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Ma³omiasteczkowoœæ
ginie na naszych oczach,
naszymi rêkami

Kazimierz Rynkiewicz
Mam podskórne przeczucie,
że Łobez znalazł się w jakimś historycznym momencie swoich
dziejów. Za chwilę może zniknąć
jego tradycyjny wymiar małomiasteczkowości i pojawić się
pewien rodzaj nowoczesnej małomiasteczkowości. Tradycyjny
to ten z domkami z pruskiego
muru, starymi willami pośród
drzew, szczególnym klimatem
wytwarzanym przez ludzi, którzy
nie popędzają czasu swojego
życia.
Takie miasteczka przeżywają
wszelkie dziejowe burze dzięki
swojemu położeniu. Przetaczają
się wojny, trendy, mody, a one
zawsze są zapóźnione w stosunku do nich. Gdy gdzieś kończy się
wojna, w małych miasteczkach
dopiero chcą na nią wyruszać.
Gdy modne zjawiska kończą
swój żywot, do miasteczek dopiero docierają ich początki. Niektórzy na to narzekają i wyprowadzają się do wielkich miast,
gdzie porywa ich i unosi nurt
wartkiego życia. Jedni umieją
pływać, inni nie. Po latach wielu
z nich wraca do miasteczek, potłuczeni o brzegi rwących potoków ulotnych zjawisk zaczynają
doceniać nierychliwy tryb życia
małych miasteczek.
Czasami myślę o babci Adeli,
urodzonej pod koniec XIX wieku

i zmarłej pod koniec XX. Przeżyła niespotykaną wcześniej eksplozję wydarzeń, od bicykla, na
którym przejeżdżał panicz i ułanów na konikach, po lądowanie
na księżycu, telewizję i broń laserową. Do tego oczywiście
dwie albo trzy wojny. Żyła jakby
na uboczu tych wydarzeń. Tego
zgiełku. Przychodziły zmiany
polityczne, rewolucje, prądy
umysłowe i literackie, w sztuce i
muzyce, przychodziły i odchodziły, a ona szła na ogródek i uprawiała ziemię, gadała z żywiołem,
jak nazywała ptactwo domowe.
Patrzeliśmy na siebie z dwóch
różnych światów, chociaż zapewne z jednakowym politowaniem; my młodzi nie rozumieliśmy jej przywiązania do tradycji
uważając to za nieuleczalne zacofanie i prymitywizm, ona zapewne używała tradycyjnych objaśnień naszych zachowań w
stylu – młodzi muszą się wyszumieć. Wyszumieliśmy się. Konsumując po drodze niezliczone
ilości nowinek, tysiące książek,
płyt z tysiącem nurtów muzycznych, dzieł niezliczonych prądów
artystycznych, filozoficznych,
naukowych. Wyszumieliśmy się
– chcielibyśmy przyznać po latach rację babci, ale... jej już nie
ma.
Podobnie jest z małymi i dużymi miastami. Ktoś, kto wyjechał
i wraca po latach chętnie odwiedza miejsca, gdzie spędził dzieciństwo. Dróżki, krzaki, drzewa,

Dziêkujê

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich obywateli
Łobza, Reska i okolic, całego społeczeństwa, a w szczególności
moim klientkom za wsparcie duchowe i słowa otuchy. Dla
wszystkich osób, którym nie był
obojętny mój los.
Najcenniejsze, że mój artykuł w „Tygodniku Łobeskim”
obudził Państwa myślenie, że
wartością człowieka nie jest
władza, pieniądze, lecz dobroć i
kultura. Dziękuję swojej rodzi-

nie, mamie, siostrom, za wsparcie
mnie w trudnych chwilach. Kultury człowieka nie da się zmierzyć
żadną wartością materialną. To
coś, co w sobie mamy bez względu
na wykształcenie, stanowisko,
pieniądze.
Tak mało w dzisiejszym świecie
dobroci, słów – proszę, przepraszam.
Najpierw była rozpacz, potem
agresja, teraz żal. Nikt nie zwróci mi
łez i nieprzespanych nocy. Pieniądze
są ważne, ale to nie wszystko. One

domki, podwórka, żeby zobaczyć siebie, skąd wyszedł i dokąd doszedł. To wszystko przypomina przecież to dziecko, które marzyło i pragnęło. Wracamy
i tych miejsc nie ma. Nie ma
parku, bo ktoś go wyciął i spieniężył, nie ma kina, nie ma plaży,
bo zarosła, nie ma pola, bo stoją
domy, nie ma restauracji, bo jest
market, nie ma łąk, bo są uprawy
za unijne dotacje, nie ma lip, bo
wycięli, nie ma tego zapachu pól,
bo śmierdzi.
Małe miasteczka dopadł
wielkomiejski rak – żądza pieniądza. Kiedyś ta żądza rozlewała
się głównymi nurtami wielkomiejskich arterii. Ale ten świat
widocznie zubożał, skoro dostrzeżono małe miasteczka jako
pole do podboju, rynek, z którego
można wycisnąć zyski.
Tradycja jest zbyt krucha, by
mogła obronić się sama. Jej miejsce zajmuje market. Symbol
współczesnego kościoła dla upadłej klasy robotniczej, jaką w tym
kraju przez lata wyhodowano.
Symbol nowej klasy konsumenckiej, jaką hodują w świecie wielkie koncerny i ideolodzy demokracji. Demokracji która przyniosła wolność. Wolność oglądania 24 kanałów na raz. Wolność
posiadania karty bankomatowej i
jej używania. Wolność pójścia w
niedzielę do marketu.
Czasami widzę babcię Adelę
jak śmieje się i swoimi bezzębnymi
ustami szepcze: durak, oj durak.

są potrzebne do życia, przetrwania. Dla jednego celem jest samochód, dom, dla drugiego zapłacone
rachunki.
Nie rozumiem, dlaczego władze
ze mną walczą, a nie pomagają. Nie
mam nic przeciwko konkurencji,
tylko nie takiej i na takich zasadach. Niech każdy ma równe szanse. Na cudzym nieszczęściu nie da
się zbudować innego szczęścia.
Moja mama mówiła: - Żyj tak, by
nikt przez ciebie nie płakał.
Dorota Safiejko
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Sprostowanie
W „Tygodniku Łobeskim” nr
13 (221) z dnia 28.03.2006r. w artykule pt. „Ulica Chopina będzie
jednak remontowana” (nadtytuł
„Szkoły - nie, ulica - tak”) autor
artykułu „włożył” w moje usta
słowa, których ja absolutnie nie
powiedziałem, tj. „Wiceburmistrz
Ryszard Sola próbował połączyć
inwestycję drogową z oświatową
mówiąc, że ul. Chopina dzieci
chodzą do szkół”. To, że jest to
nieprawdą, można sprawdzić w
protokole z sesji.
Z poważaniem Z-ca burmistrza Łobza Ryszard Sola
Od redakcji: O dzieciach chodzących ul. Chopina do szkoły,
co jest zresztą prawdą, mówiło na
sesji kilka osób, i byliśmy przekonani, że jedną z nich był również
wiceburmistrz Sola. Pamięć jest
zawodna. Bijemy się w pierś i
przepraszamy za pomyłkę.

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org
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Ceny za wodê i œcieki nie wzros³y

Ko³o koœcio³a powstanie sklep Polomarketu

TRADYCJA MARKETÓW

(ŁOBEZ) Widoczna na zdjęciu restauracja „Tradycja” już niedługo przejdzie do historii. Na jej
miejscu, jeszcze w tym roku, ma
powstać sklep sieci Polomarket.
Restauracja „Tradycja” państwa Szubów została zamknięta
pod koniec ubiegłego roku. Nie
odbył się nawet tradycyjny Sylwester. Jak się wczoraj dowiedzieliśmy, obiekt został sprzedany firmie Polomarket, która chce
postawić w tym miejscu sklep
spożywczy.
- Kiedy? Jeżeli załatwimy
wszystkie formalności i uprawomocni się dokumentacja. Na pewno jeszcze w tym roku. - powiedział nam radca prawny Polomarketu Piotr Wujków.

- Wydana została decyzja dotycząca przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na pana Tadeusza
Szubę. - powiedział nam kierownik
Wydziału Inwestycji w urzędzie
miejskim w Łobzie Bogdan Idzik.
Podobny sklep w ubiegłym roku
firma postawiła w centrum Drawska
Pomorskiego. Jak nam powiedział
radca Wujków, obiekt nie będzie w
całości wyburzony, lecz zostaną wykorzystane pewne jego elementy.
Trawnik znajdujący się przed restauracją zostanie zamieniony na parking
ogólnego użytku. Wujków powiedział, że firma Polomarket jest w całości polską siecią sklepów.
- Nie jesteśmy dyskontem. - podkreślił. Firma mieści się w małej miejscowości Giebnia pod Inowrocła-

W sprawie naruszania praw pracowniczych

Œledztwo
w „Biedronce”
(ŁOBEZ) Głośna sprawa naruszania praw pracowniczych w marketach ma swój finał w postaci ogólnopolskiego śledztwa w „Biedronkach”. Sprawa dotarła również do
Łobza. Na zlecenie Prokuratury w
Gliwicach, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie, policjanci łobescy prze-

słuchują pracowników sklepu „Biedronka” w Łobzie.
- Przesłuchaniem nie są objęci
kierownicy sklepów. - powiedział
nam rzecznik prasowy KPP w Łobzie
komisarz Andrzej Sarnowski. Do
komendy zgłaszają się również byli
pracownicy tego marketu, by złożyć
zeznania w tej sprawie.
KAR

Str. 3

wem. Ma już ponad 155 sklepów. W
naszym regionie chce je wybudować
w Świnoujściu, Szczecinku, Polanowie i Złocieńcu.
Pan Tadeusz Szuba już raz sprzedał teren w Łobzie pod dyskont Netto.
Podobnie było w Świdwinie, gdzie odsprzedał pawilon w centrum miasta i
również stoi tam market Netto. Jak się
dowiedzieliśmy, sprzedał również budynek w Złocieńcu, ale tam ma powstać sklep Polomarketu. W ubiegłym
roku głośna była sprawa umorzenia
przez burmistrza Marka Romejkę zaległości podatkowych panu Szubie, co
umożliwiło mu wykup sklepu przy ul.
Browarnej. Po zamknięciu sklepów
pani Grażyna Zaręba – Szuba została
kanclerzem oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. KAR

Rachunki bez zmian
(DOBRA) Na wniosek
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dobrej rada miejska uchwaliła przedłużenie
na ten rok obowiązywania
cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła na
sesji, że podwyżka cen nie
jest konieczna, gdyż wysokość uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów
przez ZWiK w roku ubiegłym nie stanowi
podstawy do ich
zmian. Ceny pozostają więc takie jak
były; za wodę 1,82 zł
i 2,22 zł za ścieki. (r)
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Komisja wnioskuje
o nieudzielenie absolutorium
(ŁOBEZ) Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Łobzie na posiedzeniu w dniu 27 marca 2005 roku w składzie: Leszek Gajda, Barbara Kordyl,
Bogdan Miłek, Bogdan Górecki, (nieobecny - Romuald Dubicki) dokonała
oceny wykonania budżetu gminy
Łobez za rok 2005 na podstawie przedłożonego przez Burmistrza Łobza
sprawozdania wraz z załącznikami.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Łobzie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za
2005 rok postanowiła, głosami 3:1, negatywnie zaopiniować wykonanie budżetu za ten rok. Zwróciła się również do
Rady Miejskiej z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Łobza
z tytułu wykonania budżetu za ubiegły
rok. Burmistrz Marek Romejko zapoznaje się z wnioskiem i ma udzielić odpowiedzi. Radni czekają również na stanowisko RIO, do której trafił wniosek.
Wniosek będzie głosowany przez całą
radę na sesji w dniu 24 kwietnia. Komisja
we wniosku zamieściła także uzasadnienie, które publikujemy poniżej
1. Uchwalony przez Radę Miejską
budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 24.732.179. Dochody
wykonano w kwocie 24.738.193 zł, co
stanowiło 100 % planu, w tym planowane dochody własne na kwotę
11.115.300 zł, wykonanie w kwocie
11.176.783 zł, co stanowi 100,6 % planu. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów własnych jedynie z majątku
Gminy odbiega od zaplanowanych, co

jest wynikiem błędnych założeń przy
planowaniu budżetu.
2. Uchwalony przez Radę Miejską
plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 24.263.179 zł. Wydatki
zrealizowano w kwocie 24.059.249 zł,
co stanowi 99,2 % ogółu planu. Zaznaczyć należy, że część zmian w budżecie
dokonywana była zarządzeniami Burmistrza w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Miejskiej
(przesunięcia w rozdziałach i paragrafach w poszczególnych działach.).
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 1.702.587 zł, co
stanowiło 7,0 % ogółu planu wydatków.
Wydatkowano
kwotę
1.650.542 zł, co stanowi 96,9 %
planowanych wydatków na inwestycje.
4. Na wydatki bieżące
budżetu zaplanowano kwotę
22.560.592 zł, zrealizowano
wydatki
w
kwocie
22.408.707 zł, co stanowi
99,3 % ogółu planu.
5. Planowano nadwyżkę budżetową w kwocie 469.000 zł. Uzyskano
678.944 zł. Ponad planowaną kwotę
nadwyżki 209.944 zł przeznaczono na
pokrycie deficytu z lat ubiegłych.
6. Zadłużenie Gminy na koniec
2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło kwotę 3.855.912 zł z
terminem spłaty w 2006 roku i latach następnych.
7. Gmina na 31 grudnia 2005 roku nie
posiadała wymagalnych zobowiązań z
terminem płatności do 31 grudnia 2005

roku z tytułu np. dostaw towarów i
usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
8. Skutki obniżenia górnych stawek
podatków za 2005 rok wyniosły
871.416 zł. Skutki udzielonych ulg,
umorzeń, zwolnień z podatków w 2005
rok wyniosły 495.118 zł. Łącznie stanowi to kwotę
1.366.534
zł, tj.

16,8 % zrealizowanych podstawowych podatkowych dochodów.
9. W dyskusji członkowie Komisji
podnosili, że wydatki budżetowe Gminy były wykonywane z naruszeniem
art. 35 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

póz. 2104). Nieprawidłowości dotyczą
wydatków w dziale 700, rozdział 70004
i 70005 oraz w dziale 853 i dziale 750,
rozdział 75095R oraz umorzeń i ulg
podatkowych. Zdaniem Komisji umorzenia i ulgi podatkowe nie zawsze były
uzasadnione. Szczegółowe informacje
dotyczące wyżej wskazanych nieprawidłowości zawarte są w protokołach
Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczących realizacji budżetu w 2005 roku.
10. Zdaniem Komisji Rewizyjnej
wyrażonym w przyjętym wniosku,
powyższe daje podstawę do wyrażenia
negatywnej opinii o realizacji budżetu
Gminy za 2005 rok i wystąpienia do
Rady Miejskiej z wnioskiem o nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi Łobza.
11. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że większość zmian “czyszczących” budżet została dokonana zarządzeniami Burmistrza, przykładem
czego mogą być przeksięgowania w
rozdziale 75095R.
Dokonane przez Burmistrza umorzenia i zastosowane ulgi podatkowe
nie zawsze znajdują potwierdzenie w
dokumentacji dotyczącej tych decyzji.
Ze zgromadzonych w sprawach dokumentów i informacji nie wynika, na
czym polegał ważny interes podatnika
(art. 67 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr
137, poz. 926 ze zmianami).
(r)

Hala sportowa zamkniêta do koñca miesi¹ca

Szwankowa³o ogrzewanie,
Jednog³oœne absolutorium teraz wentylacja
dla burmistrza Konarskiego
(WĘGORZYNO) Jednym z ważniejszych punktów obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie było głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta. Wcześniej poszczególne komisje zapoznały się ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Budżetowo – Gospodarcza oceniła sprawozdanie pozytywnie, zwracając jednak
uwagę na niski poziom wydatków na inwestycje w
ubiegłym roku. Stwierdzono poprawę wyniku finansowego o 1421864 zł, na co złożyło się niewykorzystanie przeznaczonych na wydatki 921.553 zł oraz
zwiększenie dochodów gminy o 500.311 zł.
Nadwyżka budżetowa wyniosła 905.474 zł.
Warto przypomnieć, że w ubiegłorocznych planach dotyczących budżetu przewidywano niedobór w wysokości 516.390 zł. Pozostałe komisje dokonały podobnej oceny, jednocześnie wysuwając
wniosek o udzielenie absolutorium. Wobec tak jednomyślnych opinii i pozytywnej oceny z RIO głosowanie było właściwie formalnością. Za udzieleniem
absolutorium głosowali wszyscy obecni radni. (gp)

(DOBRA) Po wydarzeniach jakie miały miejsce w Katowicach, Urząd
Miejski w Dobrej zdecydował o przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli
hali sportowej pod kątem
zgodności jego wykonania ze sztuką budowlaną.
Okazało się, że trzeba
uzupełnić pęknięty tynk i zainstalować
wentylatory.
Kłopoty z halą, która miała być
wielkim sukcesem byłego burmistrza
Wiesława Bernackiego, ciągną się od jej
otwarcia. Najpierw okazało się, że podłączone do gimnazjum ogrzewanie nie
jest wydolne. Jak ogrzewano szkołę, to
było zimno w hali, jak ogrzewano halę,
to było zimno w szkole. Dopiero wymiana pieca rozwiązała problem.
Teraz po kontroli przeprowadzonej
przez byłego kierownika budowy okazało
się, że trzeba jeszcze wykonać instalację
wentylacyjną. Pojawiły się pęknięcia
tynku, ale nie są one groźne. Ekspert potwierdził poprawność wykonania całego obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną.

- W zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej wystąpiła konieczność montażu czterech brakujących
wentylatorów oraz otworów pod
oknami (tzw. nawietrzaków podokiennych) mających na celu poprawę cyrkulacji powietrza w obiekcie
hali. Ponadto przy okazji remontu,
po ogólnych oględzinach obiektu postanowiliśmy wykonać prace konserwacyjne, w tym uzupełnienia tynków oraz prace malarskie. Całość
prac zostanie wykonana w terminie
do końca kwietnia br. i sfinansowana
z budżetu gminy. Na okres remontu
obiekt hali został zamknięty. - powiedział nam sekretarz urzędu Robert Dudziec.
KAR
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W Dobrej z teatrem na ty

(DOBRA) Od 2000 roku Gimnazjum w Dobrej współpracuje z
Teatrem Polskim w Szczecinie.
Aktorzy tego teatru prowadzą
w naszej szkole zajęcia, przybliżające uczniom historię teatru i
największe dzieła wystawiane

CMYK

na scenie. Spotkania teatralne
mają postać wykładu, prezentacji i pokazu gry aktorskiej.
Ważną częścią jest zawsze
czynny udział uczniów, którzy
wchodzą w role aktorów, czytając fragmenty scenariuszy,

ubrani w oryginalne kostiumy
teatralne i używając oryginalnych rekwizytów z teatru.
Dzięki takiej formie edukacji
gimnazjaliści co miesiąc obcują z
teatrem bez konieczności wyjazdu do Szczecina, co (ze względu

na koszty) nie jest możliwe ze
wszystkimi uczniami w klasach.
Wymiernym efektem współpracy z Teatrem Polskim są też
wejściówki na sztuki teatralne dla
młodzieży, występującej podczas
teatralnych inscenizacji.

CMYK
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Ku czci Jana Paw³a II w Radowie Ma³ym

PrzywieŸli g³az,
ufundowali tablicê

Firma handlowo usługowa “Trójka” w
Węgorzynie zatrudni: 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
“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
Zakład Usług Leśnych, Drzewnych
“Maxlas” 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 pro-

(RADOWO MAŁE)
5 marca br. w
Radowie Małym
odbyły się uroczystości związane z rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II. Papieżowi poświęcono pamiątkową tablicę na placu przy kościele, nazwanym jego imieniem.
Uroczystości rozpoczęła akademia
zorganizowana w gimnazjum, przez
młodzież i nauczycieli. Pojawili się na
niej przedstawiciele władz z wójtem
gminy Józefem Wypijewskim. Powiat
reprezentował wicestarosta Wiesław
Bernacki. Przybyło wielu gości z Radowa i okolicznych miejscowości. W uroczystościach wziął udział biskup Marian Błażej Kruszyłowicz.
Po powitaniu obecnych przez przewodniczącego rady gminy, proboszcza
i dyrektora szkoły, rozpoczęto akademię zainspirowaną naukami wielkiego
Polaka. Centralnym punktem sceny,
wokół którego rozgrywało się przedstawienie, był duży biały parasol, symbolizujący osobę Karola Wojtyły. Stojące
pod nim dzieci trzymały niebieskie parasole z umieszczonymi na nich słowami, wyrażającymi sens nauk papieża.
Każde z nich dziękowało zmarłemu za
głoszone prawdy i własnymi słowami
opisywało ich sens. Wystąpienia prze-

platane były oryginalnymi przemówieniami Jana Pawła II odtwarzanymi w
oprawie muzycznej oraz śpiewem dziecięcego chóru. Całość sprawiała podniosły, pozbawiony jednak zbędnego
patosu nastrój. Dzieci, pomimo tremy
widocznej przed rozpoczęciem akademii, wypadły bardzo naturalnie.
Drugim punktem uroczystości było
wystąpienie biskupa Kruszyłowicza,
reprezentującego archidiecezję szczecińsko – kamieńską. Biskup wyraził zdziwienie, ale jednocześnie podziw dla wystawionej akademii. Wspominał papieża
z czasów swoich studiów teologicznych
i pobytu w Rzymie w 1978 roku. Mówił
także o momencie śmierci i uroczysto-

ściach pogrzebowych, których był
świadkiem i uczestnikiem. Wspominał
jego ogromne znaczenie dla nas wszystkich, a szczególnie dla Polaków.
Wystąpienie biskupa zakończyło pierwszą część obchodów, po
której nastąpiła przerwa i msza koncelebrowana przez księży i biskupa
w szkolnej hali. Uroczystości zakończyły się na placu Jana Pawła II,
na którym dokonano poświęcenia
kamienia i tablicy. Przedstawiciele
władz, parafii i miejscowej ludności
złożyli kwiaty, po czym proboszcz
podziękował wszystkim obecnym i
tym, którzy pomogli w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia. (gp)
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Babcia przegoni³a, ale wyci¹gnê³y 2300 z³ s¹siadowi

Uwaga na Cyganki
(NIEGRZEBIA) Wielokrotnie pisaliśmy o okradaniu starszych ludzi
przez Cyganki. Tym razem babcia nie
dała się nabrać, więc poszły do sąsiada.
Można powiedzieć, że Cyganie
żyją z kradzieży. Przynajmniej ich
część. Często pisaliśmy o przypadkach nachodzenia przez nich starszych
osób, gdzie pod pozorem załatwienia
jakiejś sprawy lub sprzedaży czegokolwiek dokonywały kradzieży pieniędzy. Tym razem zawitali na „występy”
do Niegrzebii, małej wioski pod
Łobzem.
Był 6 kwietnia, tuż przed południem. Cyganki weszły do jednego z
domów, do starszej kobiety, pod pretekstem ustalenia czyjegoś adresu. Babcia jednak nie dała się nabrać i przegoniła
je. Jednak te nie zrezygnowały. Okazja
czyni złodzieja, czasami wystarczy im
uchylić drzwi i ściągnąć kurtkę lub torebkę z wieszaka. Tym razem pecha
miał sąsiad babci, pan Ryszard W., który zostawił klucz w drzwiach i wyszedł
na chwilę. Takie zachowania nie są odosobnione, gdyż ludzie na wsi żyją w
poczuciu bezpieczeństwa panującego
w wiejskich społecznościach.
Cyganki mogły otworzyć drzwi i w
mgnieniu oka przeszukać kieszenie
spodni pozostawionych w korytarzu.
Zginęło 2300 zł. Pokrzywdzony powiadomił policję, ta zaś ustaliła, że najprawdopodobniej pieniądze ukradły
właśnie one: jedna w wieku około 40 lat,
około 160 cm wzrostu, w jasnej kurtce
z kapturem; druga młodsza, około 30.,

była w ciemnej kurtce i spodniach. Odjechały czerwonym autem.
Nam pozostaje reagować na ich
pojawienie się wzmożoną uwagą na
swoje mienie. Także na mienie sąsiadów. Wystarczy czasami wyjść za nimi
na korytarz i popatrzeć, co robią lub
wejść za nimi do sąsiadów, zwłaszcza
ludzi starszych i przypatrywać się
wszelkim poczynaniom. To może ich
skutecznie odstraszyć.
KAR

Urzêdnicy
bêd¹ uczyæ
siê jêzyków
(POWIAT) Na ostatniej sesji
powiatu radni przegłosowali, dodaną do porządku obrad uchwałę,
dotyczącą przystąpienia pracowników samorządowych do programu nauki języków obcych. Program sfinansowany będzie w całości z funduszy unijnych, przeznaczonych na edukację językową
osób mających już zatrudnienie.
Prowadzi go jedna ze szczecińskich firm, która program napisała
i wystąpiła o fundusze. Z szansy
skorzystać ma 120 pracowników
starostwa i innych jednostek samorządowych. Za roczny kurs nie
poniosą żadnych opłat.
(r)

Wszystkim
klientom
Autexu ¿yczê
zdrowych
i radosnych
Œwi¹t
Wielkanocnych
Bogdan Przyby³a

W imieniu firmy Robert Bosch sp. z o.o. dziękuję Henrykowi
Mikulskiemu za udostępnienie hali warsztatowej na potrzeby
szkolenia mechaników.
Bogdan Przybyła

Polecam usługi w Zakładzie Napraw Pojazdów Samochodowych
Henryka Mikulskiego w Łobzie, przy ul. Niepodległości 25

Blacharka samochodów osobowych i ciężarowych
Mechanika pojazdowa
Konserwacja nadwozi
Auto Myjnia, także podwozi samochodowych
Lakierowanie - mieszalnia lakierów „Lechler”.
Tel. 091 397 4709
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Drugie szkolenie mechaników

Przyjechali nawet z Kołobrzegu

szone są o kontakt z pośrednikiem pracy
pod numerem telefonu (091)577-70-30
Hotel “Alga” w Świnoujściu zatrudni:
Kelnerkę Tel. (091)321-39-38
Zakład Usługowy A. Kamińska w
Łobzie zatrudni: Robotnika drogowego z uprawnieniami do obsługi walca
Tel. 502-581-472
P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza Tel. (091)3914-548
Firma “Eurotransport” w Gryficach
zatrudni: Kierowcę kat. C+E
Tel. (091)38-425-27
P.H.U. “Fair – Play” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel. (091)397-43-20
Provident Polska S.A w Łobzie zatrudni: Kierownika ds. rozwoju
Tel. 608-660-259
F.U.H. “Trrrek” w Nowogardzie zatrudni: Mechanika samochodowego
Tel. (091)39-23-887
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Resku zatrudni: Kierowcę kat.D, Psychologa Tel. (091)38-42-616

(£OBEZ) Pod koniec marca odby³o siê w £obzie drugie szkolenie
mechaników samochodowych. Pomys³ pana Bogdana Przyby³y na
profesjonalne szkolenie oraz zapoznawanie z nowinkami
technicznymi w bran¿y samochodowej zainteresowa³ ludzi nawet
z oœciennych powiatów.
Na zorganizowane po raz drugi
szkolenie przybyło około pięćdziesięciu osób. Pojawili się po raz
pierwszy mechanicy z Kołobrzegu.
Dojechali także z Drawska Pomorskiego, Złocieńca, Kalisza Pomorskiego. Sala była pełna, prawie pięćdziesiąt osób. Panowie Sławomir

Kosek i Grzegorz Dąbrowski z warszawskiej centrali Boscha mówili o
produktach i najnowszej technologii, głównie diagnostycznej. Przywieźli ze sobą tester KTS 650, który
zczytuje z komputera błędy wykryte
podczas diagnozy układów samochodowych.

Rozstrzygniêto konkurs ofert

“Martyna” Marta Lipka zatrudni na
terenie powiatu łobeskiego:
Ankietera, Kierownika zespołu
Tel. 661-667-760

Pieniądze dla
„Badmintona” i „Karasia”

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.

(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w
zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w SP Bełczna
oraz organizację zawodów rekreacyjno – wędkarskich w gminie
Łobez na 2006 rok.
Komisja konkursowa dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym poprzez

wypełnienie kart oceny formalnej
i merytorycznej stwierdzając, że
złożone oferty spełniają warunki
określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja po dokładnej analizie
ofert postanowiła udzielić dotacji
w wysokości 4 tys. zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego “Badmintona” w Bełcznej oraz dla Koła
PZW “Karaś” w Łobzie w wysokości 500 zł.
(r)

Największe zainteresowanie
wzbudził przywieziony diagnoskop, który na pokaz uruchomiono w zakładzie pana Henryka Mikulskiego. Mechanicy uczyli się,
jak diagnozować elektronikę aut.
Szkolenia są reakcją na szybko
zmieniające się, coraz bardziej
nowoczesne rozwiązania stosowane w samochodach. Mają
przygotować tutejszych mechaników do zachodzących zmian,
by sprostali konkurencji i utrzymali się na rynku.
KAR

Dobra ma siê
powiêkszyæ
(DOBRA) 31 marca Rada Miejska
w Dobrej podjęła uchwałę w sprawie
wystąpienia do MSWiA z wnioskiem o
włączenie części obrębu Bienice w granice miasta.
10 i 11 sierpnia ubiegłego roku, na
wspomnianym terenie zorganizowano
konsultacje społeczne, nadzorowane
przez Urząd Miejski w Dobrej, w których większość głosujących opowiedziała się za włączeniem części obrębu
Bienice w granice miasta Dobra. (r)

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

Rozmowa z sołtysem Runowa:
Bernardem Dmochowskim
Kontynuując rozpoczęty kilka
tygodni temu cykl zajęliśmy się tym
razem sprawami Runowa w gminie
Węgorzyno. O miejscowości rozmawialiśmy z sołtysem Bernardem
Dmochowskim.
Grzegorz Paciorek – Jak długo
jest pan sołtysem?
Bernard Dmochowski – Jakieś
szesnaście lat i zamierzam kandydować w następnych wyborach, o ile
ludzie wyrażą taką chęć Jestem również prezesem miejscowej OSP.
G.P. - W niektórych miejscowościach brakuje sprzętu strażackiego,
w innych chętnych do służby. Jak
wygląda to w Runowie?
B.D. - Jeżeli chodzi o ludzi to nie
możemy narzekać. Mamy 18 czynnych członków, wśród których jest
sporo młodzieży. Ja jestem najstarszy w straży. Braki natomiast dotyczą sprzętu. Brakuje nam rękawic,
butów, kasków. Mamy jednak w
najbliższym czasie otrzymać
pewną ilość sprzętu z gminy.
G.P. - Czy na terenie wsi istnieje świetlica?
B.D. - Mamy świetlicę strażacką, którą sami zrobiliśmy cztery
lata temu. Wykorzystaliśmy na to
pieniądze przyznawane nam co roku
przez gminę na fundusz sołecki. W
jednym roku zrobiliśmy dach, w drugim wnętrza, potem płot, i tak dzięki
pracy własnych rąk udało się nam ją
zbudować. Odbywają się w niej
wszelkie okolicznościowe imprezy,
wesela, dzień strażaka.
G.P. - Czy jest tam ktoś zatrudniony na stałe?
B.D. - W tej chwili dziećmi i młodzieżą zajmuje się pracująca tam od
14:00 do 18:00 stażystka, zatrudniona przez gminę. Co rok pracuje tam
inna osoba, nie mamy nikogo na stałe.

G.P. - Na co w tym roku planujecie przeznaczyć pieniądze?
B.D – Myślę, że będzie to plac
zabaw lub boisko do piłki nożnej, ale
o tym zadecydują mieszkańcy. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy moglibyśmy zadaszyć scenę taneczną przy
świetlicy. Nie możemy jednak tego
zrobić z uwagi na przepis mówiący, że
teren leżący do 8 metrów od osi jezdni
należy do drogi i nie można nic tam
budować. Rozmawialiśmy na ten temat z burmistrzem i architektem i
może jednak
coś z tym
z r o b i m y.
Być może
zada-

szymy połowę sceny. Co roku udaje
się nam wykorzystać w całości przeznaczane dla nas pieniądze. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to możemy
również liczyć na pomoc gminy. Generalnie współpraca z nimi układa się
nam dość dobrze, zwłaszcza, że możemy liczyć na pomoc ze strony naszej radnej.
G.P. - Jest to wieś popegeerowska,
czy dożo osób nie ma tutaj pracy?
B.D. - Ci, którzy nie chcą pracować to i tak pracy nie znajdą. Część
młodych ludzi pracuje w Szczecinie,
część w innych prywatnych zakładach. Także jakoś ludzie sobie radzą.
G.P. - Dziękuję za rozmowę.

To miejsce
czeka na TTwoj¹
woj¹
reklamê

Œladem naszych publikacji...
Mieszkańcy sołectwa Bonin, Budziszcze zdegustowani wypowiedzią sołtysa Waldemara Zakrzewskiego z cyklu ramówek „Problemy małych miejscowości”, pragną skomentować wypowiedzi sołtysa.
Uważamy, że nasz sołtys jest osobą niekompetentną, aby wypowiadać się
na temat istniejących problemów we wsi Bonin i Budziszcze, ponieważ jest to
osoba nieinteresująca się i nie znająca problemów mieszkańców obu wsi. Otóż
sołtys twierdzi, że świetlica we wsi Bonin nie musi spełniać takiej roli, jak w
innych wsiach, bo jest niewiele dzieci i mogą biegać po krzakach. Dla informacji
sołtysa - przez ostatnie dwa lata dzieci przybyło i jest ich 21; może to niewiele,
ale jest to 1/4 mieszkańców sołectwa.
Pan Zakrzewski nie sprawuje tylko władzy jako sołtys, jest także pracownikiem fiskusa i zna doskonale sytuację materialną każdej rodziny, twierdząc,
że wszyscy są zamożni i dożywianie dzieci jest nie konieczne – jest kompletną
bzdurą i ułatwia życie sołtysowi.
Pan sołtys zaplanował kupno okna i drzwi do świetlicy, ale po ilości organizowanych imprez i wydanych pieniędzy sołeckich można stwierdzić, że zakupimy okno i drzwi do lasu - tak jak to się działo przez dwie kadencje sołtysa. (...)
Żyjemy jak w bajce, nikt nie szuka dziury w całym, a sołtys urozmaica nam
życie, wskrzesza się u nas czyny społeczne niczym w PRL-u dając lekcje historii
naszym dzieciom. Znamy również odpowiedź na pytanie: „Kto na burmistrza
Łobza”. Otóż najlepszym kandydatem byłby wzorowy sołtys Waldemar Zakrzewski – wspaniały ekonomista i menedżer, który uporałby się ze wszystkimi
problemami gminy mówiąc po prostu, że ich nie ma.
Z wyrazami szacunku mieszkańcy sołectwa Bonin
Od redakcji: Powyższa opinia wydaje nam się krzywdząca dla sołtysa Zakrzewskiego, którego wybraliście i który często zabiera głos na sesjach rady miejskiej w Łobzie, ale publikujemy ją jako głos ludzi, którzy mieszkają na miejscu
i wiedzą swoje. Takie spory i oceny rozstrzygają właśnie wybory.

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

NIEDZIELA PALMOWA
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Niedziela Palmowa

Poœwiêcili palmy i szli ulicami

(ŁOBEZ) Procesja w Niedzielę Palmową jest odtwarzaniem
uroczystego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy. Co prawda wjechał on na osiołku, a w Łobzie na
koniku jechał jeden z mieszkańców, ale w końcu ma to przecież
symboliczne znaczenie.
Niedziela Palmowa rozpoczyna
w kościele Wielki Tydzień – czas
wyciszenia, skupienia i przeżywania męki Chrystusa. Jest przygotowaniem do Świąt Wielkanocy i
zmartwychwstania Jezusa. Warto
zacytować fragment modlitwy z
takiej procesji; - Jak lud wierny
niegdyś z głębi serca rozścielał pod
nogi Jezusa swe szaty i gałązki
palmowe, tak i dziś my przez żywą
wiarę naszą przygotujmy Mu drogę, uprzątając z niej skałę zgorszenia i kamień obrazy, aby gałązkami
sprawiedliwości, czyli świętości
wewnętrznej zazieleniły się czyny
nasze przed Bogiem i wysłużyły
nam łaskę wstępowania w ślady
Tego, który z Bogiem Ojcem żyje
i króluje Bóg na wieki wieków.
Obrzęd ten wyobraża wejście
Chrystusa Pana do nowego Jeruzalem w niebiańskim królestwie.

Bramy do niego, zamknięte przez
grzech, otwiera nam swą Męką
krzyżową Zbawiciel.
W Niedzielę Palmową wierni
po wyjściu z kościoła w Łobzie

zebrali się na ulicy Browarnej,
skąd wyruszyli w procesję symbolizującą wejście Jezusa w Jerozolimy. Ulicą Kościuszki i Niepodległości przeszli przez miasto,

wracając do kościoła. Palmy przez
cały rok będą symbolizować narodziny. Tak jak jajka, które są również nieodłącznym symbolem tych
świąt.
(r) Foto Marcin Horbacz
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Z ¯YCIA POWIATU

Wielkanoc na kartkach pocztowych

Święta Wielkanocy stanowią okazję do przesłania życzeń rodzinie i znajomym. W kioskach można nabyć różne kartki religijne a także o tematyce
nieraz bardzo wesołej. Często kartki
posiadają różny format a nawet gotowe
napisy i nadawca ma wygodę, bo wpisuje tylko adres odbiorcy i swój podpis. Wśród swoich zbiorów posiadam
kartki o tematyce światecznej dotyczącej naszego powiatu. W 2001 roku
parafia rzymsko – katolicka wydała
kartki wykorzystując stare łobeskie
widokówki. Znane mi są cztery rodzaje
przedstawiające Chrystusa i starym

zdjęciem przedwojennym fragmentu
ulicy Niepodległości, kościoła parafialnego z lat pięćdziesiątych, młyna
nad Regą oraz ogólnym widokiem na
centrum miasta. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na działalność klubu młodzieżowego „Millennium”.
Także parafia w Węgorzynie wydała
kartkę z głównym ujęciem kościoła.
Kartka ma charakter historyczny bo
obecnie kościół posiada już inny
wygląd. Ostatnio dobudowano wieżę
i tylko z kartki można dowiedzieć się
jaki przedtem obiekt miał wygląd.
Zbigniew Harbuz

Problem
pañstwa
Jasiñskich

(ŁOBEZ) Od 1999 roku
trwa, jak na razie bezowocna, walka państwa
Henryka i Haliny Jasińskich o godne warunki bytowania.
Mieszkanie
mieszczące się w budynku
nr 29 na ulicy Generała Józefa Bema, zamieszkane
przez nich od czterdziestu
lat, wymaga remontu, a
przynajmniej odgrzybienia. Mimo wielu pism, decyzji podjętych przez
gminę i zarządcę lokalu
mieszkanie jest nadal zagrzybione, a w piwnicy co jakiś czas
pojawia się woda. Cały budynek, w
którym mieści się mieszkanie, wymaga
remontu. Nieszczelny dach, brak rynien i niszczejąca elewacja z roku na rok
pogarszają warunki życia w kamienicy.
W sierpniu ubiegłego roku mieszkanie państwa Jasińskich odwiedzili
inspektorzy z urzędu miejskiego. Sporządzono protokół, w którym zawarto
między innymi informacje o zobowiązaniu się zarządzającego budynkiem
„Administratora”, do przedstawienia
projektu prac remontowych dotyczących budynku na 2006 rok. Od czasu
kontroli nie podjęto w mieszkaniu żadnych prac. Grzyb z roku na rok jest
coraz większy, mieszkanie traci na
wartości, a ponadto może spowodować pogorszenie stanu zdrowia podeszłych wiekiem lokatorów. Na kolejne
zaadresowane do burmistrza pisma
Jasińscy nie uzyskali do tej pory żadnej odpowiedzi. Państwo Halina i Henryk wiele razy probowali załatwić
sprawę osobiście i za każdym odpra-
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wiani byli z kwitkiem. Obiecywano im
spotkania, czekali, ale nikt nie przychodził.
Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie
miejskim, sprawa jest znana i poczyniono już pewne kroki. W ubiegły
czwartek w domu przy ulicy Bema
miała miejsce kontrola przeprowadzona przez dwóch pracowników urzędu,
w trakcie której stwierdzono konieczność naprawy niektórych elementów
budynku. Pracownicy gminy stwierdzili jednocześnie, że budynek znajduje się w miarę dobrym stanie. Sprawę
usunięcia grzyba z mieszkania pozostawiono w gestii lokatorów, stwierdzając jednocześnie, iż jego powstanie spowodowane mogło być niedogrzaniem i słabą wentylacją. W ciągu
kilku dni zarządca ma opracować plan
prac remontowych w tym budynku.
Sprawa komplikuje się dodatkowo z
powodu braku zgody części mieszkańców na remont. Jak na razie nic nie
wskazuje na poprawę sytuacji mieszkaniowej państwa Jasińskich. (gp)

EKOLOGIA
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Kurze ³by czy pierze?
Na internetowym forum ³obeskiej Platformy Obywatelskiej trwa
dyskusja na temat planowanych inwestycji Waltechu zwi¹zanych z
upraw¹ malwy pensylwañskiej i nawo¿eniem i odpadami z
„Drobimexu”. Przedstawiamy stanowisko w³aœciciela firmy Waltech
pana Ziemowita Walczaka i dwa komentarze forumowiczów do jego
stanowiska.
STANOWISKO WALTECHU
„W lokalnej prasie Łobeskiej ukazują
się artykuły na temat odpadów z Drobimexu. Jako właściciel firmy Waltech
chciałbym wyjaśnić, co jest prawdą a co
nie. Prawdą jest, że firma Waltech poddzierżawia gruntu rolne o pow. 92 ha od
firmy Nowamyl. Prawdą jest, że na dzierżawionych gruntach będzie założona
plantacja Malwy Pensylwańskiej – jako
źródło biomasy. Obecnie na powierzchni
20 ha została założona plantacja Malwy
Pensylwańskiej, która ma posłużyć jako
szkółka pod przyszłą wielkoobszarową
uprawę. Plantacja Malwy w gminie Łobez,
obręb Worowo, jest jedyną plantacją w
województwie zachodniopomorskim i
jest traktowana jako szkółka pod plantacje w całym województwie.
Prawdą jest, że firma Waltech chce
nawozić poddzierżawione grunty kompostem wytworzonym na bazie odpadów z
Drobimexu.
UWAGA: w skład kompostu wchodzą
takie odpady jak:
1. Osady ściekowe z zakładowej
oczyszczalni ścieków
2. Pierze
3. Wapno pokarbidowe
(inaczej mleczko wapienne)
4. Słoma
Wszystkie odpady są dokładnie mieszane i układane w pryzmy kompostowe
na terenie kompostowni w Drobimexie w
Szczecinie. Czas kompostowania wynosi
przynajmniej 7 miesięcy i przez cały ten
okres odpady te są przewracane z jednej

Łobez, dnia 5 kwietnia 2006r.

ZAWIADOMIENIE
Starostwo Powiatowe w
Łobzie informuje, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na terenie Powiatu Łobeskiego
przez firmę „WALTECH” Sp. z
o.o. Ziemowit Walczak z siedzibą w Warzymicach, zostało
zakończone.
Z materiałem dowodowym
w przedmiotowej sprawie
można się zapoznać do dnia 14
kwietnia 2006r. w siedzibie
Starostwa (Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
pokój nr 6) w godzinach od
7.30 do 15.30.
Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Zbigniew Pałubiak

płyty kompostowej na drugą w celu ich
natleniania i kompostowania.
W skład powyższego kompostu nie
wchodzą żadne odpady mięsne, fachowo
nazywa się je odpadami mięsno-kostnymi. Chciałbym podkreślić, że odpady
mięsno-kostne firma Drobimex odsprzedaje takim firmom jak FUTREX (hodowla zwierząt futerkowych).
Nieprawdą jest, że firma Waltech
chce nawozić grunty odpadami mięsnymi. Nieprawdą jest, że firma Waltech chce
przywozić jakiekolwiek odpady na pola i
tam je kompostować.
Podana w operacie ilość kompostu
(około 7,5 tys. ton/rok) jest to ilość
maksymalna kompostu, który może być
wytworzony, kiedy firma Drobimex, być
może za kilka lat, zwiększy produkcję.
Jednak nie oznacza to, że kompost ten w
całości przewidziany jest do zagospodarowania na polach k/Worowa.
Na dzień dzisiejszy na terenie kompostowni w Drobimexie gotowego kompostu za cały 2005 rok jest tylko 1500 ton.
Prawdą jest, że firma Waltech posiada
pozytywne opinie z:
1. Instytut Weterynaryjny w Poznaniu
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii z Łobza
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii ze
Szczecina
4. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
w Szczecinie
5. Instytut Gleboznawstwa i Erozji w
Puławach
6. Agencja Nieruchomości Rolnej Oddział
w Szczecinie.

Wszystkie opinie, są do wglądu w
gminie i powiecie miasta Łobez.
Prawdą jest, że w pierwszym postępowaniu administracyjnym gmina Łobez (Burmistrz Łobza), poprosiła o opinię prof.
Akademii Rolniczej w Szczecinie Edwarda Krzywego.
Profesor wydał opinię na temat możliwości rolniczego zastosowania powyższego kompostu. Zgodnie z opinią prof.
Krzywego przeprowadzone zostały ponowne badania kompostu i gleby przez
niezależne instytucje i ośrodki badawcze.
Badania te potwierdziły, że kompost
może być stosowany na gruntach rolnych
bez szkodliwości dla ludzi i środowiska.
Podsumowując, proszę wszystkich
zainteresowanych o uważne przeczytanie operatu. W operacie, jaki złożyłem w

Starostwie i Gminie, dokładnie opisano
zamierzenia firmy Waltech. Nigdzie tam
nie ma mowy o odpadach mięsnych, ani
o ich kompostowaniu na terenie gminy
Łobez. Niestety osoby niezorientowane
podały niesprawdzone informacje, które
wprowadziły niepokój wielu mieszkańców Łobza i okolic.
Doskonale rozumiem obawy mieszkańców, którzy pragną żyć w ekologicznej gminie. Zapewniam Państwa, że plantacje, które zakładam, będą temu służyć.
Póki co, jest „szum medialny” a podawane nieprawdziwe i niepełne informacje dezinformują lokalną społeczność,
dlatego przedkładam Państwu niniejsze
wyjaśnienie.
Z poważaniem Ziemowit Walczak
- właściciel WALTECHU”

Poniżej wpis Społecznego Komitetu Ochrony Przyrody
– Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Łobzie i jeszcze drugi głos:
„Panie Walczak. Proszę o skomentowanie informacji zamieszczonych w „Głosie Szczecińskim” z dnia 21.03.2006 r. w artykule Sławomira Włodarczyka „Awantura o kurze łby”, a w szczególności fragmentu: „- Jak zobaczyłam te pryzmy, w których aż się roiło od łbów i wnętrzności kurczaków, to mnie o mało szlag nie trafił
– piekli się pani Janina, mieszkanka Worowa. – Usypali to świństwo niedaleko
naszych zabudowań. Ohyda, smród i zaraza”. Do zdarzenia doszło jesienią ubiegłego
roku. Firma z Warzymic („WALTECH”) usypała w pobliżu wsi dwie pryzmy o
wymiarach 10 na 10 metrów i 2 metry wysokości”.
„Panie Ziemowicie, czy naprawdę tą malwę pensylwańską trzeba nawozić
kompostem z Drobimexu, przecież to nieprawda. Jestem prawie pewien, że
prawdziwy interes Waltechu polega na wywiezieniu badziewia z Drobimexu na
nasze pola, a nie z uprawy malwy. Pan doskonale o tym wie. Świadczy o tym
ilość pozytywnych opinii, które Pan przytacza w swoim komentarzu. Dziwię
się pozytywnej opinii powiatowego lekarza weterynarii. Chociaż, chyba się nie
dziwię. Teraz wiem, kto nam zafundował taką swoistą uprawę z Pensylwanii.
Panie Ziemowicie, niech Pan wskaże, czy gdziekolwiek na świecie ktoś tak
uprawia malwę nawożąc ją pierzem z kurczaków, dodaję, kompostowanym
pierzem. Pola Nowamylu już są w specyficzny sposób skażone smrodem. Jeżeli
ta malwa ma wyrosnąć, niech rośnie na tym, co już tam jest. Myślę, że dla malwy
jest to zdrowsze, niż to co proponuje Pan Ziemowit.”
(r)

List ekologów

Kolejny „ekologiczny” interes

Pod pozorem cięć prześwietlających i pozornej walki z nadmierną populacją ptaków jakaś
tajemnicza firma pozyskuje w
Łobzie cenny surowiec dla przemysłu farmaceutycznego obcinając młode pędy kasztanowców.
Okazuje się, że kora z gałęzi
kasztanowców służy do produkcji
leków i kosmetyków. Te piękne
drzewa atakowane są co roku
przez pasożytniczego chrząszcza
– szrotka kasztanowiaczka. Dlatego też są pod szczególną ochroną
w całej Europie.
Nasze kasztanowce zostały zaszczepione drogim specyfikiem,
który ma uchronić je przed niebezpiecznym chrząszczem. Niestety,
nie uchroni ich przed ludzką ignorancją i pazernością. Te dorodne
drzewa już utraciły piękny pokrój
koron i niszczone są nadal.
Śladami firm takich jak „Prima”,
„Waltech”, czy „Drobimex” pojawił

się w naszym powiecie kolejny przedsiębiorca żerujący na majątku gminy.
Usiłowaliśmy dociec kto i jakiej
firmie zlecił wycinanie zdrowych
gałęzi kasztanowców (suche dziwnym trafem omijano). Tajemniczy
wykonawca okazał tylko karteczkę z
nazwiskiem „Kozioryński”. Udaliśmy się do Urzędu Gminy w Łobzie,
by wyjaśnić sprawę, ale pan Kozioryński odmówił wglądu do dokumentów zlecających obcinanie
drzew. Twierdził, że zrobi to tylko na
polecenie burmistrza. Upór pana
Kozioryńskiego każe domniemywać, że takie dokumenty nie istniały.
Może ktoś nam wreszcie wyjaśni, w jakim celu w powiecie i gminie
istnieją stanowiska Inspektorów
Ochrony Środowiska, jeżeli osoby
powołane do tych funkcji nie wypełniają ustawowych obowiązków.
Przecież Ustawa o Ochronie Przyrody i Środowiska wyraźnie wskazuje,
że należy do nich ochrona roślinno-

ści i terenów zielonych na podległym im obszarze. Do nich też należy zabieganie o uznanie za pomniki przyrody dorodnych starych drzew, np. dębów przy ul.
Wojska Polskiego, okazałego jesionu przy dawnej rzeźni i innych
pięknych drzew.
Przypominamy, że z Ustawy o
Ochronie Środowiska wynika, że
nie tylko prywatni właściciele
drzew, ale i zarządcy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich mają obowiązek występować
do władz gminnych z wnioskiem o
wydanie zgody na wycięcie drzew
i tylko Burmistrz ma prawo podjąć
ostateczną decyzję. Występujący
o wycięcie drzew zobowiązani są
dołączyć do wniosku odpowiednią dokumentację, którą analizuje
i opiniuje Inspektor Ochrony Środowiska.
Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego w Łobzie
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INFORMACJE - REKLAMA

Wybory w³adz PO w £obzie

Ryszard Sola
nowym szefem PO
(ŁOBEZ)
5 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła
Platformy
Obywatelskiej
w Łobzie.
Wybory w
kole wpisują się w cykl spotkań
wyborczych, do władz wszystkich
szczebli w Platformie Obywatelskiej,
organizowanych na terenie całego
kraju. W trakcie zebrania członkowie
Kola PO w Łobzie podjęli uchwałę o
powołaniu władz powiatowych
Platformy Obywatelskiej. Z uwagi
na to, że na razie istnieje tylko jedno
koło PO w powiecie zdecydowano,
że zarząd powiatu będzie zarazem
zarządem Koła PO w Łobzie.
W sprawozdawczej części spotkania głos zabrali członkowie zarządu, którzy przedstawili efekty
swojej dotychczasowej pracy. W

drugiej, wyborczej części spotkania, dokonano wyboru nowych
członków zarządu. Dotychczasowy jej szef Wiesław Bernacki stracił fotel na rzecz Ryszarda Soli. W
skład nowego zarządu powiatowego weszli: przewodniczący - Ryszard Sola (leśnik z Łobza), wiceprzewodniczący - Wiesław Bernacki z Dobrej, członkowie zarządu - Arkadiusz Czerwiński z Reska
i Jan Zdanowicz z Radowa Małego,
sekretarz - Antoni Gutkowski z
Łobza oraz skarbnik - Mariusz
Wijatyk z Łobza. W dalszej części
spotkania wybrano przedstawicieli powiatu na regionalny zjazd PO.
Powiat łobeski będą reprezentować Ryszard Sola, Wiesław Bernacki, Arkadiusz Czerwiński i Mariusz Wijatyk. Wedle zapowiedzi
zebranych, w najbliższym czasie
Koło chce zająć się przygotowaniem list kandydatów w wyborach
samorządowych szczebla gminnego i powiatowego.
(r)
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Drogi fatalne, inwestorzy
niekompetentni
(RADOWO MA£E) Jednym z tematów poruszanych w czasie sesji
Rady Gminy by³ stan, w jakim znajduj¹ siê miejscowe drogi.
Wiele z nich jest w chwili obecnej
praktycznie nieprzejezdnych. Jeden
z radnych podając przykład drogi do
Mołdawina stwierdził, że wieś niedługo zostanie odcięta od świata z
powodu niszczenia nawierzchni
przez ciężkie samochody, wywożące
z lasu drzewo. Padły również głosy o
konieczności wypracowania porozumienia w tej kwestii z administracją Lasów Państwowych. Radny Remiśko komentując jakość wykonania dotychczasowych inwestycji drogowych powiedział, żeby
nie zatrudniać wykonawców, którzy

mają tylko „długie długopisy”.
Zwrócono uwagę również na brak
chodników i rowów melioracyjnych
przy wielu drogach.
Wójt stwierdził, że kwestia odbierania wadliwie wykonanych inwestycji kończy się dopiero po wykonaniu
przez inwestora wszystkich poprawek. Przedstawił także plany dotyczące infrastruktury drogowej. Możliwości są niewielkie z uwagi na szczupły
budżet. Gmina ma zamiar zbudować
odcinek przez Radzim o długości 1200
m razem z chodnikiem. Koszt inwestycji wyniesie około 100 tys. zł.
(r)
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Remis nie skrzywdzi³ nikogo

Każdy punkt jest ważny
ŒWIATOWID £obez – MEWA Resko 1:1 (0:1)

Światowid: Paweł Krystosiak –
Rafał Zielonka, Wojtek Krakus, Marcin
Mosiądz, Andrzej Sikora, Mariusz
Sroka, Piotr Kulczyński, Andrzej Jendrysiak, Piotr Kiełtyka (Kamil Kacprzak), Artur Andrusieczko, Kamil
Zych. Trener Stanisław Przybylak.
Mewa: Marcin Libiszewski – Da-

riusz Kęsy, Mariusz Błaszczyk, Arek
Pawłowski, Krzysztof Kulik, Mirek Pietrowski, Klaudiusz Wasiak, Damian Gabryś, Marek Gradus, Jacek Zgnilec, Michał Michalik, Marcin Pawłowski, Artur
Jędrzejczak. Trener Dariusz Kęsy.
Bramki: Mirek Pietrowski dla
Mewy i Piotr Kiełtyka dla Światowida.

Najazd na Z³ocieniec

W niedzielę 9 kwietnia 2006 r. grupa
rowerzystów z Łobeskiego Centrum Turystyki ruszyła na kolejną wyprawę rowerową. Szlakami Pojezierza Drawskiego.
Trasa rajdu: Łobez - Drawsko Pomorskie
- Gudowo - Linowo - Lubieszewo - Stawno
- Kańsko - Złocieniec - Darskowo - Rzęśnica - Suliszewo - Drawsko Pomorskie Łobez. Uff.
W Drawsku Pom. pod tankami spotkaliśmy się z miejscowymi cyklistami,
którzy tradycyjnie zjawili się całą
chmarą. Rowerzyści wszystkich miast
łączcie się.
Niewątpliwie najciekawszym elementem krajobrazu Pojezierza Drawskiego są
jeziora. Wielkie, niewielkie i malutkie, a
wszystkie malownicze. Brak listowia typowy dla wczesnej wiosny umożliwianie
podziwianie jezior w pełni. Byliśmy nad
jez. Lubie, Stawno, Kańsko i Darskowo.
Dwa razy pokonaliśmy Drawę.
Pogoda. Ach jaka kapryśna. Było i
słońce, i deszczyk. Jednak to porywisty
wiatr, właściwie to wicher, sprawił, że
wyprawa ta na niektórych odcinkach stała się rajdem ekstremalnym. W końcówce

zwłaszcza, gdy na przełaj, polną, błotnistą
drogą brnęliśmy pod wiatr. Dla bywalców
nie było to nic nadzwyczajnego. Jednakże
dla początkujących zapewne nie było to
najlepszą zachętą. Pozostaje tylko mieć
nadzieję, że te wybryki pogody nie miały
decydującego wpływu na morale nowo
wtajemniczonych. Jesteśmy wszakże
przekonani, że to kiełbaska z ogniska
pozostanie najważniejszym wspomnieniem z tego rajdu. A już na pewno dosiadanie żółwia i posiłek z koniem.
Ognisko było w zacisznym i tajemniczym miejscu nad brzegiem jeziora Kańsko, do którego dotarliśmy ścieżką
ukrytą w środku lasu. Nie ma nic lepszego
niż pieczona kiełbaska po wyczerpującej
jeździe rowerem.
... że byliśmy zmęczeni ... a ja lubię tak
najbardziej ....
Do zobaczenie na następnym rajdzie!
ZAPRASZAMY na cotygodniowe krótkie wycieczki rowerowe dokoła Łobza.
Spotykamy się w każdą środę o 16:00 na
pl. Spółdzielców.
Elżbieta Wiśniewska
- Łobeskie Centrum Turystyki

Łobescy kibice długo czekali na inaugurację piłkarską na stadionie przy
Siewnej. I chociaż ostatnio zawsze było
ich mało, to jednak przyszli z nadzieją,
że zobaczą odmieniony po zimie Światowid. Chyba nie zawiedli się, o czym
świadczyły oklaski żegnające zespół
po końcowym gwizdku sędziego.
Derby z Mewą zawsze były trudne
i taki był ten mecz. Nikt sobie nie odpuścił i zobaczyliśmy zażartą walkę na
całym boisku. Pierwsza połowa to gra
Mewy z dość porywistym wiatrem w
plecy i lekka przewaga w polu. Uwidoczniona została strzałem Mirka Pietrowskiego w długi róg bramki, który
zmusił Krystosiaka do wyciągnięcia
piłki z siatki.
0:1 dla Mewy i schodzący do szatni
Światowid żegnają obawy kibiców, czy
aby w drugiej połowie wytrzymają
tempo, znając możliwości Mewy do
lepszej gry w końcówkach meczów.
Łobezianie wytrzymują, a wręcz rozgrzewają się i narzucają tempo gry, którego z kolei nie wytrzymują reszczanie.
Mecz w drugiej połowie toczy się głównie na ich połowie, a łobezianie stwarzają więcej sytuacji strzeleckich. Ale
tylko jedną z nich wykorzystuje Piotr
Kiełtyka, który przed polem bramkowym mija dwóch obrońców i strzałem
z około 20 metrów w długi róg bramki
zmusza Libiszewskiego do wyciągnięcia się jak struna, ale ten nie ma szans na

Piotr Kie³tyka udanie
zadebiutowa³ przed
³obesk¹ publicznoœci¹

wybicie piłki. Ta odbija się od słupka i
wpada do siatki. Wielka radość Kiełtyki, który niedawno przyszedł z Maszewa, a tym golem udanie zadebiutował
przed łobeską publicznością.
Reszczanie na pewno zagrali słabszy mecz, nie potrafiąc opanować środka boiska. Łobezianie wykazali więcej
determinacji, ale to było oczywiste,
gdyż walczą o utrzymanie się w lidze.
Zobaczyliśmy mocno odnowiony zespół, w stosunku do tego, który startował jesienią. Cztery punkty zdobyte w
dwóch meczach pozwala rokować
optymistycznie. Oby tylko chłopaki nie
odpuścili i wytrwali do końca. Teraz
powinno być już tylko lepiej. Sprawdzianem będzie mecz w sobotę z liderem
tabeli Piastem w Chociwlu. Liczymy na
niespodziankę. Mewa będzie musiała
napocić się na swoim podwórku w meczu ze Spartą, przed którą droga na liderowanie wciąż jest otwarta.
KAR

Tabela II-ej Pomorskiej Ligi Oldbojów - 13 Kolejka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TERMEX/ZEFIR_WYSZEWO
INA_EKO-TRAS_IŃSKO
STRAŻAK_ŚWIESZYNO
MEWA_RESKO
SOKÓŁ_KARLINO
KONSORCJUM_BIAŁOGARD
LEGION_DOBRZYCA
MISTRAL MIROSŁAWIEC
CZARNI_CZARNE
WYBRZEŻE_BIESIEKIERZ
SCAL/KPPD_WIERZCHOWO
OLIMP_ZŁOCIENIEC
WYBRZEŻE_REWAL

ME
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13

PKT
31
28
23
23
21
19
19
18
16
16
14
7
7

BR
60-28
35-24
37-26
24-16
22-22
25-16
34-28
31-26
25-32
32-41
30-33
13-37
15-54
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Ostre strzelanie
przed własną publicznością
SPARTA Wêgorzyno – RYBAK Trzebie¿ 5:0 (2:0)
Sparta: Noryca – Tondrik, Nadkierniczni: Zbyszek (80' Majchrzak),
Artur, Andrzej, Darek; Raj (75'
Krzysztof Nadkierniczny), Samal,
Rzepka,
Romańczyk,
Gwóźdź (68' Szwalec) oraz
Kuffel i Gomulski. Trener
Ryszard Jamroży.
Bramki: Samal – 3 (zaliczamy mu gola obrońcy
Rybaka do własnej bramki),
Dariusz Nadkierniczny, Romańczyk.
Po porażce, dość niespodziewanej, ale usprawiedliwionej z Promieniem Artur
w Mostach, Sparta inaugurowała rundę wiosenną przed
własną publicznością. Nie zawiodła
kibiców. Wysokie zwycięstwo potwierdza jesienne wyniki i poczynione przygotowania.
Przez dobry kwadrans obie drużyny badały swoje siły grając głównie w głębi pola. Z upływającym czasem zaczęła rysować się przewaga
gospodarzy. W 28 min. prawą stroną
boiska przedarł się Łukasz Rzepka,
ale za mocno wypuścił piłkę i bram-

karz dobiegł do niej pierwszy. Jednak wybił tak fatalnie, że piłka trafiła
pod nogi Darka Nadkiernicznego, a
ten ze spokojem minął obrońcę i
wpakował ją do
siatki. Pięć minut
później Artur Samal trafia w poprzeczkę. To było
nastawianie celownika, bo później będzie już trafiał do siatki. Zaczyna w 38 min.
Wrzuca piłkę w
Samal
pole karne, ale
obrońca nie radzi
sobie z jej wybiciem i pakuje ją do
własnej bramki. Jest 2:0 i szatnia.
Po przerwie, mimo gry pod wiatr,
wegorzynianie nie odpuszczają. W 53
min. obrońca Rybaka nie dający sobie rady z Samalem fauluje go w polu
karnym, a Romańczyk zamienia karnego na gola. Jest 3:0 i trwa napór
Sparty. Rybak praktycznie w tym
meczu nie miał nic do powiedzenia i
nie stworzył groźniejszej sytuacji
pod bramką Przemka Norycy. To za-

sługa harującego na boisku Andrzeja Nadkiernicznego, który skutecznie
torpedował poczynania trzebieżan i
mądrze nagrywał piłki napastnikom.
W 70 min. ładnym strzałem z 16
metrów Samal podwyższa wynik na
4:0. W 83 min. Romańczyk strzela z
ostrego kąta tuż przy nodze bramkarza
i wyglądało, jakby piłka po jego strzale
wpadła do bramki. Okazało się, że jeszcze nogę dołożył Samal i było 5:0.
Świetny wynik po dobrej grze i zasłużone miejsce w czołówce tabeli. KAR

Juniorzy

Drugie
zwyciêstwo
Sparta Wêgorzyno
– Rybak Trzebie¿ 4:1 (2:0)

Juniorzy Sparty prawie dorównali
wynikowi seniorów, wygrywając 4:1,
po dwóch celnych strzałach Damiana
Szuberta oraz Radka Giżyńskiego i
Damiana Kowalczyka. Węgorzynianie przeważali zdecydowanie nad bardziej rosłymi zawodnikami Rybaka,
ale po raz kolejny okazało się, że decyduje wola walki i charakter.
KAR

Oldboje

Zabrak³o skutecznoœci

Mewa Resko - Olimp Z³ocieniec 1:1 (0:1)
Mewa: K. Liszniański, M. Bakunowski, W. Kamola, G. Góra, L. Minko,
Mucha, A. Jóźwiak, D. Ogórek, J. Hatłas, J. Deuter, Z. Andrzejewski, D. Sarnecki, H. Grygiel, I. Raniewicz, K. Gołębiewski, T. Grzelak. Bramka:
T. Grzelak – 67 min. Żółta kartka:
D. Sarnecki
W rozegranym w sobotę meczu 13 kolejki II Pomorskiej Ligi Oldbojów Mewa zremisowała u siebie
1:1 z drużyną Olimpu Złocieniec.
Spotkanie było prowadzone przy silnym wietrze, co z pewnością utrudniało obu zespołom przeprowadzanie składnych akcji. Mimo,
iż to reszczanie byli niemal pewnymi
faworytami,
wiadomo było że będzie bardzo ciężko z powodu dużego
osłabienia; czterech
podstawowych graczy z różnych przyczyn nie mogło przystąpić do rundywiosennej, a dwóch kolejnych zmogła choroba. Tak więc na boisku nie
była widoczna przewaga, jaką w tabeli Mewa ma nad zespołem ze Złocieńca. Na domiar złego w 15 minucie, po rzucie wolnym z ok. 25 metrów i lekkim
strąceniu piłki głową w polu karnym, to goście cieszyli się z prowadzenia 1:0.
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Tabele i wyniki
V LIGA

Sparta Gryfice - Radovia Radowo
Małe 2:1; Kluczevia Stargard - Polonia
Płoty 1:0; Zorza Dobrzany - Hutnik
EKO TRAS Szczecin 1:2; Korona Stuchowo - Iskra Banie 4:0; Fagus Kołbacz
- Dąb Dębno 0:0; Kłos Pełczyce - Stal
Szczecin 2:3; Vineta Wolin - Mieszko
Mieszkowice 0:1; Pomorzanin Nowogard - Sokół Pyrzyce 1:1.
1. Stal Szczecin
19
2. Mieszko Mieszkowice 19
3. Sokół Pyrzyce
17
4. Kluczevia Stargard
18
5. Polonia Płoty
18
6. Zorza Dobrzany
18
7. Hutnik EKO TRAS Szcz.18
8. Pomorzanin Nowogard 18
9. Fagus Kołbacz
18
10. Vineta Wolin
19
11. Sparta Gryfice
18
12. Radovia Radowo Małe 18
13. Kłos Pełczyce
18
14. Dąb Dębno
18
15. Korona Stuchowo
19
16. Iskra Banie
17

40 45-20
38 43-21
37 45-17
35 38-16
34 38-28
31 31-25
30 29-19
23 27-47
22 25-33
21 21-32
20 24-33
19 29-38
19 23-29
19 29-24
12 24-49
10 17-57

KLASA OKRÊGOWA
Świt Szczecin - Promień Mosty 2:5,
Światowid Łobez - Mewa Resko 1:1,
Vineta II Wolin - Sarmata Dobra 0:3 (W),
Orkan Suchań - Dąbrovia Stara Dąbrowa 1:0; Iskra Golczewo - Masovia
Maszewo 2:6; Sparta Węgorzyno Rybak Trzebież 5:0; KP Police II - Piast
Chociwel 0:0; Vielgovia Szczecin Wicher Brojce 4:2.
1. Piast Chociwel
19
2. Sarmata Dobra
18
3. Promień Mosty
18
4. Sparta Węgorzyno
18
5. Świt Szczecin
18
6. Orkan Suchań
18
7. Masovia Maszewo 18
8. Mewa Resko
19
9. Vielgovia Szczecin 18
10. KP Police II
19
11. Rybak Trzebież
20
12. Wicher Brojce
18
13. Dąbrovia Stara Dąbrowa18
14. Światowid Łobez
18
15. Vineta II Wolin
21
16. Iskra Golczewo
18

41 48-13
36 47-18
34 40-29
34 24-16
34 52-27
31 30-19
29 40-28
29 38-30
27 36-26
27 46-28
23 41-54
22 29-38
19 21-28
17 27-38
6 13-63
3 26-103

GRANIE W PLANIE
V LIGA

Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił,
a gra polegała z jednej strony na próbach
skonstruowania składnych akcji, z
drugiej na spowalnianiu gry i rozbijaniu akcji w środku boiska.
Po przerwie już w trzeciej minucie Mewa mogła uzyskać wyrównanie, kiedy to po błędzie
obrońców rywali Krzysiek Gołębiewski został sfaulowany w polu karnym przez bramkarza
znajdując się z nim w sytuacji sam na sam.
Niestety, Irek Raniewicz nie wykorzystał rzutu karnego strzelając moc-

no i wysoko nad poprzeczką.
Od tej pory zaznaczyła się lekka przewaga Mewy, czego wynikiem
była
bramka strzelona
po dość ładnej akcji całego zespołu
w 67 minucie przez Tadka Grzelaka z ok. 15 metrów.
Do końca meczu okazji na podwyższenie wyniku reszczanie mieli jeszcze kilka, niestety zabrakło czasu i skuteczności, co jest bolączką tego
zespołu od początku rozgrywek.
Następny mecz Mewa rozegra w
sobotę,
24
kwietnia, na wyjeździe z Lotnikiem Mirosławiec.
(r)

15 kwiecień – sobota: 16:00 Sokół
Pyrzyce - Korona Stuchowo; 14:00
Iskra Banie - Zorza Dobrzany; 13:00
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Vineta
Wolin; 16:00 Mieszko Mieszkowice Kluczevia Stargard; 16:00 Polonia Płoty - Kłos Pełczyce; 17:00 Stal Szczecin
- Fagus Kołbacz;
16:00 Dąb Dębno - Sparta Gryfice.
17:00 Radovia Radowo Małe - Pomorzanin Nowogard.

LIGA OKREGOWA
15 kwiecień, sobota: 16:00 Masovia
Maszewo - Orkan Suchań; 16:00 Sarmata Dobra - Vielgovia Szczecin; 16:00
Wicher Brojce - KP Police II; 14:00 Piast
Chociwel - Światowid Łobez; 16:00
Mewa Resko - Sparta Węgorzyno; 14:00
Rybak Trzebież - Świt Szczecin; 16:00
Promień Mosty - Iskra Golczewo.

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.
US£UGI
Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

MOTORYZACJA

Dajesz og³oszenie do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
MIESZKANIA
Firma kupi 2 mieszkania w Łobzie
1-2 pokojowe z kuchnią, 2-3 pokojowe z kuchnią do 60 mkw. Tel. 091
397 31 61 w godzinach 7.00-15.00.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Łobza 3 pokoje, 64 mkw. Tel. 091
397 33 41 w godz. od 8.00 do 18.00.

Okazyjnie tanio sprzedam Mercedes ciężarowy skrzyniowy. Tel. 091
391 33 93 po godzinie 20.00.
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

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 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.

Króliki Nowozelandzkie sprzedam. Tel. 603 285 438.

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.

Odstąpię biuro turystyki zagranicznej wraz z agencyjną sprzedażą
przejazdów międzynarodowych,
biletów lotniczych, wczasów zagranicznych oraz wycieczek szkolnych
tel. 605 856 538.

INNE

Oddam psa rasy Bokser wraz z
budą, miską i jedzeniem, Mokrawica 3 (koło Kamienia Pomorskiego).
Tel. 091 38 22 168.

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

PRACA

Szukam do pracy mechanika kierowcę z kat. B,C,E. z kompletem
dokumętów i doświadczeniem. Tel.
091 397 40 56.
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.

Ziemia rolna pow. 3,13 - 6,55ha,
Kosobudy, klasa (III-V), tanio,
0609311340.

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

INNE
Goldeny Retriever po championach. Szczenięta rodowodowe z
metrykami i wyprawką. Hodowla
domowa. Odbiór po świętach.
Tel. 0603 973 496.

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.
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Konkurs IPN rozstrzygniêty

Pokolenie porno – sztuka czy skandalizacja?

Skandalista z P³otów
(RESKO-P£OTY) 28 marca w Resku odby³ siê
zorganizowany przez Zespó³ Szkó³ IV Przegl¹d Ma³ych
Form Teatralnych. Jury “Za osobowoœæ sceniczn¹”
wyró¿ni³o oœmiu uczniów, wœród nich uczennicê ze szko³y
w P³otach Karolinê Klimas, której zespó³ wzbudzi³
najwiêcej kontrowersji.
IV Przegląd Małych Form Teatralnych odbył się w Zespole Szkół
w Resku. Sztuki teatralne wystawiali
uczniowie ze szkół w Resku i Płotach.
“Za osobowość sceniczną” jury
wyróżniło ośmiu uczniów, dla których nagrody rzeczowe ufundowało
reskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “ARKA”. Wśród
nich znalazła się Karolina Klimas,
która otrzymała również nagrodę
publiczności.
Największe wrażenie i zarazem
najwięcej kontrowersji wzbudziło jej
i jej koleżanek przedstawienie zatytułowane “Mamo już to zrobiłam”.
Po jego zakończeniu na widowni
rozległy się entuzjastyczne brawa i
jednocześnie gwizdy i pohukiwania.
Przedstawienie dotyczyło trzech
homoseksualnych kobiet i zawiłych,
wyrażanych w ostry sposób relacji
miedzy nimi. Scenariusz sztuki opracował, na podstawie książki Pawła
Jurka “Pokolenie porno” nauczyciel
z Płotów Arkadiusz Janowski, opiekun szkolnej grupy teatralnej.
Przedstawienie wiele osób odebrało negatywnie i uznało je za skandal. Między innymi czytelniczka,
która wyraziła taką opinię dzwoniąc
do redakcji.
Czy chodzi tutaj o tematykę, czy
też o dość ostrą formę przekazu?
Jeżeli chodzi o tematykę to emocje
pewnie może u niektórych wzbudzać
fakt orientacji seksualnej bohaterek.
Jest to nie tylko kwestia tolerancji
jako takiej, ale i zrozumienia i przyswojenia sobie faktu, że w tym jak
najbardziej marginalnym środowisku (wbrew temu co głoszą różnego
rodzaju obrońcy gejów, transwestytów i innych mniejszości) zaistnieć
mogą ogólnoludzkie problemy z
doznawaniem emocji, ich wyrażaniem itd. Akcję dramatu umieszczono w środowisku homoseksualnym
zapewne z uwagi na popularność
tego typu tematyki w ostatnich czasach.
Pozostaje jednak najsilniej akcentowana przez wielu kwestia
obecności tego rodzaju sztuki w
szkole. Jeden z jurorów i zarazem
prezes “Arki” pani Ewa Matwijczak
twierdzi, że sztuka powinna wzbudzać kontrowersje i dyskusje rów-

Str. 17

nież na takim poziomie. Opiekun aktorów ze szkoły w Płotach uważa, że
jego przedstawienie wybijało się poziomem ponad resztę zaprezentowanych w konkursie. Twierdzi, że negatywne emocje wzbudzić mógł wulgarny język, jakim się tam posłużono.
- Taki język był niezbędny dla
oddania realiów, w jakich żyje
współczesna młodzież. W przedstawieniu brały udział najlepsze uczennice, musiały się przełamać do tej
formy. – powiedział Arkadiusz Janowski.
- Szkoła nie jest miejscem na takie awangardowe eksperymenty,
to nie studia czy profesjonalny
teatr. Szkoła to szkoła. – twierdzi
organizator konkursu pani Lidia
Bielecka-Jahnz.
(gp)

Od redakcji: Nie byliśmy na
przedstawieniu, więc nie będziemy tego
szerzej komentować. Zareagowaliśmy
na telefon czytelniczki, która poczuła
się nim oburzona. Oprócz sztuki kontrowersję może wzbudzić wypowiedź
jurora i prezes stowarzyszenia “Arka”,
które w nazwie ma pomoc rodzinie - czy
lesbijki mogą stworzyć rodzinę? Czy
przyznanie nagrody przez stowarzyszenie mające w nazwie właśnie pomoc
rodzinie nie podważa celów tego stowarzyszenia? To przecież jakaś promocja
określonych wartości.
Poniżej przedstawiamy fragment
recenzji powieści Pawła Jurka “Pokolenie porno”, która to zainspirowała nauczyciela. Jedyne pytanie jakie mi się
nasuwa to to, czy młodzież rzeczywiście w takim spektaklu wyraża siebie,
czy raczej cudze idee, co prawda modne, ale jednak cudze. Jeżeli tak jest, to
świeci światłem odbitym, a to niewiele
ma wspólnego z wyrażaniem siebie.
Może jednak bliższy prawdzie byłby
spektakl oparty na autentycznych zachowaniach i problemach chłopców i
dziewcząt z bocznych ulic miast takich
jak Resko czy Płoty. Polecamy uwadze
poniższy fragment recenzji, bo pokazuje pułapki, jakie czyhają na młodych
ambitnych.

Groteskowy manifest
“Cóż z tego, że można jak Dżonny (“Pokolenie porno” Pawła Jurka) żyć
dostatnio i zmieniać partnerów w łóżku, skoro spełnienie wszystkich zachcianek nie gwarantuje poczucia sensu ani emocjonalnej harmonii. Przeciwnie - zasysa jak próżnia i budzi agresję, podobnie jak bieda i brak perspektyw u przegranych. Jedni i drudzy zagłuszają strach i pustkę wewnętrzną
alkoholem, seksem, wulgarnym językiem.
Jurek napisał nieco groteskowy manifest “pokolenia porno”, zwanego
także “generacją nic”. Wynika z niego, że dwudziesto- i trzydziestolatkowie
cierpią na atrofię uczuć i pospolitą głupotę. Jedna z bohaterek zabija swe
dzieci, bo, jak mówi: “Nie dojrzałam jeszcze, żeby być mamą”, ale: “Uwielbiam być w ciąży. Wtedy czuję się piękna. A Bartek wtedy chce się ze mną
kochać”. Inna zrobi wszystko, by zostać: “Gwiazdą, modelką, aktorką, prezenterką pogody, autorką słynnego talk-show”. Szczyt kariery to pokazanie
się w telewizji.
Trudno się przejąć egzystencjalnym bólem młodych, skoro nowy system dał im pieniądze, a odebrał rozum. Zwłaszcza gdy coraz więcej tych,
którzy przy bogatym życiu wewnętrznym nie mają na czynsz, okulary i lekarstwa. Obserwacje autorów nader rzadko sięgają poza dramaty rówieśników - rozpad rodziny, małżeństwa, brak pracy, narkomania itp. Reszta społeczeństwa, jego historia i tradycja, czyli szersze spojrzenie na dzisiejsze
przemiany, jest właściwie nieobecne.
Rejestracja przejawów okrucieństwa i przemocy, rozpadu więzi rodzinnych i międzyludzkich nie przynosi wiedzy bogatszej niż społeczny reportaż, bo nie wynika z autopsji. Autor przeważnie rozpisuje na dialogi i sytuacje to, co czyta lub ogląda w telewizji. Płaskie, plakatowe postacie, banalne
sytuacje, schematyczne konflikty powielają poetykę telenoweli albo niskobudżetowego filmu, który notabene coraz częściej zastępuje oryginalny
polski wynalazek - Teatr Telewizji.
Wszystko to rodzi podejrzenie, że celem wielu autorów nie jest wcale bezinteresowne opisanie rzeczywistości, tylko zaistnienie w największym medium. Jeśli się pojawia jego krytyka, to tak uproszczona, by nie odcięła
przypadkiem autorowi drogi na mały ekran. Lektura utworów, w których
kanty rzeczywistości pościerano na rzecz publicystycznej tezy słusznej i
politycznie poprawnej, utwierdza w przekonaniu o ich komercyjnym charakterze. Jak za dawnych socrealistycznych czasów: mięso na patelni się zmieniło, sposób smażenia pozostał ten sam.
Elżbieta Baniewicz (Rzeczpospolita, 9.12.2003)

Monika
Szarafin
zaznaczy³a
swoj¹
obecnoœæ

(SZCZECIN – RESKO) 6 kwietnia br. w Oddziale Instytutu Pamięci
Narodowej w Szczecinie, miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu “Powojenna wędrówka ludów. Migracje ludności na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945-1956” .
Uczennica Zespołu Szkół w Resku, tegoroczna maturzystka Monika Szarafin reprezentowała naszą
szkołę w ostatecznych zmaganiach.
Jest autorką pracy badawczej pt.
“Podróż z krainy białych niedźwiedzi”. Konkurs odbywał się na dwóch
poziomach: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Uczniowie, których prace zostały zakwalifikowane do dalszego etapu, musieli przejść rodzaj egzaminu.
Polegał on na obronie pracy zarówno pod względem merytorycznym
jak i badawczym. Okazało się, że konkurencja była ogromna. Później, kiedy ogłaszano wyniki, przewodnicząca komisji konkursowej, naczelnik dr
Małgorzata Machałek, podkreśliła
wysoki poziom prac pisemnych i
wypowiedzi młodzieży.
Laureatami zostali uczniowie,
których prace oparte zostały o inne
przekazy i źródła, niż te domowe (listy, pamiętniki, zdjęcia, wspomnienia). Zwycięzcy sięgnęli jeszcze głębiej, do archiwów państwowych,
dlatego też zostali wyróżnieni.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, podziękowania i nagrody
książkowe.
Monika nie wygrała, ale nie
wszyscy mogą być zwycięzcami.
Sukcesem jest sam udział w konkursie, dodatkowa praca, wzbogacanie
warsztatu, a to z pewnością zaowocuje w przyszłości. Agata Popielarz

Z ¯YCIA POWIATU
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Krótka „Baba” w £CT

(ŁOBEZ) 8 kwietnia na terenie
Łobeskiego Centrum Turystyki odbył
się konkurs “Łobeska Baba Wielkanocna”. Konkurs odbył się na placu, na
którym rozstawiono kilkanaście stoisk
prezentujących wyroby związane ze
zbliżającymi się świętami Wielkanocy.
W skład komisji oceniającej jakość
prezentowanych produktów wchodzili Agnieszka Kołodziej reprezentująca
Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Nina Zaręba – Szuba - kanclerz
oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Małgorzata Krysiak - dyrektor Zachodniopomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Monika Frączak z redakcji miesięcznika
“Za miastem”, wicestarosta łobeski
Wiesław Bernacki oraz Teresa Łań dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i
Kultury Fizycznej starostwa.
Najlepszymi wypiekami wielkanocnymi okazały się mazurek i sernik
Grzemisławy Maczan z Radowa Małego. W tej kategorii drugie miejsce zajęła
babka drożdżowa Teresy Macherowskiej z Lisowa, trzecie zaś babka gotowana Hanny Sokalskiej z Gryfic. Za
najlepszą potrawę uznano pasztet
wykonany przez panią Bogdanowską

ze świetlicy w Ługawinie. Na drugim
miejscu znalazła się nalewka Barbary
Modrzejewskiej. Trzeciego miejsca nie
przyznano. W kategorii ozdób wielkanocnych pierwsze miejsce zajęły pisanki i kraszanki wykonane przez
członkinie Gminnego Koła Gospodyń
Wiejskich z Chociwla. Drugie miejsce
zajęły kompozycje kwiatowe z bibuły
Elżbiety Szulc z Łobza. Trzecie miejsce

Małego za wykonane przez uczniów
pisanki ceramiczne. Pierwszą nagrodę
za najlepszą palmę otrzymało Koło
Gospodyń Wiejskich z Sulina. Na drugim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa z Runowa, a trzecie zajął Klub
Miłośników Sztuki Ludowej z Gościna.
Nagrodą publiczności za najciekawsze
stoisko uhonorowano Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym.

przyznano Wiesławie Bryczkowskiej
za wykonane przez nią serwety. W tej
kategorii wyróżnienie przyznano Zespołowi Szkół Publicznych z Radowa

Impreza zakończyła
się już przed godz. 14.
Można było odnieść wrażenie, że było na niej więcej
wystawiających, oficjeli i
urzędników, niż zwiedzających. Powodem tego mogło być umiejscowienie imprezy na tyłach Łobeskiego Centrum Turystyki,
miejsca leżącego jakby nie
patrzeć na uboczu. Po rozmowach z mieszkańcami
podpowiadamy, że dobrym miejscem na taką imprezę byłby park w centrum miasta.
Dość duża ilość mediów nie odpowiadała ilości mieszkańców przybyłych na
konkurs. Poza tym termin, w jakim

Rysunek, malarstwo, fotografia

Co robi¹ w innych szko³ach?
(ŁOBEZ) W marcu Łobeski Dom
Kultury odbyły się dwa konkursy plastyczne i wystawa fotografii.
Organizatorzy zauważyli spadek
zainteresowania dzieci i młodzieży takimi formami jak twórczość plastyczna. W konkursie “Krajobraz polski”
udział wzięły dzieci z jednej tylko
szkoły – łobeskiej SP1.
Zapobiegam pożarom
i ostrzegam przed nimi
Na eliminacje powiatowe VIII Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego,
pod hasłem “Zapobiegam pożarom i
ostrzegam przed nimi” wpłynęły prace
pięciu zespołów, łącznie 92 uczestników. Jury w składzie: przewodnicząca
– Teresa Łań, członkowie: Marta Praczyk, Dariusz Ledzion, Zbigniew Żurawek i Marta Walczak, przyznało miejsca w poszczególnych grupach wiekowych.
6 – 8 lat: I miejsce Katarzyna Wijatyk, II - Karolina Biernat, III - Maria
Kusiewicz – wszystkie ze Szkoły Podstawowej w Starogardzie.
9 – 12 lat: Agnieszka Bartkowiak z
SP Starogard, Marta Michalik z SP

Dobra, Klaudia Paczkowska SP Węgorzyno, Karolina Procak SP Starogard i
Paweł Sładkowski SP nr 2 w Łobzie.
Grupa wiekowa 13 – 16 lat: Agata
Rzepka z gimnazjum w Węgorzynie oraz
Monika Rasińska z gimnazjum w Łobzie.
W kategorii twórców niepełnosprawnych nagrodzono prace Andrzeja
Kiedrowskiego z SP 2 w Łobzie.
Krajobrazy Polski
W przeglądzie “Krajobrazy Polski”
udział wzięły trzy zespoły, łącznie 66
młodych artystów. Ich prace oceniało
dwoje jurorów – Marek Żak i Elżbieta
Kamińska. Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano:
W I grupie wiekowej: “Przerwa na
wietrze” - autor Mateusz Knapek z SP1
w Łobzie.
II grupa wiekowa: “Spacer z psem” –
Aleksander Gęsikiewicz, “Jesienny pejzaż” - Aneta Maduń, “Wiosna” - Piotr
Urbański, “W lesie” - Magdalena Adamowicz, “Pejzaż” - Aneta Maduń, “Wiosenny spacer” - Kamila Gajdzika, “Deszcz”
- Michał Majchrzak, “Pejzaż” - Monika
Koleśnikow, “Zimowe zabawy” - Adrian
Zamojski, “Przelot bocianów” - Marta
Urbaniuk; wszyscy autorzy ze Szkoły

Podstawowej nr 1 w Łobzie, oraz Patrycja Grzegorczyk z ŁDK.
III grupa wiekowa: Sebastian Polny
i jego praca “Pochmurny dzień”.
Jury zwróciło uwagę na małą ilość
uczestników konkursu z pozostałych
szkół naszego powiatu. Słowa uznania
przekazano Małgorzacie Zieniuk i
Małgorzacie Żaczek – nauczycielkom z
SP1 w Łobzie, za dużą ilość wystawionych prac, ich wysoki poziom artystyczny oraz umiejętność
zachęcenia tak dużej grupy
dzieci do wzięcia udziału w
konkursie. Zauważono wysoki poziom prac, w kategorii
wiekowej 8 – 11 lat, rozczarował poziom prac w grupie
wiekowej 12 – 14 lat.
Fotografia
Na powiatową wystawę
Fotografii Nieprofesjonalnej,
nadesłano 40 fotogramów,
przygotowanych przez 9 autorów, skupionych w 3 grupach.
Jury, w składzie: przewodniczący Leszek Kurpiewski, członkowie – Dariusz Ledzion, Marek Żak, Janusz Zarecki i Marta Praczyk (komisarz wystawy), po obejrzeniu
wystawionych prac postano-

odbyło się to spotkanie, również mógł
nie odpowiadać mieszkańcom. Sobota
dla wielu z nich jest dniem pracującym.
Frekwencja być może wyglądałaby lepiej, gdyby imprezę zaplanowano na
niedzielę (handlową). Na pewno jednak
poczyniono kolejny krok w promocji
miejscowych produktów i wytwórców.
Wielu wystawców miało okazję pierwszy raz zaprezentować swoją wytwórczość na szerszym forum. Okazało się,
że obok nas jest wiele osób, które zajmują się czymś ciekawym w swoich
własnych domach i nie miały dotychczas okazji pokazać się. Pani Elżbieta
Szulc, zdobywczyni drugiego miejsca
w kategorii ozdób wielkanocnych, miała okazję zaprezentować swoje kompozycje kwiatowe na takim konkursie po
raz pierwszy. Dla innych była to okazja
do zaprezentowania po prostu siebie.
DPS na swoim stoisku miał nie tylko
produkty związane z charakterem konkursu, ale i inne przykłady wytwórczości swoich mieszkańców. Szkoła z Radowa Małego, wyróżniona za samo stoisko i ozdoby, niewątpliwie miała okazję do promowania siebie samej jako
szkoły, w której dzieci mogą się realizować i spełniać swoje marzenia. (gp)
wiło nagrodzić autorów zdjęć: Aleksandrę Karolkowską z SP1 w Łobzie zdjęcie “To my” (opiekun Sławomira Kwała), koło fotograficzne z SP2 w Łobzie
za zdjęcie “Mali sportowcy” (opiekun
Jolanta Babyszko) oraz Małgorzata Rorarta z ZSG w Łobzie za dwa zdjęcia bez
tytułu. Jury zauważyło, że biorąc pod
uwagę wiek uczestników, tematykę
wystawy i poziom techniczny zdjęć
wystawę należy uznać za udaną.
(r)
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Z³odziej wielobran¿owy

WIRTUOZI
KIEROWNICY
(RESKO) 4 kwietnia br. około godziny 16.00 w Resku na ulicy Jedności
Narodowej kierujący samochodem ciężarowym marki Man Wojciech K. zam.
B, w trakcie wykonywania manewru
cofania nie zachował należytej ostrożności w wyniku czego uderzył w słup
energetyczny powodując jego zniszczenie.
(ŁOBEZ) 4 kwietnia br. około godziny 13.00 na ulicy Wojska Polskiego w Łobzie kierujący samochodem
ciężarowym marki Volvo Łukasz B. w
trakcie wykonywania manewru cofania uderzył tyłem pojazdu w uliczną
lampę oświetleniową w wyniku czego uszkodzeniu uległa część oświetleniowa lampy.
(ŁOBEZ) 4 kwietnia br. około godz.
23.00 Przemysław K., kierując ciągnikiem siodłowym m-ki Volvo, z dwiema
naczepami załadowanymi złomem, na
łuku drogi, na odcinku Łobez - Węgorzyno, nie zachował należytej ostrożności w wyniku czego jedna z naczep
przewróciła się na jezdnię.
(ŁOBEZ) 8 kwietnia br. około godziny 11.30 na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej i Kościuszki w Łobzie
kierująca samochodem osobowym
marki Fiat Punto Helena K. wymusiła
pierwszeństwo przejazdu na samochodzie osobowym Fiat Punto kierowanym przez Krystynę S. Uszkodzeniu
uległy oba pojazdy.
(ŁOBEZ) 8 kwietnia br. o godzinie
12.30 na ul. M. Konopnickiej w Łobzie
kierujący samochodem osobowym
marki Skoda Walenty W. w trakcie
wykonywania manewru cofania z parkingu uderzył w prawidłowo jadący
samochód osobowy marki Skoda Octawia kierowany przez Łukasza T.
Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.
(ŁOBEZ) 8 kwietnia br. około godz.
14.45. w Łobzie na ul. Rapackiego,
Łukasz R. kierując samochodem marki
Renault, jadąc z nadmierna prędkością,
widząc psy biegające na jezdni zaczął
gwałtownie hamować, wpadł w poślizg
i uderzył w mur.
(WĘGORZYNO) 8 kwietnia br.
około godziny 17.20 na ul. Grunwaldzkiej w Węgorzynie kierujący motorowerem nieletni Mariusz S. na wyznaczonym przejściu dla pieszych potrącił nieletnią Dominikę C., która z obrażeniami głowy pozostała na obserwacji
w szpitalu ZOZ Drawsko Pomorskie.
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Samych radosnych chwil
w Œwiêta Wielkanocne
oraz szczególnie mi³ych
spotkañ rodzinnych
i smacznego jajka w imieniu
Zarz¹du Rady Osiedla ¿yczy
przewodnicz¹cy Z. Szklarski

(ŁOBEZ)W okresie od 04.04.2006r. do 07.04.2006r. przy ul. Niepodległości
w Łobzie nieznany sprawca po zerwaniu kłódek zabezpieczających drzwi od
strony zaplecza, wszedł do zabudowania gospodarczego skąd dokonał zaboru 8
kartonów z płytkami łazienkowymi, wiadra o pojemności 25 l. z zawartością filetów śledziowych, robota kuchennego produkcji radzieckiej oraz składanej drabiny aluminiowej łącznej wartości 1.550 zł, czym działał na szkodę Jana S.
(ŁOBEZ) 9 kwietnia br. o godz. 01.35. w Łobzie na ul. Segala Piotr K. kierował
samochodem marki Fiat 126, będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 2,09
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Spadaj¹ce metalowe
elementy
(ŁOBEZ) 4 kwietnia br. około godziny 10.30 na drodze nr 151 Łobez
- Węgorzyno kierująca samochodem
osobowym marki Citroen Bożena H.
jadąc za samochodem ciężarowym
marki Volvo z przyczepą została
uderzona elementem metalowym ,
który spadł z przyczepy. Uszkodzeniu uległa przednia szyba samochodu
osobowego.

Ukrad³ komórkê
(RESKO) 3 kwietnia br. około godziny 12.00 Adam M. dokonał kradzieży
telefonu komórkowego marki Nokia 3200
wartości 200 zł na szkodę Patrycji D.

Dwóch wandali
(DALNO)W dniu 04.04.2006r.
około godz. 18.00. w Dalnie, Tomasz K
i Marek M. dokonali wybicia szyby
wartości 350 zł w samochodzie Opel
Vectra na szkodę Adama P.

Wêdkarz
(ŁOBEZ) 4 kwietnia br. około
godz. 17.20 w Łobzie przy ul. Obr.
Stalingradu w sklepie “Netto” nieznany mężczyzna w wieku około 30
lat dokonał kradzieży kołowrotka o
nazwie “Travellers Camp” o wartości 29,99 złotych na szkodę w/w sklepu. Sprawca został ustalony i zatrzymany.

Piwosz
(ŁOBEZ) 5 kwietnia br. w godz.
17.00. do 18.00. w Łobzie przy ul.
Bocznej z terenu baru “U Majora” nieznany sprawca dokonał kradzieży
beczki o poj. 30 L. z piwem Brok, wartości 150 zł na szkodę Karoliny S.

Chemicy
(MALINIEC) W nocy z 5 na 6 kwietnia 2006 r. w godz.19.00 - 13.00 w Malińcu
gm. Radowo Małe Jakub N. i Bartosz A.,
po uprzednim wybiciu szyby w oknie
warsztatu rolniczego, zabrali z jego wnętrza około 60 litrów środka chemicznego
Randap wartości około 1.000 zł na szkodę
spółki z. o. o Akropol-2 w Malińcu.

OTWARCIE SEZONU
WÊDKARSKIEGO
Zarząd koła „Karaś” zaprasza na
zawody spławikowe indywidualne o
Puchar Burmistrza Łobza. Zawody
odbędą się na kanale Brzeźniacka – Węgorza w dniu 30 kwietnia br. Zbiórka nad
łowiskiem o godzinie 7.30.
Wpisowe 15 zł. Zapisy u skarbnika koła. Zamiejscowi mogą zgłaszać
chęć udziału telefonicznie 691 363 808.
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 27 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Okrad³ PWiK

Brakuje m³odych do s³u¿by

(KOMOROWO)W okresie od 4
kwietnia do 6 kwietnia br. w Komorowie gm. Resko, na terenie wysypiska
śmieci, nieznany sprawca po uprzednim przecięciu metalowej ściany kontenera, skradł butlę gazową 11 kg, 5 litrów
etyliny, 1 litr oleju mixol, 3 litry Borygo, 5 litrów oleju Superol, łącznej wartości 180 zł na szkodę Przedsiębiorstwa
Wodociągi i Kanalizacja Resko.

OSP w kryzysie

Wandal

(WIEWIECKO) W nocy z 08/
09.04.2006 roku w godz. 16.00/8.00 w
Wiewiecku, nieustalony sprawca w nieustalony sposób dokonał wyłamania 77
betonowych elementów ogrodzenia
oraz połamał 40 szt sadzonek “Daglezji” o łącznej wartości około 1800 zł na
szkodę Michała K.

Z£OMIARZE
(ŁOBEZ)W okresie od 2 do 3 kwietnia br. w godz. 20:00 - 9:00 z klatki schodowej bloku Łobez ul. H. Sawickiej nieznany sprawca dokonał kradzieży wystawionej na korytarz lodówki marki Silesia. Straty w kwocie do 250 zł.
(ŁOBEZ)W nocy z 3 na 4 kwietnia br. w godz.18.00 - 7.00 nieznany sprawca
dokonał kradzieży koła zębatego, płyty żeliwnej oraz innych elementów metalowych wartości powyżej 250 złotych na szkodę Bolesława D.
(KARNICE) 7 kwietnia br. około godz. 14.55 na nieczynnym szlaku kolejowym w pobliżu miejscowości Karnice, nieustaleni sprawcy dokonywali kradzieży 24 metrów szyn kolejowych o wartości poniżej 250 złotych działając
w ten sposób na szkodę PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Białogardzie.
(DOBRA) W okresie od 06.04.2006 r. o godz.16.00 do dnia 08.04.2006 r. o
godz. 10.00 przy ul. Piłsudskiego w Dobrej Paweł K. dokonał kradzieży wanny
żeliwnej wartości 200 zł na szkodę Władysławy M.

(RADOWO MAŁE) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
dokonała oceny stanu sześciu jednostek
OSP znajdujących się na terenie gminy
Radowo Małe. Najważniejszym kryterium oceny jest szybkość reagowania na
zagrożenia. Wymagany czas to maksymalnie 15 minut. Ten czas nie zawsze
jest tu osiągany. Stan ten wynika z braków kadrowych i sprzętowych
wszystkich jednostek. Użytkowany
sprzęt w wielu przypadkach wymaga
kapitalnego remontu.
Na terenie gminy są trzy pojazdy
pożarnicze przystosowane do przewożenia wody, ale tylko w jednostce w
Radowie Małym jeden samochód jest w
pełni sprawny. Niektóre z nich służą już
ponad trzydzieści lat. Brakuje również
uzbrojenia osobistego i ubrań. Brakuje
przede wszystkim chętnych do wstępowania do straży. Nie wszyscy członkowie OSP uczestniczą w kursach organizowanych przez KP PSP. Niektórzy
nie mają również wymaganych badań
lekarskich i ubezpieczenia. Budynki są
w większości niedogrzane, co wpływa
negatywnie na sprzęt, powoduje zamarzanie zgromadzonej wody. W podsumowaniu stwierdzono, że jednostki
pozostają nimi tylko z nazwy i gmina
nie jest chroniona pod względem przeciwpożarowym.
Informacja przedstawiona została
na ostatniej sesji Rady Gminy w Radowie. W związku z tym radni wystąpili do wójta z wnioskiem o zakup
nowego samochodu. Padły również
głosy o potrzebie likwidacji niektórych jednostek w celu utworzenia
trzech, ale bardziej sprawnych.
(r)
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PAMIÊTAJ!
„NISZCZ¥C PRZYRODÊ - NISZCZYSZ SIEBIE”
Nadleśnictwo Resko przypomina, że od wielu lat w
okresie wiosennym następuje wzrost zagrożenia pożarowego terenów leśnych. W miesiącach marzec, kwiecień
i maj odnotowuje się co roku na naszym terenie najwięcej
pożarów lasu. Dzieje się tak za sprawą stosowanych nagminnie praktyk wypalania suchych traw i innych pozostałości roślinnych na terenach przylegających do lasów. Wypalanie to jest zjawiskiem powszechnym w trakcie porządków wiosennych w ogrodach i sadach, jak również stanowi efekt bezmyślnych podpaleń przydrożnych
rowów, łąk i nieużytków przez osoby dorosłe i dzieci.
Wzniecone w ten sposób pożary powodują zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi, ich mienia, zwierząt i środowiska.
Corocznie w płomieniach takich pożarów giną również
ludzie. Pożary łąk, szuwarów i nieużytków niszczą naturalne ostoje dzikiej zwierzyny, która często w wyścigu z
ogniem i dymem nie ma żadnych szans na przeżycie.
Podpalony nieużytek czy przydrożny rów stanowi niejednokrotnie drogę rozprzestrzeniania się pożaru na lasy,
zabudowania gospodarcze i inne obiekty. Likwidacja
skutków wzniecanych tym sposobem pożarów pociąga
za sobą znaczne koszty w związku z koniecznością użycia
do akcji ratowniczej dużej ilości sprzętu i ludzi. W imię
troski o bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska, leśnicy apelują o zaniechanie niebezpiecznych i szkodliwych praktyk wypalania pozostałości roślinnych na
polach, łąkach i nieużytkach.
Pamiętajmy o skutkach zanim bezmyślnie wzniecimy
ogień niosący niebezpieczeństwo i zniszczenie, będący
często przyczyną ludzkiej tragedii!
Zadbajmy również o to, aby nasze dzieci podczas
zabaw poza domem nie stały się sprawcami wznieconych
pożarów!
Niech przestrogę dla nas stanowi również świadomość odpowiedzialności karnej wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa!
Nadleśniczy mgr inż. Jan Wais

HUMOR TYGODNIA
Okulista zasiadający w komisji wojskowej pyta poborowego:
- Czy widzicie tam jakieś litery?
- Nie widzę.
- A widzicie w ogóle tablicę?
- Nie widzę.
- I bardzo dobrze, bo tam nic nie ma! Zdolny!
- Kaziu, dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole?
- Bo wczoraj umarł mój dziadek...
- Nie kłam, wczoraj widziałam twojego dziadka w oknie...
- Tatuś wystawił go przy oknie, bo listonosz szedł z renta...

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 13 brzmiało:
„Pegaz ma skrzydła ale i kopyta”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Maria Szylinowicz (Łobez), Grażyna Maćkowiak
(Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Małgorzata
Walkowiak (Smólsko), Zofia Janicka (Łobez), Teresa
Syjczak (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Emilia Deberna (Sosnowo).
Nagrodę wylosowała pani Małgorzata Walkowiak
ze Smólska. Gratulujemy.
CMYK
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