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Awantura
w „Kaskach”

Jest szansa, ¿e, powiat bêdzie mia³ swojego komornika
jeszcze w tym roku

Prezes s¹du
wyprzedzi³a problemy
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Przypominamy o zmianie ruchu na Niepodleg³oœci

Skrzyżowanie nadal groźne
Czy Pani/ Pana dzieci bra³y w tym
roku udzia³ w zoorganizowanej
formie wypoczynku? Kto
powinien taki wypoczynek
organizowaæ?

Anna Felsztukier
- Mam już takie duże dzieci, że one
same sobie organizują wakacje. Córka
studiuje, ona sobie sama organizuje
czas wolny. W tym roku była nad morzem i tak sobie jeździ po Polsce. W
Kołobrzegu była i w Mielnie; trochę z
uczelni jeździ – w Karpaczu była właśnie z uczelni. Dużo na pewno pomogła uczelnia. Kiedyś były kolonie,
obozy - to było dobre. Zorganizowaniem tego według mnie powinna się
zająć gmina. A tak dzieci chodzą samopas, wiadomo, rodzic nie ma pieniędzy
to tak jest. Nie słyszalam nic o ofercie
wakacyjnej w naszym mieście.

(£OBEZ) Na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i Segala
kierowcy nadal je¿d¿¹ na pamiêæ, zdarzaj¹ siê kolizje,
jak wczoraj rano, a niebezpiecznych sytuacji, które na
szczêœcie koñcz¹ siê tylko na nerwach, jest wci¹¿ du¿o.
ostrożność, mimo pierwszeństwa,
nie wiem jakby to się skończyło.
Częste są również sytuacje, w
których kierowcy samochodów ciężarowych i tirów nie zauważają znaku zakazującego im jazdy prosto, w
ulicę Niepodległości. Jeden z nich,
którego widziałam zorientował się w
ostatniej chwili, wjechał, zahamował, a następnie wycofał pojazd.
Znaki przed skrzyżowaniem są
nadal mało widoczne, a niektórzy
kierowcy jeżdżą „na pamięć”, a przez
tą bezmyślność i nieodpowiedzialność to rozwiązanie zdobywa sobie
złą sławę. Ruch na tym skrzyżowaniu
jest bardzo niebezpieczny i chyba
jeszcze długo takim pozostanie. Radzimy więc zachowywać szczególną
ostrożność.
Agnieszka Olczak

O nieprawidłowościach przy
zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Segala pisaliśmy już wcześniej. Od tego
momentu minął ponad miesiąc i sytuacja wydawałaby się być opanowana, ale to tylko pozory. W poniedziałek rano byłam świadkiem
dwóch zdarzeń. Jedno z nich zakończyło się kolizją. Bus jadący prosto
od strony ulicy Waryńskiego nie
udzielił pierwszeństwa samochodowi osobowemu, wyjeżdżającemu z
ulicy Segala. Doszło do stłuczki.
W drugim przypadku sama stałabym się ofiarą rozpędzonego Daewoo Nexia, jadącego od strony
Węgorzyna, który na dodatek dosłownie na samym skrzyżowaniu
wyprzedzał ciągnik. Gdyby nie moja

Program „Dni Karwowa”
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa gm. Łobez zaprasza na „Dni Karwowa”
z okazji 750-Lecia.
Obchody rozpoczną się już w czwartek pieszym rajdem „Szlakiem Cudów”, a zakończą się w niedzielę IV Festynem Odpustowym, który rozpocznie się o godzinie 16.

25.08.

Adam i Maciek
-Półtora miesiąca byłem nad morzem, pracowałem na stołówce. Pomogła mi w załatwieniu tego moja
ciocia. Później pojechałem na pięć
dni na Litwę. Był to wyjazd zoorganizowany przez Kościół. Była to
taka wycieczka.
- Ja jeździłem do Ińska, trochę
nad jezioro, ale tak we własnym zakresie. Nie brałem udziału w żadnym
zoorganizowanym wypoczynku.
Organizowaniem takiego wypoczynku powinno się zająć na przykład starostwo i szkoły też.

Pani Ma³gorzata
- Mam dzieci w wieku 16 i 13 lat.
Dzieci się bawią na podworku między sobą. Nigdzie nie chodzą ani nie
jeżdżą. Nie były ani na kolonii, ani na
obozie. Wcześniej też raczej nigdzie
nie jeździły, nie puszaczam ich.
Organizowaniem tego powinny
się zająć szkoły, urząd, harcerstwo.
Słyszałam o wakacyjnej ofercie,
były ulotki, plakaty, ale się tym nie
interesowałam.

(czwartek)

16:00 Pieszy rajd „Szlakiem Cudów”
18:00 Ognisko dla uczestników rajdu

26.08.

(pi¹tek)

Znam swoją wieś – konkursy dla dzieci w Świetlicy
16:00 Konkurs wiedzy o Karwowie
17:00 Konkurs plastyczny „Wieś za 10 lat”
18:00 Dyskoteka dla dzieci

27.08.
Pan Zbyszek z córk¹ Agnieszk¹
- Agnieszka tydzień temu wróciła właśnie z obozu harcerskeigo.
Była na obozie na wyspie Uraz, na
Pojezierzu Drawskim. Na obozie
było bardzo fajnie i dziecku się podobało. Swojego czasu była u nas
świętej pamięci pani Henia Lach i nie
było wakacji bez Heni. Dzieci to po
prostu czekały na te półkolonie,
żeby do niej pójść. Ale to był człowiek z powołaniem i takiego kogoś
brakuje. Czyli jak najbardziej szkoły
powinny się tym zająć. Ńa przykład
też Łobeski Dom Kultury, to już
sama nazwa świadczy o tym – dom
kultury. To nie tylko kulturę rozumiemy, że jest to tylko kapela podwórkowa i chór emerytów. No to też się
chwali, prawda, ale my mamy jeszcze
oprócz tego dzieci i młodzież. Co nie
wyklucza urzędów. Ostatnio na
przykład festyn zrobili i było bardzo
fajnie, czyli coś tam robią. W zeszłym
roku była bardzo fajna akcja z wiejskim autobusem. Ale generalnie w
Łobzie bardzo mało się dzieje.

(sobota)

16:00 Uroczyste spotkanie mieszkańców Karwowa połączone z otwarciem wystaw:
- „Grodzisko - życie w dawnych czasach” – wystawa poglądowa
- „60 – lecie Polskiego Karwowa” – wystawa fotograficzna
- Prezentacja filmu na DVD „Karwowo 2004”
20:00 Zabawa Ludowa

28.08.

(niedziela)

15:00 Msza Święta Odpustowa z udziałem chóru oraz poświęceniem ikon
16:00 IV Festyn Odpustowy
- Występy estradowe ( SKAN Resko, Optymiści Łobez, inni )
- Kabaret „Ale Kicha” Świdwin
- Wystawa psów
- Stoiska średniowiecznego rękodzieła artystycznego – CAS Dobra
- Warsztat wikliniarski – DPS Resko
- Stoiska wyrobów ręcznych – ŚDS Łobez, DPS Resko
- Mecz w piłkę nożną o Puchar Burmistrza Łobza
- Mecz w piłkę siatkową o Puchar Starosty
- Przeciąganie liny o Miotłę Sołtysa
- Mecz na wesoło dla dzieci i dorosłych – CAS Dobra
- Loteria Fantowa - świetlica Karwowo
- Domowa kawiarenka, grillowanie i inne festynowe atrakcje
- Goście specjalni: Rycerz z Białogłową, Smok Danonek i inni
- Wieczorna Projekcja filmowa (plener lub świetlica) – ŁCT
Zajęcia towarzyszące (cały sierpień)
- Warsztaty rękodzieła artystycznego – tworzenie ikon
- Zredagowanie i wydanie przewodnika :”Szlakiem Cudów”, legendy o Karwowie
oraz folderu: „60 lat polskiego Karwowa”
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Będą zbierać
dla uczniów
(ŁOBEZ) Zarząd Rejonowy PCK
w Łobzie w ramach ogólnopolskiej
akcji „Wyprawka dla żaka” informuje, że w dniu 30.08.2005r. w godzinach od 10.00 do 14.00 zostanie
przeprowadzona zbiórka pieniędzy
do puszek na terenie miasta Łobez.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin. Za dar serca dziękujemy!
Z poważaniem Zarząd Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

Zgubi³eœ
- zajrzyj do biura
Biuro Rzeczy Znalezionych w Łobzie z siedzibą przy ul. Niepodległości (Zarząd Dróg
Powiatowych) informuje, że jest w posiadaniu następujących rzeczy znalezionych:
1. 11.06.03 Motocykl WSK
2. 11.06.03 Rower górski marki “Itak Bike”
3. 22.06.03 Plecak koloru czarnego + telefon
komórkowy
4. 08.07.03 Rower górski “Santos”
5. 14.11.03 Komplet kluczy 5 szt.
6. 14.11.03 Rower górski “Romet”, rower typu
damka Tornado
7. 14.11.03 Komplet kluczy 10 szt.
8. 12.12.03 Klucze 4 szt.
9. 24.03.05 Pojemniki plastikowe z proszkami czyszczącymi.
Osoby zainteresowane prosimy o telefon
lub osobisty kontakt. Biuro jest czynne od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
Telefon 397-61-24. Małgorzata Bargiel

WYDARZENIA

K³opoty na w³asne ¿yczenie?

Przy wyborze prezesa
“Jutrzenki” z³amano statut
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Czy Pani/ Pana dzieci bra³y w tym
roku udzia³ w zoorganizowanej
formie wypoczynku? Kto
powinien taki wypoczynek
organizowaæ?

(£OBEZ) Nie wiadomo jak d³ugo utrzyma siê uchwa³a o wyborze
prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej “Jutrzenka”. Okaza³o siê
bowiem, ¿e Rada Nadzorcza ustalaj¹c warunki konkursu z³ama³a
statut spó³dzielni.
Kilka dni po naszym artykule o
wyborze na prezesa “Jutrzenki” mieszkanki Drawska Pom. pani Jolanty Wasielewskiej, jeden z czytelników zwrócił
uwagę na to, że została ona wybrana niezgodnie ze statutem spółdzielni. W statucie, w paragrafie 43, punkcie 2 zapisano, że “Kandydat na członka
Zarządu winien
być członkiem
Spółdzielni w
momencie kandydowania
(...)”. Pani Wasielewska z Drawska Pom. nie spełnia
tego warunku. Rada Nadzorcza naruszyła więc podstawowy dokument określający funkcjonowanie spółdzielni i jej
organów, uchwalony przez najwyższą
jej władzę, czyli Zebranie Przedstawicieli członków spółdzielni, i to całkiem niedawno, bo w 2003 roku.
Zapytana o to przewodnicząca
Rady Nadzorczej pani Teresa Smolich
powiedziała nam, że w drugim ogłoszonym konkursie na wybór prezesa warunki zostały złagodzone.

- Radczyni prawna to pilotowała i
nie miała zastrzeżeń. – mówiła.
Zdaniem jednego z członków Rady
Nadzorczej Zbigniewa Pudełki, złagodzono warunki konkursu, gdyż rada
doszła do wniosku, że żaden z członków spółdzielni nie byłby w stanie ich
spełnić. Owszem, miał
wątpliwości
w kwestii zapisu o członkostwie, ale
radca prawny je rozwiała. Miała stwierdzić, że jeśli pierwszy
konkurs nie został rozstrzygnięty, to
można było te warunki złagodzić.
Naszym zdaniem nastąpiło jednak
złamanie zapisów statutu, który jasno określa, jakie warunki musi spełniać kandydat na członka zarządu.
Zmieniać i “łagodzić” można to, czego
statut nie reguluje, np. wiek, staż pracy, wykształcenie – bo o nim w statucie nie ma mowy. Dlatego prawomocność tego wyboru stoi pod dużym
znakiem zapytania.
KAR

Barbara i Leszek Gajda
- Wypoczynek zoorganizowaliśmy, ale we własnym zakresie. Dzieci
były nad morzem kilka dni, akurat
pogoda dopisała, było to w ostatnich dniach – wczoraj właśnie wróciły. Organizowaniem takie wypoczynku powinny się zająć organizacje pozarządowe. Moje wrażenie jest takie,
że ta oferta, która w tej chwili jest to
jest skierowana do tych dzieci z rodzin najuboższych. Natomiast brakuje oferty dla tych rodziców, którzy
mogliby partycypować w kosztach.
Nikoniecznie musiałoby się to odbywać przez biuro podróży, ale przez
organizację pozarządową, instytucję
oświatową, kultralną. Jeśli koszt będzie tylko na poziomie kosztów, bez
zysku. My nie możemy wyjechać i
musieliśmy się nagimnastykować
żeby je wysłać. I nie chodziło o turystykę wysoko kwalifikowaną – dobre
hotele i tak dalej. Chodzi o wypoczynek taki na przeciętną kieszeń, tak jak
kiedyś były kolonie. Żeby była opieka jakaś, żeby to było na średnią kieszeń. Nawet taki wyjazd kilkudniowy, na przykład biwak - uważam, że
takiej właśnie oferty brakuje.

Renata Bednarczyk
- Mam duże dzieci, nie korzystają z żadnej zorganizowanej formy wypoczynku w mieście, radzą
sobie same. Nigdzie nie wyjeżdżały,
jedynie nad okoliczne jeziora – Karwowo, Miejskie i to wszystko.
Myślę, że organizowanie wakacyjnego wypoczynku to chyba spoczywa na Domu Kultury.
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OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 22.08.2005 r.
 - Zespół Szkół Gimnazjalnych w
Resku zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego i niemieckiego. Tel. 3951-800
 - Szkoła Podstawowa w Runowie
Pom. zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego
Nauczyciela j. niemieckiego
Nauczyciela zintegrowanego (nauczania początkowego)
Pedagoga specjalnego. Tel. 397-14-40
 - Firma “Turbo – Trans” w Łobzie
zatrudni: Diagnostę Tel. 39730-39
 - P.P.H. :„Rolpek”w Dobrej zatrudni: Kierowcę kat. B, Piekarza
Tel. 39-14-548
 - Publiczne Gimnazjum w Świdwinie zatrudni: Psychologa
Tel. (094)365-30-21
 - Pizzeria “Roma” w Łobzie zatrudni: kucharza,kelnera
Tel. 505-77-00-44
 - P.P.U.H Alf w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego
Tel. 602-434-743
 - Zespół Szkół Gimnazjalnych w
Łobzie zatrudni:
Nauczyciela j. niemieckiego
Nauczyciela matematyki
Tel. 39747-61
 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C,E,T
Tel. 397-44-65
 - Łobeskie Centrum Turystyki
w Łobzie zatrudni: Recepcjonistkę
(wykształcenie wyższe pedagogiczne), Kucharza. Tel. 397-44-22
 - „Eks – Wood” w Kamiennym
Moście zatrudni: Stolarza meblowego. Tel. 501-716-276.
 - Timag Agro Polska Sp.z o.o z
Poznania zatrudni: Doradcę handlowego (wykształcenie wyższe rolnicze). Praca na terenie zachodniopomorskim. Pracodawca zapewnia służbowy samochód. Tel. 694-427-242
 - „MM” Mirosław Malczak w
Łobzie zatrudni: Florystkę
Tel. 602-251-161
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe w Drawsku
Pom. zatrudni: Tokarza – frezera,
Ślusarza – spawacza, Pracownika
obsługi biurowej ze znajomością j.
angielskiego i j. niemieckiego
Tel. (094)36-34-531
 - Firma „Uni – Bud” w Szczecinie
zatrudni: Pracownika do dociepleń
Tel. 432-92-02
 - „Multi Polska” Sklep AGD w
Łobzie zatrudni:Sprzedawcę
Tel. 397-47-00.
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Jest szansa, ¿e, powiat bêdzie mia³ swojego komornika jeszcze w tym roku

Prezes s¹du
wyprzedzi³a problemy
(£OBEZ) Po naszym artykule “Komornik potrzebny od
zaraz” okaza³o siê, ¿e prace nad utworzeniem rewiru
komorniczego w £obzie zosta³y podjête przez prezes S¹du
Rejonowego w £obzie, S³awê Miszel, znacznie wczeœniej,
ni¿ zaistnia³y problemy, o których pisaliœmy.
Przypomnijmy, że wchodząca od
1 września nowelizacja ustawy o
świadczeniach rodzinnych stawia
wiele nowych zadań przed komornikiem sądowym. Według nowych
przepisów będzie musiał on odnaleźć dłużnika, dowiedzieć się,
gdzie pracuje i czy uzyskuje jakieś dochody z pracy dorywczej.
Chodzi oczywiście o zwiększenie kontroli nad zalegającymi z alimentami i poprawienie ściągalności.
Dlatego komornik bę-

mornikowi pomieszczenie na dwie
godziny. To jest wyłącznie nasza
inicjatywa i dobra wola, po to, by
ludzie nie musieli jeździć do Gryfic.
– mówi prezes sądu Sława Miszel.
Po naszym artykule potwierdziła, że problem z kolejkami na
korytarzu w sądzie jest coraz
większy.
- Teraz przychodzi coraz więcej
osób. To jest związa-

dzie musiał współpracować z samorządem i opieką społeczną. Ta zmiana przepisów spowodowała, że
przed drzwiami komornika w Łobzie
utworzyły się kolejki. Powód? Na terenie powiatu łobeskiego nie ma rewiru komorniczego. Podlega on pod
rewir w Gryficach. Wyznaczony pracownik przyjeżdża do Łobza w piątki
na dwie godziny. Dyżuruje w pokoju
dla aresztantów!
- Od wielu lat udostępniamy ko-

ne ze zmianą przepisów, z wydawaniem zaświadczeń. – mówi.
Okazało się, że prezes sądu
uprzedziła pojawienie się tego problemu, zwracając się już w lutym do
prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z wnioskiem o utworzenie rewiru komorniczego w Łobzie. Szansa
na jego utworzenie pojawiła się po
tym, jak w Szczecinie, z początkiem
tego roku, utworzono Sąd Apelacyjny. To jego prezes decyduje o usta-

nowieniu rewiru.
Prezes Miszel opisując strukturę
powiatu łobeskiego przypomniała,
że prawie do lat 80. rewir komorniczy
przy Sądzie Rejonowym w Łobzie
istniał. “Utworzenie zatem odrębnego rewiru przy tutejszym Sądzie
umożliwi mieszkańcom powiatu
łobeskiego łatwiejszy dostęp do
Komornika, a wielu z nich dzięki
temu będzie miało w ogóle możliwość bezpośredniego z nim kontaktu.” – argumentowała w piśmie do
prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, Romana Krzyżanka. Ten w
połowie marca br. z takim wnioskiem
wystąpił do prezesa Sądu Apelacyjnego. W swoim piśmie podał m.in.,
że w 2003 roku, z powiatu łobeskiego
do Komornika w Gryficach wpłynęło 1007 spraw, a w 2004 już 1189. Potrzebna była jeszcze opinia Izby Komorniczej w Szczecinie.
Jej Rada wydała taką 20 maja. Negatywnie zaopiniowała wniosek prezesa Sądu Okręgowego, nie zgadzając
się na utworzenie Rewiru Komorniczego przy Sądzie Rejonowym w Łobzie.
“W ocenie Rady Izby Komorniczej w Szczecinie tworzenie małych
kancelarii nie jest uzasadnione ekonomicznie i społecznie” – napisano
m.in. w uchwale. Prezes Miszel odpisała, przedstawiając argumenty za
powstaniem rewiru. Teraz pozostaje
tylko czekać na decyzję.
Czy jest szansa, że komornik w
Łobzie będzie na stałe?
- Żywię taką nadzieję, że rewir
komorniczy powstanie przy naszym
sądzie. Co prawda jest uchwała negatywna Izby Komorniczej, ale czekamy na decyzję Sądu Apelacyjnego. Uważam, że szansa jest, może
nawet jeszcze w tym roku. - mówi
prezes Sława Miszel.
KAR

tygodnik łobeski 23.08.2005 r.

ROZKWASI£ NOS
(PORADZ) 20.08.2005 r. około godz.
21:00 w Poradzu, Zdzisław D. (zam. P., gm.
Łobez) uderzył pięścią w twarz Michała P.
(zam. Stargard Szcz.), w wyniku czego doznał złamania kości nosa. Pokrzywdzony
przewieziony do szpitala w Gryficach.

NIE WYROBI£ ZAKRÊTU
(DOBRA) 21. 08. 2005r. około godz. 16.
40 na drodze wojewódzkiej 146 Dobra - Krzemienna Roman K. lat 44 (zam. D., pow. goleniowski) kierując samochodem osobowym
Opel na ostrym zakręcie w lewo zjechał na
prawe pobocze uderzając w przydrożne drzewo. Kierujący doznał złamania kości prawego podudzia oraz obrażeń głowy, tracąc przytomność. Został przewieziony karetką do
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, skąd
został przetransportowany śmigłowcem do
kliniki przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

SZYBOT£UK
(WĘGORZYNO) W okresie pomiędzy
godz. 21.00 dnia 16.07.2005 r. a godz. 6.00
dnia 17.08.2005 r. w Węgorzynie, nieustalony
sprawca dokonał wybicia szyb w pojazdach
zaparkowanych na terenie Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Runowskiej, tj. przedniej
szyby samochodu ciężarowego marki Jelcz,
szyb bocznych ciągnika „Ostrówek”, szyb w
ciągniku gąsienicowym DT–75. Łączna suma
strat wynosi 1000 zł, na szkodę Krzysztofa M.
(zam. Zielona).

KOMÓRKOWIEC
(LESIĘCIN) 14.08.2005r roku w godz.
20.00-22.00 w Lesięcinie, nieustalony sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego
Nokia 3100 o wartości 310 zł na szkodę Mieczysława N. (zam. L., pow. łobeski).

Z ¯YCIA POWIATU
Sesja rady miejskiej w Dobrej

Teresa Wojciechowska
z³o¿y œlubowanie
(DOBRA) W najbli¿sz¹ sobotê, w sali CAS, o godz. 9.00
zbierze siê rada miejska, która podejmie kilka decyzji
dotycz¹cych spraw mieszkañców gminy.
Na początku sesji złoży ślubowanie Teresa Wojciechowska, która
tym samym po raz drugi zostanie
przyjęta w skład rady, po wygraniu
wyborów uzupełniających.
Następnie radni uzupełnią skład
Komisji Rewizyjnej i wybiorą jej
przewodniczącego. Uzupełnią również skład Komisji Inwentaryzacyjnej.
Podejmą uchwały w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych, z jednoczesną sprzedażą na własność
gruntów położonych we wsi Wojtaszyce nr 42, oraz sprzedaży udziału
w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i
budynkami gospodarczymi położonej w miejscowości Wojtaszyce 6.
Zdecydują także o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w Dobrej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17 (nr działki 307/8)
oraz sprzedaży działek nr 127/11 i nr
127/13.

Ustalą regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Dobra.
W następnym punkcie określą
szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy. Wyrażą swoją opinię w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Łobzie i podejmą
uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
Po uchwałach radni wysłuchają
informacji o wykonaniu budżetu
gminy za pierwsze półrocze tego
roku oraz o przygotowaniach do
rozpoczęcia roku szkolnego. Burmistrz poinformuje o tym, czym zajmował się w czasie od poprzedniej
sesji. Zakończą ją interpelacje,
wnioski i odpowiedzi na zapytania
zgłaszane w trakcie obrad. KAR
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PUP INFORMUJE
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych “InBIT” organizuje kurs
dla rolników i domowników,
dofinansowany ze środków
EFS, w zawodzie: Pracownik
Ochrony Mienia i Osób zakończony egzaminem państwowym I stopnia.
Oferta skierowana jest do osób,
które ukończyły 21 rok życia i
posiadają dobry stan zdrowia.
Kandydaci nie mogą być osobami bezrobotnymi. Przewidywany termin kursu od września do
grudnia br. Oferty proszę składać do 20 sierpnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie,
pok. nr 5a. Jednostka szkoląca
zapewnia wszystkim uczestnikom pracę.
Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenie dla osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia
„Podstawy języka niemieckiego”.
Osoby bezrobotne z Łobza, które chciałyby wziąć udział w szkoleniu dekarza proszone są o złożenie wniosku w pok. nr 5.

Z ¯YCIA POWIATU
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Czuwaj¹ przez ca³y rok
(POWIAT) Straż rybacka w naszym powiecie działa od trzech lat.
Została powołana uchwałą Starostwa Powiatowego w Łobzie na
wniosek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w
Szczecinie. W powiecie jest 36 strażników, nadzorują kilkadziesiąt jezior
na tym terenie. Ich głównym zadaniem jest walka z kłusownikami.
Strażnicy na patrole wyjeżdżają
o różnych porach dnia i nocy, w dni
powszednie i święta, przez cały rok.
Ich działania to zazwyczaj kontrole
rutynowe, choć coraz częściej zdarzają się interwencje po telefonach
od wędkarzy lub mieszkańców, którzy informują o kłusownikach.
- Jest to zdecydowanie największy problem. Dla wielu osób kłusowanie ryb stało się sposobem na
życie, z tego się utrzymują a nawet
kupują samochody. Inni kłusują z
biedy, jest to jednak nieliczna grupa.
Czasami robią to po to, żeby kupić
chleb, a jeszcze częściej winko. Są
też ryzykanci, łamiący prawo po to
aby poczuć dreszczyk emocji. Najwięcej szkód robią ci kłusujący zarobkowo, oni łapią hurtowo. Używają sieci, agregatów prądotwórczych i innych niebezpiecznych
urządzeń. Nie patrzą na okresy
ochronne ryb lub ich wymiary – są
prawdziwym zagrożeniem – mówi
Krzysztof Michniewicz szef straży
rybackiej.

JAK ZAPADN¥ CIEMNOŒCI
NA HANKI
(Łobez) 17.08.2005 r. pomiędzy godz.
1.00 a godz. 6.00 w Łobzie, na ul. Hanki Sawickiej, nieustalony sprawca zabrał w celu
przywłaszczenia, poprzez odkręcenie, cztery aluminiowe felgi rozmiar 15, z oponami
marki Michelin o wymiarach 225x55x15 z samochodu marki VW Passat, o wartości 1500
zł, czym działał na szkodę Piotra W. (zam. Ł.,
pow. łobeski).

PRAWIE JAK DIAMENT

(ŁOBEZ) 17.08.2005 r. pomiędzy godz.
12.00 a godz. 12.30 w Łobzie na ul. Browarnej, nieustalony sprawca dokonał kradzieży
roweru o nazwie „Diamant”, o wartości 200
zł, czym działał na szkodę Zbigniewa K.
(zam. Ł., pow. łobeski).

POCI¥GNÊLI T-4

(DOBRA) 17.08.2005 r. pomiędzy godz.
2.00 a godz. 3.50 w Dobrej na ul. Krótkiej,
nieustalony sprawca dokonał kradzieży samochodu marki Volkswagen T-4, o wartości
14000 zł, czym działał na szkodę Jana R.
(zam. D., pow. łobeski).

TOREBKOWICZ

(ŁOBEZ) 18.08.2005r. w godz. 09.4009.50. w Łobzie na ul. Bema, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży torebki z zawartością dowodu osobistego, książeczki ubezpieczeniowej, paszportu, pieniędzy w kwocie 320 zł, lekarstw wartości 22 zł, rajstop,
perfum, łącznej wartości 409 zł na szkodę
Teresy Ś. ( zam. Z., pow. łobeski).

Trudno złapać kłusownika na
gorącym uczynku. Często strażnicy
patrolując jeziora znajdują sieci lub
pupy nie ma przy nich jednak nikogo. Taki sprzęt jest zabierany i jeśli
nie znajdzie się właściciel jest on
komisyjnie niszczony. Czasami przestępcy ten sprzęt kradną wcześniej
w gospodarstwach rybackich aby
użyć go potem do nielegalnych
odłów. Jeśli jest on oznakowany, po
skonfiskowaniu
trafia do prawowitych właścicieli.
Jednak pomimo
trudności
nasi
strażnicy mają na
swoim koncie wiele sukcesów.
Pełnienie
funkcji strażnika
rybackiego
to
służba ryzykowna, wymagająca
dużego zaangażowania i oddania
sprawie. Jeśli mamy interwencje,
trzeba czasami wyjechać w nocy lub
w świąteczny dzień. Liczymy się także z tym, że kłusownik złapany na gorącym uczynku nie cofnie się przed
niczym. Dlatego na patrole jeździmy
z policjantami lub pracownikami
Państwowej Straży Rybackiej.
Współpracujemy ściśle z KPP w
Łobzie, z PSR w Szczecinie oraz ze
strażą leśną. Na członków Straży
Rybackiej wybieramy ludzi, którym
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ufamy, niekaralnym, rekomendowanych przez prezesów kół wędkarskich. Jadąc na patrol z kimś takim
muszę wiedzieć, że mogę na nim
polegać. Trzeba tu dodać, że bycie
członkiem straży rybackiej to funkcja społeczna i strażnicy nie otrzymują z tego tytułu żadnych wynagrodzeń – dodaje pan Krzysztof.
Kłusownicy uaktywniają się
szczególnie przed świętami. Wtedy
na ryby jest duży popyt, jednak
osoby kupujące je być może nie
wiedzą, że jedząc rybę niewiadomego pochodzenia
sporo ryzykują.
Są to ryby łapane najczęściej w
nie
przebadanych jeziorach i
mogą być źródłem wielu groźnych chorób np.
tasiemiec.
Kłusownicy
stawiający sieci
latem stwarzają
także bardzo realne zagrożenie dla
osób kąpiących się w jeziorach lub rzekach. Osoba, która się w taka sieć zaplącze może utonąć. O tym jednak przestępca zaślepiony zyskiem nie myśli.
Władze powiatu doceniając pracę strażników i widząc konieczność
ich działania, sukcesywnie ich doposarza. W tym roku Starostwo
Powiatowe zakupiło ze swoich środków sprzęt noktowizyjny i łącznościowy. Straż Rybacka ma w tej chwili na swoim wyposażeniu – łodzie z

OG£OSZENIE

silnikami, lornetki, noktowizory,
krótkofalówki, lampy halogenowe i
- jak mówią sami strażnicy wiele determinacji.
Środki na bieżące potrzeby np.
benzynę do silników przekazuje im
Zarząd PZW w Szczecinie, a sytuacjach kryzysowych zawsze mogą
liczyć na władze gmin z Łobza i
Węgorzyna.
Staż Rybacka nie zajmuje się tylko walką z kłusownikami, choć jest
to ich główne zadanie. Kontrolują
wody państwowe na terenie powiatu, sprawdzają wędkarzy – ich
uprawnienia do wędkowania, ilość i
masę odłowionej ryby, sprzęt wędkarski oraz przestrzeganie okresów
ochronnych. Jeśli stwierdzą jakieś
nieprawidłowości, dają mandat, ale
częściej pouczenie lub upomnienie.
- Do dzieciaczka siedzącego nad
wodą i łowiącego ryby często nawet
nie podchodzimy – mówi szef straży.
– Problem to kłusownicy, bo to przestępcy. Dziwi mnie to, że sprzęt do
kłusowania można kupić nawet na
łobeskim rynku. Ludzie, którzy tym
handlują nie mają na to potrzebnych
zezwoleń ani uprawnień, a mimo to
nikt się tym nie interesuje. A przecież oni sprzedają sprzęt służący do
przestępstwa – dodaje.
Na koniec można powiedzieć, że
gdyby nie było chętnych do kupowania od kłusowników, to po pewnym czasie problem sam by się rozwiązał. Ale my jeszcze nie mamy takiej
świadomości, że kupując złodziei
okradamy w ten sposób i siebie. S.M.

O PRZETARGU

Na podstawie art. 13, ust. 1 i art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r, Nr 261,
poz. 2603 z późniejszymi zmianami / i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Burmistrz Dobrej

Og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie miasta Dobra
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 403/4 o pow. 380 m2
zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 54,00 m2 budynkiem mieszkalnym
przeznaczonym do rozbiórki położona przy ulicy Armii Krajowej 45 w mieście Dobra.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19623 w Sądzie Rejonowym w Łobzie,
obciążona jest służebnością drogową przejścia i przejazdu na rzecz działki nr 403/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 6.079,00 zł
w tym:
- działka
– 3.629,00 zł
- budynek gospodarczy – 1.350,00 zł
Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 150,00 zł

Do ceny nieruchomości doliczone są koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
(wycena nieruchomości, podział geodezyjny) w wysokości 1.100,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej
lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu nr 36937510415502447120000010
najpóźniej do dnia 16 września 2005r. do godz. 15.30.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1 w dniu 20 września 2005 roku o godz. 12.00
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej
Burmistrz Dobrej może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. ( 091) 39 14 535.
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REKLAMA

Og³oszenie
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie zleci wykonanie następujących robót budowlanych na budowach realizowanych przez „PBOGRINBUD” Spółkę z o.o. w Nowogardzie:
- robót murarskich,
- układanie płyt gipsowo- kartonowych,
- robót elewacyjnych,
- wykonywanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem,
- robót malarskich
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych na
realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
- murarz – tynkarz,
- betoniarz – zbrojarz,
- dekarz,
- malarz,
- monter instalacji sanitarnych
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 103 telefon 57 92 630
1. Eugeniusz Niziński
telefon 57 92 630
2. mgr inż. Bogumiła Bacza
telefon 57 92 637
3. mgr Arkadiusz Prokopowicz telefon 57 92 651

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

Łobez ul. Słowackiego 6
Tel./fax - 091 3973730
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Wa¿¹ siê losy zak³adu

Awantura
w “Kaskach”

(£OBEZ) W œrodê od rana, przed halami firmy Speed
Concept zebra³o siê kilkudziesieciu pracownikow tej
firmy. Czêœæ z nich przysz³a do pracy, czeœæ dowiedzieæ
siê o wyp³aty, których nie otrzymali na czas.

Na drzwiach pilnowanych przez
wynajętego pracownika ochrony
wisiała kartka, na której ktoś odręcznie napisał, że urlopy są przedłużone bezterminowo. Pracownicy byli
bardzo zdenerwowani i rozgoryczeni tą sytuacją. Pracownik ochrony
wpuszczał ich pojedyńczo do szatni,
skąd zabierali swoje rzeczy. Część z
nich otrzymała też “paski” z wypłatami, niestesty bez pieczątek. Kilka
pań stwierdziło, że oszukano je naliczając im wypłaty. Z tymi ludźmi nikt
z właścicieli firmy nie chciał rozmawiać, ani udzielić im jakiejkowlwiek
informacji. Jedynie z plotek wiedzieli, że zmienił się właściciel. Powiedziano im także, że na razie nie dostaną wypłat ani świadectw pracy,
bo zginęły pieczątki, akta personalne i wiele innych dokumentów. Części załogi kazano napisać podania o
urlopy bezpłatne.
Kiedy na plac, przy hali produkcyjnej wjechał samochód ciężarowy,
na który zaczęto ładować maszyny,
w tłumie zawrzało. Ktoś zadzwonił
po burmistrza Marka Romejkę, żeby
przyjechał na miejsce i pomógł w
rozmowach z pracodawcą. Ten po
kilku minutach pojawił się na miej-
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scu wraz ze stażnikiem miejskim.
Jego także nie wpuszczono do biura
i stał kilka minut przed drzwiami. Ludzie w odruchu desperacji postanowili zablokować bramę i nie wypuszczeć samochodu z maszynami.
- Nowa właścicielka firmy, córka
pana Siciarza powiedziała nam, że
dokumenty i pieczątki zostały ukradzine, a konta firmy wyczyszczone –
mówiła jedna z pracownic.
Kłopoty firmy zaczęły się kilka
tygodni temu, kiedy z kilkunastoma
osobami skierowanymi do prac interwencyjnych pan Andrzej Siciarz
nie przedłużył umów. Powiatowy
Urząd Pracy, przez 6 miesięcy refundował zatrudnienie tych pracowników, w zamian za to pracodawca
zobowiązał się zatrudnić je na 1,5
roku. Z umowy się jednak nie wywiązał i większąść z tych ludzi zwolnił.
Pozostałych wysłał zaś na urlopy,
głównie bezpłatne. Jednocześnie
wysłał do Urzędu Miejskiego w
Łobzie wypowiedzenie umowy
dzierżawy jednej z hal, która jest
własnością gminy. O problemach firmy jej właściciel nie chciał rozmawiać
ani z dyrektorem PUP, ani z władzami
gminy, ani z pracownikami.

- Słyszeliśmy, że produkcja ma
być przeniesiona na Słowację, wywieziono część maszyn, nawet my
tam pojechałyśmy, a potem kilka
osób ze Słowacji przyjechało do nas
na przeszkolenie. Tam jest otwarty
bardzo duży zakład. – opawiadają
kobiety.
- Jak przyszłyśmy do pracy, to
zastałyśmy zamknięte drzwi. Brygadzistka zadzwoniła do prezesa i on
powiedział, żeby rozmawiać z jego
córką, która jest nową właścicielką.
– mówi jedna z nich.
Syn właściciela powiedział ludziom zgromadzonym przed zakładem, że nie ma żadnego kryzysu, ani
problemow z wypłatami.
- Ze względu na chorobę ojca firma została przejęta przez pana
Schulze, ponieważ ojciec nie jest w
stanie prowadzić tak dużego zakładu, bo może to grozić jego zdrowiu i
życiu. Pan Schulze zobowiązał się
finansowo i prawnie wszelkie zobiązania sfinansować. Tu nikt nie zostanie oszukany. – powiedział. Nie
wiedział natomiast nic o dalszych
losach zakładu i jego pracowników.
Gdy staliśmy przed zakładem, pakował akurat do swojego auta opony i
szykował się do wyjazdu.
- Właśnie złożyłem wymówienie
i nie jestem już pracownikiem zakładu. – mówił.
- Pan Schulze kupił 21 lipca udziały. Dopiero dzisiaj dostałam część
dokumentów firmy, więc nie byłam w
stanie w ogóle wiedzieć kto jest kim,
od kiedy pracujecie. Ja tu tylko przyjeżdżałam na pół godziny. Pieczątki
znalazły się pół godziny temu. O 12

miałam termin w banku i przez to, że
mnie przetrzymujecie, nie mogę jechać. Mój mąż powiedział, że jak
będziecie takie cyrki robić, to nie
jedziemy do banku, jedziemy do
domu i koniec. Przyjedziemy za tydzień i wypłata się przedłuży. Pani
kadrowa zrobiła listę płac, napisała
mi kto i od kiedy pracuje. Będzie w
banku złożony wzór podpisu nowego prezesa, wtedy przesyłamy wam
wypłaty na konto i za cztery dni, licząc od dnia dzisiejszego, dostaniecie pieniądze, najdalej w poniedziałek. Więcej wam powiedzieć nie
mogę. Świadectwa pracy - dopiero
będzimy rozmawiać z księgową. Będziemy się z wami kontaktować telefonicznie, a jak ktoś nie ma telefonu
to będziemy pisać pisma. – powiedziała żona właściciela zebranym na
placu pracownikom.
- Jeśli burmistrz będzie was buntował, namawiał do strajku, niech on
wam wypłaty da – naprawdę, część
pieniędzy była na koncie i ich nie ma,
a ja nie wiem, gdzie one są. Są plany
dotyczące firmy, ale zatrudnimy najwyżej 30 osób. - dodała.
Do firmy po raz drugi przyjeżdża
burmistrz. Mówi, że w tej sprawie
rozmawiał a prokuraturą.
– Pani prokurator badała sprawę
założoną przez dwie pracownice.
Sprawa ta jest niezakończona, dlatego ja też prosiłem inspekcję pracy,
żeby przyjechała, bo tu jest nagminne łamanie praw pracowniczych
przez tego pana. My nie możemy
zabronić wywiezienia maszyn. Firma
ochroniarska, która tu jest, może w
każdej chwili rozepchnąć panie i
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wywieźć ten sprzęt. Bo to jest ich
prywatne. Jak wywozi prywatne, nie
mamy nic, kompletnie nic. To jest to
co nam daje demokracja. A nasze
prawo jeszcze nie idzie w kierunku
obrony ludzi, tylko przeciwnie.
Żebym miał punkt jakiś do złapania,
to byśmy natychmiast zrobili. Musicie zadbać o to, żeby otrzymać dokumenty do ręki, bo was w urządzie
pracy nie zarejstrują. Ja jeszczę
sprawdzę, na jakiej zasadzie mąż tej
pani przejął firmę. Ale nie bójcie się,
nawet gdyby wywieźli maszyny do
Niemiec, to w tej chwili prawo jest
takie, że nie umkną nam. W zwiazku

z tym, że my nie możemy nic zrobić,
mogę obiecać tylko, że będę pilnował sprawy. Natomiast moja opinia
jest cały czas taka sama – to nie jest
zakład żaden, to jest dziadostwo
największej miary. Oszukiwali jak
mogli i wy nie mogliście się bronić,
bo nie było żadnych szans. Kiedy
chciał zwalniał, kiedy chciał pomniejszał wypłaty. Moja rola się tu
kończy, to jest prywatny zakład. mówił burmistrz.
W pewnym momencie na teren
zakładu przyjeżdża policja. Wpuszczono ich do biura i pokazano dokumenty, z których wynikało, że właścicielem zakładu jest rzeczwiście
pan Dieter Falk Schulze i jego żona
Izabela Schulze. Oświadczyli oni, że
21 lipca nabyli wszystkie udziały w
spółce od poprzedniego właścicie-
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la. Mieli więc prawo wywieźć maszyny, gdyż były ich własnością.
- Pracownicy zachowywali się
spokojnie, nie utrudniali ruchu. Gdyby zażądano usunięcia ludzi, musielibyśmy to zrobić, gdyż są właścicielami. – powiedział przybyły na miejsce
komisarz Andrzej Sarnowski z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.
W piątek do Łobza przyjechała
powiadomiona przez Powiatowy
Urząd Pracy – inspektor Iwona Lelo
– Kędzierska z Państwowej Inspekcji Pracy. W klubie pracy spotkała
się z pracownikami firmy, którzy
składli bardzo obszerne zeznania.
Niestety, nie udało się
jej porozmawiać z panem Andrzejem Siciarzem. Kiedy pojechała
do jego domu pod
Łobzem, wyszła do
niej jego żona, która
powiedziała, że mąż
jest po dwóch zawałach i nie może rozmawiać. Pani inspektor
zobligowała pana Siciarza do przedstawienia dokumentów
firmy dotyczących zatrudnienia w terminie
do 29 sierpnia br.
- Jeśli właściciel się
nie stawi, sprawa trafi
do prokuratury w
związku z utrudnianiem wykonywania
czynności służbowych. – powiedziała
nam Iwona Lelo – Kędzierska.
Inspektor po przesłuchaniach
pracowników stwierdziła wiele nieprawidłowości i uchybień. – Wysyłanie pracowników na urlop bezpłatny jest bezprawne. Jest to przestój z
przyczyn pracodawcy i powinien
być płatny – dodała.
Poradziła pracownikom, aby każdego dnia przychodzili pod siedzibę
firmy i podpisywali listę obecności.
Według niej pracodawcy wykazali
się bardzo dużą arogancją.
Firma Speed Concept w ciągu
trzech lat otrzymała od PUP w
Łobzie ponad 109 tysięcy złotych
na prace interwencyjne. Z trzech
zawartych wcześniej umów firma
się wywiązała. Problemy były z
czwartą umową, i jeśli firma się z niej
nie wywiąże, będzie musiała oddać
ponad 30 tysięcy.
S.M.
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Pan Kazimierz Rynkiewicz
Redaktor Naczelny
“Tygodnik Łobeski”
Proszę o publikację poniższego tekstu
w ramach polemiki do tekstu zamieszczonego w nr. 31 Waszej gazety.
W “Tygodniku Łobeskim” nr 31 z dnia
2.08.2005r. przeczytałem artykuł naczelnego “Nieobecni mają rację, czyli albo
wybory albo zmowa” i , cyt. “popadłem w
głęboką zadumę, która przeszła w jeszcze
głębsze zdziwienie”. Autor za wszelką
cenę chce pokazać swój “realistyczny”
punkt widzenia na politykę, i to jest jego
prawo. Pytanie tylko czy autor ma faktycznie coś odkrywczego do przekazania, czy
jego tezy są ciekawe, zmuszające czytelnika do przynajmniej takiej zadumy, jak autora nad tekstem deklaracji ideowej Platformy Obywatelskiej w Łobzie?
Cały, dość długi tekst można podsumować twierdzeniem, że wszyscy kandydaci z miast powiatowych są naiwni i że
polityka i politycy w Polsce zdeprecjonowali się na własne życzenie. Autor na
koniec wysuwa tezę, że wobec takiej sytuacji właśnie nieobecni na wyborach będą
mieli racje. Jest to teza o tyle lotna, że niezgodna z dotychczasową, oczywistą doktryną polityczną. Wszyscy bowiem spotkaliśmy się z twierdzeniem dokładnie odwrotnym, że nieobecność na wyborach
jest przyzwoleniem na to, aby za nas decydowali inni, którzy pójdą na wybory. Jest
to bardzo logiczne, ale autor się z tym nie
zgadza . Dlaczego?
Naczelną zasadą teorii naczelnego
jest twierdzenie, że jeżeli nie będzie się posłem, to w ogóle po co zajmować się polityką. To powinien być cel każdego z polityków. Innymi słowy, wszyscy kandydaci na posłów, którzy nie wejdą do parlamentu albo nie mają na to szans, to są naiwniacy. (Tak swoją drogą , czy ten pogląd Pan
Kazimierz Rynkiewicz forsował w poprzednich wyborach, gdzie jak pamiętam
startował z Nowogardu na listach PiS z
odległej pozycji i nie uzyskał mandatu?).
Nie zgadzam się z tym. Jest to teza na poziomie, cyt. “wyborów do sejmu I lub co
najwyżej II kadencji”. Niestety muszę tutaj
przywołać oczywiste prawdy i z góry
przepraszam za to czytelników . Partie zakłada się lub w nich uczestniczy między
innymi po to, aby móc przeforsować poglądy danej partii jako obowiązujące i realizowane. Jeżeli jest to grupa ludzi tak samo
myślących, to drugorzędne znaczenie ma,
który z nich będzie reprezentował ich pogląd na forum parlamentu. Obecna rzeczywistość jest taka, że o ilości posłów z danej
partii decyduje łączna ilość głosów zebranych na tę partię. Udział więc w kampanii
kandydatów “powiatowych” i będących na
dalszych miejscach na listach wyborczych traktujemy jako pomoc w zbieraniu
tych głosów, dla wspólnego celu. Oczywiście super będzie, jeżeli przy tej okazji nasz
kandydat otrzyma dużą ilość głosów. To
będzie sygnałem dla nas, jak oceniają
nasze propozycje wyborcy. Taka jest
obecnie obowiązująca ordynacja i nic nie
da obrażanie się na nią. Zgadzam się z jednym, że jest to zła ordynacja. Jak nieobecni
chcą to zmienić?
Wg naczelnego ordynacja o jednomandatowych okręgach wyborczych jest lekiem na całe zło, bo zagwarantuje posłowanie również kandydatom z małych miejscowości. Z tym się zgadzam, choć nie do
końca. Platforma Obywatelska jako jedyna partia optuje za taką zmianą ordynacji.
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Tylko Platforma. I teraz pytanie, czy nie
mając większości w przyszłym parlamencie jest szansa na taką zmianę? Czy
sam fakt zebrania podpisów i poparcia dla
tej zamiany jest wystarczającym, aby
partie rządzące wprowadziły ją w życie?
Oczywiście, że nie. Jak tu się więc ma
teza naczelnego, że nieobecni będą mieli
rację? To właśnie obecni na wyborach
zadecydują co dalej z ordynacją. Platforma zbierała podpisy i nie zaniechała tej
zmiany, ale czy ona ma szanse w obecnym parlamencie? Nie, dlatego wrócimy
do tematu.
Tak swoją drogą to ordynacja proporcjonalna jest dobra, ale nie na wszystkie
mankamenty polskiego życia politycznego. Jaka bowiem jest pewność, że posłowie tak wybrani będą uczciwsi, mądrzejsi
i bardziej pracowici, niż obecni? A chyba
o to chodzi nam wszystkim i naczelnemu?
Tutaj ordynacja nie pomoże, ona stworzy
jedynie mechanizm większej “dostępności” ludzi “z terenu” do parlamentu, ale nie
da gwarancji poprawy jakości parlamentu. Wszystko bowiem zależeć będzie od
tego, jacy to będą ludzie. Ordynacje można zmieniać, ale czy to jest gwarancja na
wybór dobrego parlamentu? Znowu więc
nie broni się teza naczelnego, że “nieobecni maja rację”. Właśnie trzeba zrobić
wszystko, aby więcej głosów było na
kandydata “dobrego” niż na “gorszego”.
Naczelny martwi się, że wyborcy z
Łobza będą mieli trudny orzech do zgryzienia, bo startuje dwóch Panów Ryszardów Sola. Ja takich wątpliwości nie mam.
Od wielu lat tak w Łobzie jest i zdecydowana większość wyborców z tym problemem sobie radzi. Większość wie jakie
środowiska polityczne reprezentują sobą
kandydaci, jakie maja poglądy polityczne
i ocenę przeszłości. Czy obaj kandydaci
różnią się? Wątpi w to naczelny, ja nie mam
takich wątpliwości. Obaj są na tyle wyraziści, że trudno ich mylić. (Na marginesie,
nikt już nie używa hasła “oni już byli”, my
nie mówimy o “lokalnym patriotyzmie”).
Jak tutaj znowu ma się logika hasła “nieobecni mają rację”? Czyli kto ma za nas
wybrać?
Przy okazji, w swoim tekście naczelny napiętnuje możliwość powstawania
koalicji , nawet skrajnie odmiennych partii.
Podaje przykłady przeprawy mostowej
w Warszawie i “doskonałą koalicję”
wszystkich w powiecie. Nowoczesne podejście do polityki dopuszcza takie koalicje, w celu przeprowadzenia jakiejś sprawy, zadania. Przecież to nie ujmuje samodzielności i odrębności poszczególnych
partii. Dzięki takim koalicjom właśnie
schodzi na dalszy plan zacietrzewienie,
pieniactwo, zwykłe szkodnictwo. W końcu dzięki tej współpracy wybudowano w
Warszawie tak potrzebne połączenie mostowe, a dzięki współpracy w radzie powiatu łobeskiego udaję się przeprowadzać wszystkie potrzebne nam i mieszkańcom inicjatywy. Czy to jest złe?
Reasumując uważam, że tekst naczelnego jest po prostu nietrafiony i opiera
się na błędnych tezach. Frustracja, malkontenctwo, podejrzewanie w każdym
prawie działaniu znamion cynizmu i podstępu jest coraz częściej regułą w tekstach
naczelnego. Mam jedynie nadzieję, że to
tylko przejściowa niedyspozycja.
Wiesław Bernacki - Przewodniczący
Platformy Obywatelskiej,
Koło w Łobzie
Odpowiedź red. naczelnego zamieścimy w następnym wydaniu.
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Sprzedam kawalerkę w Starogardzie Łobeskim. Tel. 691 668 035
Sprzedam mieszkanie w bloku w
centrum Łobza, 3 pokoje, I piętro.
Tel. 397 52 94.
Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Sprzedam tanio nieruchomość
niezabudowaną, użytkowanie z
prądem pod działalność przemysłową około 5 ha w Łobzie przy
wyjeździe na Drawsko Pom. Tel.
0880 188 020. Użytkowanie wieczyste.
Sprzedam dom własnociowy, 5
pokoi, kuchnia, łazienka, budynek
gospodarczy, działka budowlana,
ziemia orna 25 arów, Bełczna 6.
Prosze o kontakt (091) 39 51 110,
(091) 39 78 125.
Resko - sprzedam dom wolnostojący 1/2 bliźniaka, pow. całkowita 160 mkw. Tel. 397 11 89, 0503
512 567.

Sprzedam mieszkanie w Gryficach 170 mkw., 2 poziomowe z
możliwością podziału na 2 mieszkania. Tel. 601 669 277, po 13.00 384 21 67.
Płoty. Zamienię mieszkanie w
Płotach M5 80 mkw., kuchnia, 4 pokoje, balkon, duży przedpokój,
osobno łazienka i WC, piwnica, w
bloku. Zamienię na mieszkanie
komunalne 2 lub 3 pokoje w Płotach. Tel. 880 185 026 po 18.30.

Nową dachówkę cementową,
zakładkową 2000 szt. sprzedam
tanio. Tel. (091) 39 76 324.

Sprzedam kiosk typu Ruch z wyposażeniem w Gryficach przy ulicy
Akacjowej. Tel. 502 564 238.
Pianino sprzedam. Tel 0697 500
184.

Dajesz ogłoszenie
do jednej gazety
a ukaże się w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
Adres redakcji: 73-150
Łobez, ul. Słowackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.

Przewozy osobowo towarowe
Szczecin-Stockholm. Cena 500 kr.
Tel. 004 67 040 61 352 (6 przejazd
50% taniej)
Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.

Usługi remontowo-budowlane.
Tel. 0509 458 536.

Poszukuję pracy, długoletni staż
pracy w bankowości. Kontakt tel.
0608 459 088.
Firma usługowa zatrudni kobiety w Niemczech na umowę zlecenie. Tel. 39 10 526, 00491 609 304
7512.
Praca dla aktywnych! Zarabiasz
od własnej sprzedaży + rabaty. Tel.
0692 794 241.
Ztrudnię osobę z samochodem
do roznoszenia ulotek na terenie
Łobza, Świdwina, Drawska i okolic.
Tel. 0503 592 823.

Kosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
Gryfice - sprzedam działkę budowlaną z budynkiem gospodarczym do adaptacji 40 mkw. Tel.
387 61 67.

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

Zatrudnię - praca w Polo Market.
Tel. 608 289 633.
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Sponsorzy Loterii Fantowej
Bieńkowski Grzegorz - „CompBi”; Baran
Wiesława - Sklep Chemiczno-Przemysłowy;
Błyszko Jan - Zakład Ogólnobudowlany; Zarzeczna Danuta-Sklep Spożywczy „Danuśka”; Sutkowski Kazimierz sklep „Emilka”;
Błaszków Barbara – sklep „Ewa”; Pyrczak
Renata i Marek - foto-video „Krzyś”; Gronowicz Andrzej - „Duet”; Iwan Jan - „Eko-Farb”;
Adamów Andrzej - Firma Transportowo-Handlowa „Andreas”; Ignatowicz Grzegorz - Studio Reklamy; Rokosz Leszek - Sklep Spożywczo-Przemysłowy; Malczak Honorata Sklep Spożywczo Przemysłowy; Janowska
Barbara - Sklep „Sezam”; Bubacz Witold-„Bewitra”; Marszałek Ewa – Sklep „Łobeskie
ZOO”; Urbańska Andżelika - Sklep „Styl”;
Urbańska Józefa-Sklep „Alf”; Urbański Jacenty -„Fama”; Różańska Anna - Sklep
Odzieżowy; Milewska Grażyna - „Milex”Lombard, komis; Puzyrewscy Krystyna i
Tadeusz - „Szkolbiur”; Misiak Krzysztof „Okno-Plast”; Winiarski Waldemar – Hurtownia „Ekonomik 2”; Bober Rozalia - „Jubiler”;
Kamińska Dorota - „Kiosk”; Miksza Irena
”Tulipan”; Tymoszczuk Zbigniew - „Tympol”
Łobez; Wijatyk Teresa - Sklep Sportowy Adidas”; Michniewicz Iwona - „Fair-Play”; Musielscy Teresa i Andrzej; Pietrzyk Marcin Drogeria J&M „Brigitte”; Ostrowski Zbigniew
- Usługi Zegarmistrzowskie; Sklep „Media
Star”; Karmasz Bożena - Dom Towarowy
„Plus”; Paś Piotr - „Giga”; Sitarska Barbara „BM”; Pokomeda Wiesław - „Medik”; Hauda
Piotr-Firma Handlowo Usługowa; Wikoń Magdalena - „Centaur”; Bas Wojciech - „Maluch”;
Nadleśnictwo Łobez; Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”; Dzieniak Dorota - „Majster”; Pasławska Iwona - Sklep Spożywczo
- Przemysłowy; Hrycaj Jerzy - „Wiesiołek”;
Karłowski Michał - „Import-Eksport”; Prygiel
Sławomir - „Mirage”; Żełobowski Rafael - „RS
- Multimedia”; Piesiakowska Zofia - „Stołówka nr4”; Mężyński Sławomir - „ABC”; Kosiński Jacek - Firma Handlowa; Kwaśniak Irena
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy; Andrusieczko Mariola - „Margo”; Michna Janusz Hurtownia „GIT”; Kamiński Jan – Kwiaciarnia
„Jubilat”; Maj Marzanna - Handel Artykułami
Przemysłowymi; Miszczyszyn Edward - „U
Ciżemki”; PKS Gryfice - Placówka Łobez; Kamiński Czesław - Sklep Warzywniczy; Literowicz Wiesława - Foto Serwis „Kodak”; Olek
Mirosław - „Mirex - Hurt”; Janik Piotr - Tapicerstwo Meblowe; Przybyła Bogdan - Przedsiębiorstwo Handlowe „Autex”; Sobańska
Grażyna - „Piekarnia Wacław Wasilewski”;
Bajerowicz Grzegorz; Firma Handlowo Usługowa „R&K” Świdwin; PUK; PWiK;
„Drutpol” Łobez; „Rival” Łobez; „Netto”
Łobez; Musielski Marek; Makar Grzegorz „Bimm”; Kamiński Bronisław - „Pod Kasztanem”; Krekora Teresa - „Kiosk”; Grajcewicz
Piotr; Jacewicz Teresa; Ostrowska Teresa;
Grajcewicz Teresa; Grzebiela Halina; Sobótka Jadwiga; Olszewska Małgorzata - „Solarium”; Kuś Janina; Jagiełka Dorota; Pietrzak
Karol - „Karlik”; „Totolotek Toto Mix” Łobez;
Żuczkowska Ewelina - Sklep „Bianco”; Kurpiowski Wiesław - Sklep Kosmetyczny; Kurkiewicz Andrzej - „Kaśka” Kwiaty, kosmetyki; Commercial Union.
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Festyn trzeŸwoœci
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przez cały czas trwania festynu
sprzedawano losy na loterii fantowej, z
której dochód przeznaczony był na
(ŁOBEZ) O tym, że można się do- wo” ze Świętoborca.
brze bawić bez piwka mógł się przeTurniej piłki siatkowej zakończył pomoc w zakupie implantu dla niesłyszącej Marcelinki. Namiot, w którym
konać każdy, kto w ostatnią niesię zwycięstwem zeprzeprowadzano loterię był
dzielę był na Stadionie Miejskim
społu o wdzięcznej
przez kilka godzin po prostu
w Łobzie. Rozgrywki sportowe,
Mister
nazwie „Śrubokręty”,
oblężony a dziewczyny ledkonkursy dla dzieci i młodzieży,
kolejne w klasyfikacji
wie nadążały z wydawaniem
pokazy tańca, wybory miss i mibyły „Banany” i „Atonagród. Nadwątlone siły
stera – to tylko niektóre z
mówki”. Zwycięzcy z
można było odzyskać w kaatrakcji przygotowanych
rąk burmistrza odebrali
wiarence przy kawie i ciastku
przez organizatorów.
puchary i nagrody.
lub przy ognisku posilając się
Pomysłodawcą i organiKilka konkursów
pieczoną kiełbaską. Dużą
zatorem festynu była Gminprzygotowała Koatrakcją był harcerski szlak –
na Komisja Rozwiązywania
menda Powiatowa Połobescy harcerze prezentowali
Problemów Alkoholowych
licji w Łobzie. Odbyła
tam swoje niedawno nabyte
przy Urzędzie Miejskim w
się wystawa sprzętu
umiejętności; można było mięŁobzie. Jak powiedziała nam
policyjnego, każdy
dzy
innymi spróbować upieczoWiesława Romejko - impreza
Miss
mógł też oznakować
nego przez nich podpłomyka.
ta była w pewnym sensie podswój rower. W „poliWiele emocji, tak wśród najsumowaniem i zakończeniem
cyjnym” namiocie swomłodszych jak i ich rodziców
akcji letnich organizowanych
je stoiska miały: PCPR,
wzbudziły wybory małej miss i
przez gminę Łobez w świetlicach miej- Bezpieczny Powiat Łobeski,
małego mistera. Korony otrzymali
skich i wiejskich oraz akcji harcerzy.
MONAR z Grabowa, Gminna Komisja
Marcelinka i Igorek. Koronacji dokonał
Na początek swoje
burmistrz Marek Romejko, który wręumiejętności zaprezentoczył im także nagrody.
wali młodzi tancerze w
Po najmłodszych na scenie pojawił
Mini Turnieju Tańca.
się
chór
„Uśmiech” pod batutą Teresy
Najlepsze w poszczególZienkiewicz. Wiązanka popularnych
nych tańcach okazały się:
piosenek i przyśpiewek bardzo rozruCha – cha – Bełczna,
szała publiczność. Występ chóru naSamba – Prusinowo, Pagrodzono gromkimi brawami. Na bis
sco Doble - Grabowo,
zagrali muzycy z tego chóru. Festyn
Rumba - Worowo, Jiwe zakończył się po kilku godzinach, a
Poradz, Walc Angielski –
chyba wszyscy, którzy wzięli w nim
Karwowo, Walc Wiedeńudział byli zadowoleni. Na plus pogoski – Zagórzyce, Quicdzie należy zaliczyć to, że dopisała. SM
step – Dalno, Mambo –
Zajezierze, Marange Unimie, Disco – Suliszewice, Rock and
Roll – Łobez, M.C.A. – Łobżany.
Następnie rozegrano konkurs rodzinny – „Mama – tata – ja”. Pierwsze
miejsce zajęła rodzina Dulów, drugie
Horbaczów, trzecie Trynkosiów.
W konkursie Cel – Lotka najcelniejsze oko miały dziewczynki: Ewa Nazarek, Martyna Nazarek i Klaudia Przepiórka. W konkurencji rzut do kosza
najlepszy był Łukasz Dubicki, miejsca
tuż za nim zajęły: Klaudia Przepiórka i
Ewa Nazarek. W konkursie łowienia
rybek, najlepszymi wędkarzami byli:
Natalia Długołęcka, Paweł Trynkoś i
Aleksandra Łęcka.
Rozegrano także kilka konkurencji
zespołowych dla „trochę” większych
dzieci. W piłce nożnej „7” triumfował
zespół „Herta” z łobeskiego gimnazjum, miejsce drugie wywalczył „Kameleon” z Dalna, a trzecie „Kopytko-
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Sparta czarnym koniem okrêgówki

Sensacja w Węgorzynie
SPARTA Wêgorzyno – ŒWIT Szczecin 1:0 (1:0)
Sparta: Noryca – Tondrik, Raj,
Nadkierniczni: Zbigniew, Dariusz, Andrzej (66’ Artur Andrusieczko – 92’
Majchrzak), Artur, Krzysztof; Rzepka
(62’ Norbert Kazimierczak), Nowak,
Romańczyk (80’ Jaźwiński) oraz Gomulski, Szubert. Trener Ryszard Jamroży.
Bramka: 28’ Łukasz Rzepka.
Czerwona kartka: 65’ Raj.
Ten wynik można uznać za sensację
tej kolejki, a być może i sezonu jesien-

ZMIANY W ZARZ¥DZIE
„SARMATY”
(DOBRA) 18 sierpnia odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zebranie
Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sarmata”. Powodem zwołania NWZK było podanie
się do dymisji Prezesa Zarządu Klubu Andrzeja Przkita i dwóch członków Zarządu. Prezes Andrzej Przkit
jako powód dymisji podał niemożliwość współpracy z niektórymi
członkami Zarządu . Jego dymisja została przyjęta.
W wyniku wyborów nowym Prezesem „SARMATY” został Robert
Dudziec, a w skład zarządu weszli
także: Zbigniew Górski, Antoni
Kontowicz (sekretarz), Zdzisław
Szkup, Jan Gudełajski i Edward
Stanisławczyk (wiceprezes). Nowy
Zarząd podziękował poprzedniemu
staremu za dotychczasową 2,5 letnią pracę w klubie.
(r)

Puchar Polski

Gramy dalej!
Trzy nasze zespoły zagrają w
następnej rundzie Pucharu Polski.
To efekt odniesionych w środę zwycięstw, z których za największy sukces należy uznać pokonanie Poloni
Płoty przez Mewę Resko 2:1. Światowid wziął za rogi Bizona i sześcioma
strzałami powalił go na murawę.
Wygrał w Cerkwicy 6:2 (1:1), po
bramkach Urbańskiego, Sagana i
podwójnych trafieniach Zycha i
Śniadka.
Sparta Węgorzyno bez problemu poradziła sobie z Orłem Pęzino
wygrywając 3:1 (2:0), po golach Jaźwińskiego, Andrusieczki i Nowaka.
Orzeł faulował niemiłosiernie i kończył w dziewiątkę. Mogła być dwucyfrówka, ale oszczędzano siły na
Świta. Nasze drużyny grają dalej.
Kibiców czekają więc mecze na coraz
wyższym poziomie.
KAR

nego. Sparta pokonała pretendującą do
awansu, najbardziej bramkostrzelny
zespół ubiegłej rundy, drużynę Świt
Szczecin. Jest to już trzecie zwycięstwo węgorzynian nad silnymi drużynami tej klasy, w tym dwa w meczach
wyjazdowych.
W tym meczu, w barwach Sparty,
wystąpiło dwóch zawodników, którzy
opuścili Światowida, Norbert Kazimierczak i Artur Andrusieczko.
Mecz zaczął się od spodziewanych
ataków gości, ale spartanie już w 3 min.
mogli powtórzyć wyczyn z poprzednich spotkań i strzelić bramkę, gdy po
dośrodkowaniu Nowaka i strzale Romańczyka przewrotką piłka o centymetry minęła słupek. Walka o każdy metr
boiska trwała do 28 min. Po faulu na Romańczyku, na 23 metrze piłkę ustawił
Nowak i strzelił. Bramkarz wybił ją

przed siebie, wprost na piersi Rzepki,
który ją przyjął i huknął do siatki.
Wrzask na trybunach i konsternacja w
szeregach szczecinian.
Spartanie dowożą wynik do przerwy, chociaż gra zaostrza się i jest sporo
przerw. W szatni trener Jamroży jeszcze
bardziej mobilizuje zespół. Nakazuje dokładne krycie, szczególnie „wieżowców”
- wysokich napastników Świtu. Rozbijanie ataków ma się zaczynać już w środku
boiska. Kto wytrzyma upał, ten wygra.
Druga połowa to wściekłe ataki
szczecinian i głęboka, ale taktyczna defensywa Sparty. Tym bardziej, że w 65
min. Raj dostaje drugą żółtą i zarazem
czerwoną kartkę i opuszcza boisko.
Sparta gra w dziesiątkę, ale potrafi kąsać
do końca. Z kontry. W 75 min. Romańczyk, po podaniu Nowaka, sam na sam
z bramkarzem. Fatalnie – przestrzeliwu-

je z 4 metrów! Gdyby strzelił, cóż to
byłby za wynik!!!
Nacisk Świtu coraz większy.
Ostrzeliwują bramkę Norycy ze
wszystkich stron, z każdej pozycji i
odległości. Ten dwoi się i troi. Wszyscy
patrzą na zegarki. Sędzia dolicza 9 minut. Gdy zostaje pięć, Noryca doznaje
kontuzji. Popłoch na ławce klubowej
węgorzynian – wszystkie zmiany dokonane. Co się stanie, jak Noryca będzie
musiał zejść?! Kuleje, ale wytrzymuje i
szczecinianie muszą uznać jego wyższość w tym meczu - schodzą z boiska
pokonani. Szał radości na trybunach
kończy ten dramatyczny wyścig z czasem. Jest trzecie zwycięstwo i pozycja
wicelidera. To miał być mecz prawdy o
sile tego zespołu. Po nim prawda jest
oczywista - Sparta czarnym koniem
tych rozgrywek.
KAR

Rodzinne wêdkowanie

Rodzina Spa³ków niepokonana
(KARWOWO) W niedzielę, 21 sierpnia,
na jeziorze Karwowo, odbyły się zawody w
wędkarstwie spławikowym zorganizowane
przez koło
„Karaś”.
Wzięło w
nich udział 12
drużyn złożonych z rodzin
w ę d k a r z y.
Pierwsze
miejsce zajęła drużyna
Spałków i
drugi raz z
rzędu otrzymała puchar
przechodni.
Drugie miejsce zajęła rodzina Karluków, a trzecie Buksów. Największą rybę złowił Stefan Buksa –

płoć 21 cm. Po zakończeniu wędkowania w
programie przewidzianych było jeszcze kilka
innych konkurencji dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi rywalizowali
w
łowieniu rybek
z basenu i w
skokach
w
workach. Dla
starszych było
picie
piwa
przez słomkę
na czas.
O to, aby
nikt w czasie
zawodów nie
był głodny zadbali kucharze:
Edward Waszkiewicz i Stanisław Karkuszewski. Rano na
śniadanie przygotowali kiełbasę na gorąco, a

Skowronek i Filowiat bezkonkurencyjni

Pstr¹g i Wêgorz ³owi³ leszcze

(POWIAT) Koło Wędkarskie
“Pstrąg” w Łobzie wspólnie z Kołem
Wędkarskim “Węgorz” w Węgorzynie zorganizowali w nocy z 30 na 31
lipca zawody wędkarskie gruntowe
nocne na jeziorze Wegorzyńskim.
W zawodach wystartowało 34
dwuosobowych drużyn reprezentujące różne koła wędkarskie, nie
tylko z naszego terenu. Przez cały
okres zawodów panował towarzyska atmosfera. Wędkarze wędkowali przy muzyce dobiegającej z Wegorzyna, gdyż odbywały się tam dni
Węgorza. Klasę w wędkowaniu pokazała para Jan Skowronek z Łobza
i Stanisław Filowiat z Runowa Pom.,
którzy zdeklasowali rywali łowiąc

20,62 kg ryb, przede wszystkim leszczy. Klasyfikacja pierwszych dziesięciu drużyn:
I m. Jan Skowronek i Stanisław Filowiat - 20,62 kg
II m. Krzysztof Konieczny i Tomasz Buca - 2,22 kg
III m. Józefa i Arkadiusz Spałka - 2,22 kg
IV m. Stanisław Karkuszewki i Edward Waszkiewicz - 2,12 kg
V m. Krzysztof i Henryk Marciniak - 2,08 kg
VI m. Paweł Parchimowicz i Damian Wrotek - 2,02 kg
VII m. Marian Łuczyński i Stanisław Makówka - l,92 kg
VIII m. Marcin Michalak i Andrzej Rosa - 1,86 kg
IX m. Zbigniew Pietrzyk i Stanisław Pykało - l ,84 kg
X m. Mirosław Ociepa i Jarosław Rygulski - l,24 kg

Największą rybę zawodów złowił
Stanisław Filowiat i był to leszcz długości 56 cm. Organizacja zawodów
była wręcz wzorowa. Tylko pozazdrościć takiej organizacji zawodów.

później serwowali wyśmienitą grochówkę.
Oprawę muzyczną zawodów zapewnił Bronisław Kwaśniak. Nad całością imprezy

Rodzina Spa³ków
czuwał jak zawsze prezes koła “Karaś”
Krzysztof Ilewicz.
M.H.

Była pyszna grochówka gotowana
przez stałych “kucharzy” - Grzegorza
Polnego i Jana Fijałkowskiego. Był
przepyszny dzik oraz tradycyjna kiełbaska przy ognisku. Serdeczne podziękowania dla sponsorów, dzięki
którym można było zorganizować tak
wspaniałe zawody tj. dla Zakład
Masarniczy B. Niedźwiedzki w
Łagiewnikach, Ubojnia Rafał i Marcin Szarzała w Węgorzynie, Bartłomiej Deptuła spółka Rivaal w Łobzie,
Jacek Urbański firma DECOR Konrad
Wrona w Łobzie Państwo Grajcewicz
z Łobza, Hurtownia Warzywnicza
TOMEX w Łobzie, Sklep Warzywniczy Leszka i Zofii Rokosz w Łobzie.
Serdecznie dziękujemy tym osobom za pomoc w organizacji zawodów. Miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku będziemy mogli liczyć na zorganizowanie jeszcze
lepszej imprezy wędkarskiej.
(r)
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WŒniadek z Zychem – tak trzymaæ!

Prze³om w Œwiatowidzie
Œwiatowid £obez – Iskra Golczewo 6:1 (1:1)
Światowid: Hnat – Zielonka,
Urbański (Sroka), Obolewicz, Samal,
Brona, Jendrysiak (Sikora), Tober
(Mosiądz), Zych, Śniadek, Łań (Sagan). Trener Mariusz Włodarz.
Bramki: Łukasz Brona, Krzysztof Śniadek – 3, Kamil Zych – 2.
Ten wynik i rozstrzelanie się
Światowida może być przełomem po
dotychczasowych grach tego zespołu. Tym bardziej, że dołączył do
niego etatowy strzelec z Błękitnych
Stargard Krzysztof Śniadek, który
znany jest łobezianom ze wcześniejszych występów w Światowidzie.

Co prawda Iskra pierwsza strzeliła bramkę, i zapewne większość kibiców widziała już oczami wyobraźni
następne lanie sprawione Światowidowi, ale po bramce Brony na zejście
do szatni szanse nie wydawały się
stracone. Upał zmęczył golczewian,
którzy nie przywieźli rezerw, nadrabiali więc faulami, za co jeden z nich
dostał czerwoną kartkę i jeszcze bardziej osłabił zespół, który pod koniec meczu nie był już w stanie stawiać skutecznego oporu. Stąd pięć
bramek w drugiej połówce, a mogło
być i dwa razy więcej, bo chociażby
Brona nie strzelił karnego. Dobrze,

Atrakcyjny rywal
„SARMATA” Dobra - „MASOVIA” Maszewo 1:0
Sarmata: Zapałowski, Jaszczuk,
Mioduszewski, K.Sadłowski, Kieruzel, Mikołowski, D.Sadłowski,
Olechnowicz, E.Kamiński, Padziński,
Kaczor, M.Kamiński, Jarota, Ochęcki, Goszczurny, Kubacki, Szkup.
Bramka: ’42 Damian Padziński
Trener: Tomasz Surma
Dobra pogoda i atrakcyjny rywal
„Masovia” Maszewo sprawiły, że w
ostatnie sobotnie popołudnie stadion w Dobrej zapełnił się prawie do
ostatniego miejsca. Drużyna „Masovii” mająca aspiracje do I go miejsca
w Klasie Okręgowej, dodatkowo
wzmocniona przed sezonem nowymi
piłkarzami postawiła Sarmacie bardzo
wysokie wymagania piłkarskie. Już w

2 min. meczu silny strzał napastnika
Masivii z najwyższym trudem sparował bramkarz Sarmaty Krzysztof Zapałowski. w 23 minucie meczu inny
napastnik Masovii znalazł się w sytuacji „sam na sam” i tylko odważny wybieg na 14 m Zapałowskiego i jego doskonała interwencja uratowała Sarmatę przed utratą bramki. Od tego momentu na boisku zarysowała się przewaga Sarmaty, który do przerwy wyprowadził kilka sytuacji do strzelenia
bramki, lecz tylko jedna z nich w 42
min. została wykorzystana przez Damiana Padzińskiego. Druga połowa
meczu toczyła sie przy optycznej
przewadze Masovii, lecz to kontry
Sarmaty sprawiały większe szanse na

że Światowid wygrał, chociaż przeciwnik nie był wymagający. Źle, że
zbyt długo się rozgrzewa i przesypia pierwsze połówki tracąc w tej
części meczu bramki. Później musi
odrabiać. Źle, że nie strzela się karnych i przy dużej przewadze wkrada się nonszalancja. Nadmierne
pudłowanie świadczy o braku odporności psychicznej w sytuacjach strzeleckich lub lekceważeniu przeciwnika. Jest lider, jest
zwycięstwo, padły bramki, ale mecze prawdy dopiero przed Światowidem. W niedzielę wyjazd na mecz
z Promieniem Mosty.
KAR
zdobycie bramki. W 67 min. B.Kaczor
zagrał do D.Padzińskiego, który po
krótkim rajdzie oddał silny strzał na
bramkę Masovii, jednak piłka odbiła
się od zewnętrznej części słupka i
wyszła na aut bramkowy. W 87 min.
D.Padziński zagrał do będącego w
polu karnym Ochęckiego lecz jego
strzał zmierzający do bramki zablokował obrońca Masovii. W 90 min.
kolejna dynamiczna akcja D.Padzińskiego zakończyła się znowu niecelnym strzałem, tym razem w poprzeczkę. Mimo iż sędzia z powodu przerw
w grze przedłużył mecz o kilka minut,
a także usilnych starań Masovii na
zmianę wyniku, wynik się nie zmienił
i to Sarmata został zwycięzcą.
Kolejny mecz „SARMATA” rozegra także w Dobrej 27 sierpnia o godz.
17.00 z „Dąbrovią” Stara Dąbrowa.
Juniorzy „Sarmaty” w tym sezonie zremisowali swój trzeci mecz tym
razem z „Masovią” Maszewo 2:2.(r)

V liga

Kluczevia wzmocni³a siê i stawi³a opór Radovii
Kluczevia Stargard Szcz. – Radovia Radowo Ma³e 1:1 (0:1)
Radovia: Stosio – Liptak, Kmieć,
Popiela, Drożdżewski, Samal (70’
Bednarek), Tomaszkiewiczowie
Marcin i Łukasz, Pilichowski E.,
Kliś, Ryling (60’ Romańczyk). Trener
Wojtek Krakus.
Kluczevia, w ubiegłym sezonie
bazująca na młodych zawodnikach i
budująca dopiero zespół stawiła
niespodziewanie silny opór. Okazało się, że w tym sezonie stargardzianie wzmocnili się kilkoma doświadczonymi zawodnikami, w tym nawet
czarnoskórym.
Jednak to Radovia dyktowała
tempo gry i pierwsza strzeliła bramkę.
W 15 min. Kliś uderzył mocno, ale po
drodze piłka odbiła się zablokowana
przez obrońcę. Trafiła pod nogi Tomaszkiewicza, który posłał ją wzdłuż

bramki, gdzie ustawiony Pilichowski
wsadził ją w okienko. W tej połówce
gra toczyła się głównie w środku
boiska, a radowianie na tyle skutecznie blokowali dostęp do pola karnego, że gospodarzom udało się oddać
tylko jeden strzał w światło bramki.
Chyba tylko dekoncentracja
spowodowana przerwą sprawiła, że
gospodarze w dwie minuty po wyjściu na boisko strzelili gola. Po centrze z rzutu rożnego na długi słupek
jeden z napastników dograł do drugiego, a ten wbił piłkę do bramki.
Goście mogli wywieźć trzy punkty,
stwarzając więcej sytuacji do strzelenia bramek. Niestety, Romańczyk
zmarnował jedną z takich akcji, gdyż
będąc sam na sam z bramkarzem
strzelił w poprzeczkę.
(r)

Juniorzy
Kluczevia Stargard Szcz.
– Radovia Radowo Ma³e
13:0
Juniorzy zapewne chcieliby
jak najszybciej zapomnieć o tej
wpadce. Zagrali w dziewiątkę,
gdyż kilku zawodników ma
jeszcze wakacje, łącznie z będącym na urlopie trenerem.
Przewaga liczebna i fizyczna
stargardzian zakończyła się takim feralnym wynikiem. KAR

Wyniki i tabele
V liga
Hutnik Szczecin – Sokół Pyrzyce 0:1, Iskra
Banie – Mieszko Mieszkowice 1:3, Korona
Stuchowo – Polonia Płoty 1:5, Zorza Dobrzany – Stal Stocznia 3:3, Kluczevia Stargard
Szcz. – Radovia Radowo Małe 1:1, Kłos Pełczyce - Pomorzanin Nowogard 4:1, Fagus
Kołbacz – Sparta Gryfice 4:1, (Vineta Wolin
– Dąb Dębno?).
1. Mieszko Mieszkowice
2. Stal Stocznia
3. Zorza Dobrzany
4. Polonia Płoty
5. Kłos Pełczyce
6. Sokół Pyrzyce
7. Kluczevia Stargard Szcz.
8. Radovia Radowo Małe
9. Dąb Dębno
10. Fagus Kołbacz
11. Vineta Wolin
12. Sparta Gryfice
13. Hutnik Szczecin
14. Korona Stuchowo
15. Iskra Banie
16. Pomorzanin Nowogard

9 11-2
7 11-6
7 7-4
7 9-2
7 6-2
6 7-5
5 9-4
4 5-3
3 3-2
3 7-9
3 2-5
2 2-5
1 1-6
0 4-12
0 2-10
0 4-13

Klasa okrêgowa
Sarmata Dobra – Masovia Maszewo 1:0,
Dąbrovia Stara Dąbrowa – Wicher Brojce 1:0,
Orkan Suchań – Piast Chociwel 1:1, Vineta
II Wolin – Mewa Resko 1:2, Vielgovia Wielgowo – Rybak Trzebież 3:1, KP II Police –
Promień Mosty 4:0, Światowid Łobez – Iskra
Golczewo 6:1, Sparta Węgorzyno – Świt
Szczecin 1:0.
1. KP II Police
2. Sparta Węgorzyno
3. Vielgovia Wielgowo
4. Sarmata Dobra
5. Piast Chociwel
6. Orkan Suchań
7. Dąbrovia Stara Dąbrowa
8. Rybak Trzebież
9. Mewa Resko
10. Świt Skolwin
11. Masovia Maszewo
12. Promień Mosty
13. Światowid Łobez
14. Iskra Golczewo
15. Vineta II Wolin
16.Wicher Brojce

9 12-2
9 3-0
7 7-4
6 7-3
5 6-5
5 5-4
5 4-3
4 7-6
4 5-5
3 6-4
3 3-2
3 3-7
3 6-8
1 5-13
0 4-9
0 0-8

Gry na weekend
27 sierpień - sobota
17:00 Iskra Golczewo - Sparta
Węgorzyno; 16:00 Rybak Trzebież KP Police II; 17:00 Mewa Resko Vielgovia Szczecin; 17:00 Piast Chociwel - Vineta II Wolin; 17:00 Sarmata Dobra - Dąbrovia Stara Dąbrowa.
28 sierpień - niedziela
17:00 Masovia Maszewo - Świt
Szczecin; 16:00 Promień Mosty Światowid Łobez; 17:00 Wicher
Brojce - Orkan Suchań.
(r)
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ŚWIADCZENIA RODZINNE OD 1 WRZEŚNIA 2005 r.
Komu przysługują świadczenia
rodzinne?
Obywatelom polskim, obywatelom
UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres co najmniej 1 roku przed
złożeniem wniosku oraz przez okres
zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom
posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują
łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rodzaje świadczeń rodzinnych:
Zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego
Świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek rodzinny i dodatki
do zasiłku rodzinnego
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka
- osobie uczącej się - oznacza to osobę
pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą
na utrzymaniu rodziców w związku z ich
śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców
na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu
orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności
UWAGA: ZASIŁEK RODZINNY
NIE PRZYSŁUGUJE, jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
- dziecko lub osoba ucząca się jest
uprawniona do zasiłku rodzinnego na
własne dziecko
- osobie samotnie wychowującej
dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka
od drugiego z rodziców dziecka
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy
osobie samotnie wychowującej dziecko
nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, ponieważ:
- drugi z rodziców nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone
Do jakiego wieku dziecka
przysługuje zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny przysługuje do
ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie szkole
wyższej), albo
3) do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w
szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Zasiłek rodzinny przysługuje także
osobie uczącej się w szkole lub w szkole
wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Jakie dochody uprawniają
do zasiłku rodzinnego?
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty
504 zł, a w przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko niepełnosprawne,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 583 zł.
Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego
Jaka jest wysokość
zasiłku rodzinnego?
- 43 zł na pierwsze i drugie dziecko
- 53 zł na trzecie dziecko
- 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.
Do zasiłku rodzinnego przysługują
dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka - jednorazowo w
wysokości 500 zł na każde urodzone
dziecko
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł miesięcznie
- samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia świadczenia alimentacyjnego - dodatek przysługuje w wysokości 170 zł
miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci
- w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się
o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż
o 160 zł na wszystkie dzieci.
UWAGA:
W przypadku, gdy dochód rodziny
nie przekracza kwoty 291,50 zł na osobę, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł.
na dziecko, nie więcej jednak niż o 100
zł na wszystkie dzieci w rodzinie.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego w wysokości miesięcznie:
- 50 zł na dziecko do ukończenia 5
roku życia
- 70 zł na dziecko powyżej 5 roku
życia do ukończenia 24 roku życia
- rozpoczęcia roku szkolnego – raz
w roku, w wysokości 90 zł na dziecko
- podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania:
w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, na stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a w przypadku
dziecka niepełnosprawnego także w
szkole podstawowej lub gimnazjum – w
wysokości 80 zł miesięcznie w okresie
pobierania nauki, tj. od września do
czerwca, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w wysokości
40 zł miesięcznie w okresie pobierania
nauki tj. od września do czerwca.
UWAGA
Od 1 września 2005 roku dodatek z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania
wypłaca tylko Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam też należy składać wniosek o ten dodatek wraz z wnioskiem o
zasiłek rodzinny.
Nowy dodatek
do zasiłku rodzinnego:
- z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej - przysługuje w
wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie
i następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego.

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia
4) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje
w wysokości 144 zł miesięcznie.
UWAGA:
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego
nie jest zależne od wysokości dochodu
osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeśli osoba uprawniona jest do
dodatku pielęgnacyjnego przyznanego
do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z
zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością
opieki nad dzieckiem legitymującym
się orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: koniecznością
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jaki dochód uprawnia do świadczenia pielęgnacyjnego i jaka jest
jego wysokość?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583
zł netto.
Kto wypłaca świadczenia rodzinne i gdzie złożyć wniosek?
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników wypłacają swoim pracownikom zasiłek rodzinny oraz
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
oraz zasiłek pielęgnacyjny.
Wszystkim pozostałym osobom,
świadczenia rodzinne wypłaca upoważniony do prowadzenia spraw w
zakresie świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o
świadczenia rodzinne należy złożyć w
Ośrodku Pomocy Społecznej.
ZALICZKA ALIMENTACYJNA
OD 1 WRZEŚNIA 2005 R.*
JEŻELI:
- samotnie wychowujesz dziecko**
- masz zasądzone alimenty na dzieci
- osoba zobowiązana do alimentacji nie
wywiązuje się z tego obowiązku
- prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest
bezskuteczna lub częściowo skuteczna, to:

OD 1 WRZEŚNIA PRZYSŁUGUJE ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Do jakiej wysokości przysługuje
zaliczka alimentacyjna?***
Jeżeli dochód netto w rodzinie nie
przekracza 583 zł na osobę, zaliczka
przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy zasądzonym a otrzymywanym świadczeniem alimentacyjnym,
nie więcej jednak niż:
- 170 zł na dziecko (250 zł na
dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci
uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej
- 120 zł na dziecko (170 zł na
dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci
uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej
Jeżeli dochód netto w rodzinie nie
przekracza 291,50 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy
pomiędzy zasądzonym a otrzymywanym świadczeniem alimentacyjnym, nie więcej jednak niż:
- 300 zł na dziecko (380 zł na
dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci
uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej
- 250 zł na dziecko (300 zł na
dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci
uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej
Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia przez dziecko 18
lat, a jeśli się uczy w szkole lub w
szkole wyższej do ukończenia 24 roku
życia.
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną
pobiera się w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Składa się: do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne
Zaliczkę wypłaca Ośrodek Pomocy Społecznej.
UWAGA:
W przypadku osób, które korzystają ze świadczeń rodzinnych dokumenty dołączone do wniosku o świadczenia rodzinne wykorzystuje się do
przyznania zaliczki alimentacyjnej.
PAMIĘTAJ!
Zapłacenie przez dłużnika części
należnej kwoty nie pozbawia osoby, na
rzecz której alimenty zostały zasądzone, prawa do zaliczki alimentacyjnej.
Postępowanie wobec dłużników
alimentacyjnych od 1 września 2005r.*
Działania mające na celu poprawę
skuteczności egzekucji zasądzonych
alimentów:
- ścisła współpraca gmin z komornikami w zakresie poprawy skuteczności
egzekucji alimentów
- poszerzenie uprawnień komornika
w zakresie postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów
UWAGA:
Do tej pory osoba składająca wniosek o egzekucję alimentów do komornika musiała wskazać komornikowi sposób egzekucji, w tym źródła dochodu, z
którego można przeprowadzić egzekucję, np. wskazać miejsce pracy dłużnika

POLICJA 997

tygodnik łobeski 23.08.2005 r.

zam. Ł., pow. łobeski, w wyniku czego wgnieceniu uległy drzwi Volkswagena.
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oraz miejsce jego zamieszkania. Obecnie komornik sam we własnym zakresie
zobowiązany jest do ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz
miejsca jego zamieszkania.
- zwiększenie kontroli sądów nad
działalnością komorników
- ułatwienie w procedurze złożenia
wniosku o egzekucję alimentów
UWAGA:
Dotychczas wniosek o wszczęcie
egzekucji alimentów można było złożyć tylko do komornika właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów
na dzieci. Od 1 września 2005r. możesz
złożyć ten wniosek również do komornika właściwego ze względu na twoje
miejsce zamieszkania.
- stałe sprawdzanie sytuacji finansowej dłużnika alimentacyjnego poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
UWAGA:
Jeżeli nie można wyegzekwować
należności od dłużnika alimentacyjnego, wówczas istnieje możliwość zasądzenia alimentów na dziecko od osób
zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności np. dziadków dziecka.
- wpisanie dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników w Krajowym
Rejestrze Sądowym
- obowiązek pracodawcy do potrącania alimentów z wynagrodzenia pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym
UWAGA:
Dotychczas pracodawca na podstawie wyroku zasądzającego alimenty mógł potrącać z wynagrodzenia
pracownika należności na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Od 1
września 2005r. pracodawca jest zobowiązany do dokonywania takich
potrąceń.
- aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, w tym kierowanie do robót publicznych
- zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
UWAGA:
Tylko w przypadkach, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub odmawia podjęcia pracy, do
której został skierowany albo się od
niej uchyla.
* na podstawie ustawy z dnia 22
kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U z 2005r.,Nr
86, poz.732.)
**osoba samotnie wychowująca
dziecko - oznacza to pannę, kawalera,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje
dziecka z ojcem lub matką dziecka.
***dochód ustala się na podstawie
zasad określonych w ustawie z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Dz 2003 r., Nr 228,
poz.2255 z póżn. zm.).
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PIWNICZNY SZCZUR

DZIKI SKRÊT

(ŁOBEZ) W okresie od 11.08.
godz. 7.00. do 14.08.2005r. godz.
15.30. w Łobzie, przy Placu 3 Marca,
nieznany sprawca, po uprzednim
urwaniu kłódki zabezpieczającej
drzwi piwnicy, wszedł do środka i
dokonał kradzieży telewizora m-ki
Curtis, elektronarzędzi, oleju silnikowego w ilości 5 litrów, farby emulsyjne, 7 szt. słoików z grzybami,
łącznej wartości 1500 zł na szkodę
Krystyny S. (zam. Łobez).

(RESKO) 16.08.2005r. o godz.
22.25, na drodze Gardzin - Stara Dobrzyca, Mariusz J., zam. R., gm. Resko,
kierując samochodem Opel Vectra, w
celu uniknięcia zderzenia z dzikiem,
który wybiegł na jezdnię, skręcił w
prawo i uderzył w przydrożne drzewo.

ZAHACZY£A WOJTKA

(STAROGRAD ŁOB.) 14.08.2005r.
o godz. 11.40. w Starogardzie Łobeskim Dorota C. zam. Murowana Goślina, kierując samochodem Opel
Vectra, nie zachowała należytej
ostrożności i potrąciła prawym zewnętrznym lusterkiem Wojciecha lat
5, zam. Starogard Łob.

DOKUMENCIARZ

(ŁOBEZ) W okresie od godz.
17.00 dnia 13.08.2005 roku do godz.
20.00 dnia 15.08.2005 roku w Łobzie
przy ul. Armii Krajowej, w budynku
mieszkalnym, nieustalony sprawca
po uprzednim wykręceniu zamka
podklamkowego dokonał włamania
do pomieszczenia mieszkalnego,
skąd dokonał kradzieży dowodu
osobistego i dowodu rejestracyjnego sam. osob. m-ki VW Golf wystawionych na nazwisko Rafała T. (zam.
Ł., pow. łobeski).

ZA SZYBKIE AUDI

(ŁOBEZ) 16.08.2005 roku o
godz. 10.40 w Łobzie na ul. Bema
kierujący sam. osobowym Audi A6
Marcin B. (zam. Szczecin) nie zachował należytej ostrożności i uderzył w
tył jadącego przed nim samochodu
Polonez, którym kierował Czesław S.
(zam. Ł., pow. łobeski). Uszkodzeniu
uległy pojazdy.

ZNIKNÊ£A BI¯UTERIA

(ŁOBEZ)
W
okresie
od
10.08.2005r. godz. 11.00. do
12.08.2005r. godz. 21.00. w Łobzie przy
ul. Kamiennej nieznany sprawca wykorzystując oryginalny klucz pozostawiony w doniczce na zewnątrz
mieszkania lub inne narzędzie dokonał włamania do mieszkania, skąd
skradł pieniądze w kwocie 820 zł oraz
biżuterię złotą w postaci obrączek, łańcuszków, bransoletki, wisiorków,
łącznej wartości 2000 zł na szkodę
Aliny K. (zam. Ł., pow. łobeski).

ANI SIÊ OBEJRZA£A

(ŁOBEZ) 15.08.2005r. około
godz. 21.30. w Łobzie na ul. Orzeszkowej przed klatką schodową nieustalony sprawca dokonał kradzieży pozostawionej na rowerze torebki z zawartością 20 zł, dowodu osobistego, legitymacji ubezpieczeniowej i karty bankomatowej PEKAO
S.A. na szkodę Heleny T. (zam. Ł.,
pow. łobeski).

ALE COFKA

(RADOWO MAŁE) 17.08.2005r
około godz. 12.00 na terenie posesji w
Radowie Małym Grzegorz H. zam. R.
gm. Radowo Małe w trakcie cofania
sam. osobowy Citroen uderzył w zaparkowany sam. Mazda. Niewielkim
uszkodzeniom uległy oba pojazdy.

NIE ZAUWA¯Y£
W £OBZIE ZMIANY

(ŁOBEZ) 17. 08. 2005r około godz.
18.05 w Łobzie na skrzyżowaniu ul.
Niepodległości z ul. Segala Andrzej L.
zam. Chociwel, kierując samochodem
osobowym Opel Vectra, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu, kierującemu Franciszkowi G., (zam. Ł., pow.
łobeski). sam. osobowym Opel Vectra, w wyniku czego doszło do zderzenia się pojazdów i ich uszkodzenia.

TO OSTATNIA KOLEJKA

(RESKO) 18.08.2005r. w godzinach wczesnorannych, w rejonie wsi
Stołążek gm. Resko, nieznani sprawcy dokonali kradzieży 160 m szyn
kolejowych wartości około 7.600 zł z
nieczynnego torowiska kolei wąskotorowej na szkodę P.K.P. Białogard.

SP£ON¥£ OWIES

(ROGOWO) 18.08.2005 roku ok.
godz. 14.30 na polu uprawnym w
pobliżu miejscowości Rogowo, gm.
Radowo Małe, z nieustalonych
przyczyn powstał ogień, który pochłonął ok. 3 hektarów uprawy
owsa. Straty w kwocie około 3600
złotych na szkodę Artura C. (zam. K.,
pow. łobeski).

TAM I Z POWROTEM

(ŁOBEZ) W okresie 18. 08. 2005r.
godz. 17. 45 - 19. 08. 2005r. godz. 5.
30 w Łobzie, przy ul. Kolejowej, na
dworcu PKS, nieznany sprawca, po
uprzednim zerwaniu kłódek od zewnętrznej kraty zabezpieczającej
drzwi wejściowe, nie zdołał pokonać
zamka podklamkowego, następnie
podważył listewkę zabezpieczającą
okienko podawcze i po przesunięciu
szyby z wnętrza pomieszczenia biletowego, zabrał w celu przywłaszczenia pieczątki o treści Tam, Powrót,
Praca Zmianowa, oraz poduszkę do
pieczęci, pudełko plastikowe z
zszywkami, o ogólnej wartości 120 zł
na szkodę PKS w Gryficach.

ALE COFKA

(ŁOBEZ) 19. 08. 2005r. około
godz. 12.25 w Łobzie na ul. H. Sawickiej Józef M. zam. R., gm. Resko, w
trakcie cofania sam. osobowym
Audi 80 uderzył w bok zaparkowanego VW Golf, należącego do Rafała S.

(ŁOBEZ) 19.08.2005r. około
godz. 12.55 w Łobzie na ul. Segala
Jan B. zam. B. kierując samochodem
ciężarowym Volvo wraz z naczepą,
najechał kołem na wystającą ostrą
krawędź pokrywy studzienki kanalizacyjnej, w wyniku czego przecięciu
uległa opona prawego koła naczepy.

Z£APALI DRUCIARZY

(WĘGORZYNO) 19.08.2005 r.
ok. godz. 23.30 przy drodze Węgorzyno - Wiewiecko w obrębie skrzyżowania do miejscowości Sulice,
Rafał K. (zam. W.) i Adrian G. (zam.
W.), po uprzednim wycięciu z napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
usiłowali dokonać kradzieży 200 m
kabla typu XzTKMX pwn 15x4x0,8
wartości 2000 zł, czym działali na
szkodę TP S.A. oddział Szczecin.

TOREBKOWICZ Z£APANY

(ŁOBEZ) 20.08.2005 r. około
godz. w Łobzie przy ul. Mieszka I
Mateusz G. (zam. Ł., gm. Łobez),
wykorzystując nieuwagę, z niezamkniętego mieszkania, dokonał kradzieży torebki z zwartością dowodu
osobistego, prawa jazdy, dowodu
rejestracyjnego i pieniędzy. Straty w
kwocie 140 zł i 150 euro na szkodę
Aliny D. (zam. Ł., pow. łobeski).
Zatrzymania dokonali policjanci
KPP Łobez. Dokumenty i część pieniędzy zostały odzyskane.

NAPROMILOWANI

(DOBRA) 20.08.2005 r. około
godz. 23:30 w Dobrej na ul. Kościuszki, Marcin K. (zam. R., gm.
Radowo Małe) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,20 promila).
(DOBRA) 20.08.2005 r. około
godz. 23:30 w Dobrej na ul. Kościuszki, Dawid D. (zam. G., gm. Radowo Małe) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(0,98 promila).
(ŁOBEZ) 21.08.2005 r. około
godz. 0:55 w Łobzie na ul. Browarnej, Dorota K. (zam. D., gm. Łobez)
kierowała rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,20 promila).

ŒCI¥GAJ¥ KO£PAKI

(ŁOBEZ) W okresie od
20.08.2005r. godz. 15.00. do
21.08.2005r. godz. 10.00. w Łobzie
przy ul. Waryńskiego nieznany
sprawca dokonał kradzieży czterech
kołpaków wartości 400 zł od samochodu Ford Mondeo, na szkodę
Tedeusza G. (zam. Ł., pow. łobeski).

ALTANKOWICZ

(ŁOBEZ) W okresie od
15.08.2005r. godz. 20.00. do
21.08.2005r. godz. 16.00. w Łobzie
przy ul. Szosa Świdwińska, nieznany sprawca dokonał włamania
do altanki ogrodowej przez wybicie szyby w oknie, a następnie z jej
wnętrza skradł radioodtwarzacz
samochodowy Philips oraz dwa
głośniki Pionier, o łącznej wartości 300 zł na szkodę Barbary P.
(zam. Ł., pow. łobeski).
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KRZY¯ÓWKA NR 34

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 2 września
na adres redakcji. Spośród prawidłowych odpowiedzi
wylosujemy miesięczną prenumeratę.
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 32 brzmiało:
„Sierpem, kosą, kombajnem.”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), Dorota Targosz
(Łobez), Danuta Sulima (Łobez), Małgorzata Wierucka (Łobez), Zofia Klimek (Łobez),
Szylinowicz Maria (Łobez), Bernarda Świdrska (Tucze), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Teresa
Syjczak (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Dorta Targosz z Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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