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Kto bêdzie starost¹?

CZEKAJ¥
NA ROZSTRZYGNIÊCIE

(POWIAT) Wciąż nie wiadomo, czy
Halina Szymańska, ciągle jeszcze starosta łobeski, a już dyrektor szczecińskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa będzie mogła
być nadal zatrudniona w starostwie.
Opinie prawne w tej sprawie, jakie opublikowaliśmy w ubiegłym tygodniu są
nie dość, że sprzeczne, to formalnie bezwartościowe. Są tylko opiniami prawników, nawet najlepszych, ale tylko opiniami, którymi nie można kierować się
przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu urlopu staroście. Jak nas poinformował przewodniczący rady powiatu

W NUMERZE:

Zgin¹³ na
zakrêcie
Adam Szatkowski, w tej sprawie zwrócił się do wojewody. Jak wynika z informacji przedstawionej przez wicestarostę Wiesława Bernackiego, zapytania w
tej kwestii zostały także skierowane do
ministerstw. Dopiero po ich otrzymaniu

można będzie rozstrzygnąć, czy starosta Szymańska może pracować jednocześnie w starostwie i ARiMR. O tym,
czy będzie pełnić funkcję starosty społecznie, czy też zostanie wybrany nowy
starosta, zdecyduje rada.
KAR

W Resku
m³odzi
zaanga¿owani
(RESKO) Od ubiegłego roku uczniowie Zespołu Szkół im.
K.K. Baczyńskiego biorą udział w szeregu konkursów,
projektów i olimpiad o tematyce historycznej i społecznej.
Inicjatorem i patronem ich aktywności jest nauczycielka
historii i WOS pani Agata Popielarz.

Agata
Popielarz
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Kazimierz Rynkiewicz
To pytanie szefa PiS Jarosława
Kaczyńskiego wywołało gorącą debatę na temat stanu mediów w Polsce. Drugi człon stwierdzenia – i niezależni dziennikarze został pominięty milczeniem. Jak wiele rzeczy i
spraw w kraju. Jazgot jaki nastąpił po
krytyce III RP przez Jarosława Kaczyńskiego sięgnął zenitu. Wściekłość jest nawet większa, niż wtedy,
gdy odwoływano rząd Jana Olszewskiego. Wtedy nie było jeszcze Radia Maryja, Naszego Dziennika i
elektoratu PiS. Minęło wiele lat, zanim nastąpiła demonopolizacja
postkomunistycznych elit politycznych i medialnych.
To co kiedyś można było przemilczeć, za sprawą pojawienia się nowych mediów, choćby i Rydzyka,
wychodzi na jaw. Można go krytykować na różne sposoby, nie lubić
go, ale trzeba przyznać, że to dopiero
on przewrócił postkomunistyczny
ład medialny. Złamał monopol. Dlatego został tak wściekle zaatakowany. Kaczyński przewraca postkomunistyczny ład polityczny i wściekłość jest tym większa.
Wydaje się, że walka polityczna
o IV RP wchodzi w decydującą fazę.
Ale nie tylko polityczna. Także walka o świadomość tego, czym III RP
była.
Jeżeli dzisiaj nie można powstrzymać informacji ani przemilczeć faktów, manipulowanie świadomością staje się coraz bardziej
subtelne. Pozostaje walka o rozumienie historii, interpretację wydarzeń, tych sprzed lat i tych najnowszych.
Marzec jak zwykle jest okazją dla
marcowych “komandosów”, by
podtrzymywać w opinii publicznej
swój kombatancki etos lewicy laickiej. To wtedy miała narodzić się
opozycja. Jedyna prawdziwa. Każda
inna albo nie istnieje, albo jest nacjonalistyczna i ksenofobiczna.
Oto Teresa Bogucka w artykule
“O czym milczą teczki” (Gazeta Wyborcza z dn. 10.03.06) napisała: “W
sprawie inwazji bratnich armii Układu Warszawskiego na Czechów i
Słowaków były u nas aż trzy takie
głosy - pisarza Jerzego Andrzejewskiego, muzykologa Zygmunta Mycielskiego i grupy Bogusi Blajfer.
Dzięki nim możemy dziś mówić, że
Polacy byli przeciw.”

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
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Czy w Polsce są wolne media,
czyli po czym wymiotują czytelnicy
Odpowiada jej jeden z internautów: “Teresa Bogucka ironizuje, pisząc o “aż trzech” protestach przeciw
inwazji na Czechosłowację, dzięki
którym Polacy mogą dziś mówić, że
byli przeciw. To haniebne. Haniebne,
że “Gazeta Wyborcza” znów fałszuje
historię, przemilczając najbardziej
tragiczny protest roku 1968. 8 września 1968 r. na stadionie X-lecia, w
czasie uroczystości dożynkowych,
w obecności m.in. najwyższych
władz partyjnych, samospalenia dokonał Ryszard Siwiec. W ten dramatyczny sposób Ryszard Siwiec zaprotestował przeciw napaści na Czechosłowację i przeciw antystudenckim
represjom w PRL. Wiemy o tym z listu,
jaki pozostawił. Dlaczego p. Bogucka
nie wspomniała o polskim bohaterze
Ryszardzie Siwcu? Prezydent Vaclav
Havel przyznał pośmiertnie Ryszardowi Siwcowi b. wysokie odznaczenie państwowe, a T. Bogucka nigdy
o R. Siwcu nie słyszała? Niemożliwe.
Po prostu Ryszard Siwiec środowisku T. Boguckiej nie pasuje. Środowisko to chciałoby mieć monopol na
rok 1968. Ryszard Siwiec był AKowcem, katolikiem, polskim patriotą.
Zupełnie nie pasuje do stereotypów
podtrzymywanych przez GW.” - na-

pisał ktoś rozsierdzony taką od lat
uprawianą „historiografią”.
We wczorajszej GW (z 20.03.06)
subtelne koszenie rządu Marcinkiewicza. “Dziś opłaca się zerwać z
Polską” - krzyczy dramatycznie tytuł
na 2 stronie. Chodzi o protesty Polaków w Anglii przeciwko podwójnemu opodatkowaniu. Piotr Skwirowski komentując tę akcję dowala Marcinkiewiczowi za to, że podziękował
(Gracias, gracias, gracias) premierowi Hiszpanii za otwarcie rynku pracy. Od maja Polacy będą mogli pracować legalnie. To sukces dla Polaków, którzy do tej pory pracowali
tam na czarno. Ale nie dla Skwirowskiego. Opisuje, jak PÓŁTORA
ROKU temu do Irlandii wyjechał
jego szwagier. “Zostawił w Polsce
żonę i dzieci, rzucił studia, pojechał
w nieznane.” Tam odkryto w nim
fachowca i ma przed sobą przyszłość. “Nie wszystkim wiedzie się
tak dobrze” - żali się komentator GW.
“Wielu wykształconych Polaków
zmywa naczynia w barach i wykłada
towary na półki w supermarketach”.
Jak kończy tekst Skwirowski?
“Jedną z ostatnich osób, która powinna się z tego cieszyć, jest z pewnością premier polskiego rządu.”

Prawda, że krytyka przeprowadzona z iście szatańską subtelnością? Jak od lat pracowali na czarno, to było dobrze, jak premier załatwił legal, to źle, bo wyjadą zdolni. GW liczy na amnezję Polaków
lub młode pokolenie, które nie
mogło czytać GW przed laty. Oczywiście Marcinkiewicz jest winny,
że szwagier Skwirowskiego wyjechał półtora roku temu z Polski,
Marcinkiewicz jest winny, że załatwił legal, bo przecież lepiej pracować na czarno, Marcinkiewicz jest
winny podwójnemu opodatkowaniu Polaków w Anglii i wszystkim
plagom Polaków za granicą. GW zapomniała, kto lansował wejście
Polski do UE na takich warunkach,
kto lansował eurokonstytucję, kto
mienił się Europejczykiem, a kto
był prawicowym nacjonalistą, kto
wysłał tysiące Polaków za granicę
twierdząc, że będzie im tam lepiej.
Jakie ugrupowania lansowały hasło, że wejście do UE to możliwość
wyjazdu do pracy.
GW tak ostentacyjnie zmieniło
front, że aż dziwne, że nie czuje, jak
jej dawnym czytelnikom wzbiera na
wymioty. Aby tylko dokopać. IV RP
oczywiście.

Miasto nasze ukochane
Historia ta prawdziwa, co wrażliwych wnet odrzuca
Opowiada nam o mieście, którego widok wciąż zasmuca
Bo gdy tutaj sie przyjedzie i zobaczy go w całości
To od razu sie dostaje bólu głowy oraz mdłości
Bo tu straszne jest zadupie, “psy dupami tu szczekają”
A bociany widząc Łobez wnet już w locie zawracają
Miasto z tego tutaj słynie, lecz nikt o tym się nie chwali
Kiedy robi się tu ciepło to z krochmalni pulpą “wali”
Jeśli Ciebie to nie zraża to na Stargard wybierz drogę
Bardzo szybko wnet poczujesz smród uszczelek z firmy “Bode”
Mało mamy tu rozrywek – Kiedyś było tutaj kino
Nie ma gdzie i wypić piwa, - policjanci zaraz zwiną
Tu balety były fajne, odbywały się w “Stodole”
Lecz zrobiło się do kitu do “10-ki” chodzić wolę
I jest tutaj również fitnes, a prowadzi go Marzenka
Czasem lubię tam pochodzić, kiedy jest ma forma cienka
“Orzeszkowa” z tego tutaj słynie, że tu “centrum” jest sportowe
I “Światowid” gra tu w piłkę tocząc mecze swe ligowe
A tuż obok stadionika, hala spora się znajduje
Lecz wciąż nic w niej sie nie dzieje co mnie strasznie denerwuje
Nie ma czym tu zająć czasu, muszę przyznać, że jest nudno
I co przykre jest niestety z pracą tutaj bardzo trudno
Każdy stara sie ja może aby przeżyć do pierwszego
Lecz to nie jest takie łatwe, muszę przyznać ci kolego
Jeden pracę ma na “czarno” - czyli taką po kryjomu
Drugi zbierze parę puszek, lub innego sprzeda złomu
Trzeci niczym niezrażony, życiem swoim nieprzejęty
Woli poczuć wielką siłę jaka dają mu procenty
Inna za to młoda dama do nauki niestworzona
Woli sobie wąchać kleje, a jej “meta” to “Zielona”
Tak pomału tu mijają dni miesiąca, oraz lata
Nie dorobisz się majątku, chyba że masz w Stanach brata
Lecz w narodzie dużo wiary, wielka jest w nich moc i siła
Bo ta polska rzeczywistość jeszcze ich nie zniechęciła
Do nadziei i do walki, aby nam się żyło lepiej
I nie ważne, że co drugi straszną tutaj “biedę klepie”
Dominik K.-Krzyżak
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Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org

Podziêkowanie
(ZAJEZIERZE) Dzieci oraz
mieszkańcy wsi Zajezierze pragną
podziękować państwu Grochowskim za przekazanie komputera do
świetlicy wiejskiej.
Do podziękowań dołącza się
opiekun świetlicy Beata Tyrańska
oraz rada sołecka z sołtysem.
(ŁOBEZ) Na terenie dawnego
targowiska rozpoczęto budowę nowego marketu „Biedronka”. Dotychczasowe targowisko przeniesiono na plac obok. Na targowisku

trwają obecnie prace przy budowie
nowych stoisk i pawilonów handlowych. Pod targowisko oddano nie
zniwelowany teren i jak na razie jego
wygląd może odstraszać.
(r)

ANR
– na razie
Telefonia rozsiada siê
bez zmian
W Resku i Wêgorzynie

na wie¿ach koœcio³ów
Era mia³a byæ duchowa, bêdzie cyfrowa?

(WĘGORZYNO) Urząd Miejski w Węgorzynie poinformował, że
wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: Budowa stacji bazowej
telefonii cyfrowej ERA projektowanej na wieży kościoła Wniebowzięcia
NMP, na działce o nr ew. 251/16 w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 19.
Uwagi i wnioski można składać do 29 marca br. w Wydziale Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony Środowiska w Węgorzynie przy ul. Rynek 1 (pokój nr
28) w godz. 7:30 - 15:30. Tam też można uzyskać wyjaśnienia, złożyć na piśmie
wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące stanowiska
w powyższej sprawie.

Na poczêcie 6 anten sektorowych
(RESKO) Także burmistrz Reska zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu działki o nr ewid. 380/2 położonej w obrębie miasta Resko dla inwestycji: „budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej polegającej na instalacji 6 anten
sektorowych i 1 radiolinii na wieży kościoła Niepokalanego
Poczęcia NMP w Resku”.
Ogłoszenie ukazało się 2 marca, z możliwością składania wniosków w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, czyli do 23
marca. Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Resku przy ul. Rynek 1 w pokoju
nr 21 (tel. 091 39 51 503, wew.39).
KAR
Na podstawie art.24 ust.9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie

OGŁASZA

zgodnie z art. 24 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadza się
z dniem 01 kwietnia 2006 nowe taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które wynosić będą:
2,07 zł + 7 % VAT
1. za 1 m3 pobranej wody
2,69 zł + 7 % VAT
2. za 1 m3 odprowadzonych ścieków
3. stawka opłaty stałej za wodomierz dodatkowy
w budynkach wielorodzinnych
2,00 zł + 7 % VAT
Taryfy obowiązywać będą do dnia 31 marca 2007.
Prezes Spółki mgr inż. Józef Misiun

(ŁOBEZ) Jak poinformował nas
w piątek nowy administrator Jednostki Zasobu Gospodarczego
Agencji Nieruchomości Rolnej w
Nowogardzie Szczepan Olesiński,
łobeskie biuro JZG ANR na razie nie
będzie przenoszone. Nie ukrywa
jednak, że dyrekcja ma takie plany.
Zanim jednak zapadnie decyzja,
przeprowadzone będą szczegółowe
kontrole dotyczące pracy tego biura. Administrator podkreślił, że decyzja taka nie może zostać podjęta
pochopnie, a reorganizacja musi zostać przemyślana. Po ewentualnym
przeniesieniu biura do Nowogardu,
w Łobzie na pewno zostanie jeden
pracownik, który będzie przyjmował
wnioski od rolników i załatwiał sprawy bieżące. O decyzjach jakie
zpadną poinformujemy państwa w
najbliższym czasie.
(gp)

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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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

Z ¯YCIA POWIATU
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Zespół Szkół Gimnazjalnych rozwiązany
(RESKO) 14 marca br. Rada Miejska podjęła uchwałę o rozwiązaniu
Zespołu Szkół Gimnazjalnych. Decyzje podjęto w związku z budową
nowej szkoły i wymogami MEN-u
rozdzielenia szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Nowe gimnazjum
ma zostać oddane do użytku w lipcu. Na przełomie kwietnia i

maja rozpisany będzie konkurs na
nowych dyrektorów gimnazjum i
szkoły podstawowej.
Po rozłączeniu szkół uwolnione
zostaną dwa budynki, w których
obecnie prowadzone są lekcje. Do
jednego może zostać przeniesione przedszkole, a
budynek po nim
wystawiony

Pensjonat „Taber” w Dobrej zatrudni: Kucharkę Tel. (091) 3914646 lub 3914-042

na sprzedaż, z drugim – na Wichrowych Wzgórzach – może być większy problem, gdyż jest stary i nie wiadomo czy będą chętni na jego kupno. Decyzje zapadną po przeprowadzce.
Gmina zaciągnęła również kredyt na budowę hali sportowej w
wysokości 3173 tys. zł. Jest to maksymalna kwota na jaką mogła zadłużyć się gmina i stanowi ona 20%
rocznego budżetu. Resztę
pieniędzy uzyskano z
MENiS. (gp)

„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.

Gimnazjum w budowie

Nowe zasady
gospodarowania
majątkiem
komunalnym

PUP
zalega
z podatkiem

(RESKO) W Resku podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej zmieniono zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi
własnością gminy i ich nabywania. Nowe
rozwiązania pozwalają na uniknięcie sytuacji,
kiedy o tak naprawdę drobnych przetargach
decydować musiała rada miejska. Burmistrz
może przedłużyć dzierżawę bez organizowania przetargu. Gmina nie posiada dużych nieruchomości, dlatego zadanie ich ewentualnej
sprzedaży przerzucono na burmistrza, bez
konieczności zwoływania rady. Podobne rozwiązanie wprowadziło już wiele gmin. (r)

(ŁOBEZ) Gmina negatywnie rozpatrzyła podanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie
o umorzenie zaległego podatku
od nieruchomości za lata 20032005, w łącznej kwocie 5656 zł.
Wnioskodawcę poinformowano jednak, że istnieje
możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku po dokonaniu
spłaty części należności. (r)

Markot
zwolniony
z podatku
(RYNOWO) Regionalne Centrum
Pomocy Bliźniemu „Monar- Markot” z
siedzibą w Rynowie zostało zwolnione
z podatku od nieruchomości za okres od
01.06.2005r. do 31.12.2005r. w łącznej
kwocie 2097,10 zł. Stowarzyszenie stara się o uzyskanie statusu organizacji
pożytku publicznego. Z chwilą jego
uzyskania Centrum nie będzie płacić
podatku od nieruchomości.
(r)
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POWITANIE WIOSNY
W niedzielę dnia 19 marca 2006r. z
Łobeskiego Centrum Turystyki wyruszyli bezdrożami amatorzy wycieczek rowerowo – pieszych szukając spóźnionej wiosny. Entuzjaści turystyki pieszej, prowadzonej przez Panią Elżbietę Wiśniewską,
ruszyli w kierunku Elektrowni wodnej na
Redze przy wodospadzie. Wędrowali
wzdłuż rzeki do mostku przy młynie, pod
którym płynie Łożnica i dalej ulicą Wojcelską do oddalonego od Łobza 4 km na
południowy wschód – Wysiedla. W niewielkiej odległości od tej wsi przepływa
również Łożnica, nad którą stał kiedyś
młyn. Most w Wysiedlu, przez który
przejeżdżała grupa rowerowa pilotowana
przez Pana Romana Ciechańskiego i Eugeniusza Gostomczyka pochodzi z lat

CMYK

sześćdziesiątych XX wieku. Turyści mogli zwiedzić wnętrze Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, którego
budowę rozpoczęto w 1566r. Piękno kościoła stanowi przede wszystkim jego
wnętrze. Dalej uczestnicy imprezy udali
się do miejscowości Zagórzyce, gdzie
znajduje się kościół z XIX w. stanowiący
filię parafii w Zajezierzu, a obok niego
niewielki cmentarz i pomnik poświęcony
mieszkańcom Zagórzyc, którzy zginęli
podczas I wojny światowej. We wsi Zagórzyce wzniecono ognisko, w którego organizacji pomogła Pani Podleśniczy Krystyna Wydmuch – Wyszyńska, za co serdecznie dziękujemy. Przy ognisku spotkały się grupy turystów z Łobza, Zajezierza, Zagozdu i Drawska Pomorskiego –

łącznie 121 osób. Najstarszym uczestnikiem rajdu był Pan Edward Wyrębiak – 70
lat, a najmłodszym Krzysztof Górzyński
– 10 lat, obaj z Drawska Pomorskiego.
Dla uczestników złazu i zjazdu gwiaździstego przewidziano konkurencje
sprawnościowe:
Jazda na czas z obciążeniem – na dystansie 100 m zwyciężył Aksel Pobierżyn,
drugie miejsce zajął Hubert Sola, a na trzecim miejscu uplasował się Marek Bąk (wszyscy z Łobeskiego Klubu Rowerowego).
Rzut oponą rowerową do celu – wśród
kobiet zwyciężyła Pani Czerniewska, drugie miejsce zajęła Anna Horbacz z Łobza,
a trzecie miejsce Sylwia Kasprzak z Zajezierza. Wśród mężczyzn pierwszy był Pan
Eugeniusz Gostomczyk z Łobza, drugi
Mariusz Holewski z Drawska Pomorskiego, a trzeci Kamil Walasiak z Łobza.
Czarownica (bieg z miotłą na
czas) – najszybszą “czarownicą” oka-

zała się Sylwia
Kasprzak z Zajezierza, drugie miejsce przypadło Elżbiecie
Wiśniewskiej z Łobza, a trzecie Natalii Piątek, również z Łobza.
Rajd zakończył się piosenką pożegnalną, po której grupa piesza i rowerowa
udały się do swoich miejsc zamieszkania.
Następny rajd pieszy planowany jest
na dzień 26.03.2006r. do Pęzina – wyjazd
pociągiem z Łobza o godzinie 07:28, powrót o 17:00. Spotkanie na dworcu PKP.
Natomiast rajd rowerowy planowany
jest na dzień 01.04.2006r. Spotkanie
w Łobeskim Centrum Turystyki w
Łobzie. Długość trasy 40 km.
Organizatorzy dziękują Policji za pilotowanie rajdu i czuwanie nad jego bezpieczeństwem.
Z turystycznym pozdrowieniem,
Organizatorzy
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Nowa mapa
turystyczna
(ŁOBEZ) Urząd Gminy planuje
powstanie nowej mapy turystycznej miasta i gminy Łobez. Do Wydawnictwa „Profil”, z siedzibą w
Szubinie przekazano materiały do
wykonania mapy oraz uaktualnienia tablicy informacyjnej. Z powyższym wydawnictwem zawarta jest
umowa na wykonanie mapy i uaktualnienie tablicy. Koszty aktualizacji
tablicy oraz wykonania mapy pokryją reklamodawcy.
(r)

Przegl¹dy piosenki
dzieciêcej i estradowej

Zaœpiewaj¹
na przegl¹dzie
powiatowym
(ŁOBEZ) 14 marca w Łobeskim
Domu Kultury odbył się Miejsko –
Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Miejsko – Gminny Przegląd Piosenki Estradowej.
W konkursie piosenki dziecięcej
wzięło udział 8 zespołów i 24 wykonawców indywidualnych, łącznie 46
uczestników. Jury w składzie – przewodniczący Rafał Reich oraz Andrzej Dziegieć i Robert Nawrocki, po
wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiło zakwalifikować do
przeglądu powiatowego następujące osoby: w kategorii wiekowej 6 –
9 lat zespół „Jedyneczka” z SP 1 pod
opieką Bożeny Korniluk; Klaudia
Laska z SP1 - opiekun Bożena Korniluk, Gabriela Rabiejewska z SP 2 opiekun
Mirosława
Górecka,
Łukasz Stefanowski z SP 2 - opiekun
Sylwia Dynowska i Aleksandra Tarnicka z SP 1 - opiekun Małgorzata
Zieniuk.
W kategorii wiekowej 10 – 12 lat:
zespół “Chłopaki w czerni” z SP 1 opiekun Małgorzata Zieniuk, Aneta
Chrostowska z SP 2 - opiekun Małgorzata Bukato, Dorota Czajka z SP 2 opiekun Małgorzata Bukato, Patrycja Karłowska i Magdalena Malinowska (duet) z SP 2 - opiekun Barbara
Druch, Sylwia Patrzałek z ŁDK - opiekun Małgorzata Bukato oraz Tomasz
Różycki i Katarzyna Wojtowicz z
ŁDK - opiekun Tomasz Różycki.
Wyróżnienia otrzymały Karolina
Rudzka i Zuzanna Tyrańska.
W przeglądzie piosenki estradowej udział wzięło 3 wykonawców.
Jury w tym samym składzie, zakwalifikowało do przeglądu powiatowego: Paulinę Czerniawską, Magdalenę Rutkowską i Karolinę Szaran z
ŁDK (opiekun Tomasz Różycki).
Jury podkreśliło wysoki poziom
warsztatowy wykonawców oraz ich
kulturę estradową.
(sm)
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1487 mieszkañców gminy £obez wyrazi³o swój sprzeciw
przeciwko zanieczyszczaniu naszego œrodowiska

W sprawie odpadów:
mieszkañcy mówi¹ - NIE!
Zakończyliśmy akcję zbierania
podpisów pod protestem przeciwko
zanieczyszczaniu pól naszej gminy
osadami z oczyszczalni i odpadami
organicznymi pochodzącymi z ubojni
“Drobimex”. Dzisiejszego dnia, tj.
17.03.2006 złożyłem wraz z radnym
Powiatu Łobeskiego Panem Ryszardem
Solą pismo przewodnie w tej sprawie,
wraz z zebranymi podpisami, adresowane do Starosty Łobeskiego. Pan Sola
zaangażował się w protest i zobowiązał
się do kontrolowania w naszym imieniu
całego procesu decyzyjnego w Starostwie. Oto treść pisma:
Jako mieszkańcy gminy Łobez protestujemy przeciwko zanieczyszczaniu pól naszej gminy osadami z oczyszczalni i odpadami organicznymi pochodzącymi z ubojni “Drobimex”. Obietnica hipotetycznego zatrudnienia kilku
osób do prac dorywczych nie powinna
przeważyć, kiedy miałoby się to łączyć
ze skazaniem kilkunastu tysięcy osób
na życie w smrodzie i otoczeniu odpadów. O tym, jak intensywny jest to
smród, mieliśmy okazję się przekonać
jesienią ubiegłego roku, kiedy przywieziono na nasze tereny partie próbne
tych odpadów.
Dlatego żądamy wydania negatywnej decyzji w sprawie wniosku firmy
“Waltech” o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
odzysku odpadu o kodzie 02 02 99
metodą R10 na terenach użytków rolnych w obrębach Grabowo i Worowo, a
także składowania w/w odpadów na
terenach należących do firmy ZPZ

„Nowamyl”. Nie zgadzamy się na tworzenie poligonu broni biologicznej w
naszym najbliższym otoczeniu. Oczekujemy, że nasze stanowisko zostanie
potraktowane poważnie i dołączone do
akt tej sprawy, a my będziemy na bieżąco informowani o przebiegu procesu
decyzyjnego i jego wynikach.
Jednocześnie uważamy, że opinia
publiczna powinna być wcześniej informowana o wszelkich planowanych
przedsięwzięciach, które miałyby
wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
1487 mieszkańców gminy Łobez
Ilość zebranych podpisów przy
stosunkowo małym nagłośnieniu sprawy świadczy jednoznacznie, jak ważnym społecznie problemem jest stan
otaczającego nas środowiska naturalnego. Sprawy związane z ekologią nabrzmiewały w naszej społeczności i
przekroczyły chyba masę krytyczną.
Wśród podpisanych są zarówno mieszkańcy miasta Łobez, jak i wszystkich
sołectw wchodzących w skład naszej
gminy. Nie jest to już problem jednej wsi
czy jednego pola. Świadomi jesteśmy,
że dotyka on nas wszystkich. Jakże
boleśnie odczuwamy skutki powstania
fermy świń w Suliszewicach, jak bezradne są służby, które ponoć mają dbać
o nasze środowisko. Dzisiaj już wszyscy bez mała wiedzą, że sami musimy
zadbać o nasze otoczenie.
Tylko jak reagować, skoro nie mamy
żadnej informacji na temat pojawiających się co rusz inicjatyw gospodarczych ingerujących w środowisko natu-

ralne? I tu pojawia się rola naszych reprezentantów, naszych władz gminnych i powiatowych, które powinny
strzec naszego interesu. Powinny informować nas o wszystkim i wspólnie z
nami szukać mądrych rozwiązań. Nic
tak nie szkodzi jak chowanie spraw pod
dywan. Z tego powodu rodzą się tylko
plotki i niepotrzebne napięcia społeczne. Żądamy rzetelnej informacji na temat każdej kolejnej inicjatywy mającej
wpływ na środowisko naturalne. Już
po mieście krążą plotki na temat rozbudowy zakładu produkcji karmy zwierzęcej na ul. Podgórnej, czy tworzenia
składowiska azbestu. Wyjaśnienie nam
tych spraw będzie świetnym sprawdzianem. Mam nadzieję, że dotychczasowy sposób traktowania mieszkańców naszej gminy odszedł do przeszłości i władze lokalne zauważą, że tu
mieszkają ludzie, a nie króliki doświadczalne do nowych eksperymentów biologicznych.
Bardzo dziękuje wszystkim za
udział w akcji, a w szczególności członkom Łobeskiego Koła Ekologów, którzy tak prężnie działają w imieniu nas
wszystkich. O postępach procesu decyzyjnego postaram się Państwa informować na bieżąco. Wszelkie uwagi i
spostrzeżenia można do mnie wysyłać
na adres mwijatyk@platforma-lobez.org, zapraszam również do zabierania głosu na Łobeskim Forum Dyskusyjnym znajdującym się na stronie
www.platforma-lobez.org.
Mariusz Wijatyk
Z ostatniej chwili: wpłyneło już
ponad 1500 podpisów.

Porady dla zmotoryzowanych

Po zimie warto skontrolować
zapłonowy oraz przewody zaukład zapłonowy moduł
płonowe, kopułkę i palec rozdzielacza,
Systemy zapłonowe w nowoczesnych samochodach nie wymagają
częstej konserwacji, jednak przy okazji standardowego przeglądu samochodu warto poświęcić więcej uwagi
układowi zapłonowemu. Ma to duże
znaczenie szczególnie teraz, gdy zima
dobiega końca.
Wilgoć, sól i zanieczyszczenia
mogą uszkodzić części przewodzące
napięcie. Efektem tego bywa obniżona wydajność układu, a nawet brak
iskry. A to może prowadzić również
do zwiększonego zużycia paliwa,
nadmiernej emisji substancji toksycznych w spalinach, uszkodzenia sondy lambda i katalizatora, a nawet samego silnika.
Dlatego przy okazji każdego
przeglądu auta należy sprawdzić

a także wszystkie połączenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych, śladów
“przebić” oraz utleniania materiałów.
Ponadto Bosch radzi sprawdzić zdolność przewodzenia przewodów oporowych oraz ich wymianę co 80 tysięcy
kilometrów, a w samochodach z zamontowaną instalacją gazową co 40 tysięcy
kilometrów.
W ofercie Boscha można znaleźć
cewki zapłonowe, moduły zapłonowe,
pojedyncze przewody zapłonowe oraz
kompletne zestawy przewodów, moduły elektroniczne, kopułki i palce rozdzielacza do wszystkich popularnych
w Europie typów pojaz-

dów. Wszystkie części układów zapłonowych Boscha spełniają wymogi specyfikacji i norm jakościowych danego
producenta samochodów. Ponadto,
poprzez program “Bosch Exchange“,
firma oferuje aparaty zapłonowe jako
fabryczne części zamienne. Części takie są – przy utrzymaniu identycznej
jakości i gwarancji – o ok. 20 procent
tańsze od nowych części.

Wycieraczki do nabycia w sklepie
Autex w Łobzie, przy ul. Bocznej 20,
tel. 0913973411.
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Ciep³ownia za 13 milionów?
(ŁOBEZ) Modernizacją łobeskiego ZEC- u, lokalne władze i radni miejscy zajmują się już od ośmiu
lat czyli dwie kadencje, a efekty
tych prac są do tej pory raczej mizerne. W zeszłym roku ogłoszono
przetarg na wykonanie dokumentacji, który wygrała firma INTECH.
Jak poinformował na porzedniej
sesji wiceburmistrz Ryszard Sola,
według szacunkowego kosztorysu inwestycja zwiazana z modernizacją ciepłowni kosztowałaby miasto około 7 milionów. Jednak przed
wczorajszym posiedzeniem komisji
spraw społecznych radni otrzymali pisemną informację, że
ostateczna kwota
jest prawie
dwukrotnie wyższa i według dokumentacji wyniesie
około 13 milionów. Radni
informacją tą byli
wyraźnie
zaskoczeni.
- Mamy wiele wątpliwości,
nie widzielismy
tej dokumenta-

cji. Jak zajęliśmy się tym tematem
jakiś czas temu to koszty zwiazane
z modernizacją szacowano na 4 miliony, potem mówiło się o 6, miesiąc
temu było 7 a teraz mamy 13 milionów. Uważam, że inwestycja ciepłowni jest bardzo potrzebna dla
miasta, ale czy za takie pieniadze?
– pytała przewodnicząca Rady Elżbieta Kobiałka. Skarbnik Piotr
Szymczak poinformo- wał radnych, że kredyt w
tej kwocie zaciagniety
na re-

alizację tego zadania zablokuje
wszystkie inne inwestycje gminy
na prawie 10 lat. Przez te lata urząd
na wszystkie niezbęne remonty
mógłby przeznaczać nie więcej niż
300 tysiecy rocznie.
Wiceburmistrz Ryszard Sola
przyznał, że był także zaskoczony
ostateczną kwotą, przedstawioną
przez INTECH. Powiedział, że
przed poprzednią sesją dzwonił do
szefa tej firmy i pytał o
szacunkowy
koszt inwestycji. W odpowiedzi usłyszał, że jest to

około 7 milionów. Taką informację
przekazał radnym, a teraz okazało
się, że chodzi o 13 milionów. Powiedział, że dokumentację przekazano
do sprawdzenia innym firmom z tej
branży, gdyż jest podejrzenie, że
kosztorys jest zawyżony. – Jeśli
kosztorys jest zawyżony to o ile, i w
jakiej pozycji. Oczekujemy odpowiedzi na to pytanie a nie dywagowania
i powrotu do kwesti czy modernizację robić w ogóle. Chcemy mieć przekonanie, że jak to ma być 12 milionów, to są to dobrze wydane pieniadze – dodała Elżbieta Kobiałka.
Radna Teresa Zienkiewicz
przypomniała kłopoty kotłowni na
Hanki Sawickiej. – Co będzie jeśli
głony odbiorca ciepła z ZEC, czyli
spółdzielnia mieszkaniowa “Jutrzenka” odłączy się od ZEC-u bo
powstana tam wspólnoty. Kto będzie wtedy spłacał ten kredyt i dla
kogo będzie ta ciepłownia? – pytała. Wiceburmistrz opowiedział, że
władze “Jutrzenki” zadeklarowały,
obiór ciepła z ZEC przez kolejne 5
lat. – Nie ma jednak możliwości
zmuszenia kogoś do odbioru tego
ciepła i to trzeba to jasno powiedzieć. Jedyne czym możemy zatrzymac takiego odbiorcę to cena ciepła i jeśli będzie ona odpowiednia
to nikt nie będzie rezygnował.
Radni, na wczorajszym posiedzeniu komisji spraw społecznych
wstrzymali się od głosu w sprawie
uchwały dotyczącej zaciągniecia
przez gminę kredytu na ten cel.

Umorzono podatek spó³dzielni
mieszkaniowej w Dalnie

Bez
nadziei na
zap³atê
(ŁOBEZ-DALNO) Gmina
umorzyła Spółdzielni Mieszkaniowej “Nadzieja” w Dalnie zaległy podatek od nieruchomości
za 2003 i 2004 r. w łącznej kwocie 4467,56 zł. Wnioskodawca
zobowiązał się spłacić zaległość
za lata 2005- 2006 w łącznej
kwocie 5245,10 zł. W uzasadnieniu podano, że znaczna część
członków spółdzielni (byli pracownicy PGR- u) znajduje się w
trudnej sytuacji materialnej i nie
reguluje należności czynszowych, co wpływa na trudną sytuację finansową spółdzielni. (r)
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Przyjecha³ na weekend z Niemiec

Zgin¹³ na zakrêcie
(DOBRA) Do tragicznego w
skutkach wypadku doszło na drodze między Dobrą a Mieszewem.
27-letni mieszkaniec Bienic zginął
na łuku drogi. Do wypadku doszło
19 marca, tuż po północy, około
godz. 0.40. Piotr I. jechał z Dobrej
Volkwagenem Golfem. Prawdopodobnie za szybko. Było ślisko, wjechał w zakręt, zjechał z prawego
pasa jezdni na lewy, prawdopodobnie próbował odbić kierownicą w prawo, wyniosło go na
prawą stronę, następnie dachował

i uderzył w przydrożne drzewo. W
wyniku odniesionych obrażeń wewnętrznych ciała zmarł na miejscu.
Według ustaleń policji kierowca jechał bez zapietych pasów. Być może, gdyby miał je zapięte, uniknął by śmierci. Piotr I.
od dłuższego czasu pracował w
Niemczech. Przyjechał do domu
na weekend. Decyzją łobeskiej
prokuratury ciało zabezpieczono
w kaplicy w Łobzie w celu pobrania krwi do badania trzeźwości i
przeprowadzenia oględzin. KAR

Zbiórka pieniêdzy
na PCK
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Zmiany kadrowe
w urzędzie gminy

(RADOWO MAŁE) Informowaliśmy na początku lutego o konkursach
na stanowiska w tutejszym urzędzie gminy. Teraz podajemy ich wyniki.

Podinspektor OC
W konkursie na stanowisko podinspektora ds. obywatelskich i obrony
cywilnej, w wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano kandydatów spełniających wymagania formalne; Dariusz Stefański zam. Karnice, Irena Solarewicz zam. Grabowo, Tomasz Domański zam.
Mołdawin i Agnieszka Pietrzak zam. Resko. Podinspektorem został Dariusz
Stefański.

Referent w OPS

(ŁOBEZ) 18 marca po ulicach Łobza
krążyli głównie młodzi ludzie z puszkami PCK. Zbiórka pieniędzy przeznaczona była na działalność statutową
łobeskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. W ciągu kilku godzin zebrano łącznie 649 zł. W akcji wzięli udział
honorowi krwiodawcy Lucyna Kudaj,
Bogusław Zienkiewicz i Dorota Tokarska, uczniowie LO Monika Kalwinek,

Magda Szkoła, Rafał Postlep oraz
uczniowie gimnazjum Ewelina Lew,
Anika Łabaziewicz, Karolina Skrobińska, Magdalena Karpińska, Ewa Olejnik,
Marcelina Szabunia, Anna Ćwiklińska,
Dagmara Afeltowska, Aneta Nachman,
Kamil Bielawski, Karolina Miłek i
Łukasz Mazur. Organizatorzy pragną
podziękować ofiarodawcom oraz biorącym udział w akcji wolontariuszom. (r)

W konkursie na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w
Ośrodku Pomocy Społecznej, w wyniku wstępnej selekcji, do następnego
etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający
wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Marta Pachucka zam. Dargomyśl, Katarzyna Dobrzańska zam. Sienno Dolne, Renata Smolik zam. Siedlice, Tomasz Domański zam. Mołdawin oraz z Radowa Małego: Aleksandra
Iwaszko, Agnieszka Kulczyńska, Beata Rylling i Monika Jurek.
W następnym etapie rekrutacji na to stanowisko wybrano panią Aleksandrę Iwaszko. W uzasadnieniu podano, że posiada ona wykształcenie o
kierunku administracyjnym, dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz uzyskała najlepszą ocenę kwalifikacyjną. (r)
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Problemy ma³ych wsi

Rozmowa z sołtysem
Lechem Urbańskim
W poprzednim numerze tygodnika przedstawiliśmy rozmowę z sołtysem Grabowa.
Postanowiliśmy kontynuować
cykl rozmów z sołtysami i w
tym numerze zamieszczamy
rozmowę z panem Lechem
Urbańskim, sołtysem Suliszewic. Wieś położona jest niedaleko Łobza i znana jest mieszkańcom powiatu głównie z powodu
sprawy Primy.
Grzegorz Paciorek – Jak
długo jest pan sołtysem?
Lech Urbański – Jest to
moja pierwsza kadencja. Poprzednio byłem członkiem
rady gminy, ale wydaje mi się,
że tutaj mogę więcej zdziałać.
G.P. – Jak wygląda działalność świetlicy wiejskiej?
L.U. – Dwa lata temu
przy udziale władz
gminy udało sie
nam wyremontować
budynek.
Jest tam zatrudniona wychowawczyni, która pracuje codziennie
oprócz weekendów
od
godz. 14:00
do 18:00. Nie
mam prawa
narzekać na jej działalność.
G.P. - Na co zamierzacie
przekazać środki przekazane
wam z “alkoholówki”?
L.U. - Część przeznaczymy
na dożywianie. Korzysta z niego około 20 dzieci. Resztę
mamy zamiar zainwestować w
budowę placu zabaw, który ma
powstać do końca kwietnia.
Dysponujemy bowiem również
pieniędzmi sołeckimi oraz
kwotą przekazana nam przez
Primę w wysokości 2,5 tys. zł.
Poprosiliśmy ich o pomoc w
zorganizowaniu mikołajek, ale
skoro dostaliśmy tyle, to postanowiliśmy zbudować coś
trwałego.
G.P. - Udało sie wam jakoś
unormować stosunki z tą
firmą?
L.U. - Po ostatnich blokadach dogadaliśmy się. Ustaliliśmy z współwłaścicielem, że
wylewać będą gnojowicę w
odległości co najmniej 2,5 km
od wsi. Zimą wylewać nie

mogą w ogóle. Wcześniej wylewali ją nam pod samym nosem.
W zasadzie nikt nam konkretnie
nie pomógł, sami musieliśmy się
jakoś z nimi dogadać.
G.P. - Czy mieszkańcy wsi
też są tam zatrudnieni?
L.U. - Wcześniej nikt z nas
tam nie pracował oprócz byłego
sołtysa. Dopiero po unormowaniu sytuacji sześć osób znalazło
tam zatrudnienie.
G.P. - Chce pan
powiedzieć, że
już nie macie
problemów z
tą firmą?
L.U. - Zobaczymy tak
naprawdę latem.

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
Podobno mają rzadziej wywozić gnojowicę na pola.
G.P. - Czy jest tu jeszcze
jakiś pracodawca?
L.U. - Kilka osób zatrudnionych jest w tartaku, który prosperuje całkiem nieźle.
G.P. - Jak układa się wam
współpraca z gminą i wyższymi
szczeblami władzy?
L.U. - To wygląda różnie.
Kilka razy udało się nam dzięki
gminie wysłać dzieci nad morze
w wakacje. Jest jednak wiele
rzeczy do zrobienia tutaj, o które prosimy już od lat. Położenie
chodników we wsi obiecywał
już poprzedni wojewoda i nic.
Podobnie jest z oświetleniem.
Udało nam się jednak korzystając z pracy skazanych przez
sądy grodzkie, posprzątać
cmentarze polski i niemiecki
oraz park. Mogło by być inaczej, gdyby władze gminy zajmowały się również wsiami
wokół, a nie tylko miastem.
G.P. - Dziękuję za rozmowę.

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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Brakuje
stra¿aków
w OSP

(ŁOBEZ) Na wczorajszej komisji
spraw społecznych kilku łobeskich
radnych wyraziło swoje zaniepokojenie stanem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy. Jak
wynika z rocznego raportu przygotowanego przez komendanta Powiatowej Staży Pożarnej, na sobotnią sesję,
w OSP brakuje sprzętu, a ten który jest
wymaga remontów.
- Byłem przerażony, kiedy dowiedziałem się z raportu, że strażacy z
OSP nie posiadają indywidualnych
ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak również nie
mają aktualnych badań lekarskich.
Uważam, że w takim wypadku taki
strażak w żadnym wypadku nie powinien jechać do akcji. Jeśli zaś tak się
dzieje, to jest to rzecz naganna - mówił
radny Bogdan Górecki.
- Przeczytałam, że w niektórych
miejscowościach, między 7 a 18 nie
ma możliwości dojazdu strażaków z
OSP i musi przyjeżdżać straż z
Łobza, motopompy wymagają naprawy - wszystko odwrotnie jak powinno być. Jakie jest bezpieczeństwo
tych mieszkańców, jeżeli pożar wybuchnie w południe? – pytała radna
Teresa Zienkiewicz
- W raporcie jest rzeczywiście zasygnalizowane, że w tych godzinach
większość strażaków OSP po prostu
pracuje. Ochotnikami są przecież ludzie pracujący także zawodowo i w
tych godzinach jest ich po prostu trudniej zebrać. Z tego wniosek, który
zresztą zgłaszamy, że należy przystąpić do pozyskiwania nowych
członków ochotników. Nigdzie nie
napisaliśmy, że w tych godzinach
nikt nie podejmie działań czy nie
przyjedzie do akcji. - tłumaczył
komendant Powiatowej Straży Pożarnej Andrzej Kuzon.
Radny Zbigniew Pudełko pytał o
celowość przeznaczania sporych
środków na uroczystości, festyny i
innego rodzaju imprezy związane na
przykład z obchodami 60-lecia OSP w
Zagórzycach, kiedy są inne potrzeby
związane na przykład z koniecznością
zakupu sprzętu gaśniczego czy ratunkowego. Wiceburmistrz Ryszar Sola
odpowiedział, że według niego kondycja jednostek OSP na naszym terenie
nie jest taka tragiczna. W tym roku
jednostka z Bonina dostanie nowy samochód. Sprzęt jakim dysponują strażacy, choć nie najlepszy, jest jednak
sprawny. Jeśli zaś chodzi o wydatki
związane z obchodami 60-lecia OSP w
Zagórzycach, to o wydatkach decyduje komitet, któremu zostaną przekazane uwagi radnych. Na pytanie Radnego Góreckiego odpowiedział prawnik urzędu Bogdan Skólimowski. Zapewnił, że wszyscy strażacy są ubezpieczeni i na bieżąco wykonywane są
badania lekarskie.
(SM)
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Burmistrz Dobrej, ul. Rynek 1, 72 – 210 DOBRA

Og³asza konkurs ofert
na realizację zadania publicznego mającego na celu „Planowanie i organizowanie życia
sportowego, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie Gminy Dobra”.
I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobra w 2006 roku.
II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 71 000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2. Gmina Dobra dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania na podstawie umowy. Postępowanie konkursowe
przeprowadzi Komisja Konkursowa w składzie i na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza Dobrej.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa będzie zawarta na okres do końca 2006 roku.
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do końca roku 2006.
2. Warunki realizacji zadania: Podmioty ubiegające o realizację zadań publicznych objętych konkursem zobowiązane są:
1) prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego objętego konkursem,
2) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania publicznego objętego konkursem,
3) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania publicznego objętego konkursem oraz spełniać
wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz w rozporządzeniu z dnia 29 października 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być przygotowana:
1) na piśmie,
2) wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 6 (I-piętro) oraz na stronie internetowej
gminy DOBRA (oraz BIP)
3) w języku polskim,
4) podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji zgodnie z aktualnym
odpisem z właściwego rejestru wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otwarcia ofert
lub pełnomocnictwem.
2. Podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Oferta powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym
o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł
5) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
WARUNKIEM ROZPATRZENIA OFERTY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:
a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz merytorycznego z działalności
podmiotu – za ubiegły rok lub za miniony okres (w przypadku krótszej działalności niż rok),
c) przedstawienie następujących dokumentów:
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym oferent jest wpisany zgodnie z przepisami prawa,
aktualnego statutu (potwierdzony przez organ rejestrowy),
pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o
zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy
oraz wyodrębnieniu konta bankowego na środki przekazanej dotacji,
pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż
osoby reprezentujące podmiot zgodnie z odpisem z właściwego rejestru,

oświadczenie o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania.

- Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie co do określonych wymagań oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- Poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Ponadto oferta powinna zawierać spis wszystkich załączników.
- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
- Czas związania z ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
VI. Terminy składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1 (pok. Nr 8 – sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego mającego na celu planowanie i organizowanie życia sportowego,
w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie Gminy Dobra” w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu
tj. do dnia 07.04.2006 r. do godz. 15:00.
2. Oferty należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
BURMISTRZ DOBREJ BARBARA WILCZEK

tygodnik łobeski 21.03.2006 r.

Pose³ wezwana do Sejmu

Nie doszło
do spotkania
w Łobzie
(ŁOBEZ) Mające się odbyć w ubiegłym tygodniu spotkanie z poseł Platformy Obywatelskiej Magdaleną Kochan nie doszło do skutku. Jak nas poinformował szef powiatowego koła PO
Wiesław Bernacki, jej nieobecność była
spowodowana koniecznością uczestniczenia w nadzwyczajnej sesji Sejmu
dotyczącej powołania komisji śledczej
do spraw Narodowego Banku Polskiego. Spotkanie odłożono, najprawdopodobniej na 28 marca.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU

Dofinansowanie
orkiestr
(ŁOBEZ) Urząd Gminy opracował wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie
Majowych Spotkań Orkiestr Dętych i Big Bandów – Łobez 2006.
Wnioskowano o przyznanie w ramach dofinansowania kwoty 20 tys.
zł. Urząd przyznał kwotę 3 tys. zł.
Opracowano również wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupu strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Łobeskiego
Domu Kultury. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 25 tys. zł.
(r)

ZAPROSZENIE Poszukiwany
(ŁOBEZ) Turniej Tańca Towarzyskiego odbędzie się w Łobzie
26.03.2006 r. pod patronatem Burmistrza Łobza. Uczestnikami turnieju
będą tancerze ze Szkół Tańca Towarzyskiego z trzech województw. Gościem honorowym będzie Kamila
Kajak -finalistka I edycji Programu
“Taniec z Gwiazdami”, która wystąpi
na parkiecie o godz. 12.30 i 16.30.
Rozpoczęcie turnieju o godz.
9.30. I BLOK DUETY – 9.30 – 12.30,
II BLOK DUETY – 12.30 – 14.30, III
BLOK PARY – 14.30 -16.30, IV BLOK
PARY – 16.30 – 18.30.
(r)

Dziêki pomocy ³obezian

Marcelinka ju¿ s³yszy

(ŁOBEZ)W ubiegłym roku na
łamach tygodnika zamieściliśmy
apel o pomoc w zorganizowaniu
akcji mającej na celu przeprowadzenie operacji wszczepienia implantu ślimakowego Marcelinie
Zwierzchowskiej.
Niedawno
otrzymaliśmy list, z którego mieliśmy przyjemność dowiedzieć
się o rezultatach podjętej przez
rodziców dziewczynki i Związek
Zawodowy Policjantów walki o
jej zdrowie. Marcelina urodziła się
z głęboką wadą słuchu. Gdy miała
pół roku założono jej zewnętrzne
aparaty słuchowe. Okazały się
one niewystarczające – dziecko
nie mogłoby nauczyć się prawidłowo mówić. Jedynym wyjściem okazało się wszczepienie
wewnętrznych implantów. Okazało się, że koszt operacji znacz-

nie przerastał możliwości rodziców. Przy pomocy kolegów ze
związku zawodowego policjantów w maju ubiegłego roku zorganizowano zbiórkę pieniędzy.
W akcję zaangażowało się także
wiele osób i dzięki nim już jesienią dysponowano odpowiednią
kwotą. Operację przeprowadzono w listopadzie 2005 roku w
Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej w
Poznaniu. W lutym 2006 roku
uruchomiono procesor mowy
dziecka. Marcelinkę czeka jeszcze długa i żmudna rehabilitacja,
dlatego też zbiórka pieniędzy nie
zakończyła się jeszcze. Terapia
może trwać jeszcze latami, ale
najważniejsze zostało już osiągnięte - dzięki bezinteresownej
pomocy wielu osób.
(gp)

Ojciec Marcelinki

Oferta dla małych przedsiębiorstw
(ŁOBEZ)Na terenie powiatu
łobeskiego przy urzędzie starostwa
działa od października 2004 roku
Punkt Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”. Utworzony został przez
Polską Fundację Przedsiębiorczości
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz samorządami lokalnymi Województwa Zachodniopomorskiego. Zadaniem Funduszu jest
wspieranie lokalnej działalności gospodarczej poprzez udzielanie pożyczek i szkoleń dla małych przedsiębiorstw. Pożyczki udzielane przez
RFP „POMERANUS” finansowane
są ze środków Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości. Oferta skierowana jest do firm mających utrudniony dostęp do kredytu bankowego.
Dostępność do pożyczek obwaro-

wana jest wieloma warunkami. Oferta dotyczy firm zarejestrowanych od
co najmniej trzech miesięcy, posiadających wyraźny cel i strategie
działania, zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników. Nie dotyczy
ona sektora rolniczego, zbrojeniowego , działalności przemysłowej
określanej jako szkodliwa dla środowiska oraz działalności uznawanej
powszechnie za nieetyczną. Pożyczka może być udzielona zarówno na
inwestycje , jak i na cele obrotowe.
Kwota maksymalna wynosi 120 tys.
zł. Czas spłaty pożyczki wynosi 36
miesięcy, w pewnych przypadkach
może być przedłużony do 60 miesięcy. Ubiegający się o pożyczkę musi
posiadać wkład własny wysokości
20% wartości przedsięwzięcia.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty
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pożyczki może być poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osobę trzecią bądź hipoteka. Porównując ofertę banków
fundusz wymaga mniej od ubiegających się o pożyczkę
Dotychczas z pomocy funduszu
skorzystało 11 firm z powiatu łobeskiego. Dzięki pożyczkom pracę znalazło
sześć osób. Kredyty dotyczyły głównie niewielkich firm transportowych.
Tego typu działalność nie jest objęta
programami i funduszami UE i tu może
uzyskać wsparcie. Punkt Obsługi
Funduszu organizuje również bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw
w zakresie uzyskiwania pieniędzy z
funduszy pomocowych. Najbliższe
szkolenie dotyczące tego tematu odbędzie się 29 marca br. w Łobeskim
Centrum Turystyki.

podinspektor
do “komunalki”

(WĘGORZYNO) Urząd Miejski
w Węgorzynie ogłasił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Kandydaci winni spełniać następujące kryteria: wykształcenie - co
najmniej średnie, staż pracy - co
najmniej 2 lata, uprawnienia budowlane, dobry stan zdrowia i niekaralność. Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi komputera (Word,
Excell), znajomość pracy na programach kosztorysowania, staż pracy w
administracji publicznej.
Dokumenty można składać do
dnia 30 marca 2006r. w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1. (r)

Kredyt na
modernizacjê
ZEC
(ŁOBEZ) W najbliższą sobotę
na obradach zbiorą się radni, by
podjąć kilka uchwał dotyczących
ważnych spraw mieszkańców gminy
Łobez. Sesja odbędzie się 25 marca
o godz. 10.00
Radni wysłuchają i nformacji o
stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie gminy i miasta Łobez, przedstawionych przez
Komendanta Powiatowego Policji,
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej oraz Prokuratora Rejonowego w Łobzie. Wysłuchają również sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2005 rok oraz informacji
o stanie opieki społecznej na terenie
gminy Łobez.
W kolejnym punkcie obrad burmistrz przedstawi informację o zaawansowaniu przygotowania inwestycji „Modernizacja Ciepłowni
Miejskiej w Łobzie”. Następnie radni podejmą uchwały w sprawie
zmian budżetu oraz zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ciepłowni miejskiej w
Łobzie”.
Później radni oraz mieszkańcy
gminy będą mogli składać interpelacje, wnioski i zapytania oraz otrzymają na nie odpowiedzi. Burmistrz
przedstawi informację o swojej pracy za okres od dnia 8 lutego 2005
roku do 7 amarca 2006 roku. Po nim
nastąpi rozpatrzenie skarg wniesionych do Rady Miejskiej. Na koniec
radni będą mogli złożyć wnioski. (r)
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Łobez, dnia 16.03.2006 r.
REDAKTOR NACZELNY “TYGODNIKA ŁOBESKIEGO”
Nawiązując do wypowiedzi Pana
w „Tygodniku Łobeskim” z dnia
14.03.06 r. stwierdzam, iż w dalszym
ciągu nie zrozumiały jest dla Pana
temat zarządzania lokalami komunalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi.
Pragnie Pan poprzez publikacje w
gazecie udowodnić coś, co nie pokrywa się z rzeczywistością. Otóż przykładem niech będą stawki zarządzania, które Pan podaje w artykule i
rzeczywiście są do siebie porównywalne - lecz tak naprawdę stawki
(zaliczki) w lokalach własnościowych obejmują inny zakres obowiązków stron, które uregulowane
są w „Ustawie o własności lokali”,
Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego.
Natomiast stawki z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi ustalone są w oparciu o “Ustawę o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy ...”, która reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
Błędny przekaz informacji na
łamach „Tygodnika Łobeskiego” oraz
stwierdzenie „kto płaci dużo a kto za
mało” świadczy o braku wiedzy Pana
na temat zarządzania nieruchomościami i wprowadzanie w błąd czytelników.
Natomiast jeżeli chodzi o wyjaśnienie tematów z poprzedniego artykułu - to zostały one wyjaśnione i
opisane w moim artykule tak jak jest
w rzeczywistości.
Na temat przeprowadzonych
przez Urząd Miejski w Łobzie przetargów w zakresie zarządzania lokalami - nie będę wypowiadała się, gdyż

ja nie ogłaszam przetargów i nie wybieram oferentów z przetargów. Również
nie będą wyjaśniała zagadnienia dotyczącego stawki netto za zarządzanie lokalami podane mylnie w Pana gazecie z
uwagi, iż zarządzanie lokalami jako
usługa jest zwolniona z podatku VAT.
Zarządzanie jak już pisałam płacone jest przez Urząd Miejski w Łobzie
od l mkw. i maleje jej wysokość z chwilą
sprzedaży mieszkania lub lokalu użytkowego - więc nie wiem, skąd są te
wątpliwości. Powinien Pan dokładniej
zacząć zbierać informacje, zanim trafią
takie błędy do publicznej wiadomości.
Dlatego proszę o wskazanie mi w
którym miejscu w artykule pisał Pan
prawdę - bo ja nie wiem.
I jeszcze jedno bardzo istotne wy-

Panie Redaktorze - to Pan powinien
uważać na słowa, których Pan używa w
swoich wypowiedziach. Jeżeli chodzi o
Sąd - to nikt Pana nie straszy ale są wypowiedzi Pana na łamach gazety, które
zgodnie z art. 212 Kk naruszaj ą dobre
imię mojej firmy jak również naraża
mnie Pan na utratę zaufania publicznego potrzebnego do wykonywania działalności gospodarczej .
Dlatego więcej na temat zarządzania
nieruchomościami nie będę wypowiadała się, ponieważ i tak Pan dokładnie
tematu nie rozumie z uwagi, że nie interesują Pana fakty i informacje prawdziwe lecz liczy się tylko polemika w danym temacie dla zrobienia dużo szumu
wokół danego tematu.
Hanna Janiec „Administrator”

Od redaktora naczelnego:
Szanowna pani; nie zajmuję się firmą Administrator, tylko pieniędzmi podatników, które wydaje urząd.
Przyznaję, że popełniłem błąd podając stawkę brutto, co przy zerowym vacie jest w rzeczywistości wartością netto, ale to nie zmienia niczego. Jest to jedyny błąd formalny, jaki pani znalazła zarzucając mi kłamstwa i oszczerstwa. To trochę mało jak na tak poważne zarzuty. Bardziej przekonywujące i merytoryczne
by było, gdyby opisała pani różnicę w cenach za zarządzanie między stawką 65 groszy a 1,68 zł wynikającą
z różnych składników cenowych oraz rzeczywiście wykonanej pracy wobec wspólnoty i lokatorów w tym
samym budynku. Zdaję sobie sprawę, że te różnice są, ale kwestionuję to, że muszą być aż tak duże. I o
tym jest cały mój wywód na ten temat. Oczywiście nie pod adresem pani firmy, lecz urzędu miejskiego. Pani
mogła dać w przetargu stawkę i 5 zł za mkw. i jakby urząd to „łyknął”, nikt nie miałby do pani pretensji, bo
pani chce zarabiać. Podmiotem moich ocen jest urząd, który decyduje o treści oferty przetargowej i o tym
jak ją rozstrzyga. Czy ktoś podważa, że sformułowano ofertę o cenie 1700 tys. zł za 3 lata? Pytałem, skąd
wzięto to wyliczenie. Na koniec 2004 roku powierzchnia lokali mieszkalnych zmalała do 20000 mkw. Przy
starej stawce 1,75 zł/mkw. daje to sumę 35 tys. zł miesięcznie, rocznie 420 tys. i przez 3 lata – 1 milion
260 tys. zł (zakładając, że powierzchnia lokali ciągle maleje, ale tego można nie brać pod uwagę). Taka
była stawka wyjściowa 1 stycznia 2005 r. Przy stawce 1,68 zł jest to 1.209 tys. zł za lokale mieszkalne.
Dorzucono lokale użytkowe, ale jest ich niewiele, więc skąd suma 1.700 tys. w ofercie przetargowej? Pani
zaproponowała ponad 1.500 tys. Gdyby ofertę obniżono do poziomu na przykład 1.400-1.500 tys. zł,
każdy oferent musiałby dostosować się do tej sumy. Uzyskano by w ten sposób wyraźną obniżkę ceny,
do czego powinna zmierzać gmina dbająca o pieniądze podatników. Oczywiście może to grozić, że cena
zejdzie poniżej opłacalności i nikt się nie zgłosi, ale to powinien zweryfikować rynek. Dlatego cenę 1.700
tys. zł uznałem za wziętą z sufitu, co potwierdzili radni na sesji, gdzie nikt nie umiał odpowiedzieć na
pytanie – czy te ceny gmina skalkulowała.

Droga Redakcjo!
Na łamach Twego Tygodnika
chciałbym wielu decydentom zadać
kilka kardynalnych pytań, oczekując na odpowiedź z ich strony, najlepiej na łamach lokalnej prasy. Np.:
- Czy spółka Waltech nie
miała w założeniach wstępnych
zająć się utylizacją ścieków z
krochmalni przy pomocy wierzby
kanadyjskiej i malwy pensylwańskiej?
- Czy
przeprowadzono
wstępne, pilotażowe badania, które by potwierdziły, że wierzba i
malwa są zbyt mało żarłoczne by
wytrzymać ogromne stężenia zanieczyszczeń wylewanych na ich
korzenie?
- Czy, gdy firma Waltech na
wydzierżawionych poletkach złoży drobiowe odpady, krochmalni
nie zabraknie miejsca na jej ścieki i
trzeba będzie nocami wylewać je do
Regi, jak to się działo w latach 70tych, gdy Regą przez całą zimę płynęły brunatne kluchy?

jaśnienie . Poruszył i przedstawił Pan
temat w artykule w taki sposób, aby dać
czytelnikowi do myślenia, że działalność firmy Administrator w Łobzie była
nieprawidłowa z racji kontroli Najwyższej Izby Kontroli ze Szczecina.
Podkreślam Panie Redaktorze, że
pismem z dnia 01.08.2005 r. otrzymałam z NIK-u Delegatury w Szczecinie na
piśmie wystąpienie pokontrolne - cytuję - „NIK Delegatura w Szczecinie
pozytywnie ocenia realizację przez firmę Administrator w Łobzie zadań w
zakresie remontów budynków komunalnych w latach 2002 - 2004 itp.”
Oczywiście były drobne uchybienia, ale nie miały one wpływu na pozytywną ocenę przeprowadzonej kontroli NIK.

- Czy np. Starostwie i Gminie
można zadać pytanie czy to prawda,
że w Worowie na terenie żwirowni jest
przymiarka założenia składowiska?
- Czy gdy zjawi się “poważny”
bardzo duży inwestor i zaoferuje przerób i składowanie odpadów radioaktywnych, będą z nim podjęte poważne
rozmowy?
- Czy zamach lub próba zamachu na jeszcze względnie mobilną
przyrodę, chronioną “prawem”, która
jest najwyższym dobrem narodowym,
chronionym z urzędu tak jak np. dobre
imię np. Pana Prezydenta Państwa, nie
powinna być rozpatrywana przez
prokuraturę z urzędu, a nie tylko na
podstawie “donosu wściekłych bab”?
- Czy zamachowcem jest tylko
osoba uzbrojona i niepoczytalna a nie
np. Nadleśnictwo, które oprócz gospodarki leśnej- zysk, ma za zadanie ochronę zasobów dla następnych pokoleń?
- Np. Zarząd Dróg, który wycina
co popadnie z urzędu i nie musi się tłumaczyc np. za brzozy z ul. Sikorskiego.

- Np. Nowamyl za prośbę z Waltechem utylizacji 8 tys. ton odpadów
drobiowych.
- Np. ferma trzody chlewnej w
Suliszewicach za wylewanie nadmiernych ilości gnojowicy na pola, pomimo
pełnego przenawożenia tych pól, co
niesie w konsekwencji zanieczyszczenie gleby, wód gruntowych obecnie a
głębinowych w przyszłości, oraz powietrza, którym muszą oddychać
wszyscy.
Wszyscy zaiteresowani w pogoni
za kasą, nie liczą się ze zdrowiem i samopoczuciem reszty nieszczęsników, w obronie których występuje
tylko grono tzw. „“wściekłych
bab””oraz niekiedy Najwyższa Izba
Kontroli.
Płaczemy na co dzień z powodu
dziury ozonowej, plam na słońcu, tsunami w Azji, wycinki drzew w Brazylii, zabijania wielorybów i fok w Norwegii a nie umiemy zauważyć, że
wycięto drzewa, które chroniły, dawały poczucie piękna a mogły być pomnikami przyrody. Odpowiedzialne są
władze , tumuwisizm, interesy partykularne, lenistwo, a najczęściej zwykła

w pełni tego słowa znaczeniu niewiedza i głupota.
Codziennie dręczymy, często
niepotrzebnie swoje otoczenie i
dziwimy się, że z dnia na dzień nie
wyrastają pomniki przyrody a w
rzekach i jeziorach nie zjawiają się
raki szlachetne.
W gminie ekologiczno - turystycznej pustosłowie powinniśmy
zamienić na czyny. Nie muszą to
być od razu wielkie rzeczy. Wystarczy, że po Dniu Sprzątania
Świata odpowiedzialne grono usunie worki natychmiast, a nie dopiero wiosną, a instytucje stojące na
straży naszego dobra zastanowią
się z czyich pieniędzy egzystują
mając się dobrze. Mówimy, że młodzież jest zła, że niszczy, nie dba o
nic, a kto jej na co dzień daje dziesiątki złych przykładów, kto uczy
złych nawyków, braku konsekwencji i ją źle wychowuje?
Zmieńmy coś od dziś. Proszę o polemikę.
„Wściekły chłop” członek Polskiego Klubu Ekologicznego nr
1007.
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Wojewoda wrêczy³ medale
inwalidom wojennym
Dnia 17 marca 2006 roku odbyło się
uroczyste plenarne posiedzenie
Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych R.P. z województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie odbyło się
w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego sala
1 , na które zaprosił Pan Wojewoda
Robert Krupowicz. W posiedzeniu
udział wzięli: poseł na Sejm RP p.
Magdalena Kochan, V-ce Marszałek
Sejmiku Zachodniopomorskiego p.
Ryszard Holicki, pełnomocnik Urzędu
Kombatantów płk. Lech Jakubowski,
płk. Marek Wojciechowski – przedst. 3
pułku p/lotniczego w Szczecinie. Początkiem posiedzenia było odśpiewanie przez zebranych hymnu państwowego. Posiedzenie zagaił i przywitał dostojnych gości Prezes Związku Inwalidów Wojennych R.P. płk Stanisław
Kimszal. W swoim wystąpieniu omówił działalność związku a między innymi sprawy, które nurtują środowisko
inwalidów wojennych. Zabranie nam
inwalidom pół emerytury, ograniczono
w lekach ratujących zdrowie i życie,
ograniczono przejazdy kolejowe i wiele
innych rzeczy, które były nam uprzednio zagwarantowane. Postąpiono
wbrew Konstytucji R.P. Art. 19 mówiący, że inwalidzi wojenni i kombatanci są
otoczeni szczególną opieką przez Państwo. W dalszej części swego wystąpienia poruszył umieralność w naszych
szeregach. Jest nas coraz mniej. Organizacja się kurczy, bowiem średnia wieku
naszych członków to 82 lata, a są także
członkowie nawet stuletni. Mam nadzieję, że w “trendzie” naprawy państwa, rządzący naprawią krzywdę ,
której doznali także inwalidzi wojenni.
Uważam, że tym ludziom, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, za daninę
krwi, należy się większy szacunek i
uznanie. Podziękował władzom wojewódzkim za owocną i wzorową współpracę. Jest przekonany, że ta współpraca przyniesie jeszcze lepsze wyniki dla
dobra środowiska inwalidów wojennych w woj. Zachodniopomorskim. W
nadzwyczaj serdecznych słowach podziękował za wzorową współpracę z
dowództwem 12 Dywizji oraz dowództwem 3 pułku artylerii p/lotniczej
w Szczecinie, które objęło patronat nad
Związkiem Inwalidów Wojennych.
Następnie płk. Lech Jakubowski w
imieniu Urzędu Kombatantów wręczył
medal “PRO MEMORIA” oraz dyplomy tego madalu niżej wymienionym
członkom Związku Inwalidów Wojennych: Eugeniusz Ankutowicz, Tadeusz
Barański, Henryk Bondini, hieronim
Urbańczyk, Jerzy Błaszkowski. Pan
V-ce Marszałek Sejmiku Zachodniopomorskiego Ryszard Holicki dokonał
dekoracji Odznaką Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu oraz dyplomy
uznania. Gryfy Zachodniopomorskie
otrzymali: Eugeniusz Ankutowicz, Tadeusz Barański, Henryk Leszczyński,
Jan Magneski, Antoni Ludwicki, Andrzej Cyprys. W imieniu odznaczo-

nych zabrał głos płk. Henryk Leszczyński, który w serdecznych słowach
podziękował za wyróżnienie członków
Związku w pracach społecznych jak też
w uznaniu zasług w rozwoju naszego
regionu. Cieszy nas to, że władza docenia nasze zaangażowanie, mimo naszego wieku powiedział płk. Henryk Leszczyński. Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk płk. Stanisława Kimszala
pisma gratulacyjne z życzeniami: “Z
okazji odznaczenia dalszych sukcesów
w zaszczytnej pracy i służbie, dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym i długich spokojnych
lat życia. Jesteśmy przekonani i mocno
ufamy, że dalsza współpraca i działalność społeczna przynosić będzie wiele
radości i zadowolenia osobistego Panu
oraz korzyści dla środowiska kombatanckiego w Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych.”
Zabierając głos Pani Poseł Magdalena Kochan w serdecznych słowach
podziękowała za zaproszenie na plenarne posiedzenie. Wysoko oceniła
wielkie zaangażowanie członków ZIW
w prace społeczne na rzecz środowiska
inwalidow wojennych i nie tylko. Obiecała, że wszystkie uwagi nurtujące inwalidow wojennych, przedstawione
przez Prezesa płk. Stanisława Kimszala, zostaną przekazane w interpelacji
poselskiej na posiedzeniu Sejmu. My-

ślę, że wszystkie krzywdy, których
doznali inwalidzi wojenni, a przedstawione w wystąpieniu Prezesa ZIW
zostaną naprawione. Odczytała interpelcję już złożoną w Sejmie a także odpowiedź na interpelację. Deklaruje
dalszą owocną współpracę z ZIW. Deklaracja została przyjęta przez zebranych gromkimi oklaskami. Prezes ZIW
płk. Stanisław Kimszla podziękował za
deklarację współpracy i przekazał
Pani Poseł szczególny dyplom uznania wraz ze słowami wielkiego szacunku. Listy gratulacyjne od Wojewody Zachodniopomorskiego wręczył
odznaczonym Pełnomocnik Rządu
ds. Kombatantów płk. Lech Jakubowski. Na zakończenie obrad Prezes
Związku Inwalidów Wojennych płk.
Stanisław Kimszal w gorących słowach podziękował Panu Wojewodzie
za gościnność w organizacji Plenarnego Posiedzenia ZIW w sali Urzędu
Wojewódzkiego. Gościom podziękował za udział w obradach, za słowa
uznania dla Związku, za jego pracę na
rzecz inwalidów wojennych i kombatantów, kolegom prezesom z Oddziałów za twórczą dyskusję, za obietnicę
władz wojewódzkich i Pani poseł za
załatwienie wszystkich możliwych
spraw nurtujących środowisko inwalidów wojennych i wojskowych.
Tadeusz Barański

Nie ma chêtnych
na dyrektorowanie
(DOBRA) Po ogłoszeniu konkursu na dyrektora biblioteki w Dobrej, do 17 marca oczekiwano na
zgłoszenia kandydatów. Jednak w
wyznaczonym terminie żadna osoba
nie złożyła swojej oferty.
(r)

Nowy sztandar
dla straży
pożarnej
(ŁOBEZ) Komenda Powiatowej
Straży Pożarnej w Łobzie ma otrzymać nowy sztandar. Gmina postanowiła przeznaczyć na ten cel z rezerwy
ogólnej kwotę 1000 zł.
(r)

Brudne
szalety
(RESKO) Jakiś czas temu w centrum miasta oddane zostały do użytku dwie kabiny toaletowe. Rzecz
godna uznania, niewiele bowiem
miast naszego powiatu dysponuje
szaletami publicznymi. Jest tylko jeden problem: panujący w nich fetor
i brud odstręcza od korzystania z
nich. Warto, żeby odpowiednie służby zainteresowały się tym.
(r)

Tylko sortownia w Rogowie

Krzysztof
Ropiński
wyjaśnia
(ROGOWO) W odpowiedzi na artykuł „Decyzji w sprawie odpadów
jeszcze nie podjęto”, który ukazał się w
poprzednim numerze Tygodnika, pan
Krzysztof Ropiński wyjaśnia, że jeżeli
chodzi o planowaną inwestycję to ma
ona polegać na magazynowaniu i sortowaniu tworzyw sztucznych. Dementuje pogłoski, jakoby to miała być ich utylizacja. Jak nam powiedział, jego teren
leży na obrzeżu wsi, a nie w środku, zaś
sortowanie tworzyw sztucznych nie
będzie wiązało się ze składowaniem
odpadów. Pozostałe po sortowaniu
odpady nadające się do dalszego przerobu (metale, szkło, papier) mają być
sprzedawane, zaś pozostałe nieczystości trafiać na wysypisko.
Jedno jest pewne, jako inwestor
musi przejść wymaganą w takim przypadku procedurę i uzyskać niezbędne
pozwolenia.
KAR
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.
MOTORYZACJA

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.
 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.
 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
opony
rozmiar
195x65 R15 zimowe oraz 165x65
R13 - letnie. 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.

MIESZKANIA
Kupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.
Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe (79 mkw.), 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, taras, ciepła woda,
niski czynsz - podwyższony standard
- Łobez ul. Ogrodowa - kontakt 0602
407 541, 091 397 45 04
Mieszkanie do wynajęcia - 4 pokojowe, w pełni umeblowane, I piętro,
centrum Łobza. Tel. 600 839 136.

Sprzedam mieszkanie w Płotach
75mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
piwnica, strych, budynek gospod.,
ogródek tel. 0609 141 163
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.

INNE
Odstąpię biuro turystyki zagranicznej wraz z agencyjną sprzedażą
przejazdów międzynarodowych,
biletów lotniczych, wczasów zagranicznych oraz wycieczek szkolnych
tel. 605 856 538
Kurki nioski odchowane powyżej
7tyg. (szczepione) w sprzedaży od
21.03 gosp. drobiarskie Żabowo
13, tel. (091) 33 106 66

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

Sprzedam 1,5 ha ziemi ornej III
klasa przy szosie „20” - Złocieniec Drawsko w Suliszewie i 2 ha łąki
nad Drawą. Dopłata unijna ponad
2000 zł rocznie. Tel. 094 363 54 72.

US£UGI
Schody i okna tel. 091 39 23 137.

Do wynajęcia lokal handlowy 20
mkw. - centrum, Gryfice ul. Nadrzeczna 22B. Tel. 0603 421 297.

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

Do wynajęcia w Płotach hala produkcyjno - magazynowa o pow. 275
mkw., dogodny dojazd, wjazd i wyjazd, przy trasie przelotowej. Tel.
601 573 246.

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

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.

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.
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M³odzi zaanga¿owani
(RESKO) Od ubiegłego roku
uczniowie Zespołu Szkół im. K.K.
Baczyńskiego biorą udział w szeregu konkursów, projektów i olimpiad
o tematyce historycznej i społecznej. Inicjatorem i patronem ich aktywności jest nauczycielka historii i
WOS pani Agata Popielarz.
Dzięki jej staraniom młodzież
uczestniczy w programach realizowanych w ramach grantów finansowanych przez urząd starostwa.
Chętni mogą uczestniczyć w dwóch
godzinach zajęć tygodniowo. Jest
to swego rodzaju kółko historyczne
o ściśle ustalonej płaszczyźnie działań. W ramach grantów uczniowie w
ubiegłym roku uczestniczyli w programie “Młodzi głosują”, przy
współpracy z warszawską fundacją
Centrum Edukacji Obywatelskiej. W
tym roku biorą udział w akcji “Młodzi przeciwko korupcji” realizowanej przy współpracy z Fundacją Batorego. Obok działalności aktywizującej myślenie społeczne młodych
ludzi, nauczycielka zajmuje się także
pobudzeniem świadomości historycznej przynajmniej niektórych
uczniów. Stara się ich zainteresować
dziejami Reska i okolic. Odnosi sukcesy i przynajmniej część z licealistów realizuje swoje zainteresowania, dalej kontynuując je na
studiach. Są żywym przykładem tego, że w małych szkołach istnieją również możliwości rozwoju, uzależnione jednak od chęci i
nakładu pracy. Jedna z
członkiń kółka Monika
Szarafin jest autorem
całkiem poważnych publikacji
dotyczących historii najnowszej
Pomorza Zachodniego. Jej prace
biorą udział w zorganizowanym
przez IPN konkursie historycznym.
(gp)
W ramach Koła Historycznego i
Wiedzy o Społeczeństwie w pierwszym semestrze, uczniowie Zespołu
Szkół im. K.K. Baczyńskiego uczestniczyli w następujących konkursach, olimpiadach, projektach:
Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Krąg” “Wydarzenia historyczne związane z moją najbliższą okolicą”:
praca pisemna, album: Pietrzak
Dorota, Antczyk Katarzyna, Lewandowski Patryk, Olszewski Marcin,
Minko Arkadiusz, Jaworska Małgorzata, Deuter Anita, Kwiatkowska
Ilona, Gut Edyta, Słonina Sandra;
test, esej, praca plastyczna: Minko
Arkadiusz, Bogdańska Olga.
Olimpiada historyczna - elimi-

nacje szkolne: Zawadzka Katarzyna,
Syjczak Agata, Tarniowy Karol; eliminacje okręgowe: Tarniowy Karol.
Olimpiada Wiedzy o Polsce i
Świecie Współczesnym - eliminacje
szkolne: Konczewski Hubert, Tarniowy Karol; eliminacje okręgowe:
Tarniowy Karol.
Konkurs Biura Edukacji Publicznej IPN
“Powojenna wędrówka ludów.
Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956” Praca
badawcza pt. “Podróż z krainy białych niedźwiedzi”: Szarafin Monika
Szkolny Klub Europejski “Euroforum” dokonał rejestracji szkoły
w instytucji Generation Europe,
wkrótce uczniowie otrzymają darmowe kalendarze na przyszły rok
szkolny. Współpraca z Urzędem
Komitetu Integracji Europejskiej
w Warszawie
materiały informacyjne, program
„Moja szkoła w Unii Europejskiej”
Projekt “Młodzi głosują” we
współpracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
- wybory parlamentarne kl.II a:
Pniewska Emilia,
Szopińska Katarzyna, Zawadzka
Katarzyna, Syjczak

Monika Szarafin

Z ostatniej chwili!!!
Uczennica klasy maturalnej, Monika Szarafin została zakwalifikowana do
II etapu konkursu historycznego, którego organizatorem jest IPN, zaproszono ją do dalszych zmagań konkursowych. Na początku kwietnia odbędą się
eliminacje ustne. Życzymy powodzenia.
Agata Popielarz

Matury próbne w Zespole Szkó³ w Resku

Wczoraj jêzyki,
dzisiaj do wyboru

Agata
Popielarz
Agata, Potomska Kamila, Fukarewicz Paulina, Bajlak Paulina, Pietrzak
Dorota.
wybory prezydenckie I-sza tura
kl.II b: Kreczko Magdalena, Siełacz
Michał, Burzyńska Agnieszka, Olszewski Marcin, Popielarz Łukasz,
Szurgut Joanna, Lewandowski Patryk, Wotalska Katarzyna, Parada
Karolina; wybory prezydenckie
druga tura kl. I a b: Żukowska Ewelina, Chałupka Katarzyna, Gut Edyta, Kwiatkowska Ilona, Jaworska
Małgorzata,Deuter Anita.
Informacje o podjętych działaniach w prasie lokalnej, na stronie
internetowej CEO: Pietrzak Dorota autor artykułów.
Konkurs o Unii Europejskiej,
zorganizowany przez Powiatowe
Centrum Informacji Europejskiej:
Grankowski Maciej, Hajder Bartosz,
Muszyński Piotr.

(RESKO) W ubiegłym tygodniu
w Zespole Szkół w Resku uczniowie
klas III rozpoczęli matury próbne. Na
pierwszy ogień poszedł język polski.
Wczoraj zastaliśmy uczniów skupionych nad pisaniem testów z języka niemieckiego. W drugim pomieszczeniu głowiono się nad angielskim.
W istniejących trzech klasach maturalnych testy próbne pisało 68
uczniów. To pokolenie niżu demogra-

ficznego. W urzędzie miejskim usłyszeliśmy, że w Resku ta tendencja się
odwraca. Rodzi się więcej dzieci.
Dzisiaj uczniowie piszą z przedmiotów, które wybiorą prawdopodobnie na maturze. Do wyboru są
historia, geografia, matematyka i
inne. Jedna tendencja się nie zmieniła – w klasie pierwsze ławki były
puste, wszyscy „uciekli” do ostatnich.
KAR
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Najwy¿ej Piotrowicz
z Radowa Ma³ego
i Waszczyk z Wêgorzyna

Skakali w
Wêgorzynie
(WĘGORZYNO) 16 marca w
Węgorzynie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w
Skoku Wzwyż Szkół Gimnazjalnych Dziewcząt i Chłopców.
W zawodach brały udział następujące szkoły: Gimnazjum w
Radowie, Gimnazjum w Węgorzynie
i Zespół Szkół Gimnazjalnych
w Łobzie. Wśród dziewcząt I
miejsce zajęła Emilia Piotrowicz z
Gimnazjum w Radowie Małym,
której opiekunem był Adrian
Mały. II miejsce zajęła Marzena
Młotkowska a III miejsce Weronika Bator, obie z Gimnazjum w
Węgorzynie. Dziewczętami opiekuje się Jerzy Acman.
Wśród chłopców I miejsce
zajął Damian Waszczyk z Gimnazjum w Węgorzynie, opiekunem
był Andrzej Stasiak, II miejsce –
Adrian Demko z Gimnazjum w
Węgorzynie, opiekun: Andrzej
Stasiak, III miejsce – Michał Serweta z Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie, opiekun: Kazimierz Mikul.
(r)

Gimnazjaliści
w półfinałach
(ŁOBEZ) 10 marca w Łobzie
odbyły się Mistrzostwa Regionu
w Piłce Siatkowej Chłopców
Szkół Gimnazjalnych.
W zawodach wzięły udział następujące szkoły: Zespół Szkół
Gimnazjalnych w Łobzie, Gimnazjum w Stargardzie Szcz., Gimnazjum w Choszcznie, Gimnazjum w Drawsku Pom. i Gimnazjum w Wałczu.
I miejsce zajęło Gimnazjum z
Drawska Pom., II - ZSG z Łobza,
III m. - Gimnazjum z Wałcza, IV
m. – Gimnazjum ze Stargardu
Szczecińskiego, a V miejsce Gimnazjum z Choszczna.
Dwa
pierwsze
zespoły
awansowały do półfinałów wojewódzkich.
Reprezentacja ZSG w Łobzie
wystąpiła w składzie: Piotr Adamowicz, Maciej Łyko, Remigiusz
Lisecki, Filip Łuczak, Jakub
Stocki, Mateusz Zotczyk, Jakub
Miński, Jakub Garbisz, Michał
Skrzypiec. Opiekunem drużyny
był Grzegorz Pawlak.
(r)
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Sarmata rozpêdza siê

Sarmata Dobra - Radovia Radowe Ma³e 6:2 (4:l)
W sobotę 18 marca na sztucznej
trawie w Rewalu, w kolejnym meczu
sparingowym zmierzyły się dwie
drużyny naszego powiatu: Sarmata
i Radovia. Teoretycznie faworytem
była grająca w V lidze Radovia, lecz
jak to w sporcie bywa, to Sarmata w
tym pojedynku okazał się wyraźnie
lepszy. Na pierwszy rzut oka widać
było większą szybkość zawodników
z Dobrej, która pozwalała im swobodnie osiągać dogodne pozycje strzeleckie. I chociaż pierwszą bramkę
strzelił dla Radovii Tomasz Kmieć,
ładnym strzałem z rzutu wolnego, to
później kolejne cztery bramki do przerwy strzelili Sarmaci. Na 1:1 wyrównał
Jarek Jaszczuk po rzucie karnym podyktowanym za faul na Kamilu Pacel-

cie w polu karnym. Druga padła po
pięknej akcji Smolińskiego, Dorsza,
Olechnowicza i Padzińskiego, który
strzałem głową pokonał bramkarza
Radovii. Trzecią zdobył E. Kamiński,
który zmienił kierunek lotu piłki po
silnym strzale Wojtka Dorsza.
Czwartą - chyba najładniejszą bramkę meczu - zdobył ponownie Kamiński; przyjął piłkę będąc tyłem do
bramki Radovii, następnie przerzucił
sobie na lewą nogę i z woleja strzelił
w “długi róg” bramki.
W drugiej połowie Sarmata dalej
nie zwalniał tempa. Adam Rusin,
młody, niespełna 18-letni zawodnik
(przymierzany do gry w Sarmacie)
wykonał dynamiczny rajd po lewej
stronie i zagrał do Padzińskiego,

którego strzał głową wybił bramkarz
Radovii, lecz przy dobitce Kamińskiego okazał się bezradny. Tym
sposobem ten młody zawodnik popisał się “hat-trickiem”. Przy stanie
5 : l drugą bramkę dla Radovii zdobył
Samal wykorzystując podanie z
boku boiska. Wynik meczu ustalił
Rusin, który wykorzystał rzut karny
po faulu na Damianie Padzińskim.
Skład Sarmaty: Smoliński, Jaszczuk, Mioduszewski, Dorsz, K. Sadłowski, Rybczyński, Kieruzel, Pacelt, Olechnowicz, Kamiński, Padziński oraz Rusin, Dzierbicki, Graczykowski i Komorowski.
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Kamiński 3, oraz Jaszczuk Padziński
i Rusin; dla Radovii: Kmieć i Samal.

Remis z liderem

Piast Chociwel – Sarmata Dobra 2:2 (1:0)
Po odwołaniu pierwszej kolejki
rundy wiosennej ze względu na zaśnieżone i zmrożone boiska piłkar-

Siatkówka

Pojedynek
³obesko
gryficki
(ŁOBEZ) W najbliższą sobotę w
tutejszej hali widowiskowo-sportowej odbędzie się pojedynek siatkarski
między Łobzem a Gryficami. 25 marca, o godz. 9.00 na parkiecie spotkają
się drużyny męskie i żeńskie powiatów łobeskiego i gryfickiego, by walczyć w eliminacjach wojewódzkich w
piłce siatkowej LZS. Zwycięzca przejdzie do dalszych rozgrywek.
(r)

skie, większość drużyn próbuje
rozgrywać mecze sparingowe. W
sobotę 10 marca Sarmata udał się
do Lisowa, aby na tamtejszym boisku rozegrać mecz z aktualnym liderem Klasy Okręgowej Piastem
Chociwel. Boisko, mimo iż było
praktycznie wolne od śniegu, było
zmrożone, a przez to śliskie. W drużynie Sarmaty z różnych przyczyn
nie zagrali obrońcy: Dorsz i K. Sadłowski oraz napastnik Banasiak.
Brak tych zawodników sprawił, że
trener Tomasz Surma w pierwszej
połowie dokonał przesunięć w
ustawieniu drużyny, m.in. napastnik Damian Padziński zagrał jako
obrońca. To posunięcie wzmocniło linię defensywną Sarmaty, lecz
osłabiło siłę ataku. Jednak mimo
tego to Sarmata stworzył pierwszy
pod bramką Piasta sytuacje bramkowe. W 30 min. po składnej akcji
napastników Sarmaty Olechnowicz strzałem w “długi róg” zdobył

Mistrzostwa Powiatów w halówce

£obezianie poni¿ej oczekiwañ
(ŁOBEZ) W minioną niedzielę w hali widowiskowo-sportowej
w Łobzie odbyły się III Mistrzostwa Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Halowej Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych. Niestety, nasze zespoły wypadły poniżej oczekiwań.
Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Łobzie
i Fundacja Święto Radości. W zawodach wzięło udział 7 drużyn. Po
rozgrywkach klasyfikacja była następująca:
I m.
- Starostwo Powiatowe w Goleniowie
II m.
- Starostwo Powiatowe w Policach
III m.
- Urząd Miejski w Koszalinie
IV m.
- Urząd Miejski w Świnoujściu
V m.
- Urząd Miasta i Gminy w Łobzie
VI m.
- Starostwo Powiatowe w Łobzie
VII m. - Starostwo Powiatowe w Świdwinie.
(r)

bramkę, jednak sędzia z Chociwla
jej nie uznał dopatrując się rzekomego spalonego. W 40 min. napastnik z Dobrej został sfaulowany na polu karnym Piasta i sędzia
podyktował rzut karny. Do “jedenastki” podszedł Jaszczuk, lecz
zmarnował sytuację, gdyż strzelona przez niego piłka trafiła w słupek. W rewanżu jedna z nielicznych kontr Piasta zakończyła się
strzeleniem bramki i Sarmata przegrywał do przerwy 0:1.
W drugiej połowie do napadu
Sarmaty powrócił Padziński i akcje
Sarmaty w tej części nabrały tempa.
W 60 min. Kieruzel wyprzedził
obrońców Piasta i strzałem głową
umieścił piłkę w bramce M. Ufnala.
Jednak 10 min. później piłka strzelona na bramkę Sarmaty, odbiła się od
nierówności boiska i wpadła do siatki, czym całkowicie zmyliła broniącego w II połowie Zapałowskiego.
Utrata bramki podziałała na zawodników Sarmaty bardzo mobilizująco
i w ostatnich minutach kilkakrotnie
byli oni bliscy strzelenia wyrównującej bramki m.in. Tomasz Zawilski
ładnym strzałem trafił w poprzeczkę
bramki Piasta. W 87 min. ten sam
zawodnik, po podaniu Jaszczuka,
strzałem z ok. 9 m pod poprzeczkę
zdobył wyrównującego gola.
Reasumując Sarmata rozegrał
kolejny dobry mecz sparingowy i
miejmy nadzieję, że będzie to zwiastunem dobrej gry tej drużyny w
rundzie wiosennej.
Skład Sarmaty: Smoliński, Mioduszewski, Jaszczuk, Padziński, Pacelt, K. Szkup, Zawilski, Kieruzel,
Graczykowski, E. Kamiński, Olechnowicz oraz Zapałowski, D. Dzierbicki, Ł. Komorowski i Z. Szkup. Trener Tomasz Surma.
(k)

POLICJA 997
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NAPROMILOWANI

ALE COFKA
(ŁOBEZ) 11.03.br. około godz.
11.30 w Łobzie, na ul. Szkolnej, Leszek J., cofając samochodem Opel
nie zachował należytej ostrożności i
uderzył w prawidłowo zaparkowany
samochód Fiat 126, należący do
Stanisława Ch.

NAPAD£ KONTROLUJ¥CYCH
(ŁOBEZ) 11.03.br. około godz.
9.00 Władysław S., (zam. gm. Łobez)
przy użyciu wędek podlodowych
oraz tzw. pęczków węgorzowych
dokonał nielegalnego połowu 2 szt.
szczupaka o łącznej wadze 3 kg,
czym działał na szkodę Gospodarstwa Rybackiego Ińsko. Sprawca zatrzymano w PdOZ do wyjaśnienia.
Znieważył interweniujących funkcjonariuszy policji oraz dopuścił się
czynnej napaści w trakcie wykonywania czynności służbowych.

OKRAD£ MOST
(RESKO) W okresie od
3.03.2006 r. do dnia 9.03.2006 r. w
okolicy ul. Polnej w Resku, nieznany
sprawca dokonał kradzieży 3 arkuszy blachy ryflowanej z mostu kolejowego o łącznej wartości 808,50 zł,
czym działał na szkodę Agencji Rezerw Materiałowych Oddział Terenowy w Szczecinie.

UPOWSZECHNIA£ HASZYSZ
(WĘGORZYNO) W okresie od
1.01.2006 r. do dnia 11.03.2006 r. na
terenie Węgorzyna Grzegorz Ł., (zam.
Węgorzyno) udzielił różnym osobom
około 50 gram haszyszu. Sprawca
zatrzymany w PdOZ do wyjaśnienia.

W TUCZY Z£ODZIEJE SIÊ
TUCZ¥
Złomiarze demontują kempingi
(DOBRA) W Tuczy, gm. Dobra,
nieznany sprawca, w okresie od
1.02.2006r. do 7.03.2006r. zdemontował aluminiowe listwy z przyczepy
kempingowej i uszkodził dwa plastikowe okna, czym wyrządził szkodę w
wysokości 1500 zł na szkodę
Agnieszki B. (zam. Szczecin). W tym
samym miejscu i czasie nieznany
sprawca zdemontował listwy aluminiowe z przyczepy kempingowej i
uszkodził dwa okna plastikowe,
czym wyrządził szkodę w wysokości
2500 zł. na szkodę Joanny W. (zam.
Szczecin).
Wyniósł kable ze stodoły
W okresie od 11 do 14.03.br. w
godz. 11:00 – 10:00 w Tuczy, z nie
zamkniętej
stodoły,
nieznany
sprawca dokonał kradzieży 30 mb

kabla zasilającego podajnik zboża i
35 mb kabla zasilającego spawarkę
elektryczną. Straty w kwocie 700 zł
na szkodę Jerzego S.
Zdewastował kepming
W okresie od 25.02.br. do 4.03.br.
w godz. 15:00 - 11:00 w Tuczy, nieznany sprawca dokonał dewastacji
domku kempingowego poprzez zerwanie aluminiowych listew łączeniowych ścian domku. Straty w
kwocie 800 zł na szkodę Hanny W.

WJECHA£A POD ZAPORÊ
(ŁOBEZ) 13.03.br. około godz.
10.30 w Łobzie, na ul. Magazynowej,
kierująca samochodem Opel Astra
Joanna Sz., wjechała na przejazd
kolejowy w trakcie zamykania szlabanów w wyniku czego uszkodziła
jedną z zapór oraz swój samochód.

Z£OMIARZ W GARA¯U
(DOBRA) W okresie od
11.03.2006r. godz. 15.00. do
13.03.2006r. godz. 8.00. w Tuczy, gm.
Dobra, nieznany sprawca dokonał
kradzieży z niezabezpieczonego garażu 30 metrów miedzianego przewodu spawalniczego, wartości 400
zł, na szkodę Krzysztofa K.

WYNIÓS£ LICZNIK
(UNIMIE, gm. Łobez) 13.03.br.
około godz. 22:00 w Unimiu, nieznany
sprawca, po uprzednim otwarciu kłódki nieznanym narzędziem dokonał kradzieży licznika energetycznego i 2
bezpieczników BM. Straty w kwocie
290 zł na szkodę Waldemara B.

WYCI¥GN¥ WSZYSTKO
CO SIÊ DA
(ŁOBEZ) W okresie od 11 do
14.03.br. w godz. 13:00 - 8:30, w
Łobzie, przy ul. Drawskiej, z budynku po byłym zakładzie SELSIN nieznany sprawca, po uprzednim wybiciu szyby w oknie i przecięciu kraty,
dokonał kradzieży 50 mb czterożyłowego przewodu elektrycznego, 8
szt. kranów, 10 szt. klamek z drzwi pomieszczeń, telefonu stacjonarnego i
wodomierza. Straty w kwocie powyżej 250 zł na szkodę Wielobranżowej
Spółdzielni Inwalidów SELSIN.

KOLEJNA ST£UCZKA NA
SEGALA
(ŁOBEZ) 14.03.br. około godz.
21:35 w Łobzie, na ul. Niepodległości, Marcin K., kierując samochodem osobowym Opel Astra, wykonując nieprawidłowo manewr wyprzedzania uderzył w prawidłowo
skręcający w ul. Segala pojazd Opel
Vectra kierowany przez Krystiana R.
Uszkodzeniu uległy pojazdy.

MIA£ ZAKAZ, ALE JECHA£
(RESKO) 5.05.2005 r. około godz.
23:30 w Resku, na ul. Leśnej, Piotr P.
kierował samochodem Opel Corsa
pomimo zakazu kierowania pojazdami orzeczonemu przez SR w Łobzie.

MIA£ APETYT NA WÊDZONKÊ
(ŁOBEZ) 15.03.br. około godziny 11.40 w sklepie Netto Jan B. dokonał kradzieży wędzonki wartości
około 10 zł, czym działał na szkodę
sklepu Netto.

NIE UDZIELI£
PIERWSZEÑSTWA
(ŁOBEZ) 15.03.br. około godz.
12.30 w Łobzie, na skrzyżowaniu
ulic Bema i Północnej, kierujący samochodem Fiat Andrzej P. nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu
Jolancie S., kierującej samochodem
Ford, powodując uszkodzenia obu
pojazdów.

ZDERZENIE Z DZIKIEM
(DOBRA) 15.03.br. około godz.
3:30, na drodze nr 145, pomiędzy
Wierzbięcinem a Dobrą, Bogdan K.,
kierujący samochodem osobowym
Ford Mondeo uderzył w dzika, który
nagle wybiegł na jezdnię. Uszkodzeniu uległ pojazd.

SK£USOWA£ SARNÊ
(WĘGORZYNO) 15.03.br.około godziny 11.45 nieustalona
osoba w rejonie miejscowości
Stare Węgorzynko (gm. Węgorzyno) w nieustalony sposób
skłusowała sarnę – kozę, a następnie usiłowała zdjąć z niej skórę, jednakże zamierzonego celu
nie osiągnęła z uwagi na spłoszenie przez osobę postronną. Wartość skłusowanej zwierzyny wynosi 1.000 zł na szkodę Nadleśnictwa Łobez.

RANA JEST, OKOLICZNOŒCI
NEIUSTALONE
(RESKO) 15.03.br. około godz.
19.25 w Miłogoszczy gm. Resko, w
nieustalonych okolicznościach,
doszło do uszkodzenia ciała Arkadiusza M. który doznał rany kłutej
brzucha.

(ŁOBEZ) 11.03.br. o godzinie
15.40 na drodze Poradz – Łobez,
Tomasz M. (zam. gm. Resko) kierował samochodem osobowym
Fiat 126p znajdując się w stanie
nietrzeźwości - 1,11 mg/l.
(ŁOBEZ) 15.03.br. około godziny 12.25, na ulicy Przechodniej w Łobzie, Marian S. (zam.
Resko) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
– 0,30 i 0,40 mg/l .
(ŁOBEZ) 15.03.br. około godziny 12.45, na ulicy Bema w
Łobzie, Henryk G. kierował rowerem znajdując się w stanie po użyciu alkoholu – 0,21 i 0,22 mg/l.
(ŁOBEZ) 16.03.br. około godz.
23:30 w Łobzie na ul. Armii Krajowej, Szczepan K. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,59 mg/l), tym samym naruszył zakaz kierowania pojazdami
orzeczony przez SR w Łobzie.
(WĘGORZYNO) 19.03.br. o
godz. 1.59 w Węgorzynie, na ul.
Kolejowej, Marcin S. (zam. S., gm.
Szczecin) kierował sam. osob.
Ford, znajdując się wstanie po
użyciu alkoholu 0,16 mg/l.

W£AMA£ SIÊ DO PIWNICY
(DOBRA) W okresie od 15 do
16.03.br. w godz. 18:00 – 16:15 w
Dobrej, przy ul. Traugutta, nieznany
sprawca, po uprzednim wyłamaniu
płaskownika
przytrzymującego
kłódkę drzwi piwnicy, dokonał kradzieży roweru typu górskiego o nazwie BEST CITY i walizki z zawartością ubrań. Straty w kwocie 500 zł na
szkodę Doroty B.

CHCE DO WOJSKA?
(ŁOBEZ) 15.03.br około godz.
13.00 w Łobzie przy ul. Krótkiej z
pokoju w OHP sprawca dokonał kradzieży dowodu osobistego i książeczki wojskowej Krzysztofa O.

POCI¥GN¥£ PRZYCZEPKÊ
W nocy z 17 na 18.03.2006 roku w
godz. 21.00-8.00 z parkingu leśnego
przy drodze Łobez -Strzmiele nieznany sprawca dokonał kradzieży przyczepki samochodowej wartości 1000
zł na szkodę Adama M.

O LUSTERKO ZA W¥SKA
DROGA

USZKODZI£ PARAPET

(ŁOBEZ) 16.03.br., około
godz. 10.00, na drodze Dalno Strzmiele nieustalony kierujący
samochodem dostawczym nie zachował ostrożności podczas manewru mijania i uszkodził lusterko
w samochodzie Volvo, kierowanym przez Ryszarda K.

(PRZEMYSŁAW) W okresie od
dnia 18.03.2006r. godz.23.00 do dnia
19.03.2006r. godz.7.00 w Przemysławiu (gm. Resko) nieustalony sprawca dokonał uszkodzenia zewnętrznego parapetu kamiennego wartości 150 zł, czym działał na szkodę
Mariusza M.
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KRZYŻÓWKA 12

Dlaczego mężatkom trudniej utrzymać dietę?
Kobieta niezamężna wraca do domu, patrzy co jest w
lodówce i idzie do łóżka. Mężatka wraca do domu, patrzy
co jest w łóżku i idzie do lodówki...
Wraca zmęczony grabarz do domu, ledwie żywy, pada
z nóg. Żona go pyta:
- Co ci, Stefciu, ile miałeś dzisiaj pogrzebów?
- Jeden, ale chowaliśmy naczelnika urzędu skarbowego.
- No i co z tego?
- No niby nic, ale jak go tylko zakopaliśmy, to zerwały się takie brawa, że musieliśmy bisować potem
siedem razy.
Jasiu czas na lekarstwo.- mówi mama.
-Ale ja chcę, żeby je dawała mi babcia.
-Dlaczego?
-Bo babci trzęsie się ręka!
Pewien góral z żoną i 7-letnim synem przechodził w
bród Dunajec. Na środku rzeki, gdy woda sięgała im już
do piersi, żona zaniepokojona zapytała:
- A gdie jest Jontek?
- Nie bój się! - odpowiedział chłop
- Ja go za rękę prowadzę.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
£obeskiego”
godnikaa £obes
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 10 brzmiało:
„Pijakowi i kropla dobra”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Justyna Kołodziejczyk (Łobez), Lucyna Kędzierska (Łobez), Grażyna Maćkowiak (Łobez), Maria
Szylinowicz (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Teresa Syjczak (Łobez), Halina Mazur (Resko),
Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nagrodę wylosowała pani Lucyna Kędzierska z
Łobza. Gratulujemy.
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