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¯arty siê skoñczy³y – mówi administrator Szczepan Olesiñski i kosi zbo¿e

KONIEC £ATWYCH
PIENIÊDZY ARTURA P.
(POWIAT) Wykorzystywanie przez bezumownego u¿ytkowania agencyjnej
ziemi, czego przez lata nie móg³ ukróciæ by³y ³obeski administrator ANR,
obecny administrator Szczepan Olesiñski za³atwi³ bardzo szybko. Wjecha³
na pole obsiane przez niego i skosi³ rosn¹ce tam zbo¿e, wbrew groŸbom,
¿e mo¿e dojœæ do rêkoczynów.
Czytaj strona 10

SKOCZY£ DO WODY,
Z£AMA£ KRÊGOS£UP

W NUMERZE:
AUTOLUSTRACJA
KANDYDATÓW
PRZED
WYBORAMI?
Czytaj str. 8
REKLAMA

Dramat wydarzy³ siê 3
sierpnia o godz. 23:20.
Nad jeziorem w Starej
Dobrzycy Tomasz P. z
Reska k¹pa³ siê z
kolegami. Skacz¹c z
pomostu na “g³ówkê”
uderzy³ o dno, w wyniku
czego dozna³ z³amania
pi¹tego krêgu szyjnego.
Czytaj strona 7
REKLAMA
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Z drugiej strony

Œwiadomie czy nieœwiadomie

Kazimierz Rynkiewicz
Ostatnio tak się dzieje, że coraz częściej w różnych sprawach pada słowo –
świadomy lub nieświadomy (tego co
zrobił). Próba tłumaczenia różnych
zachowań i decyzji osób publicznych
jako nieświadomych może niedługo
doprowadzić nas – jako społeczeństwo
– z powrotem na drzewo. Pójście w ten
“kanał” może za chwilę spowodować,
że większość “przekrętów” i pospolitych przestępstw zostanie wytłumaczona jako popełnionych nieświadomie, a więc wymaga złagodzenia kary,
czy wręcz uniewinnienia sprawców.
Kilka dni temu ukazał się głośny już
w powiecie artykuł “Radni nie wytrzymali”, w którym autor opisuje sprawę
przewłaszczenia mienia komunalnego
w ręce prywatne, jakie dokonało się
rzekomo w świetle prawa w gminie
Węgorzyno. Rzecz działa się za poprzedniej kadencji. Obecna musiała zapłacić za ten “przekręt” pół miliona
złotych. Za operację, po której mienie
komunalne przejęła za grosze spółka
prywatna zapłacili mieszkańcy gminy.
Radni zgłosili sprawę do łobeskiej pro-

kuratury. Ta umarzała, radni składali
zażalenie, a ta znowu umarzała. Tak
trzy razy pod rząd. W jednym z uzasadnień umorzenia napisano mniej więcej
tak, że problematyka prawa była zawiła, a zajmowały się nią osoby posiadające w większości średnie wykształcenie. Trudno zatem wymagać od nich, by
się znały. Mówiąc krótko – do przewłaszczenia doszło nieświadomie.
Ta sprawa ciągnie się już kilka lat.
Inna sprawa, wycięcia drzew w parku w
Łobzie, również nie może trafić do sądu,
choć miną zaraz cztery lata, jak była
burmistrz oddała park we władanie
właścicielowi tartaku. Nad tą sprawą
również może zawisnąć wątpliwość,
czy drzewa wycinano świadomie, odróżniając przy pielęgnacji zdrowe od
chorych. Bo jak nieświadomie, to...
Czy można coś ukraść nieświadomie? Tylko w przypadku, gdy nazwiemy to kleptomanią. Odróżnienie choroby od chciwości nie powinno sprawiać
ludziom większego kłopotu, ale dożyliśmy takich czasów, że sprawia.
Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się, gdy wszyscy wiedzą, że ktoś
działa z pełną świadomością na niekorzyść innych, ale znajdują różne na to
wytłumaczenia. Tak jak w przypadku
opisywanego w tym wydaniu Artura P.,
który siał i zbierał, brał dopłaty, na ziemi, która nie była jego własnością. Robił
to z pełną świadomością, że czyni źle,
ale instytucje rozkładały ręce tłumacząc, że takie jest prawo. Wątpię, by
którakolwiek z nich podjęła się to pra-

wo poprawić lub zmienić w imię poczucia sprawiedliwości, mając świadomość, że dzieje się gwałt na państwie,
które jest wspólnotą. Sądy odsyłają
skargi pisząc, że skarżący nie jest
stroną, zupełnie nie zwracając uwagi,
czy skarżący ma rację, czy nie. Sądu nie
interesuje łamanie prawa we własnym
państwie, tylko czy coś jest zgodne z
procedurą, czy nie. A i te proste wydawało by się werdykty są często wątpliwe, gdyż są interpretacją jakiegoś sędziego, którą sędzia apelacyjny często
zmienia.
Prof. Jadwiga Staniszkis opisując
kiedyś III RP zauważyła, że różne instytucje w tym samym kraju wytwarzają własne systemy ocen, język, procedury, logikę działania. Państwo przestaje być sterowne z poziomu rządu,
rozpada się na odrębne instytucje, logiki rządzenia, nawet finanse. To doskonale uwidoczniło się po dojściu do władzy PiS, które chciało tę sterowność w
zarządzaniu państwem przywrócić.
Uderzyło w stół i od razu odezwały się
nożyce “niezależnych” instytucji –
banku centralnego, KRRiTV, Trybunału Konstytucyjnego, a niezależne nawet od naboru młodych okazały się
także korporacje prawnicze. Gdy dodamy do tego różne agencje i agendy z
pozabudżetowymi funduszami, okazuje się, że nie żyjemy w Polsce, tylko
w jakimś dziwnym konglomeracie powiązań i zależności niezależnych instytucji, które robią co chcą, poza jakąkolwiek kontrolą społeczną.

Gorzej, że wraz z rozpadem państwa rozpada się wspólna dotąd etyka. Stąd dzisiaj ARiMR wypłaca dopłaty, nie pytając o interes ANR, o
interes państwa, prawo i sprawiedliwość, bo ją to nie interesuje; działa
sama dla siebie. Stąd korporacje bronią dostępu do zawodów prawniczych, bo je nie interesuje Polska jako
kraj wspólny dla wszystkich, stąd
bank centralny nie chce zajmować się
bezrobociem, bo nie chce mieć z tym
problemem nic wspólnego, bo to nie
jego Polska, on sobie może istnieć bez
niej. Stąd sądy widząc nawet, że ewidentnie łamane jest prawo, odsyłają
skargi, bo przecież to nie sądom wyrządzono krzywdę, tylko jakiejś Polsce, jakimś tam obywatelom, a tu
przecież jest prawo i ono znaczy
więcej niż te abstrakcyjne dla sądu
pojęcia.
Jeszcze gorzej, że ta logika weszła
już na peryferie i wdziera się w życie
codzienne ludzi, wydawało by się,
ostatnią ostoję wspólnych wartości. Bo
narodu nie tworzy państwo i instytucje,
lecz ludzie. Naród bez państwa może
się obyć, czego doświadczyliśmy pod
zaborami. Przetrwaliśmy jako naród nie
mając własnego państwa. Czy teraz
przetrwamy mając je takie? Nasze
wnuki będą mogły kiedyś zapytać, czy
budowaliśmy je świadomie, czy ono tak
wyszło - nieświadomie. A jak nieświadomie to co – siedzieliśmy na drzewach,
żyliśmy w jaskiniach?

List do redakcji

Po owocach ich poznacie

Ostatnio w ramach wakacyjnej
lektury wpadła mi w ręce odpowiedź Prokuratury Okręgowej w
Szczecinie – w końcu nie samym
Starym Tygodnikiem Łobeskim
człowiek żyje – na pismo skierowane przez Społeczny Komitet
Ochrony Przyrody w Łobzie do
Ministra Sprawiedliwości.
Pismo Społecznego Komitetu
było prośbą o rzetelne wyjaśnienie dwóch ważnych dla nas
wszystkich spraw. Pierwsza dotyczyła wycinki pięknego drzewostanu na terenie parku za cmentarzem w 2002 r., a druga dotyczyła
zbadania okoliczności powstania i
sposobu funkcjonowania firmy
“Prima” w Suliszewicach. Niestety
w swojej odpowiedzi prokuratura
odniosła się tylko do jednej z tych
spraw a mianowicie do firmy “Prima”. W piśmie z dnia 30.06.06 odnosi się do dwóch zagadnień badanych przez Prokuraturę Rejonową
w Łobzie dotyczących:
przekroczenia uprawnień w
dniu 11 września 2002r. przez Burmistrza Gminy i Miasta Łobez przez
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu tere-

nu nr IP.AK-7331-59/02 tj. o przestępstwo z art. 231§ 1 k.k. oraz
zanieczyszczania w okresie od
2003r. do 2005r. w Suliszewicach
wody i zieleni gnojowicą na terenie
ochronnym wód gruntowych ujścia
wody, co spowodowało zagrożenie
dla zdrowia wielu osób, tj. o czyn z
art. 182 § 2 k.k.
Jak wynika z odpowiedzi obydwa
zagadnienia nie wyczerpują znamion czynu zabronionego i Prokuratura Okręgowa uznała za zasadną
decyzję Prokuratora Rejonowego w
Łobzie z dnia 28 lutego 2006r. o odmowie wszczęcia postępowania karnego w sprawie Ds. 145/06.
Cóż z tego, że spora część mieszkańców ma odmienne odczucia –
sprawa jest zamknięta, a to co się
stało już się nie odstanie.
Myślę jednak, że nie należy
przejść nad tym do porządku dziennego. Wyciągnijmy chociaż wnioski
z tej lekcji i uniknijmy takich sytuacji
na przyszłość. Nie ukrywam, że imponuje mi postawa Społecznego Komitetu Ochrony Przyrody w Łobzie,
który przez lata próbuje wyjaśniać i
naprawiać to, czym powinni się zająć
w odpowiednim momencie wybrani

przez nas nasi przedstawiciele.
Wszak te dwa bulwersujące zdarzenia nie zaistniały w próżni -była
Rada, Zarząd i to te organy powinny w naszym imieniu się tym zająć.
Czemu do tego doszło? Może przemawiały za tym jakieś argumenty,
może przez kompletny brak kontroli, może przez lenistwo naszych reprezentantów? Tego nie wiem,
wiem natomiast, że zbliżają się
wybory i jest to dobry moment, by
o to zapytać. Wszak spora część z
obecnych kandydatów miała
wpływ na te zdarzenia i zadając im
proste pytanie o ich działalność,
możemy poznać owoce ich pracy
społecznej,
Co prawda, pocieszające jest
to, że świadomość ekologiczna i
zaangażowanie mieszkańców
naszej gminy jest już bardzo
duże. Najlepszym przykładem
jest to, że w porę sami zorganizowaliśmy protest i nie daliśmy
wepchnąć na nasze tereny odpadów z firmy “Drobimex”. Jednak
doświadczenie uczy nas, że na
zimne trzeba dmuchać i być mądrym przed szkodą.
Mariusz Wijatyk
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Œledztwo
w sprawie
wypadku
w tartaku
(ŁOBEZ) Na początku lipca
na terenie tartaku przy ulicy Waryńskiego miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Niezatrudniony
tam (tak twierdził właściciel zakładu)19 – letni chłopak stracił
część palców prawej dłoni. Prokuratura Rejonowa w Łobzie rozpoczęła śledztwo, by wyjaśnić,
jak do tego doszło. Na dzień dzisiejszy badany jest stosunek pracy poszkodowanego. Prowadzący sprawę prokurator bada również przestrzeganie praw pozostałych pracowników, pod kątem
opłacania ZUS i odprowadzania
podatków przez pracodawcę.
Równolegle badana jest także
przyczyna wypadku.
(gp)
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£obez
komórkowy
(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza rozpoczął postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
przebudowę Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. Możliwość składania
uwag i wniosków w terminie 21 dni
od daty podania obwieszczenia do
publicznej wiadomości.
Burmistrz rozpoczął także drugie
postępowanie w sprawie wydania

decyzji o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM na wieży kościelnej w Łobzie wraz z montażem urządzeń nadawczo – przesyłowych i instalacją elektroenergetyczną
Możliwość składania uwag i
wniosków w terminie 21 dni od daty
podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski
można składać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13 w pokoju nr 8. (r)

„Biedronka”
do³o¿y do drogi
(ŁOBEZ) Jak nas poinformował wiceburmistrz Ryszard Sola, w
wyniku przeprowadzonych negocjacji z właścicielem „Biedronki”,
dołoży on jeszcze 30 tys. zł brutto do budowy ulicy Chopina.
(r)

Sygna³y czytelników

Myszy na Komuny Paryskiej
(ŁOBEZ) Blok przy ulicy Komuny Paryskiej stał się w ciągu ostatniego miesiąca celem inwazji mysz.
Tak twierdzi jedna z mieszkanek tego
budynku. Zwierzęta są na tyle
sprawne, że dostają się nawet na
czwarte piętro. Problem zgłaszany
był pracownikom spółdzielni, jednak nie podjęto jak dotąd żadnych
działań, zmierzających do jego usunięcia. Może kupić kota?
(gp)

Og³oszenie
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. W Nowogardzie

zatrudni inżyniera budowlanego
z uprawnieniami w wieku do 35 lat.
Zarobki w wysokości do 5.000,00 zł.
Zapewniamy mieszkanie lokatorskie – spółdzielcze.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 103,
telefon 091 57 92 630 lub 091 57 92 651.
1. mgr Arkadiusz Prokopowicz
– telefon 091 57 92 639, kom. 691 657 800
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W sprawie wynagrodzenia burmistrza Dobrej

Wojewoda wzywa radnych
do przestrzegania prawa

(DOBRA) Na pocz¹tku czerwca dosz³o w radzie Dobrej do niecodziennej sytuacji.
Czworo radnych zag³osowa³o przeciw podwy¿ce dla burmistrz Barbary Wilczek,
chocia¿ tê podwy¿kê wymusi³o rozporz¹dzenie Rady Ministrów. Wojewoda uzna³,
¿e z³amali prawo i wezwa³ radê do ponownego g³osowania.
Japoñska komedia „Zatoichi”

Kino pod
Gwiazdami
zaprasza
Łobeska Fundacja Pomocy
Dzieciom - Święto Radości oraz
Urząd Miejski w Łobzie i Łobeski
Dom Kultury zapraszają do
“Kina pod Gwiazdami” na japońską komedię wyróżnioną
wieloma nagrodami pt. „Zatoichi”. Film będzie wyświetlany
na stadionie miejskim w Łobzie,
11 sierpnia br. (piątek) o godz.
22:00. Wstęp: cegiełka – 5 zł. (r)

Co roku Rada Ministrów rozporządzeniem ustala dolny i górny
pułap zarobków szefów samorządów, czyli tzw. widełki, w których
mogą poruszać się radni, ustalając
im pensje. Rada Ministrów w lutym
ustaliła, że wynagrodzenie zasadnicze burmistrzów w gminach liczących do 15 tys. mieszkańców powinno wynosić od 3450 do 4630 zł.
Kilku radnych opozycyjnych wobec burmistrz już w ubiegłym roku
ustaliło jej najniższe pobory. W
tym roku powinni więc jej zarobki –
3400 zł - dostosować do nowego
rozporządzenia, czyli podnieść je o
50 zł (łącznie ze wzrostem dodatku
dałoby to 94 zł podwyżki). 4 radnych poparło projekt uchwały, ale
4 sprzeciwiło się, a dwóch wstrzy-

Kontrowersje wokó³
wêgorzyñskiego
gimnazjum
(WĘGORZYNO) Ledwo co
ruszyła budowa węgorzyńskiego
gimnazjum, a juz pojawiają się
kontrowersje wokół dokumentacji. Prokuratura Rejonowa w
Łobzie złożyła w Samorządowej
Komisji Odwoławczej wniosek o
sprawdzenie zasadności decyzji
burmistrza dotyczącej warunków
zabudowy. Prokuratura twierdzi,
że władze gminy nie mogą wydać

decyzji o zabudowie, dotyczącej
budowy, której sama jest inwestorem.
Burmistrz Węgorzyna Stanisław Konarski uważa swoją decyzję za słuszną. Twierdzi, że
tego typu praktyka ma miejsce
w całej Polsce.
(gp)

Gmina og³osi³a przetarg

Bêd¹
remontowaæ
Rekordzista kuchniê
(ŁOBEZ) 3 sierpnia
w przedszkolu
łobescy policjanci zatrzymali na ulicy Przyrzecznej o
godz. 13:45 samochód
Volkswagen Polo. Podczas
kontroli okazało się, że kierujący nim Arkadiusz G.
Jest pijany. Podczas badania
stwierdzono obecność 2,49
promila alkoholu we krwi
zatrzymanego.
(r)

(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza
ogłosił przetarg na “Remont i modernizację kuchni w Przedszkolu nr
1 w Łobzie”. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. Jedynym kryterium oceny ofert jest
cena. Ofertę należy złożyć w urzędzie miejskim w Łobzie do dnia
10.08.2006 r. do godz. 12.00.
(r)

mało się od głosu. W takiej sytuacji uważa się, że głosowanie jest
nierozstrzygnięte i uchwała nie
weszła w życie.
Wojewoda napisał: “Z uwagi na
fakt, iż przepisy obowiązującego
prawa wyraźnie wskazują w jakich
granicach ma mieścić się kwota wynagrodzenia dla osoby pełniącej

funkcję burmistrza gminy, rada gminy nie ma dowolności w kształtowaniu wynagrodzenia burmistrza i powinna dostosować jego wysokość
w przypadku wejścia w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów
regulującego tą kwestię.” Wojewoda wezwał radę do podjęcia uchwały
zgodnej z przepisami.
KAR

Wakacyjna oferta dla dzieci

IV Festyn TrzeŸwoœci
w Wêgorzynie
(WĘGORZYNO) Tutejsza Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zorganizowała po raz czwarty Festyn
Trzeźwości dla dzieci i rodziców. Festyn odbędzie się w najbliższy
weekend w Węgorzynie, a po nim, w poniedziałek, turniej w Sielsku.
Program IV Festynu Trzeźwości
12 sierpnia - sobota
Godz. 10.00 – Rajd Rowerowy - wyjazd sprzed Urzędu Miejskiego,
kierunek Cieszyno - przez Połchowo, Winniki; wiek do 13 lat (postój
z kiełbaską w Cieszynie, powrót do Węgorzyna).
Godz. 16.00 - Rajd Rowerowy - wyjazd sprzed Urzędu Miejskiego,
kierunek Ginawa - przez Przytoń, Brzeźniak; wiek od 13 lat (postój z
kiełbaską w leśniczówce, powrót do Węgorzyna); zapisy do dn.
10.08.2006r., nr tel. 39 13 856).
13 sierpnia - niedziela
Godz. 13.00 - Msza święta w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w
Węgorzynie,
Godz. 14.30 - uroczyste otwarcie przez Burmistrza Węgorzyna.
Godz. 14.45 - występ dzieci ze świetlic środowiskowych; blok
konkurencji sportowych.
Godz. 15.00 – 16.00 - Recital Pani Alicji Dziak.
Godz. 16.00 – 18.00 - występ Pana Piotra Nagiela - II część koncertu
zapoczątkowanego w Gimnazjum w Węgorzynie.
Godz. 18.00 – 19.00 - konkursy rodzinne.
Podczas Festynu będzie można również porozmawiać z psychologiem, lekarzem, diabetykiem, pracownikiem opieki społecznej.
14 sierpnia - poniedziałek
Godz. 11.00 Sielsko - rozgrywki piłki nożnej drużyn ze świetlic
działających pod patronatem GKRPA.

Z ¯YCIA POWIATU
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Mniejsze podatki na wsi, ni¿ w mieœcie

Prokuratura kwestionuje
uchwa³ê rady

(WÊGORZYNO – £OBEZ) Pod koniec ubieg³ego roku radni
wêgorzyñscy podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ zwolnieñ z
podatków od nieruchomoœci. Uchwa³a ta ró¿nicowa³a
stawki podatku – na wsi by³y one mniejsze, ni¿ w mieœcie.
Uchwała ta miała pomóc mniej zamożnym rolnikom, emerytom, którzy
posiadają duże powierzchnie użytkowe w nieużywanych budynkach gospodarczych, nie czerpią z nich zbyt dużych dochodów, a obciążeni są wysokimi podatkami. Podobne rozwiązania
przyjęły wówczas pozostałe gminy.
Zwolnienia z podatków były
przedmiotem pracy Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Na podstawie jego
orzeczeń Prokuratura Rejonowa w
Łobzie zajęła się tą uchwałą.

W piśmie wysłanym do rady prokuratura stwierdziła: “Zwolnienia od podatku od nieruchomości zastosowane
na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych mogą mieć tylko
charakter przedmiotowy. Wprowadzenie zatem w uchwale zwolnień podatku
od nieruchomości o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, ze wskazaniem pewnej kategorii podmiotów, jest
sprzeczne z treścią artykułu wymienionej ustawy”.

Przewodniczący węgorzyńskiej
rady Jan Piotrowski wysłał w imieniu
rady pismo z odpowiedzią. W piśmie
tym przewodniczący nawiązuje do
względów społecznych, które przyświecały wprowadzeniu takiej uchwały. Przewodniczący stwierdza również:
“Jeżeli zwolnienie dotyczy tak określonego przedmiotu, to dalsze jego
sprecyzowanie przez wskazanie określonych cech tego przedmiotu, np.
przez kogo jest wykorzystywany lub
jakim celom służy, nie zmienia jego zasadniczego charakteru. Jest to zwolnienie przedmiotowe”.
- Nie będziemy tego kierować do
NSA, skoro uchwała przeszła przez
ręce wojewody i ten nie stwierdził w niej
żadnych uchybień. Uważamy jednak
nadal, że uchwała ta jest nieprawidłowo
sformułowana. – powiedziała nam
Małgorzata Post – Dzięcioł, zastępca
prokuratora rejonowego w Łobzie. (gp)

Sławki opłat za korzystanie
z Hali Sportowo - Widowiskowej
w Łobzie

(ŁOBEZ) Burmistrz z końcem czerwca ustalił stawki opłat za korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej w Łobzie:
1) dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Łobez - nieodpłatnie raz w tygodniu w ramach zajęć wychowania
fizycznego w okresie trwania roku szkolnego (nie dotyczy zajęć w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich),
2) dla szkół ponad gimnazjalnych w ramach zajęć wychowania fizycznego – 30 zł (w tym podatek VAT) za godzinę
lekcyjną tj. 45 min,
3) dla grup zorganizowanych składających się z osób w wieku do lat 16, klubów w których trenują dzieci do lat 16 z terenu Gminy
Łobez - 30 zł (w tym podatek VAT) za godzinę lekcyjną, tj. 45 min (za okazaniem wykazu osób wraz z datami ich urodzeń),
4) dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy Łobez – 50 zł (w tym podatek VAT) za godzinę lekcyjną, tj. 45 min,
5) dla grup zorganizowanych składających się z osób w wieku powyżej lat 16, zakładów pracy, instytucji - 60 zł (w tym podatek
VAT) za godzinę lekcyjną, tj. 45 min,
6) za wynajem hali na zawody sportowe organizowane przez kluby i stowarzyszania sportowe z terenu Gminy Łobez - 50 zł
(w tym podatek VAT) za godzinę, a z poza terenu gminy - 70 zł (w tym podatek VAT) za godzinę,
7) za wynajem hali do celów zorganizowanych konferencji, szkolenia, imprezy okolicznościowe, jeżeli organizatorem nie
jest Burmistrz Łobza lub przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie występujący w imieniu Gminy Łobez - 100 zł
(w tym podatek VAT) z godzinę.
Stawki opłat za korzystanie z hali w przypadkach nieprzewidzianych w pkt. 1 ustalone będą indywidualnie w odrębnych
umowach. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Burmistrza Łobza, dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania
opłat, bądź ustalenia opłat w innej wysokości, niż określone w niniejszym zarządzeniu.
(r)
REKLAMA

REKLAMA

Z³odzieje
zamkniêci
(RESKO) Dwaj dwudziestoparolatkowie z Reska, którzy pod koniec lipca ukradli
samochód mieszkańcowi Nowogardu i wywołali pożar w
lesie zostali, decyzją Sądu Rejonowego w Łobzie osadzeni w
areszcie tymczasowym na
okres trzech miesięcy.
(r)

Praca w starostwie

Poszukiwany
podinspektor
(STAROSTWO) Starostwo
ogłosiło nabór na wolne stanowisko
pracy: podinspektor w Wydziale
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami oraz
samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
Wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy: co najmniej 12 miesięcy w urzędzie administracji samorządowej
(umowa o pracę, staż, przygotowanie zawodowe) oraz znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie starostwa do
dnia 14.08.2006 r., do godz. 12.00.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. (r)
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IX rocznica oœrodka Monaru w Grabowie

AKTUALNE NA DZIEÑ 7.08.2006r.
O P.P.H. „Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza, Cukiernika, Technika technologii żywności 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 Auto – Szlif A. Jeleński w Łobzie zatrudni: Tokarza - szlifierza 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, Nauczyciela języka niemieckiego Tel. (091)397-47-61
O Firma “Malarz” w Szczecinie zatrudni:
Robotników budowlanych (murarz, tynkarz, malarz, glazurnik, monter płyt kartonowo-gipsowych) Tel. (091)48-75-133
O Ciastkarnia – Piekarnia w Kamieniu Pom.
i w Golczewie zatrudni: Ciastkarzy, Piekarzy Tel. (091)38-23-100, 38-20-080. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie.
O Szkoła Podstawowa w Runowie Pom.
zatrudni: Nauczyciela języka angielskiego Tel. (091)3971-440
O Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie zatrudni: Nauczyciela oligofrenopedagogiki, Nauczyciela wychowania fizycznego Tel. (091)397-43-70
O „Ar-Trans” w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat C+E Tel. 693-483-818
O Banachowicz Andrzej w Zakrzycach
zatrudni: Pracownika fizycznego przy
obsłudze maszyn Tel. 604-188-258
O Firma “Masz” z Drawska Pom. zatrudni na terenie Węgorzyna: Robotników
przygotowujących drewno i pokrewni, Dozorcę. Tel. 698-624-820
O Ośrodek Wczasowo-Kolonijny “Kameleon” w Międzywodziu zatrudni: Pomoc kuchenną Tel. 606-76-18-24
O „Imotrel” w Resku zatrudni: Wyplataczy koszy Tel. (091)3951-758
O „Swedwood” w Resku zatrudni:Operatora
maszyn
stolarskich
Tel.
(091)579-0700.
O Studio „R” w Łobzie zatrudni: Technika informatyka Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z pośrednikami
pracy pok. nr 5
O Utech Sp. z o.o. w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
501-503-003
O „Spółdzielcza Agrofirma Witkowo” w
Łobzie zatrudni: Sprzedawców Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt z
pośrednikami pracy pok. nr 5

(GRABOWO) Już dziewiątą rocznicę powstania obchodził w miniony
weekend ośrodek Monaru w Grabowie.
Na rocznicy pojawili się goście z innych
ośrodków oraz mieszkańcy gminy zaprzyjaźnieni z placówką. Tegoroczne
obchody zbiegły się z zakończeniem budowy ścianki wspinaczkowej, która stała się największa atrakcją imprezy.
Ośrodek założony został w 1997
roku na miejscu dawnego pegeeru. W tym
czasie budynek był mocno zniszczony i
patrząc na niego dziś trudno w to uwierzyć, zwłaszcza, że wszystkie remonty,
naprawy i rozbudowę ośrodka wykonali
jego pacjenci. Sam dworek, wraz z przyREKLAMA

legającym do niego budynkiem gospodarczym pochodzi z początków ubiegłego wieku. Majątek przed wojną należał do bocznej linii rodu Borcków, których herb, odrestaurowany rok temu,
widnieje na bocznej ścianie budynku.
Dworek i otaczający go z tyłu park
wpisane są na listę zabytków i podlegają
opiece wojewódzkiego konserwatora
zabytków. Jest to opieka formalna, bowiem konserwator nie ma pieniędzy na
tak stosunkowo jeszcze młode zabytki.
W ośrodku mieszka nieco ponad
trzydziestu pacjentów w wieku od 18 do
ponad 30 lat. Są to ludzie z różnymi
problemami z różnych regionów Polski

i nie tylko – leczą się tam także dwie
pacjentki zza wschodniej granicy, gdzie
ośrodków tego typu jest niewiele. Dopiero od kilku lat na Ukrainie powstają
ośrodki wzorowane na polskich.
Ośrodki Monaru stają się coraz
bardziej profesjonalne i wiele z nich
różni się w dużym stopniu od tych,
które zakładano na początku lat osiemdziesiątych. W chwili obecnej duży
wpływ na ich funkcjonowanie ma Narodowy Fundusz Zdrowia. O ile jego
wymagania techniczne nie szkodzą
placówkom, o tyle narzucanie długości
leczenia kłóci się niestety czasem ze
stanowiskiem terapeutów. (gp)
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Radny Stankiewicz krytykuje prezesa PWiK, ten pozywa go do s¹du

Zarz¹d PWiK kontra radny
(£OBEZ) W jednym z majowych numerów tygodnika
zamieœciliœmy list ³obeskiego radnego Henryka
Stankiewicza, w którym radny zamieœci³ opis swojej
wizyty w PWiK. W liœcie tym radny opisa³ swoje
wzburzenie wywo³ane sposobem w jaki potraktowa³
go prezes Józef Misiun. Prezes wyrzuci³ go za drzwi,
gdy ten przyszed³ wraz z mieszkañcami £obza pomóc
za³atwiæ im swoje sprawy.

Henryk Stankiewicz

Po publikacji tego listu prezes
PWiK Józef Misiun oraz jego zastępca i księgowa Teresa Gajdamowicz
złożyli w Wydziale Cywilnym Sądu
Rejonowego w Łobzie prywatny akt
oskarżenia przeciwko radnemu Henrykowi Stankiewiczowi twierdząc, że
w opublikowanym liście „pomówił
oskarżycieli prywatnych o takie postępowanie i właściwości, które
mogły poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowisk
w Zarządzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Łobzie”.
W uzasadnieniu stwierdzili, że
„Treść listu, a także zawarte w nim
poszczególne sformułowania, zniesławiają oskarżycieli prywatnych,
jako że zawierają treści nieprawdziwe. W szczególności nieprawdziwe
są zarzuty naruszenia prawa przez
oskarżycieli jako Zarząd Spółki”.

Niedawno odbyła się pierwsza
rozprawa, na której żadna ze stron
nie zgodziła się na ugodę. Radny
Stankiewicz twierdzi, że zarzuty prezesa są błędne. Prezes miał stwierdzić, że radny Henryk Stankiewicz
przybył do zakładu podając, że przybywa w imieniu rady, mimo, że przewodnicząca Elżbieta Kobiałka nie
udzieliła mu takiego upoważnienia.
Radny twierdzi, że przybył tam w
imieniu mieszkańców, którzy go o to
poprosili.
W piśmie skierowanym do redakcji radny Stankiewicz twierdzi:
„W latach 1998 – 2002 prezes Spółki
Wodno – Kanalizacyjnej był radnym
i pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego rady. Łączenia funkcji prezesa firmy operującej majątkiem komunalnym i radnego zabraniały mu aż
dwie ustawy.” W świetle prawa i
praktyki radni prowadzący działalność na mieniu komunalnym z mocy
ustawy tracili mandat. Okazuje się, że
w Łobzie nikt do tej pory nie zwracał
uwagi na ten zapis.
Henryk Stankiewicz formułuje
także kolejny zarzut: „Na ulicy H.
Sawickiej bezzasadnie wypowiedziano umowy, co wytknął zarządowi sąd,
ale co tam sąd, co tam wyroki, trzeba
udowodnić tym ludziom, że nie mają
racji, stąd apelacja do Sądu Okręgo-

Dramat m³odego reszczanina

SKOCZY£ DO WODY,
Z£AMA£ KRÊGOS£UP
(STARA DOBRZYCA) Na nic się zdały ostrzegawcze spoty telewizyjne, jakie niedawno pojawiły się w telewizji, ostrzegające
przed skakaniem do niesprawdzonej wody. Pokazywano młodych
ludzi na wózkach, którzy stracili bezwład w kończynach po skokach na główkę. Teraz przytrafiło się to młodemu mężczyźnie z
Reska.
Dramat wydarzył się 3 sierpnia o godz. 23:20. Nad jeziorem
w Starej Dobrzycy Tomasz P. z Reska kąpał się z kolegami.
Skacząc z pomostu na “główkę” uderzył o dno, w wyniku czego
doznał złamania piątego kręgu szyjnego. Skoczył i za chwilę
bezwładnie wypłynął na powierzchnię. Nieprzytomnego koledzy
wyciągnęli z wody i wezwali pomoc. W stanie ciężkim przewieziony został na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej do Szpitala Powiatowego w Gryficach.
(r)

wego. Trzeba zniszczyć niepokornych i sądzić się z nimi do upadłego,
oczywiście za ich pieniądze.”
Takie jest stanowisko radnego
Henryka Stankiewicza. Zastanowiła nas również pewna ogólnikowość aktu oskarżenia. Brakuje w
nim podania konkretnych sformułowań, którymi radny rzekomo znieważył zarząd PWiK. Chcieliśmy
poznać stanowisko drugiej strony i
zapytaliśmy prezesa Misiuna o jego
zdanie. Prezes odmówił jednak skomentowania tej sprawy. Spór rozstrzygnie więc sąd.
(gp)

Starostwo og³osi³o

Przetarg
na obsługę
inwestorską
(STAROSTWO) Zarząd Powiatu
Łobeskiego ogłosił przetarg nieograniczony na “Kompleksową obsługę inwestorską nowych zadań inwestycyjnych
i remontów obiektów na terenie powiatu
łobeskiego”. Wartość szacunkowa robót
netto około 3 800 000 zł. Zakres kompleksowej obsługi inwestorskiej obejmuje sporo zadań, więc warto zapoznać się
ze szczegółami w starostwie. Jedynym
kryterium oceny ofert jest cena. Termin
składania ofert upływa 11 sierpnia 2006
r. o godz. 10.00.
(r)

BURMISTRZ DOBREJ

OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE
W URZÊDZIE MIEJSKIM W DOBREJ
ul. RYNEK 1, 72– 210 DOBRA
1. Wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrej :
samodzielny referent ds. obsługi sekretariatu .
2. Wymagania niezbędne:
- określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
3. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- biegła znajomość obsługi komputera,
- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym
- znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków
międzygminnych,
- znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad
i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:
1. przyjmowanie i kierowanie interesantów na stanowiska pracy,
2. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji i prowadzenie
jej ewidencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
3. obsługa centrali telefonicznej, faksu, ksero
4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rejestru zarządzeń Burmistrza,
5. prowadzenie zbiorów aktów prawnych wewnętrznego urzędowania
oraz pism administracyjnych wydawanych przez Burmistrza,
6. prowadzenie archiwum zakładowego,
7. przygotowywanie zamówień materiałów biurowych i kancelaryjnych
dla potrzeb Urzędu,
8. przekazywanie aktualnej informacji dla interesantów dotyczącej
funkcjonowania Urzędu
9. obsługa spotkań i konferencji w Urzędzie Miejskim w Dobrej
5. Wymagane dokumenty:
- odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w tym kopia świadectwa ukończenia szkoły,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacyjnych z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”
- list motywacyjny,
- C.V.
- oświadczenie o niekaralności,
6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Oferty należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej
lub przesyłać w terminie do 22 sierpnia 2006 roku
pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, Ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “ Nabór
na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent ds. obsługi sekretariatu”
WSZELKIE INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ U
SEKRETARZA GMINY POD NR TEL. 91- 577-78-81
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Wies³aw Bernacki proponuje, wiêkszoœæ naszych rozmówców pomys³ popiera

AUTOLUSTRACJA KANDYDATÓW
PRZED WYBORAMI?

(POWIAT) Na powiatowej scenie
politycznej jak na razie panuje spokój.
Tu i ówdzie pojawiają się głosy o ewentualnych kandydatach, jednakże nikt
nie zajął jeszcze oficjalnego stanowiska.
Ciszę zdaje się przerywać wicestarosta Wiesław Bernacki, który na internetowych stronach łobeskiej Platformy zaproponował przed zbliżającymi się wyborami autolustrację kandydatów. Wicestarosta proponuje kandydatom złożenie
wniosku do IPN o sprawdzenie ich przeszłości pod kątem współpracy i kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa. Według
niego, każdy z kandydatów na burmistrzów i radnych powinien przed wyborami taki wniosek pokazać wyborcom.
Według starosty posłowie mogą nie
zdążyć przed wyborami i stąd jego
propozycja. „Ja osobiście już to zrobiłem i oświadczam, że nie ma żadnych
przeszkód w złożeniu takiego wniosku” - pisze na forum starosta Bernacki.
Zapytaliśmy miejscowych polityków, szefów lokalnych partii i ewentualnych kandydatów o plany związane z
wyborami. Zapytaliśmy również, co
sądzą o propozycji wicestarosty.

Ryszard Sola (szef ³obeskiej
PO, radny powiatu)
Jan WoŸniak
(szef powiatowego PSL)
Ryszard Brodziñski
(wiceburmistrz Wêgorzyna)
- Nie mam nic przeciwko autolustracji. Gdy byłem kandydatem do parlamentu, składałem takie oświadczenie,
ale nie było ono formalnie weryfikowane, dlatego teraz złożę taki wniosek do
IPN. Jeżeli zaś chodzi o wybory, to na
burmistrza Węgorzyna kandydować
nie zamierzam. Być może będę kandydował do rady powiatu.

- Pracujemy nad skompletowaniem
pełnej listy kandydatów. Mamy juz
komplet w Łobzie i do rady powiatu.
Kandydatów nie będę jednak jeszcze
wymieniał, trwają bowiem wciąż rozmowy z niektórymi kandydatami. Pomysł autolustracji uważam za dobry, a
samą lustrację za konieczną.

BURMISTRZ DOBREJ

OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE
W URZÊDZIE MIEJSKIM W DOBREJ

- Złożyłem wniosek do IPN – u już
cztery miesiące temu. Czekam na odpowiedź. Myślę, że pomysł starosty jest
ciekawy. Sądzę jednak, że posłowie PiS
zrobią wszystko by ustawę wprowadzić w życie jeszcze przed wyborami
samorządowymi. Uważam jednak, że
kandydować nie powinni również ci,
którzy mają problemy z prawem i byli
karani. PiS kładzie nacisk na lustrację,
natomiast na przeszłość kryminalną
niektórych polityków nie zwraca uwagi. Mamy już opracowaną listę kandydatów, jednak podawanie ich nazwisk
uważam za przedwczesne. Teraz pracujemy nad szczegółowym programem
wyborczym. Rozważamy również koalicję wyborczą na szczeblu powiatu –
nie będziemy wykluczać nikogo.

ul. RYNEK 1, 72– 210 DOBRA
1. Wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrej:
Samodzielny referent ds. gospodarki nieruchomościami .
2. Wymagania niezbędne:
- określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
3. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:
- Prowadzenie spraw z zakresu podziałów geodezyjnych
- Przygotowywanie do sprzedaży mienia komunalnego
- Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy
- Prowadzenie spraw z zakresu wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości
- Prowadzenie spraw z zakresu szacowania wartości nieruchomości
- Prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości gruntowych
- Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją lokali komunalnych
5. Wymagane dokumenty:
Dokumenty niezbędne:
- odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe w tym kopia świadectwa ukończenia szkoły,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów rekrutacyjnych,
- list motywacyjny,
- C.V.
- oświadczenie o niekaralności,
6. Termin i miejsce składania dokumentów.
Oferty należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub przesyłać w terminie do 22 sierpnia 2006 roku
pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, Ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór
na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent ds. gospodarki nieruchomościami”
WSZELKIE INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ U
SEKRETARZA GMINY POD NR TEL. 91- 577-78-81

Bronis³aw Micek
(szef powiatowej LPR)
- Myślę, że pomysł autolustracji to
trochę wybieganie przed szereg. Koalicja powinna zdążyć z wprowadzeniem
ustawy na czas przed wyborami. Nie
mamy jeszcze opracowanej listy kandydatów. Pracować będziemy nad tym
pod koniec sierpnia.

Henryk Kmieæ
(szef powiatowy Samoobrony,
cz³onek zarz¹du powiatu)
- To dobry pomysł. Mogę złożyć
taki wniosek. Jeżeli chodzi o plany
naszej partii w powiecie, to nic konkretnego nie zdążyliśmy jeszcze ustalić.
Pojawiających się w mediach kandydatur nie będę potwierdzał ale też nie będę
im zaprzeczał.

Arkadiusz Czerwiñski
(PO, wiceburmistrz Reska)
- Lustracja mnie już chyba nie dotyczy, ale sam pomysł uważam za dobry.

Krystyna Bogucka
(radna gminy £obez)
- Myślę, że jest to dobry pomysł.
Niezależnie od tego, czy jest to wybieganie przed szereg, czy nie, uważam, że
startować powinni ludzie o sprawdzonej przeszłości. Co do moich planów
wyborczych, to zamierzam kandydować na radną w Łobzie.

Jeżeli chodzi o SLD, to nie było do kogo się zwrócić. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że takie koło nie istnieje od ubiegłego roku.
(gp)

INFORMACJE - REKLAMY
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Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu £obeskiego

Nowe mo¿liwoœci
kredytowe dla
przedsiêbiorców
(POWIAT) W roku 2005 Rada
Powiatu Łobeskiego powołała
Fundację na Rzecz Rozwoju
Powiatu Łobeskiego. Jej statutowe cele zostały określone bardzo szeroko, ale głównym kierunkiem działania Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju
jest wspieranie inicjatyw Powiatu £obeskiego Grzegorz Tokarski
mających na celu rozwój
gospodarczy powiatu. W
cych maksymalnie 49 pracowników,
chwili obecnej w skład Zarządu Fun- nie obciążonych zaległościami w
dacji wchodzą: Grzegorz Tokarski – opłacaniu ZUS i podatków. Maksyprezes oraz członkowie - Piotr Ćwikła malna kwota pożyczki wynosi 120
i Magdalena Witkowska.
000 zł. Spłata tej sumy musi być zaDzięki projektowi opracowane- bezpieczona w wysokości minimum
mu przez Fundację udało się pozy- 100 % kwoty pożyczki. Podstawową
skać środki finansowe, które po- formą zabezpieczenia spłaty pozwoliły utworzyć Fundusz Pożycz- życzki jest weksel in blanco wraz z
kowy. Pod koniec 2005 r. Fundacja deklaracją wekslową. Fundacja
podpisała umowę z Polską Agencją może uzależnić udzielenie pożyczki
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nie przekraczającej 60 000 zł od ustaw Warszawie o udzielenie wsparcia nowienia dodatkowego zabezpiedla Funduszu.
czenia spłaty, jeżeli potrzeba taka
Kwota przekazana przez PARP wynika z dokonanej oceny ryzyka.
wynosi łącznie 1.413.410 zł. Plano- Dodatkowe formy zabezpieczenia
wane wcześniej dekapitalizowanie spłaty pożyczki stanowią: poręczeFunduszu opiewało na kwotę nie funduszu poręczeń kredyto2.000.000 zł. Niestety, podczas roz- wych, poręczenie przez osoby trzepatrywania wniosku złożonego cie, hipoteka i inne zabezpieczenie
przez Fundację, Ministerstwo Fi- majątkowe.
nansów postanowiło kwotę tę opoUdzielenie pożyczki przekraczadatkować. Spowodowało to opóź- jącej 60 000 zł zawsze wymaga dodatnienia po stronie PARP i uszczuple- kowego zabezpieczenia
nie wnioskowanej kwoty.
Maksymalny okres spłaty po- Fundacja udziela pożyczek od życzki wynosi 5 lat. Możliwa jest
marca bieżącego roku. Dotychczas także 6 miesięczna karencja.
zrealizowano cztery wnioski i udzieOd przyznanej pożyczki pobieralono pożyczek na 275 tys. zł. Z fun- na jest prowizja w wysokości od l duszu skorzystały firmy budowlane, 3% kwoty pożyczki, jednak nie mniej
usługowe i handlowe.
niż 300 zł. Prowizja ustalana jest w
W chwili obecnej Fundacja zależności od oceny ryzyka, okresu
przyjmuje na bieżąco wnioski od spłaty pożyczki lub kwoty pożyczki.
zainteresowanych
przedsiębior- Udzielane pożyczki oprocentowane
ców. Ich obsługą zajmuje się Elżbie- są nie niżej, niż wysokość stopy reta Szczęsny z Powiatowego Urzędu ferencyjnej, określonej przez KomiPracy – poinformował nas prezes sję Europejską opublikowanej w
fundacji Grzegorz Tokarski.
Dzienniku Urzędowym Unii EuroOferta dotyczy przedsiębiorstw pejskiej obowiązującej w dniu zaz powiatu łobeskiego zatrudniają- warcia umowy pożyczki.
(r)

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

Przetarg na projekt

Dokumentacja
pod Wydział Geodezji
(STAROSTWO) Zarząd Powiatu Łobeskiego ogłosił przetarg
nieograniczony na „wykonanie
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego na Wydział Geodezji i Kartografii wraz z

infrastrukturą techniczną, parkingami i zjazdem z drogi gminnej położonego przy ul. Głowackiego dz.
nr 625/19 w Łobzie”.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna. Jedynym kryterium oceny
ofert jest cena. Termin składania
ofert upływa 11 sierpnia br. o
godz. 12.00. Ich otwarcie nastąpi
pół godziny później.
(r)

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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¯arty siê skoñczy³y – mówi administrator Szczepan Olesiñski i kosi zbo¿e

KONIEC £ATWYCH PIENIÊDZY
ARTURA P.
(POWIAT) Wykorzystywanie
przez bezumownego
u¿ytkowania agencyjnej
ziemi, czego przez lata nie
móg³ ukróciæ by³y ³obeski
administrator ANR, obecny
administrator Szczepan
Olesiñski za³atwi³ bardzo
szybko. Wjecha³ na pole
obsiane przez niego i skosi³
rosn¹ce tam zbo¿e, wbrew
groŸbom, ¿e mo¿e dojœæ do
rêkoczynów.
Sprawa bezumownych użytkowników ziemi agencyjnej od lat bulwersowała rolników, którzy nie mogli powiększać swoich gospodarstw. Przed
wielu laty Agencja Nieruchomości
Rolnych wydzierżawiła spore obszary ziemi różnym osobom lub spółkom.
Z czasem okazało się, że zalegają oni z
opłatami lub użytkują ją w sposób pozostawiający wiele do życzenia. ANR
zaczęła wypowiadać takie umowy, ale
okazało się, że byli dzierżawcy ani
myślą przestać tę ziemię uprawiać.
Wprowadzone po wejściu do Unii dopłaty do hektarów stały się dla wielu z
nich łatwym zarobkiem. Wystarczyło
posiać zboże, lub tylko przewrócić
ziemię kultywatorem i można było
występować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty. I dostawali je. Nawet wtedy, gdy
siali na nie swojej ziemi.
Tak było z łobeskim przedsiębiorcą Arturem P., prezesem byłej jednoosobowej spółki Lemof, który
dzierżawił wcześniej około 500 hektarów ziemi w powiecie łobeskim,
koło Rogówka. Artur P. znany jest
łobeskiej prokuraturze, która już
wcześniej skierowała przeciwko niemu do sądu akty oskarżenia o oszustwa. Sprawy czekają na rozstrzygnięcie.
Agencja wypowiedziała mu umowę, ale ziemi nie odzyskała. Artur P.
nadal ją obsiewał i dostawał dopłaty.
ANR twierdziła, że nic mu nie może
zrobić, gdyż takie są przepisy. Państwo, będące właścicielem ziemi,
wydawało się bezradne. Zanim ANR
zdążyła rozdysponować ziemię, bezumowny użytkownik, jak go nazwano, wjeżdżał na agencyjne pole jesienią lub wiosną i siał. To co posiał, było
jego, co prawda na nie swoim, ale jego
i nie można było mu tego zniszczyć,
zanim nie zebrał. W tym czasie brał
dopłaty i tak w kółko.

W grudniu ubr. toczyła się przeciwko Arturowi P. sprawa o wyłudzanie
dopłat z ARiMR.
- Po zapoznaniu się z ustawą o
dopłatach bezpośrednich prokurator
doszedł do wniosku, że nie ma podstaw do przypisaniu przestępstwa
wyłudzenia, bowiem ustawa jest tak
skonstruowana, że pozwala na ich
uzyskanie każdemu, kto uprawia ziemię, bez względu na to, czy czyni to w
dobrej, czy złej wierze. Nie ma tu znaczenia tytuł prawny do ziemi, na której
jest to uprawiane. W kodeksie cywilnym mówi się o posiadaczu. Artur P.
był posiadaczem w złej wierze, bo
wiedział, że umowa została mu wypowiedziana, a mimo wszystko nie chciał
oddać tej ziemi. Sąd nakazał wydanie
posiadanej ziemi. - mówi zastępca prokuratora rejonowego w Łobzie Małgorzata Post-Dzięcioł.
Łobeska prokuratura, którą ANR
powiadomiła, że ktoś wjechał na jej
ziemię i ją obsiał, umorzyła postępowanie karne z powodu braku znamion
przestępstwa. ANR złożyła zażalenie na tę decyzję, ale do dzisiaj sprawa
leży w prokuraturze okręgowej. ANR
mogła skarżyć takiego użytkownika
tylko na drodze cywilnej.
Tak też zrobiła. Wystąpiła o wydanie własnej ziemi przez użytkownika,
któremu już dawno wygasła dzierżawa.
Sąd wydał takie postanowienie, a wykonał je komornik. Wydał 500 hektarów
ziemi w okolicach Rogówka Agencji,
prawowitemu właścicielowi. Okazało
się, że 120 hektarów jest obsianych
zbożem i Agencja znowu nie może rozdysponować ziemi. Administrator
Szczepan Olesiński z Nowogardu postanowił, że jeżeli rośnie na jego ziemi,
to je skosi.
- Do tej pory było tak, że to my

musieliśmy walczyć o swoją ziemię.
Niech raz będzie tak, że to ktoś, kto
zasiał na naszej ziemi bez pozwolenia
spróbuje wykazać, że zrobił to zgodnie
z prawem. - mówi administrator.
Wysłał na pole do Rogówka kombajny. Nie obeszło się bez gróźb i prób
powstrzymania tych działań. Okazało
się, że zboże zostało cesją przewłaszczone na rzecz jakiejś firmy, gdzieś w
kraju. W powietrzu wisiała groźba, że
ktoś zablokuje kombajny. Jednak do tego
nie doszło i maszyny wjechały na pole.
Ale to nie koniec działań administratora Olesińskiego. Wysłał on do
ARiMR wnioski, by nie wypłacać dopłat takim użytkownikom. Zdaje sobie
sprawę, że ARiMR postąpi jak dotychczas, ale...
- Chcemy pokazać determinację, z
jaką podchodzimy do tej sprawy. Czas
najwyższy położyć kres tym praktykom. - mówi.
ANR i Skarb Państwa tracili na takich praktykach pieniądze i autorytet
w oczach rolników. Przykładem może
być dzierżawca O., który w Starogardzie Łobeskim posiadał kilkaset hektarów. Tutaj też dopiero sąd nakazał mu
wydanie ziemi, chociaż ten zaskarżył
pracę komornika i sprawa znowu się
odwlekła. Bezumowni wykorzystują
więc każdy kruczek prawny, każdą
możliwość, by w nieskończoność
przedłużać procedury. W tym czasie
sieją, zbierają, dostają dopłaty.
- My przygotowujemy ziemię do
dzierżawy, ogłaszamy przetargi, wydajemy pieniądze, a tu nagle ktoś wchodzi i sieje, i wszystko trzeba unieważniać i zaczynać od nowa. - opisuje tę
absurdalną sytuację administrator.
Jakby na to nie patrzyć, ktoś w
ustawie namieszał, i nie można wykluczyć, że świadomie. Jak twierdzi pro-

Administrator Szczepan Olesiñski

kurator Dzięcioł-Post, wystarczyło
by dopisać w niej słowa “w złej lub
dobrej wierze” i wtedy można by to
rozstrzygać na gruncie prawa karnego.
Zadziwia, że do tej pory Agencje nie
wymusiły na Sejmie zmian w ustawie
o dopłatach. Bardzo możliwe, że stoi
za tym silne lobby wielkich spółek
rolnych i różnych kombinatorów, które z takiego prawa żyją. Ale też widać,
że coś w Polsce się zmienia, skoro
nowy administrator Szczepan Olesiński wypowiedział walkę takim praktykom. Może będzie przykładem dla
innych instytucji i urzędników, że jak
się chce, to można. Tylko wspólne działania mogą wyprowadzić Polskę z dotychczasowej zapaści prawnej, gospodarczej, etycznej, która pozwalała wykorzystywać słabość państwa do
łatwego zbijania kasy kosztem innych
obywateli.
Kazimierz Rynkiewicz
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RIO oceni³o nieudzielenie absolutorium burmistrz Wilczek

Uniewa¿niona uchwa³a
doberskiej rady
(DOBRA) Pod koniec kwietnia radni rady miejskiej w Dobrej nie
udzielili absolutorium burmistrz Barbarze Wilczek za wykonanie
bud¿etu w 2005 roku. Burmistrz odwo³a³a siê do Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Ta uniewa¿ni³a uchwa³ê.

Burmistrz Dobrej
- Barbara Wilczek

Pod koniec kwietnia br. rada miejska w Dobrej, większością 8 opozycyjnych wobec burmistrz radnych,
podjęła uchwałę o nieudzieleniu jej
absolutorium. Taki był wniosek Komisji Rewizyjnej. Już wtedy RIO ceniła ten wniosek negatywnie, ale
radni nie wzięli tego przy głosowaniu pod uwagę. Kolegium RIO
REKLAMA

uchwałą z 31 maja br. stwierdziło nieważność uchwały doberskiej rady “z
powodu istotnego naruszenia przepisu art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o
samorządzie terytorialnym”. W uzasadnieniu podało m.in., że: “Szczegółowa analiza protokołu sesji absolutoryjnej wykazuje, iż część zarzutów w ogóle nie dotyczyła kwestii
budżetowych, natomiast jedyny zarzut, który w pewnej mierze dotyczył
spraw budżetu ma charakter absolutnie marginalny”. Zresztą sama
Komisja Rewizyjna musiała zdawać
sobie sprawę z kruchości zarzutów,
gdyż już we wniosku o nieudzielenie
absolutorium napisała, że “popełniono nieznaczne uchybienia”, ale
„nie może zawnioskować inaczej”.

Kolegium RIO stwierdziło, że “Z
uwagi na to, iż w konkretnym stanie
faktycznym ocena działalności Burmistrza nie została w należyty sposób powiązana z wykazaniem rozbieżności pomiędzy uchwalonym i
wykonanym budżetem oraz ustaleniem odpowiedzialności organu
wykonawczego za ten stan uznano,
iż nie było podstaw do odmowy
udzielenia absolutorium.” Przypomniało również, że nieudzielenie absolutorium nie może być efektem
niezadowolenia rady z całokształtu
działalności burmistrza, ale musi ściśle odnosić się do wykonywania
budżetu. Jak nam powiedział przewodniczący rady Piotr Gałka rada
nie odwołała się od tej decyzji. KAR
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Pozyskali sporo pieniêdzy

Ulica Prusa
przebudowana
(RESKO) Na długo przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończono przebudowę ulicy Prusa prowadzącą do nowo wybudowanego gimnazjum. Okazało się, że władze
gminy pozyskały na tę inwestycję
sporo pieniędzy z innych źródeł.
Całkowita wartość projektu wynosiła 706.736 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskano 530 tys. zł i
była to maksymalna, możliwa do
uzyskania kwota dofinansowania
(75% całkowitej wartości projektu).
Z budżetu państwa gmina otrzymała
70.673 zł (10% kosztów), zaś wkład
własny Gminy Resko wyniósł 106
tys. zł, czyli 15% całkowitej wartości
budowy. Wykonawcą robót była firma ZUBWiT “Mętlowie” Cezarego i
Dariusza Mętlów z Reska. W ramach
inwestycji wyremontowano odcinek ulicy wraz z kanalizacją deszczową, zatokę i pętlę dla autobusów,
parking z 43 miejscami postojowymi
oraz chodniki i oświetlenie uliczne.
Odbiór robót odbył się 12 lipca br. (r)
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Podziêkowania za Jarmark Doberski

Urząd Miejski w Dobrej serdecznie dziękuje za udział i pomoc współorganizatorom VII Jarmarku Doberskiego:
· Bibliotece Publicznej w Dobrej,
· Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej,
· Parafii św. Klary w Dobrej,
· UKS “Arbod”,
· Gimnazjum w Dobrej,
· Szkole Podstawowej w Dobrej,
· Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie,
· Posterunkowi Policji w Dobrej.
· Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej
· Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Dobrej
Niniejszym składamy również podziękowania p. Kazimierzowi Rynkiewiczowi z Tygodnika Łobeskiego za objęcie patronatem medialnym VII Jarmarku Doberskiego. Jarmark nasz nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego i rzeczowego, dlatego też, w tym miejscu, mamy zaszczyt
wymienić sponsorów:
ENNBETON - p. Tony Large – sponsor główny VII Jarmarku Doberskiego,
Starostwo Powiatowe w Łobzie,
Bank Spółdzielczy w Chociwlu – p. Bronisława Ślusarczyk,
“MILEX” – Szczecin – p. Kazimierz Karapuda,
MAX NET Nowogard – p. Zbigniew Miziorko i p. Krzysztof Jankowski,
NowoNET – Internet w Nowogardzie – p. Stefan Żeromski,
Alfa TV www.pomorzezachodnie.pl – p. Ryszard Sielicki,
M.E. Zacharscy – Sklep Ogólnobudowlany,
PARAMIX – Błądkowo – p. Iwona Fatz,
“LODOS” – Nowogard – p. Krystyna Sachryń,
“Kozłowski” - Autoryzowany Dealer Chevrolet, Toyota, Opel,
Sklep ogólnospożywczy – p. Joanna Krzemień,
Pub – p. Hubert Klimowicz,
Pensjonat “Taber” - p. Katarzyna Piotrowicz,
Samba – p. Bożena Kontowicz,
Kwiaciarnia “Kredo” – p. Jarosław Maćkowiak,
Folwark - agroturystyka Jerzy i Wiesława Furmańczyk,
Sklep Przemysłowy w Dobrej – p. Rafał Piłat,
PHU “PIER” - Hurtownia Artykułów Biurowych, Szkolnych i Opakowań,
Piekarnia – Nowogard – p. Waldemar Pędziszczak,
Sklep odzieżowo – obuwniczy “MATEUSZEK” – p. Monika Mijalska,
Hurtownia Państwa Winiarskich z Łobza,
“Akcept” Pośrednictwo ubezpieczeniowe – Łobez – p. Dariusz Knysz,
Nadleśnictwo Łobez,
Masarnia Krzemienna – p. Marek Kowalczyk,
Przedsiębiorstwo “Tako”,
Gospodarstwo Ogrodnicze w Dobrej – p. Piotr Gałka
Specjalne podziękowania kierujemy również do firm: “SYSTEM” oraz
Bosman Browar Szczecin S.A. za pomoc oraz dostarczenie stołów, ławek
i parasoli. Nie można zapomnieć o osobach, które uczestniczyły w organizacji Jarmarku: to stażyści, pracownicy jednostek budżetowych oraz Urzędu Miejskiego. Szczególne słowa uznania kieruję do koordynatorów VII
Jarmarku Doberskiego, panów Mateusza Marszalca, Dawida Mitłosza i
Patryka Mitłosza, za ogromny wkład pracy w jego przygotowanie.
Z wyrazami szacunku Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
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Pi³eœ i jedziesz
mo¿esz trafiæ
na ³amy gazety
(POWIAT) Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Sąd Rejonowy w
Łobzie planuje publikacje ogłoszeń
wyroków sądu dotyczących pijanych kierowców na łamach naszego
Tygodnika. Pijani kierowcy mają być
karani dodatkową karą - podaniem
ich imienia i nazwiska do wiadomości publicznej. Sądy stosują to coraz
powszechniej. Już od pół roku gryficki sąd podaje wyroki z danymi
osób skazanych za jazdę po pijanemu w tamtejszej Gazecie Gryfickiej,
wydawanej przez nasze Wydawnictwo. Ta dodatkowa kara ma ukrócić

plagę pijanych kierowców na drogach. Piłeś i jedziesz – wstydź się
przed całą społecznością.
Pijani kierowcy wiozą śmierć i
wszyscy powinniśmy wydać im
walkę, bo przez nich giną niewinni
użytkownicy dróg. Może to być
ktoś tobie bliski. W czasie tego
weekendu na drogach zginęło ponad 70 osób, a wiele wypadków
spowodowało kierowców jadących pod wpływem alkoholu.
Łobeski rekordzista zatrzymany w
minionym tygodniu miał 2,4 promila alkoholu. I jechał!
KAR

Z ¿ycia s¹siadów

V ligi nie bêdzie
(DRAWSKO POM.) Co prawda
już od dłuższego czasu wiadomo, że
zapowiadana V liga nie powstanie, ale
korzystając z okazji, że w Drawsku
pojawił się prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i zarazem
poseł Samoobrony Jan Bednarek, poprosiliśmy go o wyjaśnienie zaistniałego zamieszania.
Przypomnijmy, Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o utworzeniu V ligi, wzorem byłego województwa szczecińskiego, gdzie taki
szczebel rozgrywek już
funkcjonuje. Na zakończenie rozgrywek sporo
klubów, które „spadły”
(a raczej nie awansowały pozostając
w okręgówce)
opłakały już
ten stan,
gdy w lipcu okazało

Prezes ZZPN Jan
Bednarek wyjaœnia
się, że V ligi nie będzie. Dlaczego?
- Na walnym sprawozdawczo-wyborczym Koszalińskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej zatwierdzono
powstanie V ligi. Ja jestem za tym, by
ta liga powstała, z kilku powodów;
podnosi poziom piłkarski, bo nie ukrywam, że jako szef ZZPN widzę wielkie
różnice między poziomem ze strony
byłego szczecińskiego, a byłego koszalińskiego. Według wszelkich informacji

jakie posiadam wynika, że V ligi nie ma
w strukturach PZPN. Swego czasu, jak
prezesem był pan Nizio, byłem wtedy
w zarządzie, podjęliśmy decyzję o
utworzeniu V ligi, gdyż w szczecińskim
mamy trzy klasy okręgowe i z jej najlepszych drużyn można było V ligę zrobić.
Tak, by do IV ligi wchodziły dobrze
przygotowane zespoły, z dobrym zapleczem. W lutym podjęliśmy decyzję
o utworzeniu V ligi. PZPN nie podważył tej decyzji, lecz termin jej wprowadzenia. Według regulaminu PZPN
wszystkie zmiany w ligach muszą
być podawane do wiadomości rok
wcześniej, ta, by ci co grają wiedzieli,
co ich czeka w trakcie całych rozgrywek. Piąta liga powstanie więc od
przyszłej rundy, w 2007 roku. - powiedział nam prezes
Bednarek.
Mająca awansować do IV ligi Pogoń
Połczyn zrezygnowała z awansu z przyczyn
finansowych.
Jej miejsce
miał zająć
Głaz Tychowo, po barażu ze Sławą
Sławno. Do
meczu nie
doszło; jak
powiedział prezes – na temat powodów
dochodziły różne informacje, w końcu
decyzją ZZPN awansowała Sławę.
- Ten zespół jest przygotowany,
mają prawidłową infrastrukturę i poparcie władz, z czym było gorzej w Tychowie. Żeby nie było tak jak z Barwicami, które awansowały, a później narobiły kosztów i spadły. - tłumaczy tę
decyzję prezes ZZPN.
Rozmawiał Kazimierz Rynkiewicz
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
US£UGI

QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.
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.

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

MIESZKANIA

QSprzedam mieszkanie w Łobzie
57 mkw., 3 pokoje, własnościowe,
ogrzewanie gazowe, podwyższony
standard. Cena do uzgodnienia.
Tel. 602 252 730.
QSprzedam mieszkanie w Resku
74,5 mkw., 3 pokoje, duża kuchnia
i łazienka, ogród, garaż. Tel. 505
076 575, 501 322 525.

NIERUCHOMOŒCI

QSprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, pow. 462 mkw. na
osiedlu Sucharskiego w Resku.
Tel. 091 395 25 26 po 20.00 lub
0692 413 918.
QSprzedam w centrum Łobza górę
domu (91 mkw.) - 4 pokoje wyremontowane, ogród, pomieszczenie gospodarcze. Cena 120.000 zł.
Tel. 508 696 755.

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

Q Sprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.

INNE

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

QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.

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

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

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

MOTORYZACJA

Q Sprzedam Opel Astra 3, rok
prod. 12/2004, przebieg 15.000
km., pełne wyposażenie, stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 938 295 lub 602 252 730.
QSprzedam Mitsubishi Lancer
GLX - 1996 poj. 1,3 po wypadku.
Cena do uzgodnienia. Tel.
0663 585 109.
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.
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 garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

Q Sprzedam dom w Lubieszewie
tel. 091 384 68 14.
Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o wysokim standardzie,
75 mkw. parter. Tel. 696 079 385.

PRACA

Q Sprzedam mieszkanie 67m2,
garaż, działka z altanką w Trzygłowie, CO, własnościowe, telefon
887 383 540.

QSzukam pracownika do lat 30 do
pracy koło Hamburga - murowanie,
malowanie itd., prawo jazdy, pomoc w założeniu własnej firmy.
Kontakt 0600 805 710.

INNE

QSprzedam komplet wypoczynkowy, używany. Tel. 502 744 461.
REKLAMA

SPORT
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Postawili na wychowanków

ORKAN Suchañ – ŒWIATOWID £obez 1:1 (0:1)
Światowid: Michał Iwanicki –
Michał Łań, Wojtek Krakus, Marcin
Mosiądz, Mariusz Sroka, Iwachniuk, Grzywacz, Andrzej Jendrysiak,
Piotr Kiełtyka (70' Kamil Kacprzak),
Andrzej Sikora (80' Michał Koba),
Sylwester Michałowski oraz Andrzej Czubak, Tober, Górecki.
Trener Wojtek Krakus.
Bramka w 42 min. Iwachniuk.
Światowid pojechał do Suchania
z odmłodzoną ekipą. Z powodu kontuzji nie zagrał Krzysztof Śniadek
oraz bramkarz Paweł Krystosiak,
który w ostatnim meczu złamał rękę.
Tę lukę klub musiał szybko wypełnić, więc “wyłowił” Michała Iwanickiego z Masovii, który trenował w
Kluczevii. Na ławce zasiadł junior
golkiper Górecki. W tym meczu zagrało zresztą kilku niedawnych juniorów; Grzywacz, Michałowski,
Koba, Iwachniuk, a w rezerwie Czubak. Światowid oparł więc przebudowę drużyny na własnych wychowankach. Co prawda niektórzy mają
już za sobą udany debiut w rundzie
wiosennej, ale wciąż pojawiają się

Rozwi¹zanie dobre, tylko
dlaczego w œrodku roku

Trzech sêdziów
na meczach
juniorów
(POWIAT) Niespodziewanie
podczas meczów juniorów na boisku pojawiło się trzech sędziów. Do
tej pory sędziował te mecze jeden.
Opinie trenerów i działaczy klubowych są przychylne temu rozwiązaniu, gdyż w ten sposób można podnieść poziom gry juniorów i przygotować ich lepiej do występów seniorskich. Jednak wiele zastrzeżeń
wzbudza termin wprowadzenia tej
zmiany – w środku roku budżetowego. Kluby będą musiały szukać dodatkowych pieniędzy, by opłacić
sędziów. W ZZPN znowu ktoś zaspał. Już raz PZPN cofnął mu decyzję
o wprowadzeniu V ligi koszalińskiej,
uzasadniając, że nie wolno tego robić w trakcie rozgrywek. Takie decyzje muszą zapadać z rocznym wyprzedzeniem, by zaczynając sezon
każdy wiedział, na czym stoi. Wydaje się, że podobnie jest w tym przypadku. Może by tak ZZPN sam zapłacił sędziom za sędziowanie do
końca roku, a kluby mogłyby spokojnie zaplanować te wydatki w budżetach na przyszły rok.
KAR

nowe twarze. Okazuje się, że radzą
sobie całkiem nieźle.
Tak było w Suchaniu, gdzie Światowid kontrolował grę i miał widoczną przewagę. Napastnicy oddali kilka strzałów, Sikora trafił w słupek, a po akcji w 42 min. Michałowskiego, który pociągnął piłkę prawą
stroną i zagrał do środka, Iwachniuk
wepchnął ją do siatki.

Zanosiło się na zwycięstwo. Jednak od 75 min. Orkan rzucił się odrabiać straty, ale dopiero w 88 min., po
rzucie rożnym udało mu się wyrównać, i to nie bez pomocy sędziego.
Bramkarz próbował łapać piłkę, ale
ostre natarcie napastnika Orkana
spowodowało, że trafiła ona do siatki. Sędzia powinien odgwizdać faul
na bramkarzu, bo w polu bramko-

wym jest on szczególnie chroniony,
ale nie tym razem. Minutę później
Koba zobaczył jeszcze czerwoną
kartkę i za chwilę mecz się zakończył.
Światowid wywiózł cenny punkt z
trudnego terenu, mając w pamięci
wysoką tutaj porażkę w rundzie wiosennej. Teraz pokaże się swojej publiczności w meczu z beniaminkiem
Iskierką Śmierdnica.
(r)

Trzy gole i trzy punkty
na otwarcie sezonu
INA Iñsko – SARMATA Dobra 0:3 (0:1)
Sarmata: Brodowicz – Dorsz,
Jaszczuk, K. Sadłowski, Surma (70'
Załęski), Kieruzel, D. Dzierbicki,
Olechnowicz, Michałowski, Padziński, Graczykowski oraz K. Łojek,
Komorowski, Bosiński, Wierzchowski (bramkarz), A. Król i Bagiński.
Trener Tomasz Surma.
Bramki: 44' Graczykowski, 60'
Jaszczuk, 80' Olechnowicz.
Ina Ińsko okazała się mało wymagającym przeciwnikiem, co potwierdza tezę, że w tym roku liga będzie
słabsza. Wystarczy powiedzieć, że w
drugiej połowie meczu piłkarze z Ińska ani razu nie oddali strzału na
bramkę bronioną przez Brodowicza.
Po prostu stracili siły i przestali grać.
Wynik więc mógłby być dużo większy, gdyby nie dobra postawa bramkarza Iny... Marka “Smoły” Smolińskiego, który od tego sezonu gra w
barwach Ińy. Obronił ten zespół
przed stratą przynajmniej kilku goli
wyciągając napastnikom Sarmaty
piłki w sytuacjach sam na sam.

Wbrew temu co napisaliśmy w
poprzednim numerze, na boisku
pojawił się Damian Padziński, który
zagrał z usztywnioną ręką. Kontuzja
nie okazała się taka groźna, jak sądziliśmy. Asystował przy pierwszej
bramce, gdy pociągnął piłkę skrzydłem i nagrał do Pawła Graczykowskiego, który strzałem w długi róg
nie dał szans Smolińskiemu. Do
przerwy 0:1 dla gości.
Drugą bramkę, po przerwie,
strzelił Jarek Jaszczuk z karnego.
Smoła wyczuł go i rzucił się w ten sam
róg, w który celował Jarek, ale piłka
była szybsza i dokładniejsza, strzelona tuż przy słupku.
Trzeciego gola zdobył Olechnowicz, który po rzucie rożnym znalazł
się we właściwym miejscu i czasie,
gdy piłka minęła po drodze kolejnych zawodników. Sarmata otwiera
więc sezon wysokim wynikiem.
Juniorzy wygrali 3:5 po trzech
bramkach Tymoteusza Kalety
oraz trafieniach Kamińskiego i
Nowackiego.
(r)

Jarek Jaszczuk
strzeli³ karnego
Markowi
Smoliñskiemu

SPORT
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Libiszewski pokona³ Or³a

ORZE£ Prusinowo – MEWA Resko 0:1 (0:1)

Beniaminek remontuje boisko, więc
mecz rozegrano na stadionie gryfickiej
Sparty. Orzeł Prusinowo nie sprostał
reszczanom i przegrał 0:1, chociaż w
Mewie zabrakło Kęsego, Grygiela i
kontuzjowanego Michalika. To pokazuje różnicę klas, jaka mimo wszystko
dzieli doświadczony zespół okręgówki
od A-klasowego lidera spod Gryfic, w
szeregach którego pojawił się zawodnik
Hutnika Szczecin. Jednak sam nie dał
rady meczu wygrać.
Mewa przez cały mecz kontrolowała grę i nie pozwalała na Orłowi na
rozwinięcie skrzydeł. Szybko strzelona
przez Gradusa bramka pozwalała grać
spokojnie i gasić zapędy prusinowian.
- W tym meczu defensywa Mewy
zagrała na piątkę. Nie popełniła żadnego błędu. - podkreślił obecny z drużyną na meczu trener juniorów Marek Kolanowski.

Mimo tej przewagi, wystarczyły
dwie akcje, które mogły zmienić końcowy wynik. Jednak fantastycznym refleksem błysnął Libiszewski, który najpierw fenomenalnie wyciągnął piłkę le-

cącą rykoszetem, bitą z rzutu wolnego
i odbitą od nogi, w samo okienko, a tuż
przed końcem meczu obronił karnego,
dzięki czemu Mewa wywiozła z Gryfic
trzy punkty.

Juniorzy Mewy wygrali 1:3 (0:1)

Foto: Archiwum

Mewa: Marcin Libiszewski – Mirek Pawłowski, Michał Żurawik, Artur
Mielczarek, Rafał Porębski, Mirek Pietrowski, Klaudiusz Wasiak, Franek
Wojtowicz (60' Krzysztof Kopka),
Marek Gradus, Mariusz Błaszczyk (70
Paweł Łabas) oraz Hubert Konczewski.
Trener Dariusz Kęsy.
Bramka w 16' Marek Gradus.

Pierwszy sukces odnieśli juniorzy Mewy, po bramkach Marcina Ziemskiego, Sikorskiego i Konczewskiego. Mewa zagrała w składzie: Rochowiec – Sikorski, Ziemscy: Marcin, Piotrek i Przemek; Kulczewski, Kopka
(50' Lalik), K. Konczewski, Jaworski, Mańka, Kowal, Włodarczyk, Kochelak, Kubalak. Trener Marek Kolanowski. Za tydzień wyjazd do Polic. (r)

Wrócili z dalekiej podró¿y
PROMIEÑ Mosty – SPARTA Wêgorzyno 1:1 (0:1)
Sparta: Noryca – Tondrik, Nadkierniczni: Artur (70' Andrusieczko),
Zbyszek, Andrzej i Darek; Jarek
Konieczny (77' Raj), Paweł Samal,
Daniel Romańczyk, Nowak, Gwóźdź
oraz Kuffel. Trener Ryszard Jamroży.
Bramka: 16' Romańczyk.
Promień nigdy nie “leżał” Sparcie, więc i przed tym meczem były
obawy o wynik. Gra rozpoczęła się
przy silnym wietrze. Pierwszy kwadrans gry to napór gospodarzy i
próba kontr gości. W 16 min. jedna
z takich kontr kończy się bramką.
Darek Nadkierniczny przedarł się
skrzydłem i wrzucił piłkę przed bramkę, wprost na głowę Romańczyka,
który z kilku metrów wbił ją do siatki.
To ochłodziło gorące głowy i nogi
piłkarzy Promienia. Gra się wyrównała i lekką przewagę uzyskali nawet
Spartanie. Dogodne okazje mieli
Samal, Darek Nadkierniczny i Romańczyk, ale ich nie wykorzystali.
W drugiej połowie, w 47 min. Sparta zagapia się i traci bramkę. Gospodarze, po wybiciu piłki na aut szybko
łapią drugą piłkę i wrzucają pod bramkę Norycy, gdzie z kilku metrów napastnik umieszcza ją w siatce. Zimne
dreszcze poczuli węgorzynianie na
kilka minut przed końcowym gwizdkiem sędziego, gdy piłka wędruje do
nieobstawionego napastnika, przed
którym jest już tylko pusta bramka, ale

ten... nie trafia w piłkę. Powrót z dalekiej podróży i po wyrównanym meczu
sprawiedliwy remis.
Juniorzy wygrywają 4:5 (1:3)
Niezłe zamieszanie panowało na
meczu juniorów, którzy do przerwy
prowadzili 1:3, by po kilkunastu mi-

nutach przegrywać 4:3. Jednak nastąpiła mobilizacja i ostatecznie młodzi węgorzynianie wygrali 4:5, po
podwójnych trafieniach Damiana
Szuberta i Ariana Demki oraz golu
Tomasza Bidnego. Teraz mecz z Orłem Prusinowo przed własną publicznością.

Mogło być lepiej,
ale nie jest najgorzej
RADOVIA Radowo Ma³e – FAGUS Ko³bacz 0:0
Radovia: Lewicki – Tomasz
Kmieć, Emil Pilichowski, Drożdżewski, Przemek Gałka, Irek Kulik (Rafał
Rosiak), Łukasz Tomaszkiewicz,
Marcin Tomaszkiewicz, Mateusz Ryling (Jacek Talarowski), Wojtek Kliś.
Trener Henryk Kulik.
Pomimo doniesień o zmianach z
Radovii, Tomaszkiewicze zagrali w
tym meczu a Tomasz Kmieć chyba
odłożył zakończenie kariery na lepsze
czasy. Radovia potrzebuje wszystkich
doświadczonych graczy, by powalczyć w V lidze. Przynajmniej do czasu,
gdy młodsi przejmą ster w swoje ręce.
Ten mecz odbył się w fatalnych
warunkach, przy nieustającym deszczu, co być może wpłynęło na to, że

trudniej było grać technicznie i
strzelać bramki. W pierwszej połowie napór radowian i szukanie sposobu na zwycięstwo, ale bezskuteczne. W drugiej gra się wyrównała, a zespoły skupiły się na obronie
własnej bramki, by nie stracić gola i
tego pierwszego meczu nie przegrać.
Bezbramkowy remis może nie do
końca zadowala gospodarzy, ale też
nie jest najgorszym rozwiązaniem.
Juniorzy wygrali 5:0
Juniorzy z Fagusem na wiosnę
przegrali 12:1. Tym razem wzięli
równie srogi rewanż wygrywając
po pięknie strzelonych bramkach.
Po dwa trafienia zaliczyli Talarowski i Fecak, a jedno Duda. Teraz
wyjazd do Dobrzan.
(r)
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Wyniki i tabele
V liga
Pomorzanin Nowogard - Osadnik Myślibórz 6:0, Polonia Płoty - Dąb Dębno
1:2, Radovia Radowo Małe - Fagus
Kołbacz 0:0, Orzeł Trzcińsko - Zdrój Kłos Pełczyce 1:0, Mieszko Mieszkowice - Sparta Gryfice 0:1, Piast Chociwel - Odra Chojna 1:2, Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Zorza Dobrzany 4:1,
Vineta Wolin - Piast Choszczno 1:1
1. Pomorzanin Nowogard
36-0
2. Hutnik EKO TRAS Szczecin 3 4 - 1
3. Dąb Dębno
32-1
4. Odra Chojna
32-1
5. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
31-0
6. Sparta Gryfice
31-0
7. Piast Choszczno
11-1
8. Vineta Wolin
11-1
9. Fagus Kołbacz
10-0
10. Radovia Radowo Małe
10-0
11. Piast Chociwel
01-2
12. Polonia Płoty
01-2
13. Kłos Pełczyce
00-1
14. Mieszko Mieszkowice
00-1
15. Zorza Dobrzany
01-4
16. Osadnik Myślibórz
00-6

Klasa okrêgowa

Masovia Maszewo - KP Police II 1:1,
Świt Szczecin - Korona Stuchowo 5:0,
Vielgovia Szczecin
- Wicher Brojce
3:0, Orkan Suchań - Światowid Łobez
1:1, Iskierka Śmierdnica - Dąbrovia Stara Dąbrowa 1:1, Ina Ińsko - Sarmata
Dobra 0:3, Promień Mosty - Sparta Węgorzyno 1:1, Orzeł Prusinowo - Mewa
Resko 0:1
1. Świt Szczecin
35-0
2. Sarmata Dobra
33-0
3. Vielgovia Szczecin
33-0
4. Mewa Resko
31-0
5. Dąbrovia Stara Dąbrowa
11-1
6. Iskierka Śmierdnica
11-1
7. KP Police II
11-1
8. Masovia Maszewo
11-1
9. Orkan Suchań
11-1
10. Promień Mosty
11-1
11. Sparta Węgorzyno
11-1
12. Światowid Łobez
11-1
13. Orzeł Prusinowo
0 0-1
14. Ina Ińsko
00-3
15. Wicher Brojce
00-3
16. Korona Stuchowo
00-5

Granie w planie
V liga
12 sierpień w sobotę: 18:15 Sparta
Gryfice - Kłos Pełczyce, 17:00 Fagus
Kołbacz - Vineta Wolin , 18:00 Zorza
Dobrzany - Radovia Radowo Małe,
17:00 Odra Chojna - Hutnik EKO TRAS
Szczecin, 17:00 Dąb Dębno - Piast
Chociwel, 17:00 Osadnik Myślibórz Polonia Płoty, 17:00 Piast Choszczno Orzeł Trzcińsko-Zdrój
13 sierpień w niedzielę: 16:00
Mieszko Mieszkowice - Pomorzanin
Nowogard
Klasa okręgowa
12 sierpień w sobotę: KP Police II Mewa Resko, Sparta Węgorzyno Orzeł Prusinowo, 18:00 Korona Stuchowo - Promień Mosty, 17:00 Sarmata
Dobra Nowogardz.- Świt Szczecin,
17:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Ina
Ińsko, 17:00 Światowid Łobez - Iskierka Śmierdnica, 17:00 Wicher Brojce Orkan Suchań, 17:00 Masovia Maszewo - Vielgovia Szczecin.
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Zawody wêdkarskie na Jeziorze Wêgorzyñskim

Trwa walka o puchar Grand Prix
(POWIAT) 15 lipca Koło Wędkarskie „Pstrąg” w Łobzie zorganizowało na jeziorze Węgorzyno zawody gruntowe nocne.
Do startu stanęło 16 dwuosobowych drużyn z naszego powiatu, a
także ze Świdwina. Z uwagi na typowo letnią pogodę, a także zmienne ciśnienie, ryby nie chciały współpracować z wędkarzami. Brały przede
wszystkim drobne płocie i karpie, rzadziej leszczyki.
I miejsce zajęli Paweł i Marian
Parchimowiczowie, reprezentanci
organizatora, łowiąc 4,56 kg ryb różnego gatunku. II miejsce zajęli wędkarze z Koła PZW Rega Świdwin Marcin Michalak i Andrzej Rosa, którzy złowili 3,98 kg ryb, a III również
reprezentanci Koła PZW Rega Świdwin Tomasz Lipiński i Łukasz
Żaczek łowiąc 1,52 kg ryb. Nagrodami obdarowano siedem pierwszych
drużyn oraz łowcę największej ryby
Bronisława Arłukowicza, który złowił
leszcza o długości 33 cm. Zawody
przebiegały w sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze. Organizatorzy,
dbając o żołądki uczestników łodzią
dowozili ciepłe posiłki w postaci kiełbasek, kaszanki z boczkiem oraz kurczaka. Na zakończenie stała ekipa kucharzy w osobach Grzegorza Polnego i Jana Fijałkowskiego ugotowała
pyszną grochówkę. Nad wszystkim
jak zwykle czuwał sędzia okręgowy

Stanisław Puchalski.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom imprezy tj. firmie
Rivaal z Łobza, Konradowi Wronie i
firmie Dekor z Łobza, firmie Meduza
ze Szczecina - dystrybutor sprzętu
York, Hurtowni Warzywniczej Tomar z Łobza, Zakładom Mięsnym
Antex z Węgorzyna, Grażynie Moskal za dostarczone pieczywo, skle-

powi „Biedronka” w Łobzie oraz
Mariuszowi i Katarzynie Wijatykom
za napoje.
Koło Wędkarskie Pstrąg, zgodnie z uchwałą zarządu, prowadzi w
tym roku statystykę Grand Prix na
najlepszego wędkarza w kole. Na I
miejscu z dorobkiem 20 pkt. znajduje
się Marian Parchimowicz, na II Paweł
Parchimowicz z dorobkiem 17 pkt., a

na III miejscu Bronisław Arłukowicz, z dorobkiem 15 pkt. V miejsce
zajmuje Tadeusz Kowalewski z dorobkiem 10 punktów. Przed nami
jeszcze jedne zawody i do zdobycia
10 punktów, więc wszystko jest
możliwe. Najlepszy zawodnik koła
otrzyma puchar oraz wartościową
nagrodę.
Koło Wędkarskie „Pstrąg”

Prawdziwych turystów przyroda wzywa o ka¿dej porze

Na dwóch ko³ach po WY¯YNIE IÑSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2006 roku po raz
kolejny grupa turystów rowerowych wyruszyła na Pojezierze Ińskie. Wbrew narzekaniu niektórych
łobezian ulewy nie było. Są tacy,
którym ciągle nie odpowiada pogoda. A bo to za duży upał, a bo to
deszcz pada. Nie każdy może jechać
do Zakopanego, a na rajd rowerowy
może. Cóż, dla niektórych prościej
jest zostać w domu i przed telewizo-

rem. Pogoda była wyśmienita. Prawdziwych turystów przyroda wzywa
o każdej porze, bez względu na aurę.
Lato przecież szybko minie.
Turystów z Łobza prowadziła
Elżbieta Wiśniewska z Łobeskiego
Centrum Turystyki, a rowerzystów z
Drawska Mariusz Ziemecki. Pan
Mariusz wraz z Pawłem Górzyńskim
w lipcu dokonali oznakowania części trasy rowerowej w okolicach je-

ziora Karwowo, będącego łącznikiem łobeskiego niebieskiego szlaku
„Doliną Rzeki Regi”, z reskim czerwonym szlakiem Edukacyjnej Ścieżki Rowerowej o tej samej nazwie.
Na centralnym skrzyżowaniu w
Węgorzynie spotkaliśmy się z niezawodną grupą rowerzystów z Drawska Pom. Dalej ruszyliśmy w kierunku
Wyżyny Ińskiej, do Dłuska. We wsi
dołączyła do nas dwójka turystów z

Niemiec, którzy jechali z nami aż do
Ińska. W naszej pamięci pozostanie
ta para, która mimo bariery językowej
dołączyła do nas. Z Dłuska do Ińska
jechaliśmy pieszym zielonym szlakiem „Wzniesień Moreny Czołowej”,
nieopodal góry Głowacz. Trasa ta jest
zaniedbana i zarośnięta, skutkiem
czego nie mogliśmy odnaleźć drogi i
trafiliśmy na prywatną posesję. Szkoda, że szlak ten pozostaje bez opieki.
Teren wokół góry Głowacz, będącej
najwyższym wzniesieniem na Wyżynie Ińskiej (180 m n.p.m.), stanowi
krajobrazowy rezerwat przyrody.
Kiełbaski upiekliśmy w Ińsku na polu
biwakowym pana Zbigniewa
Ostrowskiego. Niniejszym serdecznie dziękujemy w imieniu turystów za
umożliwienie skorzystania z tego
miejsca. Po ugaszeniu ogniska rowerzyści ruszyli w drogę powrotną.
Do zobaczenia na następnym
rajdzie. Dla niektórych znowu w
domu i przed telewizorem!
Z turystycznym pozdrowieniem
Elżbieta Wiśniewska
Foto - Adam Kogut
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NAPROMILOWANI

Zatankowa³
(ZACHEŁMIE) Między 31 lipca,
a 1 sierpnia br. w godz. 23:00 - 6:20 w
Zachełmiu nieznany sprawca z
otwartego pomieszczenia gospodarczego dokonał kradzieży 30 l. oleju hydraulicznego Hipol i 20 l. oleju
Superol o łącznej wartości 250 zł na
szkodę Stanisława S.

Wyniós³ kolumnê
(DOBRA) W nocy z 31 lipca na 1
sierpnia w godzinach od 18:00 do
6:15 przy ulicy Traugutta w Dobrej
nieznany sprawca, po uprzednim
wypchnięciu okna od strony podwórza, wszedł do wnętrza mieszkania, skąd dokonał kradzieży kolumny
głośnikowej wartości 100 zł na szkodę Anny K.

Rower z klatki
(ŁOBEZ) W okresie od 30 do
31lipca w Łobzie z klatki schodowej
przy ul. Orzeszkowej 3, nieznany
sprawca dokonał kradzieży roweru
typu górskiego o nazwie Scot wartości 150,- zł, działając w ten sposób na
szkodę Marcina C.

Skopa³ samochód
(RESKO) 31 lipca około godziny 19:30 przy ulicy W. Polskiego w
Resku Tomasz B. bez powodu kopiąc nogą w lewe przednie drzwi samochodu osobowego WV Opel
spowodował ich uszkodzenie na
kwotę 400 złotych, działając na
szkodę Teresy D.

Ujawnienie
(RUNOWO) 1sierpnia o godzinie 00:10 na dworcu PKP Runowo gm. Wegorzyno ujawniono
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Uszkodzi³ motorower
poszukiwanego do ustalenia
miejsca pobytu dla celów prawnych przez Prokuraturę Rejonową
w Drawsku Pomorskim Leszka S.
Po uzyskaniu oświadczenia o
miejscu pobytu i wręczeniu wezwania zwolniony.

Kazimierz nie ust¹pi³
Bernardowi
(ŁOBEZ) 3 sierpnia o godz.
15:00 w Łobzie na skrzyżowaniu ul.
Bema z ul. Przemysłową, kierujący
samochodem marki VW Kazimierz
S., jadąc ul. Przemysłową nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu ul. Bema samochodowi marki
Ford, którym kierował Bernard K.
Uszkodzeniu uległy pojazdy.

Studzienka - pu³apka
(ŁOBEZ) 4 sierpnia około
godz. 14:50. w Łobzie na ul. Krzywoustego Stanisław B. jadąc swoim samochodem VW Transporter z
przyczepką samochodową najechał na studzienkę kanalizacyjną,
która zapadła się pod nim w wyniku czego uszkodzeniu uległo koło
prawe od przyczepki.

Zapolowa³
(ŁOBEZ) 4 sierpnia około godz.
10:50. Czesław S. zam. Łobez , kierując samochodem marki Polonez na
drodze Łobez - Węgorzyno, przed
skrzyżowaniem na Przytoń, uderzył
w sarnę która nagle wybiegła na
jezdnię z pobocza drogi.

(RESKO) 4 sierpnia o godzinie
13:00 przy ulicy Kołobrzeskiej w Resku
nieznany sprawca uszkodził siedzenie
orazzamekwmotorowerzemarkiGeneric Bnot, powodując straty w kwocie
500 złotych na szkodę Jadw igi C.

Kieszonkowiec w „Biedronce”
(ŁOBEZ) 4 sierpnia o godz. 17:00
w Łobzie przy ul. Segala nieznany
sprawca na terenie sklepu „Biedronka” z plecaka dokonał kradzieży
portfela z zawartością karty bankomatowej, dokumentów polskich, w
postaci dowodu osobistego, prawa
jazdy, dokumentów szwedzkich: prawa jazdy, karty pobytu oraz pieniędzy w kwocie 100 zł i 300 koron
szwedzkich o łącznej wartości 350 zł.

„S³ynne skrzy¿owanie”
(ŁOBEZ) 5 sierpnia w Łobzie na
skrzyżowaniu ul. Niepodległości i
Segala Ewa L. kierująca samochodem marki Seat wymusiła pierwszeństwo przejazdu Janowi S. kierującemu samochodem marki Opel, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów i ich uszkodzenia. Osób rannych nie było.

Uszkodzi³
(ŁOBEZ) 6 sierpnia około godzinie 1:10 przy ul. Budowlanej w
Łobzie na parkingu niestrzeżonym
Rajmund B. dokonał uszkodzenia
samochodu marki Rover poprzez
wgniecenie maski i prawego przedniego błotnika. Straty w kwocie około 700 zł poniósł Krzysztof B.

(ŁOBEZ) 31lipca o godz.
16:00 w Łobzie na ul. Bema Wiesław K. kierował rowerem bdąc w
stanie nietrzeźwości (pierwsza
próba 16.01. 0,60 mg/l, druga próba godz. 16.17. 0,51 mg/l.)
(RESKO) 4 sierpnia o godz.
12:20 w Resku na ul. Wojska Polskiego, Ryszard W. kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości
(pierwsza próba 13.15. 1.10 mg/l,
druga próba 13.34. 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).
(STARGOGARDŁOBESKI)
5 sierpnia o północy w Starogardzie Łobeskim Arkadiusz R. kierował rowerem w stanie po użyciu
alkoholu (0,44 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu).
(DOBRA) 8 sierpnia pół godziny po północy na ulicy Nowogardzkiej w Dobrej Władysław O.
kierował samochodem osobowym
marki Audi znajdując się w stanie
nietrzeźwości (2,4 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu).
(WĘGORZYNO) 5 sierpnia o
godzinie 3:20 na ulicy Drawskiej
w Węgorzynie Daniel O. kierował
samochodem osobowym marki
Fiat Tipo znajdując się w stanie
nietrzeźwości (2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(RESKO) 6 sierpnia o godz.
3:36 w Resku przy ul. W. Polskiego
Arkadiusz M. kierował samochodem marki BMW, będąc po spożyciu alkoholu (0,2 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu).

Stan sanitarny powiatowych k¹pielisk

K¥PIEMY SIÊ
NA W£ASN¥ ODPOWIEDZIALNOŒÆ

(POWIAT) Kilka dni temu jedno z
dwóch czynnych kąpielisk – Jezioro
Węgorzyńskie zostało zamknięte w

wyniku stwierdzenia przez inspektorów Sanepidu obecności groźnych dla
organizmu człowieka bakterii Coli.

Kąpielisko węgorzyńskie i jezioro
Woświn badane są co trzy tygodnie.
Jezioro Węgorzyńskie badane było w
poniedziałek i w razie uzyskania pozytywnych wyników, zostanie ponownie otwarte. Pozostałe zbiorniki
wodne, z których korzystają mieszkańcy naszego powiatu nie są regularnie
badane. W czerwcu na zlecenie gminy
Łobez Sanepid wykonał jednorazowe
badanie stanu jezior. Wtedy stwierdzono, że komplikacjami zdrowotnymi
może zakończyć się kąpiel w Moszczenicy. Jednak by rzetelnie ocenić stan
wód, badania takie muszą być wykonywane w podanych wyżej ramach czasowych. Sanepid sprawdza jednak tylko
te kąpieliska, które spełniają określone
normy: posiadają wyodrębnioną plażę,

solidne molo i pracuje tam ratownik. O
stanie powiatowych kąpielisk pisaliśmy już kilka tygodni temu. Tylko
gmina Węgorzyno przygotowała się do
sezonu letniego.
Niestety, korzystający z „dzikich
kąpielisk” muszą pogodzić się z ryzykiem jakiego się podejmują, pływając w niesprawdzanych przez Sanepid jeziorach. Inspektorzy mogą
sprawdzać takie zbiorniki wodne,
tyle że w sytuacji, gdy gmina za nie nie
odpowiada, nie będą mieli do kogo
zgłosić konieczności ich zamknięcia.
Dotychczas inspektorzy Sanepidu
mieli jedno takie zgłoszenie, dotyczące jeziora w Tuczy i nie stwierdzili
tam obecności groźnych dla zdrowia
zanieczyszczeń.
(gp)
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W obiektywie tygodnika: – Na zdjêciu tabliczka strzeg¹ca niewielkiego trawnika
na rogu ulic Niepodleg³oœci i Bema
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REKLAMA

HUMOR TYGODNIA
Foto: Grzegorz Paciorek

Jaka jest różnica między IV RP a PRL?
- Za PRL rząd był w Londynie, a naród w Polsce...

KRZYŻÓWKA 32

Zdarzyło się pewnego razu, że Unia Europejska
posiadła złomowisko w samym środku pustyni. Unia
orzekła, że ktoś może dokonać kradzieży ze złomowiska,
zatem stworzyła stanowisko nocnego stróża i zatrudniła do
tej pracy człowieka. Następnie Unia powiedziała:
- Jak stróż nocny może wykonywać swoją pracę, kiedy nie
dostał instrukcji?
Stworzyła zatem Unia Dział Planowania i zatrudniła dwoje
ludzi - jednego do pisania instrukcji, drugiego do odmierzania czasu pracy. Następnie Unia Europejska rzekła:
- Skąd mogę wiedzieć, czy nocny stróż wykonuję swą
pracę prawidłowo?
Zatem Unia stworzyła dział Kontroli Pracy i zatrudniła
dwoje ludzi, jednego do zbadania problemu, a drugiego do
pisania raportów. Następnie Unia powiedziała:
- W jakiś sposób należy tym wszystkim ludziom płacić.
Unia stworzyła więc stanowisko referenta do spraw
obliczania czasu pracy i księgowego, po czym zatrudniła na
te stanowiska dwoje ludzi. I rzekła Unia:
- Kto będzie odpowiadał za tych ludzi?
I Unia stworzyła Dział Administracji i zatrudniła w nim
troje ludzi - kierownika administracyjnego, jego zastępcę i
sekretarkę. I Unia oznajmiła:
- Przez rok przekroczyłam budżet o 18 tysięcy, muszę
zatem dokonać cięć w budżecie.
I zwolniła Unia z pracy nocnego stróża.
Przychodzi ksiądz po kolędzie do rodziny Jasia i
oczywiście zadaje Jasiowi standardowy zestaw pytań :
- A ile masz lat? - Siedem...
- A do kościółka chodzisz?
- Chodzę...
- Co niedziela?
- Co niedziela...
- Z całą rodziną? - Z całą...
- A do którego?
- Do Carrefoura....
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Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 30 brzmiało:
„Nie zaglądaj do kieliszka bo tam siedzi biała myszka”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Antonina Kaczmarek (Dobra), Grażyna Maćkowiak
(Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Agnieszka Rachwał (Resko), Teresa Syjczak (Łobez), Paulina Błyszko (Łobez), Janina Rachwał (Łobez).
Nagrodę wylosowała
pani Paulina Błyszko z Łobza. Gratulujemy.
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