatę i do dzieła. Red.

(ŁOBEZ) 15 bm. w Łobzie,
na ul. Bema, policjanci KPP
Drawsko zatrzymali do kontroli
drogowej Edwarda B. gm. Łobez,
kierującego samochodem osobowym Fiat 126p, znajdującego
się w stanie nietrzeźwości. I próba o godz. 15.37 - 0,52, II próba o
godz. 15.53, - 0.62 mg/l.
(WĘGORZYNO) O godz.
15.45 w Węgorzynie, na ul. Podgórnej, zatrzymano do kontroli
drogowej Romana Z., kierującego samochodem osobowym
Nissan, znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu.
(STAROGRAD) 16 bm. około
godz. 19:45 w Starogardzie Adam
K. kierował rowerem znajdując się
w stanie nietrzeźwości ( 0,46 mg/l).
(ŁOBEZ) 18 bm. około godz.
na ul. Północnej, Marian S. (zam.
R. gm. Resko), kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,46 mg/l).
(ŁOBEZ) 18 bm. o godz.
22.45 w Łobzie, na ul. Kraszewskiego, Krzysztof K. (zam. Ł. gm.
Łobez), kierował rowerem będąc
w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 1,23 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 19 bm. o godz.
23.35 w Łobzie, na Pl. 3 Marca,
Zdzisława A. (zam. Łobez) kierowała samochodem VW Golf w
stanie nietrzeźwości z wynikiem
1. 21 promila.
(bdb), radioodtwarzacza CD (bdb),
koca, termo wentylatora, suszarki do
włosów. Straty w kwocie 1260 zł na
szkodę Dariusza S. (zam. Szczecin).

KOMÓRKOWIEC

(ŁOSOŚNICA) 8.01.br. w Łosośnicy nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę, dokonał kradzieży telefonu komórkowego Sagem MX-1 z kieszeni kurtki. Straty w kwocie 199 zł na
szkodę Krystyny Cz.

CO TAM ZAKAZ

(ŁOBEZ) 19 bm. o godz. 1.35. w
Łobzie, na ul. Spokojnej, Marek D. kierował samochodem Opel Kadet wbrew
zakazowi sądowemu.

Z£OMIARZE W AKCJI

(UNIMIE) W okresie od 18 bm. godz.
16.00 do dnia 19 bm. Godz. 12.00, z
terenu fermy kur w Unimiu (gm. Łobez)
nieznany sprawca dokonał kradzieży
ok. 100 mb. rury ocynkowanej oraz 16
mb. blachy falistej, o wartości ok. 800
złotych, na szkodę Jarosława R. z gm.
Golczewo.

PONIÓS£ ROWER

(RESKO) W nocy z 18 na 19 lutego
br. w godz. 19.00 - 7.00 w Resku, przy
ul. B. Prusa, nieznany sprawca, po
uprzednim oberwaniu skobla zabezpieczającego kłódkę przy drzwiach, wszedł
do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia rower górski GTI Mitssuri
koloru ciemno-niebieskiego (nr ramy S0304913) wartości 900 złotych na szkodę Marcina B. z Reska.

CMYK
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KRZYŻÓWKA 08

Reklamy i ogłoszenia
091 39 73-730; 0504 042 532
wppp1@wp.pl

HUMOR TYGODNIA
Pijany Kowalski idzie przez park. Nagle zatacza się
i wpada na drzewo.
- Przepraszam pana bardzo...
Idzie dalej i po chwili znowu zderza się z drzewem.
- Najmocniej pana przepraszam...
Zdarza się to jeszcze kilka razy. Wkoncu zirytowany
i porzadnie poobijany siada na ławce i mówi:
- Poczekam, aż ta chołota przejdzie...
Chłopiec i dziewczynka rozmawiają w piaskownicy.
W pewnym momencie rezolutny malec z dumą w głosie mówi:
- ja wiem, co trzeba zrobić, żeby mieć dzieci!
A na to dziewczynka:
- A ja wiem, co trzeba zrobić, żeby ich nie mieć!

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 6 brzmiało: „Worek plew jest duży i lekki”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Lucyna Niedźwiedź (Resko), Antonina Kaczmarek (Dobra), Teresa Syjczak
(Łobez), Paweł Niedziela (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Grażyna
Mienciuk (Łobez), Michał Kużel (Łobez), Karolina Maćkowiak (Łobez), Jan
Mazur (Resko), Maria Szylinowicz (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Lucyna Niedźwiedź z Reska. Gratulujemy.
CMYK

Wpada gość do baru.
- Kelner, podaj pan piwo zanim się zacznie.
Kelner podaje piwo, a gość po chwili znowu:
- Kelner, podaj pan piwo zanim sie zacznie.
Sytuacja taka powtarza sie kilka razy i gdy juz nieźle podpity gość znowu woła:
- Kelner! Jeszcze jedno zanim sie zacznie! - kelner nie
wytrzymuje i pyta:
- Panie, a kto za to zapłaci?
- Oho, zaczyna się...
Siedzi dwóch pijaczków w knajpie. Piją ostro. Około północy:
- Wiesz stary, muszę już iść.
- A daleko masz?
- Nie, na Matejki, tu zaraz obok.
- Tak? Ja też mieszkam na Matejki. Dwanaście.
- Co ty!? To jesteśmy sąsiadami. Ja pod dwojką na parterze.
- Zaraz... To Ja mieszkam pod dwójką!
- Chwila....... JACUŚ?
- TATA???????

CMYK

