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Halina Szymañska dyrektorem oddzia³u ARiMR

KTO BÊDZIE
STAROST¥?

W NUMERZE:
Polowania z obiektywem

Zapowiada siê wojna na opinie prawne
Mieszkañcy protestuj¹, zdecyduje starostwo

Czy ptasia grypa
uratuje £obez cd.

Piêkno jest
ukryte za
pobliskimi
krzakami

(przed odpadami)
(£OBEZ) Wbrew zaskoczeniu, jakie wywo³a³a informacja o mo¿liwoœci przywozu
do £obza pozwierzêcych odpadów, okazuje siê, ¿e sprawa jest dosyæ stara.
Dziwiæ tylko mo¿e, ¿e nikt wczeœniej nie poinformowa³ o niej mieszkañców,
chocia¿ wiedzia³o o niej i starostwo i Nowamyl, zainteresowany tymi odpadami,
a raczej zyskami z dzier¿awy gruntów pod uprawê malwy, nawo¿onej tymi odpadami.

Rozmowa z Markiem
Piotrowiczem
- fotografikiem przyrody
powiatu ³obeskiego

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730
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Œladem naszych publikacji - odpowiedŸ „Administratora”
Łobez, dnia 09.03.2006 r.
REDAKTOR NACZELNY „TYGODNIKA ŁOBESKIEGO”
W numerze 10 z dnia 07.03.06 r.
„Tygodnika Łobeskiego” ukazały się
dwie publikacje dotyczące bezpośrednio mojej osoby i prowadzonej przeze
mnie firmy Administrator Zarządca Nieruchomości w Łobzie zawarte w tzw.
artykule wstępnym oraz w wywiadzie,
jakiego udzielił Tygodnikowi Zastępca
Burmistrza Urzędu Miejskiego w Łobzie
Pan Ryszard Solą. Powyższe publikacje
dotyczyły mojej współpracy z Gminą
Łobez na temat zarządzania zasobami
lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy Łobez przez moją firmę. Niestety
pokazany w tych publikacjach materiał
nie ma nic wspólnego z obiektywnym
spojrzeniem na tę kwestię i dowodzi, że
został opublikowany (dotyczy to artykułu wstępnego) bez całościowego zapoznania się Redakcji z dokumentami związanymi z zarządzanym mieniem komunalnym przez moją firmę. Można zrozumieć to , że celem Tygodnika jest między
innymi wyszukiwanie nieprawidłowości
w życiu publicznym i gospodarczym
powiatu, ale celem podstawowym Tygodnika nie powinno być wyszukiwanie
taniej sensacji. Opisywanie zdarzeń bez
sprawdzenia uzyskanych materiałów i
dokumentów, wyjaśnienia wątpliwych
faktów u wszystkich zainteresowanych
z daną sprawą stron jest oburzające. Podstawowym zadaniem dziennikarza jest
podanie w prasie sprawdzonych i pewnych dowodów, aby tak było - należało
uzyskać informacje od każdej z zainteresowanych stron. Tą zainteresowaną
stroną jestem przecież także ja prowadząca firmę, która zarządza nieruchomościami Gminy Łobez. Dlaczego Pan Redaktor nie zwrócił się do mnie - przed
ukazaniem się publikacji i nie skonfrontował swoich wiadomości z bezpośrednio
zainteresowaną tym problemem osobą?
Chętnie udzieliłabym odpowiednich wyjaśnień i udostępniła posiadane w tym
zakresie materiały. Jednostronny przekaz świadczy o założonym z góry brakiem obiektywizmu w opisaniu tematu
dotyczącego zarządzania lokalami komunalnymi i szukaniu sensacji, a przy
okazji jest szkalowaniem mojej osoby i
naruszaniem moich dóbr osobistych, a
także psucie opinii mojej firmie w Powiecie Łobeskim. Nie wystarczy Panie
Redaktorze znać tabliczkę mnożenia i
zabawiać się cyframi. Trzeba jeszcze
znać uwarunkowania finansowe i ekonomiczne zdarzeń, które te cyfry dotyczą
Trzeba znać obowiązki, zadania i koszty
jakie należy ponosić na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, a nie tak jak
Pan zrobił i „wyrwał” kilka zdań z kontekstu i zrobił wielką aferę - która chyba

Pana satysfakcjonuje. Gdyby Pan zwrócił się do mnie w celu udzielenia informacji - na pewno obraz przedmiotowej
sprawy byłby jaśniejszy - ale po co?
Ale przecież Pana to nie interesowało - ważna była “sensacja” i opublikowanie jej w gazecie w wiadomym celu.
Przechodząc do konkretów oświadczam, że:
l) ustalenie stawek za zarządzanie
lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
Gminy Łobez nastąpiło między Gminą
Łobez a moją firmą. Proponowane
przeze mnie stawki, a potem uzgodnione w umowie wynikają z rzetelnej kalkulacji sporządzonej przeze mnie.
2) obniżenie stawek za zarządzanie
lokalami użytkowymi - które mają obowiązywać od 01.03.2006 r. - jest wynikiem znacznego zmniejszenia moich
obowiązków dotyczących zarządzania
tymi lokalami z dotychczas wymienionych w umowie 11 punktów obowiązków (rozbudowanych dodatkowo w
podpunktach na 6 stronach maszynopisu) pozostało mi 6 zadań do wykonania tam, gdzie Gmina Łobez ma udziały
we wspólnotach mieszkaniowych i 4
zadania do wykonania - w przypadku
budynków wolnostojących. Tak więc
obniżenie tych stawek miało uzasadnienie faktyczne i ekonomiczne.
3) co do stawek za zarządzanie lokalami mieszkalnymi wyjaśniam, że od
01.03.2002 r. zgodnie z ogłoszonym i
wygranym przetargiem stawka za zarządzanie wynosiła 1,75 zł za l mkw. - natomiast zgodnie z umową na zarządzanie z
chwilą zmiany czynszu zmienia się stawka na zarządzanie, dlatego od 01.01.05 r.
zaczęła obowiązywać stawka 2,00 zł
brutto za l mkw. (w tej stawce było 0,40
zł/mkw. brutto z przeznaczeniem na fundusz remontowy). Oznacza to, że faktyczna stawka za zarządzanie wynosiła
l,60 zł/mkw. i na pewno nie jest zawyżona
4) od 01.05.2005 r. obowiązuje stawka za zarządzanie l,68 zł/mkw. brutto.
Mimo obniżenia stawki na zarządzanie
zarządcy przybyło obowiązków np. finansowanie drobnych remontów i napraw, których koszt pokrywany był w
ramach ww. stawki, gdy przed
01.05.2006 r. koszt tych robót pokrywany był z funduszu remontowego
5) nie należy zapominać o czynnikach obiektywnych mających wpływ
na koszty zarządzania niezależne ode
mnie np. koszty energii, wody, wzrost
kosztów materiałów biurowych,
wzrost podatku od nieruchomości,
wywóz nieczystości, koszty ubezpieczenia itp. Moja firma jak każda nie
może prowadzić działalności gospodar-

czej ze stratą i dopłacać do działalności.
Stawka 1,75 zł/mkw. została ustalona w
roku 2002. W ciągu 4 lat co widać gołym
okiem - koszty działalności gospodarczej wzrosły i które miały wpływ na
koszty działalności mojej firmy i stawek za zarządzanie.
Czy Pana Redaktora koszty prowadzenia gazety w ciągu 4 lat nie wzrosły?
6) pobierany przez moją firmę
czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe
przekazywany jest w całości na konto
Gminy Łobez. Średnia stawka czynszu
z przypisu za lokale mieszkalne wynosi
2,88 zł/mkw. Różnica między czynszem
(na podstawie przypisu), a stawką za
zarządzanie wynosi 1,20 zł/mkw. do
lutego 2006 r. Jednocześnie chciałabym
przypomnieć Panu Redaktorowi, że
stawkę czynszu za l mkw. ustala się w
oparciu o koszty utrzymania l mkw. lokalu mieszkalnego i moja stawka za zarządzanie chyba nie jest wysoka, co
potwierdzają ww. wyliczenia.
7) z chwilą sprzedaży lokali
mieszkalnych wysokość kwoty na
zarządzanie zostaje zmniejszona o
sprzedane metry lokali - co można
sprawdzić w Urzędzie Miejskim w
Łobzie, a nie znowu wysuwać niepotrzebne domysły dające sensację dla
Pana gazety.
Trudno jest przedstawić i wymienić
wszystkie argumenty i dowody , które
bezpośrednio wpływaj ą na wysokość
stawek na zarządzanie, gdyż jest to
bardzo obszerny temat, a Pan potrafił
ująć wszystko w kilku zdaniach pisząc
to co dla Pana jest wygodne. Na pewno
prościej byłoby gdyby Pan Redaktor
skonfrontował swoje materiały z zainteresowaną tą kwestią stroną.
Ponieważ nie chciał Pan skorzystać
z możliwości obiektywnego przedstawienia problemu, uprzejmie proszę o
opublikowanie niniejszego pisma w
swojej gazecie i przeproszenia mnie i
mojej firmy za brak obiektywizmu, nieścisłości i jednostronne przedstawienie
sprawy, a także zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych.
Proszę o opublikowanie w najbliższym numerze Tygodnika Łobeskiego
w przeciwnym razie artykuł zostanie
opublikowany w innej gazecie. Jest
Pan Redaktorem gazety i nikt nie dał
Panu takiego prawa i upoważnienia do
pisania kłamstw, oszczerstw pod
moim adresem. Artykuł, który naruszył dobro mojej osoby - podając informacje nieprawdziwe - kwalifikuje
się do podania Pana do Sądu.
Zarządca Nieruchomości
Hanna Janiec

Od redaktora naczelnego:
Poszukiwanie oszczędności dla mieszkańców i miasta to nie jest szukanie „taniej sensacji”. Temat wypłynął
na sesji po tym, jak okazało się, że nikt nie potrafił odpowiedzieć radnej na pytanie, czy gmina skalkulowała koszty
zarządzania. Gmina więc była adresatem tych przemyśleń, bo to ona wydaje pieniądze lokatorów. Ja zadawałem
pytania na podstawie danych; i zadam jeszcze raz; jak to jest, że w tym samym budynku prywatni właściciele
płacą za zarządzanie 65 groszy, a lokatorzy mieszkań komunalnych – 1,68 zł? Dla tego samego zarządcy! Co by
tu nie kombinować, to albo jedni płacą za mało, albo drudzy dużo za dużo. Nie będę wchodził w głębszą polemikę
w tej materii, bo nie od liczenia metrów kwadratowych jest gazeta. Od tego są uprawnione organy. Zarzuca mi
pani kłamstwo, a w żadnym z 7 punktów, które pani wypisała, nie sprostowała pani ani jednej informacji, którą
podałem, nie wykazała pani tych kłamstw, które miałem rzekomo popełnić. Proszę więc nie straszyć mnie sądem
i uważać na słowa, bo można tam samemu trafić. „Obiektywne” przedstawienie działalności Administratora na
styku z Gminą zawarte jest w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli pani zapomniała, to mogę przypomnieć.
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Poznajemy
historiê miasta

Jedna z łobeskich szkół wykorzystała gablotkę przy ul. Niepodległości i umieściła kilka starych zdjęć,
po uprzednim ich powiększeniu i estetycznej oprawie. Jedno ze zdjęć
przedstawia fragment ulicy Obrońców Stalingradu. Starsi mieszkańcy
mają okazję przypomnieć sobie, jak
ta ulica wyglądała i jak wyglądały
inne części miasta. Młodsi mogą zapoznać się jak Łobez wyglądał przed
laty. Do opisu pod zdjęciem ulicy
Obrońców Stalingradu wykorzystano tekst ze strony 28 albumu
„Łobez” wydanego przez Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe
„Tongraf” w Pile. Roku wydania nie
podano i z tego co mi wiadome, to
wydawnictwo nie było ogólnie dostępne. Zleceniodawca, nasze miejscowe władze, nie zadbały o właściwą korektę i pod zdjęciem umieściły niewłaściwy podpis dotyczący roku. Pod zdjęciem umieszczono,
że pochodzi z około 1937 roku. Zdjęcie to pochodzi z początków lat pięćdziesiątych, to jest około 1953 roku.
Była to widokówka sprzedawana w
kioskach „Ruch”, chyba ją wydano w
masowym nakładzie i może u niektórych osób znajduje się wśród pamiątek. Nauczyciel przygotowujący
materiał do gablotki zawierzył treści
zawartej w wydawnictwie albumowym i w dobrej wierze powtórzył
błąd w ocenie roku pochodzenia widoku. Nauczyciel z pewnością pochodzi z pokolenia młodego i nie
mógł dokonać zmiany, by rok podany był właściwy. Zbigniew Harbuz

Gazeta Powiatowa
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel.
0504 042 532).
Współpraca: Sylwia Maczan
(0609 830 211), Marcin Horbacz.
Adres redakcji:
73-150 Łobez, ul. Słowackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 Łobez, ul. Słowackiego
6, tel./fax (091) 3973730; e-mail:
wppp1@wp.pl; NIP 859-001-1930; Konto: BS Goleniów o/Łobez 049375-1038-2600-1919-3000-0010
Nakład: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materiałów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treść reklam, ogłoszeń.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik łobeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”.
Skład: Bartłomiej Rynkiewicz
DRUK: WPPP - Łobez;

WYDARZENIA

tygodnik łobeski 14.03.2006 r.

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org

Nabór w ARiMR
W wyniku naboru w łobeskim
biurze powiatowym ARiMR w Łobzie
na stanowisko referenta zatrudnieni
zostali Elżbieta Gałązka z Łobza i
Marcin Organka z Brzeźniaka. (r)

Bêdzie
olimpiada
(POWIAT) Zarząd Powiatu
przyznał 300 zł na zakup nagród
w związku z organizacją olimpiady “Promocja Zdrowego Stylu
Życia”. Pieniądze są przeznaczone na zakup nagród dla uczestników olimpiady organizowanej
przez Polski Czerwony Krzyż,
Zarząd Rejonowy w Łobzie. (r)

Pos³anka
w £obzie
Łobeskie Koło Platformy Obywatelskiej zaprasza mieszkańców
Łobza na spotkanie z posłem PO
Magdaleną Kochan. Spotkanie odbędzie się jutro, 14 marca, o godz.
15.30 w Łobeskim Centrum Turystyki przy ul. Konopnickiej 42.
(r)

Apel do
Konkurs ofert
na program zdrowotny kierowców
(POWIAT) Zarząd Powiatu w
Łobzie podjął w dniu 28 lutego br.
uchwałę o ogłoszeniu konkursu
ofert na realizację Programu Zdrowotnego – Promocja i Ochrona
Zdrowia Mieszkańców Powiatu
Łobeskiego na lata 2004-2006. Jest

to konkurs ofert w zakresie profilaktycznego programu “Wczesnego
wykrywania raka piersi u kobiet w
wieku 40-50 lat z terenu powiatu
łobeskiego”. Informacji udziela dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
i Spraw Obywatelskich.
(r)

Europejski Fundusz
Spo³eczny w Oœrodku
Szkolenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy
23 stycznia 2006 roku rozpoczęliśmy III edycję projektu “Szansa 18 – 24
– Droga do samodzielności”. W projekcie uczestniczy 20 osób: siedem pań,
trzynastu mężczyzn. Są to młodzi ludzie w wieku 18 –24 lat bezrobotni z terenu
powiatów Łobez, Gryfice, Kamień Pomorski, Goleniów. Przeważnie ze środowisk wiejskich, często po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
Większość z nich jest bez zawodu. W ramach projektu odbywają się zajęcia
z psychologii, poradnictwa zawodowego, przedsiębiorczości, kurs języka
angielskiego. Ostatecznym celem jest zdobycie kwalifikacji zawodowych lub
przekwalifikowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projektem objęto trzy
zawody:
- kucharz: 8 osób
- spawacz w osłonie CO2: 8 osób
- fryzjer damski: 4 osoby
Koordynatorem projektu jest pan Stanisław Sadowski. Szkolenie zawodowe prowadzi Spółdzielnia Pracy “Oświata” w Koszlinie.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny Ośrodka OHP Łobez
wynosi 20% kosztów. Uczestnikom umożliwia się zakwaterowanie w internacie i całodzienne wyżywienie. Zakończenie projektu przewidziane jest
około 20 kwietnia 2006 r. Po zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymują świadczenia kwalifikacyjne honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Na
dzisiaj trwają przygotowania do projektu “Twoja wiedza – Twój sukces” III
edycja 2006 r. “Nauka – Wiedza – Praca”. Założenia programowe projektu są
podobne jak w “Szansa 18 – 24 – Droga do samodzielności”. Wszystkich chętnych w wieku 18 – 24 lat zachęcamy do uczestnictwa. W powyższej sprawie
można się kontaktować osobiście i pisemnie: Ośrodek Szkolenia i Wychowania,
ul. Krótka 2, 73-150 Łobez lub telefonicznie pod numerem: 091 397 30 99.
Koordynator Projektu pan Stanisław Sadowski

Strażacy OSP dostają ekwiwalent
(ŁOBEZ) Strażacy ochotnicy
dostają ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach. Wysokość ekwiwalentu ustala burmistrz lub wójt
gminy. W Łobzie burmistrz ustalił
nowe stawki.
Burmistrz podał, że od marca br.
ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej wynosi 14 zł za godzinę.
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Za każdą godzinę szkolenia organizowanego przez Państwową
Straż Pożarną strażak ochotnik
dostanie 7 zł. Podstawę wypłaty
stanowi wniosek prezesa jednostki OSP potwierdzony przez
komendanta PSP i złożony do
burmistrza w ciągu miesiąca od
udziału w akcji lub szkoleniu. (r)

Podziêkowanie
My, mieszkanki Zajezierza, chciałybyśmy za pośrednictwem Tygodnika Łobeskiego podziękować panu sołtysowi Stanisławowi Tarnickiemu i
radzie sołeckiej za ich wysiłek i trud, jaki wkładają w organizację takich
spotkań jak np. „Dzień Babci” czy też „Dzień Kobiet”, które odbyły się w
naszej wiejskiej świetlicy. Wydawać się może, że to nic wielkiego, ale samo
spotkanie się kobiet, opieka ze strony panów w roli kelnerów, którzy dbali
o wygodę i dobro pań, to było bardzo miłe. Dziękują kobiety z Zajezierza.

Tegoroczna uciążliwa zima utrudnia życie nam wszystkim. Na warunki
atmosferyczne nie mamy żadnego
wpływu, ale nie musimy sobie przecież jeszcze bardziej uprzykrzać życia.
Dlatego też drodzy kierowcy zwracam się do was z apelem: jeżdżąc po
ulicach naszego miasta i powiatu
zwracajcie uwagę również na pieszych idących obok i proszę was: nie
chlapcie nas błotem! Wykażcie się
choć odrobiną kultury i zrozumienia
dla bliźnich. Z góry dziękujemy.
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 6.03.2006r.

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) 3914646 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
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 Tel.
(059)814-68-64
Firma „Agrotechnology” w
Łobzie zatrudni: Specjalistę do
spraw rolnictwa precyzyjnego Tel.
509-142-520
ZUBW i T Mętlowie w Resku zatrudnią: Operatora równiarki drogowej Tel. 600-807-380
„Polaris – Hurt” w Łobzie zatrudni: Kierowcę samochodu ciężarowego Tel. 604-214-766
„ADAB” Usługi Wczasowo –
Kolonijne w Pustkowie zatrudnią:
Kucharkę, Pomoc kuchenną
Tel. (091)38-64-397, 38-64-438
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SIM” w Węgorzynie zatrudni: Stolarza meblowego Tel. 607-442-534
Firma „Ekswood” w Kamiennym
Moście zatrudni: Stolarzy lub osoby o zbliżonym zawodzie Pracodawca zapewnia zakwaterowanie
Tel. 501-716-276.
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Œladem artyku³u „Panie Burmistrzu chcemy tañszej wody” - Zarz¹d PWiK wyjaœnia
Redakcja Tygodnika Łobeskiego
Nawiązując do artykułu z dnia
7.03.2006 roku “Panie Burmistrzu
chcemy tańszej wody” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o. w Łobzie chciałoby
przybliżyć zasady sporządzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
“określania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków” spółka może na okres obowiązywania planowanych taryf podwyższyć koszty dotyczące wody i
ścieków w zakresie:
- wynagrodzeń oraz świadczeń
na rzecz pracowników w wysokości
1,5% na podstawie średniorocznego
wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych,
- materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i
pozostałych w wysokości 1,7 % wg
wskaźnika wzrostu cen produkcji
przemysłowej,
- podatków i opłat oraz amortyzację na podstawie obowiązujących
stawek
- kosztów ogólnozakładowych i
zysku zgodnie z zawarta umową.
- inwestycji i modernizacji zgodnie z zatwierdzonym przez Radę
Miejską wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (na rok
2006 nakłady inwestycyjne ujęte w
taryfach wynoszą dla wody 80.000
zł, dla ścieków 52,000 zł).
Przedsiębiorstwo przedłożyło
burmistrzowi Łobza projekt taryf
zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem posługując się wskaźnikami przedłożonymi przez Radę
Ministrów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006,oraz Uchwałą
Nr.XLI/310/06 Rady Miejskiej w
Łobzie w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
W okresie stycznia i lutego ma
podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Łobza z dnia
26.01.2006 została przeprowadzona kontrola przez inspektora kontroli Pana Mirosława Solę w zakresie opracowania taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Protokół został
sporządzony w dniu 09.02.2006
roku i przedłożony Burmistrzowi
Łobza.
Z analizy weryfikowanych kosztów wynika, iż ceny 1 m3 brutto bez
nakładów inwestycyjnych wynosiłyby:
wody 2,03 zł obecnie obowiązująca 2,05 zł - spadek 0,02 zł
ścieków 2,72 zł obecnie obowiązująca 2,69 zł - wzrost 0,03 zł

Ogólny wzrost wyniósłby 0,01 zł,
co stanowi wzrost 0,21 %
Od roku 2004 obowiązuje zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej “wieloletni plan rozwoju urządzeń i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy
Łobez. Program wynikający z powyższego planu miał na celu ustalenie kierunków działania zapewniających rozwój a nie dekapitalizacji majątku gminnego.
Plan ten jest aktualizowany co
roku, podobną analizę przeprowadzono w roku bieżącym, i po zweryfikowaniu niezbędnych potrzeb pozytywnie ustosunkowano się do
kosztów związanych z zakupem:
- polifosforanów do czyszczenia
sieci w kwocie 40.000 zł
- pomp głębinowych w ilości 4
szt. na ujęcia wodociągowe Meszne,
Grabowo, Rożnowo i Wysiedle w
kwocie 25.000 zł
- złoża filtracyjne do ujęcia w
miejscowości Zajezierze i Wysiedle
w wysokości 15.000 zł
- pomp ściekowych w ilości 6 szt.
na kwotę na kwotę 34.000 zł
- mieszadła do zbiornika WKFO
(oczyszczalnia) na kwotę 18.000 zł
Po uwzględnieniu powyższych
zakupów ceny 1 m3 brutto wynoszą:
wody
2,21 zł cena obowiązująca 2,05 zł - wzrost 0,16 zł
ścieków 2,88 zł cena obowiązująca 2,69 zł - wzrost 0,19 zł
Ogólny wzrost wynosi 0,35 zł, co
stanowi 7,38 %.
Zaproponowana przez Zarząd

Biuro Rady Miejskiej

PWiK opłata miesięczna w wysokości 2,14 zł brutto dotyczy jedynie
przypadków, gdy Zarządcy budynków wielolokalowych chcą scedować swoje obowiązki rozliczania lokatorów na wodociągi. Traktujemy
to jako dodatkowe zlecenie, gdyż w
konsekwencji będziemy musieli
stworzyć dodatkowe stanowisko
pracy, którego koszty nie powinny
obciążyć pozostałych odbiorców.
Koszty ogólnozakładowe spółki
są pochodnymi całej działalności
przedsiębiorstwa, których nie można zakwalifikować do kosztów bezpośrednich.
W przypadku wody i ścieków
zgodnie z zawartą umową z Urzędem Gminy i Miasta, koszty te
wynoszą 20% kosztów bezpośrednich ujętych w taryfach. Powyższy wskaźnik wynegocjowany został z pełną odpowiedzialnością, gdyż świadomi byliśmy, jakiej działalności oraz zakresu
usług dotyczy, przyjmuje się, że
koszty ogólnozakładowe kształtują się w granicach 40-60 %.
Odnośnie zakupu koparki oraz
innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności
przedsiębiorstwo wyjaśniamy, iż są
one sfinansowane z kredytów i
środków własnych spółki.
Zdajemy sobie sprawę, że każda
podwyżka cen niesie za sobą niezadowolenie ze strony społeczeństwa.
Obecna podwyżka podyktowana
jest głównie kosztami związanymi z
nakładami inwestycyjnymi niezbędnymi do dalszej eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Zarząd Spółki

Łobez, dnia 28.02.2006 r.

Pan Marek Romejko Burmistrz Łobza
W nawiązaniu do zgłaszanych podczas komisji i sesji Rady zapytań dotyczących kalkulacji ceny wody i ścieków, proszę o rozważenie zasadności podjęcia poniższych działań:
1. Wyjaśnienia sposobu naliczania i wydatkowania przychodów
z amortyzacji za lata 2002 – 2005 oraz planów na 2006 r.
2. Przeprowadzenia kontroli dotyczącej ustalenia wielkości bieżących (miesięcznych) strat wody na wodociągu miejskim.
3. Dokonania oceny prawidłowości sporządzania tabeli nr 12 –
koszty pośrednie – działalność ogólnozakładowa niezbędnej służącej
do ustalania przypisu alokacji kosztów.
4. Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń w zakresie usług transportowych ujętych w wykonaniu kosztów wody i ścieków za 2005
r. oraz ustalenie zasad rozliczeń usług transportowych w 2006 roku
5. Ustalenie czy istnieje potrzeba aktualizacji umowy z 1999 roku
zawartej pomiędzy Gminą a Spółką ( w nawiązaniu do Ustawy o zb.
Zaopatrzeniu w wodę z 2001 roku)
6. W związku z zaplanowanym czyszczeniem sieci wodociągowej z zastosowaniem polisforanów wydaje się koniecznym zobowiązanie Spółki do opracowania szczegółowego programu dozowania
polisforanów i monitorowania jakości wody.
Z poważaniem Elżbieta Kobiałka Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Decyzji w sprawie odpadów jeszcze nie podjêto
(ROGOWO, gm. Radowo Małe)
Od kilku miesięcy mieszkańców Rogowa zajmuje sprawa budowy zakładu
magazynowania i sortowania tworzyw
sztucznych.
Pod koniec stycznia br. wójt gminy
Radowo Małe pan Józef Wypijewski
wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na magazynowaniu i sortowaniu tworzyw
sztucznych pochodzących z opakowań w Rogowie. Wcześniej w tej sprawie wypowiedziała się sołtys Rogowa
pani Krystyna Kiryk. Wiadomość o
kolejnej tego typu inwestycji w regionie
zelektryzowała mieszkańców. 12 lutego zwrócili się do wójta gminy z wnioskiem o przedstawienie przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko i o przeprowadzenie dodatkowych
badań hydrologicznych oraz geologicznych. Wniosek podpisały 32 osoby.
Takie samo pismo wysłane zostało
również do Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Z protestem
zwrócili się także państwo Poczobut –
Odlaniccy, którzy obawiają się otwarcia takiego zakładu w związku z częstymi przypadkami palenia tworzyw
sztucznych. Kupili oni dom w Rogowie
z myślą o wypoczynku i prowadzeniu
działalności agroturystycznej.

CMYK

28 lutego sołtys Rogowa wysłała
również pismo do powiatu, wnosząc o
sprzeciw w sprawie tej inwestycji.
Pierwszego marca Wójt gminy Radowo
Małe nadesłał odpowiedź, w której
poinformował o przesłaniu protestu do
urbanisty sporządzającego projekt decyzji. Poinformował także o założeniach inwestora, który dopuszczał nieznaczne zanieczyszczenia. W piśmie
znalazła się także opinia Wodociągów
Zachodniopomorskich z Goleniowa,
która nie sprzeciwia się inwestycji z
zastrzeżeniem przeróbki tworzyw
sztucznych, która w tym przypadku
ma nie mieć miejsca.
W całym tym korespondencyjnym
procesie najistotniejsze merytorycznie wydaje się pismo z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadesłane w odpowiedzi na pismo pani sołtys, w
którym stwierdza się że „Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
do dnia dzisiejszego (tj. 3 marca
br.) nie otrzymał do uzgodnienia
bądź zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy”.
Wydział stwierdza również, że z
uwagi na graniczenie Rogowa ze
specjalną strefą ochrony ptaków o
nazwie „Ostoja Ińska”, projektowanie przedsięwzięcia będzie
podlegać ocenie pod względem

ewentualnych skutków w odniesieniu
do obszaru. Wójt gminy pan Wypijewski uważa, że szkodliwość mającego
powstać zakładu będzie raczej znikoma. Twierdzi również, że w jego gestii na tą chwilę leży decyzja o warunkach zabudowy. Jest ona wstępem do późniejszej decyzji o
zmianie użytkowania terenu,
która leży w kompetencjach
starosty.
Stwierdził również, że podjęcie
decyzji o ewentualnej budowie
tego zakładu

będzie uwarunkowane opiniami dotyczącymi oddziaływania na środowisko.
Na razie nie ma jeszcze żadnej
decyzji. Głównym problemem jest to, że zakład ma
powstać w środku wsi i
wielu mieszkańców obawia się, że zakłóci to dotychczasowe dobre warunki mieszkaniowe oraz
pogorszy stan środowiska. Sprawa jest w
toku i będziemy się
jej przyglądać.
Grzegorz
Paciorek

So³tys Rogowa Krystyna Kiryk

CMYK
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Małe zainteresowanie dużym problemem
(ŁOBEZ)10 marca br. w Łobeskim
Centrum Turystyki odbyło się, zorganizowane przez Starostę Łobeskiego,
spotkanie poświęcone aktywizacji środowiska wiejskiego. Program spotkania
obejmował wystąpienia pani Haliny
Szymańskiej, Starosty Łobeskiego,
pana Jerzego Kwiatosińskiego z Zarządu Towarzystwa walki z Kalectwem,
pani Grażyny Zaremby – Szuby, Kanclerza oddziału Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego, pani Bożeny
Zareckiej ze Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa, sołtysa tej miejscowości
oraz pani Bożeny Pacholskiej, pełniącej obowiązki szefa Łobeskiego Centrum Turystyki. W spotkaniu uczestniczyli także wiceburmistrz Łobza pan
Ryszard Sola oraz kilku sołtysów z
okolicznych wsi m.in. sołtys Bonina
pan Waldemar Zakrzewski oraz sołtys
Rogowa pani Krystyna Kiryk.
Spotkanie rozpoczął w imieniu nieobecnej pani Szymańskiej, jej zastępca
pan Wiesław Bernacki. Przedstawił
sytuację ekonomiczno – społeczną regionu, a przede wszystkim jego trudności. Jest ich wiele, m.in. najwyższa stopa bezrobocia w kraju, słabe wykształcenie i niska mobilność społeczeństwa,
brak dużych inwestorów oraz nikły
stopień powiązań gospodarki lokalnej
z rynkami zewnętrznymi. Wicestarosta
zwrócił uwagę na wciąż jeszcze slaby
stopień wykorzystania środków z funduszy UE. Przedstawił również plany
władz lokalnych, mające poprawić sytuację w powiecie. Ma zostać usprawniona działalność urzędu skarbowego w
Łobzie. Powstała niedawno Fundacja
Rozwoju Powiatu Łobeskiego, dysponująca sumą 1,4 mln zł. zamierza wspomagać w formie pożyczek, miejscową
przedsiębiorczość. W najbliższym czasie fundacja poda do wiadomości publicznej, informację o warunkach przyznawania kredytów. Starostwo wraz z
Łobeskim Centrum Turystyki, planuje
powołać specjalny fundusz inwestycyjny, który ma za zadanie stworzyć
strefę inwestycyjną na terenach powiatów łobeskiego, białogardzkiego i świdwińskiego. Szefowie tych powiatów
planują pozyskać z funduszy unijnych,
środki do stworzenia na udostępnionych przez gminy terenach, obiektów
gospodarczych, które będą mogły być
wykorzystane przez ewentualnych inwestorów. W przypadku powodzenia
tych planów, ma powstać 2,5 tys miejsc
pracy w tych trzech powiatach. Wspomniano także o budowie infrastruktury
drogowej i o pracach nad planami budowy objazdów wokół Łobza i Dobrej.
Wicestarosta wspomniał również o
możliwości rozwoju bazy turystycznej
w oparciu o naturalne bogactwa regionu.
Na razie jednak agroturystyka stoi na
dość słabym poziomie i – jak stwierdził
– nie będzie ona jeszcze długo znacząco
stanowić o rozwoju powiatu.
Po tym wywodzie, sołtys Bonina
pan Waldemar Zakrzewski zadał wicestaroście pytanie.
Wspomniał pan o środowisku
przyrodniczym, o możliwościach rozwoju agroturystyki i o problemach jakie
mogą nas na tym polu spotkać. Ja się
temu zbytnio nie dziwię skoro gdy już

przychodzą do nas inwestorzy, to
przychodzą ze smrodem. Chciałbym
się dowiedzieć jakie kroki podejmujecie, żeby uniknąć takich sytuacji?
Stoimy tak na prawdę przed wyborem między zmniejszaniem bezrobocia,
a komfortem życia. Poza tym jeżeli ktoś
działa w ramach prawa to nie możemy

za wiele zrobić. Zależy nam jednak na
tym aby firmy, które stwarzają problemy środowiskowe nie funkcjonowały
na naszym terenie – odpowiedział wicestarosta.
Głos w sprawie zabrał również wiceburmistrz Łobza pan Ryszard Sola, zapewniając o twardym stanowisku gminy
wobec prób tego typu inwestycji.
Kolejnym punktem programu było
wystąpienie pan Jerzego Kwiatosińskiego, członka Zarzadu Towarzystwa
Walki z Kalectwem, organizacji należącej do Ogólnopolskiego Forum Organizacji Socjalnych. Pan Kwiatosiński
poruszył kwestię spraw społecznych.
Już na wstępie zaznaczył, że wie o tych
sprawach dużo, więc tak naprawdę
może powiedzieć niewiele konkretów,
z powodu trwających jeszcze prac nad
całościowym opracowaniem nowych
regulacji prawnych. Obecne rozwiązania są, wg. niego niejasne, sprzeczne i
często zmieniane. Z uwagi na obecną
sytuację polityczną wiele inicjatyw
stoi w miejscu, jak np. rozpoczęty jeszcze we wrześniu konkurs na aktywizację zawodową wsi, zorganizowany
przez Fundację Rozwoju Wsi. Pan
Kwiatosiński wspomniał również o inicjatywach swojej organizacji, między
innymi o pracach nad ujednoliceniem
systemu ustalania niepełnosprawności.
Zwrócił również uwagę na rozporządzenie ministra dopuszczające otrzymanie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem określonej działalności. Wymienił
szereg postulatów kierowanych do
ministerstwa finansów, mających na
celu ułatwienie działalności organizacjom pozarządowym.
Po tym wystąpieniu nastąpiła,
wsparta również od strony medialnej,
prezentacja pani Grażyny ZarembySzuby, kanclerza zachodniopomorskiego oddziału Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego. Pani Zaremba-Szuba zwróciła uwagę na możliwość
aktywizacji środowisk wiejskich poprzez promocję lokalnych, oryginalnych produktów. Ministerstwo rolnictwa opracowało już listę polskich pro-

duktów, mających zostać zarejestrowanych jako produkty tradycyjne w Unii
Europejskiej. Izba zdołała doprowadzić do wstępnej rejestracji produktów
z naszego regionu, między innymi ogórków kołobrzeskich. Izba jest również
inicjatorem ogólnopolskiego konkursu
kulinarnego. Pani kanclerz zachęcała
koła gospodyń
wiejskich
do
udziału
w
nim, podkreślając możliwości i szanse jakie daje
promocja lokalnego prod u k t u .
Wspomniała
również
o
zorganizowanym systemie pomocy
przy
sprzedaży
tego typu artykułów. Od kwietnia na pasażu Bogusława w Szczecinie mają być organizowane raz w tygodniu jarmarki, na których będzie można sprzedawać produkty lokalne. Namawiała także do łączenia
się w grupy producenckie, czy stowarzyszenia.
Kolejnym etapem spotkania było
wystąpienie pani Bożeny Zareckiej,
prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół
Karwowa, która na początku zaprosiła
zebranych na krótką przerwę, w trakcie
której odbył się poczęstunek zorganizowany przez członków towarzystwa
i personel ŁCT. Zaprezentowano także
rękodzielnictwo mieszkańców Karwowa, między innymi misternie wykonane ikony. Po przerwie, niestety już
przy mniejszej frekwencji powrócono
do dalszej części spotkania. Pani Zarecka przedstawiła członków stowarzyszenia, po czym przeszła do prezentacji organizacji i jej osiągnięć. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2005r. Jego
członkowie obrali sobie za cel zaktywizowanie miejscowej społeczności, wydobycie jej z wszechobecnego marazmu, panującego w wielu polskich
wsiach. Od czasu powstania organizacji zbudowano tam teren rekreacyjny,
kapliczkę Matki Boskiej Fatimskiej,
zorganizowano również pielgrzymkę
do Lichenia, obchody 750 – lecia powstania miejscowości, opracowano
również projekt “Piękna wieś”. Stowarzyszeniu udało się uzyskać z Urzędu
Marszałkowskiego 4,9 tys. zł. na paczki mikołajkowe dla dzieci z pięciu wsi
powiatu łobeskiego. Wymienione osiągnięcia to tylko część aktywności, której całość umieszczono w przyniesionym na spotkanie sprawozdaniu z
działalności społecznej mieszkańców
Karwowa za 2005 rok. Pani Zarecka
podkreśliła istotną rolę programów,
projektów w działalności stowarzyszenia. Młodzież wsi została objęta
programem edukacyjnym “Równać
szanse”, umożliwiającym również pozyskanie funduszy. W ramach tego programu dzieci Karwowa opracowały
projekt o nazwie “Aktywność mło-

dzieży szansą”. Stowarzyszenie planuje również wziąć udział w projekcie
MEN-u “Przedszkole w każdej wsi” i
stworzenie placówki przedszkolnej na
terenie wsi, w której mogłoby znaleźć
zatrudnienie kilka osób. Pani Zarecka
wspomniała również o trudnościach.
Według niej największym kłopotem nie
jest brak pieniędzy ale procedura ich
pozyskiwania. Stowarzyszeniu brakuje osób zajmujących się pisaniem
skomplikowanych wniosków. Jest to
powszechna bolączka tego typu organizacji wiejskich z uwagi na niski stopień
komputeryzacji małych miejscowości i
brak tego typu specjalistów. Kończąc
prezentację zachęciła obecnych do dyskusji na temat pozyskiwania funduszy
i pisania wniosków. W jej trakcie, jeden
z uczestników wystąpił z propozycją
stworzenia przy urzędzie starostwa
stanowiska dla osoby piszącej takie
wnioski. Pan Kwiatosiński z kolei poinformował zebranych o istnieniu na
stronach internetowych wzorów odpowiednich wniosków. Pani Zarecka
przedstawiła jako przykład udanego
projektu, program “Wieś tematyczna” i jego realizację przez miejscowość Sierakowo, gdzie stworzono
replikę wioski hobbitów, ściągając w
ten sposób licznych turystów. Na
koniec rozmowy wicestarosta obiecał
rozpisanie konkursu na wspomniane
wyżej stanowisko.
Spotkanie zakończyło się wystąpieniem pani Bożeny Pacholskiej z
Łobeskiego Centrum Turystyki, w którym zaprezentowano kilka informacji o
regionie oraz przedstawiono zakres
działań centrum. ŁCT zajmuje się głownie szkoleniami zawodowymi i organizacją imprez sportowych mających za
zadanie również promocję regionu. Jak
twierdzi pani Pacholska aktywność
działań centrum pozwala na samodzielne utrzymanie tej placówki.
Od Redakcji:
Spotkanie trwało około trzech
godzin i cieszyło się początkowo
dość dobrą frekwencją. Po przerwie
jednak na sali zostało kilka osób. O
czym to może świadczyć? Może o
tym, że główne założenia spotkania
tak naprawdę mijały się z tym, co na
nim zaprezentowano. Jeżeli to spotkanie posłużyć miało ludności wiejskiej, to zabrakło na nim sołtysów i
przedstawicieli organizacji działających na wsi w powiecie. Moim zdaniem najważniejsze dla mieszkańca
wsi mogło być wystąpienie pani Zareckiej z Towarzystwa Przyjaciół
Karwowa, najlepiej przygotowanej
uczestniczki tego spotkania. Działalność towarzystwa mogłaby zainspirować innych, mogłaby pokazać, że
jednak da się coś zrobić. Mogłaby,
gdyby nie tak mała obecność mieszkańców wsi. Czy fakt ten wynika ze
słabego zainteresowania wsi, czy
też jest to wina organizatorów? Jeżeli rzeczywiście absencja jest wynikiem słabego zainteresowania
bądź niedoinformowania, to może
warto organizować takie spotkania nie
w centrum powiatu, ale np. w świetlicach wiejskich? Grzegorz Paciorek
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Rozmowa z so³tysem Grabowa Ryszardem Biñczykiem

Problemy ma³ych wsi
Grabowo to niewielka wieś, wchodząca w skład sołectwa Grabowo, do
którego należą również Byszewo i Polakowo, położona na skraju gminy, z
zabudowaniami położonymi wzdłuż
jednej ulicy. Na terenie miejscowości
znajduje się niedawno wyremontowany kościół, świetlica wiejska oraz ośrodek Monaru, znajdujący się na terenie
dawnego PGR-u. Całe sołectwo liczy
559 mieszkańców. O sprawach wsi
rozmawialiśmy z jej sołtysem panem
Ryszardem Bińczykiem.
Grzegorz Paciorek – Z jakimi problemami boryka się miejscowość, co
można tutaj naprawić?
Ryszard Bińczyk – Jeżeli chodzi o
kwestie materialne to najważniejszą
jest kwestia braku chodnika, chociaż w
jedną stronę. Pozostałe problemy są
ogólne i dotyczą też całego regionu.
Głównym pracodawcą w tej wsi było
niegdyś PGR i dziś nie byłoby tutaj
pracy, gdyby nie ferma drobiu pana
Kazimierza Chwiałka, w której wiele
osób znalazło zatrudnienie.
G.P. - Czy próbuje pan pozyskiwać jakieś środki, na przykład na ten
chodnik?
R.B. - Na początku tego roku rozmawiałem z burmistrzem na ten temat.
Chociaż wydaję mi się, że raczej nic z
tego nie będzie, a już na pewno nie w
tej kadencji.
G.P. - Jakimi środkami dysponuje
sołectwo?
R.B. - Dysponujemy przekazywaną nam co roku kwotą 1450 zł. Ponadto przekazane nam zostały pieniądze z programu dożywiania dzieci w
świetlicach wiejskich w kwocie 2661
zł. Kwestię jej rozdysponowania przekazano w nasze ręce. W poprzednich
latach nie mieliśmy żadnego wpływu
na zarządzanie tymi pieniędzmi – w całości dysponowała nimi świetlica. Teraz, na spotkaniu wiejskim zadecydujemy o przeznaczeniu tych pieniędzy;
oczywiście zgodnie z tym, na co ta
suma została przekazana, czyli na wychowanie w trzeźwości i profilaktykę
przeciwalkoholową. Łącznie ta kwota
jest duża i to posunięcie radnych uważam za bardzo rozsądne. Należy zwrócić uwagę, że w lepszej sytuacji są
sołectwa, które nie mają świetlic, mogą
bowiem nimi swobodnie dysponować.
G.P. - Czy sołectwo ma obowiązek
finansowania świetlicy?
R.B. - Możemy partycypować w
kosztach, w przypadku większej inwestycji np. zakup jakiegoś sprzętu,
wtedy pokrywamy część wydatków.
Nie bierzemy jednak udziału w utrzy-

maniu placówki - jest to zadanie gminy,
która zatrudnia pracownika świetlicy.
Wydaje mi się jednak, że powinniśmy
mieć wpływ nie tylko na to, co się
dzieje na wsi, ale i na funkcjonowanie
świetlicy. Warto żeby o takich sprawach mogli decydować mieszkańcy.
G.P. - Czy są już jakieś plany wykorzystania tych pieniędzy?
R.B. - Do 20 marca powinniśmy
przekazać do gminy założenia wykorzystania tych środków. W środę będziemy mieć zebranie naszej społeczności, na którym zadecydujemy o tych
pieniądzach. Możemy kupić zjeżdżalnię i huśtawkę dla dzieci na plac zabaw,
jakieś ławki czy też kosiarkę do trawy
pod nowe boisko.
G.P. - Jak pan ocenia funkcjonowanie świetlicy?
R.B. - W założeniu świetlica powinna być otwarta codziennie oprócz
soboty i niedzieli...
G.P. - Jak to wygląda realnie?
R.B. - To pozostawię bez komentarza. Myślę, że na najbliższym środowym zebraniu ludzie wypowiedzą się
w tej kwestii.
G.P. - Czy możecie dysponować
tym lokalem?
R.B. - Tutaj nie ma większych
przeszkód. Wszystkie ważniejsze
wydarzenia dotyczące naszej wsi odbywają się w tej świetlicy.
G.P. - Niedawno wyremontowano
u was kościół. Czy mieliście w tym
swój udział?
R.B. - Kościół wyremontowaliśmy
wspólnymi siłami, przy udziale dwóch
pracowników, skierowanych tutaj z
robót interwencyjnych. Oczywiście
koszty pokryła parafia. Można powiedzieć że jesteśmy dumni z tego
osiągnięcia – ten kościół jest naszą
wizytówką.
G.P. - Jak wyglądają stosunki z sąsiadami, chodzi mi o pobliski ośrodek
Monaru?
R.B. - Nie mamy prawa narzekać.
Często korzystamy z ich pomocy, np.
przy organizacji mikołajek dla dzieci.
Ponadto tamtejsza społeczność opiekuje sie jednym z naszych rencistów, dostarczając mu jedzenie, sprzątając itd.
G.P. - Czy planuje pan kandydowanie w następnych wyborach na sołtysa?
R.B. - Trudno powiedzieć. Jest
trudna, nie przynosząca żadnych profitów służba, ale daje ona też satysfakcję, zwłaszcza wtedy, gdy uda się coś
zrobić dla dzieci. Kto wie? Może będę
kandydował.
G.P. - Dziękuję za rozmowę.

„Pstr¹g” zaprasza
Na ryby do Kamienia Pom.
19.03.2006 r. Koło Wędkarskie “Pstrąg” w Łobzie organizuje wyjazd na ryby
do Kamienia Pomorskiego. Koszt wyjazdu 12 zł. Zbiórka o godzinie 6.00 na
parkingu przy ul. Bocznej. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne istnieje
możliwość zmiany terminu wyjazdu. Zapisy do 14.03.06 r. w siedzibie Koła w
Łobzie przy ul. Bema 1.
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Jak to w „alkoholówce” siê dzia³o
(ŁOBEZ) Na początku roku
dość dużo pisaliśmy o budżecie tzw.
alkoholówki. Poniżej przedstawiamy protokół z kontroli przeprowadzonej w lutym 2006 r. przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Łobzie.
Komisja radnych prowadziła
kontrolę w składzie: Leszek Gajda,
Barbara Kordy, Bogdan Górecki,
Romuald Dubicki i Bogdan Miłek.
Dodatkowo w pracach uczestniczyła radna Krystyna Bogucka. Dotyczyła ona działalności Burmistrza
Łobza w zakresie realizacji wydatków i zadań w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Łobez w 2005r. oraz
działalności świetlic wiejskich. Kontrolą objęto rok 2005.
Komisja po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi w postaci wydruków z ewidencji księgowej Gminy dotyczących przedmiotu kontroli, wybranych faktur, dokumentów
WZ, rachunków, umów zleceń, wykazów i zestawień oraz po wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Urzędu
Miejskiego w Łobzie wypracowała
następujące wnioski:
Łączne wpływy (łącznie z dotacją na działalność poradni odwykowej) wyniosły 209 325 zł 70 gr,
natomiast wydatki 208 538 zł 76gr
(różnica 786 zł 94 gr). Stwierdzić należy, że Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 uchwalony
przez Radę Miejską - Uchwała Nr
XXV/200/04 z dnia 28 grudnia 2004
roku nie był realizowany w zakresie
finansowo-rzeczowym zgodnie z
przywołaną uchwałą.

DOBRE ZAJÊCIE TA
PROFILAKTYKA
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały przekroczone o
kwotę 2 308 zł, pomimo, że wynagrodzenia wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych były
niższe o 1157 zł i wynagrodzenia
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
były niższe o 2401 zł od zaplanowanych. Zwraca uwagę wynagrodzenie obsługi akcji mikołajkowej w
kwocie 2850 zł, które w planie nie
było ujęte.
Z analizy wydatków wynika, że
największą część stanowią wydatki
na wynagrodzenia zarówno z tytułu
umów - zleceń jak i zleceń wykonywanych przez inne osoby w ramach
świadczenia usług. Łączne wydatki
na wynagrodzeni osobowe, bezosobowe, wydanie opinii lekarskich,
czynności biegłych oraz podróży
służbowych wyniosły 85 421 zł 98

gr. Kwota ta nie obejmuje wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich, które finansowane
są bezpośrednio z budżetu gminy i w
2005 roku wyniosły wraz z pochodnymi i po uwzględnieniu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy
114 833 zł 76 gr.

RAFAELLO NA SOCJALU
Na uwagę zasługuje również
fakt, że nie zostały zrealizowane
wydatki na zakup art. spożywczych
do świetlic wiejskich, gdzie w planie
była kwota 57 030 zł, natomiast wyd a t - kowano 48 906 zł 43 gr. Na nagrody i materiały promocyjne zaplanowana
była kwota 2000
zł, natomiast
wydatkowano
( n a
dwa festyny)
kwotę 5 774
zł 70 gr.
Na publikacje książkowe, w
tym na doposażenie biblioteki pedagogicznej, przewidziano w planie
3000 zł, wydatkowano
jedynie 1246 zł 88 gr.
Wydatki na usługi transportowe przekroczono w stosunku do planu o kwotę 1580 zł 05
gr. Zakres dokonywanych zakupów
obejmuje artykuły spożywcze (np.
kiełbasa, ser, olej, pączki, drożdżówki, czekolady, cukierki, Rafaello, wiśnie w likierze itp.) artykuły biurowe
(np. kredki, mazaki, bibuła, papier
itp.), artykuły budowlane i remontowe (np. okna plastikowe, cement,
wapno, farby, piach, wiertarko-mieszadło za 1200 zł itp.), wyposażenie,
zabawki, środki czystości (np, płyn
do naczyń, płyn Domestos, płyn do
płukania E, wybielacz ACE, płyn do
mycia parkietów, płyn Ajax, proszek
Vizir do koloru białego, proszek Vizir
do kolorów itp.). Komisja uważa, że
procedury dokonywania zakupów
nie do końca były dopracowane i
przejrzyste.

ZALE¯NOŒÆ NAZBYT
WIDOCZNA
Uchwałą Nr XXV/200/04 z dnia
28 grudnia 2004 roku Rada Miejska
w Łobzie wykonanie uchwały powierzyła powołanemu przez Burmistrza Łobza pełnomocnikowi. W
2005 roku pełnomocnikiem był zastępca burmistrza pan Ryszard Sola.

Według ustaleń Komisji bezpośrednim realizatorem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była pani Wiesława
Romejko - inspektor Urzędu Miejskiego w Łobzie. Według struktury
organizacyjnej Urzędu Miejskiego
w Łobzie stanowisko to podlega
bezpośrednio zastępcy burmistrza,
który pozostaje w bezpośredniej
zależności służbowej z Burmistrzem
Łobza panem Markiem Romejko.
Komisja Rewizyjna uznała, że taka
zależność służbowa nie gwarantuje
pełnomocnikowi całkowitej niezależności, albowiem zastępca burmistrza nie posiada żadnego umocowania w radzie miejskiej, jak np,
skarbnik lub sekretarz gminy, do
odwołania których potrzebna jest
zgoda rady miejskiej. Podkreślić należy fakt, że Burmistrz w każdej chwili może zmienić decyzję Pełnomocnika. W związku z tym uznać należy, że
większość decyzji odnośnie realizacji i zmian w Gminnym
Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała jednoosobowo inspektor Wiesława Romejko.

ZMIENIALI,
NIE
INFORMOWALI
Komisja Rewizyjna uznała, że
Rada Miejska winna być informowana o zmianach dokonywanych
w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
albowiem program ten jest
uchwałą Rady Miejskiej. Co prawda wydatki w nim określone są
elementem budżetu gminy, jednak
brak jest jednoznacznego upoważnienia organu wykonawczego
do dokonywania zmian w tym programie. W związku z powyższym
bez jednoznacznego określania
strony prawnej zagadnienia, Komisja uznała, że zmiany dokonywane w tym programie powinny
być przynajmniej umieszczane w
informacjach o pracy Burmistrza
przedstawianych na sesjach Rady
Miejskiej.

ŒWIETLICE
BEZ NADZORU
Komisja Rewizyjna uznaje, że
zasady funkcjonowania świetlic
powinny być określone na piśmie
m.in. dni i godziny otwarcia, źródła finansowania, zakres prowadzonych zajęć, rodzaj prowadzonej dokumentacji, zasady kontrolowania pracy świetlic, ubezpieczenia, regulaminy świetlic (np.
zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu itp.),
zasady udostępniania pomieszczeń świetlic na imprezy okolicznościowe i inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem świetlic i
wykorzystaniem obiektów. Komisja uważa, że w 2005 roku brak
było należytego nadzoru nad
funkcjonowaniem świetlic. W dokumentacji dotyczącej pracy
świetlic wiejskich brak jakichkolwiek notatek lub podobnych dokumentów. Uważamy, że skoro
przy zatrudnianiu osób pracujących w świetlicach wiejskich dokonuje się konsultacji kandydatury danej osoby z radą sołecką,
warto aby było to potwierdzone
na piśmie.

URZÊDNICY Z DODATKAMI
Komisja Rewizyjna uważa, że
pracownicy Urzędu Miejskiego w
Łobzie uczestniczący w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie powinni pobierać
wynagrodzenia z tego tytułu, ponieważ mają to w zakresie swoich obowiązków.
Udział w tych posiedzeniach powinien być rozliczony
zgodnie z normami czasu pracy
określonymi w Kodeksie Pracy lub
przepisach szczególnych. W 2005
roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Łobzie wynagrodzenia za
udział w posiedzeniach GKZPA
otrzymywali.

PIENI¥DZE DLA M£ODZIE¯Y
Komisja Rewizyjna wysuwa sugestię, że w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należałoby w miarę możliwości ograniczyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
wydanie opinii lekarskich, czynności biegłych oraz podróży służbowych (zatrudnienie w świetlicach
wiejskich nie jest ujmowane w tym
programie), a wygospodarowane
środki przeznaczyć na wydatki inwestycyjne lub działalność ukierunkowaną na młodzież.
(śródtytuły pochodzą od redakcji)
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Polowania z obiektywem

Piêkno
jest ukryte
za pobliskimi
krzakami

Rok temu z pomysłu kilku mieszkańców Łobza, przy udziale m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
oraz gmin powiatu łobeskiego, powstał
album autorstwa Henryka Janowskiego z
Reska i Marka Piotrowicza z Radowa
Wielkiego poświęcony przyrodzie Pomorza Zachodniego.
Przeprowadziliśmy rozmowę z jednym z autorów albumu panem Markiem
Piotrowiczem, od pięciu lat zajmującym
się fotografowaniem pomorskiej przyrody. Jego pasją jest zachowanie dla potomnych, przynajmniej w formie zdjęć, rzadkich i ginących przedstawicieli flory i fauny. Pokazanie ich piękna. Uważa, że
prawdziwe zdjęcia powstają, gdy umiejętnie i zgodnie z etyką sprowokujemy przyrodę do spojrzenia w obiektyw.
Zdjęcia obecne w albumie pochodzą
głównie z naszego regionu. Jak mówi
Piotrowicz, w naszych okolicach bez problemu spotkać można orła bielika. Jednak
uchwycenie odpowiednich chwil wymaga
ogromnej wiedzy i doświadczenia. Autorzy zdjęć posługiwali się profesjonalnym
drogim sprzętem cyfrowym, aparatami
zdolnymi wykonać kilka zdjęć w ciągu
sekundy. Jednak sama technika nie jest w
stanie tyle osiągnąć. O wiele bardziej liczy się wkład pracy człowieka, jego poświęcenie i oddanie swojej pasji. Znajdujące się na okładce zdjęcie byka jest tutaj
najlepszym przykładem. Autor wykonał
je po trzech długich dniach grzęźnięcia w
bagnie i czekania na pojawienie się zwierzęcia. Po tak długim oczekiwaniu nastąpił wywołany przypadkowo moment, w
którym można było uwiecznić potężnego samca.
Innym przykładem są zdjęcia pary
żurawi.
- Do zrobienia tych zdjęć zaczęliśmy
przygotowywać się jeszcze w lutym. Powbijaliśmy drewniane pale w grunt i przygotowaliśmy czatownię. Gdy samica złożyła jajo mogliśmy przejść do robienia
zdjęć pewni, że nie uciekną nam. Żurawie
pilnują ich z taką wytrwałością, że można by postawić obok ich gniazda kiosk z

gazetami, a one nie uciekną. Oczywiście
wcześniej przyzwyczajaliśmy je do naszej obecności. Długo przed rozpoczęciem zdjęć umieściliśmy w czatowni pomalowaną na biało butelkę, żeby przyzwyczaić je do widoku podobnego dla
nich obiektywu. W czasie robienia zdjęć
podchodziłem do czatowni z bratem
okryty czerwonym kocem. Ja zostawałem na zamaskowanym stanowisku, a
brat wracał okryty tym kocem. Ptaki są
wzrokowcami, więc gdy widziały jak
czerwony kształt przychodzi i odchodzi,
nie niepokoiły się. Pamiętam cudowny
moment, gdy tuż po wykluciu się młodego, samiec przywołany jego krzykiem
przyleciał do samicy i oba zwierzęta radośnie splotły się szyjami.
Były też momenty, gdzie nie można
było być jedynie zimnym obserwatorem, stojąc w obliczu rozgrywającego
się dramatu.
Żurawie wybierają jednego partnera
na całe życie. Pewnego razu znalazłem
nieopodal gniazda martwą samicę, a przy
niej partnera, który stał nad jajem w
gnieździe nie wiedząc co ma dalej robić.
Samce nie wysiadują, a jedynie pilnują
gniazd. Ten nie chciał odejść mimo, że nie
miał już czego pilnować. Próbowałem
podrzucić jajo innej samicy, ta jednak nie
dała się zwieść i wypchnęła je z gniazda.
Zdarzały się również zabawne momenty.
Robiliśmy zdjęcia w głębokim lesie
przy niewielkim oczku. Leżałem w czatowni i - nie ukrywam - przysnąłem na
chwilę. Obudził mnie rumor. Długo nie
mogłem się połapać o co chodzi. Okazało
się, że kaczki, które zawsze mają problemy z lądowaniem, wybrały na miejsce lądowania moją, tak skrupulatnie ukrytą
czatownię. - opowiada.
Kończąc rozmowę pan Piotrowicz
dodaje że, nasze wejście do unii pogorszyło sytuację przyrody. Wraz z wejściem
dopłat dla rolników, zwiększył się areał
wykorzystywanych gruntów, które wcześniej leżały odłogiem, będąc siedliskiem
dla wielu coraz rzadziej spotykanych
zwierząt. Za tydzień o albumie „Zachodniopomorskie perły przyrody”. (KAR)

Odst¹piê
biuro turystyki zagranicznej i krajowej
- sprzedaż biletów na przejazdy zagraniczne
- sprzedaż biletów lotniczych
- wczasy, wycieczki zagraniczne i krajowe
- wycieczki szkolne
- pielgrzymki zagraniczne i krajowe

Kontakt telefoniczny - 0605 856 538

To miejsce
czeka na TTwoj¹
woj¹
reklamê

tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Ekolodzy £obza, Nowogradu
i Ko³obrzegu wspó³dzia³aj¹

Dla przysz³ych
pokoleñ
(ŁOBEZ) Z inicjatywy Zarządu
Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Łobzie, w Klubie Nauczyciela,
4 marca br. odbyło się spotkanie integracyjne przedstawicieli kół PKE z
Nowogradu, Kołobrzegu i Łobza.
W sympatycznej, partnerskiej
atmosferze dzielono się swoimi problemami i osiągnięciami w dziedzinie
tak priorytetowej w obecnych czasach, jak ochrona lokalnego (i nie
tylko) środowiska.
Postanowiono, że w miarę potrzeb, w celu wymiany doświadczeń, kolejne spotkania integracyjne będą się odbywać w poszczególnych miejscowościach.
(r)

Protest
przeciwko zanieczyszczaniu
pól naszej gminy osadami
z oczyszczalni i odpadami
organicznymi pochodz¹cymi
z ubojni „Drobimex”.
Nie zgadzamy się, aby na zakupionych czy dzierżawionych od byłej
krochmalni ziemiach, składowano tysiące ton odpadów poubojowych z firmy „Drobimex”.
Zwracamy się do urzędników starostwa, gminy i firmy „Nowamyl”
(dawna krochmalnia), aby porzucili
swoje partykularne interesy, wzięli
pod uwagę dobro lokalnej społeczności i nie wyrazili zgody na lokalizację
kolejnej bomby ekologicznej w gminie, którą radni poprzedniej kadencji
ogłosili ekologiczną.
W proteście uczestniczą nie tylko
ekolodzy, ale i partie polityczne, młodzież, nauczyciele, pracownicy dużych
zakładów oraz spontanicznie zgłaszający sie do złożenia podpisów mieszkańcy różnych części miasta. Przez
kilka dni zebraliśmy ich kilkaset.
Inicjatorem akcji jest pan Mariusz
Wijatyk, właściciel sklepu „Miś”. Tam
właśnie można w dalszym ciągu składać
podpisy pod protestami. Prosimy tych
wszystkich, którzy nie chcą, by dokuczał nam kolejny smród, aby szybko
podjęli decyzję i złożyli podpisy, gdyż
niedługo ma odbyć się kolejna rozprawa
administracyjna.
To, że starosta łobeski Halina Szymańska chce pełnić swoją funkcję społecznie nie zwalnia jej z obowiązku
chronienia mieszkańców przed kolejną
bomba ekologiczną.
Popieramy protest pana Mariusza
Wijatyka i żądamy wydania decyzji
zabraniającej tego typu działalności.
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego

Z ¯YCIA POWIATU
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Mieszkañcy protestuj¹, zdecyduje starostwo

Czy ptasia grypa
uratuje £obez cd.
(przed odpadami)
(ŁOBEZ) Wbrew zaskoczeniu,
jakie wywołała informacja o możliwości przywozu do Łobza pozwierzęcych odpadów, okazuje się, że
sprawa jest dosyć stara. Dziwić tylko może, że nikt wcześniej nie poinformował o niej mieszkańców, chociaż wiedziało o niej i starostwo i
Nowamyl, zainteresowany tymi odpadami, a raczej zyskami z dzierżawy
gruntów pod uprawę malwy, nawożonej tymi odpadami.
Sprawa administracyjnie sięga
dnia 21 lipca 2005 roku. Taką datę ma
wniosek firmy Waltech pana Ziemowita Walczaka o wydanie pozwolenia na odzysk odpadów. 25 sierpnia 2005 r. starostwo zawiadomiło o wszczęciu
postępowania
dotyczącego
wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku odpadów przez firmę
Waltech. Niestety, starostwo nie
raczyło o tak
ważnej sprawie
poinformować
mieszkańców we
własnym biuletynie „Nowy Goniec
Powiatowy”,
chociaż
ukazał się on w „Nowym Tygodniku Łobeskim” z datą 23 sierpnia 2005 r.
Wniosek o zaopiniowanie
wpływa 6 września do urzędu miejskiego w Łobzie. Urząd prosi
przedstawiciela firmy o dodatkowe kopie „Wniosku o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadu o kodzie 02 02 99 metodą R 10 na
terenach użytków rolnych w obrębach Grabowo i Worowo, gmina
Łobez” w celu uzyskania opinii
prof. dr hab. inż. Edwarda Krzywego z Katedry Chemii Środowiska
Akademii Rolniczej w Szczecinie;
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Szczecinie
oraz Powiatowego Inspektora Weterynarii w Łobzie.

Z uzyskanych opinii wynikało, że:
1. Problemami dot. określenia zasobności gleb w składniki pokarmowe dla roślin oraz określeniem zasad stosowania nawozów i różnych
odpadów do celów nawozowych
zajmuje się Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie, a nie
Pracownia Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie, z siedzibą w
Szczecinie.
2. Przedstawiona w załączniku 21
dokumentacja dot. wskaźników
żyzności gleb, na których mają być
stosowane przefermentowane odpady nie wskazuje, czy można na

nich uprawiać malwę pensylwańską
i jak tę roślinę nawozić.
3. Z danych zawartych we
„Wniosku” wynika, że na 1 ha w ciągu roku wprowadzi się 1456,4 kg
azotu oraz 2037,2 kg fosforu, które są
za wysokie, pominięto oznaczenia
zawartości potasu.
4. Brak założeń kompleksowego
nawożenia malwy pensylwańskiej w
konkretnych warunkach agroekologicznych, gwarantujących uzyskanie optymalnych plonów bez
uszczerbku dla środowiska.
5. Na przedmiotowym terenie
zgodnie z decyzją Starosty Łobeskiego Nr OŚ.PH.6223-35.1/02 z dnia
19 marca 2004r. mogą być wykorzystywane ścieki przemysłowe. W
opracowaniu pominięto kwestię,
czy do nawożenia będą stosowane

zarówno ścieki, jak odpady, czy też
będą one stosowane naprzemiennie. Nie uwzględniono wzajemnego
oddziaływania pomiędzy ściekami i
odpadami.
Nie
przedstawiono
łącznego ładunku substancji wprowadzanych do gleby.
6. Prowadzone wcześniej badania kontrolne tych odpadów, wykorzystywanych do celów rolniczych
nie wskazywały na to, aby proces
kompostowania był prowadzony
prawidłowo.
7. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Szczecinie zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją odpadów
oraz metodą ich klasyfikacji, w wyniku prowadzonej przez „Drobimex” Sp. z o.o. działalności polegającej na
kompostowaniu odpadów 02 02 01, 02 02 04, 02
02 03 oraz 07 01 80, powinien powstać kompost, spełniający odpowiednie normy i ewentualnie odpad lub odpady z grupy 1905 lub
1906, nie zaś odpad o
kodzie 02 02 99.
W związku z powyższymi zastrzeżeniami 19
października urząd miejski w Łobzie zaopiniował
wniosek negatywnie.
20 grudnia firma
Waltech
uzupełniła
wniosek i ponownie skierowała go
do starostwa. Ten skierował go do
urzędu miejskiego w Łobzie w dniu
3 stycznia 2006 r. Ten 19 stycznia br.
ponownie wydaje opinię negatywną. W uzasadnieniu podaje, że
stosowane odpady z mycia i przygotowania surowców w przetwórstwie i uboju drobiu, zakwalifikowane pod kodem 02 02 01, mogą stanowić zagrożenie ptasią grypą.
Kolejne posiedzenie miało miejsce w lutym, o czym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jak nam powiedział
naczelnik Wydziału Rolnictwa i
Ochrony Środowiska w starostwie
pan Zbigniew Pałubiak, termin na
uzupełnienie materiałów został przesunięty do 21 marca. Prawdopodobnie wtedy poznamy decyzję, jaką
wyda w tej sprawie starostwo. KAR
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Halina Szymañska dyrektorem oddzia³u ARiMR

KTO BÊDZIE
STAROST¥?
Zapowiada siê wojna na opinie prawne

wiste, ale nie dla dr Kaliny. Twierdzi on,
(POWIAT) Chociaż nie ma oficjalże skoro ARiMR podlega Ministrowi
nego komunikatu w sprawie wyboru
Rolnictwa i Ministrowi Finansów, więc
dyrektora oddziału Agencji Restruktujej terenowe oddziały nie wchodzą w
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w
skład administracji zespolonej
Szczecinie, wiadomo już, że zosta(rządowej). ARiMR nie jest też
ła nim starosta łobeski Halina Szywymieniona w załączniku do
mańska. Radni zastanawiają się,
ustawy o administracji rządowej
kto będzie starostą.
w województwie. Zatem AgenKonkurs na dyrektora odbył
cja ta nie może być zaliczona do
się 3 marca, o czym informowaliadministracji rządowej i starośmy na łamach Tygodnika. Starsta może się w niej zatrudnić
towało w nim jeszcze trzech
– twierdzi dr Kalina. Ale w takandydatów: dotychczasokim razie jaką jest adminiwy dyrektor Andrzej Bladostracją?
szewski (PSL), Ryszard
Gardocki zgadza się z KaBindas i Krzysztof Oleś. Po
liną w tym, czym ARiMR nie
rozmowach w Warszawie Halina
jest; „nie jest zaliczana do ornajwyższą ocenę otrzyma- Szymañska
ganów administracji rządoła Halina Szymańska. W
wej w województwie, a w szczególnoostatnich dniach wykorzystywała zaści administracji zespolonej jak również
legły urlop. Wczoraj była po nominację
niezespolonej”. Jednak stawia pytane –
w stolicy. Już pod koniec lutego pisalidlaczego i odpowiada: „bowiem
śmy, że w zarządzie powiatu narodził
ARiMR jest podmiotem wchodzącym
się pomysł, by nie powoływać nowego
w skład organów centralnej administrastarosty, a Szymańska zadeklarowała,
cji rządowej”. Potwierdzeniem może
że mogłaby tę funkcję pełnić społeczbyć to, co sama Agencja pisze o sobie.
nie. Ta sprawa wywołała bardzo różne
W pierwszym zdaniu na stronie interreakcje i komentarze. Teraz okazało się,
netowej widnieje zapis: „Agencja Reże już na długo przed konkursem rozstrukturyzacji i Modernizacji Rolnicważano tę kwestię, gdyż w starostwie
twa jest instytucją rządową, która pojest opinia prawna w tej sprawie z datą
wstała w 1994 r.”
11 stycznia. Dotyczy możliwości
- To całe zamieszanie jest dla
dodatkowego zatrudnienia stamnie dziwne i jest spowodowarosty powiatu i została napisane niejasną sytuacją, w jakiej
na przez dr Stanisława Kalinę z
postawiła nas i powiat łobeski
Biura Prawnego Urzędu Marstarosta Szymańska. Ludzie
szałkowskiego.
cenią klarowne sytuacje. Ktoś
Jednak dla wielu radnych
zmienia pracę, odchodzi i zastębyło ono zaskoczeniem, gdyż
puje go ktoś inny. Jak zaczyna się
dowiedzieli się o takim
się tworzyć dziwne precerozwiązaniu pod kodensy, niejasne sytuacje,
niec lutego. Nie było
szukać kruczków prawwówczas sesji, więc
nych, to ludzie nabierają
sprawa pozostała w
podejrzeń, że jest to niesferze domysłów. Zaczysta gra. Dla mnie ta
interesowanie wykasytuacja jest niedozał radny Ryszard
puszczalna i będzieSola, któremu opinia
my o niej rozmawiać
dr Kaliny wydała się
na najbliższej sesji. słabo podparta prze- Ryszard Sola
powiedział nam radpisami.
ny Ryszard Sola. Ta sytuacja już poZwrócił się więc po dodatkową opidzieliła Platformę Obywatelską. Jej
nię i taką otrzymał z kancelarii radcy
przewodniczący i zarazem wicestaprawnego Przemysława Gardockiego
rosta Wiesław Bernacki odciął się od
ze Szczecina.
oświadczenia wydanego w tej spra- Chcieliśmy mieć pewność, że ta
wie przez członka łobeskiego zarządu
opinia jest wiarygodna. - mówi radny
Koła PO Mariusza Wijatyka. BernacSola.
ki stwierdził, że wybory nowego staOkazało się, że Gardocki jest odrosty są niepotrzebne, gdyż rada pramiennego zdania, niż dr Kalina. Obaj
cuje spokojnie i może dalej pracować
zgadzają się co do tego, że ustawa zabraze społecznym starostą. Jak to sponia staroście powiatowemu zatrudniałeczne starostowanie miałoby wygląnia w administracji rządowej. Różni ich
dać – nikt z moich rozmówców nie
ocena, czy ARiMR jest administracją
potrafił odpowiedzieć.
KAR
rządową. Wydawało się, że jest to oczy-
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Opinia prawna
Dot. możliwości dodatkowego zatrudnienia starosty powiatu.
Wolność pracy należy do kategorii konstytucyjnych wolności człowieka (art.
65 ust. 1), a to oznacza, że wszelkie jej ograniczenia mogą być dokonywane tylko
w drodze ustawowej i w zgodzie z Konstytucją RP. Co więcej, wykładnia ograniczeń
winna mieć zawężający charakter, a nie rozszerzający.
W przypadku starosty powiatu, który jednocześnie ex lege wykonuje funkcję przewodniczącego zarządu powiatu, ograniczenia wolności pracy regulują
dwie ustawy: ustawa o samorządzie powiatowym i w mniejszym zakresie tzw.
ustawa antykorupcyjna.
Pierwsza z przywołanych ustaw zabrania staroście powiatowemu zatrudniania w
administracji rządowej (art. 26 ust. 3). Odpowiedzi na pytanie o zakres pojęcia „administracja rządowa” w tym kontekście udziela ustawa o administracji rządowej w
województwie (art. 2). Zgodnie z art. 2 przywołanej ustawy administrację rządową,
poza organami samorządu terytorialnego, wykonują organy administracji zespolonej, pod zwierzchnictwem wojewody, oraz terenowe organy administracji specjalnej,
których wykaz zawarty jest w załączniku do cytowanej ustawy.
Działająca na podstawie przepisów ustawy z 1993 r. Agencja Restrukturyzacji
Modernizacji Rolnictwa podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Ministrowi Finansów, a więc jej terenowe oddziały nie wchodzą w skład administracji zespolonej.
Nie jest też wymieniona w załączniku do ustawy o administracji rządowej w województwie. Zatem Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa nie może być
zaliczona do administracji rządowej, a tym samym nie ma przeszkód prawnych, aby
starosta, czy inny członek zarządu powiatu podjął dodatkowe zatrudnienie w strukturach Agencji na dowolnym stanowisku.
Nie ma też przeszkód, aby starosta powiatu przeszedł na urlop bezpłatny, jeżeli
jego pracodawca wyrazi na to zgodę. W tym przypadku funkcje pracodawcy wykonuje rada powiatu lub z jej upoważnienia - przewodniczący rady powiatu. Nieobecność
starosty nie powinna zdezorganizować pracy starostwa i organów powiatu, jeżeli
starosta przed odejściem na urlop skorzysta z instytucji upoważnienia swoich zastępców i innych pracowników. Nie ma też przeszkód prawnych, aby urlopowany starosta dokonywał - w razie potrzeby - czynności związanych z wykonywaniem funkcji
organu administracji powiatowej i przewodniczącego zarządu powiatu.
Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego dr Stanisław Kalina
(11 stycznia 2006 r.)
GARDOCKI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Opinia prawna
dotycząca udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osoba wybrana na Starostę
i sprawująca ten urząd może jednocześnie być zatrudniona na stanowisku Dyrektora
Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?”
Zgodnie z art. 149 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Ministrowie
kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego
działem administracji rządowej określają ustawy.” Zgodnie natomiast z art. 152 ust.
1 Konstytucji RP: „Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.” Biorąc więc pod uwagę treść powyższych przepisów należy wskazać, że administracja rządowa dzieli się na centralną administrację rządową i administrację rządową w województwie. Podział centralnej administracji rządowej określa ustawa z
dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 159 póz. 1548
z 2003 r.). Zgodnie z art. 1 tej ustawy „Ustawa określa zakres działów administracji
rządowej, zwanych dalej „działami”, oraz właściwość ministra kierującego danym
działem.” Z kolei w art. 5 pkt 18 stwierdzono „Ustala się następujące działy: (...)
18) rozwój wsi;”. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 3 tejże ustawy „Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...)”. Należy także wskazać, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została utworzona na mocy ustawy z dnia 29
grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy: „Tworzy się Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”. Agencja jest państwową osobą prawną.” Zgodnie z art. 5a ust. 1 „W ramach Agencji wyodrębnia się:
1) Centralę Agencji;
2) oddziały regionalne działające w każdym województwie;”
Zgodnie 2 art. 5a ust. 2 tejże ustawy: „Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor,
powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji.” Jak więc wynika z powyższych
przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie jest zaliczana do
organów administracji rządowej w województwie, a w szczególności administracji
zespolonej jak również niezespolonej, bowiem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest podmiotem wchodzącym w skład organów centralnej administracji rządowej.
Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 póz. 1592 z 2001 z późn.
zmianami): „W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący,
wicestarosta i pozostali członkowie.” W myśl przepisu ust. 3: „Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z
mandatem posła i senatora.” Jak wynika z powyższego przepisu członek zarządu
powiatu nie może łączyć członkostwa w zarządzie powiatu z zatrudnieniem w administracji rządowej. Należy przy tym wskazać, że przepis ten nie rozróżnia, czy zakaz
ten obejmuje tylko organy centralnej administracji rządowej czy też organy administracji rządowej w województwie. Biorąc więc treść powyższego przepisu obejmuje
on zarówno organy centralnej administracji rządowej jak również organy administracji rządowej w województwie. Tak więc odpowiadając na postawione pytanie
należy stanąć na stanowisku, że w związku z tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak wyżej wykazano jest podmiotem należącym do centralnej
administracji rządowej, to osoba sprawująca urząd członka zarządu powiatu, w tym
także przewodniczącego zarządu powiatu, nie może być jednocześnie zatrudniona
na stanowisku Dyrektora Terenowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Radca prawny Przemysław Gardocki, Szczecin 22 lutego 2006 r.
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(ŁOBEZ) Turniej przyniósł dużo emocji, doznań,
przeżyć; warto było wziąć
udział, bowiem startowali
wielcy zawodnicy FIDE:
2343, 2256, 2280, 2203 2200,
2012, 2000, 2158, 2157 – musiały robić wrażenie posiadane przez uczestników punkty.
W kategorii “open” grało
65 szachistów, gimnazjum –
24, szkół podstawowych –
91,10 policjantów rozegrało
finał wojewódzki o Puchar
Komendanta Wojewódzkiego Policji. Gminę Łobez reprezentowało 46 zawodników. Ogółem zaszczyciło
Łobez 190 zawodników z 25
miejscowości (GENS Kołobrzeg, OPP Neptun Kołobrzeg, Węgorzyno, Karnice
k.Gryfic, Mechanik Stargard,
Pałac Młodzieży Szczecin,

Hutnik Szczecin, Złocieniec,
Świdwin, Redło, Taktyk
Szczecinek, Szach Gryfice,
Wieża Postomino, Pocztowiec Szczecin, Prisani Pyrzyce, Biały Pion Gryfino, Start
Gorzów, Solny Zieleniewo,
Drawsko, Żółtnica, Czaplinek, Radowo, Wrocław, Hetman Koszalin, Śmiały Police,
Korona Goleniów, Świnoujście, Zajezierze, UKS Gambit
Łobez, UKS Pat-Mat Łobez.
Funkcjonalna hala widowiskowo-sportowa
w
Łobzie pomieściła szachistów, kącik sędziowski wyposażony w komputery najnowszej generacji udostępnione przez firmę “CompBi”,
głównego sponsora finansowego, stanowisko Stowarzyszenia “Bezpieczny Powiat
Łobeski” , głównego organizatora. Oto wyniki:

KATEGORIA OPEN

KATEGORIA OPEN - KOBIETY

II MISTRZOSTWA POLICJI

KATEGORIA KL. 0 - III DZIEWCZÊTA
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WIELKIE
Puchary ufundowali: inspektor Tadeusz Pawlaczyk
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, członkowie
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA,
członkowie NSZZ Policjantów w Szczecinie, Halina Szymańska i Wiesław Bernacki
Starostowie Łobescy, Adam
Szatkowski Przewodniczący
Rady Powiatu łobeskiego,
Marek Romejko – Burmistrz
Łobza, Stanisław Konarski –
Burmistrz Węgorzyna, Barbara Wilczek – Burmistrz Dobrej,
Elżbieta Kobiałka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Łobzie, Jan Piotrowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w
Węgorzynie, Piotr Gałka –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej, Józef Lewandowski – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Radowie
Małym.
Puchary i nagrody otrzymali: Piotr Mickiewicz kat.
open - Puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie nagroda finansowa
600 zł
Monika Majda kat. open
- nagroda finansowa 400 zł
najl. kobieta w kat. open Puchar Starosty Łobeskiego
Przewodniczącego Rady Powiatu Łobez, nagroda finansowa 300 zł
Półtorzycki Dżemil policja
- Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Stechnij Andrzej policja
- Puchar Międzynarodowej

Organizacji Policjantów IPA
Świtała Jerzy policja - Puchar NSZZ Policjantów
Bronisław Czaplewski kat.
gimnazjum - Puchar Burmistrza Łobza
Martyna Zieniuk kat. gimnazjum dziewczęta -Puchar
Burmistrza Dobrej
Kamil Kreft kat. kl. IV-VI
- Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Dobrej
Maria Czaplewska kat. kl.
IV-VI dziewczęta - Puchar
Burmistrza Łobza
Gabryjałowicz Kuba kat. kl.
0-III - Puchar Stowarzyszenia
“Bezpieczny Powiat Łobeski”
Czaplewska Klara kat. kl.
0-III dziewczęta - Puchar Burmistrza Łobza
Krzysztof Nadkierniczny
– najlepszy zawodnik z powiatu łobeskiego Puchar Starosty
Łobeskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Łobez
Martyna Zieniuk – najlepsza juniorka z gminy Łobez –
Puchar Burmistrza Łobza
Jędrzej Sola – najlepszy
junior z gminy Łobez – Puchar
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łobzie
Sebastian Burdun – najlepszy licealista z powiatu łobeskiego – Puchar Starosty i
Przewodniczącego Rady Powiatu łobez
Paulina Skrobińska – najlepsza licealistka z powiatu łobeskiego – Puchar Stowarzyszenia
“ Bezpieczny Powiat Łobeski”
Krzysztof Nadkierniczny
– najlepszy zawodnik z gminy
Węgorzyno – Puchar Burmistrza Węgorzyna
Daniel Kowalski – najlepszy junior z Węgorzyna – Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej

Robert Radanowicz – najlepszy zawodnik z gminy Radowo Małe – Puchar Przewodniczacego Rady Gminnej w
Radowie Małym
Piotr Wilczewski – najstarszy zawodnik zawodów –
Puchar Stowarzyszenia “Bezpieczny Powiat Łobeski”.
Oprócz pucharu każdy
zawodnik otrzymał nagrodę
książkową.
Rodzina Gajkowskich z
Kołobrzegu otrzymała puchar
przyznany przez sędziów zawodów.
Oprócz miejsc pucharowych sześciu najlepszych w
każdej kategorii (oprócz open)
otrzymało nagrody w postaci
sprzętu rekreacyjnego.
W kategorii open Państwo
Grzegorz i Teresa Bieńkowscy,
właściciele firmy komputerowej “CompBi” wręczyli nagrody pieniężne. Otrzymali je:
Piotr Mickiewicz (600 zł),
Majda Joanna(400 + 300 zł),
Klaudia Kulon (300 zł), Tadeusz Matla (200 zł) i Adam
Czuchnicki (100 zł).
Najmłodsi uczestnicy Sara
Małyszek i Dawid Gajkowski
otrzymali albumy.
Oprócz wyżej wymienionych sponsorami nagród byli:
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej, Łobzie i Węgorzynie, Kazimierz Dzieżak,
Hanna i Grzegorz Jańcowie,
Józef Misiun. Bogdan Górecki,
Roman Wawrzyniak. Kilka
osób prosiło o niewymienianie
ich nazwisk.
Członkowie Stowarzyszenia “Bezpieczny Powiat
Łobeski” (Henryk Musiał, Ewa
Radanowicz, Irena Lenkiewicz,
Joanna Chabecka) skupili
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II £obeski Memoria³ Szachowy im. Gabriela Bieñkowskiego za nami

SZACHOWANIE

wokół siebie wiele osób i instytucji, którzy pomogli zorganizować to wielkie spotkanie miłośników szachów.
Honorowany Patronat nad
II Łobeski Memoriałem Szachowym im. Gabriela Bieńkowskiego i II Mistrzostwami Województwa Zachodniopomorskiego w Szachach Policjantów
objął inspektor Tadeusz Pawlaczyk Komendant Wojewódzki
Policji w Szczecinie.
Przygotowaniami do memoriału kierowali: Joanna Chabecka, Krystyna Sola, Małgorzata Zieniuk, Henryk Musiał i
Marek Woniak.
Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy największą pomoc otrzymali od
Pana Marka Romejki Burmistrza Łobza. Korzystając z
gościnnych
pomieszczeń
Urzędu Miejskiego od wielu
tygodni trwały intensywne
przygotowania do II Łobeskiego Memoriału Szachowego imienia Gabriela Bieńkowskiego. Pan Burmistrz nieodpłatnie wypożyczył pomieszczenia i urządzenia hali
widowiskowo-sportowej
oraz pomagał rozwiązywać
bieżące problemy organizacyjne. Syn Pana Gabriela,
Grzegorz z żoną Teresą był
sponsorem strategicznym.
Ufundował nagrody finansowe, zapewnił obsługę komputerową. W swojej firmie
“CompBi” realizował zamówienia organizatorów, wydrukował 300 dyplomów. Organizatorzy spotkali się z dużą
życzliwością pracowników
hali, którymi kieruje Pan Zdzisław Urbański. Dzięki uprzej-

mości Pani Jolanty Babyszko
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, na parkiecie pojawiło się 300 krzeseł i 150 stolików. Ich przewiezieniem i
ustawieniem zajęli się uczniowie łobeskich szkół i strażacyochotnicy z Bonina. Młodszy
inspektor Robert Rzeźnik
Komendant Powiatowy Policji w Łobzie kierował pracami
przygotowawczymi ze strony policji. Pomagali oni w zakupie nagród, dekoracji sali i
prowadzeniu
kawiarenki
przez kilka Pań, pracownic
komendy. Uczestnicy czuli
się bezpiecznie w czasie imprezy.
Zaopatrzeniem kawiarenki w napoje, ciastka, owoce to
domena Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Łobzie,
Państwa Grażyny i Tadeusza
Moskali właścicieli firmy
“Drożdżyk”, sklepu spożywczego Pani Haliny Dubickiej, sklepów warzywnoowocowych Państwa Basów,
sklepu warzywno-owocowego Pana Leszka Rokosza, sklepu “Grażka” Państwa Grażyny i Stanisława Sobańskich i
hurtowni Pana Waldemara
Winiarskiego. Dużą pomoc
zapewnili uczniowie kl. 6b z
SP1 i gimnazjum zrzeszeni w
drużynie harcerskiej “ Łobeskie Włóczykije”. Zawody
sędziowali łobescy nauczyciele, którzy prowadzą
uczniowskie kluby szachowe. Pani Krystyna Sola i Pani
Małgorzata Zieniuk nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 trenują dzieci w UKS
Gambit ( 8 miejsce w mistrzo-

stwach
województwa).Uczniowski Klub Szachowy Pat-Mat prowadzi
Pan Marek Woniak. Największym sukcesem obu klubów
jest masowy udział uczniów
na pozalekcyjnych spotkaniach przy szachownicach.
UKS Pat-Mat jest aktualnym
wicemistrzem województwa
szkół podstawowych. Szachiści z Zespołu Szkół Gimnazjalnych zdobyli brązowy
medal wśród gimnazjalistów,
Martyna Zieniuk jest srebrną
medalistką indywidualnie.
Opiekunowie szachistów
stoją przed dylematem jak
zdobyć fundusze na trzydniowy wyjazd na mistrzostwa
Polski gdzie spośród 6 drużyn
z naszego województwa dwa
miejsca przysługują dla drużyn łobeskich!
Organizatorzy uzyskali
także pomoc od: Andrzeja
Kuzona, Stefana Mazura,
Zygmunta Soli, Mariusza Zielińskiego, Janusza Zareckiego,
Roberta Kazienki, Jacka
Bryczkowskiego, Wiesławy
Romejko, Eugeniusza Szymoniaka, Łukasza Soli, Marcina
Ćwikły, Mariusza Włodarza i
wielu innych osób.
Finansami kierowała Pani
Joanna Chabecka. Wszystkie
nici organizacyjne zbiegały
się u Pana Henryka Musiała.
Trenerzy i opiekunowie
wszystkich drużyn ocenili
organizację zawodów szachowych w Łobzie na ocenę
celującą. Do zobaczenia za
rok na III Łobeskim Memoriale Szachowym im. Gabriela Bieńkowskiego w pierwszą
sobotę marca 2007 roku. JB

KATEGORIA GIMNAZJUM

KATEGORIA GIMNAZJUM - DZIEWCZÊTA

KATEGORIA KL. IV - VI

KATEGORIA KL. IV - VI DZIEWCZÊTA

KATEGORIA KL. 0 - III
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.
MOTORYZACJA

US£UGI

Sprzedam Mercedes LP 813 ciężarowy skrzyniowy, ład. 5,3 t, rocznik
1980, pierwszy właściciel od 1991,
aktualne OC i BT. Oferta ważna do
30.04.2006 r. Tel. 0604 773 367.

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

 Sprzedam Dewoo Lanos 1,5
rocznik 1998, stan bardzo dobry,
c.zamek, elektryczne szyby, air
bag, wspomaganie kierownicy,
przebieg 95.000 km. Cena 8,500
zł. Tel. 0501 714 228.

Schody i okna tel. 091 39 23 137.

 Sprzedam Peugeot 206 Złoty
metalik rok prod. 2002, Pierwsza
rej. 2003. Pojemność 1.1, pierwszy właściciel, serwisowany. Tel.
091 397 22 71 po 15.00.
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 Peugeot 307 SW, 1,6
110 KM, benzyna, serwisowany, rok
produkcji XII 2002, automatyczna
klimatyzacja, radio, cena 35.000 zł.
091 397 48 65.

Sprzedam VW Golf II, 1,6D, rok
prod. 1987, przebieg 230.000 km,
przegląd do 02.2007, cena 2700 zł
- do negocjacji. Tel. 609 283 908.

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

INNE
Kurki nioski odchowane powyżej
7tyg. (szczepione) w sprzedaży od
21.03 gosp. drobiarskie Żabowo
13, tel. (091) 33 106 66
Chłodnia do mleka 300 l, kwota
mleczna 26.000 - sprzedam. Tel.
091 384 14 93.
Wynajmę warsztat w Gryficach ul.
Ogrodowa, na każdą działalność z
zapleczem magazynowo - socjalnym, gaz c.o., tel./fax, plac składowy
800 mkw., wiaty - 120 mkw. Telefon
kontaktowy 663 816 496.
 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.

NIERUCHOMOŒCI
Do wynajęcia lokal handlowousługowy o pow. 17 mkw. przy ul. Niepodległości 22. Tel. 091 397 44 46.

Sprzedam 1,5 ha ziemi ornej i 2
ha łąki III klasy w Suliszewie. Tel.
094 363 54 72.

Kupię domek o pow. do 120 mkw.
w Gryficach lub okolicy, ogród w
rozliczeniu może być mieszkani 3 pokojowe w blokach przy ul. Niechorskiej. Tel. 091 384 21 14.
Sprzedam ogrodnictwo w Wyszoborze o pow. 0,5 ha, namioty,
szklarnia, domek letniskowy, teren
uzbrojony. Tel. 504 556 555.
Do wynajęcia w Płotach hala produkcyjno - magazynowa o pow. 275
mkw., dogodny dojazd, wjazd i wyjazd, przy trasie przelotowej. Tel.
601 573 246.
Sprzedam dom o pow. 300 mkw.
w Gryficach ul. Wałowa 10. Tel.
0601 669 277.

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

MIESZKANIA

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

Sprzedam 2/3 własnego domu parter (4 pok. o pow. 92,72 mkw.),
+piętro (3 pokoje o pow. 76,72 mkw.)
c.o gazowe, garaż wolnostojący.
Tel. 091 384 28 73.

tygodnik łobeski 14.03.2006 r.

SPORT

Str. 15

10 najlepszych sportowców gminy Łobez 2005
EL¯BIETA WIŒNIEWSKA
Rocznik: 1953; klub: TKKF Błyskawica;
na 5 startów 4 razy stawała na podium; były to
biegi ogólnopolskie i międzynarodowe; 2 razy
w klasyfikacji generalnej; 2 razy w kat. Wiekowej; prowadzi Klub Jogingowy; 3 miejsce w
Open biegu na 10 km.

EWA MARSZA£EK
Rocznik: 1954; klub: Big Fish Szczecin Wędkarstwo Spławikowe; osiągnięcia: 9 miejsce w Mistrzostwach Polski w 2003 r.; 8
miejsce w Mistrzostwach Polski w 2004 r.; 12 miejsce w Mistrzostwach Polski w 2005 r.; mistrzyni Okręgu Szczecińskiego PZW
w 2005 r. w wędkarstwie spławikowym.

AGNIESZKA DUDEK
Rocznik: 1990; klub: MKS Olimp; sekcja LA; trener: Zdzisław Bogdanowicz; osiągnięcia: 1 miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w LA w rzucie dyskiem 25,44 m; 2 miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkolnego Związku
Sportowego w pchnięciu kulą - 9,82 m w Gryfinie; 3 miejsce i brązowy medal
w Mistrzostwach Województwa Młodzików w pchnięciu kulą 10,00 m w Szczecinie; 6 miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Młodzików w rzucie dyskiem
27,52 m; reprezentantka ZSG w piłce siatkowej; inicjatorka utworzenia w Łobzie
Młodzieżowego Wolontariatu Sportowego ,,Fair Play”; twórczyni wywiadów
prasowych w Tygodniku Łobeskim pt. „Co słychać panie trenerze?”.

EUGENIUSZ GOSTOMCZYK
Rocznik: 1952; klub: grupa kolarska Łobez, trener: Roman Ciechański;
osiągnięcia: 8 miejsce w klasyfikacji generalnej w Pucharze Polski w szosowym maratonie rowerowym na 1500 osób startujących; 2 miejsce w
kategorii wiekowej; 10 miejsce na 330 km - Łobeski Maraton Rowerowy;
23 miejsce na 301 km w Choszcznie; 6 miejsce na 418 km – Gorzów; 9
miejsce na 320 km – Gryfice.

MAGDALENA KORALEWSKA
Rocznik: 1989; klub: UKS Promyk; sekcja lekkiej atletyki: trener Kazimierz Mikul; osiągnięcia: 1 miejsce w biegu na 400 m na mistrzostwach województwa juniorek młodszych – Białogard; 1 miejsce w biegu na 400 m w mistrzostwach województwa juniorek młodszych – Poznań; 8 miejsce w biegu na 400
m na mistrzostwach województwa Szkolnego Związku Sportowego – Gryfino.

PAWE£ £¥CZAK
Rocznik: 1987; klub: MKS Olimp; sekcja LA; trener: Zdzisław Bogdanowicz; osiągnięcia: 3 miejsce w mistrzostwach makroregionu jun. skok w dal 6,86
m; 2 miejsce w biegu na 100 m - 11,84 s.; 5 razy 1 miejsce w mitingach LA - Szczecin,
Białogard, Police, Stargard; 2 miejsce w skoku w dal - 6,63 m w mistrzostwach okręgu
jun.; 1 miejsce w halowych mistrzostwach okręgu w skoku w dal - 6,79 m i awans
na Mistrzostwa Polski; zawodnik od 2.11.2005 r. przygotowuje się do nowego
sezonu trenując 6 razy tygodniowo; jest uczniem klasy maturalnej ZS w Łobzie.

DOROTA SOSNOWSKA
Rocznik 1992; klub: UKS Badminton Bełczna; trener Kazimierz Pawelec,
osiągnięcia: 1 miejsce w grze podwójnej kobiet i 2 miejsce w grze pojedynczej w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Badmintonie kobiet w Sianowie; 1 miejsce drużynowo w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Badmintonie – Łobez; 1 miejsce w
grze pojedynczej kobiet w Wojewódzkim Turnieju Mikołajkowym Badmintona – Koszlian.

MARCIN SYPU£EK
Rocznik: 1992; klub: UKS Badminton Bełczna; trener Kazimierz Pawelec;
osiągnięcia: 2 miejsce w grze pojedynczej mężczyzn w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Badmintonie; 3 miejsce w grze podwójnej
mężczyzn w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Badmintonie; 1 miejsce w grze pojedynczej mężczyzn w Wojewódzkiej Olimpiadzie
Młodzieży; reprezentował UKS w piłce siatkowej, nożnej i LA; jeden z najlepszych siatkarzy w zawodach powiatowych; od czerwca 2005 zawodnik
MKS Olimp.

BART£OMIEJ WIERZCHOWSKI
Rocznik: 1990; klub: UKS Promyk; trener Kazimierz Mikul; 6 miejsce w biegu na 2000 m na Mistrzostwach Makroregionu Młodzików; 2
miejsce w biegu na 2000 m na Mistrzostwach Województwa Młodzików;
10 miejsce w biegu przełajowym na dystansie 2500 m na Woj. Gimnazjadzie; uczeń posiada 3 klasę sportową za uzyskany wynik w biegu na
2000 m - 6,06 min.

MARTYNA ZIENIUK
Rocznik: 1991; UKS Gambit; trener Małgorzata Zieniuk; 1 miejsce w
kat. dziewcząt w Memoriale G. Bieńkowskiego; 3 miejsce drużynowo w
finałach Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Gryfinie; wypełnia normę na
3 kat. Szachową; 2 m. indywidualnie w 3 Festiwalu Szachowym w Połczynie
Zdroju; jest dużym talentem szachowym i naukowym; harcerz w drużynie
Łobeskie Włóczykije.

Młodzi szturmują Olimp
(ŁOBEZ) To nie była może
zbyt oszałamiająca gala, ale dla
sportowców, którzy do tej pory
nie mieli swojego rankingu, to
spotkanie na pewno zapadnie im
w pamięci. Było pierwsze, jest
zapowiedź, że nie będzie ostatnie.
Aż trudno powiedzieć, dlaczego do tej pory nikt nie wpadł
na to, by takie sportowe rankingi
sporządzać i honorować najlepszych sportowców roku. Być
może dlatego, że oprócz piłki
nożnej nie było innych dyscyplin
sportowych, które byłyby widoczne dla kibiców. Gdy kilka lat
temu piłka zaczęła podupadać,
równolegle zaczęły postawać
uczniowskie kluby sportowe. Piłka się jeszcze nie podniosła, a
młodzież w UKS-ach zaczęła robić wyniki. Okazało się, że w sporcie jest miejsce także dla tych,
którzy niekoniecznie chcą lub
potrafią kopać piłkę. Inne dyscypliny otworzyły przed nimi drzwi
sportowego awansu. Pojawili się
i zaczęli osiągać sukcesy lekkoatleci, szachiści, badmintoniści,
kolarze, a nawet strong mani.
Dlatego ogłoszony ranking
na najlepszych dziesięciu sportowców gminy Łobez może w
pierwszej chwili zaskakiwać brakiem nazwisk piłkarzy. Można
kwestionować autorytet komisji
rankingowej, ale trudno też byłoby wskazać piłkarza, który
błysnął, wyrósł na gwiazdę w ubiegłym roku.
Jak powiedział prowadzący
spotkanie pan Zdzisław Bogdanowicz – inicjatywa powołania
rankingu wyszła ze szkół, z Młodzieżowego Wolontariatu “Fair
Play”. Ustalono regulamin i rozesłano go do 15 klubów z prośbą
o wskazanie kandydatur. Odpowiedziały wszystkie. Wpłynęło
21 nazwisk sportowców ze szczegółowym opisem ich osiągnięć.
Zgłoszono: Patryk Bernaś (UKS
Badminton Bełczna), Zygmunt
Draczyński (TKKF Błyskawica),
Agnieszka Dudek (MKS Olimp),
Eugeniusz Gostomczyk (Klub
Rowerowy), Marcelina Jasińska
(MKS Olimp), Magda Koralewska (UKS Promyk), Adam Kubisz
(Klub Strong Men), Paweł
Łączak (MKS Olimp), Ewa Marszałek (ŁTW), Marek Molenda
(Klub Rowerowy), Tadeusz Mo-

skal (Klub Rowerowy), Damian
Nazaruk (Klub Strong Man),
Mariusz Poniewiera (MLKS
Światowid), Dorota Sosnowska
(UKS Badminton Bełczna), Marcin Sypułek (UKS Badminton
Bełczna), Izabela Szwacińska
(UKS Pat Mat), Krzysztof Śniadek (MLKS Światowid), Piotr
Ulan (UKS Promyk), Elżbieta
Wiśniewska (TKKF Błyskawica), Martyna Zieniuk (UKS
Gambit), Bartłomiej Wierzchowski (UKS Promyk).
- Ta liczba mówi, że w sporcie
działo się bardzo dużo. – ocenił to
Zdzisław Bogdanowicz.
Powołano kapitułę w składzie: Zdzisław Bogdanowicz, Jerzy Rakocy i Zdzisław Urbański.
Wybrała ona dziesiątkę najlepszych sportowców 2005 roku.
Zostali nimi:
Po rozdaniu medali, w swobodnej rozmowie zebrani dyskutowali o łobeskim sporcie.
- Byłem zaskoczony, że jest
taki pomysł. Gratuluję tym 21
sportowcom i działaczom, którzy przyczyniają się do tego,.że
o Łobzie słychać. Smuci fakt, że
tak mało jest sportowców Światowida, ale tam słabo się dzieje. –
mówił burmistrz Marek Romejko.
- Wybraliśmy najlepszą dziesiątkę. W przyszłości chcemy
wybierać tego najlepszego wśród
najlepszych. – poiewdział Zdzisław Bogdanowicz.
- Na sport nie idą małe pieniądze. Oprócz tych bezpośrednich gmina wydaje spore pieniądze na inwestycje, jak chociażby
na halę sportową. To też sa pieniądze na sport. – mówił wiceburmistrz Ryszard Sola.
- Musimy usiąść do stołu, o co
od lat apelowałem, i rozmawiać,
ustalić terminy i rangę imprez.
Trzeba też zastanowić się, czy
potzreba nam dużo małych i słabych klubów, czy też Światowid
nie powinien mieć więcej sekcji i
być dużym, silnym klubem. Będzie łatwiej o pieniądze i organizację. – mówił Jerzy Rakocy.
Zdzisław Urbański powiedział, że
wkrótce zorganizuje spotkanie,
na którym można będzie zastanowić się nad przyszłością łobeskiego sportu.
Kazimierz Rynkiewicz
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Mistrzostwa powiatu w halowej pi³ce no¿nej

Ch³opcy z gimnazjum ³obeskiego zwyciê¿yli

(RADOWO MAŁE) W hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym 10 marca rozegrano Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w halowej piłce nożnej chłopców Szkół Gimnazjalnych.
O miano najlepszej „halówki” w
powiecie rywalizowali chłopcy z gimnazjów z Łobza, Reska, Dobrej i Radowa Małego. Mistrzostwa miały charakter turnieju, w którym grano systemem
„każdy z każdym” po 12 minut.
Oto wyniki: Gim. Radowo-Gim.
Łobez 1:1, Gim. Dobra-Gim. Resko 4:2,
Gim. Łobez-Gim. Resko 3:1, Gim. Radowo-Gim. Dobra 2:0, Gim. ŁobezGim. Dobra 3:1, Gim. Resko-Gim. Radowo 0:1.
Najlepszym zespołem zostali gimnazjaliści z Łobza grając w składzie:
Drogosz Martin, Wielgus Paweł, Rokosz Tomasz, Rajca Sebastian, Sygnowski Mateusz, Ostaszewski Mateusz, Afeltowski Cezary i Grzywacz
Paweł pod opieką Grzegorza Pawlaka.

Łobez wyprzedził gimnazjalistów z
Radowa Małego (op. A. Mały) ilością
strzelonych bramek, III miejsce zajęło
Gimnazjum z Dobrej pod opieką A. Siwińskiego, a IV - Gim. Resko (op. D. Kęsy).
Najlepsze zespoły otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe i UKS „Mini Gier” w
Radowie Małym. Ponadto dyrektor
Zespołu Szkół Ewa Radanowicz udekorowała każdego młodego piłkarza pamiątkowym medalem wykonanym
przez uczniów z koła ceramiki plastycznej, prowadzonego przez panią Elwirę
Stawską w ramach projektu „Szkoła
Marzeń”, która ten medal zaprojektowała, za co organizatorzy: koordynator
sportu szkolnego Grzegorz Pawlak i
prezes UKS „Mini Gier” Wiktor Puta
serdecznie dziękują. Godny podkreślenia jest fakt, że rywalizacja miała przebieg prawdziwej sportowej walki, wzajemnego szacunku z poszanowaniem
zasad fair play, co nie zawsze u chłopców w tym wieku jest powszechne. (wp)

Tur
niej na po¿egnanie sezonu halowego
urniej
Wiele oklasków oraz słowa uznania
usłyszeli organizatorzy Halowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Łobzie.
12 marca br. w hali sportowo-widowiskowej odbyła się kolejna impreza
sportowa z udziałem zawodników z
zaproszonych i zaprzyjaźnionych
miast naszego regionu. W niedzielę zawitały do Łobza zespoły oldbojów z
Połczyna Zdroju, Świdwina, Reska,
Węgorzyna, Ińska oraz dwa zespoły z
Łobza. Turniej rozgrywano systemem
„każdy z każdym” , czas trwania meczu
12 min. Po blisko 5 godzinnej rywaliza-

cji i rozegraniu 21 spotkań poznaliśmy
najlepsze zespoły turnieju.
1 miejsce - Świdwin - 15 pkt. (5
zwycięstw i jedyna porażka z samorządowcami z Łobza).
2 miejsce - Samorządowcy Łobez13 pkt. (porażka z Połczynem i remis z
Węgorzynem).
3 miejsce - Połczyn Zdrój - 12 pkt. 4
miejsce - Ińsko 8 pkt., 5 miejsce - Oldboje
Łobez - 7 pkt., 6 miejsce - Węgorzyno 3 pkt., 7 miejsce - Resko - l pkt.
Przewodniczący GZ LZS w Łobzie
pan Zbigniew Pudełko pozyskał fundatorów pucharów: Jan Opieka - Firma
,,Promex”, Andrzej Szafrański - Firma

Transportowa, PUK S.A. Łobez - Kazimierz Dzieżak. Tradycyjnie Zakład
Przetwórstwa Mięsnego „BAŃ” - Bernard Niedzwiecki z Lubienia Górnego
zadbał o wyżywienie dla uczestników
turnieju w postaci kiełbasy. O pieczywo zadbali państwo Moskalowie z piekarni „Drożdżyk”. Spotkania sędziowali panowie: Andrzej Belina, Stanisław Sumbar, Andrzej Mrozowicz.
Zawody prowadził Zdzisław Urbański. Jak zwykle na słowa podziękowania zasługują pracownicy hali sportowo-widowiskowej w Łobzie za przygotowanie imprezy. Niedzielny turniej
zakończył cykl imprez sportowo-wi-

dowiskowych w sezonie zimowym
(chyba, że aura zimowa przedłuży się
o kilka tygodni). Byliśmy organizatorami średnio 2 imprez sportowych w
miesiącu dla ok. 100 osób na turnieju. W
okresie wiosennym chcemy zorganizować na stadionie miejskim oraz boiskach wiejskich podobne turnieje, jak
te na hali sportowej w Łobzie. Korzystając z obecności na łamach gazety pragniemy pozdrowić wszystkich kibiców i zawodników uczestniczących w
Naszych imprezach, a w szczególności
niezawodnych sponsorów.
Zbigniew Pudełko Przewodniczący
Gminnego Zrzeszenia LZS w Łobzie.
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RUCH LEWOSTRONNY
(WOŁKOWO) 06.03.2006 r. około
godz. 15:30 na drodze Wołkowo - Maliniec, kierujący samochodem Renault zjechał na przeciwny pas jezdni i uderzył w
samochód, którym kierowała Joanna S.

SPAWACZ
(RADOWO WIELKIE) Od
06.03.2006 r.godz.21.30 do dnia
07.03.2006 r. godz.10.30 w Radowie
Wielkim gm.Radowo Małe nieznany
sprawca dokonał kradzieży 2 reduktorów, przewodów zbrojonych od
butli tlenowej i acetylenowej po 50 m.
Oraz palnika łącznej wartości 500 zł
na szkodę S.A. POLDANOR z siedzibą w Przechlewie.

ROWER PROWADZI£ GO
DO DOMU
(WYSIEDLE) 07.03.2006r. o godz.
18.10. w Wysiedlu , Stanisław Ł. zam.
B., gm. Łobez, kierował rowerem będąc
w stanie nietrzeźwości odpowiadającym 1,86 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

ROZBIERA£ PRZYCZEPÊ
NA RATY
(TUCZE)W okresie od 16.01.2006
r.godz.16.00 do dnia 07.03.2006
r.godz.10.30 w Tuczy gm.Dobra nieznany sprawca uszkodził przyczepę
kempingową poprzez oderwanie 2 li-

stew łączeniowych oraz wybicie bocznej szyby na łączną kwotę 500 zł, czym
działał na szkodę Andrzeja H.

KANALARZ
(ŁOBEZ) 04.03.2006r. godz. 14:00
do dnia 08.03.2006r. godz. 14:30 w
Łobzie na ul. Pomorskiej z pomieszczenia gospodarczego, które nie było zamknięte nieznany sprawca dokonał
kradzieży narzędzi w postaci kluczy
oraz maszyny mechanicznej do czyszczenia kanalizacji. Łączna suma strat
2200 zł na szkodę Jerzego S.

URATOWA£ SARNÊ
(MIELNO) 08.03.2006r. około
godz. 01.40.Arkadiusz J., jadąc drogą
41553 z Mielna do Sielska, samochodem ciężarowym marki Volvo, w celu
uniknięcia zderzenia z sarną, która nagle
wbiegła na jezdnię, skręcił w lewo i w
padł w poślizg, w wyniku czego zjechał
do rowu uszkadzając pojazd.

OKRADZIONA W MIESZKANIU

(DOBRA) 08.03.2006r. w godz.
12:45-13:00 w mieszkaniu w Dobrej

przy ul. Kilińskiego dwie nieznane
kobiety narodowości cygańskiej wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej z kieszeni fartucha, który miała
na sobie dokonały kradzieży portfela z zawartościa pieniędzy w kwocie
około 1100 zł, czym działały na
szkodę Genowefy B.

NIEUDANA PRÓBA
W£AMANIA
(ŁOBEZ)W czerwcu 2005r.
Agnieszka C., posługując się uprzednio
skradzionym kluczem do drzwi wejściowych, usiłowała dokonać włamania
do mieszkania w celu kradzieży pieniędzy na szkodę Marii C.

LATAJ¥CE KAMIENIE
(ŁOBEZ) 09.03.2006r. około
13.50. w Łobzie na ul. Obr. Stalingradu,
podczas wymijania się samochodu
Opel Vectra, kierowanego przez Rafała
S. z samochodem marki Fiat Dukato,
kierowanego przez Łukasza K., z pod
kół tego wypadł kamień i wybił szybę
w jego samochodzie.

NIEPRAWID£OWE COFANIE
(ŁOBEZ) 09.03.2006r. o godz.
16.15. w Łobzie na ul. Murarskiej,
Andrzej A., wycofując z parkingu samochodem marki Kia, uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód marki Kia, należący do Elżbiety P.

G£ODNY WÊDKARZ
(ŻELMOWO) 10.02.2006r. w
godz. 16.00. do 24.00.w Żelmowie gm.
Radowo Małe, nieznany sprawca, dostawszy się przez otwarte drzwi do
mieszkania, dokonał kradzieży wędki
teleskopowej z kołowrotkiem i 30 szt.
zupek błyskawicznych, łącznej wartości 210 zł na szkodę Tadeusza M.

TYM RAZEM
NIKT NIE ZGIN¥£
(ŁOBEZ) 09.03.2006r. o godz.
17.40. na trasie Łobez-Strzmiele, Edmund R. lat 37 (zam. S., gm. Radowo
Małe), kierował samochodem marki
Mazda, będąc w stanie nietrzeźwości
odpowiadającemu 2,94 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wa¿ne dla klubów i UKS-ów

Można starać się o sprzęt sportowy
(DRAWSKO POM.) Po tym, jak
pan Arkadiusz Niefiedowicz został zaproszony do Ministerstwa Sportu, celem rozpropagowania “pierwszego w kraju”
szkolenia kadr sportowych ze środków
UE, dostrzeżono jego kompetencje. Jako
praktyk został zaproszony do udziału w
pracach przy nowych programach operacyjnych na lata 2007-2013 w kilku ministerstwach i instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie nowych programów
operacyjnych.
Dzięki jego sugestiom znajdą się
(prawdopodobnie) zapisy oraz wytyczne
umożliwiające aplikowanie po środki UE
małym klubom i organizacjom pozarządowym na działalność sportową (prowadzenie klubów, szkół i klas sportowych,
ośrodków sportowych) w drodze ogłaszanych konkursów.
- Jeżeli wszystko pójdzie po myśli
naszej grupy roboczej ds. sportu, mogą
znaleźć się także zapisu umożliwiające
budowanie i remonty boisk sportowych,
placów zabaw itp. Jednak na dzień dzisiejszy mam bardzo dobrą wiadomość dla
tych organizacji. Otóż wszystko wskazuje na to (99%), że będzie możliwość tworzenia etatów w klubach sportowych ze
środków UE, dzięki którym osoby tam
zatrudnione powinny w znaczący sposób
powodować rozwój tych klubów. Dlatego
już dziś, kluby powinny przygotować się
do nowego okresu budżetowania ze środków UE. I tu mam miła niespodziankę dla
osób zajmujących się sportem. Dla i wraz
z Ministerstwem Sportu prowadzić będę
szkolenia z zakresu pozyskiwania środków UE na działalność sportową (już
nowe wytyczne na 2007-2013) Szkolenia odbywać się będą w każdym wojewódz-

twie, w tym także w zachodniopomorskim
w okresie kwiecień-wrzesień br. – mówi
Niefiedowicz.
Lada dzień ma ruszyć pierwszy w kraju pilotażowy projekt szkolenia instruktorów piłki nożnej. Jest to projekt pilotażowy (dla innych związków, a także
głównie województw ściany wschodniej)
Ministerstwa Sportu i ZZPN wart ponad
milion złotych. Wszystkie koszty związane ze szkoleniem (noclegi, wyżywienie, materiały dydaktyczne, kadra szkoleniowa, a także udział w zajęciach I ligowych, sprzęt sportowy i indywidualny
trenerów) pokrywane będą ze środków
UE. Szkolenie odbywać się będzie w 2
ośrodkach w województwie, a uczestniczyć w nim będzie 60 instruktorów w
wieku 25-40 lat. Gdyby kogoś zainteresowały szczegóły można kontaktować się z
panem Arkadiuszem pod tel. 607 798
595.
Poniżej przedstawiamy zasady ubiegania się o sprzęt sportowy.
KAR
Szczegółowe zasady przydzielania sprzętu sportowego w ramach
realizacji Programu “Sport Wszystkich Dzieci” w 2006 roku
Podstawę realizacji zadania: “zakup i
dystrybucja sprzętu sportowego” stanowią środki finansowe tworzące Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej, pochodzące
z dopłat do stawek w grach losowych,
zgodnie z art. 47d ust. 4 ustawy z dnia 29
lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr
273, poz. 2703) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie
dofinansowania zadań ze środków Fundu-

szu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr
28, poz. 237).
Każdy zarejestrowany Uczniowski
Klub Sportowy lub inny podmiot, prowadzący działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizujący statutowe
zadania w zakresie upowszechniania
sportu wśród dzieci i młodzieży(wymogiem jest odpowiedni zapis w Statucie lub
wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego),
może otrzymać komplety sprzętu sportowego do dwóch dowolnie wybranych
(wpisanych do programu) dyscyplin
sportu. W uzasadnionych przypadkach
(duża liczba sekcji lub członków klubu)
ilość kompletów przekazanego sprzętu
może być większa. Nie przydziela się
sprzętu osobistego (koszulki, dresy, buty,
torby, inne ubiory sportowe, itp.), nie
realizuje się „indywidualnych zamówień”
poszczególnych klubów.
Sprzęt przydzielany jest na podstawie
list sporządzanych i zatwierdzanych
przez Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu, po dokonaniu
szczegółowej weryfikacji nadesłanych
wniosków, w ścisłej współpracy z właściwym polskim związkiem sportowym lub
ogólnokrajowym stowarzyszeniem realizującym statutowe zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu, które jako
realizator zlecenia MSportu odpowiedzialne jest za jego zakup, właściwą dystrybucję oraz systematyczną kontrolę
prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. W/w jednostki ustalają również, jaki zestaw sprzętowy będzie
zakupiony w danym roku.
Przekazanie sprzętu następuje na
podstawie umów o nieodpłatne użyczenie
na czas określony. Sprzęt może być również przekazany na własność klubu. Pod-

lega on ewidencji, a kluby zobowiązane są
do właściwego, zgodnego z przeznaczeniem, jego użytkowania.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Uczniowskie Kluby Sportowe.
Każdy podmiot, który stara się o
przydział sprzętu, zobowiązany jest przesłać na adres: Ministerstwo Sportu – Departament Sportu Powszechnego; ul.
Krucza 24/26, 00-921 Warszawa, następujące dokumenty:
- potwierdzoną za zgodność kopię
decyzji o rejestracji klubu lub stowarzyszenia lub aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego (z bieżącego roku);
- wniosek o przydział sprzętu z podaniem dokładnych danych dotyczących
wnioskodawcy (dokładny adres, tel./fax,
e-mail, patronat, krótki opis działalności,
itd.) oraz wskazaniem uprawianych dyscyplin sportu;
- opinię (popierającą wniosek) właściwego Okręgowego Związku Sportowego – oddzielnie dla każdej dyscypliny
sportu.
W przypadku składania wniosku o
przydział sprzętu do ćwiczeń ogólnorozwojowych (może stanowić częściowe
wyposażenie sali gimnastycznej) – należy załączyć opinię Powiatowego lub
Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego, Rady Zrzeszenia LZS lub
Zarządu Wojewódzkiego TKKF.
Rozpatrywane będą tylko wnioski
kompletne, złożone zgodnie z w/w warunkami, w kolejności ich składania. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym, będą rozpatrywane w latach
następnych, w miarę posiadanych możliwości finansowych Departamentu.
Arkadiusz Niefiedowicz
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tygodnik łobeski 14.03.2006 r.
Zachodniopomorskie per³y przyrody
w obiektywie Marka Piotrowicza i Henryka Janowskiego

¯urawie upodoba³y sobie ziemiê ³obesk¹.

HUMOR TYGODNIA

KRZYŻÓWKA 11

Przychodzi facet do sklepu monopolowego i mówi:
- Dzień dobry mam na imię Jan Kowalski i poproszę 0,5 litra wódki.
Sprzedawca mówi:
-Ja z chęcią panu sprzedam, ale czemu Mi się pan przedstawia.
A klient odpowiada:
- Bo ja nie jestem anonimowym alkoholikiem.
Wsiada pijany facet do taksówki.
Taksówkarz pyta się:
- Gdzie jedziemy?
- Do domu!
- A dokładniej !?
- Do dużego pokoju....
- Kto cię tak pogryzł?
- Mój pies.
- Jak to się stało?
- Wróciłem do domu trzeźwy i mnie nie poznał.
Kowalska spotyka Nowakową.
- Jak się chcecie kochać z tym swoim chłopem, to kupcie
sobie żaluzje.
- A wy sobie kupcie okulary, bo to nie był mój chłop, tylko wasz.
Rybak złapał złota rybkę. Ta mówi:
- Puść mnie, a spełnię twoje jedno życzenie!
- OK! Chcę najnowszego mercedesa!
- A jak wolisz: za gotówkę czy na raty?
- A ty jak wolisz: na olejku czy na masełku

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 9 brzmiało:
„Miecz prawa złemu tylko srogi”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Ryszard Horbacz (Łobez), Maria Szylinowicz
(Łobez), Grażyna Maćkowiak (Łobez), Halina Mazur
(Resko), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Władysława
Różańska (Łobez), Joanna Syjczak (Łobez), Antonina
Kaczmarek (Dobra).
Nagrodę wylosował pan Ryszard Horbacz z Łobza.
Gratulujemy.
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