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Awantura
o wiatraki
(BE£CZNA – KLÊPNICA) W £obzie jesteœmy œwiadkami
rodzenia siê nowej „œwieckiej tradycji”. Tak jak w roku
poprzednim, tak i w tym, ujrza³a œwiat³o dzienne kolejna
kontrowersyjna inwestycja.
W ubieg³ym roku mieszkañcy gminy stoczyli walkê
z malw¹ pensylwañsk¹, a raczej ze sposobem jej
nawo¿enia, w tym roku czêœæ mieszkañców Klêpnicy
i Be³cznej, a tak¿e £obza i Szczecina walczy
z wiatrakami. Dos³ownie.
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Z drugiej strony

Zadziwiaj¹ce
przypadki przestrzenne

Kazimierz Rynkiewicz
Sprawa protestów przeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych
może niedługo przerodzić się w dochodzenie, kto zmienił plan zagospodarowania przestrzennego i w
2000 roku wprowadził na tereny rekreacyjne możliwość postawienia
takich wiatraków. Pachnie to znowu
grą interesów jakichś osobników,
którzy za nic mieli zobowiązania
gminy wobec tych, którzy wcześniej
nabyli działki rekreacyjne nad jezio-

List do redakcji
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rem w Klępnicy. Problem jest szerszy, bo dotyka planowania przestrzennego w gminie, nie tylko łobeskiej. W państwie prawa prawo jest
po to, by chronić obywatela przeciwko interesom grupowym. Oznacza
to, że jeżeli kiedyś wyznaczono w
Klępnicy teren rekreacyjny, to nikt
nie powinien tych planów burzyć za
kilka lat, bo podważa zaufanie do
państwa (samorządu) prawa. A w
takim przypadku nawet ci, co dzisiaj
mają rację popierając budowę wiatraków, nie mogą czuć sie pewni swej

przyszłości, bo jak już staną wiatraki, to ktoś za kilka lat może znowu
zmienić plany i zmienić przeznaczenie tych terenów, skreślając
wiatraki i ustanawiając tam tereny
np. przemysłowe. Jak podejrzewam, takie zmiany możliwe są tylko dzięki sile pieniędzy.
Przekonał się o tym także mieszkaniec gminy Radowo Małe, któremu w pobliżu gospodarstwa agroturystycznego postawiono maszt telefonii komórkowej. Widok z takiego
gospodarstwa na maszt nie jest specjalną atrakcją, ale jest zyskiem dla
gminy, która na postawienie takiego
masztu wyraziła zgodę. Można się
tylko domyślać, że zdecydowały o
tym... pieniądze. Do budżetu oczywiście, gminnego. Przyszedł gość z
telefonii, policzył cyferki, i maszt
stanął. Miał do wyboru sto innych
miejsc, ale to mu się spodobało i już.
Szafowanie korzyściami dla budżetu
(za uzyskane pieniądze zrobimy drogi, wodociągi itd.) może okazać się
zawodne, a na pewno niewiele ma
wspólnego z pojęciem państwa prawa. Dobrem choćby i wszystkich
mieszkańców gminy nie można uzasadniać gwałtu na pojedynczym
obywatelu. Po to właśnie jest prawo,
by go chronić przed takim gwałtem.
Bo jeżeli naruszymy prawo pojedyn-

Zg³aszam sprostowanie do tekstu „Szef reskiego posterunku
na urlopie, a rodzice zatrzymanych skar¿¹ policjê”
Zgłaszam sprostowanie
do tekstu „Szef reskiego
posterunku na urlopie, a
rodzice
zatrzymanych
skarżą policję” zamieszczonego w Tygodniku Łobeskim z dnia 6.02.2007.

Stwierdzam , że wyżej wymieniony artykuł jest merytorycznie niepoprawny i został napisany bez
konsultacji z dyrekcją Zespołu
Szkół ul. M. Buczka 15 w Resku. Jest
to jednoznaczne z tym , że znajdują
się w nim przekłamania. Na terenie
szkoły miało miejsce zajście dotyczące naruszenia art. 157 paragraf 1
albo paragraf 2 KK, więc dyrektor
szkoły miał w myśl art. 304 paragraf
2 kpk obowiazek zawiadomienia policji o popełnionym wykroczeniu.
Obowiazek o jakim mowa w art. 304
paragraf 2 ma charakter prawny. Pedagog szkolny zachował sie zgod-

nie z zasadami trybu postepowania
odnośnie wyżej wymienionej sprawy. Nie ponosi z tego tytułu żadnej
REKLAMA

odpowiedzialności.
Z poważaniem
Dyrektor Krystyna Czech

czego człowieka, to otwieramy drogę do naruszania prawa innych pojedynczych obywateli, a wtedy nikt
nie może spać spokojnie, bo a nuż
jutro padnie na tego, który akceptował gwałt i był w większości. A jeżeli
decydują pieniądze, to pewnego
dnia może pojawić się inwestor z
lepszą propozycją finansową dla
gminy i ktoś znowu zmieni plany;
zamiast wiatraków będzie żwirownia
albo spalarnia. Kto da więcej dla
budżetu, ten ma plan w kieszeni? To
zawodne myślenie.
Z drugiej strony gmina ma sporo
obszarów, które nie są rekreacyjne, a
znalazłyby się i nieużytki, w dodatku
niezaludnione, które mogłaby pod
wiatraki wskazać. Dlaczego wybrano akurat ten teren, skazując już na
wstępie tę inwestycję na protesty?
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to
wiadomo o co chodzi. Teraz ktoś
musi tę żabę zjeść. Najlepiej, gdyby
ją zjadł ten, kto do tego doprowadził.
W Klępnicy tak jak w teatrze rozlega
się wołanie: autor, autor...
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Zwolnienia i ulgi
(£OBEZ) 1 stycznia 2007
roku wesz³a w ¿ycie
uchwa³a ³obeskiej rady
miejskiej dotycz¹ca
udzielania ulg i zwolnieñ
od lokalnych podatków.
Ze zwolnienia skorzystać może
na okres 2 lat nowy przedsiębiorca,
który zrealizował na terenie gminy
nową inwestycję oraz zatrudnił co
najmniej 2 osoby – mieszkańców
Gminy Łobez. Zwolnienie to, w zależności od ilości zatrudnionych
osób, stanowi 25, 50, lub 100% należnego podatku od nieruchomości.

zwolnienia mogą także dotyczyć
przedsiębiorców działających od lat
na terenie gminy, którzy zwiększą
zatrudnienie nie mniej niż o jedno
nowe miejsce pracy. Zakres zwolnienia w tym przypadku obejmuje powierzchnię, tj. 40 mkw. powierzchni
użytkowej budynku od każdej osoby nowozatrudnionej (jeżeli łączna
powierzchnia użytkowa budynków
jest mniejsza lub równa 3000 m 2) lub
100 mkw. powierzchni użytkowej budynku od każdej osoby nowozatrudnionej (jeżeli łączna powierzchnia użytkowa budynków jest większa niż 3000 metrów kwadratowych).
Z wymienionych powyżej zwolnień
nie mogą skorzystać przedsiębiorcy,

Najpierw wydatek,
potem uchwa³a
(WĘGORZYNO) Radni Węgorzyna
wprowadzili na ostatniej sesji zmiany w budżecie na 2007 rok. Zmiany te przewidywały
między innymi dofinansowanie zakupu psa
dla Powiatowej Komendy Policji. Radni przegłosowali zmiany jednogłośnie, jednakże jeden z nich Jan Mazuro miał zastrzeżenia do
sposobu wydania przez gminę pieniędzy.
- W lokalnej prasie przeczytałem ostatnio,
że pies Borys już jest. – mówił przed głosowaniem radny. – Tymczasem wydatek ten ma
być dopiero zatwierdzony. To trochę dziwne,
że gmina najpierw wydaje pieniądze, a potem
to uchwalamy.
(gp)

Pokaz multimedialny w liceum
Dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie organizują multimedialne widowisko astronomiczne pt. „Zobacz

to, czego zobaczyć nie możesz i
przygotuj się na niezwykłą podróż”, które odbędzie się 16 lutego
2007 r. o godz. 19.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół.

ZDP zatrudni referenta

Zarząd Dróg Powiatowych w
Łobzie ogłosił nabór na stanowisko
referenta ds. rozliczeń, zamówień
publicznych, zaplecza i bhp w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łobzie.
Wymagane jest wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.
REKLAMA

Zainteresowani mogą składać oferty do dnia 21.02.2007r. do godziny
14.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie, ul. Niepodległości 35. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr tel. 091
3974066 wew. 25. (r)

którzy prowadzą działalność handlową w budynkach o powierzchni
użytkowej powyżej 500 mkw., np.
sklepy wielkopowierzchniowe.
Zwolnienie z mocy uchwały dotyczy także nieruchomości zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne,
które podjęły działalność na własny
rachunek i ponieśli w związku z tym
nakłady inwestycyjne o wartości nie
niższej niż 20.000 zł.
Radni postanowili objąć ulgami
nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szewstwa, szklarstwa, kowalstwa, introligatorstwa, naprawy rowerów. Z ulg będą mogli skorzystać
także właściciele garaży, którzy korzystają z renty inwalidzkiej I i II grupy lub są niepełnosprawni i całkowicie niezdolni do pracy.
Zwolnieniu od podatku podlegać będą grunty wchodzące w skład
terenów komunikacyjnych jako drogi służące wyłącznie działalności rolniczej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podatku od nieruchomości nie
będą musieli także płacić renciści lub
emeryci rolni.
Podatku od nieruchomości nie
płacą także wodociągi, ZEC i gminne
placówki kulturalne.
(r)
REKLAMA
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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.
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Kasa radnych powiatu
Radni podając w oświadczeniach majątkowych stan swojego majątku ruchomego i nieruchomego, mają obowiązek
zamieszczać jedynie takie jego składniki, których wartość przekracza 10 tys. zł. Innymi słowy: radny posiada trzy samochody, ale tylko jeden z nich warty jest więcej niż wspomniana kwota i tylko jeden samochód znajdzie się w jego
oświadczeniu.

Ryszard Sola
Waldemar Konefa³
Radny Konefał jest dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Węgorzynie.
W ubiegłym roku zarobił tam 58776,17
zł. na jego pozostałe dochody, będące
również współwłasnością żony złożyła się dieta radnego i członka zarządu powiatu poprzedniej kadencji w
wysokości 18480 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia w kwocie 1529 zł. Żona radnego zarobiła w
ubiegłym roku 38620,68 zł. W skład
majątku radnego i jego żony wchodzi
mieszkanie o powierzchni 68,60 metrów kwadratowych, wycenione na 70
tys. zł oraz samochód osobowy Ford
Focus z 2004 roku. Do zobowiązań
radnego i jego żony należy spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie na zakup samochodu w kwocie 15 tys. zł.

Zdzis³aw Trojga
Radny Trojga jest prezesem zarządu spółki “Bamor” z siedzibą w
Resku. W skład jego majątku wchodzi
5 tys. zł oszczędności, 150 – metrowy dom, wyceniony na 200 tys. zł,
działka letniskowa o powierzchni 406
metrów kwadratowych, warta 70 tys.
zł oraz Honda Civic z 2000 roku. Na
ubiegłoroczne dochody radnego złożyło się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 32026,25 zł,
851,20 zł z tytułu umowy – zlecenia
w kole łowieckim “Knieja” w Resku
oraz 591,90 zł uzyskane z pozyskiwania zwierzyny w kole łowieckim.
Radny nie ma żadnych długów.

Zdzis³aw Bogdanowicz
Radny wraz z żoną posiada mieszkanie o powierzchni 55,63 metrów
kwadratowych, wycenione na 34794
zł oraz samochód osobowy Nissan
Micra z 1993 roku. Radny otrzymał w
ubiegłym roku 21 tys. zł emerytury.
Emerytura jego żony wyniosła w ubiegłym roku 15600 zł.

Radny Sola jest dyrektorem Zakładu Energetyki Cieplnej w Łobzie. W
skład jego nieruchomości wchodzi dom
o powierzchni 146,9 metrów kwadratowych wyceniony na 210 tys. zł. Dom
zbudowano na 580 – metrowej działce,
wartej 12 tys. zł. Radny dzierżawi również teren o powierzchni 236 metrów
kwadratowych. Ryszard Sola zarobił w
ubiegłym roku na stanowisku wiceburmistrza Łobza 122981,05 zł. Radny
Sola jeździ samochodem VW Vento z
1993 roku. Do jego zobowiązań należy
spłata kredytu zaciągniętego na budowę
domu w PKO BP na kwotę 51570 CHF.

Ryszard Sarna
Radny posiada mieszkanie o powierzchni 85,9 metrów kwadratowych,
wycenione na 100 tys. zł, drugie 69 –
metrowe, warte 164 tys. zł (obie nieruchomości objęte są wspólnotą majątkową). Na
ubiegłoroczne dochody radnego złożyła
się dieta za pracę w poprzedniej radzie w
wysokości 6915 zł i emerytura kwocie
18156,96 zł (do listopada 2006 r.). Żona
radnego pracowała do sierpnia ubiegłego
roku w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach i zarobiła tam 13802,29 zł. Pobrała
również emeryturę w wysokości
16702,24 zł (do listopada). Radny jeździ
Citroenem Xara z 2000 roku. W 2006 roku
radny zaciągnął kredyt na zakup mieszkania w wysokości 52514,60 CHF w Getin
Bank w Katowicach.

Mieczys³aw Fojna
Radny Fojna pracuje w Urzędzie
Miejskim w Łobzie. Posiada 110 – metrowe mieszkanie, wycenione na 90 tys.
zł (posiada w nim 25% udziałów), połowę udziałów w działce o powierzchni
5,6391 ha, wartej 20 tys. zł oraz 25%
udziałów w działce budowlanej o powierzchni 778 metrów kwadratowych,
wycenionej na 11460 zł. Radny zarabia
3750 zł brutto miesięcznie. W oświadczeniu zamieścił również dochody żony,
na które złożyła się emerytura w wysokości 1255,58 zł brutto miesięcznie oraz
dochód z umowy o pracę w kwocie 1170
zł. Radny jeździ Fordem Fiestą z 2006

roku. Do jego zobowiązań należy spłata
kredytu zaciągniętego na zakup samochodu w kwocie 36,6 tys. zł w FCE Bank
Polska S.A. oraz pożyczki zaciągniętej
w PKO S.A. na kwotę 16 tys. zł.

Marek Kubacki
Radny jest współwłaścicielem
“Medicoru” i wraz z żoną prowadzi
prywatną praktykę lekarską. Posiada
97300 zł oszczędności, 193 – metrowy
dom, wyceniony na 289500 zł, 48 –
metrowy gabinet lekarski, warty 57600
zł, 87 – metrową działkę, oszacowaną
na 2610 zł oraz 599 – metrową działkę,
na której stoi wspomniany dom.
Wszystkie te nieruchomości są również
własnością żony radnego. Do jego majątku należy również 1015 akcji PKO
BP, z których w ubiegłym roku osiągną
dywidendy w wysokości 1015 zł oraz
Ford Mondeo z 2001 roku. Radny w
wyniku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągną dochód w
wysokości 54614,16 zł. Otrzymał również 288 zł za pracę w powiatowej
komisji poborowej.

Józef Drozdowski
Majątek radnego składa się z 6,5
tys. zł oszczędności, 78 – metrowego
mieszkania spółdzielczego, 7 – hektarowego gospodarstwa rolnego, wycenionego na 35 tys. zł, z którego w ubiegłym
roku osiągnął dochód w wysokości 1,4
tys. zł oraz samochód osobowy Daewoo Lanos z 2000 roku. Radny zarobił
w ubiegłym roku 33282.06 zł z tytułu
umowy o pracę oraz 11 tys. zł za pracę
jako zastępca przewodniczącego rady
powiatu łobeskiego. Żona radnego zarobiła w ubiegłym roku 9985,71 zł. Cały
majątek radego wraz z dochodami jest
współwłasnością jego żony. Do jego
zobowiązań należy spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na
kwotę 11 tys. zł.

Jan Zdanowicz
Radny Zdanowicz pracuje jako nauczyciel matematyki i informatyki w
łobeskim gimnazjum. Na jego majątek
składa się mieszkanie o powierzchni
67,9 metrów kwadratowych, wycenione na 40 tys. zł oraz samochód osobowy Fiat Siena z 2000 roku. Radny zarobił w ubiegłym roku 48011 zł z tytułu
umowy o pracę oraz 1400 zł z Urzędu
REKLAMA

Gminy w Radowie Małym.

Jan Michalczyszyn
Radny pracuje w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w
Resku. Na jego majątek składa się 34
tys. zł oszczędności, 78 – metrowe
mieszkanie, warte 70 tys. zł, 26 – metrowy garaż, warty 5 tys. zł oraz VW
Transporter z 2000 roku (współwłasność z córką). Radny zarobił w ubiegłym roku 13051,17 zł z tytułu umowy
o pracę, 17900 zł emerytury oraz 8400
zł diety radnego.

El¿bieta Pilecka
Radna pracuje w PKO BP S.A. w
Łobzie. Do 20 grudnia zarobiła tam
17137,20 zł. Otrzymała ponad to 11
tys. zł za pracę w radzie. Jej mąż otrzymał 6080,90 zł zasiłku dla bezrobotnych. W rubryce dotyczącej dochodów
radna podała również wartość posiadanych przez siebie akcji pracowniczych
(1350 sztuk) w kwocie 63814,50 zł. W
skład jej majątku wchodzi mieszkanie o
powierzchni 42,24 metrów kwadratowych, wycenione na 40 tys. zł.

Andrzej Gradus
Radny Gradus pracuje jako drwal w
Nadleśnictwie w Resku. Zarobił tam w
ubiegłym roku 28043,86 zł. Otrzymał
również 18480 zł za pracę w radzie i
zarządzie poprzedniej kadencji. Żona
radnego otrzymała w ubiegłym roku
4809,50 zł zasiłku dla bezrobotnych
oraz 22465,85 zł w wyniku ugody sądowej zawartej z NZOZ “Intermed”.
Wszystkie wymienione dochody stanowią wspólnotę majątkową radnego i jego
żony. Na ich wspólny majątek składa się
5,5 tys. zł oszczędności zgromadzonych na koncie bankowym oraz mieszkanie o powierzchni 43,70 metrów kwadratowych, wycenione na 45 tys. zł.

Andrzej Bola³ek
Radny jest referentem do spraw
budownictwa w Urzędzie Miejskim w
Dobrej. Wraz z żoną posiada 150 –
metrowy dom, wyceniony na 130 tys.
zł. Zobowiązany jest do spłaty kredytu
w wysokości 30 tys. zł zaciągniętego w
Bank BPH. W oświadczeniu radny nie
podał swoich dochodów.
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WÊGORZYNO

Z£OTE GODY PARAFII
Parafia Węgorzyno obejmuje 95%
mieszkańców miasta i okolicznych
miejscowości, to 4000 osób w tysiącu
rodzinach, to kościół parafialny w
Węgorzynie oraz kościoły filialne w
Gardnie, Przytoni, Rogówku oraz użyczona kaplica w Podlipcach. Nasi rodzice pozbawieni swoich domostw i świątyń na kresach wschodnich, przybyli tu
ponad 60 lat temu, przybyli w miejsca
nieznane i zniszczone wojenną pożogą.
Na Ziemi Węgorzyńskiej osiedlili się
także liczni przybysze z innych części
Polski, głównie ludzie młodzi i odważni, poszukujący nowych szans dobrej
przyszłości dla siebie na tzw. wówczas
Dzikim Zachodzie. Osiedlili się m.in. w
naszym Węgorzynie, mieście w znacznej części kompletnie zniszczonym, z
kościołem w postaci sterczących kikutów całkowicie wypalonych murów.
Był to czas bezwzględnej walki komunistów z naszą wiarą i z naszym kościołem. W tej sytuacji życie parafii przez
pierwsze lata toczyło się wokół kaplicy
stojącej na cmentarzu.
Bezwzględna surowość i twardość
warunków życia tamtych dni sprawiała,
że Oni, Pierwsi Parafianie z ogromnym
wysiłkiem i pełnym wyrzeczeń oddaniem odbudowywali miasto do życia.
Dziś snujemy – legendarne już niemal –
opowieści jak to z wielkim osobistym
poświęceniem, specjalne grupy osób
(niektórzy z nich żyją do dziś) dzień i noc
pilnowały pozostałych resztek murów
REKLAMA

kościoła by nie dopuścić do ich rozbiórki, do zrównania naszej świątyni z ziemią. Bo taki był cel komunistów. Do dziś
istnieją dokumenty jak bardzo mieszkańcy Węgorzyna zabiegali o odbudowę
kościoła i utworzenie w mieście parafii.
Pamiętajmy dziś o skrajnie trudnych
warunkach i możliwościach finansowych – dla młodych pokoleń dziś trudnych do wyobrażenia – w jakich wówczas oni zabiegali o swoją świątynię.
Ogromny trud i poświęcenie Ich i
Ich duszpasterza, śp. księdza Fortunata Sosnowskiego, sprawiły, że dekretem z 28 czerwca 1957 roku biskup
erygował w Węgorzynie parafię pw.
Najświętszej Marii Panny. A zatem już
za kilka miesięcy minie 50 lat od tej
ważnej dla parafii chwili. Pragniemy ten
akt uroczyście uczcić, by w szczególny
sposób oddać cześć wszystkim tym,
którzy z ruin podnosili nasz kościół, bo
dzięki ich poświęceniu dziś tu jesteśmy,
a wszystkie nasze ważne wydarzenia
życiowe uświęcamy w odbudowanym
z ruin kościele parafialnym.
6 lat temu, w 2000 roku, my – spadkobiercy pierwszych mieszkańców,
podjęliśmy się by ich dzieło doprowadzić do końca. Powstała Parafialna Rada
Gospodarcza. O jej planach szeroko
informowaliśmy podczas specjalnych
wystąpień w czasie Mszy Św. Pierwszym etapem prac był kapitalny remont dachu. Względy techniczne sprawiły, że dla podparcia łamiącej się więź-

by musieliśmy ją wzmocnić specjalną
konstrukcją w postaci bocznych balkonów, przywracając tym samym świątyni jej pierwotny wygląd. Kolejny etap
to odbudowa wieży. Finał tych prac
miał miejsce 23 kwietnia 2003 roku,
kiedy to na nowych murach wieży postawiliśmy drewnianą jej część. O tego
dnia rozpoczął się okres spłaty powstałych zobowiązań. Wartość wszystkich, dotychczas wykonanych prac,
znacznie przekracza pół miliona zł.
Nasze długi natomiast, jesienią 2003
roku wynosiły zaledwie 34 tys. zł. Jednak pozbawieni motywacji pobudzanej
toczącymi się pracami, tę niewielką
kwotę spłacaliśmy ponad dwa lata, do
października 2005 roku.
Wczesną wiosną 2006 roku Rada
Parafialna postanowiła, iż przyszedł
czas na montaż dzwonu z elektronicznie sterowanym napędem i zegarami,
wykonanie elewacji oraz zagospodarowaniu przykościelnego placu. Dotychczasowym obyczajem, obecni na spotkaniu członkowie Rady zadeklarowali
wpłatę prawie 20.000zł, aby można
było podjąć przygotowania do zaplanowanych prac.
Instalacja dzwonu – przedsięwzięcie
proste – wymagało jednak głębokich
przemyśleń albowiem podjęte decyzje i
wykonane prace budowlane będą rozwiązaniem na bardzo długie lata. Na specjalnej konstrukcji, którą zaprojektował
pan Jan Piotrowski, przygotowane zo-
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stały miejsca na dwa dzwony. Wyżej (na
poziomie drewnianych żaluzji) umieścimy posiadany już dzwon mały (ok. 0,2
t), a niżej umieścimy – za czas jakiś –
dzwon duży (ok. 0,5t). Elektryczny
„napęd” dzwonu i sterowanie za ponad
10 tys. zł ufundowała firma ADAMUS,
a zainstalowała firma PREISS z Poznania. Planowane na Dzień Papieski uruchomienia dzwonu dokonał się. Koszt
całości prac wyniósł 18 tys. zł. Do tego
należałoby doliczyć jeszcze instalację
elektryczną, którą to jak zawsze nieodpłatnie wykonał Pan Ryszard Acman. W
tym roku planujemy zamontować jeszcze zegary wieżowe.
Na początku października przystąpiliśmy też do remontu elewacji. Wkrótce rozpoczną się prace przy zagospodarowywaniu placu. Na razie nie wykonamy planowanego przemieszczenia witraży tak by je wyeksponować na zewnątrz, ponieważ koszt przesunięcia
jednego witraża wraz z jego zabezpieczeniem przezroczystym szkłem wynosi ok. 5 tys. zł. Wykonanie elewacji i
zagospodarowania terenu szacujemy, że
wyniesie ok. 100 tys. zł. Biorąc pod
uwagę, że członkowie Rady Parafialnej
zadeklarowali kwotę prawie 20 tys. zł,
to brakuje nam jeszcze ponad 80 tys. zł.
To niemała kwota, ale można też powiedzieć, że jest to 100 zł na rodzinę. Liczymy, że parafianie w trosce o to, by wygląd kościoła nie odbiegał od najbliższego, pięknie już urządzonego otoczenia,
okażą się ofiarni. A jeżeli tak się stanie,
to 60-lecie powstania naszej parafii będziemy mogli przeżyć w uroczystej
oprawie, dumni ze swego kościoła. (rz)

Str
Str.. 6

OFERTY PRACY

 Biuro Doradztwa Personalnego
UniKadr pośredniczy w znalezieniu
osoby na stanowisko: Asystentki w
firmie produkującej opakowania z
tworzyw sztucznych dla przemysłu
kosmetycznego z siedzibą w Węgorzynie tel. (091) 488 46 41
 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 samochoduciężarowego Kat. C + E Tel. 604
- 561- 854
 MASARNIA SARZAŁA MARCIN I RAFA w Węgorzynie zatrudni
na stanowiska: Ubojowy, Rozbieracz- wykrawacz, Tel. (091) 397-1129
 SALON FRYZJERSKI “IMAGE” w
Resku zatrudni: Fryzjera damskomęskiego, Tel. 508621055
“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
 FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA “ANDREAS” ANDRZEJ
ADAMÓW w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat C+E, Tel:(091) 39-750-94,
Kom.502-079-240
 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
w Radowie Małym zatrudni:Nauczyciela plastyki, Tel. (091) 39-72-291
 “AR TRANS” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat C+E, Tel.(091) 39-76208, Kom. 693-843-818
 “LOLA POLSKA” SP. Z O.O w
Łobzie zatrudni na stanowisko:
Frezer

INFORMACJE
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Pragnienia
wêgorzyñskich radnych
(WĘGORZYNO) Na ostatniej sesji
przewodnicząca rady zgłosiła do burmistrza, w imieniu mieszkańców, wniosek
o podjęcie działań mających na celu
powstanie supermarketu w Węgorzynie. Według niej powstanie takiego sklepu umożliwiłoby uboższym mieszkańcom łatwiejsze zaopatrywanie się w
niezbędne artykuły. O powstaniu dużego sklepu w Węgorzynie mówiło się już
wiele razy i jak na razie nikt nie ma zamiaru tam nic budować. Działające na
rynku krajowym marketowi koncerny
za cel obrały sobie chyba opanowanie
miast powiatowych, o czym może
świadczyć choćby przykład Łobza,
Świdwina, czy Gryfic i jak na razie do
małych miasteczek żadne Tesco, czy
Biedronka się nie pcha.
Z kolei inni lokalni politycy wymagają od burmistrza powstania apteki.
Autorem tego pomysłu jest sama burmistrz Węgorzyna i popierająca ją ekipa
radnych. Mimo pozornych różnic obie
strony zbytnio się nie różnią, jeżeli za
główną płaszczyznę podziału przyjmiemy stosunek do roli, jaką powinna pełnić
gmina w życiu gospodarczym. Zarówno
jedna, jak i druga strona pragnie, by gmina
uprzyjemniła życie mieszkańcom i spowodowała powstanie konkretnej placówki gospodarczej. Rodzi się pytanie o
wizję, jaką na rozwój gminy mają dzielące
radę dwie grupy. Czym bowiem różnią
się radni wymagający od gminy powstania marketu od tych, którzy uważali, że
powstanie w Runowie Pomorskim Bioetanolu jest całkiem słuszny i dobrym pomysłem? W myśleniu obu stron trwającego w Węgorzynie konfliktu nie ma w
zasadzie żadnej różnicy: władza ma tworzyć miejsca pracy, budować sklepy, apteki, zakłady itd. Rodzi się zatem pytanie
o wizję na rozwój Węgorzyna. W obu
przypadkach radni domagają się aktywnego uczestniczenia samorządu w życiu
gospodarczym. Aktywność ta ma polegać na ułatwianiu wejścia na rynek danemu inwestorowi. Kwestią różniącą obie

„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE”
Sp. z o.o. w Goleniowie
informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu wodę ... (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) od dnia
01.03.2007 na terenie gminy RADOWO MAŁE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat
za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:
– cena za 1 m3 dostarczonej wody - 2,04 zł netto + 7% VAT = 2,18 zł,
– miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego
w oparciu o wskazania wodomierza głównego - 4,66 zł netto + 7% VAT = 4,99
zł za 1 punkt rozliczeniowy,
– miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego
wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym - 1,25 zł netto + 7% VAT = 1,34 zł za punkt rozliczeniowy zimnej wody,
– miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego
wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - 4,14 zł netto
+ 7% VAT = 4,43 zł za punkt rozliczeniowy.

strony jest pytanie - któremu. Odpowiedzi na przyczyny takich pomysłów nie
trzeba chyba szukać zbyt głęboko. Dlaczego radna Kuźmińska chce powstania
supermarketu? Czy nie dlatego, że radny
Mielcarek, popierający burmistrz Karpowicz prowadzi własny sklep? Dążenia do powstania apteki zdają się mieć
również swoje drugie dno. Zbigniew
Gutkowski, wydający lokalne „Wiadomości Węgorzyńskie”, będący przed-

stawicielem komitetu Ryszarda Brodzińskiego w ostatnich wyborach, jest
przecież właścicielem apteki.
Niezależnie więc od wizji na rozwój gminy przedstawianych w czasie minionej kampanii wyborczej,
spór w Węgorzynie będzie miał coraz
bardziej kształt walki personalnej,
której głównymi przegranymi pozostaną wyborcy.
(gp)

Rady czekaj¹
(DOBRA – RESKO) Mimo nie złożenia na czas oświadczeń majątkowych
przez radnych Dobrej - Jerzego Smelę i
Piotra Gałkę oraz radnej Reska Marii Paprockiej – Wall, widmo ponownych wyborów w obu gminach wydaje się dość
odległe. Na najbliższych sesjach w obu
gminach temat ten nie będzie poruszany,
a obie rady przyjęły postawę wyczekującą. Przewodnicząca rady w Resku Barbara Basowska twierdzi, że radna Paprocka – Wall ma trzy miesiące na podjęcie
decyzji o rezygnacji z mandatu, w przy-

padku kontynuowania działalności gospodarczej jej męża. W biurach obu rad nie
znalazły się jeszcze pisma wojewody
stwierdzające wygaśnięcie mandatów. Co
więcej, jeszcze 14 grudnia do biura rady w
Dobrej napłynęło pismo, w którym wojewoda informował, że nie złożenie na czas
oświadczenia wiązać się będzie z utratą
diety, nie zaś wygaśnięciem mandatu.
Jakiekolwiek decyzje w tej kwestii podjęte zostaną prawdopodobnie dopiero po
rozstrzygnięciu losu prezydent stolicy
Hanny Gronkiewicz – Waltz.
(gp)

„Garażowicze”
powinni płacić sami
(ŁOBEZ) Jeszcze w ubiegłym
roku poruszaliśmy problem walających się w pobliżu garaży przy ulicy
Bocznej. W ubiegłym roku stały tam
dwa śmietniki, z których legalnie korzystali właściciele garaży i nielegalnie ci mieszkańcy miasta, którzy za
wywóz nieczystości nie mają ochoty płacić. Gmina je usunęła, a oburzeni właściciele złożyli na ręce ówczesnych burmistrzów pismo, w
którym domagali się uregulowania
kwestii wywozu śmieci.

Stanowisko gminy przedstawiła
podczas ostatniej komisji budżetowej
kierownik Ewa Ciechańska.
- Jeżeli ktoś posiada garaż, to tak
jak właściciel domu, czy tez mieszkaniec bloku powinien uiszczać opłaty
za wywóz śmieci. My wystawiamy te
pojemniki tylko po to, by nie zalegały
tam śmieci. „Garażowicze” powinni
solidarnie pokrywać koszty wywozu
śmieci i utrzymania pojemników, jeżeli chcą by usuwano odpady – stwierdziła kierownik.
(gp)

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Sylwester Chruszcz z wizytą w powiecie łobeskim
Dnia 16 lutego – piątek
11:00 Resko - Dom Pomocy Społecznej
12:30 Łobez - spotkanie z władzami samorządowymi miasta i powiatu
14:00 Węgorzyno - spotkanie z władzami samorządowymi, z sołtysami
i mieszkańcami
16:30 Łobez - spotkanie z mieszkańcami miasta i powiatu; Łobeskie Centrum
Turystyki przy ul. Konopnickiej (były internat).
Pan poseł przybywa na Ziemię Łobeską w ramach cyklu odwiedzin powiatów
Pomorza Zachodniego.
Będzie okazja do rozmów:
· o aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej
· o polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim
· o ewolucji wokół konstytucji UE
· o własności na Ziemiach Zachodnich
· o emigracji Polaków za pracą
· o problemach i sukcesach powiatu łobeskiego
Zapraszamy wszystkich serdecznie
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Tel. (091) 397-36-98
 F.H.U “TRÓJKA” w Węgorzynie
zatrudni:Pozostałego pracownika
obsługi biurowej (praca dla osoby
niepełnosprawnej), Tel.(091) 397-1654, Kom. 601-930-220
 FIRMA PRODUKKCYJNO HANDLOWA “MARPIS” SŁAWOMIR
SKUBI w Dobrej zatrudni: Piekarza,
Tel.(091) 39-22-636, (091) 39-14-321
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie zatrudni: Wychowawcę w przedszkolu w Mielnie
gmina Węgorzyno tel.(091) 4884201
(kontakt Rafał Jane)
 Zarząd Dróg Powiatowych w
Łobzie ogłasza nabór na stanowisko: Referent do spraw rozliczeń,
zamówień publicznych i BHP Informacje o naborze w Zarządzie Dróg
Powiatowych pod nr tel.(091)
3974066 lub w PUP w Łobzie te.(091)
577-70-30 Dokumenty aplikacyjne
prosimy składać w ZDP w Łobzie w
terminie do 21.02.2007r.
REKLAMA

INFORMACJE

Biuro PO otwarte

(ŁOBEZ) Wczoraj, o godzinie 16:30, przy ulicy Niepodległości 44, burmistrz Łobza Ryszard Sola, poseł Magdalena Kochan,
starosta Antoni Gutkowski i radny sejmiku Olgierd Geblewicz
otworzyli biuro poselskie Platformy Obywatelskiej.
Otwarcie biura stało się też okazją do podsumowania
osiągnięć powiatowej PO, która w ostatnich wyborach samorządowych odniosła spory sukces. Obsadzenie stanowisk
burmistrzów w Łobzie i Resku, zdobycie większości w radzie
powiatu i wybór Antoniego Gutkowskiego na stanowisko
starosty jest dla tej partii największym jak dotąd sukcesem w
powiecie łobeskim.
(gp)
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Awantura
o wiatraki

(BE£CZNA – KLÊPNICA)
W £obzie jesteœmy œwiadkami
rodzenia siê nowej „œwieckiej
tradycji”. Tak jak w roku
poprzednim, tak i w tym,
ujrza³a œwiat³o dzienne kolejna
kontrowersyjna inwestycja.
W ubieg³ym roku mieszkañcy
gminy stoczyli walkê z malw¹
pensylwañsk¹, a raczej ze
sposobem jej nawo¿enia, w tym
roku czêœæ mieszkañców
Klêpnicy i Be³cznej, a tak¿e
£obza i Szczecina walczy
z wiatrakami. Dos³ownie.

W walce tej nie są osamotnieni.
Mieszkańców Klępnicy popierają
również mieszkańcy Szczecina, właściciele działek rekreacyjnych położonych w obrębie tej miejscowości. Powstać ma tam 17 wiatraków zbudowanych przez firmę z kapitałem hiszpańskim, zajmującą się pozyskiwaniem energii alternatywnej. Jeszcze
22 stycznia mieszkańcy i właściciele
działek złożyli w gminie protest, który stał się przyczynkiem do zorganizowanego 7 lutego w szkolnej świetlicy w Bełcznej spotkania z władzami
gminy, projektantką i przedstawicielem inwestora.
Działki letniskowe zostały sprzedane przez gminę jeszcze w połowie
lat 90 – tych. W planach zagospodarowania przestrzennego tereny te zapisane były jako rekreacyjne, natomiast
w 2000 roku wprowadzono zmianę,
która umożliwia postawienie tam wiatraków. O zmianie tej nie wiedział zdaje
się nikt z zainteresowanych, bowiem
gdy kierownik wydziału infrastruktury
komunalnej i ochrony środowiskaEwa
Ciechańska poinformowała zebranych o
tym fakcie, wszyscy zebrani, łącznie z
burmistrzem, byli tym zaskoczeni.
W 2004 w gminie pojawił się inwestor, zamierzający postawić 17 wiatraków, więcej niż przewidywał plan zagospodarowania. Dlatego też przystąpiono do prac nad studium zmian uwarunkowań w planie zagospodarowania

przestrzennego. Gmina ogłosiła to jednorazowo w Gazecie Wyborczej 18
stycznia i w Nowym Tygodniku Łobeskim 25 kwietnia 2006 roku. Zainteresowani mogli zgłaszać wnioski w terminie 21 dni od daty ukazani się tego
ogłoszenia Od 22 grudnia 2006 r. do 24
stycznia 2007 r. projekt zmiany studium był wyłożony do publicznego
wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łobzie. Przez 14 dni po tym terminie można jeszcze zgłaszać uwagi. Jak
okazało się na spotkaniu, stopień poinformowania mieszkańców okazał się
zbyt mały. Jeden z zebranych zauważył, że burmistrz Reska poinformował
swoich mieszkańców o planowanych
tego typu inwestycjach listownie.
Brak szerszej informacji stał się powodem zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców i letników już na początku
spotkania. Pretensje o brak informacji
mieli głównie szczecińscy letnicy.
- Gmina Łobez potrafi tylko wysłać do nas pismo zawiadamiające nas
o zainstalowaniu śmietników i kosztach jaki będziemy ponosić – mówił
jeden z nich. – Potraficie tylko wezwać
do zapłaty, a nie informujecie nas o zamierzeniach związanych z tego typu
inwestycjami, które przecież nas jak
najbardziej dotyczą.
Objaśnienia dotyczące studium składane przez projektantkę nie znalazły
większego zainteresowania u zebranych.
- Nie ma zbytnio sensu nawzajem
się przekonywać. – mówiła Grażyna

List do redakcji

Powąska – Trukszyn ze Szczecina. –
Każdy z nas ma swoje zdanie na temat
takich inwestycji. Żyjemy przecież w
dobie internatu i nie trudno pozyskać
informacje na temat elektrowni wiatrowych i ich wpływu na środowisko.
Objaśnień mimo wszystko próbowała udzielić kierownik Ewa Ciechańska. Przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w Holandii i Szkocji
dotyczących pogłowia ptaków w pobliżu elektrowni wiatrowych. Według
tych badań wpływ wiatraków na pogłowie ptactwa jest wręcz znikomy.
Nie przekonało to jednak zebranych.
- W Holandii żyje 14 bocianów –
stwierdził Mariusz Wijatyk. – Tam prawie nie ma dzikiej zwierzyny, więc co
mają te badania do naszych warunków?
- Nie zapominajmy, że żyje tu duża
ilość rzadkich drapieżnych ptaków, które mogą tutaj po prostu wyginąć w przypadku postawienia tutaj wiatraków –
mówił Karol Wojewoda z rady sołeckiej
Klępnicy. – Proszę podać wyniki badań
z Niemiec, które krajobrazowo i przyrodniczo są do nas zbliżone.
Kierownik Ciechańska takich
przykładów nie podała. Dalsza dyskusja przerodziła się w chaotyczne
przekrzykiwanie się, z którego można było zrozumieć, że większość

zgromadzonych na sali nie życzy sobie takiej lokalizacji dla wiatraków.
Na spotkaniu zbrakło radnych, którzy nie zostali na nie przez sołtysa zaproszeni. Radni mogą zadecydować o
zmianie warunków zagospodarowania,
a tym samym o wejściu firmy z wiatrakami, więc ich obecność wydawała się na
nim konieczna. Na koniec zapytaliśmy
burmistrza o jego stosunek do kontrowersyjnej inwestycji.
- Nie mogę na tą sprawę patrzyć
tylko pod kątem korzyści jakie odniesie
gmina. Dla mnie jest to przede wszystkim kwestia problemu społecznego. Ci
ludzie mają swoje racje i trudno się dziwić ich sprzeciwowi w sytuacji, gdy
kilka lat temu kupili tu sobie działki
wypoczynkowe, a teraz bez ich zgody
ma obok powstać taka inwestycja. Zwołamy kolejne takie spotkanie, na które
koniecznie powinni przyjść radni, a także szersze grono mieszkańców – stwierdził burmistrz Ryszard Sola.
Kolejne spotkanie zaplanowano na
16 lutego. Może na nim pojawić się
zupełnie odmienny głos w tej sprawie.
Jak wynika z listu kilku mieszkańców
Bełcznej opublikowanego poniżej pojawienie się takiej inwestycji nie we
wszystkich wzbudza tak zdecydowany sprzeciw.
Grzegorz Paciorek

Szanowni Mieszkañcy Gminy £obez!

Dnia 07.02.2007 r. w miejscowości Bełczna odbyło się spotkanie z
udziałem władz gminy w sprawie budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w rejonie wsi Klępnica, Bełczna,
Poradź. Na to spotkanie, oprócz nielicznych mieszkańców, głównie wsi
Klępnica, przyjechała spora reprezentacja tzw. letników ze Szczecina, posiadających działki rekreacyjne nad
jeziorem Klępnickim. I to ta grupa,
niestety w sposób odbiegający w
znacznym stopniu od merytorycznego poziomu dyskusji, najbardziej
sprzeciwia się budowie elektrowni
wiatrowych, argumentując, że zeszpecą one krajobraz i negatywnie będą
oddziaływać na zdrowie mieszkańców
wsi oraz okolicznej fauny i flory. Jednocześnie negując każdy argument płynący ze strony urzędników gminy, jak
i samego inwestora, zarzuciła im działania poza tzw. plecami mieszkańców
lub w ich mniemaniu niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szanowni Mieszkańcy! Jest
rzeczą kuriozalną, żeby o przyszłości
naszej gminy mogła decydować grupa
osób niezwiązana na stałe z naszym re-

gionem. Gmina jest obszarem typowo
rolniczym. Nie posiadamy tak znaczących miejscowych inwestorów, którzy
mogliby wspierać budżet gminy wysokimi podatkami. Firma EHN jest pierwszym realnym inwestorem światowego
formatu, który chce, może zainwestować w ekologiczne źródła odnawialnej
energii na naszym terenie! Realna korzyść dla nas, mieszkańców, to około
l.360.000 zł rocznie wpływających do
budżetu gminy, co rok, przez okres minimum 29 lat!!! W naszej gminie przewidywany budżet na rok 2007 to około
27.000.000 zł, z tego tylko 2.500.000 zł
przeznaczonych na inwestycje! Czy
stać nas na to, żeby „przegonić” inwestora przy pomocy „obcych rąk” i pozbawić nas kwoty, która zwiększa budżet
inwestycyjny gminy o ponad 50%?! Jak
można pozbawić się szansy na znaczny
skok inwestycyjny, a dla mieszkańców
w/w wsi wręcz cywilizacyjny?!
Czy ewentualne pieniądze z racji
budowy tej inwestycji nie powinny
zostać zainwestować między innymi w
infrastrukturę wiejską?!
Podobnej szansy możemy się nigdy nie doczekać! A nie chcemy być

tylko ekologicznym skansenem cieszącym miastowe oczy. Chcemy
mieć drogi, kanalizację i środki, mogące podnosić standard życia naszych mieszkańców.
Pozbawiając się możliwości realizacji tej inwestycji oddalamy od
siebie nie kolejną szansę, ale na razie
jedyną, która może przyczynić się w
olbrzymim stopniu do rozwoju naszego regionu. A na to nas nie stać!!!
Rozumieją to mieszkańcy gminy
Resko i Brzeżno, gdzie ta sama inwestycja Jest realizowana w sposób nie
budzący obaw i sprzeciwu. Klucz do
naszego sukcesu leży teraz w rękach
radnych gminy. To oni wezmą na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje, z których my, jako ich suweren, rozliczymy ich podczas następnych wyborów. Mam nadzieję, że
będą one korzystne, w szczególności
dla nas mieszkańców, jak również dla
tzw. letników, chociażby w budowie
kanalizacji we wsi Klępnica i przez to
ratowaniu jeziora przed zanieczyszczeniami, a to też jest ekologia!
Podpisy trojga mieszkańców
Bełcznej (dane do wiadomości redakcji).
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OFERTY PRACY

 Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza
nabór na stanowisko: Referenta do
spraw świadczeń rodzinnych Informacje o naborze w PUP w Łobzie tel.
(091)577-70-30
 Dokumenty aplikacyjne prosimy
składać w M-GOPS w Łobzie w terminie do 20.02.2007r.
 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( zdobywanie klientów dla pracodawcy. ”szycie odzieży
roboczej’ Krojczy (odzież robocza),
Kom. 693-388-570
 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE “EKOFLORA” w Kraśniku
zatrudni: Przedstawiciela handlowego, Tel. (081) 825-20-25, (081) 825-2027
 Nadal trwa nabór do Służby Przygotowawczej w Pomorskim Oddziale
Straży Granicznej Informacje tel. (091)
479 45 80
 KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI W SZCZECINIE OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOWROKU2007.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
 PKS w Łobzie i Gryficach pilnie
zatrudni: Kierowców kat. D.Osoby bezrobotne, mogą ubiegać się
o skierowanie na kurs. PUP w
Łobzie pokrywa koszty szkolenia
pod warunkiem przepracowania w
PKS jednego roku. Osoby chętne
proszone są o kontakt telefoniczny z działem szkoleń PUP w Łobzie
tel. (091) 577-70-30 lub z PKS tel.
kom. 601-440-160.
 Powiatowy urząd Pracy w Łobzie
planuje na wiosnę zorganizowanie
dwóch szkoleń dla osób bezrobotnych: 1) STOLARZ MEBLOWY
Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe 2) MONTER
SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Wymagania: wskazane wykształcenie średnie techniczne Wszystkie
koszty związane ze szkoleniem pokrywa Urząd Pracy, ponadto wypłaca dodatki szkoleniowe oraz pokrywa koszty dojazdu. Zapisy przyjmowane są w PUP Łobez osobiście
bądź telefonicznie nr tel. (091) 57770-30 lub (091) 397-42-44, lub w filii
w Resku tel. (091) 395-13-09.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
List do redakcji
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MEDIA ATAKUJ¥

W pierwszej części artykułu
(ubiegły numer Tygodnika Łobeskiego) zarysowałem w daleko idącym skrócie historię prześladowań
oraz otwartej walki z chrześcijaństwem, a w szczególności z hierarchią kościoła katolickiego. Do napisania tegoż artykułu zainspirowały mnie zorganizowane akcje
medialne skierowane przeciwko ks.
prof. St. Wielgusowi, aby za
wszelką cenę nie dopuścić Go do
objęcia urzędu metropolity warszawskiego.
Media zrobiły swoje, ks. arcybiskup zrezygnował, nastała dziwna
cisza… i niesmak. Stało się tak, jakby w demokratycznym państwie to
nie naród, ale dziennikarze sprawowali władzę naczelną i to taką władzę, która sięga aż w głąb autonomicznej struktury, jaką jest instytucja kościelna.
Miliony katolików patrzyło na
ten upokarzający, kapturowy sąd, z
bólem i przerażeniem, wielu przeżyło prawdziwy szok. Dla porównania
– „uniewinnianie” p. Oleksego
trwało ponad 10 lat. W końcu Sąd
Najwyższy orzekł, że ów pan nie był
świadom tego co robił, będąc w
tajnej strukturze wywiadu wojskowego. Proces pani Niezabitowskiej
trwał wiele miesięcy, tu natomiast
wszystko odbyło się tak szybko,
jak w Sanhedrynie.
Ks. prof. Wielgus nie poszedł
sam do SB, to ona osaczyła go swą
matnią operacyjną, z której on nieraz wydobywał się stosując inteligentną grę pozorów. Jak pisze pan
senator Piotr Andrzejewski (PIS):
„Kościół musiał prowadzić określoną grę pozorów i wchodzić w
styczność z aparatem komunistycznym, żeby mogły funkcjonować np. uniwersytety i inne instytucje kościelne. Do tego zmuszała
panująca wówczas sytuacja – to
była całkiem inna Polska.
- Jaki był zatem ostateczny powód
tak zorganizowanego ataku na niedoszłego arcypasterza Warszawy?
- Dziś, kiedy wiadomo, że materiały SB-ckie były przechowywane
na mikrofilmach (żaden dowód dla
sądów, bo można je dowolnie preparować).
- Kiedy potwierdzono sfałszowanie podpisów?
- Kiedy nawet oficerowie SB
stwierdzili nieprzydatność takiego
“współpracownika” jak ks. Wielgus.
- Pozostaje pytanie – o co tu w
ogóle chodziło?
Odpowiedz i wnioski przyjdą
same, kiedy przyjrzymy się bliżej
osobie ks. profesora. Gdyby to był
zwykły człowiek, szara eminencja,

na pewno nie wytoczono by przeciw
niemu takich ciężkich dział. Jestem
przekonany, że każdy kto miał okazję
wysłuchać choć jednego wykładu
naukowego księdza prof. lub odsłuchać chociażby wykładu z płyty CD
„Kapłan wobec ofensywy ideologii
neomarksizmu i postmodernizmu we
współczesnym świecie”, bez większego trudu odnajdzie w nim człowieka wielkiej klasy i autorytet prawdziwego naukowca. Dzięki ogromnej
pracowitości i talentowi osiągnął on
wszystkie tytuły naukowe, przez
szereg lat piastował funkcję rektora
KUL, jako następca ks. prof. A.
Krąpca. Ma za sobą rozległą działalność duszpasterską, bogaty dorobek naukowy, zawsze aktywny w
upowszechnianiu nauki społecznej
Kościoła. Potrafił przeciwstawić się
współczesnym prądom liberalnym, a
także wskazywał na zagrożenia związane z bezkrytycznym wejściem do
Unii Europejskiej. Ks. abp przestrzegał przed antychrześcijańskimi ideologiami wywodzącymi się z ateizmu
oświeceniowego, które tak silnie
wpływały na „poganizację” Europy
Zachodniej. Otwarcie i jednoznacznie demaskował problemy, a nawet
chorobę cywilizacji współczesnej
Europy nazywając po imieniu aborcję, eutanazję, homoseksualizm, rozbijanie tradycyjnej rodziny itd.
- Jakie to wszystko bliskie nauczaniu naszego największego autorytetu – Jana Pawła II. Upominał
się o dobrą chrześcijańską konstytucję europejską. Nawoływał do rzeczywistego przestrzegania Dekalogu, bez ośmieszania i wyszydzania
go w mediach.
Takimi i podobnymi apelami niestety mocno naraził się liberałom i
zwyczajnie nie pasował budowniczym lewicowo-liberalnego wizerunku Warszawy. I w tym momencie,
aby pokonać jednego bezbronnego
człowieka ruszyła wielka, zorganizowana na niespotykaną skalę kampania medialna.
– Kim są zatem te dziwne, dyspozycyjne media, które z taką wściekłością rzuciły się na arcybiskupa za
„źdźbło” w jego oku, a nie dowidzące
biblijnych „belek” w swoich
oczach? Czy również bombardowano nas sensacjami w rodzaju “największy kryzys w polskim dziennikarstwie” po ujawnieniu faktów
współpracy z SB Milana Suboticia,
K. Mroziewicza, L. Maleszki, Z. Solorza, etc.?
- Oczywiście, że nie! Aż chce się
powiedzieć: „lekarzu lecz się sam”.
Niech tacy dziennikarze, politycy,
prawnicy itp., oczyszczą najpierw
swoje środowiska, zamiast żerować

(cz. 2)

na ofiarnej postawie ludzi Kościoła, który złożył w komunizmie największą daninę krwi”.
W. Reszczyński pisze (N.Dz.
28.12.2006.): „Polskie dziennikarstwo III RP w dużej mierze zaparło się
prawdy (…), media okazały się być
może najtrwalszym bastionem postkomuny. Niech nas nie zmyli istniejąca pozorna różnorodność mediów
– skoro dziennikarze w nich pracujący tworzą monokulturę, środowisko
typowo korporacyjne”.
Właśnie to środowisko tak bardzo dziś broni się przed lustracją i
jednocześnie żąda dla siebie specjalnego parasola ochronnego,
czyli nietykalności. Jeżeli w najbliższym czasie nic się nie zmieni
na polu lustracji powszechnej,
dalej możemy być świadkami podobnych ataków medialnych jak
na księdza abp-a Wielgusa, na ks.
prymasa Glempa, na Radio Maryja, na ks. bp-a Głódzia i wielu innych hierarchów kościelnych.
– Czy Rzeczpospolita jest zatem państwem demokracji czy mediokracji – jak pyta Czesław Ryszka, senator RP. Moim i wielu katolików zdaniem ks. prof. Wielgus był
najlepszym pod każdym względem
kandydatem na urząd arcypasterza stolicy i został wytypowany
przez władzę kościelną, a nie jakąś
medialną. Była to przecież nominacja samego ojca św. Benedykta 16.,
zresztą dawno poparta przez śp.
Jana Pawła II.
Ukazując na kilku przykładach
drogę krzyżową chrześcijaństwa
spróbowałem wykazać, że ta droga
wcale nie ma końca. Przez całe minione wieki prześladowano, więziono, torturowano fizycznie i mordowano nie tylko duchownych, ale
także zwykłych wierzących, którzy
nie wyrzekli się swej wiary. Dziś w
Polsce (także w Europie), “zmiata”
się najlepszych, lecz niewygodnych ludzi bardzo perfidnie, w “białych rękawiczkach”, przy pomocy
mediów masowego przekazu.
Aprzecieżmediamiałyidalejmają
wielką odpowiedzialną misję; rzetelnie informować społeczeństwo.
Część jednak, jak widać na przykładach, gdzieś się pogubiła, sprzeniewierzyła swej idei i poszła na współpracę z jakąś „mocą ciemności”.
Na szczęście jest jeszcze bardzo wielu dobrych, porządnych
dziennikarzy, którzy są nadzieją na
odrodzenie prawdziwego misyjnego dziennikarstwa.
Kończę łacińską sentencją: Initium sapientiae timor Domini (bojaźń Boga to początek mądrości).
Bronisław Micek LPR Łobez.
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Co dalej z raportem Komisji Rewizyjnej?

Gmina straci³a,
czy rada siê upomni?
(£OBEZ) Ca³kiem niedawno na stronie internetowej Gminy £obez
zosta³ opublikowany protokó³ z kontroli przeprowadzonej w
urzêdzie miejskim przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Kontrola
nie wykaza³a formalnych naruszeñ prawa, ale potwierdzi³a nasze
przypuszczenia dotycz¹ce z³ych – naszym zdaniem - decyzji
urzêdników w sferze zarz¹dzania mieniem komunalnym. Przy okazji
pojawi³a siê jeszcze jedna sprawa, która pokazuje, jak ówczesny
burmistrz i urzêdnicy gospodarowali pieniêdzmi podatników. I kto
na tym korzysta³.
RIO kontrolę przeprowadziło w
dniach 4-11 stycznia br., a jej tematem
była gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w latach 20052006. Gdy na początku 2005 r. przeprowadzano przetarg na zarządzanie
lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
w ogłoszeniu podano szacunkową
wartość zamówienia – 1.700 tys. zł.
Wartość szacunkowa – wzięta z „sufitu” - kształtowała wartość ofert i jak
później pisaliśmy, była znacznie zawyżona w stosunku do cen obowiązujących na rynku. Gdyby urząd
przyjął szacunkowo niższe stawki za
metr, mógłby w ogłoszeniu podać na
przykład sumę 1.200 tys. To zmusiłoby oferentów do przyjęcia stawek za
zarządzanie poniżej ceny podanej w
ogłoszeniu. Ktoś mógłby zechcieć
zarządzać lokalami na przykład za 1
milion, a może nawet poniżej miliona.
Ta suma – 1.700 tys. zł, oparta została
na stawce wyjściowej 1,75 zł/mkw.,
jaka została zaproponowana w programie prywatyzacyjnym ZGKiM, w
wyniku którego zarządzanie lokalami
przejęła firma Administrator. Została
więc wywindowana już na starcie tej
firmy, i miała zapewne służyć jej utrzyREKLAMA

maniu i zapewnieniu sporych zysków. (Gdy rada miejska w 2001 r.
podjęła uchwałę o prywatyzacji
ZGKiM, „obok propozycji jej przekształceń była propozycja stawki w
wysokości 1,75 zł/mkw. za zarządzanie lokalami”, prawdopodobnie wyliczona przez sam ZGKiM).
Jak widać, przy ponownym przetargu, w lutym 2005 r. gmina stawki nie
skorygowała. Mało tego, zanim wygasła poprzednia umowa z „Administratorem”, w listopadzie 2004 r. ówczesny burmistrz wydał zarządzenie,
którym zwaloryzował (podniósł)
opłaty za lokale o 14,3 procent. Uzasadniając podał, że „utrzymanie zasobu mieszkaniowego wymaga
znacznych nakładów finansowych z
uwagi na przeprowadzenie niezbędnych remontów”. Jednak pieniądze z podwyżki czynszów nie trafiły
do budżetu gminy, lecz do... Administratora. Pozwalał na to paragraf 15
umowy Gminy z tą firmą, gdzie w pkt.
2 zapisano, że „Wysokość stawek wynagrodzenia miesięcznego podlega
waloryzacji wskaźnikiem zmiany
stawek czynszów gminnego zasobu
mieszkaniowego uchwalonego za-

rządzeniem burmistrza z ważnością
od pierwszego dnia miesiąca, w którym wprowadzono zmienione czynsze”. Gdy więc burmistrz rozporządzeniem zwaloryzował (podniósł)
stawki czynszu, automatycznie wzrosło wynagrodzenie Administratora.
Ta nowa kwota obowiązywała od 1
stycznia 2005 do 30 kwietnia 2005,
gdy rozpisano nowy przetarg.
Przy stawce 1,75 zł/mkw. 20 proc.
z tej stawki miało być przeznaczane na
bieżące remonty; czyli na wynagrodzenie przeznaczano 1,40 zł. Gdy
wyodrębniono te 20 proc. jako odrębny składnik, gmina umowę powinna
zawrzeć na 1,40 zł za samo zarządzanie. Ale przy podniesionej stawce do
dwóch złotych, po wyodrębnieniu 20
proc. pozostawało... 1,68 zł za zarządzanie (plus 35 gr na fundusz remontowy). Na taką kwotę zawarto umowę
od 1 maja 2005 r. do 30 kwietnia 2008.
Dopiero Komisja Rewizyjna postawiła tamę tym spekulacyjnym stawkom,
tworząc raport, po którym wypowiedziano umowę. Konkluzją raportu
było skierowanie wniosku do RIO,
by skontrolowała gospodarkę finansową oraz do... prokuratury. RIO skontrolowała, ale pod względem formalnym. Obecnej radzie pozostaje postawić kropkę nad „i” i zrealizować wniosek do prokuratury, by ta rozpatrzyła
sprawę pod względem gospodarności
i zasadności wydawanych pieniędzy
oraz tworzonych zapisów. W nowej
umowie nie ma już pkt. 2 w par. 15, mówiącego o waloryzacji czynszów, która
jest jednocześnie waloryzacją wynagrodzenia za zarządzanie.
(kar)
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(ŁOBEZ) 8 lutego około
godz. 7:50. w Łobzie na skrzyżowaniu ulic Bema i Kościelnej,
kierujący samochodem Toyota
Stanisław S. nie dostosował
prędkości do panujących warunków drogowych w wyniku czego
wpadł w poślizg, zjechał na
przeciwny pas ruchu i uderzył w
jadący samochód VW kierowany
przez Artura M. powodując
uszkodzenia obu samochodów.
(RESKO) 8 lutego o godz.
11:00 w Resku na ul. Kołobrzeskiej, kierujący samochodem
Renault 19 Piotr B. nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków drogowych, w
wyniku czego zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w samochód Mercedes, kierowany
przez Artura K., powodując
uszkodzenie obu samochodów.
REKLAMA
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
Q Zamienię małe mieszkanie 1 lub
2 pokojowe na 4pokojowe. Tel. 600
265 547.
Q Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.

Q Sprzedam mieszanie 3 pokojowe IV piętro o powierzchni 56,7
mkw w centrum Drawska. Tel. 0
889 588 671, 094 363 22 42
Q Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w domku dwurodzinnym. Tel.
094 363 20 39.

Q Wydzierżawię punkt handlowy
nad morzem. Tel. 663 742 966

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

Q Sprzedam Golf IV 1988/1999
dwie poduszki, wspomaganie,
centralny zamek, alarm, ABS. Tel.
504 531 068, 880 547 037.
QSprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

Q Wynajmę lokal użytkowy w gryficach ul. Dąbskiego. Tel. 663 500
800.

NIERUCHOMOŒCI
QKupię grunty rolne. Tel. 609 311
340.

QSprzedam przyczepę rolniczą 4
tony, na niskich kołach, stan bardzo
dobry. Tel. 606 662 529

US£UGI

INNE
Q Konten. bud. szt. 2 cena - uzg.,
płyt. parap. glaz. 105x285 szt. 120,
płytka lastrikowa 25x25 szt. 120,
żyłka przemysłowa kłębki 75 sztuk,
drzwi szt. 3, futryna metalowa, pokost lniany w beczkach 350 l. Tel. 091
397 13 31 po 20.00, 503 132 774.
Q Sprzedam przyczepę gasstronomiczną z rożnem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesięczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 zł.
Tel. 604 911 055, 696 593 304
QPrzyjmę dyspozycyjną pomoc domową z Drawska z umiejętnością
gotowania, prasowania, sprzątania.
Wiek 4-50 lat. Tel. 094 363 21 39 w
godz 9-17, 094 363 51 04 po 17.

QBoksery - szczenięta sprzedam.
Tel. 697 580 517
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

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

Q Manager do spraw szkolenia
BHP, sporządzanie dokumentacji
dla PIP. Tel. 693 996 009, tel./fax.
091 385 58 53.
Q Szukasz pracy - dodatkowego
zarobku - miłego spędzenia wolnego czasu - zadzwoń! Tel. 660 167
338 lub 091 386 60 37.
QZatrudnimy - okolice Gryfic - operatora na koparko-ładowarkę z
uprawnieniami. Tel. 507 896 856
lub 606 139 085.
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OG£OSZENIE

BURMISTRZ DOBREJ,
og³asza konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach
realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich.
I. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego polegającego na
wspieraniu procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w
programie i zajęciach realizowanych w CIS, oraz wspieraniu lokalnych inicjatyw
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.
II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania: 37.200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołowi związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane,
e) podmioty, które w okresie ostatnich trzech lat prowadziły działalność na rzecz
tych środowisk lub wykażą jej znajomość.
2. Gmina Dobra dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w
formie umowy.
3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania
odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może
być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do końca
2007 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 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 264, poz. 2207).
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: rok 2007
2. Warunki realizacji zadań:
Podmioty ubiegające o realizację zadań publicznych objętych konkursem zobowiązane są:
a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadań objętych konkursem,
c) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadań objętych konkursem
oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być przygotowana:
• na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub
maszynopis),
• w/g wzoru który można pobrać w Urzędzie Miejskim pok. nr 8,
• w języku polskim,
• podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji
na zewnątrz, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich
uprawnienia (np. aktualny, tj. ważny przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia
wypis z właściwego rejestru).
2. Podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę
zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w
sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Oferta powinna zawierać:
• szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
• termin i miejsce realizacji zadania,
• kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniającą udział
rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych.
4. Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie
innych kosztów działalności statutowej Podmiotu.
5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególności:
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a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz merytorycznego z działalności podmiotu - za ubiegły rok lub za miniony
okres (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności),
c) udokumentowanie podstawy prawnej działalności, tzn. złożenie:
• uwierzytelnionego aktualnego odpisu z rejestru sądowego: rejestru stowarzyszeń, fundacji lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności (ważny przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia),
• aktualnego statutu (potwierdzonego przez organ rejestrowy),
• pisemnego oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnieniu
konta bankowego,
• pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowę dotacji
podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).
6. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do określonych wymagań
oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz
zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ponadto oferta powinna zawierać
spis wszystkich załączników.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Czas związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.
VI. Terminy składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy ul. Rynek 1 (pok.
8 – sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na prowadzenie działalności w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz
wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich” - do dnia
14.03.2007 roku do godz. 10.00.
2. Oferty należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 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 264, poz. 2207).
3. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1 (pok. 8)
4. Osobą uprawniona do kontaktów z podmiotami jest: Dorota Kisiel, tel. 09157-77-881 wew. 881. (pok. 6, UM Dobra)
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. W celu dokonania oceny złożonych ofert Burmistrz Dobrej powoła komisję
konkursową, która mu przedstawi propozycję ofert najkorzystniejszych.
2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej.
3. O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Dobrej oraz na stronie internetowej http://bip.dobragmina.pl/
4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz
doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
b) koszty realizacji zadań - z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadań od
innych podmiotów,
c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań ujętych
w budżecie Gminy na 2007 rok,
d) sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli
zadanie było przez dany podmiot realizowane),
e) jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli
zadanie było w danym roku realizowane),
f) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.
VII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,
jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
VIII. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego i wyodrębnienie konta bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na
realizację zadania oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków
otrzymanych z budżetu gminy.
IX. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzależniona
będzie od ilości wybranych ofert. W związku z powyższym Zlecający zadanie
zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości kwoty dofinansowania proponowanej przez poszczególne Podmioty.
X. W roku ubiegłym Gmina Dobra na zadanie objęte zakresem niniejszego postępowania konkursowego przeznaczyła kwotę 26.000 zł. Środki te zostały przekazane w całości STOWARZYSZENIU WSPÓŁISTNIENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Od Nowa”, ul. Bema 27, 73-150 Łobez.
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HISTORIA LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBZIE
(CZ. IV)

Rok szkolny 1967/68. Dyrektorem był Bronisław Połetek. Nie było
etatowego zastępcy dyrektora szkoły. Z grona pedagogicznego odszedł Daniel Lachowicz i Zygmunt
Trumpakaj. Pracę podjęli: Kazimiera
Dworniczak, Lubomiła Kaczmarek
i Henryk Pelowski. Kierownikiem
internatu była Iwona Guzowska.
Wychowawcami zostali: Ia – Janina
Puchalska, Ib – Teresa Abriszewska
(Zienkiewicz), Ic – Kazimiera Dworniczak, Xa – Danuta Kiszkurno, Xb
– Jan Bryczkowski, Xc – Cecylia
Krysztofiak, Xd – Ludwika Guriew,
XIa – Iwona Guzowska, XIb – Sabina Bil, XIc – Eugeniusz Szczepanik.
Przydział obowiązków dla nauczycieli: Sabina Bil – język polski, Samorząd Uczniowski, Lucjan Kułakowski – język polski, koło teatralne,
Iwona Guzowska – język rosyjski,
ZMS, kółko rosyjskiego, Ludwika
Guriew – język rosyjski, TPPR, Lubomiła Kaczmarek – język angielski,
Kazimiera Dworniczak – język niemiecki, ZHP, Cecylia Krysztofiak –
historia, PCK, opiekun stancji, Bronisław Połetek – wychowanie obywatelskie, Danuta Kiszkurno – biologia, geografia, LOP, Helena Wiśniewska – wych. plastyczne, Janina Puchalska – matematyka, SKO,
Jan Bryczkowski – matematyka,
astronomia, Henryk Pelowski – fizyka, kółko fizyczne, Teresa Abriszewska (Zienkiewicz) – chemia, Spółdzielnia Uczniowska, Stanisław
Zienkiewicz – wych. techn., PTTK,
Mirosława Markiewicz – wf, Eugeniusz Szczepanik – wf, przysposobienie obronne. Od lutego 1968 społecznym zastępcą dyrektora szkoły
został Stefan Hołowicki. Do szkoły
uczęszczało 292 uczniów w liceum
(172 uzyskało promocję) i 151 w klasach ekonomicznych. ZHP liczył 80
harcerzy skupionych w 4 drużynach
(MKI, MSR, „Czerwone Berety”).
Marzec 68. „W kwietniu Szkolne
Koło ZMS przekazało 11 członków
w szeregi PZPR”. 18 kwietnia 1968 r.
Jerzy Zaroda (Xa) zakwalifikował się
do wojewódzkiego konkursu czytelniczego. RP z 27.06. podjęła decyzję

o niepromowaniu 42 uczniów na
213. Do matury dopuszczono 74
uczniów, zdało maturę 67. Spośród
maturzystów było wielu bardzo do-

Mirosława Markiewicz – wf, SKS,
Stefan Hołowicki – matematyka,
Andrzej Słaby – wf, SKS, LOK, Janina Puchalska – matematyka, Otto

IVb Wycieczka Kraków - Poznañ w 1968
brych uczniów: Aleksander Bąk,
Krystyna Pudełko, Krzysztof Fojut,
Zdzisław Krysiak, Zbigniew Przęzak,
Henryk Musiał Józef Błyszko. Krystyna Napor została powołana do
młodzieżowej kadry województwa
w piłce koszykowej. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
była Lidia Kuźnik. 7 członków ZMS
pojechało na dwutygodniowy kurs
do Rozalina k.Warszawy. Przed wakacjami ze szkołą pożegnało się
dwóch nauczycieli: Cecylia Krysztofiak – historyk, Eugeniusz Szczepanik. [Byli to znakomici wychowawcy i nauczyciele. Musieli
odejść. – red.]. Przewodniczącym
Komitetu Rodzicielskiego był Eugeniusz Tutak, jego zastępcą Władysław Gorzendowski.
Rok szkolny 1968/69.Dyrektorem szkoły był Bronisław Połetek.
Przydział obowiązków: Sabina Bil –
język polski, wychowanie obywatelskie, Bronisław Połetek – wych.
obyw., Ludwika Guriew – język rosyjski, TPPR, Zbigniew Borkowski –
historia, PCK, Edward Kniecicki –
biologia, geografia, astronomia,
SKKT, LOP, Wanda Galińska – fizyka, Lubomiła Kaczmarek – język angielski, Teresa Abriszewska (Zienkiewicz) – chemia, Spółdz. Uczn.,

Bernard Hayder – język polski, język
niemiecki, Sam. Uczn., Helena Wiśniewska – wych. plast., F. Paszke –
wych. muz., chór, Teresa Kamińska
– matematyka, ZHP, Stanisław Zienkiewicz – fizyka. Kierownikiem internatu była Iwona Guzowska. Wychowawcy: Ia – Zbigniew Borkowski, Ib
– Otto Bernard Hayder, Ic – Edward
Kniecicki, IIa – Teresa Abriszewska
(Zienkiewicz), IIb – Teresa Kamińska, IIc – Wanda Galińska, XIa –
Iwona Guzowska, XIb – Bronisław
Połetek, XIc – Sabina Bil, XId – Ludwika Guriew. Nasze liceum zdobyło
4 miejsce szkół średnich w województwie. 60 członków liczyło Młodzieżowe Koło Polskiego Związku
Filatelistycznego.
Wydarzenia
z Marca 68 oraz sytuacja w Czechosłowacji zmusiły władze oświatowe
do comiesięcznego podawania tematów na lekcje wychowania obywatelskiego. Tematy realizowane we
wrześniu 68: 1. Wrzesień 1939. 2.
Skład socjalny klasy, samorządność
klasy. 3. Sytuacja polityczna na
świecie, ze szczególnym podkreśleniem sytuacji w Czechosłowacji,
ekspansja imperializmu (Wietnam).
W styczniu: 1. Przykłady i możliwości zbliżenia życia ludności wiejskiej
do warunków życia ludności w mieście. 2. Izrael narzędziem polityki im-

perializmu na Bliskim Wschodzie. 3.
Port Szczeciński największym portem na Bałtyku. Ciekawe tematy
przewidziano w lutym. 1. Znaczenie
uchwalonej Konwencji ONZ o nieprzedawnianiu zbrodni wojennych i
zbrodni przeciw ludzkości. 2. 20
rocznica zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego. 3. Kierunki polityki Polski na podstawie uchwały V
Zjazdu PZPR. Do obu typów szkół
uczęszczało 463 uczniów. Członkowie ZMS przekazali 1000 zł, zarobione na wykopkach, na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Od kilku lat
w zespole „Pomorzanie” śpiewała
Elżbieta Winiarska. W skład zespołu wchodzili: Waldemar Grzelak,
Adam Kustowski, Leszek Klimczuk,
Zygmunt Sola, a później Aleksander Białek, Leszek Post, Krzysztof
Sola, Andrzej Górny, Stanisław Silewicz. Odbyła się ostatnia matura dla
uczniów, którzy ukończyli siedmioletnią szkołę podstawową. Do matury przystąpiło 89 abiturientów. Kilku
z nich maturę zdało rok później. Najlepsi uczniowie: Jerzy Zaroda, Danuta Osieczko, Regina Białek, Bożena Gorzendowska, Marta Baran,
Grażyna Sola, Waldemar Ciosek.
Przewodniczącym KR był Eugeniusz Tutak, zastępcą Władysław
Gorzendowski. Sekretarzem była
Waleria Kasprzak.
Rok szkolny 1969/70. Dyrektorem był Bronisław Połetek. Kierownikiem internatu była Iwona Guzowska. Nauczyciele otrzymali dodatkowe obowiązki: Sabina Bil – ZMS,
Jerzy Jędrulak – ZHP, Otto Hayder –
Samorząd Uczn., PCK, Zbigniew
Borkowski – SKO, Wanda Galińska
– koło filatelistyczne, Edward Kniecicki – PTTK, LOP, Eugenia Olczyk
– Towarzystwo Przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, Andrzej Słaby –
SKS, LOK, Mirosława Markiewicz –
SKS. Zajęcia na Wieczorowym Szkoleniu Aktywu – Szulborski, Janina
Puchalska – Spółdz. Uczn. Na jesieni
69 roku cała szkoła dwa tygodnie
spędziła na wykopkach. 8.04.70 r.
wyróżniono uczniów za bardzo do-
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bre czytelnictwo: Tadeusza Sikorę,
Bogdana Zdanowicza, Romana Ciechańskiego, Mirosława Drobika,
Alicję Michaluk. 2.06-6.06.70 r. 32
uczniów wzięło udział w wycieczce
do Warszawy. 14.06.70 trzech członków naszej Spółdzielni Uczniowskiej pod opieką Janiny Puchalskiej
wzięło udział w Wojewódzkim Zlocie Spółdzielczym w Pyrzycach. Harcerze w ramach MKI pracowali nad
zdobyciem imienia dla Hufca Łobez
(im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii
Lekkiej Ludowego Wojska Polskiego). Opiekę nad Nieobozową Akcją
Letnią w Mieszewie objął Andrzej
Słaby. Do matury przystąpiło 8 abiturientów z roku ubiegłego. Skład
Prezydium Komitetu Rodzicielskiego: przewodniczący – Bronisław
Sak, zastępca – Bolesław Legucki,
skarbnik – Tadeusz Wojtczak, sekretarz – Janina Leszczyńska, członkowie – Helena Malinowska, Maria
Sierpińska, Witold Stecko.
Rok szkolny 1970/71. Dyrektorem został Wojciech Bajerowicz.
Jego społecznymi zastępcami byli:
Stefan Hołowicki i Andrzej Mielczarek. Nauczycielom przydzielono
obowiązki: Wojciech Bajerowicz –
język polski, Sabina Bil – język polski, koło żywego słowa, ZMS, Leokadia Ryłek – język polski, Edward
Kniecicki – biologia, koło geograficzne, PTTK, Danuta Kiszkurno –
biologia, LOP, Andrzej Słaby – wf,
SKS, ZHP, Eugenia Olczyk (Kniecicka) – język rosyjski, Ludwika Guriew
– język rosyjski, TPPR, Lubomiła
Kaczmarek – język angielski, Alina
Jędrzejczak (Mielczarek) – geografia, Otto Hayder – język niemiecki,
kółko niemieckiego, Sam. Uczn., Teresa Zienkiewicz – chemia, kółko taneczne, Stanisław Zienkiewicz – fizyka, kółko fizyczne, Jerzy Jędrulak
– zaj. techn., kółko techniczne, kółko fotograficzne, Józef Skwara –
chemia, Teresa Kamińska – matematyka, kółko matematyczne, PCK,
Franciszek Jaszke –śpiew, chór, Teresa Bajerowicz – wf, Andrzej Mielczarek – przysp. obronne, LOK, Zbigniew Borkowski – historia, Janina
Puchalska – matematyka, Spółdz.
Uczn., Mirosława Markiewicz – wf.
Wychowawcami zostali: Ia – Mirosława Markiewicz, Ib – Teresa Kamińska, Ic – Eugenia Olczyk (Kniecicka), IIa – Jerzy Jędrulak, IIb – Sabina Bil, IIc – Wojciech Bajerowicz,
IIIa – Andrzej Słaby, IIIb – Otto Hayder, IIIc – Edward Kniecicki, IVa –
Janina Puchalska, IVb – Zbigniew
Borkowski, IVc – Stanisław Zienkiewicz. Rada Pedagogiczna przyjęła
propozycję zorganizowania zjazdu
absolwentów w XXV-lecie szkoły.
Najlepsi uczniowie wg protokołu
RP: kl. I – Janina Małachowska, Elżbieta Adamska, Anna Najder, Ewa
Redlich, Małgorzata Redlich, Lucyna Waliszewska, Włodzimierz Wró-
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blewski, Mirosław Krugły, Elżbieta
Bednarczyk, Alicja Szlezyngier, kl. II
– Alina Bogdanowicz, Krystyna
Siemaszko, Danuta Sola, Jerzy Kubik, Bogdan Zdanowicz, Roman Ciechański, Janina Świrko, kl. III – Bogusław Śmilgin, Elżbieta Walocha,
Maria Saczyńska, Halina Manorek.
Obozy harcerskie stałe rozpoczęto
organizować w Cieszynie Łobe-

Dzień Zamiatacza, oprócz zbiórki
surowców wtórnych harcerze przedstawili program artystyczny oparty
na tekstach Leona Zdanowicza.
Wyróżnili się: Czesław Szawiel, Bogdan Zdanowicz, Janusz Rainczuk,
Leszek Post, Andrzej Woźniewicz.
Uzyskane pieniądze zostały przeznaczone na konto Centrum Zdrowia
Matki. Drużyna piłki ręcznej zdobyła

IVa 1972 - po¿egnanie na religi.
skim. Komendantem tych obozów
był Józef Skwara. Studenci z Poznania w Cieszynie mieli obok obóz koła
geograficznego. W czasie roku
szkolnego powstawało dużo nieformalnych grup młodzieżowych. Można to określić jako bohema uczniowska. Edward Lewandowski, Roman
Ciechański, Krystyna Musiał i Teresa Sola stanowili trzon grupy konstatującej o trudnej nazwie. Ciekawy zbiór wierszy pod tytułem „Błękity” wydał w kilkunastu egzemplarzach Bogdan Zdanowicz, grafikę
wykonał Czesław Szawiel. Do matury dopuszczono 58 uczniów. Prezydium Komitetu Rodzicielskiego–
Bronisław Sak – przewodniczący,
Bolesław Legucki – zastępca, Janina Leszczyńska – sekretarz, Maria
Sierpińska – skarbnik.
Rok szkolny 1971/72. Dyrektorem był Wojciech Bajerowicz. Andrzej Mielczarek został etatowym
zastępcą. Kierownikiem internatu
była Iwona Guzowska. Wychowawcami zostali: Ia – Stanisław Zienkiewicz, Ib – Janina Puchalska, Ic – Lubomiła Kaczmarek, Id – Zbigniew
Borkowski, IIa – Mirosława Markiewicz, IIb – Teresa Kamińska, IIc –
Eugenia Olczyk (Kniecicka), IIIa –
Jerzy Jędrulak, IIIb – Sabina Bil, IIIc
– Wojciech Bajerowicz, IVa – Andrzej Słaby, IVb – Otto Hayder, IVc –
Edward Kniecicki. Na mistrzostwach
Polski we Wrocławiu drużyna w piłce koszykowej, trenowana przez
Mirosławę Markiewicz, zdobyła IV
miejsce. Na marcowej RP przedstawiciele organizacji młodzieżowych
przedstawili swoje dokonania. ZMS
reprezentowała Stanisława Bednarczyk, Czesław Szawiel złożył sprawozdanie z pracy MKI. 20.04. będzie

II m. w klasyfikacji wojewódzkiej,
koszykarki zdobyły IV m. W protokole RP na koniec roku wyróżniono
następujących uczniów: kl. I – Anna
Załużna, Wiesława Igielska, Zofia
Nowak, Renata Burczak, Ludmiła
Kuczyńska, Barbara Pastewka, Krystyna Pastewka, Włodzimierz Wiśniewski, kl. II – Elżbieta Adamska,
Danuta Cisek, Alina Najder, Ewa Redlich, Małgorzata Redlich, Jadwiga
Maliszewska, Janina Małachowska,
Lucyna Waliszewska, Włodzimierz
Wróblewski, Mirosław Krugły, Elżbieta Bednarczyk, kl. III – Alina Bogdanowicz, Regina Malinowska, Krystyna Siemaszko, Danuta Sola, Jerzy
Kubik, Janina Świrko. W Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej I miejsce zajął absolwent
naszego liceum Wincenty Alenowicz. Napisał znakomitą rozprawkę
w języku angielskim, w nagrodę pojechał na Zimowe Igrzyska Olimpijskie do Sapporo jako kibic.
Rok szkolny 1972/73. Dyrektorem szkoły był Wojciech Bajerowicz. Jego zastępcą był Andrzej
Mielczarek. Kierownikiem internatu była Iwona Guzowska. W czasie
wakacji w internacie mieszkali Grecy oraz studenci. Większość rad pedagogicznych poświęcona była
dyskusji nad wprowadzeniem systemu dydaktyczno-wychowawczego wg Fleminga i metody Heliodora
Muszyńskiego. Bogdan Zdanowicz był uczestnikiem olimpiady
z języka polskiego na szczeblu centralnym. Spośród 49 abiturientów
za bardzo dobrą naukę wyróżniono:
Aliną Bogdanowicz, Marię Kosarewicz, Krystynę Siemaszko, Danutę
Solę, Romana Ciechańskiego, Jana
Kubika i Bogdana Zdanowicza, 38
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z nich zdało maturę. Po raz pierwszy
Rada Pedagogiczna mogła typować najlepszych uczniów na studia bez egzaminów. W tym roku na
studia politechniczne skierowano
Alinę Bogdanowicz, Janinę Świrko
na Wyższą Szkołę Nauczycielską.
27 czerwca przez dwa tygodnie
brzegiem Bałtyku na rowerach jechali nasi uczniowie pod opieką
Stanisława Zienkiewicza i Wojciecha Skomorokiewicza. Komitetem
Rodzicielskim kierował Michał
Rybczyński. Jego zastępcą był
Bronisław Sak, sekretarzem –Anna
Soroko, skarbnikiem – Stanisław
Imielski. Członkami prezydium
byli: Zofia Załużna, Krzysztof Górny, Roman Sternicki.
Rok szkolny 1973/1974. Dyrektorem szkoły był Wojciech Bajerowicz. Społecznym zastępcą dyrektora szkoły był Andrzej Mielczarek. Kierownikiem internatu była
Iwona Guzowska. Zespół kierowniczy szkoły stanowili: Sabina Bil,
Stanisław Zienkiewicz, Andrzej
Mielczarek, Zbigniew Borkowski.
Zajęcia prowadzili także: Teresa Bajerowicz, Alina Jędrzejczak, Krystyna Szymborska, Wanda Supa,
Krystyna Makowska, Wiesława
Wyszyńska, Józef Skwara, Stanisław Zienkiewicz, Janina Puchalska, Teresa Kamińska, Kazimierz
Sagan, Wanda Konecka, Ewa Walczak, Andrzej Słaby, Jerzy Gierasimczyk, Elżbieta Kamińska, Maria
Kwiatek, Łucja Misiun. Bardzo
wysoko oceniono całoroczną pracę
harcerzy z druhem Józefem Skwarą
na czele. Na zimowisko pojechali
instruktorzy pod opieką Józefa
Skwary, Stanisława Zienkiewicza,
Łucji Misiun, Stanisława Bielca,
Wojciecha Skomorokiewicza. Drużyna Turystyczna ZHP, której drużynowym był Aleksander Rybczyński, wzięła udział w Rajdzie
Grunwaldzkim Na koniec roku
szkolnego wyróżniono instruktorów ZHP: Joannę Telesz, Ewę Ciechańską i Elżbietę Bednarczyk. RP
udzieliła pochwały Janinie Puchalskiej za bardzo dobrze przygotowaną wystawę filatelistyczną.
8 czerwca przydzielono miejsca na
studia. Na dowolną uczelnię bez egzaminów wytypowano Janinę Małachowską, na kierunek deficytowy
skierowano Mirosława Krugłego.
Na uczelnie pedagogiczne ustalono kolejność: Ewa Redlich, Małgorzata Redlich, Alicja Szlezyngier,
Elżbieta Bednarczyk, Elżbieta
Adamska. Kazimierz Sagan utworzył na terenie szkoły wakacyjny
hufiec OHP. W czasie wakacji w internacie zamieszkali Grecy. W czasie wakacji harcerze rozpoczęli budowę stanicy w Międzywodziu. Komendantem obozu był Józef Skwara,
oboźnym Roman Kutynia. CDN.
Opracował Henryk Musiał

INFORMACJE
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“Po¿yteczne Ferie 2007”
w Karwowie

W programie:
1. podsumowanie projektu „Pożyteczne Ferie 2007”

W ramach programu „Pożyteczne ferie 2007” finansowanego przez
Fundację Wspierania Wsi we wsi
Karwowo, gm. Łobez, zorganizowano zimowe spotkania z historią pod
hasłem „Szlak słowiańskich grodzisk – atrakcją turystyczną wsi
Karwowo”.
Projekt opracowany i prowadzony
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa oraz Opiekuna Świetlicy w Karwowie, p. Adriana Kokota - wzbogacił
ofertę zajęć świetlicowych podczas ferii
zimowych. W projekcie wzięły udział
dzieci oraz nieliczna grupa dorosłych
mieszkańców miejscowości Karwowo.
Ferie rozpoczęły się w Karwowie
uroczystym otwarciem nowo wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej oraz
Placu Edukacyjnego i Przedszkola. Podczas uroczystości dzieci odwiedził Mikołaj przywieziony przez pracowników Łobeskiego Domu Kultury. Każde
dziecko otrzymało słodką paczuszkę, a
zaproszeni goście podarowali prezenty
na potrzeby świetlicy i przedszkola.
Każdego feryjnego dnia świetlica
wprost tętniła życiem. Dzieci zaciekawione nowym wyposażeniem świetlicy, a szczególnie komputerami spędzały
swój wolny czas na wspólnej zabawie w
przytulnym ciepłym i ciekawym miejscu. W ramach zimowych spotkań z historią zorganizowano dla dzieci i dorosłych cykl wydarzeń, zmierzających do
głębszego poznania dawnych dziejów
Karwowa, związanych z istniejącymi w
okolicach miejscowości – grodziskami.
W tematykę pradziejów umiejętnie
wprowadził p. mgr Ludwik Cwynar, który z właściwą sobie umiejętnością poprowadził młodych słuchaczy poprzez dzieje
od stworzenia Karwowa jako osady , aż po
dzień dzisiejszy tej miejscowości. Dowiedzieliśmy się między innymi, że „Karwowo” to tak na prawdę „Krowowo” ( nazwa
pochodzi od krowy) oraz jak to dobrze
mógł mieć władca plemienny zamieszkujący Grodzisko zwane przez dawnych
mieszkańców Burgwall, kiedy otaczał się
wiernie poddanymi oraz …wianuszkiem
kilku żon. Opowieściom historycznym
towarzyszyła wystawa poglądowa o
życiu w dawnym grodzie oraz podarowaREKLAMA

na przez Zaprzyjaźnionego Woja z Dobrej
– makieta Grodziska wykonana ze …styropianu i pianki montażowej.
Ciekawe okazały się też warsztaty
plastyczne poprowadzone przez p. mgr
Lidię Dzieżak. Dzieci podczas praktycznych zajęć mogły poznać przedmioty codziennego użytku z dawnych
czasów i samodzielnie wykonać z gliny
lub masy solnej garnuszek, czy miseczkę, a nawet dzwoneczek. Innego dnia
uczyły się też podczas warsztatów wyplatania rzeczy użytkowych ze
sznurka (technika wymyślona przecież
przez praktycznych praojców). Każde
dziecko (i nieliczni dorośli) opanowało
podstawowe sposoby wiązania sznurka
tak, żeby powstała z niego np. makrama
do kwiatka, wisiorek, czy breloczek do
kluczy. Zaciekawieni uczestnicy postanowili zaprosić sympatyczną Panią Lidkę ponownie, by kontynuować rozpoczęty kurs.
W czasie ferii można też było skorzystać z bezpłatnego wyjazdu autokarowego do Szczecina. Uczestnicy wycieczki podzieleni na grupy obejrzeli
film „Dlaczego nie” w multikinie, zobaczyli operetkę „Kraina uśmiechu” na
Zamku oraz mogli odpocząć w Galaxy.
Nie zabrakło też pieszych rajdów
na tzw. Duże i Małe Grodzisko. Dzieci
pod opieką opiekuna świetlicy zaliczyły prawdziwą wspinaczkę na
szczyt grodziska, które z racji swej
wielkości było dawniej siedzibą władcy plemiennego. Zobaczyły też tajemniczy krąg na położonym nieopodal
wsi Małym Grodzisku.
Zdobyte wiadomości i praktyczne
umiejętności przydały się do opracowania folderu turystycznego o atrakcjach
turystycznych wsi Karwowo, który być
może zapoczątkuje serię: Najciekawsze
Miejsca Gminy Łobez. Opracowany
tekst posłużył też częściowo do wykorzystania opisów na tablicy informacyjnej tzw. witaczu, który dzięki staraniom
pracowników Urzędu Miejskiego w
Łobzie stanął w centrum wsi.
Na zakończenie tych zimowych
zmagań z historią dzieci zorganizowały
ognisko w plenerze, a pieczone na patyku kiełbaski smakowały jak nigdy.
Zakupiony „z projektu” cyfrowy
aparat fotograficzny towarzyszył w
codziennych zmaganiach z historią i
dokumentował historyczne już chwile
szybko kończących się ferii. Kiedy
wywołamy zdjęcia powstanie z pewnością ciekawa wystawa, która będzie towarzyszyć ekspozycji stałej o dawnych
dziejach związanych z Karwowem.
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Karwowa serdecznie zaprasza na
Dzień Otwarty naszej Świetlicy w dniu
17 lutego 2007 r. o g. 11:00.

2. prezentacja folderu turystycznego
3. poczęstunek – domowe wypieki

Walne zebranie ko³a
PZW „Karaœ”.
“Karaœ”.

Tradycyjnie na początku każdego roku, zarząd koła „Karaś” zorganizował zebranie sprawozdawcze,
na którym zrelacjonowano wszystkim obecnym działalność koła w
2006 roku. W dyskusji poruszono
także bardzo wiele istotnych dla
łobeskich wędkarzy kwestii.
Zebranie otworzył prezes koła
Krzysztof Ilewicz, witając zaproszonych gości: Włodzimierza Kornaszewskiego – prezesa Zarządu Okręgu, Łukasza Potkańskiego – ichtiologa Okręgu,
oraz Jerzego Rakocego – prezesa Ogniska TKKF „Błyskawica”. Tak jak w zeszłym roku przewodniczącym zebrania
wybrany został jednogłośnie Arkadiusz
Spałka, który bardzo sprawnie poprowadził spotkanie. Prezes koła „Karaś”
w swoim sprawozdaniu z działalności
koła za rok ubiegły przedstawił wszystkie zadania, które udało się zrealizować
m. in.: sprzątanie jezior, mistrzostwa
koła w spinningu i mistrzostwa w wędkarstwie spławikowym, zawody klubów HDK PCK, zawody rodzinne, zawody o Puchar Komendanta Policji oraz
zawody zakończenia sezonu.
Kończąc swoje sprawozdanie podziękował wszystkim osobom, instytu-

cjom i firmom, które wspierały koło
„Karaś” w ubiegłym roku, dzięki czemu
udało się przeprowadzić wiele zadań.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie. W dalszej części
spotkania przewidziano dyskusję, podczas której wędkarze kierowali mnóstwo
pytań do pana Kornaszewskiego. Pytano
m. in. o rejestry połowów, o składki i możliwość wędkowania w sąsiednich okręgach, o odznaczenia zasłużonych wędkarzy, a raczej ich brak, mimo składanych
wniosków. Po tej lawinie pytań prezes
Zarządu Okręgu przez długi czas udzielał
zebranym wyczerpujących odpowiedzi.
Wyjaśnił, że rejestry połowów są koniecznością, gdyż na ich podstawie jest
ustalana ilość zarybień w danych akwenach, co do sprawy odznaczeń, to przyznał, że kryteria ich przyznawania są z
roku na rok coraz ostrzejsze.
W dalszej części spotkania dyskutowano także o zarybieniach i ochronie
wód. Postanowiono też przywrócić zaniechaną niegdyś rejestrację kładek, a
kładki „niczyje”, zagrażające bezpieczeństwu, będą rozbierane w ramach
sprzątania jezior.
Marcin Horbacz
Foto: Adam Horbacz
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Rylling jednak nie zagra w Sparcie Wêgorzyno

Sarmata sparowa³ z Pomorzaninem

Doœwiadczenie
w obronie,
m³odoœæ w ataku

Trzy bramki Pawła Samala
i 6:0 w kolejnym sparingu

SPARTA Wêgorzyno – INA Iñsko 6:0 (2:0)

SPARTA: Noryca Przemysław (Kufel Bartłomiej) - Kmieć Tomasz, Nadkierniczny Artur (Wojciechowicz Jerzy), Samal Paweł (Nowak Sławomir), Drożdżewski
Marek, Nadkierniczny Zbigniew (Nadkierniczny Marcin), Sideł Tomasz (Raj
Dominik), Tomaszkiewicz Marcin, Nadkierniczny Dariusz, Romańczyk Daniel,
Kliś Wojciech, Konieczny Jarosław. Trener Ryszard Jamroży.
Bramki: Paweł Samal - 3, Marcin Tomaszkiewicz, Wojciech Kliś, Łukasz Rzepka.
wicz. Po przerwie sytuację “jeden na jeCzwarty mecz kontrolny piłkarze
den” wykorzystuje Wojtek Kliś i było
Sparty, przygotowujący się do rundy
już 3:0. W dalszej części meczu przewawiosennej sezonu 2006/07, rozegrali 10
ga nadal była po stronie piłkarzy Sparlutego na boisku w Drawsku Pomorty, mimo to zawodnicy Iny mieli dwie
skim. Mecz z rywalem grupy pierwszej
dogodne okazje do zdobycia bramek.
klasy okręgowej Iną Ińsko odbył się bez
Nie najlepsze wykończenie akcji strzakilku podstawowych graczy: Edka Tonłem spowodowały, iż Przemek Noryca
drika, Michała Szwalca oraz Mateusza
bez większych problemów skutecznie
Ryllinga. Ten ostatni, jak się okazało
interweniował, zachowując czyste
dzień przed sparingiem, nie będzie reprekonto. Dwa ostatnie gole są autorstwem
zentował barw węgrzyńskiego klubu,
Pawła Samala, który sprawia coraz lepgdyż Zarząd Radovii nie wyraził zgody
sze wrażenie na pozycji prawego pona jego transfer.
mocnika. Kolejny mecz sparingowy
Spotkanie rozpoczęło się od badakończy się wysokim zwycięstwem
nia sił, ze stopniowo uwidaczniającą się
podopiecznych trenera Jamrożego. Jak
przewagą piłkarzy trenera Jamrożego.
poinformował prezes Sparty Marcin
Pod koniec pierwszej połowy udaje się
Szostakiewicz, na kolejny weekend
to udokumentować dwoma celnymi
zaplanowany został mecz w Choszcztrafieniami. Najpierw bramkę zdobywa
nie z tamtejszym Piastem, trzecim zePaweł Samal, zaś kilka minut później
społem V ligi.
(ms,r)
wynik podwyższa Marcin Tomaszkie-

III £OBESKI MEMORIA£
SZACHOWY imienia
GABRIELA BIEÑKOWSKIEGO

II WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA POLICJANTÓW w SZACHACH
Honorowy patronat: Inspektor Tadeusz Pawlaczyk - Komendant Wojewódzki
Policji w Szczecinie.
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie “Bezpieczny Powiat Łobeski”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie,
Starosta Powiatu Łobeskiego, Komendant Powiatowy Policji, Burmistrz Łobza,
kluby szachowe: “Gambit” ze Szkoły Podstawowej nr 1 i “Pat Mat” ze Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Grzegorz Bieńkowski.
II. UCZESTNICY
Wszyscy amatorzy gry w szachy bez względu na posiadaną kategorię i przynależność klubową.
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
3 marca 2007 r. (sobota), w godz. 9.00 – 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 w Łobzie, przy ul. Spokojnej 4.
IV. SYSTEM ROZGRYWEK
a) Osobne turnieje:
- dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjum,
- mistrzostwa policjantów,
- dla pozostałych uczestników,
b) system szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund,
c) kojarzenie komputerowe,
d) tempo gry 15 minut dla zawodnika.
V. OPŁATY
Uczniowie 1 zł, seniorzy 5 zł. Opłaty pobieramy przy zapisach przed imprezą.
VI NAGRODY
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
Zwycięzca w kategorii open - puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
i nagrodę finansową. Najlepsi zawodnicy w tej kategorii otrzymają nagrody finansowe.
Zwycięzcy w pozostałych grupach otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
Uczniowie będą podzieleni wg wieku: kl. I-III, IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału na grupy.
VII UWAGI
a) Prosimy wszystkich zawodników o przyniesienie ze sobą szachów i zegarów
szachowych.
b) Organizatorzy zapewniają napoje, słodycze oraz owoce.
c) Zapisy od godz. 8.00
e) Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.
f) Organizatorzy nie zapewniają śniadań i obiadów.
Dodatkowe informacje i kontakt: 667 201 207.
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Sarmata Dobra - Pomorzanin Nowogard 3:2 (2:0)
Sarmata: Brodowicz, Grzelak, Jaszczuk, Pacelt,
Dzierbicki, Graczykowski, Kieruzel, Padziñski,
Olechnowicz, Dudek, Kamiñski oraz Skrobiñski,
Miko³owski i £ojek. Trener Tomasz Surma.
Bramki dla Sarmaty: Dudek, Kamiñski i Padziñski.
W minioną sobotę piłkarze Sarmaty rozegrali drugi mecz kontrolny na otwartym stadionie, tym razem z Pomorzaninem Nowogard
(aktualnie czołowa drużyna V ligi).
Od samego początku meczu lekką
przewagę w polu osiągnęli piłkarze
z Dobrej, jednak to goście byli bliżsi zdobycia pierwszej bramki. W 25
min. meczu, po faulu na napastniku gości, sędzia podyktował rzut
karny dla Pomorzanina. Wykonawcą karnego był jeden z najlepszych zawodników grających
obecnie w V lidze Wojciech Bonifrowski, lecz jego strzał w pięknym
stylu obronił bramkarz Sarmaty
Damian Brodowicz.
W chwilę później, w zamieszaniu pod bramką gości, Dawid Dudek zdobył pierwszą bramkę dla
Sarmaty. Pod koniec pierwszej połowy Damian Padziński, po solowym kilkudziesięciometrowym rajdzie wykłada piłkę do będącego w
doskonałej pozycji Emiliana Kamińskiego, który z czterech metrów zdobywa drugą bramkę dla
REKLAMA

gospodarzy.
Po zmianie stron pierwszą
bramkę strzelili piłkarze z Nowogardu, jednak riposta Sarmaty
była natychmiastowa: w środku
boiska piłkę otrzymał Padziński i
po dynamicznym rajdzie z 15 m
posłał piłkę do bramki Pomorzanina, obok interweniującego bramkarza gości. Mimo, iż zawodnikom
z Nowogardu udało się strzelić
kontaktowego gola, to wynik 3:2
utrzymał się do końca. Doskonałej okazji na zmianę tego wyniku
nie wykorzystał zawodnik Sarmaty Jarosław Jaszczuk, gdyż piłka
po jego strzale z rzutu karnego nie
trafiła do bramki Pomorzanina. Reasumując: po ciekawym meczu zasłużone zwycięstwo Sarmaty.
Jako ciekawostkę można podać
fakty, że w drużynie Sarmaty zagrało dwóch młodych zawodników: Dawid Dudek i Kacper Skrobiński, którzy są przymierzani do
gry w zespole Sarmaty, a średnia
wieku zespołu z Dobrej to 21 lat.
estan

Str
Str.. 18

INFORMACJE
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Wyrok
Sygn. akt II K 720/06 Ds. 1304/06/S, Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział
Karny w składzie: Przewodniczący: ASR Wojciech Dąbrowski, Protokolant:
Katarzyna Kwaśna, Przy udziale aplikanta prokuratorskiego Anny Pol –Aniuksztys, po rozpoznaniu dnia 19 stycznia 2007 r. sprawy

Jana Zdzisława Stasiorowskiego,

s. Józefa i Marii z d. Hachlicy, ur. 25 kwietnia 1956 r. w Pile, oskarżonego
o to, że: w dniu 17 października 2006 r. około godziny 11.20 na drodze publicznej nr 146 między miejscowościami Dobra – Krzemienna kierował samochodem
marki Toyota Hiace nr rej. SMN 1332 znajdując się w stanie nietrzeźwości
wyrażającym się zawartością 0,81 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj.
o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. oskarżonego Jana Zdzisława Stasiorowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza
mu karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięć) złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego środka karnego
zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 17 października
2006 r.;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973
r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu
Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 50 (pięćdziesięciu)
złotych.

Wyrok
Sygn. akt II K 738/06 Ds. 1393/06/S, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej dnia 22 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w
składzie: Przewodniczący: ASR Wojciech Dąbrowski, Protokolant: Katarzyna
Kwaśna, Przy udziale aplikanta prokuratorskiego Anny Pol – Aniuksztys, po
rozpoznaniu dnia 22 stycznia 2007 r, sprawy

Małgorzaty Wiąch

z d. Dunajewskiej, c. Ryszarda i Janiny z d. Ryczko, ur. 21 stycznia 1973
r. w Łobzie, oskarżonej o to, że w dniu 24 czerwca 2006 r. na drodze szutrowej
prowadzącej do miejscowości Karwowo kierowała samochodem osobowym
marki Audi 80 o nr rej. ZGIR 884, będąc w stanie nietrzeźwości wyrażającym
się wynikiem 2,5 promila alkoholu we krwi, tj. o czyn 178a par. 1 kk.
Orzeka:
I. oskarżoną Małgorzatę uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej
przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza jej karę grzywny
100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10
(dziesięć) złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonej zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka świadczenie pieniężne w kwocie
50 (pięćdziesiąt) złotych na rzecz Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa
“EDURA” w Warszawie;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973
r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 100 (sto) złotych.

Napromilowani
(DOBRA) 1 lutego około godz.
18:15 w Dobrej na ul. Strażackiej,
Krzysztof K. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,5‰).
(SOSNÓWEK) 3 lutego około
godz. 21:35 w Sosnówku, Marek K.
kierował samochodem Isuzu znajdując
się w stanie nietrzeźwości (1,6‰).
(ŚWIETOBORZEC) 5 lutego
około godz. 11:25 w Łobzie przy ul.
Świętoborzec, obywatel Holandii
TJESSE V. kierował samochodem Peugeot znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,7‰). Sprawca został zatrzymany i osadzony w PdOZ.

(RESKO – SŁOWIKOWO) 5 lutego około godz. 15:30, na drodze
Resko - Słowikowo, Mariusz M. kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości (2‰). Zatrzymania dokonano wraz ze strażnikiem leśnym.
(WĘGORZYNO) 7 lutego o godz.
15:30 w Węgorzynie na ul. Runowskiej, Artur G. kierował samochodem
VW Polo znajdując się w stanie nietrzeźwym (1,5‰).
(WĘGORZYNO) 7 lutego o
godz. 16:09 w Węgorzynie na ul. 3go Maja, Kazimierz S. kierował rowerem znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (0,5‰).
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KRZYŻÓWKA 07
Maluchem w drzewo
(RUNOWO – KRAŚNIK)
31 stycznia około godziny 22.20
na drodze Runowo - Kraśnik
gm.Węgorzyno Jakub S. nieposiadający uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, kierując samochodem osobowym FIAT 126p na prostym
odcinku drogi z nieustalonych
przyczyn zjechał na lewe pobocze uderzając w przydrożne
drzewo. Pasażer Mariusz L.
doznał ran ciętych twarzy, nosa,
okolic ust i oczu oraz rany przenikającej gałki ocznej prawej i został umieszczony na oddziale
okulistyki szpitala powiatowego w Gryficach.

Ukradli Passata
(ŁOBEZ) W nocy z 1 na 2
lutego w Łobzie nieznany
sprawca dokonał kradzieży samochodu osobowego WV PASSAT, należącego do Romana L.
Właściciel poniósł straty w
kwocie 7 tys. zł.

Uderzy³ w rowerzystê
(STRZMIELE – ŁOBEZ)
2 lutego około godziny 9:20
Jakub P. wyjeżdżając z drogi
podporządkowanej wymusił
pierwszeństwo przejazdu na
jadącym drogą Strzmiele Łobez Polonezem Robercie B.
Doszło do zderzenia, w wyniku którego rowerzysta przewieziony został do szpitala.

Ciasno na parkingu
(ŁOBEZ) 2 lutego o godz.
13:00 w Łobzie na ul. Pl. 3-go
Marca, kierujący samochodem
marki VW Bus, wykonując manewr cofania, uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód
marki Ford Fiesta, powodując
uszkodzenie nadkola pojazdu.

Kradzie¿ w poczekalni
(WĘGORZYNO) 2 lutego
około godziny 10:10 przy ulicy Runowskiej w Węgorzynie
nieznany sprawca z kurtki
pozostawionej na poczekalni
dokonał kradzieży 320 złotych
należących do Eugeniusza W.

Z³omiarz
(WĘGORZYNO) W nocy
z 1 na 2 lutego w Węgorzynie
przy ul. Przemysłowej Wiesław
Z. lat 64 po uprzednim wyrwaniu skobla wraz z kłódką zabezpieczającą drzwi wejściowe,
dokonał włamania do piwnicy,
skąd zabrał aluminiowy kocioł
wartości 100 zł. Mienie odzyskano. Sprawcę zatrzymano.

Wynieœli rolnikowi
(ŁOBŻANY) W okresie

między 30 stycznia, a 5 lutego
w Łobżanach z terenu posesji
Zbigniewa P., Artur G. i Mariusz B. dokonali kradzieży
elementów różnych maszyn
rolniczych. Właściciel poniósł
straty w kwocie 1500 zł. Artur
G. został zatrzymany przez
funkcjonariuszy KPP Łobez.

Wzi¹³ kosiarkê
z paliwem
(ŁOBEZ) Między 1
stycznia, a 5 lutego w Łobzie,
nieznany sprawca wszedł do
altanki na działce w kompleksie DALNO I i ukradł kosiarkę
spalinową i kanister z benzyną
w ilości 4 l. Straty w kwocie
300 zł poniósł Edward S.

Spotkanie z dzikami
(RESKO – STAROGARD) 4 lutego około godziny
23:30 na drodze Resko - Starogard Roman O. kierując samochodem osobowym SEAT uderzył w przebiegające dziki,
uszkadzając pojazd.

Ukrad³ radio z anten¹
(ŁOBEZ) 7 lutego w
Łobzie na parkingu przy ul.
Okopowej,
nieustalony
sprawca po uprzednim otwarciu przednich prawych drzwi
dokonał włamania do samochodu Jeep Grand Cheeroke
skąd ukradł CB radio wraz z
anteną. Straty w kwocie 400 zł
poniósł Grzegorz P.

Kierowa³ z zakazem
(ŁOBEZ) 7 lutego o godz.
12:15 w Łobzie na ul. Waryńskiego, Marek L. kierował Fiatem 126p wbrew zakazowi sądowemu.

Potr¹cenie
(ŁOBEZ) 7 lutego o godz.
14:40 w Łobzie na ul. Kościelnej,
Leszek J. cofając samochodem
Opel wjechał w ul. Głowackiego,
gdzie potracił prawidłowo przechodzących po wyznaczonym
przejściu dla pieszych Haline O.
i jej małoletniego wnuka. Wymieniona doznała otarcia naskórka twarzy. Kierujący był
trzeźwy. Przeciwko niemu zostanie skierowany wniosek do
sadu o ukaranie..

Oplem w malucha
(RUNOWO POM.) 7 lutego o godz. 14:20 w Runowie
Pomorskim na parkingu przy
ul. Węgorzyńskiej kierujący
sam. marki Opel Calibra, Marcin W. wykonując manewr cofania uderzył w lewy bok prawidłowo zaparkowanego Fiata
126p należącego do Stanisława
K. Fiat uległ uszkodzeniu.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 5 brzmiało:
„Jeden kaganiec oświeca, drugi obezwładnia”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Elżbieta Maciejewska (Łobez), Teresa Syjczak
(Łobez), Karolina Płocka (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Zofia Janicka (Łobez),
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), Aurelia Bzowa (Dobra).
Nagrodę wylosowała pani Aurelia Bzowa z Dobrej.

Gratulujemy.
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Karwowo - ferie nie musz¹ byæ nudne.

ROZMAITOŒCI
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HUMOR TYGODNIA
Wielka kumulacja. Stoi dziennikarz pod budka Lotto i robi wywiady.
Podjeżdża facet trabantem, dziennikarz przyskakuje i pyta:
- Co pan zrobiłby z ta wygraną?
Facet myśli i mówi:
- No to większe mieszkanie, poloneza...
- A reszta?
- Reszta na konto.
Podjezdka facet polonezem. Dziennikarz pyta:
- A co pan by zrobił...
- No, to jakis dom, mercedes...
- A reszta?
- Reszta na konto.
***
Podjeżdża facet Mercedesem 600 SEL. Dziennikarz ponawia pytanie...
- Taaak, no to spłaciłbym skarbowy, potem ZUS...
- A reszta?
- A reszta niech k***a czeka!
***
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go za kare wysala
do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna.
***
- Drogi chłopcze! - mówi Szkot do syna
w jego osiemnaste urodziny. - Od dziś
będziesz z nami dzielił rodzinne radości
i smutki.
- Jestem na to przygotowany, ojcze!
- A więc na początek synu - zapłacisz
ostatnią ratę za swój wózek dziecięcy!
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