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Odpryski upadaj¹cych
autorytetów

Kazimierz Rynkiewicz
Po upadku autorytetu ks. Michała
Czajkowskiego, który okazał się
współpracownikiem SB, a który udzielił obszernego wywiadu Janowi Turnauowi z Gazety Wyborczej, pomieszczonego w książce pod znamiennym
tytułem “Nie wstydzę się Ewangelii”,
nic w Polsce nie powinno już dziwić i
zaskakiwać. Cały wywiad ocieka miłością, tolerancją, krytyką innych poglądów. Okazał się wielkim kłamstwem.
Jedyną bronią w takiej sytuacji powinno być dociekanie prawdy, bez względu
na to, czy ktoś jest autorytetem, czy za
taki uznaje kogokolwiek ktokolwiek.
Można powiedzieć, że po przypadku
ks. Michała Czajkowskiego żaden autorytet nie jest już taki sam, na jaki wyglądał do tej pory.
Teraz rozpętała się histeria wokół
autorytetu Jacka Kuronia. Wczorajszy
Kurier Szczeciński przytoczył list Inicjatywy Młodych wyrażający oburzenie szarganiem jego autorytetu. W liście
napisano m.in.: “Jacek Kuroń to dla nas
jeden z największych Polaków ostatnich lat. Wychowywanie młodych ludzi
w drużynach walterowskich, zakładanie zalążków demokratycznej opozycji
w postaci Komitetu Obrony Robotni-

Sprostowanie

Policjant
miał rację

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w „Tygodniku Łobeskim” nr 35 z dnia 29.08.2006 r. zatytułowanego „Czy mam zapłacić za
ten mandat?”, Komenda Powiatowa
Policji w Łobzie informuje, że policjant st. post. Adam Kośmiński (a
nie jak podano asp.) nakładając mandat karny na Artura Cz. prawidłowo
użył sformułowania „światła przeciwmgłowe”. Wynika to z przepisów prawa o ruchu drogowym, gdzie
art. 30 oraz art. 51 wymienia światła
przeciwmgłowe, a nie przeciwmgielne. Policjant ma obowiązek używać nazewnictwa takiego jakie jest
w obowiązujących przepisach, a nie
w języku potocznym. Po ukazaniu
się wzmianki w prasie, w Węgorzynie oraz kilku miejscowościach tej
gminy prawdopodobnie ukarany
mandatem rozwiesił na drzewach i
słupach ten artykuł chcąc w ten sposób ośmieszyć policjanta. Nie miał
jednak racji i zanim podjął takie działania powinien zapoznać się z prawem o ruchu drogowym, gdyż w
swoim pojeździe posiada właśnie
światła przeciwmgłowe.
Kom. Andrzej Sarnowski

ków, zaplanowanie polskiej transformacji (...)” - wyliczają młodzi osiągnięcia Kuronia. Niestety, tylko na karb
młodości i braku wiedzy historycznej
można złożyć taką masę fałszerstw,
jakich się dopuścili autorzy w tym jednym zdaniu. Przeczytałem zarówno
wywiad z ks. Czajkowskim, jak i autobiografię Jacka Kuronia pt. “Wiara i
wina. Do i od komunizmu” (Nowa
1990). Już w tej książce Kuroń zawiera
sugestie co do osoby ujawnionego dopiero teraz “Delegata”. Ale też otwarcie
mówi o swoich związkach z komunizmem. Dopiero po takiej lekturze można właściwie ocenić, czy to rzeczywiście “jeden z największych” Polaków,
mając na uwadze biografie wielu innych
wielkich. Czy w tym przypadku pojęcie wielkości nie należy poddać takiej
samej rewizji jak pojęcie autorytetu w
przypadku ks. Czajkowskiego.
Tak Jacek Kuroń opowiada o druhu
Józefie Grzesiaku, tak zwanym “czarnym harcmistrzu” - komendancie
Gdańskiej Chorągwi ZHP, który przeszedł Workutę, był twórcą legendarnej
Czarnej Trzynastki i komendantem
Wileńskiej Chorągwi ZHP.
“Pewnego dnia GKH zwróciła się do
Rady Naczelnej z wnioskiem o zdjęcie
Grzesiaka z funkcji komendanta chorągwi za działalność wrogą PRL. Grzesiak
zażądał dowodów, których nie było, bo
– jak sądzę – informacje, na których się
opierano, pochodziły z SB, czego nie
chciano ujawnić. (...) Jeszcze tego samego dnia zwróciłem się do nich (Rady
Naczelnej) z prośbą, by wysłali mnie do
Gdańska celem przygotowania sprawy
Grzesiaka. Pojechałem, popatrzyłem i
zupełnie cynicznie sporządziłem wniosek o pozbawienie Czarnego Harcmistrza funkcji komendanta chorągwi za
to, że w działalności podległych mu
drużyn nie realizuje się łódzkiej deklaracji o socjalistycznym wychowaniu.
Był to strzał nie do obrony. Mam więc
na sumieniu wielki grzech wobec niego,
nie powiedziałem mu w stosownym

czasie, że się wstydzę, a dziś jest za
późno – umarł.”
Wracając do listu Inicjatywy Młodych; drużyny walterowskie kształciły
młodzież w duchu komunizmu i stamtąd wywodzi się wielu późniejszych
działaczy PZPR (w grupie Kuronia
znajdował się m.in. Jan Gross, dzisiaj
bezlitośnie szkalujący Polaków publikacjami w USA), Kuroń nie zakładał
zalążków demokratycznej opozycji
(KOR), gdyż opozycja polityczna istniała w kraju od momentu narzucenia
Polsce siłą ustroju komunistycznego, a
więc już od 1945 roku. To jedno z największych fałszerstw, jakie środowisko “komandosów” wmówiło Polakom, a służyło ono do umacniania
wpływów tego środowiska w zachodzących przemianach i uzyskaniu władzy. Przed KOR-em i równolegle do
niego działało wiele grup i środowisk
opozycyjnych, jak chociażby Polskie
Porozumienie Niepodległościowe
Zdzisław Najdera i Jana Olszewskiego.
Także mówienie o opozycji “demokratycznej” wydaje się wątpliwe w
świetle późniejszych działań, i o tym
mówią opublikowane przez Życie Warszawy dokumenty z rozmów Kuronia z
SB (w tym z płk. Lesiakiem, który za
rządów Mazowieckiego wylądował w
UOP i którego oskarża się o inwigilację
prawicy, a więc próbę dalszego eliminowania niewygodnych przeciwników
politycznych). Jacek Kuroń będąc w
tych rozmowach architektem Okrągłego Stołu okazał się zręcznym graczem
politycznym, eliminując wielu znanych
polityków prawicy. Tak pojmowana
demokracja niedaleko odbiega od rozprawy z druhem Grzesiakiem i powojennym harcerstwem. Wobec tej histerii
można tylko zapytać – dlaczego nie
płacze nad tysiącami ludzi, którzy zachowali męstwo w najtrudniejszych
latach walki o niepodległość i przypłacili to życiem, nie szuka grobów pomordowanych i pochowanych nie wiadomo
gdzie, nie pisze o wielu zasłużonych dla
Polski? Na tym tle mamy takich bohaterów jakich mamy. Może właśnie tak
zaplanowano polską transformację...

III EDYCJA 2006 „TWOJA WIEDZA - TWÓJ SUKCES”

NAUKA - WIEDZA - PRACA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie po raz kolejny bierze udział w
projekcie „Twoja Wiedza - Twój Sukces” (realizowanym od maja br.) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.
W projekcie uczestniczy 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podzielonych na trzy grupy. Dwie z nich obejmują młodzież w wieku 15-18 lat uczącą się w
szkołach gimnazjalnych (w tym uczestnicy OHP), pochodzącą z rodzin zaniedbanych,
dotkniętych bezrobociem, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Trzecią grupę
stanowią osoby w wieku 18-24 lata nie uczące się i nie pracujące, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i liceów, którzy nie posiadają matury lub nie dostali się na
studia i nie pracują zawodowo.
Zajęcia prowadzą; doradca rodzinny i zawodowy, psycholog, prawnik i nauczyciel
przedsiębiorczości. Dla młodzieży przygotowano także kurs j. angielskiego, kurs komputerowy oraz szkolenia w zawodach kucharz, spawacz i mechanik samochodowy,
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Uczestnicy mają zagwarantowane posiłki, materiały dydaktyczne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
zwracane są koszty dojazdu do Ośrodka.
Udział w projekcie jest dla tych młodych ludzi szansą na zdobycie nowych umiejętności
i doświadczeń. Realizacja tego projektu z całą pewnością wpłynie na wzrost konkurencyjności młodych osób na rynku pracy.
Koordynator projektu Dorota Teis

tygodnik łobeski 5.09.2006 r.

Sprostowanie
Szanowny Panie Redaktorze
Na podstawie art. 31 ustawy
z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24
ze zm.) wnoszę o umieszczenie
sprostowania nieprawdziwych
informacji zawartych w artykule
„Zdjęcie hipoteki 1,80 zł kosztowało 180,00 zł” opublikowanej w
nr 33 (241) na str. 6.
Wyjaśniam, że w opisanym w
artykule przypadku nieprawdą
jest, że uzyskanie zaświadczenia,
iż nieruchomość nie jest obciążona żadnym zobowiązaniem kosztuje 150,00 zł. Opłata 150,00 zł stanowi opłatę za wpis prawa własności na podstawie dziedziczenia (art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28
lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W
opisanym przypadku wnioskodawczyni wystąpiła o wpisanie jej
osoby w księdze wieczystej w
miejsce zmarłego spadkodawcy,
za co opłata wynosi 150,00 zł niezależnie od liczby osób podlegających wpisowi. Natomiast opłata za wydanie odpisu z księgi wieczystej wynosi 6,00 zł za 1 stronę.
Wskazany w artykule koszt
180,00 zł nie dotyczył wyłącznie
wykreślenia hipoteki, lecz wykreślenia hipoteki (30,00 zł) oraz wpisu prawa własności w miejsce
zmarłego (150,00 zł).
Z poważaniem Prezes Sądu
Rejonowego Tomasz Szaj
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WYDARZENIA

Obchody 1 wrzeœnia w £obzie

091 39 73 730

To nie jest taniej,
ale drożej

(ŁOBEZ) 67 rocznica napaści Niemiec na Polskę została uczczona jak co
roku uroczystością pod pomnikiem.
Na uroczystości pojawili się przedsta-

wiciele władz, kombatanci i niezbyt
licznie zgromadzeni mieszkańcy
Łobza. W obchodach wzięli również
udział żołnierze z jednostki w Świdwi-

nie oraz po raz pierwszy obecna w
mieście podczas obchodów 1 września, reprezentacja XII Szczecińskiej
Dywizji Zmechanizowanej.
(r)

Po przetargach w Radowie Ma³ym
(RADOWO MAŁE) W Radowie Małym juz po przetargach na wydzierżawienie ziemi.
25 sierpnia po wstępnej weryfikacji nie dopuszczono do przetargu dwóch zainteresowanych
z Gostomina i Węgorzyna.
Większość rolników otrzymała
dziesięcioletnie umowy dzierżawne. Za dzierżawę ziemi rolnicy będą płacić ustaloną w
umowie kwotą będącą ryn-

List do redakcji

kową równowartością ceny
pszenicy. Rolnik który wydzierżawił ziemię za np. 156 kg
pszenicy za hektar płacić będzie agencji tyle ile w danej
chwili ta pszenica będzie kosztować. Agencja wystawiła do
przetargu 624 hektary ziemi.
Większość ziemi trafiła do rąk
rolników z gminy Radowo
Małe. 182 hektary trafiły do rąk
farmera z Nowogardu, który
Łobez, dnia 01.09.2006 r.

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka”
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zarząd Spółdzielni wbrew
Uchwale Nr 17/06 z 23.06.06 r., a w szczególności par. 1 pkt 2 nie zmienia swoich
uchwał i nie informuje Sąd Apelacyjny w Szczecinie o przyporządkowaniu
piwnic jako części przynależne do lokali mieszkalnych. Spowodowałoby to umorzenie powództwa przed sądem.
W zawiadomieniu z Sądu Apelacyjnego pismem z dnia 22.08.06 r. o terminie
rozprawy na 27.09.06 r. otrzymałem również oficjalne i aktualne stanowisko
Zarządu Spółdzielni na apelację, w której to Zarząd nie zgadza się na przyporządkowanie piwnic jako części przynależne do lokali mieszkalnych. Uważam,
że Zarząd winien podjąć odpowiednie uchwały w terminie niezwłocznym zgodnie z Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z 23.06.06 r. i zawiadomić Sąd Apelacyjny w Szczecinie.
Antoni Moroz
Do wiadomości:
1. Przewodniczący Obrad pan J. Mechliński
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Z. Pudełko
3. Prasa lokalna
REKLAMA

jednak zarejestrowany jest jako
rolnik w Radowie i mógł brać
udział w przetargu.
W ostatniej chwili wycofano z
przetargu dwie działki leżące w
Gostominie.
- Myślę, że rolnicy powinni być
zadowoleni z wyników przetargu.
Większość z chętnych została dopuszczona i nasi rolnicy zwiększą
stan swojego posiadania – mówi
radny Stefan Remiśko, biorący
udział w komisji przetargowej,
jako przedstawiciel gminy. (gp)
Sprostowanie
W poprzednik numerze mylnie
podaliśmy wielkość wystawianego
na przetarg areału ziemi. Napisaliśmy również o kupnie ziemi (powinna być dzierżawa). Za pomyłkę
przepraszamy. Wynikła ona z błędnych informacji jakie uzyskaliśmy z
ANR w Nowogardzie.
(r)
REKLAMA

Jestem przedsiębiorcą i krew
mnie zalewa, jak patrzę na remont
placu przy urzędzie. Gdyby robiła to firma, to przy takim podejściu do pracy chyba żaden z tych
pracowników nie pracowałby
dłużej niż kilka dni. Kto ich nadzoruje z urzędu? To, że jest to
robione tańszym kosztem to zwykłe oszukiwanie i mamienie ludzi.
Przecież ktoś ich zatrudnia i dostają jakieś pieniądze, więc nie
pracują za darmo. CIS dostaje pieniądze od wojewody i gmin, ale
nadal to są nasze pieniądze z
podatków. Przedsiębiorca zasuwa cały dzień, świątek, piątek i
niedzielę, by zapłacić podatki, a
później ktoś je lekką ręką rozdaje.
To nie jest taniej, ale drożej. Jak
nie chce im się pracować, to niech
idą do opieki. Czego się nauczą?
Dalej tego, że czy się stoi, czy się
leży, wypłata się należy. Ale czego mogą się nauczyć przy takim
burmistrzu i jego urzędnikach?
REKLAMA
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Depol na sesji rady w Resku

(RESKO) Powakacyjna sesja rady
w Resku zapowiadała się na dość krótką
i niezbyt ciekawą. Radni mieli do podjęcia jedynie dwie uchwały. Podczas
omawiania uchwały dotyczącej przedłużenia umowy najmu z firmą Depol,
dotyczącej budynku przy ulicy Kieleckiej 17 doszło jednak do gorącej dyskusji o stanie gminnego mienia i sposobach
jego zarządzania. Dyskusję wywołało
pytanie radnej Ireny Makuch, dotyczące zobowiązań firmy wobec gminy.
- Firma zalega z płatnościami za
wynajem budynku przy ulicy Monte
Cassino. Stan ten trwa od początku tego
roku – poinformowała zebranych
skarbnik gminy.
Ta informacja wywołała konsternację i oburzenie części radnych i zaproszonych gości. Dyskusja przerodziła
się w dysputę o stanie mienia komunalnego i powinnościach burmistrza.
- Z tego co pamiętam umowa pozwala na wypowiedzenie najmu jeżeli
firma zalegać będzie z płatnościami dłużej niż dwa miesiące. Właściciel firmy
mówił, że może zrezygnować z tego
budynku. Także dziwię się, że burmistrz nie wystąpił jeszcze o rozwiązanie umowy i podjęcie działań zmierzających ku jego sprzedaży, bądź zagospodarowaniu. Nie jestem przeciwko
tej firmie ale mam uzasadnione obawy.
Przepisy dotyczące najmu mówią, że
wynajmujący może po dwóch latach
kupić nieruchomość bez przetargu.
Myślę, że ten budynek jest mu zbędny
i sam właściciel deklarował to na sali.
Budynek i tak stoi pusty i można by go
jakoś wykorzystać. Popieram przedłużenie umowy najmu na budynek przy
Kieleckiej. Popieram rozwój tej firmy
ale z tym budynkiem należy coś zrobić
– zabrał głos radny Adam Seredyński.
- Miałem kilku kontrahentów, którzy oglądali ten budynek. Żaden z nich
jednak nie wyraził chęci jego kupna.
Mamy również problem ze sprzedażą
budynków przedszkola i starej szkoły
na “Wichrowych Wzgórzach”. Teren,
na którym leży szkoła być może uda się
nam sprzedać, jednak sam budynek jest
w takim stanie, że konieczny będzie
jego remont. Budynek po przedszkolu
wyceniliśmy wraz z terenem na 392
tys. zł. chcieliśmy ten budynek sprzedać pod dom spokojnej starości, jednak
zainteresowany stwierdził, że może
pozyskać taki budynek taniej na Kaszubach. Będziemy negocjować i być
może uda się go nam sprzedać ale nie ma
co się oszukiwać. Taki sam problem
będzie ze sprzedażą budynku przy
Monte Cassino. Przebudowanie go na
mieszkanie będzie wymagało sporych
nakładów – burmistrz Reska przedstawił sytuację mienia komunalnego.
- To co pan mówi to po prostu
śmieszne. Budynek w tej chwili jest
zamknięty i nikt go nie pilnuje. Zastanawiam się po co sprzedajemy to co
mamy jeszcze dobre. Można przecież
go zagospodarować korzystając z unijnych funduszy stwierdziła radna Irena
Makuch.
- Konkretnie co, pani radna? – przerwał wystąpienie radnej burmistrz.
- To nie jest moja kwestia. Ten dzierżawca zalega nam. Była umowa, według

której możemy wypowiedzieć dzierżawę. Ten budynek ponownie może znaleźć się w naszych rękach i możemy go
wykorzystać – kontynuowała radna.
- To co pan mówi panie burmistrzu
jest po prostu żenujące. Dzierżawca nie
płaci i mówi, że może zrezygnować z tej
nieruchomości, a pan nie wie co zrobić.
Nie wywiązuje się pan ze swoich obowiązków – powiedział radny Seredyński.
- Przedmiotem tej uchwały jest budynek na Kieleckiej, a nie na Monte
Cassino. Dobrze, że szanowni przedmówcy mieli okazję do zaprezentowania swoich wizji na rozwój gminy ale
zajmijmy się tą uchwałą. Firma rozwija
się i nie widać żadnych oznak jakiegoś
mataczenia. Mówienie, że oni nie płacą
jest wprowadzaniem w błąd. Firma nie
uchyla się od zapłaty, a występuje o jej
prolongowanie i ma do tego prawo –
zauważył radny Ryszard Kosmala.
- Zgadzam się z radnym Kosmalą.
Skoro nie ma postępowania komorniczego wobec firmy, to nie ma o czym
mówić i zajmijmy się tą uchwałą –
stwierdziła przewodnicząca Barbara
Basowska.
- Widzę, że księgowością gminy
kieruje pan radny Kosmala i pani przewodnicząca Basowska. Chciałbym jednak wiedzieć jakie są dokładnie zaległości firmy wobec gminy? – drążył radny
Seredyński.
- Czynszu nie płaci od stycznia.
Firma jest winna gminie 3 tys. zł za
magazyn i 7,9 tys. zł za biurowiec, plus
podatek – odpowiedziała skarbnik.

- Trzeba to rozwiązać i pomóc tej
firmie uwolnić się od tego długu – powtarzał radny Seredyński.
Dyskusję zakończył burmistrz Olszewski, dość cierpliwie wysłuchujący
wypowiedzi radnych
- Radni nie mają uprawnień do takich
wniosków i wchodzicie w moje kompetencje. Możemy zamienić się rolami jeżeli chcecie państwo radni. Jest wielu
takich w Resku, którzy mają dziesięć
razy większe zadłużenie i żaden z radnych nie interesuje się tym. Wydzierżawiliśmy ruinę. W tej chwili mamy hale
wartą ponad 100 tys. zł. Właściciel tej
firmy inwestuje i nie rozbija się drogimi
samochodami. Jak mam zarządzać mieniem gminy, gdy panuje tu taka atmosfera. Firma może się przecież przenieść, a
z tego co wiem mieli korzystne propozy-

cje z Łobza. Dług jest niewielki im w
każdej chwili ściągalny – możemy przecież zając minie firmy.
- Nie życzę sobie by mówiono mi na
sesji w jaki sposób mam zarządzać
gminnym mieniem. Radny może to zrobić w wolnych wnioskach. Takie pomysły o jakich tu słyszę były realizowane
już 20 lat temu i nic z tego nie wyszło
– dodał.
W odpowiedzi radny Seredyński
przypomniał burmistrzowi o obowiązku kontrolowania władzy wykonawczej, jaki powinna spełniać rada. Dyskusję zamknęło zdecydowane wystąpienie przewodniczącej Basowskiej,
która mimo sprzeciwu radnej Makuch,
przeszła do głosowania nad uchwałą.
Uchwała przeszła jednogłośnie.
(gp)

Szpital w Resku

Premier za powiatem ³obeskim

(POWIAT) Trwająca od chwili
powstania powiatu łobeskiego sprawa reskiego szpitala zdaje się być
bliska swego rozwiązania. Nigdy
dotąd w dotychczasowym sporze
powiat łobeski nie był tak blisko rozstrzygnięcia sporu na swoją korzyść. Takie wrażenie można odnieść po wystąpieniu starosty Haliny Szymańskiej podczas środowej
sesji rady powiatu w Łobzie.
- Udało mi się doprowadzić do
spotkania z panem premierem. Rozmowa trwała dziesięć minut. Premier obiecał, że nie podpisze ostatecznej decyzji bez rozmowy ze
mną. Argumenty, które przedstawiłam premierowi spowodowały

umieszczenie przez niego na
piśmie adnotacji: „rozstrzygam na korzyść
powiatu
łobeskiego”. Jeszcze dzisiaj będziemy się dowiadywać kiedy
nastąpi nowa decyzja – poinformowała zebranych.
Wystąpienie
starosty dwukrotnie przerywane było brawami. Po jej wystąpieniu głos zabrał
Wiesław Bernacki.
- Likwidator już próbował zorganizować przetarg, w wyniku którego jednak nie udało mu się znaleźć nabywcy
na majątek szpitala. Twierdzę, że nie
uda mu się to, ponieważ cena jaką oferuje, mająca pokryć zadłużenie szpitala jest za wysoka. Równolegle firma
“Intermed” zabiega wszelkimi możliwymi metodami, aby Stargard wydzierżawił im na kolejne trzy lata budynki szpitala. Z tego co wiemy, pan
likwidator szuka specjalnie powodów
do nie przedłużenia tej umowy. Pan
Kargul wystąpił z pismem do Stargardu. NFZ przyjmuje do końca września
oferty i jeżeli „Intermed” nie wykaże

się prawem do lokalu, wówczas fundusz nie podpisze z nim umowy o
świadczenie usług medycznych i w
rezultacie nasz powiat zostanie pozbawiony tego typu świadczeń.
Dlatego na zebraniu zarządu powiatu postanowiliśmy poprzeć pana
Kargula. Uznaliśmy, że trzeba poprzeć osobę, która gwarantuje nam
bezpieczeństwo i świadczenia usług
zdrowotnych. Czekamy teraz jak do
tego odniesie się zarząd Stargardu.
Jeżeli nie podpiszą umowy, traktować będziemy to jako działania przeciw bezpieczeństwu medycznemu
mieszkańców powiatu łobeskiego, a
to doprowadzi do postępowania
procesowego – przedstawił sytuację
wicestarosta.
- Jakie problemy mogą nas jeszcze spotkać w przejęciu szpitala,
szczególnie ze strony Stargardu? –
zapytał jeden z radnych.
- W najgorszym przypadku sprawa może trafić do NSA. Ważne jest
również kiedy otrzymamy decyzję
od premiera. Mam również prośbę do
rady, aby rozwiązać problem funkcjonowania służby zdrowia w powiecie łobeskim jeszcze w tej kadencji.
Gdy zapadnie decyzja powinniśmy
być gotowi do podjęcia odpowiednich działań – odpowiedziała Halina
Szymańska.
(gp)
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Desperat chcia³ skoczyæ
z komina ZEC
(ŁOBEZ) Wczoraj zdesperowany
mężczyzna wszedł na komin Zakładu
Energetyki Cieplnej i zagroził, że skoczy, jeżeli nie przyjedzie do niego kobieta, z którą spotykał się ostatnio.
Był kwadrans po dziewiątej rano.
Policja odebrała telefon i usłyszała o
zdarzeniu od samego desperata, który
zadzwonił na komendę z komórki.
Domagał się, by policja sprowadziła
do niego kobietę, z którą ostatnio
przebywał, bo w przeciwnym razie
może skoczyć.
W szybkim czasie pod komin ZEC
przybyli policjanci, straż pożarna i
pogotowie ratunkowe. Szef Wydziału
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łobzie komisarz Andrzej Sarnowski podjął z desperatem negocjacje za
pomocą telefonu komórkowego. Odszukano i ściągnięto wskazaną kobietę.
Wkrótce okazało się, że desperatem
jest 31-letni mieszkaniec Płotów, który
zakochał się w mieszkance Łobza. Ta
jednak po pewnym czasie nie chciała się
z nim już spotykać. Dzień wcześniej
rozstała się z nim i już wtedy doszło do
próby samobójczej z jego strony, gdyż
najadł się tabletek. Interweniowało pogotowie i mężczyznę odratowano. Teraz postanowił wejść na komin...
W pewnym momencie, podczas
negocjacji, mężczyzna zasłabł i zawisł
na rusztowaniu okalającym komin.
Strażacy wypuścili 25-metrową drabinę, ale okazała się za krótka. Wspiął się
do niego po metalowej drabinie przy-

mocowanej tam na stałe do komina zastępca komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Łobzie kapitan Marek Bukato. Desperata zawieszono na specjalnych szelkach i z pomocą strażaków
asp. Sławomira Kowalskiego i Artura
Mazurka spuszczono na dół. Kobieta
tylko przez chwilę mogła z nim porozmawiać w karetce i zaraz został odwieziony do szpitala w Gryficach.
Całe zajście obserwowało kilku pracowników ZEC.
- Panie, to już drugi. Dwa lata temu
było podobne zdarzenie. - powiedział
nam jeden z nich.
- Na gorąco zrobiliśmy wniosek
do ZEC o zabezpieczenie komina
przed możliwością wejścia na niego
osób niepowołanych. - powiedział
nam po południu kom. Sarnowski. To
aż dziwne, że wcześniej nikt o tym
nie pomyślał, tym bardziej, że nie był
to pierwszy przypadek.
KAR

Wojewoda wzywa, radni ignoruj¹

Liberum veto kilku radnych
(DOBRA) Na ostatniej sesji tutejszej rady miejskiej po raz drugi
stanęła sprawa podwyżki pensji
burmistrz Barbary Wilczek. To za
sprawą wojewody, który wezwał
radnych do podjęcia uchwały, która by dostosowała najniższe wynagrodzenie burmistrza do obowiązujących przepisów.
Przypomnijmy, że poprzednia
uchwała nie weszła w życie, gdyż
nie uzyskała większości w radzie.
REKLAMA

Wtedy 4 radnych było przeciw, a 4
za (pozostali wstrzymali się od głosu). Teraz wynik był ten sam – remisowy, ale w stosunku 6:6. Oznacza to, że radni opozycyjni wobec
burmistrz Wilczek zignorowali wezwanie wojewody i obowiązujące
przepisy. Jasno wyraził to radny
Grzegorz Krzemień, który powiedział, że jego wyborcy nie zgadzają
się na podwyższenie uposażenia, a
skoro wolno mu głosować, to będzie przeciw. Przeciw była cała

opozycyjna grupa z radnymi Bąkiem, Osuchowską, Wojciechowską, Miłkiem. Grzegorz Wasilewicz i pięciu radnych zagłosował
za projektem uchwały. Nie uzyskali
oni jednak większości i uchwała
nie została podjęta.
- Co teraz będzie? - pytali zdezorientowani goście. Nikt na to pytanie nie umiał odpowiedzieć.
Prawdopodobnie uchwałę wprowadzi w życie zarządzeniem sam
wojewoda.
KAR
REKLAMA

REKLAMA
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 1.09.2006r.
P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni: Piekarza, Cukiernika, Technika technologii żywności. Tel.
(091)3914-548
Firma Handlowo-Usługowa
“Trójka” w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel. (091)
397-16-54
EURO –TRANSPORT Gryfice zatrudni: Kierowcę kat C+E Tel. (091)
384-25-27
Gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Resku zatrudni: Nauczyciela języka niemieckiego,
Nauczyciela języka angielskiego
Tel. (091) 395-17-40
Jeronimo Martins Dystrybucja
S.A. (sklep Biedronka) zatrudni:
Kasjerów handlowych Tel. 0 696-0000-47
„Imotrel” w Resku zatrudni: Wyplataczy koszy Tel. (091)3951-758
„Swedwood” w Resku zatrudni:
Operatora maszyn stolarskich Tel.
(091)579-0700

Z ¯YCIA POWIATU
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Alicja Rudzka zast¹pi³a Halinê Chojnack¹

Nie ma biblioteki pedagogicznej, jest filia CDiDN
(£OBEZ) Sam by³em
zaskoczony t¹ wiadomoœci¹
– w £obzie nie ma ju¿
biblioteki pedagogicznej,
jest filia CDiDN, a jego
kierownik pani Halina
Chojnacka podjê³a pracê
w gimnazjum.
Od 1 wrzeœnia zast¹pi³a j¹
pani Alicja Rudzka.

Sprawa wyjaśniła się bardzo
szybko. W lipcu 2004 roku Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
decyzją Sejmiku weszła w strukturę
Centrum Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli. Od 1 stycznia 2006 r.
nazwa łobeskiej filii Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
zniknęła z szyldów i pieczątek. Od
tego czasu nasza biblioteka jest filią
CDiDN. W związku z tą zmianą filia –
jako jedna z 7 wytypowanych z 13
ośrodków w województwie - dostała zadanie prowadzenia szkoleń dla
nauczycieli i kadry kierowniczej.
Tym sposobem nasi nauczyciele nie
będą musieli na szkolenia jeździć do
Szczecina. Zaoszczędzą na tym gminy, które pokrywały koszty ich dojazdów. W skład filii weszła również
biblioteka w Nowogardzie, skąd na-

Panie Halina Chojnacka i Alicja Rudzka
uczyciele będą mogli przyjeżdżać na
szkolenia do Łobza.
Z dniem 1 września nastąpiła
zmiana na stanowisku kierownika
filii. Do pracy w bibliotece w gimnazjum odeszła pani Halina Chojnacka,
a zastąpiła ją pracująca tutaj przez
osiem lat pani Alicja Rudzka. Jednak
pani Chojnacka nie rozstaje się do
końca z pracą w CDiDN. Przez rok
będzie jeszcze pracować tu na pół
etatu.
Nowością w pracy filii będą
wspomniane szkolenia nauczy-

cieli. Pierwsze rozpoczyna się już
12 września, a jego tematem będzie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
Zajęcia dla kadry kierowniczej
szkół zaplanowano na 26 września. Szkolenia będą prowadzić
konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli. Wszyscy zainteresowani szkoleniami mogą zgłaszać się
do filii lub po informacje pod nr
tel. 091 597 48 63 lub mailem:
lobez@cdidn.edu.pl
Kazimierz Rynkiewicz

TMR wspólnie z „Pstr¹giem”

Sprz¹taj¹ i zarybiaj¹ Regê

Utech Sp. z o.o. w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
501-503-003
USŁUGI TRANSPORTOWE Bogdan Smaga zatrudni: -kierowcę kat.
C+E Praca na terenie Polski. Tel.
(091)397-19-82 , Kom.: 0 663-791-100
lub 0 663-791-104
Oferty pracy spoza powiatu łobeskiego: Firma “Fosfan” w Szczecinie
zatrudni: Maszynistę lokomotywy
Ustawiaczy manewrowych Tel.
(091)453-83-94
„Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zatrudni w Szczecinie: Sprzedawców Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pośrednikami pracy
pok. nr 5
Inter Glob Sp. z o.o. z Koszalina
zatrudni: Zbrojarzy, Cieśli, Murarzy, Tynkarzy Praca na terenie Warszawy, pracodawca zapewnia zakwaterowanie. Tel. 888-984-458.

(£OBEZ) Pisaliœmy, ¿e nowo powsta³e Towarzystwo
Mi³oœników Regi bêdzie sprz¹taæ rzekê. Sprz¹ta³o,
a nie przeszkodzi³ w tym nawet padaj¹cy deszcz.
Sprzątanie odbyło się 26 sierpnia i wzięło w nim udział 20 wędkarzy z TMR oraz Koła Wędkarskiego Pstrąg. Wysprzątali odcinek
rzeki od wodospadu przy nadleśnictwie do przystani kajakowej w
Uniemiu. Rega okazała się bardzo
zanieczyszczona, gdyż wędkarze

wyciągnęli z niej 42 worki, każdy o
pojemności 120 litrów, śmieci, a
wśród nich były takie znaleziska
jak części od karoserii, wykładzina,
masę butelek plastikowych i puszki. Worki zostały złożone w trzech
miejscach nad rzeką i mają być
odebrane przez urząd miejski.

Oczyszczając Regę TMR zarobiło około 700 zł, które ma otrzymać od Unii Miast i Gmin Dorzecza
Regi w Gryficach. Wcześniej zebrali od sponsorów prawie 10 tys.
zł, która to suma w całości będzie
przeznaczona na zakup narybku
lipienia, którym Rega zostanie zarybiona na początku października. W ubiegłym roku narybkiem za
12 tys. zł zarybiono Regę pstrągiem. Widać, że jak się chce, to
można.
KAR
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Sytuacja rolnictwa w powiecie ³obeskim c. d.

Bieda rodzi biedê

(POWIAT) Trwaj¹ca w lipcu
susza zrównowa¿ona
zosta³a ci¹gn¹cym siê teraz
okresem opadów. Taka
równowaga nie jest na
rêkê naszym rolnikom,
którzy w tak¹ pogodê nie
mog¹ wykonaæ ¿niw. Straty
spowodowane brakiem
wody powiêkszaj¹ siê teraz
z powodu jej nadmiaru.
Straty i struktura upraw
W powiecie zebrano 67,2% plonów.
Najgorzej wypadła gmina Łobez. Największe straty ponieśli rolnicy siejący
zboża jare. Straty w ziemniakach mogą
wynieść nawet 60% w stosunku do roku
poprzedniego. Jeszcze większe, 75 –
procentowe straty poniosą rolnicy
uprawiający kukurydzę. Znaczne straty poniosą również hodowcy bydła.
Większość łąk została w ciągu miesiąca
po prostu wypalona. Pod koniec roku
brakować może zbóż konsumpcyjnych; zbiory zbóż przemysłowych
wypadły stosunkowo dobrze. Takie
zbiory klasyfikują nas na poziomie lat
60 – tych ubiegłego wieku.
Największe straty ponieśli drobni
rolnicy prowadzący gospodarkę ekstensywną, opartą na tanich, głównie
jarych zasiewach. Inaczej przedstawia
się u rolników dysponujących większymi środkami i prowadzących gospodarkę intensywną. Ci ponieśli
mniejsze straty, a niektórzy mogą nawet mówić o zyskach. Strukturę rolnictwa w powiecie odzwierciedla mocno
fakt przewagi zbóż jarych nad uprawami ozimymi. Proporcje są bardzo niekorzystne i wynoszą 70% do 30%. Przewaga takich zasiewów wynika ze stosowania programów rolno – środowiskowych, które obejmują biedniejszych
rolników, otrzymujących dopłaty w
zamian za sam fakt uprawy ziemi. Czynią to najmniejszym kosztem i stosują
tanie jare zasiewy.
- Niektórzy wolą żyć z dopłat i siać
byle co. W powiecie mamy 35% takich
gospodarstw. To nam zrobiły tego typu
dopłaty. Jest to po prostu socjal. Tych
rolników nie stać będzie w większości
przypadków na dokonanie zasiewów.
Bieda rodzi biedę – tak komentował 30
sierpnia sytuację w rolnictwie obecny
na komisjach i sesji łobeski przedstawiciel WODR w Barzkowicach Tadeusz
Brzozowski.
Stanu klęski nie ogłoszą
Trudno też oczekiwać konkretnej
pomocy dla rolników ze strony władz,
które po prostu nie mają pieniędzy. Na
ogłoszenie stanu klęski żywiołowej nie
ma również co liczyć. Temat ten nie

został poruszony na ostatniej sesji powiatu. Na jednej z komisji radni negatywnie wypowiadali się o pomyśle
zwrócenia się do wojewody z prośbą o
ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w
powiecie.
- Wojewoda i tak tego nie zrobi, a
zgłaszanie takiego wniosku to tani
chwyt przed wyborami – mówił jeden
z radnych Komisji Bezpieczeństwa i
Rozwoju Gospodarczego.
- Myślę, że można z tym jeszcze
poczekać. Nie dysponujemy bowiem
jeszcze pełnymi danymi – stwierdził
Zbigniew Pałubiak.

Pomoc dla rolników
Ogłoszenie stanu klęski zwiększyłoby zakres pomocy dla rolników. Tak
jest przynajmniej w teorii. O pomocy
rządu dla rolników mówił wicepremier
Andrzej Lepper.
- Straty jakie ponieśli rolnicy w
naszym powiecie szacujemy na jakieś
18140 tys. zł. Oferta wicepremiera
wynosi 300 mln. Widać dobrze co jest
ona warta, skoro tylko w naszym powiecie straty są tak znaczące. – mówił
Tadeusz Brzozowski.
Straty poniesione w tym roku mają
zrekompensować kredyty klęskowe. W
powiecie łobeskim wystąpiło o nie 175
rolników. Oprocentowanie tych pożyczek wynosi 1,2%. Resztę oprocentowania spłaca państwo poprzez swoje
agencje. Udzielenie kredytów zależy
jednak tylko i wyłącznie od banków,
które będą oceniać zdolność kredytową
każdego z gospodarstw. Banki nie są
fundacjami charytatywnymi i udzielać
będą kredytów jedynie tym, których na
to stać. Już po samej ilości wniosków
można stwierdzić, że tego typu rekompensata dotyczyć będzie teoretycznie
42,3% wszystkich strat. Reszta rolników, w większości tych najbiedniejszych, nie otrzyma prawdopodobnie
żadnej większej pomocy. Sytuację pogarsza jeszcze brak ziarna na zasiewy.
Wielu mniej zamożnych rolników obsieje swoje pola niedawno zebranym
zbożem, które w przeważającej mierze
jest niskiej jakości i przyszłoroczne
plony staną również pod znakiem zapytania. Można tu za panem Brzozowskim
powtórzyć, że „bieda rodzi biedę”.

Tadeusz
Brzozowski
Największy wpływ na stan strat ma,
jak widać wyżej, rozdrobnienie rolnictwa, a co za tym idzie duży udział tanich,
najbardziej narażonych na suszę upraw.
Stan rozdrobnienia przez lata był utrzymywany przez odpowiadających za rolnictwo polityków. Trwający obecnie proces scalania gruntów, mający niedawno
miejsce w Radowie Małym, mógł nastąpić już dawno, w latach, gdy staliśmy u
progu transformacji. Wówczas to nikomu
nie przyszło do głowy uwłaszczanie
miejscowych rolników. Tereny należące
do pegeerów stały się własnością skarbu
państwa, który był odtąd własnością kilku, a nie jak dotychczas jednej partii.
Czym można bowiem nazwać zmiany na stanowiskach dyrektorów agencji
zarządzających mieniem państwowym,
następujące po każdych wyborach, jak
nie przejmowaniem własności? Czym też
jest utrzymywanie na stanowiskach ludzi, którzy nie sprawdzają się, a dzięki
przynależności politycznej utrzymują
się na stanowiskach? Przykładów nie
trzeba szukać daleko. Kilka miesięcytemu
radni powiatu łobeskiego jednogłośnie
obronili swojego kolegę przed wypowiedzeniem umowy o pracę, mimo, że ten jako

kierujący miejscowym oddziałem ANR
wzbudzał wściekłość swoimi postępowaniami miejscowych rolników i swoich
przełożonych. Być może teraz następujące uwłaszczenie zmniejszy zakres tych
patologii i uzdrowi sytuację w rolnictwie.
Jedynie duża i średnia własność może
przetrwać w rolnictwie, które chociaż tak
odgórnie sterowane, poddane jest przecież
regułom rządzącym rynkiem.
Utrzymywanie stanu rozdrobnienia
rolnictwa w imię szczytnych haseł o
ekologii i ratowaniu wsi kłóci się niestety
z rachunkiem ekonomicznym. Nie jesteśmy zbyt bogatym krajem i jeżeli pójdziemy śladem innych państw unii, które w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat
wpompowały ogromne pieniądze w rolnictwo, a teraz borykają się z żółwim
tempem rozwoju, szybko możemy się
pogrążyć. Przyszłością naszego rolnictwa wydaje się być wyspecjalizowana
uprawa, na dużych areałach i związana z
przemysłem produkującym paliwa.
Warto dodać, że ci którzy jeszcze
niedawno byli przeciwko biopaliwom, teraz stają się beneficjantami
rozwijającego się powoli rynku paliw
organicznych.
(gp)

Pomys³ na przedszkola wiejskie

Jest w Siedlicach, będzie w Karwowie
(POWIAT) Już niedługo w naszym powiecie w dwóch wsiach będą
działały przedszkola. Do już funkcjonującego przedszkola w Siedlicach
dołączy placówka w Karwowie.
Projekt Małe Przedszkole w
każdej wsi prowadzony przez Federację Inicjatyw Oświatowych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po-

wstał w odpowiedzi na lukę polskiego
systemu edukacji. System nie dysponuje obecnie ogólnopolskim programem,
który zapewniałby dzieciom wiejskim
taki sam dostęp do edukacji przedszkolnej jak dzieciom w miastach. Od
marca w województwie zachodniopomorskim działają już dwa Małe Przedszkola, w Lubieniowie i Siedlicach. Projekt Małe Przedszkole w Każdej Wsi
zakłada stworzenie alternatywnej for-

my edukacji przedszkolnej, która będzie pełniła rolę ośrodków edukacyjnych dla najmłodszych. Duży udział
w ich tworzeniu mają stowarzyszenia
i rodzice. Do końca 2007 roku powstanie 65 Małych Przedszkoli, w
Zachodniopomorskim – 12. We wrześniu powstanie ich 10, w tym jedno w
Karwowie, dzięki zabiegom sołtysa
wsi pani Bożeny Zareckiej. Więcej o
tym napiszemy wkrótce.
(r)
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Reskie inwestycje za unijne pieni¹dze

Bêd¹ przystanie kajakowe

(RESKO) Gmina
rozpoczê³a ostatnie
zaplanowane w tym
roku inwestycje
budowlane.
Ku końcowi zmierza
remont budynku biblioteki. Odnowiony został
dach, wymieniono stolarkę. Całość inwestycji
kosztowała 150 tys. zł. Pracę wykonała firma „Zubik”.
Rozpoczęto również budowę
dwóch przystani kajakowych. Pracę
będzie wykonywać, wyłoniona w
drodze przetargu, reska firma „Mę-

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Resko.
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 644/
26 o powierzchni 647 mkw. położona w mieście Resko przy ulicy Leśnej
49, posiadająca księgę wieczystą KW Nr 4322 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza - 14.628,00 złotych (w tym podatek VAT 22 %)
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 10.00
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

tel”. Wartość umowy wynosi 400
tys. zł.
Koszt netto wymienionych inwestycji jest w 80 proc. pokrywany
z pieniędzy uzyskanych z europejskiego Funduszu Odnowy Wsi. (gp)

Powsta³o Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wêgorzyna

Wizja Wêgorzyna
przyjaznego ludziom
m³odym
(WÊGORZYNO) 31 lipca br.
kilku wêgorzynian powo³a³o
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wêgorzyna. Stawia
ono sobie ambitne cele
aktywizacji ludzi m³odych.
Podstawowym celem stowarzyszenia ma być zaktywizowanie środowiska młodych ludzi, którzy zdecydowali
się związać swoją przyszłość z gminą i
miastem Węgorzyno.
- Chcemy zabierać głos w sprawach
istotnych dla rozwoju gminy, chwalić to
co dobre, ganić to co szkodliwe dla
mieszkańców. Chcemy mieć wpływ na
to, co się tu dzieje. Pragniemy nawiązać
współpracę szczególnie ze środowiskami wiejskimi, dlatego liczymy na
kontakt z młodymi ludźmi zamieszkałymi na terenie gminy. Zapraszamy do
współpracy i wymiany poglądów. - tak
opisał wstępnie jego cele jeden z założycieli i pełnomocnik stowarzyszenia
mgr inż. Paweł Bot, z którym można się
skontaktować w sklepie „Bocik” przy
ul. Runowskiej 2.
Założycielami członkami są także
Tomasz Mielcarek, Justyna Wolter
Mielcarek, Piotr Bot i Katarzyna Buczek. Członkami są też Ewa Dmochowska, Barbara i Tomasz Kolasińscy oraz
Robert Acman.
- W skład stowarzyszenia
wchodzą osoby, które mają wspólna
wizję Węgorzyna przyjaznego ludziom młodym, otwartego na ludzi
przedsiębiorczych i dbającego o ogół
mieszkańców, a nie tylko interesy
„pewnych grup” - wyjaśnia Bot.

tygodnik łobeski 5.09.2006 r.

2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 234/
34 o powierzchni 388 mkw. położona w mieście Resko przy ulicy Mjr. H.
Sucharskiego 27, posiadająca księgę wieczystą KW Nr 5068 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza - 12.640,00 złotych (w tym podatek VAT 22 %)
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 10.15
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
3. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 73/1
o powierzchni 0,10 ha położona we wsi Dorowo, gm. Resko nie posiadająca księgi wieczystej z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową.
Cena wywoławcza - 5.350,00 złotych (w tym podatek VAT 22 %)
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 10.45
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
4. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, oznaczona
numerem geodezyjnym 424/1o powierzchni 112 mkw. położona w mieście
Resko przy ulicy Młyńskiej, nie posiadająca księgi wieczystej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi.
Cena wywoławcza - 8.900,00 złotych (zw. z podatku VAT)
Nieruchomość znajduje się na obszarze podlegającym ochronie
prawnej tj. na terenie Starego Miasta w Resku, które wpisane jest do
rejestru zabytków /dec. Nr 78 z dnia 27.02.1956 r., KL.V-0/62/56/, w
związku z powyższym projekt zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 11.00
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
5. Nieruchomość rolna oznaczona numerem geodezyjnym 8/32 o
powierzchni 30,0739 ha położona we wsi Komorowo, gm. Resko posiadająca księgę wieczystą KW Nr 12598 z przeznaczeniem na cele rolne (grunty
położone są w strefie ochronnej składowiska odpadów komunalnych).
Cena wywoławcza - 163.000,00 złotych (zw. z podatek VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 11.15
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Zapytaliśmy, czy powstanie stowarzyszenia ma związek z wyborami i
czy stowarzyszenie weźmie udział w
wyborach, wystawi kandydatów lub
poprze kogoś.
- Stowarzyszenie jako organizacja
nie będzie startowało w wyborach. Jeżeli natomiast członkowie zechcą
utworzyć komitet wyborczy, to mają
do tego pełne prawo. Jeśli zaś chodzi o
poparcie innych kandydatów, to na
dzień dzisiejszy nie możemy się zdeklarować, gdyż nie wiadomo jeszcze,
kto będzie w wyborach startował. wyjaśnił pełnomocnik.
Co w najbliższym czasie zamierzają zrobić?
- Przede wszystkim chcemy dotrzeć z naszym stowarzyszeniem do
młodych ludzi. Uświadomić im, że ich
los jest w ich rękach. W przyszłości
myślimy o stworzeniu biura porad
obywatelskich opartego na wolontariacie. Wiemy, że istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na tego typu
działalność. - odpowiada Paweł Bot.
Czas pokaże, czy poradzą sobie z realizacją tych ambitnych planów. (r)

6. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, oznaczona numerem geodezyjnym 107/5 o powierzchni 317 mkw. położona w
obrębie Łosośnica, posiadająca księgę wieczystą 10813 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi.
Cena wywoławcza - 13.330,00 złotych (zw. z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 11.30
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy
tut. Urzędu do dnia 02.10.2006 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika,
który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na
poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy
sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe
Urzędu
Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką
geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez
sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.
Resko 04.09.2006 r.
Burmistrz Reska

tygodnik łobeski 5.09.2006 r.
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych
położonych na terenie miasta i gminy Resko
1. Lokal mieszkalny nr 6 położony w mieście Resko przy ulicy
Jedności Narodowej 23 o powierzchni 25,76 mkw., położony na
poddaszu składający się z 1-go pokoju i kuchni (stan techniczny
lokalu zły). Lokal mieszkalny położony jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 353/12 powierzchni 574 mkw. w
udziale do 44/1000.
Cena wywoławcza
- 10.400,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 11.45
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
2. Lokal mieszkalny nr 4 położony we wsi Lubień Górny 1 (pałac)
o powierzchni 59,05 mkw., położony jest na pierwszym piętrze składający się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju (lokal
wymaga przeróbek zgodnie z projektem). Do lokalu przynależne są
dwie piwnice o łącznej powierzchni 25,50 mkw. oraz pomieszczenie
gospodarcze o powierzchni 45,28 mkw. Lokal mieszkalny położony
jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1/1, 1/2 i 1/
3 o łącznej powierzchni 6775 mkw. w udziale do 104/1000.
Działki stanowiące park pałacowy wpisane są do rejestru zabytków pod nr 966, dec. 5340/3/82 z dn. 09.VI.1982r. a pałac pod nr
A-117 dec. 4200/3/0/2003 z dn.12.03.2003r. i podlegają ochronie
konserwatorskiej.
Cena wywoławcza
- 31.400,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 12.00
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
3. Lokal mieszkalny nr 5 położony we wsi Lubień Górny 1 (pałac)
o powierzchni 85,65 mkw., położony jest na pierwszym piętrze
składający się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i
schowka. Do lokalu przynależne są dwie piwnice o łącznej powierzchni 16,83 mkw. Lokal mieszkalny położony jest na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi 1/1, 1/2 i 1/3 o łącznej powierzchni 6775 mkw. w udziale do 82/1000.
Działki stanowiące park pałacowy wpisane są do rejestru zabytków pod nr 966, dec. 5340/3/82 z dn. 09.VI.1982r. a pałac pod nr
A-117 dec. 4200/3/0/2003 z dn.12.03.2003r. i podlegają ochronie
konserwatorskiej.
Cena wywoławcza
- 24.800,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2006 roku o godz. 12.15
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do
dnia 02.10.2006 roku na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy
Gryfice O/Resko. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu
nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który
przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na
poczet ceny nabycia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu
wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.
Resko 04.09.2006 r.
Burmistrz Reska

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Pani Krystyna
Bas przesz³a
na emeryturê

(ŁOBEZ) Po 35 latach pracy w
łobeskim szkolnictwie polonistka,
pani Krystyna Bas przeszła na
emeryturę. Wczoraj, podczas
otwarcia roku szkolnego w gimnazjum została pożegnana przez
uczniów, dyrektora szkoły i burmistrza. Jak nam powiedziała, w tym
budynku przepracowała 22 lata,
wcześniej w szkole podstawowej
nr 3, później w gimnazjum. Dodała,
że na emeryturze zamierza wyzwolić się z uniformu nauczyciela, jaki
mimo woli się zakłada, wchodząc
przez tyle lat do szkoły; chce odzyskać wrażliwość i poczucie bycia kobietą, które stępiła trudna
praca z dzisiejszą młodzieżą.
Życzymy pani Krystynie – trochę
z zazdrością, bo nas też czasami
uwierają dziennikarskie uniformy by to się udało i by odnalazła równie pasjonujące sprawy poza
szkołą. Ale nie wierzymy, że nie
będzie tęsknić... W końcu wykonała jakieś dzieło w tym mieście. KAR

SZKO£A
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Gimnazjum rozpoczê³o kolejny rok szkolny

Po 7 klas
w rocznikach

(£OBEZ) Wczoraj 609 gimnazjalistów rozpoczê³o nowy
rok szkolny w Gimnazjum Integracyjnym w £obzie.
Otwarcie by³o skromne.

Wakacje ju¿ za 10 miesiêcy

(ŁOBEZ) W „Dwójce” rozpoczęcie roku szkolnego. Na zdjęciach uczniowie szkoły i rodzice
pilnie studiujący szkolne ogłoszenia i wykazy lektur.
(r)

Dyrektor pani Ewa Popławska przedstawiła nowym
uczniom zasady obowiązujące
w szkole, w tym dotyczące posługiwania się telefonami komórkowymi. Na lekcjach mają
być wyłączane, bo inaczej zostaną zarekwirowane i dopiero rodzice będą mogli je odebrać. Przypomniała, że do 15
września można składać wnioski o stypendia socjalne.
Burmistrz Marek Romejko
nagrodził absolwentkę Szkoły
Podstawowej nr 2 Anetę
Chrostowską, obecnie gimnazjalistkę, za zajęcie wysokiego
miejsca w konkursie profilaktyki alkoholowej.
Do klas pierwszych przyjęto 202 uczniów i będą oni

uczyć się w siedmiu klasach.
Łącznie uczy się tu 609 gimnazjalistów, po siedem klas w
każdym roczniku. Liczba ta
stale maleje, w tym roku o około 40.
Odeszła na emeryturę polonistka pani Krystyna Sola. Zastąpiła ją znana już uczniom
polonistka pani Joanna Marek,
która pracowała w bibliotece i
uczyła. Bibliotekę przejęła
pani Halina Chojnacka, dotychczasowa kierownik biblioteki pedagogicznej w Łobzie.
Pana Michała Marchewkę
uczącego fizyki, który wziął
urlop zdrowotny, zastąpiła pani
Anna Safaryn.
KAR
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Sesja rady miejskiej w £obzie
(ŁOBEZ) Juz dziś w urzędzie miasta i gminy w Łobzie odbędzie się
powakacyjna sesja rady miejskiej.
Radni zapoznają się ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu. Na sesji przedstawiona zostanie
również informacja dotycząca stanu
przygotowań jednostek oświatowych w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym.
Radni zajmą się zmianami w budżecie oraz określeniem limitu nowych licencji na przewóz taksówkami. Rozpatrzone zostaną także
uchwały dotyczące zasad wynajmu
lokali użytkowych oraz stawek za
wynajem mieszkań socjalnych.
Komisja rewizyjna powraca
Wcześniej na komisjach radni
pracowali nad wnioskami, które poruszone zostaną podczas sesji. Komisja poparła wnioski działającej
wcześniej komisji rewizyjnej. Radni
zmodyfikowali punkt czwarty końcowych wniosków. Mimo, że wcześniej gmina w oparciu o opinię
prawną rezygnowała ze zwrotu pieniędzy za nie wykonane usługi radni postawili wniosek o ściągnięcie
od firmy należności za zarządzanie
mieniem przez pracowników gminy.
Komisja uważa, że burmistrz wyneREKLAMA

gocjować z „Administratorem”
płatność za okres w którym pracownicy urzędu wykonywali na rzecz
firmy usługi. Na komisji budżetowej radni postawili również wniosek o poinformowanie Regionalnej
Izby Obrachunkowej o nieprawidłowościach dotyczących umowy
gminy z „Administratorem”.
Zarządzanie mieniem
komunalnym
Podczas sesji omówiona zostanie również kwestia sposobu zarządzania mieniem komunalnym.
- Na sesji przedstawiona zostanie
kalkulacja dokonana przez urzędników dotycząca ewentualnego przejęcia przez gminę zarządu nad mieniem

komunalnym. W przypadku takiego
rozwiązania musielibyśmy w oparciu
o majątek wykorzystywany przez
panią Janiec stworzyć swego rodzaju
wydział i uruchomić grupę remontową. Należy pamiętać, że w takim
przypadku poniesiemy koszty związane z utworzeniem nowych struktur.
Decyzję podejmą radni. Ja sam dochodzę do wniosku, że wcale nie będzie taniej – mówił na tydzień przed
sesją burmistrz Marek Romejko.
Radni na wspólnej komisji przygotowali jednak uchwałę zmieniającą sposób zarządzania mieniem
komunalnym. Radni na komisjach
opowiedzieli się za zarządzaniem
przez gminę i w takim kształcie będzie
ona poddana głosowaniu.
(gp)

£CT z³o¿y³o sprawozdanie
(ŁOBEZ) Podczas ostatniej sesji rady powiatu radni wysłuchali sprawozdania z działalności Łobeskiego Centrum Turystyki. Podczas komisji
dyrektor jednostki Grażyna Pacholska dokonała multimedialnej prezentacji
osiągnięć centrum i jego możliwości. Radni sprawozdanie przyjęli jednogłośnie. Podczas komisji padły głosy o braku większych imprez mających
wydźwięk na skalę powiatu. Radni narzekali również na niską frekwencję
podczas organizowanych przez centrum imprez.
Nikt jednak nie zwrócił uwagi na jakość organizowanych imprez i ich
odpowiednie nagłośnienie. Narzekanie na niską frekwencję brzmi trochę tak
jakby nasze społeczeństwo nie dorosło do tak wysublimowanej formy spędzania czasu, proponowanej przez centrum.
(gp)
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Wrêczenia
nominacji
dyrektorskich

(RESKO) Na początku sesji rady miejskiej w
Resku burmistrz Jan Olszewski wręczył nadania na
stanowiska dyrektorów
Bożenie Tomeckiej i Adamowi Szatkowskiemu.
Oboje nominowani piastować będą swe funkcje przez
najbliższe pięć lat.
(gp)
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Księgowa firmy „Administrator”
ujawnia piąty kosztorys
Jak już informowaliśmy w „Tygodniku Łobeskim” Nr 33 z dn.
16.08.2006 r. o sporządzeniu przez
firmę „Administrator” czterech kosztorysów powykonawczych remontowanych 17 balkonów, każdy na inną
sumę, we Wspólnocie Mieszkaniowej
Nr 8 przy ul. Szkolnej w 2005 r., pani
księgowa Anastazja Gawryluk przypadkowo ujawnia piąty kosztorys
wykonany na jeden balkon przez omawianą firmę pod nadzorem Zarządcy
pani Hanny Janiec. Całkiem przypadkowo skierowanym pismem do Zarządcy i gł. księgowej w innej sprawie
z dnia 22.05.2006 r. pani księgowa w
odpowiedzi z dnia 6.06.2006 r. informuje naszą Wspólnotę cytujemy:
pierwotna kwota remontu balkonów
została skosztorysowana po zakończeniu remontu w dniu 31.08.2005 r.
na sumę 15.574,99 zł i do takiej wysokości wystawiono fakturę. W stosunku do podpisanej Uchwały Nr 10/05
na 8.511,34 zł zawyża się sumę o
7.063,65 zł do kosztorysu ujawnionego. Na podstawie pisma z dnia
28.06.2006 r. Wspólnocie naszej tego
kosztorysu nie udostępniono.
Bardzo dziwnym zjawiskiem staje się fakt, że fakturami korygującymi
Nr FV Kor./12/05 z dnia 31.12.05 r.
oraz faktury korygującej Nr FV Kor./
1/2006 r. z dnia 28.02.06 r. ostateczne
rozliczenie na koniec roku 2005 zostało sprowadzone do sumy czwartego
kosztorysu 13.115,34 zł. Faktury lub
rachunku do akceptacji Wspólnoty nie
przedłożono, wymogi te są zawarte w
Załączniku nr 3 z dnia 21 kwietnia
2005 r. do zawartej Umowy o zarządzaniu nieruchomościami pomiędzy
Gminą a “Administratorem”. Jednocześnie informujemy, że w tych
13.115,34 zł znajdują się trzy balkony
na sumę 2.591,50 zł podlegające rozliczeniu z Gminą, za które do tej pory
Gmina nie zapłaciła i jest dłużnikiem
Wspólnoty, bo Zarządca lub księgowa
faktury na obciążenie Gminy nie wystawiły, a pieniądze z konta Wspólnoty pobrały; ciekawi jesteśmy na podstawie jakiego dokumentu. Pismo w tej
sprawie z dnia 31.07.06 r. - brak w
ogóle odpowiedzi.
Opisując to zdarzenie ciekawym
staje sie fakt, jak dalej informuje
Wspólnotę pani księgowa, cytujemy:
w roku 2005 za remont balkonów została pobrana należność do wysokości
13.800,00 zł. Dalej cytat: różnicę do
ostatecznej wielkości remontu
13.800,00 – 13.115,34 zł = 648,69 zł
rozliczyłam kompensując ją z naszą
należnością za zarządzanie za I kw.
2006 r., która należy się firmie. - koniec
obu cytatów. A zatem rodzi sie pytanie, dlaczego akurat w tym samym
okresie, nie wcześniej lub później,
pobiera się pieniądze akurat z funduszu remontowego 684,69 zł na zarządzanie; sprzeczne jest to z przezna-

czeniem i celowością pobranych środków. Znów można by postawić pytanie,
to w którym roku nastąpiło fakturowanie faktyczne sumy 13.800,00 zł bo daty
się nie ujawnia, i co ma ostatecznie suma
684,69 zł z I kw. 2006 r. do rozliczenia
balkonów za 2005 rok. Można by też
dociekać lub przypuszczać, że na sumę
684,69 zł mogła być wystawiona faktura
w innym okresie 2006 r. I jeszcze raz
pobrano faktyczne pieniądze na Zarządzanie - to daje dużo do myślenia.
To wszystko dotyczyło rozliczenia
i spraw finansowych, a teraz kilka przykładów w stosunku zawyżenia wszystkich kosztorysów powykonawczych.
Stawka na roboczogodziny jest zawyżona o 0,86 zł/r-g. - rozliczono 7,86 zł, a wg
Załącznika Nr 3 do Umowy pomiędzy
Gminą a Administratorem winna być
7,00 zł netto, koszt zakupu materiałów
w kosztorysach rozliczono 13,5%, winno być tylko 10% wg Załącznika. Zakup
materiałów winien być rozliczony wg
średnich cen, wzięto ceny wyższe, co
zapisano w kosztorysach w pozycji
panele winylowe po cenie 17,94 zł/
mkw., a później zmieniono na 16,77 zł/
mkw. - i to jest jeszcze drogo. W kosztorysach rozliczono izolbet, izolację przeciwwilgociową pod opierzenie blaszane,
której w ogóle nie zastosowano (pismo
w tej sprawie z dnia 15.05.2006 r. do wykonawcy i Burmistrza, brak odpowiedzi, ponaglenie z datą wykonania z dnia
10.07.2006 r. - brak wykonania i odpowiedzi). Do oryginalnych rusztowań
metalowych, cztery kondygnacje, dopisuje się bale i deski drewniane na sumę
90,60 zł - rozliczone w pierwszym kosztorysie, a potem na nasz protest i negocjacje wykreślono z pozostałych kosztorysów. Stawianie jednego przęsła
rusztowania o obmiarze 14,12 mkw
wykonuje się w granicach od 4.7443 do
4.8000 rob.godz. na jeden balkon. Spawanie prętów okrągłych do balustrad
balkonowych w ilości 10 szt. o grubości
fi 10 mm i wysokości 1 m wykonuje się
w granicach od 3.4398 do 3.7044 roboczo-godziny na jednym balkonie.
Skandalem jest branie piasku z piaskownicy dla dzieci, zanieczyszczonym
przez psy i koty do robienia zaprawy,
rozliczonym w kosztorysie pierwszym, a w następnych kosztorysach na
nasz protest wykreślono, ale za to dopisano w kosztorysie trzecim 153.0000 kg
zaprawy tynkarskiej nie istniejącej w
pierwszym i drugim kosztorysie oraz indywidualnym. Dokonano na pięciu balkonach dwukrotnego malowania, w tym
balkony Gminy – malowano tylko raz.
Ponadto zawyżono w pierwszym kosztorysie w porównaniu do drugiego obniżonego blacha ocynk 32.9000 kg na
157,92 zł, cement portlandzki 35 500.0000 kg na 155,00 zł, kształtowniki
walcowe 132.0000 kg na 351,12 zł oraz
wiele, wiele innych pozycji o mniejszych wartościach, ale dla naszej Wspólnoty ważnych. Nie zapłacono Wspólno-

cie za zdjętą i przywłaszczoną blachę
stalową z balustrad w ilości 512 kg x 0,47
zł jako złom na 240,46 zł oraz 172 kg
blachy ocynk rozdanej dzieciom za
sprzątanie i wynoszenie gruzu do pojemnika na śmieci, a rozliczono w kosztorysie jako odrębna wywózka. Pieniądze za sprzedaną blachę pani Zarządca
na zebraniu rocznym obiecała wpłacić na
fundusz Wspólnoty; pismo w tej sprawie z dnia 11.01.2006 r. - pieniędzy brak.
W taki oto sposób przedstawiają się
wszystkie wykonane kosztorysy przez
Technika Budowlanego pana Jarosława
Jaremkę pod nadzorem Zarządcy pani
Hanny Janiec i doradcy pana Jarosława
- Grażynę Wawrzołę.
Takie dwa wykazy zawyżonych i
dopisanych pozycji w kosztorysach
Wspólnota nasza przesłała na ręce pana
Burmistrza i odpowiedzialnej za rozliczenia i remonty pani kier. Infrastruktury Ewy Ciechańskiej. Brak pomocy ze
strony tych osób sprawujących nadzór
nad Zarządcą. Pomimo tylu błędów i nieprawidłowości na podstawie kierowanych pism do Urzędu, pan Burmistrz M.
Romejko żadnej decyzji w tej sprawie
nie podjął, okłamując Zarząd Wspólnoty przez obiecanki, których jak do tej
pory nie dotrzymał.
Odzwierciedleniem tego opisanego
faktu posłużymy się się protokołem
kontroli przeprowadzonej za lata 20022004 przez Najwyższą Izbę Kontroli w
Urzędzie Miejskim, na podstawie zapisu na stronach 34 do 37 jest zapisane
cytujemy: w wyniku oględzin ustalono
między innymi, że remonty dachów nie
zostały wykonane w całości – przecieki
dachów w miejscach remontowanych i
pozostałych, które nie były remontowane. Stwierdzono przypadki fakturowania robót nie wykonanych. Drugi
zapis cytat: w wyniku przeprowadzonej kontroli weryfikacji kosztorysów
pismem z dnia 24.06.2004 r. zwrócono
sie do Administratora Zarz. Nier. Hanny Janiec o zwrot kwoty 8.360,71 zł z
tytułu nadmiernie wycenionych prac
remontowych w okresie od marca do
grudnia 2002 r. W piśmie określono, że
różnica w wycenie powstała w wyniku
mylnie przyjętych pozycji w K.N.R,
błędnie przyjętych ilości materiałów
oraz w niektórych przypadkach z niedokładności w podaniu przedmiotów
robót. - koniec cytatu.
Jak z powyższego wynika, opisane
przez Zarząd Wspólnoty niedociągnięcia w kosztorysowaniu nie stanowią jakiejś wyjątkowej nowości dla
Zarządcy Hanny Janiec oraz Tech.
Budow. pana Jarosława Jaremko.
Można stwierdzić, iż jest to nagminne
stosowanie w każdym przypadku jakiegokolwiek remontu i sporządzonych dokumentów. Tak właśnie powstało to w naszej Wspólnocie, kosztorysu nie weryfikowano pomimo naszej prośby, dokumentu końcowego –
rachunku Wspólnocie nie przedłożono

do akceptacji, brak w ogóle; samowolnie pobrano pieniądze z konta, a
Urząd Miejski za pośrednictwem
pani kier. Infrastruktury Ewy Ciechańskiej i oczywiście Burmistrza
pana Marka Romejko nie widzi nic w
tym złego i nie wnosi pretensji co do
wykonania remontu trzech balkonów Gminy na sumę 2.591,50 zł –
taki tekst podała pani Ewa Ciechańska dla miesięcznika „Wiadomości
Łobeskie” z m-ca marca 2006 r.
Szanowni Wspólnotowcy i nie
tylko, Wspólnota Mieszkaniowa Nr
8 przy ul. Szkolnej na podstawie opisanych nieprawidłowości przy wykonanych remontach przez firmę
Administrator, zarządzaną przez
panią H. Janiec, zwraca się z apelem
do wszystkich - przyglądajcie się
wykonywanym remontom, przed
przystąpieniem żądajcie wstępnej
wyceny – kosztorysu, uzgadniajcie
na piśmie wszystko co jest możliwe,
a przede wszystkim końcowego rachunku, który winien być wystawiony w ciągu 14 dni po zakończeniu remontu, no i konieczna akceptacja, nie
dajcie się oszukiwać, jak to wykonano w naszej Wspólnocie i u sąsiadów
w posesji Nr 7.
Na zakończenie naszego pisma –
informacji, w oparciu o posiadane dokumenty apelujemy do panów Burmistrzów o wystąpienie do Najwyższej
Izby Kontroli o przeprowadzenie
kontroli za obie kadencje urzędowania
pani Hanny Janiec jako Zarządcy Nieruchomości w firmie Administrator.
Tu nie wystarczy tylko samo rozwiązanie Umowy – trzeba pokazać społeczności łobeskiej popełnione błędy
przeszłości, bo obecne zarządzanie
jest naganne.
Na zakończenie naszego pisma
Wspólnota nasza chce zapytać urzędującego pana Burmistrza, gdzie się
podział pan Marek Romejko, wielki i
zagorzały człowiek Solidarności, który na spotkaniach i wiecach w minionym okresie rozwoju Solidarności,
wzywał i nawoływał społeczeństwo
łobeskie do brania sprawy i władzy w
swoje ręce, którą dwukrotnie otrzymał przy poparciu naszej społeczności lokalnej. Gorzej natomiast wygląda samo wykonanie. Społeczność
nasza czuje się rozgoryczona, oszukana i niezadowolona; brak konkretnych decyzji, lub w ogóle nie podjętych w zwalczaniu zła, oszustw, bałaganu i korupcji. Brak nadzoru nad
osobami, które to coraz śmielej i raźniej to zło czynią, choćby opisanej w
naszej Wspólnocie – a pan Burmistrz
doskonale tę sprawę zna. Może na
nasz apel, na zakończenie swej kadencji, podejmie właściwą decyzję, której nasza Wspólnota się domaga.
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Nr 8 przy ul. Szkolnej
(nazwiska do wiadomości Redakcji)
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Pajêczyna
urzêdniczych uzale¿nieñ
Sprawa drzew w naszym mieście powraca niczym bumerang. Ludzi
zaniepokojonych losem drzew i krzewów rosnących przy byłej rzeźni
informujemy, że za wycięte drzewa Gminny Fundusz Ochrony Środowiska otrzyma pieniądze, a miasto zyska kilka dodatkowych pasów
zieleni w zamian za klon pospolity o obwodzie 87 cm. Wreszcie urzędnicy gminy stanęli na wysokości zadania i wykonali swoją pracę
solidnie, co potwierdza protokół z dnia 18.07.06 r. z „oględzin drzew
do usunięcia na nieruchomości stanowiącej własność GS w Łobzie”.
Właściciel działki wnioskował o usunięcie 16 szt. drzew. Urzędnicy
gminy w osobach: Marek Romejko, Ryszard Sola, Ewa Ciechańska,
Piotr Dynowski dokonali oględzin, pomiarów oraz wykonali zdjęcia
drzew przeznaczonych do wycięcia. Sporządzono dokładny protokół
obejmujący 7 stron oraz wydano decyzję z dokładnym uzasadnieniem,
które drzewa należy usunąć (owocowe, chore, kilkuletnie samosieje),
a za które trzeba zapłacić. Za 3 klony zwyczajne, 1 lipę szerokolistną
i 2 krzewy liliaka GS w Łobzie ma wpłacić do kasy gminnej 110 125,57
zł. Postanowiono odroczyć opłatę za usunięcie klonu pospolitego o
obwodzie 87 cm w zamian za nasadzenia kilka pasów zieleni. Okazuje
się, że urzędnicy miejscy znają przepisy o ochronie przyrody i jeśli
chcą, potrafią je skrupulatnie wykorzystać. Dziwi nas tylko, dlaczego
tych przepisów nie stosuje się, jeśli o wycięcie drzewa wnioskuje
właściciel prywatny, taki, z którym można prowadzić „negocjacje” w
cztery oczy. I tu powracamy do sprawy dębu znad Regi. To piękne,
proste, zdrowe drzewo (mamy je utrwalone na fotografiach) nie zagrażało ani ludziom, ani mieniu, stało samotnie nad brzegiem Regi tuż za
NETTO, obok obskurnego baraczku. Jednak kolidowało z planowaną
inwestycją, ale w tym wypadku za jego usunięcie należało zapłacić
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody czyli około 100.000 zł. Właściciel działki, chcąc pozbyć się drzewa, wystąpił do gminy o jego usunięcie, motywując tym, że liście zatykają rynnę, co może spowodować
zawilgocenie budynku. Dalsza część motywacji jest równie nielogiczna. Pytamy więc pana burmistrza Ryszarda Solę, dlaczego podpisał
decyzję na wycięcie tego pięknego dębu, skoro na fotografii nr 1
dołączonej do dokumentacji wyraźnie widać, że drzewo było proste,
dorodne, zdrowe, nikomu i niczemu nie zagrażało. Pytamy też, czy
burmistrzowi znane były intencje wnioskodawcy, który natychmiast
po ścięciu drzewa wystąpił do gminy o wydanie zezwolenia na rozbudowę zakładu. Dlaczego w 2002 roku, kiedy zawierano umowę na prace
porządkowe w parku leśnym przy ul. Wojska Polskiego nie zastosowano się tak dokładnie do przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Przyrody, jak zastosowano je w przypadku podpisywania decyzji
o usunięcie drzew przy byłej rzeźni, skoro odpowiedzialna za ochronę
środowiska była ta sama osoba – Ewa Ciechańska. Działalność urzędników w wydawaniu decyzji związanych z wycinaniem drzew stwarza
pole do działań korupcjogennych (wg opinii NIK) i pozbawia Urząd
środków finansowych. Dla zobrazowania wielkości opłat za usuwanie drzew i krzewów przytaczamy tabelkę z dokumentacji dotyczącej
wycinki drzew i krzewów przy byłej rzeźni.
Przywracamy pamięci drapieżną wycinkę drzew i krzewów w parku
leśnym, gdzie pominięto wszelkie normy stosowania prawa i wyrąbano
2052 drzewa i setki krzewów. Zniszczono otulinę, siedlisko kwaśnej buczyny, wycięto nawet czerwone buki i zabytkową aleję grabową. Za to
wszystko odpowiedzialni są: Ewa Ciechańska, Halina Szymańska (ówczesna burmistrz), Henryk Musiał (ówczesny wiceburmistrz), nadleśniczy Wiesław Rymszewicz (opiniodawca), leśnik Zieliński, J. Błyszko
(wykonawca umowy) oraz wszyscy ci, którzy mataczyli i dopuścili się
niestaranności w dochodzeniu prawdy. Niechlubną, bo bierną rolę
odegrali obecni burmistrzowie (Marek Romejko i Ryszard Sola), przewodnicząca Rady Miasta – Ewa Kobiałka i radni.
Koło Polskiego Klubu Ekologów w Łobzie
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Antena i lokomotywa

Czy ktoś byłby w stanie wyobrazić sobie dzisiejszą rzeczywistość, gdyby nie pewien niewidzialny wynalazek z połowy XIX
wieku, który został nazwany falą
elektromagnetyczną. Dwaj genialni naukowcy J.C.Maxwell 1864 r. i
H.Hertz w 1886 r. stworzyli podstawy teoretyczne i dowiedli praktycznie istnienia takiego fenomenu
przyrodniczego, który bardzo
szybko przeobraził naszą cywilizację. Na bazie fal elektromagnetycznych pracuje prawie cała telekomunikacja rozsiewcza, a więc radiofonia, telewizja a ponadto
łączność wojskowa, meteorologiczna nawigacja, telefonia bezprzewodowa, komórkowa itp. Tymczasem w Łobzie zdarzyło się coś
niezwykłego, coś w rodzaju zatrzymania czasu. Kiedy dowiedziałem
się, że grupa ludzi ostro zaprotestowała przeciw inicjatywie uruchomienia kolejnej podstacji telekomunikacyjnej telefonii komórkowe i to
w sposób opisany w artykule Głosu
Szczecińskiego od razu stanęła mi
przed oczami pierwsza lokomotywa
parowa zaatakowana przez bardzo
prostych, nieświadomych ludzi
krzyczących, że to diabeł ziejący
siarką i dymem. Podobnie było z
innymi wynalazkami jak samochód
czy pseudo samolot. O ile można
zrozumieć naszych pra-pra dziadków to nijak nie można tego uczynić
w stosunku do łobeskich oponentów sprzeciwiających się uruchomieniu przekaźnika telefonicznego
na wieży kościelnej.
Czy to brak minimalnej wiedzy,
głupota, czy zwykłe prowincjonalne – nie, bo nie! Na spotkanie informacyjne w tej sprawie, które odbyło się dnia 14 sierpnia przybyła tylko garstka ludzi. Nie było tam widać tych, którzy krzyczą najgłośniej a chyba najmniej wiedzą,
czym taki obiekt jest. Najbliższa
stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej jest dla popularnego telefonu komórkowego pierwszym
ogniwem sieci telekomunikacyjnej, z którym nasz telefon łączy się
dwukierunkowo. To znaczy, że
podstacja wysyła pewną określoną falę elektromagnetyczną do
naszych „komórek”, a te komórki
wypromieniowują podobną falę w
kierunku do przekaźnika. Warto w
tym miejscu uzmysłowić sobie, że
telefon osobisty pomimo bardzo
małej mocy, ale trzymany bezpośrednio przy głowie ma niestety
negatywny kontakt z korą mózgową. Urządzenia przekaźnikowe
telefonii są to konstrukcje modułowe najwyższej klasy technicznej na
świecie. Parametry pracy obwaro-

wane są z kolei niezwykle ostrymi,
reżimowymi normami, które obowiązują w całej Unii Europejskiej.
Stąd m.in. bierze się niemal pewność,
że takie urządzenie nie tworzy żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Na
obiektach śródmiejskich instaluje
się aparaty stosunkowo małej mocy.
Prawie wszyscy łobzianie wiedzą, że
podobnych stacji przekaźnikowych
pracuje w Łobzie kilka, a ponadto od
około 30 lat na ul. Podgórnej funkcjonuje analogowy przekaźnik telewizyjny wraz z innymi urządzeniami
teletransmisyjnymi.
- Czy to komuś przeszkadzało;
czy to komuś zaszkodziło?
A zatem, zanim się powie „nie”,
warto przedtem coś wiedzieć, bo
inaczej będzie to: - nie, bo nie i już!
Współczesna telefonia komórkowa, to zbiorowe dzieło najlepszych
umysłów inżynierskich całego
świata, które tak wspaniale łączy
elektronikę z informatyką. Zwrócę
jeszcze uwagę, że popularne domowe urządzenia elektroniczne – jak
monitory komputerowe, telewizory, „mikrofale” i inne wytwarzają
różnego rodzaju promieniowanie o
znacznie większej szkodliwości dla
naszego zdrowia niż współczesny
przekaźnik telefonii komórkowej.
Celowo nie przytaczam tutaj opisów trudnych zjawisk naukowo –
technicznych, ani norm bezpieczeństwa, bo one statystycznej
osobie po prostu nic nie mówią.
Mam nadzieję, że tych kilka popularnych uwag pomoże niektórym
przeciwnikom rozwiać ich pewne
wątpliwości, a może nawet co daj
Boże – nieformalna opozycja wycofa się honorowo ze swego chybionego aktywnego sprzeciwu wobec
nowoczesnej techniki , aby nie upodabniać się do tych, co kiedyś lokomotywę parową nazywali diabłem,
a wszelkie problemy życiowe tłumaczyli krótko – to wszystko przez te
sputniki. Fale elektromagnetyczne
w rękach fachowców są naprawdę
nieopisanym dobrodziejstwem, o
czym chyba nikogo przekonywać
nie trzeba, natomiast jak wyglądałyby nasze czasy bez tego wielkiego odkrycia sprzed 150 laty – wyobrazić sobie nie potrafię. Aby antena telefonii komórkowej była w
Łobzie wyznacznikiem nowoczesności a nie zarzewiem konfliktów
jak kiedyś lokomotywa parowa.
A panu S.Włodarczykowi autorowi śmiesznego artykułu pt. „Jak
postawią antenę to my ją zdejmiemy”, radzę zająć się inną problematyką, bo technika jest panu dość
obca, a i z prawdą reporterską ma
pan spore kłopoty!
Bronisław Micek
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PRAWYBORY

tygodnik łobeski 5.09.2006 r.

Prawybory „Samorz¹d 2006”

Mój burmistrz, mój radny (cz. 3)
Kilka uwag do sondażu; część z
państwa wypełniła wszystkie rubryki proponując kandydatów we
wszystkich gminach, część tylko te
dotyczące własnego miejsca zamieszkania, co wydaje się rozsądniejsze, gdyż trudno, by mieszkaniec na
przykład Węgorzyna wiedział lepiej,
kto ma być burmistrzem lub radnym w
Resku. Podchodząc do tego poważnie, najlepiej byłoby wskazać kandydata ze swojego osiedla, który później na co dzień będzie do dyspozycji
wyborcy. Ale też przyjmujemy, że
ktoś wiedzieć może, więc honorujemy wszystkie propozycje, nawet te,
które nam mogą wydawać się nie na
miejscu. Poddanie ich pod oceną
publiczną będzie najlepszą weryfikacją. Wiadomo, że sondaż ma pewną
cechę plebiscytu, ale też można go
potraktować jako prawdziwe prawybory, które pomogą podjąć ostateczną decyzję. Chętnie podejmiemy

dyskusję, jakimi cechami powinien
charakteryzować się burmistrz, starosta, radny, a jakimi nie, czyli ogólnie
mówiąc osoba publiczna, nasz przedstawiciel we władzach. Prosimy o listy, które będziemy publikować na tej
stronie, poświęconej wyborom.
Kazimierz Rynkiewicz
Listy i kupony prosimy przesyłać na adres: Tygodnik Łobeski, ul.
Słowackiego 6, 73-150 Łobez
Kandydaci
zaproponowani
przez naszych czytelnikow i ilość
głosów, jakie otrzymali.
SEJMIK
1. Halina Szymańska - 18, Wiesław Rymszewicz - 2, Leszek Gajda 1, Tomasz Małecki - 3, Ryszard Sola
(leśnik) – 4, Wiesław Bernacki – 7,
Romuald Dubicki – 3, Ryszard Sola
(wiceburmistrz) – 2, Antoni Gutkowski – 2, Kazimierz Chojnacki - 1

STAROSTA
1. Wiesław Bernacki – 15, Antoni
Gutkowski - 12, Tadeusz Jóźwiak –
13, Romuald Dubicki - 3
ŁOBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola (leśnik)
- 10, Ryszard Sola (wiceburmistrz) –
7, Andrzej Sędecki – 4, Ewa Ciechańska - 1, Romuald Dubicki – 3, Krystyna Bogucka – 15, Bożena Zarecka –
2, Elżbieta Pilecka – 1, Bogdan Górecki - 2
Radny Miasta i Gminy: Bożena
Zarecka - 2, Leszek Gajda - 20, Zbigniew Pudełko – 4, Krystyna Bogucka - 12, Henryk Stankiewicz - 12,
Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 7,
Roman Witulski – 1, Seweryn Robaszkiewicz – 9, Agnieszka Kielar –
4, Bogdan Górecki - 3, Elżbieta Szulc
– 3, Zdzisław Bogdanowicz – 1, Kazimierz Chojnacki – 2, Romuald Dubicki – 3, Henryk Musiał - 1

Radny Powiatu: Henryk Musiał 4, Antoni Gutkowski – 19, Tadeusz
Jóźwiak - 6, Ewa Ciechańska – 7,
Zdzisław Bogdanowicz - 1, Kazimierz Chojnacki – 5, Romuald Dubicki – 3, Teresa Żabska – 1, Andrzej
Sędecki – 2, Wiesław Małyszek – 1,
Ryszard Sola (leśnik) – 1, Henryk
Stankiewicz - 2
RESKO
Burmistrz: Arkadiusz Czerwiński
- 20, Jan Olszewski - 2
Radny Miasta i Gminy: Paweł
Manowiec - 1, Maria Paprocka-Wall
– 2, Adam Szatkowski - 3, Barbara
Basowska - 3, Arkadiusz Czerwiński
– 7, Roman Gojlik – 1, Jan Olszewski
– 2, Jan Michalczyszyn - 1
Radny Powiatu: Jan Michalczyszyn – 16, Cecylia Degler - 1, Paweł
Manowiec - 1, Jan Olszewski – 2,
Adam Szatkowski - 1
DOBRA
Burmistrz: Barbara Wilczek - 16,
Ryszard Sarna – 11, Janusz Skrobiński - 1, Włodzimierz Szczepaniak – 2
Radny Miasta i Gminy: Edward
Stanisławczyk - 3, Grzegorz Wasilewicz – 3, Leokadia Osuchowska – 6,
Barbara Wilczek - 1, Ryszard Sarna –
7, Alina Soborska - 5, Janusz Łukomski - 1, Damian Padziński – 2,
Radny Powiatu: Włodzimierz
Szczepaniak - 2, Barbara Wilczek - 4,
Ryszard Sarna – 6, Grzegorz Wasilewicz - 1, Mieczysław Zacharski – 7,
Edward Stanisławczyk – 2, Wiesław
Bernacki – 1, Janusz Łukomski - 4
WĘGORZYNO
Burmistrz: Monika Kuźmińska –
11, Ryszard Brodziński - 4, Grażyna
Karpowicz – 12, Stanisław Konarski
-1
Radny Miasta i Gminy: Jan Mazuro – 2, Zbigniew Sobczyk - 1, Józef
Drozdowski – 2, Ryszard Brodziński
– 7, Rafał Żurek - 4, Marian Wolter –
7, Artur Nadkierniczny – 1, Piotr
Pastwa – 1, Janina Bubacz - 1
Radny Powiatu: Jan Białkowski 1, Beata Sak - 3, Jan Mazuro - 1, Janina Bubacz - 3, Ryszard Brodziński
- 2, Paweł Bot – 12, Józef Drozdowski
– 4, Maria Jędrzejczyk – 1, Waldemar
Konefał - 1
RADOWO MAŁE
Wójt: Roman Ciechański – 8,
Józef Wypijewski - 9, Jan Zdanowicz
– 2, Ewa Radanowicz - 4
Radny Gminy: Roman Ciechański – 10, Ewa Radanowicz – 3, Wiesław Lorent – 4, Alina Tchurz - 1,
Wiktor Puta - 2, Kołodziejak (bez
imienia) - 1
Radny Powiatu: Ewa Radanowicz - 1, Jan Zdanowicz - 10, Alina
Tchurz - 1, Mirosław Budzyński – 8,
Krzysztof Jońca – 2.

tygodnik łobeski 5.09.2006 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str
Str.. 15

Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
US£UGI
QŁobez - spawanie żeliwa i aluminium
- bloki, głowice. Tel. 607 553 912.
QUsługi krawieckie: wszywanie
zamków, skracanie spodni. Ceny
konkurencyjne. Tel. 091 397 48 49.
QStudent udzieli lekcji z informatyki głównie dla osób starających się
o pracę w biurze - Węgorzyno Łobez. Tel. 889 777 667.
QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.

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.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

MOTORYZACJA
Q Sprzedam Volkswagen Passat
GLGTI, rok prod. 1987, pojemność
1,8 benzyna, stan licznika 167 000
km., centralny zamek, elektryczne
lusterka. Stan bardzo dobry. Cena
2500 zł. Tel. 091 397 40 06.
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.

INNE
QKupię blachę rozbiórkową trapezową lub falistą - ocynk. Tel. 507
082 913.
QSprzedam niedrogo dwie palmy 2,20 m i 1,5 m. Są bardzo piękne,
rozłożyste. Tel. 0600 583 470 - Łobez
QSprzedam komplet wypoczynkowy, używany. Tel. 502 744 461.

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

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

MIESZKANIA
QSprzedam mieszkanie w Węgorzynie 64,6 mkw., 3 pokoje, własnościowe. Tel. 501 281 477.
QSprzedam mieszkanie 3 pokojowe - 68 mkw. bezczynszowe po generalnym remoncie z dużym garażem i działką 7 arów, 4 km za Łobzem
lub zamienię na mniejsze w centrum Łobza. Tel. 091 397 62 95.
QSprzedam mieszkanie w Łobzie
57 mkw., 3 pokoje, własnościowe,
ogrzewanie gazowe, podwyższony
standard. Cena do uzgodnienia.
Tel. 602 252 730.
QMieszkanie 3 pokojowe w Łabuniu Wlk. koło Reska 69 mkw. parter,
kuchnia z zabudową, niski czynsz sprzedam. Tel. 503 004 868.
QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.

NIERUCHOMOŒCI
Q Sprzedam dom w Łobzie (najchętniej zamienię na mniejszy) o
pow. 180 mkw. na działce 600 mkw.
Po cztery pokoje z kuchnią na parterze i na piętrze, szklarnia, wiata,
garaż. Tel 091 397 45 06.
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 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.

NAUKA
QSzkoła kosmetyczna „AKADEMIE
PRENIER” w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór do klas pierwszych. Zapisy przez szkołę w Szczecinie. Tel. 091 421 29 60.

PRACA
QSprzedam kawalerkę 30 mkw. w
Drawsku Pom. Tel. 665 730 934.
Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o wysokim standardzie,
75 mkw. parter. Tel. 696 079 385.

QSzukam pracownika do lat 30 do
pracy koło Hamburga - murowanie,
malowanie itd., prawo jazdy, pomoc w założeniu własnej firmy.
Kontakt 0600 805 710.
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Graczykowski
wychodzi na
prowadzenie

SPORT

RZADKO OGL¥DA SIÊ
TAK WIDOWISKOWE DERBY

SARMATA Dobra – SPARTA Wêgorzyno 2:2 (0:0)

SARMATA: Brodowicz, Dorsz, Jaszczuk, Sadłowski, Surma, Kieruzel,
Mikołowski, Dzierbicki, Graczykowski, Kamiński, Padziński oraz Basiński,
Wieszchowski, Łojek, Załęcki, Z.Szkup. Trener Tomasz Surma.
SPARTA: N oryca – Tondrik, M. Nadkierniczny, Rzepka, D. Szubert
(Andrusieczko), P. Samal (Skrobiński), Raj, A. Nadkierniczny, Konieczny
(A. Samal), K. Szubert, Gwóźdź. Trener Ryszard Jamroży.
Sędzia: Piotr Maliszewski
Bramki: 53' Krzysztof Gwóźdź, 55' Damian Szubert dla Sparty oraz 74'
Paweł Graczykowski i w 89' Krzysztof Kieruzel dla Sarmaty.

Po tej kolejce młody (19 lat) i
utalentowany Paweł Graczykowski z Sarmaty strzelając bramkę w
meczu ze Spartą został liderem rankingu i po jego grze można śmiało
powiedzieć, że jest jednym z poważnych kandydatów do tytułu.
Goni go klubowy kolega Krzysztof
Kieruzel, ale również młody i utalentowany Damian Szubert ze
Sparty, który strzelił bramkę Sarmacie. Po dwóch trafieniach w
meczu, do ligi strzelców od razu na
wysoką pozycję wskoczył Kamil
Kacprzak ze Światowida. Młodym
nie ustępują weterani; Krzysztof
Gwóźdź ze Sparty po bramce w
meczu z Sarmatą znalazł się wśród
podwójnych strzelców. Do rankingu dołączyli Wojtek Krakus i
Krzysztof Śniadek, po jednym trafieniu. Żadnych trafień nie zaliczyła Mewa.
Redakcja poważnie zastanawia
się nad ustanowieniem nagrody, na
zakończenie ligi, dla powiatowego
króla strzelców.
4 bramki: Paweł Graczykowski (Sarmata).
3 bramki: Marek Gradus
(Mewa), Damian Szubert (Sparta),
Krzysztof Kieruzel (Sarmata).
2 bramki: Łukasz Tomaszkiewicz, Wojtek Kliś (Radovia); Emil
Kamiński, Łukasz Olechnowicz
(Sarmata), Kamil Iwachniuk, Kamil Kacprzak (Światowid),
Krzysztof Gwóźdź (Sparta).
1 bramka: Daniel Romańczyk, Sławek Nowak, Artur Andrusieczko (Sparta); Jarek Jaszczuk, Damian Padziński (Sarmata);
Dariusz Kęsy, Mariusz Błaszczyk, Damian Gabryś (Mewa);
Sylwester Michałowski, Piotr
Kiełtyka, Wojtek Krakus, Krzysztof Śniadek (Światowid).
Zespoły
13 – Sarmata Dobra
9 - Światowid Łobez
8 - Sparta Węgorzyno
6 – Mewa Resko, Radovia Radowo Małe
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W Dobrej rozegrano derby powiatu z
Sarmaty i węgrzyńskiej Sparty. Gospodarze byli faworytem będąc liderem tabeli. Na początku oba zespoły grały asekuracyjnie, ale w miarę upływu czasu mecz
robił się coraz bardziej widowiskowy.
W pierwszej połowie Sarmata powinna strzelić dwie bramki, ale sędzia
nie zauważył dwóch sytuacji. Zagranie
z głębi pola na szybkiego napastnika
Sarmaty Damiana Padzińskiego i interwencja Marcina Nadkiernicznego w
polu karnym kończy się jego upadkiem,
jednak arbiter nie gwiżdże. Kilka minut
później znów gospodarze próbowali
zaskoczyć Przemka Norycę kąśliwym
strzałem, jednak piłka przeszła minimalnie nad poprzeczką. Dwie minuty
później kolejna szybka akcja Sarmaty
prawą stroną boiska zakończyła się interwencją jednego z obrońców Sparty,
po której piłka odbiła się od poprzeczki, i – zdaniem wielu – przekroczyła

linię bramkową. Sędzia nie przerwał
gry. W 21 minucie okazję na oddanie
strzału mają piłkarze trenera Jamrożego, jednak golkiper miejscowych pewnie wyłapał futbolówkę. Kilkadziesiąt
sekund później znów akcja w polu karnym Sparty, tym razem świetnie Dominik Raj wślizgiem uratował zespół
przed utratą bramki. Dwie minuty później Krzysiek Gwóźdź również próbuje strzelać na bramkę miejscowych, jednak jego strzał został skutecznie zablokowany. W kolejnych minutach oglądaliśmy akcję pod obiema bramkami, jednak zdecydowanie groźniejsze i składniejsze miały miejsce pod węgorzyńską. W 45 min., z prawej strony
dośrodkowana zostaje piłka w pole
karne, skąd zawodnik miejscowych
uderzył, trafiając w słupek.
Na początku drugiej połowy meczu goście stopniowo stwarzali sobie
coraz więcej okazji. Gapiostwo obroń-

Graczykowski i Kieruzel

ców Sarmaty wykorzystał w 53 min.
Gwóźdź, który stanął “oko w oko” z
bramkarzem Sarmaty i lekkim strzałem
w krótszy róg umieścił piłkę w bramce.
Wściekłość za utratę gola bramkarz Sarmaty wyładował na Pawle Samalu, który został przez niego przewrócony
(chwilę później ładnie na boisku położył się również bramkarz Sarmaty).
Zdaniem sędziego (który pierwotnie
miał być asystentem tego spotkania) za
to zachowanie należała się tylko żółta
kartka. Minęło 120 sekund. Na boisku
pojawia się pierwszy raz w tym sezonie
Artur Samal. Spod własnego pola karnego inicjuje indywidualną akcję. Po blisko 40-metrowym rajdzie piłkę otrzymuje Damian Szubert, który spokojnie
„położył” bramkarza i podwyższył
wynik spotkania na 2:0.
Od 60 min. gospodarze zaczęli
dominować na boisku, chcąc doprowadzić do wyrównania. Narzucają ostre
tempo gry, praktycznie nie schodząc z
połowy Sparty, a Padziński, Kieruzel i
Graczykowski dwoją się i troją na
przedpolu bramkowym Norycy. W 74
minucie pada kontaktowy gol. Akcja z
lewej strony boiska została szybko
przeniesiona na prawą, skąd został oddany strzał na bramkę Sparty. Odbitą od
słupka piłkę zawodnik Sarmaty lokuje
w węgrzyńskiej bramce. Obrońcy sygnalizują, że był na pozycji spalonej. W
89 minucie padł drugi gol dla miejscowych. Głębokie dośrodkowanie na
dłuższy słupek bramki oraz pozostawienie bez krycia zawodnika Sarmaty
sprawia, iż ten z bliskiej odległości
pokonuje Norycę. W doliczonym czasie gry gola na wagę trzech punktów
mógł zdobyć Łukasz Rzepka, który
wyszedł do podania Gwoździa. Brodowicz wybiegł skracając kąt strzału i
Rzepka spudłował. Remis w derbach
powiatu, po dobrym i szybkim meczu
chyba nie krzywdzi nikogo. (r)

Znamy rywali
w Pucharze
Polski

RAJD PIESZY
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” i Łobeskie Centrum Turystyki zapraszają do udziału w rajdzie turystyki pieszej pn.
POŻEGNANIE LATA nad jeziorem Karwowo.
Trasa: Łobez - Dalno - Przyborze - jez. Karwowo (powrót busem) zapewniamy ognisko turystyczne i kiełbaski
niedziela, 10 września 2006 r. - START: godz. 10:00, przy Centrum
Turystyki. Zgłoszenia do dnia 6.09 br. w Łobeskim Centrum Turystyki, ul.
Konopnickiej 42,
tel. 0 91 3974422, 0 91 3976700, kom. 512466244.

Wydział Gier Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej
poinformował, że dokonał losowania par III rzutu Pucharu Polski na szczeblu województwa region szczeciński. Mecze te odbędą się 13 września (środa) o
godzinie 17:00. Radovia Radowo Małe pojedzie na mecz do
Brojc z tamtejszym Wichrem,
Sparta Węgorzyno będzie u siebie podejmować Polonię Płoty
(V liga), a Światowid zagra w
Łobzie z Masovią Maszewo. (r)

SPORT
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Wyniki i tabele

Czy Œwiatowid siê prze³amie
ŒWIATOWID £obez – ORZE£ Prusinowo 5:0 (2:0)
Bramki w tym meczu zdobyli:
Wojtek Krakus, Kamil Kacprzak – 2,
Krzysztof Śniadek, Kamil Iwachniuk.
Kibice zastanawiali się, czy Światowid tym wysokim zwycięstwem przełamie złą passę i zacznie w końcu nie tylko
wygrywać, ale przede wszystkim grać na
dobrym poziomie. Trudno na to pytanie

odpowiedzieć, gdyż Orzeł okazał sie słabym przeciwnikiem. Nie pomogli mu
nawet dwaj zawodnicy wypożyczeni z
Hutnika Szczecin; Marek Bembel i Sławomir Prętkowski, który wszedł na boisko
pod koniec meczu i niczego specjalnego
nie pokazał. Przynajmniej trzy bramki
były zasługą kiepsko broniącego w tym

Mo¿na siê ju¿ szykowaæ

Biegi Prze³ajowe im. Tomasza
Hopfera za trzy tygodnie
Organizatorzy: Ognisko TKKF
„Błyskawica” w Łobzie, Łobeskie
Centrum Turystyki w Łobzie, Starostwo Powiatowe w Łobzie oraz
Urząd Miejski w Łobzie organizują III
Łobeskie Biegi Przełajowe im. Redaktora Tomasza Hopfera.
Biegi odbędą się 24 września,
godz. 11:00 na dystansie 12 km. W
biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 rok życia i
posiadają badania lekarskie zezwalające na udział w biegach długodystansowych. Zgłoszenia osobiście lub li-

stownie przyjmuje Łobeskie Centrum
Turystyki, ul. Konopnickiej 42, 73150 Łobez,
tel. 091 3974422, 091 3976700,
kom. 512466244. Koszty przyjazdu
i zakwaterowania zawodnicy pokrywają we własnym zakresie, pozostałe koszty ponosi organizator.
Opłata startowa wynosi 10 zł. Organizator zapewnia obsługę medyczną, natrysk i szatnię, a także
wyżywienie i napoje na mecie. Bieg
odbędzie się bez względu na pogodę,
zgodnie z przepisami PZLA.
(r)

Unihokej w £obzie

(ŁOBEZ) Łobez ma szansę stać się
już pod koniec września stolicą polskiego hokeja halowego. Tak twierdzą organizatorzy imprezy mającej odbyć się w
Łobzie i innych gminach powiatu na
przełomie września i października.
Łobeskie Centrum Turystyki wraz z
gminą Łobez i starostwem organizują
turniej unihokeja. Turniej o nazwie
“Łobez Floorball Cup 2006” zaplanowany jest na 30 września i 1 października. Współorganizatorem imprezy
jest Piotr Augustyniak, 35 –
letni trener z Wierzchowa, prowadzący reprezentację juniorek Polski.
Unihokej to młoda dyscyplina sportu popularna szczególnie w krajach skandynawskich. Jej rozwój następuje
również silnie w Czechach i
Szwajcarii. W Szwecji, gdzie
sportem narodowym jest hokej,
ta dyscyplina sportu jest rozwinięta na równi z piłką nożną.
Mecze odbywają się na bo-

iskach o wymiarach 20 na
40 metrów. Istotnym bo
najdroższym elementem
gry są bandy okalające boisko. Zawodnicy grają w
piątkę, używając krótkich
kijów i lekkiej dziurkowanej piłeczki, której są w
stanie nadać zawrotną
prędkość. Z tego względu
ubiór bramkarza nie odbiega zbytnio od wyposażenia hokeisty lodowego.
Pozostali zawodnicy grają
praktycznie bez żadnych
osłon. Mecze odbywają
się w trzech 20 – minutowych tercjach
i sędziowane są przez dwóch arbitrów.
Na turnieju mają pojawić się światowej klasy zespoły z Czech. Organizatorzy imprezy planują także zaprosić
zespoły ze Szwecji i Estonii. Dwudniowy turniej ma również stać się okazją do
wypromowania lokalnych twórców,
szkół tańca i zespołów. Organizatorzy
liczą na współpracę z gminami i wierzą,
że impreza będzie w stanie wypromować powiat łobeski w Polsce.
(gp)

V liga

meczu bramkarza Orła Arkadiusza Jankowskiego. Ciekawostką była gra jednego z zawodników, który był akurat na
przepustce z więzienia, gdzie odsiaduje
spory wyrok. Potwierdza to teorię, że
sport dobrze wpływa nie tylko na kondycję, ale też psychikę go uprawiających. Cieszy zwycięstwo Światowida,
ale niepokoi brak jakiejś logiki, jakiegoś
systemu w grze łobezian.
KAR

SÊDZIA NIE
UZNA£ DWÓCH
BRAMEK
D¥BROVIA Stara D¹browa
– MEWA Resko 1:0 (1:0)
Mewa: Libiszewski – Kęsy, Pawłowski M., Mielczarek, Wasiak (80'
Łabas), Pietrowski, Wójtowicz (46'
Żurawik), Porębski (60' Konczewski
K.), Kopka, Gradus, Błaszczyk (55'
Majewski). Trener Dariusz Kęsy.
Ten mecz można opisać krótko –
Mewa grała, Dąbrovia strzeliła po
błędzie obrońcy i wygrała. Mewa
miała zdecydowaną przewagę, ale
duży udział w przebiegu meczu miał
sędzia boczny, który dwa razy podnosił chorągiewkę pokazując spalone, przy dwóch strzelonych przez
Mewę bramkach. Kuriozalne było
odgwizdanie spalonego po tym, jak
jeden z napastników Mewy dobiegł
prawie do linii kończącej boisko i
dośrodkował, napastnik strzelił, a
sędzia dopatrzył się spalonego.
To oczywiście nie wyjaśnia
wszystkiego, bo gdyby reszczanie
w tym meczu wykorzystali okazje,
jakie stworzyli, wygraliby wysoko,
nawet wbrew takiemu gwizdaniu
sędziego. Niestety, kolejna już porażka powoduje, że Mewa zjechała w
tabeli na trzecią pozycję od końca.
Teraz rozegra u siebie mecz ze Światowidem, który zdecyduje, kto pójdzie w tabeli w górę, a kto zostanie w
ogonie tabeli.
(r)

GRANIE W PLANIE

Sparta Gryfice - Fagus Kołbacz
2:1, Zorza Dobrzany - Piast
Choszczno 1:4, Dąb Dębno - Orzeł
Trzcińsko - Zdrój 0:0, Osadnik Myślibórz - Vineta Wolin 2:3, Polonia
Płoty - Piast Chociwel 3:2, Mieszko
Mieszkowice - Radovia Radowo
Małe 1:2, Pomorzanin Nowogard Hutnik EKO TRAS Szczecin 4:1,
Odra Chojna - Kłos Pełczyce 3:1
1. Dąb Dębno
2. Piast Choszczno
3. Vineta Wolin
4. Pomorzanin Nowogard
5. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
6. Polonia Płoty
7. Sparta Gryfice
8. Odra Chojna
9. Radovia Radowo Małe
10. Piast Chociwel
11. Hutnik EKO TRAS Szczecin
12. Osadnik Myślibórz
13. Kłos Pełczyce
14. Mieszko Mieszkowice
15. Fagus Kołbacz
16. Zorza Dobrzany

16 13 - 3
13 18 - 5
13 12 - 11
13 16 - 7
11 9 - 11
9 8-8
9 10 - 11
89-9
86-6
79-6
78-8
7 6 - 14
6 4 - 10
53-5
45-9
0 6 - 19

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

16 17 - 8
15 16 - 9
14 13 - 4
13 14 - 7
10 9 - 9
99-7
98-6
8 10 - 10
65-6
6 10 - 16
6 9 - 15
68-6
4 9 - 14
4 6 - 13
3 6 - 11
3 4 - 12

V liga

9 wrzesień:
godz.16:00 Piast Chociwel - Sparta Gryfice, godz. 15:00 Radovia Radowo
Małe - Pomorzanin Nowogard, godz. 16:00 Vineta Wolin - Mieszko Mieszkowice, godz. 16:00 Orzeł Trzcińsko - Zdrój - Osadnik Myślibórz, godz. 16:00
Piast Choszczno - Odra Chojna.
10 września
godz. 17:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Polonia Płoty, godz. 16:00 Kłos
Pełczyce - Dąb Dębno , godz. 16:00 Fagus Kołbacz - Zorza Dobrzany.

Klasa okrêgowa

9 września
godz. 17:00 Iskierka Śmierdnica - KP Police II, godz. 16:00 Świt Szczecin
- Vielgovia Szczecin, godz. 17:00 Mewa Resko - Światowid Łobez, godz. 17:00
Sparta Węgorzyno - Dąbrovia Stara Dąbrowa, godz. 16:00 Korona Stuchowo Sarmata Dobra
10 września
godz. 17:00 Ina Ińsko - Orkan Suchań, godz.16:00 Promień Mosty - Masovia
Maszewo, godz. 17:00 Orzeł Prusinowo - Wicher Brojce
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Reskie liryki

(RESKO) Pani Hanna
Szczeœniak od kilkudziesiêciu
lat mieszka w Resku.
Mieszkañcy miasta znaj¹ j¹
jako mi³¹, pogodn¹
kioskarkê. Ka¿dy z nas radzi
sobie z rzeczywistoœci¹ na
swój sposób, natomiast pani
Hanna pisze wiersze.
Redakcja – Jak wygląda pani
dotychczasowy dorobek?
Hanna Szcześniak – Pochodzę z
województwa warmińsko – mazurskiego. Tam nad Zalewem Wiślanym
spędziłam dzieciństwo i wczesną
młodość. Wiele moich wierszy opiewa piękno tamtych, rodzinnych stron
stron. Swój pierwszy utwór napisałam w wieku ośmiu lat. Moje wiersze
ukazywały się w “Płomyku” i trochę
później w czasopismach “Na przełaj”,
“Zarzewie”, “Superlinia” i w paru innych, tego typu periodykach. Zdobyłam “Złotą Podkowę” za opowiadanie „Tyle dni przed nami”. W tomiku “Poeci znani i mniej znani” ukazało
się siedem moich wierszy.
Redakcja – Jaka jest tematyka
pani utworów?
HS – Moja poezja jest zróżnicowana. Preferuję wiersze o przyrodzie, miłości, z jej różnymi odcieniami oraz wiersze dla dzieci. Lubię też
pisać opowiadania. Najbardziej osobiste utwory piszę do “szuflady”.
Nigdy nie zdecyduję się na ich opublikowanie, są one dla mnie najcenniejsze, bo “pisane sercem”.
Redakcja – Skąd czerpie pani inspirację?
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Wystawa obrazów w £CT
Tatiana Wojda
galeria „Ars Nova”

Pani Hanna Szczeœniak z Reska

HS – Poezja jest dla mnie odskocznią od szarej codzienności.
Uciekam w świat marzeń, bo życie
potrafi wyssać z człowieka radośc.
Wiersze to furtka do lepszego świata. Chciałabym postawić między rzeczywistością, a światem marzeń postawić znak równości, wiem jednak,
że jest to niemożliwe. Wiersze to
zwierciadło mojej duszy.
Redakcja – Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Grzegorz Paciorek

„Smutek serca”
W szarości zapłakanego dnia
wiatr wirując wzbijał się w górę,
a ja spacerkiem sonie szłam,
bo myśli jak ten dzień miałam ponure.
Ogarniał mnie niezgłębiony smutek
i rozpacz marzeń bez zniszczenia,
zwątpienie w przebłysk lepszych dni,
ból pragnień bez nasycenia.
Nagle jaśniejąc bladym złotem zorzy
wieczór przepędził deszczowy dzień,
może i ja doczekam się chwili,
gdy wszystkie smutki odejdą w cień.
Rdzawo – czerwony, ostry blask słońca,
które jak kula wykuta z miedzi
świat rozweselił i dał nadzieję,
że w lepszą przyszłość trzeba wierzyć.
Hanna Szcześniak

Park miejski
z prawdziwkami

Józef Kowalewicz z £obza

(ŁOBEZ) Kolejny nasz czytelnik zajrzał do redakcji ze sporym prawdziwkiem. Pan Józef Kowalewicz mieszkający przy ul. Słowackiego, znalazł
go w parku miejskim w Łobzie, za cmentarzem. Grzyb ważył 0,93 kg. (r)

Gwasz Ma³gorzaty
Stopczyñskiej z ASP w £odzi

(ŁOBEZ) W piątek w Łobeskim Centrum Turystyki po raz trzeci
otwarta została wystawa artystów z galerii “Ars Nova” z Łodzi. Artyści przyjechali tydzień wcześniej do Przytonia, gdzie w okolicznych
plenerach tworzyli swoje prace. Ekipa artystów pod kierownictwem
Tatiany Wojdy gości w powiecie łobeskim po raz piąty. Ślady ich malarskich wizyt możemy podziwiać w starostwie i w budynku PCPR.
Wiszące tam obrazy, inspirowane Łobzem i jego okolicami namalowane zostały przez jedną z malarek, Ewę Modrzejewską.
(gp)

Œwietlica w Wysiedlu
wyremontowana

(WYSIEDLE gm. Łobez) 18
sierpnia otwarto wyremontowaną
świetlicę wiejską w Wysiedlu. Remont rozpoczęto w 2004 r. wymieniając wtedy m.in. pokrycie dachu oraz
stolarkę okienną i drzwiową. W tym
zakończono modernizację budynku.
W jej ramach wybudowano toaletę
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, odbudowano kotłownię i
zaopatrzono ją w nowy piec, wyremontowano scenę, wylano posadzki
i zaopatrzono je w wykładzinę antypoślizgową, położono nowe tynki,
zrobiono elewację oraz uporządkowano teren wokół świetlicy. Wybudowano także boisko sportowo-rekreacyjne (do piłki nożnej i siatkowej) oraz
plac zabaw dla dzieci. Inwestycja
przebiegała w ramach projektu „Poprawa infrastruktury społecznej we
wsi Wysiedle” i była możliwa dzięki

dofinansowaniu ze środków unijnych.
Łączna wartość zadania wyniosła
142.431,93 zł, w tym dofinansowanie
z UE - 92.396,80 zł.
W uroczystym otwarciu świetlicy uczestniczyli mieszkańcy Wysiedla, przedstawiciele władz samorządowych Łobza, KPP oraz sołtysi.
Wstęgę, będącą symbolem otwarcia,
wspólnie przecięli burmistrz Łobza
Marek Romejko, sołtys Wysiedla
Antoni Kużel oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zdzieszyński. Potem była lampka szampana dla uczczenia tego faktu, krótkie
przemówienie burmistrza oraz prezenty dla dzieci uczęszczających do
świetlicy, podarowane przez radną
Teresę Zienkiewicz i sołtysa Karwowa Bożenę Zarecką. Wieczorem w
świetlicy odbyła się zabawa taneczna.
Info: UMiG Łobez

INFORMACJE - POLICJA 997
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NAPROMILOWANI

Kiepski manewr
(ŁOBEZ) 30 sierpnia około
godz. 21:40. w Łobzie na parkingu
przy Placu 3 Marca, nieznana osoba kierująca samochodem marki
Ford przy manewrze cofania nie zachowała należytej ostrożności i
uderzyła w samochód Ford, należący do Andrzeja M.

Okradzeni w bia³y dzieñ
(ŁOBEZ) 29 sierpnia o godz.
11:10 w Łobzie przy ul. Kościuszki,
na terenie kwiaciarni 3 nieznane kobiety, wykorzystując nieuwagę Janiny S., z kasetki metalowej i z torebki damskiej ukradły portfel z pieniędzmi w kwocie 450 zł i dowód rejestracyjny pojazdu.
(ŁOBEZ) 29 sierpnia o godz.
10:30 w Łobzie przy ul. Kościelnej ,
na terenie sklepu odzieżowego nieznana osoba, wykorzystując nieuwagę Małgorzaty U., z plecaka
dokonała kradzieży portfela z zawartością: dowodem osobistym, prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym pojazdu oraz pieniędzy w kwocie 130 zł.
(ŁOBEZ) 29 sierpnia w godzinach 14:30 – 15:30 w Łobzie przy
ul. Hanki Sawickiej nieznany
sprawca, wykorzystując sen Adama J., wszedł do otwartego mieszkania, skąd zabrał saszetkę z dowodem osobistym, prawem jazdy,
dowodem rej. pojazdu, kartą bankomatową.

Odci¹³ paliwo
(RESKO) 28/29 sierpnia w godzinach 23:30 – 6:00 w Resku przy ul.
Wojska Polskiego na stacji paliw
nieznany sprawca dokonał przecięcia dwóch przewodów od dystrybutora paliw powodując straty w wysokości 560 zł na szkodę PKN Orlen
w Poznaniu.

Przerobi³ dowód wp³aty
(ŁOBEZ)18 sierpnia w Łobzie w
Sądzie Rejonowym Kamil T. przedłożył kuratorowi sądowemu przerobiony dowód wpłaty nawiązki sądowej na rzecz Monar w Grabowie.

Amator maku
(RESKO) 31 sierpnia o godz.
10:00 w Resku przy ul. J. Narodowej Bartosz I. usiłował pozyskać
mleczko makowe, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na
zatrzymanie go przez policjantów
Posterunku w Resku.

Nieletni montuj¹ samochód
(WĘGORZYNO) W okresie od
26 do 29 sierpnia w Węgorzynie
przy ul. Runowskiej z terenu posesji nieletni Michał P. i Norbert M.
dokonali kradzieży części samochodowych wartości 300 zł, działając na szkodę Szczepana S.
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Zerwa³ przewody,
uderzy³ w drzewo i uciek³
(ŁOBEZ) 1 września około godz.
12:00. w Łobzie na ul. Szosa Świdwińska nieznany kierowca, prowadzący samochód ciężarowy Volvo
nie zachował należytej ostrożności,
w wyniku czego zerwał przewody telekomunikacyjne, oraz uderzył w
przydrożne drzewo łamiąc je. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia.

Trawka

(SIEDLICE) 1 września o godz.
11:25. w miejscowości Małe Dariusz
W. posiadał środek odurzający w
postaci marihuany. Sprawca został
zatrzymany.

Wzi¹³ klucze,
do mieszkania nie wszed³
(RESKO) 31 sierpnia około godz.
17:20 w Resku przy ul. Prusa nieznany sprawca dokonał kradzieży kluczy od mieszkania, zostawionych w
zamku po zewnętrznej stronie drzwi
wartości 21 zł na szkodę Krystyny P.

Fordem w dzika
(GINAWA) 1 września około
godz. 1:00. na drodze K - 20 (rejon wsi
Ginawa) kierujący samochodem Ford

Janusz B. uderzył w dzika, który nagle
wbiegł na jezdnię z pobocza drogi.

Czujni pracownicy Netto?
(ŁOBEZ) 2 września o godz. 9:10
w Łobzie w sklepie Netto? Bogdan
K. i Zofia K. usiłowali dokonać kradzieży art. spożywczych wartości
22,74 zł, lecz zamierzonego celu nie
osiągnęli z uwagi na zatrzymanie
przez obsługę sklepu.

Sprzeda¿ alkoholu osobie
ma³oletniej
(RESKO) 2 września w Resku
Aleksandra B. sprzedała 0,5 l wódki
(bez znaków akcyzy) nieletniej.

Fordem w Opla
(DOBRA) 2 września o godz. 22:40
w Dobrej na terenie parkingu przy ul.
Woj. Polskiego kierujący samochodem
Ford Tomasz W., wykonując manewr
cofania uderzył w tył prawidłowo zaparkowanego samochodu osobowego
marki Opel Astra.

Ukrad³ logo
(WĘGORZYNO) 2 września. w
godzinach od 17:00 do 17:30 na Osiedlu
40 - Lecia w Węgorzynie nieznany
sprawca dokonał kradzieży logo samochodu Honda wartości 50 zł, działając w
ten sposób na szkodę Grzegorza P.

(ŁOBEZ) 31 sierpnia o
godz. 20:00 w Łobzie na ul.
Okopowej Tomasz D. kierował samochodem marki
Ford Eskord znajdując się
w stanie nietrzeźwości (1
promil alkoholu w wydychanym powietrzu).
(PRUSINOWO)
1
września o godz. 16:25. w
Prusinowie Jan K. kierował
rowerem będąc w stanie
nietrzeźwości (pierwsza
próba godz. 16:27 - 1,1 promila, druga próba o
godz.16:43 - 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(RESKO) 3 września o
godz. 3:30 w Resku na ulicy
1-Maja Łukasz J. kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym 1,0 promila.
(STAROGARD)
3
września o godzinie 18:30 w
Starogardzie Grażyna K.
kierowała rowerem w stanie
nietrzeźwości (2,1 promila
alkoholu w wydychanym
powietrzu).

Do pozyskania pieni¹dze
dla szkó³ i organizacji
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Równać Szanse 2006 – Regionalny Konkurs Grantowy”.
Celem programu jest wsparcie
inicjatyw społecznych służących
wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i
małych miast (do 20 tys. mieszkańców). O dofinansowanie projektów,
adresowanych do młodzieży w wieku 13 – 19 lat, mogą się ubiegać
przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki
gminne) oraz grupy nieformalne
(również tworzone przez młodzież)
na działania służące wyrównywaniu
szans edukacyjnych m.in. poprzez:
- wykorzystanie możliwości,
jakie dla podniesienia poziomu
kształcenia i pobudzania aktywno-

ści młodzieży stwarza rozwój technik
informacyjnych i nauk ścisłych;
- pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych
wobec rzeczywistości;
- tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w
działalność społeczną i publiczną
oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego;
- podnoszenie umiejętności
społecznych młodych ludzi;
- wspólne działania młodzieży
z różnych środowisk;
- poprawę jakości nauczania –
kreowanie
ponadstandardowej
oferty edukacyjnej i praktyczne
wdrażanie nowoczesnych metod
działania.
Projekty muszą spełniać następujące wymogi:
- są innowacyjne na danym
terenie lub w danym środowisku;
- włączają do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym

uczestnikiem lub bezpośrednim
realizatorem projektu;
- tworzą spójną ofertę cyklicznych działań;
- sprzyjają powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży (współpraca przy realizacji projektu między różnymi
NGO’s, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
Maksymalna kwota, o jaką
można występować to 7 000 zł.
Termin składania wniosków: do
10 października 2006 r. na działania
rozpoczynające się nie wcześniej
niż 1 stycznia 2007 r. i trwające nie
dłużej niż do 30 czerwca 2007 r. O
przyjęciu wniosku decyduje data
stempla pocztowego. Nie będą
przyjmowane wnioski wysłane
faksem. Więcej informacji na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w
dziale „Komunikaty różne”. (r)

CMYK

Str. 20

CMYK

ROZMAITOŒCI

KRZYŻÓWKA 36

tygodnik łobeski 5.09.2006 r.
REKLAMA

HUMOR
TYGODNIA

W obiektywie tygodnika: Do¿ynki w Dobrej
- ³apanie prosiaka z zawi¹zanymi oczami

Reklama
w gazecie
091 3973730

Mama pyta synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie; ciągle mnie wypytują, a ja
o niczym nie wiem.
***
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta
nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.
***
- Co to jest dwója?
- Stopień, którego nigdy nie dostał twój ojciec!
***
- Jasiu, powiedz nam - pyta ksiądz na lekcji
religii - Co musimy zrobić, aby otrzymać rozgrzeszenie?
- Musimy grzeszyć, proszę księdza - pada
odpowiedź.
***
- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki
pochwalił mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym!
***
W czasie zjazdu absolwentów stary profesor
pyta dawnego ucznia:
- A, ty Jasiu, ile masz dzieci?
- Ośmioro! - odpowiada z dumą były uczeń.
- No, tak - mruczy nauczyciel. - W klasie też
nigdy nie uważałeś.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 34
brzmiało: „Pączki i popielec”
Poprawne rozwiązania nadesłali:
Barbara Kapcio (Rynowo), Antonina
Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz
(Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Grażyna Maćkowiak (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani:
Barbara Kapcio z Rynowa. Gratulujemy.
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