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Poszukiwanie nadziei w miejscach,
gdzie siê zaledwie tli

Kazimierz Rynkiewicz
W Węgorzynie wymyślili powiatowy festiwal kolęd. Jak nam powiedział pan Grzegorz Stefanowski, doszli do wniosku, że dzieci, które śpiewają w gminach, w różnych kółkach i
kółeczkach, nie mają później możliwości konfrontowania swoich umiejętności na wyższym szczeblu, z innymi wykonawcami. A jak nie ma
szczebli, to nie ma drabiny, po której
można się wspinać, by doskonalić
talent. Nie ma drabiny, więc droga
rozwoju jest zamknięta. Powołanie
więc powiatowego festiwalu było
strzałem w dziesiątkę. Do Węgorzyna
zjechali śpiewacy z całego powiatu.
Organizatorzy zapewnili profesjonalne jury, zapraszając między innymi artystkę ze Szczecina i księdza muzykologa. Przyjechali, co nie jest bez
znaczenia, zważywszy, że dla wielu
dzieciaków ocena takich autorytetów
muzycznych może być impulsem do
dalszej pracy.
Trochę wcześniej podobny festiwal
zorganizowano w Dobrej. Bez zamysłu
powiatowego, ale przyjechali soliści
nawet spoza powiatu łobeskiego. Później kilku z nich wystąpiło na festiwalu
w Węgorzynie. Pomysł, by uczestników mogły zgłaszać różne podmioty –
świetlice, parafie, szkoły itd. - świadczy o dojrzałości organizatorów, którzy
przekroczyli opłotki urzędniczego rozumienia kultury; to nasze, to nie nasze,

List do redakcji

na te dzieci dostajemy pieniądze, a na
tamte nie, robimy dla swojej gminy, to
nie nasze kompetencje itp.
Nie po raz pierwszy byłem na takim
koncercie w Węgorzynie i widać, że tam
ludzie robią to profesjonalnie i zarazem
z wielką przyjemnością. Nie posiadając
domu kultury! Ani w Dobrej, ani w
Węgorzynie nie ma takich przybytków.
Okazuje się, że nie jest to warunek konieczny, by coś zrobić. Warunkiem niezbędnym są ludzie. Ironią losu jest, że
w przypadku festiwalu są to... między
innymi łobezianie. Na tymże festiwalu
rozmawiałem z innym łobezianinem, ale
o... sporcie. Pozbierał kiedyś z ulicy
trampkarzy i zaczął treningi. Gdy
stworzył zespół i przyszły sukcesy –
wymówiono mu pracę i na jego miejscu
pojawił się ktoś z... rodziny działacza,
który ma to do siebie, że wyników nie
tworzy, ale decyduje o obsadzaniu stanowisk w klubie. Mój rozmówca powiedział, że nigdy więcej do tego klubu
nie zajrzy, chyba że coś się w nim zmieni. Od kultury do sportu niedaleko. Ileż
kultury było na zebraniu sprawozdawczym węgorzyńskiej Sparty, gdzie dyskusję prowadzono w trosce o dobro
wspólne, jakim jest sport i wychowanie
młodzieży. To dorobek zarządu klubu,
który wykonał ogromną pracę, by dzisiaj można było spokojnie rozmawiać o
wszelkich problemach bez zacietrzewienia i animozji. Ale też ten zarząd
zrobił kapitalną rzecz powierzając zarządzanie klubem najmłodszemu w powiecie, a może i województwie prezesowi Marcinowi Szostakiewiczowi
oraz dokoptowując do zarządu sponsorów. Są rzetelne sprawozdania, rozli-

czenia, śmiałe posunięcia. I jest jedyna
w powiecie profesjonalna strona internetowa klubu, na której są zawsze aktualne informacje, nawet o treningach.
Stronę internetową z wynikami prowadzi Sarmata, bo próba założenia forum
piłkarskiego chyba się nie powiodła, ale
była podjęta.
To dzieje się na prowincji powiatu!
A co dzieje się w jego stolicy? Tu niestety słychać tylko wołanie o pieniądze. Na dom kultury, czyli etaty, bo
przecież nie na kulturę, której tu nie ma,
oprócz orkiestry dętej w jej różnych
mutacjach i oprócz prywatnie organizowanych wystaw. Na klub, czyli etaty,
bo przecież tego sportu jak na lekarstwo. A przecież mogłoby być nie jedna, dwie, ale pięć zespołów trampkarskich, by na boiskach ganiało ze sto
dzieciaków. Iluż z nich później zostałoby kibicami, może wyrósłby jakiś młody prezes, może ktoś, kto założyłby
wreszcie Światowidowi stronę internetową, co dzisiaj staje się standardem,
jako nowoczesne narzędzie promocji,
informacji, edukacji.
Pisząc to zajrzałem na stronę internetową Łobeskiego Domu Kultury.
Na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ostatnia informacja
jest pierwszą i... ostatnią, o powołaniu sztabu. Na jej czele stanął szef
ŁDK Dariusz Ledzion oraz Zdzisław
Urbański, Piotr Blumensztajn i Zbigniew Szymanek. Popadłem w zadumę. To chyba jakiś sztab powołany
przez burmistrza? Może miał przeprowadzić przetarg na fanty, bo trudno mi było wyobrazić sobie skaczącego na scenie wicedyrektora liceum

JAK TO Z URLOPAMI BY£O

Jak podano w zakładce „Burmistrz informuje” na stronie internetowej Węgorzyna: Urząd musiał wypłacić odchodzącym Burmistrzom w grudniu 2006 r. ekwiwalenty za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy w czasie pełnienia kadencji 2002 - 2006 r.
1. Pan Burmistrz Stanisław Konarski za 2004, 2005 i
2006 rok: 18 223,52 zł.
2. Pan Z-ca Burmistrza Ryszard Brodziński za 2004,2005
i 2006 rok: 16 192,56 zł . Dla porównania: odchodząca w 2002r
Burmistrz Karpowicz miała zaległy urlop tylko za ostatni rok.
Tymczasem kodeks pracy mówi o tym, że pracownik
musi wykorzystać zaległy urlop do dnia 31 marca następnego roku. Za wykorzystanie urlopu przez Burmistrza jest
odpowiedzialny Przewodniczący Rady Miejskiej – był nim
Pan Piotrowski, a urlopu wice burmistrza pilnuje Burmistrz
– był nim Pan Konarski. Pani Burmistrz Grażyna Karpowicz
poprosiła o pisemne wyjaśnienie tej sprawy. Dowiedzieliśmy się, że wyjaśnienia złożył Burmistrz Stanisław Konarski. Były Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Piotrowski nie przysłał jeszcze żadnej odpowiedzi. A obiecywali, że wszystko będzie zgodne z prawem, przejrzyste i
jawne. Papier przyjmie wszystko.
(SeRRW)

Od redakcji:
Ryszard Brodzinski twierdzi, że nie poszedł na
urlop, bo nie miał na to czasu. Twierdzi również, że
gdy kończył urzędowanie w węgorzyńskim magistracie nie myślał o pójściu na urlop, kandydował
bowiem na stanowisko burmistrza. Z kolei były burmistrz Stanisław Konarski uważa, że nie miał na celu
wykonać skoku na kasę. Obaj burmistrzowie zrezygnowali bowiem z przysługującym im odpraw emerytalnych. Na początku swojej kadencji obaj – jak
twierdzą – musieli uporządkować gminę i nie mieli
czasu na urlopy.
Liczby jednak mówią same za siebie, a łączna wartość pobranych ekwiwalentów przewyższa sumę jaką
za zaległe urlopy wzięli byli włodarze Łobza. Niezależnie od motywów jakimi się obaj byli burmistrzowie kierowali, gmina poniosła straty, które przeliczyć można
– tak jak robiła to w Łobzie radna Bogucka – na metry
chodnika. Co ciekawe zarówno w tym jak i w łobeskim przypadku Państwowa Inspekcja Pracy, która
swoją kontrolą obejmuje również i urzędy nie dopatrzyła się nigdy żadnych nieprawidłowości. (gp)

wykrzykującego - sie ma! Żarty na
bok, tylko dlaczego oglądając w telewizji relacje z ośrodków z całej Polski
widziałem wszędzie młodych ludzi?
A dlaczego w Łobzie wszędzie, na
każdym odcinku na pierwszej linii
dinozaury? Bez obrazy, bo też już
przekroczyłem wiek młodości. Tylko
w tym wszystkim coś nie gra. Tak
zwyczajnie coś nie gra i trzeba zastanowić się – co? Czy przypadkiem nie
budujemy sami sobie jakiegoś paskudnego Titanica, by na nim do końca
tańczyć swój ulubiony taniec, grać
ulubioną melodię, wspominać swoje
ulubione mecze sprzed pół wieku.
Tylko wkoło jakoś robi się pusto. Kto
zgasi światło?
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Woda nie powinna
byæ dro¿sza

Sesja
bud¿etowa
w czwartek
(ŁOBEZ) W czwartek o godzinie
14:00 rozpocznie się kolejna sesja
rady miejskiej w Łobzie. Najważniejszym jej punktem będzie uchwalenie
budżetu, zaopiniowanego wcześniej w komisjach. Radni zajmą się
również zatwierdzeniem wydatków i
dochodów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska oraz uchwaleniem programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Tematem sesji
będzie także ustalenie okręgów wyborczych w wyborach do Rady
Osiedla, Rad Sołeckich oraz w wyborach na sołtysów.
(r)

SOS
dla Puszczy
Bia³owieskiej

(ŁOBEZ) Tradycyjnie już chyba w czasie obrad komisji radny
Henryk Stankiewicz poruszył kwestię zaopatrzenia w wodę. Radny na
poprzedniej sesji postawił wniosek
o zlikwidowanie zapisu w umowie
PWiK z gminą, pozwalającego zapisać zakładowi na poczet kosztów
ogólnozakładowych 20% kosztów
wyprodukowania wody. Na sesji
pojawił się również pomysł na zmianę zapisu w umowie na „do 20%”.

Wszystkich miłośników przyrody prosimy o wsparcie i wpisanie
się na listę zamieszczoną na stronie
www.wwf.pl
Społeczny Komitet Ochrony
Przyrody, Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego

Kandydatka
na sekretarza
urzêdu
(DOBRA) Na najbliższej sesji
burmistrz Barbara Wilczek przedstawi radzie kandydata na sekretarza
urzędu. Jak się dowiedzieliśmy, kandydatką na to stanowisko jest pani
Dorota Kisiel z Dobrej. Kandydatka
ma 40 lat, z wykształcenia jest inżynierem i ma za sobą pracę m.in. w
urzędzie miejskim w Goleniowie oraz
w prywatnych firmach.
(r)
REKLAMA
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Radny poprosił również burmistrza o przedstawienie radnym stawek przedstawianych co roku burmistrzowi przez Wodociągi.
- Wynegocjowaliśmy 19% kosztów ogólnozakładowych. – stwierdził wiceburmistrz Ireneusz Kabat. –
Woda w tym roku nie powinna zdrożeć, a nawet jeżeli to minimalnie, zakład ponosi bowiem mniejsze straty
po przeprowadzonej modernizacji
sieci. – dodał.
(gp)

Podinspektor
poszukiwany
(ŁOBEZ) Nie zakończył sie jeszcze proces powołania kierownika
utworzonego niedawno Wydziału
Rozwoju Lokalnego i Inwestycji (o
to stanowisko ubiega się Robert
Dzudziec, były sekretarz urzędu w
Dobrej), a burmistrz już przystąpił
do poszukiwania kolejnego praREKLAMA

Sprzedam

w £obzie lokal

us³ugowo – handlowy

po kapitalnym remoncie z możliwością przekształcenia na mieszkanie. Powierzchnia handlowa, magazynowa, pomieszczenie socjalne –
łącznie 180 mkw. Tel. 505 089 626.

cownika. Ogłosił konkurs na stanowisko podinspektora w we
wspomnianym wydziale. Kandydat ubiegający się o pracę nie koniecznie musi posiadać wyższe
wykształcenie. Wystarczy wykształcenie średnie techniczne i
pięcioletnie doświadczenie w
branży budowlanej.
(r)
REKLAMA

REKLAMA
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P.H. „AUTEX” w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę-konsultanta części samochodowych.Tel. (091) 39 -734-11
F.H.U „TYMPOL” zatrudni: - kierowcę samochodu ciężarowego Kat. C
+ E, mechanika samochodów osobowych. Tel. (091) 397-40-56
Transport Zarobkowy Stanisław
Żuczkowski zatrudni :- kierowcę samochodu ciężarowego Kat. C + E . Tel.
604 - 561- 854
USŁUGI TRANSPORTOWE I
HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI
w Węgorzynie zatrudnią:Kierowcę
Kat. C+E. Tel. (091) 397-26-29
MASARNIA SARZAŁA MARCIN I RAFAŁ w Węgorzynie zatrudni
na stanowiska: Ubojowy, Rozbieraczwykrawacz. Tel. (091) 397-11-29
„HOLTZE” SPÓŁKA Z O.O w
Smorawinie zatrudni:Samodzielnego
księgowego (znajomość j.angielskiego). Tel. 510-748-780
SALON FRYZJERSKI „IMAGE”
w Resku zatrudni: Fryzjera damskomęskiego. Tel. 508621055
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z O.Ow Łobzie zatrudni:
Pracownika obsługi biurowej ds. pracowniczych. Tel. (091) 39-747-85
„MICHAŁÓW” MAREK MICHALCZYSZYN w Węgorzynie zatrudni: Mechanika samochodów osobowych
i ciężarowych. Tel. (091) 397-17-51
„SWEDWOOD” w Resku zatrudni:Operatora maszyn stolarskich. Tel. (091) 57-90-700
„EUROTRANSPORT” w Gryficach zatrudni:Kierowcę kat. C+E. Tel.
(091)384-25-27
“MERITUM” –Technologie Informatyczne w Szczecinie zatrudni: Instalatora
sieci teleinformatycznych i/ lub elektrycznych. Tel. (091) 488-33-02
“RABEN ”zatrudni: Pracownika
magazynowego. Tel. (061) 650-68-62
(miejsce pracy : Gądki k. Poznania)
„SANTECH” S.C w Szczecinie zatrudni: Hydraulika, Spawacza.Tel.
(091) 487-58-65, Kom. 601-700-884
ENERGOAPARATURA S.A. w
Katowicach zatrudni: Elektromontera,
Elektromontera układów pomiarowych i automatyki. Tel.(032) 728-54-20
ZAKŁAD USŁUG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Ińsku zatrudni:Pilarza, Tel. (091) 562-33-90
P.P.H.U „PRAKSJA” w Świdwinie
zatrudni na stanowiska: Przedstawiciel
handlowy, Krojczy. Kom. 693-388-570
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W
POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W ROKU 2007. Bliższe informacje można
uzyskać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie tel.(091) 82-11-235 lub
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie
tel. (091) 5777-030
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Bud¿et „przetrzepany”
(ŁOBEZ) Pracujące między 16 a
18 stycznia komisje rady miejskiej
zajęły się przedłożonym przez burmistrza projektem budżetu.
Projekt opracowany został jeszcze przez poprzedniego burmistrza,
Marka Romejkę. Nowy burmistrz dokonał wielu zmian, głównie w sferze
wydatków. Projekt zakłada dochody
w wysokości 27.589.719 zł. Dochody oblicza się szacunkowo, na podstawie wpływów z roku poprzedniego i ich wysokość z czasem może
ulec zmianie. Gmina ma wydać w tym
roku 27.481.179 zł. Największe inwestycje dotyczyć będą dróg i uzbrojenia terenu na Osiedlu Książąt Pomorskich. Oba zadania sfinansowane mają zostać w całości z kredytów.
Burmistrz planuje pożyczyć 1402
tys. zł. Do spłaty pozostaje jeszcze
1419 tys. zł. Zadłużenie gminy wyniesie 14,7% budżetu.
Na pierwszy ogień poszła komisja
terenów wiejskich. Tutaj projekt budżetu wzbudził najwięcej sporów i
emocji. Komisja zaopiniowała budżet
negatywnie, najwięcej zastrzeżeń

mając do podziału pieniędzy dla sołectw. Obradująca dzień później komisja spraw społecznych wnioskowała o zniesienie wyszczególnienia
wydatków w kwocie przeznaczonej
na sołectwa i po przyjęciu wniosku
zaopiniowała budżet pozytywnie.
Najważniejsza, komisja budżetowa,
zebrała się ostatnia. Tu radni pod
kierownictwem przewodniczącej komisji Krystyny Boguckiej analizowali każdy punkt budżetu po kolei. Radny Leszek Gajda wnioskował o przesunięcie 76 tys. zł przeznaczonych

na ZEC do rezerwy ogólnej. Bogdan
Górecki powtórzył wniosek z komisji
spraw społecznych, dotyczący wydatków sołectw. Radni poparli wnioski poprzednich komisji i zaopiniowali projekt budżetu pozytywnie.
- Przetrzepaliśmy budżet, ale nic
nie znaleźliśmy. – stwierdziła na koniec przewodnicząca komisji budżetowej.
Projekt trafi jeszcze na posiedzenie komisji wspólnych. Radni zajmą
się uchwaleniem budżetu na 2007 rok
na sesji 25 stycznia.
(gp)

Wybory nie omin¹ powiatu

Zamieszanie
z oświadczeniami
(RESKO – RADOWO MAŁE)
Jak donosił w ubiegłym tygodniu
„Kurier Szczeciński” burmistrz Reska i przewodniczący rady w Radowie
Małym mogą stracić swoje mandaty
w wyniku nie złożenia w terminie
oświadczeń majątkowych.
Radni, burmistrzowie, wójtowie i
prezydenci miast mieli złożyć swoje
oświadczenia majątkowe w miesiąc od
chwili wyboru. Tak twierdzą przepisy
ustawy o samorządzie gminnym oraz
niedawno znowelizowana ordynacja
wyborcza. Oba źródła różnią się jednak
w kwestii pociągania do odpowiedzialności spóźnialskich. Ustawa o samorządzie karze za to utratą diety, natomiast
ordynacja wyborcza mówi o wygaśnięciu mandatu w chwili upłynięcia terminu
na złożenie dokumentów. Przez dłuższy
czas trwała również na łamach mediów
dyskusja o wagę wymienionych przepisów. Dyskusję tą zdało się przerwać
środowe wystąpienie wiceministra
MSWiA Jarosława Zielińskiego, który
stwierdził, że tłumaczenie się spóźnialskich samorządowców zawiłościami
przepisów jest bezpodstawne. Oliwy
do ognia dolała informacja podana przez
wojewodę mazowieckiego o spóźnieniu
się z oświadczeniem majątkowym prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz
– Waltz. Od razu pojawiły się głosy o
konstytucyjnej nieproporcjonalności
kary w stosunku do popełnionego prze-

winienia. Głosy te nie pojawiły się jednak, gdy jeszcze w poprzedniej kadencji
Sejmu posłowie SLD postanowili zaostrzyć te przepisy i zmusić głównie
radnych do składania oświadczeń, bowiem wielu z nich nie składało oświadczeń, za nic mając sobie utratę diet.
Zamieszanie wprowadził także zapis nakazujący burmistrzom składanie
oświadczeń dotyczących działalności
ich małżonków, gdzie jak pokazuje przykład prezydent stolicy, interpretacji
może być wiele. Podobnie stało się w
przypadku burmistrza Reska. Burmistrz Arkadiusz Czerwiński złożył
swoje oświadczenie w terminie, jednak
według wojewody spóźnił się z oświadczeniem o umowach cywilno – prawnych swojej żony. Burmistrz twierdzi
jednak, że w chwili, gdy został wybrany
na stanowisko, jego żona nie miała żadnej zawartej umowy i nie miał po co
oświadczenia składać. Burmistrz złożył
je dopiero, gdy taki fakt zaistniał.
Oświadczenie to dotarło do wojewody
później, niż miesiąc po wyborach i ten
uznał to za złamanie przepisów ordynacji. Burmistrz jest pewny pozytywnego
zakończenia powstałego zamieszania.
„Kurier” podał również, że przewodniczący rady w Radowie Małym
nie złożył oświadczenia o działalności
gospodarczej swojej żony. Przewodniczący twierdzi, że jego małżonka żadnej takiej działalności nie prowadzi.

Burmistrz Reska jest pewny,
¿e nie utraci mandatu.

Opóźnienie w złożeniu przez siebie
oświadczenia tłumaczy zaś przerwą
świąteczną, której nie powinno wliczać
się w czas na złożenie oświadczenia.
Zamieszanie powoduje również
kwestia ustalenia momentu, od którego
odlicza się czas na złożenie oświadczenia. Dla jednych jest to moment ukazania się oficjalnych wyników wyborów
w odpowiednim publikatorze, dla drugich moment wyboru, dla innych moment ślubowania.
Ministerstwo zamierza w ciągu kilku najbliższych dni wydać konkretną
opinię, która umożliwi wojewodom
podjęcie odpowiednich decyzji. Całe to
zamieszanie może jeszcze trochę potrwać. Utratę mandatu przez radnego
musi bowiem potwierdzić stosowną
uchwałą rada. Ta może zwlekać nawet
trzy miesiące, wtedy wojewoda może
wprowadzić ją zarządzeniem, wówczas ten, którego będzie je dotyczyć,
może odwołać sie od tej decyzji. (gp)
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Nowi pracownicy socjalni
(£OBEZ) W ubieg³y pi¹tek
Prywatne Policealne
Studium Zawodowe
opuœci³ ostatni
rocznik uczniów
przygotowywanych
do pracy pracownika
socjalnego.
Od przyszłego roku nowi pracownicy socjalni legitymować będą
się musieli wyższym wykształceniem. Szkołę ukończyło w tym roku
18 osób. Każda z nich przygotować
musiała na koniec specjalny program socjalny, których poziom w
ocenie dyrektor szkoły był nadzwyczaj wysoki.
- Czekają was ciężkie i odpowiedzialne zadania, które dotyczyć
będą szczególnie tych, którzy wybiorą sobie prace w terenie. – powiedziała nowa dyrektor szkoły Katarzyna Błaszczyk, żegnając się z absolwentami.
(gp)
REKLAMA

Pieni¹dze za uci¹¿liwe
zapachy i wycinki
(ŁOBEZ) Jedna z uchwał przygotowanych na najbliższą sesję dotyczyć będzie planu zatwierdzenia
wydatków i dochodów Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Na dochody
funduszu w większości składają się
udziały w funduszu wojewódzkim.
1 stycznia w funduszu znajdowało się 140 tys. zł. W 2007 roku fundusz ma zarobić – jak zakłada jego
szef, kierownik Ewa Ciechańska – 80
tys. zł. W ubiegłym roku fundusz
zarobił głównie na wycinaniu drzew
przez istniejące w Łobzie firmy. W
REKLAMA

tym roku nie zanosi się na żadną
większą „wycinkę”, dlatego też tegoroczne dochody funduszu będą niższe. Spadek dochodów wiąże się również z mniejszą w tym roku aktywnością Nowamylu, który za wydzielane
zapachy płaci składki do funduszu.
Gmina większość środków
funduszu przeznaczy na remont
hydroforni w Karwowie. Na ten
cel wydane ma być 87 tys. zł. W
wydatkach przewidziano również
drobne inwestycje na rzecz mieszkańców gminy nie podłączonych
jeszcze do głównej sieci kanaliza-

cyjnej. Gmina wyda 20 tys. zł na
zainstalowanie pomp przy nieruchomościach leżących niżej od
kolektora. Na właścicielach leży
obowiązek podłączania się do
głównej sieci kanalizacyjnej i kilku z nich będzie mogło za darmo
otrzymać pompy. Pozostałe wydatki wiązać się będą z ekologicznymi zadaniami gminy, między innymi z rekultywacją części wysypiska w Prusinowie.
Program wydatków i przychodów rozpatrywany będzie przez radnych na sesji 25 stycznia.
(gp)
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Radni chc¹
opuœciæ kolejne
stowarzyszenie

List do redakcji

Drzewo
i kamieñ

(ŁOBEZ) Gmina może wystąpić z kolejnej organizacji samorządowej, tym razem ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego. Na ostatniej komisji
budżetowej uwagę radnych przykuła składka członkowska gminy
w wysokości 14,6 tys. zł.
- Jakie korzyści odnosi nasza
gmina z członkostwa w tym stowarzyszeniu? – pytała Elżbieta
Kobiałka.
- Gdy organizuję jakąś imprezę, piszę również do nich wniosek
o dofinansowanie i nieraz ciężko
jest wyszarpać pieniądze na jakiś

Drzewo, jesion – żywy strażnik milowego kamienia, wyznaczającego dawne rogatki miasta –
powalił człowiek w imię biznesu.
W marcu 2005 roku drzewo to
mianowane było do wpisania na
listę pomników przyrody. Wnioskowali o to łobescy ekolodzy i
gazeta „Wiadomości Łobeskie”.
Od tamtego czasu z gminy nie
padła żadna oficjalna odpowiedź.
Jesion miał w obwodzie 285 cm
i z powodzeniem mógł być uznany
za pomnik przyrody. Dolna granica dla rosnących w mieście jesionów, które mogą być uznane za
pomniki przyrody wynosi 250 cm.
Wyrok śmierci na drzewo wy-

dały poprzednie władze – nowe nie
oponowały. Czemu się nie można
dziwić: nowe władze, to stare władze.
Można było drzewo zachować, potrzebne były tylko szczere chęci i
odrobina wrażliwości ekologicznej.
A co z zabytkowym kamieniem
rogatkowym. Czy spotka go ten sam
los? To osamotniony (obecnie)
świadek odległej historii Łobza. Dlaczego dotąd nie został odpowiednio
wyeksponowany? Ciekawe czy jest
wpisany w rejestr zabytków?
Społeczny Komitet
Ochrony Przyrody
Koła Polskiego
Klubu Ekologicznego

puchar. – stwierdził dyrektor ŁDK
Dariusz Ledzion.
- Zatem trzeba się temu przyjrzeć i zastanowić się, czy mamy do
tego stowarzyszenia należeć. –
stwierdziła przewodnicząca.
Wiceburmistrz zaproponował,
by na razie wstrzymać się od podejmowania decyzji w tej kwestii.
- Nawet gdy stowarzyszenie
pozyska pieniądze na jakiś program, to w razie potrzeby nas zaproszą. Wystąpiliśmy już ze Stowarzyszenia Miast Polskich i nic się
wielkiego nie stało. – stwierdził radny
Leszek Gajda.
(gp)

Kontrakt
dla szpitala
ju¿ wkrótce
(RESKO) Firma „Intermed”
zajmująca się dotychczas prowadzeniem szpitala w Resku i starająca się o dalsze prowadzenie tej
placówki wciąż jeszcze nie ma
podpisanej umowy z NFZ. Jej
podpisanie jest warunkiem podpisania z likwidatorem łobeskiego
ZOZ-u umowy o dzierżawę. Jak
twierdzi wicestarosta Ryszard
Brodziński umowa powinna zostac w najbliższym czasie podpisana, a negocjacje z zarządem powiatu stargardzkiego posuwają
się w dobrym kierunku.
- Jeszcze w grudniu prezes „Intermedu” i likwidator byli na wojennej ścieżce. Spotkaliśmy się z
zarządem powiatu stargardzkiego i
osiągnęliśmy porozumienie co do

sposobu działania na przyszłość.
Ostatnie takie spotkanie odbyliśmy w czwartek. Rozmowy z
zarządem przebiegają teraz w lepszej atmosferze, natomiast przeszkodą była nadmierna ostrożność urzędników. Myślę, że dojdzie do podpisania umowy z NFZ.
W rozmowach z funduszem
wspierała nas czynnie Halina Szymańska. W środę jego szefowie
odwiedzili szpital i myślę, że dojdzie wkrótce do podpisania pełnego kontraktu. Wciąż dla nas
problemem jest specjalistka w
łobeskiej przychodni. Gdy uda się
nam załatwić bieżące problemy,
zaczniemy rozmawiać o ciążących
na byłym ZOZ-ie zaległościach –
stwierdził wicestarosta.
(gp)

Podziękowanie
Przyjaciołom, którzy uczcili pamięć zmarłego

Bronis³awa Po³etka
i wyrażają nam swoje współczucie
serdecznie dziękują żona śp Zmarłego i Jego córki z rodzinami.

RESKO
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Kasa radnych Reska
(RESKO) Wszyscy radni w Resku zd¹¿yli z³o¿yæ swoje oœwiadczenia maj¹tkowe
na czas. Oœwiadczenie burmistrza i przewodnicz¹cej rady sk³adane jest
u wojewody. Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski swojego oœwiadczenia
maj¹tkowego nie zd¹¿y³ z³o¿yæ w terminie.
Wies³awa B¹k
Wiesława Bąk jest rencistką, mieszka w Łabuniu Wielkim, gdzie posiada
własne 76 – metrowe mieszkanie, wycenione na 35210 zł. Radna pobrała w
roku ubiegłym 4180 zł z tytułu renty i
1012 zł z diety sołtysa. Nie ma żadnych
oszczędności, ani majątku ruchomego
wartego więcej niż 10 tys. zł. Nie ma też
żadnych długów i zobowiązań.

Stanis³aw Buczek
Radny jest rencistą i współwłaścicielem ponad 36 – hektarowego gruntów
rolnych, wycenionych na 180 tys. zł.
Radny Buczek pobiera rentę inwalidzką w wysokości 5770 złotych rocznie. Otrzymuje również dietę w kwocie
1100 zł w wyniku działalności społecznej (radny jest przewodniczącym reskich kółek rolniczych). W skład majątku ruchomego radnego wchodzą maszyny rolnicze wyceniane łącznie na 140
tys. zł. Radny zaciągnął w ubieglym
roku tzw. „kredyt suszowy” w wysokości 23 tys. zł.

Jan Czaban
Radny pracuje jako nauczyciel w
Zespole Szkół w Resku, jest również
prezesem zarządu „Złotej Farmacji”
spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinie. W
spółce posiada 19% udziałów, które w
ubiegłym roku przyniosły mu dochód
w wysokości 8360 zł. Radny zarobił w
ubiegłym roku: 11179 zł z tytułu zatrudnienia w Zespole Szkół, 72716 zł z
tytułu pracy w zarządzie spółki, 2004
zł – dieta radnego i 64 zł – udział w okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W
skład majątku radnego wchodzi działka
o powierzchni 1966 mkw., na której budowany jest dom, wyceniony na 250
tys. zł. Działka warta jest 39,8 tys. zł.
Na wykup terenów radny zaciągnął
w BPH kredyt w wysokości 38 tys. zł.
Budowa domu jest również finansowana z kredytu na kwotę 220 tys. zł.

metrów kwadratowych, warty 4,5 tys.
zł. W garażu radny trzyma Opla Astrę
z 1996 roku. Radny zarobił w ubiegłym
roku 45692,99 zł z tytułu zatrudnienia
w szkole i 616 zł – dieta radnego. Radny
zobowiązany jest do spłaty dwóch kredytów konsumpcyjnych, zaciągniętych w PKO S.A. Suma wierzytelności
wynosi 45300 zł.

Pawe³ Gradus
Najmłodszy reski radny posiada
oszczędności w wysokości 9400 zł. Na
jego ubiegłoroczne dochody złożyło się
wynagrodzenie za pracę w Sweedwoodzie (3 miesiące) w kwocie 20 tys. zł,
308 zł z diety oraz 1809,30 zł uzyskane
z tytułu odbytego w okresie styczeń –
maj szkolenia zawodowego.

Dariusz Kêsy
Radny pracuje jako nauczyciel w SP
w Resku i zarobił tam w ubiegłym roku
34820,8 zł. Na jego dochody złożyła się
również dieta radnego w wysokości
2728 zł i wynagrodzenie wynikające z
umowy – zlecenia w kwocie 7492 zł.
Dariusz Kęsy posiada własne mieszkanie o powierzchni 47 mkw., wycenione
na 45 tys. zł. Nie posiada żadnych
oszczędności, nie ma tez żadnych zobowiązań.

Renata Kulik
Kolejny nauczyciel w reskiej radzie
pracuje w SP w Starogardzie. W skład
majątku nieruchomego radnej wchodzi
dom o powierzchni 125 mkw., wyceniony na 300 tys. zł oraz 35 – metrowe
mieszkanie spółdzielcze, warte 35 tys.
zł. Na jej majątek składa się również
Honda Civic z 1996 roku, wyceniona na
11 tys. zł i wkład w funduszu inwestycyjnym warty 25 tys. zł. Renata Kulik
zarobiła w ubiegłym roku w szkole
44235 zł. Otrzymała również dietę w
wysokości 660 zł.

Artur Furman

Andrzej Nowak

Radny Furman pracuje w Nadleśnictwie Resko jako leśniczy. Posiada
własne 79 – metrowe mieszkanie, wycenione na 60 tys. zł, hektar ziemi
uprawnej, warty 30 tys. zł oraz Toyotę
Avensis z 1999 roku, na której kupno
zaciągnął w zakładzie pracy pożyczkę
w kwocie 20 tys. zł. W ubiegłym roku
na jego zarobki złożyło się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę –
45618,19 zł i dieta radnego – 2112 zł.

Radny Nowak posiada dom o powierzchni 286 metrów, wyceniony na
90 tys. zł i gospodarstwo rolne o powierzchni 71,38 ha (33,16 posiada na
własność), wycenione na 380 tys. zł. W
wyniku prowadzonej działalności radny zarobił w ubiegłym roku 218 tys. zł.
Za pracę w radzie otrzymał 1958 zł.
Radny Nowak jeździ Skodą Fabią z
2003 roku. W skład jego zobowiązań
wchodzą dwa kredyty zaciągnięte w
BGŻ na łączną kwotę 86 tys. zł oraz
tzw. kredyt suszowy na 50 tys. zł.

Roman Gojlik
Roman Gojlik pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w reskim
gimnazjum. Wraz z żoną posiada 57 metrowe mieszkanie, wycenione na 53
tys. zł oraz garaż o powierzchni 28

Zbigniew Pa³ubiak
Dyrektor powiatowego Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Gospodarki Nieruchomościami zarobił w ubiegłym roku 45006,54 zł.
Otrzymał też dietę za pracę w radzie w
kwocie 462 zł. W skład nieruchomości
radnego, należących również do jego
żony wchodzi dom o powierzchni 150
mkw., położony na 1024 – metrowej
działce, wyceniany na 150 tys. zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 59,69
ha (8,98 ha stanowi własność, natomiast reszta dzierżawiona jest przez
żonę radnego od ANR), warte 40 tys.
zł, z którego radny w ubiegłym roku nie
osiągnął żadnego dochodu. W skład
jego majątku wchodzi również 455 –
metrowa działka budowlana, wyceniona na 12 tys. zł oraz dwa samochody:
Opel Omega i Suzuki Vitara (oba z 1995
roku). Do zobowiązań radnego należy
spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ w
kwocie 18600 zł.

Maria Paprocka – Wall
Kolejny pracownik powiatu, dyrektor reskiego DPS zarobiła w ubiegłym roku na tym stanowisku 60251,56
zł. Uzyskała również dochód z NZOZ
„Ita” w wysokości 1430 zł. Za pracę w
radzie otrzymała 616 zł. W skład jej
majątku nieruchomego wchodzi 120 –
metrowy dom, wyceniony na 200 tys.
zł, mieszkanie o powierzchni 127
mkw., warte 70 tys. zł oraz dwa gabinety lekarskie o łącznej powierzchni 216
mkw., wycenione na 110 tys. zł. Radna
posiada również dwa samochody: Peugeot 406 i VW Sharan. Do jej zobowiązań należy spłata dwóch kredytów, zaciągniętych w PKO BP na łączną kwotę
81 tys. zł.

Adam Seredyñski
W skład nieruchomości radnego,
będących również własnością jego
REKLAMA

małżonki wchodzi 56 – metrowe
mieszkanie, wycenione na 30 tys. zł
oraz pół hektara gruntów rolnych,
warte 2,5 tys. zł. W ubiegłym roku, z
tytułu zatrudnienia w gimnazjum w
Resku radny otrzymał 45649,44 zł.
Jego ubiegłoroczna praca w radzie uhonorowana została kwotą 2574 zł.
Adam Seredyński zarobił również w
ubiegłym roku 13796,17 zł na sprzedaży wiśni ze swojego sadu. Otrzymał
również 299,22 zł za udział w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Radny jeździ Fiatem Seicento z
2004 roku. Zobowiązany jest do spłaty kredytu w wysokości 16990 zł,
zaciągniętego na kupno samochodu.

Maria Wietrzykowska
Radna Wietrzykowska pracuje jako
nauczyciel w reskim gimnazjum. W
skład jej majątku wchodzi 8 tys. zł
oszczędności, dom o powierzchni 100
mkw., wyceniony na 200 tys. zł oraz
budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 112 mkw., warte 150 tys. zł.
Radna prowadzi własną działalność
gospodarczą, z której w ubiegłym roku
osiągnęła dochód w wysokości 16 tys.
zł. Na jej zeszłoroczne zarobki złożyła
się również pensja nauczyciela –
48707,76 zł i dieta radnego – 484 zł.
Radna jeździ Fordem Transitem z 2000
roku lub Volkswagenem Transporterem
z 1993 roku. Cały jej majątek jest również współwłasnością jej męża.

Marek Wierzbowski
Radny Wierzbowski nie posiada
żadnego majątku nieruchomego, ani też
ruchomego, wartego więcej niż 10 tys.
zł. Radny w ciągu dwóch miesięcy pracy w Z. U. H. „Makres” zarobił 1800 zł.
Za pracę w radzie otrzymał 528 zł.
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Op³aty za wodê
i œcieki
na najbli¿szej
sesji

(WEGORZYNO) W piątek 26
stycznia o godzinie 14:00 radni Węgorzyna zbiorą się już na czwartej w
tej kadencji sesji. Radni zajmą się
zatwierdzeniem taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Zajmą się także między innymi wprowadzeniem zmian do budżetu na 2007
rok i ustaleniem regulaminu pracy
rady i komisji na rok bieżący.
(r)

Nowi
radni
w powiecie
(ŁOBEZ) W środę 31 stycznia
radni powiatu przyjmą do rady nowych członków: Pawła Bota z Węgorzyna, który wejdzie w miejsce Zofii
Makarec, którą burmistrz Węgorzyna powołała na stanowisko zastępcy i Henryka Musiała z Łobza, który
zastąpi w radzie Antoniego Gutkowskiego; ten po wyborze na stanowisko starosty złożył mandat. Podczas
sesji radni wysłuchają również informacji starosty o ubiegłorocznej
pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Radni zajmą się również delegowaniem radnych do wspomnianej komisji i uzupełnieniem
składu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Oświaty.
(r)

W pi¹tek
powo³aj¹
nowego
sekretarza
(DOBRA) W piątek 26 stycznia o
godzinie 14:00 doberscy radni zajmą
się powołaniem sekretarza gminy.
Na sesji ustalony zostanie również
plan pracy rady i poszczególnych
komisji na 2007 rok. Radni wybiorą
spośród siebie członków Komisji Inwentaryzacyjnej, wyznaczą także
delegata do Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu „Pomerania”.
Rozpatrzona zostanie ponadto
uchwała dotycząca regulaminu wynagradzania nauczycieli.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU
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Nominowani do Smoków
Nagroda Specjalna Starosty
Łobeskiego liczy sobie trzy lata.
W ubiegłym roku Smokami uhonorowani zostali Zygmunt Maciejewski (prezes „Swedwoodu), Antoni Gutkowski, Czesław Frost, Władysław Gałka i
Stanisław Pawłowski. Nagrody
przyznawane są w pięciu kategoriach: Rozwój Gospodarczy,
Oświata i Wychowanie, Działacz Społeczny, Kultura i Sztuka, Sport i Turystyka. W tym
roku po raz pierwszy starosta
przyzna także Supersmoka –
nagrodę dla osoby, która szczególnie zasłużyła się dla powiatu,
a jej działalność nie mieści się w
podanych wyżej kategoriach.
Wnioski o przyznanie nagród może złożyć Zarząd Powiatu, Komisje Rady Powiatu,
Burmistrzowie i Wójt, mieszkańcy w liczbie co najmniej 30
oraz redaktorzy naczelni lokalnych gazet.
Wnioski trafiają do kapituły
w składzie: Ryszard Brodziński, Teresa Łań, Waldemar
Konefał, Zdzisław Trojga, Andrzej Gradus, Andrzej Bolałek,
Jan Zdanowicz, Ryszard SolaPrzewodniczący, która decyduje o otrzymaniu nominacji.
Rozwój Gospodarczy – zg³oszono
4 podmioty gospodarcze:
Bernard Niedźwiedzki - właściciel Przetwórstwa Mięsnego i
Dodatków Masarskich „BAN” w
Lubieniu Górnym - zgłoszony
przez Burmistrza Reska
Krzysztof Makarski – właściciel Zakładu Usług Komunalnych w Węgorzynie - zgłoszony
przez Burmistrza Węgorzyna
Leszek Kaczmarek – dyrektor Przedsiębiorstwa Przemysłu
Ziemniaczanego „NOWAMYL” zgłoszony przez Burmistrza Łobza
Oœwiata i Wychowanie
– zg³oszono 3 osoby:
Alicja Pawłowska - zgłoszona przez Burmistrza Łobza,
emerytowana
Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej w Resku,
Maria Sękowska - zgłoszona
przez Zespół Szkół w Resku, nauczyciel biologii ZS w Resku, radna
powiatu gryfickiego i łobeskiego,
Małgorzata Zieniuk - zgłoszona przez Burmistrza Łobza,
nauczycielka SP nr 1w Łobzie,
druhna i czołowy reprezentant
Łobza w grze w szachy.

Dzia³acz Spo³eczny
– zg³oszono 6 osób:
Urszula Dzieżak - zgłoszona
przez Burmistrza Reska, założyciel Punktu Skupu Ziół i Runa
Leśnego i członek stowarzyszenia
„Arka” w Resku
Zofia Jezierska-Baumgardt
- zgłoszona przez Wójta Radowa
Małego, sołtys Gostomina, Radna
Gminy Radowo Małe.
Waldemar Kuźmiński zgłoszony przez Burmistrza Węgorzyna, założyciel Klubu Abstynenta „LAWA”,
Halina Szymańska - zgłoszona przez Zarząd Powiatu
Łobeskiego, z wykształcenia weterynarz, Burmistrz Łobza i Starosta Łobeski, obecnie radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Bożena Zarecka - zgłoszona
przez Burmistrza Łobza, Komitet
Społeczny oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Karwowa - sołtys Karwowa, radna miasta i gminy Łobez,
serce Fundacji „Święto Radości”,
Teresa Zienkiewicz - zgłoszona przez Burmistrza Łobza,
Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Łobzie, prowadzi chór „Uśmiech”,
dobry duch ognisk TPD.
Kultura i Sztuka
– zg³oszono 2 osoby:
Renata Czerwińska - zgłoszona przez Burmistrza Reska,
założyciel i choreograf dziecięcego zespołu tanecznego w Resku,
Lidia Lalak – Szawiel i Czesław Szawiel - zgłoszeni przez
Burmistrza Łobza, nauczyciele,
pasjonaci historii Ziemi Łobeskiej
i dziejów rodu Borków
Sport i Turystyka
– zg³oszono 5 osób:
Roman Ciechański - zgłoszony przez Komitet Społeczny,
inicjator działań sportowych i

turystycznych na terenie powiatu oraz województwa,
Krzysztof Gwóźdź - zgłoszony przez LKS Sparta Węgorzyno, trener i prezes klubu sportowego „Sparta”,
Marek Kolanowski - zgłoszony przez Burmistrza Reska,
aktywny działacz klubu sportowego „Mewa Resko”,
Janusz Łukomski - zgłoszony przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, nauczyciel, dyrektor SP w Dobrej, Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARBOD”,
Kazimierz Mikul - zgłoszony przez Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy, nauczyciel i
trener, członek Powiatowego
Szkolnego Związki Sportowego
w Łobzie oraz Międzyszkolnego
Klubu Sportowego „Olimp” w
Łobzie,
Andrzej Nowacki - zgłoszony
przez LKS Sparta Węgorzyno, zawodnik i trener Ludowego Klubu
Sportowego „SPARTA” Węgorzyno,
Zdzisław Urbański - zgłoszony przez Burmistrza Łobza,
promotor sportu i rekreacji w
środowisku wiejskim gminy
Łobez, aktywny działacz na
rzecz TTKF „Błyskawica” w
Łobzie oraz Ludowych Zespołów Sportowych.
I
-

tak z gmin:
Dobra – 1 wniosek,
Łobez – 8 wniosków,
Radowo Małe – 2 wnioski,
Resko – 6 wniosków,
Węgorzyno – 4 wnioski.

Jak wynika z zestawienia,
mało wniosków złożono w kategorii Kultura i Sztuka, szkoda,
ponieważ w zeszłym roku była
to najbardziej „oblegana” dziedzina.
Uroczysta Gala z okazji wręczenia Nagród Specjalnych Starosty w 2007 r. odbędzie się 27
stycznia 2007 r. w Sali Bankietowej „Retro” przy ul. Drawskiej 6
w Łobzie.
(r)
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P³acimy podatki od zawsze, ale nic z tego nie mamy – mówi mieszkanka wsi

Mieszkañcy Po³chowa chc¹
dokoñczyæ remont œwietlicy
(PO£CHOWO) Mieszkañcy Po³chowa
zbulwersowali siê ostatnimi
doniesieniami z sesji. Trzy lata temu
wziêli siê za urz¹dzanie œwietlicy, a
teraz, gdy trzeba dokoñczyæ
zaplanowany remont, dowiedzieli siê,
¿e mog¹ nie dostaæ przeznaczonych
na to pieniêdzy. Ca³a praca mo¿e
pójœæ na marne.
Spekulacje o odebraniu im pieniędzy przyznanych przez poprzednią
radę na dokończenie świetlicy pojawiła
się na ostatniej sesji rady miejskiej.
Rada przesunęła z budżetu 2006 r., jako
środki niewygasające, pieniądze na
świetlicę w Połchowie, w wysokości 60
tys. zł, do realizacji w roku 2007. Przesunięto łącznie 12 inwestycji. Teraz
okazało się, że zrealizowane mogą być
trzy, a dziewięć z budżetu ma wypaść.
W tym właśnie świetlica w Połchowie,
gdyż - jak miał stwierdzić radny Stanisław Kaliciński – na co komu świetlica
we wsi, gdzie jest sołtys i czwórka dzieci. Problem w tym, że niektórzy zostali
radnymi nie znając swojej gminy, ba,
nawet mieszkańców i problemów swojego okręgu, z którego startowali, bo z
tego właśnie okręgu zdobył mandat radny Kaliciński. Teraz wystąpił przeciwko wyborcom swojego okręgu.
- Jak radny zna swoją gminę, jeżeli
pyta mnie, czy wieś nazywa się Połchowo czy Polchowo. - mówi sołtys Roman Wojnarowski.
Pomimo padającego deszczu mieszkańcy Połchowa zbierają się w budyneczku po hydroforni. To właśnie ten
budynek przejęli od Agencji i rozpoczęli jego adaptację na świetlicę.
Do Połchowa droga prowadzi pośród zarośniętych nieużytków i jakichś
hałd pozostawionych tu zapewne przed
wielu laty. Wieś podzielona jest na starą
część, z gospodarstwami, i nowszą,
popegeerowską, z kilkoma budynkami
mieszkalnymi. Większość domów jest
odnowiona, ocieplona, pomalowana, z

nowymi płotami. Widać, że mieszkańcy
dbają o wioskę, chociaż – jak wynika z
rozmów – zawsze żyli w cieniu pobliskiego Runowa Pomorskiego.
- Kościół po wojnie zawalił się, więc
chodziliśmy do Runowa, ale wie pan jak
to jest zimą iść dwa kilometry po śniegu
i lodzie. - mówi najstarsza wśród zebranych w świetlicy kobieta. Na to też
znaleźli sposób. Zrobili kaplicę. Jednak
życie w cieniu Runowa nie skończyło
się. Ktoś kiedyś ustanowił, że obie
wioski tworzą jedno sołectwo, więc
mają jednego sołtysa. Przez wiele lat był
nim przedstawiciel Runowa, wsi dużo
liczniejszej, więc wygrywali każde
wybory. A że koszula bliższa ciału,
więc nikt w Runowie nie zajmował się
sprawami Połchowa.
- Sołtysa z Runowa widzieliśmy
tylko przy okazji zbierania podatków.
- mówi starsza kobieta. - W Runowie
mieszkają kolejarze, a sołtys powinien
być rolnikiem. Winniki są mniejsze a
mają swojego sołtysa, więc my też
powinniśmy mieć swojego. - mówi stanowczo.
I na to znaleźli sposób. Pewnego
razu zebrali się i pojechali na wybory i
wybrali na sołtysa swojego mieszkańca, pana Romana Wojnarowskiego. Od
tej pory rozpoczęły się we wsi zmiany.
Ludzie mieli dość marazmu, poczuli, że
razem mogą coś zrobić i wzięli się do
roboty. Zaczęli od świetlicy, bo przecież nie mieli się nawet gdzie spotykać.
- Przedtem spotykaliśmy się po
domach, ale ile tak można. - mówi jedna z kobiet.
Gdy podłączono we wsi wodę, hydrofornia stała się zbędna. Pomyśleli, że

można ją przerobić na świetlicę.
To było jedyne
wolne pomieszczenie we wsi.
Gmina przejęła je
od Agencji. W
2003 roku wzięli
się za porządki.
- Chaszcze
były po szyję,
wywieźliśmy
gruz, śmieci, rozplantowaliśmy
ziemię, postawiliśmy nowe ogrodzenie. - opowiada sołtys Wojnarowski o
początkach świetlicy.
Dzisiaj na placu stoją huśtawka i
karuzela, są ławki, budynek został w
środku wyremontowany, jest stół do
tenisa. We wsi pojawiła się tablica ogłoszeniowa. Musieli się nachodzić, by
załatwić podłączenie prądu. Już mogli
zorganizować Dzień Dziecka, spotkania, regularnie zaczęli kosić trawę we
wsi. Zaczęli pokazywać się w gminie;
wzięli udział w turnieju sołectw, dożynkach gminnych - z wyróżnieniami.
- To nie jest tak, że tu urząd coś zaczął
robić, tylko ludzie zaczęli sami. - mówi
obecna na spotkaniu radna Jadwiga Kamińska, której rodzice mieszkają w środku wsi. - Na sesji na wniosek radnego Kalicińskiego zaczęto wyczytywać przesunięte inwestycje i przy Połchowie
zaczął się krzyk, a po co tam dawać 60
tysięcy, skoro tam jest czworo dzieci.
Odniosłam wrażenie, że ktoś chce te
pieniądze zabrać. To jest chore, by radny
działał przeciwko interesom wyborców
ze swojego okręgu. Jeżeli ktoś podważa
to, co jest zapisane, mówiąc, że jest tu
czwórka ludzi, to powinien tu przyjechać i to sprawdzić. - mówi.
- Przez cztery lata wkładaliśmy tu
swoją pracę, żeby coś uzyskać, żeby
gmina nie zapominała, że jest tylko miasto, a wsie niech żyją swoim życiem, albo
wymierają. - mówi jedna z mieszkanek.
- Nie można ludzi ze wsi traktować

jak drugiej albo trzeciej kategorii. - dorzuca starszy pan.
- Przez pięćdziesiąt lat idą do urzędu
podatki, więc dlaczego nie możemy mieć
coś z tego. Inwestycje były robione z
naszych podatków, ale tylko w mieście to
widać. Nasze dzieci nie mają co tu robić.
W świetlicy by miały zajęcie. Trzeba im
pomóc. - mówi jedna z mieszkanek.
Zapisane w budżecie 60 tysięcy
złotych było przeznaczone na położenie podłogi (jest wylany beton) i dobudowanie toalety wraz z szambem. Bez
nich świetlica nie może być oddana do
użytku. Jest zrobiony projekt, pozostało tylko ogłosić przetarg na wykonanie. Sprawa przeciągnęła się, gdyż trzeba było uzgodnić projekt. Roboty zaplanowano na wiosnę, stąd przesunięcie pieniędzy w budżecie. Teraz okazuje się, że Połchowo może ich nie dostać.
Gdyby tak się stało, ludzie zostaliby
ukarani za aktywność i za to, że mieszkają na wsi. Rozpoczęta adaptacja powinna być dokończona, gdyż trudno,
by ludzie siedzieli w świetlicy na betonowej posadzce. Jeżeli nie zostanie
dokończona, włożona praca i pieniądze
mogą się zmarnować. Bez względu na
to, jaka jest władza, powinna uznawać
zasadę ciągłości zobowiązań wobec
obywateli i ciągłości prawnej podjętych
decyzji. A przede wszystkim przed
podjęciem decyzji zapoznać się z problemem, by wiedzieć o czym się mówi
KAR
i nad czym się głosuje.
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Kontrowersje wokó³
„alkoholówki”
(ŁOBEZ) Jeszcze na pierwszej
grudniowej sesji jeden z radnych,
Bogdan Górecki, podniósł w czasie
wolnych wniosków kwestię braku
pieniędzy na sołectwa z tzw. „alkoholówki”. Kilka dni później burmistrz w rozmowie z nami stwierdził, że do urzędu napływają różne
faktury, których on nie zatwierdzał
i za które płacić nie będzie.
Gdy na początku ubiegłego roku
radni z komisji rewizyjnej badali
wydatki funduszu alkoholowego
okazało się, że pieniądze przeznaczone na profilaktykę wydawane
były między innymi na zakup alkoholu, słodyczy i organizowanie imprez, nie koniecznie mających na
celu profilaktykę.
Tym razem jednak nie doszło do
zdefraudowania. Wiceburmistrz
Ireneusz Kabat twierdzi, że pieniądze te przeznaczane na zwalczanie
patologii, zostały wykorzystane na
profilaktykę w inny sposób w ramach prowadzonych programów.
Niewiele sołectw takie programy
miało i dlatego do części z nich nie
dotarły fundusze.
Sprawa pieniędzy programu
profilaktycznego poruszana była
ponownie w ubiegłym tygodniu
podczas obrad trzech komisji rady
miejskiej, gdzie sporo wątpliwości
wzbudziły wprowadzone przez Ireneusza Kabata zmiany.
„Alkoholówka” dysponować
będzie w tym roku kwotą 201 tys. zł.
13 tys. zł przeznaczone ma zostać na
zwalczanie narkomanii, reszta zaś na
walkę z alkoholizmem. Klub Abstynenta „Fral” i punkt konsultacyjny
mieścić się teraz będą w budynku
biblioteki. Klub otrzyma również 6,5
tys. zł na doposażenie. Obniżono
stawki godzinowe dla wychowawców w świetlicach terapeutycznych
i psychologów w punkcie konsultacyjnym. Wychowawcy otrzymywać
teraz będą 17 zł za godzinę (mieli 23
zł), natomiast godzina pracy psyREKLAMA

chologa w punkcie konsultacyjnym
kosztować będzie gminę 25 zł (poprzednio 30 zł). 37 tys. zł przeznaczane na reintegrację zawodową osób
uzależnionych w ramach CIS pochodzić ma w tym roku całkowicie z funduszu „alkoholówki”. W ubiegłym
roku 20 tys. zł pochodziło bezpośrednio z budżetu gminy, natomiast
16 tys. zł z funduszu. Zmniejszono
natomiast stawkę żywieniową dla
dzieci korzystających ze świetlic terapeutycznych z 1,30 zł do 1 zł.
W preliminarzu wydatków gminnego programu znalazł się zapis przyznający sołectwom na działalność
profilaktyczną 15 tys. zł. Zapis ten
wzbudził sprzeciw części radnych.
- Zapis ten wzbudza dużo emocji
– mówił na komisji spraw społecznych wiceburmistrz Ireneusz Kabat
– Pamiętajmy jednak, że jest to fundusz celowy i nie możemy zaplanować innych wydatków, nie mając
pokrycia. Ponadto w ciągu roku te
środki się zwiększają. Wczoraj na
komisji terenów wiejskich padł
wniosek o zwiększenie tych środków o 5 tys. zł. Można się na to zgodzić, jednak wtedy dopiero, gdy
wpłyną do budżetu jakieś środki.
- Dziwi mnie taki plan wydatków.
Myślę, że należy ufać tym społecznościom i przekazać im takie same
środki, jak w roku ubiegłym. Dokonano tu za ostrego cięcia, zmniejszając fundusz sołectw z 44 tys. na 15
tys. zł. Nie możemy karać sołectwa za
błąd, który być może popełniliśmy
wszyscy, przyznając w ubiegłym
roku środki, nie wskazując jednak
odpowiednich sposobów ich wykorzystania. – rozpoczął dyskusję
Bogdan Górecki.
- Taka kwota na sołectwa wynika
z dużej ilości zadań realizowanych
przez fundusz. - odpowiadał wiceburmistrz. – Skoro jest to fundusz
celowy, to środki na reintegrację
zawodową musieliśmy przeznaczyć
w całości z niego. Zadania profilaktyczne powinny być w całości reali-

zowane ze środków funduszu. Nie
możemy tego robić kosztem inwestycji. Stąd nasza propozycja dla
sołectw. Jeżeli mamy dołożyć, to proszę wskazać skąd. Pieniądze te oparte muszą być o konkretne programy,
które sołtysi złożyć będą musieli do
końca lutego. Programy te powinny
zawierać harmonogram, którego będziemy ściśle przestrzegać.
- Zgadzam się częściowo z pańską
argumentacją. – kontynuował radny
Górecki. – Pamiętajmy jednak, że
przyznając w ubiegłym roku pieniądze dla sołectw popełniliśmy błąd,
którego niestety nikt nie potrafił skorygować. Teraz próbujemy karać sołectwa za błędy, których nie są winne.
- Pieniądze funduszu przeznaczone są na działalność obejmującą
przecież wszystkich mieszkańców.
Zadania realizowane w tym programie obejmować będą również mieszkańców wsi. Program reintegracji
zawodowej obejmować będzie w
większości mieszkańców wsi. –
stwierdził Ireneusz Kabat.
- W poprzednim roku zabrakło
pieniędzy dla części sołectw, teraz
zmniejsza się dla nich środki. Trudno się dziwić temu, że sołtysi są rozgoryczeni. – włączyła się w dyskusję
radna Bożena Zarecka.

- W wydatkach funduszu figuruje paragraf dotyczący utrzymania
świetlicy przy ulicy Hanki Sawickiej.
– wtrącił radny Stankiewicz. – Zajmuję się tą wspólnotą i muszę stwierdzić, że przeznaczone na ten cel 9,4
tys. zł, to stanowczo za dużo. Część
środków z tego celu przekazać można na sołectwa.
Po wystąpieniu radnego Stankiewicza pojawił się kolejny pomysł
na przesunięcie środków.
- 2 tys. zł można zabrać ze środków
przeznaczonych na przedstawienia
profilaktyczne. – zawnioskował radny Górecki. - Poziom tych przedstawień pozostawia wiele do życzenia i
nie mają one zbytnio sensu.
Radni przyjęli wniosek o likwidację przedstawień i drugi dotyczący
urealnienia kosztów utrzymania
wspomnianej świetlicy.
Następnego dnia podczas obrad komisji budżetowej wiceburmistrz Kabat przedstawił wprowadzone przez siebie autopoprawki.
Lokal na Hanki Sawickiej kosztować będzie gminę 3 tys. zł. Pełnomocnik gminy zgodził się również
na wykreślenie przedstawień. Uzyskane oszczędności przekazano
sołectwom na realizację zadań profilaktycznych.
(gp)
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OG£OSZENIA DROBNE

Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
Q Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
Q Zamienię mieszkanie własnościowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter garaż własnościowy na domek do remontu, ewentualnie
kupię domek do 120 000zł.
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.
MOTORYZACJA

US£UGI

INNE

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

Q Sprzedam przyczepę gasstronomiczną z rożnem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54

NIERUCHOMOŒCI

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

Q Sprzedam dom wolnostojący o
pow. 1000 mkw, Łobez ul. Sienkiewicza 6. Tel. 608 374 497

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

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Piotr 35 lat szukam zespołu w
którym będę śpiewał piosenki biesiadne weselne. 885 338 162
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

QKupię grunty rolne. Tel. 609 311
340.

QProjekty budowlane, inwentaryzacje,kierowanie budowy, adaptacje,kosztorysy, prowadzenie formalnosci urzedowych. Tel. 888 412 931

QVi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.
REKLAMA

INNE

Q Sznaucery mini czarne po chammpionie, małe linie chodowlane.
Tel. 603 973 496.
Q Sprzedam pianino, wynajmę
mieszkanie lub pokoje w domku
jednorodzinnym w Drawsku Pom.
tel. 502 325 907.
Q Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesięczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 zł.
Tel. 604 911 055, 696 593 304
REKLAMA
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Festiwal na miarê powiatu
(WĘGORZYNO) Przez ostatnie
siedem lat węgorzyński festiwal kolęd i pastorałek nie wychodził po za
gminę i miał charakter drobnej lokalnej imprezy. W tym roku jednak organizatorzy postarali się o stworzenie
prawdziwej powiatowej imprezy.
Na sali gimnastycznej gimnazjum
zebrała się spora grupa słuchaczy i młodych uczestników konkursu, przybyłych wraz z rodzicami. Uczestnicy
konkursu występowali podzieleni na
kategorie wiekowe; od zerówki po
szkoły ponadgminazjalne. Organizatorzy postarali się również o jury z prawdziwego zdarzenia. Występy młodych
śpiewaków oceniała Ewa Filipowicz,
śpiewaczka operowa pracująca na stałe
w Zamku Książąt Pomorskich. Śpiewu
uczyła się w Sofii, będąc tam na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Drugim członkiem jury był Zbigniew
Woźniak, ksiądz – muzykolog ze Szczecina. Trzecim zaś emerytowany nauczyciel, magister sztuki, stroiciel pianina Andrzej Dziegieć.
- Już siedem lat temu ksiądz Karol
Wójciak z Węgorzyna zapytał nas muzyków o zorganizowanie konkursu
kolęd. – mówi jeden z organizatorów
konkursu nauczyciel muzyki Grzegorz
Stefanowski. - W tym roku poszliśmy
dalej i zorganizowaliśmy konkurs na
szczeblu powiatu. Pomogła nam w tym
znacznie dyrektor gimnazjum. Dzięki
tym osobom doprowadziliśmy do takiej imprezy.
Organizatorzy imprezy postarali

Wyniki konkursu
KATEGORIA: przedszkola i grupy ,,0”
I miejsce Julia Kamińska
ŚwietlicaśrodowiskowawRunowiePom.
II miejsce Angelina Awgul
Szkoła Podstawowa w Dobrej
III miejsce Emilia Buć
Szkoła Podstawowa w Łosośnicy

się również o logo promujące to wydarzenie. Konkurs na logo przeprowadzony został wśród dzieci. Wybrano projekt Lidii Matuszko z I d, której praca
będzie znakiem rozpoznawczym festiwalu także w przyszłości.

Duża liczba uczestników i spore
zainteresowanie wśród mieszkańców
pozostałych gmin powiatu dają nadzieję na utrwalenie się tego wydarzenia w
dość jeszcze ubogim kalendarzu powiatowych imprez.
(gp)

KATEGORIA: klasy I-III szkoły podstawowej
I miejsce Anna Waś
Szkoła Podstawowa w Runowie Pom.
II miejsce Patrycja Jaremko
Parafia w Łobzie
III miejsce Gabriela Kensik
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łobzie
Wyróżnienie: Zuzanna Powchowicz
Szkoła Podstawowa w Resku
KATEGORIA: klasy IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce Karol Pokrywka
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie
II miejsce Paulina Stachniuk
Szkoła Podstawowa w Runowie Pom.
III miejsce Magdalena Adamowicz
Parafia w Bełcznej
Wyróżnienie: Aneta Ankowska
Parafia w Dobrej
Klaudia Kulawiak
Świetlica terapeutyczna przy SP nr 1
w Łobzie
KATEGORIA: szkoły gimnazjalne
I miejsce Kalina Zielińska
Parafia w Węgorzynie
II miejsce Maria Michalczyszyn
Gimnazjum w Węgorzynie
III miejsce Aleksandra Karmowska
Parafia w Runowie Pom.
Wyróżnienie: Arkadiusz Sobecki
Biblioteka w Cieszynie
KATEGORIA: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Daria Mierzwiak
II miejsce Dorota Skomorokiewicz
III miejsce Paulina Czerniawska
Wyróżnienie: Ksenia Mierzwiak

DOBRA
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Festiwal „Gwiazdka” po raz pierwszy…
(DOBRA) 12 stycznia odbył się w
doberskim gimnazjum I Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej „Gwiazdka”.
Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodków kultury, świetlic terapeutycznych, z Łobza,
Wierzbięcina, Dobrej, Wojtaszyc, Runowa Pomorskiego, Chociwla, Ińska,
Węgorzyna, Zajezierza i Bełcznej.
Ogółem w festiwalu wzięło udział
34 uczestników.
Impreza podzielona została na trzy
części: prezentacje uczniów klas I-III, IVVI szkół podstawowych oraz występy
młodzieży gimnazjalnej. Na tle nastrojowej, świątecznej dekoracji hali sportowej
wysłuchano wielu wspaniałych wykonań
kolęd i piosenek świątecznych w różnych
aranżacjach, zaśpiewanych pięknie przez
utalentowanych młodych solistów.
Jury w składzie: Barbara Wilczek – Burmistrz Dobrej
Ks. Piotr Leśniak
P. Andrzej Medyński – wieloletni kierownik zespołu „Wesołe Gospodynie” z Dobrej
nagrodziło i wyróżniło następujących wykonawców:

Kategoria I-III szko³a podstawowa
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie

– Anna Waś z Runowa Pomorskiego
– Gabriela Kensik z Łobza
– Magdalena Zając z Wierzbięcina
– Magdalena Wybraniec z Węgorzyna

Kategoria IV-VI szko³a podstawowa

Fina³ WOŒP
w Dobrej
(DOBRA) Tegoroczny, XV Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Dobrej, odbył
się w hali sportowej przy
tutejszym gimnazjum.
Niedziela rozpoczęła się
od meczów Doberskiej
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, po których odbyło się
uroczyste wręczenie nagród przez burmistrz Barbarę Wilczek.
Równo o godzinie 15 .00 rozpoczęła się impreza „orkiestrowa”. Były
jasełka, występy szkolnych solistów
ze szkoły podstawowej i gimnazjum,
koncert pianistek – sióstr Karoliny i
Anny Łukomskich, tańce cheerleaderek z gimnazjum.
Oczywiście, jak co roku, popularnością cieszyła się wielka loteria, w
której zgromadzono przeszło 500
przedmiotów, ofiarowanych przez
właścicieli sklepów i osoby prywatne.
Los, kupiony za złotówkę, to nie była
zła decyzja – można było wygrać tani
wafelek, ale też cenne figurki, maskotki,
książki, buty, a nawet telewizor czarnobiały (działający, oczywiście).
Jak zwykle, najwięcej emocji przyniosła aukcja, do której prowadzenia w
tym roku włączyła się burmistrz miasta.
Licytowane były m.in. gadżety z Fundacji WOŚP, przedmioty ofiarowane

I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienia

– Sylwia Patrzałek z Łobza
– Paulina Stachniuk z Runowa Pomorskiego
– Marcel Avolio z Ińska
– Anna Ciszkowicz z Dobrej
Klaudia Laska (plus zespół) z Łobza

Kategoria – gimnazjum
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie

– Maria Michalczyszyn z Węgorzyna
– Kalina Zielińska z Węgorzyna
– Aneta Olejniczak z Chociwla
– Barbara Szkup z Dobrej

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Nagrody ufundowali: Urząd Miejski w Dobrej, Rada Miejska w Dobrej, Szkoła
Podstawowa w Dobrej, Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach oraz Gimnazjum w
Dobrej. Festiwal „Gwiazdka” należał do udanych i wpisze się w kalendarz stałych
imprez w Gimnazjum w Dobrej. (r)

przez Starostwo Powiatowe w Łobzie,
piłka z podpisami piłkarzy „Sarmaty”
i inne cenne eksponaty.
Poza tym sprzedawano bigos, pieczone kiełbaski, kawę, herbatę, ciasta.
Wszystko cieszyło się wielkim zainteresowaniem, o czym świadczyły pustki na tacach po ciastach i w pojemnikach
z losami loterii.
Punktem kulminacyjnym finału był
występ zespołu WOOD & BRASS
BAND z Goleniowa. Ta orkiestra dęta,
składająca się z młodych muzyków,
wkroczyła na halę, wywołując aplauz
widowni, z jeszcze większym aplauzem schodząc ze sceny.
XV Finał zakończono pokazem imponujących fajerwerków, choć wiatr
nad stadionem doberskim bardzo starał
się go uniemożliwić.
Dziś już wiadomo, że uzbieraliśmy
więcej, niż w ubiegłym roku – 5080
złotych i 97 groszy!
Dzięki wszystkim, którzy bezinte-

resownie przynosili różne przedmioty
na aukcję i loterię, którzy pomogli zorganizować imprezę.
Mieszkańcom, władzom, instytucjom – DZIĘKUJEMY! Młodym –
uczniom, bo kwestowali, występowali,

pomagali; starszym – bo pokazali, że
potrafią w rozmaity sposób włączyć
się do tej ogólnopolskiej akcji i spowodować, że Gmina Dobra jest dobra!!!
Wszystkim tym – wielkie podziękowania!!!
Organizatorzy
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Z du¿¹ trosk¹ o dobro wspólne
(WĘGORZYNO) Roczne zebranie
klubu Sparta stało się okazją do dyskusji o wielu sprawach klubowych; finansach, kibicowaniu, organizacji i inwestycjach.
Walne sprawozdawcze zgromadziło ponad dwadzieścia osób, w tym
czworo radnych, którzy odpowiedzieli
na zaproszenie i... przyszli. Piątym
radnym na sali był prezes klubu Marcin
Szostakiewicz. Spotkanie prowadził
Waldemar Konefał. Prezes podsumował miniony rok w klubie, uznając go za
dobry. Ten ma być jeszcze lepszy za
sprawą pozyskanych do klubu piłkarzy i sponsorów. Potwierdził, że w
Sparcie mają grać Wojciech Kliś z Radovii i Tomasz Sideł z Drawy Drawsko
Pomorskie. I chociaż większość działaczy skupiała się na zespole seniorskim,
to nie dało uciec się od innych problemów, w tym najmłodszych. Trener
trampkarzy Andrzej Nowacki upomniał się o nich mówiąc, że grają sześć
miesięcy w roku, a mogliby dziesięć.
Mógłby z nimi pojechać na turnieje, ale
zabrakło na to pieniędzy, a przecież to
spośród nich mają wyrosnąć następcy
seniorów.
- Lepiej szkolić i sprzedawać, niż
później kupować zawodników. stwierdził oczywistą rzecz, która jednak ciągle umyka działaczom nie tylko
w Węgorzynie. Inwestowanie poprzez
sport w najmłodszych wywołało później dyskusję o zadaniach gminy w dziedzinie sportu i wychowania dzieci.
Zanim do niej doszło, zebrani przyjęli sprawozdanie finansowe i udzielili
absolutorium zarządowi za rok 2006.

Prezes klubu podziękował członkom
ustępującym z zarządu – Józefowi
Drozdowskiemu i Stanisławowi Pawłowskiemu i wręczył im pamiątkowe
statuetki. W ich miejsce do zarządu
wybrano Henryka Adamusa i Marka
Michalczyszyna.
Trener Ryszard Jamroży podziękował sponsorowi za sfinansowanie obozu sportowego.
- Nasz klub, jak na klasę okręgową,
jest wzorcowym klubem. Trudno znaleźć
klub, gdzie seniorów jest 24, a juniorów
ponad 20. Chciałbym zdementować, że
zawodnicy, którzy przychodzą do klubu
dostają pieniądze. Kto nie będzie trenował, nie będzie grał. Nie grozi nam przypadek Zorzy Dobrzany. - powiedział nawiązując do podanego wcześniej przykładu źle zainwestowanych pieniędzy.
Radna Jadwiga Kamińska pytała,
czy zarząd ma jakieś lekarstwo, by
uzdrowić widownię. Powiedziała, że
przychodząc z dziećmi na mecz jest jej
wstyd za zachowanie grupki kibiców.
Radna poruszyła drażliwy problem, z
którym klub nie radzi sobie do końca.
Wciąż szuka jakichś skutecznych rozwiązań.
- Trzydzieści procent czasu na zarządach poświęcaliśmy tej sprawie.
Spotykaliśmy się wiele razy z burmistrzami, policją i strażnikiem miejskim,
ale to wszystko się rozbijało. Policja
twierdziła, że to my mamy zapewnić
bezpieczeństwo, strażnik zachowywał
się tutaj, jakby był strażnikiem nie wiadomo czego. Gdyby policja karała częściej pijanych i wulgarnych kibiców, po
którymś razie byłby spokój. My jako
zarząd i ochrona nie jesteśmy w stanie

tego zapewnić. Może się narażę, ale
powiem - policjanci nie spełniają tej roli,
są bo są. - mówił Stanisław Turek.
- Jeden z policjantów wyraził się, że
on tu mieszka i chce mieć spokój. Jak
policjant boi się reagować, to jak ma
reagować cywil z zarządu. - mówił Stanisław Pawłowski. Powiedział, że najważniejszą sprawą dla poprawienia
bezpieczeństwa jest dokończenie ogrodzenia stadionu. Następnymi zadania-

mi powinny być: zadaszenie trybun i
budowa bocznego boiska oraz zaplanowanie remontu głównej płyty, z pozyskaniem pieniędzy na sztuczną nawierzchnię.
Dyskusja pokazała, że problemów
jest sporo, ale też ludzie którzy się nimi
zajmują wykazują się dużą troską o
dobro wspólne, co rokuje, że problemy
te krok po korku będą rozwiązywane.
KAR

Dobre relacje i troska o akweny

Walne Ko³a PZW „Pstr¹g” w £obzie
(ŁOBEZ) Podczas corocznego
spotkania sprawozdawczego łobeskiego Koła PZW „Pstrąg” podsumowano działalność w 2006 roku. Wiele
czasu poświęcono na omówienie
spraw związanych ze stanem okolicznych jezior i rzek, który wciąż
pozostawia wiele do życzenia.
Tradycyjnie pierwsza część spotkania poświęcona była na sprawozdania organów statutowych Koła. Najpierw sprawozdanie z działalności zarządu Koła złożył prezes Andrzej Ko-

zieł. Podkreślił, że w Kole istnieją dobre
relacje w stosunkach międzyludzkich,
co przyczynia się do zwiększenia liczebności członków. W minionym roku
przybyło ich 26 i obecnie koło liczy 170
członków. Pozwoli to na wybór dwóch
delegatów na zjazd okręgu. Komendantem powiatowym Społecznej Straży
Rybackiej został wiceprezes „Pstrąga”
Andrzej Laszuk. Z funkcji gospodarza
Koła odwołano Bolesława Korżaka, a
zastąpił go Wojciech Burchardt. Prezes Kozieł przypomniał, że jeżeli ktoś
miał przerwę w opłacaniu składek, a

chce ponownie wstąpić w szeregi
„Pstrąga”, jest zwolniony z wpisowego. Podziękował za udział w pracach
społecznych przy sprzątaniu Regi.
Ustanowioną po raz pierwszy
w ubiegłym roku nagrodę Grand
Prix, za punktację z danym roku,
zdobył Paweł Parchimowicz. Postanowiono, że będzie ona wręczana na walnym.
Adam Piesiakowski przedstawił
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
zwracając uwagę, że nastąpiło zmniejszenie kosztów podróży służbowych.
Stanisław Puchalski stwierdził, że nie
było wniosków do Komisji Koleżeńskiej o ukaranie. Skarbnik Dariusz Burchardt przedstawił sprawozdanie finansowe, z którego wynikało, że na
koniec roku w Kole pozostały oszczędności – około 1100 zł.
Szef Społecznej Straży Rybackiej i
wiceprezes Koła Andrzej Laszuk powiedział, że przeprowadzono w roku
sprawozdawczym 26 kontroli. Stwierdzono 62 przypadki wykroczeń, nałożono jeden mandat, udzielono 42 pouczenia. Stwierdzono na łowiskach 6
przestępstw i tyle wniosków sporządzono do organów ścigania o ukaranie.

Sześciu strażnikom podziękowano za
współpracę i w chwili obecnej jest ich
28 w powiecie (w czterech gminach,
oprócz Dobrej).
Podczas dyskusji ustalono, że do
kalendarza imprez zostaną wpisane
zawody nocne na jeziorze w Dobrzycy, które mają odbywać się we wrześniu.
Później długo rozmawiano o stanie
okolicznych akwenów; między innymi
o jeziorze Miejskim, które zarasta z
powodu zasypania odpływu, o spiętrzeniach na rzekach, przy budowie
których powinny pojawiać się przepławki dla ryb, a najczęściej ich nie ma,
o śmieciach na łowiskach. Przybyły na
spotkanie członek zarządu okręgu jako
przykład „śmietniska” podał rzekę
Inę. Jeden z łobezian zauważył, że za
stan łowisk powinien odpowiadać ich
prawny zarządca, ale często nie wiadomo, kto nim jest.
KAR
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Mistrzostwa powiatu

£osoœnica i Dobra mistrzami w unihokeju
(DOBRA) W dniu 16 stycznia
odbyły się w Dobrej pierwsze mistrzostwa powiatu w unihokeju
chłopców i dziewcząt. W obu kategoriach startowały drużyny ze szkół
podstawowych: Bełczna (op. Kazimierz Pawelec), Łosośnica (op. Andrzej Maknia), Radowo Małe (op.
Adrian Mały), Dobra (op. Marzena
Howsa, Janusz Łukomski).
Rozegrano 12 bardzo wyrównanych spotkań. W wyniku końcowej
klasyfikacji w kategorii dziewcząt
wygrał zespół z Łosośnicy przed
Dobrą, Bełczną i Radowem. W kategorii chłopców zwyciężył zespół z
Dobrej przed Radowem, Łosośnicą
i Bełczną. Najlepsze zespoły będą
reprezentowały Powiat Łobeski na
zawodach regionalnych.
(r)

TABELA ROZGRYWEK DALP 2006/2007
ZAKOÑCZENIE !!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mecze
„ŁAŁ BOYS” Nowogard
8
„GALAKTIKOS” Dobra
8
LZS OSTRZYCA
8
„ABC BLOKERSI” Dobropole
8
„NIEDŹWIADKI” Dobra
8
„KOLIBER 44”
8
„PARASOL” Nowogard
8
„DRAGON” Krzemienna
8
„ŻYWCZYK” Bienice
8

pkt.
21
21
16
12
12
9
9
7
0

bramki
42:16
42:18
27:15
26:30
30:16
21:24
17:26
10:23
16:65

Termin V - 14.01.2007r.
Zarząd Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Błyskawica” w
Łobzie serdecznie zaprasza na
posiedzenie Walnego Zebrania
stowarzyszenia, które odbędzie
się w dniu 26 stycznia 2007 r. o
godz. 18.00 w Łobeskim Domu
Kultury.
Prezes Zarządu Jerzy Rakocy

„DRAGON” Krzemienna
„NIEDŹWIADKI” Dobra
„ŁAŁ BOYS” Nowogard
LZS OSTRZYCA
„KOLIBER 44”

-

„ŻYWCZYK” Bienice
1:0
ABC BLOKERSI Dobropole 2 : 3
„PARASOL” Nowogard
6:2
„GALAKTIKOS” Dobra
1:2
pauza

Liderzy strzelców:
19 - Wojciech Bonifroski („ŁAŁ BOYS”) - Król Strzelców
16 - Krzysztof Korol (ABC BLOKERSI),
13 - Damian Padziński („NIEDŹWIADKI”),
Emil Kamiński („GALAKTIKOS”),
Najlepszy bramkarz – Mariusz Kolibowski (LZS OSTRZYCA)
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PUK czeka na
decyzjê gminy
(PRUSINOWO)
Punkt
przeładunkowy w Prusinowie
wciąż czeka na gruntowną inwestycję. Mimo, że od gminy wydzierżawił go łobeski PUK,
wciąż nie rozpoczęły się tam
żadne prace.

- Nie możemy jednak wbić
tam nawet szpadla. – stwierdził na ostatniej komisji prezes
Dzieżak – Pozwolenie na budowę wydane jest na gminę i
czekamy teraz na ruch z jej
strony.
(gp)

Otwarcie przedszkola
w Karwowie
(KARWOWO) 26 stycznia w Karwowie nastąpi otwarcie świetlicy wiejskiej, przedszkola oraz placu edukacyjno – rekreacyjnego. (r)

Komunikat
Komenda Powiatowa Policji
w Łobzie zwraca się do wszystkich mieszkańców o pomoc w
ustaleniu tożsamości mężczyzny na zdjęciu w związku z prowadzonymi czynnościami w
sprawie posługiwania się fałszywym dokumentem.
Robert Kazienko

Kasiarz w Biedronce
(ŁOBEZ) 15 stycznia około
godziny 19:35 w sklepie Biedronka przy ul. Orzeszkowej w Łobzie
nieznany sprawca z otwartej szuflady kasy fiskalnej dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 1.950
złotych.
Opis sprawcy; lat około 25,
krępej budowy ciała, ubrany w
granatowa bluzę z kapturem z
charakterystycznym zamkiem na
kapturze wzdłuż głowy. Policja
prosi o pomoc w ustaleniu
sprawcy, wszelkie informacje kierować pod nr tel. 997 lub 112.

SPROSTOWANIE
Komenda Powiatowa Policji w
Łobzie zamieszcza sprostowanie
dotyczące zdarzenia z dnia
01.01.2007 r. godz. 3.30 w Resku przy
ul. Woj. Polskiego. Informujemy, że
w chwili obecnej trwają czynności
zmierzające do ustalenia wszystkich
okoliczności zdarzenia, o którym

powiadomił policję Arkadiusz Sz.
dotyczące pobicia jego osoby oraz
uszkodzenia aparatu fotograficznego przez Artura T. Na obecnym etapie dochodzenia można jedynie
stwierdzić, że takie zgłoszenie miało
miejsce, bez literalnego wskazania
sprawcy.
Robert Kazienko

tygodnik łobeski 23.01.2007 r.
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uszkodzeń w pojeździe.

Zwin¹³ siatkê
(ŁOBEZ) 15 stycznia w
Łobzie przy ul. Podgórnej z terenu „Węglobudu” nieznany
sprawca dokonał kradzieży 12
rolek siatki ogrodzeniowej, wartości 779,90 zł.

Zniszczy³ drzwi
i oœcie¿nice
(ŁABUŃ WIELKI) W
okresie od 14 do 16 stycznia
nieznany sprawca w Łabuniu
Wielkim dokonał zniszczenia
ościeżnic okiennych i drzwiowych w domu nr 9, należącym
do Marka I. Poszkodowany
oszacował straty na 600 zł.

Lilianie siê cofnê³o
(ŁOBEZ) 17 stycznia o godzinie12:40 na ulicy Bema w
Łobzie Liliana L. wykonując
manewr cofania z parkingu samochodem OPEL uderzyła w
prawidłowo jadący samochód
ciężarowy MAN kierowany
przez Tomasza Z. Uszkodzeniu
uległy oba pojazdy.

Rodzina B. okrad³a ANR
(ŁUGOWINA) 17 stycznia
około godziny 12:30 w rejonie
miejscowości Ługowina z działki
nr 278 Edward B., Leszek B. oraz
Beata B. dokonali kradzieży 51
szt. różnych drzew o łącznej masie 47,912 m3 i wartości 9.642,43
zł, należących do Agencji Nieruchomości Rolnych Nowogard.
Skradzione mienie odzyskano w
całości, sprawców zatrzymano
do wyjaśnienia.

Kradzie¿ muszli
klozetowej
(CIESZYNO) W okresie od
22 grudnia do 17 stycznia w Cieszynie nieznany sprawca z
opuszczonych pomieszczeń gorzelni dokonał kradzieży muszli
klozetowej wraz ze spłuczką
łącznej wartości 500 złotych,
czym działał na szkodę Macieja S.

Samochodem
w rowerzystkê
(WĘGORZYNO)
18
stycznia o godz. 14:10 w Węgorzynie kierujący samochodem
marki Nissan Grzegorz K. zajechał drogę prawidłowo jadącej
rowerem Beacie S., w wyniku
czego uszkodzeniu uległ rower.

Pijany ma szczêœcie
(TROSZCZYNO)
19
stycznia o godzinie 17:50 w
Troszczynie Ryszard N. znajdując się w stanie nietrzeźwości
( 0,91 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) wtargnął
pod nadjeżdżający samochód
marki OPEL ASTRA kierowany przez Kazimierza R. Pieszy
nie doznał obrażeń ciała, brak
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Siedzi za przed³u¿acz
(DOBRA) W nocy z 18 na
19 stycznia w Dobrej przy ul.
Dąbrowskiego Tomasz L. dokonał kradzieży 30 metrów
przedłużacza (380V), wartości
440 zł. Sprawca osadzony w
PDOZ do wyjaśnienia.

Kradzie¿ p³otu
(ŁOBEZ) W nocy z 19 na 20
stycznia w Łobzie przy ul. H.
Sawickiej, nieznany sprawca
dokonał kradzieży ogrodzenia w
postaci 5 słupków metalowych
(średnicy 2 cale i długości 2 m)
oraz siatki metalowej o szerokości 1,5 m i długości 10 m. Straty
w kwocie 200 zł poniosła Mirosława R.

Sklepu jeszcze nie
ma, a po parkingu
ju¿ siê rozbijaj¹
(ŁOBEZ) 20 stycznia około godz. 10:30 w Łobzie przy ul.
Niepodległości, na parkingu
sklepu TESCO, Sławomir N.
cofając samochodem Opel uderzył w stojącą lampę metalohalogenową, w wyniku czego słup
lampy został wygięty i potłuczone żarówki w lampie.

Elektryk
(ŁABUŃ WIELKI) W okresie od 18 do 20 stycznia w godz.
14:00 - 07:00 w Łabuniu Wlk.
nieznany sprawca dokonał kradzieży przewodu elektrycznego czterożyłowego zakończonego mufami. Straty w kwocie 230
zł poniósł Ryszard B.

ANR poszkodowany
ponownie
(CHWARSTNO)
21
stycznia około godziny 13:20
w rejonie miejscowości
Chwarstno Adam T. oraz
Paweł R. dokonali kradzieży
drewna osiki i olchy, wartości
powyżej 250 złotych, działając na szkodę Agencji Nieruchomości Rolnych Nowogard.
Zatrzymani do wyjaśnienia.

Z³odziej
wielobran¿owy
(RESKO) W dniach 20 – 21
stycznia w Resku nieznany
sprawca dokonał kradzieży 4
felg aluminiowych z oponami
letnimi, 2 felg stalowych z oponami letnimi, szlifierki kątowej
AINHELL, wiertarki CELMA
oraz innych przedmiotów o
łącznej wartości 1.800 złotych,
należących do Tomasza O. Ponadto z zaparkowanych na podwórzu ciągników rolniczych
sprawca dokonał kradzieży 200
litrów oleju napędowego wartości 760 złotych, czym działał na
szkodę Władysława M.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 2 brzmiało:
„Nie zaglądaj do kieliszka, bo tam siedzi biała myszka”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), Zofia Janicka (Łobez), Barbara Kapcio (Rynowo), Teresa Nazarek
(Łobez), Teresa Syjczak (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Karolina Płocka (Łobez),
Włodzimierz Buczkowski (Łobez).
Nagrodę wylosował pan Włodzimierz Buczkowski z Łobza.

Gratulujemy.

CMYK

CMYK
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NOWY POLICJANT NA S£U¯BIE

ZIMA ZASKOCZY£A REDAKCJÊ
- CZY DROGOWCÓW TE¯ ZASKOCZY?

tygodnik łobeski 23.01.2007 r.

HUMOR
TYGODNIA
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie ma nowego
„funkcjonariusza”. Z pieniędzy wyłożonych przez Starostwo Powiatowe, gminę Łobez i Węgorzyno zakupiono
psa rasy owczarek niemiecki. Pies „Borys” bo tak ma na
imię, w chwili obecnej pojedzie wraz z przewodnikiem na
kurs i po przeszkoleniu będzie pełnił służbę na terenie
tych gmin. Na kursie zostanie ułożony do pracy jako pies
obronny a równocześnie tropiący.
R. K.

CMYK

Kat do skazanego:
- Ma pan ostatnie życzenie?
- Tak chciałbym się napić
łyskacza, ale pod warunkiem, że
to ja wybiorę rocznik.
- Zgoda, jaki to ma być rocznik?
- Hymmm, mamy rok 2007,
chyba najlepszy byłby 2094.

CMYK

