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Sprostowania

Jan Olszewski
1943 - 2007

Jak cz³owiek ginie nagle, uwiadamiamy sobie, ¿e go nie znalimy,
nie mielimy czasu go poznaæ, znamy
go migawkowo, z ró¿nych przelotnych zdarzeñ, zawsze w biegu... A
przecie¿ dopiero jak cz³owiek dobrze
pozna drugiego cz³owieka mo¿e dostrzec ca³y wymiar jego ¿ycia i w³aciwie oceniæ. W przypadku osób publicznych znamy je g³ównie od strony
oficjalnej, tej widocznej, na ró¿nych
spotkaniach, przy ró¿nych okazjach.

List do redakcji

Pana Jana Olszewskiego pozna³em przypadkiem dobrych kilka lat
temu, w przerwie miêdzy jego burmistrzowaniem, gdy przesta³ nim byæ, i
gdy póniej mia³ nim ponownie zostaæ. Pojawi³ siê w redakcji Gminy
Pomorskiej w Nowogardzie z panem
Adamem Szatkowskim, bo gdzie
obok w pokoju umówili siê z kim na
rozmowy w sprawie powstania powiatu ³obeskiego. Burmistrzem nie
by³, ale to nie przeszkadza³o mu o
powiat zabiegaæ. Jan Olszewski by³
jego wielkim orêdownikiem, a mia³
przeciwko sobie spor¹ grupê politycznych oponentów, którzy ci¹gnêli
Resko w stronê Gryfic. Obecnoæ na
pogrzebie by³ej starosty Haliny Szymañskiej i obecnego starosty Anto-

niego Gutkowskiego wiadczy³a,
¿e doceniali ten jego wk³ad w powstanie powiatu ³obeskiego.
Na dzieñ przed pogrzebem us³ysza³em,
¿e urodzi³ siê w lepiance w Kazachstanie. To
by³ 1943 rok. Zanim
zosta³ burmistrzem
Reska, przez 12 lat by³ jego naczelnikiem. To zapewne musia³o wi¹zaæ siê
z bytnoci¹ w partii, ale te¿ w 12 lat po
jej rozwi¹zaniu wygra³ w wyborach
bezporednich, ju¿ bez jej rekomendacji, a wrêcz w opozycji do jej nastêpczyni, otrzymuj¹c ponad po³owê
oddanych g³osów mieszkañców miasta i gminy. Wygra³ w pierwszej turze
i to musia³a byæ dla niego wielka satysfakcja.
Zrewan¿owa³ siê buduj¹c nowe
gimnazjum z hal¹ sportow¹.
Kiedy przy kawie rozgada³ siê
niepostrze¿enie i opowiedzia³ kilka
historii z ¿ycia tamtych partyjnych lat.
Mówi³ o marnotrawstwie pegeerów, o
tym, co siê w nich dzia³o i jak to dzia³a³o; jakie mylenie i jakich ludzi
wykszta³ci³y, od pracowników po
decydentów. Potrafi³ dostrzec te
okropnoci ko³chozów i mentalnoæ,
jak¹ wytwarza³y. Jego wielkoæ polega³a na tym, ¿e zrozumia³ czym to
by³o, i - wbrew podtrzymywanym do
dzisiaj têsknotom wielu by³ych partyjnych towarzyszy  nie têskni³ za
nimi, za tamtymi czasami. Chyba nie
zapisa³ siê ju¿ do ¿adnej partii. Robi³
swoje. Sta³ siê niezale¿ny, na ile
mo¿e byæ polityk niezale¿ny od ró¿-

nych zwi¹zków i wp³ywów. By³ rasowym lokalnym samorz¹dowcem, który ma rz¹dziæ ma³¹ gmin¹ i wie, ¿e tu
wielkiej polityki robiæ siê nie da.
Trzeba rozwi¹zywaæ drobne, prozaiczne problemy.
Kto kiedy opowiedzia³ mi historyjkê, jak pan Janek wybra³ siê na
polowanie. Ciemno, za krzakami co
siê rusza. Poci¹gn¹³ za spust i wystrzeli³. Okaza³o siê, ¿e zastrzeli³ gospodarzowi krowê. Nie wiem, czy ta
historyjka jest prawdziwa, czy nie, ale
j¹ lubiê. Ile¿ podobnych historyjek i
tajemnic odesz³o razem z nim. Z³ych
i dobrych. Prawdziwych jak prawdziwe jest ¿ycie na prowincji, bez udawania kogo innego. Mo¿e by³ trochê
despotyczny, trochê niezgrabny,
zakl¹³ jak siê wnerwi³, mo¿e niejednemu zaszed³ za skórê, nie lubi³ przemawiaæ, nie lubi³ jupiterów, ale to
by³o jego miasto, jego mieszkañcy.
Tym ¿y³.
Jak najdalej jestem od idealizowania by³ego burmistrza. Próbujê go tylko zobaczyæ przez tê mg³ê, jaka nagle
osiad³a wokó³ niego, ¿e znika z widoku, rozp³ywa siê. Pozostaj¹ fragmenty,
strzêpy, zdarzenia, z których próbujê
z³o¿yæ jaki obraz cz³owieka, którego
ju¿ nie ma. Zbyt ma³o jednak jest tego
wszystkiego, by by³ to cz³owiek z krwi
i koci. Ju¿ nie bêdzie. Bêdzie znikaj¹cym obrazem, zmieniaj¹cym kszta³ty i
kolory wraz z up³ywem czasu, a¿ wyblaknie i stanie siê niejasnym wspomnieniem, mitem burmistrza, który tu
kiedy ¿y³ i rz¹dzi³.
Mam nadziejê, ¿e dobrym mitem.

Kazimierz Rynkiewicz

Chodmy na wycieczki

Regionalny
Oddzia³
Szczecñski Polskiego Towarzystwa Turystyczno  Krajoznawczego wyda³ drukiem
Kalendarz imprez turystycznych na 2007 rok. W Kalendarzu ujêto ponad 300 pozycji. Wykazano imprezy piesze oraz górskie, imprezy na
orientacjê, kolarskie, motorowe, kajakowe, podwodne
polegaj¹ce na nurkowaniu i inne.
Wybór jest du¿y dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych. Uczestnicz¹c w imprezach mo¿emy zdobywaæ odpowiednie odznaki co
dla wielu, szczególnie m³odych,

stanowi zachêtê do aktywnego
wypoczynku. Organizatorami imprez s¹ Oddzia³y PTTK, ko³a i kluby a tak¿e inne organizacje maj¹ce
w zakresie swojej dzia³alnoci szerzenie turystyki. W zestawieniu znalaz³y siê imprezy organizowane na
terenie powiatu ³obeskiego. Oto
one:
3-4 lutego zlot aktywu kajakowego nad Uklej¹,
1 kwietnia rajd pieszy po Ziemi
£obeskiej
28  29 lipca rajd kolarski, meta
w Resku.
Wród imprez ujêto tylko jedn¹
organizowan¹ przez £obeskie Cen-

trum Turystyki. Zlot aktywu kajakowego podj¹³ siê Szczeciñski
Klub Kajakowy P³onia za rowerzyci przyjad¹ z Klubu Jantarowe Szlaki.
Zbigniew Harbuz

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

W artykule W Jutrzence po zebraniach pope³nilimy b³¹d. Jedna z
wybranych delegatek ma na nazwisko Kwak.
Dwa tygodnie temu w artykule
dotycz¹cym sprawozdania £CT podalimy, ¿e w ubieg³ym roku placówka przy ulicy Konopnickiej wyda³a
100 tys. z³ z w³asnych rodków na
remonty.
Tak¹ kwotê £CT wyda³o od 2004
roku.

Dy¿ury w siedzibie
Powiatowego ko³a PO
w £obzie.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na spotkania z cz³onkami Powiatowego Ko³a PO w £obzie.
Dy¿ury pe³nione s¹ w ka¿dy wtorek
w godz. 16.00  17.00 w siedzibie
ko³a ul. Niepodleg³oci 44 £obez I
piêtro.

Plan dy¿urów na maj 2007r.

- 08.05.2007r.  Arkadiusz Czerwiñski
- 18.05.2007r.  Leszek Gajda
- 22.05.2007r.  Jan Zdanowicz
- 29.05.2007r.  Mariusz Wijatyk

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowanie
dla pana Jana Piotrowskiego z
Wêgorzyna za spe³nienie marzeñ syna Marka Chrzanowskiego sk³ada mama.

Gazeta Powiatowa
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Sprzedam budynek
parterowy
przeznaczony pod dzia³alnoæ
handlowo - us³ugow¹
o powierzchni 340 mkw.
po³o¿ony w £obzie.

Tel. 601 886 870
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ANR w ogniu pytañ

Zróbcie co ze wiêtoborcem
(£OBEZ) Wizyta Szczepana Olesiñskiego, kierownika Jednostki Gospodarczej Zasobu Agencji Nieruchomoci Rolnych w Nowogardzie na rodowej sesji rady powiatu sta³a siê przyczynkiem do dyskusji nad polityk¹
agencji, a w szczególnoci nad sytuacj¹
stadniny ogierów w wiêtoborcu.
Jeszcze przed sesj¹ kierownik Olesiñski, na probê przewodnicz¹cego
rady Marka Kubackiego, z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoci JGZ. W czasie
sesji uzupe³ni³ swoj¹ inforamcjê
- Na pocz¹tku lat 90-tych agencja
przejê³a 55 tys. ha ziemi. Do tej pory
uda³o siê sprzedaæ zaledwie 13 tys. To
stosunkowo niewiele w stosunku do
innych jednostek. wiadczy to o s³abszej kondycji finansowej mieszkañców
powiatu ³obeskiego. W tej chwili wolne
grunty obejmuj¹ oko³o 9 tys. ha, z czego
jednak 2 tys. jest bezumownie u¿ytkowane. Obejmuj¹c swoje stanowisko w
maju ubieg³ego roku zasta³em w powiecie ³obeskim 4,5 tys. ha tak u¿ytkowanej ziemi. W ci¹gu roku uda³o siê odebraæ ponad 2 tys. ha ziemi u¿ytkownikom, którzy po wypowiedzeniu przez
agencjê umów o dzier¿awê nie kwapili
siê do jej oddania lub po prostu u¿ytkowali j¹ bez ¿adnego prawnego uzasadnienia. Dla przyk³adu, w powiecie goleniowskim jest tylko 750 ha. Pomimo
wejcia do unii i pojawienia siê dop³at
do rolnictwa nie wzros³a liczba chêtnych do kupna ziemi i w dalszym ci¹gu
wiêkszoæ podañ dotyczy zwierania
umów o dzier¿awê w celu powiêkszenia gospodarstwa. W ubieg³ym roku na
ten cel przeznaczylimy 2 tys. ha. Poprzednia struktura dzier¿awy w powiecie ³obeskim sk³ada³a siê w znacznej
mierze z du¿ych spó³ek. Wiêkszoæ z
nich jest w stanie upad³oci, dziêki temu
mo¿emy wydzier¿awiaæ rolnikom potrzebn¹ im ziemiê. Korzystne dla miejscowej struktury jest pojawianie siê
tutaj sporej grupy m³odych rolników,
którzy mog¹ teraz staraæ siê o potrzebne
im area³y. Paradoksalnie wiêc, niekorzystne umowy z pocz¹tku lat 90-tych
owocuj¹ teraz sporym dostêpem do
wolnej ziemi dla indywidualnych rolników  stwierdzi³.
- Sztandarowym problemem £obza
jest stadnina ogierów. 2006 rok by³
pierwszym rokiem, kiedy to biuro prezesa odpuci³o sobie ten problem i
pozwoli³o na sprywatyzowanie tego
obiektu przez oddzia³ w Szczecinie. Jak
mniemam, do tej pory prezesi chcieli
pochwaliæ siê sukcesem, którego jednak nie dane by³o im osi¹gn¹æ. W ubieg³ym roku odby³a sie pe³na procedura
przetargowa; od ceny wywo³awczej od
6 mln z³ do ceny zredukowanej do 2,4
mln z³ i w tym cyklu przetargowym nie
uda³o siê nam znaleæ nabywcy. W tym
roku rozpoczê³a siê ponownie procedura przetargowa. Rozdzielilimy obiekt

Szczepan Olesiñski
na dwie czêci. Przetarg odby³ siê dwa
tygodnie temu. Niestety, nadal nikt siê
nie zg³asza. Jednak¿e cena wróci³a do
ceny pocz¹tkowej i - jak s¹dzê - kontrahenci czekaj¹ na jej spadek.
Temat stadniny wywo³a³ na sali
obrad o¿ywion¹ dyskusjê.
- Czy mo¿emy mieæ pewnoæ, ¿e
ewentualny nabywca jednej z tych czêci, b¹d ca³oci tej nieruchomoci, nie
bêdzie chcia³ jej u¿ytkowaæ wbrew dotychczasowemu przeznaczeniu?  zapyta³ przewodnicz¹cy rady.
- Przetargi na ten obiekt s¹ przetargami ofertowymi  odpowiada³ Olesiñski.  Z tego co wiem, to do komisji
zapraszane s¹ ró¿ne osoby, niekoniecznie pracownicy agencji. Przetarg ofertowy rozstrzyga cenê sprzeda¿y i rodzaj
oferty. Niczego z góry siê nie narzuca.
W ubieg³ym roku w drugim przetargu
pojawi³ siê jeden oferent, który przyj¹³
cenê, ale nie podpisa³ umowy.
- Przetargi organizuje siê od 2 lat.
Stado to ma ponad stupiêædziesiêcioletnie tradycje, które wi¹¿¹ siê mocno z
tym miastem. Zastanawia mnie, czy
agencja poczuwa siê w obowi¹zku do
w³aciwej sprzeda¿y tego obiektu  dr¹¿y³ przewodnicz¹cy Kubacki.
- Mamy okrelone specjalne procedury przetargowe, które dotycz¹ w³anie takich obiektów. Zale¿y nam na
sprzeda¿y tego obiektu. Sam w ubieg³ym roku oprowadza³em trzy delegacje zagraniczne po tym obiekcie  broni³ siê przedstawiciel agencji.
Do s³ów kierownika, odnosz¹cych
siê do nieudanego w ubieg³ym roku przetargu, odnios³a siê Halina Szymañska.
- Wspomniany przez pana kontrahent odmówi³ podpisania tej umowy, w
wyniku doliczenia w ostatniej chwili
kosztów konserwatorskich. Okaza³o
siê, ¿e zainteresowany musi jeszcze dop³aciæ oko³o 70 tys. z³. Mimo tego zdecydowa³ siê zap³aciæ, ale w póniejszym terminie. Centrala agencji w Warszawie nie zgodzi³a siê jednak na to
przesuniêcie.

- Skoro gotów by³ wydaæ 2,4 miliona,
a nie móg³ wydaæ tej stosunkowo drobnej
kwoty, to mo¿na s¹dziæ, ¿e by³ to swego
rodzaju pretekst  ripostowa³ kierownik.
- Tylko czyje jest to t³umaczenie,
tego kontrahenta, czy agencji? - zapyta³
starosta Antoni Gutkowski.
- Tego nie potrafiê powiedzieæ.
Agencja pomyli³a siê w obliczeniu kwoty minimalnej. Gdy go poinformowano o
zmianie ceny, zdarzy³o siê co, co spowodowa³o, ¿e w wyznaczonym terminie
nie zosta³ z³o¿ony podpis pod umow¹ 
stwierdzi³ przedstawiciel ANR.
- Mogê panu powiedzieæ jak odbiera to ³obeskie spo³eczeñstwo  kontynuowa³ starosta Gutkowski.  Skoro nie
uda³o siê tego sprzedaæ przez tyle lat, to
odbieramy to po prostu jako z³¹ wolê
agencji, która nie wiem jak¹ grê prowadzi, skoro czekaj¹c parê lat nie mog³a
poczekaæ miesi¹c.
- Na najbli¿sz¹ sesjê przygotujê
projekt uchwa³y, która wnosi protest w
tej kwestii do pana szefów  stwierdzi³
przewodnicz¹cy rady.
- Przeciwko czemu ma byæ ten protest, przeciwko wspomnianemu przetargowi? - zapyta³ z kolei administrator
Olesiñski.
- Uchwa³a bêdzie mówiæ o zaniepokojeniu spo³eczeñstwa tego miasta i
powiatu obecn¹ sytuacj¹ stadniny, jej
dekapitalizacj¹ i tym, ¿e dzia³ania agencji nie s¹ na tyle intensywnie podejmowane, by uratowaæ ten obiekt  odpowiedzia³ przewodnicz¹cy.
- Dobrze by by³o, gdyby pan przewodnicz¹cy przed wypracowaniem takiej uchwa³y z³o¿y³ zapytanie do dyrektora oddzia³u, celem szczegó³owego zapoznania siê z okolicznociami wymienionego przetargu. Nie wiem bowiem
wszystkiego na ten temat, nie by³em
bowiem w komisji przetargowej 
stwierdzi³ Szczepan Olesiñski.

Do dyskusji w³¹czy³ siê wiceprzewodnicz¹cy rady Ryszard Sola, bior¹cy
udzia³ w komisji przetargowej jeszcze
jako wiceburmistrz £obza.
- Cz³owiek, który przyst¹pi³ do przetargu, mia³ nie tylko pomys³ na uratowanie stada ogierów, ale te¿ na zagospodarowanie ca³ego terenu z miejscami na
boiska, restauracjê. Cz³owiek ten potrzebowa³ miesi¹ca na zgromadzenie tej
dodatkowej kwoty. Nie wiem dlaczego
tyle tego czasu potrzebowa³, ale widaæ tu
ewidentnie z³¹ wolê agencji, która mog¹c sprzedaæ ten obiekt za 2,4 mln z³, nie
chcia³a poczekaæ na wp³atê pozosta³ej
kwoty  stwierdzi³ wiceprzewodnicz¹cy.
- Doæ dziwne jest dla mnie to, ¿e
skoro jednak jest kto zainteresowany
tym obiektem, to dzielicie go na dwie
czêci  zauwa¿y³ wiceprzewodnicz¹cy
rady Jan Drozdowski.
- Mamy wiadomoæ tego, ¿e omawiany przez nas problem nie dotyczy
oddzia³u terenowego, tylko struktur postawionych wy¿ej. Mamy jednak nadziejê, ¿e ten przetarg dojdzie w koñcu do
skutku i agencja przestanie stawiaæ przeszkody  stwierdzi³a Halina Szymañska.
- Rozumiem racje pañstwa, rozumiem te¿ jednak racje swoich kolegów,
którzy obwarowani s¹ konkretnymi
przepisami  przyzna³ Szczepan Olesiñski.  Podzia³u na dwie nieruchomoci dokonano z okrelonych powodów.
Trudno mi powiedzieæ z jakich. Nie stoi
jednak nic na przeszkodzie, by oferent
traktowa³ ten obiekt jako ca³oæ. Cena
wyjciowa jest znacznie ni¿sza, ni¿ poprzednia i mo¿liwe, ¿e ten oferent wygra ten przetarg, zaoszczêdzaj¹c jednoczenie kilkaset tysiêcy z³otych, które
bêdzie móg³ wydaæ na inne cele zwi¹zane na przyk³ad ze stadnin¹.
Dalsz¹ czêæ dyskusji dotycz¹c¹ ju¿
innych agencyjnych problemów opublikujemy za tydzieñ.
(gp)
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Radni skar¿¹ decyzjê wojewody
(WÊGORZYNO) Biuro Nadzoru
Prawnego przy wojewodzie
zachodniopomorskim w
Szczecinie stwierdzi³o
18 kwietnia niewa¿noæ
podjêtej 10 marca przez
radê miejsk¹ uchwa³y,
w sprawie upowa¿nienia
przewodnicz¹cej rady
miejskiej w Wêgorzynie,
do reprezentowania gminy
w postêpowaniu przeciwko
burmistrz Gra¿ynie
Karpowicz.
Na ostatniej sesji rada postanowi³a zaskar¿yæ t¹ decyzjê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego.
Tu¿ po umorzeniu przez S¹d
Rejonowy w £obzie, rada miejska
podjê³a uchwa³ê przekazuj¹c¹ przewodnicz¹cej Monice Kumiñskiej
kompetencje reprezentowania gminy, jako strony poszkodowanej, w
procesie przeciwko obecnej burmistrz. Po umorzeniu sprawy przez
s¹d, prokuratura wnios³a za¿alenie i
sprawa w dalszym ci¹gu toczy siê
swoim biegiem  za¿alenie to trafi³o
poprzez s¹d ³obeski do S¹du Apela-

cyjnego w Szczecinie. Sytuacja w
Wêgorzynie jest wrêcz precedensowa, bowiem burmistrz Karpowicz
jest jednoczenie oskar¿on¹ i repre-

zentantem strony pokrzywdzonej.
Sytuacji takiej nie przewiduje ustawa o samorz¹dzie gminnym i w
oparciu o ni¹ wojewoda stwierdzi³
niewa¿noæ uchwa³y. W uzasadnieniu decyzji czytamy: zgodnie z
art.19 ust.2 ustawy o samorz¹dzie
gminnym zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie
pracy rady oraz prowadzenie obrad
rady. Przepis ten jednoznacznie
okrela zakres zadañ i kompetencji
przewodnicz¹cego, który nie mo¿e
byæ rozszerzony na podstawie
uchwa³y Rady Miejskiej.

Non omnis moriar
Nie wszystek umrê

Z g³êbokim ¿alem przyjêlimy
wiadomoæ o mierci burmistrza
Reska trzech kadencji

.p.
Jana Olszewskiego
Nie wszystek umrzesz
Pozostaniesz w naszych sercach i pamiêci
Pozostaniesz w pamiêci Miasta, które ca³e ¿ycie budowa³e
Rodzinie sk³adamy wyrazy szczerego wspó³czucia
Burmistrz, Rada Miejska
Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Resku

Projekt uchwa³y zaskar¿aj¹cy
decyzjê wojewody wywo³a³ oburzenie radnych, popieraj¹cych obecn¹
burmistrz.

- Jak d³ugo bêdzie pani walczyæ
z pani¹ burmistrz, bo mieszkañcy
maj¹ ju¿ tego dosyæ?  pyta³ siê
przewodnicz¹cej radny Tomasz
Mielcarek.
- Przepraszam, którzy mieszkañcy i czego nie mog¹ znieæ? ripostowa³a przewodnicz¹ca.
- W radzie jest ci¹gle konflikt.
Odwo³uje siê pani od decyzji wojewody uchylaj¹cej uchwa³ê, w której
jest pani pe³nomocnikiem  kontynuowa³ radny.  Jak d³ugo bêdzie
trwa³a jeszcze ta wojna?
- Mylê, ¿e pana dylematy rozwi¹¿e moje pytanie do pani burmistrz  odpowiedzia³a Monika
Kumiñska.  Wojewoda uchyli³
nam tê uchwa³ê, poniewa¿ jedyn¹
osob¹ kompetentn¹ do reprezentowania gminy jest pani burmistrz.
Niestety pani burmistrz jest jednoczenie osob¹ oskar¿on¹ i mamy
tutaj konflikt. Rodzi siê wiêc pytanie: kto mo¿e broniæ interesów gminy? Ustawodawca nie przewidzia³
takiej sytuacji. W zwi¹zku z tym
zasadne by³o podjêcie tej uchwa³y
upowa¿niaj¹cej mnie do reprezentowania interesów gminy. Dlatego
te¿ wnios³am projekt uchwa³y zaskar¿aj¹cy decyzjê wojewody.
- Mylê, ¿e interesów gminy pilnuje prokurator jako oskar¿yciel pu-

bliczny. Uwa¿am, ¿e skoro s¹d odmówi³ wszczêcia postêpowania w
mojej sprawie, czy te¿ j¹ umorzy³, to
uwa¿am, ¿e rada miejska powinna
zweryfikowaæ swoje zdanie i odst¹piæ od uchwalania za¿alenia. Oczywicie stanowisko wiêkszoci radnych jest tutaj inne, ale mieszkañcy
znaj¹ tê sprawê i wiedz¹, ¿e te zarzuty kilkakrotnie umarza³a prokuratura
i rada sk³ada³a za¿alenia. Mylê, ¿e
mieszkañcy zastanawiaj¹ siê nad
tym, jak d³ugo bêdzie trwaæ jeszcze
ta walka, skoro te zarzuty umorzy³
równie¿ s¹d  argumentowa³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
- Czy pani burmistrz z³o¿y³a za¿alenie na umorzenie ledztwa przez
prokuraturê w Szczecinie? To za¿alenie by³o niekorzystne dla gminy, a
pani powinna dbaæ o jej dobro. Czy
zrobi³a to pani? - pyta³a przewodnicz¹ca.  Czy odwo³a³a siê pani od
decyzji S¹du Rejonowego w £obzie,
który umorzy³ sprawê, przyznaj¹c
jednoczenie, ¿e dosz³o do szkody?
- Nie sk³ada³am, dlatego, ¿e z³o¿y³a je rada miejska. Nie bêdziemy
robiæ z siebie wariatów  odpowiedzia³a burmistrz.
- Nie mo¿e byæ takiej sytuacji, w
której jedna osoba wystêpuje w podwójnej sytuacji  kontynuowa³a
przewodnicz¹ca.  Dlatego te¿ s¹d
uzna³ mnie do reprezentowania interesów gminy i zaznaczy³ potrzebê
dodatkowej uchwa³y. Dziwiê siê
niektórym radnym, którzy nie rozumiej¹ powagi sytuacji i skar¿¹ do
wojewody uchwa³ê, która ma zabezpieczyæ interesy gminy.
- W tej chwili próbujemy udowodniæ nadzorowi wojewody, ¿e siê
myli  stwierdzi³ radny Adam Hlib.
 Skoro s¹d uzna³ pani¹ za osobê reprezentuj¹c¹ gminê, to uchwalilimy uchwa³ê, która jest niepotrzebna i po co o ni¹ walczyæ, skoro j¹
wojewoda uchyli³? W ten sposób
robimy z siebie idiotów.
Wiêkszoæ radnych jednak opowiedzia³a siê za uchwa³¹ skar¿¹c¹
decyzjê wojewody.
(gp)
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Mieli burmistrzowi £obza nie daæ
absolutorium, ale dali

(£OBEZ) Burmistrz £obza Ryszard Sola otrzyma³ w czwartek absolutorium za wykonanie bud¿etu
w 2006 roku.
Bud¿et ten wykonany zosta³ przez
poprzedniego burmistrza Marka Romejko i kwestia jego oceny wywo³a³a
podzia³y wród radnych. Jeszcze w
po³owie kwietnia komisja rewizyjna
rady pod przewodnictwem Heleny
Szwemmer wnioskowa³a o nieudzielenie absolutorium z wykonania bud¿etu. Stanowisko komisji by³o niejako kontynuacj¹ jej wczeniejszych
prac nad wydatkami funduszu profilaktyki alkoholowej. Wtedy to rewizorzy stwierdzili szereg nieprawid³owoci, zarzucaj¹c szefowej alkoholówki przekroczenie wydatków, nierozliczanie zaliczek, brak potwierdzania zamówieñ na wietlice przez
pracowników wietlic. W toku prac
komisji ujawniono równie¿ nieuzasadnione zakupy na remonty, przekraczaj¹ce w znacznym stopniu zakres
planowanych robót.
Oceniaj¹c bud¿et radni komisji
poszli wiêc za ciosem i uznali, ¿e
wobec takich nieprawid³owoci pozytywna ocena wykonania bud¿etu
bêdzie nieuzasadniona, mimo, ¿e

wniosek o nieudzielenie absolutorium dotyczy obecnego burmistrza.
Ze stanowiskiem komisji nie zgodzi³a siê Regionalna Izba Obrachunkowa, która po pozytywnym zaopiniowaniu bud¿etu negatywnie zaopiniowa³a stanowisko komisji, wykazuj¹c
przy tym b³êdy w uzasadnieniu wniosku. Przekroczenie wydatków nast¹pi³o bowiem nie w wydatkach alkoholówki, tylko w wydatkach na
wietlice. RIO uzna³a równie¿, ¿e negatywna ocena zarz¹dzania mieniem
komunalnym nie jest ocen¹ bud¿etu,
tylko ocen¹ pracy burmistrza.
W radzie na komisjach ukszta³towa³y siê trzy stanowiska wobec wniosku komisji rewizyjnej. Przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka uzna³a
wniosek komisji za zbyt daleko id¹cy,
twierdz¹c, ¿e nieudzielenie absolutorium dotknie nie tyle obecnego burmistrza, co pracowników urzêdu
wspó³odpowiedzialnych za realizacjê bud¿etu. Stanowisko to popar³
równie¿ sam burmistrz i powtórzy³ je
na czwartkowej sesji. Z tym zdaniem
nie zgodzi³ siê radny Leszek Gajda,
twierdz¹c na komisji bud¿etowej, ¿e
urz¹d to przede wszystkim burmistrz
i tylko jego dotyczy ta ocena, a w kon-

sekwencji samo absolutorium. Czêæ
radnych komisji rewizyjnej i bud¿etowej pozosta³a jednak na swoim stanowisku, uznaj¹c, ¿e udzielenie absolutorium jest przede wszystkim ocen¹
wykonania bud¿etu, który w ich opinii zosta³ wykonany nieprawid³owo.
W poniedzia³ek na wspólnym posiedzeniu komisji bud¿etowej i rewizyjnej za wnioskiem komisji g³osowa³o piêciu radnych, przeciwko by³ jeden,
jeden wstrzyma³ siê od g³osu. Dzieñ
póniej na posiedzeniu komisji terenów wiejskich i komisji spraw spo³ecz-

nych za wnioskiem opowiedzia³o siê
dwóch radnych, trzech by³o przeciw, a
szeciu wstrzyma³o siê od g³osu.
W czwartek w czasie g³osowania
nad udzieleniem absolutorium okaza³o siê, ¿e czêæ radnych komisji rewizyjnej zmieni³a zdanie. Za nieudzieleniem absolutorium g³osowa³o czterech radnych, omiu by³o przeciw,
trzech wstrzyma³o siê od g³osu. G³osuj¹c za odrzuceniem wniosku rewizorów radni udzielili jednoczenie
absolutorium burmistrzowi Ryszardowi Soli.
(gp)

Zarz¹d powiatu otrzyma³ absolutorium,
Halina Szymañska gratulacje
(£OBEZ) W rodê zarz¹d powiatu otrzyma³ absolutorium za
wykonanie bud¿etu w 2006 roku.
Odpowiedzialna za wykonanie bud¿etu by³a Halina Szymañska, a po
jej odejciu na bezp³atny urlop jej
zastêpca Wies³aw Bernacki.
Na sesji pojawi³a siê by³a starosta,
a obecnie radna sejmiku Halina Szymañska, przewodnicz¹ca rady miejskiej Reska Barbara Basowska, przewodnicz¹cy rady Radowa Ma³ego
Zygmunt B³awdziewicz, burmistrz
£obza Ryszard Sola, dyrektor ³obeskiego oddzia³u ARiMR Jan Bia³kowski i Szczepan Olesiñski - dyrektor Jednostki Gospodarczej Zasobu
Agencji Nieruchomoci Rolnych w
Nowogardzie. Do Olesiñskiego radni
mieli najwiêcej pytañ zwi¹zanych
REKLAMA

g³ównie ze stadnin¹ w Swiêtoborcu i
organizowanymi przez agencjê przetargami na jej zbycie (wiêcej w artykule ANR w ogniu pytañ).
Radni jednog³onie przyjêli sprawozdanie z wykonania bud¿etu w
2006 roku i zag³osowali za udzieleniem absolutorium zarz¹dowi powiatu. Wczeniej radni Jan Drozdowski
i Ryszard Sola odczytali opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotycz¹ce sprawozdania z wykonania
bud¿etu i podjêtego przez komisje
rady wniosku o udzielenie absolutorium. RIO pozytywnie zaopiniowa³a
sprawozdanie i stanowisko rady. Po
udzieleniu absolutorium przewodnicz¹cy rady Marek Kubacki z³o¿y³
gratulacje i wrêczy³ kwiaty Halinie
Szymañskiej.
(gp)
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Wójt Wypijewski
po absolutorium

(RADOWO MA£E) Wójt Józef Wypijewski dosta³ ju¿ pi¹te absolutorium z wykonania bud¿etu w
swojej karierze samorz¹dowca. W
czwartek w siedzibie urzêdu gminy
zgromadzeni na sesji rady jednog³onie przeg³osowali udzielenie
wójtowi absolutorium z wykonania
bud¿etu w 2006 roku. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pozytywnie zaopiniowa³a Regionalna Izba
Obrachunkowa i wszystkie komisje rady. Przewodnicz¹ca komisji
rewizyjnej Krystyna Kiryk, przedstawiaj¹c wniosek komisji o udzielenie absolutorium, potwierdzi³a
prawid³owe wykonanie ubieg³orocznego bud¿etu, wykonanego w
95% po stronie dochodów i 90% po
stronie wydatków, z nadwy¿k¹ siêgaj¹c¹ 312 tys. z³.
Tu¿ po udzieleniu absolutorium
wójt Wypijewski przedstawi³ plan
rozwoju gminy na lata 2007- 2010,
odpowiadaj¹c na pytanie radnego
Romana Soroczyñskiego, dotycz¹ce zagro¿eñ, jakie mog¹ powstaæ w pozyskiwaniu funduszy
przez ma³e gminy w wyniku przyznania Polsce organizacji mistrzostw Euro 2012.
- Ten program jest wynikiem postulatów przedstawianych na zebraniach wiejskich. Byæ mo¿e jest on
zrobiony trochê na wyrost, ale myREKLAMA

lê, ¿e jestemy w stanie wykonaæ go
w 70-80%. Jestemy w stanie to zrobiæ pod warunkiem, ¿e rz¹d nie przesunie czêci rodków w zwi¹zku z
mistrzostwami. Dlatego te¿ musimy
byæ dobrze przygotowani i podj¹æ
ryzyko. Chcê, by w najbli¿szym czasie rada wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie 300 tys. z³ kredytu na opracowanie dokumentacji na projekty,
zwi¹zane z dofinansowaniem unijnym. Byæ mo¿e bêdziemy musieli
zaci¹gn¹æ kolejne kredyty  maksymalnie mo¿emy siê zad³u¿yæ na 3,5
mln z³. Im wiêcej dzia³añ podejmiemy, tym wiêksza jest szansa na pozyskanie jak najwiêkszej liczby
rodków  apelowa³ do rady wójt.
Przeg³osowany przez radê
plan dzia³ania na lata 2007  2010
zawiera plany budowy sieci wodoci¹gowej, miêdzy innymi z Kolonii Gostomin i Gostomina do
Mo³dawinka na d³ugoci 3 km,
plany budowy dróg i chodników,
informatyzacjê i telefonizacjê
czêci wsi i szereg zadañ inwestycyjnych zwi¹zanych z infrastrukturalnym rozwojem gminy. Plan
ten nie jest zamkniêty i jeszcze na
sesji wójt na wniosek radnych i
so³tysów dopisa³ w nim parê
punktów. Realizacja planu bêdzie
te¿ co sesjê przedstawiana przez
wójta.
(gp)

Jednog³one
absolutorium

(WÊGORZYNO) W pi¹tek
radni Wêgorzyna jednog³onie
przyjêli uchwa³ê o udzieleniu absolutorium burmistrz Gra¿ynie
Karpowicz z wykonania bud¿etu
w 2006 roku, bud¿etu realizowanego przez jej poprzednika Stanis³awa Konarskiego. W ubieg³ym
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roku gmina wyda³a ponad 13 milionów na wydatki bie¿¹ce i 3,5
mln z³ na inwestycje. W ci¹gu
ubieg³ego roku gmina wypracowa³a rodki w wysokoci 782 tys.
z³, pozostaj¹ce do wykorzystania
w przysz³ych latach.
Uchwa³a przesz³a jednog³onie.

Bêd¹ opiniowaæ

Burmistrz powo³a³a
Zespó³ do spraw m³odych

(WÊGORZYNO) Zgodnie z
wczeniejsz¹ zapowiedzi¹ burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz powo³a³a zarz¹dzeniem
Zespó³ do spraw m³odych.

Celem powo³ania Zespo³u jest
konsultowanie i opiniowanie spraw
z zakresu rozwoju miasta i gminy
oraz warunków ¿ycia m³odych ludzi i ich perspektyw. Pracê zespo³u
koordynuje kierownik Wydzia³u
Owiaty, Kultury i Promocji urzê-

du miejskiego. Zespó³ rozpocznie
dzia³alnoæ od 1 maja. W jego
sk³ad weszli: Grzegorz Myd³o,
Renata Dowejko, Mateusz Honke i
Pawe³ Bot z Wêgorzyna, Ewa
Dmochowska z Runowa, Natalia
Miler z Cieszyna, Ma³gorzata Kamiñska z Runowa Pomorskiego,
Roksana Suchowiecka z Po³chowa,
Dariusz Staroñ z Przytoni, Agata
Rokosz z Mielna, Petronela Jarczak z Mieszewa i Anna Gibka z
Gardna.
(r)

Diety radnych powiatu
Opublikowana w poprzednim numeru wysokoæ diet radnych w ró¿nych
gminach, wzbudzi³a zainteresowanie naszych czytelników. Na probê jednego
z nich publikujemy miesiêczne diety radnych powiatowych.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu  1680 z³
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu  1200 z³
Przewodnicz¹cy Komisji Rady  1200 z³
Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Rady  800 z³
Nieetatowy Cz³onek Zarz¹du  1680 z³
Radny Rady Powiatu bêd¹cy cz³onkiem Komisji Rady  700 z³
Radny Rady Powiatu niebêd¹cy cz³onkiem ¿adnej Komisji  500 z³
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Buduj¹ boisko do pi³ki pla¿owej

Dobra lekcja samorz¹dnoci
(DALNO) Pisalimy o pomyle
mieszkañców pod³obeskiego Dalna
na boisko do pi³ki pla¿owej. Boisko
powoli nabiera kszta³tów. W pi¹tek
przywieziono piasek i m³odzie¿ dalnowska wraz z kilkoma starszymi
mieszkañcami równomiernie rozrzucali piasek na powierzchni przysz³ego boiska. By³a okazja do spotkania,
miechu i zabawy, dla najm³odszych
dobra lekcja samorz¹dnoci  jak zrobi¹ sami to i bêd¹ szanowaæ w³asn¹
pracê, a i szacunku do w³asnej wsi te¿
trzeba uczyæ, ¿e nie jest niczyja, tylko
ich w³asna wie. A m³odzi chêtnie
ucz¹ siê poprzez zabawê, bo dla dzieci taka budowa to frajda, ale w wymiarze spo³ecznym  wa¿na rzecz. KAR

Jubileuszowe
wydanie £abuzia

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

Autorzy 60. z kolei ju¿ wydania
£abuzia jak zwykle maj¹ do zaoferowania swoim czytelnikom dawkê
historii, poezji i prozy.
Ludwik Cywnar tym razem, niczym bard prowadzi sw¹ opowieæ po
czasie i przestrzeni, lekko, a przecie¿
mówi o rzeczach wielu. Historiê rozpoczyna od czasów pradawnych, a
koñczy w wiecie wspó³czesnym.
Sposób narracji sprawia, ¿e opowieæ
L. Cwynara czyta siê z zapartym
tchem od pocz¹tku do koñca i chcia³oby siê rzec - wiêcej bardzie!
Z kolei Piotr Macierzyñski, laureat XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana piewaka
i Anny Kamieñskiej w widwinie
dotyka problemu g³êbszego  w wierszu Antropologia duszy, podmiot
liryczny zastanawia siê nad tym
pierwiastkiem boskoci, który ka¿e
wnioskowaæ, ¿e z powodu jej posiadania mo¿na jednoczenie kochaæ i
mordowaæ/ i jeszcze twierdziæ, ¿e to
powód/ naszej przewagi i dumy.
Zagadnienia religijnoci dotyka
równie¿ przedruk artyku³u Jacka Ho³ówki z Gazety Wyborczej zatytu³owany lepy zau³ek wiary. Profesor filozofii dzieli ludzi na entuzjastów religijnych, ateistów i skromnie wierz¹cych. Do której kategorii
zalicz¹ siê Czytelnicy i co z tego wynika mo¿na odpowiedzieæ sobie jedynie po lekturze tekstu. Zachêcam równie¿ do lektury tekstu Piotra Müldnera-Nieckowskiego pt. Nowy Dzieñ.
Starsi przypomn¹ sobie czas stanu
wojennego i postaw szarych ludzi,
dla tych, którzy stanu wojennego nie
pamiêtaj¹  tym bardziej lektura ta
jest zalecana. Polecam równie¿ lekturê jedenastego ju¿ z kolei rozdzia³u

Aurory Jacoba Böhme pt. O siódmym duchu ródlanym w boskiej
mocy w przek³adzie Andrzeja Pañty
oraz rozmowê z ksiêdzem Janem Sochoniem, przeprowadzon¹ przez Piotra Kitrasiewicza. Ksi¹dz poeta odpowiada m.in. na pytania, czy duchowny mo¿e pisaæ wiersze o kobiecie? Ks.
Jan Twardowski nie odwa¿y³ siê, bo
jak szepn¹³ koledze po piórze  nie
wypada. A co na to odpowiada ks. Jan
Sochoñ? Jakie dylematy i wewnêtrzn¹ walkê musi znosiæ kap³an
pisz¹cy wiersze, eseje czy recenzje i
czy w ogóle wypada narzucaæ siê
swoim wiernym ekspresj¹ literack¹,
skoro ma od tego ambonê? Na te i
wiele innych pytañ Czytelnik znajdzie odpowied w rozmowie zatytu³owanej Nie jestem najlepszym ksiêdzem. W £abuziu nie brakuje
oczywicie dawki poezji ani sta³ej ju¿
korespondencji literackiej.
Na zakoñczenie proponujê lekturê tekstu z cyklu Piórem i batem
autorstwa Lecha M. Jakóba zatytu³owanego mieræ. Ten jedyny egzamin, którego nie mo¿na oblaæ jest
wci¹¿ tematem tabu w rozmowach
powszechnych. A jak mieræ przedstawiana jest w literaturze, dzie³ach
sztuki i jak zapatrywali siê na ni¹
wielcy twórcy i filozofowie? Jakie s¹
motywy mierci samobójczej? Byæ
mo¿e Czytelnik znajdzie odpowiedzi
na te pytania po lekturze artyku³u, byæ
mo¿e zastanowi siê nad w³asnym
¿yciem i postrzeganiem mierci, która dla jednych jest kresem, dla innych
bram¹ do lepszego wiata.
Przypominamy, ¿e kolejne wydanie £abuzia jest jubileuszowe.
To pismo literackie jest z nami ju¿
od 15 lat!
(r)
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Gimnazjum w £obzie ma trzech laureatów
konkursów przedmiotowych
Ka¿dego roku Zachodniopomorskie Kuratorium Owiaty w Szczecinie organizuje konkursy przedmiotowe, których celem jest motywowanie
szkó³ do podejmowania ró¿nych dzia³añ w zakresie pracy z uczniem zdolnym, a tak¿e wspomaganie uczniów
w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejêtnoci oraz
przygotowanie ich do nauki w szko³ach wy¿szego typu. Ka¿dego roku
uczniowie Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie bior¹ udzia³ gimnazjów tych konkursach, zdobywaj¹c tytu³y laureatów gimnazjów finalistów.
W roku szkolnym 2006/2007 kuratorium zorganizowa³o dla uczniów
gimnazjów nastêpuj¹ce konkursy:
· Konkurs z Jêzyka Polskiego z
Elementami Wiedzy o Sztuce,
· Konkurs Matematyczny,
· Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii,
· Konkurs Chemiczny,
· Konkurs Biologiczny,
· Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Spo³eczeñstwie,
· Konkurs Geograficzny,

·

Konkurs Wiedzy
Informatycznej.
Udzia³ uczniów w konkursach
jest dobrowolny. Ka¿dy konkurs
przeprowadza siê na trzech stopniach: eliminacje szkolne, rejonowe
i wojewódzkie. Laureatowi etapu
wojewódzkiego konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów
przys³uguj¹ nastêpuj¹ce uprawnienia: otrzymuje celuj¹c¹ ocenê klasyfikacyjn¹ koñcoworoczn¹ z przedmiotów objêtych konkursem, jest
zwolniony odpowiednio z czêci humanistycznej lub matematyczno 
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i jest przyjmowany do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej niezale¿nie od kryteriów ustalonych w
danej szkole.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie doskonal¹
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoci nie tylko na zajêciach lekcyjnych, ale tak¿e
pozalekcyjnych, prowadzonych z
du¿ym zaanga¿owaniem, najczêciej spo³ecznie, przez nauczycieli
naszej szko³y. Wyk³adnikiem sumiennej pracy zarówno uczniów, jak

i nauczycieli, s¹ czo³owe lokaty zajmowane corocznie przez reprezentantów naszej szko³y w konkursach
przedmiotowych
W tym roku szkolnym gimnazjum w £obzie mo¿e pochwaliæ siê
trzema laureatami konkursów przedmiotowych. Justyna Kmieæ, przygotowywana przez mgr Ewê Pop³awsk¹, zosta³a laureatk¹ Konkursu
Historycznego z Elementami Wiedzy o Spo³eczeñstwie. Laureatami
Konkursu Geograficznego zostali

Justyna Kmieæ i Igor Rosiñski, przygotowywani przez mgr Mariolê
£owkiet. Tytu³ laureata konkursu
przedmiotowego to najwiêkszy zaszczyt w uczniowskiej karierze.
Dochodzi siê do niego wytê¿on¹ i
systematyczn¹ prac¹. To przede
wszystkim praca uczniów, ale nie
odnieliby sukcesu, gdyby nie fachowa merytoryczna i metodyczna pomoc nauczycieli, ich zaanga¿owanie
i wsparcie. Gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów. (sz)

Pierwsi absolwenci opucili szko³ê
W ubieg³y pi¹tek w Prywatnym Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych mia³o miejsce uroczyste wrêczenie wiadectw szkolnych. Nale¿y dodaæ, ¿e to by³ pierwszy rocznik, który
opuci³ mury niedawno powsta³ej szko³y. Absolwenci po trzech latach nauki
odbierali wiadectwa z r¹k w³acicieli
szko³y: Katarzyny Kur³owicz i Zygmunta Helanda. Na uroczystoci by³a
te¿ obecna dyrektor szko³y Katarzyna
B³aszczyk, a tak¿e nauczyciele.
Po oficjalnej czêci by³ poczêstunek zorganizowany przez uczniów.
Przy ciecie i kawie o¿y³y wspomnienia
z minionych lat spêdzonych razem.
Wielu absolwentów zamierza kontynuowaæ naukê. Niektórzy wybieraj¹ siê na
studia, inni na pewno znajd¹ co dla
siebie z oferty szko³y. Wed³ug zapewnieñ w³aciciela szko³y, podczas tych
wakacji ma byæ nabór na dziewiêæ nowych kierunków studium.
Marcin Horbacz
REKLAMA
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PO¯EGNALIMY
(RESKO) Ta wiadomoæ lotem
b³yskawicy w czwartek po
po³udniu obieg³a ca³y powiat 
Jan Olszewski nie ¿yje. Zgin¹³
potr¹cony przez auto. To by³
szok, bo jeszcze dzieñ
wczeniej wielu widzia³o
go i rozmawia³o z nim na sesji
rady powiatu. W sobotê
¿egna³y go t³umy w kociele
i na reskim cmentarzu.
By³ najd³u¿ej urzêduj¹cym
w³odarzem Reska, najpierw
jako naczelnik, póniej przez
trzy kadencje by³ burmistrzem.
Od koñca ubieg³ego roku
pracowa³ w starostwie jako
cz³onek zarz¹du powiatu.
Do tragicznego zdarzenia dosz³o w czwartek, 26 kwietnia br.
oko³o godz. 17:35, na drodze nr 152
(Resko  Starogard). Tu¿ przed Starogardem, jad¹c od strony Reska,
jest skrzy¿owanie dróg, w lewo na
Sosnowo, w prawo na £agiewniki.
Dok³adnie w tym miejscu dosz³o do
wypadku. Jak nam powiedzia³ obecny burmistrz Arkadiusz Czerwiñski,
który pracowa³ przez minion¹ kadencjê z ówczesnym burmistrzem

Janem Olszewskim, czêsto jedzi³
on rowerem okolicznymi drogami
dla zdrowia.
Gdy doje¿d¿a³ do skrzy¿owania
jecha³y za nim trzy samochody marki jeep z Niemiec. Dwa auta minê³y
rowerzystê. Gdy przejecha³y, rowerzysta skrêci³ w lewo, do Sosnowa.
W tym momencie uderzy³ go trzeci
samochód, Land Rower, którym
kierowa³ Andrea R., W³och zamieszka³y w Niemczech. Jan Olszewski w wyniku uderzenia i doznanych wielonarz¹dowych obra¿eñ cia³a zmar³ na miejscu.
Stoj¹cy przy drodze wiadkowie
twierdz¹, ¿e Jan Olszewski da³ znak
rêk¹, ¿e skrêca. Zatrzymany kierowca twierdzi, ¿e rowerzysta nie dawa³
¿adnego znaku. Mimo wszystko
obci¹¿a go to, ¿e wykona³ manewr
wyprzedzania na skrzy¿owaniu,
pomimo, ¿e by³a tam podwójna linia
ci¹g³a. Kierowca jeepa by³ trzewy.
Wszystkie trzy auta zatrzyma³y siê
po wypadku, do przybycia policji.
Kierowca zosta³ zatrzymany na 72
godz. Jak nam powiedzia³ rzecznik
prasowy KPP w £obzie Robert Kazienko, policja wnioskowa³a o
areszt obawiaj¹c siê, ¿e kierowca
bêd¹cy obywatelem obcego kraju
mo¿e wyjechaæ i nie stawiaæ siê w
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JANA OLSZEWSKIEGO
s¹dzie. S¹d Rejonowy w £obzie
wyznaczy³ zatrzymanemu 100 tysiêcy z³otych kaucji. W przypadku
jej nie wp³acenia trafi on do aresztu
w Nowogardzie.
Pogrzeb odby³ siê w sobotê. Jana
Olszewskiego ¿egna³y t³umy mieszkañców, rodzina, pracownicy urzêdu miejskiego, ró¿nych instytucji,
samorz¹dowcy z ca³ego powiatu.
Pogrzeb rozpoczê³a Msza w. w reskim kociele. Trumnê ze zw³okami
wyprowadzili urzêdnicy, w tym burmistrz Arkadiusz Czerwiñski. Z³o¿ono j¹ na katafalku przed urzêdem,
i by³o to symboliczne po¿egnanie
urzêdu z Janem Olszewskim.
¯egnali go pracownicy i burmistrz
Czerwiñski, z którymi pracowa³
wiele lat.
- Los by³ dla niego okrutny. Gdy
wszyscy radni podnieli rêce, za
tym, ¿eby pozytywnie zaopiniowaæ
wniosek o udzielenie absolutorium
burmistrzowi, on w tym czasie doje¿d¿a³ do swojego ostatniego
skrzy¿owania. Potrzeba czasu, aby
z dystansem, obiektywnie, doceniæ
jego wspania³y dorobek. My, pracownicy jego urzêdu, jego pracownicy, chcemy dzi podziêkowaæ za

to, co dla nas zrobi³. By³ dla nas
sprawiedliwym szefem i ¿yczliwym
przyjacielem. Ka¿dy, którego droga
przesz³a przez urz¹d, ma mu co do
zawdziêczenia. Nauczy³ mnie, i
chyba nie tylko mnie, jak pracowaæ,
¿e celem jest to, aby wszyscy mieszkañcy byli dumni, ¿e s¹ mieszkañcami Ziemi Reskiej. On zawsze powtarza³  jestem dumny, ¿e jestem
reskowianinem. - mówi³ burmistrz
Czerwiñski przed urzêdem.
Póniej wszyscy wyruszyli na
cmentarz na wzgórzu. Trumnê na
zmianê nieli stra¿acy, pracownicy
reskiego Nadlenictwa, sportowcy z
klubu Mewa, którego Jan Olszewski
niedawno zosta³ prezesem. By³y
sztandary organizacji, szli gimnazjalici, którzy rozpoczêli naukê w
nowym gimnazjum wybudowanym
przez burmistrza Olszewskiego, szli
radni rady miejskiej i rady powiatu,
starostowie Antoni Gutkowski i
Halina Szymañska, burmistrzowie
gmin powiatu, obecni i byli, wójt
Radowa Ma³ego, komendanci policji i policjanci, przyjaciele, znajomi...
- Wszystkim, którzy wziêli
udzia³ w tej ¿a³obnej uroczystoci
odprowadzenia na miejsce spoczynku zmar³ego Jana, w imieniu

rodziny sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ. - powiedzia³ nad grobem proboszcz Tadeusz Uszkiewicz. W
imieniu pracowników i samorz¹dowców zmar³ego po¿egna³ Adam
Szatkowski oraz starosta Antoni
Gutkowski.

- Non omnis moriar  nie wszystek umar³e  powiedzia³ Adam
Szatkowski. - Pozostawi³e nam
piêkne dzie³a twego umys³u, twórczej zaanga¿owanej pracy dla dobra
wspólnego.
Kazimierz Rynkiewicz

OG£OSZENIA
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OG£OSZENIE
O PRZETARGU

OG£OSZENIE
O PRZETARGU

Na podstawie art. 13, ust. 1, art. 37, ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami / Dz. U. z 2004r., Nr
261, poz. 2603 z póniejszymi zmianami/ oraz Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci /Dz. U.
Nr 207, poz. 2108/

Burmistrz Dobrej

Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanych nieuzbrojonych po³o¿onych w obrêbie miasta
Dobra

Burmistrz Dobrej

Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanych nieuzbrojonych po³o¿onych w obrêbie miasta
Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹ dzia³ki budowlane, niezabudowane, nieuzbrojone, w ewidencji gruntów oznaczone numerami 64/30, 64/34,
po³o¿one przy ulicy 3 Maja w Dobrej. Nieruchomoci posiadaj¹ ksi¹gê
wieczyst¹ nr 21281 i nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przeznaczenie nieruchomoci okrelone w Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dobra zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
Post¹pienie  nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê
O wysokoci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w wysokoci 22%
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóniej do dnia 25 maja 2007
roku do godziny 1400 .
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu
30 maja 2007r, rozpoczêcie o godzinie 1000 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomoci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia
przetargu.
Nale¿noæ za nabycie nieruchomoci wp³aca siê najpóniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dorota Kisiel

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
* dzia³ki budowlane, niezabudowane, nieuzbrojone, przeznaczone w
SUiKZP miasta Dobra- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
po³o¿one przy ulicy 3 Maja w Dobrej, w ewidencji gruntów oznaczone
numerami 684 - ksiêgi wieczystej brak, 315/4 -posiada ksiegê wieczyst¹
nr 27276,
* dzia³ki rolne niezabudowane czêciowo uzbrojone, przeznaczone w
SUiKZP miasta Dobra pod budownictwo mieszkaniowe, po³o¿one przy
ulicy Bema w Dobrej, oznaczone numerami 18/4 i 18/5  ksiêga wieczysta
nr 19207,
* dzia³ka zabudowana-budynkiem gospodarczym oznaczona w ewidencji gruntów nr 247- obrêb Wojtaszyce posiada ksiêgê wieczyst¹ nr 21159,
przeznaczenie dzia³ki w SUiKZP gminy Dobra -produkcyjno-us³ugowe.
W/w nieruchomoci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie  nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê
O wysokoci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokoci 22%
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóniej do
dnia 25 maja 2007 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 30 maja 2007r, rozpoczêcie o godzinie 11 00 w
pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomoci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra
przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium
nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noæ za nabycie nieruchomoci wp³aca siê najpóniej
w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe
pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dorota Kisiel

INFORMACJE
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Radna Pilecka
nie przeprosi
(£OBEZ) W czasie
wolnych wniosków na rodowej sesji rady powiatu
ponownie zosta³a poruszona kwestia rzekomego spo¿ywania alkoholu w niektórych sklepach. Przewodnicz¹cy rady Marek Kubacki
odczyta³ list pañstwa Szostaków, w³acicieli sklepu
przy ulicy Konopnickiej,
domagaj¹cych siê przeprosin od radnej El¿biety Pileckiej, która na poprzedniej
sesji stwierdzi³a, ¿e na terenie ich sklepu spo¿ywany
jest alkohol.
W odpowiedzi radna
stwierdzi³a, ¿e nie ma zamiaru przeprosiæ.
- O zajêcie siê t¹ spraw¹
zosta³am poproszona przez
pana burmistrza i stra¿
miejsk¹  stwierdzi³a radna.
 Chcia³abym równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
nie jest to ogródek piwny  jak napisa³ to Tygodnik £obeski  ale
komórka piwna, a udzielanie terenu
REKLAMA
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W Radowie Ma³ym
dzia³a przedszkole

(RADOWO MA£E) W Radowie
Ma³ym uruchomione zosta³o przedszkole. Na ten cel zaadaptowano budyneczek
przy szkole. W rozpoczêciu jego dzia³alnoci pomog³a Fundacja Owiatowa.
W gminie Radowo Ma³e dzia³aj¹
ju¿ dwa przedszkola! Pierwsze powsta³o
w Siedlicach i tutaj równie¿ pomog³a
Fundacja Owiatowa z Warszawy. Fundacja finansuje koszt nauczyciela prowa-

pomieszczeñ sklepowych jest niezgodne z prawem.
Radna zapowiedzia³a, ¿e bêdzie
badaæ sprawê.
(gp)

dz¹cego oraz dofinansowuje czêæ wyposa¿enia. Jednak program Fundacji zak³ada wspó³finansowanie tylko do koñca
tego roku. Póniej gmina bêdzie musia³a
wzi¹æ wszystkie koszty na siebie.
- Przedszkole na wsi to krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci  mówi dyrektor Zespo³u Szkó³ w
Radowie Ma³ym Ewa Radanowicz.
W Radowie Ma³ym do placówki
uczêszcza 23 dzieci. Opiekuje siê
nimi pani Joanna Ma³y. Z zewn¹trz
budyneczek jest jeszcze ma³o estetyczny, bo trwa remont, ale wewn¹trz
jest ju¿ urz¹dzony i robi du¿e wra¿enie. Jak widaæ, przedszkole ma du¿e
powodzenie.
KAR
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POWIATOM TAK
List do redakcji

Byæ mo¿e taki dylemat rodzi siê wród Czytelników ledz¹cych dyskusjê zainicjowan¹
na ³amach T£ przez redaktora
Rynkiewicza. Zapewne te¿
trudno jest im jednoznacznie
oceniæ racje za i przeciw, które
z ca³¹ pewnoci¹ s¹ podzielone.
Tym bardziej, ¿e nigdy nie jest
tak by mo¿na powiedzieæ, ¿e
dzie³o jest doskona³e i skoñczone, a w szczególnoci tak m³ode
jak powiat ³obeski. Niestety rzeczywistoæ jest bardzo skomplikowana i równie bardzo wymagaj¹ca. Na pewno w
przedmiocie tej dyskusji mo¿na stwierdziæ jedno: powiat ³obeski bezsprzecznie jest dobrym przyk³adem skutecznoci dzia³ania tych, którzy nie tylko potrafi¹, ale te¿ chc¹ . Mo¿na zrozumieæ, ¿e dziennikarz wyra¿a sceptyczn¹
opiniê o funkcjonowaniu w³adz samorz¹dowych powiatu, ale nie mo¿na nie
zauwa¿yæ, ¿e powo³anie do ¿ycia powiatu ³obeskiego to owoc dzia³añ tych¿e, a co za tym idzie utworzenie w
£obzie nowych instytucji, takich jak
orodek dokumentacji geodezyjnej czy
wydzia³ ksi¹g wieczystych, co z kolei
zdecydowanie poprawi³y dostêpnoæ
tego rodzaju us³ug dla mieszkañców
£obza i okolicznych gmin. Zapewne w
wiadomoci spo³ecznej ju¿ kurz zapomnienia pokry³ problemy wynikaj¹ce z
koniecznoci  nierzadko kilkuletniego
 oczekiwania na rozstrzygniêcia w
wydziale ksi¹g wieczystych stargardzkiego s¹du?
Pisz¹c o powiatowych samorz¹dowcach mo¿na doszukiwaæ siê ich win
i zaniechañ, prawdziwych b¹d domniemanych. Lecz oceny te zawsze
bêd¹ mocno w¹tpliwe i nieprzydatne z
punktu widzenia okrelenia zasadnoci
istnienia powiatów. Mo¿e dla jednych
droga Resko  Wêgorzyno jest niepotrzebna, ale z równym stopniem prawdopodobieñstwa mo¿na rzec, ¿e dla
innych równie niepotrzebna jest droga
Rynowo  £obez. Tylko co z tych
stwierdzeñ wynika? Tego rodzaju dyskusja prowadzi w lep¹ uliczkê. Tak
samo jak podwa¿anie celowoci budowy nowej siedziby dla geodezji. Potrzeby s¹ liczne i du¿e, lecz mo¿liwoci finansowe ich zaspokajania s¹ mocno
ograniczone. I tak na przyk³ad nie ka¿da
inwestycja drogowa ma równe szanse
na pozyskanie dofinansowanie. Wa¿kim argumentem w ubieganiu siê o
unijne pieni¹dze jest udowodnienie, ¿e
projektowana inwestycja ma istotne
znaczenie tak lokalne, jak i regionalne.
A takie znaczenie w powiecie maj¹
dwie drogi: Resko  Wêgorzyno i Resko  £osonica. Decyzj¹  nazwijmy to
polityczn¹  w³adz powiatu by³o to, ¿e
w pierwszej kolejnoci przyst¹piono do
przebudowy drogi Resko  Wêgorzyno. Ale te¿ taka jest polityka. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e powiatowi
w³odarze podejmuj¹ trudne decyzje i
wyzwania, a nastêpnie skutecznie je re-

alizuj¹. Trudno oczekiwaæ, ¿e wszystkim akurat te decyzje przypadn¹ do
gustu. Polityka to nie wybieg dla modelek gdzie g³ównym celem jest przypodobanie siê gustom widzów, o czym
chyba zbyt czêsto zapominamy.
A Powiatowy Orodek Geodezyjno  Kartograficzny? Czy potrzebna jest ta inwestycja? Po pierwsze  jego obecna siedziba jest uci¹¿liwie ciasna i dzier¿awiona. I choæ
nie ma tam wystarczaj¹cych warunków dla obs³ugi interesantów jest to
jeden z najlepiej prowadzonych
orodków w województwie. Po drugie  przebudowa budynków po stra¿y po¿arnej na potrzeby geodezji
zostanie sfinansowana ze rodków
funduszu geodezyjnego, którego nie
mo¿na wykorzystaæ na inny cel ni¿
na utrzymanie i modernizacjê zasobu geodezyjnego. Tych pieniêdzy nie
mo¿na wydaæ np. na edukacjê czy
ochronê zdrowia. Natomiast dziêki
istnieniu powiatu wzbogac¹ one nasze rodowisko, a nie np. stargardzkie. Ponadto mo¿na te¿ mieæ nadziejê, ¿e zasil¹ lokalny rynek us³ug budowlanych. I to te¿ jest optymistyczny akcent tej sytuacji.
Trudno te¿ mieæ pretensje do
CIS-u czy PUP-u o to, ¿e niemal¿e
perfekcyjnie opanowa³y system skutecznego pozyskiwania pieniêdzy na
rzecz aktywizacji osób trwale bezrobotnych. Oczywicie mo¿na mieæ zastrze¿enia, i to ca³kowicie zasadnie,
do organizacji ma³o sensownych robót publicznych, mo¿na krytykowaæ
system kierowania osób bezrobotnych do pracy w firmach, ale te¿ takie
s¹ regulacje prawne obowi¹zuj¹ce w
ca³ym kraju. Grzechem by³oby nie
siêgaæ po pieni¹dze, które s¹ do
wziêcia w obecnym systemie.
Mo¿na tak bez koñca razy zadawaæ
i odpieraæ powoduj¹c tym samym
wzrost emocji, a nieraz powstawanie
niepotrzebnych animozji, nie zbli¿aj¹c siê przy tym nawet do sedna problemu. A istot¹ sprawy jest chyba to, ¿e
dzi nierzadko poddaje siê w w¹tpliwoæ sens istnienia powiatów w ogóle.
Na ten problem nale¿y jednak spojrzeæ
z punktu widzenia sprawnoci funkcjonowania pañstwa z uwzglêdnieniem tego istotnego faktu, i¿ utworzenie samorz¹dów terytorialnych by³o i
jest fundamentem transformacji ustrojowej naszego kraju. Centralistyczny
system socjalistyczny zbankrutowa³
pozostawiaj¹c po sobie wyj¹tkowo nie
sprawne instytucje i ogromnie zaniedban¹ infrastrukturê. Jak wiat wiatem pañstwa rozwija³y siê i bogaci³y
aktywnoci¹ swoich obywateli. Od tej
zasady nie ma odstêpstwa. A jej fundamentem jest regu³a, ¿e to, co dla zaspokajania potrzeb spo³ecznych mo¿na
zorganizowaæ lokalnie, nale¿y oddaæ
we w³adanie samorz¹dom lokalnym.
Oczywistym jest, ¿e nie wszystko w
tym wzglêdzie dzieje siê tak dobrze jak
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A MO¯E NIE?

bymy tego oczekiwali. Przyk³adem
mo¿e byæ s³u¿ba zdrowia. W rêce powiatów przekazano decyzje dotycz¹ce
organizacji czêci opieki zdrowotnej.
To b³¹d, choæ mo¿na zrozumieæ, ¿e
rz¹d potrzebowa³ w tym wzglêdzie pomocy, a mo¿e wrêcz wyrêczenia go z
tej bardzo trudnej operacji. To jest
z³udne za³o¿enie, bowiem b³¹d tkwi w
tym, ¿e powiat nie tylko nie finansuje
ze swojego skromnego bud¿etu przychodni i szpitali, a wrêcz nie ma prawa
tego robiæ. Zadanie to spe³nia Narodowy Fundusz Zdrowia. A wiêc co tu powiat ma do roboty? Co najwy¿ej pe³ni
funkcjê pracodawcy dla dyrektora
ZOZ-u. W tej sytuacji nie ma ¿adnych
szans na to, ¿e powiaty zreformuj¹ i
uzdrowi¹ polsk¹ s³u¿bê zdrowia. Tego
nie da siê zrobiæ z poziomu powiatu,
bo np. sieæ i rodzaj us³ug szpitalnych
mo¿na okreliæ jedynie z poziomu województwa. Chocia¿ paradoksalnie, to
w³anie powiat ³obeski jest przyk³adem praktycznie ca³kowicie zreformowanej ju¿ i dobrze dzia³aj¹cej s³u¿by zdrowia.
Koniecznoæ istnienia powiatów
znajduje uzasadnienie w przekazaniu
lokalnym spo³ecznociom wiêkszoci tych zadañ, które mo¿na i powinno

siê realizowaæ na tym poziomie. Argument ten nabiera szczególnego
znaczenia je¿eli uwzglêdni siê fakt
niemal¿e ca³kowitego zniszczenia
aktywnoci obywatelskiej. Powiat
³obeski jest dobrym przyk³adem jak
spo³ecznoæ lokalna potrafi w³asn¹
aktywnoci¹ organizowaæ siê dla dobra wspólnego. Szereg us³ug wiadczonych mieszkañcom przez instytucje powiatu ³obeskiego jest bardzo
dobrze oceniana na tle innych jednostek województwa zachodniopomorskiego. Istnienie powiatu to tak¿e
znakomita p³aszczyzna integracji i
upodmiotowienia spo³ecznoci przekraczaj¹cych granice gmin. W tym
kontekcie jak¿e inaczej, jak¿e pozytywnie brzmi pojêcie: Ziemia £obeska. Rol¹ powiatu jest wzmacnianie
lokalnej to¿samoci poprzez wzbogacanie wiêzi miêdzygminnych i promowanie wspólnych wartoci. Podwaliny pod wype³nianie tego rodzaju
funkcji zosta³y w powiecie stworzone
w ubieg³ej kadencji. Teraz jest czas na
ich doskonalenie i rozwój. I jest tu
jeszcze bardzo wiele do zrobienia, i o
tym oczywicie warto prowadziæ publiczn¹ debatê.
Ryszard Brodziñski
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Sprzedam: mieszkanie w bloku w
Ostrzycy -10 km od Nowogardu.
Cena 40.000 z³, 2 pokoje. Tel. 692
141 969.

n Samodzielne mieszkanie do wynajêcia w £obzie Tel.091 39 731 48

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

n Sprzedam mieszkanie na wsi - Sienno Dolne, 37 mkw., 2-pokojowe. Cena
do uzgodnienia. Tel 607 684 567.

n Spzedam ceglê i dachówkê rozbiórkow¹. Tel 507 082 913,

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.

n Sprzedam tanio pianino, gwarancja, transport gratis. Tel. 0601
587 438

n Sprzedam kawalerkê w Resku.
Tel 781 933 616

n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438

n Sprzedam 2 mieszkania w Resku.
Tel. 091 395 12 22.
n Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 z³. Tel. 692 141 969
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.

n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348
840.
n Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54, 500
781 267.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

n Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnociowe w Drawsku Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piêtro, 56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, ³azienka z wc, balkon, zadbane, standard podwy¿szony - okna pcv, panele, g³adzie,
glazura, terakota. Cena 100 000
z³ do negocjacji. Tel. 094 363 22
42, 0 889 588 671.

n Sprzedam psy rasy owczarek
niemiecki - suczki z rodowodem,
2 miesiêczne, cena 350 z³, rodzice na miejscu. Tel. 604 911 055,
696 593 304

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

n Dom oraz budynki gospodarcze
sprzedam w Zagórzycach tel. 091
39 731 48
n Sprzedam pawilon handlowy na
targowisku w £obzie. Tel. 695 427
151.

INNE

n Kupie kawalerkê na terenie
£obza. Tel 397 6769, 661 719 589

NIERUCHOMOCI

n Przedszkole zatrudni przedszkolankê, nauczyciela jêzyka angielskiego, osobê do prowadzenia zajêæ muzycznych, plastycznych i ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263

n Sprzedam w Wêgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze +
dzia³ka budowlana 20 ar. i 16 ar.
ogrodu, Cena 50 000 z³. Tel. 885
187 065.

n Przyjmê mê¿czyznê do pracy le-

n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

galnej w Niemczech - praca przy koniach. Mile widziane podstawy jêzyka niemieckiego. Wiek 30-50 lat.
Tel. 091 39 11 905, 603 435 769
n Elektryka przyjmê - wymagana
znajomoæ monta¿u domofonów.
Tel. 696 757 393 po 18.

n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.
n OW Jantar w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

n Kupiê Nysa, ¿uk, Polonez, Mercedes 123 - gotówka. Dojazd. Tel. 691
794 996.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866
n Sprzedam domek w miejscowoci Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek o powierzchni 0,05a, w zabudowie szeregowej. Cena 37 000 z³.
Tel. 501 570 462, 886 635 084.
n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum
Gryfic. I - piêrto, powierzchnia
u¿ytkowa 30 mkw. - 2 pomieszczenia + ³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421
308.

US£UGI
n Wykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metod¹ ¿elow¹, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732
267.

Reklama w gazecie

091 397 37 30
wppp1@wp.pl
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S³odkie s¹ owoce ciê¿kiej pracy ...
Zespó³ Szkó³ im. T. Kociuszki w £obzie wicemistrzem fina³u Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce Siatkowej Ch³opców
Wszystko zaczê³o siê
1 wrzenia 2000 r., kiedy
wie¿o po ukoñczonych
studiach rozpocz¹³em
pracê w ³obeskim Zespole
Szkó³ im. T. Kociuszki
jako nauczyciel
wychowania fizycznego.
Od wielu lat interesowa³em siê
pi³k¹ siatkow¹, któr¹ uprawia³em
najpierw jako uczeñ Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie, a póniej jako
uczeñ ³obeskiego liceum. Przez
pierwsze lata pracy korzysta³em z
dowiadczeñ starszych kolegów, opiera³em siê o dru¿ynê prowadzon¹ pocz¹tkowo przez studenta IKF US Arkadiusza Siwiñskiego, który rozpocz¹³ systematyczn¹ pracê z dru¿yn¹
szkoln¹ w pi³ce siatkowej. W sezonie
2002/2003 uda³o mi siê przy pomocy
Arka zachêciæ uczniów i ich rodziców
do zg³oszenia dru¿yny do rozgrywek
III Ligi Pi³ki Siatkowej Województwa
Zachodniopomorskiego w kategorii
junior i senior. Zespó³ gra³ w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Dro¿d¿ewski Marek
Jab³oñski Piotr
Reimer Mariusz
Rorata Pawe³
Kowalczyk Grzegorz
Bas Marcin
Witas £ukasz
Mê¿yñski Marcin
Pawlusiñski Sebastian
Wróblewski Grzegorz
Kolenikow Wojciech
Kolenikow Bartosz
Zieniuk Jakub
B³awzdziewicz Filip
Winiarski Pawe³
Trenerzy pracuj¹cy z m³odzie¿¹
Marcin Æwik³a
Waldemar Winiarski
Arkadiusz Siwiñski
Dominik Sola
W kategorii seniorskiej zespó³
pod nazw¹ MKS OLIMP zaj¹³ VI
miejsce, za w sezonie 2003/2004
juniorzy MKS Olimp uplasowali siê
na V miejscu w województwie.
Tak d³ugi wstêp ma swoje uzasadnienie, gdy¿ ww. dali podstawy obecnej dru¿ynie ³obeskiego Zespo³u
Szkó³. Wystarczy porównaæ nazwiska: w reprezentacyjnej dru¿ynie jest
trzech braci poprzednich zawodników. Oto sk³ad obecnej dru¿yny ZS
£obez:
Witas Mateusz
kl. III D
Sola Tomasz
kl. III C
Czerniawski Erwin
kl. III A
Wielgus Karol
kl. III A
Kordyl Piotr
kl. III B LP
Wo³oszyn Micha³
kl. III A
Ulan Piotr
kl. II A

Wadas Tomasz
kl. II A
Korniluk Konrad
kl. II A
Rorata Tomasz
kl. II A
Kordyl Szymon
kl. I B
Iskra Pawe³
kl. I A
Ulan Micha³
kl. I D
Najwiêkszym dotychczasowym
sukcesem dru¿yny by³ udzia³ w eliminacjach wojewódzkich Pucharu Polski, w których uplasowa³a siê na III
miejscu. Gra³a wówczas w sk³adzie:
Rorata Pawe³
Kowalczyk Grzegorz
Witas £ukasz
Pawlusiñski Sebastian
Wróblewski Grzegorz
Winiarski Pawe³
Szymañski Piotr
Szczepañski Piotr (zg³oszony
kontuzjowany)
Kowalewski £ukasz (zg³oszony
kontuzjowany)
Kordyl Piotr
Dorawa Tomasz
Witas Mateusz
Sola Tomasz
Po tym niew¹tpliwym sukcesie dru¿yna szkolna ze zmiennym szczêciem
wystêpowa³a w zawodach szczebla regionalnego wojewódzkiej Licealiady,
zajmuj¹c miejsca od III i IV, a¿ do roku
obecnego, kiedy to 13 kwietnia 2007 r.
dru¿yna Zespo³u Szkó³ wygra³a ze zdecydowan¹ przewag¹ Mistrzostwa Regionu w Pi³ce Siatkowej Ch³opców
oraz zdoby³a tym samym awans do Fina³u Wojewódzkiego Licealiady
Ch³opców w Pi³ce Siatkowej, odbywaj¹cego siê 23 kwietnia 2007 r. w winoujciu. W tegorocznym turnieju uplasowa³a siê na II miejscu w województwie
zachodniopomorskim, ulegaj¹c jedynie zespo³owi gospodarzy 2:0 (w setach
do 23 i do 19 pkt.).

Nasza podró¿ na fina³ do winoujcia rozpoczê³a siê o 7.00. Na miejscu, po krótkim spotkaniu organizacyjnym, wylosowano pary pó³fina³owe. Gospodarz wylosowa³ mecz z
dru¿yn¹ z Pyrzyc, za my  z zespo³em ze S³awna. Pierwszy mecz toczy³
siê w zaciêtej atmosferze, jednak lepsi okazali siê siatkarze ze winoujcia, którzy wygrali 2:0 w setach (do
20 i 19 pkt.). Drugi pojedynek pó³fina³owy miêdzy £obzem i S³awnem
zacz¹³ siê le dla naszej dru¿yny, poniewa¿ po wyrównanym pocz¹tku
³obescy licealici pope³nili a¿ 6 b³êdów zagrywki i do stanu 16:14 przegrywali. Po przerwie taktycznej (czas
dla trenera na rozmowê z zespo³em)
w grze widaæ by³o ponownie skupienie i koncentracjê, i to przeciwnicy
zaczêli pope³niaæ b³êdy. Wtedy na zagrywce stan¹³ Tomek Sola, który popisa³ siê seri¹ udanych serwisów. Od
stanu 16:16 nasz zespó³ przej¹³ inicjatywê na boisku i nie odda³ jej do
koñca seta, wygrywaj¹c go 25:21.
Kolejny set w wykonaniu naszych
uczniów to wrêcz koncertowa gra
Mateusza Witasa, rozgrywaj¹cego,
który bardzo dok³adnie obs³ugiwa³
pi³kami wszystkich zawodników. W
ataku brylowali Piotr Kordyl, Erwin
Czerniawski, Tomek Wadas, Piotr
Ulan oraz Karol Wielgus.
W tym momencie warto opisaæ
jedn¹ z akcji rozegranych p³asko do
skrzyd³a przez Mateusza, a skoñczon¹ atakiem Piotra Kordyla po prostej w 3-4 metr boiska. Akcja ta wzbudzi³a ogromny aplauz publicznoci,
która przez moment skandowa³a nazwisko naszego zbijaj¹cego. Podobnych akcji by³o od tej pory du¿o, a¿ do
krótkiej wykonanej ze rodka przez

leworêcznego Erwina Czerniawskiego, który zmieci³ pi³kê przed lini¹ 3
m z prawej strony boiska. Ca³y drugi
set meczu ze S³awnem toczy³ siê pod
dyktando £obza. Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e nasza ekipa tylko dwa razy
pomyli³a siê na zagrywce, wygrywaj¹c seta wyranie 25:16, a ca³e spotkanie 2:0, zapewniaj¹c sobie grê w finale turnieju.
W meczu fina³owym zaczê³o siê le
 przegrywalimy ju¿ 2:8, jednak po
dwóch przerwach czasowych nasz zespó³ zdo³a³ wyrównaæ, a nawet obj¹æ
prowadzenie do stanu 21:20. Póniej
gra toczy³a siê punkt za punkt do stanu
23 :23, ale ostatnie dwa punkty zdobyli,
niestety, zawodnicy ze winoujcia.
Drugi set wyrównany by³ do 12 punktu,
za póniej gospodarze odskoczyli od
nas na bezpieczn¹ odleg³oæ 6 punktów,
co wystarczy³o im na wygranie tego seta
25:19 i ca³ego meczu 2:0.
Turniej Wojewódzkiej Licealiady
w Pi³ce Siatkowej Ch³opców w winoujciu zakoñczy³ siê nastêpuj¹co:
I miejsce: Zespó³ Szkó³ im.
Mieszka I w winoujciu
II miejsce: Zespó³ Szkó³ im. T.
Kociuszki w £obzie
III miejsce: Zespó³ Szkó³ w Pyrzycach
IV miejsce: Zespó³ Szkó³ Agroturystycznych w S³awnie
Wynik osi¹gniêty przez m³odzie¿
Zespo³u Szkó³ w £obzie, trenowanej
przez Marcina Æwik³ê, jest najwiêkszym osi¹gniêciem w pi³ce siatkowej
w historii ³obeskiego zespo³u. Ostatni
raz w finale wojewódzkim szko³a bra³a udzia³ 14 lat temu i uplasowa³a siê na
V miejscu w województwie. W tamtej
dru¿ynie na parkiecie wystêpowa³
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wtedy, jako uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie, m.in. Marcin
Æwik³a. Tak wiêc historia zatoczy³a
pe³ne ko³o, a uczniowie przeroli swojego nauczyciela. I to jest piêkne...
Nale¿y powiedzieæ, ¿e nasi
ch³opcy walczyli jak równy z równym pomimo faktu, i¿ w winoujciu wiêkszoæ zawodników gra w
juniorach w II Lidze Pi³ki Siatkowej,
reprezentuj¹c barwy klubu Maraton
winoujcie. A¿ strach pomyleæ,
jak graliby nasi ch³opcy, gdyby brali
udzia³ w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Pi³ki Siatkowej. Nasuwa siê
oczywisty wniosek: dobrze by by³o,
gdyby na bazie piêknej hali widowiskowo-sportowej powsta³ dobrze
zorganizowany klub pi³ki siatkowej,
stwarzaj¹cy szansê na rozwój naszej
zdolnej m³odzie¿y nie tyko w pi³ce
no¿nej, ale tak¿e w pi³ce siatkowej,
jak¿e popularnej, szczególnie po
sukcesach polskiej reprezentacji.
Nie mo¿na pomin¹æ roli, jak¹
odegrali nasi kibice z £obza, którzy
pomimo du¿ej odleg³oci (oko³o 130
km) w liczbie oko³o 40 osób dotarli do
winoujcia, aby nas wspieraæ g³onymi tr¹bami i olbrzymim bêbnem.
Nasi fani tak g³ono kibicowali, ¿e w
pewnym momencie musielimy ich
trochê uspokajaæ, ale to co dzia³o siê
po naszym pierwszym wygranym
meczu przesz³o najmielsze oczekiwania. Ca³a grupa kibiców skandowa³a gromkie: DZIÊKUJEMY! Atmosfera meczu przypomina³a mecze
Ligi wiatowej w katowickim
Spodku. Nie pozostaje nam nic innego, jak odwdziêczyæ siê naszym kibicom tym samym: Kochani! Ca³a dru¿yna ZS £obez wraz z trenerem serdecznie i gor¹co Wam DZIÊKUJÊ!
Dziêkujemy tak¿e Starostwu Powiatowemu i Radzie Rodziców ZS w
£obzie za przekazanie rodków na
nowe stroje dla dru¿yny.
Specjalne podziêkowania dla
Pana Zbigniewa Lisieckiego za to, ¿e
nauczy³ mnie kochaæ siatkówkê,
Panu Zdzis³awowi Bogdanowiczowi
za ogromne wsparcie dla wszystkich
grup wiekowych prowadzonych
przeze mnie, Panu Arkowi Siwiñskiemu za rozpoczêcie pracy z sekcj¹
pi³ki siatkowej w ³obeskim liceum,
Panu Dominikowi Soli za wspólne
prowadzenie dru¿yny kadetów i organizacjê dla nich zajêæ, Panu W³adys³awowi Kutyni za udostêpnienie sali
sportowej w trakcie wykupionego
przez swoj¹ grupê czasu na hali,
wszystkim Studentom za co tygodniowe sparingi z moj¹ grup¹ sportow¹, czym walnie przyczynili siê do
ich koñcowego sukcesu.
Oprócz dyplomu i pucharu ka¿dy
zawodnik otrzyma³ pami¹tkowy
srebrny medal mistrzostw, a nasi kibice dostali od organizatorów medal
za przepiêkne i kulturalne dopingowanie swojej dru¿yny. Mam nadziejê, ¿e ten sukces spowoduje rozkwit
pi³ki siatkowej w £obzie.
Trener wicemistrzów
województwa
Marcin Æwik³a
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Trampkarze - remis na rozpoczêcie ligi

Tu szlifuje siê talenty
WIATOWID £obez  RADOVIA Radowo Ma³e 3:3 (1:0)

W pi¹tek ruszy³a liga trampkarzy
grupy 5. W tej grupie graj¹ trzy zespo³u z naszego powiatu: wiatowid
£obez, Mewa Resko i Radovia Radowo Ma³e. Trampkarze to zaplecze
kadrowe dla juniorów i wstêpna selekcja najbardziej pi³karsko utalentowanych dzieci. Tutaj ucz¹ siê podstaw
gry i bardzo du¿o zale¿y, jak i czego
naucz¹ siê w³anie w tym wieku.
W pi¹tek na stadionie w £obzie
trampkarze wiatowida i Radovii
otworzyli sezon wiosenny. Dru¿yn¹
wiatowida opiekuje siê Stanis³aw
Przybylak, Radovi¹ Adrian Ma³y.
Dzieci gra³y dwa razy po 30 minut na
g³ównej p³ycie, co jest sporym wysi³kiem, ale nie oszczêdza³y siê i mecz
by³ zaciêty do koñcowego gwizdka.
W pierwszej po³owie przewa¿a³
wiatowid i schodzi³ do szatni z
przewag¹ jednej bramki. I choæ na
pocz¹tku drugiej po³owy Radovianie przyst¹pili do szturmu, to bramki strzelali ³obezianie, i to w ³adnym
stylu. Prowadzili ju¿ 3:0 i wydawa³o
siê, ¿e wygraj¹ wysoko. Radowianie, gdy szturmowali bramkê ³obezian nie potrafili wcisn¹æ pi³ki do
siatki. Lepiej im posz³o, gdy bronili
siê i grali z kontry. Trzy takie wypady uwieñczone zosta³y golami i
mecz zakoñczy³ siê remisem.
W mojej ocenie, bior¹c pod
uwagê wiek dzieci, mecz sta³ na dobrym poziomie. By³ rozgrywany w
szybkim tempie, ch³opcy byli przygotowani kondycyjnie, rozgrywali
akcje na ca³ej d³ugoci boiska, wielu prezentowa³o ju¿ niez³y poziom
techniczny i strzelecki.
KAR

Zespo³y zagra³y w sk³adach:

wiatowid: Patryk Borejszo,
Mateusz Smolich, Daniel Olejnik, Micha³ ¯abka, Artur Misztela, Bartek Sygnowski, Patryk
Pañka, Mateusz Hlib, Adam
G³ogowski, Robert Bogdañski,

Damian Mosi¹dz, Kamil Kulczyñski, Jacek Szabunia, Patryk Maciejewski, Kamil
£apuæ, £ukasz Su³kowski, Konrad Sobala, Kacper Kamiñski i
Mateusz Urbañski. Trener Stanis³aw Przybylak.
Radovia: £ukasz Adamczewski, Piotr Charowski, Sylwek Lewicki, Jakub Liptak,
Norbert Dobrzañski, Damian
Rak, £ukasz Kulczyñski, Norbert Machalski, Micha³ Tchórz,
Krzysiek G¹sior, Mateusz Kurek, Dawid Sulmiñski, Karol
Gêbka i Micha³ Kubot. Trener
Adrian Ma³y.

Tabela grupy 5 na rozpoczêcie
rundy wiosennej (bez uwzglêdnienia rozegranego meczu).
1. Polonia P³oty
5 13 28-5
2. wiatowid £obez
5 1113-5
3. Orze³ £o¿nica
5 9 14-12
4. Iskra Golczewo
5 6 19-24
5. Mewa Resko
5 4 6-20
6. Radovia Radowo Ma³e 5 0 0-14
Tabela grupy, w której graj¹ pozosta³e dwie nasze dru¿yny powiatowe.
1. Piast Chociwel
7 19 27-5
2. D¹brovia Stara D¹browa 7 16 32-10
3. Zorza Dobrzany
8 13 15-15
4. Sarmata Dobra
7 12 25-15
5. Promieñ Mosty
7 10 19-24
6. Masovia Maszewo 7 9 13-23
7. Ina Iñsko
7 3 8-23
8. Sparta Wêgorzyno
8 3 12-36

Sensacyjne zwyciêstwo wiatowida
Przed oddaniem gazety do druku
poznalimy trzy interesuj¹ce nas rozstrzygniêcia w lidze okrêgowej. Na boisku w Wêgorzynie dosz³o do sensacyjnego zwyciêstwa wiatowida nad miejscow¹ Spart¹. £obezianie wygrali 1:0,
po bramce Kamila Iwachniuka w pierwszej po³owie meczu i zdo³ali dowieæ
ten wynik do koñca. Mo¿na powiedzieæ,
¿e m³odoæ wygra³a z dowiadczeniem.
Sarmata w Dobrej bezbramkowo zremisowa³a z KP II Police i nie zmieni³o to

uk³adu na drugim i trzecim miejscu w
tabeli. wit wygra³ z Orkanem Suchañ
3:0 i umocni³ siê na pozycji lidera. Ina
Iñsko  Iskierka mierdnica 2:4. ZZPN
zaliczy³ walkowera na korzyæ Wichra w
odbytym tydzieñ temu meczu z Or³em
Prusinowo. Te trzy wyniki to dobre wiadomoci dla Mewy Resko, bo jej bezporedni konkurenci nie zdobyli punktów.
Mewa mo¿e je zdobyæ, ale o tym dowiemy siê w rodê, bo Mewa na ten dzieñ
prze³o¿y³a mecz z Wichrem Brojce. (r)

GRANIE W PLANIE

Klasa okrêgowa
5 maj  sobota:
16:00 Masovia Maszewo - Mewa Resko; Wicher Brojce - Sparta Wêgorzyno;
wiatowid £obez - Korona Stuchowo
6 maj  niedziela:
15:00 Orkan Suchañ - Promieñ Mosty; 16:00 KP Police II - Ina Iñsko; Iskierka mierdnica - wit
Szczecin, D¹brovia Stara D¹browa - Sarmata Dobra, Vielgovia Szczecin - Orze³ Prusinowo.
V liga
5 maj  sobota: 16:00 Piast Chociwel - Radovia Radowo Ma³e; 16:00 Polonia P³oty - Vineta
Wolin; 16:00 Osadnik Mylibórz - Piast Choszczno; 16:00 D¹b Dêbno - Fagus Ko³bacz; 16:00
Odra Chojna - Zorza Dobrzany; 18:00 Pomorzanin Nowogard - Orze³ Trzciñsko-Zdrój
6 maj - niedziela
16:00 Mieszko Mieszkowice - K³os Pe³czyce; 17:00 Sparta Gryfice - Hutnik EKO TRAS Szczecin
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OSP Runowo dostanie samochód

Burmistrz zdo³a³a przekonaæ
wiêkszoæ radnych

(WÊGORZYNO) Na pi¹tkowej sesji rady miejskiej podjêto
uchwa³ê o zmianach w bud¿ecie na
2007 rok. W projekcie zmian burmistrz
Gra¿yna
Karpowicz
uwzglêdni³a przekazanie 40 tys. z³
na zakup samochodu dla OSP w
Runowie. Mimo negatywnego stanowiska komisji rady, wnioskuj¹cych o wykrelenie tego punktu, w
czasie g³osowania nad wykreleniem tej poprawki wiêkszoæ radnych opowiedzia³a siê przeciw.
Jeszcze przed omówieniem
punktu uchwa³y potrzeby stra¿aków
przedstawi³ zaproszony na sesjê
komendant wêgorzyñskiej OSP,
prezes zarz¹du powiatowej OSP
Krzysztof Paluch.
- Po przeanalizowaniu sytuacji
po¿arnictwa w gminie doszlimy do
wniosku, ¿e koniecznym jest zakup
nowego samochodu dla stra¿y po¿arnej w Runowie i Sielsku. Potrzebna jest wymiana dwóch tzw.
samochodów lekkich. S¹ to 35-letnie ¯uki, do których brakuje czêci
zamiennych. Samochody te maj¹
powa¿ne braki, a najistotniejszym
jest brak zbiorników na wodê. Je¿eli
rada podjê³aby decyzjê o przekazaniu rodków, to w grê wchodzi zakup w Niemczech dwóch u¿ywanych samochodów lekkich ze zbiornikami na wodê o pojemnoci oko³o
tysi¹ca litrów. S¹ to stare samochody, maj¹ oko³o 30 lat, ale ich stan jest

o wiele lepszy od tych
obecnie u¿ywanych. Jeli
nie uda siê rozdysponowaæ rodków na zakup
dwóch samochodów, to
niech to bêdzie choæ jeden
dla OSP w Runowie. Je¿eli chodzi o potrzeby pozosta³ych jednostek, to w
Wêgorzynie jest potrzeba
zakupu nowego samochodu redniego za 800 tys. z³.
Konieczna jest równie¿
przebudowa wêgorzyñskiej remizy, która w tej
chwili nie spe³nia ¿adnych warunków. Po rozmowach z pani¹ burmistrz ustalilimy, ¿e mo¿liwa jest
budowa remizy z prawdziwego zdarzenia wraz ze wietlic¹ na oko³o 150
miejsc. Ta wietlica mog³aby na siebie zarabiaæ i odci¹¿yæ bud¿et gminy
z wydatków na ochronê przeciwpo¿arow¹  stwierdzi³ komendant.
Zdanie komendanta poparli radni
Tomasz Mielcarek i Eugeniusz Ko³odyñski. Na komisjach wiêkszoæ
radnych opowiedzia³a siê jednak
przeciwko przekazaniu pieniêdzy.
- Byæ mo¿e radni m³odsi sta¿em
nie wiedz¹ ile w poprzedniej kadencji przeznaczylimy na stra¿ po¿arn¹  argumentowa³ Jan Mazuro,
przedstawiaj¹c stanowisko komisji
 W ubieg³ym roku przeznaczylimy na stra¿ 280 tys. z³. W tej chwili
konieczne jest zbudowanie pomieszczeñ socjalnych w Wêgorzynie. Nie jestemy przeciwko przyznaniu stra¿akom tych pieniêdzy,
chcemy na jaki czas wstrzymaæ tê
decyzjê. Mamy spor¹ rezerwê bud¿etow¹, ale do jej rozdysponowania trzeba podchodziæ spokojnie, bo
potrzeb jest o wiele wiêcej, co chwilê pojawiaj¹ siê nowe, a takie zakupy planuje siê z wyprzedzeniem.
Wiele rzeczy nie zosta³o jeszcze
zrobionych, jak choæby remont remizy w Zwierzynku, na który przekazano 116 tys. z³, a który ci¹gnie siê
od szeciu lat. - mówi³.

Mewa prze³o¿y³a
mecz na rodê
(RESKO) W zwi¹zku z tragiczn¹
mierci¹ by³ego burmistrza Reska
Jana Olszewskiego i sobotnim pogrzebem kierownictwo klubu Mewa
prze³o¿y³o mecz, jaki mia³ zostaæ ro-

zegrany w tym dniu z Poloni¹ P³oty na
rodê, na godz. 18.00. Reprezentanci
klubu wziêli udzia³ w kondukcie
¿a³obnym, nios¹c trumnê na zmianê
ze stra¿akami i samorz¹dowcami. (r)

G³os w dyskusji zabra³a równie¿
burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
- Zgadam siê z tym, ¿e w poprzedniej kadencji gmina dba³a o
stra¿. Pamiêtajmy jednak, ¿e nasza
wêgorzyñska jednostka wchodzi w
sk³ad Krajowego Systemu Ratownictwa Przeciwpo¿arowego. Samochody w Wêgorzynie s¹ do dyspozycji komendanta g³ównego i w ka¿dej chwili mog¹ zostaæ skierowane
do po¿aru w ka¿dym punkcie kraju.
Wówczas jedyny samochód, jaki
mo¿e w Wêgorzynie wyjechaæ do
ewentualnego po¿aru znajduje siê w
Runowie i jest to ponad 30-letni pojazd bez zbiornika na wodê. Odpowiadam za bezpieczeñstwo po¿arowe w gminie i dlatego chcê przekonaæ radê do podjêcia zmian w bud¿ecie i przekazania tych rodków.
Tego zakupu nie mo¿na by³o zaplanowaæ wczeniej, bo dopiero teraz
pojawiaj¹ siê takie oferty. Proszê nie

przypominaæ tego Zwierzynka, bo ta
inwestycja powinna byæ ju¿ dawno
zrealizowana, co roku w bud¿ecie
przechodz¹ pieni¹dze i trwa to tak d³ugo, ¿e wszyscy ju¿ siê z nas miej¹.
W czasie omawiania zmian w
bud¿ecie, przed g³osowaniem nad
wykreleniem 40 tys. z³ na samochód, przewodnicz¹ca rady Monika
Kumiñska zarz¹dzi³a krótk¹ przerwê. Radni po naradzie za zamkniêtymi drzwiami wrócili na salê
i przeszli do g³osowania. Za wnioskiem komisji g³osowa³o 6 radnych,
wiêkszoæ g³osowa³a przeciw i punkt
o przyznaniu stra¿akom pieniêdzy
zosta³ zachowany w przeg³osowanej
kilkanacie minut póniej uchwale.
Po raz pierwszy w nowej kadencji rady burmistrz Karpowicz i zwi¹zani z ni¹ radni zdo³ali przekonaæ
czêæ doæ zwartej jak dot¹d opozycji do swojego stanowiska.
(gp)

Grand Prix £obza dla El¿biety
Winiewskiej i Tadeusza Platy

Kobiety:

1. Winiewska El¿bieta  £obez
 50 pkt (59:24)
2. Chodorowska-Kozio³ Agnieszka  Mieszkowice  45 pkt (1.01:47)

Mê¿czyni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plata Tadeusz  Szczecin
Kozio³ Bogus³aw  Mieszkowice
Horbacz Marcin  £obez
Smoliñski Stanis³aw  Szczecin
Szuba Tadeusz  £obez
Draczyñski Zygmunt  £obez
Stulig³owa Ryszard  £obez

 50 pkt (39:35)
 45 pkt (41:37)
 42 pkt (43:06)
 40 pkt (43:59)
 39 pkt (48:05)
 38 pkt (50:27)
 37 pkt (1.01:49)

Majowe wêdkowanie
w Wêgorzynie

(WÊGORZYNO) Tutejsze Ko³o PZW Wêgorz organizuje zawody o
mistrzostwo Ko³a na jeziorze Wêgorzyno. Zawody odbêd¹ siê 1 maja,
zbiórka o godz. 6.00 na pla¿y.
(r)

POLICJA
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OFERTY PRACY

Okradana Enea

(SARNIKIERZ) W nocy 24
kwietnia roku w Sarnikierzu nieustalony sprawca po uprzednim
wyciêciu 1200 metrów aluminiowej
napowietrznej linii energetycznej
dokona³ jej kradzie¿y. Straty powy¿ej 250 z³otych ponios³a ENEA w
Gryficach.

Z³omiarz

(£OBEZ) W dniach 24, 25
kwietnia w £obzie przy ul. Krzywoustego, nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y oko³o 70 kg. drutu zbrojeniowego, wartoci 200 z³..

Z³odziej altankowy

(£OBEZ) W nocy z 24 na 25
kwietnia przy ulicy Waryñskiego w
£obzie nieznany sprawca po
uprzednim wy³amaniu drzwi wejciowych altanki z jej wnêtrza dokona³ kradzie¿y telewizora FUJI ,radia
z odtwarzaczem CD oraz pompy
wodnej ³¹cznej wartoci 200 z³otych.

Wymuszenia na drogach

(£OBEZ) 25 kwietnia oko³o
godziny 18:00 na ulicy Kocielnej w
£obzie Zbigniew C., kieruj¹c samochodem osobowym Fiat 125p wyje¿d¿aj¹c z parkingu przy sklepie
POLO MARKET wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na prawid³owo
skrêcaj¹cym samochodzie Hunday
Pony, wyniku czego uszkodzeniu
uleg³y pojazdy.
(£OBEZ) 26 kwietnia oko³o
godz. 6:40 w £obzie na skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oci i ul. Segala,
Micha³ S. kieruj¹c samochodem

Na dzieñ 23.04.2007r.

VW LT wymusi³ pierwszeñstwo
przejazdu na Miros³awie K., kieruj¹cej samochodem Skoda . Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

Napromilowany i osadzony

(KRANIK) 25 kwietnia o
godz. 16:10 w Kraniku £obeskim
Jacek D., kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymany
osadzony w areszcie do wyjanienia.

Wyrwa

(£OBEZ) 26 kwietnia oko³o
godz. 11:20 w £obzie przy ul. Siewnej, nieznany sprawca zerwa³ z ramienia Bo¿eny K. torebkê damsk¹ z
pieniêdzmi, dowodem osobistym i
legitymacj¹ ZUS. Poszkodowany
ponios³a straty w kwocie 90 z³.

Wyprzedzaj,
kto ju¿ czeka
na twoje nerki

(WÊGORZYNO  GINAWA)
W 26 kwietnia oko³o godz. 9:10 na
drodze Wêgorzyno  Ginawa, Tomasz kieruj¹c samochodem dostawczym Renault podczas wyprzedzania ci¹gu pojazdów, uderzy³ w
lewy bok skrêcaj¹cego w lewo samochodu. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

Cyklista

(CIESZYNO) W okresie miêdzy 14, a 19 kwietnia w Cieszynie
nieznany sprawca z niezamkniêtego
pomieszczenia gospodarczego w
podwórzu posesji dokona³ kradzie¿y 2 rowerów.

Zakaz ruchu
na drogach
(KRAJ) Rozporz¹dzenie ministra
infrastruktury wprowadza zakaz ruchu na drogach samochodów ciê¿arowych i zespo³ów pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 12 ton (z wy³¹czeniem autobusów). Rozporz¹dzenie okrela, w jakie dni obowi¹zuje zakaz ruchu w
2007 roku. Poni¿ej dni i godziny za-
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kazu obowi¹zuj¹cego w kwietniu i
maju br.
30.04 (pon.)
01.05 (wt.)
02.05 (r.)
03.05 (czw.)
26.05 (sob.)
27.05 (niedz.)

 18.00 - 22.00
 7.00 - 22.00
 18.00 - 22.00
 7.00 - 22.00
 18.00 - 22.00
 7.00 - 22.00

¨ SWEDWOOD w Resku zatrudni: Operatora maszyn stolarskich
Tel. (091) 57-90-700
¨ PPUH JAMEX w Wêgorzynie zatrudni na stanowiska: Pozostali
robotnicy przy pracach prostych w
przemyle Tel. (091) 39-71-951
¨ EKO FARB S.C. w £obzie
zatrudni: Kierowcê samochodu ciê¿arowego kat C+E Tel. (091) 39-766-42
¨ DEKOR PLUS W £obzie
zatrudni: Pracownika biurowego tel.
0579-31-32
¨ US£UGI TRANSPORTOWE
I HANDEL ART. PRZEMYS£OWYMI w Mieszewie zatrudni: Kierowcê
kat C+E Tel. (091) 397-26-29
¨ ZAK£AD
OGÓLNOBUDOWLANY w Wêgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego Kom.
606-471-786
¨ ZAK£ADY NAPRAWCZE
MECHANIZACJI ROLNICTWA
S.A w £obzie zatrudni na stanowiska:
Pozostali in¿ynierowie chemicy, Pozostali in¿ynierowie mechanicy, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy, Spawacz, Tokarz Tel. (091) 397-40-41
¨ EURO  TRANSPORT w
Gryficach zatrudni: Kierowcê kat
C+E Tel. (091) 384-25-27
¨ RIVAAL SP Z O.O w £obzie
zatrudni na stanowiska: Pozostali robotnicy przygotowuj¹cy drewno i pokrewni (praca przy produkcji sto³ów)
Lakiernik Tel.(091) 397-62-21
¨ TOP TOMASZ MIELCAREK w Wêgorzynie zatrudni: Sprzedawcê Tel.(091)579-22-07
¨ TOMBUD
TOMASZ
CZERWIÑSKI w Wêgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego
Kom. 508-626-452
¨ ROOSENS BETONS w Po³chowie zatrudni na stanowiska:
Elektromonter zak³adowy, Operator
koparek i zwa³owarek, Kierowca
operator wózków jezdniowych, Murarz, Tel. (091) 397-11-18 Kom. 504208-088
¨
AGROTECHNOLOGY
MAREK CZESNOWSKI w £obzie
zatrudni: Kierowcê kat. B Kom. 509142-520
¨ WYTWÓRNIA WYROBÓW
KULINARNYCH PASZTECIK w
£obzie zatrudni: Sprzedawcê Tel.
(091) 397-45-46
¨ ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO OG£ASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPO£U SZKÓ£ W RESKU Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach zawieraj¹cych dopisek Konkurs na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ w Resku na adres: Starostwo Powiatowe w £obzie, Wydzia³

Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, ul. Konopnickiej 41, 73-150
£obez, w terminie do 7 maja 2007 r.
¨ ZAK£AD US£UG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Iñsku zatrudni: Pilarza Tel. (091) 562-33-90
¨ ORODEK WYPOCZYNKOWY KORMORAN w Pogorzelicy
zatrudni: Malarza, Pomoc kuchenn¹,
Kelnerkê, Pokojow¹ Tel. (091) 38631-23
¨ PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWO  US£UGOWE ANDRZEJ
NYCZ w Gryficach zatrudni: Robotników budowlanych Tel. (091) 38436-86
¨ SERWACH SP.J w Goleniowie zatrudni na stanowiska: Robotnik
gospodarczy, Kierowca operator
wózków jezdniowych, Pakowacz,
Pozostali operatorzy maszyn gdzie
indziej niesklasyfikowani Tel. (091)
418-54-77
¨ Nadal trwa nabór do S³u¿by
Przygotowawczej w Pomorskim Oddziale Stra¿y Granicznej Informacje
tel. (091) 479 45 80
¨
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE
OG£ASZA ROZPOCZÊCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO S£U¯BY W POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO W
ROKU 2007. Bli¿sze informacje
mo¿na uzyskaæ w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
tel.(091) 82-11-235 lub w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie tel.
(091) 5777-030
¨ PKS w £obzie i Gryficach pilnie
zatrudni: Kierowców kat. D. Osoby
bezrobotne, mog¹ ubiegaæ siê o skierowanie na kurs. PUP w £obzie pokrywa koszty szkolenia pod warunkiem przepracowania w PKS jednego
roku. Osoby chêtne proszone s¹ o
kontakt telefoniczny z dzia³em szkoleñ PUP w £obzie tel. (091) 577-7030 lub z PKS tel. kom. 601-440-160.
¨ Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie planuje na wiosnê zorganizowanie nastêpuj¹cych szkoleñ dla
osób bezrobotnych: OPIEKUN DO
OSÓB STARSZYCH I NIEPE£NOSPRAWNYCH Z NAUK¥ JÊZYKA
ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO, DEKARZ Wymagania: wykszta³cenie podstawowe
¨ Wszystkie koszty zwi¹zane ze
szkoleniem pokrywa Urz¹d Pracy,
ponadto wyp³aca dodatki szkoleniowe oraz refunduje koszty dojazdu. Zapisy przyjmowane s¹ w PUP
£obez osobicie b¹d telefonicznie
nr tel. (091) 577-70-30 lub (091)
397-42-44 lub w Filii w Resku tel.
(091) 395-13-09.

C MY K
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HUMOR
TYGODNIA

Krowy a systemy polityczne. cz. 2

Peeselizm
Masz dwie krowy, które s¹ najstarszymi krowami na polskiej
wsi. Nie daj¹ co prawda mleka, ale potrafi¹ staæ w tej samej
oborze z dowolnym stadem bez wiêkszych konfliktów.
Kononowizm
Zlikwidowa³e krowy, oborê, dojarkê - wszystko zlikwidowa³e. Ale za to masz fajny sweter.
Gosiewizm
Masz dwie krowy. W zasadzie nigdzie nie chce im siê ruszaæ,
ale na wypadek, gdyby nie wiedzia³y kim jeste budujesz z
dotacji pañstwowych lotnisko w oborze. Podczas otwarcia
mog¹ w koñcu zobaczyæ jak wygl¹dasz. Mówisz im, ¿e to
w³anie ty je zawsze karmi³e, a to, ¿e do tej pory ciê nie widzia³y, to wina uk³adu przegród w oborze, które wszystko zas³aniaj¹.
Fotygizm
Masz dwie krowy. Chyba. W zasadzie, to nie musisz wiedzieæ,
ile masz krów. Yhy.... Ym... Wa¿ne, ¿e podobno znasz angielski i robisz zdziwione miny.
Balcerowizm
Masz dwie krowy. Obcinasz im stopy. Co prawda nie pobiegaj¹
ju¿ sobie, ale gdzie kiedy czyta³e, ¿e przy sprzyjaj¹cych
warunkach 20 lat po amputacji mog¹ zacz¹æ dawaæ wiêcej
mleka. O ile do¿yj¹, ale to ju¿ jest problem g³ównego weterynarza, nie twój.
Ziobrzyzm
Masz dwie krowy. Wprowadzasz dojenie 24 godziny na dobê.
Starym hodowcom, którzy twierdz¹, ¿e krowa tego nie wydoli
mówisz, ¿e reprezentuj¹ interesy firm produkuj¹cych krowy,
którym zale¿y na tym, ¿eby kupiæ od nich 3 krowy i doiæ je po
8 godzin, zamiast kupiæ tylko jedn¹ i doiæ 24 godziny. Zatrudniasz po dwóch ludzi do pilnowania ka¿dej krowy, ¿eby sprawdziæ, czy nikt ich nie dokarmia, i czy przypadkiem krowy nie
pod¿eraj¹ tynków. Za te pieni¹dze mo¿na by co prawda by³o
kupiæ wiêcej paszy, ale z patologiami trzeba walczyæ bez
wzglêdu na koszty.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 16 brzmia³o:
Niepewnoæ wygranej podnieca
Poprawne odpowiedzi nades³ali: W³odzimierz Buczkowski (£obez), Zofia
Majchrowicz (£obez), Joanna Michniewicz (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Aneta Turkowska (£obez), Weronika Silewicz (£obez), Miros³awa Gawlik (£obez), Dorota Targosz (£obez), Danuta
Dadan (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Weronika Silewicz z £obza. Gratulujemy.

Wierzejszczyzm
Masz dwie krowy. Tej samej p³ci. Na wszelki wypadek jedn¹
sprzedajesz do rzeni, a drug¹ farbujesz na blond, ¿eby by³o
bardziej widaæ jakiej jest rasy. S³uchacie razem pieni patriotycznych.
Kwasizm
Chcesz wróciæ do obory, ale nie wiesz, czy krowy ju¿ zapomnia³y, ¿e nie masz wykszta³cenia rolniczego. W zasadzie, to
powinny byæ wdziêczne za to, ¿e jak je kiedy doi³e, to zawsze
w miêkkich rêkawiczkach. Nit ciê jednak teraz nie s³ucha nawet pods³uchiwaæ nie chce. Jedzisz do s¹siednich obór sam
nie wiesz po co. A mo¿e tam ciê kto pods³ucha. ¯ona organizuje kurs dojenia i haftu.
£y¿wizm
Masz dwie krowy. Zastanawiasz siê, która jest m³odsza. Chocia¿ - czy to takie wa¿ne... ?

