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Kilkudziesiêciu policjantów obstawia³o mecz

Za „zadymy” bêd¹ kary
Reklamy i ogłoszenia
w tygodniku
0504 042 532
wppp1@wp.pl
(WÊGORZYNO) Spora grupa wêgorzyñskich kibiców lubi
pi³kê no¿n¹, ale te¿ nie jest jej obca walka wrêcz. Do
takiej o ma³o co nie dosz³o po meczu z Piastem Chociwel.
Gdyby nie specjalne si³y policji w mieœcie mog³o dojœæ do
porachunków. Próba wywo³ania zadymy skoñczy³a siê
mandatami i wnioskami do s¹du o ukaranie.

Burmistrz Romejko po absolutorium,
burmistrz Wilczek niepewna
(DOBRA) Wieœæ
gruchnê³a po Dobrej,
¿e burmistrz Barbara
Wilczek nie dostanie
absolutorium. Gdy
zapytaliœmy j¹ o to,
sama by³a zaskoczona
tym co siê sta³o.
Okaza³o siê, ¿e
Komisja
Rewizyjna
z³o¿y³a do
Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o
nieudzielenie burmistrzowi Dobrej absolutorium
za wykonanie ubieg³orocznego bud¿etu.

(£OBEZ) 24
kwietnia Rada
Miejska w
£obzie
ustosunkowa³a
siê do wniosku
Komisji Rewizyjnej
o nieudzielenie
absolutorium
burmistrzowi. Przed
g³osowaniem nad
wnioskiem przedstawiono stanowisko
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania
z wykonania bud¿etu i wniosku komisji.

Sygna³y z
ministerstwa

w sprawie
przychodni
i szpitala
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Plany modernizacji wodoci¹gów w gminie Radowo Ma³e
W ci¹gu kilku najbli¿szych
miesiêcy na terenie £obza
powstaæ ma kilka
supermarketów.
Zapytaliœmy mieszkañców miasta
o opinie na temat zagêszczenia
sieci handlowej.

(RADOWO MAŁE) 28 marca podczas sesji Rady Gminy w Radowie
Małym uchwalono plan modernizacji
urządzeń wodociągowych na terenie
gminy w latach 2006 – 2009. Tym samym straciła moc uchwała rady z 29
stycznia dotycząca rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji w latach
2004 – 2007.
Całkowity koszt rozplanowanej na
lata inwestycji ma wynieść 511,1 tys.
zł. Inwestycją mają objęte być następujące miejscowości: Radowo Małe, Radowo Wielkie, Borkowo Wielkie, Karnice, Dobrkowo, Gostomin, Mołdawin,
Pogorzelica, Rogowo, Smorawina i
Strzmiele. Na remont uzbrojenia sieci
wodociągowych wydane zostanie 7,1
tys. zł. W 2006 roku dla większości
miejscowości opracowany zostanie
operat wodno – prawny. Koszt każdego z nich ma wynieść 2 tys. zł. Ponadto
w pierwszym roku wymienione zostaną odżelaziacze (50 tys. zł) w Radowie Małym, wykopane zostaną także

kanały i odstojniki wód popłucznych w
Rogowie i Smorawinie (8 tys. zł). Na rok
2007 przewidziane są dalsze prace,
których łączny koszt ma wynieść 81
tys. zł. W Radowie Wielkim, Borkowie
Wielkim, Karnicach, Rogowie i Strzmielach wymienione zostaną agregaty
głębinowe w studniach. Koszt każdej
wymiany wynosić będzie od 5 do 12
tys. zł. Oprócz tego w Radowie Małym, Karnicach i Strmielach wykonane
zostaną odstojniki wód popłucznych.
Na następny rok planowana jest również przebudowa sieci rozdzielczej.
Najwięcej pieniędzy wydanych zostanie w roku 2008. Wtedy to wymienione
zostaną agregaty głębinowe w Radowie
Małym, Borkowie Wielkim, Rogowie i
Dobrkowie, w Strzmielach i Mołdawinie zamontowane będą odżelaziacze, w
Radowie Wielkim i Rogowie kontynuowany będzie remont agregatów, natomiast w Borkowie Wiekim wykopany
zostanie kanał wód popłucznych. Całkowita suma pieniędzy wydanych na

Olewaj¹ w³adze
Radek
- Nie uważam tego za dobry pomysł. Stracą przede wszystkim drobni sklepikarze.

Witold
- Myślę, że przyniesie to pozytywne efekty. Konkurencja wymusi
obniżenie cen i poprawę jakości
sprzedawanych towarów.

Ryszard
- jest ich już teraz za dużo. W innych krajach, np. we Francji, czy w
Czechach w tego typu miasteczkach
istnieją jeden, dwa supermarkety i to
na obrzeżach, a nie w ich centrach.

wymieniony rok ma wynieść 99 tys. zł.
W roku 2009 dokończone zostaną prace związane z wymianą agregatów w
wymienionych miejscowościach.
Wszystkie wymienione prace wykonane zostaną w ramach taryfy. W
kategorii prac pomocowych umieszczono wykonanie zasilania energetycznego ujęcia wody w Gostominie w 2006
roku oraz wykopanie studni rezerwowej w roku następnym. W tej samej
kategorii mieszczą się prace związane z
modernizacją hydroforni w Mołdawinie oraz inwestycje związane z modernizacją instalacji wodociągowej w Pogorzelicy na łączną sumę 100 tys. zł. (r)

Przepraszam
nauczycielkę
panią
Adę Korzonek
– Buczmę za wysłanego sms-a, który
naruszył jej godność
osobistą.
Martin Fabisiak
uczeń Gimnazjum
w Resku.

(ŁOBEZ) Gdy władza „olewa”
mieszkańców, na przykład nie otwierając szaletu miejskiego, niektórzy
mieszkańcy postanowili olać władzę.
Tym razem dostało się łobeskiemu

sądowi, którego boczną kratę pomylono z deską sedesu. Sąd powinien
skierować skargę do burmistrz na
brak szaletu, a burmistrz wniosek do
sądu o samoukaranie.
KAR

List do redakcji

Nie b¹dŸmy bierni
Jak już wiemy, Starosta Łobeski odmówił wydania zezwolenia
na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku odpadów metodą R 10 przez firmę „Waltech”
na terenie naszej gminy. Cieszy
mnie to i pokazuje, że 1487 naszych podpisów nie poszło na
marne. Upewnia mnie to w przekonaniu, że sami musimy dbać o
swoje środowisko i nie możemy
być obojętni na to co się wokół nas
wyrabia. Nasz stanowczy sprzeciw udowodnił, że to my jesteśmy
podmiotem, z którym władze samorządowe muszą się liczyć i który należy pytać o zdanie w sprawach ważnych dla nas wszystkich. Potwierdzeniem tego jest cytat z decyzji wydanej przez Staro-

stę we wzmiankowanej sprawie.
“Ponadto Starosta Łobeski w niniejszej decyzji zobowiązany jest
uwzględnić sprzeciw społeczności lokalnej a także zasady współżycia społecznego. Z zebranego
materiału dowodowego wynika,
że społeczność samorządowa
gminy Łobez stanowczo protestuje i podnosi, że wywóz odpadów
na tereny użytków rolnych w obrębach Grabowo i Worowo, gmina
Łobez jest sprzeczny z kierunkami rozwoju gminy i powiatu, jak
również z kierunkami przyjętymi
w dokumentach planistycznych
uchwalonych przez właściwe
rady (rozwój turystyki i agroturystyki)”. Nie bądźmy bierni.
Mariusz Wijatyk
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Starostwo wstrzymuje
wyp³atê stypendiów
(POWIAT) Starostwo poinformowało, że wstrzymuje wypłaty stypendiów dla studentów w związku z brakiem pieniędzy w kasie marszałka.
Starostwo otrzymało 19 kwietnia
br. wiadomość z Wojewódzkiego Urzę-

Zmiany w bud¿ecie Wêgorzyna

Kupią piec
i samochód
dla straży
(WĘGORZYNO) Rada Miejska
Węgorzyna zatwierdziła zmiany w budżecie na 2006 rok. Zmniejszone zostaną o 27.299 zł dochody pochodzące z
subwencji oświatowej Ministerstwa Finansów. Jednocześnie zwiększy się liczba przeznaczonych na wydatki pieniędzy
w związku z niezrealizowaniem wydatków ubiegłorocznych w kwocie 42 tys. zł
oraz z powodu zwiększenia o 1.061.586
zł udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wzrosną również wydatki budżetowe o łącznej kwocie 355.618 zł, przeznaczone między innymi na zakup pieca do kotłowni na osiedlu 40 - lecia w
Węgorzynie (42 tys. zł), prace porządkowe na terenie sołectw (13.887 zł),
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
(13.367 zł), remonty dróg (40 tys. zł),
zagospodarowanie Placu Jana Pawła II
(25 tys. zł). 67.864 zł władze przeznaczą cele oświatowe, w tym większość na wydatki osobowe dotyczące
zatrudnionych w szkołach. Na remont
budynków komunalnych wydane zostanie 40 tys. zł, natomiast na budowę
i przebudowę sieci wodociągowej 10
tys. więcej. Kwotą 20 tys. zł dofinansowany zostanie zakup lekkiego samochodu dla Straży Pożarnej.
(r)

Œwiatowy

du Pracy w Szczecinie, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki nie posiada środków finansowych na współfinansowanie stypendiów dla studentów, w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

programy stypendialne”. Brak środków z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia,
uniemożliwia wypłatę kolejnych
transz dotacji. - czytamy w komunikacie wydanym przez starostwo. (r)
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Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org

Buduj¹ drogê do gimnazjum
Zatrudnię na umowę o pracę
pracowników fizycznych do produkcji mebli i prac gospodarczych
w Swiętoszewie powiat Goleniów.
Tel. - 502 666 778

Stadnina koni w województwie zachodniopomorskim
zatrudni na umowę o pracę
pracowników do treningu koni
kłusaków. Wymagana umiejętność jazdy wierzchem.
Gwarantujemy zakwaterowanie.
Tel. - 502 666 778
(RESKO) Coraz wyraźniejszego kształtu nabiera nowe gimnazjum na
Wichrowych Wzgórzach.
Kolejnym etapem jest bu-

Zaproszenie
na rowery
TKKF „Błyskawica” Łobez
zaprasza na rajd turystyki rowerowej na trasie Łobez – Brzeżniak
– Łobez w dniu 30 kwietnia, start
o godzinie 10:00, pl. Spółdzielców
(przed restauracją Stodoła), na
trasie ognisko turystyczne, wpisowe 3 zł.

Dzieñ Inwalidy
(ŁOBEZ) W środę łobeskie koło Związku Inwalidów zaprasza na
spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy do Łobeskiego Domu
Kultury na godz. 11. Przygotowano program artystyczny.
(r)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza nabór na bezpłatny kurs

„Zasady Integrowanej Produkcji Ziemniaka”
Ziemniaka”.
Ukończenie kursu uprawnia rolnika do prowadzenia
integrowanej produkcji ziemniaka.
Liczba miejsc – 30 osób.
Decyduje kolejność zgłoszenia.
Koordynator kursu Barbara Górniak, tel. 692 518 242.

dowa drogi. Stare płyty betonowe przechodzą do historii. Na ich miejscu położona zostanie nowa nawierzchnia.
(r)

Wybory w
Wiewiecku
(WIEWIECKO) Zgodnie z
decyzją Rady Miejskiej w Węgorzynie wybory na nowego sołtysa Wiewiecka odbędą się 30
maja br.
(r)
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Sesja
w Dobrej
(DOBRA) 27 kwietnia br. o godzinie 16.00 w budynku Biblioteki Miejskiej w Dobrej odbędzie się sesja Rady
Miejskiej. Radni podejmą uchwały w
sprawie absolutorium dla burmistrza i
w sprawie zmian w budżecie gminy i
miasta na 2006 rok. Wysłuchają również informacji z działalności burmistrza między sesjami.
(r)

Sesja rady powiatu

Wezm¹
kredyt
na drogi
(ŁOBEZ) 28 kwietnia br. o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym
w Łobzie odbędzie się sesja Rady Powiatu.
Radni wysłuchają informacji o pracy Zarządu między sesjami, po czym
przystąpią do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły
rok. Zapoznają się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi
sprawozdania Zarządu i wniosku o
udzielenie absolutorium postawionego
przez Komisję Rewizyjną, następnie
podejmą uchwałę w sprawie wspomnianego wniosku.
Przedstawiona zostanie sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego i informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego powiatu.
Następnie radni podejmą uchwałę w
sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2006 rok oraz w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
na pokrycie kosztów związanych z zaplanowanymi na ten rok remontami
dróg. Podejmą również uchwały zmieniające plany finansowe Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rozpatrzona zostanie uchwała w
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami w
placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Łobeski.
Podobna uchwała zostanie podjęta w
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w
Resku.
Sesję zakończą informacje Przewodniczącego Rady.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU
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Sygna³y z ministerstwa
w sprawie przychodni i szpitala

(POWIAT) Podczas ostatniej
sesji Rady Powiatu starosta Halina
Szymańska poinformowała o przedsięwziętych przez powiat staraniach
w MSWiA dotyczących rozwiązania sprawy majątku likwidowanego
ZZOZ, czyli budynków przychodni
i szpitala, o którą trwa od kilku lat
spór z władzami Powiatu Stargardz-

kiego. W tej sprawie do starostwa
przyszło pismo.
20 kwietnia do starostwa wpłynęło pismo informujące o podjęciu przez
ministra działań w tej sprawie. Minister zwraca się w nim do Prezesa Rady
Ministrów z prośbą o dokonanie podziału mienia między dwoma powiatami, uwzględniając pismo starostwa, że
w związku z likwidacją SP ZZOZ zaszły
nowe okoliczności w tej sprawie i należy unieważnić poprzednią decyzję
Prezesa Rady Ministrów odmawiającą przekazania tego mienia.
„Uwzględniając, że w danej sprawie nastąpiła zmiana stanu faktycznego, wynikająca z podjętą w dniu

Nowy regulamin
czystości w Węgorzynie
(WĘGORZYNO) W związku z
podjętą przez Radę Miejską
uchwałą, na terenie gminy Węgorzyno w 14 dni od pojawienia się w
Dzienniku Urzędowym wejść ma w
życie nowy Regulamin Utrzymania
Czystości i Porządku.
W regulaminie uwzględniono
zmiany w stosunku do dotychczas
obowiązującego, związane między

innymi z rozszerzeniem obowiązków gminy i obywateli w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów,
sprecyzowaniu obowiązków właścicieli nieruchomości i wyszczególnieniem wymagań, jakie powinien spełniać właściciel danej nieruchomości. Regulamin uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie. (r)

26 października 2005 r. uchwałą Rady
Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
w sprawie likwidacji SPZZOZ w
Łobzie, wydaje się być zatem zasadnym, aby wniosek Starosty Łobeskiego z dnia 15 lutego 2006 r. w
sprawie podziału spornego mienia,
uznać za nową sprawę, która nie jest
tożsama ze sprawą uprzednio zakończoną ostateczną decyzją Prezesa
Rady Ministrów, a zatem Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji opowiada się w danej sprawie za
przekazaniem na rzecz Powiatu
Łobeskiego tego mienia, na bazie
którego Powiat Łobeski mógłby
utworzyć Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie.
Natomiast w przypadku, gdyby
okazało się, że wniosek Starosty
Łobeskiego z dnia 15 lutego 2006 r.
z uwagi na powagę rzeczy osądzonej
nie podlega ponownej merytorycznej ocenie Prezesa Rady Ministrów,
właściwym byłoby rozważenie możliwości unieważnienia kwestionowanych decyzji Prezesa Rady Ministrów, w jednym z trybów wzruszenia decyzji ostatecznych, które zostały przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.” - napisał sekretarz stanu w
ministerstwie Arkadiusz Czartoryski. Teraz starostwo czeka na decyzję premiera w tej sprawie.
(r)

Koœció³ w Wysiedlu

Renowacja
zabytkowego o³tarza
(ŁOBEZ) Decyzją burmistrza
Łobza Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Zajezierza przekazano, ze środków na zabytki, kwotę 1.500 zł na
wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji ołtarza kościoła w Wysiedlu.

Koœció³ w Wysiedlu

Całkowity koszt wykonania
dokumentacji to 3.000 zł. Obiekt
stanowi wyjątkowe dziedzictwo
kulturowe leżące na terenie gminy
Łobez. Ołtarz kościoła został w
2002 roku zniszczony przez złodziei. Dzięki pomocy finansowej
rodziny Borck zrekonstruowano
skradzione figury. Ambicją parafii
jest przywrócenie pierwotnego stanu powyższego dzieła sztuki, będącego perłą dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego.
(r)
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Rozmowa z pani¹ Renat¹ Turek - Dimitriev

Trochê inny

(WĘGORZYNO) Małe miasteczka, spokojne, ospałe i czasami nudne co
jakiś czas wyrywane są ze swego snu
przez jakieś wydawałoby się prozaiczne wydarzenie. Czasem jest to niestety
jakiś skandal związany z władzą, czasem przyjedzie ktoś ważny, czasem
zdarzy się coś co pozwoli mieszkańcom
po prostu się rozerwać. Takim wydarzeniem może okazać się choćby przyjazd cyrku, wydawać by się mogło
przestarzałej w dobie multipleksów,
clubingu formy rozrywki.
W poniedziałek w Węgorzynie pojawili się cyrkowcy z zespołu “Jurimex”. Postanowiliśmy porozmawiać z
dyrektorem tej mobilnej firmy, panią
Renatą Turek – Dimitriev.
Grzegorz Paciorek – Czy jest to
początek sezonu?
Renata Turek – Jesteśmy nowym
cyrkiem, powstaliśmy we wrześniu
ubiegłego roku. postanowiłam go założyć zainspirowana mężem (Jurij), który pracuje w zawodzie już jakieś 25 lat.
Występował praktycznie w całej Europie, a nawet w Japonii. Mamy program
znacznie odbiegający od tradycyjnych
cyrków. Chcemy pokazać, że cyrk nie
zawsze musi oznaczać to samo. Nie jest

wprawdzie duży ale stać nas na profesjonalizm.
Kładziemy też duży nacisk na jakość dźwięku i oświetlenia.
G.P. - Jak długo tu zostaniecie?
R.T. - Tylko jeden
dzień. Jutro składamy
wszystko i wyjeżdżamy. Kolejnym miastem
będzie Dobra.
G.P. - Czy planujecie dokładnie przebieg całej trasy?
R.T. - Jest to niemożliwe. Często
musimy dogadywać się z innymi cyrkami i nawzajem sobie ustępować.
Ostatnio pewien cyrk ustąpił nam
miejsce mimo, że jesteśmy dosyć
krótko na tym rynku. W każdej chwili
powinniśmy być gotowi do zmiany
trasy.
G.P. - Jak długo trwa sezon?
R.T. - Od początku marca do końca grudnia. Codziennie przerzut, codziennie rozbudowa i budowa także
czasu wolnego za wiele nie mamy.
G.P. - Może pani powiedzieć coś więcej
o programie?
R.T. - W przeciwieństwie do innych
cyrków mamy na wzór teatru podniesioną

Reklama w kolorze
- b¹dŸ widoczny
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cyrk

podniesioną
arenę.
Dzięki
temu widz może więcej zobaczyć. Nasz program nastawiony jest na intensywność i ciągłe zaskakiwanie widza, stąd duża ilość magii. Wprowadzamy również pewne elementy dramaturgii. Myślę, że nasze występy

To miejsce czeka
na TTwoj¹
woj¹ reklamê

odbierane są pozytywnie. Niektórzy
jeżdżą za nami do innych miast, żeby
jeszcze raz obejrzeć nasze widowisko.
G.P. - Dziękuję za rozmowę

tel. 91 39 73 730; 0504 042 532;
wppp
wppp1@wp.pl

CMYK
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AKTUALNE NA DZIEÑ 10.04.2006r.
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

Z ¯YCIA POWIATU
Nie udzieliæ absolutorium – wnioskuje Komisja Rewizyjna
Nie zgadzam siê z zarzutami – mówi burmistrz Dobrej

Nie mam wp³ywu na to,
by wiêcej ludzi umiera³o w Dobrej
(DOBRA) Wieść gruchnęła po
Dobrej, że burmistrz Barbara Wilczek nie dostanie absolutorium. Gdy
zapytaliśmy ją o to, sama była zaskoczona tym co się stało. Okazało się,
że Komisja Rewizyjna złożyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
wniosek o nieudzielenie burmistrzowi Dobrej absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Jak twierdzi burmistrz, nikt jej
takiego wniosku nie przedstawił.
Gdy dowiedziała się o nim, w trybie
pilnym musiała przygotować odpowiedź do RIO
na zarzuty. Czego dotyczą? Na przykład braku nadzoru nad cmentarzem. Wnioskodawcy
twierdzą, że dochody z
cmentarza są niższe,
niż wydatki. Gmina
ponosi więc na cmentarzu straty. Czy cmentarz mógłby
być dochodowy dla gminy?

Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej (od lewej): Grzegorz Wasilewicz,
Teresa Wojciechowska, Leokadia Osuchowska; z prawej Marek Kowalczyk.

- Administrowaniem cmentarza
zajmuje się firma pana Jerzego Furmańczyka. Gmina płaci mu za to miesięcznie 1900 zł. On natomiast pobiera opłaty za pochówki i inne
czynności i odprowadza te pieniądze do gminy. To prawda, że ta
suma jest niższa od wydatków, ale
ja nie mam wpływu na to, by
więcej ludzi umierało w Dobrej. Wtedy byłyby większe
wpływy i bilans by się zgadzał. - odpowiada burmistrz Barbara Wilczek.

Burmistrz otrzyma³
absolutorium

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-
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(ŁOBEZ) 24 kwietnia Rada Miejska
w Łobzie ustosunkowała się do wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie
absolutorium burmistrzowi. Przed głosowaniem nad wnioskiem przedstawiono stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu i wniosku komisji.
RIO oceniło sprawozdanie burmistrza
pozytywnie, a wniosek komisji uznało
za bezzasadny. Kilka dni wcześniej do
wniosku o nieudzielenie absolutorium
odniosły się na wspólnym posiedzeniu
Komisja Terenów Wiejskich i Komisja
Spraw Społecznych, dzień później zaś
Komisja Budżetowa. Wszystkie komisje opowiedziały się za odrzuceniem
wniosku.
Podczas głosowania nad nieudzieleniem absolutorium 6 radnych opowiedziało się za wnioskiem, 9 zaś przeciw.
Tym samym, wobec zaistnienia bezwzględnej większości ogłoszono
uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Markowi Romejce.
(r)

Można odnieść wrażenie, że radni głosujący za udzieleniem absolutorium kierowali się przede wszystkim oceną RIO, która dotyczyła przecież sprawozdania z wykonania budżetu, nie zaś samego wykonania.
Specjaliści z Izby zajęli się tylko i
wyłącznie matematyką i niezbyt interesowała ich zasadność zawieranych umów, ich koszt, cele na które
przeznaczano pieniądze itp. Właściwej oceny pracy burmistrza, w tym
wykonania budżetu dokonują radni,
których powinny interesować pieniądze podatników i ich przeznaczenie, a nie tylko właściwe zaksięgowanie wydatków i dochodów. Można się zastanowić dlaczego dla części radnych ważny jest odległy
urząd, a nie dobro wyborców. Być
może część z nich dobro wyborców
utożsamia z dobrem burmistrza. (gp)

Komisja Rewizyjna zarzuciła również burmistrz przekroczenie planu
wydatków na dodatki motywacyjne
dla nauczycieli oraz brak nadzoru
nad szkołami.
- Nie wiem, skąd wziął się ten zarzut. Nie ma żadnych przekroczeń.
Nie przedstawiono mi żadnych dowodów na to. - odpiera zarzuty burmistrz.
A małe zaangażowanie w pozyskiwanie środków pozabudżetowych? To kolejny z zarzutów.
- Również z tym zarzutem się nie
zgadzam. To nie ma nic wspólnego
z oceną wykonania budżetu. W
styczniu tego roku przedstawiłam
radnym wykaz pozyskanych w
ubiegłym roku środków zewnętrznych. - mówi.
Ostatni z zarzutów dotyczy braku realizacji inwestycji gazyfikacji i
kanalizacji w Dobrej.
- Ze środków własnych nie jesteśmy w stanie wykonać tak dużych inwestycji. W sprawie gazyfikacji rozmawialiśmy i wpisano
naszą gminę do kalendarza inwestycji, ale w 2008 roku. Owszem w
planie były zapisane pieniądze na
ten cel, ale za nie nic i tak byśmy nie
zrobili. W związku z przesunięciem
inwestycji na 2008 rok przeznaczyliśmy te i inne oszczędzone środki
na zapłatę części zaległego ZUS w
szkołach, jaka została po poprzednich burmistrzach. Rada podjęła
uchwałę, by na ten cel zaciągnąć
500 tysięcy złotych kredytu. Mi
udało się wygospodarować te pieniądze i zapłaciliśmy 411 tys. zł. Nie
musieliśmy się zadłużać. To chyba
nie powinien być zarzut, że potrafię
wygospodarować pieniądze. mówi burmistrz Wilczek.
Komisja Rewizyjna działa w
składzie: Adam Żywiecki – przewodniczący oraz członkowie: Teresa Wojciechowska, Leokadia Osuchowska, Marek Kowalczyk i Grzegorz Wasilewicz. Teraz wniosek
komisji oceni RIO i rozpatrzą radni
na najbliższej sesji.
KAR
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Zaproszenie do
zabawy w Dobrej
29 kwietnia 2006r. na Stadion Miejski w Dobrej
Godz. 14.00 – 18.00 – Derby powiatu w piłce nożnej
(MG LKS “Sarmata” Dobra – “Światowid” Łobez) – wstęp wolny
Godz. 16.45 – 17.00 – Konkurs rzutów karnych,
Godz. 18.00 – 20.00 – Baw się razem z nami – rekreacyjnie – zdrowo
– konkursowo (zabawy i zawody dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
Godz. 20.00 – 01.00 – Dyskoteka pod Gwiazdami,
1 maja 2006r. na boisko sportowe w Wojtaszycach
Godz. 10.00 – 16.00 – „Sportowa Majówka”
(turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz przeciąganie liny).

Kontrowersje
wokó³ umorzeñ
(£OBEZ) Burmistrz Marek Romejko umorzy³ pañstwu
Renacie i Markowi Pyrczakom I ratê podatku od
nieruchomoœci za 2006 roku w kwocie 612,50 z³.
Wymieniony podatek dotyczy nieruchomoœci (by³y sklep
spo¿ywczy), po³o¿onej w £obzie przy ul. Browarnej 20/1A.
We wniosku o umorzenie Pyrczakowie podali, że kupili lokal, w którym
przeprowadzają remont, polegający na
przebudowie i rozbudowie, mający na
celu zmianę sposobu jego użytkowania
ze sklepu na zakład fotograficzny. Ich
zdaniem do czasu zakończenia powyższych prac lokal nie będzie przynosił
żadnego dochodu, dlatego wystąpili o
umorzenie. Informacja ta zawarta jest w
miesięcznym sprawozdaniu z działalności burmistrza.
Zasadność umorzenia wzbudziła
wątpliwości radnych, wyrażone podczas posiedzenia Komisji Budżetowej.
- Lokal ten został sprzedany pod
koniec listopada 2005 roku. Jego poprzednia właścicielka również korzystała z umorzeń podatkowych. Wiele
osób pyta mnie jaki jest sens umarzania
podatków prywatnym przedsiębiorcom, których stać przecież na zapłacenie tych sześciuset złotych, a nie pomaga się osobom, które mogłyby bardziej
tego potrzebować. Za przykład może tu
posłużyć przypadek lokatorki z ulicy

Hanki Sawickiej, której grozi wypowiedzenie umowy o wynajem. Nie chce pan
umorzyć zaległego czynszu kobiecie,
która przez rok przebywała w szpitalu,
nie ma żadnych dochodów i ma dwójkę
dzieci na utrzymaniu. Panie burmistrzu, proszę pana o kierowanie się logiką przy podejmowaniu takich decyzji. - skomentowała decyzję burmistrza
radna Krystyna Bogucka.
- Niech pani zwróci uwagę czytając
sprawozdanie, na liczbę umorzeń dotyczących opłat za mieszkania. Jeżeli
nie ma możliwości ściągnięcia należności, to administrator występuje z
wnioskiem o rozwiązanie umowy i czy
mi się to podoba czy nie, muszę ten
dokument podpisać, inaczej zadłużona
osoba płacić będzie 100% więcej. Jest
to dla mnie niezrozumiałe, ale tak już
jest. Jest także wiele osób, które zwracają się o umorzenie bądź rozłożenie na
raty, wiedząc, że mają większe szanse
prosząc o to urząd, niż na przykład zakład energetyczny. - odpowiedział
burmistrz Marek Romejko.
(gp)
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Sprawa masztu Ery na sesji rady

Nie chcemy anteny
w œrodku miasta

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
“Martyna” Marta Lipka zatrudni na
terenie powiatu łobeskiego:
Ankietera, Kierownika zespołu
Tel. 661-667-760
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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(ŁOBEZ) Ostatnia, dotycząca
wolnych wniosków część wczorajszej sesji Rady Miejskiej w znacznym
stopniu zdominowana została sprawą
umieszczenia na dachu magistratu anteny przekaźnikowej sieci Era. Radny
Zbigniew Pudełko poruszył kwestię
braku konsultacji z mieszkańcami w
sprawie inwestycji.
- Wydaliśmy dwie decyzje. Decyzję lokalizacyjną i drugą, dotyczącą
oddziaływania anteny na
środowisko. O obu decyzjach poinformowaliśmy
mieszkańców i zainteresowane strony. Zastanawiające, że wpłynęły protesty
do decyzji o warunkach
zabudowy, a nie pojawiły
się na temat oddziaływania elektromagnetycznego. Podczas rozprawy administracyjnej poruszano
zarówno kwestię lokalizacji, jak i skutków środowiskowych. W związku z
Robert
dużą liczbą protestów zajmiemy się tą sprawą jeszcze raz, z uwzględnieniem tych wniosków. - poinformowała Ewa Ciechańska, kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska.
- Myślę, że istotna jest tutaj
kwestia lokalizacji przekaźnika. W
większości polskich miast takie stacje mieszczą się na obrzeżach, a nie
na dachach centralnie usytuowanych budynków. – zauważył radny
Pudełko.
- Byłem uczestnikiem rozprawy
administracyjnej, jako jeden z zainteresowanych. Można było z góry
przewidzieć jej przebieg; ta firma specjalizuje się w tego typu rozprawach

i przedstawiła ekspertyzę dotyczącą
szkodliwości promieniowania, która
oczywiście zawierała pozytywne dla
firmy wnioski. Te materiały absolutnie nie przekonują mnie – brakuje długofalowych badań, które mogą tak
naprawdę określić prawdziwe skutki
oddziaływania fal elektromagnetycz-

Chowañski
nych na organizm człowieka. Rozprawa odbyła się o godzinie 11:00 – to
dosyć nieciekawa godzina zważywszy na to, że wszyscy o tej porze
pracują. Pojawiło się tylko siedem
osób, których dotyczyć ma to promieniowanie. Jest to według mnie nieporozumienie. Umieszczenie anteny
na dachu budynku publicznego jest
jak najbardziej sprawą wszystkich
mieszkańców miasta. Pracownik gminy poinformował nas o umieszczeniu
tych ogłoszeń. Muszę stwierdzić, że
nie było ich w gablocie informacyjnej
w dniu rozprawy i ludzie nie zostali
poinformowani Z protokołu z po-

przedniej sesji dowiedziałem się, że
umowę z Erą już podpisano. W takim
razie jaki sens mają konsultacje ze
społeczeństwem? Ile protestów będziemy musieli jeszcze złożyć? - zabrał
głos Robert Chowański przedstawiciel protestujących mieszkańców.
- Obowiązek poinformowania
mieszkańców o podjętych decyzjach został przez nas wypełniony należycie. Nie będziemy przecież informować każdego mieszkańca miasta indywidualnie. Co
do ilości protestów, uważam, że
wystarczy już jeden do podjęcia
odpowiednich kroków. Powiadamiamy przede wszystkim zainteresowane strony. – wyjaśniła Ciechańska.
- Umowa zawiera warunek
zmuszający firmę do uzyskania
akceptacji społecznej inwestycji. – dodał sekretarz urzędu
Ireneusz Kabat.
- W niektórych gminach telefonia komórkowa po podpisaniu
umowy jest praktycznie nie do zatrzymania, ze względu na swoich
prawników i środki jakimi dysponuje. Nie jesteśmy w stanie podważyć ich ekspertyz, po prostu nie stać
nas na własne. Koszt takiej ekspertyzy to jakieś 50 tys. zł. Sprawa szkodliwości nie jest tutaj najważniejsza.
My przede wszystkim nie chcemy
mieć na budynku naszego urzędu takiej szpecącej anteny. Miasto może
zaoferować wiele innych korzystnych dla firmy miejsc, nie znajdujących się w centrum miasta. – nie ustępował Chowański.
- Zrobimy wszystko, żeby uniknąć umieszczenia masztu w centrum
miasta. – obiecał, kończąc dyskusję,
burmistrz Marek Romejko.
(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 Unimia
Barbarą Andryszak
Kolejną z miejscowości reprezentowanych w tym cyklu
jest Unimie, niewielka popegeerowska wieś położona na południowy – zachód od Łobza.
Rozmawialiśmy na jej temat z
panią Barbarą Andryszak, sołtysem miejscowości.
Grzegorz Paciorek – Czy
mogłaby pani pokrótce scharakteryzować wieś?
Barbara Andryszczak – Jest
to mała, licząca 160 mieszkańców miejscowość, na terenie
której działał PGR. Dziś wiele
osób boryka się z bezrobociem
i biedą. Niektórzy nawet
jakoś sobie radzą, chociaż
muszą jeździć daleko do
pracy. Dawną chlewnię
wykupił pan Romańczuk, który założył tam
hodowlę kurcząt. Nie
zatrudnia jednak tam nikogo z miejscowych.
G.P. - Jak przedstawia się sytuacja
świetlicy?
B.A. - Otrzymaliśmy ją jeszcze pod koniec kadencji pani
Szymańskiej. Udało się nam ją
wyremontować przy pomocy
pani Wiesławy Romejko. Mam
nadzieję, że gmina pomoże
nam również w przestawieniu
pieca i remoncie podłogi. Pracuje tam przez pięć dni w tygodniu opiekunka. Nie możemy narzekać na jej pracę, dzieci przychodzą tam i pożytecznie spędzają czas, jednak gdyby umożliwiono jej otwarcie w
soboty, więcej osób mogłoby z
niej skorzystać, zwłaszcza, że
przyjeżdżają tam również
dzieci z pobliskiego Dobieszewa, w którym nie ma takiej
placówki. Brakuje nam również pieniędzy na zakup lepszego wyposażenia.
G.P. – Na co przeznaczyliście pieniądze z „alkoholówki”?
B.A. - Otrzymaliśmy w sumie 1524 zł, z których 500
przeznaczyliśmy na remont
świetlicy, 300 zł odłożyliśmy
na wyjazd dzieci nad morze w
wakacje, resztę przeznaczymy
na nadchodzące święta, np.
dzień matki, dzień dziecka.
Przez jakiś czas opłacaliśmy
dożywianie dzieci. W tym roku
zrezygnowaliśmy z tego. Korzystało z tego niewiele osób i

większość mieszkańców opowiedziała się przeciwko dalszemu prowadzeniu tej akcji.
G.P. - Ilość przeznaczanych dla sołectw pieniędzy
uzależniona jest od liczby
mieszkańców. Czy nie uważa
pani, że
powinno
odnosić
się to do
liczby
dzieci?
B.A.
- Nie w

każdej wsi jest dużo dzieci. My
mamy ich dosyć sporo, w
przedziale wiekowym do 15 lat
jest ich 28, tylko co z młodzieżą, która też powinna być
objęta profilaktyką? Im też należy się uwaga i opieka.
G.P. - Z czym w chwili
obecnej jeszcze się borykacie?
B.A. - W tej chwili staramy
się w starostwie o budowę
chodnika. Chcielibyśmy również, żeby zrobiono coś w końcu z rozpoczętą tuż po upadku
PGR-u budową, która straszy
swoim wyglądem od wielu lat.
W zasadzie większych problemów nie mamy. Mieszkańcy dbają o wygląd swoich posiadłości i pilnują siebie nawzajem w tej kwestii. Nie każda
popegeerowska wieś musi być
zaniedbana. Proszę przyjechać
i zobaczyć.
Pewnym utrudnieniem dla
wielu osób jest brak dobrego połączenia autobusowego z miejscem pracy. Kursuje u nas tylko
autobus szkolny i w wakacje nie
ma czym wyjechać ze wsi.
Mamy również kłopot z sąsiadami, mieszkańcami Łobza.
Przy drodze z miasta do Unimia
leży wiele odpadów, śmieci,
których mieszkańcy naszej wsi
nie wyrzucają tam na pewno.
G.P. - Dziękuję za rozmowę.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Wspomnienie o Stanis³awie Œwiêcickim z Reska

Podró¿ z krainy
bia³ych niedŸwiedzi (cz. I)

Monika Szarafin
Bohaterem pracy pt. „Podróż z
krainy białych niedźwiedzi” jest
mój pradziadek Stanisław Święcicki, postać niebanalna i nietuzinkowa. Człowiek, którego dzieje w
dziwny sposób mieszały się z losami
ojczyzny. Kiedy na dobre zainteresowałam się tym, co go w życiu spotkało, stwierdziłam, że tak naprawdę niewiele o nim wiem. Byłam zdziwiona, kiedy okazało się, że przeszedł tak wiele w swoim życiu.
Zarówno czas jego dzieciństwa, jak
również późniejsze wydarzenia okazały się dla mnie kopalnią wiedzy zarówno o mojej rodzinie, jak i historii Polski
pisanej losami moich bliskich.
Czas, kiedy pradziadek dorastał to
okres wspomnień o wzlotach i upadkach Polaków walczących o niepodległość zniewolonej ojczyzny. To, co pojawiło się w efekcie końcowym na kartach tej pracy, jest sumą rozmów przeprowadzonych z babcią, przeczytanego pamiętnika pradziadka, zdjęć z rodzinnego albumu, wspomnień tych,
którzy go pamiętali.
Stanisław Święcicki, syn Władysława i Franciszki, urodził się 3 września
1897 roku na Wołyniu w województwie
Żytomierz. Był z kolei ósmym dzieckiem swoich rodziców.
Po pradziadku przyszły na świat
jeszcze trzy siostry.
Pochodził więc z wielodzietnej rodziny - miał osiem sióstr i dwóch braci.
Niesamowita sprawa, biorąc pod uwagę aktualnie panujący w naszym kraju
niż demograficzny.
Z opowieści wiem, że pomimo tłoku nie było między rodzeństwem awantur, kłótni, rodzicom udawało się idealnie nad nimi zapanować.
Z wczesnego dzieciństwa zapamiętał, że bardzo chciał dorosnąć, koniecznie zobaczyć co znajduje się na stole.
Nieraz przywoływał obraz, kiedy na
boso, w koszulince stawał na palcach
albo wdrapywał się na krzesło. Wydawało mu się wówczas, że to znaczy być
dorosłym. Kiedy chciał wyjść z domu,
uderzał brzuszkiem w drzwi, klamka
podskakiwała i wreszcie był wolny!
Zaczął podrastać, rodzice stwierdzili, że może im pomagać w gospodar-

stwie, pojawiły się więc pierwsze obowiązki. Najpierw pasł gęsi - miał wtedy
jakieś 6-7 lat, później awansował i mógł
pomagać starszej siostrze paść krowy.
Ona szydełkowała, robiła jakieś koronki
do ręczników, do prześcieradeł, w ten
sposób dorabiała sobie, wspierała budżet domowy. Jej robótki ręczne znajdowały nabywców wśród Ukraińców, którzy płacili po pięć kopiejek od sztuki.
Staś za to mógł być samodzielnym pastuchem, ona handlowała, a on nawracał
krowy z pastwiska. Przy łące kosił trawę, grabił siano, pasł zwierzęta, czasami
dostawał z kieszeni różaniec i odmawiał
koronkę do Serca Jezusowego.
W Tarczynie, gdzie się urodził,
mając 10-11 lat rodzice posłali go do
szkoły. Była to placówka prywatna.
Właściciel majątku, który sprzedawał
ziemię w Tarczynie, podarował dla gromady 5 dziesięcin ziemi i powiedział,
żeby ludzie złożyli się i wybudowali
szkołę i budynki gospodarcze dla nauczyciela. Tak się stało.
Wkrótce przyjechał nauczyciel z
rodziną, uczył dzieci po niemiecku,
rosyjsku i po polsku, bo w Tarczynie
było Niemców i Polaków po równi. Do
szkoły brało się książki, jakie kto miał,
książeczkę do nabożeństwa; do pisania
była tablica, chyba marmurowa, bo pisało się gryfem. Trzeba było uważać,
żeby nie wypadł z rąk, bo łatwo się
rozbijał. Przed i po nauce uczniowie
odmawiali pacierz, raz po polsku, raz
po niemiecku.
Gdy miał 14 lat, mama kupiła mu
szkaplerz i zapisała do bractwa trzeźwości i kółka różańcowego. W kościele
ksiądz przed ołtarzem nałożył mu na
szyję różaniec i szkaplerz, odmówił
modlitwę, udzielił swojego błogosławieństwa. Polecił, by Stanisław codziennie odmawiał modlitwę świętego
Bernarda do Najświętszej Marii Panny, a ona weźmie go pod swoją opiekę
na całe życie. Wygłosił długą przemowę, pochwalił, że w tak młodym wieku
młodzieniec przyjął obowiązki dorosłych, że to świadczy o dojrzałości.
Rodzice i inni zgromadzeni w świątyni
płakali, później złożyli mu życzenia
wszelkiej pomyślności i spełnienia
postanowień.
Gdy pradziadek przypominał sobie te chwile, zawsze płakał rzewnymi łzami z wdzięczności Matce Najświętszej, która go przez całe życie
otaczała macierzyńską opieką, chroniła w niebezpiecznych sytuacjach,
wielokrotnie wprost uratowała od
nieszczęścia.
W takich momentach przywoływał w pamięci księdza Franciszka Liszewskiego, który mu udzielił pierwszego błogosławieństwa. On był
pierwszym proboszczem w tej parafi, oczekiwanym przez kilkadziesiąt
lat. Wszyscy byli wdzięczni za takiego wspaniałego pasterza, cieszyli się
niezmiernie, modlili za niego.
Ale czas biegł i biegł, pradziadek

poczuł się kawalerem, zaczął oglądać
za dziewczynami. Pewnej niedzieli
kuzyn, starszy od niego o dwa lata,
powiedział: - Stasiu, ja ciebie poznam
z jedną panną, bardzo porządną
dziewczyną z dobrego domu.
Którejś niedzieli, po mszy wychodzili z kościoła i kuzyn zagadnął jakąś
dziewczynę. Okazało się, że to Kamila
Husakowska. To o niej ciągle opowiadał mu kuzyn. Była jak róża kwitnąca
i od razu Stasiowi się spodobała. Z czasem zostanie ukochaną żoną.
Nastąpił 1916 rok. 18 maja pradziadek został powołany do wojska,
ruszył do miasta powiatowego Nogard Wołyńskij, tam zebrali się wszyscy poborowi. Zostali zaprowadzeni
na dworzec kolejowy 3 km za miastem. Tam po raz pierwszy pradziadek zobaczył pociąg, tam też pożegnał się z płaczącą matką. Dojechali na
ósmą gubernię Szmarska, miasto Pokrowsk; rozpoczęły się ćwiczenia,
manewry, które trwały dwa miesiące.
Zaraz po tym rzucili ich na front; ruszyli do natarcia, na przestrzeni 5 km
ustawiono 500 armat. Jak te armaty
zagrzmiały, nie było nikogo widać, za
to słup ognia i dymu sięgający chmur.
Po kilku godzinach dostali rozkaz do
ataku: hura!
Wszyscy krzyczeli, kiedy ruszali
do walki, udało się im zająć trzy linie
okopów wroga, tam Stanisław zobaczył porozrywane ciała ludzkie, wielu rannych, którzy prosili o pomoc, o
to by ich dobić - straszliwy widok, nie
mógł go zapomnieć przez długie miesiące. Po bitwie przysłano nowych na
zmianę, jak wyszli w tył do wioski,
tam był park obsadzony drzewami,
między drzewami kładziono osobno
zwykłych żołnierzy, szeregowców,
dalej oficerów. Żywych zarówno ruskich jak i Austriaków odwieziono do
szpitala. Widok był nie do wytrzymania, ale tak było za każdym razem,
można było się z tym oswoić.
Podobnie było w czasie kolejnej
wojny. Kiedy nadeszła wieść, że
Niemcy ruszyli na Rosję, ogarnęła
Polaków niebywała radość i euforia,
wszyscy mówili, że sowiecka zaraza
jest gorsza od faszystowskiej,
zresztą nie dochodziły do nich słuchy
o masakrach i mordach niemieckich na
ludności cywilnej, prawdy nie znali.
Jak ruszył Niemiec, to i Finlandia
ruszyła i w tej okolicy, gdzie my pracowali były trzy zaludnione punkty:
Sangrodok, Pietrowski Jany i Strój
Płaszczadka. Ruskie wojsko wstrzymywało Finów, nie poszło im tak
łatwo jak Niemcom, dlatego władze
rozpoczęły ewakuację ludności z
Kareliyi, przede wszystkim przedsiębiorstwa państwowe.
Dla pradziadka i jego kolegi Lisickiego padł los odprowadzić osiem
koni ze Strój Płaszczadki do Medwieżej Góry - 160 km. Podróż była bardzo ciężka i wyczerpująca ze względu

na odległość jak i pogodę.
Wrócili do domu i tu już zastał Stanisław Władzia z kursem drogomistrza i zaraz nasi zabrali ich na roboty
obronne – kopać okopy na finlandzkim froncie. Kobiety z dziećmi zostały, po krótkim czasie doszło do nich,
ze rodziny ewakuują, dokąd, nie było
wiadomo.
Po zakończeniu pracy na okopach
skierowano ich (82 osoby) do innej
miejscowości, nie powiedziano dokąd
i co to ma być za robota. Załadowali
wszystkie rzeczy, tobołki na furmanki, a sami szli z tyłu.
Nagle nadleciało pięć fińskich samolotów i zaczęło się bombardowanie. Na szczęście udało się chłopakom
schować między stosami drewna na
skraju lasu, niektórzy skryli się w
śniegu. Ale samoloty niebawem powróciły i ponowiły ostrzeliwanie,
jedna z kul trafiła pradziadka w głowę,
z prawej strony koło ucha. Okazało
się, że pięć osób odniosło rany, dwoje
ludzi zginęło.
Mówi do kolegów: kula mnie trafiła a oni, że czapka zatrzymała kulę.
A czapka była solidna, uszyta z kożucha. Ukląkł, podziękował Matce Boskiej za uratowanie życia, czapkę
postanowił zachować na pamiątkę,
żeby pokazać bliskim, podzielić się
radością uratowanego życia.
Po tym wydarzeniu poprosił o
lżejszą pracę. Zrobili go więc kierownikiem łaźni i dezynfektorem, tam
miał więcej wolnego czasu. Obowiązkiem pradziadka było dopilnowanie
kamery dezynfekcyjnej, żeby bielizna nie spaliła się, a wszy się popiekły. Wolne dni spędzał na dworcu kolejowym, tam dla podróżujących gotowano obiady za okazaniem biletu;
zupa była postna, ale zawsze gorąca i
z chlebowymi kuleczkami.
Jak ktoś z podróżnych zostawiał
coś na talerzu, zjadał. Czemu tak
robił? Żeby przeżyć, zresztą nie tylko on tak czekał na resztki, inni też
czekali i czekali... Czasami zlewki
zupne przynosił kolegom, cieszyli
się, że mogą pojeść zupy.
Długi czas nie mógł się dowiedzieć,
gdzie jest jego rodzina. Pisał do biur
ewakuacyjnych, żeby powiadomili o
rodzinie, ale wszystko było na próżno.
Aż wreszcie dowiedział się od ludzi, że
jego bliscy znajdują się w Archangielskiej Obłasti, stacja Jemca.
Powiedzieli mu, że córki pracują
w zakładzie krawieckim, a syn w zakładzie szewskim, natomiast żona
Kamila jest bardzo ciężko chora. Adresu dokładnego nie miał, więc napisał jeden list na zakład krawiecki, a
drugi na szewski. Syn otrzymał list i
od razu wysłał telegram potwierdzony przez doktora: zwolnić Święcickiego, żona ciężko chora, przy niej
małe dzieci, potrzebna pomoc męża.
Udało mi się do nich dotrzeć, wreszcie
wszyscy byli razem.
cdn.
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W rocznicê kwietniowej wywózki Sybiraków spotkali siê starzy i m³odzi

Modlili siê za ¿ywych,
by pamiêtali

Foto: Marcin Horbacz
(ŁOBEZ) Wczoraj łobescy
Sybiracy modlili się za umarłych,
których miejsca pochówków najczęściej do tej pory nie są znane,
zmarłych gdzieś w stepach Kazachstanu, w lodach Syberi. Modlili się za żywych, by pamiętali.
Do Boga o miłosierdzie dla jednych i drugich.
Spotkali się pod krzyżem poświęconym Sybirakom w rocznicę
wywózek kwietniowych. Drugiej
fali, po lutowych, aresztowań i zsyłania Polaków w głąb Rosji. Trzecia
fala wywózek odbyła się w czerwcu
1940 roku. Ale były także następne.
Wywoziły władze komunistyczne
Polski Ludowej. Obecna przy krzyżu
pani Władysława Różańska została
wywieziona w 1951 roku.
Bardzo miłym zaskoczeniem była
obecność dzieci z klasy piątej szkoły
podstawowej ze Starogardu z nauczycielem Czesławem Szawielem.
Ich obecność nadała ton temu pokoleniowemu spotkaniu.
Pani Ludwika Guriew pokrótce

przypomniała historię wywózek;
pakt Ribbentrop – Mołotow, który
był faktycznym IV rozbiorem Polski.
Jego konsekwencją był najpierw
mord ponad 20 tys. polskich oficerów w Katyniu, a następnie wywózka ich rodzin
- Najlepsi synowie, najwierniejsi,
ginęli właśnie w Katyniach. - mówiła. - Co trzeci z wywiezionych zginął.
- Nie zapomnę lat wygnania, choć
je srogi czas wyciszył, gdy nad ludzkim cieniem życia głód na ustach
wyrok pisał. Nie zapomnę łapci z
łyka. Miski łopszy z robakami. I ten
czarny kąsek chleba przełykany
wraz ze łzami. Bo i jak zapomnieć
mogę tylu lat na poniewierce. Syberyjskie wszy i pluskwy. I zranione
młode serce. - recytowała zebranym
słowa wiersza jednego z Sybiraków
pani Zofia Chojnacka.
Te zranione młode serca krwawią do dzisiaj i tylko obecność
księdza Krzysztofa Maja pozwalała wznieść głos do nieba z modlitwą
o miłosierdzie.

- Za tych co zostali i za żywych.
- mówił ks. Maj. - Odmówmy Koronkę Bożego Miłosierdzia. Modlą
się Jozefa Bober i Zofia Majchrowicz, Janina Leszczyńska i Janina
Rachwał, Jadwiga Krzywańska i
Genowefa Małyszek, Janina Daniłowicz i Władysława Różańska,
Stefania Zamojska i Aleksandra
Dubicka-Żurek, Aleksander Daszkiewicz i Marian Zdanowicz, Ludwika Guriew i Teresa Kowalewska, Zofia Chojnacka i wszyscy
obecni.
To nieustanne powtarzanie słów
modlitwy, płynących w niebo, tworzyło więź w przestrzeni i czasie ze
zmarłymi, ale nieobecnymi, z braku
grobów, co na cmentarzu pośród
zadbanych, imiennych mogił jeszcze
bardziej podkreślało dramat, jaki się
w historii rozegrał. Nie ma grobów,
pozostaje pamięć i ból. Wciąż nieukojony mimo upływu czasu, mimo
wysiłków, by przebaczyć, wciąż zadra tkwi w “młodych zranionych
sercach”.

W takim momencie dzieci są ukojeniem. Następne pokolenie, któremu można powiedzieć. Bo nie można
było przez tyle lat.
- Kiedy zaczynałem pracę w tej
szkole, 24 lata temu, opowiadałem
uczniom o historii naszego narodu
na Syberii, o deportacjach. Dzieciom
trudno było w to uwierzyć, myślały,
że opowiadam im zmyślone historie.
Dlatego zacząłem zapraszać ludzi,
którzy to przeżyli, aby opowiedzieli
swoje losy. Zacząłem wspólnie z
uczniami szukać ich w okolicznych
wioskach – Przemysław, Gardzin,
Mołstowo, Łagiewniki, Starograd –
i zapraszać do naszej szkoły. - mówi
Czesław Szawiel. Jego uczniowie
wręczają Sybirakom róże. Więź zostaje zadziergnięta. Pomiędzy zmarłymi, pokoleniem schyłkowym – jak
mówi Guriew - i pokoleniem, któremu
przekazano pamięć. Wszyscy choć
przez chwilę nie są sami. Za chwilę
odwrócą się i rozejdą w różne strony.
Tylko pamięć będzie im wspólna.
Kazimierz Rynkiewicz
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ZIMA NIEDOBRA
DLA POETÓW
Tej zimy zmarło dwóch naszych poetów. Obaj związani byli
z łobeskim klubem nauczyciela,
obaj dostarczali tekstów do klubowych składanek słowno-muzycznych. Obaj zapisali się w zachodniopomorskiej kulturze. Byli
drukowani.
Najpierw – koło Bożego Narodzenia – zmarł Krzysztof Andrusz. Nazajutrz po Świętach
Wielkanocnych – kiedy jeszcze
wiosna zwlekała z zielenią – pochowaliśmy Jana Wielgusa.
Umarł poeta, który przeżył 120
lat! Nie pomyliłem się, choć metrykalnie Jan Wielgus przekroczył ledwie sześćdziesiątkę, jednak żył za dwóch. Urodził się na
kielecczyźnie podczas okupacji.
Miał wielką siłę fizyczną. Ciągnęło Go tam, gdzie ludzie porywali się na wielkie czyny. Jak ci,
którzy przenosili góry. Taką
wielką dwustumetrową hałdę
usypali górnicy Turoszowa, wydobywając węgiel z przeszło stumetrowej dziury. A z ich brunatnego paliwa mamy światło w połowie Polski, Czechach i Niemczech.
Gdy osiadł wreszcie w gminie
Węgorzyno, znalazł pasję w pracy społecznej. Bezinteresownie
oddawał swą siłę ducha ludziom
niepełnosprawnym. Szło Mu o to,
żeby nie tylko pokonywali kalectwo, ale dorównywali pełnosprawnym, często na nowo przeorganizowując swoje życie, odnajdując pasje, których w sobie
nie podejrzewali przedtem.
Jego pasją była literatura.
Tworzył poezję, prozę, próbował
dramatu. Lubił śpiew; miał ładny,
niski, silny głos. Nagle spadła na
Niego śmiertelna choroba. Zmagał się z nią z właściwym sobie
uporem. Nie tracił nadziei, którą
wkładał zawsze w wiersze. W
ostatniej z Nim rozmowie radziłem, by pisał o chorobie i słabości.
Zaprotestował. Jan bowiem uważał, że warto zabierać głos tylko
wtedy, gdy ma się coś ważnego
do powiedzenia. Literatura powinna dodawać otuchy, podawać
ludziom rękę. Zwykłe składanie
rymów, malkontenckie narzekania nie zasługują na miejsce w literaturze.
Podczas pożegnania Zmarłego w węgorzyńskiej kaplicy śpiewaliśmy psalm króla Dawida –

Jan Wielgus z siostr¹ Krystyn¹
pierwszego poety na świecie – w
przekładzie pierwszego polskiego poety Jana Kochanowskiego,
a nad grobem Wanda Bieńkowska odczytała wiersz poety Jana
Wielgusa
Twoja księga
Brzask,
Dzień staje białą kartą.
Wstań!
Zrób coś dobrego!
Warto!!!
Ktoś czeka twych łask.
Ty –
Jesteś przedłużeniem Ręki
Najwyższego.
Zrób coś dobrego!
Bądź duży!
Nie czekaj, aż ktoś ci usłuży.
Spójrz na kartki zapisane.
Czy będzie następny poranek?
Ty jesteś zapisu panem.
Co w księdze przeważy?
Dobro?
Czyn wraży?
Czy zapisane, tak jak chciałeś,
Słowo jest trwałe?
Dzień za dniem tak szybko
ucieka.
Ty piszesz księgę człowieka.
Ta księga jest tylko Twoja.
To ja,
Twoje Sumienie.
Tak.
Czworo mówców sławiło zasługi Zmarłego. Pożegnało Go ze
dwustu przyjaciół.
Tylko z kronikarskiego obowiązku donoszę, że Jan Wielgus
był od ćwierćwieku niewidomy.
Ludwik Cwynar
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IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Szkó³ Œrednich
w £obzie 2006

Zaproszenie

W dniach od 24 do 25 czerwca 2006
r. odbędzie się IV Zjazd Absolwentów
i Nauczycieli Szkół Średnich w Łobzie.
Na stronie internetowej zjazdu znaleźliśmy takie oto zaproszenie:
„Zapraszamy Was Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy do włączenia się w
tą wielką wspólną zabawę międzypokoleniową. Liczymy przede wszystkim na 100% frekwencję, przednie hu-

mory i doskonałą pamięć w tych dniach.
A co gorliwszych i chętnych wesprzeć
kadrę organizatorów prosimy, przyłączcie się do Nas; czekamy na Wasze
pomysły, zapewniamy dużo pracy!
Poczyniliśmy już pierwsze kroki w
organizacji zjazdu. Ruszyła strona internetowa, na której będzie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące tej uroczystości. Zadanie wakacyjne dla Was - absolwenci i nauczyciele - zbierajcie adresy i
wszelkie kontakty z kolegami ze szkolnych ław - ułatwi to nam kontakt i powiadomienie jak największej liczby osób o
naszym wspominkowym spotkaniu.
Od starszych wyjadaczy zjazdowych
wiadomo, że atrakcji wszelkich zawsze
było co niemiara, a i zabawa przednia do
białych poranków zapewniona.”
Jeszcze bardziej oryginalne zaproszenie umieściła na tej stronie pani
Anna Sędecka (z domu Magdalan), która umieściła fotki swojej klasy z zachętą
do przybycia na zjazd.

Pierwszy Dzień Wiosny – niekoniecznie był dniem wagarowicza – bardzo sympatyczne konkursy na wiosennych przebierańców sprawiały
nam dużo frajdy w szkole (od prawej:
Aneta Gęsikiewicz, Monika Deptuła,
Anna Sędecka – nazwiska panieńskie).

Rzeczypospolita Babska – czyli klasa biologiczno-chemiczna rocznik 1993,
ś.p. Profesora Józefa Skwary – po rozdaniu świadectw niecałkiem w komplecie.
Dziewczyny przyjeżdżajcie na zjazd! (od prawej: Aneta Skowronek, Anna Sędecka, Grażyna Domaradzka, Marta Świątek, Joanna Włoczka, Agnieszka Malarczyk, Renata Tylikowska, Monika Kwiecień, Magda Sawicka, Krystyna Jakubowska, Józef Skwara, Edyta Czurmasło, Małgorzata Oślizło, Monika Deptuła).
Udało się! Dobrnęliśmy
do końca czwartej klasy –
teraz nasze drogi rozejdą się w
różne strony. Czy kiedyś
jeszcze spotkamy się w takim gronie? (od prawej: Marta Świątek, Aneta Gęsikiewicz, Alek Bas, Anka Sędecka, Zbyszek Safaryn, Monika Deptuła, Ania Jarmołowicz).
Archiwum: Anka Sędecka
(teraz: Magdalan)
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Nasz powiat wyludnia siê
Od dłuższego czasu w ogólnokrajowych mediach pojawiają sie informacje
o pogarszającym się przyroście naturalnym i starzeniu się społeczeństwa.
Można usłyszeć nawet złowieszcze
prognozy o wymieraniu naszego narodu. Niezależnie od publicystycznych
interpretacji tych zjawisk, ich oceny i
przedstawianych sposobów naprawy
sytuacji, problem niewątpliwie istnieje
i będzie miał coraz większy wpływ na
nasze życie.
Sytuacja naszego powiatu również
w tym zagadnieniu umieszcza go na
gorszych pozycjach. Wystarczy prześledzić dane dotyczące liczby ludności,
z lat 2002-2005. Należy ponadto pamiętać, że wchodzimy w skład województwa, które ogólnie rzecz biorąc w
różnego rodzaju statystykach nie wypada najlepiej. Przykładem tego może
być przyrost naturalny regionu, który
w latach 2003-04 wynosił zaledwie
0,04 – 0,05%. Warto dodać, że w tym
ujęciu wieś wypada lepiej i cechuje się
nawet czterokrotnie większym przyrostem w stosunku do średniej. W miastach z kolei wskaźnik ten jest ujemny.
Do końca 2003 roku powiat łobeski
nie odbiegał zasadniczo od ogólnych
tendencji, występujących w województwie. W 2004 roku nastąpiło jednak zrównanie liczby urodzeń i zgonów, co daje zerowy przyrost. Należy
zauważyć, że liczba narodzin spadła w
mniejszym stopniu niż wzrosła liczba
zgonów. Może to świadczyć choćby o
stanie służby zdrowia, bowiem w innych regionach kraju umieralność jest
mniejsza. W 2000 roku liczba ludności
powiatu wynosiła 39189 osób, natomiast w 2004 już tylko 38411. Proporcjonalnie największe straty poniosła
gmina Resko, która straciła 285 mieszkańców, gmina Łobez straciła 283, Dobra 145, Radowo Małe 66, natomiast w
Węgorzynie liczba ludności wzrosła o
jednego mieszkańca.
Wpływ na liczbę ludności mają także migracje wewnętrzne i zewnętrzne
zachodzące w miastach i wsiach powiatu. Migracje wewnętrzne dotyczą ruchu ludności wewnątrz kraju. Z powiatu co roku wyjeżdżało do innych miejscowości (głównie w zachodniopomorskim) około sześciuset osób. Jednak od
2002 roku liczba ta zaczęła spadać.
Wyjeżdżały głównie osoby w wieku
20-29 lat. Podobnie przedstawia sie
sytuacja z emigracją na zachód. W 2003
wyjechało na stałe 13 osób, natomiast w
2004 już tylko jedna. Nie świadczy to

jednak o spadku liczby wyjazdów w
ogóle. Nadal bowiem wielu głównie
młodych ludzi wyjeżdża stąd w poszukiwaniu pracy nie zmieniając jednak
miejsca stałego pobytu. Zjawisko okresowych wyjazdów jest trudno uchwycić. Nie znamy bowiem konkretnych

Warto zaznaczyć, że ponad połowa z
tych osób osiedla się na terenach wiejskich.
Patrząc na te dane trudno mówić o wyludnianiu się polskiej wsi, świadczą o tym
lepsze wskaźniki urodzeń i lepszy bilans
migracji. Można powiedzieć, że wsie
wypadają korzystniej pod względem po-

liczb, nie wszyscy też pracują legalnie za granicą. Mimo negatywnego
bilansu migracji, pewna liczba osób
osiedliła się w naszym regionie. W
roku 2003 w powiecie osiedliły się
462 osoby, w roku następnym liczba
nowych mieszkańców zwiększyła
się o kilkanaście osób.

tencjału ludnościowego. Pamiętajmy jednak, że wiele młodych osób opuszcza wieś
w poszukiwaniu pracy bądź w celu dalszego kształcenia się i nie zawsze wraca. Ludność terenów wiejskich wciąż posiada dodatni wskaźnik urodzeń, jednakże połowa
migracji wewnętrznych jakie zachodzą w
powiecie dotyczy małych miejscowości.

Miasta naszego powiatu wypadają
gorzej. Ujemny przyrost naturalny i niekorzystne saldo migracji spowodują powolne wyludnianie się. Brak większych
zakładów i ogólnie słaby rynek pracy nie
ściąga również większej ilości przybyszów z zewnątrz. Spada również liczba
osób wyjeżdżających stąd na stałe, co
może świadczyć o słabej mobilności
społeczeństwa. Tendencje panujące w
powiecie odzwierciedlają się również w
województwie. Podobnie sytuacja
przedstawia się w Szczecinie, gdzie
mimo większych możliwości jakie stwarza to miasto bilans migracji wypada
ujemnie.
Przyszłość nie maluje się w różowych barwach. Według prognoz do 2030
roku ludność powiatu może spaść do
37,4 tys. Wpisuje się to w ogólne tendencje dotyczące całego kraju. Spadek liczby aktywnych zawodowo i wzrost liczby osób pobierających świadczenia emerytalne może doprowadzić do ostrego
kryzysu systemu ubezpieczeń społecznych. Na razie nikt z rządzących tym
krajem nie dostrzega prawdziwej skali
tego problemu. Uchwalone niedawno
przez sejm „becikowe” jest może dobrym posunięciem ale tak naprawdę jest
tylko półśrodkiem. Może pomóc rodzinom, które i tak zamierzały posiadać
dzieci. Nie skłoni raczej nikogo do podjęcia decyzji o ich posiadaniu.
Problem niskiej dzietności dotyczy
całej Europy i wynika głównie z przemian kulturowych oraz z silnej roli
państw w stosunkach społecznych.
Uzależnienie części zachodnich społeczeństw od pomocy rządów, zmniejsza
zainteresowanie posiadaniem dzieci,
które w czasach gdy państwo nie ingerowało tak mocno w życie obywateli,
były niejako inwestycją na przyszłość.
W Polsce niż demograficzny spowodowany jest przede wszystkim
sytuacją ekonomiczną. Wiele młodych małżeństw latami próbuje dorobić się jakiegoś poziomu życia i dopiero potem decyduje się na dziecko.
Można rozwiązać tą sytuację zwiększając środki na zasiłki, zapomogi i
wprowadzać szereg nowych socjalnych rozwiązań. Tylko pamiętajmy,
że tę drogę wybrało kilkadziesiąt lat
temu wiele państw zachodnich i dziś
stoją one przed problemem rozdętych
wydatków socjalnych, spowalniających gospodarkę.
(gp)
Opracowano na podstawie danych
GUS w Szczecinie.
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Mecz walki,
ale bez pomys³u na grê

SPARTA Wêgorzyno – PIAST Chociwel 3:0 (1:0)
Sparta: Noryca – Nadkierniczni:
Zbigniew (70' Marcin), Artur, Andrzej, Dariusz, Samal, Romańczyk
(85' Majchrzak), Rzepka, Szwalec,
Raj (55' Nadkierniczny Krzysztof)
oraz Gomulski, Kuffel.
Trener: Ryszard Jamroży.
Ten mecz był jednym z najsłabszych występów podopiecznych
trenera Jamrożego i obnażył wszystkie niedostatki Sparty. Na pewno
można mówić o wielu przyczynach
porażki, ale jej wysokość zaskoczyła
chyba wszystkich. Bardzo możliwe,
że cały plan zniweczyła szybko stracona bramka, która zapewne popsuła koncepcję gry przygotowaną
przez trenera.
Zaczął od defensywy, z cofniętym głęboko Romańczykiem. Miało
to rozbić ataki Piasta i umożliwić grę
z kontry. Jednak niedokładnie opracowana i wykonana defensywa spowodowała, że już w 21 min. Sparta
traci bramkę i chyba cała koncepcja
rozsypuje się. Napastnik Piasta
ucieka prawą stroną, goni go obrońca i ma szansę dopaść, ale środek
boiska opuszcza Tondrik atakując
napastnika. Ten dośrodkowuje
wprost na głowę kolegi i piłka mocno
uderzona wpada obok zaskoczonego Norycy. Tondrik w tym meczu grał

tak, jakby się nie wyspał, za dużo
zjadł lub myślał o czymś innym, niż
grze. Był wolny i źle się ustawiał. Nie
spełniał roli stopera dyrygującego
defensywą i pomocą. Oczekiwania
zawiódł nie tylko on. Słabiej zagrali
Romańczyk (za dużo teatralnych
upadków) i Rzepka. Szwalec nie

wykorzystał w pierwszych minutach
okazji i będąc na dobrej pozycji
strzelił wprost w ręce bramkarza.
Szansę miał także bardzo pracowity
w tym meczu Samal, ale zamiast uderzyć, podawał i... było po akcji. Gdyby wtedy Sparta strzeliła bramkę,
mecz mógłby potoczyć się zupełnie
inaczej.
Jednego nie można odmówić
Sparcie – ambicji i woli walki. Wal-

czyła twardo do końca, jednak nie
potrafiła znaleźć sposobu na Piasta. Do mankamentów zaliczyć
trzeba także krótką ławkę rezerwowych. Na takie mecze spuszcza się
zasłonę milczenia i... gra się dalej.
Ot, wpadka, tym bardziej, że Piast
jak na lidera nie pokazał jakiejś wirtuozerii. Górował fizycznie i przeważał doświadczeniem, ale to
mało, jak na V ligę.
KAR

GRA NA NERWACH
ŒWIATOWID £obez – WICHER Brojce 3:2 (1:0)
Światowid: Krystosiak – Mosiądz, Krakus, Sroka, Jendrysiak,
Kulczyński, Sikora, Śniadek, Kiełtyka, Zych (Michałowski), Iwachniuk.
Trener: Stanisław Przybylak.
Bramki: 10' Zych, 65' Krakus i 85'
Michałowski.
Wiosenna runda to wyraźna poprawa gry Światowida, chociaż daleko jej do doskonałości. Niedzielny
mecz to przykład, jak można grać...
kibicom na nerwach. Po udanych
dwóch kwadransach gry, w których
Zych zdobywa ładną bramkę, trzeci

kwadrans mógł przyprawić niejednego kibica o rozstrojenie nerwów.
Łobezianie oddają pole gry brojczanom i tylko ich nieudolność powoduje, że nie strzelają nam bramki.
W przerwie szatnia łobezian trzęsie się od krzyków trenera Przybylaka. Jemu też zagrali na nerwach. Po reprymendzie dużo lepiej, ale znowu
tylko przez dwa kwadranse. Po ładnym strzale z wolnego Wojtek Krakus
zdobywa drugą bramkę i wydaje się,
że pozostaje Wichra dobić trzecią.
Rozprężenie powoduje, że strzelają
goście. Remis wisi na włosku. Dopie-

ro wprowadzony do gry Michałowski
wykorzystuje prezent w postaci kiksu obrońcy, ciągnie piłkę kilka metrów i przytomnie strzela obok nogi
bramkarza, do siatki. Jest 85 minuta i
wydaje się – pewne zwycięstwo. Jednak łobezianom wciąż brakuje doświadczenia i odporności psychicznej, szczególnie, gdy wygrywają.
Rozprężenie i ponowna utrata gola i
znowu nerwówka. Na szczęście dla
kibiców i trenera sędzia odgwizduje
koniec meczu. Trzy punkty zostały w
Łobzie. Bardzo dobre wejście Michałowskiego, fatalne próby łapania na
spalonego i wciąż brak dyrygenta w
środku pola.
KAR

Kilkudziesiêciu policjantów obstawia³o mecz

Za „zadymy” bêd¹ kary
Psychozę strachu wywołał artykuł
w Kurierze Szczecińskim, w którym
autor opisał wymianę pism między policją a klubem Sparta w sprawie zabezpieczenia niedzielnego meczu. Okazało
się, że klub nie jest przygotowany na
takie sytuacje. Owszem, ma krewkich
kibiców, ale w żaden sposób nie jest w
stanie nad nimi zapanować. Nie posiada
także sił porządkowych przygotowanych do działań w sytuacji zagrożenia.
Do pomocy kilku ściągnięto aż z Reska.
Dużo większe siły ściągnęła policja. Na stadionie pojawiło się 16 policjantów z Oddziału Prewencji w
Szczecinie, w hełmach, z pałkami i tarczami. Na nogi postawiono prawie
wszystkich funkcjonariuszy z powiatu; było 3 przewodników z psami z
Reska i Dobrej, 14 policjantów z Łobza
i cała obsada z Węgorzyna. Łącznie
prawie 40 funkcjonariuszy.
Zagrożenie stworzyli kibice zarów-

no Chociwla jak i Węgorzyna. Tych
pierwszych na mecz przyjechało około
200. Tych drugich było około 800, chociaż tylko część z nich podjęła na początku meczu walkę na... wyzwiska.
Tak można określić wulgarne przyśpiewki obu grup kibiców pod swoim
adresem. Wszyscy pozostali musieli
tego wysłuchiwać.
Gdyby tylko na wulgaryzmach się
skończyło. Węgorzyńscy kibice nie
wytrzymali presji przegranej, a może
czuli przewagę liczebną na swoim terenie, bo pod koniec meczu postanowili
zademonstrować tę siłę i wyruszyli w
stronę sektora, w którym przebywali
chociwlanie. Tylko szybkie przemieszczenie się sił porządkowych i zagrodzenie im drogi uratowało obie grupy przed
walką, do jakiej niechybnie by doszło,
sądząc po okrzykach i groźbach. Gdy
grupa kibiców z Chociwla opuściła stadion i udała się do autobusów, węgorzy-

nian nie opuściła chęć konfrontacji.
Omijając ogrodzenie próbowali przedrzeć się na parking. Jednak i tu zostali
powstrzymani i otoczeni przez policję.
Niektórych z nich takie zachowanie
może kosztować trochę grosza.
- Trzech kibiców ukaraliśmy manda-

tami w trakcie meczu. Wobec kilkunastu
sprawców zakłócania porządku publicznego podczas masowej imprezy
kierujemy wnioski do Sądu Rejonowego
w Łobzie o ukaranie. - powiedział nam
asp. szt. Henryk Michalski, który brał
udział w zabezpieczeniu imprezy. KAR
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Nieudany wyjazd do Polic

KP II Police - SARMATA Dobra 1:0 (0:0)

SARMATA: Smoliński, Dorsz, Mioduszewski, Pacelt, Jaszczuk, Olechnowicz, Zawilski, K.Szkup, Kieruzel, Kamiński, Padziński oraz Banasiak, Graczykowski, Z.Szkup, Zapałowski.
Trener: Tomasz Surma.

Nie udała się wyprawa do
Polic piłkarzom Sarmaty na kolejny mecz ligowy. Po porażce
1:0 z tamtejszym Klubem Piłkarskim, Sarmata utracił fotel
wicelidera i spadł na czwarte
miejsce w tabeli.
Początek meczu, a praktycznie cała pierwsza połowa nie zapowiadała, że ten mecz zakończy
się porażką piłkarzy z Dobrej.
Już w 2 min. meczu Damian Padziński ubiegł bramkarza gospodarzy, lecz strzelona przez niego
piłka przeleciała wzdłuż bramki,
a żaden z partnerów nie zdołał jej
skierować do bramki policzan.

W minutę później Krzysztof Kieruzel “przestrzelił” głową nad
okienkiem bramki gospodarzy.
Dalsze minuty meczu to okres
wyraźnej przewagi w polu piłkarzy z Dobrej, lecz poza przewagą
nic z tego nie wynikało. Gospodarze ograniczali się do kontrataków i jeden z nich w 28 min. omal
nie skończył się bramką. Po silnym strzale piłka trafiła w słupek
bramki Sarmaty.
Po zmianie stron, w 55 min.,
po zagraniu Jarosława Banasiaka, Tomasz Zawilski umieszcza
piłkę w bramce KP, lecz pani sędzia na linii bocznej zasugerowa-

ła się krzykiem kibiców „spalony” i po „długim namyśle” podniosła chorągiewkę, co spowodowało nie uznanie bramki. Później lekką przewagę osiągnęli piłkarze z Polic. Od 80 min. nieuważnie prowadzący mecz sędzia główny zaczął “swoiście”
kartkować piłkarzy, czym spowodował nerwowość u grających zawodników. W sumie pokazał 5 żółtych kartek (2 dla piłkarzy gospodarzy i 3 dla gości)
oraz kartkę czerwoną dla piłkarza Sarmaty Wojciecha Dorsza
za krytykę orzeczeń sędziego. W
83 min. sędzia dopatrzył się faulu, którego zdaniem obserwatorów nie było przed polem karnym „Sarmaty” i z rzutu wolnego
gospodarze zdobyli zwycięską
bramkę.
(r)

Oldboje Mewa Resko

Punkt i awans w tabeli

LOTNIK Miros³awiec - MEWA Resko 0:0

Mewa: A.Franaszek - W.Kamola, H.Grygiel, M.Bakunowski, A. Jóźwiak, K.Liszniański, L.Minko, M.Mucha, D.Ogórek, K.Gołębiewski, I.Raniewicz, J.Hatłas, R.Broker, D.Sarnecki Żółta kartka: W.Kamola
Po przerwie świątecznej piłkarze
Pomorskiej Ligi Oldbojów powrócili
na boiska. Drużyna Mewy Resko po
niezbyt udanym początku rundy - remis u siebie z outsiderem ze Złocieńca
- tym razem grała wyjazdowy mecz w
Mirosławcu z byłym pierwszoligowcem Lotnikiem. Spotkanie to miało
pokazać na co stać drużynę z Reska i
czy poprzedni mecz był tylko ,,wypadkiem przy pracy”.
Mewa rozpoczęła spotkanie w dość
ciekawym ustawieniu: dwóch ostatnich
obrońców tworzyła para Grygiel –
Liszniański, a środkowych pomocników Mucha - Jóźwiak. Jak widać Mewa
postawiła na silną obronę, a napastnicy
mieli za zadanie wspierać poczynania
defensywne.
Pierwszą połowę goście grali z wiatrem, co pozwoliło na stworzenie kilku
groźnych kontr. Już w 15 minucie w dość
dogodnej sytuacji znalazł się Gołębiew-

ski, ale jego dośrodkowanie z trudem
sparował bramkarz gospodarzy. W 33
min. po faulu na Grzelaku w odległości ok.
25 metrów od bramki, silnym strzałem z
rzutu wolnego Raniewicz próbował
umieścić piłkę w siatce, niestety, bez
powodzenia. W 40 min. w dogodnej sytuacji ok. 15 metrów od bramki znalazł się
Grzelak, ale w ostatnim momencie piłkę
sprzed nóg wybili mu obrońcy Lotnika.
Po zmianie stron obraz gry - za
sprawą nadal silnie wiejącego wiatru uległ zupełnej zmianie. To gospodarze
byli stroną przeważającą, a zawodnicy
Mewy zostali niemal całkowicie zepchnięci do obrony. W 58 min. po rzucie
wolnym wykonywanym przez gospodarzy z prawej strony rogu szesnastki,
piłka o kilka centymetrów minęła lewy
słupek bramki Mewy. W 75 min. silne
strzały w światło bramki, na 5 metrze,
sparował dwa razy pod rząd Grygiel.
Zawodnicy Mirosławca rozochoceni

takim przebiegiem wydarzeń zapomnieli o obronie, co pozwoliło na kilka
kontr. Niestety, znowu drużynie z Reska brak skuteczności, a być może i trochę szczęścia.
Wynik remisowy należy uznać za
sprawiedliwy, a punkt zdobyty na
wyjeździe zadowolił zawodników
Mewy, tym bardziej, że pozwolił na
awans na 3 miejsce w tabeli. W następnej kolejce Mewa pauzuje, a najbliższy
mecz rozegra 3 maja w Białogardzie z
zespołem Konsorcjum.
1. TERMEX/ZEFIR Wyszewo
34 65-28
2. INA EKO-TRAS_Ińsko
28 35-29
3. MEWA Resko
24 24-16
4. SOKÓŁ Karlino
24 25-23
5. STRAŻAK Świeszyno-Manowo 23 40-30
6. KONSORCJUM_Białogard 22 29-16
7. MIRSTAL Mirosławiec
19 31-26
8. LEGION Dobrzyca
19 35-33
9. CZARNI Czarne
19 30-33
10. SCAL/KPPD Wierzchowo
17 34-36
11. WYBRZEŻE Biesiekierz
16 32-41
12. OLIMP Złocieniec
7 13-41
13. WYBRZEŻE Rewal
7 16-57
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Tabele i wyniki
V liga

Radovia Radowo Małe - Sokół Pyrzyce 1:3; Sparta Gryfice - Stal Szczecin 2:0; Kluczevia Stargard - Hutnik
EKO TRAS Szczecin 1:2; Vineta Wolin
- Iskra Banie 1:1; Zorza Dobrzany Korona Stuchowo 1:1. Fagus Kołbacz Polonia Płoty 1:2; Kłos Pełczyce Mieszko Mieszkowice 1:0; Pomorzanin Nowogard - Dąb Dębno 0:3.
1. Sokół Pyrzyce
20
2. Stal Szczecin
21
3. Kluczevia Stargard
20
4. Polonia Płoty
20
5. Mieszko Mieszkowice 21
6. Zorza Dobrzany
20
7. Hutnik EKO TRAS Szcz.20
8. Sparta Gryfice
20
9. Kłos Pełczyce
20
10. Vineta Wolin
21
11. Pomorzanin Nowogard 20
12. Radovia Radowo Małe 20
13. Dąb Dębno
20
14. Fagus Kołbacz
20
15. Korona Stuchowo
21
16. Iskra Banie
20

Klasa okrêgowa

46 54-19
43 46-22
38 41-19
38 40-29
38 44-24
35 34-27
34 31-20
26 27-33
23 24-29
23 22-33
23 28-52
22 32-42
22 32-25
22 26-36
13 26-53
11 19-63

Świt Szczecin - Mewa Resko 5:0;
Światowid Łobez - Wicher Brojce 3:2;
Vineta II Wolin - Orkan Suchań 0:3
(W); Iskra Golczewo - Rybak Trzebież
3:3; Sparta Węgorzyno - Piast Chociwel 0:3; KP Police II - Sarmata Dobra
1:0; Vielgovia Szczecin - Dąbrovia
Stara Dąbrowa 1:0; Promień Mosty Masovia Maszewo 7:1.
1. Piast Chociwel
21
2. Promień Mosty
20
3. Świt Szczecin
20
4. Sarmata Dobra
20
5. Sparta Węgorzyno
20
6. Orkan Suchań
20
7. KP Police II
21
8. Masovia Maszewo 20
9. Vielgovia Szczecin 20
10. Mewa Resko
21
11. Rybak Trzebież
22
12. Dąbrovia Stara Dąbrowa 20
13. Wicher Brojce
20
14. Światowid Łobez
20
15. Vineta II Wolin
23
16. Iskra Golczewo
20

47 53-14
40 54-30
40 59-27
39 48-19
37 26-19
34 33-20
33 49-28
32 42-35
30 37-27
29 38-37
24 44-59
22 24-29
22 31-43
20 31-42
6 13-69
4 29-113

GRANIE W PLANIE
V LIGA
29 kwiecień, sobota: 17:00 Sokół
Pyrzyce - Zorza Dobrzany; 16:00 Korona Stuchowo - Vineta Wolin; 16:00
Polonia Płoty - Sparta Gryfice; 18:00
Stal Szczecin - Pomorzanin Nowogard;
17:00 Dąb Dębno - Radovia Radowo
Małe; 30 kwiecień, niedziela: 14:00
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Kłos
Pełczyce; 16:00 Mieszko Mieszkowice - Fagus Kołbacz; 16:00 Iskra Banie Kluczevia Stargard.
KLASA OKRĘGOWA
29 kwiecień, sobota: Masovia Maszewo - Vineta II Wolin (W); 16:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - KP Police II;
16:00 Sarmata Dobra - Światowid Łobez;
14:00 Wicher Brojce - Sparta Węgorzyno; 15:00 Piast Chociwel - Świt Szczecin; 16:00 Mewa Resko - Iskra Golczewo; 14:00 Rybak Trzebież - Promień
Mosty. 30 kwiecień, niedziela: 14:00
Orkan Suchań - Vielgovia Szczecin.

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
US£UGI
QWynajmę halę 800 mkw. w centrum Łobza. 0607 553 912.
Q Usługi krawieckie: wszywanie
zamków, skracanie spodni. Ceny
konkurencyjne. Tel. 091 397 48 49.

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

MOTORYZACJA
QSprzedam przyczepę kempingową, kompletne wyposażenie,
stan b. dobry, cena 3.500zł tel.
0663 493 065.

Dajesz og³oszenie do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
INNE
QSprzedam kamień różny - Gryfice.
Tel. 091 387 61 67.
Q Sprzedam betoniarkę 250” w
cenie złomu użytkowego. Tel. 091
385 16 25 po godzinie 16.00.
Q Króliki Nowozelandzkie sprzedam. Tel. 603 285 438.
QOddam psa rasy Bokser wraz z
budą, miską i jedzeniem, Mokrawica 3 (koło Kamienia Pomorskiego).
Tel. 091 38 22 168.

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

PRACA
QSprzedam skrzynię biegów Seicento/Cinqecento 900 cm. Stan
idealny (rok 1998). Cena 500 zł. Tel.
605 547 879.
QOkazyjnie tanio sprzedam Mercedes ciężarowy skrzyniowy. Tel. 091
391 33 93 po godzinie 20.00.
QSprzedam 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
Q 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.

QLegalna praca w Niemczech dla
kobiet ze znajomością j. niemieckiego - bez prowizji. Tel. 0661 537 456.
QSzukam do pracy mechanika kierowcę z kat. B,C,E. z kompletem
dokumętów i doświadczeniem. Tel.
091 397 40 56.

NIERUCHOMOŒCI
QSprzedam działkę budowlaną o
pow. 796 mkw. w Resku przy ul.
Sucharskiego. Tel. 091 39 51745,
602 608 410.
QSprzedam sklep w Łobzie przy ul.
Rapackiego 21. Tel. 600 931 891.

NIERUCHOMOŒCI
QLokal na salon (36mkw) fryzjerski - sprzedam w Płotach tel.
0607 297 855.
QSprzedam garaż ul. Sportowa.
Tel. 091 384 46 72.
QDo wynajęcia w Płotach hala produkcyjno - magazynowa o pow. 275
mkw., dogodny dojazd, wjazd i wyjazd, przy trasie przelotowej. Tel.
601 573 246.

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

QSprzedam garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

MIESZKANIA

QFirma 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.
QSprzedam mieszkanie w centrum
Łobza 3 pokoje, 64 mkw. Tel. 091
397 33 41 w godz. od 8.00 do 18.00.
QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.

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

Q 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

QDo prowadzenia sklepu "Żabka"
w Gryficach tel. 609 102 603

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

QSprzedam 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.
QTanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.
QSprzedam 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
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Po eliminacjach Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”

Punktowane miejsca
Karoliny Pude³ko i Martyny Mazur
(GRYFICE) W Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach 22
kwietnia br. odbyły się 29. eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem imprezy był
Zarząd Oddziału Województwa
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP województwa zachodniopomorskiego.
W eliminacjach udział brało
około 107 uczestników z terenu
województwa zachodniopomorskiego. Wszyscy wykazali się
dużą wiedzą z zakresu pożarnictwa rozwiązując test składający
się z 30 pytań. Prace oceniało
sześcioosobowe jury: Henryk
Walasek – przewodniczący, Stanisław Gulbas, Jan Lenard, Zbigniew Lewandowski, Witold
Masztales, Edward Pruski.
Sponsorami nagród byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewoda Zachodniopomorski, City Bank, Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych
w Szczecinie.
W kategorii szkół podstawowych bardzo dobre – 3 i 4 – miejsca zajęły zawodniczki reprezentujące powiat łobeski – Karolina
Pudełko i Martyna Mazur. (s)

Oto pierwsza piątka:
1. Paweł Parkot – Borne Sulinowo (powiat szczecinecki)
2. Monika Suszyńska – Polanów (powiat koszaliński)

3. Karolina Pudełko – Łobez (powiat łobeski)
4. Martyna Mazur – Łobez (powiat łobeski)
5. Bartek Rydzewski – Kalisz Pomorski (powiat drawski)

Uczniowie z Be³cznej i Wêgorzyna mog¹ w³¹czaæ siê do ruchu

Cenne nagrody i bezpieczeństwo

(WĘGORZYNO) Bezpieczeństwa w ruchu drogowym trzeba uczyć
od najmłodszych lat. Temu służą
turnieje, podczas których uczniowie
mogą wykazać się wiedzą z tego zakresu. Taki – powiatowy – odbył się
po raz pierwszy w Węgorzynie.

W szranki konkursowe stanęło 11
szkół podstawowych i 4 gimnazjalne z
powiatu łobeskiego. Organizatorzy
przygotowali dla nich cenne nagrody –
namioty, śpiwory, plecaki, torby, kaski,
było więc o co walczyć. Poszczególne
szkoły wystawiły 3-osobowe ekipy.
Uczestnicy musieli rozwiązać test, a w
części praktycznej pokonać przeszkody oraz poprawnie przejechać trasę w
miasteczku rowerowym.
W kategorii szkół podstawowych
bezapelacyjnie zwyciężyła szkoła z
Bełcznej w składzie: Patryk Jachym,
Tomasz Galczak i Krystyna Kielan
(op. Kazimierz Pawelec). Oni zgarnęli
główną pulę nagród. Nagrody otrzymały także zespoły za drugie – Węgorzy-

no - i trzecie – Radowo Małe – miejsca.
Pozostałe szkoły zajęły miejsca w kolejności: Runowo, Dobra, Wojtaszyce,
Starogard, Łabuń Wielki, SP 2 Łobez,
Resko i SP 1 Łobez.
Wśród gimnazjów triumfowali gospodarze. Ich ekipa wystąpiła w składzie: Marta Wojciechowicz, Ewa
Krzączkowska i Marek Kowalczyk z
opiekunem Markiem Jaskulskim. Za
sobą zostawili w kolejności: Resko,
Radowo Małe i Łobez.
Zwycięskie drużyny będą reprezentować nasz powiat na eliminacjach
wojewódzkich rozgrywanych w dniach
5-6 maja w Koszalinie.

Eliminacje powiatowe 29 edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu przygotował i
przeprowadził asp. szt. Henryk Michalski z Komendy Powiatowej Policji
w Łobzie. Uczniowie mieli okazję poznać nowego komendanta powiatowego policji, podinspektora Zbigniewa
Podgórskiego, który wręczył im nagrody wraz z burmistrzem Węgorzyna
Stanisławem Konarskim. Ufundowali
je starostwo i wszystkie urzędy miejskie i wiejskie naszych gmin oraz LOK
i PZU.
W Koszalinie życzymy połamania
piór i szprych.
KAR

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.

Sukcesy gimnazjalistów z „Promyka”

Pierwsi w prze³ajach
(POLICE) 12 kwietnia br. w Policach odbyła się Wojewódzka Gimnazjada w Biegach Przełajowych. Wielki
sukces odniósł Bartłomiej Wierzchowski. Zdobył złoty medal w biegu na
dystansie 2500 m.
Pozostałe miejsca naszych zawodników „Promyka”: 27 - Jakub Łabaziewicz; 30 - Maciej Bober; 40 - Michał
Serweta i 49 - Malwina Kużel.
(DOBRA) Tydzień później, 20
kwietnia br., odbyły się uliczne biegi
przełajowe w Dobrej. W zawodach
tych również startowali z powodzeniem uczniowie UKS „Promyk” z gimnazjum w Łobzie. Podajemy wyniki,
jakie zajęli gimnazjaliści:
Kużel Malwina - I miejsce
Wierzchowski Bartłomiej - I m.
Bober Maciej
- II m.
Serweta Michał - III m.
Łabaziewicz Jakub- IV m.
Sola Jaśmina
- VI m.
Burchardt Paweł - VI m.
Galas Karolina - VII m.
Michno Michał - XXV m.
Kazimierz Mikul

SPORT
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Zaproszenie dla uczniów
szkó³ podstawowych

Ty też możesz
spróbować
swoich sił
Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy i MKS „Olimp” w Łobzie
zapraszają dziewczęta i chłopców z
klas IV, V, VI do startu na stadionie w
Łobzie. Czwartki lekkoatletyczne to
największa impreza masowa dzieci w
Polsce. Startuje w całym kraju ok. 400
000 tysięcy uczniów. W finale krajowym w Warszawie udział weźmie 3500
najlepszych małych sportowców. Do
stolicy w dniach 13 – 15 czerwca br.
wyjedzie 50-osobowa reprezentacja
powiatu łobeskiego. Terminy zawodów
w Łobzie:
26.04.06 r. środa godz. 15.00
10.05.06 r. środa godz. 15.00
17.05.06 r. środa godz. 15.00
24.05.06 r. środa godz. 15.00
Finał powiatowy 31 maja 2006 r.
Imprezę od 3 lat przeprowadza
Zespół Organizacyjny w składzie: Kazimierz Mikul (kierownik), Janusz
Łukomski i Zdzisław Bogdanowicz. (r)

Badminton

Z rakietk¹
do Schwedt
Na adres twórcy sportu badmintonowego w gminie Łobez – pana
Kazimierza Pawelca, nauczyciela
Szkoły Podstawowej w Bełcznej,
nadeszła miła korespondencja z niemieckiej miejscowości Schwedt.
Klub Badmintonowy zza Odry zaprasza ekipę młodych sportowców z
Bełcznej na doroczny Turniej Nadodrzański Młodego Badmintonisty.
Zawody z udziałem dziewcząt i
chłopców z wielu krajów Europy w
wieku 10 – 16 lat odbędą się 29 kwietnia bieżącego roku. Zaproszenie
ekipy z gminy Łobez na międzynarodowy turniej do Schwedt jest wielkim wyróżnieniem i uznaniem za
sportową postawę młodzieży wiejskiej i udany start w bliźniaczej imprezie w Nowodnej k. Chojny. W
grudniu 2005 r. badmintoniści z grupy p. Kazimierza Pawelca przywieźli
z tych zawodów nagrody i dyplomy
za czołowe miejsca. Tam kierownicy
ekip nawiązali kontakt sportowy i
uzgodnili termin zawodów w Niemczech. 10-osobowa reprezentacja
badmintona gminy łobeskiej składa
się z zawodników UKS Bełczna i
MKS “Olimp”. Uczestnicy wyjazdu
mają już przygotowane dokumenty
na przekroczenie granicy (listy
zbiorcze, paszporty). To będzie
pierwsza sportowa eskapada naszej
młodzieży z lotkami i rakietkami na
zachód. Może nadejdą następne.
Zdzisław Bogdanowicz
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Badminton

Podwójny sukces Ilony D¹bro

(SIANÓW) Sezon startowy w
badmintonie wchodzi w fazę rozgrywek o najwyższe laury w województwie i kraju. Łobescy badmintoniści
z grupy szkoleniowej pana Kazimierza Pawelca znów pokazali się z jak
najlepszej strony. W Sianowie k.
Koszalina przeprowadzono wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ornecie. Impreza ma rangę Mistrzostw
Polski juniorów w tej dyscyplinie
sportu. W imprezie sianowskiej
udział wzięli juniorzy i juniorki z 5
klubów sportowych: Pobrzeża Koszalin, Komety Sianów, Badmintona Sławno, Relaksu Chojna i Olimpu Łobez. Rewelacyjnie rozegrały
swoje sety i mecze dziewczęta reprezentujące gminę Łobez.
Zwłaszcza 15-letnia zawodniczka – Ilona Dąbro, która dwukrotnie
stawała na najwyższym podium
występując indywidualnie i w grze
deblowej.
Wyniki: Ilona Dąbro (MKS
“Olimp”) zajęła I miejsce w grze pojedynczej juniorek i uzyskała awans
do finałów Mistrzostw Polski, Dorota Sosnowska i Ilona Dąbro (MKS

„Olimp”) zajęły I miejsce w grze podwójnej juniorek i uzyskały awans
do finałów Mistrzostw Polski. Nasze
czołowe zawodniczki wyjadą do Ornety, woj. warmińsko-mazurskie
(29-30.04.06) i wystąpią w doborowej stawce najlepszych badminto-

nistek w Polsce. To następny piękny sukces łobeskiego badmintona.
Gratulacje przekazujemy sympatycznym i uzdolnionym dziewczętom – Ilonie i Dorocie. Teraz będziemy oczekiwać przyjemnych wieści z
kortów w Ornecie. Z. Bogdanowicz

VIII Wiosenne Biegi Prze³ajowe

Pobieg³o 500 uczniów
(DOBRA) W Dobrej, w dniu 20 kwietnia, przy s³onecznej
pogodzie odby³y siê kolejne masowe biegi prze³ajowe.
W zawodach wzięły udział
reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych z 13 miejscowości: Dziwnów, Dobrzany,
Łabuń, Resko, Chociwel,
Łobez, Starogard Łobeski, Węgorzyno, Wojtaszyce, Wierzbięcin, Dębice, Ińsko, Dobra, W
rozegranych 12 biegach wystartowało łącznie ponad 500 zawodniczek i zawodników.
Zwycięzcami w poszczególnych biegach zostali: Sonia Sławińska, Trela Adam, Gisel Izabela, Bielecki Dawid, Gromek
Aneta, Awgul Krystian, Wierzbicka Maja, Antonowicz Rafał,
Kużel Malwina, Machlański Damian, Karpińska Joanna, Wierzchowski Bartłomiej.
W czasie biegów prowadzona była również klasyfikacja zespołowa startujących
szkół. Wśród dziewcząt szkół

podstawowych wygrał zespół
z Ińska przed Dobrą i Chociwlem. Klasyfikację zespołową
chłopców tych szkół wygrał
zespół z Dobrej przed Ińskiem
i Dobrzanami. Wśród gimnazjów najlepsze zespoły dziewcząt to: Dobra, Dobrzany oraz
Resko. Najlepszych chłopców
wśród gimnazjów miały zespoły z Węgorzyna, Dobrej oraz
Reska.
Najlepsi zawodnicy w każdym z biegów zostali nagrodzeni
medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Najlepsze
zespoły zostały nagrodzone
pięknymi pucharami oraz dyplomami.
Organizatorzy i sponsorzy
zawodów: Starostwo Powiatowe w Łobzie, Polski Związek
Lekkiej Atletyki w Warszawie,
Zachodniopomorskie Zrzeszenie L.Z.S. w Szczecinie, UKS

„ARBOD’’ w Dobrej, Urząd
Miejski w Dobrej, Ochotnicza
Straż Pożarna w Dobrej, Komenda Powiatowa Policji w
Łobzie, Rewir Dzielnicowych w
Dobrej, Pan Marek Kowalczyk Masarnia w Krzemiennej, Pani
Iwona Fatz - “PARAMIX” w
Błądkowie, Pan Jerzy Furmańczyk- Nowogard, Pan Tadeusz
Bożek - “TADEX’’ Chociwel,
Pan Mieczysław Zacharski “Nova” w Dobrej, Pan Krzysztof Misiak - “OKNO-PLAST”
Łobez, Pani Bożena Kontowicz Firma Samba.
Wszystkim organizatorom i
sponsorom dziękuję za wszelką
udzieloną pomoc przy organizacji zawodów. Dziękuję gościom
zaproszonym, zawodnikom i ich
opiekunom za przybycie do Dobrej. Dziękuję komisji sędziowskiej, obsłudze technicznej zawodów oraz Panu Januszowi
Skrobińskiemu za prowadzenie
zawodów.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz Łukomski
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Burmistrz rozpatrzy³ wnioski o umorzenia podatków

Kiepska sytuacja mieszkańców gminy
(ŁOBEZ) W informacji burmistrza
Łobza o działalności za okres 8 luty – 7
marzec br. znalazły się dane dotyczące
rozpatrzenia podań podatkowych. Podania rozpatrzono z uwzględnieniem
sytuacji materialnej i życiowej petentów.
Mieszkance Łobza Izabeli S., umorzono zaległość czynszową w kwocie
2499,28 zł, z uwagi na brak możliwości
jej wyegzekwowania. Wnioskodawczyni znajduje się w trudnej sytuacji
finansowej (utrzymuje się z zasiłku alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych otrzymywanych na trójkę dzieci).
W chwili obecnej nastąpiła zamiana
wynajmowanego dotychczas przez
ww. lokalu na lokal o niższym standardzie (opłaty z tytułu najmu nowego lokalu będą więc niższe, wnioskodawczyni będzie mogła ubiegać się o dotację
mieszkaniową). Zadłużenie za media
1460,71 zł i wodę 424 zł zobowiązali się
spłacić nowi najemcy lokalu. W przypadku ponownego dopuszczenia do
zadłużenia, nastąpi eksmisja wnioskodawczyni do lokalu socjalnego.
Kolejnej mieszkance Łobza Katarzynie H. umorzono zadłużenie za lokal
mieszkalny w kwocie 381,16 zł. Wnioskodawczyni znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej (jest osobą bezrobotną, utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych, który otrzymuje jej mąż
oraz z zasiłku rodzinnego w kwocie 43
zł). Zadłużenie: czynsz 381,16 zł, media 899,09 zł.
Z kolei negatywnie rozpatrzono
podanie mieszkanki Drawska Pomorskiego Iwony T. o umorzenie podatku
od nieruchomości za 2005r. (III i IV
rata) w łącznej kwocie 1145,80 zł.
Wnioskodawcy należność została rozłożona na trzy raty.
Negatywnie rozpatrzono także
podanie mieszkanki Szczecina, prowadzącej w Łobzie Zajazd “Stodoła”, o
umorzenie zadłużenia z tytułu podatku
od nieruchomości za okres od
01.10.2001r. do 31.03.2002 r. w kwocie
3566,34 zł.
Mieszkańcowi Łobza Krzysztofowi B. umorzono IV ratę podatku od
nieruchomości za 2005r. w kwocie
40,90 zł. Wnioskodawca znajduje się w
trudnej sytuacji finansowej (jest osobą
bezrobotną nie posiadającą prawa do
zasiłku). Korzysta z pomocy M-G
OPS.
Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkańca Worowa o umorzenie podatku rolnego za 2005r. w łącznej kwocie 473,20 zł. Wnioskodawcy została
zaproponowana możliwość rozłożenia
należności na raty.
Z kolei Bożenie J. z Worowa umorzono podatek od nieruchomości za lata
2003- 2005 w łącznej kwocie 259,10 zł.
Wnioskodawczyni znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (jest osobą bez-

robotną bez prawa do zasiłku, wraz z
dzieckiem utrzymuje się z zasiłku rodzinnego, korzysta z pomocy MGOPS).
Innemu mieszkańcowi Worowa
Krzysztofowi C. również umorzono
podatek od nieruchomości za lata 20032005 w łącznej kwocie 308,20 zł. Decyzję podjęto w związku z trudną sytuacją finansową (jest osobą bezrobotną
bez prawa do zasiłku).
Kolejnemu mieszkańcowi Worowa
rozpatrzono negatywnie wniosek o
umorzenie II, III i IV raty podatku od
nieruchomości za 2004 r. oraz I, II, III i
IV raty podatku od nieruchomości za
2005r. w łącznej kwocie 732,60 zł. Wnioskodawcy została zaproponowana
możliwość rozłożenia płatności na raty.
Marioli M. z Worowa umorzono I, II,
III i IV ratę podatku od nieruchomości za
2005 r. w łącznej kwocie 227,60 zł. Wnioskodawczyni znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (jest osobą bezrobotną
bez prawa do zasiłku, wraz z bezrobotnym mężem i sześciorgiem dzieci utrzymuje się z zasiłku rodzinnego).
Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkańca Bełcznej o umorzenie I, II,
III i IV raty podatku od nieruchomości
za 2004r. oraz I., II, III i IV raty podatku
od nieruchomości za 2005 r. w łącznej
kwocie 291,00 zł.
Handlowcowi z Łobza Danucie Z.
pod warunkiem zapłaty IV raty podatku od nieruchomości za 2005r. w kwocie 1.182,70 zł, umorzono II i III ratę
podatku od nieruchomości za 2005r.
(związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej) w łącznej kwocie
2.165,00 zł. Wnioskodawczyni zatrudnia 7 pracowników. Pomimo spadku
obrotów chciałaby utrzymać dotychczasowe miejsca pracy.
Negatywnie z kolei rozpatrzono
podanie mieszkańca Łobza o umorzenie
podatku od nieruchomości za lata 20022005 w łącznej kwocie 456,40 zł. Wnioskodawcy została zaproponowana
możliwość umorzenia należności za
2002 i 2003r. (łącznie 172,80 zł) pod
warunkiem spłaty należności za 2004 i
2005r. w łącznej kwocie 283,60 zł.
Mieszkance Worowa Ewie P. rozłożono na 3 raty należność podatku rolnego za 2005r. w łącznej kwocie 473,20
zł (I rata w kwocie 157,80 zł płatna do
dnia 15.03.2006 r., II rata w kwocie
157,80 zł płatna do dnia 15.05.2006 r.,
III rata w kwocie 157,60 zł płatna do
dnia 15.09.2006 r.).
Mieszkańcowi Łobza Franciszkowi B. umorzono III i IV ratę podatku
od nieruchomości za 2004 rok i I, II,
III i IV ratę ww. podatku za 2005 r. w
łącznej wysokości 246,24 zł (należność główna). Wnioskodawca jest
osobą bardzo schorowaną, utrzymuje
się z niskiej renty.

Negatywnie również rozpatrzono
podanie mieszkanki Łobza o umorzenie
zaległości czynszowej w kwocie
2.526,10 zł. Zadłużenie powstało od
miesiąca czerwca 2003r. Wnioskodawczyni zostanie zaproponowane dokonanie zamiany mieszkania na lokal o
mniejszej powierzchni, w którym płatność czynszowa będzie niższa. Po zamianie lokalu ponownie może zostać
rozpatrzona sprawa umorzenia zaległego czynszu.
Mieszkańcowi Zagórzyc Józefowi
A. umorzono zaległy podatek rolny za
2004 i 2005 r. w łącznej kwocie 2.803,37
zł. Burmistrz poprzednią swoją decyzją rozłożył powyższą należność na
dwie raty. Wnioskodawca nie jest w
stanie uregulować ww. płatności ponieważ znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (utrzymuje bezrobotną żonę,
która jest osobą schorowaną oraz
dwóch synów z których jeden jest osoba bezrobotną, drugi jest uczniem gimnazjum). Opłaca 42,70 zł za dobę wypożyczenie aparatu ortopedycznego
dla trzeciego syna, który uległ wypadkowi (ponosi także pozostałe koszty
jego leczenia).
Mieszkance Łobżan Renacie G.
umorzono III i IV ratę podatku rolnego
za 2005r. w łącznej kwocie 95,70 zł.
Wnioskodawczyni znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej
ubiegłorocznym pożarem budynku, w
którym zamieszkuje.
Mieszkańcowi Zajezierza, Edwardowi S. umorzono zaległy podatek od
nieruchomości za 2005r. (I, II, III i IV

rata) w kwocie 356,30 zł. Decyzję podjęto również z powodu trudnej sytuacji
finansowej wnioskodawcy. Do września 2005r. był osobą bezrobotną. Od
1września 2005r. został uczestnikiem
programu w Centrum Integracji Społecznej. Jednak ze świadczenia, które
otrzymuje w ramach ww. inicjatywy,
nie jest w stanie utrzymać się oraz pokryć zobowiązań finansowych.
Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkańca Rożnowa Łobeskiego o
umorzenie podatku od nieruchomości
za 2005r. (I, II, III i IV rata) w kwocie
1080,80 zł. Wnioskodawcy zostanie
zaproponowana możliwość rozłożenia
płatności na raty.
Pozytywnie rozpatrzono podanie
mieszkanki Worowa Ewy G. o rozłożenie na trzy raty płatności podatku rolnego za 2005r. w łącznej kwocie 473,20 zł.
Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkanki Łobza prowadzącej w Poradzu działalność gospodarczą, o rozłożenie na raty, płatne - każda po 100 zł
kwartalnie, zaległego podatku rolnego za
2005r. w łącznej kwocie 1916,67 zł, za
grunt 1,13 ha (park - teren rekreacyjno wypoczynkowy), który wchodzi w
skład działki- 4,48 ha, którą dzierżawi od
Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina w dniu 08.08.2005r. wystąpiła do
Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie o wydzielenie
terenu parku z powyższej nieruchomości i przekazanie go dla Gminy Łobez.
Wnioskodawcy zostanie zaproponowana możliwość spłaty zadłużenia w ratach
miesięcznych, każda po 100 zł.
(r)

UKRAD£ PIEC I WANNÊ
(ŁOBEZ) W okresie od 1.04.2006 roku do dnia 19.04.2006 roku w
Łobzie z otwartego terenu posesji przy ul. Podgórnej nieustalony sprawca dokonał kradzieży pieca CO i wanny żeliwnej o wartości 500 złotych
na szkodę Aleksandra S.

NIETRZE•WI ROWERZYŒCI
(ŁOBEZ) 21.04.2006 roku o godz. 17.00 na drodze 148 Łobez – Poradz,
Henryk F. lat 47 (zam. P., gm. Łobez) kierował rowerem znajdując się wstanie nietrzeźwym 1,13 mg/l.
(DOBRA) 23.04.2006 r. o godzinie 1.25 na ulicy Nowogardzkiej w Dobrej
Remigiusz A. zam. D., gm. Dobra kierował rowerem znajdując się w stanie
po użyciu alkoholu (0,48 i 0,38 promila w wydychanym powietrzu).

Z LAWET¥ NIE WYGRASZ
(ŁOBEZ) 21.04.2006r. około godz. 20.40. w Łobzie na skrzyżowaniu ulic Bema i Armii Krajowej Przemysław N. (zam. Ł., gm. Łobez), jadąc rowerem nie zachował należytej ostrożności i uderzył w lawetę ciągniętą przez samochód Mercedes kierowany przez Jarosława W. (zam.
G., pow. drawski). W wyniku tego zdarzenia Przemysław N. doznał złamania kostki lewej nogi.
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HUMOR TYGODNIA
Londyn, 18 wiek, jeden z pierwszych biegów ulicznych. Temu niecodziennemu zjawisku przypatruje się
hrabia ze służącym.
- Janie, co to za zbiegowisko?
- To wyścig, panie hrabio. Ludzie się ścigają. Ten,
który dobiegnie pierwszy, zostaje zwycięzcą i dostaje
nagrodę pieniężną.
- Rozumiem. To w takim razie po co biegną pozostali.

Szko³y mog¹ siê pokazaæ

VI TURNIEJ
„Z PODWÓRKA NA STADION”
Z FINA£EM W £OBZIE
(SZCZECIN) Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej poinformowa³, ¿e rozpoczyna VI turniej
pi³karski „Z podwórka na stadion”. Fina³
wojewódzki ma odbyæ siê w £obzie.
Organizatorami turnieju są ZZPN, Urząd
Marszałkowski i Wydział Sportu Urzędu
Miejskiego w Szczecinie. Udział w tej masowej imprezie sportowej
mogą wziąć dziewczęta i chłopcy ze szkół
podstawowych, uroCMYK

dzeni w 1996 r. i młodsi. W turnieju biorą
udział reprezentacje
szkół.
12 maja br. w Szczecinie odbędzie się Turniej o Mistrzostwo Miasta Szczecina, zarazem
eliminacja do turnieju
wojewódzkiego. Najlep-

sze zawodniczki i zawodnicy pojadą na Turniej Wojewódzki, który
odbędzie się 3 czerwca
w Łobzie, gdzie wybrane zostaną drużyny reprezentacyjne naszego
województwa na ogólnopolski turniej w Krakowie. Około 100 zawodników (-czek) z całego województwa pojedzie latem na sportowe
wakacje organizowane
przez Polski Związek
Piłki Nożnej.
(r)

Spotykają sie Amerykanin i Rosjanin i wdają się w
rozmowę:
- Ja mam 3 samochody w domu, pierwszy do pracy,
drugi na zakupy i podróże, a trzecim jeżdżę do sąsiadów
- mówi Amerykanin.
Na co Rosjanin rzecze:
- Ja mam 2 samochody w domu, pierwszy do pracy,
a drugi na zakupy i podróże.
- A czym do sąsiadów jeździcie? - pyta Amerykanin.
- A do sąsiadów to my jeździmy czołgami.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata
kiego”
„Tygodnik
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 15 brzmiało:
„Raz w roku koło Wielkiej Nocy”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Wiesława Cetera (Rogowo), Telesfor Waliszewski
(Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), Zofia Janicka (Łobez), Grażyna Maćkowiak (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Lucyna Kędzierska (Łobez), Justyna Kołodziejczyk (Łobez).
Nagrodę wylosowała:
paniWiesława Cetera z Rogowa. Gratulujemy.
CMYK

