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Oby nie wybuch³ po¿ar z tej iskry, bo kto go ugasi?

„Zaiskrzy³o” miêdzy stra¿akami a w³adz¹
(DOBRA) Do nieoczekiwanie
gor¹cego sporu dosz³o
miêdzy miejscowymi
stra¿akami a dobersk¹
w³adz¹. Posz³o o salê
w remizie, któr¹ stra¿acy
chc¹ zamieniæ na œwietlicê.
Burmistrz i rada miejska
uwa¿aj¹, ¿e z dobrymi
chêciami nie id¹ w parze
mo¿liwoœci i obawiaj¹ siê,
¿e po przekazaniu sali
bêd¹ musieli finansowaæ
stra¿ackie zachcianki.
Spór o salê w remizie przy ul.
Ofiar Katynia to ju¿ kawa³ historii
miasta. Remizê, zwan¹ Domem Stra¿aka, w której mieœci siê sala, wybudowano dawno temu przy udziale
stra¿aków i doberskich spo³eczników. Sala s³u¿y³a do spotkañ i zabaw.
W latach dziewiêædziesi¹tych gmina
wydzier¿awia³a j¹ ró¿nym firmom na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Tu¿ za œcian¹ stra¿acy mieli
swoje pomieszczenia, jednak ci¹gle
wspominali stare czasy zabaw i snuli
plany o jej odzyskaniu, chocia¿ formalnie jej w³aœcicielem pozostawa³a
gmina.
Okazja do upomnienia siê o ni¹
nadarzy³a siê pod koniec ubieg³ego
roku, gdy na pocz¹tku listopada
dzier¿awi¹ca j¹ firm opuœci³a salê. Na
pocz¹tku grudnia komendant Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP Marcel
Dubaj i wiceprezes Zarz¹du Miejskiego w Dobrej Rafa³ Dubaj wystosowali pismo do urzêdu miejskiego z
proœb¹ o zwrot sali.
„Mamy bardzo precyzyjne zamierzenia co do zagospodarowania œwietlicy z wykorzystaniem zarobkowym
na ró¿norakie imprezy i uroczystoœci
nie tylko zwi¹zane ze stra¿¹. Pozyskiwane dochody z owej œwietlicy pragniemy przeznaczaæ na specjalistyczny sprzêt niezbêdny do przeprowadzania akcji ratowniczych i remonty
stra¿nicy. W naszej miejscowoœci s¹
grupy m³odzie¿y uzdolnionej muzycznie jak i tanecznie, niestety nie
maj¹ gdzie siê spotykaæ i poszerzaæ
swoich zainteresowañ, nasza stra¿acka „rodzina” jest jak najbardziej
otwarta na takich m³odych ludzi i deklarujemy swoj¹ pomoc w rozwijaniu
ich talentów. (...) Je¿eli sala zostanie
przekazana na rzecz OSP Dobra, to
nasi druhowie wraz z Zarz¹dem Jednostki deklaruj¹, ¿e pieni¹dze które
zarobili przeznacz¹ na remont œwietlicy.” - napisali w piœmie do rady.
Przewodnicz¹ca rady Jolanta Siekiera odpisa³a, ¿e „Zarz¹d OSP powi-

nien poinformowaæ radê miejsk¹, z
jakich œrodków ma zamiar wyremontowaæ, wyposa¿yæ i utrzymaæ wskazany obiekt, bowiem w projekcie bud¿etu gminy na 2008 rok nie zagwarantowano œrodków finansowych na
remont i utrzymanie sali – œwietlicy
stra¿ackiej”.
19 grudnia Zarz¹d OSP Dobra w
poszerzonym sk³adzie podejmuje
uchwa³ê o wystosowaniu pisma do
burmistrza i rady o przekazanie sali.
Informuje, ¿e utrzymywaæ j¹ bêdzie,
bo „zamierza otworzyæ i prowadziæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jesteœmy
Stowarzyszeniem Wy¿szej U¿ytecznoœci Publicznej i pozwalaj¹ nam na
to przepisy”. - informuj¹.
W tym piœmie pojawia siê ju¿
„iskra” zapalna, bo stra¿acy dodaj¹,
¿e „przy obecnym stanie wzrostu zagro¿enia nie jesteœmy w stanie siê
utrzymaæ siê na poziomie jaki musimy spe³niaæ nale¿¹c do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaœniczego
jako Jednostka Operacyjno – Taktyczna, z bud¿etu przyznanego przez
Gminê”.
To brzmi ju¿ prawie jak szanta¿ i
uderza w czu³e miejsce radnych, którzy szykuj¹ w³aœnie „najbardziej zasobny od lat” bud¿et OSP. Dzieñ
wczeœniej, na komisji rady maj¹ paœæ
sugestie, ¿e stra¿acy nie bêd¹ wyje¿d¿aæ do po¿arów. Tak informuje
redakcjê jeden z uczestników tego
posiedzenia. To brzmi ju¿ groŸnie i
bulwersuje radnych. Gor¹czka po obu
stronach zaczyna rosn¹æ. Radni nie
chc¹ daæ siê postawiæ pod œcian¹ i nie
godz¹ siê na szanta¿, stra¿acy czuj¹, ¿e
okazja mo¿e siê szybko nie powtórzyæ.
Szacuj¹, ¿e koszty remontu wynios¹ oko³o 12 tys. z³ i zrobi¹ go z pomoc¹ ró¿nych firm i deklaruj¹ nawet,
¿e za pr¹d bêd¹ p³aciæ z w³asnych
œrodków. Pod t¹ deklaracj¹ podpisuje
siê ca³y Zarz¹d OSP: Marcel Dubaj,
Ryszard Szkup, Rafa³ Dubaj, Adrian
Dubaj, Marek Trojanowski, Urszula
Ko³odziejczyk, Kazimierz Mazurczak i Anna Dubaj oraz cz³onkowie
Komisji Rewizyjnej: Henryk Gurtowski, Karol Kromiszewski, Janusz
Lech i Eugeniusz Baran.
Komisja rady z pracownikiem
urzêdu szacuje koszty remontu na
oko³o 80 tys. z³. Trzeba naprawiæ
dach, pod³ogê, wymieniæ okna i
drzwi, zrobiæ toalety.
- To siê nadaje do generalnego remontu. - ocenia wiceprzewodnicz¹cy
rady Damian Padziñski. - Zrobi¹ prowizoryczny remont i dalej budynek
bêdzie w kiepskim stanie i wtedy
przyjd¹ do rady, a w bud¿ecie nie ma
tych pieniêdzy. Mówienie o zapleczu
kuchennym to brak znajomoœci wymogów, jakie dzisiaj stawia Sanepid.
Czasy siê zmieni³y i przepisy siê zmieni³y i trzeba do tych spraw podchodziæ

Cz³onkowie Zarz¹du OSP przed remiz¹ w Dobrej (foto archiwum)

racjonalnie, a nie gor¹czkowaæ siê. mówi.
- Jakby tak by³o ³atwo jak mówi¹,
to ju¿ dawno mogli zrobiæ elegancko
tê salê, któr¹ maj¹, a nie jest tam przyjemnie wejœæ. - zauwa¿a jeden z naszych rozmówców.
Spór przeniós³ siê na obrady rady
miejskiej. W wolnych wnioskach szef
gminnych stra¿aków Marcel Dubaj
ostro skrytykowa³ w³adze za niechêæ
do przekazania sali. Uwa¿a, ¿e w³adze
rzucaj¹ stra¿akom k³ody pod nogi.
- Wiele rzeczy robimy sami, na
przyk³ad ogrzewamy pomieszczenia
za w³asne pieni¹dze. Trzeba przypomnieæ, ¿e jeden ze stra¿aków w³o¿y³
kiedyœ w remont dachu 36 tys. z³ i ich
nie odzyska³. Tu pracujemy z m³odzie¿¹ i trzeba coœ dla niej zrobiæ. mówi Dubaj.
31 stycznia odby³o siê w urzêdzie
spotkanie szefów OSP z w³adzami, na
którym ustalono, ¿e stra¿acy zwo³aj¹
walne, bo jest zapis w ich statucie, ¿e
to w³aœnie decyduje o rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci, a nie zarz¹d.
Spotkanie ma odbyæ siê w sobotê, 9
lutego, o godz. 14.00.
- Ja i rada jesteœmy ¿yczliwie nastawieni do OSP, o czym œwiadcz¹
najwy¿sze od lat œrodki finansowe dla
stra¿y w tegorocznym bud¿ecie. Na
zakup nowego samochodu zarezerwowaliœmy 60 tys. z³ oraz 10 tys. na
remont gara¿u i innych pomieszczeñ,
by sprzêt by³ przechowywany w takich warunkach, jak trzeba. Stara³am
siê ostrzec ich, ¿e finansowo nie
dadz¹ sobie rady i to mo¿e Ÿle siê
skoñczyæ. Ale je¿eli walne w sobotê
podejmie uchwa³ê, to jestem gotowa
oddaæ tê salê w bezp³atne u¿yczenie.
- mówi burmistrz Barbara Wilczek.
Wygl¹da na to, ¿e konflikt zostanie rozwi¹zany pokojowo. Dlaczego
wiêc tak wysoka by³a jego temperatura? Byæ mo¿e jedn¹ z przyczyn by³...
Sylwester. W jednym z grudniowych
pism stra¿acy wyra¿ali przekonanie,

¿e je¿eli by w ci¹gu dwóch tygodni
dostali salê, to zd¹¿yli by przygotowaæ j¹ i zorganizowaæ Sylwestrow¹
zabawê. Jasne, ¿e lepiej by by³o, jakby „P³onê³a stodo³a” od zabawy, jak
to œpiewa³ Czes³aw Niemen, zamiast
lasów i zagród, ale w dzisiejszych
czasach w sprawach finansowych lepiej gasiæ ni¿ podsycaæ.
KAR
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Przestroga dla kandydatów startuj¹cych w wyborach

Surowy wyrok
za fa³szerstwo wyborcze
(DOBRA) Prokuratura w £obzie zakoñczy³a postêpowanie
prowadzone przez policjê w sprawie fa³szowania podpisów
w wyborach samorz¹dowych w Dobrej i skierowa³a do s¹du
akt oskar¿enia przeciwko dwóm osobom. Niedawno zapad³
wyrok wobec jednej z nich. S¹d Rejonowy w £obzie skaza³
Leokadiê O. z Dobrej na 7 miesiêcy pozbawienia wolnoœci
w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnê.
O tej sprawie pisaliœmy ju¿ przed
rozpoczêciem postêpowania. Wed³ug
prokuratury w 2006 r. dosz³o, podczas
zbierania podpisów, do fa³szowania list
wyborczych Samoobrony. Mieli braæ w
tym udzia³ Leokadia O. oraz Anrzej B.
Wszystko wysz³o na jaw, gdy jedna z osób wpisanych na listê zobaczy³a na niej swoje nazwisko, a nie sk³ada³a podpisu. Okaza³o siê, ¿e takich
nazwisk jest a¿ kilkadziesi¹t. Leokadia O., kandydatka Samoobrony do
Rady Powiatu, ówczesna radna Rady
Miejskiej w Dobrej, sfa³szowa³a podpisy na wyborczych listach poparcia.
Po ujawnieniu fa³szerstwa wycofa³a
siê z kandydowania na radn¹ powiatow¹. Leokadii O. postawiono trzy zarzuty z art. 248 ustêp 6 kodeksu karnego, który dotyczy przestêpstwa wyborczego oraz art. 270 par. 1. kodeksu
karnego (nadu¿ycie przy sporz¹dzaniu list wyborczych).
Sprawa Andrzeja B. natomiast
prowadzona jest z art. 200 ust. 1 ustawy z 16 lipca 1998 r. ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików
wojewódzkich. Prokuratura zarzuca
mu, ¿e od wrzeœnia do paŸdziernika
2006 r. u¿ywa³ podstêpu przy zbieraniu podpisów. Fa³szerstwo mia³o polegaæ na tym, ¿e podsuwa³ wyborcom

swoj¹ listê oraz listy, na których nie
by³o nazwisk kandydatów. Przy tym
informowa³, ¿e osoby sk³adaj¹ce
podpisy g³osuj¹ na niego. Andrzej B.
zatrudniony jest w urzêdzie miejskim
w Dobrej w wydziale Budownictwa i
Gospodarki Komunalnej, a obecnie
przebywa na d³ugoterminowym zwolnieniu lekarskim. Równoczeœnie jest
radnym Rady Powiatu i by³ cz³onkiem
kapitu³y przyznaj¹cej nagrodê starosty za rok 2007.
Leokadia O. podda³a siê karze dobrowolnie. 24 stycznia 2008 r. zapad³
wyrok w jej sprawie. S¹d na³o¿y³ na ni¹
karê w postaci pozbawienia wolnoœci
na 7 miesiêcy w zawieszeniu na dwa
lata oraz grzywny w wysokoœci 1 tys. z³.
Wyrok nie jest prawomocny.

Andrzej B. nie ma jeszcze ustalonego terminu rozprawy.
Jednak lwia czêœæ zarzutów w tej
sprawie zakoñczy³a siê umorzeniem.
Prokuraturze nie uda³o siê ustaliæ pozosta³ych osób zamieszanych w fa³szerstwo. Badania pisma rêcznego udowodni³y bowiem, ¿e na listach wyborczych sfa³szowano a¿ kilkadziesi¹t
podpisów, a udowodniono kilkanaœcie. Wynika to z faktu, i¿ osoby, które sk³ada³y podpisy czêsto nie pamiêta³y, albo nie wiedzia³y komu udzielaj¹ poparcia.
MM

Na walkê
z kryzysem
(WÊGORZYNO). Do nastêpnego
etapu rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. zarz¹dzania kryzysowego zakwalifikowa³ siê mieszkaniec
£obza – Krzysztof Paluch.
Wymaganiem niezbêdnym na sprawowanie stanowiska podinspektora ds.
zarz¹dzania kryzysowego jest wykszta³cenie co najmniej œrednie, co najmniej
trzyletni sta¿ pracy. Kandydat nie mo¿e
byæ prawomocnie karany za przestêpstwo
umyœlne. Dodatkowym atutem jest, jeœli
zna przepisy prawa w zakresie ochrony
danych osobowych czy ochrony danych
niejawnych. Jednym z g³ównych zadañ,
jakie bêdzie wykonywa³ kandydat jest
przygotowanie zarz¹dzeñ i instrukcji w
zakresie zarz¹dzania kryzysowego oraz
wspieranie dzia³añ ratowniczych i porz¹dkowo-ochronnych prowadzonych
przez specjalne jednostki.
(m)

Diety w górê
(DOBRA). Radni miejscy podnieœli
miesiêczny rycza³t dla przewodnicz¹cej, ustalili rycza³t dla wiceprzewodnicz¹cego oraz podnieœli diety dla siebie.
Rada Miejska w Dobrej podnios³a
miesiêczny rycza³t dla przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej z 600 z³ do 800 z³, dla
wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej
radni przyznali miesiêczny rycza³t w
wysokoœci 300 z³. Dotychczas wiceprzewodnicz¹cy nie pobiera³ miesiêcz-

nego rycza³tu; by³ traktowany jak zwyk³y radny. Radni natomiast za udzia³ w
sesji otrzymaj¹ po 120 z³ diety, czyli o
20 z³ wiêcej, ni¿ mieli dotychczas. Przewodnicz¹cy Komisji Rady za udzia³ w
posiedzeniach komisji otrzymaj¹ o 20 z³
wiêcej, ni¿ w roku ubieg³ym, dziêki
czemu bêd¹ pobieraæ po 80 z³. Cz³onkom Komisji Rady przydzielono 60 z³,
a to oznacza, ¿e ich diety za udzia³ w posiedzeniu komisji wzros³y o 10 z³. MM

Salon Fryzjerski „SHOCK”
£obez ul. Kraszewskiego 30/2

zatrudni
fryzjera/fryzjerkê
mo¿liwe wstêpne przyuczenie
Tel. 600 494 903 po godz. 18.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Awantura o wodê
(£OBEZ). Radni podczas sesji rady
miasta odrzucili projekt uchwa³y
w sprawie uchylenia
wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych. Powodem by³
brak weryfikacji kosztów, tym
bardziej, ¿e mia³a wzrosn¹æ cena
wody. Radni domagaj¹ siê
dok³adnych wyliczeñ.
Kwestia wody i cen za ni¹ toczy siê
od d³ugiego czasu. Ju¿ w ubieg³ym roku
radni interweniowali o to, aby zweryfikowaæ koszty wody. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, Gmina wprawdzie
powo³a³a wówczas bieg³ego, jednak nie
wskaza³a na co ma zwróciæ uwagê. Tym
sposobem w taryfach zawarto koszty
ogólnozak³adowe w wysokoœci oko³o
50 tys. z³. Aby zapobiec ponownie takiej sytuacji w tym roku, radni domagali siê rzeczowej weryfikacji cen wody i
dok³adnego wyjaœnienia z czego ta cena
wynika. Tym bardziej, ¿e podczas sesji
bud¿etowej 29 grudnia 2007 roku gmina £obez przejê³a na siebie obowi¹zek
wygospodarowania œrodków na inwestycje na kwotê 80 tys. z³. Po budowie
odcinka wodoci¹gu Bonin – Budziszcze wzrós³ koszt amortyzacji ze 160 na
223 tys. z³. Zabezpieczone 80 tys. z³ w
bud¿ecie gminy mia³o zapobiec podwy¿kom cen wody. Tak siê jednak nie
sta³o. W nowych taryfach pojawi³a siê
wy¿sza kwota za wodê za 1 m. szeœc.
W tej sytuacji radni za¿¹dali podania wielkoœci sprzeda¿y wody.
- Pamiêtacie ubieg³y rok? By³ b³¹d
za b³êdem. Jakie s¹ koszty? Jakie s¹
rozliczenia? Wci¹¿ pozostaje niejasna
sprawa sk³adników ceny wody, gdy
podnios³a siê amortyzacja. Mam w¹tpliwoœci o wartoœæ kosztów bezpoœrednich w cenie metra szeœciennego wody.
Czy wielkoœæ kosztów jest uzasadniona? Nie mamy takiej informacji. Oddaliœmy do u¿ytku czêœæ infrastruktury
wodoci¹gowej. Stanêliœmy jako radni
w obawie przed tym, aby nie podnosiæ
ceny wody dla ludnoœci. Mo¿e ci co siê

tygodnik ³obeski 5.02.2008 r.

orientuj¹ o wartoœæ kosztów bezpoœrednich w cenie 1 m. szeœc. wody odpowiedz¹ mi na pytanie: czy uwa¿acie pañstwo, ¿e na dziœ w taryfach zosta³y zweryfikowane koszty, czy s¹ one uzasadnione i czy uzasadniona jest podana wielkoœæ
sprzeda¿y wody? Nie mamy takiej informacji i poproszê o tak¹ odpowiedŸ – apelowa³a radna Krystyna Bogucka.
- Nie mam w¹tpliwoœci co do zasadnoœci modernizacji, ale sk¹d koszty?
Jakie s¹ Ÿród³a finansowania? Dlaczego mówimy o weryfikacji kosztów inwestowania? Gdyby siê okaza³o, ¿e
cena 1 m. szeœc. bêdzie ni¿sza od tej
kwoty, któr¹ zaproponowa³o Przedsiêbiorstwo, to utrzymuj¹c na tym samym
poziomie cenê wody, mo¿emy czêœæ
planu inwestycyjnego zrealizowaæ i tu
w³aœnie jest nasz ca³y dylemat, ca³a
obawa – doda³ radny Leszek Gajda.

I z tym nie zgodzi³a siê radna K.
Bogucka. – Sprzeda¿ wody za 2007 rok,
to jest 480 tys. Tak wynika z dokumentu, a nie 500 tys. To jest wasz dokument!
Je¿eli koszty to analogicznie bierzmy
sprzeda¿, no nie mo¿emy wzi¹æ kosztów z roku obrotowego a sprzeda¿y z
czegoœ innego.
Przewodnicz¹ca rady E. Kobia³ka
zaoponowa³a - Ta sprawa wymaga wyjaœnienia, natomiast sesja poœwiêcona
jest temu, jakie zadania inwestycyjne
bêd¹ realizowane przez gminê, a jakie
przez Przedsiêbiorstwo.
Na to pytanie stara³a siê odpowiedzieæ radca prawny Ewa Wójcik. Zgodnie z ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê Przedsiêbiorstwo powinno zawiadomiæ radê wówczas, gdy
zamierza zmieniæ plan zwi¹zany z inwestycjami. Ten plan by³ wielokrotnie
zmieniany. By³a uchwa³a bud¿etowa,
która obejmuje te inwestycje. Jest wniosek taryfowy, który tych inwestycji nie

W dyskusjê w³¹czy³a siê przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka - Nale¿y
tak powi¹zaæ inwestycje z taryfami, aby
nie by³o ani obni¿ki, ani tym bardziej
podwy¿ki cen wody – podsumowa³a.
- W planie inwestycyjnym mamy 80
tys. z³, w waszych taryfach jest 500 tys.
Dlaczego? Koszt podzielony przez
wielkoœæ daje cenê wody. Wiêc z czego
wynika wzrost cen? Co ma wp³yw na
cenê wody, ¿ebyœmy wreszcie wiedzieli
ju¿ po roku naszej ciê¿kiej pracy i ró¿nych analiz. Bieg³y bêdzie sprawdza³
zasadnoœæ, czy te 80 tys. bêdzie w taryfach. Ale my nie wiemy czy my mamy
podzieliæ przez 507 tys. czy przez 500
tys. m.szeœc. Nie mamy podstawowych
danych – doda³a radna K. Bugucka.
Odpowiedzi odnoœnie wielkoœci
sprzeda¿y wody stara³ siê udzieliæ Józef
Misiun prezes PWiK w £obzie. - Sprzeda¿ z grudnia 2006 do listopada 2007
daje nam 506 tys. m szeœc. sprzeda¿y
wody, natomiast za okres styczeñ 2007
- grudzieñ 2007 wysz³o 500 tys.
W planie na rok 2008 przyjêliœmy
wykonanie za rok 2007, czyli 500 tys. m.
szeœc. To wychodzi tylko ze sprzeda¿y.

obejmuje. Jest plan, który obejmuje tylko czêœæ inwestycji. Te trzy dokumenty
nie mog¹ tak istnieæ obok siebie. Najlepsze by³oby uchylenie planu, skoro inwestycja jest w bud¿ecie. Jeœli nie chc¹ pañstwo uchyliæ planu, to musieliby zmieniæ uchwa³ê bud¿etow¹, albo wniosek.
Sprawa zasadnoœci podniesienia
cen wody i weryfikacji kosztów zosta³a
przesuniêta na nastêpn¹ sesjê. Tym samym radni niemal jednog³oœnie wstrzymali siê od g³osu, podczas g³osowania
nad uchwa³¹ w sprawie uchylenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Uchwa³a zosta³a odrzucona,
a póki co, jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, bieg³y weryfikuje dane, o
które prosili radni.
Kwestia braku informacji na temat
dok³adnej wielkoœci sprzeda¿y wody za
rok 2007 sprawi³a, ¿e radni nieufnie
podeszli do taryf na 2008 rok. Nikt tak
naprawdê nie potrafi³ odpowiedzieæ
jaka jest produkcja wody, jaka jest jej
sprzeda¿ oraz jakie s¹ braki. Nie wiadomo te¿, czy koszty wody s¹ prawdziwe
przy zwiêkszonej amortyzacji.
MM
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Polowanie na... krowy

Bêdzie jeszcze lepiej
(£OBEZ). Pod koniec
stycznia, w £obeskim Domu
Kultury, odby³o siê
spotkanie noworoczne
Zarz¹du Rejonowego PCK
w £obzie. Omówiono
dokonania za rok 2007 oraz
zaplanowano dzia³ania na
rok obecny. W tym roku
poszukiwani s¹ honorowi
dawcy krwi.

(BRZE•NIAK, gm. Wêgorzyno). W ubieg³ym tygodniu mia³o tu
miejsce polowanie na... krowy. Od
szeœciu lat dwie krowy maj¹ce w³aœciciela, nie by³y objête ¿adn¹
opiek¹ z jego strony. W koñcu zdzicza³e zwierzêta, wyrokiem s¹du w
£obzie przekazano na rzecz skarbu
pañstwa. Spraw¹ zaj¹³ siê Urz¹d
Skarbowy w Drawsku Pomorskim.
Orzeczeniem S¹du Okrêgowego w
£obzie dwie dziko ¿yj¹ce krowy, bêd¹ce jednak w³asnoœci¹ jednego z gospodarzy mieszkaj¹cego w BrzeŸniaku,
zosta³y zlikwidowane i przewiezione
do zak³adu utylizacji w Œmi³owie.
Krowy chodzi³y luzem ju¿ od szeœciu lat. Nie mia³y paszportów, nie
by³y zakolczykowane, ani tym bardziej badane przez lekarza weterynarii. Teren, po którym porusza³y siê
zwierzêta obejmowa³ zasiêg oko³o 20
km. Czasami podchodzi³y pod Wêgorzyno. Gospodarz nie dba³ o to, by
zwierzêta sta³y pod zadaszeniem, nie
dba³ równie¿ o ich karmienie. Chodz¹ce luzem zwierzêta wyrz¹dza³y
okolicznym gospodarzom szkody.
By³y równie¿ przypadki, ¿e zwierzêta

by³y przywi¹zywane do drzew i pozostawiane samym sobie. Tak by³o w
przedostatni tydzieñ stycznia, gdy to
jedna z krów sta³a przez kilka dni przywi¹zana w lesie bez po¿ywienia.
Gdy wyrokiem s¹du, krowy zosta³y oddane pod zwierzchnictwo Urzêdu Skarbowego w £obzie, pracownicy
mieli nie lada problem.
- Dokonaliœmy dok³adnego rozeznania. Pisaliœmy do Animalsu w
Bia³ogardzie, weterynarii, urzêdu
gminy. Animals nie posiada miejsca
ani mo¿liwoœci przetrzymywania
krów. Nie mog³y byæ te¿ oddane pod
dozór kogoœ, kto posiada krowy, bo nie
by³o wiadomo, czy s¹ one zdrowe.
Animals wyda³ opiniê, ¿e nale¿y niezw³ocznie uœmierciæ zwierzêta i przekazaæ do firmy utylizacyjnej. W tym,
celu wynajêliœmy firmê ze Szczecina
i ona zajê³a siê wszystkim. Walczyliœmy o nie bardzo, zapoznaliœmy siê ze
wszystkimi przepisami, kontaktowaliœmy siê z instytucjami, ale nic nie
mo¿na by³o dla nich zrobiæ. Jedn¹ z
tych krów uwalnialiœmy, bo sta³a zapl¹tana w lesie – powiedzia³a Renata Bartkowska, naczelnik Urzêdu Skarbowego w Drawsku Pomorskim.
MM

Prokuratura Rejonowa w £obzie nadzorowa³a œledztwo Ds.
1338/07 prowadzone w sprawie pos³ugiwania siê w okresie od 6 do 8
listopada 2008 r. w £obzie przez Bogdana Kaplukiewicza bez wymaganego zezwolenia aparatem rentgenowskim typu SERIOMETA 5 o nr
82031, mog¹cym sprowadziæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia
wielu osób, tj. o przestêpstwo z art. 171 par. 1 kk. Przedmiotowe postêpowanie przygotowawcze zosta³o umorzone, albowiem osoba podejrzana o pope³nienie przestêpstwa z art. 171 par. 1 kk zmar³a (na
zasadzie art. 17 par. 1 pkt 5 kpk).

Osoby, które czuj¹ siê pokrzywdzone dzia³aniem
Bogdana Kaplukiewicza, które w okresie od 6 do 8
listopada 2006 r. w £obzie zosta³y poddane
przeœwietleniom rtg p³uc,
wykonanym w³aœnie przez Bogdana Kaplukiewicza, proszone s¹ o
zg³aszanie siê do Prokuratury Rejonowej w £obzie przy ul. H. Sienkiewicza 4, pokój nr 1, w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie miesi¹ca
od ukazania siê niniejszego og³oszenia, celem uzyskania informacji o
przys³uguj¹cych im uprawnieniach.
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Podczas kameralnego spotkania, które odby³o siê w £obeskim
Domu Kultury, zosta³ podsumowany rok przesz³y i uk³adano plany na
rok bie¿¹cy. Cz³onkowie PCK w
£obzie najbardziej dumni s¹ z
p r o g r a m u
PAED. W roku
minionym PCK
rozdawa³o ¿ywnoœæ oraz odzie¿.
Ogó³em wydano
90 745 kg ¿ywnoœci dla 3600
osób. Przeliczaj¹c na ceny z sup e r m a r k e t ó w,
jest to kwota wynosz¹ca ponad
200 tys. z³. Ju¿
wiadomo, ¿e w bie¿¹cym roku ¿ywnoœci dla najubo¿szych bêdzie trzykrotnie wiêcej. Jest to mo¿liwe dziêki temu, ¿e ³obeskie PCK jest ju¿
powiatow¹ stacj¹ w £obzie, a to
dziêki uprzejmoœci zarz¹du Novamylu. W tym zak³adzie bowiem zosta³ zlokalizowany magazyn na
¿ywnoœæ. PCK ma równie¿ umowê
z hurtowni¹ ¿ywnoœciow¹, w której
bêdzie sk³adowaæ m.in. serki topione.
Odbiory hurtowe s¹ z krochmalni a pojedyncze - z PCK. Zapotrzebowanie na ¿ywnoœæ jest ogromne.
Tylko pod opiek¹ kuratorów spo³ecznych jest 700 osób. Objêcie
pomoc¹ ¿ywnoœciow¹ potrzebuj¹cych osób i ich rodzin, znajduj¹cych
siê pod opiek¹ kuratora, wyniknê³o
z faktu, i¿ w pewnym momencie
³obeski PCK mia³ za du¿o ¿ywnoœci.
- Nawi¹zaliœmy kontakt z kuratorem zawodowym. Ustali³a ona listê kuratorów, którzy maj¹ podopiecznych, potrzebuj¹cych pomocy. Kuratorzy przyje¿d¿aj¹ prywatnymi samochodami, za³adowuj¹ je
¿ywnoœci¹ w krochmalni i rozwo¿¹
po swoich podopiecznych. S¹ to
czêsto biedne rodziny, ale one do
PCK nie przyjd¹, choæ spe³niaj¹
kryteria. Czêsto nie maj¹ jak dojechaæ, wiêc kurator sam zawozi. Po
pierwszej akcji ludzie byli bardzo

zdziwieni, ale i szczêœliwi. Inna
rzecz, mamy umowê ze szko³ami,
nauczyciele maj¹ obserwowaæ i dawaæ nam znaæ komu pomóc. Ludzie
czêsto s¹ dumni i nie przyjd¹ po
pomoc. Dlatego nauczyciele maj¹
za zadanie dostrzec tych, którzy o
ni¹ nie poprosz¹. Dziêki temu docieramy do nowych rodzin. Gdy tak siê
stanie, jesteœmy œwiadkami szczêœcia nie do opisania - powiedzia³a
prezes Zarz¹du Rejonowego PCK
El¿bieta Kobia³ka.
250. najbiedniejszych mieszkañców powiatu otrzyma³o tak¿e
1446 kg odzie¿y u¿ywanej.
£obeskie PCK pomog³o te¿ pogorzelcom, którzy otrzymali odzie¿
i meble.
Innym dzia³aniem, z którego

cz³onkowie s¹ dumni, to zapocz¹tkowanie dzia³alnoœci edukacyjnej promocji zdrowego stylu ¿ycia, m.in.
wêgorzyñski „Dzieñ wody”. Prócz
tego PCK przeprowadzi³o takie
ogólnopolskie akcje jak: „Wyprawka dla ¿aka”, podczas której zebrano
artyku³y szkolne na kwotê oko³o
1800 z³ i przekazano piêciu szko³om
naszego powiatu. Z kolei kwesta
zorganizowana na ten cel da³a 826 z³,
za które PCK ufundowa³o 15. mundurków szkolnych. Podczas akcji
„Czerwonokrzyska gwiazdka” zebrano ¿ywnoœæ o wartoœci 545 z³ oraz
478 z³ do puszek kwestarskich. Z
ca³oœci PCK zrobi³o 50 paczek, które
zosta³y rozdane potrzebuj¹cym.
W mijaj¹cym roku zosta³ przeprowadzony kurs pierwszej pomocy dla
12. nauczycieli. Istnieje jednak problem prowadzenia dalszych kursów,
bowiem nie ma instruktora pierwszej
pomocy. Przy tym opiekunowie
szkolnych kó³ nie s¹ zainteresowani
prawem humanitarnym. To z kolei
przek³ada siê na to, ze i m³odzie¿ nie
widzi potrzeby pomagania innym.
W noworocznym spotkaniu
uczestniczyli: przewodnicz¹ca
El¿bieta Kobia³ka, prezes ZR PCK
w £obzie, Jan WoŸniak – wiceprezes, Maria Pokomeda oraz cz³onkowie, wolontariusze i honorowi
krwiodawcy.
MM
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Najpiêkniejsze Ostatki w Zwi¹zku
dekoracje
nagrodzone
(£OBEZ). Konkurs na „Naj³adniejsz¹ i najciekawsz¹
dekoracjê œwi¹teczn¹ i noworoczn¹” zosta³ rozstrzygniêty
Konkurs na „Naj³adniejsz¹ i
najciekawsz¹ dekoracjê œwi¹teczn¹” odbywa³ siê w dwóch kategoriach: I – balkon, posesja przydomowa oraz II – witryna placówki
handlowej-us³ugowej.
W pierwszej kategorii I miejsce
zajêli p.p. Mariola i Mieczys³aw
Piszczyg³owa; tu¿ za nimi uplasowa³ siê W³adys³aw Tabaka. Trzecie
miejsce zaj¹³ Ryszard Jagie³³o.
W kategorii drugiej za najlepsz¹ dekoracjê komisja uzna³a
znajduj¹c¹ siê w witrynie PSS
„Spo³em” Sklep „1001 Drobiazgów”. Drugie miejsce przypad³o
p. Wies³awie Baran za dekoracjê

wykonan¹ w sklepie kosmetycznym. Na trzecim miejscu uplasowali siê: p. Agnieszka Grajcewicz
za udekorowanie sklepu z artyku³ami przemys³owymi oraz Jan
Szostak za dekoracjê witryny w
sklepie spo¿ywczym.
Pozostali uczestnicy konkursu: Teresa Smolich, Jadwiga Doroszuk, Józef Sterna, Lech Onyszkiewicz, Antoni Bobryk, Jakub
Smoroñ otrzymali wyró¿nienia i
podziêkowania burmistrza £obza.
Nagrody zosta³y wrêczone
podczas sesji rady miejskiej. Organizatorem konkursu by³a Rada
Osiedla w £obzie.
MM

(£OBEZ). W pierwszy pi¹tek
lutego w £obeskim Domu Kultury karnawa³ ¿egnali ³obzianie,
podczas zabawy zorganizowanej
przez Polskie Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Za dotrwanie do fina³u Teresa Zienkiewicz, prezes Zwi¹zku wrêczy³a
uczestnikom zabawy czekoladowe medale.
Ju¿ czwarty raz z kolei odbywa³a siê zabawa taneczna organizowana przez PZWRiI w £obzie. Za ka¿dym razem by³o wiêcej chêtnych,
ni¿ mog³a pomieœciæ sala na pierwszym piêtrze £obeskiego Domu

czej ustawiono stoliki, ale i tak zabawa by³a znakomita. Uczestnicy ostatniego balu nie pozwalali, by orkiestra
gra³a na pró¿no. Gdy tylko zaczyna³y
siê pierwsze takty, ³obzianie zajmowali miejsca na parkiecie. Nieistotne
przy tym by³o, czy dana osoba ma
parê do tañczenia, wa¿ne, by czas ten
w pe³ni wykorzystaæ na zabawê, do
której tak ma³o okazji jest w roku.
Tym bardziej, ¿e ten karnawa³ by³
przecie¿ najkrótszym w XXI wieku.
To pokazuje jak bardzo brakuje
ludziom odreagowania od swoich
ma³ych emerytur, k³opotów i innych problemów, z którymi bory-

Kultury. W jej murach bawi³o siê
ka¿dorazowo oko³o 70-80 ³obzian.
A i z miejscem nie by³o ³atwo. Zaledwie oko³o 40 minut wystarcza³o za
ka¿dym razem, by sala by³a pe³na.
W pierwszy dzieñ lutego mo¿liwoœci by³y najmniejsze, bowiem ina-

kaj¹ siê na co dzieñ. - Podziêkowa³am im dzisiaj, ¿e dobrnêli do fina³u konkursu tañca. Ka¿dy z tej okazji dosta³ medal-czekoladkê. A ja
cieszê siê, jeœli mogê daæ komuœ
radoœæ – powiedzia³a Teresa Zienkiewicz, prezes Zwi¹zku.
MM

Jan Szostak

„13” dla burmistrza
(£OBEZ). Radni podczas sesji
jednog³oœnie przeg³osowali trzynast¹ pensjê dla burmistrza.
Rada miejska nie ma wprawdzie mo¿liwoœci obni¿ania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
którego wysokoœæ wynika wprost
z ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocz-

nym dla pracowników jednostek
sfery bud¿etowej, jednak ma prawo nie uznaæ zasadnoœci przyznania „trzynastki”. Zdaniem radnych
burmistrz spe³ni³ wszystkie konieczne warunki, by nagrodziæ go
dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym. Uchwa³ê przeg³osowano
jednog³oœnie. W³odarz £obza
otrzyma 8.293,98 z³ brutto. MM

tygodnik ³obeski 5.02.2008 r.
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REKLAMA - INFORMACJE
Po konflikcie miêdzy mieszkañcami a Rad¹ So³eck¹

Bêd¹ mogli odwo³aæ
(CIESZYNO gm. Wêgorzyno)
Gdy na zebraniu wiejskim w Cieszynie mieszkañcy chcieli odwo³aæ
cz³onków Rady So³eckiej, okaza³o
siê, ¿e formalnie nie jest to takie
proste. Ci, którzy mieli byæ odwo³ani na zebranie nie przyszli, a zapisy
statutu uniemo¿liwia³y ich odwo³anie pod ich nieobecnoœæ. Postanowiono wiêc zmieniæ statut.
W Cieszynie dosz³o do konfliktu
mieszkañców z kilkoma cz³onkami
Rady So³eckiej. W rezultacie mieszkañcy zwo³ali zebranie wiejskie, by
ich odwo³aæ i wybraæ nowych cz³onków. Na zabranie przyszed³ tylko jeden
z nich i zosta³ odwo³any. Wczeœniej
zrezygnowa³a z prac w radzie jedna z
mieszkanek. Dwóch pozosta³ych
cz³onków nie odbiera³o zawiadomieñ
o zebraniu i nie pojawili siê na nim.
W statucie widnia³ zapis, ¿e „odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany przed³o¿y

wyjaœnienie na piœmie przekazanym
najpóŸniej do dnia odbycia zebrania
wiejskiego”. W praktyce okaza³o siê,
¿e w przypadku, gdy cz³onek Rady
So³eckiej nie przychodzi na zebranie
i nie sk³ada wyjaœnieñ, nie mo¿na go
odwo³aæ. Taki zapis móg³ sparali¿owaæ dzia³alnoœæ rady nawet na ca³¹
kadencjê. Dlatego do rady miejskiej
wp³yn¹³ wniosek kilku radnych, by
zmieniæ statut.
Tak te¿ siê sta³o. Na ostatniej sesji
radni uchylili zapis, mówi¹cy o tym, ¿e
mieszkañcy nie mog¹ odwo³aæ cz³onków Rady So³eckiej zaocznie, ale dopisali równie¿ do statutu, ¿e „Zebranie wiejskie obowi¹zane jest umo¿liwiæ odwo³ywanemu z³o¿enie wyjaœnieñ”. Uchwa³a wejdzie w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i wtedy mieszkañcy bêd¹ mogli odwo³aæ i powo³aæ
nowy sk³ad Rady So³eckiej.
KAR

Stra¿nik wybrany
(WÊGORZYNO). Zakoñczy³a siê ju¿ rekrutacja na stanowisko stra¿nika miejskiego. Zosta³
nim mieszkaniec Runowa.

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730

By móc zostaæ stra¿nikiem miejskim kandydaci musieli spe³niaæ szereg wymagañ. Kandydat muais³ posiadaæ m.in. wykszta³cenie co najmniej
œrednie o profilu ogólnym b¹dŸ administracyjnym, co najmniej roczny sta¿
pracy, niekaralnoœæ s¹dow¹, odpornoœæ na stres, mile widziane by³o równie¿ doœwiadczenie w pracy administracyjnej.
Oferty przyjmowane by³y do 18

stycznia br. W wyniku wstêpnej selekcji do nastêpnego etapu zakwalifikowa³o siê trzech kandydatów, którzy
spe³niali wymagania formalne.
Wœród nich byli: £ukasz ¯aba z Runowa, Krzysztof Siemaszko z £obza
oraz Tomasz Mastalski z Wêgorzyna.
Ostatecznie stra¿nikiem miejskim w
Wêgorzynie zosta³ £ukasz ¯aba.
Zadaniem nowego stra¿nika bêdzie m.in.: ochrona spokoju i porz¹dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz¹dkiem i kontrol¹ ruchu
drogowego, doprowadzenie osób nietrzeŸwych do izby wytrzeŸwieñ lub
miejsca ich zatrzymania.
MM
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Spotkanie Poetyckie £obez 2008

Co w duszy gra
(£OBEZ). W czwartek w
£obeskim Domu Kultury odby³o siê pierwsze Spotkanie Poetyckie 2008.
Podczas Wieczoru Poezji Czytanej cz³onkowie teatru „Amatea”
zaprezentowali wiersze m³odych
³obzian. Wieczór po³¹czono z konkursem literackim, którego laureatkami zosta³y Estera Nowosielska
oraz Zuzanna Grajcewicz.
W romantycznie przystrojonej

uczennice gimnazjum. Piêtnastoletnia Estera Nowosielska pisze od
ósmego roku ¿ycia. Do tej pory pisa³a tylko do szuflady. Pierwsza prezentacja utworu zakoñczy³a siê sukcesem na razie na lokalnym polu.
– Poezja jest dla mnie sensem
¿ycia i sposobem na wyra¿enie
uczuæ. Tylko poprzez poezjê potrafiê przedstawiaæ œwiat – powiedzia³a laureatka. Kolejn¹ debiutantk¹
jest 14-letnia Zuzanna Grajcewicz,

Zwyciêskie wiersze
Estera Nowosielska

Zuzanna Grajcewicz

Szukam natchnienia

***

Szukam i szukam
i znaleŸæ nie mogê.
Serca s³ucham,
jak¹ wybraæ drogê?
Drogê do s³ów,
s³ów, z których wiersz mo¿na
stworzyæ, by ¿yæ znów
i kolejnego dnia do¿yæ.

sali £obeskiego Domu Kultury
amatorzy z teatru „Amatea” zorganizowali pierwszy wieczór poetycki. Przedstawili na nim wiersze
³obeskich gimnazjalistów i licealistów. Dla wiêkszoœci m³odych twórców wystêp by³ debiutem. Prezentacja wierszy zosta³a po³¹czona z konkursem literackim. W sumie zaprezentowano 10 utworów, spoœród
których jury w sk³adzie: Joanna
Niko³ajczyk, Stanis³awa Orliñska i
Sabina Bil wy³oni³y dwie laureatki.
Zwyciê¿y³y go ex equo dwie
REKLAMA

ucz¹ca siê w I klasie gimnazjum.
– Poezja jest dla mnie przygod¹,
która w³aœciwie dopiero siê zaczyna. Za tê formê siêgnê³am niedawno, w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ w teatrze. – powiedzia³a.
Wszystkie wiersze zaprezentowane podczas tego wieczoru
uka¿¹ siê drukiem w okolicznoœciowym tomiku z cyklu Spotkania Poetyckie 2008.
O oprawê muzyczn¹ zadba³ zespó³ „Qvatros”. Goœciem specjalnym by³a El¿bieta Warsz.
MM

Szukam natchnienia
wœród pustych miasta dróg,
wœród wód strumienia
tam, gdzie ostatnio przechadza³
siê Bóg.
Szukam natchnienia
dla uœpionego serca mego,
dla krótkiego istnienia,
dla mnie, dla ciebie, dla niego.
REKLAMA

I s³ucham jej dalej.
Jak matki.
Ka¿dy takt to moje tchnienie.
Razem z ni¹ tworzê wyimaginowany œwiat,
w którym Ona jest Bogiem.
Niekiedy wcielam siê w dyrygenta
I rozkazuje jej, nie lubi tego.
Woli bezustannie brzmieæ w swoich
rytmach.
Czasem te¿ jestem
Alergikiem i uczulam siê
na ka¿dy dŸwiêk Jej.
Wyci¹gam gitarê z pokrowca
I czuje jak œlini siê na widok nut.
Jest moj¹ inspiracj¹.
Tylko przy niej tworzê, kocham i
nienawidzê.
Chcê aby by³a moim ¿yciowym
partnerem.
Nawet gdy odejdê
Bêdzie trwaæ w mojej duszy.
Zwi¹za³am siê z ni¹ na zawszê
I coraz czêœciej wyci¹gam gitarê

tygodnik ³obeski 5.02.2008 r.
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Karnawa³ w „Dwójce”
(£OBEZ). W miniony pi¹tek
Szko³a Podstawowa nr 2
goœci³a w swoich murach
a¿ 300 postaci z bajek,
kowbojów, menad¿erów,
goœci z dalekich krajów
i artystów. PóŸniej ich
miejsce zajê³o oko³o
150. „starszaków”.

Podczas corocznie organizowanego tu balu karnawa³owego niemal
do po³udnia na sali gimnastycznej
SP2 bawi³y siê dzieci z klas I-III.
Rodzice milusiñskich przeœcigali siê
w pomys³ach na przebranie najm³odszych uczniów szko³y podstawowej.
Dziêki temu sala gimnastyczna mieni³a siê kolorami, a stroje rzadko kiedy siê powtarza³y. Kogó¿ tam nie
by³o! Ksiê¿niczki tañczy³y z komandosami, damy z kowbojami, tancerki

z elfami, by³ nawet dalmatyñczyk i
biedroneczka. Dzieci przy dŸwiêkach
muzyki tryska³y niespo¿yt¹ energi¹
raz tworz¹c na sali wê¿a, raz tañcz¹c
w parach, innym razem znów – popisuj¹c siê swoim talentem tanecznym
solo. O tym, ¿e zabawa by³a wyœmienita œwiadczy³ fakt, i¿ pod koniec tylko najwytrwalsze dzieci pozosta³y na
parkiecie, nie chc¹c uroniæ ani jednej
piosenki. Czêœæ podda³a siê wczeœniej i odpoczywa³a na ³aweczkach.

W £obzie jak w Polsce
(£OBEZ). Badania przeprowadzone przez Bibliotekê Narodow¹
wykazuj¹, ¿e w Polsce najczêœciej
czytane s¹ krymina³y i powieœci
sensacyjne, odsetek jest podobny
do siêgaj¹cych po lektury szkolne i
podrêczniki. Podobnie rzecz ma siê
w powiecie ³obeskim.
Tuz za krymina³ami i powieœciami sensacyjnymi plasuj¹ siê czytaj¹cy powieœci obyczajowe i romanse.
Niewiele mniejsze zainteresowanie
wzbudzaj¹ wydawnictwa encyklopedyczne i poradniki. Na podobnym
poziomie utrzymywa³o siê czytelnictwo fantastyki i ksi¹¿ek religijnych.
Sytuacja czytelnicza w powiecie
³obeskim jest porównywalna z tendencjami krajowymi. Czytelnicy
Dzia³u dla dzieci chêtnie siêgaj¹ po
ksi¹¿ki, które stanowi¹ jakiœ cykl, seriê lub ich bohater jest ju¿ znany z
filmu, reklamy itp., dlatego m³odsze
dzieci bardzo chêtnie wypo¿yczaj¹
m.in.: „Franklina” Polette Bourgeois,
„Teletubisie”, „Boba Budowniczego”, seriê „Polskie dobranocki”, Tove
Jansson.
Starsze dziewczêta przywi¹zuj¹
siê do ulubionych serii np. „Odjazdowe dziewczyny-odjazdowe ksi¹¿ki”,
autorstwa wspó³czesnych pisarzy
niemieckich, seria „Nie dla mamy nie
dla taty...”, ró¿nych autorów, „Doros³ym wstêp wzbroniony” Laury Peyton Roberts. Nadal chêtnie czytane s¹
cykle powieœci Meg Cabot „Pamiêtnik ksiê¿niczki”, Judy Blume „Miœkomania”, „Kumpelki, randki i ...”,
Cindy Jefferies „Szko³a gwiazd”. Je-

¿eli chodzi o polskie pisarki czytana
jest Ewa Nowak „Lawenda w chodakach”, „Micha³ jakiœtam”, seria
„Klub 13-tki”, Marta Fox „Magda.
doc”, „Agaton Gigaton”, Liliana Fabisiñska „BezSennik”. Powieœci te
czytaj¹ przewa¿nie dziewczêta i mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e wspó³czesna
powieœæ m³odzie¿owa zdominowana
jest przez pisarstwo kobiece. Chêtnie
czytane s¹ równie¿ powieœci typu fantasy np. cykl „Harry Porter” J. K.
Rowlings, Cornelii Funce „Atramentowe serce”, „£owcy duchów”, Angeli Sommer-Bodenburg cykl „Wampirem” - tu równie¿ autorami s¹ pisarki,
oprócz bardzo chêtnie czytanej „Opowieœci z Narnii” C. S. Lewisa.
W Dziale dla Doros³ych czytelnicy pozostali przy klasyce, ksi¹¿ce z
historii, romansu, tematyce sensacyjno-przygodowej. Najczêœciej pytano o ksi¹¿ki: Dona Browna, Patricii Shaw, Ericha Segala, Nory Roberts, Olgi Tokarczuk, Doroty Mas³owskiej, Manueli Gretkowskiej,
Janusza Wiœniewskiego, Izabeli
Sowy. W wyborze ksi¹¿ek w 2007
roku nie by³o istotnych zmian. W
czytelni najczêœciej korzystano z
zakresu: biologii, historii, polityki,
prawa, ekonomii, geografii.
(m)

Równo w po³udnie na salê weszli starsi uczniowie. Dla nich zabawa karnawa³owa, to ju¿ nie rywalizacja o to, kto ma na sobie najwymyœlniejsz¹ kreacjê bajkow¹, to
równie¿ nie przebieranie siê za osoby doros³e, prezentuj¹ce ró¿ne zawody. Takie zabawy pozostawiaj¹
maluchom. Sami ju¿ tylko symbolicznie maluj¹ twarze, by bawiæ siê
podczas zorganizowanej dla nich
dyskoteki.
MM
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Wybory w Stowarzyszeniu „Jutrzenki”
(£OBEZ). W ostatni czwartek
stycznia, w œwietlicy
Spó³dzielni Mieszkaniowej,
odby³o siê zebranie
Stowarzyszenia Obrony
Praw Cz³onków Spó³dzielni
„Jutrzenka”. Wybrano
na nim nowy sk³ad
Sekretariatu, natomiast
funkcjê prezesa
pozostawiono Antoniemu
Morozowi.
Na zebranie Stowarzyszenia
Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni
„Jutrzenka” prezes Antoni Moroz,
zaprasza³ wszystkich zainteresowanych spó³dzielców. Na miejsce przyby³o 18 osób. Podczas zebrania A.
Moroz zda³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Stowarzyszenia.
- Zmieniliœmy stan prawny i finansowy naszym spó³dzielcom. Byliœmy w kontakcie z cz³onkami naszej
Spó³dzielni i tymi, którzy wspó³tworzyli now¹ ustawê z 2007 r. Mam na
myœli kontakty z pos³em a potem senatorem prof. Adamem Biel¹. Na styku Zarz¹d - cz³onkowie, Rada Nadzorcza - cz³onkowie, zasz³y powa¿ne
zmiany personalne i jakoœciowe. Zasz³y du¿e zmiany na lepsze w stylu
pracy biura. Zmieni³a siê œwiadomoœæ
cz³onków Spó³dzielni, niechby tylko
u 10 proc. cz³onków, to te¿ dobrze.
Pokutuj¹ jeszcze tu i ówdzie stare
przyzwyczajenia, ale ten „beton”
musi siê wykruszyæ w sposób naturalny, bo w sposób demokratyczny, w

moim mniemaniu, nie da siê go usun¹æ. - powiedzia³ A. Moroz
Prezes Stowarzyszenia zwróci³
równie¿ uwagê na to, ¿e wystêpowa³
na sesjach w £obzie i Wêgorzynie w
sprawie podjêcia uchwa³y o sprzeda¿y gruntów z bonifikat¹ dla spó³dzielców na w³asne.
- Gdyby nie nasze zaanga¿owanie,
bylibyœmy dziœ w tym miejscu, w sprawie przekszta³cania w odrêbn¹ w³asnoœæ, co Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„D¹b” w Szczecinie. Tam cz³onkowie
Spó³dzielni chodz¹ na policjê, bo nie
mog¹ wyodrêbniæ mieszkania – mówi³
A. Moroz. Sukcesem Stowarzyszenia,
zdaniem prezesa, by³a blokada prób
obci¹¿enia cz³onków Spó³dzielni kosztami za docieplenie budynków. Dziêki
Stowarzyszeniu podjêto uchwa³y na
Walnym Zgromadzeniu o przynale¿noœci piwnic do mieszkañ. Zmniejszono
op³aty za fundusz remontowy, nast¹pi³y zwroty za oszczêdnoœci co i cw.
Nie wszystkie dzia³ania koñczy³y
siê jednak sukcesami. Stowarzyszeniu nie uda³o siê wymóc na Zarz¹dzie
okreœlenia czêœci wspólnych, ale tutaj
A. Moroz zapowiada, ¿e urzêdy to
wymusz¹. W tym kierunku maj¹ zostaæ podjête uchwa³y. Nie uda³o siê
te¿ uchyliæ uchwa³y Rady Nadzorczej
w sprawie niestatutowego wyboru
prezesa na stanowisko, ani wnieœæ
poprawki do statutu tak, aby bardziej
on s³u¿y³ cz³onkom, ni¿ Zarz¹dowi.
Od oko³o roku Stowarzyszenie
jest w rozsypce. Sekretariat siê podzieli³, a dokumenty znajduj¹ siê w
dwóch miejscach. Win¹ za ten stan
rzeczy A. Moroz obarcza by³ych ju¿
cz³onków Sekretariatu.
- Pan Mechliñski, pani Szwem-

mer i pan Górecki w mojej ocenie poszli na uk³ady z Zarz¹dem, radc¹
prawnym i Rad¹ Nadzorcz¹. Solidaryzuj¹ siê z nimi i nie s¹ wiêcej konstruktywn¹ opozycj¹. Postanowili
pisaæ pisma do s¹du, do adwokata, do
organu za³o¿ycielskiego, ¿e wycofujemy pozew, ¿e nie jestem przedstawicielem Stowarzyszenia. Robili
wszystko, aby sprawy nam siê nie
wiod³y – powiedzia³ prezes.
Taka sytuacja musia³a w koñcu
doprowadziæ do nowych wyborów w
Stowarzyszeniu. W pierwszym
wzglêdzie g³osowano, czy stowarzyszenie ma pozostaæ, czy te¿ ma zostaæ
rozwi¹zane. Zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów postanowiono Stowarzyszenia nie rozwi¹zywaæ. Nikt nie by³
przeciw, od g³osu wstrzyma³ siê Antoni Moroz oraz Bogdan Górecki.
Kolejnym punktem by³ wybór prezesa i Sekretariatu. O ile nikt nie mia³
w¹tpliwoœci, by funkcjê prezesa nadal
sprawowa³ A. Moroz, to z wyborem
Sekretariatu nie by³o ju¿ tak ³atwo. Czy
to niewielka liczba przyby³ych na spotkanie, czy niechêæ pracy spo³ecznie,
sprawi³a, ¿e z trudem wybrano osoby
do dzia³alnoœci na rzecz Stowarzyszenia. W rezultacie cz³onkami Sekretariatu zostali: Iwona Guzowska, Teresa
Pepina oraz Kazimierz Czmielewski.
Jednym z podstawowych zarzutów, jakie mia³ A. Moroz wobec
cz³onków by³ego Sekretariatu by³ statut Spó³dzielni Mieszkaniowej, który
Kazimierz Czmielewski nazwa³ bublem. Wspó³autor statutu, Bogdan
Górecki broni³ siê, ¿e jak dotychczas
jest to jedyny tego rodzaju dokument
w Polsce, który zosta³ zaopiniowany
pozytywnie, bez koniecznoœci wnoszenia poprawek. Jednak A. Moroz
broni³ swojej racji. Twierdzi³, ¿e
cz³onkowie Stowarzyszenia maj¹

dzia³aæ w pierwszym rzêdzie na rzecz
cz³onków Spó³dzielni, a statut dzia³a
na ich niekorzyœæ.
- W statucie jest wykazana nadgorliwoœæ komisji statutowej, bo nigdzie
w ustawie z 2007 r. nie ma mowy, ¿e
zarz¹d mo¿e byæ odwo³any 2/3 g³osów
obecnych na walnym. W ustawie jest
mowa o tym, ¿e uchwa³y podejmowane s¹ wiêkszoœci¹ g³osów, czyli 50 + 1.
Komisja statutowa nie kierowa³a siê
dobrem cz³onków, a dawa³a preferencje dla cz³onków zarz¹du. W ustawie
jest zapis, ¿e radê nadzorcz¹ mo¿na odwo³aæ 2/3 g³osów, ale nie zarz¹d. Sam
Górecki by³ za tym, aby taki zapis zosta³ – t³umaczy³.
A. Morozowi wtórowa³ K. Czmielewski. – W statucie jest zapis, ¿e do
Rady Nadzorczej mog¹ byæ powo³ani
kandydaci maj¹cy m. in. œrednie wykszta³cenie. To jest wbrew Konstytucji. W Radzie Nadzorczej maj¹ byæ
ludzie m¹drzy, a tam 80 proc. nie potrafi czytaæ i pisaæ ze zrozumieniem.
To nie powinno zale¿eæ od wykszta³cenia, ale wiedzy jak¹ siê posiada.
A. Moroz z ¿alem podsumowa³
fakt, ¿e na Zebraniu Przedstawicieli
Cz³onków nie przeg³osowano poprawek zg³oszonych przez stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni i innych delegatów, próbuj¹cych zerwaæ stare obyczaje. W statucie brakuje równie¿ doprecyzowania
zapisów o jawnoœci i o przep³ywie informacji na linii Zarz¹d - cz³onkowie.
Prezes Stowarzyszenia zwróci³ równie¿ uwagê na to, ¿e w statucie brakuje powo³ania siê na znowelizowan¹
ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych z 2007 r.
Podczas zebrania poruszano wiele kwestii, dotycz¹cych spraw bie¿¹cych w spó³dzielni. O tym szerzej w
nastêpnym wydaniu tygodnika. MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Gminny Konkurs Recytatorski w Resku

Ciê¿kie ¿ycie w opozycji

Jad¹ na eliminacje
powiatowe

Trzech radnych opuœci³o
sesjê, czwarty - klub

(RESKO). W przedostatni¹
œrodê stycznia w tutejszym
Centrum Kultury w Resku
odby³y siê eliminacje
Gminne Konkursu
Recytatorskiego.
W konkursie wziêli udzia³ uczniowie Szkó³ Podstawowych, Gimnazjum
i Liceum. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Konkurs
zgromadzi³ du¿¹ liczbê uczestników i
cieszy siê sympati¹ wœród dzieci i m³odzie¿y. Najlepsi recytatorzy wezm¹
udzia³ w Powiatowym Przegl¹dzie Recytatorskim, który odbêdzie siê 5 lutego w Domu Kultury w £obzie.
Komisja oceniaj¹ca w sk³adzie:
Halina Narolewska, Renata Burcz£achmanowicz, Barbara Raniewicz po
wys³uchaniu recytatorów, postanowi³a przyznaæ nastêpuj¹ce miejsca:
W kategorii klas I-III
pierwsze miejsce zdoby³a Weronika Gr¹dek, tu¿ za ni¹ uplasowa³a
siê Stella Litwin, natomiast trzecie
miejsce zaj¹³ Adrian Sarnecki. W
kategorii klas IV-VI najlepiej recytowa³ Robert Gryczon.

W kategorii Gimnazjum
1. £ukasz Murat, 2. Krystyna Przygocka, 3. Alicja Matwijczak.
W kategorii: Liceum:
1. Barbara Filipiak, 2. Joanna Czaban, 3. Sandra S³onyna.
Lista uczestników gminnego
konkursu recytatorskiego
Kategoria wiekowa I-III
Karolina Biernat, Jakub Bodys,
Diana Gawecka, Sylwia Gr¹dek, Weronika Gr¹dek, Paula Jankowska,
Marta Jarosz, Dominika Kozak, Aleksandra Kulik, Natalia Leszczyñska,
Stella Litwin, Agnieszka Manowiec,
Adrian Sarnecki, Justyna Smykla, Adrianna Szczeœniak.
Kategoria wiekowa IV-VI
Paulina Czerniak, Ewelina Duczyñska, Robert Gryczon, Aleksandra
Kondrat, Bartosz Kulpa, Weronika
KuŸminska, Ewa Sobolewska, Patrycja Szeliga, Katarzyna Wijatyk, Natalia Wojnarowska.
Kategoria wiekowa gimnazjum
Kacper Borowski, Alicja Matwijczak, £ukasz Murat, Krystyna Przygocka, Aneta So³onyna.
Kategoria wiekowa liceum
Joanna Czaban, Barbara Filipiak,
Sandra S³onyna.
(m)

Kr
wiodawcy poszukiwani
Krwiodawcy
(£OBEZ).W tym roku po raz
pierwszy od 11 lat ruszy akcja honorowego krwiodawstwa. Wprawdzie
punkt nigdy nie zostanie otwarty, jednak ³obeski PCK nawi¹za³ wspó³pracê z Wojskow¹ Stacj¹ Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa ze Szczecina.
11 lat temu zamkniêto w £obzie
punkt krwiodawstwa. Od tej pory honorowi krwiodawcy nie mieli punktu, w
którym mogli oddawaæ krew. Wprawdzie nie ma planów, by taki punkt na
nowo stworzyæ, jednak znalaz³o siê
inne rozwi¹zanie. Zgodnie ze wstêpnymi za³o¿eniami, do £obza dwukrotnie
ma przyjechaæ Wojskowa Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina. Zawitaj¹ oni wraz ze sprzêtem do

£obeskiego Domu Kultury. Pierwszy
raz Stacja zawita w marcu, drugi – latem, gdy jest najwiêksze zapotrzebowanie na krew. - Jeœliby siê nam akcje powiod¹, to oni chêtnie przyjad¹. Pani
doktor z tej Stacji pyta³a, czy jeœli bêdzie mia³a piln¹ potrzebê, mo¿e przyjechaæ do £obza i czy ja jej wtedy pomogê. Zdarza siê, ¿e brakuje krwi. Zgodzi³am siê, bo mamy tu wielkie poparcie,
by³am u komendanta policji, powiedzia³, ¿e pierwszy krew odda. Mamy nadziejê, ¿e nasi krwiodawcy nam pomog¹. Bêdziemy namawiaæ m³odzie¿,
po to, by przyst¹pi³a do tej akcji. Mo¿e
wesprze nas gmina, mo¿e starostwo.
Mo¿e stra¿acy? – zastanawia siê Maria
Pokomeda z ³obeskiego PCK.
MM

(WÊGORZYNO) Nie ustaj¹
demonstracje i podzia³y w radzie
miejskiej w Wêgorzynie. Na ostatniej, pi¹tkowej sesji, trzech radnych demonstracyjnie opuœci³o
obrady po tym, jak wiêkszoœæ nie
przeg³osowa³a zg³oszonego przez
nich projektu uchwa³y o przyjêciu ich do komisji.
Ta sprawa ci¹gnie siê od pocz¹tku
kadencji. Gdy wtedy powo³ywano
sk³ady komisji, wiêkszoœæ radnych dokonuj¹c wyboru do jednej z nich, odrzuci³a kandydaturê radnego Kaliciñskiego. Piêciu radnych bêd¹cych w
mniejszoœciowej opozycji (Miros³aw
K³osiñski, Stanis³aw Kaliciñski, Marian Wolter, Tomasz Mielcarek i Janusz
Kowalski) postanowi³o wiêc nie zg³aszaæ kandydatów do pozosta³ych komisji. W wyniku tego nie znaleŸli siê w

¿adnej. Jedynie radny Marian Wolter
pracuje w komisji rewizyjnej. Radni ci
za³o¿yli klub radnych. Po œmierci radnego Kowalskiego klubowi grozi³o
rozwi¹zanie, gdy¿ ustawowo musi on
liczyæ piêciu cz³onków. By siê nie rozpad³, swój akces zg³osi³ do niego radny
Adam Hlib.
Na ostatni¹ sesjê radni ci wnieœli
projekt uchwa³y w sprawie rozszerzenia sk³adu dwóch komisji, domagaj¹c
siê uczestnictwa w nich. Gdy dosz³o
do g³osowania, 7 g³osami przeciwko
4 (nie by³o radnego Woltera z tego
klubu) radni odrzucili projekt klubu o
rozszerzeniu komisji. Nie chc¹c pogodziæ siê z przegran¹ trzech radnych:
K³osiñski, Kaliciñski i Mielcarek, demonstracyjnie opuœci³o salê obrad.
Pozosta³ Adam Hlib, który na koniec
sesji oœwiadczy³, ¿e wystêpuje z tego
klubu. To oznacza, ¿e przestanie on
formalnie istnieæ.
(r)

Lech Romañczyk po rekrutacji

Kandydat do „komunalki”
(WÊGORZYNO). Do nastêpnego etapu rekrutacji przy naborze na stanowisko podinspektora
w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Inwestycji i Remontów
tutejszego urzêdu przeszed³ Lech
Romañczyk.
Mieszkaniec Wêgorzyna, o ile zostanie zatrudniony na stanowisku podinspektora w Wydziale Infrastruktury
Komunalnej Inwestycji i Remontów
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie, bê-

dzie odpowiada³ m.in.: za prowadzenie
remontów z zakresu infrastruktury komunalnej, kosztorysowanie robót budowlanych i ich odbiór. Aby móc podo³aæ tym zadaniom musi mieæ wykszta³cenie minimum œrednie o profilu budownictwo ogólne, co najmniej trzyletni sta¿ pracy. Doœwiadczenie zawodowe na stanowisku, zajmuj¹cym siê sprawami inwestycyjnymi i remontowymi
wprawdzie jest wskazane, ale niewymagalne. Po¿¹dane s¹ za to uprawnienia budowlane.
(m)

Op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci

Ulgi za prawo w³asnoœci
(£OBEZ) Radni miejscy uchwalili
bonifikaty od op³aty z tytu³u
przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoœci nieruchomoœci
zabudowanych na cele
mieszkaniowe lub przeznaczonych
pod tego rodzaju zabudowê.
Bonifikata w wysokoœci 98 proc.
przys³uguje w odniesieniu do nieruchomoœci lub jej czêœci wpisanej do
rejestru zabytków, w wysokoœci 95
proc. osobie fizycznej, której dochód
miesiêczny na jednego cz³onka rodziny w gospodarstwie domowym nie
przekracza przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie pó³ roku poprzedzaj¹cy rok, w którym wyst¹piono o
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania

wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci.
Ulga w wysokoœci 85 proc. zostanie przyznana natomiast osobom fizycznym, które prawo u¿ytkowania
wieczystego uzyska³y przed 5. grudniem 1990 r. oraz ich nastêpcom
prawnym. Najni¿sz¹ bonifikatê, bo w
wysokoœci 80 proc. otrzymaj¹ osoby,
które prawo u¿ytkowania wieczystego uzyska³y pocz¹wszy od 5 grudnia
1990 r. oraz ich nastêpcom prawnym.
Bonifikata udzielana jest od ceny nieruchomoœci, pomniejszonej o kwotê
równ¹ wartoœci prawa u¿ytkowania
wieczystego tej nieruchomoœci, okreœlon¹ wed³ug stanu na dzieñ
sprzeda¿y. Koszty zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomoœci gruntowej
do przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
ponosi u¿ytkownik wieczysty. (m)
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INFORMACJE

Centrum Kszta³cenia
na Odleg³oœæ na Wsi otwarte
(BE£CZNA) W miejscowoœci
Be³czna, gm. £obez,
powsta³o Centrum
Kszta³cenia na Odleg³oœæ
na Wsi, które zosta³o
ulokowane w szkole
podstawowej.
Centrum wyposa¿one w
9 stacjonarnych komputerów
i 1 laptopa s³u¿yæ bêdzie
mieszkañcom okolicznych
wsi w zdobywaniu wiedzy
przez Internet, a przede
wszystkim u³atwi poszukiwanie pracy i zdobywanie
nowych kwalifikacji. Placówka utworzona ze œrodków EFS i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Gminy
£obez udostêpniaæ bêdzie
bezp³atn¹ ofertê szkoleniow¹, dostêpn¹ poprzez
platformê e-learningow¹.
Ka¿dy uczestnik kursu otrzyma zaœwiadczenie ukoñczenia kursu. Uczestnicy mog¹
te¿ korzystaæ z bezp³atnej
infolinii 0 800 800 005,
gdzie doradca zawodowy
pomo¿e wybraæ odpowiedni

kurs i pokieruje dalsz¹
wspó³prac¹. Centrum czynne bêdzie codziennie w godzinach popo³udniowych
minimum 20 godz. tygodniowo. Za³o¿enia projektu oraz
informacja o dostêpnych kursach znajduje siê na stronie
www. edukacjaonline.pl .
W ceremonii otwarcia
nowej placówki w dniu 1 lutego 2008 r. udzia³ wziê³o
wielu mieszkañców gminy
£obez. Aktu przeciêcia wstêgi w Centrum dokona³ burmistrz £obza Ryszard Sola
oraz so³tys wsi Be³czna –
Barbara Kordyl, dyrektor
szko³y podstawowej w
Be³cznie - Piotr Kielan oraz
Opiekun Centrum – Bo¿ena
Zarecka. Miejscowy proboszcz ks. Grygowski uroczyœcie poœwiêci³ salê,
¿ycz¹c jej uczestnikom i goœciom wielu po¿ytecznie
spêdzonych na zdobywaniu
wiedzy chwil.
Wœród zaproszonych Goœci byli te¿: wiceburmistrz
£obza Ireneusz Kabat, dyrektor Wydzia³u Spraw Spo-

³ecznych urzêdu miejskiego
w £obzie Miros³awa Turbak,
radni gminy £obez z przewodnicz¹c¹ El¿biet¹ Kobia³k¹, wiceprzewodnicz¹cy
rady powiatu Ryszard Sola,
dyrektor Wydzia³u Oœwiaty,
Kultury i Sportu starostwa
powiatowego w £obzie Teresa £añ oraz sekretarz gminy Dobra Dorota Kisiel.
Po uroczystym otwarciu
Centrum wszyscy goœcie zostali zaproszeni na poczêstunek, przygotowany przez
wspó³pracuj¹cych ze sob¹
so³tysów okolicznych wsi:
Be³cznej – B. Kordyl, Klêpnicy – St. Bobko, Poradza –
M. Marek . Dziêki ich inicjatywie mieszkañcy wsi
pochwalili siê wspania³ymi umiejêtnoœciami piek¹c
domowe ciasta, które smakowa³y wyœmienicie, a sala
Centrum wzbogaci³a siê o
¿aluzje.
Centrum we wsi Be³czna
dzia³a zgodnie z harmonogramem od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 15:00 –
19:00. Wstêp wolny.
(r)

tygodnik ³obeski 5.02.2008 r.

PODZIÊKOWANIE
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a sk³ada serdeczne podziêkowanie Mieszkañcom £obza za dar
serca, który okazano podczas zbiórki ulicznej PCK w dniu
26.01.2008 r. Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano
944 z³otych. Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na
dzia³alnoœæ statutow¹ ZR PCK w £obzie
Z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku
Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie

tygodnik ³obeski 5.02.2008 r.
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OG£OSZENIA DROBNE

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Posiadam do wynajêcia na terenie £obza bia³e go³¹bki na wesela.
Tel. 0 509 772 063
n Kupiê WILKA do mielenia miêsa.
Tel. 0 509 772 063
n Sprzedam oœmiotygodniowe pieski ratlerki. Tel. 091 391 41 09.
n Kupiê ró¿ne starocie, antyki, tak¿e monety. Tel. 091 397 65 31 lub
887 837 920
n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê, ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 30 z³otych, a nawet
taniej. Mo¿esz sobie pozwoliæ na
kupno o wiele czêœciej, nie tylko symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ, dowiesz siê wiêcej: 601 088 446

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

Gryfice

ODZYSKAJ VAT!
Budowa³eœ dom?
Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r. mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych.
Potrzebujesz pomocy - dzwoñ - 609 221 664.

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

n Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 56 mkw w Radowie Ma³ym. Tel.
691 505 526.

n Pomieszczenia do wynajêcia na
biura w £obzie ul. Niepodleg³oœci
44. Tel. 606 976 162

MOTORYZACJA

n Dzia³kê pod zabudowê w £obzie
sprzedam. Dzwoniæ po 17. Tel. 0
501 845 768

n Sprzedam Opel Vectra C kombi
elegance, rok prod. 08.2004, 2,2
DTI diesel, przebieg 114.000 km,
kolor per³owozielony metalic, ksi¹¿ka serwisowa sprowadzony z Niemiec 08.2007, pe³ne wyposa¿enie
oprócz skórzanej tapicerki, oc,
przegl¹d do 08.2009 roku, auto zadbane, nie wymaga wk³adu finansowego, 1 w³aœciciel w Niemczech i w
Polsce - niepal¹cy, cena do uzgodnienia. Tel 0605 522 340.
n Skup - Sprzeda¿ u¿ywanych czêœci
samochodowych do marek VW, Audi,
Seat, Skoda i inne. W ofercie silniki,
skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX” Prusinowo
- 7 km od £obza. Tel. 609 202 412.

Gryfice
n Kupiê gara¿ w centrum Gryfic lub
wynajmê. Tel. 509 261 348.

Drawsko Pom.
n Sprzedam dom jednorodzinny w
Drawsku Pom. przy ul. Fa³ata z 16
arow¹ dzia³k¹. Tel. 507 022 866.

PRACA

n Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918

Region

n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel 0605 522 340
n Sprzedam urz¹dzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner) lexmark x5470, cena do uzgodnienia,
na gwarancji. Tel 0605 522 340
n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522 340
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Firma transportowa ARKA zatrudni kierowców kategorii C, C+E na
Europê zachodni¹ Tel. 091 38 51
336 do godziny 15.
n Poszukujemy operatora koparki. Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z kopark¹/traktorem. Wymagania znajomoœæ pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga koparki uprawnienia do obs³ugi koparki.
Tel. 667 612 010.
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

n Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

£obez

n Gospodarstwo o powierzchni 700
ha zatrudni brygadzistê, dzia³ uprawa roœlin, wymagania doœwiadczenie w zarz¹dzaniu produkcj¹ roœlinn¹, zdolnoœæ kierowania ludzmi,
komunikatywnoœæ, aktualne prawojazdy. Tel. 667 612 010.

n Naprawa i konserwacja podwozi.
Tel. 0 788 667 958

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

Gryfice

n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992

n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

PRACA

n Sprzedam 2 wózki dzieciêce - 1
g³êboki, 2- spacerówka firmy POLLAK - tanio, cena do uzgodnienia.
Tel. 697 551 127

£obez

n Sprzedam nieruchomoœæ pod
handel, us³ugi lub inn¹ dzia³alnoœæ,
zlokalizowana przy ul. Bema w s¹siedztwie Orlenu (od strony Reska).
Tel. 600 265 547, 091 397 39 40.

n Sprzedam drzewo na opa³. tel 667
612 010

Region

US£UGI

n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d i gaz. Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel. kontaktowy 502 666 778.

n Dywanopranie - 0604 373 143.

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

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

Daj¹c og³oszenie drobne
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach: Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Sparta Wêgorzyno trenuje i sparuje

Po przegranej z In¹ Goleniów
wygrana ze Œwitem Szczecin
(WÊGORZYNO) Sparta
trenuje ju¿ od d³u¿szego
czasu i przygotowuje siê do
marcowego rozpoczêcia
sezonu. W tym czasie
rozegra³a trzy sparingi z
wysoko notowanymi
przeciwnikami.
Mecze kontrolne zaczê³a od pojedynku z IV-ligow¹ In¹ Goleniów.
Brak optymalnego sk³adu spowodowa³, ¿e Sparta uleg³a 0:3. Powa¿nym
ubytkiem w sk³adzie jest nieobecnoœæ bramkarza Przemka Norycy,
który dozna³ w pracy urazu nogi i nie
wiadomo, czy w ogóle zagra w rundzie wiosennej. Zarz¹d prowadzi
rozmowy na temat pozyskania w jego
miejsce innego doœwiadczonego
bramkarza. Treningów nie podj¹³
równie¿ Michalski. S³awek Nowak
ma graæ w Œwiatowidzie. Na boisku
pojawi³o siê wiêc kilku juniorów.
Wróci³ Micha³ Szwalec.
Po pora¿ce z In¹ Goleniów pad³
remis z Olimpem w Z³ocieñcu, a w
minion¹ niedzielê Sparta odnios³a
sukces wygrywaj¹c z V-ligowym
Œwitem Skolwin a¿ 5:2.
Mecz I
SPARTA Wêgorzyno – INA
Goleniów 0:3
SPARTA: Grzegorz Cio³ek –
Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik,
Dominik Raj, Pawe³ Samal, Damian
Szubert, Artur Samal, £ukasz Rzepka (Dawid Bidny), Daniel Romañczyk (Jacek Demczuk), Krzysztof
GwóŸdŸ (Marcin Nadkierniczny)
(Damian Kowalczyk), Andrzej
Nadkierniczny (Tomasz Bidny).
W tym meczu trzecim zawodnikiem
by³ wiatr. W drugiej po³owie pomaga³ Inie. Goleniowianie skrzêtnie go
wykorzystali i trzykrotnie pokonali
wystêpuj¹cego w bramce Sparty
Grzegorza Cio³ka.
Mecz II
OLIMP Z³ocieniec - SPARTA
Wêgorzyno 1:1 (0:0)
SPARTA: Krystian Demko –
Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik
(Rados³aw Gi¿yñski), Dominik Raj,
Damian Szubert (Tomasz Bidny),
Artur Samal (Jacek Demczuk), Micha³ Szwalec (£ukasz Rzepka),
Daniel Romañczyk (Jaros³aw Konieczny), Krzysztof GwóŸdŸ
(Pawe³ Samal), Piotr Grochulski,
Andrzej Nadkierniczny (Jaros³aw
Konieczny)
(Dawid
Bidny).
W Z³ocieñcu ogl¹daliœmy szybki,

niez³y dla oka mecz. Gra przez oko³o 25 minut toczy³a siê w okolicach
„szesnastki” Sparty, jednak blok
defensywny jak i bardzo m³ody
bramkarz w naszej ekipie nie dali siê
pokonaæ. Szczególnie dobr¹ interwencj¹ Krystian Demko popisa³ siê
oko³o 30 minuty, przenosz¹c pi³kê
nad poprzeczk¹. Pocz¹tek drugiej
ods³ony to bramka zdobyta przez
miejscowych. Rzut ro¿ny bity na
krótki s³upek pozwoli³ oddaæ strza³
zawodnikowi gospodarzy, którego
Demko nie zdo³a³ obroniæ, pope³niaj¹c szkolny b³¹d. Gdy na boisku
pojawiaj¹ siê Pawe³ Samal oraz Jarek Konieczny gra o¿ywia siê. W 70
min. na boisku pojawia siê Dawid
Bidny i niespe³na 10 minut póŸniej
strzela bramkê trafiaj¹c w okienko.
Mecz III
ŒWIT Skolwin - SPARTA Wêgorzyno 2:5 (1:2)
SPARTA: Grzegorz Cio³ek
(Krystian Demko) – Ryszard Jarzyna, Zbigniew Nadkierniczny, Dominik Raj, Damian Szubert, Artur Samal, Micha³ Szwalec, £ukasz Rzepka (Edward Tondrik), Pawe³ Samal,
Jacek Demczuk (Daniel Romañczyk) (Rados³aw Gi¿yñski), Wojciech Kliœ.
W 20 minucie idealnym podaniem Micha³ Szwalec wypuszcza
Jacka Demczuka. Ten w sytuacji
„jeden na jeden” zachowuje zimn¹
krew i pokonuje bramkarza rywali.
Siedem minut póŸniej b³¹d pope³niaj¹
obroñcy Sparty. Zawodnik Œwitu
przedar³ siê z futbolówk¹ do linii koñcowej boiska, zagra³ j¹ wzd³u¿ linii
bramkowej i inny j¹ tylko dobi³. 10
min. przed przerw¹, podanie w tempo
otrzymuje Micha³ Szwalec, k³adzie
bramkarza i podwy¿sza wynik. Po
przerwie kilkoma skutecznymi interwencjami popisuje siê Grzegorz Cio³ek. W 72 minucie Ÿle ustawiona linia
obronna Œwitu pozwala Damianowi
Szubertowi stanaæ „oko w oko” z
bramkarzem Œwitu, którego m³odzie¿owiec Sparty pokonuje ³adnym lobem. Kilka minut póŸniej dwukrotnie
na listê strzelców wpisa³ siê Pawe³ Samal. Tu¿ przed koñcem, rywale, po
faulu, strzelaj¹ karnego ustalaj¹c wynik meczu.
Juniorzy jad¹ na turniej
W sobotê, 9 lutego, zespó³ juniorów uda siê na turniej halowy do Warnic. Organizatorem turnieju jest Klub
Bryza Reñsko. Udzia³ w imprezie
przewidziany jest dla zespo³ów juniorskich z klasy okrêgowej oraz ni¿szych
klas rozgrywkowych.
(msz-r)
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CH£OPCY ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W WÊGORZYNIE OBRONILI
TYTU£Y MISTRZÓW POWIATU W PI£CE SIATKOWEJ I W PI£CE RÊCZNEJ

Dwa tytu³y dla uczniów
z Wêgorzyna
Bardzo udanie rozpoczêli nowy 2008
r. ch³opcy ze szko³y podstawowej
w Wêgorzynie, zdobywaj¹c
Mistrzostwa Powiatu £obeskiego
Szkó³ Podstawowych w mini pi³ce
siatkowej i w pi³ce rêcznej.
Dnia 22 stycznia 2008r. w Wêgorznie
odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w mini
pi³ce siatkowej ch³opców. Zawody odbywa³y siê w dwóch kategoriach: klasa VI i
m³odsi-„czwórki” oraz klasa V i m³odsi„trójki”.

2. SP Be³czna
3. SP 2 £obez
4. SP 1 £obez
Tabela koñcowa „trójki”:
1. SP 2 £obez
2. SP Wêgorzyno
3. SP 1 £obez
29 stycznia w Dobrej Nowogardzkiej odby³y siê mistrzostwa powiatu w
pi³ce rêcznej szkó³ podstawowych. W
kategorii ch³opców bezkonkurencyjna
okaza³a siê reprezentacja SP Wêgorzyno odnosz¹c komplet zwyciêstw. Sk³ad

Obronili tytu³y mistrzów powiatu zdobyte przez SP Wêgorzyno w ubieg³ym roku szkolnym.

W rywalizacjji „czwórek” bra³y
udzia³ reprezentacje czterech podstawówek: SP Be³czna, SP 2 £obez, SP 1
£obez, SP Wêgorzyno, natomiast w kategorii „trójek” nie wystartowa³a z powodu choroby zawodników SP Be³czna.
W „czwórkach”, po bardzo dramatycznych meczach z kompletem zwyciêstw, pierwsze miejsce zdoby³a SP
Wêgorzyno w sk³adzie: Szymon Franczuk, Pawe³ Banaszak, Micha³ Krawiec, Kamil Doburzyñski, Micha³ Wiœniewski, Jacek Ko³dyj, Kamil Ma³yœ,
Micha³ Baran, Patryk Wdowik.
Tabela koñcowa „czwórki”:
1. SP Wêgorzyno

dru¿yny: Pawe³ Banaszak, Kamil Doburzyñski, Micha³ Krawiec, Stanis³aw
Olas, Szymon Franczuk, , Jacek Ko³dyj,
Kamil Ma³yœ, Micha³ Wiœniewski, Patryk Wdowik, £ukasz £achañski, Pawe³
Dowejko.
Tabela koñcowa:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Dobra
3. SP 2 £obez
4. SP Radowo Ma³e
W kategorii dziewcz¹t pierwsze
miejsce zajê³a SP Radowo Ma³e, a
dziewczêta z SP Wêgorzyno by³y
czwarte.
Dariusz Czajka

„Sarmata” wyje¿d¿a na obóz
(DOBRA) Pi³karze „Sarmaty”
Dobra, wicelidera grupy I Klasy
Okrêgowej, w ramach przygotowañ
do rundy wiosennej rozpoczn¹ 9 lutego w Œwinoujœciu tygodniowy obóz
kondycyjno-szkoleniowy.
W obozie weŸmie udzia³ 17 zawodników. Razem z pi³karzami z podstawowego sk³adu dru¿yny wezm¹ w nim
udzia³ tak¿e wychowankowie Klubu,
m³odzi utalentowani zawodnicy z dru¿yny juniorów. W programie obozu
oprócz codziennych zajêæ na sztucz-

nym boisku, s¹ zaplanowane tak¿e mecze kontrolne m. in. z Hutnikiem Szczecin (V liga) i Wis³¹ Pu³awy (IV liga).
Jednoczeœnie cz³onkowie Zarz¹du Klubu prowadz¹ rozmowy na temat
wzmocnienia sk³adu Sarmaty w rundzie
wiosennej. Wœród pi³karzy zainteresowanych gr¹ w Klubie z Dobrej jest m.
in. utalentowany 22-letni obroñca o
bardzo dobrych warunkach fizycznych,
a tak¿e doœwiadczony napastnik. Jednak o efektach tych rozmów bêdzie
mo¿na powiedzieæ jak siê zakoñczy
okres transferowy.
estan

SPORT I REKREACJA
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Pi³karki i pi³karze rêczni
wicemistrzami powiatu - Dobra
(DOBRA) W dniu 29 stycznia
odby³y siê w Dobrej
mistrzostwa powiatu
w pi³ce recznej ch³opców
i dziewcz¹t
szkó³ podstawowych.
W obu kategoriach startowa³y
dru¿yny ze szkó³ podstawowych :
Radowo (op. Adrian Ma³y), Wêgorzyno (op. Monika Nadkierniczna,
Dariusz Czajka), £obez nr 2 (op.
Waldemar Winiarski), Dobra (op.
Marzena Howsa, Janusz £ukomski). Rozegrano 12 bardzo wyrównanych i zaciêtych spotkañ. W wyniku koñcowej klasyfikacji w kate-

gorii dziewcz¹t wygra³ zespó³ z
Radowa przed Dobr¹, £obzem i Wegorzynem W kategorii ch³opców
zwyciê¿y³ zespó³ z Wêgorzyna
przed Dobr¹, £obzem i Radowem.
Sk³ad zespo³u dziewcz¹t: M.
Gromadzka, N. Radzikowska, K.
Kubacka, M. Matera, N. Christensen, D. Szymanek, S. Sad³owska, M.
Doroszko, M. Kubacka, P. Stêpieñ.
Sk³ad zespo³u ch³opców: G. Skorupski, D. Zapa³owski, M. Borowiec,
G. W³odek, A. Podemski, S. Szymczak, K. Sawczuk, S. Michalski, C.
Szkup, M. Ku³ak., P. Ambroziak.
Zespo³y ch³opców z Wêgorzyna
oraz dziewcz¹t z Radowa Ma³ego
zakwalifikowa³y siê do zawodów
regionalnych.
(r)

Starostwo Powiatowe w £obzie oraz Uczniowski Klub Sportowy
„ARBOD” w Dobrej

zapraszaj¹ do udzia³u w konkursie
„Polacy na olimpijskim szlaku”
REGULAMIN KONKURSU

Szko³a Podstawowa Nr 2

Sportowe sukcesy SP 2
w minionym pó³roczu
(£OBEZ) Szko³a Podstawowa
nr 2 w £obzie mo¿e
pierwsze pó³rocze roku
szkolnego 2007/2008 w
sporcie zaliczyæ za bardzo
udane.
Du¿e zaanga¿owanie nauczycieli wychowania fizycznego i dzieci
daje bardzo dobry wynik pod wzglêdem uczestnictwa jak i wyników
sportowych. Ch³opcy pod kierunkiem mgr Waldemara Winiarskiego
s¹ mistrzami gminy w mini koszykówce (kl. VI), mini pi³ce siatkowej
(klas V), równie¿ Turniej Miko³ajkowy w pi³ce no¿nej (kl. IV) ch³opców
w Radowie Ma³ym rozgrywany w
dniu 6.12.07 r. zakoñczy³ siê I miejscem – uczniowie otrzymali gratulacje od swojego nauczyciela Waldemara Winiarskiego, natomiast gospodarze turnieju obdarowali ch³opców s³odkimi i owocowymi prezen-

tami. Jesteœmy równie¿ Mistrzem
Gminy w mini pi³ce siatkowej ch³opców (kl. VI).
12.01.2008 r. ch³opcy kl. V zdobyli Mistrzostwo Powiatowe w mini
pi³ce siatkowej pod kierunkiem mgr
Waldemara Winiarskiego w sk³adzie:
Sadowski Micha³, Rajca £ukasz,
Maczan Remigiusz, Lenik Jakub,
Œwi¹tek £ukasz, Michalik Konrad,
Kosiñski Radek, Iwaszko Dawid,
Urbañski Konrad, Rutkowski Micha³.
Pani mgr El¿bieta Romej zajmuj¹c I miejsce w gminie i I miejsce w
powiecie w mini pi³ce siatkowej
dziewcz¹t kl. VI w sk³adzie: £owkiet
Ewelina, Rajca Malwina, Nazarek
Ewa, Romej Aleksandra, Nazarek
Martyna, Bere¿añska Karolina, Krakus Paulina, Popielska Nikola, Krawêtek Klaudia, Wilk Katarzyna, Malinowska Magda bêdzie reprezentowaæ nasz powiat w dalszych rozgrywkach regionalnych.
W tym miejscu nale¿a³oby powiedzieæ – tak trzymaæ i ¿yczyæ SP 2
dalszych sukcesów w sporcie.
(r)

I. Cele konkursu
1. Propagowanie idei olimpijskich
2. Edukacja m³odzie¿y poprzez sport
3. Poznanie osi¹gniêæ sportowców polskich na arenach olimpijskich w latach
1996-2006
4. Poznanie symboliki olimpijskiej
5. Udzia³ i sukcesy sportowców Województwa Zachodniopomorskiego na
Igrzyskach Olimpijskich
6. Najlepsi polscy sportowcy, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich.
II. Organizatorzy konkursu:
1. Uczniowski Klub Sportowy „ ARBOD”
2. Szko³a Podstawowa w Dobrej
3. Urz¹d Miejski w Dobrej
4. Starostwo Powiatowe w £obzie
III. Konkurs odbywa siê w dwóch etapach:
1. Eliminacje szkolne: termin do 15 marca 2008 r.
- organizatorzy dostarczaj¹ pytania wraz z odpowiedziami
- w wyniku eliminacji szkolnych wy³oniony zostaje zespó³ 3-osobowy reprezentuj¹cy szko³ê na Fina³ach Powiatowych
- sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych ustala ich organizator
2. Fina³y Powiatowe:
a) termin 04 kwietnia 2008 r.
b) konkurs odbywa siê w kategoriach:
- szko³y podstawowe
- gimnazja
- szko³y ponadgimnazjalne
c)
zasady przeprowadzenia fina³u powiatowego
· czêœæ pisemna-wszyscy uczestnicy odpowiadaj¹ na pytania zawarte w teœcie wyboru ( 20 pytañ) /na zestaw pytañ sk³ada siê 15 pytañ z przygotowanego zestawu pytañ i odpowiedzi przez organizatorów oraz 5 pytañ przygotowanych przez organizatorów
· czêœæ ustna- pytania dru¿ynowe i indywidualne,
· o wynikach koñcowych zdecyduje suma punktów otrzymanych w
obu czêœciach konkursu fina³owego( w wypadku równej iloœci punktów przewidziana jest dogrywka z pytañ dodatkowych)
IV. Nagrody
1. Puchary dla najlepszych szkó³ w poszczególnych kategoriach
2. Dyplomy dla wszystkich szkó³
3. Medale dla zawodników najlepszych szkó³.
W roku 2008 konkurs zakoñczy siê na fina³ach powiatowych
V. Sprawy organizacyjne
1. Obowi¹zkowe zg³oszenia szkó³ chêtnych do uczestniczenia w konkursie
przyjmuj¹ do 16 marca. Szko³a Podstawowa w Dobrej: tel. 39-14410 lub Janusz
£ukomski
tel. 39-14202 kom. 0603 666 468
2. Termin Fina³ów Powiatowych zostanie podany do wiadomoœci zainteresowanych szkó³ w terminie póŸniejszym
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£obeski Dom Kultury zaprasza
5 luty, godz. 10.00. – Powiatowe
Eliminacje Ma³ego Konkursu Recytatorskiego w kategoriach I-III, IVVI, Gimnazjum.

Wypadek
05 luty, godz. 19.00. – Wystêp
Pañstwowego Zespo³u Ludowego
Pieœni i Tañca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyñskiego w koœciele parafialnym pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w £obzie. Wstêp wolny.
8 luty, godz. 18.00 – zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Zarz¹du Ogniska Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
„B³yskawica” w £obzie.
9 luty, godz. 12.00 – koncert
Szko³y Muzycznej pañstwa Stefanowskich.

14 luty, godz.18 – Koncert Walentynkowy „Mi³oœæ wœród nas”,
Chór Uœmiech zaœpiewa piosenki
mi³osne. Wstêp wolny. Podczas
koncertu losowanie niespodzianek.
18 luty od godz. 10.00 – pierwsze warsztaty dla pañ pracuj¹cych w
œwietlicach wiejskich z Lidi¹ Dzie¿ak, nauka plecenia du¿ych palm,
wymiana doœwiadczeñ.

Dzisiaj wydarzenie muzyczne

„Mazowsze” w £obzie

RADOWO MA£E. 31 styczeñ – na
skrzy¿owaniu drogi Radowo WielkieBorkowo-Pogorzelica stra¿acy zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz samochód przed zapaleniem po zderzeniu
samochodu ciê¿arowego m-ki Scania z
osobowym m-ki Renault . W akcji bra³y
udzia³ 11 stra¿aków, którzy przybyli na
miejsce zdarzenia trzema samochodami
bojowymi oraz policja i pogotowie ratunkowe.

Dachowanie
DROGA WÊGORZYNO-£OBEZ.
28 styczeñ – samochód osobowy VW
wpad³ w poœlizg i dachowa³. 8. stra¿aków z KPPSP £obez postawi³o samochód na ko³a i zabezpieczali miejsce
zdarzenia.

Naderwany dach s¹du
£OBEZ – ul. Niepodleg³oœci. 28
styczeñ. W tym dniu nad chodnikiem

zwisa³y po³amane elementy dachu budynku S¹dy Rejonowego w £obzie. By³
to wynik szalej¹cych w ubieg³ym tygodniu wiatrów. Niebezpieczeñstwo zerwania naderwanych czêœci usunê³o
czterech stra¿aków z KPPSP £obez.

Nieu¿ytki w ogniu
UNIEMIE – 02. luty. Podpalenie
nieu¿ytków rolnych. Spaleniu uleg³o 10
ar. W akcji wzi¹³ udzia³ 1 samochód
bojowy.

Sadza w kominie
WÊGORZYNO – ul. Jagielloñska –
po¿ar sadzy w kominie. W akcji wziê³o
udzia³ 6. stra¿aków z OSP Wêgorzyno.

Po¿ar w zak³adzie
RESKO – zapali³y siê filtry z py³em
w Zak³adzie Produkcji Drzewnej Swedwood. W akcji uczestniczy³o 4 samochody bojowe z OSP Resko oraz
KPPSP £obez. Po¿ar ugaszono szybko;
maszyny mia³y odpowiednie zabezpieczenia.

„Porwa³” samochód
(ŒWIDWIN-RESKO). W ubieg³ym tygodniu w³aœciciel samochodu
ciê¿arowego zg³osi³ œwidwiñskiej policji, ¿e zagin¹³ kierowca wraz z za³adowanym towarem samochodem ciê¿arowym. W zwi¹zku z tym, ¿e kierowca nie dawa³ ¿adnego znaku ¿ycia,
rozpoczêto poszukiwania.
Odnalezienie pojazdu by³o o tyle
u³atwione, ¿e posiada³ on szwedzkie
numery rejestracyjne. Jakie¿ by³o zdziwienie, gdy samochód wraz z kierowc¹

odnalaz³ siê w Resku przy ul. Dworcowej. Puste butelki, znajduj¹ce siê wokó³
samochodu, jednoznacznie œwiadczy³y
o przyczynie milczenia kierowcy. Na
szczêœcie dla w³aœciciela, nikt nie wykorzysta³ faktu, ¿e pijany kierowca spa³
w najlepsze, gdy samochód z towarem
pozostawa³y niezabezpieczone.
Reska policja przekaza³a samochód
w³aœcicielowi, natomiast kierowcê odwioz³a do szpitala na leczenie. Okaza³o
siê bowiem, ¿e cierpi on na chorobê alkoholow¹.
MM

Wyrok
(£OBEZ) Dzisiaj ³obezianie,
a i zapewne mieszkañcy
powiatu, bêd¹ mogli wzi¹æ
udzia³ w wielkim
wydarzeniu muzycznym.
Wieczorem w £obzie
zaœpiewa znakomity
Pañstwowy Zespó³ Ludowy
Pieœni i Tañca
im. T. Sygietyñskiego
„Mazowsze”.
Zespo³u mia³em okazjê pos³uchaæ ju¿ po raz drugi w krótkim okresie czasu; w ubieg³ym
roku wyst¹pili w Z³ocieñcu z
pe³nym koncertem, tañcz¹c i
œpiewaj¹c na du¿ej scenie dla
oko³o tysi¹ca widzów, zaœ w
minion¹ niedzielê wys³ucha³em

ich koncertu kolêd w koœciele w
Œwidwinie i w obu miejscach
byli przyjmowani bardzo gor¹co. Koncerty „Mazowsza” to
du¿e wydarzenie artystyczne i
dobrze siê sta³o, ¿e zespó³ zawita
do £obza. Koncert w naszym
koœciele to czêœæ trasy artystycznej po Pomorzu Zachodnim.
Wczeœniej wyst¹pili w Drawsku
Pomorskim, Œwidwinie i Miros³awcu, do³¹czaj¹c do kolêd pieœni dedykowane lotnikom poleg³ym w katastrofie lotniczej Miros³awcu.
Koncert w ³obeskim koœciele
odbêdzie siê dzisiaj, 5 lutego
(wtorek), o godz. 19.00. Ci, którzy nie zmieszcz¹ siê, a zapewne
tak bêdzie, bêd¹ mogli obejrzeæ
koncert na telebimie ustawionym przed koœcio³em.
KAR

Sygn. akt II K 687/07 Ds. 1249/07
Wyrok w i mieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 grudnia 2007 r. S¹d
Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR
S³awa Miszel Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po
rozpoznaniu dnia 28.12 2007 r. sprawy

Bronis³awa Zapolskiego,
s. Mariana i W³adys³awy z d. Rogus, ur. 11 sierpnia 1957 r. w Dêbnie
Lubuskim; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 16 paŸdziernika 2007 r. o godz. 16.40
w Wêgorzynie na ul. Koœciuszki kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿onej wynikiem 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Bronis³awa Zapolskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w
zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu)
miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 (dwadzieœcia)
godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy z
dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U.
z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto dwadzieœcia) z³otych.
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Policja informuje: kieruj¹cy odpowie przed s¹dem jako sprawca
wykroczenia.

Napromilowany w Fiaciku
Kradzie¿ z w³amaniem
(ZAJEZIERZE) W dniach 28 29.01.2008 r. w godz. 9.00-13.00,
nieznany sprawca po uprzednim
wy³amaniu drzwi w budynku hydroforni ukrad³ sprê¿arkê o wartoœci
2867 z³, na szkodê PWiK Spó³ka z
o.o. w £obzie.

Borkowo - Pogorzelica Jacek P. kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym
marki Scania prawdopodobnie wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu kieruj¹cemu samochodem Renault. W
wyniku zderzenia pojazdów pasa¿erka samochodu osobowego Janina D.
dozna³a pot³uczeñ klatki piersiowej i
pozosta³a na obserwacji w szpitalu.

Rozbierali most
Pijany rowerzysta
(WÊGORZYNO) 29.01.2008
r. na ul. Runowskiej o godz. 18.00
Tadeusz T. kierowa³ rowerem maj¹c
0,92 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Ukrad³ rower
(£OBEZ) Przy ul. Koœcielnej,
29.01.2008 r. o godz. 11.15, nieznany sprawca ukrad³ rower górski o
wartoœci 200 z³, na szkodê Paw³a P.
zamieszka³ego w Dalnie.

Zatrzymanie poszukiwanych
(GINAWA-RUNOWO POM.)
30.01.2008r. o godz. 8.20 zatrzymano dwóch poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolnoœci.

Wypadek
(RADOWO WIELKIE) 31.01.
2008 r. oko³o godz. 15.00 na skrzy¿owaniu drogi Radowo Wielkie -

(WÊGORZYNO). 31.01.2008
r. oko³o godz. 14.15 policjanci z
Posterunku Policji w Wêgorzynie
otrzymali informacjê telefoniczn¹
od jednego z mieszkañców, ¿e na
linii kolejowej w okolicach Runowa
Pomorskiego trzech mê¿czyzn
kradnie elementy mostu. Po dojechaniu na miejsce zatrzymali trzech
mieszkañców gminy Wêgorzyno:
Ryszarda R., Bogus³awa D. i Andrzeja D. Mê¿czyŸni zd¹¿yli od³amaæ fragment barierki mostu i planowali go sprzedaæ na punkcie skupu z³omu. Teraz odpowiedz¹ za kradzie¿ przed s¹dem.

Rowerzysta wykroczy³
(RESKO). 31.01.2008 r. oko³o
godz. 19.50 policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli
kieruj¹cego rowerem Stanis³awa H.
W trakcie badania okaza³o siê, ¿e
rowerzysta mia³ 0,21 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.

(RESKO). 31.01.2008 r. oko³o
godz. 21.00 policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej Grzegorza K., kieruj¹cego
Fiatem 126p. Po przebadaniu okaza³o siê, ¿e jest on pod wp³ywem alkoholu - 0,31 mg/l. Kieruj¹cy odpowie przed s¹dem jako sprawca przestêpstwa, zagro¿onego kar¹ do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

Uwaga rodzice!
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
okresem ferii zimowych, Komenda
Powiatowa Policji w £obzie przypomina, ¿e istnieje mo¿liwoœæ wczeœniejszego poinformowania o wyjeŸdzie dzieci i m³odzie¿y na obozy,
kolonie i wycieczki ró¿nego rodzaju
transportem zbiorowym. Po uzyskaniu takiej informacji na miejsce odjazdu zostan¹ skierowani policjanci,
którzy sprawdz¹ stan techniczny
pojazdu, dokumenty dopuszczaj¹ce
do ruchu oraz poddadz¹ kontroli kieruj¹cego. Powy¿sze dzia³ania przyczyni¹ siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa naszych najm³odszych.

Nielegalne posiadanie
amunicji
(£OBEZ) 03. 02. w £obzie Henryk M. posiada³ amunicjê w postaci
1 szt. kaliber 7,62 mm, 1 szt. kaliber
9 mm. Sprawca zosta³ zatrzymany
do wyjaœnienia.

Spuœci³ 300 litrów
(£OBEZ) W nocy z 2 na 3.02.
2008 r. w £obzie, przy ul. Waryñskiego, na terenie stacji paliw PKN
Orlen nieznany sprawca zerwawszy
korek wlewu paliwa zbiornika samochodu marki Man ukrad³ 300 litrów olejunapêdowego, wartoœci
1500 z³, na szkodê Arkadiusza K.

Poci¹gn¹³ œrutownik
(ZAJEZIERZE) W nocy z 2 na
3.02.2008 r. w miejscowoœci Zajezierze nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y œrutownika i przewodu
elektrycznego cztero¿y³owego o
d³ugoœci ok. 25 m. Sprawca dokona³
kradzie¿y powy¿szych przedmiotów wchodz¹c do niezamkniêtej stodo³y na terenie posesji poszkodowanych, podczas ich nieobecnoœci.
Straty wynosz¹ ok. 3000 z³ na szkodê Ryszarda J.

Ukrad³ narzêdzia
(MESZNE) W nocy z 2 na
3.02.2008 r. w miejscowoœci Meszne nieznany sprawca wykorzystuj¹c
fakt pozostawienia nie zamkniêtych
pomieszczeñ gospodarczych i gara¿u ukrad³ prostownik 12V, szlifierkê k¹tow¹ Bosch, pi³ê spalinow¹
Stihl. £¹czne straty wynosz¹ ok.
1700 z³ na szkodê Kazimierza N.

NietrzeŸwy rowerzysta
(£OBEZ) 02.02. o godzinie
19.10 w £obzie przy ul. Obroñców
Stalingradu,Mateusz C. kierowa³
rowerem maj¹c we krwi 0,84 mg/l.

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 348/07 Ds. 495/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 wrzeœnia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: Katarzyna Kwaœna przy udziale
Prokuratora Klaudii Karpiñskiej – Gêsikiewicz, po rozpoznaniu dnia 17 wrzeœnia 2007 r. i 24 wrzeœnia 2007 r., sprawy

Sygn. akt II K 726/07 Ds. 1206/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 grudnia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 28.12.2007 r. sprawy

Ryszarda Janusza Rokosza,

Marcina Gumieli,

s. Jana i Stefanii z d. Kmieæ, ur. 03 maja 1960 r. w £obzie; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 29 marca 2007 r. oko³o godz. 21.05 w £obzie na ul. Wojcelskiej kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,9 promila alkoholu we krwi, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Ryszarda Janusza Rokosza uznaje za winnego tego, ¿e
w dniu 29 marca 2007 r. oko³o godz. 21.05 w £obzie na ul. Wojcelskiej
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. pope³nienia czynu z art.
178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy
ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w rozmiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres jednego roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego œrodka karnego zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia
27.04.2007 r.;
V. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci

s. Piotra i Barbary z d. Repeæ, ur. 04 sierpnia 1982 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 paŸdziernika 2007 r. w £obzie na ul. Niepodleg³oœci
kierowa³ samochodem osobowym marki Opel Astra o nr rej. ZLON 263,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Marcina Gumielê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk w zw.
z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 10 (dziesiêciu)
miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w wymiarze
20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. a art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. z
1983 r. Nr 49 poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.
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HUMOR TYGODNIA
Z³owi³ rybak z³ot¹ rybkê, a rybka
ka¿e mu powiedzieæ 3 ¿yczenia.
Rybak mówi pierwsze:
- Chcê mieæ mercedesa.
- A rybka na to:
- Za gotówkê czy na raty?
Rybak na to:
- A ty chcesz na oleju czy na mase³ku?

Zwyciêstwo i pora¿ka
W ostatnich 2 tygodniach rozegraliœmy dwa mecze w Szczeciñskiej
Amatorskiej Lidze Pi³ki Siatkowej.
Bilans naszych meczy to zwyciêstwo
3-0 Z UKS „B³êkitna” oraz druga z
kolei pora¿ka z zespo³em JW. 1749
tym razem ulegliœmy 3-1.
Parê s³ów o meczu z JW. Jak przysta³o na mecz kolejki w III lidze, walka zapowiada³a siê bardzo ciekawie i
tak w rzeczywistoœci by³o.Mecz
obejrza³o oko³o 30 kibiców, co jak na
mecz ligi amatorskiej jest bardzo
dobrym wynikiem,rekordowa by³a
tak¿e iloœæ fotoreporterów na stronie
salps.szczecin.pl mo¿na obejrzeæ
oko³o 200 zdjêæ tego meczu, co do
meczu po raz kolejny by³ bardzo emocjonuj¹cym widowiskiem.1 set to set
walki i jeszcze raz walki prowadzimy
17-15 by za chwile straciæ 5 pkt z rzêdu zdobywamy jeszcze 3 punkty i ca³ego seta przegrywamy do 20. Drugi
set przebiega³ wrêcz bliŸniaczo jak
pierwsza ods³ona.Prowadzimy 16-15
przestój w naszej grze i robi siê 20 do
15 i ca³y set przegrany znów do
20.Mobilizacja na przerwie i gramy 3
seta od pocz¹tku zaczynamy z wysokiego „C” gramy dobrze blokiem skutecznie atakuj¹ wszyscy zawodnicy
naszego zespo³u i wygrywamy tego
seta pewnie do 21.Na 4 seta wychodzimy z wiara ze uda siê doprowadziæ

do 5 seta niestety ten set przebiega
pod dyktando zespo³u JW. 1749.
Wojskowi wygrywaj¹ tego seta do
15 i ca³y mecz 3-1.Porazka boli ale
nie poddajemy siê , do koñca ligi
zosta³o jeszcze 9 meczy w których
których nawi¹zk¹ mo¿emy odrobiæ te
2 pora¿ki poniesione z zespo³em JW.
Parê dni póŸniej rozegraliœmy 2
mecz wygrywaj¹c pewnie 3-0 z zespo³em UKS „B³ekitna”.
O meczu nie mo¿na napisaæ zbyt
wiele ciekawego wygraliœmy z dru¿yn¹, w której graj¹ bardzo m³odzi
zawodnicy ma³o doœwiadczeni, ale
bardzo perspektywiczni i pewnie za
parê sezonów bêdzie to jedna z mocniejszych dru¿yn na szczeciñskich
parkietach.Wygrywamy ten mecz
pewnie w setach do 19,17,14.
Kolejny mecz zagramy z UKS
„B³yskawica” .Bêdzie to bardzo ciekawe spotkanie gdy¿ bêdzie to walka
o utrzymanie pozycji wicelidera 3 ligi
i zmniejszenie strat punktowych do
lidera.Oba zespo³y zgromadzi³y do
tej pory 19 pkt. z tym ze „B³yskawica” rozegra³a 1 mecz wiêcej na pozycji lidera plasuj¹ siê ¿o³nierze z, JW.
1749 którzy zgromadzili, 23 pkt. ,ale
maja 2 rozegrane mecze ni¿ Cafe Duo
£obez.
£ukasz Kowalewski

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
OGNISKA TKKF „B£YSKAWICA”

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 4 brzmia³o:
“Ka¿da sroka swój ogon chwali”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali:
Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka
(£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Karolina P³ocka z £obza.

Gratulujemy.

Zarz¹d Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „B³yskawica” w
£obzie informuje, ¿e w dniu 8 lutego 2008 r. o godz. 18:00 w £obeskim Domu
Kultury odbêdzie siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia.
W programie:
1. Otwarcie zebrania i przywitanie obecnych
2. Przedstawienie porz¹dku zebrania
3. Wybór przewodnicz¹cego obrad, sekretarza zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Ogniska za 2007 r.
5. Przedstawienie sprawozdanie finansowego Ogniska za 2007 r.
6. Przedstawienie protoko³u Komisji Rewizyjnej z kontroli dzia³alnoœci Zarz¹du wraz z wnioskiem o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdañ i udzieleniem Zarz¹dowi absolutorium
7. Dyskusja – ocena dzia³alnoœci w³adz, ocena osi¹gniêæ
8. G³osowanie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdañ i udzielenia absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi
9. G³osowanie w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru nowych w³adz
Ogniska
10. Przeprowadzenie wyboru Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej
11. Wyst¹pienia goœci
12. Przedstawienie programu dzia³alnoœci na 2008 r.
13. Dyskusja, w szczególnoœci w przedmiocie dzia³alnoœci Ogniska i imprez
planowanych na 2008 r.
14. Wolne wnioski
15. Zamkniêcie obrad

