CMYK

www.tygodniklobeski.go.pl - zapraszamy

GAZETA POWIATOWA Nr 28 (236) Rok V 11.07.2006 r. Cena 2,20 zł (w tym 7% VAT) ISSN 1643-5761

Sp³on¹³ budynek w centrum miasta

O MA£O NIE DOSZ£O
DO WYBUCHU

W NUMERZE:

K¥PIELISKA
I JEZIORA
W POWIECIE
Czytaj str. 12
REKLAMA

(WÊGORZYNO) Po¿ar, który wybuch³ w nocy z soboty na niedzielê w
centrum Wêgorzyna postawi³ na nogi mieszkañców prawie ca³ego
miasta. P³omienie widaæ by³o na odleg³oœæ kilku kilometrów. Dziêki
szybkiej akcji wêgorzyñskiej stra¿aków nie dosz³o do wybuchu butli
z gazem znajduj¹cych siê w pal¹cym siê budynku.
czytaj str. 6
Prawdopodobnie by³a alergiczk¹

ŒMIG£OWIEC ZABRA£ J¥ Z POLA
(ŁOBEZ) Wczoraj o godz.
12.45 łobeskie pogotowie odebrało
wezwanie o pomoc. Podczas zbioru truskawek na polu w Trzeszczynie koło Łobza poczuła się słabo i po
pewnym czasie straciła przytom-

ność 14-letnia dziewczyna. Wezwano śmigłowiec ratowniczy,
który wylądował wprost na polu i
zabrał dziewczynę do szpitala w
Szczecinie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, przed zabraniem, po

udzielonej pomocy przez lekarza
pogotowia odzyskała ona przytomność. Prawdopodobną przyczyną
jej utraty mogła być alergia, która
ujawniła się po ukąszeniu przez
pszczołę lub innego owada.
(r)
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Historia czarnego charakteru
„Kaczora”, który zosta³ premierem

Kazimierz Rynkiewicz
Ostatnie zmiany polityczne w kraju
– dymisja premiera Marcinkiewicza i objęcie stanowiska premiera przez Jarosława Kaczyńskiego - miały przebieg nadzwyczaj spokojny, co w dużym stopniu
rozsierdziło jego przeciwników i media,
przyzwyczajone do żerowania na wpadkach polityków PiS. Nie sprawdziły się
przedwyborcze przewidywania o pogrążeniu Polski w ciemnościach pod rządami PiS, później pod rządami koalicji z
Samoobroną i LPR, ale chór nadal pieje,
że będzie źle albo jeszcze gorzej. Zaciekłość w atakach na rząd przekracza granice rozsądku. Kto na tym traci? Można
zaobserwować zadziwiające zjawisko
trwałej popularności PiS w sondażach,
wbrew zgiełkowi, jaki czynią media i
przeciwnicy. To zaczyna świadczyć o
dojrzewaniu wyborców, którzy przestali poddawać się medialnemu terrorowi i mają własne zdanie. Możemy nawet
dojść do wersji amerykańskiej demokracji, w której wyborcy wybierają prezydenta wbrew temu, co o nim głoszą media, głównie lewicowe, a jak wiadomo,
nie zostawiają one suchej nitki na prezydencie Bushu. Histeria medialna i nadużywanie krytyki lub jej rozmijanie się
z rzeczywistością znużyły wyborców i
podważyły zaufanie do mediów.
Stałym składnikiem kanonady antykaczyńskiej jest budowanie czarnego
wizerunku Jarosława Kaczyńskiego – że
rozrabia, jest nieprzewidywalny, kłótliwy, dogmatyczny, dyktatorski, chce silnego państwa na wzór faszystowski, zagraża demokracji itp. Celuje w tym “Gazeta Wyborcza” i środowiska lewicowe,
nawet te wywodzące się z Solidarności.
W czym tak Jarosław Kaczyński zawinił, że każdy mógł zostać premierem –
Bielecki, Pawlak, Oleksy, tylko nie on?
I skąd aż tak totalna krytyka polityka,
który nie dał zbyt wiele powodów ku
temu, bo jakie? Po raz kolejny sięgnąłem
po zapomnianą już dzisiaj książkę –
wywiad z Jarosławem Kaczyńskim pt.
“Odwrotna strona medalu”, która ma o
tyle wartość, że ukazała się w 1991 roku.
Wielu ludziom wydawało się, że to był
początek Solidarnościowej rewolucji.
Jednak opis mechanizmów ówczesnej
polityki zawartej w książce wyjaśnia
wiele rzeczy, które później się stały.
Pokazuje też korzenie budowania wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako
czarnego charakteru.
Podstawowym rozróżnieniem językowym powinno być oddzielenie w charakterze polityka cech osobowych od
jego wyborów politycznych. To, że broni wyznawanych wartości nie powinno
nazywać się kłótliwością, prób ich realizacji – antagonizowaniem, a wizję silnego państwa, zanim jej nie rozpoznamy,
nazywać dyktaturą, stałości w poglądach – dogmatyzmem, a skutecznych
działań politycznych – dyktatorstwem.

Ten repertuar epitetów może i byłby
coś wart, gdyby nie historia polityczna,
którą ma za sobą Jarosław Kaczyński.
Jego diagnozy okazały się aktualne po
latach, jako jeden z nielicznych potrafił
zbudować partię i przeprowadzić przez
trudne czasy, co przeczy przypisywanej mu kłótliwości, a potwierdza to dodatkowo zawarcie koalicji z tak różnymi
politycznie partnerami.
Wróćmy do książki i zawartych w
niej opisów polityki przełomu lat 80 i 90.
Już wtedy z Kaczyńskiego robiono
czarną owcę, gdyż burzył stereotypy i
mierzył się z mitami lewicowej opozycji. Za posiadanie własnego zdania i ocen
politycznych został wyklęty przez to
środowisko, które przez lata później
sprawowało władzę. Nie tylko polityczną, ale także gospodarczą i medialną
nad umysłami Polaków.
W numerze 2 Gazety Wyborczej z
1989 r. pokazały się sylwetki kandydatów w wyborach do Senatu. O swoim
programie Jarosław mówił wtedy – Państwo powinno być na tyle silne, by obywateli chronić przed wszelkiego rodzaju
przestępstwami, i na tyle praworządne,
by respektować prawa obywateli.
Zasadniczy rozłam między grupą lewicowej opozycji (m.in. Geremek, Kuroń, Michnik) a Kaczyńskimi nastąpił w
tym momencie, w którym doszło do rozbieżności w sprawie tworzenia rządu,
przyszłości Solidarności – czy ma ona
być jednolitą partią, czy federacją różnych ugrupowań ideowych, a gwoździem do trumny okazały się wybory
prezydenckie, w których przeciwko
sobie stanęli Wałęsa i Mazowiecki.
W pewnym momencie chcąc przełamać polityczny impas Lech Wałęsa powierza Kaczyńskiemu prowadzenie
rozmów z ZSL i SD na temat powołania
wspólnego rządu (po nieudanej próbie
sformowania go przez gen. Kiszczaka).
NIE KISZCZAK LECZ
KOALICJA Z SD i ZSL
Kaczyński – Trzeba w pełni zdać sobie sprawę z tego, jaki to był ewenement.
Od ośmiu lat wytworzyła się praktyka,
że różnymi sprawami opozycji zajmowały się różne osoby, ale kiedy dochodziło do załatwiania spraw wagi superciężkiej, to w grę wchodzili właściwie
tylko Mazowiecki i Geremek, czasem
Stelmachowski. Rząd koalicyjny to była
sprawa najwyższej wagi, a mieliśmy ją
prowadzić razem z bratem. (...) Moje
zadanie było piekielnie trudne. Jak się
okazało, tym trudniejsze, że nie znalazłem poparcia u naturalnych, wydawałoby się, sojuszników, czyli OKP. To
było aż śmieszne – prowadziłem niezwykle ważną, niezwykle pozytywną
dla kraju akcję, a byłem dosłownie okładany kopniakami. (...) Rozpętała się burza. Najpierw zaatakował mnie Artur
Balazs, a potem z jeszcze większą furią
przystąpił do boju Andrzej Celiński.
Kuroń i Wielowiejski byli niechętni, ale
bez agresji.
O Geremku – Byłem pewny, że zrealizuje on swoją koncepcję koalicji z
PZPR. Obawiałem się, że jeżeli te dwie
grupy (PZPR – lewica KOR – przyp.
red.) dojdą do władzy w koalicji, to je
potem trzeba będzie piłą wycinać.

Teresa Bochwic – Andrzej Szczypiorski podał w wątpliwość pańskie
kwalifikacje towarzyskie do pełnienia
roli pełnomocnika Wałęsy i prowadzenia
takich rozmów. (...) To chyba był początek pracy nad tym, żeby się panu nie
wydawało zbyt wiele. Od tej pory stale
pan będzie pomijany i traktowany jak
persona non grata. A także ośmieszany.
Nawet Mazowiecki, który w końcu
wskutek pana pośrednictwa i wysiłków
został kandydatem na premiera, dziękował nie panu czy Wałęsie, ale Bronisławowi Geremkowi. (...) W ten sposób
niejako przy okazji zasugerowano, że
właściwie premierostwo Mazowieckiego jest dziełem profesora Geremka.
“Brak klasy” zarezerwowano już na długo dla pana.
MICHNIK I GEREMEK
Kaczyński – Michnik zerwał wtedy
ze mną wszelkie stosunki, przestał mi
nawet mówić dzień dobry. (...) Geremek
nie mógł, oczywiście, zrobić awantury
Wałęsie, więc zrobił ją mnie – o to, że rozmawiając z SD i ZSL-em, nie zaprosiłem
Ślisza, że niszczę ruch ludowy. Przedtem nasze stosunki układały się niezbyt
dobrze, ale możliwie. Natomiast od czasu tej historii w Sejmie nie rozmawiamy
ze sobą. Tego samego lub następnego
dnia odbyła się rozmowa Wałęsy z Prymasem. (...) Mnie wtedy przyjął bardzo
chłodno, pewnie na skutek wieści o politycznych awanturnikach Kaczyńskich, którzy za wszelką cenę prą do
władzy.
Teresa Bochwic – Mniej więcej wtedy zaczął pan być demonem?
Kaczyński – Tak, właśnie wtedy zaczęła się ta niechęć. Nigdy nie byłem z
lewicą w dobrych stosunkach, chociaż
był moment, że Michnik chciał mnie
wprzęgnąć do tego Geremkowego wozu.
Opowiadał mi ciągle, jaki to Geremek jest
wpływowy, jaki fenomen, jak wspaniale
dyskutuje. Honor w nim, honor, honor
wierność; co jemu tam “Solidarność”, on
jest profesorem światowej sławy. Aż mu
kiedyś powiedziałem: słuchaj, to jest
chyba połączenie Bismarcka i świętego
Franciszka. Roześmiał się – rzeczywiście, powiedział, trochę może przesadzam.
Teresa Bochwic – Co było jego (Geremka) największym błędem?
Kaczyński – Super błąd: koncepcja
koalicji z PZPR. Horrendalna.
TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ
Po tym, jak Mazowiecki został premierem, musiał opuścić redakcję Tygodnika Solidarność. Wobec pogarszających się relacji między nim a Wałęsą ten
– jako niekwestionowany wciąż szef
związku i OKP - mianuje redaktorem
naczelnym Tygodnika Jarosława Kaczyńskiego. Nerwowo reagują dziennikarze związani z grupą Mazowieckiego
i Michnika. Dlatego wielu z nich dzisiaj
pisze tak jak pisze, a i apel PiS do inteligencji odbił się grochem o ścianę.
Teresa Bochwic – Jak to się stało, że
zespół od razu przywitał pana protestem?
Kaczyński – (...) Wybuchł skandal,
kiedy to się rozeszło. Wywołało to różnego rodzaju kontrakcje i to nawet takie,

które mną cokolwiek wstrząsnęły, bo
nawet były jakieś szantaże. (...) Najpierw Mazowiecki zatelefonował do
Wałęsy i powiedział mu, że ten tygodnik to jego własne dziecko i on go bardzo prosi, żeby tego nie robił. Nie podawał przy tym żadnego uzasadnienia.
(...) Po swoim nieudanym telefonie do
Wałęsy wysłał do niego Halla. Ale i ta
misja się nie powiodła. Potem był atak
na mnie, na posiedzeniu Prezydium
KK. Doszło do awantury. Ponieważ w
sprawę zaangażowali się Frasyniuk i
Bujak, Wałęsa zaatakował ich obu. (...)
Międzyrzecki i Szczepański apelowali
do pana Lecha, żeby pan Lech oddał
jednak tygodnik prawowitym właścicielom. Paranoja! Jakby byli inni prawowici właściciele niż Wałęsa i Komisja
Krajowa “Solidarności”. (...) W wypadku tygodnika była i inna przyczyna –
bojkot
towarzysko-środowiskowy,
krytyka przekraczająca niekiedy granice nie tylko dobrych obyczajów, ale
nawet zdrowego rozsądku. Ze zdumieniem patrzyłem, jak łatwo i miękko
wprowadzano coś w rodzaju cenzury
towarzyskiej.
Jakie karty wyłożono i jak Kaczyński popsuł plany powołania partii pod
nazwą Solidarność wymyśloną przez
grupę opozycyjnej lewicy, która chciała
zmonopolizować życie polityczne w
Polsce – o tym za tydzień.
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ZEC na sesji

Problem z przetargiem

(ŁOBEZ) Po odrzuceniu przez
radnych projektu modernizacji Zakładu Energetyki Cieplnej za około
14 mln zł, władze gminy zaczęły szukać innego rozwiązania. 26 czerwca
miał odbyć się przetarg na modernizacje techniczną, natomiast 3 lipca
rozstrzygnięta miała zostać kwestia
wyboru firmy mającej postawić
nowy budynek.
Ciągnący się już od dłuższego
czasu temat po raz kolejny poruszony został podczas ostatniej sesji
rady miejskiej.
- Przetarg techniczny odbył się
zgodnie z planem, nikt jednak nie złożył oferty. Do przetargu budowlanego
zgłosiła się jedna firma. Jej oferta ma
kosztować 860 tys. zł. Taka cena jest
do przyjęcia i myślę, że można podpisać umowę. Jeżeli chodzi o przetarg
techniczny to przeprowadzimy go
ponownie, damy jednak oferentom
więcej czasu na złożenie propozycji –
przedstawił aktualną sytuację zastępca burmistrza Ryszard Sola.

Zmiana
numerów
w Komendzie
(POWIAT) Komendant Powiatowy Policji w Łobzie informuje, że z
dniem 10.07.2006 roku nastąpiła
zmiana numerów telefonów.
Oto najważniejsze z nich:
(0-91) 56-15-511 - dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łobzie
(0-91) 56-15-513 - fax (dyżurny)
(0-91) 56-15-500 - Komendant Powiatowy Policji w Łobzie
(0-91) 56-15-502 - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łobzie
(0-91) 56-15-505 - sekretariat
(0-91) 56-15-504 - fax (sekretariat)
kom. Andrzej Sarnowski
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- Czy brana była pod uwagę
inna koncepcja? Kotłownia może
zostać umieszczona w budynku ciepłowni – zapytała przewodnicząca
rady Elżbieta Kobiałka.

- Przyjęte tutaj rozwiązanie jest nie
tylko pomysłem burmistrza, ale i radnych. Ta koncepcja była już dyskutowana. Przyjęliśmy jednak inne rozwiązanie – odpowiedział zastępca. (gp)

Doberski si³acz

(DOBRA) Podczas obchodów 60 - lecia klubu Sarmata w Dobrej rozegrano turniej siłaczy. Najsilniejszym menżczyną gminy został Krzysztof Korol z Błądkowa.
(r)

Boisko na cudzym
(WĘGORZYNO – ZWIERZYNEK) Mieszkańcy Zwierzynka jakiś
czas temu zbudowali boisko na terenach, które jak się okazało później
wcale do gminy nie należą. Część ziemi przejęła już gmina, reszta jednak
jest własnością osoby prywatnej i
Agencji Nieruchomości Rolnych.
Na ostatniej sesji radni podjęli
uchwały zezwalające gminie na zakup tych nieruchomości. Pomimo
tego boisko nie znajdzie się szybko
w rękach gminy.

Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
zatrudni ratowników wodnych
na plażach w Węgorzynie oraz Cieszynie,
w miesiącach lipiec oraz sierpień 2006.
Podanie powinno zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie
kursu ratownika WOPR
- określenie terminu zatrudnienia
- określenie miejsca zatrudnienia
- kontakt telefoniczny.
Termin składania podań do 10.07.2006 r.
Podania należy adresować na: Urząd Miejski w Węgorzynie, ul.
Rynek 1, 73-155 Węgorzyno. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod tel. 091 397 12 51, lub w pokoju nr 29 w UM.

- Właściciel prywatny nie
chce jej sprzedawać, chce rocznej
rekompensaty za użytkowanie jego
części, natomiast agencja wymaga
od nas planów zagospodarowania –
wyjaśnił zastępca burmistrza Ryszard Brodziński.
(r)
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Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
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Koniec roku w „jedynce”

na stronie

www.platforma-lobez.org

Mieszkańcy
oceniają
Na internetowym forum dyskusyjnym PO – Łobez w temacie
„Urząd miejski się rozwija” internauci zabrali głos oceniając ostatnie posunięcia burmistrza Łobza.
- M. Romejko nasz burmistrz
kończy kadencję i jakie podejmuje
decyzje? Chodniki na ul. Węgorzyńskiej, Odnodze Węgorzyńskiej i Podgórnej! A teraz pytam
gdzie mieszka burmistrz? hehe, a
główna Segala, Kraszewskiego nasze wizytówki? Zapraszam na
spacer! Żona burmistrza chce
awansować, ale jak tworzymy dla
niej wydział i etat, oczywiście
będzie konkurs, ale kryteria będą
takie, że wygra kto? Hi hi, pozdrawiam. - napisał „wyborca”.
- Burmistrz zapewnił, że
utworzenie stanowiska dla żony
nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami dla gminy. Niestety nie jest tak do końca, gdyż dwa
miesiące przed stworzeniem nowych wydziałów przezornie dołożył żonie dodatek motywacyjny
w wysokości 500 zł. I po co podnosić teraz pensję, jeszcze by ludzie gadali. - dodał „Podatnik”.
REKLAMA

(ŁOBEZ)Koniec roku szkolnego
w SP nr 1 w Łobzie zbiegł się z trzema
uroczystościami. Pierwszą z nich
było przygotowane przez uczniów
„Święto rodziny”, w trakcie którego
dzieci zaprezentowały program program artystyczny, poświęcony rodzicom. Wystąpił między innymi zespół taneczny „Jedyneczki”.
W następnych dniach odbyło

się zakończenie klas szóstych, związane z uroczystym przekazaniem
sztandaru oraz zakończenia roku
szkolnego. Podczas uroczystości
komendant Powiatowej Komendy
Policji Zbigniew Podgórski uhonorowany został odznaką i uznany za
przyjaciela szkoły Najlepsi uczniowie wpisani zostali do „Złotej Księgi”. Byli to: Anna Szymanek z VI a,

Oferty ³obeskiej gminy w okresie letnim
W okresie od 3 do 15 lipca w godzinach od 10:00 do 13:00 odbywają się zajęcia
w świetlicy socjoterapeutycznej przy SP 2 w formie półkolonii. Zajęcia prowadzą
Elżbieta Smolska i Wiesława Rogaczewska.
Od 10 lipca w godzinach od 13:00 do !9:00 w świetlicy miejskiej w Łobzie
odbywać będą się zajęcia prowadzone przez Krystynę Kubacką.
W ramach akcji wakacyjnej organizowane będą płatne wyjazdy dzieci, młodzieży i dorosłych nad morze.
Gmina przy współpracy z Komendą ZHP w Stargardzie Szczecińskim organizuje w okresie od 19 do 27 sierpnia obóz w Tucznie. Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia należy składać w urzędzoe miejskim w pokoju nr 13 lub pod dzwoniąc
pod numer 3976175.
Świetlice wiejskie pracują zgodnie z planem pracy i czynne są w godzinach
dostosowanych do potrzeb danej miejscowości.
27 sierpnia odbędzie się Festyn Trzeźwości w ramach kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W trakcie festynu odbędzie się loteria fantowa, z której
dochód przeznaczony zostanie na działalność drużyn harcerskich, działających na terenie gminy Łobez

Kamil Rakoczy z VI b, Aneta Pers z V
c, Tomasz Pers z IV c, Agata Pastwa
z IV a, Marcin Niedźwiecki z IV a i
Gabriela Piskorz z tej samej klasy.(r)

Obostrzenia
stypendialne
(POWIAT) Obradujący w Starej
Dobrzycy radni powiatu podjęli dwie
uchwały dotyczące sposobu przydzielania stypendiów dla uczniów i studentów
pochodzących z obszarów wiejskich,
mających trudną sytuację materialną.
Radni postanowili obostrzyć zasady przyznawania stypendiów. Jeżeli
uczeń nie usprawiedliwi swojej nieobecności na jednej godzinie lekcyjnej,
to może zostać pozbawiony stypendium. Wobec studentów radni okazali
się bardziej łaskawi. Jeden powtarzany
semestr spowoduje utratę stypendium,
chyba że powtórka spowodowana będzie problemami zdrowotnymi.
Stypendium dla studenta wypłacane będzie w 9 ratach miesięcznych, po
120 zł. Maksymalna wartość wypłacanych sum nie może przekroczyć 1200
zł na osobę rocznie.
Stypendium dla uczniów ma zamknąć się w kwocie 1000 zł na jedną
osobę. Pieniądze będą wypłacane w 10
miesięcznych ratach.
(r)

PUP INFORMUJE - SZKOLENIA
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić nast.
szkolenie:
Obsługa komputera i kas fiskalnych dla osób powyżej 25 roku życia
Osoby bezrobotne chętne do wzięcia udziału w szkoleniu 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.
REKLAMA

Z ¯YCIA POWIATU
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Analizy trwaj¹

Wci¹¿ nie wiadomo
kto po „Administratorze”
(ŁOBEZ) Pomimo wypowiedzenia umowy przez gminę „Administrator” jeszcze przez pół roku zarządza lokalami komunalnymi. Tak
wynika z umowy. Dlatego też działalność firmy w dalszym ciągu interesuje radnych łobeskich, którzy
działalnością firmy zajęli się przy
rozpatrywaniu informacji z działalności służb komunalnych.
Podczas sesji zabrakło przedstawiciela firmy (był obecny na komisjach). Pytania radnych dotyczyły
więc głównie przyszłości mienia komunalnego.
- Wciąż trwają analizy dotyczące sposobu zarządzania mieniem

Zbyt d³ugie przerwy,
brak zaanga¿owania
w pracê,
niedbalstwo
(POWIAT) Ze względu na docierające do Urzędu Pracy z różnych miejsc
Powiatu Łobeskiego informacje o osobach bezrobotnych skierowanych na
staże, przygotowania zawodowe, prace
interwencyjne i inne formy zatrudnienia,
które nie wywiązują się należycie z powierzonych im obowiązków (zbyt długie przerwy, brak zaangażowania w pracę, niedbalstwo itp.) apelujemy do osób
bezrobotnych o przestrzeganie zakresu
obowiązków, a do pracodawców o lepszy nadzór nad skierowanymi do pracy
osobami. Problem ten dotyczy zwłaszcza instytucji użyteczności publicznej.
Pozyskanie środków finansowych
na zatrudnienie osób bezrobotnych
wymaga olbrzymiego wysiłku ze strony
wielu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenie osób korzystających z subsydiowanego zatrudnienia finansowane jest głownie ze środków
Funduszu Pracy, na który składki płacą
wszyscy pracujący podatnicy.
Niedopuszczalnym jest marnotrawienie tych pieniędzy. W związku z
powyższym informujemy, że ujawnienie takich okoliczności podczas kontroli
skutkowało będzie rozwiązaniem umowy o finansowanie takiego zatrudnienia
i wyciągnięciem dalszych konsekwencji.
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Łobzie

gminy. Rozważamy także możliwość
zarządzania nieruchomościami przez
gminę. – powiedział burmistrz Marek
Romejko.
Umowę z „Administratorem” wypowiedziano na początku maja. Analizy wciąż trwają i nie widać żadnych
konkretnych działań w tym kierunku.
Jeżeli kwestia zarządzania ma rozstrzygnąć się jeszcze przed jesiennymi wyborami, to już na sierpniowej
sesji władze gminy i radni muszą zdecydować się na którąś z koncepcji.
Jeżeli ma zwyciężyć opcja zarządzania mieniem przez urząd, to radni,
bądź burmistrz, powinni przygoto-

wać na sesję uchwałę znoszącą
poprzednią, pozwalającą na zarządzanie lokami tylko przedsiębiorstwom prywatnym. Gdyby zwyciężyła ta koncepcja, to w ciągu
miesiąca trzeba będzie dokonać odpowiednich zmian w urzędzie, być
może trzeba będzie utworzyć
nowy wydział. Jeżeli natomiast ma
dojść do przetargu, to władze będą
miały właściwie tylko miesiąc na
jego przeprowadzenie.
Jest jeszcze jedna najmniej chyba prawdopodobna opcja – władze i
radni zajmą się tą sprawą jeszcze
przed sierpniową sesją. Idą wybory
i wszystko jest możliwe.
(gp)
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Pompa
dla
Wiewiecka
(WĘGORZYNO – WIEWIECKO) Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie. W
zmianach uwzględniono wydatek
na zakup pompy wartej 23 tys. zł.
- Mieszkańcy Wiewiecka
mają mało wody. Doprowadzenie jej z wodociągu jest praktycznie niemożliwe. Ludzie są
tam zbyt biedni, by płacić jeszcze za wodę. Planujemy wykopanie nowej studni i stąd ten
wydatek. – wyjaśnił burmistrz
Stanisław Konarski.
(r)

Woda na sesji

PWiK modernizuje siê
i przeprasza
(ŁOBEZ) Jednym z punktów obrad środowej sesji w Łobzie była
informacja z działalności gminnych
służb komunalnych.
Na wniosek jednego z radnych
nad poszczególnymi zakładami dyskutowano osobno. Najszerzej dyskutowany na temat wody.
- Przy poprzednim sprawozdaniu PwiK wykazał 35 – procentową
różnicę między ilością wyprodukowanej wody, a jej sprzedażą. Minęło
już półrocze i chciałabym dowiedzieć się jak wygląda to teraz – zapytał radna Krystyna Bogucka.
- Nic w zasadzie się nie zmieniło. Zbiornik przy ulicy Zielonej spełnia w naszym systemie role „akumulatora”. Tam trafiają wszystkie nadwyżki. W tej chwili trwa tam modernizacja, która ma na celu zmniejszeniu strat. Do października ma powstać zbiornik o pojemności 800
metrów sześciennych, do którego
woda będzie tłoczona ze studni poprzez filtry dużo mniejszymi pompami. Do tego zbiornika podłączony

będzie zestaw hydroforowy, odpowiednio nadzorowany. Stąd dopiero
będzie odprowadzana woda do miasta. Pozwoli to na zachowanie równowagi między ilością pobranej
wody, a ciśnieniem. Nie powtórzą się
takie sytuacje jak w ostatnią sobotę
gdzie mocno spadło ciśnienie – za co
muszę przeprosić mieszkańców
Łobza. Pamiętajmy jednak, że zużywając wodę w nadmiarze zbieramy ją
jednocześnie naszym sąsiadom. Planujemy również polepszyć jakość
dostarczanej wody. Straty zawsze
jakieś będą, musimy płukać przecież
sieć – odpowiedział dyrektor PWiK
Józef Misiun.
- Myślę, że przydałyby się tutaj
konkretne liczby – zauważyła przewodnicząca rady Elżbieta Kobiałka
- Na płukanie sieci i filtrów zużywamy od 25 do 27% wyprodukowanej wody. Badaliśmy sieć i nie ma
mowy o żadnych przeciekach – odpowiedział Misiun.
- W ilu lokalach nie ma jeszcze
wodomierzy? – zapytał radnyKazimierz Chojnacki.

- W tej chwili jest to 26 mieszkań w całej gminie – odpowiedział
dyrektor.
- Czy wszystkie lokale są objęte siecią kanalizacyjną? Co z mieszkańcami, którzy wywożą je gdzieś
nielegalnie – zapytała Bogucka.
- Na ulicach Dubois, Kraszewskiego i Waryńskiego jest sporo takich osób. Jedyne co możemy zrobić,
to zgłaszać taki stan rzeczy straży
miejskiej. – odpowiedział dyrektor
Misiun.
- Co roku przeprowadzamy analizę
zużycia wody i wywozu nieczystości.
Na podstawie takiej analizy mamy prawo sprawdzać co się dzieje na danej
nieruchomości i w jaki sposób odprowadzane są nieczystości – poinformowała Ewa Ciechańska.
(gp)
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 7.07.2006r.
O Firma “Michałów” w Węgorzynie
zatrudni: Betoniarza Tel. (091)3971751, 500-000-990
O P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Kierowcę kat. B, Piekarza Tel.
(091)3914-548
O Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza, Technik stolarz (obsługa
CNC i wykonywanie modeli) Tel.
(091)3976-221
O Firma Handlowo-Usługowa “Trójka”
w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat.
C+E Tel. (091) 397-16-54
O Firma Media Group ze Szczecina zatrudni na terenie powiatu łobeskiego:
Przedstawiciela handlowego Tel.
(091)485-41-48
O PPUH “Jamex” w Węgorzynie zatrudni:Betoniarza Tel. (091)3971-951
O Piekarnia i Cukiernia “Drożdżyk” w
Łobzie zatrudni: Piekarzy, Cukierników Tel. (091)397-41-04
O Starostwo Powiatowe w Łobzie ogłasza
nabór na stanowisko: Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych Tel. (091)397-40-88
O Auto – Szlif A. Jeleński w Łobzie zatrudni: Tokarza Tel. kom. 696-44-22-62
O EURO –TRANSPORT Gryfice zatrudni:
Kierowcę kat C+E Tel. (091) 384-25-27
O Gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Resku zatrudni: Nauczyciela języka niemieckiego, Nauczyciela języka
angielskiego Tel. (091) 395-17-40
O Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
(sklep Biedronka) zatrudni: Kasjerów
handlowych Tel. 0 696-00-00-47
O Firma Handlowo Usługowa “TYMPOL”
zatrudni: Kierowcę kat C+E, Mechanika
samochodowego Tel. 0 606-97-61-62
O Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie
zatrudni: Nauczyciela bibliotekarza, Nauczyciela techniki Tel. (091)397-47-61
O Firma “Dekor” w Łobzie zatrudni:
Magazyniera, Sprzedawcę
Tel. (091)579-31-32
O Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie zatrudni: Hydraulika
lub elektryka Tel. (091)397-47-85
O Pagok-Meble w Węgorzynie zatrudni:
Elektryka Tel. (091)3970-211
O Media Star “Kamrat” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel. 609-10-95-10
O Firma “Laam” w Drawsku Pom. zatrudni: Pracowników ochrony (osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności)
Tel. 693-027-297
O Firma “Roosens Betons Polska” w Połchowie zatrudni: Kierowcę kat. C+E ze
znajomością języka francuskiego
Tel. (091)397-11-18
O Firma “Malarz” w Szczecinie zatrudni:
Robotników budowlanych (murarz,
tynkarz, malarz, glazurnik, monter
płyt kartonowo-gipsowych) Tel.
(091)48-75-133
O Solarium “Ated – Trans” w Łobzie
zatrudni: Pracownika solarium
Tel. 606-97-61-62
O Ciastkarnia – Piekarnia w Kamieniu Pom.
i w Golczewie zatrudni: Ciastkarzy, Piekarzy Tel. (091)38-23-100, 38-20-080. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie.

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 11.07.2006 r.

Sp³on¹³ budynek w centrum miasta

O MA£O NIE DOSZ£O
DO WYBUCHU
(WÊGORZYNO) Po¿ar, który wybuch³
w nocy z soboty na niedzielê w
centrum Wêgorzyna postawi³ na
nogi mieszkañców prawie ca³ego
miasta. P³omienie widaæ by³o na
odleg³oœæ kilku kilometrów. Dziêki
szybkiej akcji wêgorzyñskiej
stra¿aków nie dosz³o do wybuchu
butli z gazem znajduj¹cych siê
w pal¹cym siê budynku.
Pożar w trzy kondygnacyjnym
budynku wybuchł po godzinie
pierwszej w nocy, z soboty na niedzielę. Zapalił się budynek suszarni
zboża, należący kiedyś do Państwowych Zakładów Zbożowych, a obecnie do Szczepana Sz., który mieszka
obok magazynu.
Pierwsi do pożaru dotarli strażacy
OSP z Węgorzyna. Wezwano na pomoc straż zawodową z Łobza i jednostki OSP z całego powiatu. Dobrze,
że właściciel zachował przytomność
umysłu i od razu poinformował strażaków, że w środku magazynu znajdują się butle z gazem propan – butan. Gdy ogień szalał na piętrze, strażacy wynieśli prawie 30 butli z gazem
i tlenem. Gdyby spóźnili się kilka minut, mogłoby dojść do wybuchu,
którego skutki mogłyby być tragiczne. Wysokie na 12 metrów ściany
budynku mogłyby przygnieść gaszących pożar strażaków.
Ogień rozprzestrzeniał się bardzo
szybko, gdyż wewnętrzne kondygnacje budynku były drewniane.
Drewniany był także dach pokryty
papą. To wszystko w pewnym momencie zawaliło się do środka.

- Mieszkamy obok i baliśmy się,
że jeżeli nie opanują ognia, to przeniesie się na nasz dom. Płaty spalonej
papy, sadze, zasypały całe podwórko. Ściany domu były tak nagrzane,
że nie można było dotknąć ręką. mówi mieszkanka pobliskiego domu.
Strażacy też mają przeczucie, że
gdyby zabrakło szczęścia i zmasowanych sił ogień mógłby zająć szopę i
dom właściciela, a stąd już blisko
było do następnych zabudowań.
Skupili się więc na odcięciu mu drogi,
gasząc pierwszy pojawiający się
ogień w szopie i schładzając ją wodą,
by się nie zapaliła. Udało im się i to był
przełomowy moment tej akcji, chociaż
nie było lekko.
Sygnał o pożarze Państwowa
Straż Pożarna w Łobzie otrzymała o
godz. 1.41. Na miejsce zjechało aż 13
wozów bojowych i prawie pięćdzie-

sięciu strażaków; 4 wozy PSP z
Łobza, w tym podnośnik, po dwie
jednostki z Węgorzyna, Dobrej i Radowa Małego oraz z Runowa i Sielska. Ściągnięto nawet jednostkę OSP
z Łosośnicy.
- Sieć hydrantowa nie była w stanie podać odpowiedniej ilości wody.
- mówi zastępca komendanta PSP w
Łobzie kpt. Marek Bukato, który zarządzał akcją. - Potrzebowaliśmy jej
dużo więcej, dlatego ściągnięto
wozy ze zbiornikami.
Te na przemian jeździły i tankowały wodę z pobliskiego jeziora i
rzeczki. Po ośmiu godzinach pożar
udało się ugasić. Zostały po nim
wypalone ściany budynku, który
– zdaniem kpt. Bukato – nadaje się
do rozbiórki lub wzmocnienia, bo
grozi zawaleniem. Policja ustala
przyczyny pożaru.
KAR

Uwaga na
rowerzystów
(ŁOBEZ) 3 lipca br. na
drodze Łobez – Starogard, w
pobliżu Prusinowa, Konrad
W. (zam. gm. Płoty) kierując
samochodem Hyundai, w
trakcie wykonywania manewru wyprzedzania potrącił
kierującego rowerem Adama
J. Potrącony przewieziony
został do szpitala w Gryficach
z podejrzeniem wstrząśnienia
mózgu i urazu barku.
(p)

Drewniana figurka patrona stra¿aków œw. Floriana znajduj¹ca
siê w siedzibie OSP w Dobrej.
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Stra¿acy ochotnicy to chyba jedyna organizacja spo³eczna, która w ka¿dej chwili jest w stanie zebraæ siê
i wykonaæ okreœlone zadanie spo³eczne, nawet wykraczaj¹ce poza ramy przypisanych jej obowi¹zków

Stra¿akom ochotnikom na 60-lecie
(w Dobrej, Tuczy, Zagórzycach, Resku i wszêdzie, gdzie jeszcze s¹)

Wydawałoby się, że po wielu latach
kryzysu ekonomicznego Ochotnicza
Straż Pożarna przejdzie do historii pożarnictwa. Wiele jednostek wiejskich
pozamykano, zadania przejmowała
straż zawodowa, dostosowanie prawa
do wymogów unijny powodowało, że
niedofinansowane małe jednostki nie
mogły sprostać technicznie tym wymogom i były likwidowane. Jednak takie odgórne działania często nie przystawały do rzeczywistości; do tej pory
nikt na świecie nie poradził sobie z
żywiołami – powodziami, huraganami
i suszą, która nieuchronnie podwyższa
ryzyko pożarów. W takich przypadkach ludzie muszą radzić sobie sami.
Gdyby swój los i bezpieczeństwo powierzyli tylko w ręce służb zawodowych, ponosiliby dużo większe straty.
Kiedyś to, że mieszkańcy wsi i
miasteczek biegli i gasili pożar u sąsiada, było czymś normalnym i naturalnym. Znikały podziały i antagonizmy
międzyludzkie, bo pożar mógł dotknąć
każdego, a nikt w pojedynkę nie poradziłby sobie z nim. Od pożaru jednego
domu mogła spłonąć cała wieś. Ludzie
to rozumieli bez żadnych przepisów i
uregulowań. Każdy zdrowy mieszkaniec, mogący nosić wodę, pompować,
wynosić dobytek, był strażakiem. Postęp techniczny i infrastrukturalny wymusił specjalizację. Obecnie gaszenie,
by było skuteczne, wymaga wyszkolenia i sprzętu. Jednak to nie powinno
zwalniać ludzi z odpowiedzialności za
bliźnich i skutki pożarów i innych klęsk
żywiołowych.
W społeczeństwach nowoczesnych, najczęściej zatomizowanych,
anonimowych, zaczęła dominować filozofia przerzucania na państwo – jako
system administracji – realizacji różnych sfer życia prywatnego i społecznego. Doprowadziło to do tego, że obywatele zrzekli się po części odpowiedzialności za kształtowanie życia spo-

O jubileuszu stra¿aków z Dobrej (na zdjêciu czêœæ zarz¹du) i Tuczy napiszemy za tydzieñ.
łecznego. W Polsce taki typ myślenia,
niezależnie od jego rozwoju na zachodzie, związanego bardziej ze skutkami
rozwoju cywilizacyjnego, próbowano
narzucić wprowadzając system komunistyczny. To partia (i państwo, które
tworzyła) miała decydować za ludzi. W
ten sposób rugowano zachowania i
postawy obywatelskie, samorządne,
stąd dzisiaj tak trudno się do nich odwoływać. Jak jest pożar, to niech gaszą
strażacy, bo od tego są, jak jest chuligaństwo, to niech przyjedzie policja, bo im
płacimy, jak wycinają drzewa, to nie
nasza sprawa, bo są urzędy itp.
Dopiero powodzie, jakie nawiedziły południe kraju uświadomiły, jak fałszywe jest to myślenie. Nie można stać
z boku i patrzeć, bo żadne służby i urzędy nie poradzą sobie z nimi. Nie można
powierzyć tak ważnej sprawy jak własne bezpieczeństwo innym, bo źle się
na tym wychodzi.
Ochotnicza Straż Pożarna wyrosła z
samo organizowania się społeczności
przeciwko zagrożeniom. Dzisiaj ta samo
organizacja wymaga większej sprawności, wyszkolenia, środków technicznych, pieniędzy, ale wciąż niezmiennie
jej podstawę stanowi ochotniczość i pomocniczość. Dzisiaj OSP to nie tylko gaszenie pożarów, stanowi ona główne
zaplecze ratownictwa drogowego, powodziowego, a także uczestniczy w
akcjach poszukiwawczych osób zaginionych (jak ostatnio w Łosośnicy),
zabezpieczaniu imprez i wszelkich zdarzeniach losowych, ale także – jak to
pokazuje przykład z Dobrej – potrafi
podjąć działania z młodzieżą, organizując szkolenia, biwaki, wchodząc w szeroko rozumianą sferę kulturotwórczą
wsi i miasteczek. Aż marzy się, by podjęły się tego typu działalności; zakładania orkiestr, organizowania obozów, drużyn piłkarskich itp. Strażacy ochotnicy
to chyba jedyna organizacja społeczna,

która w każdej chwili jest w stanie zebrać
się i wykonać określone zadanie społeczne, nawet wykraczające poza ramy
przypisanych jej obowiązków. Warto,
by wszyscy o tym pamiętali i to docenia-

li. Trudno nawet wyobrazić sobie, co by
się stało, gdyby ich zabrakło. Nie tylko
szanujmy to co mamy. Trzeba podejmować wszelkie działania, by OSP
przetrwała i rozwijała się.
(KAR)
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Problemy ma³ych miejscowoœci

Rozmowa z sołtysem Bełcznej
Elżbietą Bobowską
Bełczna - jedno z większych sołectw gminy Łobez
leży na trasie prowadzącej
do Reska. Wieś liczy obecnie około trzystu mieszkańców. Na jej terenie znajduje
się XVIII–wieczny neogotycki kościół, zabytkowy cisowy
park i szkoła, którą mieszkańcy wsi kilka lat temu obronili
przed zamknięciem. Na temat
obecnej sytuacji wsi rozmawialiśmy z sołtysem Elżbietą
Bobowską.

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

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

Grzegorz Paciorek –
Jak długo jest pani tutaj
sołtysem?
Elżbieta Bobowska –
Jest to dopiero pierwsza kadencja.
GP – Jakiś czas temu miejscowej szkole groziło zamknięcie. Jak obecnie wygląda sytuacja szkoły? Z tego co
wiem, to w młodszych rocznikach dzieci jest coraz mniej.
EB – W tej chwili tak, ale
jest ich jeszcze około setki.
GP – Czy to nie stwarza
zagrożenia dla szkoły?
EB – Mam nadzieję, że
szkoła utrzyma się. Jej obecność jest dla nas niezwykle
ważna nie tylko z powodu jej
roli oświatowej, ale też z uwagi na jej funkcję kulturalną.
Wszystkie ważne dla miejscowości wydarzenia odbywają
się w tym budynku. Przy
szkole działa również stowarzyszenie „Dzieci nasza przyszłość”, z którym często
współpracujemy. Wspólnie
organizujemy dzień dziecka i
festyn kończący wakacje.
Szkoła jest naszą chlubą. Walczyliśmy o nią ostro. Miała
zostać zlikwidowana przez
burmistrza poprzedniej kadencji. Burmistrz Romejko
obiecał jej nie likwidować. Jak
będzie po wyborach, to trudno powiedzieć.
GP – Jakie miejscowości
obejmuje szkoła?
EB – Chodzą do niej dzieci
z Poradza, Klępnicy, Przemysławia i Naćmierza. Sytuacja
szkoły byłaby lepsza, gdyby
umieszczono w niej gimnazjum. Myślę, że są warunki ku
temu. W budynku znajduje się
siedem sal lekcyjnych, sala
gimnastyczna i świetlica.

GP – Świetlica wiejska w
szkole?
EB – Jest to świetlica socjo
– terapeutyczna. Niestety,
własnej świetlicy nie posiadamy. Nie mamy jednak odpowiedniego pomieszczenia.
GP – Czy możecie korzystać ze świetlicy szkolnej?
EB – Nie możemy. Dyrektor szkoły twierdzi, że nie ma
na to zgody kuratorium. Jeżeli świetlica miałaby powstać na terenie szkoły,
wówczas konieczne byłoby
wybicie osobnego wejścia i
odcięcie pomieszczenia od
reszty budynku. Nasze zbiegi
spełzły na niczym. Przy
szkole są jeszcze dwa mieszkania; jedno z nich już jest
zamieszkane, drugie ma zostać również zamieszkane.
Burmistrz nie chce tam świetlicy, bo w gminie brakuje
mieszkań.
GP – Może pani powiedzieć coś na temat stowarzyszenia?
EB – Stowarzyszenie powstało jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji sołtysa. Obecnie prezesem jest
Piotr Kielan. Organizacja zajmuje się wszystkimi dziećmi
chodzącymi do szkoły.
GP – Na co przeznaczacie
pieniądze z „alkoholówki”?
EB – Otrzymaliśmy 4 tys.
zł. Połowę tej sumy przeznaczamy na dożywianie dzieci
chodzących do świetlicy.
Resztę zachowaliśmy jako
wkład własny w przypadku
jakichś remontów.
GP – Dziękuję za rozmowę.

Rocznik 1959

Rocznik 1982

Rocznik 1984

Rocznik 1971

Rocznik 1993

Foto Marcin Horbacz; e-mail: wppp1@wp.pl - NAPISZ DO NAS O SWOICH WRAŻENIACH ZE ZJAZDU
Rocznik 1985
Rocznik 1988
Rocznik 1961-62
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Rocznik 1992

Rocznik 1989

Rocznik 1978

Rocznik 1968

Rocznik 1964-65
Rocznik 1967
Rocznik 1996
Foto Marcin Horbacz; e-mail: wppp1@wp.pl - NAPISZ DO NAS O SWOICH WRAŻENIACH ZE ZJAZDU

Rocznik 1987
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Przygotowania przed ¿niwami Burmistrz

umorzy³
Markotowi

(ŁOBEZ) Zbliżający się okres
żniw i zbiorów jak zwykle przysparza
rolników o ból głowy z powodu problemów ze skupem i uzyskaniem
przyzwoitej ceny za sprzedane produkty. Obawy miało choć częściowo
rozwiać środowe spotkanie w Łobeskim Centrum Turystyki, zorganizowane przez starostwo.
Na spotkanie zaproszono około
stu rolników, przedstawicieli Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Barzkowic, a
także przedstawicieli firm prowadzących działalność związaną z rolnictwem: „Provimi”, „Nowamylu” i „Bioetanlu”.
Organizatorzy spotkania trafnie
przewidując mniejszą frekwencję, na
miejsce spotkania wybrali salę w
Łobeskim Centrum Turystyki. W
pomieszczeniu znalazło się około
dwudziestu rolników oraz przedstawiciele wszystkich wymienionych
instytucji i firm oprócz Agencji Nieruchomości Rolnych.
Rozpoczynający spotkanie Henryk Kmieć wspomniał o problemie
„pseudorolników”, którzy kupują ziemie tylko po to, by korzystać z dopłat.
Reprezentujący ZODR z Barzkowic Józef Gawryluk poinformował

zebranych na temat prognoz dotyczących tegorocznych upraw. Według badań ośrodka lepiej przedstawia się sytuacja zbóż ozimych.
Najbardziej interesująca rolników kwestia skupu przedstawiona
została przez reprezentujących poszczególne przedsiębiorstwa i
agencje. Agencja Rynku Rolnego
jest gotowa przyjąć 150 tys. ton
zbóż. Przedstawiciel agencji zaproponował również możliwość prowadzenia magazynowania zbóż przez
rolników. Świadczenie takiej usługi
może przynieść dochód w postaci
6,50 zł za tonę miesięcznie. Przedstawicielka „Provimi” poinformowała zebranych o ofercie firmy, polegającej na skupie zbóż przez cały
rok; firma nie skupuje rzepaku i
potrzebuje 80 tys. ton zbóż. Ofertę
„Bioetanolu” przedstawił Edward
Satkowski. „Bioetanol” prowadzi
skup żyta, mającego w sobie więcej
niż 55% skrobii. Za każdy dodatkowy procent powyżej 57% firma płaci
dodatkowe 5 zł za tonę. Marian
Nowik z „Nowamylu” poinformował zebranych o możliwościach firmy w kontekście przerobu skrobii
ziemniaczanej. Przedsiębiorstwo
jest ograniczone normami i wykorzystuje jedynie połowę swoich
możliwości (12 tys. ton).
Grzegorz Białkowski z ARiMR

poinformował o liczbie uprawnionych do pobierania opłat. Łobeskie
biuro agencji wydało 847 decyzji o
przyznaniu dopłat bezpośrednich,
764 przyznających dopłaty z ONW.
Agencja przeznaczy w tym roku także 23 miliony złotych na renty strukturalne. Rolników najbardziej interesowała możliwość przyśpieszenia
wypłacania dotacji w formie zaliczek.
Dyrektor Białkowski stwierdził jednak, że pomimo braku przeciwwskazań prawnych nie jest to możliwe, ze
względu na ograniczenia systemu,
który nie będzie mógł obsłużyć tak
prowadzonych płatności.
Na spotkaniu zabrakło przedstawicieli Agencji Nieruchomości
Rolnych. Rolnicy nie mieli okazji
dowiedzieć się o możliwościach
zwiększania areałów i scalania
gruntów. Przedstawiony przez wicestarostę problem nie znalazł tak
naprawdę odpowiedzi wobec nieobecności tych, którzy jak najbardziej zań odpowiadają. Niska frekwencja świadczyć może o zdaniu,
jakie mają rolnicy o tego typu spotkaniach. Jeden z rolników idących
na to spotkanie stwierdził, że idzie
jak co roku tylko i wyłącznie z poczucia obowiązku i jak co roku niezależnie od postanowień różnych
instytucji zamieszanie z cenami i
skupem i tak będzie.
(gp)

(ŁOBEZ – RYNOWO) Burmistrz
umorzył ośrodkowi „Markotu” w Rynowie zaległy podatek od nieruchomości za okres od 1.01.2006 r. do
30.04.2006 r. wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.
W uzasadnieniu napisano: „Powyższa jednostka wchodzi w skład Stowarzyszenia „Monar” i obejmuje swym
zakresem działania przede wszystkim
obszar gminy Łobez. Niesie ona pomoc
i świadczy usługi, które nie przysparzają majątku, a jedynie spełniają określone cele społeczne. Wymienione stowarzyszenie stara się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
Z chwilą jego uzyskania Centrum będzie zwolnione z płatności podatku od
nieruchomości”.
W związku ze staraniami stowarzyszenia, w ciągu kilku najbliższych
tygodni, we wszystkich ośrodkach
„Monaru” i „Markotu” przeprowadzone zostaną kontrole, mające stwierdzić pożyteczność publiczną danej
placówki. Kontrole przeprowadzać
będą pracownicy stowarzyszenia. (r)

Skarga
Jasiñskich
odrzucona
(ŁOBEZ) Podczas środowej
sesji rady w Łobzie radni zajęli
się skargą złożoną przez państwa Jasińskich. Mieszkańcy
mieszkania przy ulicy Bema złożyli skargę na burmistrza i firmę
„Administrator” za brak prac remontowych i niereagowanie na
nadsyłane pisma. Skargę rozpatrzono wcześniej podczas obrad
komisji budżetowej oraz połączonych komisji wiejskiej i społecznej. Komisja wiejsko –
oświatowa wnioskowała za
przyjęciem wniosku, natomiast
komisja budżetowa była za jego
odrzuceniem. Przewodnicząca
rady Elżbieta Kobiałka zauważyła, że w kwestii odpowiedzi na
pisma tryb postępowania urzędu był zgodny z KPA.
Podczas głosowania trzech
radnych opowiedziało się za
przyjęciem skargi, natomiast
większość opowiedziała się za jej
odrzuceniem.
- Mimo to liczymy, że władze
gminy uwzględnią zgłaszane
problemy i przeprowadzą odpowiednie remonty – powiedziała
przewodnicząca rady.
(gp)
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K¹pieliska i jeziora w powiecie

Poprawi³o siê tylko nieznacznie

Jezioro Dybrzno (Miejskie) w porze wakacji 2006
(POWIAT) Rok temu wywołaliśmy temat przygotowania kąpielisk w
powiecie i gmin do sezonu turystycznego. Jeziora to jedna z nielicznych atrakcji turystycznych naszych gmin dla
przyjezdnych, ale także mieszkańców,
zwłaszcza podczas takich upałów, jakie
obecnie mają miejsce. Sprawdziliśmy,
na kilku jeziorach, jak to wygląda. Poprawiło się, ale tylko nieznacznie. Za
mało, by Ziemia Łobeska mogła zaspokoić potrzeby własnych mieszkańców,
nie mówiąc o turystach.
ŁOBEZ
Jezioro Dybrzno, zwane Miejskim,
w ubiegłym roku było bardzo zaniedbane. Po naszym artykule podjęto akcję
szkolenia i zatrudniania ratowników,
by pilnowali plaży. Nie trzeba było
wielkiego wysiłku, by plażę doprowadzić do porządku. Zrobiono to niechlujnie. Dostawiono tylko metalowy kosz
na śmieci, naprawiono pomost i ustawiono tablicę informującą, że jest to
plaża niestrzeżona. Tym samym uznano, że nikt za plażę nie ponosi odpowiedzialności. Nic nie zrobiono z plażą, nie
poszerzono jej, koszenie trawy zakończono na kilku metrach, choć można
było szerzej wykosić, nie usunięto betonowego kręgu z brzegu jeziora, a remontując pomost nie pomyślano o zamontowaniu drabinki, by można było
wyjść z wody na pomost. Pokazany
przez nas wtedy gruz jak leżał, tak leży.
Ktoś uznał, że zarośnie i nie będzie go
widać. Nie zrobiono bezpiecznego

Jezioro G³êbokie

miejsca na ognisko. A ludzi w tym roku
pełno, głównie rodzice z dziećmi. Dla
łobezian to najbliższe miejsce do kąpieli. Mówiąc krótko – pozoracja. Te roboty nie wymagają ogromnych nakładów,
tylko chęci, a ich wyraźnie zabrakło.
O stanie łobeskiej “atrakcji” rozmawialiśmy z jednym z plażowiczów. Jest
to urodzony w Łobzie mieszkaniec
Norwegii, który przyjechał w rodzinne
strony na wakacje.
Tą tablicę postawiła tu gmina. To
dlaczego gmina nie uczyni tego miejsca
tym czym być powinno? Przyjeżdżam
tu z dziećmi i nie mogę odpocząć, bo
muszę ich pilnować. Dlaczego nie ma
ratownika? Dlaczego nikt nie wykosił
tego zielska? Na plaży jest generalnie
syf. Sama plaża to jedynie dziesięć
metrów piasku. W latach osiemdziesiątych było tutaj molo w kształcie podkowy. Przy molo znajdowały się drabinki,
a na jeziorze pływały boje wskazujące
głębokość. To co jest tutaj teraz jest
wręcz karygodne – gmina nie dba o
mieszkańców. Nie ma tutaj przebieralni
z prawdziwego zdarzenia, brakuje toalety - trzeba chodzić w krzaki. Przyjechałem tu na dwa, trzy tygodnie i ręce
mi opadają. Widziałem wiele różnych
miejsc ale to co jest tutaj to tragedia –
mówi oburzony.
DOBRA
Gmina nie posiada własnych kąpielisk. Nie jest też właścicielem jezior
Dobra i Woświn (w Tuczy). Jezioro

Dobra należy do skarbu państwa; miał
je w użyczeniu Polski Związek Wędkarski, ale umowa wygasła. Wojewoda
przekazuje je Marszałkowi Województwa, który stanie się wkrótce jego właścicielem. On ewentualnie zdecyduje,
komu i w jakiej formie przekaże w zarząd.
Jezioro Woświn leży w gminie
Węgorzyno, a tylko część w gminie
Dobra. Jednak to tutaj – w Tuczy znajduje się najbardziej znana plaża, z
której korzystają nawet mieszkańcy
Nowogardu. Jego właścicielem jest
Agencja Nieruchomości Rolnych.
- Plaża w Tuczy nie jest własnością
gminy, więc niewiele możemy tam zrobić. Działki i ośrodki wypoczynkowe
są prywatne. Wystąpiliśmy do właściciela jeziora o bezpłatne użyczenie części działek, by starać się o środki na ich
zagospodarowanie, ale to bardzo długa
procedura. - mówi Agnieszka Witkowska z urzędu miejskiego.
Pod koniec czerwca u niektórych
kąpiących wystąpiła wysypka, więc
zgłaszali to do urzędu.
- Jest to tzw. dzika plaża, więc ludzie kąpią się na własną odpowiedzialność. Zdajemy sobie sprawę z problemu. Zleciliśmy i zapłaciliśmy za badania wody. Były wykonane 26 czerwca
i mam informację z Sanepidu, że woda
odpowiada wymaganiom sanitarnym.
Chociaż nie jesteśmy właścicielem, to
wykonujemy nad jeziorem prace porządkowe, bo to jest dla naszych mieszkańców. - mówi Witkowska.

RESKO
Tutaj co prawda gmina posiada jezioro i plażę w Starej Dobrzycy, ale od
lat nikt nie myślał o tym, by zamienić je
w kąpielisko. Dlaczego?
- Powód jest prozaiczny – koszty.
Kąpielisko musi spełniać określone
wymogi, posiadać infrastrukturę i zatrudniać ludzi, a sezon jest krótki, więc
to zbyt duże koszty. - tłumaczy wiceburmistrz Arkadiusz Czerwiński.
Na plaży w Starej Dobrzycy stoi
gminna stanica, która jest wynajmowana turystom. Jest to jedna z ładniejszych i najbardziej zadbanych plaż w
naszym powiecie.
RADOWO MAŁE
Sukcesem władz radowskich było
oddanie do użytku przed sezonem, 30
czerwca, nowego pomostu na jeziorze
Głębokim. Gmina zbudowała go wspólnie z wojskiem i Nadleśnictwem. Głębokie to piękne jezioro pośród lasów.
Do plaży można dojechać drogą ze Strzmieli. W niedzielę było tu sporo ludzi,
którzy przyjeżdżają tu rowerami i samochodami. Nadleśnictwo przygotowało parking, stoły i wiaty, są miejsca
na ogniska. Co prawda plaża nie jest
duża, ale warunki do kąpieli znakomite.
Drugie jeziorko znajduje się w Strzmielach, na wylocie do Łobza. Zna je
chyba większość łobezian i jak na taką
popularność wydaje się ono za mało
docenione i zadbane. Chodzi głównie o
koszenie trawy. Także na parkingu.
WĘGORZYNO
Sytuacja węgorzyńskich kąpielisk zdaje się wyglądać najlepiej. W
ubiegłym roku na jeziorze w Cieszynie zbudowano nowy pomost. W
tym roku trwa budowa drugiego na
Jeziorze Węgorzyńskim. Prace mają
zostać ukończone 20 lipca. Wokół
obu jezior odbywa się regularne koszenie traw. Co dwa tygodnie badana
jest woda w obu zbiornikach wodnych. W ubiegłym roku gmina jako
jedyna w powiecie zatrudniała
dwóch ratowników. W tym roku jednak nikt nie zgłosił się do pracy na
plażach. Problem poruszany był
podczas ostatniej sesji rady. Sołtys
Wiewiecka oświadczył, że ma wymagane uprawnienia i jest chętny do
współpracy.
KAR
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Bezrobocie powiatu

Bezrobocie czy ukryty socjal?

(POWIAT) Jednym z tematów
wszystkich ostatnich sesji gminnych w powiecie był temat bezrobocia. Na każdej z nich Powiatowy
Urząd Pracy przedstawił informację dotyczącą aktualnego stanu
bezrobocia za okres od stycznia do
czerwca 2006 roku.
Według danych PUP liczba
osób pozostających bez pracy
spadła w ciągu półrocza o 1222.
Tak znaczne zmniejszenie się tej
liczby nie miało jeszcze miejsca w
krótkiej historii naszego powiatu.
W latach poprzednich między
styczniem, a czerwcem zawsze występował spadek wywołany zwiększeniem się liczby ofert prac sezonowych. Nigdy jednak nie był tak
znaczny.
Poprzedni rok charakteryzował
się niewielkim spadkiem liczby bezrobotnych. W Dobrej na początku
roku było 747 zarejestrowanych
bezrobotnych, natomiast pod koniec roku liczba ta zmniejszyła się
do 729. W Łobzie w styczniu było
ich 1918, w grudniu - 1886. Radowo
Małe miało na początku roku 719
bezrobotnych, pod koniec roku
było ich o 56 mniej. W Węgorzynie
na początku roku liczba osób pozostających bez pracy wynosiła 1040;
do końca roku znalazło pracę, wyjechało bądź przeszło na emeryturę 36
osób. W dalszym ciągu odsetek
bezrobotnych osób w powiecie
przekracza 20%. Najkorzystniej pod
tym względem wygląda Łobez, najgorzej zaś Radowo Małe.
Patrząc na te jak najbardziej
optymistyczne dane dotyczące
ostatniego półrocza trudno doprawdy stwierdzić, czy jest to objaw jakiejś trwałej tendencji. Przyczyny przynajmniej częściowo leżą
w dość prężnej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, który w
działaniach przeciwko bezrobociu
potrafi wykorzystać wszystkie
dostępne środki i możliwości,
łącznie ze funduszami unijnymi.
Na pewno w rachubę nie wchodzi radykalne zwiększenie się
miejsc pracy w regionie. W ciągu
ostatniego półrocza powstało 45
nowych firm. W tym samym czasie
powstało jedynie 29 nowych
miejsc pracy. Większość z firm powstaje dzięki kredytom udzielanym przez urząd. Są to z reguły jednoosobowe firmy świadczące
drobne usługi, mające prawo do
pewnych ulg, nie zatrudniające nikogo. Ich sytuacja może ulec zmianie, gdy zaczną być tak samo traktowane jak pozostałe firmy i wtedy
może okazać się, że wiele z nich nie
przetrwa.

Wszystkie podane liczby dotyczą osób zarejestrowanych jako
bezrobotne. Nikt jednak nie prowadzi ewidencji zatrudnienia. Dokładne określenie skali zjawiska
jest więc trudne ze względu na brak
danych. Nikt nie zna liczby osób
pracujących w szarej strefie. Jedynie z codziennych znanych nam
wszystkim przykładów możemy
stwierdzić, że skala tego zjawiska
jest na pewno znaczna.
Zmniejszenie się liczby bezrobotnych nie jest równoznaczne ze
zwiększeniem się liczby miejsc pracy. Mamy niski przyrost naturalny.

rządy. Przykłady zatrudniania
przez nie są lekko absurdalne. Starostwo zatrudnia w ramach robót
interwencyjnych pewną liczbę
osób. Pomimo sezonowości takiego zatrudniania, niektórzy zatrudnieni są tam na tych zasadach już
dosyć długo. Starostwo zatrudniając kogoś w ten sposób otrzymuje
na płace pieniądze z PUP – instytucji, która mu przecież podlega. Zatrudnianie przez urzędy jest dobrym zabiegiem politycznego marketingu. Pozwala to rządzącym na
wykreowanie swojego wizerunku
jako osób, które „przyszły i dały

Część osób odeszła na emeryturę,
bądź rentę, część została wykreślona z listy bezrobotnych z powodu
nie stawiania się w urzędzie w określonych terminach, część wyjechała z powiatu lub z kraju nie informując o tym.

pracę ludziom”. Co więcej, władze
samorządowe są w tym względzie
uprzywilejowane. Prywatny pracodawca chcąc zatrudnić kogoś w
ramach robót interwencyjnych czy
stażu musi wykazać się czystym
kontem, choćby wobec ZUS. Ile
jest takich przedsiębiorstw? To
pytanie retoryczne.
Gdy już się uda kogoś w ten
sposób zatrudnić, po upływie roku

Jeżeli chodzi o wzrost zatrudnienia w powiecie, to znaczny
udział w nim mają miejscowe samo-

pracodawca ma obowiązek zatrudnienia połowy z tych osób na stałe.
Samorządy takiego obowiązku nie
mają.
Inna kwestia to ekonomiczna
wartość tworzenia w ten sposób
miejsc pracy. Na robotach interwencyjnych niewątpliwie oszczędzają gminy, wykorzystując je do
poprawy stanu chodników, czystości itp. Co dają staże? Ułatwiają
na pewno pracę urzędnikom. Czy
przekłada się to na pracę urzędów,
jakość obsługi, tempo załatwiania
spraw? Tutaj może odpowiedzieć
sobie każdy, kto miał styczność z
takimi instytucjami.
W wymiarze lokalnym jest to na
pewno pozytywne. Ludzie pracują, osiągają pewne dochody,
mają z czego żyć. Wystarczy popatrzeć na to szerzej, by dostrzec
negatywne cechy tego zjawiska.
Zatrudnianie na stażach zwiększa
udział biurokracji w naszym życiu,
w sposób, który nazwać można po
prostu ukrytym socjalem. Osoba
będąca na stażu wykonuje pracę za
kogoś zatrudnionego już na etacie.
Czy nie łatwiej byłoby tym ludziom
dać zasiłek socjalny, dopóki nie
dostaną prawdziwej pracy? Zamiast tego w imię walki z bezrobociem zwiększa się biurokrację, dostosowując się w ten sposób do
przyjętych w Unii Europejskiej tendencji. W 2005 roku w ramach stażu zatrudniono w urzędzie miejskim w Łobzie 4 osoby. W ciągu
minionego półrocza pracę w urzędzie znalazło 10 osób. Również w
skali powiatu liczba zatrudnianych
w ten sposób rośnie.
Kto mierzy efektywność pracy w urzędzie? Co wytwarza się
konkretnego w wyniku zwiększenia zatrudnienia? W przypadku
firm prywatnych sprawa jest prosta: jak leżysz i nic nie robisz to
nie licz na pieniądze, bo twoje
nieróbstwo nie przyniesie firmie
dochodu. W przypadku zatrudnienia w samorządzie nie jest to
tak jasne. Tu liczyć można po
prostu na układy i znajomości. U
pracodawcy prywatnego liczy
się ekonomia, chyba, że ktoś zatrudnia w ramach działalności
charytatywnej.
Paradoksalnie na stworzenie
ukrytego socjalu przeznaczane są
pieniądze z podatków tych, którzy
mają tworzyć miejsca pracy. Gdy
państwo (w tym przypadku władze samorządowe) odgrywa
pierwsze skrzypce na rynku pracy
tracą na tym przedsiębiorcy, a rynek pracy staje się domeną lokalnych polityków.
(gp)
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MOTORYZACJA

MIESZKANIA

Q Sprzedam samochód Lublin II
kontener, rok produkcji 1998. Cena
netto 12.100,00 zł. Tel. 607 203 187.

QWynajmę mieszkanie trzy pokojowe na pierwszym piętrze w centrum
Łobza. Tel. 601 429 991.

QSprzedam Mitsubishi Lancer
GLX - 1996 poj. 1,3 po wypadku.
Cena do uzgodnienia. Tel.
0663 585 109.

QSprzedam mieszkanie w Łobzie
około 40 mkw., garaż, (możliwość
adaptacji poddasza) w domu trzyrodzinnym. Tel. 0513 653 297.

Q Sprzedam samochód Ford
Mondeo - Turbodiesel, poj. 1,8,
moc 90 km. Rocznik 1997, niemieckie tablice, nowe opony zimowe i letnie, przegląd techniczny niemiecki ważny 1,5 roku,
nowe teleskopy. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 569 191.

QPoszukuję mieszkanie do wynajęcia w Łobzie. Tel. 601 787 819,
501 072 670.

QSprzedam skrzynię biegów Seicento/Cinqecento 900 cm. Stan
idealny (rok 1998). Cena 500 zł.
Tel. 605 547 879.

QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.

QOkazyjnie tanio sprzedam Mercedes ciężarowy skrzyniowy. Tel. 091
391 33 93 po godzinie 20.00.
Q Sprzedam Opel Omega 2.0.
Rok prod. 1992, instalacja gazowa, świeży przegląd, kolor wiśniowy met., wsp. kier., alu felgi,
relingi dach, hak, radio, c. zamek,
el. lust., welur, szyberdach, reg.
fotela góra-dół, ABS. Stan b. dobry. Cena 7500 - do uzgodnienia.
Tel. 502 028 914.

QSprzedam Ford Escort 1,4 + Gaz,
1989 rok, lekko uszkodzony, Cena
800 zł - do negocjacji. Tel. 0607 686
757 lub (po 15-tej) 091 384 32 60.

US£UGI
QWynajmę halę 800 mkw. w centrum Łobza. 0607 553 912.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

QProjekty budowlane, kosztorysy,
nadzory, iwentaryzacje. Tel. 888
412 931.
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.

QMieszkanie 3 pokojowe w Łabuniu Wlk. koło Reska 69 mkw. parter,
kuchnia z zabudową, niski czynsz sprzedam. Tel. 503 004 868.

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.

PRACA
QPrzyjmę pracownika do pracy w
gospodarstwie rolnym o następujących kwalifikacjach: traktorzysta uprawnienia na kombajn, mechanik maszyn rolniczych, pełna dyspozycyjność. Wynagrodzenie 1500 zł
miesięcznie. Marian Danielewicz
Łubieszewo 48, 78 - 520 Złocieniec.
Tel. 661 194 854.

NIERUCHOMOŒCI

INNE

QSprzedam garaż koło nadleśnictwa, 40 mkw. Tel. 091 397 50 29,
663 105 970.

QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

QSprzedam w centrum Łobza górę
domu (91 mkw.) - 4 pokoje wyremontowane, ogród, pomieszczenie gospodarcze. Cena 120.000 zł.
Tel. 508 696 755.

REKLAMA

QSprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.
QSprzedam garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

QSprzedam 1/3 własnościowego
domu, parter, 3 pokoje 76,72 mkw.,
c.o. gazowe, wolnostojący, osobne
wejście. Cena do uzgodnienia. Tel.
091 384 28 73.

PRACA
QZatrudnimy w Szczecinie operatora na koparko-ładowarkę z
uprawnieniami. Tel. 691 925 738
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Jubileuszowy XX Hopfer
(ŁOBEZ) 13 czerwca br. na
stadionie miejskim odbyły się jubileuszowe XX Łobeskie Biegi o
memoriał red. Tomasza Hopfera.
Do uczestnictwa w zawodach organizatorzy zaprosili uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum powiatu łobeskiego.
Przykro było organizatorom,
kiedy dowiedzieli się. że pierwszy
raz starostwo powiatowe nie dofinansowało imprezy na zakup
upominków dla uczestników biegów. Przy wspaniałej pogodzie
oraz frekwencji zawodników,
uczniów, nauczycieli, dyrekcji i
zaproszonych gości na stadion
miejski przybyło i przyjechało blisko 1000 osób! Zgodnie z regula-

minem zawodów odbyło się 18
biegów w kategorii dziewcząt i
chłopców. Dystanse: kl. I-IV 400
m, kl.V - III gimnazjum 600 m.
Najlepsza „trójka” każdego
biegu otrzymała pamiątkowy medal, dyplom oraz upominek rzeczowy. Zawody odbyły się dzięki
wsparciu i pomocy Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady Osiedla i Urzędu Miejskiego w Łobzie.
Nagrody ufundowali i wręczali: Burmistrz Łobza Marek Romejko, Wiceburmistrz Ryszard Sola,
Przewodniczący Rady Osiedla
Zdzisław Szklarski.

Ponadto po każdym biegu organizatorzy zapraszali dyrektorów
szkół, których uczniowie zajęli
miejsca medalowe, celem wręczenia medali, upominków i podziękowania za godne reprezentowanie
szkoły. Byli to: Tadeusz Sikora dyrektor SP Nr 1, Jolanta Babyszko - dyrektor SP Nr 2, Elżbieta
Mazur - z-ca dyrektora SP Nr 2,
Ewa Popławska - dyr. Zespołu
Szkół Gimnazjalnych w Łobzie, Kazimierz Pawelec — nauczyciel w-f
w Bełcznej. Dodatkową nagrodę od
Burmistrza Łobza otrzymał zawodnik ze szkoły podstawowej w Runowie Pom., uczeń przed metą został
potrącony i zajął zamiast 3, 4 miejsce.
Wyniki biegów obok

Bieda mieszkańców

Mieszkańcowi Łobza Sławomirowi
M. rozłożono na raty zaległości z tytułu
czynszu za lokal użytkowy, położony w
Łobzie przy ul. Niepodległości 42.
Mieszkańcom Unima Zofii i Andrzejowi P. umorzono należności
czynszowe za lokal mieszkalny wraz
z odsetkami za okres 1.05.2005 r. do
31.05.2006 r. Wnioskodawcy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
i mieszkaniowej.

Mieszkańcowi Łobza Zenonowi Ś.
umorzono zadłużenie z tytułu czynszu za lokal mieszkalny wraz z odsetkami za okres od 01.02.2006r. do
31.05.2006r. Wnioskodawca znajduje
się w trudnej sytuacji finansowej (jest
osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, utrzymuje się jedynie z pomocy
M-GOPS w Łobzie). Stan jego zdrowia
nie pozwala na podjęcie pracy.
Mieszkance Łobza Anicie K. umorzono zadłużenie czynszowe za lokal
mieszkalny wraz z odsetkami za okres od
1.01.2005 r. do 31.05.2006 r. oraz rozłożono na raty zaległość za media. Wnioskodawczyni znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.
Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkańca Łobza o umorzenie zadłużenia czynszowego za lokal mieszkalny za okres od 1.08.2005r. do
31.05.2006r. Wnioskodawcy została
zaproponowana możliwość rozłożenia płatności na raty. Podjęto decyzję
o wstrzymaniu wypowiedzenia umowy najmu.
Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkańca Łobza o umorzenie zadłużenia czynszowego za lokal mieszkalny za okres od 01.04.2006 r. do
31.05.2006 r. Wnioskodawcy zostanie zaproponowana możliwość rozłożenia należności na raty.

Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkanki Łobza o umorzenie II raty
podatku od nieruchomości za 2006r.
Wnioskodawcy została zaproponowana
możliwość rozłożenia należności na raty.

Mieszkańcowi Łobza Marianowi P.
umorzono część II raty podatku od nieruchomości od prowadzonej działalności
gospodarczej za 2006r. Wnioskodawca
oczekuje na rozbiórkę budynków, których dotyczy powyższy podatek.
Negatywnie rozpatrzono podanie małżeństwu z Budziszcza o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości za 2005r. Wnioskodawcy
posiadają działkę o powierzchni 0,35
ha, na której znajduje się dom wraz z
budynkami gospodarczymi.
Podatek dotyczy czćúci powyýszego gruntu o powierzchni 410
m˛ wraz z budynkami, które dzierżawi
od wnioskodawcy Zakład Meblowy
„Parys”. Wnioskodawcom została zaproponowana możliwość rozłożenia
należności na raty.
Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkańca Lasocina, o umorzenie podatku rolnego za okres od 01.08.2005r. do
31.01.2006r. Wnioskodawcy zostanie
zaproponowana możliwość rozłożenia
należności na raty.

Negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkanki Unimia, gmina Łobez, o
umorzenie II raty podatku od nieruchomości za 2006 r. Wnioskodawcy zostanie zaproponowana możliwość rozłożenia należności na raty.

Mieszkańcowi Klępnicy Krzysztofowi P. przesunięto do dnia
15.09.2006 r. termin spłaty II raty podatku rolnego za 2006 r.,
Mieszkańcowi Łobza Krzysztofowi P. przesunięto do dnia
30.09.2006 r. termin spłaty II raty
podatku rolnego za 2006 r.
Mieszkance Łobza Katarzynie S.
rozłożono na raty zadłużenie za lokal
mieszkalny (czynsz, media).
Mieszkańcowi Karwowa, gmina
Łobez Marianowi H. umorzono I i II
ratę podatku od nieruchomości za
2006r. Wnioskodawca znajduje się w
trudnej sytuacji finansowej i wodę nie
ma możliwości zapłacenia podatku.
Mieszkańcom Łobza Tomaszowi J.,
Wiesławie S., Piotrowi G., Alfonsowi G.
Andrzejowi G. Bożenie Baran umorzono
należności z tytułu dzierżaw działek za
miesiąc maj, na których ustalona została
nowa lokalizacja targowiska miejskiego.

Zakaz dla motorówek
(POWIAT) Podczas ostatniej sesji radni powiatu podjęli uchwałę
zakazującą używania jednostek pływających z napędem spalinowym na
jeziorach Węgorzyno, Przytoń, Zajezierze, Karwowo, Jurkowo, Biały
Zdrój, Miejskie, Moszczenica, Głębokie, Karnickie, Dobrzyca, Łabuń.
Zakaz nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków
i zbiorników wodnych, rybactwa prowadzonego przez uprawnione podmioty oraz służb parku krajobrazowego.
Uchwała powstała miedzy innymi w wyniku inicjatywy urzędów gmin
powiatu, nadleśnictwa, policji i kół wędkarskich. Wnioskodawcy uzasadniają wprowadzenie zakazu wymogami ochrony środowiska. (r)
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WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
KLASA I - rocznik 1998
DZIEWCZYNKI:
1. Ewa Laura Gołda
(SP Nr 1)
2. Klaudia Grzegorczyk
(SP Nr 1)
3. Julia Paulina Karaś
(SP Nr 1)
CHŁOPCY:
1. Łukasz Zieliński
(SP Nr 2)
2. Dariusz Hodowaniec
(SP Nr 2)
3. Dawid Urbański
(SP Nr 1)
KLASA II - rocznik 1997
DZIEWCZYNKI:
l. Ola Moskal
(SP Nr 1)
2. Marta Macińska
(SP Nr 2)
3. Joanna Kielan
(SP Bełczna)
CHŁOPCY:
1. Miłosz Rapacz
(SP Nr 2)
2. Adrian Iskra
(SP Nr 2)
3. Paweł Molenda
(SP Nr 2)
KLASA III - rocznik 1996
DZIEWCZYNKI;
1. Ilona Mitura
(SP Nr 1)
2. Sylwia Patrzałek
(SP Nr 2)
3. Marcelina Kamińska
(SP Nr 2)
CHŁOPCY:
1. Michał Rutkowski
(SP Nr 2)
2. Marcin Bukała (SP Runowo Pom.)
3. Patryk Rokosz (SP Runowo Pom.)
KLASA IV - rocznik 1995
DZIEWCZYNKI:
1. Marta Lisik
(SP Nr 1)
2. Ewelina Łowkiet
(SP Nr 2)
3. Adriana Szymczyk (SP Runowo Pom.)
CHŁOPCY:
1. Damian Stepaniuk
(SP Nr l)
2. Adam Głogowski
(SP Nr 2)
3. Martin Łęcki
(SP Nr 1)
KLASA V - rocznik 1994
DZIEWCZYNKI:
1. Anna Dąbro
(SP Bełczna)
2. Krystyna Kielan
(SP Bełczna)
3. Paulina Ostaszewska
(SP Nr 1)
CHŁOPCY:
1. Bartłomiej Sygnowski (SP Nr 1)
2. Marek Okupski
(SP Nr 2)
3. Igor Kuligowski
(SP Nr 2)
KLASA VI - rocznik 1993
DZIEWCZYNKI:
1. Beata Jurczenko
(SP Nr 1)
2. Beata Woźnicka
(SP Nr 1)
3. Agata Witkowska
(SP Nr 1)
CHŁOPCY:
1. Jakub Bogdanowicz
(SP Nr 2)
2. Damian Mosiądz
(SP Nr 2)
3. Norbert Wójcik
(SP Nr 2)

GIMNAZJUM:

KLASA I - rocznik 1992
DZIEWCZĘTA:
1. Ewa Burchardt
2. Emilia Obolewicz
3. Agnieszka Kostka
CHŁOPCY:
1. Paweł Kosiński
2. Eryk Ciszewski
3. Dawid Mosiądz
KLASA II - rocznik 1991
DZIEWCZĘTA:
1. Klaudia Śmigiel
2. Jaśmina Sola
3. Kasia Adamów
CHŁOPCY:
1. Marcin Gawryluk
2. Ariel Różański
3. Paweł Burchardt
KLASA III - rocznik 1990
DZIEWCZĘTA:
1. Marcelina Jasińska
2. Małgorzata Andryszak
3. Agnieszka Łączak
CHŁOPCY:
1. Bartek Wierzchowski
2. Marcin Grynkiewicz
3. Michał Łowkiet
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Letni puchar pi³ki no¿nej „7”

(DALNO) W sobotę 8 lipca w
Dalnie po raz kolejny rozegrano piłkarski turniej „7”. Imprezę zorganizowały Rada Gmina LZS (Marian Szyjka) i sołectwo Dalno (Andrzej Nowicki) przy współpracy TKKF „Błyskawica” (Jerzy Rakocy). Mimo niesprzyjającej aury - z nieba lał się
żar - udział wzięło 11 zespołów z
Łobza, Dalna i Siedlic. Sędziowali
panowie Marian Szyjka, Andrzej
Mrozowicz, Zdzisław Urbański,
Andrzej Belina i Arkadiusz Siwiński.
Turniej rozegrano systemem każdy z
każdym w dwóch turach. Jako pierwsi do boju ruszyli trampkarze, czyli
zawodnicy do 15 lat. Zgłosiły się
następujące drużyny: Hertha, Westh Ham, Giganciki, FC Węgorz
(wszystkie Łobza) i zespół z Dalna.
Zwyciężyła drużyna z Dalna (12 pkt)
przez Herthą (7 pkt.), Gigancikami (7
pkt.), Westh Hamem (3 pkt.) i FC
Węgorzem (0 pkt.). Dla najmłodszego zespołu turnieju - chłopców z
Westh Ham sołectwo Dalno ufundowało dodatkową nagrodę – piłkę
nożną.
W drugiej części zagrali piłkarze
powyżej 15 lat – juniorzy i seniorzy.
Udział wzięły drużyny LZS Siedlice
i LZS Dalno oraz zespoły z Łobza –
Waikiki, Przyjaciele, Pacoclub i Parno Stars. Wygrali Przyjaciele (11
pkt.). Kolejne miejsca: LZS Dalno
(11 pkt.), Waikiki (10 pkt.), LZS Siedlice (6 pkt.), Pacoclub (2 pkt.) i Parno Stars (1 pkt).
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w imprezie, która
odbędzie się 23 lipca. Szczegóły
wkrótce.
Z piłkarskim pozdrowieniem!
Adam Kogut

Poszukiwanie grodziska z okresu wczesnego Średniowiecza

(ŁOBEZ) 9.07.2006r. Łobeskie
Centrum Turystyki zorganizowało
wyprawę pieszą prowadzoną przez
Elżbietę Wiśniewską w celu odnale-

zienia grodziska z VIII-IX wieku w
okolicach Słonowic.
Na trudną wyprawę w upalny
dzień o godz. 9.00 wyruszyła niewiel-

ka grupka wędrowców. Plan wycieczki został sfinalizowany, gdy zlokalizowaliśmy grupę wałów obronnych-pozostałości po grodzisku.

Najbardziej zafascynowany rajdem
był łobeski senior, pan Zbigniew
Harbuz - od kilku lat jego pragnieniem było odszukanie tego grodu.
Grodzisko znajduje się głęboko w
lesie i musiało niegdyś być znaczącym punktem obronnym. Z trzech
stron otaczają je potrójne wały. Dostępu do czwartej strony broniła
stroma skarpa. Cały teren jest mocno porośnięty bujną roślinnością i
wygląd grodziska jest trudny do odtworzenia.
Mimo upału wędrowcy zmęczeni
ośmiogodzinną wycieczką przeszli
ok. 25 km . Jak zwykle przygód na
trasie nie brakowało.
Następny rajd pt. „Poznajemy
Ziemię Świdwińską” jest zaplanowany na miesiąc sierpień.
Z turystycznym pozdrowieniem
Elżbieta Wiśniewska
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Przejecha³ po zbo¿u
(GRABOWO)3 lipca br. w
godz. 11:00 - 12:00 w okolicy Grabowa Roman Z. kierując samochodem ciężarowym Volvo z przyczepą wjechał na uprawę pszenicy powodując straty w kwocie 480
zł na szkodę Kazimierza C.

Kradzie¿ z w³amaniem
(DALNO) 4 lipca br. w godz. 4:40
- 12:30 w Dalnie nieznany sprawca,
po uprzednim wyłamaniu skobla zabezpieczającego drzwi pomieszczenia piwnicy dokonał kradzieży roweru górskiego. Straty na kwotę
600 zł poniósł Jerzy K.

Œci¹gn¹³ paliwo
(WĘGORZYNO) W okresie
od 03 - 04.07.2006 r. w godzinach
od 17.00 - 04.45 przy ulicy Szkolnej w Wegorzynie nieznany
sprawca po uprzednim wyłamaniu
zamka w korku wlewu paliwa dokonał kradzieży z baku samochodu ciężarowego marki Scania około 60 l.oleju napędowego wartości
około 240 zł., działając na szkodę
Ryszarda O.

Anna ukrad³a Zuzannie
(DOBRA) 3 lipca br. około godz.
16:45 w Dobrej w zakładzie Imoprojekt przy ul. Słowackiego, Anna D.
dokonała kradzieży telefonu komórkowego Sony Ericson K300i.
Straty w kwocie 350 zl poniosła
Zuzanna D. Mienie odzyskano.

St³uczka
(WEGORZYNO – WIEWIECKO) 4 lipca br. około godz. 8:50,
na drodze Węgorzyno - Węgorzynko, Jacek K. kierując samochodem VW Polo nie zachował
należytej ostrożności, wskutek
czego uderzył w tył poprzedzającego go samochodu Seat Ibiza
kierowanego przez Tomasza P.
Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

Anonimowe pobicie
(KRZEMIENNA) 4 lipca br.
około godz. 16:00 w Krzemiennej,
nieznany sprawca głową uderzył
w twarz Krzysztofa D., na skutek
czego poszkodowany doznał złamania kości nosa.

Oszukali bank
(ŁOBEZ) 25 lipca br. w Łobzie
Wojciech D. i Nina G. dokonali
oszustwa na szkodę Haliny J. w
ten sposób, że namówili wymienioną na zakup telewizora i kuchenki gazowej wartości 2798 zł w
systemie zakupów ratalnych, a
następnie po przyjęciu w/w rzeczy zbyli je (część mienia odzyskano), czym działali na szkodę
Lukas Bank S.A.
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Okrad³ tepsê
Kradzie¿ na kartê
3 lipca br. w godz. 11:30 - 12:00,
nieustalony sprawca posługując
się kartą bankomatową dokonał
kradzieży pieniędzy w kwocie 500
zł działając na szkodę Ewy K.

Zaskoczony przez ³obeski
ruch drogowy
(ŁOBEZ) 8 lipca br. o godz.
15:00 w Łobzie na skrzyżowaniu
ul. Niepodległości i Segala kierujący samochodem Opel Astra Michał H. (mieszkaniec Żar) nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu samochodem Opel Grzegorzowi M.,
wyniku zderzenia uszkodzeniu
uległy oba pojazdy.

Z³apani z haszyszem
(ŁOBEZ) 9 lipca br. o godz.
3:20 w Łobzie przy ul. Hanki Sawickiej, w samochodzie marki VW
Golf ujawniono środek odurzający w postaci “polskiego haszyszu” w ilości ponad 1 cm sześciennego. Pasażerowie pojazdu Artur
G. i Mariusz S. z Bialogardu zostali
zatrzymani.

(GARDNO) 5/6 lipca br. w godz.
22.00 - 6.00 w rejonie miejscowości
Gardno nieznany sprawca dokonał
wycięcia i kradzieży 150 metrów bieżących przewodu napowietrznej linii telefonicznej wartości powyżej
250 zł, działając na szkodę TP S.A.

Znaleziona zguba
(GODZISZEWO) 6 lipca br. w rejonie miejscowości Godziszewo policja z Reska odnalazła samochód
VW Golf , utracony w wyniku przestępstwa popełnionego 5 lipca na
terenie KP Złocieniec.

Felgi w modzie
(RESKO) W godzinach od 2:00
do 6:00 7 lipca br. w Resku przy ul.
Dąbrowszczaków nieznany sprawca dokonał kradzieży 4 szt. kołpaków
wartości 600 zł z samochodu VW
Golf, czym działał na szkodę Pawła B.

Kradzie¿ tablicy
(ŁOBEZ) 7 lipca br. w godzinach
od 14.00 do 19.00 przy ulicy Bocznej
w Łobzie nieznany sprawca dokonał
kradzieży tablicy rejestracyjnej samochodu marki Peugeot wartości 65
zł, działając na szkodę Mariana S.

Kiepski manewr

Wypadek w stolarni

(TRZEBAWIE) 8 lipca br. o
godz. 23:40 w Trzebawiu na terenie ośrodka wypoczynkowego
kierujący samochodem Opel
Astra Rafał O., wykonując manewr cofania, uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód Opel
Astra należący do Marioli G.
Uszkodzeniu uległy pojazdy.

(ŁOBEZ) 7 lipca br. pomiędzy
godziną 16:00 a 17:00 przy ulicy Waryńskiego w Łobzie w zakładzie
drzewnym Jana B. Łukasz J. nie będący pracownikiem zakładu samowolnie uruchomił tzw. przycinarkę i
w trakcie pracy doznał obcięcia częściowego 2 palców oraz uszkodzenia dalszych 2 prawej dłoni.

(RESKO) 7 lipca br. o godz.
18:50 na ulicy Kościuszki w Resku
Jarosław S. kierował rowerem w
stanie nietrzeźwości wyrażonym
wynikiem 2,4 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu, czym
naruszył sądowy zakaz kierowania
rowerami wydany przez SR w
Łobzie.
(RESKO) 8 lipca br. o godz.
13:45 w Resku na ul. Jedności Narodowej Grzegorz B. kierował rowerem znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu (0,4 promila).
(RESKO–ŁABUŃWIELKI)8
lipca br. o godz. 15:05 na drodze
Resko - Łabuń Wielki, Stanisław J.
kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwym (1,4 promila).
(WOJTASZYCE) 8 lipca br. o
godz. 19:55 w Wojtaszycach na
drodze publicznej Leon Ł. kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 9 lipca br. o godz.
0.20 w Łobzie na ul. Niepodległości
Wojciech M. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem 2,39
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
(STAROGARD ŁOBESKI –
STARA DOBRZYCA) 9 lipca br. o
godzinie 17:45 na drodze Starogard
Łobeski - Stara Dobrzyca gm. Resko Eugeniusz N kierował samochodem osobowym Ford Fiesta,
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), czym naruszył sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi orzeczony przez SR w Łobzie.

Odnaleziono zaginionego staruszka

Traci pamiêæ i nie wie,
dok¹d idzie
(ŁOSOŚNICA) 6 lipca br. o
godz. 10.30 w Łosośnicy (gm. Resko) wyszedł z domu 79-letni Kazimierz S. chory na alzheimera i
oddalił się w nieznanym kierunku.
Od godzin rannych szukała go
rodzina, lecz bez efektu. W końcu
powiadomiła policję. W działaniach poszukiwawczych wzięło
udział 10 policjantów, pies tropiący, strażnik miejski z Łobza, 10
strażaków OSP Łosośnica oraz
około 10 osób z rodziny i mieszkańców wsi. Ponadto do poszuki-

wań przyleciał śmigłowiec policyjny
z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Przeszukano teren w promieniu 3-4 km.
Około godz. 20.30, gdy już wydawało się, że z powodu nadchodzącego
zmierzchu trzeba będzie przerwać
działania, zaginionego odnaleziono
w odległości 2 kilometrów od wsi, w
której mieszkał. Staruszka przekazano pod opiekę rodzinie.
Był to już drugi przypadek odnalezienia Kazimierza S. przez policję.
W Wielki Piątek, przez Świętami

Wielkanocnymi br. również wyszedł z domu i odnaleziono go po
całej nocy wyziębionego.
Wydaje się, że wszyscy zainteresowani powinni podjąć
jakieś działania, by trzeci raz już
nie doszło do podobnej sytuacji. Po pierwsze - nie wolno
igrać z losem, po drugie – nie
można bez końca angażować
służb i ludzi do poszukiwań
człowieka, który powinien mieć
zapewnioną opiekę przez najbliższych.
(r)
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Letnie kino w £obzie

„Za wszelk¹ cenê”
pod gwiazdami

Łobeska Fundacja Pomocy Dzieciom Święto Radości
oraz Urząd Miejski w Łobzie i
Łobeski Dom Kultury zapraszają do Kina pod Gwiazdami.
14 lipca 2006 r. (piątek) o
godz. 22:00 na Stadionie Miejskim w Łobzie można będzie obejrzeć dramat prod. USA/
Kanada ”Za wszelką cenę”. W rolach głównych wystąpią:
Clint Eastwood, Hilary Swank i Morgan Freeman. Film zwyciężył w Gali Oskarowej 2005 w 4 kategoriach.
Wstęp: cegiełka – 5 zł.

HUMOR TYGODNIA
Siedem cudów komunizmu:
1. Każdy miał pracę.
2. Mimo, że każdy miał pracę, nikt nigdy nie pracował.
3. Nawet mimo tego, że nikt nie pracował, plan był zawsze
wykonany w ponad 100%.
4. Nawet mimo tego, że plan był wykonywany w ponad 100%,
nie można było niczego kupić.
5. Nawet mimo tego, że nie można było niczego kupić, wszyscy mieli wszystko.
6. Nawet mimo tego, że wszyscy mieli wszystko, wszyscy
kradli.
7. Nawet mimo tego, że wszyscy kradli, nigdy niczego nie
brakowało.
***
W jednym z pokoi akademika studenci wciąż wznoszą toast.
- Za Janka, żeby zdał ! W pewnym momencie do pokoju
wchodzi Janek. Koledzy krzyczą:
- I co Janek zdałeś ? Zdałem, zdałem. Tylko jednej nie przyjęli,
bo miała szyjkę obitą.
***

Doberski si³acz w akcji

Zrobiłeś zadanie?
- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem wszystko w
domu robić...
- Siadaj, dwója! A ty Witku, zrobiłeś zadanie?
- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu...
- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie?
- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z więzienia,
taka balanga była, że szkoda gadać!
- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trója.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 26 brzmiało:
„Nie spotkasz nudystów”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Stanisław Kujawa (Dobra), Stefania Gaura (Łobez),
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Teresa Syjczak
(Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Janina Rachwał (Łobez), Ola Rachwał (Resko).
Nagrodę wylosował pan Stanisław Kujawa z Dobrej. Gratulujemy.
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