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Je¿eli RIO potwierdzi zarzuty radnych

BURMISTRZ MO¯E
STRACIÆ STANOWISKO
(ŁOBEZ) Jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł, radni zasiadający w komisji rewizyjnej
zaopiniowali negatywnie wykonanie budżetu za 2005 rok, zarzucając burmistrzowi złamanie dyscypliny finansowej. Głosami 3:1 opowiedzieli się za nieudzieleniem absolutorium Markowi Romejce.
Protokół z ich wnioskiem trafił, zgodnie z procedurą, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Ta w ciągu 14 dni ma wydać opinię na ten temat. Jeżeli RIO potwierdzi zarzuty radnych,
burmistrz może stracić stanowisko. Nad udzieleniem absolutorium łobescy radni będą obradować
na najbliższej kwietniowej sesji.
Radni na razie odmawiają komentarza w tej sprawie, czekają bowiem na opinię z RIO. Według
opinii prawnych nieudzielenie absolutorium w ostatnim roku kadencji nie wiąże się z rozpisaniem
przedterminowych wyborów, ale burmistrz mógłby stracić stanowisko. O udzieleniu burmistrzowi
absolutorium decydują wszyscy radni, bezwzględną większością głosów. Więcej o tej sprawie napiszemy w następnym wydaniu.
(red)
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Uczyniæ s³owo

Kazimierz Rynkiewicz
Gdy zmarł Stanisław Lem, ktoś
przypomniał jego słowa, że to co da
się pomyśleć, to jest. To co dla wielu
jest odkryciem na granicy olśnienia,
dla wielu innych jest chlebem powszednim. Tak daleko stąd do prawdy. Tak dalece prawda rozmija się z
naszą wyobraźnią o niej, że stoimy
pod lampą i jest nam ciemno.
To co odkrył Lem, zapewne na
użytek ludzi nauki, religia znała od
tysięcy lat; na początku było Słowo... a Słowo ciałem się stało...
W okresie, gdy intensywnie poszukiwałem swojego sensu życia,
spotkałem człowieka, który rzekł do
mnie słowo na temat słowa. Przechodząc okres fascynacji nauką i jej
poszukiwaniem dowodów na istnienie Boga, szukałem i pytałem. I otóż
ten człowiek dał mi najprostszy z

możliwych dowodów. Powiedział, że
nie można nazwać czegoś, co nie
istnieje. Istnieje to, co nazywamy.
- Słowo Bóg jest najlepszym dowodem na to, że on istnieje. stwierdził. Gdyby nie istniał, nie
moglibyśmy go nazwać. - dowodził. A zajmował się właśnie lingwistyką, i to nie byle jaką. Przekładał różne języki na sanskryt.
Taki język, o którym wiadomo, że
jest, a nikt go nie używa. Ponoć
zawiera wszystkie fonemy, jakie po
trochu znajdują się w różnych językach świata (wieża Babel?). To
przypomniało mi się, jak przeczytałem słowa Lema, że to co da się
pomyśleć, to jest. Można pomyśleć – nihil novi. Nic nowego. Ale
znając tę z natury przecież prostą
zasadę zaczynamy rozumieć pojęcie brzytwy Okhama, by nie mnożyć bytów, ale także to, dlaczego
milczenie jest złotem, a także to, co
znaczy modlitwa i nie wódź nas na
pokuszenie, ale także – zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Więc znowu możemy
wrócić do Lema, że jeżeli zło da się
pomyśleć, to ono jest. Tak samo
można pomyśleć – dobro.

W tym tkwi tajemnica Jana Pawła
II. Myślał – dobro, mówił – dobro,
czynił – dobro. Świętość polega na
zachowaniu jedności myśli, słów i
uczynków. Wystarczy znowu zagłębić się w słowo; religia z łacińskiego
to religare; gdzie „re” oznacza powrót a „liga” to związanie (stowarzyszenie, połączenie, więź itp.). Człowiek religijny więc jest człowiekiem,
który ponownie łączy się z Bogiem,
ale też ze sobą, scala się, dążąc do
jedności myśli, słów i uczynków.
Czy można w myśl tej triady zostać
świętym? Jak jest to trudne świadczy ilość świętych na tym naszym
świecie. Zazwyczaj co innego myślimy, co innego mówimy i co innego
robimy. Można by powiedzieć: tak,
tak – nie, nie, a co resztę to od diabła.
Ale i z tym jest bardzo trudno w życiu
codziennym. Dlatego kościół jest po
to, by po upadkach wracać do niego,
by przywracać utraconą w życiu
codziennym spójność w sobie i więź
z Bogiem; Tym, Który Jest. W ciszy,
modlitwie, pieśni. Kto śpiewa dwa
razy się modli. Więc śpiewajmy.
I jeszcze jedno powiedział mi ów
człowiek, którego spotkałem. Że największą chorobą, na którą nie znaj-

Mo¿e wreszcie ujawni¹ siê decydenci
Może wreszcie ujawnią się decydenci, którzy najpierw obwołali
Łobez gminą ekologiczną, namawiali ludzi do zakładania gospodarstw argoturystycznych, a potem postanowili wprowadzić firmy nieprzyjazne dla środowiska,
odstraszające turystów i wystawiające naszej gminie nieprzyjemną i śmierdzącą wizytówkę.
Odór “krochmalniany” połączony z wyziewami fundowanymi
nam przez firmę “Prima” i wzmocnione odpadami “Drobimex”-u
skutecznie odstraszą i tak już nielicznych chętnych do korzystania
z agroturystyki.
Dziwi nas postawa dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska –
Zbigniewa Pałubiaka, który zamiast dbać o czystość środowiska
i dobro mieszkańców naszego
powiatu z uporem i zaciętością
broni interesów prywatnych firm
“Waltech” Sp z o.o. oraz “Drobimex” Sp. z o.o.
Firma “Drobimex” wyczuła, że
w podobny sposób jak “Prima”
może swoje interesy załatwić w
Łobzie, bo łatwo dogadać się z
powiatowymi decydentami. Koniem trojańskim “Drobimex”-u
została firma “Waltech”. Mamy
wątpliwości, czy firmie tej chodzi
o produkcję paliwa energetyczne-

go, czy o wyprowadzenie odpadów
firmy “Drobimex”. Przecież do produkcji roślin energetycznych nie
jest konieczny ani obornik, ani kompost, wystarczą nawozy sztuczne, a
do odkwaszenia ziemi można użyć
wapna nawozowego (odpady mięsne ziemię zakwaszają). Jeśli nie
chce rosnąć malwa, to proponujemy
inne rośliny energetyczne, ale przecież nie będziemy pouczać fachowców. Po co więc mydlić oczy mieszkańcom naszej gminy – w większości
działkowiczom i rolnikom.
Niepokoją i oburzają nas działania takich osób jak: dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska – Zbigniewa Pałubiaka, starosty łobeskiego Haliny
Szymańskiej oraz przewodniczącej
Rady Miejskiej Elżbiety Kobiałki.
Ludzie ci wybrani przez społeczność
naszej gminy i powiatu do ochrony
jej interesów działają na rzecz prywatnych firm, pomijając dobro gminy i powiatu.
Nie liczą się z postanowieniami
burmistrza, radnych gminy, protestami mieszkańców i przedstawicieli
partii politycznych.
A już na kpinę zakrawa, że zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dotyczące odpadów “Drobimex”
podano do publicznej wiadomości
poprzez WYWIESZENIE NA TA-

BLICY OGŁOSZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO w
Łobzie. Ciekawe, kto oprócz
urzędników chodzi do starostwa i
ogląda tablicę ogłoszeń? W
Łobzie wychodzą dwa tygodniki i
jeden miesięcznik, jest też sporo
słupów ogłoszeniowych i gablot,
a w Łobeskim Domu Kultury regularnie odbywają się zebrania Polskiego Klubu Ekologicznego.
Jakoś żadna z mądrych głów powiatowych nie pomyślała, żeby na
rozprawę administracyjną zaprosić przedstawicieli społeczeństwa, sanepidu, weterynarii. A
może na tym polega ich mądrość –
bo im mniej osób wie, tym lepiej?
To przecież starosta łobeski nominował do Nagrody Smoka pana
Leszka Kaczmarka, prezesa firmy
“Nowamyl” S.A.
Pytamy za co ta nominacja?
Czyżby za udostępnienie terenów
“krochmalnianych” firmie “Drobimex”. Radzimy, aby inżynier Zbigniew Pałubiak zajął się wreszcie
ochroną środowiska i zainteresował polderami krochmalni, które
od wielu lat zgromadziły taką ilość
zanieczyszczeń, że zupełnie zatruły glebę na wschodnich obrzeżach
naszej gminy.
Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego w Łobzie

dzie się lekarstwa w żadnym podręczniku medycyny jest egoizm. To
on powoduje cierpienia i jest przyczyną wielu chorób. A brak spójności to prosta droga do rozdwojenia
jaźni, chorób psychicznych i fizycznych. Odeszli Jan Paweł II i Stanisław Lem. Pierwszy wiedział, drugi
szukał lub domyślał się. A może jednak nie stawiał zasadniczych pytań
w dziedzinie nauki, jak chociażby takich – skąd płynie głos i myśl. Znamy narzędzia – mózg i struny głosowe, ale wciąż nie udaje nam się wykroić tego zbiorniczka, z którego
wypływają. Więc wciąż pozostaje
nam być pod-miotem, który szuka
miotacza.
I jak to przełożyć na nasze codzienne życie, tu w Łobzie, anno
domini 2006? Jakoś trzeba się przynajmniej starać. Miało być o papieżu.
Mam nadzieję, że chociaż trochę jest.

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org
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WYDARZENIA

Jutro ods³oniêcie tablicy w Radowie Ma³ym
(RADOWO MAŁE) Wczoraj na placu im. Jana Pawła II w
Radowie Małym trwały intensywne prace. Mieszkańcy Radowa Małego przygotowywali teren wokół kamienia, na którym
już założono tablicę upamiętniającą postać Jana Pawła II. Uroczystość jej odsłonięcia odbędzie
się jutro, o godz. 10.00.
(r)

Komendant odchodzi do Bia³ogardu

(POWIAT) Młodszy inspektor
Robert Rzeźnik od 10 kwietnia zostanie komendantem policji w Białogardzie, a nie w Pyrzycach, jak pisaliśmy. Zmiana nastąpiła za zgodą

komendanta wojewódzkiego Tadeusza
Pawlaczyka.
W
ostatnich
dniach swojej służby
w Łobzie komendant
Rzeźnik spotykał się z
władzami gmin i powiatu na sesjach,
gdzie odpowiadał na
pytania dotyczące
bezpieczeństwa oraz
żegnał się z radnymi i
mieszkańcami. Na sesji w Radowie Małym
powiedział, że nie
żegna się na zawsze, gdyż nadal
będzie mieszkał w Łobzie i będzie
spotykał się z ludźmi. Na sesji powiatu dziękował za współpracę zarządowi i radnym. Otrzymał kwia-

Samochody dla OSP
(ŁOBEZ) Kilka miesięcy temu,
łobescy radni ustalając budżet zdecydowali o przekazaniu części oszczędności na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bonienie. Teraz pojawiła się szansa na
zdobycie samochodu dla OSP w Zagórzycach. Rozmowy na ten temat prowadzone są z zaprzyjaźnionym Affing.
Poinformował o tym na ostatniej sesji
burmistrz Marek Romejko.
Na terenie naszej gminy działają
dwie jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej w Zagórzycach i Boninie. Strażacy – ochotnicy zrzeszeni w tych jednostkach są dodrze wyszkoleni, a w
swoją działalność wkładają wiele poświęcenia i energii, jednak sprzęt jakim
dysponują jest bardzo przestarzały i
awaryjny. Ciężko dojechać na czas do
pożaru 40 letnim “Żukiem”. Radni dostrzegają te problemy i postanowili te
sytuację, choć częściowo poprawić.
Podczas ustalania budżetu, poparli
wniosek radnego Bogdana Góreckiego,
który zaproponował przeznaczenie
około 50 tysięcy, zaoszczędzonych w
innych pozycjach na zakup samochodu dla OSP w Boninie. Jak poinformował na ostatniej sesji inspektor Bogdan
Skólimowski, ogłoszenie przetargu na
zakup tego wozu odbędzie się w
czerwcu, jest więc szansa, że trafi on
do Bonina jeszcze w tym roku.

Jak powiedział na sesji burmistrz
Romejko, jest szansa na zdobycie samochodu strażackiego dla OSP w Zagórzycach. Zaprzyjaźnione z Łobzem,
niemieckie Affing, będzie niedługo
wymieniać swoje wozy strażackie i być
może jeden z wycofywanych z użytku
przekaże do Łobza. Rozmowy na ten
temat trwają.
Jeśli do tych dwóch jednostek trafia dodatkowe auta, konieczna będzie
rozbudowa a także modernizacja remiz, na co zwrócili uwagę radni,
szczególnie dotyczy to remizy w Zagórzycach, która wymaga modernizacji także ze względu na wysokie koszty jej utrzymania.
Komendant powiatowy OSP Wiesław Rymszewicz przyznał, że zakup samochodu dla OSP w Boninie był
konieczny. Zgodził się też, ze utrzymanie remizy w Zagórzycach jest
kosztowne, szczególnie, jeśli chodzi
o zużycie energii cieplnej i wymaga
ona modernizacji. Jak jednak zaznaczył, środki przeznaczane przez gminę na działanie OSP systematycznie
rosną i w tym roku jest to kwota 105
tysięcy. Sprzęt w jednostkach jest
wymieniany w miarę potrzeb, a co najważniejsze wszyscy strażacy są wyposażeni w umundurowanie bojowe.
Ocenił także wysoko wyszkolenie i
przygotowanie strażaków z OSP. (SM)

ty od starosty Haliny Szymańskiej
i przewodniczącego rady Adama
Szatkowskiego. Przypomniał, że
Łobez zawsze stał wysoko w rankingu komend, o czym świadczy
objęcie stanowisk komendantów
powiatowych przez łobezian: Zenona Atrasa w Świdwinie i Leszka
Olizarczyka w Drawsku Pomorskim. Są też młodzi, zdolni policjanci, przed którymi otwierają się
drogi awansu. Wymienił towarzyszącego mu na sesji Jacka Kamińskiego, który wkrótce otrzyma
szlify oficerskie.
Nowym komendantem Komendy Powiatowej w Łobzie będzie
podinspektor Zbigniew Podgórski, który w ubiegłym roku przeszedł z Choszczna na szefa policji
w Kamieniu Pomorskim.
(r)
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Zmniejszono
liczbę
radnych
powiatu
(POWIAT) 9 marca br. Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie, w którym określił ilość
radnych w radach w jesiennych
wyborach. Nastąpiło zmniejszenie
ilość radnych w radzie powiatu
łobeskiego z dotychczasowych 17
do 15. Według Waldemara Gorzyckiego, pełniącego obowiązki dyrektora Krajowego Biura Wyborczego
w Szczecinie, spadek spowodowany jest zmniejszeniem się liczby
ludności w powiecie, która w 2002
roku, gdy odbywały się wybory,
wynosiła 40198, a w roku ubiegłym
spadła do 39385 (dane na koniec
grudnia 2005) W ciągu czterech lat
nastąpił więc spadek ludności w
powiecie o 813 osób. W gminach
naszego powiatu rady będą działać
w 15-osobowych składach. Sejmik
będzie liczyć 30 radnych.
(r)
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 31.03.2006r.
Firma handlowo usługowa „Trójka” w
Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat.
C+E, Księgową Tel. (091)397-16-54
P.P.U.H „Jamex” w Węgorzynie zatrudni:Operatora koparki i zwałowarki, Kierowca kat. C + E, Betoniarzy, Technika budowlanego (osoba
niepełnosprawna) Tel. (091)397-19-51
Pensjonat „Taber” w Dobrej zatrudni: Kucharkę Tel. (091) 3914-646 lub
3914-042
„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
Tel. (091)397-40-41
Krajowy Bank Informacji Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych w Ustce zatrudni na turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych: Pielęgniarkę, Fizjoterapeutę Tel. (059)814-68-64
ZUBW i T Mętlowie w Resku zatrudnią: Operatora równiarki drogowej
Tel. 600-807-380
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SIM” w Runowie Pom. 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
Firma “Coralgol” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E. Tel. 605-545-162
Firma Konsultingowa z Grudziądza
zatrudni: Przedstawiciela handlowego
Tel. 509-864-611
Firma “ABC-ROL” z Pyrzyc zatrudni: Przedstawiciela handlowego Tel.
608-17-09-16
Firma „Michałów” w Węgorzynie
zatrudni: Kierowcę kat. C+E Robotnika gospodarczego ze znajomością j.
niemieckiego Tel. (091)3971-751
Piekarnia W. Wasilewski w Węgorzynie
zatrudni: Księgową Tel. (091)397-17-30
Zakład Usług Leśnych, Drzewnych
„Mamlas” w Resku zatrudni: Operatora do
obróbki drewna Tel. (091) 39-501-53
Ośrodek Wypoczynkowy “Pomet” w
Niechorzu zatrudni: Kucharza
Tel. 601-61-19-70
Sklep Spożywczy w Łobzie poszukuje
w ramach przygotowania zawodowego:
Sprzedawcę, Sklep Odzieżowy w Łobzie
poszukuję w ramach stażu: Sprzedawcę.
Osoby zainteresowane proszone są o
kontakt z pośrednikiem pracy pod numerem telefonu (091)577-70-30
Sklep Żabka zatrudni ajenta do prowadzenia sklepu. Wymagania:
- założenie własnej działalności gospodarczej, - staż w handlu
Osoby zainteresowane proszone są o
kontakt z pośrednikiem pracy pod numerem telefonu (091)577-70-30
Usługi Leśne i Szkółkarskie w Łobzie
zatrudnią: Robotników leśnych Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pośrednikiem pracy pod numerem telefonu (091)577-70-30
Centrum Integracji Społecznej w
Łobzie zatrudni: Główną księgową
Tel. (091)397-68-41.

Z ¯YCIA POWIATU
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Zatrudnienie w œwietlicach a rynek pracy

Mogliby pracować, ale...
(ŁOBEZ) Na terenie gminy Łobez
działają trzy świetlice socjoterapeutyczne finansowane z pieniędzy “alkoholówki”. Czynne są przez dwie godziny, pięć dni w tygodniu. Godzina pracy
honorowana jest sumą 28 zł brutto. Daje
to całkiem przyzwoity dochód przy
niskim nakładzie pracy. Pracujący tam
zatrudniani są przez burmistrza na zasadzie umowy-zlecenie na rok. Obecnie
w trzech placówkach zatrudnionych

jest pięć osób, mających inne źródło
stałego dochodu. Zatrudniona w świetlicy w Bełcznie Sławomira Głuchowska jest jednocześnie nauczycielem w
tej szkole. W Szkole Podstawowej nr 1
w Łobzie na tym stanowisku zatrudnione są Krystyna Mozelewska i Leokadia
Ratajek. Jedna z pań pracuje jako nauczyciel, druga jest obecnie na emeryturze. W trzeciej świetlicy znajdującej się
w Szkole Podstawowej nr 2 pracują

Picie pod sklepami

Elżbieta Smolska (emerytka) i Wiesława Rogoczewska, zatrudniona w szkole w Bełcznej.
Tymczasem, według danych Powiatowego Urzędu Pracy, w gminie jest pięć
bezrobotnych młodych osób, posiadających wymagane do tej pracy wykształcenie. Dwie z nich ukończyły pedagogikę, trzy pozostałe posiadają wykształcenie socjologiczne. Zastanawiające jest,
że władze gminy mające na względzie
zmniejszenie bezrobocia i pomoc młodym szukającym pracy, nie przeprowadzają co roku konkursu na te stanowiska tylko z niewiadomych powodów
zatrudniają osoby mające już przynajmniej jedno źródło utrzymania. (gp)

Sprawa
sortowni
w Rogowie
– ci¹g dalszy

(RADOWO MAŁE) Podczas sesji
rady gminy w Radowie Małym przedstawiono sprawozdanie policji z działalności w zakresie bezpieczeństwa na
terenie gminy. Radni poruszyli sprawę
spożywania alkoholu pod sklepami,
głównie przez młodych ludzi Zaapelowali o zwiększenie liczby patroli
pieszych i o zdecydowane działania w
rozwiązaniu tego problemu. Komen-

dant KPP Robert Rzeźnik obiecał pomoc, ale zwrócił jednocześnie uwagę
na możliwości miejscowych władz, na
przykład odbierania koncesji na
sprzedaż alkoholu osobom nie reagującym na spożywanie alkoholu pod
sklepem. Problem będzie się niewątpliwie nasilał, a istnieją również sygnały o obecności narkotyków wśród
miejscowej młodzieży.
(r)

(ROGOWO) Na ostatniej sesji
Rady Gminy w Radowie Małym
pani Krystyna Kiryk zwróciła się do
wójta z pytaniami związanymi ze
sprawą powstania w Rogowie sortowni odpadów. Wyszła również na
jaw kwestia braku ochrony danych
osobowych. Dane dotyczące osób,
które podpisały się pod zaadresowanym do wójta protestem przeciwko powstaniu sortowni dostały
się w ręce zainteresowanego sporem inwestora. Tej sprawy wójt nie
potrafił wyjaśnić, natomiast na
resztę pytań obiecał odpowiedzieć
na mającym odbyć się wkrótce spotkaniu z mieszkańcami Rogowa. (r)
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Czas wypełniania wniosków
Kierownik £obeskiego ARiMR Barbara
Schmidt na sesji w Radowie Ma³ym

(POWIAT) Nadejście wiosny dla
rolników wiąże się ze składaniem
wniosków o dopłaty do upraw, z funduszów UE. Na ostatniej sesji Rady
Gminy w Radowie Małym przedstawiciel
powiatowego
oddziału
ARiMR pani Barbara Schmidt
przedstawiła informację o przygoto-

CMYK

waniu rolników do uzyskiwania dopłat bezpośrednich.
Wnioski o dopłaty składać można
do 15 maja. Do 30 marca br. wpłynęły
trzy wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich. Termin może jednak
ulec pewnym przesunięciom z uwagi
na późne nadejście wiosny w tym

roku. Pakiet jaki otrzyma zainteresowany rolnik będzie obejmować wniosek, instrukcję do wniosku, mapę
gruntów oraz list intencyjny od prezesa agencji. W tym roku mapy gruntów sporządzane będą w oparciu o
zdjęcia satelitarne. Dokumenty można składać osobiście bądź wysyłać
pocztą. W tym roku w celu ulepszenia
systemu składania Biuro Powiatowe
Agencji wysyłać będzie raz w tygodniu do poszczególnych gmin pracownika, u którego będzie można je
składać.
W ubiegłym roku w powiecie złożono 861 wniosków, w tym 121 z gminy
Radowo 120 z Dobrej, 213 z Łobza, 179
z Reska i 228 z Węgorzyna. Czas realizacji płatności będzie tak jak w tamtym
roku trwał od początku grudnia do końca
czerwca. W pierwszej turze znajdą się ci,
którzy złożyli do 15 maja pełny, bezbłędnie wypełniony wniosek. Poziom
realizacji dopłat bezpośrednich w powiecie wynosi obecnie około 60%. W
ubiegłym roku dla 462 rolników naliczono płatności bezpośrednie w wysokości
3200 tys. zł. Wydano 497 decyzji o
przyznaniu płatności, które zamkną się
w kwocie 5201 tys. zł. Z tytułu wsparcia
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania zatwierdzono 286 wniosków na
łączną sumę 767 tys. zł. Na naliczenie
oczekuje jeszcze 343 wniosków z ubie-

głego roku. 21 spraw ma zostać jeszcze
wyjaśnionych przez producentów.
Jedynie 20% formularzy było wypełnionych prawidłowo. Wiele z nich
musiało być poprawionych, bądź odesłanych z powrotem. Pani Schmidt
zwróciła uwagę na nieprecyzyjność
składanych wniosków, np. w nazywaniu uprawianych roślin. Dane z ubiegłorocznych wniosków są bazą, do której
odnoszą się późniejsze informacje.
Dlatego też o wszystkich zmianach
dotyczących upraw, areału należy informować Biuro Powiatowe Agencji.
Również powierzchnia trwałych użytków zielonych nie może być mniejsza
od zadeklarowanej w 2005 roku.
Wszystkie informacje składane w danym roku są weryfikowane przez system bazy danych. W powiecie ponadto
skontrolowano 230 gospodarstw na
miejscu, dlatego też wiele danych jest
opracowywanych i aktualizowanych
ponownie.
- Otrzymanie dopłaty wiąże się
również z wpisaniem gospodarstwa na
listę producentów. Należy złożyć
wniosek o wpisanie do Ewidencji Producentów. Niestety u nas w 35% wniosków brakuje podpisu współmałżonka.
Dlatego też proszę o zgłaszanie się do
naszego biura w celu uzupełnienia. W
razie jakiejś kontroli będziemy musieli
niektóre decyzje cofnąć. – zaapelowała
Barbara Schmidt.
(r)
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Murem za JóŸwiakiem

Administrator chce zmian, radni nie
(POWIAT) Nowy administrator powiatowego oddzia³u ANR
w Nowogardzie Szczepan Olesiñski chce zwolniæ
dotychczasowego szefa ³obeskiego ANR, ale ma
problem. Radni rady powiatu nie wyrazili na to zgody,
chocia¿ rolnicy narzekaj¹, ¿e przez lata nie mogli
powiêkszyæ swoich gospodarstw.
Takie gremialne narzekanie na funkcjonowanie łobeskiej ANR słychać było
od dawna. Głośno i wprost wyrazili je
wczoraj rolnicy gmin Radowo Małe i
Dobrej na spotkaniu z administratorem
JZG Szczepanem Olesińskim i dyrektorem wojewódzkim ANR Stanisławem
Stępniem. Odbyło się ono w urzędzie
gminy w Radowie Małym. Jak wynikało z wypowiedzi rolników, od lat starają
się o ziemię, ale nie mogą jej dokupić.
Krzysztof Jońca określił ten „głód” ziemi na około 800 hektarów. Okazało się
także, że rolnicy nie dostawali odpowiedzi na swoje pisma.
- Kodeks postępowania administracyjnego obowiązuje. Jeżeli są takie
przypadki, to ktoś musi dostać po łapkach. - powiedział administrator Olesiński po wysłuchaniu tych głosów.
Po dyskusji o tzw. bezumownych
użytkownikach ziemi dyrektor Stępień
powiedział, że poważnie weźmie się za

rozwiązanie tego problemu. Łobez stanowi czarną plamę w tym względzie; na
10 tys. hektarów w całym województwie, bezumownie użytkowanych, ponad jedna trzecia (3.200 ha) znajduje się
w powiecie łobeskim.
- Na powiecie łobeskim robimy głęboką restrukturyzację. - zapowiedział.
Wcześniej do rady powiatu wpłynęło pismo administratora, który złożył wniosek o wyrażenie zgody przez
radę na rozwiązanie umowy o pracę z
Tadeuszem Jóźwiakiem. Jest on radnym. W ustawie o samorządzie zapisano, że pracodawca musi zapytać radę o
zgodę, gdy chce go zwolnić z pracy.
Administrator zapytanie uzasadnił
tym, że Jóźwiak nie wykonał planu
sprzedaży ziemi, wykonał za dużo
wycen oraz niedostatecznie nadzorował
pracowników. Sprawa stanęła na ostatniej sesji. Radni jednogłośnie i bez dyskusji odrzucili wniosek administratora.

- Na powiecie ³obeskim robimy g³êbok¹ restrukturyzacjê. - zapowiedzia³
dyrektor Stanis³aw Stêpieñ (z lewej); obok szef ³obeskiej Izby Rolniczej
Julian Sierpiñski, administrator Szczepan Olesiñski i Tadeusz JóŸwiak.

Co prawda Art. 22 ust. 2 Ustawy
o samorządzie powiatowym daje radzie powiatu takie prawo, ale tylko w
przypadku „jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia
związane z wykonywaniem przez
radnego mandatu”. Miało to chronić
radnych przed decyzjami politycz-

nymi. Radni powiatu uznali, że może
chronić przed wszystkim. Także
przed krytyką ze strony niezadowolonych rolników.
- Jestem trochę tym zaskoczony.
Co teraz zrobię? Jak dostanę uchwałę zapytam prawników. - powiedział nam Olesiński.
KAR

Pozostan¹ w zakleszczeniu
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(ŁOBEZ) Do 28 marca miał odbyć
się przetarg dotyczący sprzedaży budynku przychodni w Łobzie. Przetarg
nie odbył się, bowiem na wniosek starostwa łobeskiego został zablokowany
przez wojewodę, który wstrzymał
sprzedaż do 6 kwietnia. Do tego czasu
sprawę ma wyjaśnić ministerstwo.
Sprawa przychodni poruszona została na ostatniej sesji Rady Powiatu. Na
sesji pojawili się miejscowi lekarze, pragnący zapoznać się o decyzjami władz
dotyczącymi przyszłości przychodni.
- Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie
będą decyzje powiatu w stosunku do
budynku przy ulicy Sikorskiego, w
związku z dostosowaniem go do wymogów unijnych i dalszych inwestycji. Jest
bowiem inwestor, który może się tym
zająć. – zapytał Wojciech Grzeszczak.
- Na niedawnym spotkaniu z ministrem Czartoryskim omówiłam kwestię
przyszłości przychodni, o którą spór
toczy się od czasu powstania powiatu.
Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i w ciągu kilku najbliższych dni
MSWiA ma podjąć decyzję w sprawie
przynależności przychodni. Może być
ona korzystna dla powiatu. Jeżeli jednak
do 6 kwietnia nie nadejdzie odpowiedź,
starostwo wystąpi do wojewody o przedłużenie wstrzymania sprzedaży. - poinformowała starosta Halina Szymańska.
- Załóżmy, że starostwo otrzyma ten
budynek. Pamiętajmy, że mimo problemów przychodnia dalej funkcjonuje,

mamy wielu specjalistów, którzy obsługują łącznie około 12 tys. osób. Chcielibyśmy wiedzieć czy władze wyłożą
pieniądze na konieczną modernizację
budynku. Czy będzie brany pod uwagę
inwestor, który zobowiąże się spełnić
określone wymagania? - pytała radna i lekarz Ewa Augustiańska – Szulc.
- Potrzebna tutaj będzie decyzja rady
i opinie komisji. - odpowiedziała starosta.
- Myślę, że trzeba tutaj spojrzeć na
sytuację formalno – prawną. Decyzja
ministerstwa może być dla nas korzystna. Niewiele to jednak daje, w sytuacji,
gdy władze Powiatu Stargardzkiego
złożą odwołanie. Procedury będą trwać
jeszcze kilka miesięcy i wątpię, żeby
sprawa znalazła finał jeszcze przed końcem tej kadencji. Można jedynie ponaglać
ministerstwo, bądź zwrócić się do Stargardu z prośbą o nie podejmowanie takich
kroków. Patrzmy rozsądnie na sytuację.
Dopóki nie ustalona zostanie kwestia
prawna nie możemy realnie rozmawiać o
inwestycjach, czy modernizacjach. - zauważył radny Marian Płóciennik.
- Warto byłoby zorganizować spotkanie rady, na którym moglibyśmy sie
dokładnie zapoznać z sytuacją. Radni
łobescy są zorientowani w tym temacie,
jednak przedstawiciele innych gmin nie
mają takiego rozeznania. - zawnioskowała radna Maria Sękowska.
- Te przepychanki prawne trwają już
kilka lat. W budynku od kilku lat nie
poczyniono żadnych inwestycji. Sprzęt

ulega dekapitalizacji i przestaje spełniać
wymagane normy. Możemy zostać
zmuszeni do korzystania z rentgena w
Resku lub Drawsku Pomorskim. Jego
naprawa może kosztować 100 tys. zł i
trudno będzie znaleźć na to pieniądze.
Mamy inwestora, który jednak może w
końcu stracić cierpliwość i stracimy w
ten sposób szansę na polepszenie sytuacji. - przypomniał szef NZOZ „Medyk” Franciszek Sarnecki.
- Jeżeli oczekujecie państwo od rady
wycofania się ze starań o przejęcie mienia, to złóżcie formalny wniosek. Mając
świadomość tego, że te przepychanki
prawne będą jeszcze trwać, już teraz

można podjąć rozmowy z likwidatorem
lub Radą Powiatu Stargardzkiego. Możliwe jest po uzyskaniu zgody rady,
wydzierżawienie mienia zainteresowanej stronie przez likwidatora na pewien
okres. W razie przejęcia przez nas budynku umowa o dzierżawę będzie nadal
aktualna. Inwestor ma więc możliwość
działania i nie wydaje mi się zasadne
blokowanie naszych starań. - stwierdziła starosta Szymańska.
- W związku z tym, gdyby pozytywnie dla nas rozpatrzono tę sprawę, na najbliższą sesję mógłby przyjechać inwestor. - zaproponował Wojciech Grzeszczak.
(r)
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Starogard.

Lokal mieszkalny nr 5 położony we wsi Starogard nr 7 o powierzchni
60,85 m2 (parter) składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki, wc, przedpokoju i spiżarki. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie na strychu o
powierzchni 11,90 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 15,69m2. Lokal
mieszkalny położony jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 58/
2 powierzchni 2802 m2 w udziale do 1455/10000.
Cena wywoławcza - 28.310,00 złotych (zwolnione z podatku VAT)
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości
220,00 złotych tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2006 roku o godz. 1030
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 4.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić,do dnia
24.04.2006 roku na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku
91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni,
za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się
na poczet ceny nabycia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała
wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym
przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu
odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu. Burmistrz Reska

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
nie zabudowanej położonej na terenie miasta Resko.
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 576/1
o powierzchni 787 m2 położona przy ulicy Żeromskiego 1a
Cena wywoławcza - 26.400,00 zł w tym podatek VAT 22%
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości
120,00 złotych tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2006 roku o godz. 1000
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 4.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia
24.04.2006 roku na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku
91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem
3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet
ceny nabycia.
Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy
sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni
od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/
Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną
na roboty wyłonioną w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium i koszt okazania granic nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu. Burmistrz Reska
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Mój g³os w sprawie Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”
Nieuchronnie zbliża się termin zebrań Grup Członkowskich
w S.M „Jutrzenka”. Myślę, że
dlatego zarówno “Stary” jak i
Nowy Tygodnik Łobeski opublikowały wywiady z panią Prezes
S.M. „Jutrzenka Jolantą Wasielewską. Czytałem je z ogromnym
zaciekawieniem, zdziwieniem i w
końcu z niesmakiem. Otóż w mojej ocenie Pani Prezes w wielu poruszonych tematach mija się z
prawdą. Najpierw jednak pochwalę Ją za stanowisko jakie
zajęła w sprawie modernizacji
ZEC-u. Podoba mi się też strona
internetowa Sp-ni, którą odwiedziło ponad 200-ście osób. Natomiast w wielu innych sprawach
mam inne zdanie niż Pani Prezes.
Bo kto by pochwalał ciąganie się
po sądach z własnymi członkami
w sprawach o piwnice, gdzie to
poprzedni Zarząd Sp-ni M. „Jutrzenka” podjął sprzeczną z interesami swych członków uchwałę
w sprawie „Piwnic”. Owszem,
miał takie prawo, ale przecież nie
musiał działać na szkodę swych
członków, gdyby nie podjęto tej
uchwały, to nic by się nie stało i
za pieniądze swych członków
obecny Zarząd nie sądził by się ze
swymi członkami, zamiast dojść
do ugody bez sądu. Uchwały o
piwnicach to typowy bubel,
działający na szkodę swych
członków. Takich bubli jest więcej, choćby dwie ostatnio podjęte. To jest Regulamin Rozlicznia
Kosztów Ciepła i Ustalania Opłat
za Centralne Ogrzewanie i Ciepłą
Wodę Dostarczone Do Lokali
Użytkowych i Mieszkalnych w
S.M. „Jutrzenka”, czy Regulamin
Dostawy Wody Zimnej, Odprowadzania Ścieków z Lokali Użytkowych S.M. „Jutrzenka” w
Łobzie. Obie te uchwały na wniosek Zarządu Sp-ni uchwaliła
Rada
Nadzorcza
w
dniu
16.12.2005 r. Pani Prezes kiedy

uważa za stosowne i jest Jej to
wygodne to „Regulamin” jest podstawą do wydania przez nią decyzji,
a kiedy niewygodne, udaje że go nie
ma. Swoimi decyzjami podzieliła
Członków Sp-ni na równych i równiejszych. Wiedząc o tym, że Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania jest zły i sprzeczny z interesem Członków Sp-ni jednak przedłożyła go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. O tym, że
wiedziała iż ten Regulamin jest zły
dowiedzieliśmy się z Jej wywiadu
jaki udzieliła Nowemu Tygodnikowi Łobeskiemu. Cytuję: „Wspólnie
z R.N. opracowaliśmy projekty regulaminów związanych z rozliczaniem kosztów dostawy wody i na
odprowadzanie wody i ścieków z
lokali mieszkalnych i użytkowych
oraz KONTROWERSYJNY regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania”. Skoro regulamin
ten był kontrowersyjny to po co go
uchwalono. Dalej Pani Prezes
mówi: „W tym roku zmodernizujemy
węzły cieplne w 9-ciu budynkach.
Zaczniemy od tych budynków,
gdzie zużycie ciepła jest największe”. A więc Zarząd doskonale wiedział, że tworzy kolejny bubel. W
świetle tego żenującym jest pouczenie lokatorów przez Panią Prezes cytuję: „Trzeba regulować ciepło w mieszkaniu poprzez regulację
głowic, a nie wietrzenie mieszkania
itp.” Może Pani Prezes swego
mieszkania nie wietrzy – Jej sprawa.
Ja tam wietrzyłem, wietrz ę i będę
wietrzył i nie potrzebuję jej pouczeń, bo w ten sposób można zaoszczędzić 10-20 zł a różnica pomiędzy 80 zł a 800 zł nie wynika z wietrzenia a z konieczności modernizacji węzłów cieplnych. W sprawie
niesprawiedliwego rozliczenia za
centralne ogrzewanie do Zarządu
Sp-ni z prośbą o wyjaśnienie faktycznych przyczyn tak drastycznych różnic zwrotów pieniędzy napisały Pani Renata Haber oraz Pani

Marianna Kucharczuk. Pismo do
Zarządu Sp-ni „Jutrzenka” napisane przez Panią Kucharczuk podpisało 28 osób członków Sp-ni. W
świetle tego twierdzenie Pani Prezes, że większość jest zadowolona
wygląda jak kpina. Od roku 2001
do 2004 Zarząd Sp-ni i RN podjęły
uchwałę działającą na szkodę
swych członków i nie wypłacały za
oszczędności z c.o. licząc, że były
to takie same kwoty jak za 2005 rok
to ja i moja żona zasponsorowaliśmy Sp-nię bez naszej zgody na
ponad 2500 zł. Za te i innych pieniądze można było spokojnie zmodernizować wszystkie węzły cieplne i
dopiero po modernizacji wprowadzać „Regulamin”. W odpowiedzi
na pismo Pani Marianny Kucharczyk Zarząd Sp-ni oczywiście powołuje się na ten nieszczęsny „Regulamin”. Jednak z tego co wiem to
i tak go łamie, gdyż za oszczędności na c.o. nie wypłaca najemcom
lokali użytkowych. Kolejny „Regulamin” opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez R.N. w
sprawie rozliczania dostaw wody i
odprowadzania ścieków w pozycji
I Podstawa Prawna pkt 6 pisze
„Taryfa dostawy wody t.j. Uchwała Rady Miejskiej miasta Łobez”.
Co to oznacza, otóż oznacza to, że
wszystkie umowy na opłaty za
wodę i ścieki należy zawierać po
Uchwale Rady Miejskiej w sprawie podwyżki cen za wodę i ścieki.
Jak wszyscy z prasy wiemy Radni
nie podjęli jeszcze takiej Uchwały,
a nasz Zarząd już podpisał umowę
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na kwotę jaką
chciała ta Spółka. Spółka podpisując ze Spółdzielnią umowę na stawkę jaką sama zaproponowała tworzy fakty dokonane i wymusza na
Burmistrzu podpisanie uchwały
na kwoty podane przez nią. Niestety pomaga jej w tym Zarząd „Jutrzenki”. To się nazywa działanie w
interesie członków Sp-ni. Sprawa

Pani Doroty Safiejko to kolejny
kwiatek do kożucha. Znam jeszcze
kilka podobnych spraw, które
będę chciał poruszyć na Zebraniu
Grup Członkowskich. Wiem że na
skutek tych i innych działań Sp-ni
lista niezadowolonych Członków
Sp-ni cały czas rośnie. Z tego co
mi wiadomo, to Stowarzyszenie
Obrony Członków Sp-ni ma już
wystarczającą ilość podpisów
członków Sp-ni, aby przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie
Przedstawicieli, lecz czeka, gdyż
liczy się z kosztami Sp-ni! Zarząd
takich dylematów nie ma. W
związku z tym zwracam się z apelem do wszystkich członków Rady
Nadzorczej SM „Jutrzenka” – to za
Waszej kadencji opracowano Statut Spółdzielni Uchwała nr 28/
2003 z 19.09.2003 roku, w którym
członkowie Spółdzielni nie mają
żadnych praw, tylko obowiązki.
To za Waszej kadencji pozbawiono wszystkich członków w okresie 2001 – 20004 zwrotu gotówki
za oszczędności z c.o. To Wy wraz
z Zarządem Spółdzielni opracowaliście „kontrowersyjny” Regulamin Rozliczenia Kosztów Ciepła.
To Wy pozwalacie, by opracowany przez Was regulamin rozliczania kosztów zimnej wody był
łamany. To za Waszej kadencji
podjęto Uchwały godzące w interesy członków Spółdzielni w sprawie „piwnic”. Wszystko to możecie naprawić podejmując uchwały
zgodnie z interesem wszystkich
członków, wycofując się z głupich
uchwał. Apeluję do Was, w imieniu własnym i wszystkich niezadowolonych z Waszych rządów.
Ustąpcie – zrezygnujcie na zebraniach grup członkowskich, dajcie
szansę innym. Może nowo wybrana Rada Nadzorcza lepiej zadba o
interesy wszystkich członków, a
Wy będziecie mogli odejść „z
twarzą”, czego serdecznie życzę
sobie i Wam.
K.Czmielewski

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 2-8 w Łobzie

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 2-8 w Łobzie

ogłasza przetarg

ogłasza przetarg

na wymianę pokrycia dachu na budynku Nr 2 i 4.

na wymianę przyłącza kanalizacyjnego do budynku Nr 2.

Oferty na wykonanie robót dekarsko – blacharskich można składać w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych „CONSULT”
Łobez ul. Wojska Polskiego 1 tel. 091 397 34 69
w godzinach od 8.00 do 11.00 w terminie do 30 kwietnia 2006 r.

Oferty na wykonanie robót można składać w siedzibie Zarządu
Budynków Mieszkalnych „CONSULT” Łobez ul. Wojska Polskiego
1 tel. 091 397 34 69 w godzinach od 8.00 do 11.00 w terminie do
30 kwietnia 2006 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Budowlana 16-17-18 w Łobzie

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obr. Stalingradu 23 w Łobzie

ogłasza przetarg

ogłasza przetarg

na wymianę okien na klatkach schodowych z większych na
mniejsze wraz z robotami murarskimi, tynkarskimi i malarskimi.
Oferty na wykonanie robót można składać w siedzibie Zarządu
Budynków Mieszkalnych “CONSULT” 73-150 Łobez ul. Wojska
Polskiego 1 tel. 091 397 34 69 w godzinach od 8.00 do 11.00 w
terminie do 30 kwietnia 2006 r.

na malowanie klatki schodowej.
Oferty na wykonanie robót można składać w siedzibie Zarządu
Budynków Mieszkalnych “CONSULT” Łobez ul. Wojska Polskiego 1 tel. 091 397 34 69 w godzinach od 8.00 do 11.00 w terminie
do 30 kwietnia 2006 r.
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Problemy ma³ych miejscowoœci

Wywiad z sołtysem Borkowa
Jadwigą Stanisławską
Kolejną prezentowaną w cyklu wsią jest Borkowo Wielkie.
Licząca 47 rodzin wieś, położona
jest w gminie Radowo Małe. O
miejscowości rozmawialiśmy z
sołtysem panią Jadwigą Stanisławską.
Tygodnik Łobeski – Jak
długo jest pani tutaj sołtysem?
Jadwiga Stanisławska
– Od trzech lat. Jest to moja
pierwsza kadencja i
staram się zostawić coś tutaj po
sobie. Udało mi
się dotychczas
zorganizować
dla najmłodszych
dzień
dziecka, mikołajki. Do tej pory
nawet tego u
nas nie było.
Najbardziej palącym problemem obecnie jest brak wody przy
cmentarzu.
TŁ – Czy we wsi jest wodociąg?
JS – Tak, na terenie wsi mamy
wodę, nie mamy jednak przy
cmentarzu, chociaż walczymy o jej
doprowadzenie już jakieś trzy lata.
Nie czekamy z założonymi rękami.
Zebraliśmy już 800 zł na zakup rur,
jednak nic nadal się nie dzieje.
Usłyszeliśmy w gminie że potrzebna jest decyzja geodety i
musimy poczekać. Tylko na co
płacimy podatki? Podobnie jest w
przypadku basenu przeciwpożarowego, którego stan uniemożli-

wia wykorzystanie go w gaszeniu.
Zwracaliśmy się do gminy o pomoc w wyczyszczeniu. Tylko w
czasie naszych starań mieliśmy
dwa pożary.
TŁ – Czy na terenie wsi jest
świetlica?
JS – Niestety nie
mamy, chociaż byłaby
nam bardzo potrzebna.
Była tutaj kiedyś szkoła z świetlicą. Została
jednak zlikwidowana i
obecny właściciel budynku ma zamiar
stworzyć tam
mieszkania.
Dzieci praktycznie nie mają
gdzie spędzać
wolnego czasu.
Powoli powstaje boisko do
piłki nożnej.
Udało
się
nam przy pomocy wójta
oczyścić teren,
potrzebne są
jednak ławki i bramki.
TŁ – Jak wygląda sprawa
chodników?
JS – Obecne chodniki zbudowane są ze starych płyt betonowych przekazanych nam z Radowa Małego. Są jednak krzywo położone i nikt praktycznie po nich
nie chodzi. Mam nadzieje, że ta
sprawa rozstrzygnie się niedługo
przy okazji budowy dróg. Jest
tutaj na prawdę wiele do zrobienia i o wszystko trzeba walczyć.
Chciałabym, żeby udało mi się jak
najwięcej.
TŁ – Dziękuję za rozmowę.

To miejsce
czeka na TTwoj¹
woj¹
reklamê

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

Graficiarze ujêci
(ŁOBEZ) Młodzież łobeska realizuje się artystycznie na rożne sposoby, jedni biorą udział w konkursach recytatorskich, drudzy próbują śpiewać
a jeszcze inni poświęcają się nocnemu
malarstwu ściennemu. Działalność
tych ostatnich nosi znamiona wandalizmu i budzi wściekłość wielu mieszkańców miasta. Graffiti można uznać
za jedną ze sztuk. Wszystko jest w
porządku gdy właściciel danego budynku zgodzi się na pomalowanie
ściany. W przeciwnym wypadku jest
to po prostu naruszenie własności.
W poprzednich latach policja ujęła kilku sprawców uszkodzenia elewacji budynków Domu Kultury i kilku
budynków mieszkalnych. Były to
osoby pełnoletnie i toczy sie przeciw-

ko nim postępowanie sądowe. Zjawisko to nie miało jeszcze tak poważnego charakteru jak na początku tego
roku, gdy graficiarze stali sie plagą. W
ciągu jednego miesiąca ich ofiarą padły
hala widowiskowo – sportowa, scena
na boisku, budynki gospodarcze na
stadionie miejskim przy ulicy Siewnej, budynek gimnazjum oraz budka
Limnigrafu, znajdująca sie przy moście na ul. Waryńskiego. Łączne straty
jakie ponieśli właściciele tych budynków oszacowano na 2010 zł. Niedawno ujęto sprawców tych wandalizmów. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Łobza, piętnastoletni Kamil
M. oraz młodszy od niego o rok Paweł
T. Za swoje czyny odpowiadać będą
przed sądem dla nieletnich.
(gp)

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

Str. 10

ROCZNICA

tygodnik łobeski 4.04.2006 r.

OKRUCHY PAMIÊCI... JAN PAWE£ II
2 kwietnia 2005 roku, godzina
21.37, to data, która na stałe wpisała
się w historię Łobza, data, która na
stałe wpisała się w historię Polski i
każdego Polaka. Marzec i kwiecień
2005 roku pozostanie w naszej pamięci, bo zaczęliśmy żyć innym rytmem. Wszystko zaczęło istnieć innym kształtem. Myśleliśmy, że
“duch bierze górę nad materią”, że
gromadzenie dóbr materialnych traci wartość. Powodem tych zmian stał
się Jan Paweł II.
W Klubie Nauczyciela, w piątek
31 marca 2006 roku, wspominaliśmy
osobę Jana Pawła II.
Ksiądz Krzysztof Maj zapoznał
nas z treścią Encyklik Jana Pawła II.
Mówił, że znamy, szanujemy i cenimy
Ojca Świętego, ale z jego Encyklik nie
chce się nam nawet zetrzeć kurzu.
Żyją w naszym mieście ludzie,
którzy mieli bezpośredni kontakt
z biskupem Karolem Wojtyłą w Krakowie (Teresa Cwynar, Sabina Bil) i
Ojcem Świętym Janem Pawłem II
podczas jego pielgrzymki do Szczecina (ksiądz Krzysztof Maj, Alicja
Matuła) i w Rzymie (Zofia Majchrowicz, Zdzisław i Bogumiła Bogdanowicz, Państwo Jagiełkowie, Lidia
Lalak- Szawiel, Dariusz Ledzion,
Bożena Kubacka, Jolanta Manowiec, Ryszard Sola, ksiądz Krzysztof
Pokorski). Poznaliśmy relacje z tych
chwil, zdjęcia, wspomnienia, które
i nam pozostaną w pamięci jako bardzo cenne.
O spływie kajakowym w roku
1953 rzeką Brdą, o spływie rzeką
Drawą na Pojezierzu Drawskim w
roku 1955, który był kolejną wyprawą kajakową księdza Karola
Wojtyły opowiadał Henryk Musiał.
Mówił także, że w czasie wypraw
kajakowych, wypraw w góry, na
narty, współuczestnicy nazywali
księdza Karola Wojtyłę “Wujkiem”.
Nie był to tylko familiarny zwrot, ale
miało to ustrzec przed niepotrzebnym zainteresowaniem służb bez-

pieczeństwa. “Jak na rzece Drawie,
tak i tutaj “Wujek” śpiewał do późnej nocy przy biwakowym ognisku,
rankami odprawiał Msze Święte polowe, potem wiosłował i to silnie, bo
dzienne trasy były długie i męczące. Pojezierze Drawskie to był wielki
rezerwat przyrody. Drzewa powalone burzą przegradzały nieraz nurt
rzeki tak, że trzeba się było prześlizgiwać kajakiem pod drzewem.”
Łatwiej jest wymienić państwa w których nie był, do których
nie pielgrzymował Jan Paweł II, od
tych, które odwiedził. Nie był w Rosji, Białorusi, Chinach, Korei Północnej, Wietnamie,... ale był we
Lwowie. Ludwik Cwynar też tam był.
Opowiedział o znaczeniu tej wizyty
dla ludności ukraińskiej i polskiej
tego miasta. To tu na hipodromie w
pierwszej we Lwowie Mszy Świętej
odprawionej w języku polskim i
ukraińskim było ponad 300 tysięcy
wiernych, był także Ludwik Cwynar
z Łobza i słuchał jak papież mówił
jedyny fragment w języku polskim i
ukraińskim nagradzany oklaskami:

“Czas oderwać się od bolesnej przeszłości! Chrześcijanie obydwu narodów muszą iść razem w imię jedynego Chrystusa, ku jedynemu Ojcu,
prowadzeni przez tego samego Ducha, który jest źródłem i zasadą jedności. Niech przebaczenie -udzielone i uzyskane - rozleje się niczym
dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi
będą stawiać wyżej to, co jednoczy...” Wielokrotnie powtarzane
słowa 300 tysięcy osób, “Witajemo
tebe. Kochajemo tebe” i “Niech żyje
papież”, ożywiały oblicze tej ziemi.
Całe spotkanie w klubie wzbogacał swym śpiewem nasz łobeski parafialny chór “Dominanta” pod kierunkiem niestrudzonego pana Lesława Buczka, śpiewając pieśni
szczególnie bliskie sercu Jana Pawła
II, których chętnie słuchał w czasie
ośmiu pielgrzymek do Polski.
Czesław Szawiel przedstawił kalendarium życia Jana Pawła II, zaczynając od daty urodzin Karola Wojtyły, poprzez ważne momenty w jego

życiu, aż do roku 1962, kiedy to losy
księdza Karola Wojtyły splotły się z
historią naszego miasta. Jak
świadczą zapiski, odbył się w tym
roku spływ kajakowy rzeką Regą, w
którym uczestniczył ksiądz Karol
Wojtyła “Wujek”. Trasa spływu
wiodła od Świdwina przez Łobez,
dalej Uniemie, Resko, aż do morza.
Zostaje odsłonięta biała plama z historii współczesnej naszego miasta,
bo jak wynika z książki, (“Zapis drogi... wspomnienia o nieznanym
duszpasterstwie księdza Karola
Wojtyły” - opracowane przez zespół
w składzie: Danuta Ciesielska, Maria Pikul, Danuta Rybicka, Stanisław
Rybicki, Krzysztof Rybicki przy
współudziale ks. Profesora Stanisława Nagyego, wydaną przez Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków
1999). Przedstawiam zapis relacji dokonany prze Danutę C., Krzysztofa
R., z wyżej wymienionej książki:
“30 VII – KAJAKI - Rega
30 - Świdwin- Rega
31 - Rega-struga (dotąd nie opisana w przewodnikach, bardzo trudna) - jezioro Klępicko,
1 VIII - Dzień Turysty nad jeziorem Klępicko,
2 - przewożenie kajaków na Regę
- Łobez - Unimie,
3 - Unimie - Maćkowo,
4 - Maćkowo – Resko - jezioro
Płoty (Piotr M. dojeżdża na niedzielę
z wojska),
5 - Dzień Turysty nad jeziorem
Płoty,
6 - Jezioro Płoty - jezioro Gryfice
(spuszczone) - biwak za zaporą,
7 - Regą do Borzęcina,
8 - Borzęcin – Trzebiatów - Rega
9 - Mrzeżyno - Kanał-jezioro Resko Przymorskie,
10 - Msza św., z ołtarzem umieszczonym w dole piaskowym - Wujek
odjeżdża- Dzień Turysty,...
Prezes Stowarzyszenia “Okruchy pamięci...” Czesław Szawiel
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Wci¹¿ ¿yjesz w naszych sercach
Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!
Jan Paweł II
2 kwietnia 2006r. odszedł wielki dostojnik Kościoła, wielki człowiek, wspaniały nauczyciel, który swoim życiem dał
świadectwo słowom. Dzięki nim łatwiej
żyć! Uroczystości rocznicowe odbyły
się we wszystkich gminach naszego powiatu. W Radowie Małym wmurowano
już tablicę pamiątkową w ogromny głaz,
jaki mieszkańcy przywieźli i ustawili na
placyku obok kościoła.
W Łobzie wmurowano i poświęcono tablicę w kościele. Wieczorem można było obejrzeć wyświetlany na planszy koncert specjalnie napisany i nagrany dla papieża. Po nim odbyło się spotkanie przed kościołem. Modlono się i
śpiewano. Dokładnie o godz. 21.37 z
wieży kościoła, nad dachami domów,
popłynęły dźwięki trąbek trębaczy
Łobeskiego Domu Kultury – Dariusza
Ledziona, Marcina Basa, Sławka Koszeli i Macieja Czerniawskiego.
Wiele ważnych słów Ojca Świętego,
które mogą być drogowskazem i przesłaniem dla każdego człowieka, przypomnieli w dniu I rocznicy Jego śmierci
uczniowie gimnazjum w Węgorzynie.
Te słowa wzbogaciły pieśni dedykowane papieżowi.
By uczcić pamięć Wielkiego Polaka,
parafia Wniebowzięcia NMP i Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie
przygotowały “Wspomnienie o Janie
Pawle II”. W programie artystycznym
uczestniczyli uczniowie gimnazjum i
szkół podstawowych, przedszkolaki,
przedstawiciele różnych zawodów i grup
społecznych ze środowiska lokalnego.
Gości witały słowa Jana Pawła II:
Trzeba pamiętać o nieustannej
wdzięczności za dar, jakim dla człowieka
jest drugi człowiek oraz Człowiek jest
wielki nie przez to co ma, nie przez to kim
jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi.
Pamiątkowy znicz w hołdzie Wielkiemu Papieżowi ofiarowali: burmistrz
Węgorzyna, kapłani, policjant, strażak,
pielęgniarka, pracownik poczty, przedstawiciel Stowarzyszenia Kresowian z
Kuropatnik, chór “Kantylena”, zespół
“Kresowianki” z Runowa, rolnik, nauczyciel, rodzice uczniów. Pieśń z oratorium Piotra Rubika napisanego dla papieża zaśpiewał chór uczniów przy
akompaniamencie pana Stefanowskiego. Tak dużej liczby węgorzynian jeszcze w tej sali chyba nie było.
Uroczystości towarzyszyła wystawa pamiątek poświęconych Ojcu
Świętemu.
Kolejnym etapem tego święta było
przejście ze zniczami do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta
msza święta. O godzinie 21.37, kiedy
zabiły dzwony i zawyły syreny, wszyscy jeszcze raz w modlitwie i skupieniu
przeżyli moment śmierci Jana Pawła II.
Na zakończenie zaśpiewano ulubioną
pieśń Ojca Świętego – “Barkę”.
Aby ta uroczystość mogła się odbyć, potrzebna była pomoc wielu osób
i instytucji, o których przypomniał
ksiądz. KAR, foto Adam Horbacz

Foto: Tadeusz Korzeniewski
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Udany „ogniowy” debiut
(ŁOBEZ) Konkurs “Młodzież zapobiega pożarom” odbywał się na terenie naszej gminy po raz pierwszy, jednak organizatorzy i uczestnicy stanęli
na wysokości zadania, więc ten “debiut” można zaliczyć do udanych.
Konkurs rozegrano w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne,
łącznie przystąpiło do niego 90 uczestników z łobeskim szkół i drużyny harcerskiej. Na początku dzieci i młodzież
podzieleni na poszczególne kategorie
wiekowe, rozwiązywali testy, składające się z 20 pytań.
Jury w składzie: przewodniczący –
Marek Bukato, sekretarz – Sebastian
Kurłowicz oraz Paweł Różański, Marek Młynarczyk i Stefan Mazur –
członkowie, po ocenie prac pisemnych
zakwalifikowało do rozgrywek finałowych po 5 osób, w każdej kategorii. W
finale, każdy uczestnik losował karteczkę z trzema pytaniami, na które
odpowiadał ustnie przed komisją.
Klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe: I miejsce Karolina Pudełko, II
miejsce Kacper Sławek, III miejsce
Dominika Malczak, IV miejsce Martyna Mazur, V miejsce Klaudia Przepiórka – wszyscy ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Łobzie.
II grupa wiekowa – gimnazja: I miejsce Rafał Jesionek, II miejsce Damian
Mościcki, III miejsce Bartosz Młynarczyk, IV miejsce Maciej Buryj, V miejsce Łukasz Mikołajczyk z łobeskiego
gimnazjum.
III grupa wiekowa – szkoły ponad
gimnazjalne: I miejsce Karolina Łukaszewicz, II miejsce Karolina Julita Korżak, III miejsce Albin Kozakiewicz, IV
miejsce Agata Bukato, V miejsce Marek
Bąk z LO Łobez.
Zwycięscy odebrali z rąk Elżbiety
Kobiałki - przewodniczącej Rady Miejskiej w Łobzie oraz radnego Bogdana
Góreckiego, medale oraz cenne nagrody.
Jury podkreśliło dobre przygotowanie
do konkursu wszystkich uczestników,
szczególnie zaś uczniów z SP2 w
Łobzie. Troje z nich, w części pisemnej
osiągnęło maksymalna ilość punktów,
niewiele gorsza była młodzież z gimnazjum. Organizatorzy docenili także
opiekunów wszystkich drużyn i wręczyli im pięknie wydane książki. Rzeźbę przedstawiająca świętego Floriana,
patrona strażaków, ufundowaną dla

najlepszej szkoły, odebrała Longina
Makawczyk ze Szkoły Podstawowej
na 2 w Łobzie.
Wszyscy nagrodzeni, zakwalifikowali się jednocześnie do rozgrywek na
szczeblu powiatowym, które odbędą
się w Gryficach 22 kwietnia 2006.

Sponsorami turnieju byli: Marian
Płóciennik „Provimi – Rolimpeks” S.A.
w Łobzie, Leszek Kaczmarek Zakłady
Przemysłu Ziemniaczanego “Nowamyl” S.A. Łobez, Urząd Miejski – Burmistrz Łobza, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jutrzenka” w Łobzie, Rada Osiedla

w Łobzie, Nadleśnictwo w Łobzie, Rada
Miejska w Łobzie, Tadeusz Mączyński
Biuro Usług Turystycznych “Renia” w
Łobzie, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Błyskawica” w Łobzie.
Organizatorzy składają im wszystkim serdeczne podziękowania. (SM)

Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie po konkursie

Bliskie wiêzi z regionem
(ŁOBEZ) W pierwszym tygodniu
marca br. w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie odbył się szkolny konkurs pt. “Czy znasz swój region?”.
Obejmował on dwie części: geograficzną i literacką.
Pani Maria Misiun – nauczycielka
geografii przeprowadziła test, w którym uczniowie wykazali się wiedzą o
Łobzie i regionie. Podstawowym założeniem konkursu było uświadomienie
wartości, jaką jest własny region. Poza
tym chodziło o ugruntowanie poczucia
tożsamości narodowej przez rozwój
tożsamości regionalnej oraz kontakt ze
środowiskiem lokalnym i regionalnym
w celu wytworzenia bliskich więzi i
zrozumienia różnorakich przynależności człowieka. Ważnym było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
stan środowiska naturalnego.
Laureatami konkursu zostali: Anna
Kałużna (III a) – I miejsce; Magdalena
Rutkowska (II b) – II miejsce i Jaśmina
Sola (II e) – III miejsce.
Natomiast konkurs literacki został
zorganizowany w ramach Roku Języka
Polskiego. Przeprowadziły go nauczycielki języka polskiego – Joanna Marek
i Jolanta Czajka. Zadaniem uczniów

było napisanie legendy, wiersza na temat naszego regionu, zredagowanie tekstu reklamowego lub przeprowadzenie
wywiadu z osobą związaną z historią
Łobza i okolic. Organizatorkom chodziło głównie o to, aby rozwijać umiejętności literackie młodzieży, rozbudzać
wyobraźnię oraz uświadamiać to, iż
także młode pokolenie może mieć
wpływ na kulturę naszej ziemi.
Spośród wielu tekstów wyłoniono
trzy najlepsze autorstwa: Mileny Kopeć
z klasy IIb (I miejsce), Wojciecha Rogalskiego z klasy IIIe (II miejsce) i Natalii
Szymańskiej z klasy IIIe (III miejsce).

Pocieszającym jest fakt, iż młodzież interesuje się tym, co wiąże się
z najbliższą okolicą. Potrafi opiewać
piękno ziemi łobeskiej w poezji i
prozie, a także prezentuje wysoki
poziom wiedzy literackiej i geograficznej na temat Łobza.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Najlepsze prace literackie
opublikowane zostaną na łamach gazety w przyszłym numerze.
Maria Misiun,
Joanna Marek,
Jolanta Czajka

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Matki

z powodu śmierci Ojca

kapelmistrzowi
Bogumiłowi Winiarskiemu składają
pracownicy Łobeskiego DomuKultury
oraz członkowie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

dyrektorowi
Dariuszowi Ledzionowi
składają pracownicy
Łobeskiego Domu Kultury.
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Szkolny Dzieñ Przedsiêbiorczoœci

Ucz¹ zaradnoœci, czyli praktyka przed teori¹
(RESKO) Dwa tygodnie temu
przedstawiliśmy
działalność
uczniów liceum w Resku na polu
społecznym i historycznym. Jednak nie tylko w tych dziedzinach
szkoła stwarza możliwości rozwoju.
Od ubiegłego roku młodzież
uczestniczy w organizowanym
co roku “Dniu Przedsiębiorczości” monitorowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Patronem akcji jest pracujący w szkole nauczyciel chemii i
podstaw przedsiębiorczości pan
Kazimierz Pasternacki. Uczniowie sami zaproponowali mu
udział w tym przedsięwzięciu.
Akcja polega na odbyciu dziennej
praktyki w wybranym przez
ucznia zakładzie pracy. Młody
człowiek ma okazję zaznajomić
się z profilem działalności danej
firmy, spędzając kilka godzin na
konkretnym stanowisku pracy.
Musi sam znaleźć zakład pracy, w
którym mógłby odbyć zajęcia.
Zajmuje się nim przedstawiciel
firmy (konsultant), który zapo-

znaje ucznia z zakresem obowiązków i zadaniami w tym dniu. Pod
koniec dnia wypełniają wraz z
konsultantem “Kartę Ucznia”, w
której zamieszczają informacje
dotyczące warunków zatrudnienia na danym stanowisku i podsumowanie współpracy ucznia i
konsultanta. Konsultant dokonuje
również oceny na osobnym formularzu na wewnętrzne potrzeby
szkoły. W tym roku akcja odbyła
się 15 marca i objęła 59 uczniów.
Jak twierdzi pan Pasternacki
uczniowie chętnie garną się do
tego typu przedsięwzięć. Dla
przedsiębiorstw jest to również
okazja do swego rodzaju promocji i do zacieśnienia współpracy ze
szkołami w kwestii przygotowania zawodowego uczniów. Mimo,
że dla części z nich jest to okazja
do nieuczestniczenia w lekcjach,
to jednak wykonują jakąś pracę i
mogą się czegoś nauczyć. Mają
okazję zmierzyć się ze swoimi
planami i oczekiwaniami dotyczącymi ich przyszłości - mogą je
zweryfikować, bądź utwierdzić

się w nich. Zapoznają się z realiami dorosłego życia.
Szkoła uczestniczy także w
programie Gazety Wyborczej i
NBP “Z klasy do kasy”. W tym
roku uczestniczyły w nim pierwszy raz dwie grupy. Co prawda
nie odniosły sukcesu, ale planują
udział w kolejnych latach. Program polega na zainwestowaniu
sporej sumy wirtualnych pieniędzy i prowadzeniu operacji finansowych, w celu uzyskania jak
największych zysków i zapoznania się z ekonomią w praktyce.
Pan Pasternacki kładzie nacisk
na samodzielną pracę i wybory
ucznia. Jednym z kryteriów oce-

ny z podstaw przedsiębiorczości
jest również samodzielna praca
nie tylko na polu szkolnym, ale i
na polu własnych prób związanych z podjęciem pracy.
Tego typu działalność ma
szansę zmienić polską szkołę, w
której niestety często naucza się
wielu zbędnych w dorosłym
życiu zagadnień, a nie uczy się jak
np. zarejestrować firmę bądź rozliczyć się z fiskusem. Nasz region
jest biedny i cechuje się najniższym odsetkiem zatrudnionych.
Byłoby może trochę lepiej, gdyby
miejscowe szkoły nie wypuszczały kolejnych nieprzygotowanych do życia bezrobotnych. (gp)
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Sarmata goni lidera

Dobra gra Sarmaty w meczach sparingowych, atrakcyjny rywal, a przede
wszystkim chęć zobaczenia po przerwie zimowej gry swoich ulubieńców
sprawiła, że trybuny stadionu w Dobrej
zapełniły się do ostatniego miejsca. W
sobotnim meczu rywalem Sarmaty był
6-ty zespół w tabeli Orkan Suchań.
Drużyna z Suchania od lat grająca dobrą
piłkę na poziomie klasy okręgowej, w
zimie wzmocniła się 6 nowymi zawodnikami, głównie ze Stargardu. Jednak
już od pierwszego gwizdka sędziego
Gałązki zespół Sarmaty osiągnął zdecydowaną przewagę w polu. Już w 7
min. meczu Tomasz Zawilski zagrał

prostopadle piłkę do najmłodszego na
boisku 17-latka Emiliana Kamińskiego,
a ten po krótkim rajdzie wbiegł w pole
karne Orkana i strzelił do siatki tuż obok
wybiegającego z bramki bramkarza gości. W 10 min. kopia opisanej wyżej sytuacji, lecz tym razem wychodzącego
na czystą pozycję Kamińskiego, 18
metrów od bramki fauluje obrońca gospodarzy, za co zostaje ukarany czerwoną kartką i już do końca meczu goście
będą grać w 10. Po wykluczeniu zawodnika goście zaczęli grać jeszcze bardziej
defensywnie, co sprawiało wiele kłopotów dla lubiących grać z kontry zawodników Sarmaty.

Jednak w 20 min. Damian Padziński
po dynamicznym rajdzie zagrał sprzed
linii końcowej piłkę wzdłuż bramki
Orkana, a nadbiegający Zawilski umieścił ją w bramce gości. Wynik 2:0 utrzymał się aż do 90 min. meczu, kiedy to
goście pod koniec II połowy, nie mając
nic do stracenia, zaczęli grać ofensywniej
i w ostatniej minucie meczu, po zamieszaniu podbramkowym, udało się im
strzelić honorową bramkę. Zwycięstwo
i to nad naprawdę mocnym rywalem
może cieszyć, natomiast martwić musi
fakt, że w tym meczu zawodnicy Sarmaty nie wykorzystali kilku stu procentowych sytuacji do strzelenia bramek.

Juniorzy “Sarmaty” także wygrali
2:1 po bramkach Mikołowskiego i
Grzelaka.
Za tydzień (po wycofaniu się Vinety II Wolin) Sarmata ma pauzę, a za dwa
tygodnie w Wielką Sobotę zagra w
Dobrej z kolejną dobrą drużyną Vielgovią Szczecin.
Sarmata zagrał w składzie: Smoliński, Jaszczuk, Mioduszewski, K.Sadłowski, Dorsz, K.Szkup, Zawilski,
Kieruzel, Olechnowicz, Kamiński, Padziński oraz Banasiak, Graczykowski,
Pacelt, Kaczor. Trener: Tomasz Surma.
Bramki: Emil Kamiński, Tomasz
Zawilski.
(k)

Strzelanie po rozgrzewce

MEWA Resko – KP II Police 3:1 (0:1)

meczu czuł się niepewnie,
słabo współpracując z
obrońcami i kilkakrotnie wypuszczając piłkę z rąk. Nie
wychodziło mu nawet wybijanie piłki z własnego pola.
Okazało się także, że problemy stwarzała każda próba
wyjścia stopera Darka Kęsego do przodu, gdzie wyraźnie
brakowało środkowego pomocnika. Robiła się dziura, w
którą wchodzili szybcy napastnicy z Polic. Po jednym
z wypadów strzelili bramkę,
a i mogli strzelić więcej.
Po przerwie Rama zastąpił Libiszewski, który z Radowa Małego przeniósł się
do Reska i jest znakomitym
nabytkiem klubu. Młody,
wysoki, znakomicie grający

Juniorzy

Mewa: Mariusz Ram (45' Marcin
Libiszewski) – Dariusz Kęsy, Artur
Mielcarek, Michał Michalik (60' Mariusz Błaszczyk), Arek Pawłowski,
Krzysztof Kulik (60' Jacek Zgnilec),
Mirek Pietrowski, Klaudiusz Wasiak, Damian Gabryś, Marek Gradus,
Rafał Porębski (45' Marcin Pawłowski) oraz Artur Jędrzejczak.
Mewa na inaugurację sezonu wio-

sennego nie zawiodła swoich dość licznie zgromadzonych kibiców. Ci jednak
musieli poczekać, aż reszczanie się rozgrzeją. Piłkarze Mewy znani są właśnie
z tego, że lepiej grają w drugiej połowie.
Tak też było w meczu z policzanami. Ci
wyraźnie dominowali w pierwszej połówce opanowując środek boiska, co
pozwalało im wrzucać piłki na przedpole bramki Rama. Ten wyraźnie w tym

na przedpolu nie dał sobie wbić
ani jednej bramki. Także wejście
Błaszczyka i Zgnilca znacznie
ożywiło grę. Trener Kęsy zrezygnował z wypadów i gra w obronie się uspokoiła. Za to w napadzie postrach siali Gradus, Gabryś i Błaszczyk.
W 56 min. bramkę po nagraniu głową przez Gabrysia
strzela Arek Pawłowski. Pięć
minut później po długim wykopie Libiszewskiego lot piłki
przedłuża Błaszczyk i Gabryś
nie daje szans bramkarzowi KP.
Później, po faulu, Gradus ustawia piłkę na 25 metrze i mocnym strzałem w długi róg ustala
wynik na 3:1. Reszczanie mieli
jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku, ale i tym wynikiem pogrążyli policzan. KAR

Strzelanie Ziemskich

Juniorzy Mewy również się rozgrzewali i dopiero w drugiej połowie nastawili celowniki. Wygrali 3:0 (0:0) po bramkach Krzysztofa Kopki (46'),
Przemka (49') i Marcina (55')
Ziemskich. Zagrali w składzie:
Kamil Rochowiec – Michał
Żurawik, Piotrek Ziemski, Damian Kamiński (60' Wojtek Jaworski), Marcin Ziemski, Marcin Mańka (k), Szymon Deuter,
Przemek Ziemski, Jakub Konczewski, Krzysztof Kopka (65'
Paweł Kowal), Norbert Harasiemowicz (50' Tomasz Lalik).
Trener Marek Kolanowski.
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Skrzyd³ami, panowie,
skrzyd³ami
RADOVIA Radowo Ma³e – FAGUS Ko³bacz 2:1 (0:0)
Radovia: Michał Stosio – Tomasz Kmieć, Łukasz Popiela, Emil
Pilichowski, Marek Drożdżewski
(Paweł Samal), Krzysztof Kulik
(Mateusz Ryling), Wojtek Kliś,
Andrzej Zwoliński, Łukasz Tomaszkiewicz, Marcin Tomaszkiewicz, Przemek Gałka oraz
Adrian Lewicki i Jacek Talarowski. Trener Henryk
Kulik.
Radovia zagrała bardzo nerwowo, a Fagus,
chociaż mocno podstarzały już zespół okazał
się wymagającym i ambitnie grającym przeciwnikiem. Widać było, że
kołbaczanie stanowią
bardziej zgrany kolektyw. Indywidualna gra, wynikająca
często z braku wspomagania,
radowian bardzo długo nie
przynosiła efektów. W drugiej
połowie, gdy kołbaczanie
strzelili bramkę, wydawało się, że
porażka jest nieunikniona. Jednak

Feralna
88 minuta
PROMIEÑ Mosty – SPARTA
Wêgorzyno 1:0 (0:0)
Sparta: Tondrik – Nadkierniczni:
Zbyszek, Artur, Andrzej i Darek;
Szwalec (60' Raj), Samal, Rzepka, Romańczyk i Gwóźdź (78' Krzysztof
Nadkierniczny) oraz Kuffel, Majchrzak i Gomulski. Trener Ryszard
Jamroży.
Ta porażka to jedyne potknięcie
naszego powiatowego zespołu. Tym
boleśniejsze, że Sparta straciła bramkę
na dwie minuty przed końcem spotkania. Po rzucie rożnym Przemek Noryca źle obliczył wyjście i tylko musnął
piłkę, która spadła na głowę piłkarza
Promienia, który wbił ją do bramki.
Jeszcze w ostatniej akcji bramkę mógł
zdobyć Romańczyk, ale przestrzelił z
pięciu metrów. Gra była jednak wyrównana i sprawiedliwy byłby remis,
ale... taki jest sport.
Gorycz trochę osłodzili juniorzy
wygrywając 2:0 po bramkach w 44
min. Ariana Demko i w 88 min. Damiana Szuberta. Za tydzień mecz
przed własną publicznością i okazja
na 3 punkty.
KAR

dopiero ta strata zmobilizowała radowian, którzy podkręcili tempo i
fala za falą nacierali na
bramkę gości.

Radoœæ po bramce

- Mówi³em, ¿e trzeba strzelaæ ¿eby
wygraæ (Tomasz Kmieæ i Wojtek Kliœ)

Jednak zbyt często pakowali się do
środka i w zagęszczeniu tracili piłkę.

Ten elementarny błąd naprawił w
końcu Wojtek Kliś, który doszedł
prawie do linii bocznej i strzelił
wzdłuż bramki, a tam rzutem na piłkę, z dwoma obrońcami na plecach
dobił ją, a właściwie wpadł z nią do
bramki Przemek Gałka. Podobną akcję Kliś powtórzył kilka minut później, gdy głową zagrał piłkę na długi
róg, ale nadbiegający Samal fatalnie
się z nią minął. Przy remisie i upływającym czasie strzał Klisia, który
wpadł do siatki wywołał prawdziwą
eksplozję radości. Cenne trzy
punkty zostały w Radowie, chociaż były ciężko wywalczone. KAR

Mi³a niespodzianka
RYBAK Trzebie¿ – ŒWIATOWID £obez 0:1 (0:1)
Światowid: Paweł Krystosiak –
Michał Łań, Wojtek Krakus, Marcin
Mosiądz (Kamil Kacprzak), Andrzej
Sikora, Mariusz Sroka, Piotr Kulczyński, Rafał Zielonka, Piotr Kiełtyka (Andrzej Jendrysiak), Artur Andrusieczko
(Kamil Iwachniuk), Kamil Zych oraz
Grzegorz Hnat. Trener Stanisław Przybylak. Bramka: 38' Kamil Zych.
Tym zwycięstwem Światowid
sprawił swoim kibicom miłą niespodziankę. Bohaterem pierwszej połowy
okazał sie Paweł Krystosiak, który
wyciągnął spod nóg Rybakom dwie
„setki” w sytuacji sam na sam i uratował

zespół przed porażką. Drugim bohaterem był Kamil Zych, który dwoił się i
troił i w końcu dopiął swego – strzelił
bramkę z podania Sikory na wagę 3
punktów. Trzecim bohaterem okazał
się cały zespół, który zagrał ambitnie i
z determinacją i dowiózł zwycięstwo
do końca. Cały mecz zagrał na stoperze
Wojtek Krakus. W zespole pojawiła się
nowa twarz – Piotr Kiełtyka, który
przyszedł z Masovii Maszewo. Nie
zagrał kontuzjowany Śniadek. Teraz
trudny mecz z Mewą Resko przed
własną publicznością. Może zobaczymy nowe oblicze Światowida? KAR

GRANIE W PLANIE
V liga
8 kwietnia (sobota): 17:30 Sparta Gryfice - Radovia Radowo Małe; 14:00
Kluczevia Stargard - Polonia Płoty; 16:00 Zorza Dobrzany - Hutnik EKO TRAS
Szczecin; 16:00 Korona Stuchowo
- Iskra Banie; 9 kwietnia (niedziela):
16:00 Fagus Kołbacz - Dąb Dębno; 15.00 Kłos Pełczyce - Stal Szczecin; 15:00
Vineta Wolin - Mieszko Mieszkowice; 15:00 Pomorzanin Nowogard - Sokół
Pyrzyce.

Klasa okrêgowa

5 kwiecień (środa): 16:30 Świt Szczecin - KP Police II; 8 kwiecień (sobota):
14:00 Świt Szczecin - Promień Mosty, 16:00 Światowid Łobez - Mewa Resko,
(pauza: Vineta II Wolin - Sarmata Dobra) Orkan Suchań - Dąbrovia Stara Dąbrowa; 9 kwiecień (niedziela): 14:00 Iskra Golczewo - Masovia Maszewo,
16:00 Sparta Węgorzyno - Rybak Trzebież, 15:00 KP Police II - Piast Chociwel,
16:00 Vielgovia Szczecin - Wicher Brojce.

Str. 15

Tabele i wyniki
V LIGA

26 marzec mecze rozegrały: Vineta
Wolin - Stal Szczecin 0:2, Korona Stuchowo - Mieszko Mieszkowice 2:5.
Wyniki z 1 i 2 kwietnia: Sokół Pyrzyce
- Iskra Banie (...), Polonia Płoty - Vineta
Wolin 1:2, Stal Szczecin - Kluczevia
Stargard 2:2, Dąb Dębno - Kłos Pełczyce 2:3, Radovia Radowo Małe - Fagus
Kołbacz 2:1, Hutnik EKO TRAS
Szczecin - Korona Stuchowo 7:1,
Mieszko Mieszkowice - Zorza Dobrzany 4:0, Pomorzanin Nowogard Sparta Gryfice 1:0.
1. Stal Szczecin
18
37 42-18
2. Sokół Pyrzyce
16
36 44-16
3. Mieszko Mieszkowice 18
35 42-21
4. Polonia Płoty
17
34 38-27
5. Kluczevia Stargard
17
32 37-16
6. Zorza Dobrzany
17
31 30-23
7. Hutnik EKO TRAS Szcz.17
27 27-18
8. Pomorzanin Nowogard 17
22 26-46
9. Vineta Wolin
18
21 21-31
10. Fagus Kołbacz
17
21 25-33
11. Kłos Pełczyce
17
19 21-26
12. Radovia Radowo Małe 17
19 28-36
13. Dąb Dębno
17
18 29-24
14. Sparta Gryfice
17
17 22-32
15. Iskra Banie
16
10 17-53
16. Korona Stuchowo
18
9 20-49

KLASA OKRÊGOWA

Masovia Maszewo - Dąbrovia Stara
Dąbrowa 1:0, Sarmata Dobra - Orkan Suchań 2:1, (pauza Wicher Brojce - Vineta II
Wolin 3:0 W), Piast Chociwel - Vielgovia
Szczecin 1:1, Mewa Resko - KP Police
II 3:1, Rybak Trzebież - Światowid
Łobez 0:1. Iskra Golczewo - Świt Szczecin 1:5, Promień Mosty - Sparta Węgorzyno 1:0. 26 marca mecz rozegrał KP Police II remisując z Rybakiem Trzebież 3:3.
1. Piast Chociwel
18
40 48-13
2. Świt Szczecin
16
34 47-16
3. Sarmata Dobra
17
33 44-18
4. Promień Mosty
17
31 35-27
5. Sparta Węgorzyno
17
31 19-16
6. Orkan Suchań
17
28 29-19
7. Mewa Resko
18
28 37-29
8. Masovia Maszewo 17
26 34-26
9. Vielgovia Szczecin 17
24 32-24
10. KP Police II
17
23 40-25
11. Rybak Trzebież
19
23 41-49
12. Wicher Brojce
17
22 27-34
13. Dąbrovia Stara Dąbrowa17
19 21-27
14. Światowid Łobez
17
16 26-37
15. Vineta II Wolin
20
6 13-60
16. Iskra Golczewo
17
3 24-97

Klasa okrêgowa gr. 1 juniorzy

Masovia Maszewo - Dąbrovia Stara Dąbrowa 3:3, Sarmata Dobra - Orkan
Suchań 2:1, )Wicher Brojce - Vineta II
Wolin 3:0 W), Piast Chociwel - Vielgovia Szczecin 4:1, Mewa Resko - KP
Police II 3:0, Rybak Trzebież - Światowid Łobez (...), Promień Mosty - Sparta Węgorzyno 2:0, Iskra Golczewo Świt Szczecin (...)
1. Piast Chociwel
18
50 94-15
2. Vielgovia Szczecin 17
35 51-22
3. Orkan Suchań
17
29 40-39
4. KP Police II
16
28 58-29
5. Światowid Łobez
16
27 43-26
6. Mewa Resko
18
26 38-34
7. Rybak Trzebież
17
26 46-44
8. Sparta Węgorzyno
17
23 33-39
9. Sarmata Dobra
17
23 30-33
10. Świt Szczecin
15
22 29-41
11. Wicher Brojce
17
19 31-37
12. Vineta II Wolin
20
18 39-76
13. Promień Mosty
17
17 37-50
14. Masovia Maszewo 17
15 46-65
15. Dąbrovia Stara Dąbrowa17
14 29-61
16. Iskra Golczewo
16
12 21-54

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.
INNE
Oddam psa rasy Bokser wraz z
budą, miską i jedzeniem, Mokrawica 3 (koło Kamienia Pomorskiego).
091 38 22 168.
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

MOTORYZACJA

MIESZKANIA
Sprzedam mieszkanie w centrum
Łobza 3 pokoje, 64 mkw. Tel. 091
397 33 41 w godz. od 8.00 do 18.00.
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.

US£UGI
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 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.

Posadzki maszynowe, cementowe oraz żywiczne. Solidne wykonanie. Tel./fax 091 384 63 23, kom.
607 929 116.
Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

Sprzedam działkę nr 256/3 o pow.
0,5120 ha, ogrodzoną przylegającą do ogródków działkowych nr 3.
Tel. 0887 540 578.

Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

Sprzedam sklep w Łobzie przy ul.
Rapackiego 21. Tel. 600 931 891.
Sprzedam garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

Sprzedam sklep w Płotach 35
mkw. - tanio. Tel. 0607 297 855.
Sprzedam obiekt mieszkalnoprodukcyjny, duży na działce 6
ha, Żabowo gmina Nowogard.
Tel. 091 391 0621.
Sprzedam część domu 65 mkw.
około 13 km od Gryfic lub zamienię na mieszkanie w Gryficach.
Tel. 608 595 113.
Do wynajęcia lokal handlowy 20
mkw. - centrum, Gryfice ul. Nadrzeczna 22B. Tel. 0603 421 297.
Do wynajęcia w Płotach hala produkcyjno - magazynowa o pow. 275
mkw., dogodny dojazd, wjazd i wyjazd, przy trasie przelotowej. Tel.
601 573 246.

Dajesz og³oszenie do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech w tej samej cenie !!!
To niedrogo.

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.

CMYK

CMYK

SPORT
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Zlot Zachodniopomorskiego Aktywu Kajakowego

Rega przyciaga kajakarzy

W dniach od 31 marca do 2 kwietnia
2006 roku odbył się w Łobeskim Centrum Turystyki Zachodniopomorski
Zlot Aktywu Kajakowego. Uczestniczyło w nim 60 kajakarzy z całej Polski,
między innymi ze Szczecina, Polic,
Gryfic, Piły, Świecia, Bydgoszczy,
Olsztyna, Gdańska Trzebiatowa, Bełchatowa i Świnoujścia. Uczestniczył
również jeden kajakarz z Niemiec. Na
zlocie nie zabrakło przedstawicieli gospodarzy z Łobza i Reska.
Przez dwa dni dyskutowano na tematy związane z kajakarstwem. Kajakarze nie byliby sobą gdyby nie wykorzystali walorów przyrodniczo-krajobrazowych, które posiada Ziemia
Łobeska w postaci dwóch rzek Regi i
Brzeźnickiej Węgorzy.
W pierwszym dniu pływali Regą, w
drugim Brzeźnicką Węgorzą i Regą do
stanicy wodnej pod Unimiem. Na stanicy
kajakowej spotkali się przy ognisku z 30
uczestnikami Rajdu Rowerowego “Poznajemy Powiat Łobeski”, którzy przejechali 52 km z Łobza przez Lesięcin, Kraśnik, Runowo Pom, Trzebawie, Mieszewo, Siedlice, Dobieszewo do Unimia.

Obie grupy wymieniały doświadczenia, zawarto liczne przyjaźnie. W
dyskusji poruszono problem zorganizowania ogólnopolskiej imprezy kajakowej promującej Powiat Łobeski. Będzie nią zapewne Maraton Kajakowy
pod nazwą „Regą do Morza” na trasie
Łobez – Mrzeżyno, który odbędzie się
prawdopodobnie w pierwszych
dniach września br. Honorowym patronem imprezy będzie Starosta Powiatu Łobeskiego. Maraton rozegrany
zostanie w ciągu dwóch dni i będzie
należał do trudniejszych tego typu
imprez w Polsce.
Łobeskie Centrum Turystyki oraz
Łobeski Klub Rowerowy zaprasza w
niedzielę dnia 9 kwietnia 2006 roku na
Rajd Rowerowy na dystansie ok. 80 km
Łobez – Zajezierze – Zagozd - Dębowo
– Drawsko Pom. – Gudowo – Lubiszewo – Stawno – Kańsko – Złocieniec –
Darskowo – Zarańsko – Drawsko Pom.
– Dębowo – Zagozd – Zajezierze – Zagórzyce – Wysiedle – Łobez. Wjazd na
trasę o godz. 7.30 z Łobeskiego Centrum Turystyki.
Zainteresowani udziałem w impre-

zie na łonie natury proszeni są o kontakt
z ŁCT, pod numerem telefonu 091 397
4422 lub 091 397 67 00.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia
7.04.2006 roku.

Przygotowuj¹ siê do Gimnazjady

Udane starty zawodników
UKS „PROMYK”

W marcu na terenie naszego województwa rozegrane
zostały liczne zawody w biegach przełajowych. Z powodzeniem startowali w nich zawodnicy UKS „PROMYK”
z Łobza.
Wyniki z poszczególnych zawodów.
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Stargardzie Szczecińskim 4 marca 2006 roku: 8
miejsce - Bartłomiej Wierzchowski, 16 miejsce – Michał
Serweta, 24 miejsce – Jakub Łabaziewicz.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Stargardzie
Szczecińskim 11 marca br.: 17 miejsce – Bartłomiej Wierzchowski, 33 miejsce – Michał Serweta.
XXXV Biegi Gryfitów w Pyrzycach 25 marca br.:
1 miejsce – Bartłomiej Wierzchowski, 8 miejsce – Michał Serweta, 16 miejsce Paweł Burchardt.
IV CROSS MOKASYNA w Płotach 29 marca br.: 1

miejsce w biegu gimnazjalistów –
Bartłomiej Wierzchowski, 2
miejsce w biegu dziewcząt klas
gimnazjalnych – Malwina Kużel,
2 miejsce w biegu gimnazjalistów Bart³omiej Wierzchowski
– Michał Serweta, 2 miejsce w biegu klas V-VI szkół podstawowych – Krzysztof Kraus, 3 miejsce w biegu gimnazjalistów – Jakub Łabaziewicz, 4 miejsce w biegu gimnazjalistów
– Michał Bober, 9 miejsce w biegu gimnazjalistów – Paweł
Burchardt, 19 miejsce w biegu klas V-VI szkoł podstawowych – Patryk Maciejewski, 16 miejsce w biegu gimnazjalistów – Michał Michno.
Starty w tych zawodach miały na celu przygotowanie zawodników do Wojewódzkiej Gimnazjady i Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w Policach 12
kwietnia br.
Kazimierz Mikul

Natomiast na cotygodniowe spotkania cyklistów zapraszamy w każdą
środę o godzinie 16:00.
Z turystycznym pozdrowieniem
Elżbieta Wiśniewska

Czaplinek
najlepszy
w siatkówce
(ŁOBEZ) 29 marca br. w hali rekreacyjno – sportowej w Łobzie o
godz.10.00 odbyły się Mistrzostwa
Regionu w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Łobzie.
W zawodach uczestniczyło ogółem 5 zespołów. Miejsca w kolejności zajęli:
I – ZSP w Czaplinku
II – ZS nr 4 w Szczecinie
III – I LO im. A. Mickiewicza
w Stargardzie Szczecińskim
IV – ZS im. T. Kościuszki
w Łobzie
V – I LO im. K. Wielkiego w Wałczu
Mecze sędziowali Grzegorz Pawlak i Mariusz Włodarz
(r)

SPORT
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Pi³karskie powitanie wiosny w Dobrej

„GOL” na rozpoczêcie sezonu

(DOBRA) 1 kwietnia inaugurację rundy rewanżowej drużyny
“Sarmaty” Dobra poprzedził Halowy Turniej Piłki Nożnej “GOL”
dzieci i młodzieży do lat 16, z gminy Dobra.
Organizatorami imprezy był
urząd miejski w Dobrej, reprezentowany przez Damiana Padzińskiego oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS reprezentowane przez
Arkadiusza Siwińskiego - organizatora sportu dzieci i młodzieży
oraz osób niepełnosprawnych ze
środowiska wiejskiego.

W turnieju wzięło udział 11 drużyn: Dobropole, Bienice, Dobra,
Mieszewo, Zwierzynek, Tucze, Kolonia Bienice, Wrześno, Anielino,
Błądkowo, Krzemienna. Turniej rozegrano w II grupach, a ich zwycięzcy walczyli o pierwsze miejsce i puchar. W grupie I wygrało Dobropole,
w grupie II - drużyna z Dobrej. W
finale drużyna z Dobropola pokonała Dobrą 9:0. W meczu o III miejsce
Bienice pokonały Mieszewo 2:0.
Drużyny otrzymały puchary za miejsca I – III oraz piłki.
Na kolejnych pozycjach uplasowały się Mieszewo, Tucze, Kolonia

Bienice, Zwierzynek, Wrześno,
Anielino, Błądkowo, Krzemienna.
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz piłki wręczone
przez burmistrza Dobrej Barbarę
Wilczek oraz przewodniczącego
rady miejskiej Piotra Gałkę, sołtysów
Elżbietę Owsińską i Janusza Królewicza.
Najlepszym piłkarzem okazała się
Agata Lenarczyk, a najlepszym
bramkarzem Adrian Grabek, którzy
otrzymali statuetki, zaś najlepszy
strzelec Krystian Zdunek z Bienic
otrzymał piłkę. Mecze sędziowali
Damian Padziński i Arkadiusz Siwiń-

ski. Przed rozpoczęciem turnieju
uczennice z tutejszego gimnazjum
zaprezentowały się w układach tanecznych, prowadzone przez nauczyciela WF-u z tutejszego gimnazjum Arkadiusza Siwińskiego. Warto dodać że w turnieju wzięło udział
blisko 140 osób.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju dla urzędu miejskiego, sołectwom, Powiatowemu Zrzeszeniu LZS, Spółdzielni Mieszkaniowej “Dobra”, UKS “Arbod”, Gimnazjum oraz Samorządowi Uczniowskiemu z Gimnazjum w Dobrej. (k)

Po konkursie „Polacy na olimpijskich szlakach”

Gimnazjum z Wêgorzyna jedzie na fina³y
(DOBRA) 30 marca odbyły się w
Dobrej finały powiatowe trzeciej edycji konkursu wiedzy o udziale i osiągnięciach polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich.
W tegorocznej edycji konkursu
treść pytań dotyczyła sportów zimowych oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Konkurs organizowany był w
trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W zmaganiach finałowych wystartowało 8 zespołów, a każdy zespół reprezentowało trzech zawodników.
Wszyscy uczestnicy zawodów wykazali się bardzo dużą wiedzą o ideach
olimpijskich, udziale i osiągnięciach
sportowców polskich w Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich.
W kategorii szkół podstawowych
zwyciężył zespół z Dobrej (Krystian
Awgul, Sebastian Awgul, Mateusz
Dziaczyszyn) przed Runowem i Łosośnicą. W kategorii gimnazjów zwyciężyło Węgorzyno (Mateusz Baran,
Marek Drozda, Mateusz Staruch) wyprzedzając Dobrą. Zespół Szkół z

Łobza (Paulina Skrobińska, Ewelina
Podgórska, Agnieszka Wojnarowska)
okazał się najlepszy w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych.
Zespół reprezentujący Gimnazjum w Węgorzynie, który okazał się

najlepszy w rywalizacji gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych będzie reprezentował powiat łobeski na finałach wojewódzkich w Pyrzycach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz

nagrody rzeczowe ufundowane przez
starostwo w Łobzie, urząd miejski w
Dobrej i UKS „Arbod”. Całość imprezy uświetniły występy artystyczne
przygotowane przez uczniów szkoły
podstawowej w Dobrej.
(k)

INFORMACJE - POLICJA 997
„M³odzi przeciw korupcji”- czy warto byæ przyzwoitym?
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Gor¹ce tematy w reskiej szkole

„Wszyscy
chcemy żyć w
państwie ludzi
uczciwych i szanujących prawo.
Wielu z nas
ma jednak
poczucie, że
P o l s k a
wciąż nie
jest takim państwem. Z pewnością
jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do osiągnięcia tego
celu jest korupcja.”
Doskonale zdają sobie z tego sprawę młodzi ludzie. Teraz rządzą państwem dorośli, ale za jakiś czas to właśnie oni staną się odpowiedzialni za
Polskę. Wszyscy wiedzą, co to jest
korupcja, ale na pewno nie do końca
zdają sobie sprawę z tego, że korupcja
jest obecna praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, i że ma ona fatalne skutki nawet dla tych, którzy z korupcją nie mieli nigdy do czynienia.
Właśnie dlatego zaproponowałam uczniom cykl zajęć na ten temat.
Projekt edukacyjny: “Młodzi przeciw korupcji” realizuję przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Projekt ma charakter informacyjno-dydaktyczny i
skierowany jest do całej społeczności uczniowskiej. Cele, które realizujemy przy pomocy projektu dotyczą:
- pogłębienia wiedzy uczniów na
temat korupcji, jej przyczyn i zagrożeń z nią związanych,
- zapoznania młodzieży z metodami zapobiegania oraz zwalczania korupcji, a także z prawodawstwem polskim i Unii Europejskiej, dotyczącym
działań antykorupcyjnych,
- kształtowania postawy, którą
charakteryzuje: uczciwość, brak
przyzwolenia dla sytuacji nieetycz-

NAPROMILOWANI
(ŁOBEZ) 30.03.2006 roku, o
godz. 21.00 w Łobzie, na ul. Kościelnej, Marek L., lat 30 (zam.
O., pow. drawski) kierował rowerem znajdując się wstanie nietrzeźwym 1,4 promila.

WYRWANA FELGA
(ŁOBEZ) 30.06.2006 r. na drodze Łobez - Węgorzyno, Adrian T.
(zam. Ł., gm. Łobez) kierując sa-

nych, bezinteresowność, a tym samym przyczynienie się - choć w nieznaczny sposób - do poprawy moralności społecznej.
Projekt realizowany jest na różne
sposoby: odbywały się - i nadal będą
miały miejsce - lekcje wychowawcze, na których młodzież zdobywała
wiedzę na temat zagrożeń, wiążących się z korupcją, no i oczywiście
podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie. Ponadto uczniowie podjęli
decyzję o zorganizowaniu ogólnoszkolnego konkursu na najciekawszy plakat i hasło antykorupcyjne. Nagrodzone prace zostaną
przesłane na stronę CEO. 15 marca
został przeprowadzony szkolny
konkurs “Korupcji-NIE”. Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe
tematycznie związane z problemem
zjawiska korupcji, aktów prawnych,
konwencji międzynarodowych.
Przez kilka lekcji zajmowaliśmy
się zagadnieniem korupcji. Lekcjom
zawsze towarzyszyła bardzo ożywiona dyskusja, bo też temat był
bardzo “gorący”. Uczniowie dowiedzieli się dokładnie, co to jest korupcja, jakie są jej przejawy i przyczyny
oraz uczyli się rozpoznawać w życiu
codziennym sytuacje korupcjogenne. Z dyskusji wynikało, że prawie
każdy z nich słyszał o jakimś zachowaniu korupcyjnym, lub umiał
wskazać, gdzie najczęściej dochodzi
do tego typu zachowań.
Postanowili więc sami zbadać, jak
to wygląda w naszym najbliższym
otoczeniu- uczniowie klas pierwszych przygotowali i przeprowadzili
ankiety na ten temat korupcji. Wyniki
nie były zachwycające. Okazało się,
że młodzież widzi takie sytuacje, jednocześnie albo je akceptuje albo nie
wie, w jaki sposób reagować.

Ankieta na temat korupcji :
Jej wyniki pokazują, iż poziom
korupcji w Polsce jest wysoki. Ponad połowa ankietowanych zna osobę, która bierze łapówki; tyleż samo
osób znalazło się w sytuacji, w której
wręczyło łapówkę. Zdaniem ankietowanych, najczęściej spotykana forma łapówki, to pieniądze, a miejsca,
w których dochodzi do sytuacji korupcjogennych to: szpitale, urzędy
państwowe, policja. Ankieta pokazała, że dzięki korupcji chcemy szybciej i rzetelniej załatwić określone
sprawy - zdarza się często, że są to
sprawy trudne. Zdaniem połowy
ankietowanych korupcja wywiera
bardzo negatywny wpływ na życie
publiczne w Polsce, a czynników,
które warunkują to zjawisko, jest
bardzo wiele. Należą do nich np.: złe
prawo, niesprawna administracja
państwowa, niskie zarobki czy bezrobocie. Z całą pewnością nie brzmi
to zbyt optymistycznie!
Ale to nie koniec akcji, naszych
działań, które zostały rozłożone w
czasie; już wkrótce odbędzie się debata, która aktualnie jest przygotowywana przez uczniów klas drugich.
Na podsumowanie chciałabym
przytoczyć kilka opinii uczniów na
temat dotychczasowych działań:
- Korupcja w dzisiejszych czasach zatacza coraz szersze kręgi.
Myślę, że zrozumieliśmy, że korupcja to nie tylko dawanie łapówek,
to także nieuczciwe zachowania
np. nepotyzm, defraudacja czy
ściąganie na klasówce. – powiedział Piotr z klasy III.
- Uważam, że powinno być organizowanych takich akcji jak najwięcej,
ponieważ należy mówić o problemach,
które - tak naprawdę - dotyczą wielu z
nas. – ocenia Agnieszka z klasy I.

mochodem VW Passat, na łuku
drogi wjechał w wyrwę w jezdni
uszkadzając aluminiową felgę.

parki. Straty w kwocie 50 zł na
szkodę Józefa K.

Z£OMIARZ WZI¥£ GARNKI

W okresie od 1.04.2006r.
godz. 23.00. do 2.04.2006r.
godz. 06.00. w Komorowie, gm.
Resko, nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do
samochodu VW Golf, przez wyważenie zamka w drzwiach i kradzieży radioodtwarzacza samochodowego Medion wartości
400 zł na szkodę Andrzeja G.

(DŁUSKO) W okresie 2529.03.2006 r. w godz. 16:30 11:00 w Dłusku z niezamkniętego
pomieszczenia gospodarczego na
terenie opuszczonej posesji, nieznany sprawca dokonał kradzieży
złomu w postaci 2 garnków emaliowanych, wanny ocynkowanej,
metalowej ławki, części łyżki ko-

Z£ODZIEJ RADYJKO Z GOLFA

- Moim zdaniem przeprowadzenie w szkole akcji antykorupcyjnej
miało sens. Mimo, że my sami nie
jesteśmy w stanie przeciwdziałać w
pełni temu zjawisku, to i tak powinniśmy coś w tym kierunku robić.
Akcja ta uświadomiła mi, że bierna
postawa może przyczyniać się do
rozszerzania tego niepożądanego
zjawiska. – powiedziała Magda z klasy II.
Koordynator projektu: Agata
Popielarz, Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Resku.

Zmiana
organizacji
pracy
w Bibliotece

Szanowni Czytelnicy Łobeskiej Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej!
Pracownicy Biblioteki uprzejmie
informują o zmienionej organizacji pracy naszej placówki.
Wszystkich serdecznie zapraszamy w poniedziałki, wtorki i środy w
godzinach 11.00 – 18.00 oraz w soboty
w godzinach 8.00 – 13.00
Zmiana ta jest czasowa i podyktowana pilną koniecznością przygotowania komputerowego katalogu zbiorów bibliotecznych, który udostępniony zostanie na stronie internetowej Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
Przewidujemy, że prace będą trwały do końca 2006 roku, a ich zakończenie w dużym stopniu przyczyni się do
usprawnienia pracy Biblioteki i ułatwi
Czytelnikom korzystanie z naszych
zasobów.
Wszystkich mieszkańców serdecznie przepraszamy za czasowe trudności. Informujemy również, że udzielamy wszelkich informacji: tel. 091 39
748 63: e-mail lobez@cdidn.edu.pl

PUP
OGŁASZA

Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie planuje w najbliższym czasie
przeprowadzić nast. szkolenia:
- stolarz meblowy,
glazurnik, brukarz
Osoby bezrobotne chętne do
wzięcia udziału w szkoleniach proszone są o składanie wniosków osobiście w urzędzie bądź telefonicznie
091-577-70-30 lub w Filii w Resku
091-39-51-309
Poza tym przyjmujemy wnioski
na szkolenia wskazane przez bezrobotnych.
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ROZMAITOŒCI

tygodnik łobeski 4.04.2006 r.

HUMOR TYGODNIA

KRZYŻÓWKA 14

Przychodzi baba do lekarza z Murzynkiem na rękach:
- Skąd u pani to niemowlę?
- Miałam randkę w ciemno.
- Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień urlopu,
by pomóc teściowej przy przeprowadzce?
- Wykluczone!
- Bardzo dziękuję, wiedziałem że mogę na pana liczyć...
- Co powinien wiedzieć student?
- Wszystko!
- Co powinien wiedzieć asystent?
- Prawie to wszystko, co student.
- A adiunkt?
- W jakiej książce jest to, co powinien wiedzieć student.
- Docent?
- Gdzie jest ta książka.
- A co powinien wiedzieć profesor?
- Gdzie jest docent...
Hrabia do Jana:
- Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie.
- Ale przecież pada deszcz.
- To weź parasol.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 12 brzmiało:
„Worek plew jest duży i lekki”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Grażyna Maćkowiak (Łobez), Antonina Kaczmarek
(Dobra), Teresa Syjczak (Łobez), Telesfor Waliszewski
(Rogowo), Halina Mazur (Resko), Justyna Kołodziejczyk (Łobez), Lucyna Kędzierska (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Grażyna Maćkowiak
z Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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