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Niech petardy zab³ysn¹
wysoko na niebie
Niech Nowy 2007 Rok szczêciem sp³ynie na Ciebie
A los nigdy nie zostawi Ciê w
potrzebie.

¿yczy redakcja
Tygodnika £obeskiego.
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Kazimierz Rynkiewicz
Tu¿ po zmianie w³adzy w ³obeskim ratuszu do tego¿ ratusza zaczê³y sp³ywaæ faktury i rachunki do zap³acenia za jakie dziwne zakupy. Jak
powiedzia³ nowy burmistrz Ryszard
Sola w wywiadzie opublikowanym
w wi¹tecznym wydaniu Tygodnika,
odsy³a³ je, bo rzeczy, które by³y kupowane, nie by³y zamawiane.
Kilka dni po tej rozmowie, bêd¹c
na legendarnym placu fontann us³ysza³em legendê, która powinna zostaæ dopisana do legend o by³ym
burmistrzu. Ponoæ wród rzeczy zakupionych, za które mia³ zap³aciæ
nowy burmistrz, znalaz³ siê... tort.
Tort mia³ ponoæ zostaæ skonsumowany w urzêdzie przez odchodz¹ce
w³adze po zakoñczeniu ich kadencji.
Rachunek mia³ zap³aciæ nastêpca,
chocia¿ w kasie zasta³ pustki. Fundusz reprezentacyjny zosta³ wydany du¿o wczeniej. Nie pierwszy raz,
bo w ubieg³ym roku by³o podobnie,
o czym zreszt¹ pisalimy.
Jednak jakby na to spojrzeæ z
naszej  obywatelskiej  strony, to
za tort zap³acilibymy my  podatnicy, bo przecie¿ innych pieniêdzy w

List do redakcji

List do w.
Miko³aja

Kto zap³aci za tort,
czyli o rewolucji
w £obzie 2007
gminie nie ma. Nowy burmistrz rachunek odes³a³ i ponoæ kto za tort
zap³aci³. Z w³asnej kieszeni. Ró¿nica
miêdzy ¿yciem na koszt obywatela a
¿yciem na swój w³asny koszt jest
horrendalna. Wrêcz trudna do zobrazowania komu, kto pieni¹dze i
mienie komunalne uwa¿a za niczyje.
A jak niczyje, to mo¿na braæ i korzystaæ. St¹d do g³owy, a raczej ³epetyny, mo¿e przyjæ taka myl, ¿e wsadzi siê rêkê do skarbca miejskiego i
wyci¹gnie siê pieni¹dze i co sobie
kupi. Gdyby ta rêka trafi³a do kieszeni marynarki obywatela, na ³epetynie móg³by wyrosn¹æ guz. Idziemy
ju¿ w tym kierunku, ¿e mo¿na strzelaæ w obronie swojej w³asnoci, gdy
kto chce j¹ naruszyæ i s¹dy zaczynaj¹ zmieniaæ ocenê takich zdarzeñ.
Gdyby wiêc rêka trafi³a do kieszeni
marynarki obywatela i wyci¹gnê³a
stamt¹d pieni¹dze, by sobie fundn¹æ tort, mia³o mo¿na by z³apaæ takiego z³odzieja za ko³nierz i nabiæ mu
guza. Kasa gminy to taka wielka kieszeñ wszystkich obywateli, do której sk³adaj¹ podatki, by mieæ zrobio-

Sto lat ¿ycia

W koñcu listopada jedna z mieszkanek naszego miasta obchodzi³a jubileusz stulecia ¿ycia. Z tej okazji ³obeskie czasopisma zamieci³y okolicznociowe wspomnienia oraz pami¹tkowe zdjêcia. Mnie zaciekawi³y tytu³y. Oto one;
1. Setne urodziny pani Micha-

Gdy zbli¿aj¹ siê wiêta
Ty  Miko³aju i...o nas pamiêtaj.
Teraz w Miko³aja tylko wierzê!
Wiêc niech do pustego wora zbierze:
Wszystkie polityczne zagrywki
afery, k³amstwa i... seksrozrywki.
Niech Tym spod ksiê¿yca zdejmie
korony
A sam Miko³aj zasi¹dzie na trony.
- My chcemy, tylko normalnoci w
naszym kraju
A uczyniæ ten cud mo¿esz tylko Ty.
- wiêty Miko³aju.
El¿bieta Konefa³
10.XII.2006
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liny Michniewicz
2. Tamtej Polski ju¿ nie ma. Pani
Michalina jest! 200 lat.
3. Zasiedlili i wroli w £obez. 100
lat pani Marceliny Michniewicz.
Z zamieszczonych artyku³ów
tylko jeden zosta³ przez autora
podpisany imieniem i nazwiskiem.

ne chodniki, po których chodz¹, by
mieæ zrobione owietlenie przy nich
i by by³o na nich czysto. A teraz
wyobramy sobie, ¿e kto do tej
wielkiej kieszeni pcha ³apsko, by
wzi¹æ garæ pieniêdzy, bo zachcia³o
mu siê zjeæ tort. Nie wk³ada ³apy do
w³asnej kieszeni, tylko do naszej. W
innej sytuacji, gdyby trafi³ na kogo
z dubeltówk¹, móg³by zostaæ podziurawiony. Bêd¹c w sytuacji
urzêdnika uwa¿a, ¿e pieni¹dze s¹
niczyje. Nieraz przecie¿ niewiele robi¹c i tak je dostawa³ na koniec miesi¹ca. Brak widocznego zwi¹zania
efektów pracy z p³ac¹ to syndrom
urzêdników wychowanych w PRL.
W PRL szczytem ambicji by³o dostaæ
siê do jakiego biura, bo wtedy by³o
siê kim w stosunku do petentów i
mo¿na by³o siorbaæ kawkê i plotkowaæ w ciepe³ku. Punktualnie wychodziæ i punktualnie otrzymywaæ pensjê. Pojêcie przedsiêbiorczoci nie
istnia³o. Podzia³ by³ prosty, byli
urzêdnicy i robotnicy (robole).
Urzêdnicy co jaki czas obchodzili
imieniny, a to Lusi, a to Gieni, a to

Steni, wiêc zajadali torty. I tak to niektórym zosta³o do dzisiaj.
Kiedy zaproponowa³em, by
kandydat na urzêdnika mia³ minimum 2-letni sta¿ jako przedsiêbiorca. Wtedy by wiedzia³, jakie s¹ koszty ka¿dego dzia³ania, co to znaczy
bilans dochodów i kosztów, co to
jest zysk i strata, jakie p³aci siê podatki, ile trzeba pracowaæ i sk¹d bior¹
siê pieni¹dze. Niestety, ta propozycja nie przejdzie. Chêtnych na torty
jest zbyt wielu. Chocia¿ tak niewiele
trzeba, by zrobiæ rewolucjê. Wystarczy odes³aæ rachunki za niezamówione towary, jak zrobi³ to nowy
burmistrz. Obieca³, ¿e nie bêdzie pi³
wódy i wyprawia³ imienin w urzêdzie. Bo¿e, jaka rewolucja. Czy¿by w
£obzie upad³a komuna??? W 2006
roku?! No, niech bêdzie, ¿e w 2007.
Niech ¿yje Nowy Rok.
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Zofia Makarec
wiceburmistrzem
(WÊGORZYNO) Nieoficjalnie dowiedzielimy siê, ¿e burmistrz Gra¿yna
Karpowicz powo³a³a na stanowisko wiceburmistrza Zofiê Makarec. Obie panie
pracowa³y ju¿ razem. Gdy Gra¿yna Karpowicz sprawowa³a funkcjê burmistrza (w
latach 1998-2002), Zofia Makarec by³a sekretarzem urzêdu. Po przegranych przez
SLD wyborach w 2002 roku, zatrudni³a j¹
w urzêdzie miejskim w Iñsku tamtejsza
burmistrz zwi¹zana z SLD Teresa Dzia³oszewska. Makarec by³a tam kierownikiem

REKLAMA

referatu organizacyjnego. Gdy w tegorocznych wyborach Dzia³oszewska przegra³a,
wiadomo by³o, ¿e Makarec bêdzie musia³a
po¿egnaæ siê z urzêdem. Po tym, jak Gra¿yna Karpowicz zosta³a burmistrzem i
z³o¿y³a mandat radnej, na jej miejsce do
rady powiatu mia³a wejæ w³anie Zofia
Makarec. Bardzo mo¿liwe, ¿e je¿eli i ona
z³o¿y mandat w zwi¹zku z objêciem funkcji wiceburmistrza, mandat, jako trzeciemu
na licie wyborczej, przypadnie Paw³owi
Botowi.
KAR

Poszukiwany
Pierwsze
Konkurs dla
kierownik
stowarzyszeñ nowego wydzia³u decyzje
(£OBEZ) Burmistrz £obza og³ozarz¹du
(£OBEZ) Burmistrz £obza og³osi³
si³ konkurs ofert na realizacjê nastêkonkurs na stanowisko kierownika Wypuj¹cych zadañ publicznych:
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2007 rok
- w zakresie zadañ maj¹cych na
celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym na 2007 rok
- w zakresie realizacji zadañ profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w zakresie pomocy rodzinie oraz organizowania
zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci na
2007 rok
- w zakresie prowadzenia zajêæ
profilaktycznych podczas wakacji
w 2007 roku
- w zakresie prowadzenia zajêæ
profilaktycznych podczas ferii zimowych w 2007 roku
- w zakresie realizacji zadañ pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu i ich rodzin na 2007 rok
Oferty nale¿y sk³adaæ w urzêdzie
miejskim w £obzie przy ul. Niepodleg³oci 13 (pok. 24 - sekretariat I piêtro)
do dnia 12.01.2007 roku do godz. 15.30.
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dzia³u Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
w Urzêdzie Miejskim w £obzie. Wymagane s¹ m.in. wykszta³cenie wy¿sze
budowlane techniczne i sta¿ pracy  minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 lata na
stanowiskach urzêdniczych. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie urzêdu
miejskiego w £obzie do dnia 10 stycznia 2007 r. do godziny 12.00. (r)

(POWIAT) Zarz¹d Powiatu
przyzna³ 300 z³ na zakup artyku³ów w
zwi¹zku z organizacj¹ Wigilii dla
Samotnych organizowanej przez
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ko³o w Resku, na
podstawie z³o¿onego wniosku i uzasadnienia.
(r)

Radni chroni¹ gminê przed
podejrzanym burmistrzem
(WÊGORZYNO) Radni wêgorzyñscy postanowili zabezpieczyæ
interesy gminy. Na ostatniej sesji
zobowi¹zali now¹ burmistrz Gra¿ynê Karpowicz do rzetelnego reprezentowania interesów gminy w postêpowaniu prowadzonym przez
prokuraturê.
Radni podjêli uchwa³ê, w myl
której pe³nomocnikiem gminy w

REKLAMA

Uwaga!!!!
Teraz ju¿ nie musisz jechaæ do Szczecina...
Organizujemy Kursy Zawodowe
na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób na miejscu
Konkurencyjne Ceny
Szczegó³owe informacje pod nr telefonu: 509 910 772 oraz 091 392 74 67

ewentualnym procesie s¹dowym
bêdzie adwokat Wac³aw Huryn,
który dotychczas pe³ni³ tê rolê.
Przewodnicz¹ca rady Monika
Kumiñska argumentowa³a tak¹
decyzjê chêci¹ unikniêcia podejrzeñ o stronniczoæ Gra¿yny Karpowicz jako podejrzanej w jednej
z prowadzonych przez Prokuraturê spraw.
(gp)

Str. 4

Rozpoczê³a siê
sprzeda¿
mieszkañ
komunalnych
z 99 % bonifikat¹

(£OBEZ) Zgodnie z podjêt¹
uchwa³¹ rady miejskiej w £obzie, z
dnia 23 padziernika 2006 r., w sprawie okrelenia zasad sprzeda¿y lokali
mieszkalnych, stanowi¹cych gminny
zasób nieruchomoci na rzecz najemców, od dnia 22 grudnia 2006 roku rozpoczê³a siê sprzeda¿ lokali mieszkalnych z udzieleniem bonifikaty od
ceny nieruchomoci, ustalonej przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego, w wysokoci 99 procent, je¿eli nabywca
dokona jednorazowej wp³aty ca³ej
ceny przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Cenê zbywanej nieruchomoci przy zastosowaniu bonifikaty w wysokoci 99 % - mo¿na na wniosek nabywcy roz³o¿yæ na dwie równe raty,
p³atne: pierwsza rata p³atna przed
zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, natomiast druga rata p³atna
jest wraz z oprocentowaniem bez dodatkowego wezwania w terminie szeciu miesiêcy od dnia zawarcia umowy
przenosz¹cej w³asnoæ. Podjêta
uchwa³a obowi¹zuje od dnia 22 grudnia
2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. (r)
REKLAMA

INFORMACJE
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Uwaga!
Grozi po¿arem!

(REGION) Zima, chocia¿ jest
wyj¹tkowo ciep³a, zmusza do ogrzewania mieszkañ i innych pomieszczeñ, w których siê pracuje lub przebywa. Okres wi¹t, nowego roku i
wczenie zapadaj¹cego zmroku lub
wiele innych powodów sk³ania do
zapalania w domach wiec, rozpalania w kominkach, odpalania petard.
Niestety, nieostro¿ne obchodzenie
siê z ogniem w ka¿dej jego postaci
mo¿e skoñczyæ siê tragicznie. Na
terenie powiatu mamy ju¿ kilka po¿arów, w tym wybuch pieca centralnego ogrzewania w £obzie, ze skutkiem
miertelnym. W ostatnim numerze
pisalimy o po¿arze w zabytkowym
pa³acyku w Strzmielach, gdzie mieci siê oddzia³ szczeciñskiego Archiwum Pañstwowego. Po¿ar najprawdopodobniej powsta³ od zapalonej wiecy i o ma³y w³os nie skoñczy³ siê tragicznie dla kobiety zarz¹dzaj¹cej pa³acykiem. Z poparzeniami trafi³a do szpitala.
Wczoraj, 27 grudnia, dostalimy
informacjê o tragicznym w skutkach
po¿arze w pobliskich P³otach. Oko³o
godz. 9:15 dy¿urny KPP Gryfice zosta³ telefonicznie powiadomiony

Jase³ka
w SP nr 2
(£OBEZ) Burmistrz Betlejem
ma problem z du¿¹ iloci¹ przybyszów, którzy zgodnie z edyktem cesarskim przyjechali na spis ludnoci.
Tak rozpoczyna³y siê jase³ka
zorganizowane przez dzieci i nauczycieli SP nr 2 w £obzie. Dzieci
przygotowa³y historiê narodzin
Jezusa wplataj¹c weñ w¹tek kryminalny. Dwaj z³odzieje, którzy obrabowali jednego z przybyszów,
pod wp³ywem maj¹cych miejsce
nieopodal miasta wydarzeñ nawracaj¹ siê i postanawiaj¹ oddaæ siê w
rêce w³adz. Ratuj¹ tym samym dwoje niewinnych przybyszów, których
lokalna policja oskar¿a o napad.
Przedstawienie licznie obsadzone przez dzieci mia³o równie¿
doæ liczn¹, z³o¿on¹ g³ownie z rodziców publicznoæ. Pod koniec
dyrektor szko³y z³o¿y³a wszystkim
wi¹teczne ¿yczenia.
(gp)

przez mieszkankê P³otów o wydostaj¹cym siê dymie z jednego z
mieszkañ. Policjanci, po wejciu
do zadymionego mieszkania zauwa¿yli nie daj¹cych oznak ¿ycia
dwóch mê¿czyzn, z których jeden
znajdowa³ siê przy drzwiach wejciowych do mieszkania, za drugi
w ³azience. Przyby³y na miejsce

zdarzenia lekarz stwierdzi³ zgon
81-letniego Tadeusza O. oraz jego
56-letniego syna Ryszarda O.
Przyczyny zbadaj¹ fachowcy. Jednak to na niewiele ju¿ zda siê ludziom, którzy zginêli. Dla nas jest
kolejn¹ przestrog¹. Co roku ogieñ
i czad zbieraj¹ tragiczne ¿niwo.
B¹dmy ostro¿ni.
(r)
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(DOBRA) - wiadom praw i
obowi¹zków wynikaj¹cych z za³o¿enia rodziny, uroczycie
owiadczam, ¿e wstêpujê w zwi¹zek ma³¿eñski i przyrzekam, i¿
uczyniê wszystko, aby nasze
ma³¿eñstwo by³o zgodne, szczêliwe i trwa³e. - Te s³owa przesz³o 50 lat temu powiedzia³o sobie piêæ par, które wtedy zawar³o
zwi¹zki ma³¿eñskie.

Przysiêgi dotrzymali i na pocz¹tku grudnia mogli obchodziæ jubileusz z³otych godów. 8 grudnia br. trzy
doberskie ma³¿eñstwa: p.p. Zofia i
Boles³aw Garliñscy, Janina i Walenty Skrzyniarzowie oraz Marianna i
Antoni Krukowie, wziê³y udzia³ w
spotkaniu zorganizowanym przez
Urz¹d Stanu Cywilnego w Dobrej.
Dwie pary: p.p. Jadwiga i Adolf Styczyñscy oraz Czes³awa i Walenty
Durysowie, ze wzglêdu na stan zdro-

Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
dosta³a najni¿sz¹ pensjê
(WÊGORZYNO) Radni na ostatniej sesji ustalili wysokoæ pensji, jak¹ bêdzie pobiera³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
Radni decyduj¹c o wysokoci pensji
burmistrza, mog¹ poruszaæ siê w okrelonych przez rz¹d tzw. wide³kach p³acowych.
Rada Ministrów ustali³a, ¿e najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.450 z³. Pozosta³e sk³adniki pensji s¹ pochodn¹ tego wynagrodzenia. Radni dla burmistrz Gra¿yny
Karpowicz przyjêli t¹ najni¿sz¹ sumê, co spowodowa³o, ¿e bêdzie ona miesiêcznie zarabiaæ 6.126 z³ brutto.
Na tê sumê sk³adaæ siê bêd¹: wynagrodzenie zasadnicze  3.450 z³,
dodatek funkcyjny  1.080 z³, dodatek specjalny w wysokoci
20%, czyli 906 z³ oraz dodatek za
wys³ugê lat  690 z³.
(r)

wia nie mog³y przybyæ na jubileusz.
W uroczystoci, która odby³a siê
w Pensjonacie Taber, udzia³ wziêli
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek,
wiceprzewodnicz¹cy rady miejskiej
Damian Padziñski, zastêpca kierownika USC Krystyna Kirejczyk oraz dzieci
i wnukowie dostojnych jubilatów.
Przy dwiêkach marsza weselnego burmistrz Dobrej udekorowa³a
ma³¿onków medalami za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie, przyznanymi

przez Prezydenta RP. Wiceprzewodnicz¹cy rady miejskiej i kierownik
USC wrêczyli akty pami¹tkowe oraz
wi¹zanki kwiatów. Lampk¹ szampana wzniesiono toast ¿ycz¹c jubilatom wszelkiej pomylnoci i dalszych szczêliwych lat po¿ycia. Redakcja sk³ada wszystkim parom gratulacje za wytrwa³oæ i ¿yczy du¿o
zdrowia oraz pociechy z dzieci, wnuków i doczekania licznego grona
prawnuków.
(r)

Ostatnia sesja w tym roku w Dobrej

Ustal¹ diety dla
radnych i so³tysów
(DOBRA) Na dzisiejszej sesji
rady miejskiej w Dobrej radni ustal¹
wysokoæ w³asnych diet oraz diet
so³tysów.
Radni zbior¹ siê dzisiaj, tj. 28
grudnia, w sali biblioteki, o godz.
14.00. Podejm¹ uchwa³y w sprawie
nadania nazwy ulicy w Dobrej, ustalenia wysokoci w³asnych diet,
przewodnicz¹cej rady oraz so³tysów. Wprowadz¹ jeszcze zmiany w
tegorocznym bud¿ecie. Na koniec
sesji bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski i
zapytania oraz wys³uchaj¹ odpo-

wiedzi. Po sesji odbêdzie siê spotkanie noworoczne.
(kar)
REKLAMA
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Starosta Antoni Gutkowski równie¿ sk³ada mandat

Uchwal¹
bud¿et powiatu
(POWIAT) Dzisiaj
odbêdzie siê sesja rady
powiatu, na której radni maj¹ uchwaliæ bud¿et powiatu ³obeskiego na 2007 rok, ale te¿
podj¹æ wiele innych
uchwa³.
Radni spotkaj¹ siê dzisiaj, tj. 28 grudnia, w sali
starostwa,
o
godz.
17.00. Najwa¿niejszym
punktem obrad bêdzie
przyjêcie bud¿etu powiatu na 2007 rok. Jednak
zanim do tego dojdzie,
radni przyjm¹ w swoje
szeregi nowego radnego
 Waldemara Konefa³a z
REKLAMA

Wêgorzyna, na miejsce
po Ryszardzie Brodziñskim, który zostaj¹c wicestarost¹ z³o¿y³ mandat
radnego. Na tej sesji w
jego lady ma pójæ tak¿e
starosta Antoni Gutkowski, który tak¿e chce z³o¿yæ mandat, czym umo¿liwi wejcie do rady Henrykowi Musia³owi. Póniej rada przyjmie regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania
nauczycielom dodatków
i wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
Komisje rady ustal¹ swo-

je plany pracy, a radni
wysokoæ swoich diet.
Dla przewodnicz¹cego
rady planuje siê przyznaæ
dietê w wysokoci 1680
z³; dla jego zastêpców i
przewodnicz¹cych komisji po 1100 z³. radny,
który jest cz³onkiem komisji ma dostaæ 700 z³, a
radny, który nie jest cz³onkiem ¿adnej komisji  500
z³. Nowoci¹ ma byæ to, ¿e
nieetatowy cz³onek zarz¹du nie bêdzie dostawa³ pensji, jak by³o do tej pory, lecz
dietê równorzêdn¹ przewodnicz¹cemu rady, czyli
1680 z³.
(r)

tygodnik ³obeski 28.12.2006 r.

Radovia na sesji

Zamiast szkoliæ
deprawuj¹?
(RADOWO MA£E)
Ostatnia sesja w Radowie Ma³ym powiêcona
by³a równie¿ tematyce
sportowej. Jednym z poruszonych podczas wolnych wniosków tematów
by³a sytuacja klubu Radovia. Pod adresem klubu pad³y ciê¿kie zarzuty.
Niestety, na sesji nikt ich
nie wyjani³.
- Chcia³bym wiedzieæ
w jaki sposób gmina mo¿e
wp³ywaæ na dzia³alnoæ
klubu  zapyta³ przewodnicz¹cy
rady
Zygmunt
B³awzdziewicz.  Klub ten
powinien szkoliæ dzieci, a
sytuacja w nim nie jest najlepsza.
Odpowiedzi udzieli³ mu
wójt Józef Wypijewski
- Mamy kontrolê nad
tym klubem. £o¿ymy
przecie¿ na sport doæ

spore rodki. Oko³o 1%
naszego bud¿etu trafia na
ten cel. Interesuje nas
równie¿ to, co siê w nim
dzieje. Nieraz próbowalimy namówiæ prezesa na
rozmowê o problemach w
Radovii. Nie da³o to jednak
rezultatu.
- Panie wójcie, chcia³bym, by gmina mia³a realny wp³yw na to co siê tam
dzieje.  dr¹¿y³ przewodnicz¹cy rady.  Ten klub
powinien szkoliæ m³odzie¿,
a nie j¹ deprawowaæ. Docieraj¹ do mnie informacje
o wydarzeniach, które nie
powinny mieæ tam miejsca.
- Gmina zatrudnia trenera i w razie potrzeby na
pewno bêdziemy mieæ
wp³yw na sytuacjê w klubie.  uspokaja³ przewodnicz¹cego wójt.
(gp)
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Buraki cukrowe z powiatu ³obeskiego do Stargardu Szczeciñskiego

Nie bêdzie cukrowni w Gryficach

(REGION) Nie bêdzie
cukrowni w Gryficach  tak
postanowi³a Krajowa Spó³ka
Cukrowa
z siedzib¹ w Toruniu,
w sk³ad której wchodzi
gryficki zak³ad. Produkcja
ma byæ wygaszona
w przysz³ym roku.
Ta wiadomoæ nie powinna
zaskoczyæ plantatorów
buraka cukrowego w naszym
regionie, gdy¿ o zamkniêciu
cukrowni mówi³o siê od
dawna. Czy co grozi
plantatorom z powiatu
³obeskiego, którzy
dostarczali surowiec
do Gryfic? W KSC
zapewniono nas, ¿e nie.
Po wygaszeniu produkcji
w Gryficach surowiec
ma trafiæ do cukrowni
w Stargardzie Szczeciñskim.
To, o czym mówi³o siê od jakiego
czasu, sta³o siê faktem. Gryficka
Cukrownia ju¿ w przysz³ym roku zaprzestanie produkowaæ cukier, a
obecna kampania produkcyjna jest
ju¿ jej ostatni¹. Potwierdzi³ to nam
rzecznik prasowy koncernu KSC z
siedzib¹ w Toruniu £ukasz Wróblewski.
Nie oznacza to jednak, ¿e zak³ad
zostanie zlikwidowany. Trwaj¹ rozmowy i szukanie pomys³u na jego
przebran¿owienie. W ubieg³ym tygodniu do Torunia pojecha³a kilkuosobowa delegacja zak³adu, przedstawiciele zwi¹zków i dyrektor, by
rozmawiaæ o dalszym losie zak³adu i
pracowników. Jednak chyba niewiele ustalono, oprócz daty nastêpnego spotkania  pod koniec stycznia,
chocia¿ Wróblewski okreli³ te rozmowy jako konstruktywne. Negocjacje maj¹ dotyczyæ przysz³oci
zak³adu, jego reorganizacji, gwarancji dalszego zatrudnienia oraz programu os³onowego dla zwalnianych
pracowników.
- Nie bêdzie zwolnieñ grupowych. - powiedzia³ rzecznik.
REKLAMA

Ka¿dy, kto zdecydowa³by siê
odejæ z zak³adu, otrzyma³by wysok¹ odprawê oraz pomoc przy przekwalifikowaniu zawodowym.
Spó³ka szuka dla gryfickiego zak³adu alternatywnej produkcji. Jak
powiedzia³ rzecznik  KSC musi
ograniczyæ liczbê cukrowni w spó³ce, by sprostaæ wymogom stawianym przez Uniê Europejsk¹ oraz napieraj¹cej konkurencji. W najbli¿szych latach UE chce zliberalizowaæ
rynek cukru, a to bêdzie oznacza³o
zezwolenie na import do Europy
cukru produkowanego z trzciny cukrowej, który jest tañszy.
Wróblewski zapewni³, ¿e nic nie
zmieni siê, je¿eli chodzi o plantatorów buraka cukrowego, którzy mieli
kontrakty z cukrowni¹ w Gryficach.
Produkcja zostanie przeniesiona do
cukrowni w Kluczewie pod Stargardem Szczeciñskim. Nie potwierdzi³, by w gryfickiej cukrowni
mia³a zostaæ uruchomiona produkcja biodiesla z rzepaku, czego
wielu  zw³aszcza rolników oczekiwa³o.
KAR

Jeszcze przed pójciem do wojska

Poborowy mo¿e zdobyæ
prawo jazdy kat. C
(REGION) Wojskowa Komenda
Uzupe³nieñ w Gryficach poinformowa³a o mo¿liwoci uzyskania nowych
kwalifikacji zawodowych przez poborowych, przed powo³aniem do zasadniczej s³u¿by wojskowej.
Poborowi przed powo³aniem do zasadniczej s³u¿by wojskowej mog¹ uzyskaæ
nowe kwalifikacje zawodowe. W grê
wchodzi zdobycie uprawnieñ do prowadzenia pojazdów, czyli nabycie prawa
jazdy kategorii C. By to osi¹gn¹æ, poborowy musi spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
- Wykszta³cenie minimum gimnazjalne.
- Aktualne badania psychologiczne
stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ
zdrowotnych do kierowania pojazdami
wed³ug kategorii prawa jazdy C.
- Bez przeciwwskazañ zdrowotnych
do kierowania pojazdami wed³ug kategorii prawa jazdy kat. - C stwierdzonych przez lekarza medycyny pracy w
orodku szkolenia kierowców.

- Posiadanie prawa jazdy kat. B.
- Wzrost powy¿ej 165 cm.
- Niekaralnoæ prawomocnym wyrokiem s¹dowym.
SPOSÓB UZYSKANIA
KWALIFIKACJI
Poborowy zainteresowany odbyciem szkolenia zg³asza siê do Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, ul. Górska
2; 72- 300 Gryfice, tel. 0913842275 w.
211. Poprzez podpisanie umowy mo¿e
zostaæ skierowany przez wojskowego
komendanta uzupe³nieñ na konkretny
kurs prawa jazdy kat. C lub C+E,
finansowany przez Ministerstwo
Obrony Narodowej. Szkolenie mo¿e
trwaæ do trzech miesiêcy. Jeli pracuje,
otrzyma zwolnienie z pracy na czas
kursu i dojazdu na niego oraz wynagrodzenie w pe³nej wysokoci za czas
zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajêæ.
(r)
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Awantura na sesji

(WÊGORZYNO) Wrzaski, krzyki,
wyzwiska i zaprzysiê¿enie nowej
burmistrz. Tak najkrócej mo¿na
opisaæ przedwi¹teczn¹ sesjê w
Wêgorzynie.
Sesja rozpoczê³a siê 20 grudnia o godzinie 14:00 w Urzêdzie Miejskim. Na sali
oprócz radnych, którzy pojawili siê prawie w komplecie (zabrak³o radnego Eugeniusza Ko³odyñskiego) zjawili siê równie¿
licznie wyborcy Gra¿yny Karpowicz.
Zaczê³o siê doæ spokojnie. Pierwsza g³os zabra³a przewodnicz¹ca rady.
- Chcia³abym wykorzystaæ ten moment na z³o¿enie podziêkowañ panu Stanis³awowi Konarskiemu.  rozpoczê³a
wyst¹pienie.  Nie potrafiê znaleæ s³ów
wdziêcznoci za to, ¿e cztery lata temu
zgodzi³ siê pan ubiegaæ o stanowisko gospodarza Wêgorzyna, wiedz¹c w jak dramatycznej sytuacji znajduje siê nasza
gmina. Tylko pan panie burmistrzu i pana
zastêpca najlepiej wiecie, ile trzeba by³o
w³o¿yæ ciê¿kiej pracy. Na w³asnej skórze
dowiadczy³ pan, panie burmistrzu, ile
stresu kosztowa³o uchronienie gminy od
bankructwa i zarz¹du komisarycznego.
Za to co wszystko spotka³o od mieszkañców Wêgorzyna, chcê pana, prosz¹c o
wybaczenie, przeprosiæ. Za zarz¹dzanie
i trud w³o¿ony w pracê na rzecz naszej
wêgorzyñkiej spo³ecznoci w imieniu
swoim i rady serdecznie dziêkujê.
Gra¿yna Karpowicz otrzyma³a zawiadczenie o wyborze na burmistrza.
Zaraz po tym odby³o siê jej zaprzysiê¿enie, w czasie którego z sali wysz³a
radna Jadwiga Kamiñska. Nowa burmistrz w krótkim exposé, przerywanym
oklaskami zapowiedzia³a budowê apteki
i mieszkañ czynszowych. Nawo³ywa³a
równie¿ do zgody i wspólnej pracy na
rzecz gminy.
Po niej g³os zabra³ Stanis³aw Konarski.
Podziêkowa³ radnym minionej kadencji za
wspó³pracê. Z³o¿y³ podziêkowania swoim wspó³pracownikom. Zwracaj¹c siê do
nowej burmistrz przekaza³ jej informacjê o
stanie gminy i z³o¿y³ gratulacje.
- W koñcu jestem wolnym cz³owiekiem.  doda³ na zakoñczenie i za zgod¹
przewodnicz¹cej opuci³ salê.
Zaraz po tym dosz³o do pierwszych
zgrzytów. Radny Tomasz Mielcarek
postawi³ wniosek o 15  minutow¹ przerwê. Przewodnicz¹ca Monika Kumiñska podda³a ten wniosek pod g³osowanie. Dziewiêciu radnych by³o przeciw.
Radny chcia³ postawiæ ten wniosek
jeszcze raz t³umacz¹c, ¿e zgromadzeni
licznie wyborcy Gra¿yny Karpowicz
pragn¹ z³o¿yæ jej gratulacje. Przewodnicz¹ca nie zgodzi³a siê. Na sali rozleg³y
siê pomruki.
Rada zajê³a siê porz¹dkiem obrad i
g³osowaniem nad uchwa³ami. Tutaj równie¿ dosz³o do jedynego na tej sesji merytorycznego starcia. Rada postanowi³a
uchyliæ uchwa³ê z kwietnia 2005 roku w
sprawie utworzenia spó³ki z o.o. i przekazania dzia³ki na ulicy Drawskiej.
- Nie rozumiem dlaczego rada pragnie
uchyliæ t¹ uchwa³ê. Zale¿y nam chyba na
powstaniu hotelu w naszym miecie. Powinnimy jeszcze raz zapoznaæ siê z pro-

blemem.  stwierdzi³a burmistrz Karpowicz.  Dlatego te¿ proszê o jej oddalenie.
- Dane podane w uzasadnieniu do tej
uchwa³y nie s¹ prawdziwe.  stwierdzi³a
przewodnicz¹ca rady.
- Uzasadnienie wymaga sprawdzenia i powinnimy zapoznaæ siê z opiniami w tej sprawie. Ta uchwala mo¿e wróciæ na sesjê po jej rzetelnym sprawdzeniu.  kontynuowa³a burmistrz.
Radni nie przychylili siê do wniosków burmistrz i wiêkszoci¹ 9 g³osów
przyjêli uchwa³ê. Kolejne uchwa³y przeg³osowywane by³y t¹ sam¹ wiêkszoci¹
g³osów. Wzbudzi³o to wciek³oæ zgromadzonych na sali ludzi.
- Po co wy tu jestecie?! Brodziñski
zrobi³ z was maszynkê do g³osowania! 
krzyczeli.
Siedz¹cy obok so³tysów starszy
cz³owiek, bêd¹cy prawdopodobnie pod
wp³ywem alkoholu, g³ono wyra¿a³
swoj¹ dezaprobatê dla radnych. Mimo
prób przewodnicz¹cej nie zaprzesta³
pokrzykiwania. Wobec tego przewodnicz¹ca poprosi³a go o wyjcie z sali.
Gdy ten nie s³ucha³ przewodnicz¹ca poprosi³a o jego wyprowadzenie, stoj¹cego w drzwiach komendanta wêgorzyñskiego posterunku Miros³awa Starucha.
Ten z wyranymi oporami wyprowadzi³ awanturuj¹cego siê mê¿czyznê i na
salê ju¿ nie powrócili.
Ju¿ po og³oszeniu przez przewodnicz¹c¹ przerwy na sali rozpêta³a siê nagonka na przewodnicz¹c¹.
- Pani jest jak talibowie!  krzyknê³a
która z kobiet. - Jak mo¿e pani wypêdzaæ ludzi z sali. Przysz³am tu i bêdê
s³uchaæ pani bredni . krzycza³a Gra¿yna Gunia. W stronê przewodnicz¹cej
posypa³o siê równie¿ kilka s³ów, których cytowaæ nie bêdziemy. - Jak siê
wam nie podoba Polska Ludowa to do
ZSRR. Na Sybir!  krzycza³ pewien
mê¿czyzna.
Po przerwie radni zajêli siê podjêciem dalszych uchwa³.
W czasie wolnych wniosków radny
Marian Wolter zg³osi³ utworzenie klubu
radnych Powiat, Gmina  Wspólna
Sprawa, do którego oprócz niego
wchodz¹ Tomasz Mielcarek, Stanis³aw
Kaliciñski, Janusz Kowalski i Miros³aw
K³osiñski.
Jedna z mieszkanek zapyta³a radn¹
Kamiñsk¹, dlaczego wysz³a z sali podczas zaprzysiê¿enia Gra¿yny Karpowicz.
- Wysz³am, bo tak chcia³am  odpowiedzia³a radna.
Jeden z obecnych na sali mieszkañców Miko³aj £owkiet z³o¿y³ na pimie
pytanie do przewodnicz¹cej, dotycz¹ce sesji z 12 grudnia.
Jako mieszkaniec Wêgorzyna od 17
stycznia 1958 roku, a zarazem uczestnik wszelkich wyborów, wnoszê o publiczne wyjanienie na sesji 20 grudnia
2006 powodów nieodbycia siê sesji 12
grudnia, w zwi¹zku z brakiem frekwencji. Owiadczam, ¿e rada miejska w Wêgorzynie nie jest spó³k¹ prywatn¹, jest
organem samorz¹du wybranym przez
mieszkañców gminy Wêgorzyno i ma
s³u¿yæ wszystkim wyborcom, a intere-

sy osobiste jakichkolwiek burmistrzów
nie mog¹ byæ nadrzêdnymi nad dobrem
ogó³u. Poza udzieleniem mi odpowiedzi
na sesji wnoszê o udzielenie pisemnej
odpowiedzi zgodnie z obowi¹zuj¹cym
z KPA terminem.
- Pan £owkiet w tym postulacie sam
odpowiedzia³ sobie na pytanie. Sesja nie
odby³a siê w zwi¹zku z nieobecnoci¹
radnych.  stwierdzi³a przewodnicz¹ca.
- To mo¿e niech radni powiedz¹
dlaczego ich nie by³o! - krzykn¹³ kto
z t³umu.
- To nie jest przedmiotem dzisiejszych obrad  zauwa¿y³a przewodnicz¹ca.
- Jak to nie jest! Ludzie maj¹ prawo
wiedzieæ! - krzyczeli ludzie.
- Na nastêpnej sesji... - zaczê³a Kumiñska.
- Jak na nastêpnej sesji! - przerwa³a
jej Gra¿yna Gunia.
- Udzieli pani odpowiedzi na nastêpnej sesji, a ja chcia³bym dowiedzieæ
siê teraz. Na kolejnej sesji mo¿e mnie ju¿
nie byæ.  mówi³ Jan Stopczyñski.
- Mylê, ¿e ludzie maj¹ prawo wiedzieæ dlaczego czêæ radnych nie pojawi³a siê na sesji.  argumentowa³ radny
Stanis³aw Kaliciñski.
- Niech radni po kolei usprawiedliwi¹ swoj¹ nieobecnoæ  domaga³ siê Jan
Stopczyñski.
- Mnie ju¿ na poprzednim spotkaniu usprawiedliwi³ radny Kaliciñski 
stwierdzi³ radny Zbigniew Wilk.
- Jak to? - zdziwi³ siê radny
- Czy pan jest ze s³u¿by bezpieczeñstwa? Dzwoni mi pan do domu i

pyta dlaczego nie by³em na sesji 
stwierdzi³ radny Wilk.
- To mo¿e powie pan teraz  dr¹¿y³
radny Kaliciñski.
- By³em w lesie i popsu³ mi siê samochód  odpowiedzia³ radny.
- A co z reszt¹ radnych?  dopytywa³ Jan Stopczyñski.
Na to pytanie nie pad³a ¿adna odpowied, a przewodnicz¹ca przesz³a do
nastêpnego punktu obrad. Przewodnicz¹ca przypomnia³a radnym o up³ywaj¹cym 27 grudnia terminie sk³adania
owiadczeñ maj¹tkowych przez radnych. Przerwa³a jej Gra¿yna Gunia,
która g³ono domaga³a siê g³osu.
- Dlaczego ci radni nie przyszli? 
pyta³a  Je¿eli w tej radzie nie dojdziecie do ³adu, to trzeba bêdzie was wymieniæ, a przede wszystkim pani¹  zwróci³a siê do przewodnicz¹cej  Jest pani
za bardzo pyskata i niedoros³a pani do
tej funkcji.
Na koniec sesji przewodnicz¹ca odczyta³a czêæ statutu dotycz¹c¹ jej
uprawnieñ.
- W zwi¹zku z tym proszê pani¹ burmistrz, aby wiêcej nie wprowadza³a zamieszania i niepotrzebnych nieporozumieñ wród radnych, a radnych proszê
o rozwagê.  doda³a i zakoñczy³a drug¹
sesjê rady miejskiej.
G³os zabraæ chcia³a jeszcze Gra¿yna Karpowicz. Monika Kumiñska nie
udzieli³a jednak jej g³osu, a na sali ponownie rozleg³y siê okrzyki oburzenia.
Sesja w koñcu jednak zakoñczy³a siê, a
wzburzeni ludzie rozeszli siê do domów.
(gp)
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Piêæ komitetów, ¿adnych konkretów

PROTEST WYBORCZY
ODRZUCONY

(DOBRA) Szeæ komitetów wyborczych
zakwestionowa³o
wynik wyborów w
Dobrej
i wspólnie podpisa³o
siê pod protestem
wyborczym z³o¿onym
w S¹dzie Okrêgowym
w Szczecinie. Ten 20
grudnia rozpatrzy³
protest i uzna³ do za
bezpodstawny.
Przypomnijmy - protest wyborczy podpisa³o piêciu pe³nomocników komitetów, które bra³y udzia³ w
wyborach; Jerzy Bêdzelewski z
KWW M³odzi Demokraci Dobrej
Nowog., Piotr Hebda z KWW
Wspólna Gmina w UE; Maria Maknia z KWW Uczciwie i Sprawiedliwie
w Gminie Dobra; Krzysztof Bêdzelewski z KWW O Rozwój Gminy
Dobra oraz Adam Hlib w imieniu
Samoobrony.
20 grudnia w s¹dzie pojawi³o siê
tylko dwóch z nich: Maria Maknia i
Jerzy Bêdzelewski, ale za to z pani¹
mecenas. S¹d wys³ucha³ cz³onków
komisji wyborczych, w których mia³o dojæ do nieprawid³owoci oraz
pe³nomocników komitetów i odrzuci³ protest.
Protestuj¹cy podwa¿aj¹c wynik
wyborów nie podali konkretnych
zarzutów, lecz  jak nam powiedzia³
sêdzia Zbigniew Ciechanowicz 
z³o¿yli protest kieruj¹c siê nieprawdopodobnie wysokim wynikiem
uzyskanym przez radnych i burmistrza Dobrej. Nie mogli uwierzyæ, ¿e
 w ich ocenie - nieznane osoby
wesz³y do rady, a kandydaci z ich
komitetów nie dostali siê do niej. By
uwiarygodniæ swoje podejrzenia
przytoczyli kilka zastrze¿eñ do pracy
dwóch komisji obwodowych. Wed³ug nich karty w wyborach na burmistrza mia³y kilka odcieni ró¿u, jeden z wyborców otrzyma³ dwie karty
do g³osowania, w jednej z komisji
zabrak³o 90 kart, komisje le sporz¹dzi³y protoko³y, w których mia³y le

G³osowanie w Dobrej 12.11.2006
rozliczyæ karty otrzymane i wydane.
Podano nawet przyk³ad udzia³u w
komisji kobiety, która mia³a w 1994 r.
fa³szowaæ wybory. Protestuj¹cy na
koniec domagali siê powtórnego
przeliczenia g³osów i sprawdzenia
podpisów wyborców.
Jak nam powiedzia³ sêdzia Ciechanowicz, s¹d odrzuci³ wszystkie
zarzuty. Owszem, wskazany przez
protestuj¹cych wyborca stwierdzi³,
¿e otrzyma³ dwie karty do g³osowania, ale s¹d uzna³, ¿e nie mia³o to
charakteru masowego, lecz incydentalny, wiêc nie mog³o mieæ wp³ywu na koñcowy wynik wyborów. Nie
potwierdzi³ b³êdów w protoko³ach.
Kobieta, któr¹ wskazywano, nie
by³a cz³onkiem komisji w tych wyborach, czego nawet protestuj¹cy nie
sprawdzili. Dowody na sfa³szowanie wyników wyborów okaza³y siê
zbyt w¹t³e, by s¹d przychyli³ siê do
wniosku o powtórne przeliczenie
g³osów i sprawdzenie podpisów.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
Sêdzia Ciechanowicz zauwa¿y³,
¿e protestuj¹cy, kandydaci na odpowiedzialne stanowiska w gminie
powinni wykazaæ siê tak¹ sam¹ rzetelnoci¹ przy sporz¹dzaniu wniosku, jakiej domagaj¹ siê od komisji
wyborczych.
Niespodziewanie podczas rozprawy pojawi³ siê w¹tek spotkania,
do jakiego dosz³o dzieñ wczeniej w
doberskiej bibliotece. Zapyta³a o to
mecenas reprezentuj¹ca komitety,
doszukuj¹c siê w nim czego tajemniczego. Obecni cz³onkowie komisji

nr 1 potwierdzili, ¿e takie spotkanie
mia³o miejsce i wyjanili powody
jego zwo³ania.
Jak nam powiedzia³a przewodnicz¹ca tej komisji pani Bo¿ena Kaczemba, to ona by³a inicjatork¹ tego
spotkania i nie by³o w tym niczego
tajemniczego.
- Otrzyma³am dokumenty z s¹du
dotycz¹ce sprawy z prob¹ o ustosunkowanie siê do zarzutów. Napisa³am pismo i zaprosi³am cz³onków
komisji, by zapoznali siê z zarzutami
oraz moj¹ odpowiedzi¹, bo dostali
wezwania do s¹du, a nie wiedzieli o
co chodzi. Wyst¹pi³am oficjalnie z
pismem do urzêdu o wynajêcie sali w
bibliotece i uici³am op³atê. To co
REKLAMA

przeczyta³am dzisiaj w
Nowym Tygodniku
£obeskim na temat tego
spotkania to s¹ bzdury.
To nie by³o ¿adne tajemnicze spotkanie pod
os³on¹ nocy. Spotkalimy siê po pracy, o
17.30 i rozmawialimy
do 18.30. Cz³onkowie
zapoznali siê z materia³ami i nie wnieli uwag.
To nie by³o tajne spotkanie, a raczej tajne
obserwacje, bo pan
Hlib sta³ pod drzwiami i
s³ucha³. Gdybym wiedzia³a, ¿e chce siê czego dowiedzieæ, to
bym zaprosi³a go do
rodka. St¹d to pytanie na drugi
dzieñ pani mecenas o to spotkanie.
Szkoda tylko, ¿e pan Hlib jako pe³nomocnik Samoobrony nie przyjecha³ do s¹du i sam nie zapyta³ o to,
tylko robi z tego w gazecie aferê. mówi pani Kaczemba.
Czego jeszcze trzeba, by do przegranych kandydatów i pe³nomocników tych komitetów dotar³o, ¿e tak
zdecydowali mieszkañcy gminy?
Trudno powiedzieæ. Jedno jest pewne  je¿eli stracili zaufanie wielu
wyborców, to takimi posuniêciami
trac¹ jeszcze wiêksz¹ ich iloæ. W
takim tempie za cztery lata zag³osuje
na nich tylko rodzina, a i to nie wiadomo, czy zechce.
Kazimierz Rynkiewicz
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KLUB AKTYWNEGO
POSZUKIWANIA PRACY
IDEA DZIA£ANIA
Klub Pracy jest jedn¹ z form pomocy osobom bezrobotnym. Zadaniem Klubu jest zdobycie przez jego cz³onków umiejêtnoci i wiedzy
pozwalaj¹cych na efektywne i systematyczne
poszukiwanie pracy. Podstaw¹ funkcjonowania
Klubu jest za³o¿enie, ¿e ka¿dy mo¿e znaleæ
pracê, jednak musi chcieæ i aktywnie jej poszukiwaæ. Klub uczy swoich cz³onków zapoznaæ siê w sposób efektywny z lokalnym rynkiem pracy. Pozwala na poznanie ró¿nych dróg
i technik poszukiwania zatrudnienia oraz praktyczne sprawdzenie zdobytych umiejêtnoci.
KTO MO¯E SIÊ ZAPISAÆ ?
Zapraszamy: wszystkie osoby bezrobotne, które mimo starañ nie znalaz³y jeszcze
zatrudnienia, osoby bezrobotne, które chc¹
pracowaæ jednak straci³y nadziejê na znalezienie pracy  zw¹tpi³y w swoje mo¿liwoci,
CEL KLUBU PRACY
G³ównym celem Klubu jest znalezienie
odpowiedniej pracy przez ka¿dego cz³onka
zajêæ, w mo¿liwie najkrótszym czasie.
DLACZEGO W GRUPIE ?
Klub ma za zadanie uaktywniaæ swoich
cz³onków w poszukiwaniach zatrudnienia.
Wa¿nym elementem dzia³ania klubu jest wzajemne zachêcanie, grupa pomaga sobie poprzez wymianê dowiadczeñ wynikaj¹cych
ze spotkañ i rozmów z pracodawcami. Nabyte dowiadczenia oraz praca w grupie uaktywnia jej cz³onków i umo¿liwia doskonalenie
umiejêtnoci z zakresu autoprezentacji i samodzielnego poruszania siê na rynku pracy.
PROGRAM KLUBU PRACY
W trakcie zajêæ uczestnicy: poznaj¹
swoje mocne strony, ucz¹ siê dróg i technik
poszukiwania pracy, poznaj¹ metody i techniki zdobywania ofert pracy, dokonuj¹ diagnozy umiejêtnoci i predyspozycji uczestników
zajêæ klubowych, ucz¹ siê pisaæ ¿yciorys zawodowy CV, podanie o pracê, zdobywaj¹
umiejêtnoci prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami ucz¹
siê poszukiwaæ pracy w sposób zorganizowany i systematyczny.
CO UZYSKASZ BIOR¥C UDZIA£
W ZAJÊCIACH ?
odzyskasz wiarê w siebie oraz poczucie
w³asnej wartoci, odkryjesz przyczyny niepowodzeñ w poszukiwaniu pracy i nauczysz
siê ich unikaæ, nabêdziesz umiejêtnoci poruszania siê na rynku pracy, poznasz innych
ludzi o podobnych problemach.
PAMIÊTAJ O TYM, ¯E:
zakoñczenie zajêæ nie oznacza pozostawienia Ciebie samemu sobie, nadal mo¿esz
liczyæ na pomoc Lidera w rozwi¹zywaniu
Twoich problemów zwi¹zanych z zatrudnieniem o ile takie bêd¹, zdobyta wiedza, umiejêtnoci, a tak¿e czas powiêcony sobie  to
te¿ kapita³, który procentuje, pracê znajduj¹ nie
najlepsi kandydaci ale ci, którzy potrafi¹ jej najlepiej szukaæ, los umiecha siê do tych ludzi,
którzy czêsto siê umiechaj¹ .... ludzie te¿.
Wszystkim uczestnikom kursu przys³uguje
dodatek szkoleniowy a osobom zamiejscowym
dodatkowo zwrot kosztów dojazdów do £obza
Ponadto informujemy, i¿ najbli¿szy
Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy
odbêdzie siê w styczniu 2007 roku i bêdzie
trwa³ 3 tygodnie wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Klubie prosimy o
kontakt pod numerami tel. (091) 397-40-88 lub
397-42-44
REKLAMA
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Burmistrz Dobrej og³asza konkurs ofert
na realizacjê zadania publicznego maj¹cego na celu
Planowanie i organizowanie ¿ycia sportowego, w tym prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej na terenie Gminy Dobra.

I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie gminy Dobra w 2007 roku.
II. Wysokoæ planowanych rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 75 000,00 z³ (s³ownie: siedemdziesi¹t
piêæ tysiêcy z³otych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹: organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce
na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Pañstwa do innych kocio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoci
po¿ytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane.
2. Gmina Dobra dokona wyboru oferty i powierzy realizacjê zadania na podstawie umowy. Postêpowanie konkursowe przeprowadzi
Komisja Konkursowa w sk³adzie i na zasadach okrelonych w zarz¹dzeniu Burmistrza Dobrej.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci. Umowa bêdzie zawarta na okres od 29 stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2007 roku. Wzór umowy stanowi za³¹cznik Nr 2 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 padziernika
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do koñca roku 2006.
2. Warunki realizacji zadania: Podmioty ubiegaj¹ce o realizacjê zadañ publicznych objêtych konkursem zobowi¹zane s¹:
1) prowadziæ dzia³alnoæ statutow¹ w zakresie zadania publicznego objêtego konkursem,
2) dysponowaæ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadania publicznego objêtego konkursem,
3) posiadaæ dowiadczenie niezbêdne do realizacji zadania publicznego objêtego konkursem oraz spe³niaæ wymogi formalne okrelone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie oraz w rozporz¹dzeniu z dnia 29 padziernika
2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna byæ przygotowana:
1) na pimie,
2) wg wzoru, który mo¿na pobraæ w Urzêdzie Miejskim pok. Nr 6 (I-piêtro) oraz na stronie internetowej gminy DOBRA ( oraz BIP )
3) w jêzyku polskim,
4) podpisana przez osobê lub osoby upowa¿nione do reprezentowania organizacji zgodnie z aktualnym odpisem z w³aciwego rejestru
wystawionym nie wczeniej ni¿ 3 miesi¹ce przed dniem otwarcia ofert lub pe³nomocnictwem.
2. Podmiot ubiegaj¹cy siê o przyznanie rodków powinien przedstawiæ ofertê
zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczêdny i terminowy.
3. Oferta powinna zawieraæ:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych wykonanie zadania, w tym o wysokoci rodków
finansowych uzyskanych na realizacjê danego zadania z innych róde³
5) informacjê o wczeniejszej dzia³alnoci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê w zakresie, którego dotyczy zadanie,
6) deklaracjê o zamiarze odp³atnego lub nieodp³atnego wykonania zadania.
WARUNKIEM ROZPATRZENIA OFERTY JEST W SZCZEGÓLNOCI:
a) prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty z dok³adnie okrelonym w nag³ówku rodzajem zadania,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoci) oraz merytorycznego z dzia³alnoci podmiotu  za
ubieg³y rok lub za miniony okres ( w przypadku krótszej dzia³alnoci ni¿ rok),
b) przedstawienie nastêpuj¹cych dokumentów:
- aktualnego odpisu z w³aciwego rejestru, w którym oferent jest wpisany zgodnie z przepisami prawa,
- aktualnego statutu (potwierdzony przez organ rejestrowy),
- pisemne owiadczenie osób upowa¿nionych do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu danego podmiotu o zobowi¹zaniu siê do prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej rodków otrzymanych z bud¿etu gminy oraz wyodrêbnieniu konta bankowego na rodki
przekazanej dotacji,
- pe³nomocnictwo do dzia³ania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowê dotacji podpisuj¹ osoby inne ni¿ osoby reprezentuj¹ce
podmiot zgodnie z odpisem z w³aciwego rejestru,
- owiadczenie o odp³atnym lub nieodp³atnym wykonaniu zadania.
- Oferty sporz¹dzone wadliwie lub niekompletnie co do okrelonych wymagañ oraz z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane,
- Poszczególne strony oferty i za³¹czników powinny byæ ponumerowane oraz zaparafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Ponadto
oferta powinna zawieraæ spis wszystkich za³¹czników.
- Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
- Czas zwi¹zania z ofert¹  30 dni od dnia sk³adania ofert.
VI. Terminy sk³adania ofert:
1. Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1 (pok. Nr 8  sekretariat I piêtro) w zamkniêtej kopercie z dopiskiem
Konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego maj¹cego na celu planowanie i organizowanie ¿ycia sportowego, w tym prowadzenie sekcji
pi³ki no¿nej na terenie Gminy Dobra w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia og³oszenia konkursu tj. do dnia 26.01.2007 r. do godz. 15:00,
2. Oferty nale¿y sk³adaæ wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 29 padziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
BURMISTRZ DOBREJ BARBARA WILCZEK
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Aleksandra Kondrat z Reska oraz Monika Budzyñska i Jan Kaczmarek z Radowa Ma³ego wyrecytowali nagrody

Reszczanie i radowianie recytuj¹
po niemiecku perfekt
(P£OTY) 15 listopada po raz
dziewi¹ty odby³ siê w P³otach Konkurs Recytatorski Poezji w Jêzyku
Niemieckim.
Niekwestionowane
sukcesy w tych konkursach odnosz¹
uczniowie z Reska i Radowa Ma³ego.
Tak by³o i tym razem, chocia¿ faworytkê - Monikê Budzyñsk¹ zjad³y
nerwy.
W tym roku do rywalizacji konkursowej przyst¹pi³o blisko 70 uczestników z ca³ego województwa. Imprezê
honorowym patronatem obj¹³ Burmistrz Gminy i Miasta w P³otach Marian Maliñski, Zarz¹d Wojewódzki Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego
Mniejszoci Niemieckiej w Szczecinie

oraz Konsulat Republiki Federalnej
Niemiec w Gdañsku, który by³ równie¿
stron¹ finansuj¹c¹ przedsiêwziêcie.
W tegorocznym konkursie brali
udzia³ uczniowie ze szkó³ ca³ego województwa; od winoujcia po Trzebiatów i £obez.
Pierwsz¹ kategori¹ wiekow¹, w
której og³oszono zwyciêzców, by³y
dzieci z klas I-III szkó³ podstawowych.
Komisja w sk³adzie: Maria Klaus przewodnicz¹ca, Irena Biegaj³o i Anna
Balonis, zdecydowa³a, ¿e pierwsze
miejsce przypad³o Maksymilianowi
Marcowi ze winoujcia, drugie zajê³a
Zuzanna Jankowska z Trzebiatowa, a
trzecie ubieg³oroczny zwyciêzca Jan
Kaczmarek z Radowa Ma³ego.

Rywalizacja w kategorii uczniów z
klas IV-VI by³a w tym roku niezwykle
zaciêta. Uczestnicy bowiem prezentowali zbli¿ony poziom umiejêtnoci.
Niestety, niektórych zjada³a sceniczna trema. Pierwsze miejsce w tej
kategorii komisja przyzna³a Aleksandrze Kondrat ze Szko³y Podstawowej w Resku. Drugie przypad³o reprezentantce Trzebiatowa, Martynie
Barszcz, a trzecie Dominikowi Pyrkoszowi ze winoujcia.
W kategorii Gimnazjum zawiod³a
zdecydowana faworytka Monika
Budzyñska z Radowa Ma³ego. Monika zwyciê¿a³a w P³otach ju¿ trzykrotnie w m³odszych kategoriach wie-

kowych. I pewnie podobnie by³oby w
tym roku. Niestety, mimo wspania³ego wystêpu, w koñcowej fazie recytacji nerwy zwyciê¿y³y i niestety pomyli³a tekst. Efektem by³o trzecie
miejsce. W przysz³ym roku Monika z
pewnoci¹ postara siê odzyskaæ prymat. Potkniêcie faworytki perfekcyjnie wykorzysta³ reprezentant P³otów
Piotr Konat, który zdaniem komisji
pewnie zwyciê¿y³. Drugie miejsce
przypad³o Klaudi Trzasko ze winoujcia.
Podsumowuj¹c; IX Konkurs Recytatorski Poezji w Jêzyku Niemieckim w P³otach by³ imprez¹ niezwykle udan¹.
MM

Mniejsze op³aty za korzystanie z hali sportowej
(£OBEZ) Burmistrz Ryszard
Sola zarz¹dzeniem z dnia 20 grudnia zmniejszy³ stawki op³at za korzystanie z hali sportowej w £obzie.
Jedn¹ z pierwszych decyzji nowego burmistrza Ryszarda Soli jest
zmiana stawek op³at za korzystanie
z hali sportowej w £obzie. Uzna³ on,
¿e dotychczasowe stawki by³y za
wysokie, za op³aty dla uczniów z
³obeskich szkó³, którzy korzystali z
hali w ramach zajêæ szkolnych s¹
niepotrzebnym przelewaniem pieniêdzy z jednej kieszeni do drugiej
tej samej bud¿etowej marynarki.
Tym samym burmistrz zwolni³ szko³y podstawowe i gimnazjum z op³acania zajêæ wychowania fizycznego
raz w tygodniu w czasie roku szkolnego. Na nowych stawkach skorzystaj¹ równie¿ kluby sportowe, które
za wynajem hali na godzinê lekcyjn¹
zap³ac¹ z³otówkê.
Nowe stawki obowi¹zuj¹ce w

hali sportowej w £obzie.
1. Dla szkó³ podstawowych i
gimnazjum z terenu gminy £obez 
nieodp³atnie raz w tygodniu w ramach zajêæ wychowania fizycznego
w okresie trwania roku szkolnego
(nie dotyczy zajêæ w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich).
2. Dla szkó³ ponad gimnazjalnych w ramach zajêæ wychowania
fizycznego  15 z³ (w tym podatek
vat) za godzinê lekcyjn¹, tj. 45 min.
3. Dla grup zorganizowanych
sk³adaj¹cych siê z osób w wieku do
lat 16, klubów w których trenuj¹
dzieci do lat 16 z terenu gminy £obez
 15 z³ (brutto) za godzinê lekcyjn¹
(za okazaniem wykazu osób wraz
z datami ich urodzeñ).
4. Dla klubów i stowarzyszeñ
sportowych z terenu gminy
£obez  1 z³ (brutto) za godzinê
lekcyjn¹.
5. Dla grup zorganizowanych
sk³adaj¹cych siê z osób w wieku
powy¿ej 16 lat, zak³adów pracy,

instytucji  30 z³ (brutto) za godzinê lekcyjn¹.
6. za wynajem hali za zawody
sportowe organizowane przez kluby
i stowarzyszenia sportowe z terenu
gminy £obez  25 z³ (brutto) za godzinê, a spoza terenu gminy  35 z³
(brutto) za godzinê.
7. Za wynajem hali do celów zorganizowanych konferencji, szkolenia, imprezy okolicznociowe, je¿eli
organizatorem nie jest Burmistrz
£obza lub przewodnicz¹cy Rady

Miejskiej w £obzie, wystêpuj¹cy w
imieniu Gminy £obez  100 z³ (brutto) za godzinê.
Stawki op³at za korzystanie z
hali w przypadkach nieprzewidzianych w powy¿szych punktach
bêd¹ ustalane indywidualnie w
odrêbnych umowach. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹
burmistrza, dopuszcza siê mo¿liwoæ odst¹pienia od op³at lub
ustalenia innej ich wysokoci. (r)

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
n Firma kupi mieszkania 1,2 i 3
pokojowe na terenie £obza Zadzwoñ 091397 43 42 Kom. 0 600
265 547.
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter gara¿ w³asnociowy na domek do remontu, ewentualnie
kupiê domek do 120 000z³.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102

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

NIERUCHOMOCI

n Do wynajêcia 2 gara¿e o wym.
8,4x4,3 m przy ul Niepodleg³oci
(obok stacji obs³ugi samochodów). Tel. 0515 175 821, 091 397
37 98 po 20.00.

INNE

n Sprzedam sklep w £obzie ko³o
orodka zdrowia-bia³y. Tel. 091
397 35 37 po 20.00.

n Na trasie Drawsko - widwin
wezmê kogo lub przy³¹czê siê do
kogo. Tel. 0665 371 881.

n Do wynajêcia w £obzie lokal u¿ytkowy 60 mkw. Cena 500 z³/miesi¹c.
Tel. 091 397 43 42, 0600 265 547.

US£UGI
n Projekty budowlane, inwentaryzacje, kierowanie budowy, adaptacje,
kosztorysy, prowadzenie formalnoci urzêdowych. Tel. 888 412 931
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n Sprzedam 1/2 domu (piêtro) w
Wêgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
powierzchni 796 mkw. w Resku
przy ul. Sucharskiego. Tel. 091
395 17 45, 602 608 410.

MOTORYZACJA

n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

n Sprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

NIERUCHOMOCI
n Kupiê domek lub 1/2 domku w Gryficach lub okolicach (091) 384 31 44.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.
REKLAMA

INNE
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.
n 19 grudnia na ulicy Wybickiego (w
okolicy bankomatu) zagubiono klucze samochodowe z breloczkiem
Hondy. Uczciwego znalazcê proszê o
kontakt - nagroda. Tel. 091397 37 30

n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

SPORT
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GRA KRÓLEWSKA
W LICEUM

W programie wspó³zawodnictwa sportowego m³odzie¿y szkó³
ponadgimnazjalnych pod nazw¹ Licealiada, wa¿ne miejsce zajmuj¹ szachy. £obez od lat nale¿y do najsilniejszych orodków gry królewskiej
w województwie. Warto przypomnieæ, ¿e w latach poprzednich szachici Zespo³u Szkó³ im. T. Kociuszki zdobywali a¿ 4  krotnie
tytu³ Dru¿ynowego Mistrza Województwa.
W ramach tegorocznych przygotowañ do fina³ów wojewódzkiej Licealiady, uczniowie Zespo³u Szkó³
rywalizowali na planszach o tytu³
najlepszy szachista Szko³y.
Do stolików z szachownicami
zasiad³o 24 dziewcz¹t i ch³opców.
Wyniki w kategorii
ch³opców (po VII rundach):
1. Jaros³aw ¯³obicki
2. Sebastian Burduñ

6,5 pkt.
6,5

3. Sebastian Rajca
5
4. S³awomir B³aszczyk 4,5
5  7. Karol Koz³owski,
Krzysztof Nieradka,
Kamil Zych - po 4 pkt.
Wyniki w kategorii
dziewcz¹t (po VII rundach):
1. Paulina Skrobiñska 4 pkt.
2. Dorota Krupa
4 pkt.

W dniu 17.12.2006 r. w Ko³obrzegu Szczeciñski Szkolny Zwi¹zek
Sportowy przeprowadzi³ fina³ mistrzostw województwa szkó³ ponadgimnazjalnych w szachach.
Dru¿yna licealistów z £obza w
sk³adzie: Paulina Skrobiñska, Dorota Krupa, Jaros³aw ¯³obicki, Sebastian Burduñ zajê³a w tej rywalizacji VII miejsce. We wspó³zawodnictwie startowa³o 16 zespo³ów
szachowych reprezentuj¹cych
swoje powiaty.
Z.B.

OBCHODY
60-LECIA ZZPN

13 stycznia 2007 roku rodowisko
pi³karskie obchodziæ bêdzie 60-lecie
istnienia i funkcjonowania Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej na
Pomorzu Zachodnim. Oficjalne uroczystoci obêd¹ siê w Szczecinie, a swój
udzia³ zapowiedzia³o prawie 300 osób.
Obchody o godz. 10.00 rozpocznie
uroczysta Msza w. w Bazylice Metropolitalnej w Szczecinie, przy ul. w.
Jakuba 1. Po niej, o godz. 11.30, w
Uniwersytecie Szczeciñskim, przy ul.
Cukrowej 8, nast¹pi otwarcie obchodów 60-lecia ZZPN. W tej czêci bêd¹

wyst¹pienia programowe oraz wrêczanie nagród i odznaczeñ. O 13.30 rozpocznie siê sesja naukowo-sportowa, a
po niej spotkanie kole¿eñskie.
Jak poinformowa³ £ukasz Jucha z
ZZPN - pe³nomocnikiem obchodów w
imieniu w³adz Zwi¹zku jest Edmund Smu³czyñski, znany niegdy sêdzia i obserwator
szczebla centralnego, by³y Przewodnicz¹cy Wydzia³u Sêdziowskiego OZPN Szczecin, dzia³acz struktur zwi¹zkowych OZPN
Koszalin oraz za³o¿yciel i w³aciciel jedynego na terenie naszego województwa
muzeum pi³karskiego.
(r)

ZZPN informuje

WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZE ZZPN
Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej informuje, ¿e na podst. § 31
Statutu ZZPN Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze Cz³onków naszego
Zwi¹zku odbêdzie siê 6 stycznia 2007
roku w budynku Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w Szczecinie przy ulicy
Matejki 22 w sali 160 (I piêtro). Pocz¹tek obrad o godzinie 10:00 w pierwszym terminie i o godz. 10:30 w drugim
terminie.
Przypominamy, ¿e zgodnie z § 22
statutu Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej mandaty zachowuj¹
delegaci z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dn. 28.02.2004
roku. Mandat delegata wygasa z chwil¹

jego mierci, pisemnej rezygnacji z
mandatu lub odwo³ania z funkcji delegata przez organizacjê, któr¹ reprezentowa³, bêd¹c¹ cz³onkiem ZZPN, przyjêtej uchwa³¹ Zarz¹du danej organizacji. Cz³onkowie ZZPN mog¹ w trakcie kadencji dokonaæ wyboru nowego
delegata na Walne Zgromadzenie
ZZPN w miejsce delegata, którego
mandat wygas³.
Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej prosi wobec powy¿szego, aby
kluby, w przypadku wyganiêcia mandatu delegata lub zmiany jego samego,
najpóniej do dnia 27.12.2006 roku
przes³a³y na pimie nowe dane personalne swojego delegata (delegatów). (r)
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MISTRZOSTWA POWIATU
W BADMINTONIE
Ga rakietkami i lotk¹ nale¿y do
sportów wiod¹cych w gminie i powiecie £obez.
Solidne podstawy tej dyscypliny
sportowej stwarza nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Be³cznej, p. Kazimierz
Pawelec. Jest pewne, ¿e sentyment i
zami³owanie m³odych ludzi do badmintona, nabyte w Uczniowskim Klubie
Sportowym Badmintona i MKS
Olimp, pozostanie w nich na ca³e
¿ycie.
W dniach 9-10 grudnia br., w sali
gimnastycznej Szko³y Podstawowej w
Be³cznej, zorganizowano Mistrzostwa
Powiatu £obeskiego w Badmintonie.
Do udzia³u w imprezie organizatorzy
zaprosili pisemnie wszystkich badmintonistów z gmin Resko, Wêgorzyno i
£obza, którzy w poprzednich latach
uprawiali czynnie tê dyscyplinê i zdobywali medale mistrzostw województwa i makroregionu. Z zaproszenia skorzysta³ m.in. najstarszy zawodnik turnieju  43-letni Krzysztof Panasz,
mieszkaniec Klêpnicy.
Oficjalne wyniki Mistrzostw Powiatu w Badmintonie na rok 2006.
Kategoria kobiet:
1. miejsce Dorota SOSNOWSKA z³oty medal i puchar Starostwa Powiatowego
2. miejsce Alicja Mrozek - srebrny medal

Dorota Sosnowska
3. miejsce Ilona D¹bro - br¹zowy
medal
4. m. Dorota Krupa, 5 m. Melania Miszczyszyn, 6 m. Agnieszka wi¹tek.
Kategoria mê¿czyzn:
1. miejsce Piotr KORDYL - z³oty
medal i puchar Starostwa Powiatowego
2. miejsce Pawe³ Afeltowicz  srebrny medal
3. miejsce Dawid ¯ywulski - br¹zowy medal
4. m., Marcin Szypu³ek, 5 m. Pawe³
Berna, 6. m. Stanis³aw Panasz,
7. m. Piotr Jachym, 8. m. Wojciech
Cierzniak, 9. m. Mateusz Bojanowicz,
10. m. Krzysztof Panasz.
Z. Bog.

TRZY TURNIEJE
 TRZY PUCHARY
Po dwóch latach korzystania z
³obeskiej hali sportowo widowiskowej, m³odzie¿ miejscowego Zespo³u Szkó³ siêga po coraz to nowe
laury sportowe.
Tym razem zespó³ pi³ki siatkowej
dziewcz¹t popisa³ siê klasycznym
hat trickiem, zdobywaj¹c w grudniowych turniejach trzy puchary. Siatkarki ZS pod kierunkiem nauczycielki wychowania fizycznego, p. Ewy
£ukasik, skorzysta³y z zaproszenia
do udzia³u w Turnieju Pi³ki Siatkowej
SALOS w Po³czynie Zdroju. Imprezê
bardo uroczycie zorganizowa³o
Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej im. w.
Jana Bosko.
Reprezentantki £obza pokona³y
kolejno zespo³y z Koszalina, Red³a,
Po³czyna Zdroju i za zajêcie I miejsca
w turnieju otrzyma³y Puchar miasta
Po³czyna Zdroju.

Czaplinka, Z³ocieñca, z Drawska  2
zespo³y oraz reprezentacja juniorek
z Zespo³u Szkó³ z £obza. W finale
Drawskiego Turnieju Miko³ajkowego ³obzianki przegra³y nieznacznie w
stosunku setów 1: 2 z dru¿yn¹ z
Czaplinka, zdobywaj¹c, za zajêcie 2.
lokaty, okaza³y puchar.

Do ciekawej konfrontacji siatkarskiej dosz³o w Drawsku Pomorskim.
W nowo otwartej hali sportowej
spotka³y siê szóstki dziewczêce z

Oby taka zwyciêska sportowa
passa m³odzie¿y ³obeskiej na boiskach siatkarskich trwa³a przez ca³y
nadchodz¹cy rok 2007.
B. Z.

UKS Sp³yw przy Zespole
Szkó³ im, T. Kociuszki, zgodnie z
tradycj¹ zorganizowa³ w hali sportowo  widowiskowej VII Turniej Miko³ajkowy w Pi³ce Siatkowej  £obez
2006. Zawody odby³y siê w obsadzie zespo³ów szkolnych z terenu
powiatu ³obeskiego.
I miejsce zajê³y gospodynie
imprezy, otrzymuj¹c z r¹k dyrektora Szko³y pani Jolanty Manowiec g³ówne trofeum  puchar
ufundowany przez Starostwo
Powiatowe w £obzie.
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Pamiêtajmy o rocznicach
W 2007 roku mijaæ bêd¹ okr¹g³e rocznice rozmaitych wydarzeñ na terenie
powiatu ³obeskiego. Pamiêtajmy o faktach, które przesz³y do historii i w ¿yciu
codziennym umykaj¹ nam z pamiêci. Poni¿ej przedstawiono czêæ niektórych
faktów z przesz³oci.
10 lat temu:
1997 Grabowo  Zorganizowano orodek Monaru
1997 Resko  Wydano drukiem folder o Resku
1997 £obez  Uroczycie obchodzono jubileusz 50 lat Szko³y Podstawowej nr 2
oko³o 1997 Radowo Ma³e  Rozbudowano koció³
50 lat temu:
oko³o 1957 £obez  Dzia³acz Józef Czosnyka za³o¿y³ Oddzia³ Polskiego
Towarzystwa Turystyczno  Krajoznawczego
07.04.1957 £obeski Oddzia³ PTTK zorganizowa³ w P³otach dwudniowy Wiosenny Rajd Krajoznawczy
ok. 05.1957 Dobra  Przy PGR za³o¿ono orkiestrê dêt¹
28.06.1957 Wêgorzyno  Utworzono parafiê, proboszczem zosta³ ks. Fortunat Sosnowski
ok. 06.1957 £obez  Wydzielono czêæ ulicy Murarskiej i nadano nazwê Boczna, Rynek przemianowano na plac 3 Marca
31.12.1957 Dokonano zmiany granic powiatu ³obeskiego, P³oty i przyleg³e
miejscowoci w³¹czono do powiatu gryfickiego, a Zagozd do drawskiego
1957 Resko  Odbudowano zdewastowan¹ gazowniê
1957 Resko  W miejsce zlikwidowanej parowozowni kolei w¹skotorowej
uruchomiono warsztaty naprawcze wagonów
1957 £obez  Po adaptacji budynku przy Sikorskiego 6 uruchomiono powiatow¹ przychodniê lekarsk¹
oko³o 1957 £obez  Za³o¿ono Oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Niewidomych
1957 Wêgorzyno  Zorganizowano Kó³ko Rolnicze zrzeszaj¹ce 25 cz³onków
60 lat temu:
28.03.1947 £obez  Przekazano na rzecz kocio³a budynek przy Browarnej
30.04.1947 Resko  Za³o¿ycielskie zebranie Banku Spó³dzielczego
ok. 05.1947 Wêgorzyno  Rosjanie opucili budynek Ratusza
ok. 06.1947 £obez  Uruchomiono rakarniê
oko³o
20.07.1947 £obez  Uroczysty pogrzeb trzech nieznanych ¿o³nierzy z udzia³em kompanii honorowej
09.1947 Dobieszewo  Uruchomiono szko³ê powszechn¹
19.09.1947 £obez  otwarto szko³ê nr 2 przy S³owackiego 15
ok. 09.1947 £obez  Uruchomiono produkcjê w krochmalni
10.1947 £obez  Dla miasta przydzielono z transportu duñskiego konia, przydzielono go rolnikowi Leonowi Ma³eckiemu
16.11.1947 £obez  Szkole nr 2 nadano imiê Tadeusza Kociuszki
przed
12.1947 £obez  Zorganizowano Gminn¹ Spó³dzielniê
Samopomoc Ch³opska
1947 Wêgorzyno  Szko³ê przeniesiono z Runowskiej do Ratusza
przy Rynku 1
1947 £obez  Zorganizowano Pañstwowe Stado Ogierów
oko³o 1947 £obez  M³ynarz Robert Olchowik uruchomi³ m³yn na £onicy przy Wojcelskiej
1947 Resko - Za³o¿ono Gminn¹ Spó³dzielniê z po³¹czenia wczeniej powsta³ych spó³dzielni  Osadnik i Rolnik
1947 £obez  Uruchomiono kino przy Bieruta
1947 £obez  Za³o¿ono Ko³o £owieckie, póniej nosz¹ce nazwê Jeleñ
1947 Wysiedle  Powiêcenie kocio³a
oko³o 1947 Dobra  Za³o¿ono klub sportowy Sarmata
100 lat temu:
01.051907 Przekazano do u¿ytku odcinek linii kolejowej 1,6 km na trasie Resko
Pó³nocne  Resko Po³udniowe
18.11.1907 Przekazano do u¿ytku kolejow¹ liniê w¹skotorow¹ Zelmowo 
Resko Pó³nocne 19 km
150 lat temu:
1857 £obez  Uruchomiono kopalniê torfu
1857 Przekazano do u¿ytku liniê kolejow¹ Stargard  £obez  Koszalin
300 lat temu:
1707 Worowo  Zbudowano koció³
350 lat temu:
1657 £obez  Jeden z wiêkszych po¿arów miasta
20.09.1657 Oddzia³y Stefana Czarnieckiego w pogoni za Szwedami zajê³y Wêgorzyno i £obez
Powy¿sze zestawienie stanowi fragment zbioru znajduj¹cego siê w rêkopisie. O zauwa¿onych b³êdach proszê zg³aszaæ telefonicznie lub listownie.
Zbigniew Harbuz

DACHOWA£ PRZED DZIKIEM

(£OBEZ) 19.12.br. o godz. 4.50
na drodze £obez - widwin, w miejscowoci Polakowo, Stanis³aw B.
kieruj¹c samochodem marki Toyota,
w wyniku gwa³townego hamowania
przed wbiegaj¹cym na jezdniê dzikiem straci³ panowanie nad pojazdem doprowadzaj¹c do jego dachowania. Osób rannych nie by³o.

PODPALACZ ARESZTOWANY

(£OBEZ) S¹d Rejonowy w
£obzie zastosowa³ rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania wobec Grzegorza L. z
£obza, za sprowadzenie bezporedniego powszechnego zagro¿enia
zaistnienia po¿aru w budynku przy
ul. Niepodleg³oci 42, o którym pisalimy w poprzednim wydaniu T£.

ZNALAZ£A SIÊ KOMÓRKA

(£OBEZ) 19.12.br. w £obzie,
Grzegorz L. (zam. £obez) posiada³
przy sobie telefon komórkowy marki
Sagem Myx4 pochodz¹cy z kradzie¿y na terenie KPP Stargard.

KOMÓRKI WIRTUALNE

(£OBEZ) W okresie od
4.10.2006r. do 19.12.2006r. nieznany
sprawca, podaj¹cy siê za Dariusza J.
(zam. Warszawa) przez internet na
aukcji Allegro dokona³ oszustwa w
ten sposób, ¿e sprzeda³ dwa telefony komórkowe marki Sony Ericson
Z530, dwa marki Nokia 6070, dwa
marki Nokia 6060, jeden 6103 o
³¹cznej wartoci 3016 z³ i po otrzymaniu pieniêdzy na rachunek bankowy
zakupionego towaru nie przes³a³,
czym dzia³a³ na szkodê S³awomira S.
(zam. £obez).

W£AM DO PIWNICY

(RESKO) W okresie 1019.12.2006 r. w godz. 17:00 - 17:30
nieznany sprawca, po uprzednim
wy³amaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej
drzwi wejciowe do piwnicy, dokona³ kradzie¿y pilarki spalinowej i
kompresora. £¹czne straty w kwocie
oko³o 3000 z³ na szkodê Wojciecha
H. (zam. Resko).

NARUSZY£ ZAKAZ

(RESKO) 19.12.2006r. o godz.
19:30 w Resku, na ul. Jednoci Narodowej, Jarzy £. (zam. £., gm. Resko)
kierowa³ rowerem wbrew zakazowi

Str. 15

INFORMACJE - POLICJA 997

tygodnik ³obeski 28.12.2006 r.

s¹dowemu wydanemu przez S¹d
Rejonowy w £obzie.

WYBI£ SZYBY

(GOSTOMIN) 20.12.2006r. o
godz. 0:45 w Gostominie nieznany
sprawca dokona³ wybicia dwóch
szyb o wymiarach 60 x 100 cm w
oknie mieszkania o wartoci 150 z³,
czym dzia³a³ na szkodê Benedykta P.
(zam. G. gm. Radowo Ma³e).

PODPALI£ ALTANKÊ

(£OBEZ) 19.12.2006r. o godz.
22.30 w £obzie przy ul. Bocznej nieznany sprawca dokona³ podpalenia
altanki, powoduj¹c straty w wysokoci 4000 z³, na szkodê Ryszarda H.
(zam. £obez).

POPYT NA MONITORY I
KOMÓRKI

(£OBEZ) 20.12.2006r. w godzinach przedpo³udniowych w £obzie,
w sklepie Media-Ekspert Andrzej K.,
zam. Stargard Szcz., przedstawiaj¹c
fa³szywe zawiadczenie o zatrudnieniu, dokona³ wy³udzenia kredytu na
zakup monitora LCD, 2 sztuk telefonów komórkowych marki Nokia, o
³¹cznej wartoci 2298 z³, na szkodê
Lukas Banku.
W tym samym dniu, oko³o godz.
15.00 w £obzie, w sklepie MediaEkspert, Bogdan N., zam. £obez,
wykorzystuj¹c fa³szywe zawiadczenie o zatrudnieniu, usi³owa³ wy³udziæ kredyt w wysokoci 3200 z³,
czym dzia³a³ na szkodê Lukas Banku.

SZYBOT£UK

(£OBEZ) W okresie od godz.
19:00 dnia 20.12.br. do godz. 10:00
dnia 21.12.br. w £obzie, przy ul. Kocielnej, w sklepie Multi, nieznany
sprawca wybi³ szybê wystawow¹
wartoci 200 z³, czym dzia³a³ na szkodê spó³ki Multi.

PO LUSTERKACH

(£OBEZ-WÊGORZYNO)
21.12.2006r. oko³o godz. 17:20, na
drodze £obez-Wêgorzyno, S³awomir P. (zam. Szczecin) kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Mercedes w
trakcie mijania siê z samochodem
ciê¿arowym marki Mercedes kierowanym przez S³awomir B. (zam.
Szczecin) przekroczy³ o jezdni, w
wyniku czego dosz³o do zderzenia
siê pojazdów lusterkami.

W£AM NA PODGÓRNEJ

(£OBEZ) W okresie od
1.11.2006r. do 22.12.2006r. w £obzie,
przy ul. Podgórnej, nieznany sprawca, po uprzednim wybiciu szyby w
oknie pomieszczenia gospodarczego dosta³ siê do wnêtrza, sk¹d zabra³
2 kolektory pod³ogowe CO o ³¹cznej
wartoci 300 z³, na szkodê Aleksandra S. (zam. £obez).

KOLIZJA

(DOBRA) 22.12.2006r. oko³o
godz. 10.30 w Dobrej, na ul. Kociuszki, kieruj¹cy Oplem Tomasz K.
(zam. Dobra), najecha³ na ty³ samochodu Iveco, kierowanego przez
Martina K. (zam. Dobra).

POCI¥GN¥£ LAPTOPA

(RESKO) 22.12.2006r. w godzinach 15.00 do 15.20 w Resku, przy ul.
Rynek, z pomieszczenia biurowego
Urzêdu Miejskiego, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y laptopa marki
Fujitsu Siemens wartoci 3500 z³ na
szkodê Grzegorza J. (zam. Resko).

OKRADAJ¥ DOMKI
LETNISKOWE

(STARA DOBRZYCA) W
dniach 21-22.12.2006r. w godz.
11.00-9.00 w Starej Dobrzycy nieznany sprawca, po uprzednim wy³amaniu kraty zabezpieczaj¹cej okno i
wybiciu szyby, dosta³ siê do wnêtrza
domku letniskowego, sk¹d zabra³ w
celu przyw³aszczenia sprzêt RTV,
odzie¿ i inne mienie o ³¹cznej wartoci 4000 z³, na szkodê Bo¿eny D.
(zam. Szczecin).

KASIA Z BOMBKAMI

(£OBEZ) 23.12.2006 r. oko³o
godz. 8:00 w £obzie, w sklepie Netto, Katarzyna F. (zam. £obez) dokona³a kradzie¿y kompletu bombek choinkowych wartoci 6 z³ na
szkodê sklepu.

OTARCIE

(£OSONICA) 24.12.2006r. o
godz. 13.30 na drodze £osonica Resko Aneta R., kieruj¹c samochodem Opel Tigra nie zachowa³a
ostro¿noci przy wykonywaniu manewru wyprzedzania samochodu
marki Fiat 126 p, kierowanego przez
Grzegorza D., doprowadzaj¹c do
otarcia siê pojazdów, w wyniku czego dosz³o do ich uszkodzenia.

POBILI

(£OBEZ)25.12.2006r. oko³ogodz.
18:20 w £obzie, przy ul. Kocielnej,
Arkadiusz K. (zam. £obez), Damian K.
(zam. £obez), Piotr D. (zam. £obez)
poprzez uderzanie rêkami po twarzy
przewrócili na ziemiê Stanis³awa M.
(zam. £obez,), po czym kopali nogami
po ca³ym ciele, czym spowodowali
obra¿enia cia³a w postaci opuchniêcia
twarzy, bolesnoci barku i ¿eber.

UDERZY£ W DRZEWO

(£OBEZ) 26.12.2006r. oko³o
godz. 13.00, na drodze £obez-Unimie,
Adam L. (zam. £obez), kieruj¹c samochodem Skoda, nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków, w
wyniku czego zjecha³ na pobocze i
uderzy³ w przydro¿ne drzewo.

SZYBOT£UK II

(£OBEZ) 26.12.2006r. w godz.
16.00-19.10 w £obzie, przy ul.
Orzeszkowej, nieznany sprawca dokona³ wybicia szyby wystawowej
sklepu Mini-17, powoduj¹c straty
w wysokoci 1500 z³, na szkodê Ma³gorzaty S. (zam. £obez).

PORYSOWA£ BMW

(PRUSIM) 26.12.2006r. o godz.
16.20,wmiejscowociPrusim,Krzysztof
O. (zam. Goleniów) kieruj¹c samochodem Opel Vectra, podczas wykonywania manewru omijania zaparkowanego
samochodu marki BMW nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noci powoduj¹c zarysowanie karoserii BMW nale¿¹cego do
Arkadiusza S. (zam. P. gm Resko).

NAPROMILOWANI
(KLÊPNICA) 22.12.2006r. o
godz. 15.07 w Klêpnicy, Karol S.
(zam. K.) kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie po spo¿yciu alkoholu,
wyra¿onym wynikiem I - 0.21; II - 0,18
alkoholu w wydychanym powietrzu.
(PRUSIM) 22.12.2006r. o godz.
13.30 w Prusimiu, Ryszard B. (zam.
Starogard), kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewoci - 0,82 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 23.12.2006 r. oko³o
godz. 16:30 na drodze Resko  Starogard, Ryszard B. (zam. S. gm. Resko)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,88 mg/l).
(£OBEZ)26.12.2006r.oko³ogodz.
2:55 w £obzie, na ul. Bema, Krzysztof
G. (zam. Z. pow. drawski), kierowa³
samochodem VW Golf znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,34 mg/l).
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ROZMAITOCI

KRZY¯ÓWKA 52

tygodnik ³obeski 28.12.2006 r.

Zakwit³y bazie

(£OBEZ) Takiej zimy nie pamiêtaj¹ nawet najstarsi mieszkañcy
£obza. Czego nam w te wiêta zabrak³o. Nie by³o oczekiwanego przez
dzieci ba³wana i kuligu, bo nie by³o niegu. By³o ciep³o; temperatura
dochodzi³a do 5 stopni Celsjusza. W Sylwestra ma byæ nawet 10 stopni
ciep³a. Korzystaj¹ z tego dzikie kaczki, które gromadnie za¿ywaj¹ k¹pieli
w Redze. Nad brzegiem rzeki dostrzeglimy rozkwitaj¹ce bazie. Kto nie
wierzy, niech sprawdzi. Jak widaæ sama natura czuje siê lekko zdezorientowana takim obrotem sprawy, bo jak przyjdzie mróz, mo¿e narobiæ
szkód w drzewostanie. Dzieci przy betonowej tamie, widocznej na zdjêciu, dyskutowa³y o tym, do czego s³u¿y³a ta przegroda. Mo¿e czytelnicy
podpowiedz¹ im, jeli pamiêtaj¹? KAR

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 50
brzmia³o: Niechaj blask choinki daje ciep³o
domowi
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Elwira
Stêpkowska (£obez), Maria Szylinowicz
(£obez), Karolina P³ocka (£obez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka
(£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Elwira Stêpkowska z £obza.
Gratulujemy.
CMYK

HUMOR TYGODNIA
Spotyka siê dwóch kolegów; jeden jest wyranie smutny,
drugi pyta go:
- Czego jeste smutny?
- No wiesz, porwali mi teciow¹ i ¿¹daj¹ okupu.
- Zaraz, zaraz, teciow¹? To co siê martwisz?
- Powiedzieli, ¿e jeli nie dam im okupu, to j¹ sklonuj¹.
***
Rozmawiaj¹ dwie teciowe:
- Co robi pani ziêæ?
- Zwykle robi co mu ka¿ê.
***
Dlaczego tak ma³o kobiet gra w pi³kê no¿n¹?
- Bo nie tak ³atwo znaleæ jedenacie kobiet, które chcia³yby
wyst¹piæ w takich samych kostiumach.
***
- W jakim wieku jest pani córka?
- W najgorszym: ju¿ za du¿a na lalki, a za m³oda na ch³opców!
CMYK

