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CZY PTASIA GRYPA
URATUJE £OBEZ?

W NUMERZE:
(£OBEZ) Jeszcze do wczoraj ma³o kto wiedzia³, ¿e do £obza maj¹ trafiæ poubojowe odpady
z drobiu, chocia¿ ich pierwsza partia trafi³a tutaj ju¿ jesieni¹ ubieg³ego roku. Najpierw na
pole „Nowamylu”, póŸniej na pola w Worowie. Szczeciñska firma chce je przywoziæ do
£obza i tutaj sk³adowaæ. W tej sprawie w £obzie pojawi³ siê nawet sam szef Drobimexu
Bodo Engling. Jednak gmina broni siê przed opadami jak tylko mo¿e.

PIERWSZE
ZAPRACOWANE
PIENI¥DZE
- CZYLI STYPENDIA
W RESKU ROZDANE
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Natalia Czaban (na zdjêciu z mam¹) odebra³a
stypendium za najlepszy wynik w nauce - 5,4

(£OBEZ) Przewrót
w alkoholówce
- Wioski
dostan¹
pieni¹dze na
mieszkañca
(WÊGORZYNO)
Wezm¹ kredyt
na budowê
gimnazjum
PiS otwiera
biuro w £obzie
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£obeska elita zgubi³a kalkulator

Kazimierz Rynkiewicz
Łobeska radna pani Krystyna Bogucka jest przykładem na to, jak wiele
może zrobić jedna osoba, znajdując się
na właściwym miejscu, z właściwym
doświadczeniem. Na ostatniej sesji
wypowiedziała znamienite słowa oceniając podpisaną przez gminę bardzo
kosztowną umowę na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z
firmą „Administrator”. Stwierdziła
mianowicie, w kontekście zresztą całego budżetu, że każde zmarnowane złotówki da się przeliczyć na metry chodników w mieście. Idąc tym tokiem myślenia, stracone złotówki w budżetach
minionych kadencji można przeliczyć na
nie wykonane remonty, brak hal sportowych przy szkołach, kiepski stan infrastruktury miejskiej i gminnej. Łobez
wygląda tak jak wygląda właśnie dlatego,
że mało kto przeliczał pieniądze na metry chodników. Gdyby je przeliczał,
miasto dzisiaj miałoby wszystkie nowe
chodniki i wyglądało by zupełnie inaczej.
Dlaczego? Bo gdzie indziej mogą, więc
dlaczego nie w Łobzie.
W Nowogardzie w pierwszej – Solidarnościowej – kadencji zmodernizowano oczyszczalnię, wybudowano kilka wodociągów, postawiono dwa budynki komunalne, rozpoczęto budowę
szkoły z halą sportową. Są tam łącznie
teraz 4 duże hale sportowe i 2 małe, przy
szkołach. W Świdwinie wybudowano
basen. W Gryficach jak prywatyzowano, to powstał TBS, który zdążył wybudować budynek mieszkalny. W Nowogardzie istnieje firma pana Mariana
Jeża, która postawiła już 4 budynki
mieszkalne. To wszystko są inwestycje
miastotwórcze, które to pojęcie jest
nieobecne w myśleniu łobeskich włodarzy. Ludzie nie uciekają z miasta, a
wręcz sprowadzają się, kupują mieszkania, płacą podatki. Mając porównania można stawiać pytania. Dlaczego w

Łobzie nie powstała żadna poważna
firma budowlana, gdzie na łobeskim
rynku jest przerób rzędu kilku milionów rocznie, licząc tylko w samej spółdzielni mieszkaniowej? Dlaczego nie
powstał TBS, który mógłby korzystać
z preferencyjnych kredytów budowlanych i termomodernizacyjnych i zarządzać zasobem komunalnym? Dlaczego
mieszkańcy wciąż piją wodę z rur azbestowych? Dlaczego sale gimnastyczne
i same szkoły są obskurne, a wybudowana hala sportowa jest jedyną sztandarową inwestycją gminy w ciągu 15
lat? Gdyby chociaż zamiast tych wielkich inwestycji były zakończone te
małe – chodniki, wodociągi, gazociągi,
elewacje, ale nie są. Więc dlaczego?
To pytania do lokalnych polityków,
by szukali przyczyn. Chyba, że ich nie
ma, w rozumieniu ludzi zajmujących się
dobrem miasta i mieszkańców. Odpowiedzialnych za układanie wspólnej dla
wszystkich przestrzeni społecznej,
urbanistycznej, technologicznej, ekologicznej. Nie wykorzystujących tej przestrzeni do własnych egoistycznych celów. Póki co, jesteśmy zmuszeni pozostawać na etapie pytań o przyczyny
tych zaniedbań i zaniechań. Dopiero gdy
będziemy je znali, będziemy mogli podejmować właściwe decyzje o naszej

przyszłości. Że taka jest droga, pokazuje właśnie historia minionych dokonań, a
także ich brak; to historia prywatyzacji
zakładów komunalnych, to historia powstania Primy w Suliszewicach, to historia służby zdrowia, działalności urzędów, sposobów zatrudniania w nich ludzi. To wszystko o czymś nam mówi.
Przede wszystkim o tym, że kierując się
doraźnymi interesami, egoistycznymi
motywami w podejmowaniu tak znaczących decyzji o powoływaniu lub likwidowaniu instytucji, o zatrudnianiu w
nich ludzi, o wydawaniu publicznych
pieniędzy, zazwyczaj kończy się to źle.
Źle podpisana umowa, źle przeprowadzona prywatyzacja, zła decyzja i brak
kontroli cofają nas po latach do punktu
wyjścia. Zmarnowany czas, pieniądze i
ludzki wysiłek.
Dlatego dzisiaj radna Krystyna
Bogucka i inni muszą zajmować się
wyjaśnianiem, a nie planowaniem, dochodzeniami, a nie inwestycjami.
Wbrew temu co napisałem jestem optymistą. Po trosze także dzięki radnej
Boguckiej, która na sesje przychodzi z
kalkulatorem i liczy. Przelicza złotówki
na metry chodników. Gdyby ktoś miał
taki „kalkulator” 15 lat temu, dzisiaj
Łobez byłby przykładem dla innych.
Ale lepiej późno, niż wcale.

Ceny w dó³ w Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”
(POWIAT) W Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”, mającej mieszkania
w Łobzie, Resku i Węgorzynie idą zmiany na lepsze. Zapoczątkowany przez
spółdzielców ruch w kierunku wymuszania oszczędności w opłatach i działalności spółdzielni przyniósł efekty.
W dniu 17 lutego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmniejszeniu zaliczek
na centralne ogrzewanie o 20 groszy za mkw. Nowa stawka będzie obowiązywać
od 1 kwietnia br.
W ostatnich dniach spółdzielcy otrzymali informację o zwrocie nadpłaconych zaliczek za ogrzewanie w ubiegłym roku. Ta dobra informacja mimo
wszystko zbulwersowała niektórych różnicą w ich wysokości. Jedni dostaną
zwrot w wysokości 800 zł, inni w wysokości 80-100 zł.
Prezes „Jutrzenki” pani Jolanta Wasielewska zastrzegała się, że nie ma tu
żadnych błędów ani nadużyć. Takie są odczyty na pomiernikach w poszczególnych blokach. Jak nam powiedziała, odczyty były robione co miesiąc przez pracownika spółdzielni i przedstawiciela ZEC. Z czego więc wynikają takie różnice
między blokami? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć po rozmowie z
panią prezes.
Wiadomo już, że Rada Nadzorcza ustaliła terminy zebrań grup członkowskich na maj. Pani prezes podjęła się również bardziej rygorystycznie ściągać
zaległości czynszowe. O tych i innych sprawach napiszemy wkrótce. Jeżeli mają
państwo jakieś pytania do pani prezes lub wątpliwości w sprawach spółdzielczych prosimy o telefony.
KAR

Woda dla Bonina
W ostatnim czasie w lokalnej
prasie ukazało się kilka wzmianek o
budowie wodociągu do wsi Bonin i
Budziszcze. Doprowadzona została
sieć, o którą mieszkańcy dopominali
się od przeszło 40 lat. Mieszkańcy
przed wielu laty czynili starania o
budowę wodociągu. Obecnie ci ludzie
to emeryci, ale ich synowie i wnuki
doczekali się wody w mieszkaniu.
30 maja 1965 roku odbyły się
wybory radnych do miejskich i gromadzkich rad narodowych. Przed
wyborami obowiązywało przedłożenie na zebraniach informacji z realizacji zadań za mijającą kadencję.

Dużą uwagę zwracano, by informacje
przedstawiano w formie broszurek. I
właśnie w kwietniu 1965 roku wydane
zostało okolicznościowe wydawnictwo pod tytułem „Dziś i jutro Ziemi
Łobeskiej”. Opracował je redaktor
„Głosu Szczecińskiego” - Tadeusz
Żywczak. Druk wykonały Szczecińskie Zakłady Graficzne w Szczecinie
przy Wojska Polskiego nr 128, w nakładzie 1530 egzemplarzy. Oczywiście
wydawnictwo musiało uzyskać zezwolenie z urzędu cenzury i ten szczegół także został zaznaczony w wydawnictwie przez podanie numeru B-5-85.
Dziś wydawcy na drukowanych mate-

riałach nie podają najczęściej informacji lub są tak skromne, iż trudno
się zorientować kiedy i kto je wydał.
Dla reklamy podają jedynie numer telefonu.
W omawianym sprzed lat programie wyborczym, w dziale „Przyszłość Ziemi Łobeskiej” na stronie 32
znalazło się zdanie, że „w ciągu 5 lat
przewidujemy założenie wodociągów we wsiach: Rożnowo, Przytoń,
Poradz, Łosośnica, Strzmiele, Sosnowo Stare, Tarnowo, Bonin, Budziszcze, Chwarstno i Winniki. Suliszewice otrzymają studnię”.
Zbigniew Harbuz
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Gmina zaci¹ga kredyt
na pokrycie d³ugu

Uchwalili
bud¿et
(DOBRA) Radni na piątkowej sesji
uchwalili budżet gminy Dobra na ten
rok. Z kwoty przeznaczonej na prywatyzację zakładu budżetowego w wysokości 60 tys. zł radni zdjęli 10 tys. zł i
podzielili tę sumę przekazując 6 tys. na
opiekę społeczną, 2 tys. na zakup mebli
do posterunku policji w Dobrej, 1 tys.
na sztandar dla straży pożarnej i 1 tys.
na obchody 60-lecia Sarmaty.
Po tej nowelizacji radni przyjęli budżet przy jednym głosie wstrzymującym. W dochodach zaplanowano 8 milionów 261 tys. 092 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 11.708.614 zł. Deficyt budżetowy wynosi 2.164.522 zł. Zostanie
pokryty kredytem bankowym na sumę
3.572.662 zł. To co zostanie z kredytu
(około 1,5 mln zł) zostanie przeznaczone
na budowę kanalizacji w gminie. KAR
Wiosna mi zapachniała
Choć śnieg sobie pruszy
Radość wszystkim niemała
Weselej się stało na duszy.
Ten wierszyk przesyłam o muzo
I jeśli to kogoś pokrzepi
Zaraz będzie lepiej na duszy
Od zmartwień łezkę osuszy
Dzisiaj radości nie mamy za dużo.
Zenon Waszczuk
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WYDARZENIA

Pose³ zaprasza na spotkania
w £obzie i Resku

PCK będzie wydawać żywność

PiS otwiera
biuro
poselskie

(ŁOBEZ)
Wczoraj byliśmy świadkami rozładowywania produktów spożywczych przywiezionych
dla PCK. Jak
nam powiedziała pani
Rutkowska z
biura PCK w
Łobzie, około
10 ton tych
produktów
trafiło tu z
Agencji Rynku Rolnego w ramach programu
dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Są
to makaron, cukier, mąka i serek topiony. Jutro pani Rutkowska będzie
wydawała żywność według list sporządzonych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Żywność przywiózł pan
Ryszard Perdek z firmy transportowej pana Romana Szpryngacza. (k)

(ŁOBEZ) Poseł na Sejm Michał
Jach z Prawa i Sprawiedliwości poinformował nas, że 1 marca jego partia
otworzy w Łobzie biuro poselskie.
Biuro będzie mieścić się przy ul.
Kościuszki 10. Jego otwarcie nastąpi 1 marca o godz. 16. Po oficjalnym
otwarciu, odbędzie się spotkanie z
mieszkańcami miasta i powiatu; o
godz. 16.30 w sali Łobeskiego Centrum Turystyki przy ul. Marii Konopnickiej 42 (przy starostwie).
Na godz. 18.30 przewidziane jest
spotkanie z mieszkańcami Reska, w
bibliotece miejskiej.
(r)

Gmina tak¿e p³aci za wodê

Nie bêdzie
Mo¿liwoœci rozwoju regionu
podwy¿ki wody (POWIAT) Starosta Łobeski organizuje spotkanie poświęcone aktywizacji środowiska wiejskiego. Odbędzie się 10 marca o godzinie 10.00 w
i œcieków
Łobeskim Centrum Turystyki.
(WĘGORZYNO) To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Węgorzyno. W tym roku nie będzie podwyżek za wodę i ścieki.
Na piątkową sesję nawet nie
wpłynął wniosek o taką podwyżkę.
Przedsiębiorstwo Wodociągi Zachodniopomorskie spółka z o.o. w Goleniowie, zaopatrująca mieszkańców w wodę
i odbierająca ścieki wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie obowiązywania
dotychczasowych cen na wodę i ścieki
do przyszłego roku. Radni zatwierdzili
ten wniosek i ceny tegoroczne pozostaną na poziomie roku ubiegłego.
Dla przypomnienia podajemy, że
cena za wodę wynosi 1,87 zł brutto (1,75
zł netto). Ta cena obowiązuje także gminę, za wodę pobraną z publicznych studni do zasilania fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i terenów zielonych. Tutaj Wodociągi pobierają opłatę abonamentową za rozliczanie
wodomierzy w wysokości 3,40 zł brutto
miesięcznie za odbiorcę (punkt). Cena za
odebrane ścieki wynosi 2,62 zł brutto
(2,45 zł netto) za metr sześcienny. KAR

Program spotkania:
“Możliwości rozwoju naszego regionu” – Halina Szymańska Starosta Łobeski
“Możliwości pozyskania środków finansowych jako alternatywne źródło
dochodu mieszkańców wsi” – Jerzy Kwiatosiński, Zarząd Towarzystwa Walki
z Kalectwem
“Produkt lokalny – szansą naszego regionu” - Grażyna Zaremba-Szuba, Kanclerz oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
“Aktywizacja środowiska wiejskiego sposobem na sukces” – Bożena Zarecka
“Oferta Łobeskiego Centrum Turystyki we wspieraniu aktywności społecznej” – Bożena Pacholska.
Organizatorzy zapraszają.
(r)

Str. 3
Szko³a Jêzyków Obcych
mgr Jolanty Uœcinowicz

zatrudni lektorów
języka niemieckiego
i angielskiego z kwalifikacjami.
Praca na terenie Łobza.
Kontakt: B. Zarecka
Tel. 0 91 397 65 71 (po 18:00),
tel. kom. 0 885 281 821

Wynajmê lokal
w Gryficach
160 mkw. na hurtownię
lub działalność usługową.Tel. 501 479 628.
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 27.02.2006r.

P.P.U.H „Jamex” w Węgorzynie
zatrudni: Operatora koparki i zwałowarki Kierowca kat. C + E, Technika budowlanego (osoba niepełnosprawna) Tel. (091)397-19-51
Pensjonat “Taber” w Dobrej zatrudni: Kucharkę
Tel. (091) 3914-646 lub 3914-042
„Roosens Betons Polska” Sp. z
o.o. w Połchowie zatrudni: Elektryka, Operatora maszyny do produkcji stropów Tel. (091) 397-11-18
„AC – Metal” w Dobrej zatrudni: Spawaczy do stali czarnej, Spawaczy aluminium, Spawalniczych,
Ślusarzy, Tel.(091) 39-14-690
Firma „Swedwood” w Resku
zatrudni: Kierownika zmiany,
Specjalistę ds. rozwoju produkcji
Tel. (091)39-57-90-700
Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Łobzie zatrudnią:
Spawaczy konstrukcji stalowych
Tokarzy – frezerów Tel.
(091)397-40-41
Usługi Transportowe w Płotach
zatrudnią: Spedytora
Tel. (091)38-51-204
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
Zakład Masarniczy w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę, Robotnika
gospodarczego Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pośrednictwem pracy pok. nr 5
Firma budowlana zatrudni na terenie powiatu łobeskiego: Robotników budowlanych Spotkanie z pracodawcą odbędzie się 03.03.2006 r. o
godz.. 1000 w PUP w Łobzie Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt
z pośrednictwem pracy pok. nr 5

Z ¯YCIA POWIATU
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Antena na urzêdzie miejskim?

(ŁOBEZ) Niedawno burmistrz
Łobza zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą
“budowa stacji bazowej telefonii komórkowej polegająca na umieszczeniu
w poziomie poddasza budynku Urzędu
Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13 dwóch masztów służących
do zainstalowania czterech anten, każda emitująca pola elektromagnetyczne o
równoważnej mocy promieniowanej
izotropowo do 1321 W, emitująca pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz”.
W związku z wydaniem takich decyzji mieszkańcy mają możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21
dni od daty podania obwieszczenia do
publicznej wiadomości. Jak poinformował na sesji burmistrz, w tej sprawie

wpłynęły już do urzędu protesty
mieszkańców. Ale pytano również na
sesji; komendant policji Robert Rzeźnik stwierdzając, że mieszka w pobliżu zapytał, dlaczego takie anteny instaluje się w centrum miasta, a nie na
obrzeżach.
- Co my z tego będziemy mieć. –
dorzucił pytanie sołtys Zajezierza Stanisław Tarnicki, o antenę już zamontowaną w tej wsi.
Sekretarz gminy Ireneusz Kabat
wyjaśniał, że gdyby doszło do podpisania umowy na zainstalowanie anteny telefonii komórkowej na budynku urzędu miejskiego, firma płaciłaby kwartalnie 4,5
tys. zł. Przekazałaby też telefon na potrzeby obrony
cywilnej. Jednak wpłynęły
protesty i trzeba przeprowadzić badania.

W Zajezierzu maszt antenowy już
zamontowano, ale gmina przejmie teren, na którym stoi, jak zostanie uporządkowany. Tutaj dzierżawa wynosiłaby równowartość 200 dolarów. Sołtys
nie uzyskał odpowiedzi, co z tego będzie miała wieś.
KAR

Okruchy Pamiêci... Witkacy
24 lutego w piątek odbyła się
kolejna edycja „Okruchów Pamięci”. Tym razem spotkanie poświęcone było Stanisławowi Ignacemu
Witkiewiczowi (pseud. Witkacy) z
okazji 121 rocznicy jego urodzin.
Gościem w Klubie Nauczyciela
była Pani Cecylia Judek, pracująca w Muzeum Literatury Książnicy Pomorskiej w Szczecinie,
gdzie między innymi opracowuje
i opiekuje się zbiorami szczecińskich Witkacjanów - Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Więcej o spotkaniu i Witkacym w następnym numerze.
Prezes Stowarzyszenia Okruchy
Pamięci Czesław Szawiel.

Cecylia Judek na spotkaniu w Klubie Nauczyciela

Iskra pokaza³a siê ³obezianom

Grupa Kapitałowa Polinvest
zatrudni: Sprzątaczki z II stopniem niepełnosprawności
Tel. 504-654-177
Firma „Agrotechnology” w
Łobzie zatrudni: Specjalistę do
spraw rolnictwa precyzyjnego Tel.
509-142-520
ZUBW i T Mętlowie w Resku
zatrudnią: Kierowcę samochodu
ciężarowego Operatora równiarki
drogowej Tel. 600-807-380
“Polaris – Hurt” w Łobzie zatrudni: Kierowcę samochodu ciężarowego Tel. 604-214-766

(ŁOBEZ) W ubiegłą niedzielę przy wypełnionej po brzegi
hali sportowo widowiskowej
odbyły się pokazy tańca. Dla

dzieci i młodzieży ze szkoły
tańca „Iskra” występy te były
ważnym sprawdzianem przed
zbliżającym się turniejem, który

odbędzie się 26 marca, wstęp
wolny, organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników
tańca.
M. H.
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Spotkanie sprawozdawcze ko³a „Karaœ”

Kontrole, zezwolenia i zarybienia
(ŁOBEZ) W minioną niedzielę zarząd koła “Karaś” zorganizował doroczne spotkanie, by przedstawić zgromadzonym członkom koła sprawozdanie ze swojej działalności w 2005 roku.
Spotkanie otworzył prezes koła
Krzysztof Ilewicz witając zaproszonych gości: burmistrza Marka Romejkę
i wiceprezesa Zarządu Okręgu w Szczecinie Tadeusza Sokoła. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Arkadiusz Spałka, doskonale czuwający nad porządkiem zebrania.
Przewodniczący zebrania poprosił o
odczytanie sprawozdań. Prezes koła
“Karaś” Krzysztof Ilewicz w swoim
sprawozdaniu z działalności koła za rok
ubiegły przedstawił wszystkie zadaPrezes ko³a Karaœ Krzysztof
Ilewicz czyta sprawozdanie
z dzia³alnoœci ko³a za 2005 rok

CMYK

nia, które udało się zrealizować m.in.:
sprzątanie jezior, mistrzostwa koła w
spinningu i mistrzostwa w wędkarstwie spławikowym, zawody klubów
HDK PCK, zawody rodzinne oraz zawody zakończenia sezonu.
Następnie sprawozdanie finansowe
koła odczytał skarbnik Jarosław Górski,
a sprawozdanie z działalności sądu koleżeńskiego Zygmunt Karkuszewski. W
ubiegłym roku wpłynęły do tego sądu
jedynie dwa wnioski od Społecznej Straży Rybackiej, i w obu przypadkach
udzielono wędkarzom pouczenia ustnego. Ostatnie sprawozdanie odczytał Roman Wawrzyniak, przewodniczący komisji rewizyjnej. Nie znajdując uchybień
w działalności zarządu koła w 2005 roku
udzielił absolutorium zarządowi,
które zebrani przegłosowali jednomyślnie. Następnym, chyba najbardziej oczekiwanym
punktem zebrania
była dyskusja. Najpierw wybrano komisję uchwał i
wniosków w składzie: Zbigniew Lewandowski – przewodniczący, Zyg-

Zygmunt Karkuszewski, przewodnicz¹cy
komisji rewizyjnej odczytuje sprawozdanie

munt Antoniewski i Kazimierz Antosik.
Dyskusja była bardzo gorąca, poruszono
wiele istotnych dla wędkarzy spraw, tak
więc komisja miała sporo pracy. Tematem, który wywołał najwięcej emocji była
sprawa niekulturalnych kontroli przez
straż rybacką. Również wiele uwagi poświęcono kwestii połowu ryb na początku roku bez wykupionego zezwolenia.
Obszernych wyjaśnień na ten temat
udzielił zebranym gość ze Szczecina pan
Tadeusz Sokół. Potwierdził opinię strażników, że wędkarz łowiący ryby jest zobowiązany do posiadania ważnej opłaty
członkowskiej i opłaty za wędkowanie.

Rozwiał tym samym wątpliwości wielu
wędkarzy, którzy uważali, że skoro opłatę
za wędkowanie uiścić należy do końca
kwietnia, to można w tym okresie łowić
bez ważnego znaczka. Kolejnym tematem
wywołującym wiele emocji była sprawa
ilości i jakości przeprowadzanych zarybień. Odpowiedzi na liczne pytania wędkarzy udzielał wiceprezes Zarządu Okręgu. Po długiej i emocjonującej dyskusji
zebranie zakończono, przyjmując kilkanaście wniosków, którymi zarząd koła zobowiązał zająć się na najbliższym zebraniu.
Marcin Horbacz
Foto: Adam Horbacz

CMYK
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Malwy na gnoju

(£OBEZ) Jeszcze do wczoraj
ma³o kto wiedzia³, ¿e do
£obza maj¹ trafiæ
poubojowe odpady
z drobiu, chocia¿ ich
pierwsza partia trafi³a tutaj
ju¿ jesieni¹ ubieg³ego roku.
Najpierw na pole
„Nowamylu”, póŸniej na
pola w Worowie.
Szczeciñska firma chce je
przywoziæ do £obza i tutaj
sk³adowaæ. W tej sprawie
w £obzie pojawi³ siê nawet
sam szef Drobimexu Bodo
Engling. Jednak gmina
broni siê przed opadami jak
tylko mo¿e.
Firma „Waltech” trafiła do Łobza
trzy lata temu. Wydzierżawiła od
„Nowamylu” około 100 hektarów
ziemi z zamiarem założenia tu uprawy
malwy pensylwańskiej, rośliny
energetycznej stosowanej jako biomasa. Pierwszą uprawę założyła w
zeszłym roku na 20 hektarach. Teraz
chce przywozić tu odpady poubojowe. Tłumaczy, że chce je kompostować i nawozić nimi malwę.
Firma „Waltech” uprawy postanowiła nawozić kompostem powstałym po kilkumiesięcznym składowaniu na polach „Nowamylu”.
Odpady na kompost mają składać
się z osadów z oczyszczalni „Drobimexu”, piór drobiu pochodzących z
ubojni tej firmy oraz wapna pokarbidowego i słomy. Składowanie i kompostowanie tych odpadów miałoby
sie odbywać w naszej gminie na
polach, które „Waltech” dzierżawi
od „Nowamylu”.
W lipcu zeszłego roku firma
„Waltech” zwróciła sie do Starostwa
Powiatowego w Łobzie o wydanie
pozwolenia na takie właśnie rolnicze
wykorzystanie tych odpadów. Decyzje wydaje bowiem starosta, po
zasięgnięciu opinii burmistrza.
Prośba o wydanie takiej opinii wpłynęła do burmistrza Łobza pod koniec zeszłego roku. Urząd Miejski w
Łobzie zgodził się na przywiezienie
jednej partii odpadów, na pola „No-

CZY PTASIA GRYPA
URATUJE £OBEZ?
wamylu”. Urzędnicy chcieli zobaczyć, jak te odpady wyglądają w rzeczywistości oraz ocenić ich wygląd,
a przede wszystkim zapach. Okazało
się, że odpady są bardzo śmierdzące.
W październiku zeszłego roku
Gmina, w oparciu o opinie uzyskane
z Katedry Chemii Środowiska Akademii Rolniczej ze Szczecina, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Szczecinie i Powiatowego Inspektora Weterynarii w
Łobzie, wydała opinię negatywną i
przesłało ją do starostwa.
Jak poinformował nas jeden z
urzędników gminy, w międzyczasie
podjęto próbę wykorzystanie tych
odpadów na polach rolników indywidualnych w okolicach Worowa.
Fetor z pól był tak uciążliwy, że
mieszkańcy zaczęli natychmiast interweniować i pola przeorano. Policja, po doniesieniu mieszkańców
badała, czy odpady nie stanowią
zagrożenia epidemiologicznego.
Po wydaniu negatywnej opinii
przez Urząd Miejski w Łobzie, starostwo wezwało „Waltech” do uzupełnienia wniosku. Na początku tego
roku taki uzupełniony wniosek firma
złożyła. Starostwo po raz drugi zwróciło się do Gminy o wydanie opinii.
Opinia ta była ponownie negatywna,
a dodatkowym uzasadnieniem było
zagrożenie wirusem ptasiej grypy.
21 lutego, w Starostwie Powiatowym w Łobzie odbyła sie rozprawa
administracyjna w tej sprawie. Pojawili się na niej przedstawiciele firmy
„Drobimex” - jej prezes Bodo Engling, Tomasz Losiak i Krzysztof
Łagodziński, Maria Terlak – Pińkowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz szef
„Waltechu” Ziemowit Walczk. Gminę reprezentowała inspektor Ewa
Ciechańska. W trakcie rozprawy
przedstawiciel gminy potwierdził
negatywne stanowisko w tej sprawie, podkreślając, że wykorzystanie
7 lub 8 tysięcy ton odpadów na polach naszej gminy, to kolejna „bomba ekologiczna”. Ewa Ciechańska

Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ryszarda Lenika
składa Rada Miejska w Węgorzynie

zauważyła też, że w rozprawie nie
uczestniczy jedna ze stron, czyli
„Nowamyl”. W umowie zawartej
między tą firmą a „Waltechem” zapisano, że „Waltech” na dzierżawionych polach może uprawiać rośliny
energetyczne, nie ma natomiast
wzmianki o rolniczym wykorzystywaniu odpadów.
Dodatkowo przedstawiciel gminy zażądał przedstawienia opinii organu uprawnionego do wydania zaświadczenia, że odpady nie stanowią zagrożenia wirusem ptasiej grypy. Po spotkaniu Gmina wystosowała pisma do właścicieli pól z
prośbą, aby ci nie wyrażali zgody na
wykorzystanie tych odpadów w celach rolniczych na ich terenach.
Starostwo Powiatowe w Łobzie
zawiesiło do 23 marca postępowanie
w tej sprawie, ze względu na konieczność zasięgnięcia opinii w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
Ziemowit Walczak, szef „Waltechu”, powiedział nam, że nie rozumie
stanowiska Gminy. Z badań przeprowadzonych na jego zlecenie wynika,

że stosowanie takiego nawozu nie
stanowi żadnego zagrożenia, ani dla
środowiska, ani dla mieszkańców
Łobza. Podkreśla, że tereny w Łobzie
wybrał z trzech przyczyn: sporego
rynku zbytu na biomasę na tym terenie, korzystnych warunków glebowych dla plantacji tego typu oraz
wysokiego bezrobocia, a więc tanią
siłę roboczą. Pan Walczak twierdzi, że
na plantacji chciałby zatrudniać 30
osób, a w planach miał postawienie tu
wytwórni brykietów i stworzenie
kolejnych miejsc pracy. Dodał, że w
związku z przeciągającymi się procedurami i trudnościami jakie piętrzy
Gmina, jego firma stanęła przed widmem bankructwa, gdyż na założenie
plantacji wziął bardzo duże kredyty.
Szkoda, że firma Waltech nie zaczęła od tego, czyli stworzenia zakładu i miejsc pracy, a od wywożenia odpadów na pola. Być może
zresztą to i tak by jej nie pomogło,
gdyż mamy tu już jedną firmę, Primę, która również obiecywała miejsca pracy, ale po obiecankach został tylko smród.
SM

Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ryszarda Lenika
składa Burmistrz oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego w Węgorzynie
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BIP prawdê ci powie

Zarz¹d siê wybudzi³,
ale nie do koñca

(POWIAT) Dobrze i szybko podana informacja świadczy o dobrej i
sprawnie funkcjonującej administracji. Z tym w naszym powiecie nie
jest najlepiej.
Po uważnym przejrzeniu Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) gmin
i starostwa na internecie, gdzie mają
one obowiązek zamieszczać określone
przepisami informacje dla obywateli
okazało się, że wszystkie podmioty
mają z informowaniem problem. Najlepiej wypada tu gmina Łobez, przed
Węgorzynem. Daleko w tyle pozostają pozostałe gminy (więcej o informacji w BIP-ach napiszemy wkrótce).

Także starostwo nie nadąża
z informacją. Po
naszych uwagach dotyczących braków w
publikacji
uchwał Zarządu
Powiatu
coś
drgnęło. Ich publikacja na koniec 2005 roku
utknęła na miesiącu maju. Po naszych uwagach zarząd wybudził się, ale nie do końca.
Uzupełniał uchwały, ale znowu
utknął. Ostatnia opublikowana
uchwała ma numer 449 i jest datowana na dzień 6 października 2005 r.
Może jednak uzupełnić rejestr
uchwał do dnia dzisiejszego i publikować je na bieżąco. Dotyczy to także załączników do wielu z nich, bez
których ich publikowanie traci sens.
Gdyby Zarząd Powiatu nie wiedział,
jak się to robi, to polecam BIP powiatu drawskiego; są tam publikowane
programy posiedzeń zarządu, a także sprawozdania.
KAR

£obeskie Centrum Turystyki zaprasza wszystkich 8 kwietnia 2006 godz. 10.00

NA JARMARK WIELKANOCNY ORAZ KONKURS
NA WYPIEKI I WYROBY WIELKANOCNE
£OBESKA BABA WIELKANOCNA
Baby wielkanocne są chlubą staropolskiej kuchni, specjałami
rdzennie polskimi. Gdy gospodynie piekły baby, w kuchni odbywało
się całe misterium. Wszystkie zamykały się w kuchni, a chłopom wstęp
był wzbroniony. Zamykano i uszczelniano okna, aby baby nie zaziębić,
mówiono wówczas szeptem, a wszystko po to, by baby nie osiadły.
Zapraszamy wszystkich do konkursu na WYPIEKI i WYROBY
WIELKANOCNE ciasta, potrawy, palmy, ozdoby wielkanocne…
Komisja oceniać będzie: zgodność z tradycją wielkanocną, wygląd,
smak, oryginalność. Bo w tych elementach zawiera się cała wiedza
gospodyni, doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Atrakcyjne nagrody.

JARMARK WIELKANOCNY
Podczas konkursu będą wystawy i pokazy rękodzielnictwa, palm
wielkanocnych, pisanek, koronek i innych wyrobów (z możliwością ich
zakupu), stoisko drzew i krzewów ozdobnych, występ Kapeli Łobuziacy oraz wiele innych atrakcji.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Jarmarku (udział w konkursie oraz chęć zaprezentowania własnego rękodzieła na wystawie)
prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 24.03.06
Kontakt: Starostwo Powiatowe w Łobzie, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, tel. 091 39 76 097, e-mail:promocja@lobez.net.pl
INICJATOR: Grażyna Zaremba-Szuba, Kanclerz oddziału Polskiej
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe w Łobzie; Łobeskie Centrum Turystyki, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

To miejsce
czeka na TTwoj¹
woj¹
reklamê
tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl
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Sprzedaj¹ Szkolenie o integrowanej produkcji truskawek i ziemniaków
Integrowani bêd¹ przygotowani
ziemiê
w Ro¿nowie
(POWIAT) Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w
Szczecinie, wystawiła na sprzedaż
nieruchomość
niezabudowaną
(grunty rolne, łąki, lasy i nieużytki) w
Rożnowie Łobeskim. Nieruchomość
o powierzchni 38 hektarów wyceniono na 189 300 zł. Przetarg ustny ograniczony odbędzie się dzisiaj, 28 lutego, o godz. 11 w Szczecinie.
(r)

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.

(£OBEZ) W dniach 21-24 lutego br. w £obeskim Centrum
Turystyki w £obzie odby³y siê kursy na temat zasad
integrowanej produkcji. Przeszkolonych zosta³o 60
producentów truskawek i ziemniaków z powiatów
³obeskiego i œwidwiñskiego.
Nowością tych szkoleń było to,
że były one bezpłatne. Ich organizatorem była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Koordynatorem tych kursów na terenie powiatu łobeskiego jest pani
Barbara Górniak. Przez dwa dni mówiła o produkcji integrowanej truskawki, przez dwa następne o produkcji integrowanej zieminiaka. Co
to jest produkcja zintegrowana? To
produkcja poprawiająca stan środowiska i chroniąca zdrowie konsumentów. W przyszłości taka produkcja ma mieć wsparcie UE, więc ci,
którzy pierwsi ją wdrożą będą przygotowani do zachodzacych zmian
na rynku. O więcej zapytaliśmy
panią Barbarę Górniak.
Red. – Podobno to pierwsze bezpłatne kursy o tej tematyce w naszym województwie?
Barbara Górniak - Tak i nie są to
tylko kursy informacyjne, na których rolnicy mogli by się dowiedzieć
tylko co to jest Integrowana Produkcja i dlatego warto się nimi zainteresować. Są to dwudniowe kursy
tematyczne Integrowana Produkcja
Truskawek i Integrowana Produkcja
Ziemniaka, które kończą się egzaminem testowym. Po pozytywnym
zdaniu egzaminu uczestnik kursu
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie to jest
konieczne, jeśli chce się prowadzić
swoją plantację zgodnie z zasadami
Integrowanej Produkcji. Powiaty
łobeski i świdwiński jeśli chodzi o
liczbę plantacji zgłoszonych do Integrowanej Produkcji w 2005 roku
były najlepsze nie tylko w woje-

wództwie, ale i w Polsce. Myślę, że
i w tym roku będzie podobnie i oby
tak było.
Red. – Czy rolnicy, którzy prowadzić będą Integrowaną Produkcję
truskawek lub ziemniaka zyskają na
tym finansowo i ile?
B.G. - Tego dokładnie nie wiem,
ale na pewno zyska na tym nasze
środowisko, w którym żyjemy. Gospodarstwo, w którym prowadzona
jest Integrowana Produkcja jest pod
kontrolą Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Rolnicy zobligowani są do spełnienia wielu wymogów, między innymi
do stosowania selektywnych środków ochrony roślin i tylko wtedy,
gdy zwalczania chemicznego nie

można zastąpić innymi metodami
biologicznymi, fizycznymi czy agrotechnicznymi. Kontrolowane jest
nawożenie organiczne i chemiczne,
sprzęt użyty do produkcji, zwłaszcza
opryskiwacze, pomieszczenia do
przechowywania środków ochrony
roślin, woda używana do nawadniania plantacji. To tylko kilka przykładów z długiej listy, ponadto owoce
i warzywa badane są na pozostałość
środków ochrony roślin, matali
ciężkich i innych substancji szkodliwych, o ile zachodzi podejrzenie ich
występowania.
Red. – Czego więc należy życzyć
producentom?
B.G. - By korzystali z bezpłatnych szkoleń, nie zniechęcali się i
byli dobrej myśli. Wszyscy na razie
musimy się uczyć. Mam nadzieję, że
każde szkolenie będzie lepsze od
poprzedniego. Oczekiwania rolników, jeśli chodzi o poziom szkoleń
podlegających Integrowanej Produkcji, są duże i tak powinno być.
Rozmawiał Kazimierz Rynkiewicz

RESKO
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Rozdano stypendia za naukê

PIERWSZE ZAPRACOWANE PIENI¥DZE
(RESKO) Dla dzieci
stypendia za naukê
to pierwsze zapracowane
pieniadze. Bo nauka,
to oprócz talentu ciê¿ka
praca. I chocia¿ nie s¹
to wielkie sumy, to dzieci
ucz¹ siê tego, ¿e warto
siê uczyæ. Wrêczaniu
stypendiów towarzyszy³o
motto: „Napotykaj¹c trudy
i przeciwnoœci losu, nie
ustêpuj. Pomyœl, ¿e
prawdziwy sens ¿ycia
odnajdziesz w wielkich
zwyciêstwach”.
Stypendia za naukę „weszły” do
szkół niedawno, bo w ubiegłym roku
szkolnym. Pieniądze na nie daje burmistrz, a regulamin ich przyznawania
ustala szkoła. W szkole podstawowej w Resku ustalono, że będą przyznawane za średnią ocen w nauce
minimum 4,90 i wzorowe zachowanie. Postanowiono je przyznawać za
każdy semestr.
Wczoraj w Resku rozdaniu stypendiów towarzyszyła uroczysta
oprawa. Uczniowie szkoły podstawowej przygotowali program artystyczny i poprowadzili uroczystość.
Znakomicie w roli konferansjerów
sprawdzili się Justyna Choroszko i
Kacper Borowski.
Burmistrz wręczając stypendium
najlepszej uczennicy – Natalii Czaban – życzył, by wszyscy na takie
stypendia zasłużyli.
- Budżet to wytrzyma. – powiedział.
Podobne życzenia złożył przewodniczący Rady Rodziców pan

Mariusz Borowski, którego synowie
– Kacper i Filip - również osiągnęli
znakomite wyniki w nauce. Oprócz
nich okazję do uściśnięcia rąk prymusom mieli również przewodnicząca reskiej rady Barbara Basowska,
sam dyrektor szkoły Adam Szatkowski
i podinspektor do spraw oświaty i
ochrony zdrowia Wanda Słodkowska.
PRYMUSI
O Natalii Czaban napisaliśmy –
średnia ocen 5,4. Tuż za nią Małgosia Muszyńska – 5,3. Średnią 5,1
osiągnęli: Kacper Adamcewicz, Kinga Migryt i Grzegorz Strojny. Całe 5:
Bartosz Kulpa, Karolina Kulczewska, Michał Kreczko, Pola Litwin,
Ania Mańka, Filip Borowski i Karol
Kulczewski. Średnią 4,9: Marysia
Ziemiańska, Justyna Kulik, Kuba

Gradus, Justyna Choroszko, Kacper
Borowski, Aleksandra Chudyk i
Sonia Sławińska.
Na nagrody zapracowali również
uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole w ogólnopolskim konkursie „ALFIK”. Na humanistów mogą wyrosnąć w przyszłości Grzegorz Strojny, Sara Kubień i
Aneta Gromek. Dyplomy wręczyła
im pani Beata Madej. Najlepszymi
matematykami okazali się Bartosz
Kulpa, Małgosia Muszyńska i Patrycja Roszak i odebrali dyplomy z
rąk pani Ady Korzonek – Buczmy.
Co prawda zabrakło nagród dla
uzdolnionych artystycznie, ale występujący w programie artystycznym muszą zadowolić się na razie
oklaskami widzów. Taki program,
wokalno-taneczny, przedstawiła

liczna grupa uczniów przygotowana
przez panią Ewę Kwiatanowską.
WGIMNAZJUM
TEŻ CZABAN
Kilka godzin wcześniej rozdano
stypendia w gimnazjum. Tutaj najlepszą uczennicą okazała się Joasia
Czaban z klasy IIIb, ze średnią ocen
5,60! Aleksandra Mucha uzyskała
5,48, Hanna Ciebiera – 5,40, Julita
Węgrzanowska – 5,10, Maja Biały –
5,04, Małgorzata Ram – 5,03, Natalia
Gajdzis – 5,02, Piotr Niedźwiedzki –
5,00, Magdalena Pińska – 4,98, Michał Piński – 4,93 i Agnieszka Kasprowiak – 4,80.
Prymusom pozostaje walczyć o
polepszenie lub utrzymanie pozycji,
innym o wejście do tego parnasu.
Kazimierz Rynkiewicz
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Administrator kalkulowa³, gmina nie

Radni zaskoczeni

(£OBEZ) Dzisiaj ma zapaœæ
decyzja dotycz¹ca umowy,
zawartej pomiêdzy Gmin¹ a
firm¹ „Administrator”,
na zarz¹dzanie lokalami
u¿ytkowymi.

Już na poprzedniej sesji, przy
uchwalaniu budżetu, radni skrytykowali tę umowę i zarzucili burmistrzowi niegospodarność przy jej
zawieraniu. Na posiedzeniach komisji, które odbyły sie w zeszłym tygodniu, wiceburmistrz Ryszard Sola
informował, że władze miejskie mają
zamiar umowę na zarządzanie tymi
lokalami wypowiedzieć. Sprawa ta
była ponownie omawiana na ostatniej sesji, w trakcie wyjątkowo burzliwej dyskusji.
Radny Bogdan Górecki zapytał,
czy umowa zawarta z firmą Hanny
Janiec będzie rzeczywiście wypowiedziana, a jeśli tak, to kiedy. Wiceburmistrz Ryszard Sola powiedział,
że po przeanalizowaniu umowy, gmina i „Administrator” postanowiły ją
renegocjować, gdyż będzie to korzystne dla obu stron. Innego zdania
był radny Leszek Gajda
- Uważam, ze nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę umowę wypowiedzieć i to w lutym. W tej chwili jest to
przeciąganie sprawy w czasie, bo
przecież jeśli strony dojdą do porozumienia, wypowiedzenie można
cofnąć w każdej chwili. Wypowiadając umowę w pewien sposób zabezpieczamy interes gminy. - mówił.
- Jeśli dogadamy się do wtorku
(28 lutego), to po co umowę wypowiadać, jeśli do porozumienia nie
dojdzie, to umowę wypowiemy. –
odpowiadał Ryszard Sola.
Radny Kazimierz Chojnacki poparł wniosek Leszka Gajdy. Chciał
też dowiedzieć się, jakie nowe stawki za zarządzanie zaproponowała
gmina.
- Jeśli zejdziemy z 1.68 do 1.40
złotych za metr, to jest żaden interes
dla gminy. – mówił.
Wiceburmistrz zapewniał, że obniżenie stawki nie będzie o 20 groszy
za metr, ale znacznie więcej.
Stanowisko przedmówców podzieliła radna Krystyna Bogucka –
Aneksowanie umowy niczego nie
zmieni. Zasady muszą być proste,
jasne i przejrzyste. To co było zrobione wcześniej aneksem, w styczniu, co miało przynieść oszczędności, to trzeba sobie jasno powiedzieć

– to nie były żadne oszczędności.
Wydzielono spod zarządzania firmy „Administrator” kilka obiektów, w tym trzy wiaty. Proszę więc
mówić jasno, że tak naprawdę to
żadnych oszczędności nie było.
Przez takie zarządzanie umyka nam
co godzinę metr chodnika w mieście. – wyliczała.
- Nawet jeśli w lutym wypowiemy umowę, to i tak przez sześć miesięcy - bo taki jest okres wypowiedzenia - będziemy musieli płacić tą
wyższą stawkę. Jeżeli dojdziemy do
porozumienia, to już od 1 marca ta
stawka będzie niższa i będą to wymierne oszczędności. - tłumaczył
wiceburmistrz.

Przewodnicząca rady Elżbieta
Kobiałka przypomniała: - W 2005
roku nie było w planie zlecenie
tego zadania firmie zewnętrznej,
wiec „kłania” się Ustawa o finansach publicznych, bo takiej kwoty
w budżecie nie zaplanowano. Jednocześnie chcę zauważyć, że z
chwilą zlecenia tego zadania na
zewnątrz nic się nie zmieniło, zatrudnienie w urzędzie jest takie
same jak było. To nas dziwi i zaskakuje, że próbuje się wytłumaczyć
coś, co jest proste i oczywiste, a
była to po prostu niegospodarność od początku do końca. Umowa ta nie była w ogóle analizowana. – powiedziała.

W tym momencie radni usłyszeli, że niemożliwe jest wypowiedzenie części umowy dotyczącej tylko lokali użytkowych,
bowiem umowę na zarządzanie
podpisano jako całość, na lokale
użytkowe i mieszkalne. Wypowiedzenie jej spowoduje konieczność
przeprowadzenia kolejnego przetargu na cały zasób lokalowy gminy. Radni tą sytuacją byli zdumieni i „pogratulowali” burmistrzowi
pomysłu.
- Jeżeli wyrzuca się w błoto, bo
tak trzeba powiedzieć, kilkadziesiąt tysięcy złotych i podpisuje
umowę niekorzystną dla naszej
gminy, to pytam – czy to jest gospodarność? To jest niegospodarność i jestem ciekaw, kto poniesie
konsekwencje służbowe. – pytał
radny Kazimierz Chojnacki.
Wiceburmistrz Ryszard Sola wyjaśniał, że kwota zaproponowana
przez „Administratora” za zarządzanie została przez firmę dokładnie
skalkulowana i przeliczona.
- Chciałam zapytać, jaka była
kalkulacja ze strony gminy, jaka była
cena za metr zaproponowana przez
gminę. – dociekała radna Krystyna
Bogucka.
Zapadła cisza. Okazało się, że
takiej kalkulacji gmina nie zrobiła i
na tym zdumiewającym „odkryciu”
zakończyła się dyskusja. W tej
chwili możemy jedynie czekać na
wyniki negocjacji.
S.M.

Miejscowoœci by³y, ale nieoficjalnie
(ŁOBEZ) Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej radni podjęli
uchwały dotyczące ustalenia
urzędowych nazw dla Polakowa i Kołdrąbu. W uzasadnieniu
napisano, że w gminie Łobez
znajdują się te dwie zamieszkałe od wielu lat miejscowości,
nie ujęte w urzędowym wykazie. Sytuację tę należało prawnie uregulować, więc po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami Polakowa i Kołdrąbu podjęto stosowne uchwały, a gminie przybyło miejscowości. Polakowo jest chyba
najmniejszą, bo zamieszkałą
przez jedną rodzinę, miejscowością w gminie.
SM
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Mo¿na
zapisywaæ
dzieci do
przedszkola
(ŁOBEZ)
Przedszkole
Miejskie Nr 1
im. Krasnala
Hałabały w
Łobzie ogłosiło, że od marca
można zapisywać dzieci do
przedszkola
na rok szkolny 2006/2007. Karty
zgłoszenia dziecka są dostępne w
sekretariacie przedszkola (ul. Mickiewicza 11). Zapisy będą trwały od
1 marca do 30 kwietnia br.
(r)

PO szykuje
siê do
wyborów
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Stado Ogierów za ponad 4 mln z³

M³otek nie stukn¹³

(ŁOBEZ) Przetarg na Stado
Ogierów w Łobzie odbył się 23 lutego br. Nie doszedł do skutku, gdyż
nie było chętnych do jego kupna.
Od dawna zapowiadana sprzedaż Stada Ogierów w Łobzie nie

doszła do skutku. Nieruchomość
złożoną z kilku działek o powierzchni prawie 20 hektarów i zabudowań wyceniono na 4 miliony
316 tys. zł. Pomimo zapewnień kierownika tutejszej Jednostki Go-

spodarczej Zasobu Tadeusza Jóźwiaka, że są zainteresowani kupnem obiektu, nikt nie pojawił się na
przetargu zorganizowanym w dniu
23 lutego w siedzibie oddziału
ANR w Szczecinie.
KAR

Zgin¹³ so³tys Wiewiecka

samorz¹dowych

(WĘGORZYNO) Do tragicznego wypadku doszło na ulicy wylotowej Węgorzyna. Zginął w nim sołtys
Wiewiecka Ryszard Lenik.
Do wypadku doszło 21 lutego, o
godz. 11.15, na drodze wylotowej z
Węgorzyna na Drawsko Pomorskie.
Sołtys wyjeżdżał z sąsiadami z Węgorzyna ulicą Drawską. Z Draw-

(POWIAT) Platforma Obywatelska w powiecie łobeskim
szykuje się do wyborów samorządowych. Już powołała pełnomocników gminnych, którzy
mają organizować wybory w
gminach powiatu łobeskiego.

Wezm¹ kredyt
na budowê gimnazjum

Pełnomocników powołał Zarząd Koła PO w Łobzie, na spotkaniu w dniu 20 lutego. Pełnomocnicy będą mieli miedzy innym za zadanie ustalenie kandydatów na listy wyborcze, organizację kampanii wyborczej itd.
Zostali nimi: w gminie Łobez Ryszard Sola (leśnik, radny powiatu); w gminie Resko - Arkadiusz Czerwiński; w gminie Węgorzyno - Waldemar Konefał; w
gminie Dobra - Wiesław Bernacki; w gminie Radowo Małe - Jan
Zdanowicz.
Wybory wewnętrzne w gminach mają odbyć się między 17
lutego a 10 marca, zaś wybory
w powiatach odbędą się w okresie od 17 marca a 13 kwietnia.
Zjazd Regionu Zachodniopomorskiego ustalony został na
dzień 22 kwietnia.
(k)

(WĘGORZYNO) Gdy okazało się,
że Unia Europejska nie dofinansowuje
budowy szkół, węgorzyńskim radnym
pozostało wziąć kredyt i zbudować gimnazjum za własne pieniądze.
Sztandarowa inwestycja gminy –
budowa gimnazjum - zapowiadana od
początku kadencji, nie miała szczęścia w
realizacji. Władze liczyły, że uzyskają
pieniądze z szumnie zapowiadanych
programów Unii Europejskiej. Okazało
się, że Unia – owszem – chętnie dołoży
do szkoleń, ale nie do budowy szkół.
W związku z tym, na ostatniej sesji
radni upoważnili burmistrza do zaciągnięcia w latach 2006 – 2008 zobowiązań finansowych do kwoty 6 milionów
złotych, z przeznaczeniem na tę inwestycję.
Nawiązując do tej sprawy radna Joanna Stasiak powiedziała, że budowa jest
jak najbardziej uzasadniona, gdyż nawet
w ankiecie, którą wypełniali rodzice
dzieci szkoły podstawowej, jako największą wadę szkoły wskazali panująca
ciasnotę i obecność uczniów starszych,
którzy źle wpływają na dzieci. Radna
ubolewała, że plany budowy przecią-

ska do Węgorzyna wjeżdżał samochód ciężarowy Volvo z naczepą. Kierował nim 32-letni
mieszkaniec gminy Prabuty. Na
skrzyżowaniu z ul. Południową,
nie mając pierwszeństwa, skręcił
w tę ulicę, wprost na jadącego
Tarpana, którym kierowała Dorota
T. z Wiewiecka. Nie miała szans na

gnęły się tak długo i nie wie, czy doczeka
się ich realizacji.
- Obawiam się, że jak przyjdzie nowa
rada, to ten projekt zostanie odsunięty.
– mówiła.

reakcję. Doszło do czołowego
zderzenia. Siedzący obok niej sołtys pod wpływem uderzenia wypadł przez przednią szybę i poniósł śmierć na miejscu. Kierująca
Tarpanem Dorota T. oraz pasażer
Czesław T. z obrażeniami trafili do
szpitala w Drawsku Pom. Zmarły
Ryszard Lenik miał 55 lat. KAR

Wiceburmistrz Ryszard Brodziński zapewnił, że wbicie pierwszej
łopaty na budowie nastąpi w czerwcu. Inwestycja ma być zakończona w
2008 roku.
KAR
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Obiektywizm czy wazeliniarstwo?
Nawiązując do Pana Rynkiewicza twórczości w numerze 7 starego jak
powiat Tygodnika Łobeskiego. Mianował się pan komentatorem życia publicznego, który pokazuje obraz rzeczywistości. Mam pytanie czyjej rzeczywistości, bo uważam, że nie jest to obraz rzeczywistości w pojęciu wszystkich
czytelników. Mam wrażenie, że „komentator” chwali tych, którzy i jemu
sprzyjają. Może prawdziwym obrazem rzeczywistości są publikacje listów, w
których „mieszkańcy” powiatu łobeskiego ganią jeden z tygodników łobeskich,
a zachwalają i dziękują staremu tygodnikowi i jego wydawcy, ot tak za to, że
jest. Czy to nie dziwne? Nie, nie dziwne - NORMALNE.
Mieszkam w Krzemiennej gm. Dobra i pragnę pogratulować pani Lucynie
Cywce awansu, ktokolwiek nazywa to inaczej, bo nie każda ucieczka kończy
się w Warszawie, niektóre nawet z Nowogardu kończą się tylko w Łobzie,
prawda redaktorze?
Więcej obiektywizmu, mniej wazeliniarstwa, a komentarz będzie odzwierciedlał rzeczywistość, czego Panu, sobie i mieszkańcom naszego powiatu życzę.
Z poważaniem Krzysztof Krulig
Od redaktora: Oczywiście, że „nie jest to obraz rzeczywistości w pojęciu
wszystkich czytelników”. Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Także pana obraz jest pana rzeczywistością i możemy się tylko pospierać,
ilu mieszkańców go podziela. To był list czytelnika i trudno, bym wyciął z niego
ocenę dotyczącą tego, jak i o czym piszą gazety. Gdybym to ja napisał, to proszę
mi wierzyć, analiza byłaby dużo bardziej przygnębiająca (chodzi o rolę prasy
w życiu społecznym), i podpisałbym się. W tej sprawie proszę więc dyskutować z czytelnikami, a raczej z ich opiniami, a nie ze mną. Równie dobrze
mógłbym zakwestionować pańskie nazwisko, bo nie podał pan żadnych danych
do kontaktu. Może więc za tym listem kryje się kolega pani L.C.? Widzi pan,
jak łatwo można podważyć wiarygodność osób piszących, jeżeli nie patrzy się
na problemy, o jakich piszą, a tylko na osoby. A zajmujemy się problemami.
Patrząc przez ten pryzmat – mogę panu zlecić „obiektywne” wymienienie dokonań pani Lucyny Cywki w powiecie w dziedzinie turystyki. Sam jestem ich
ciekaw i opublikuję je w całości. I na koniec – ja nie mam kompleksów Warszawy,
bo ją trochę znam. Czytelnik, tak jak pan, miał prawo wyrazić swoje zdanie i
tylko tyle. Mnie nie interesuje, czy to jest awans, czy ucieczka, tylko co kto
robi i po sobie zostawia. Można wiele zrobić w Łobzie lub Krzemiennej, i niewiele w Łobzie i w Warszawie.
Kazimierz Rynkiewicz

Szanowna redakcjo

Mam już dość!!!

Sprawa dotyczy beztroskich właścicieli psów. Spacerując po ulicach
Łobza, nie boję się bandytów – boję się
psów. To jest jakaś „kosmiczna” plaga, wszędzie biegają czworonogi bez
smyczy i kagańca, a za nimi dostojnym
krokiem kroczą ich właściciele. Zapytani, dlaczego ich pupile – sięgający mi
pasa – w taki sposób zażywają spaceru, patrzą na człowieka jak na debila i ze stoickim spokojem odpowiadają, zawsze i wszyscy jednakowo:
„On nie jest groźny, nie ugryzie”.
Właśnie takie pieseczki dwukrotnie
dotkliwie mnie pogryzły. Nie jestem
histeryczką, nie mam nic przeciwko
psom, sama przez 20 lat takowe miałam, ale chciałabym poruszać się po
moim mieście normalnie, w poczuciu
bezpieczeństwa. Służby porządkowe też się tym nie interesują. Ostatni

raz pracownika Straży Miejskiej widziałam może pół roku temu, a policjanta patrolującego ulicę to chyba
trzy czy pięć lat temu (może mam
pecha?). Raz zadzwoniłam na komisariat. Wybierałam się do koleżanki i
doszłam do Węgorzyńskiej. Dalej
stop, tam biegają całe watahy. Zawróciłam, do koleżanki dotarłam samochodem. Zadzwoniłam na komisariat.
Policjant wypytał mnie o nazwisko,
adres i obiecał, że po zakończonej interwencji przyjadą. Nie przyjechali.
Na koniec zwracam się do właścicieli
psów – opamiętajcie się! Od służb do
tego powołanych żądam zajęcia się
sprawą. Jak się ma psa, to trzeba być za
niego odpowiedzialnym. Po ulicach
chodzą ludzie, którzy mają prawo bać
się takich psów i takich właścicieli.
Mirosława Tuszyńska, Łobez
Łobez 27 lutego 2006r.

WYJAŒNIENIE
W artykule pt. „Pracownicy bronią szefa” zamieszczonym w „Tygodniku Łobeskim” z dnia 14 lutego 2006 r. na skutek nieprecyzyjnego przekazania informacji do gazety, redakcja mogła wyciągnąć
wniosek, że publikacja listu pracowników Urzędu Miejskiego będzie
opłacona ze środków gminy. Intencją pracowników, od samego początku, było pokrycie kosztów publikacji ze środków własnych a nie
publicznych.
Po wyjaśnieniach obu stron, tj. redakcji i pracowników uznano
temat za zakończony.
Redakcja i pracownicy UM
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Czy mo¿na umrzeæ z g³odu w XXI wieku?
Okazuje siê, ¿e to mo¿liwe.

Co się z nami porobiło...
W dniu 28 stycznia 2006r. w
Łobzie, w jednym z mieszkań odnalezione zostały zwłoki starszej kobiety. Postępowanie w sprawie tego
zgonu prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Łobzie. Jako, że nie
można było ustalić, jaka była przyczyna zgonu starszej pani, zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok.
Na tej właśnie podstawie ustalono, że
starsza pani zmarła z... głodu.
Cóż, odeszła jeszcze jedna staruszka. Nasuwa się jednak nieodparcie pytanie: dlaczego w taki sposób?
Czy nie było nikogo, kto mógłby jej
pomóc? Dlaczego nikt się nią wcześniej nie zainteresował?
Starsza pani nie mieszkała samotnie. W tym samym mieszkaniu
był syn. Dookoła sąsiedzi. I najważniejsze – sześcioro dzieci. Rozrzuconych co prawda po kraju, ale dlaczego zapomniały o matce?
Te dzieci, sąsiedzi i inni, którzy
znali starszą panią twierdzili, że nie
otwierała nikomu drzwi, była bardzo nieufna. Zdarzało się, że komuś,
kto do niej zapukał, odpowiadała
wulgarnie, chociaż nigdy wcześniej
tak się nie zachowywała. Czy ktoś
zadał sobie wówczas pytanie - dlaczego postępowała w taki sposób?
Dlaczego zachowuje się w taki sposób, chociaż kiedyś była inna, życz-

liwa ludziom? Chyba jednak nikt pytania nie zadał, bo przecież starsza
pani umarła.
A starsza pani zwyczajnie była
ciężko chora. I nie trzeba być lekarzem czy człowiekiem nadzwyczajnie inteligentnym, żeby wiedzieć, że
taka zmiana w zachowaniu starszej
osoby zazwyczaj nie jest spowodowana zmianą „charakteru” na starość. Zmiany w jej zachowaniu nie
zaszły nagle. To był proces, który
trwał kilka lat. Ona sama, dlatego że
była chora, uważała, że niczyjej pomocy nie potrzebuje.
Opisuję tę historię w jednym celu.
Rozejrzyjmy się wokół nas, popatrzmy na naszych bliskich, na naszych
sąsiadów. Zastanówmy się, czy ktoś
nie potrzebuje naszej pomocy. Może
uratujemy komuś życie? A może uratujemy własne sumienie?
Starsza pani miała sześcioro dzieci. Nikt jej nie pomógł... A to przecież
XXI wiek i wszyscy jesteśmy ludźmi.
Gdzie się podziało człowieczeństwo?
To „coś”, co wyróżnia nas, ludzi, i
sprawia, że możemy nazywać się
“homo sapiens”. Wszyscy będziemy
kiedyś starzy. Wiem, że to truizm. Pomyślmy jednak, czy ktoś z nas chciałby umierać samotnie, bez jakiejkolwiek pomocy, przez wiele dni konać z
głodu?
Czytelniczka

UWAGA MIESZKAŃCY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Teren naszego województwa, a tym samym cały nasz kraj, znalazły się
w bezpośrednim zasięgu niebezpiecznego wirusa ptasiej grypy. Od
postawy nas wszystkich zależy, w jakim stopniu i z jakim skutkiem potrafimy obronić się przed tym niebezpieczeństwem.
Choroba ta przenoszona jest głównie przez dzikie ptactwo, a śmiertelnie atakuje kury, indyki, gęsi, kaczki, przepiórki i strusie. Dla ludzi,
którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z zakażonymi ptakami, wirus
nie jest groźny.
Znając rozwagę i mądrość naszego społeczeństwa –

APELUJĘ

1. Zachować rozsądek, nie wierzyć pogłoskom, nie ulegać panice.
2. Znajdując martwego ptaka - nie dotykać go, natychmiast powiadomić o tym pracowników urzędu gminy, straż miejską lub policję.
Obowiązek uprzątnięcia zwłok należy do służb gminnych.
3. Bezwzględnie unikać kontaktu z ptasimi odchodami, szczególnie
ptactwa dzikiego, a także z ich krwią bądź innymi wydzielinami.
4. Drób przeznaczony do spożycia, piec lub gotować.
Temperatura 70°C zabija wirusa.
5. Przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej.
6. Po zaobserwowaniu u siebie objawów grypopodobnych,
skontaktować się ze swoim lekarzem.
7. Będąc hodowcą drobiu:
- pamiętać, że ptaki zakażone wirusem: są osowiałe, mają duszności, kichają, mają opuchnięte zatoki podoczodołowe, zasinione grzebienie i dzwonki oraz biegunkę, a także przestają nieść jaja. Po stwierdzeniu
takich objawów, lub w przypadku padania ptactwa, nie dopuszczać nikogo do gospodarstwa i natychmiast powiadomić pracowników urzędu
gminy lub lekarza weterynarii;
8. Bezwzględnie przestrzegać wydawanych nakazów prawnych
i zaleceń specjalistów.
9. Pamiętać, że przez zaniedbanie, Wasze ptaki mogą zarazić
ptaki sąsiada.
Wojewoda Zachodniopomorski Robert Krupowicz
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Wioski dostan¹ pieni¹dze na mieszkañca

Przewrót w alkoholówce
chodzą, jeżdżą do sąsiednich wiosek
i proszą żeby na tej świetlicy mogły
gdzieś usiąść i odrobić lekcje – powiedział sołtys Bonina Waldemar
Zakrzewski.
Wygospodarowano dodatkowo
tysiąc złotych na zakup narkotestów
dla policji. Zmniejszono czas otwarcia punktu konsultacyjnego z 4 godzin na 2 godziny tygodniowo.
Dyskusja na temat punktu konsultacyjnego wzbudziła sporo emocji, gdyż kilku radnych było przeciwnych takiemu rozwiązaniu.
- Proszę radnych, żeby jeszcze raz
przemyśleli, czy to zmniejszenie z 4
na 2 godziny ma być karą czy przemyślaną decyzją. Uważam, że te
cztery godziny w tygodniu to minimum. – apelował radny Henryk
Musiał.

(£OBEZ) Po trwaj¹cych kilka miesiêcy dyskusjach
i sporach, na temat bud¿etu „alkoholówki”, po
wprowadzeniu w nim kilku istotnych zamian, projekt
ten na ostatniej sesji, ³obescy radni przyjêli.
Najważniejsza zmiana dotyczy
przekazania większych pieniędzy
radom sołeckim, które będą mogły
decydować jak te środki wydać,
oczywiście w zakresie profilaktyki
alkoholowej.
Projekt budżetu, wraz z poprawkami zaproponowanymi przez radnych, był omawiany w zeszłym tygodniu na wszystkich komisjach.
Szczególnie burzliwa dyskusja miała miejsce na komisji obszarów wiejskich, na której byli obecni sołtysi.
Część z nich opowiadała się za dotychczasowym podziałem środków, czyli aby pieniądze trafiały do
świetlic wiejskich i były przeznaczane na dożywianie dzieci. Natomiast sołtysi z wsi, w których takich
świetlic nie ma, zgadzali się z propozycjami radnych, żeby pieniądze
były dzielone sprawiedliwie, między wszystkie sołectwa. W puli jest
ponad 50 tysięcy, ma to być podzielone na wszystkich mieszkańców
łobeskich wsi.
Z wyliczeń wynika, że na „głowę”
wypada po około 13 złotych rocznie.
Poszczególnym sołectwom pieniądze te będą przyznawane proporcjonalnie, a rady sołeckie lub społeczność danej wsi zadecyduje, czy
przeznaczać je na dożywianie dzieci,
czy na inne cele, na przykład wyjazd
do kina lub na basen.
Najwięcej zmian do budżetu zaproponowała komisja spraw spo-

łecznych i ten właśnie wniosek był
głosowany na sesji. Proponowane
zmiany dotyczyły: określenia stawki
wynagrodzenia wychowawcy w
świetlicy socjoterapeutycznej w
wysokości 20 złotych za godzinę
(było 23 zł), określenia wynagrodzenia członków komisji w wysokości
80 złotych za posiedzenie (było 95).
Te oszczędności, wraz z kwotą
prawie 40 tysięcy przeznaczanych
do tej pory na dożywianie przekazano sołectwom na dofinansowanie
działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
-Chodzi o to aby podział środków był sprawiedliwy i wszyscy
dostali po równo. Wygospodarowano kwotę około 50 tysięcy złotych i
nie ma w tej chwili możliwości zwiększenia jej. Może niektórzy sołtysi
poczują się pokrzywdzeni, ale jest to
obecnie najlepsze rozwiązanie. –
podsumowała przewodnicząca Elżbieta Kobiałka.
-Dyskusja na
komisji rejonów wiejskich była bardzo burzliwa, jedni byli za tym drudzy za innym. Myślę jednak, że ta
stawka po 13 złotych przyznawana
na osobę będzie sprawiedliwa. Po
podliczeniu okazało się, że są to w
przeliczeniu na wioskę zupełnie
przyzwoite pieniądze. Jeden z kolegów sołtysów powiedział, że żałuje,
że ma świetlice; niech sie kolega cieszy. Dzieci z wiosek, w których takich świetlic nie ma to jak żebraki

- Wniosek ten został wypracowany
w oparciu o fakty, że w miesiącu styczniu i lutym punkt właściwie nie działał,
a nie było żadnej informacji dla zainteresowanych. Na podstawie tego, komisja spraw społecznych doszła do wniosku, że ten czas jest za duży. Skoro dwa
miesiące punkt nie pracował, to wystarczą dwie godziny tygodniowo. tłumaczyła Elżbieta Kobiałka.
Radny Zbigniew Pudełko, który
temat kilka dni temu wywołał, próbował nieco złagodzić swoje poprzednie
wypowiedzi. Powiedział, że nie jego
intencją było ocenianie lub obrażanie
kogokolwiek, jednak to co stwierdził
było jednoznaczne – czterokrotnie
odwiedzał punkt konsultacyjny i czterokrotnie był on zamknięty. Przypomniał też o konieczności powstania
świetlicy w Świętoborcu.
S.M.
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.
MOTORYZACJA

 Sprzedam Peugout 206 Złoty
metalik rok prod. 2002, Pierwsza
rej. 2003. Pojemność 1.1, pierwszy właściciel, serwisowany. Tel.
091 397 22 71 po 15.
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 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 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

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

Kupię mieszkanie w Łobzie o pow.
około 50 mkw. (3 pokoje) w nowym
budownictwie. 091 397 57 23 po
godz. 20.

 Wykonujemy dekarstwo, ocieplenia - regipsy. Tel. 0505 941 765,
886 182 160

Sprzedam pawilon gastronomiczny o pow. 51 mkw., wszyskie
media, ul. 3-go maja. Tanio. Tel.
091 384 33 49.

Sprzedam mieszkanie w bloku
- kawalerka 36,5 mkw. I piętro w
cętrum łobza 091 397 5294.

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

Sprzedam dom jednorodzinny
60,15 mkw. + działka 502 mkw.,
bezczynszowe. Mechowo gm. Płoty. Tel. 663 664 592.

MIESZKANIA

 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w centrum Łobza. Tel.
505 142 003
 Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
 Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Schody i okna tel. 091 39 23 137.
Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Sprzedam 2/3 własnego domu parter (4 pok. o pow. 76,72 mkw.),
c.o gazowe, garaż wolnostojący.
Tel. 091 384 28 73.

INNE

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.

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

PRACA
Potrzebna kucharka do pracy nad
morzem w sezonie letnim. Tel. 091
386 43 97.
Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

Zatrudnię księgową z biegłą znajomością komputera oraz książki przychodów i rozchodów tel. 503 043 328.

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

PRACA

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

 Sprzedam część domu - 65
mkw., około 13 km od Gryfic lub
zamienię na mieszkanie w Gryficach. Tel. 608 595 113.
 Niechorze. wynajmę lokal na
działalność usługową lub handlową, ul. Pomorska. Tel. 091
386 33 68

SPORT
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Tenisiœci sto³owi na II miejscu w województwie

Obiecuj¹ce wyniki
sparingowe

(DOBRA) W dniu 21 lutego
reprezentacja chłopców ze Szkoły Podstawowej w Dobrej startowała w Finałach Wojewódzkich
IMS w tenisie stołowym, które
odbyły się w Złocieńcu. W zawodach startowało 8 najlepszych w województwie zespołów wyłonionych w drodze
wcześniejszych eliminacji. Po
bardzo zaciętych, stojących na
wysokimi poziomie meczach
nasz zespół zajął II miejsce zdobywając tytuł vice-mistrza województwa. Zespół startował w
składzie: Krystian Awgul, Wojciech Guźniczak, Paweł Drapikowski. Opiekun zespołu: Pan
Andrzej Blajer.
(k)

Micha³
Szwalec
wraca
z Pogoni
do Sparty

Ostre strzelanie przed lig¹
Sarmata Dobra – Ina Iñsko 15:1 (7:1)
W niedzielę, 26 lutego, o godz.
14.00, na sztucznej trawie w Rewalu,
Sarmata Dobra rozegrał kolejny
mecz sparingowy w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Mecz
zapowiadał się bardzo atrakcyjnie,
gdyż rywalem Sarmaty była drużyna
Iny Ińsko, bezkonkurencyjny lider
rozgrywek A Klasy, mająca po rundzie jesiennej 13 punktów przewagi
nad wiceliderem, murowany kandydat do awansu do Klasy Okręgowej.
Lecz jak to w sporcie bywa, o klasie
drużyny świadczy jej aktualna dyspozycja, a ta u zawodników z Ińska
w tym meczu była lekko mówiąc słaba. Wystarczy powiedzieć, że jeden

z nowych zawodników Sarmaty Jarosław Banasiak zdobył bramkę już
w 1 min. Meczu, a w 5 min. było już 3:0
dla Sarmaty i był to dopiero początek
festiwalu strzeleckiego zawodników
z Dobrej. Łącznie aż ośmiu z nich
wpisało się na listę strzelców bramek. Zawodnicy Sarmaty przewyższali swoich rywali w każdym punkcie piłkarskiego abecadła.
Przed tym spotkaniem odbył się
mecz dwóch drużyn IV ligowych, w
którym Wybrzeże Rewalskie Rewal
pokonało 2:1 Gryfa Kamień Pomorski
i właśnie Gryf będzie kolejnym rywalem Sarmaty. Mecz zostanie rozegrany na tym samym boisku w środę 1

marca o godz. 19.00 przy świetle. I
dopiero po tym meczu będzie można
powiedzieć, jaka jest aktualna dyspozycja zawodników Sarmaty.
Sarmata w meczu z Iną Ińsko zagrał w składzie: Smoliński, Jaszczuk,
Mioduszewski, K. Sadłowski, Dorsz,
Pacelt, Olechnowicz, Kieruzel, Zawilski, Banasiak, Padziński oraz Zapałowski, E. Kamiński, Graczykowski ,
Ł. Komorowski, D. Dzierbicki, Z.
Szkup. Trener: Tomasz Surma.
Strzelcy bramek dla Sarmaty: Graczykowski i Kieruzel po 3, Banasiak
i Olechnowicz po 2, Padziński, Dzierbicki, Kamiński, Zawilski po 1. 1 samobójcza. Sarmata.
(r)

Wœród 11 zespo³ów

„JONY i Spó³ka” najlepsi w halówce
(ŁOBEZ) 19 lutego w hali sportowo-widowiskowej w Łobzie odbył
się kolejny maraton piłkarski zorganizowany przez Gminne Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych w
Łobzie oraz działaczy sportowych z
Łobza.
Organizatorzy Otwartego Halowego Turnieju Piłki Nożnej w kat.
powyżej 15 lat przyjęli zgłoszenia od
11 zespołów z terenu gminy Łobez.
Uczestnikami tej wspaniałej zabawy
byli zawodnicy z zakładów pracy,
mieszkańcy wsi, miasta oraz młodzież szkolna i studencka. Zespoły
zostały podzielone na 2 grupy: Grupa A: BAJERN, LZS DALNO, PRZYJACIELE, HSV Łobez, KAMIKADZE. Grupa B: ALL-STARS, FC
TRAMPEKS,TELETUBISIE,GÓRYPAZURY, BO-DE, JONY i spółka.

Mecze rozgrywano systemem
“każdy z każdym” w grupie, czas
gry 10 min., mistrzowie grup zagrali
w finale, drużyny z 2 miejsca spotkały się w meczu o III miejsce. Po
rozegraniu 25 meczów w obu grupach najlepszymi zespołami były:
w grupie A: I miejsce - BAJERN, II
- HSV Łobez; w grupie B: I miejsce
- JONY i spółka, II - FC TRAMPEKS.
W meczu o III miejsce FC Trampeks pokonał HSV Łobez 3:0. Warto
nadmienić, że drużyna HSV składała
się chłopców uczących się w Gimnazjum Łobez oraz menedżera Leszka
Kotwickiego. W wielkim finale spotkały się zespoły BAJERN oraz
JONY i spółka. Po wielu emocjach i
wyrównanym meczu, spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0. Zwycięz-

cę poznaliśmy po wykonaniu rzutów karnych. Lepszymi egzekutorami okazali się zawodnicy JONY i
spółka, którzy wygrali 3:2. Skład
zwycięzców: Jacek, Kacper i Janusz
Skrobińscy, Adrian Lewicki, Norbert Kazimierczak i Marcel Kazimierowicz. I to oni zdobyli puchar za I
miejsce ufundowany przez pana
Zbigniewa Pudełko - przewodniczącego GZ LZS Łobez. Za miejsca II i
III fundatorem pucharów było Gminne Zrzeszenie LZS Łobez.
Spotkania sędziowali panowie
Stanisław Sumbar, Andrzej Belina,
Andrzej Mrozowicz. Słowa podziękowania należą się pracownikom hali sportowo-widowiskowej
za przygotowanie pomieszczeń,
porządek i miłą obsługę turnieju.
GZ LZS Łobez.
(r)

(WĘGORZYNO) Sparta wykorzystała wszystkie wolne terminy i
pomimo trudnych warunków zimowych rozegrała 4 mecze. Ich wyniki,
przed rundą wiosenną, są obiecujące.
Sparta może minioną rundę piłkarską zaliczyć do bardzo udanych.
Także poza boiskiem. Klubowi udało
się zorganizować w styczniu obóz
szkoleniowy. Po jego zakończeniu rozegrano pierwszy sparing z Remorem
Recz w Węgorzynie, zakończony wynikiem 2:2. Bramki strzelili Krzysztof
Nadkierniczny i Krzysztof Gwóźdź.
W połowie lutego doszło do rewanżu w
Reczu i tym razem Sparta zanotowała
zwycięstwo 3:0, po dwóch bramkach
Dariusza Nadkiernicznego i jednej Artura Samala, który zadebiutował w
Sparcie po przejściu ze Światowida.
Tydzień później rozegrano mecz na
boisku w Ińsku z Zorzą Dobrzany.
Sparta przegrała go 1:2 (bramkę strzelił
junior Jarek Konieczny) i to jest dotychczas jedyna porażka w sparinngach.
W minioną niedzielę rozegrano
mecz ze Światowidem w Łobzie, na
bocznym boisku. Sparta wygrała go 3:2,
chociaż nie zagrało w nim wielu podstawowych zawodników. Oczywiście, te
wyniki o niczym nie decydują. Liczą się
zwycięstwa w lidze. A ta już za dwa
tygodnie, jeżeli OZPN nie przesunie
terminu jej rozpoczęcia z powodu
wciąż trzymających mrozów.
Wciąż do końca nie wiadomo, w
jakich składach zagrają drużyny powiatu swoje pierwsze mecze. Zawodnicy
ciągle jeszcze zmieniają barwy klubowe, szukając swojego miejsca, kuszeni
różnymi propozycjami. Nie wiadomo,
czym skuszono kapitana Sparty Sławka Nowaka, ale rozpoczął treningi w
Piaście Chociwel. Piast kaperuje zawodników po tym, jak do Astry Ustronie Morskie odeszli Grochulski i Sideł.
Odejście Nowaka nie powinni osłabić
Sparty, gdyż jego miejsce zajęli tak doświadczeni zawodnicy jak Artur Samal i
Daniel Romańczyk, który wrócił z Radovii Radowo Małe. Dużym wzmocnieniem powinien być Michał Szwalec, który po grze w Pogoni wraca do Sparty,
której był wychowankiem.
KAR
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SAMORZ¥DOWCY
z £OBZA
w FINA£ACH
MISTRZOSTW
POLSKI!
W dniach 23-25 lutego reprezentacja samorządowców z
Łobza uczestniczyła w X Eliminacjach Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych i
Oświaty w Halowej Piłce Nożnej
drużyn 5 osobowych. Do eliminacji zgłosiło się 11 zespołów strefy
północno-zachodniej.
Drużyny zostały podzielone na
dwie grupy eliminacyjne:
W grupa pierwszej, w której
zagrał Łobez, padły wyniki:
Łobez-Tczew 2:0, Łobez-Ostrzeszów 1:0, Łobez-Myslibórz 5: l,
Łobez- Szczecin 4:0, Łobez-Starostwo Września 4:0, TczewMyślibórz 1:2, OstrzeszówSzczecin3:l,
ST.
WrześniaTczew 2:0, Tczew-Szczecin 5:2 ,
Ostrzeszów - Myślibórz 5:0,
Szczecin -Września 0:1, TczewOstrzeszów 1:6, MyślibórzSzczecin 1:2.
I miejsce zajął Łobez, zbierając 15 pkt. (br. 16:1). Do finałów awans zdobyły po 3 najlepsze
zespoły z każdej grupy. Niespodzianką było odpadnięcie dwóch
finalistów MP z 2005 r. - Grodziska Wlkp. oraz Starostwa Powiatowego Wrześni.
W grupie finałowej drużyna z
Łobza przegrała 3 mecze: z Wrześnią 1:2, Koszalinem 0:2 oraz
Tczewem 2:4.
W finale Police pokonały zespół z Koszalina rzutami karnymi
10:9; w normalnym czasie mecz
zakończył się rezultatem 3:3. Koszalin prowadził kilka minut przed
końcem spotkania 3:0.
Finały Mistrzostw Polski odbędą się w dniach 11-14 maja br.
w Brennej k. Wisły. Powodzenia
Łobuziacy!
Drużyna z Łobza wystąpiła w
składzie: A. Jurzysta, G. Urbański, T. Sikora (kapitan), M.
Urbański, A. Kogut, M. Włodarz,
B. Osieczko, G. Pawlak, A. Mrozowicz, Z. Urbański.
Dziękuję chłopakom za ten
sukces, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dzięki za
telefony i gratulacje od tych, którzy byli za nami cały czas. Z.
Urbański - kierownik drużyny. (r)
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Rozmowy z trenerami: pi³ka no¿na – Andrzej Belina

Dzieci garn¹ siê do sportu
Z trenerem Andrzejem
Belin¹ rozmawia uczennica
gimnazjum Patrycja
Kotwicka.
Pan Andrzej Belina należy do
grona osób najbardziej związanych
z piłką nożną i klubem “Światowid”.
Z podziwem należy zauważyć, iż pan
Andrzej rozpoczynał swoją karierę
prawie… pół wieku temu. W kronikach miasta zapisał się złotymi zgłoskami, jako najlepszy piłkarz i snajper w historii “Światowida”. Dziś
pan Andrzej daje dowód silnego
przywiązania do macierzystego klubu. Objął szkoleniem najmłodszą
grupę piłkarską - drużynę trampkarzy. Swoje nabyte umiejętności techniczne i zamiłowanie do futbolu
przekazuje najmłodszym adeptom
piłki nożnej.
Patrycja Kotwicka - Przyjął pan
na siebie nowy obowiązek - trenera
grupy trampkarzy. Czy warto było?
Andrzej Belina - Oczywiście, że
warto. Chciałbym zauważyć, że moja
działalność nie jest finansowana,
robię to społecznie dla dobra łobe-

skiej piłki nożnej. Grałem 20 lat w
reprezentacji „Światowida” i mam
doświadczenie w tej dziedzinie.
Chcę przekazać tym młodym chłopcom całą swoją wiedzę na ten temat.
W pewnym stopniu wolą przychodzić do mnie, niż sięgać po papierosy, alkohol czy narkotyki.
P.K. - Piłka nożna to najpopularniejszy sport na świecie. Czy także w
Łobzie? Czy chłopcy interesują się
futbolem?
A.B. - Żeby tylko się interesowali…, garną się, przychodzą. Mam 20,
30-osobową grupę. To trochę za
dużo, ale przecież nie można odsunąć młodego człowieka od sportu.
Potrzebne jest również wsparcie finansowe, bez tego nie zapewnię im
np. hali na treningi w okresie zimowym. Wprawdzie dużą pomocą finansową wspiera nas Gmina, ale to
wciąż za mało. Nawet gdyby dawali
cztery razy tyle ile dają, to na pewno
poszłoby z pożytkiem. Wspierają
mnie i chłopców również: Marian
Szyjka, Zdzisław Urbański, Stanisław Przybylak, Stanisław Sumbar,
no i oczywiście Zdzisiu Bogdanowicz. Ile mogą, to pomogą. Przepraszam tych, których nie wymieniłem.

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.

P.K. - Jak pan organizuje grupę
i zajęcia, gdzie i kiedy?
A.B. - W chwili obecnej nie zależy to ode mnie, ani od klubu.
Przeciętnie trening jest dwa razy
w tygodniu na hali i tak pozostanie do okresu letniego. Później zaczniemy ćwiczyć na stadionie.
P.K. - Na jakie elementy zwraca
pan uwagę na treningach?
A.B. - Jest to przede wszystkim
zabawa. Adept musi poznać technikę piłkarską: główkowanie, kiwanie, odbiór. Dopiero w dalszym
szkoleniu nauczy się taktyki,
ustawienia, obrony, ataku…
P.K. - A baza? Moim zdaniem
nowym zjawiskiem w piłce są boiska o sztucznej nawierzchni.. Co
Pan o tym sądzi?
A.B. - Moim największym marzeniem jest to, aby w Łobzie powstało takie boisko. Mamy oczywiście piękną halę, ale to wciąż
mało. Na dodatek nie jest ona do
końca wykorzystywana. Wprawdzie są organizowane turnieje, ale
nie są one zarejestrowane. Wciąż
jest za mało siatkówki, koszykówki, a już nie wspomnę o piłce ręcznej,
której w naszym mieście się nie trenuje, nie wiem, z jakich powodów. I
znowu wracamy do finansów, jest
ich wciąż za mało.
P.K. - Jaki system rozgrywek
czeka młodych trampkarzy?
A.B. - Jest to „dziedziczone”
wiekowo. 11-13-latki grają jako
trampkarze, w wieku 15 lat stają się
juniorami, później seniorami itd.
Chciałbym się również pochwalić,
że po okresie jesiennym zajmujemy
pierwsze miejsce.
P.K. - Teraz najtrudniejsze pytanie. Przyczyny bardzo niskich notowań łobeskiej piłki nożnej w kategorii seniorów i juniorów?
A.B. - Po pierwsze, jest mało
działaczy z prawdziwego zdarzenia,
którzy chcieliby działać. Jest kilku
zapaleńców, ale żeby być działaczem trzeba mieć cel i do tego celu
dążyć. Nie chciałbym wypowiadać
się więcej na ten temat.
P.K. - Panie Andrzeju, życzę
dużo optymizmu i wiary w zwycięstwa “Światowida”. Prosimy o dalsze przekazywanie wzorca dobrego
piłkarza. Może w Łobzie objawi się
talent na miarę: Ronaldinho, Owena, czy Olgierda Moskalewicza ze
Świdwina.
A.B. – Dziękuję.
Od redakcji: Łobeskiej piłce
nożnej skromnie życzymy, by pokazały się talenty na miarę Andrzeja
Beliny.
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O LUSTERKO ZA BLISKO
KIESZONKOWIEC
AUTOBUSOWY
(PRZEMYSŁAW) W autobusie
szkolnym, około godz. 15.30, na odcinku Przemysław - Naćmierz, nieznany
sprawca dokonał kradzieży torebki z
zawartością prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu Polonez,
telefonu komórkowego Nokia C-3510i
oraz okularów leczniczych, łącznej
wartości 500 zł na szkodę Barbary G.

KIESZONKOWIEC KOLEJOWY
(RUNOWO POM.) 20.02.br. w
godz. od 12.25. do 12.35 w pociągu
relacji Szczecin - Białystok, przed
stacją Runowo Pom. nieznany
sprawca dokonał kradzieży z kieszeni kurtki portfela z zawartością dowodu osobistego i pieniędzy w kwocie 60 zł na szkodę Stanisława M.

KIESZONKOWIEC SKLEPOWY
(ŁOBEZ) 18.02.br. w godz. 13:0014:00 w Łobzie, przy ul. Obr. Stalingradu, na terenie sklepu Netto nieznany sprawca wykorzystując tłok
panujący w sklepie z kieszeni kurtki
Tadeusza J. dokonał kradzieży telefonu komórkowego Nokia 6230 koloru srebrnego wartości 400 zł na
szkodę Agencji Nieruchomości Rolnych, Biuro Terenowe w Łobzie.

(STRZEMIELE) 21.02.br. o godz.
16.00 na drodze Strzmiele – Smorawia, Anna W., kierując samochodem
osobowym BMW zjechała na przeciwny pas ruchu zderzając się lusterkami z samochodem osobowym VW.
Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

PONIÓS£ ROWERY
(RESKO) W okresie od 20.02.br.
godz. 22:00 do 21.02.br. godz. 6:30 w
Resku, przy ul. Bol. Prusa, nieznany
sprawca, po uprzednim zerwaniu
uchwytu kłódki stanowiącej zabezpieczenie drzwi wejściowych do
piwnicy, wszedł do wnętrza, skąd
zabrał w celu przywłaszczenia rower
górski koloru czerwonego o nazwie
Quatrum wartości 880 zł oraz rower
młodzieżowy o nieustalonej nazwie
koloru szarego wartości 700 zł.
Łączna suma strat 1580 zł na szkodę
Marii W. W ten sam sposób sprawca
dostał się do drugiej piwnicy, czym
działał na szkodę Roberta B., lecz nic
stamtąd nie zabrał.
W dniu 21.02 o godzinie 18.55 Jan
W. powiadomił o kradzieży z włamaniem w okresie od 20.02 godz. 11.00
- 21.02 godz. 18.30, do piwnicy, poprzez przecięcie skobla, skąd nieznany sprawca dokonał kradzieży
roweru górskiego Grand Junior o nr
ramy FT 50467370, wart. 400 zł na
szkodę zgłaszającego.

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

ZGIN¥£ W CHOCIWLU,
ZNALEZIONO W DOBROPOLU
(DOBROPOLE) W dniu
22.02.2006 r. około godz. 8:30, w okolicy żwirowni koło Dobropola ujawniono samochód marki VW Golf
pochodzący z kradzieży na terenie
Chociwla.

ZA ZNÊCANIE
DO ARESZTU
(RESKO) 22.02.br. Sąd Rejonowy w Łobzie zastosował środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesięcy wobec Dariusza
S. (zam. M. gm. Resko) za znęcanie
się nad rodziną.

KOMÓRKOWIEC
(ŁOBEZ) 23.02.br. około godz.
17:15 w Łobzie, w mieszkaniu przy
ul. Niepodległości, Radosław K.
(bez stałego miejsca zameldowania) dokonał kradzieży telefonu
komórkowego Nokia 3510i wartości 200 zł, czym działał na szkodę
Wojciecha D.

ZA W¥SKA DROGA
(RESKO) 23.02.br. o godzinie
10.20 na ulicy Boh. Warszawy w
Resku, Roman K. (zam. R.) kierując
samochodem osobowym Nissan w
trakcie wykonywania manewru wyprzedzania samochodu osobowego
Fiat Tipo, kierowanego przez Jana
W. doprowadził do bocznego zderzenia pojazdów, które uległy uszkodzeniu.

WYCIÊLI MU DRZEWA
(ŁOBEZ) 25.02.br. właściciel
działki przy ul. Szosa Świdwińska
Sławomir K. zgłosił, że ktoś wyciął
mu 7 olch. Właściciel oszacował
straty na 200 zł.

Niebezpieczny sport osiedlowy
(WĘGORZYNO) Do groźnie wyglądającego wypadku
doszło na osiedlowym boisku w
Węgorzynie. Chłopiec chwycił
się bramki metalowej, która
spadając uderzyła go tak mocno, że stracił przytomność.
Do zdarzenia doszło się w
niedzielę. Na boisku znajdującym się na Osiedlu 40-lecia
chłopcy grali w piłkę. W pew-

nym momencie 12-letni Bronek D.
podskoczył i rękami złapał się za
poprzeczkę metalowej bramki. Ta
nie była przytwierdzona do podłoża, więc przechyliła się i upadła.
Tak nieszczęśliwie, że uderzyła
chłopca w tył głowy. Chłopiec
stracił przytomność. Wyglądało to
bardzo groźnie, więc wezwano
helikopter ratunkowy. Zanim
przybył, chłopiec odzyskał przy-

tomność, ale i tak został zabrany do szpitala w Szczecinie na
badania. Z tego co się dowiedzieliśmy, nie doznał poważniejszych urazów i wraca do
domu. Bramki zostały zabrane.
Powinny wrócić, by chłopcy
mogli grać w piłkę, ale też powinny zostać przytwierdzone
do podłoża, by takie sytuacje
nie miały już miejsca.
KAR

Str. 17

WPAD£ Z
TRAWK¥
(ŁOBEZ) 20.02.br. w
Łobzie przy ul. Niepodległości, w wyniku uzyskanych
wcześniej informacji funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej
przeprowadzili przeszukanie
mieszkania Łukasz W., gdzie
ujawnili środki odurzające w
postaci suszu roślinnego. Wymieniony jest podejrzewany o
sprzedaż marihuany między
innymi nieletnim. W związku z
tym na wniosek KPP w Łobzie
Sąd Rejonowy w Łobzie zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego
aresztu tymczasowego.

W£AM
DO BMW
(WĘGORZYNO) W nocy z 24
na 25.02.br. na osiedlu 40-lecia nieznany sprawca odgiął ramę drzwi
BMW i ukradł radio o wartości
1000 zł, czym działał na szkodę
Grzegorza W.

BÊDZIE SIÊ
PRZYGL¥DA£?
(ŁOBEZ) W okresie od 25 do
26.02.br. w godz. 21:00 - 9:50, w
Łobzie, przy ul. H. Sawickiej, nieznany sprawca dokonał kradzieży
lusterka zewnętrznego z samochodu Ford Escort, zaparkowanego
przed blokiem. Straty w kwocie 100
zł na szkodę Zygmunta C.

ALE
WA£EK
(RESKO) 26.02.br. około godz.
3:00, Arkadiusz W. (zam. K., gm.
Resko), dokonał kradzieży drewna
w postaci 19 sztuk. wałków metrowych. Straty w kwocie 80,- zł na
szkodę Nadleśnictwa Resko.

CMYK

CMYK
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Przegl¹d prasy

Colosseum

Dlaczego dotychczasowy model ekonomiczny jest zły i
wymaga terapii? Dlatego, że stoi na głowie. Państwo, które ma
najsilniejszą walutę Europy i największe bezrobocie Europy - to
aberracja, lecz tylko pozornie. Faktycznie to prawidłowość, gdyż
te naczynia są połączone - mamy chroniczne, wieloletnie bezrobocie właśnie wskutek mocarstwowej waluty. Albowiem kraje
słabe gospodarczo, kraje na dorobku, winny swą siłę ekonomiczną
zwiększać głównie eksportem, czyli nadwyżką w bilansie płatniczym - to bezdyskusyjna oczywistość. Zaś silna waluta to dla
eksportu katastrofa (A. Kaletsky: “Silna waluta to pocałunek
śmierci dla eksportu, czyli dla każdej słabej gospodarki, którą realnie wzmocnić może tylko eksport”, “The Times”, 2004). Dzięki
sztucznie nadwartościowanej złotówce polskie towary tracą konkurencyjność, tysiące polskich firm ledwo wychodzą na swoje lub
dokładają do eksportu (aby tylko nie zejść z obcego rynku), nie mogą
więc inwestować, zatrudniać (muszą raczej zwalniać ludzi), itp.
Równocześnie ta silna złotówka zmniejsza bezrobocie za granicą,
bo dzięki niej kwitnie import obcych towarów do Polski - Polska
jest bajecznym rynkiem zbytu dla firm całego świata. Ergo: sztucznie zawyżony złoty naszą gospodarkę dołuje, “importując” przy
tym bezrobocie, a cudzą promuje, zmniejszając bezrobocie u cudzoziemców. Taka jest ewidentna i nonsensowna rzeczywistość (S.
Nixon: “Gdy waluta jakiegoś kraju szybuje do góry, gospodarka
tego kraju pikuje”, “The Spectator”, 2005).
Kto jest temu winien? NBP, Rada Polityki Pieniężnej i personalnie Leszek Balcerowicz, żandarm tego modelu. Od wielu lat
dzięki panu B. i kierowanym przez niego instytucjom Polska
oferuje najwyższe stopy procentowe świata, co ściąga rój spekulantów kupujących polskie papiery dłużne, a gotówka tych spekulantów (tzw. “krótkoterminowy kapitał spekulacyjny”) jest
bazą każdego polskiego budżetu państwowego, tylko że regularne
lichwiarskie odsetki nasze państwo płaci tuzom “portfelowym”
z portfeli podatników. Z naszych kieszeni. Ta obłąkana karuzela
- ten chory system finansowania państwa - kręci się już zbyt długo
i grozi gigantyczną katastrofą kolosowi na glinianych nogach,
którym jest gospodarka Lechistanu. Ma ona wiele negatywnych
aspektów (multibranżowa bessa inwestycyjna, astronomiczne
opodatkowanie pracy, horrendalne tempo wzrostu długu publicznego, etc.), zaś jedyne alibi - silna złotówka zmniejsza poziom
długu zagranicznego - to marne usprawiedliwienie.
PiS obiecywało sytuację zmienić - skończyć z terrorem balcerowszczyzny w ekonomii. Obiecywało głośno, wiele razy i bez
niedomówień. Tymczasem od chwili przejęcia rządów prowadzi
politykę monetarystyczną w stylu “betonowego Balcerowicza”
zadłuża się wściekle u międzynarodowych spekulantów, umacnia
złotówkę jak tylko może, oddaje finanse entuzjastycznej wielbicielce Balcerowicza (eksgwieździe UW), słowem: robi wobec swej
doktryny z kampanii wyborczej zwrot o 180 stopni, ciskając do
śmietnika “kiełbasę wyborczą” (m. in. obiecane progi podatkowe).
Waldemar Łysiak „Colosseum”,
Gazeta Polska nr 8 (657) z dn. 22.02.06.

HUMOR TYGODNIA
A dokąd to obywatelu? - pyta policjant pijanego.
- Idę wysłuchać kazania!
- A kto wygłasza kazania o trzeciej w nocy?!
- Moja żona.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 7 brzmiało: „ Meta nie start, mówi co kto wart”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maćkowiak Grażyna (Łobez), Szylinowicz Maria (Łobez), Halina Mazur (Resko), Feliks Bąk (Bienice).
Nagrodę wylosowała pani Halina Mazur z Reska. Gratulujemy.
CMYK

Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu
- mówi Antek do kolegi że wreszcie sobie powiedziałem,
czas raz na zawsze z tym skończyć!
- Z piciem? - Nie, z czytaniem.
Co wy tam robicie, na tych próbach chóru?
- Pijemy wódkę i gramy w karty.
- To kiedy śpiewacie? - Jak wracamy do domu...
Stoi pijak na ulicy i trzyma się kurczowo latarni.
Zauważył go policjant i woła do niego:
- Dokumenciki proszę! - Nie mam - odpowiada pijak.
- To skąd pan jest? - Jak to skąd - Z Atlantydy! - Ale Atlantyda jest od dawna zalana! - A ja to nie!?!
Mama mówi do synka:
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Kaziem?
- A czy ty mamusiu chciałabyś się bawić z kimś, kto kłamie,
bije i przeklina?
- Oczywiście, że nie.
- No widzisz. Kaziu też nie chce!

CMYK

