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Wiêkszoœæ poprawek odrzucono
Przyjêto nowy statut Jutrzenki
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Z drugiej strony

D³uga droga do samorz¹du spó³dzielczego

Kazimierz Rynkiewicz
U¿y³em zestawienia „samorz¹du
spó³dzielczego” by pierwszym pojêciem, mocno ju¿ zakorzenionym w
naszej œwiadomoœci wzmocniæ pojêcie drugie, o którym nasze pojêcie
jest wci¹¿ doœæ mgliste. Przed wojn¹
spó³dzielczoœæ kwit³a w najlepsze, po
wojnie zosta³a ju¿ tylko nazwa. Komuniœci zar¿nêli wszystkie pojêcia
zwi¹zane z samorz¹dnoœci¹ i spó³dzielczoœci¹ i dzisiaj trzeba siê do
tych znaczeñ dogrzebywaæ lub nadawaæ im nowy sens. Jak jest to trudne
pokazuje droga, jak¹ przeszli cz³onkowie Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Jutrzenka”. Warto j¹ tutaj wspomnieæ, bo ostatnie walne j¹ w jakiœ
sposób zamyka i zarazem otwiera
nowy rozdzia³ zupe³nie innej spó³dzielczoœci. A to za spraw¹ wprowadzonej przez PiS nowelizacji ustawy,
która – jak chc¹ jedni - wprowadza
wrêcz rewolucyjne zmiany, a jak
twierdz¹ drudzy – przywraca tylko
stare zasady samorz¹dnoœci i w³asnoœci.
To zamkniêcie tej drogi to odrzucenie kilku dobrych, racjonalnych
poprawek do statutu, jak choæby tej o
usuniêciu wymogu 2/3 g³osów przy
odwo³aniu cz³onka zarz¹du, któremu
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ nie udzielono
absolutorium. Mo¿na wiêc zwyk³¹
wiêkszoœci¹ (50 proc. plus jeden g³os
obecnych) nie udzieliæ absolutorium,
a jednoczeœnie t¹ sam¹ wiêkszoœci¹

nie mo¿na go odwo³aæ, bo do tego
trzeba ju¿ du¿o wiêcej g³osów, bo 2/
3. W jakiej sytuacji pozostaje taki
przedstawiciel zarz¹du, który straci³
zaufanie wiêkszoœci, ale nadal zasiada w zarz¹dzie? Odpad³ równie¿ racjonalny przecie¿ wniosek, by cz³onkowie rady nadzorczej szkolili siê o
spó³dzielczoœci i bud¿ecie, bo jak bez
tej wiedzy maj¹ sprawowaæ nadzór.
Okaza³o siê, ¿e ³atwiej „prze³kn¹æ”
zapis o posiadaniu œwiadectwa maturalnego, ni¿ dokszta³caniu. Jak widaæ
nadal pokutuje w g³owach has³o, ¿e
matura i chêæ szczera zrobi z cz³eka
bohatera. Prezydent Wa³êsa w naszej
spó³dzielni nie mia³by szans zast¹piæ
na przyk³ad pana Tadeusza Karpowicza lub Zbigniewa Pude³kê.
Wiele propozycji zg³oszonych
przez pana Jerzego Mechliñskiego
by³o kontrowersyjnych, ale by³y one
wypowiadane w nawi¹zaniu – jak
sam to uj¹³ – do przykrych doœwiadczeñ z przesz³oœci. Jak choæby pomys³, by wstrzymaæ wyp³atê zarz¹dowi, w przypadku gdy ten nie zwo³a na
proœbê cz³onków walnego nadzwyczajnego. Niestety, do takiej sytuacji
kilka lat temu w £obzie dosz³o. To
jeden z odcinków drogi, jak¹ czêœæ
spó³dzielców, ta aktywna, przesz³a.
Drogi bardzo wyboistej. Dzisiaj z
humorem, a mo¿e i za¿enowaniem,
mo¿na tylko wspominaæ, jak¹ to aferê zrobiono, gdy odkryto, ¿e pan Antoni Moroz nagrywa na dyktafon zebranie. Prawie ¿e odebrano mu ten
dyktafon i przeg³osowano, ¿e nie
mo¿e zabieraæ g³osu. Jak sobie przypomnê, ile przez te lata walczono o
coœ, co dzisiaj jest oczywiste, to cz³owieka ogarnia zgroza, ¿e tak mo¿na
by³o myœleæ. A przecie¿ teraz na sali
siedzia³o niema³o spoœród tych, którzy wtedy o tych sprawach decydowali, chcieli zabieraæ dyktafony, odbierali g³os, nie zwo³ywali walnego,

nie chcieli oddaæ piwnic, opierali siê
przed przekszta³ceniami i robili ró¿ne rzeczy, ¿eby powstrzymaæ zmiany.
Jako ówczesny beton (to siê tak chyba
okreœla takie typy), dzisiaj nadal s¹ na
pierwszej linii. Zmienili siê? W¹tpiê,
co by³o widaæ po niektórych zapisach
w projekcie. To jest pewnego rodzaju
umys³owoœæ, która jak ju¿ jest zmuszona, to przesunie coœ o milimetr, ale
samodzielnie nie pójdzie do przodu
na krok. Jak popatrzymy na minione
lata w spó³dzielni, to wiêkszoœæ
zmian trzeba by³o wymuszaæ, wyrywaæ, w³óczyæ siê po s¹dach, by wymóc najdrobniejsz¹ zmianê.
Pamiêtam, gdy walczono o piwnice, s³owa pani El¿biety Szadziewskiej, ¿e ona piwnicy nie chce. Pamiêtam, jak reszczanie t³umaczyli prezesowi, ¿e potrzebna jest tablica informacyjna, a on stwierdzi³, ¿e jest za
du¿o kartek i siê nie zmieszcz¹ i kaza³
im jeŸdziæ do £obza. Z samej tylko
walki o zwo³anie nadzwyczajnego
walnego mo¿na by napisaæ niez³¹
pracê maturaln¹, choæby tylko po to,
by dostaæ siê do rady nadzorczej. A w
za³¹czniku do niej umieœciæ zdjêcie
rozdziawionej buzi radczyni Jadwigi
Hajdukiewicz, która – gdy wszyscy
zag³osowali na tak, a jeden Mechliñski siê wstrzyma³ – prawie krzyknê³a
ze zdumienia: Taaaaaaak? A Mechliñski odpowiedzia³ – a co, nie
mogê? Ten obrazek jest wart uwiecznienia, bo to odchodz¹ca do lamusa
postaæ gêby z minionej epoki, by
dzieci i wnuki rozumia³y nasze zmagania z takimi chocho³ami historii. Z
chocho³ami prozaicznymi, ale jak¿e
cielesnymi, jak¿e wszechobecnymi,
jak¿e utrudniaj¹cymi ¿ycie.
I chocia¿ ówczeœni wojownicy w
wielu przypadkach stoj¹ dzisiaj po
przeciwnych stronach, o czym œwiadczy choæby iloœæ przegranych wniosków, to zamek ju¿ skrusza³, rozsypu-

Gmina wskazuje lokal na prowadzenie us³ug opieki œwi¹tecznej i nocnej

Nie chc¹ ³obezianie, to mo¿e Ukraiñcy?
(£OBEZ) Burmistrz £obza
poinformowa³, ¿e przeznaczy³ do
oddania w dzier¿awê lokal u¿ytkowy o pow. 104,42 mkw. znajduj¹cy siê w £obzie, przy ulicy Niepodleg³oœci 66 (obok „Administratora”). Lokal ten zosta³ przeznaczony na prowadzenie us³ug w
zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej,
ambulatoryjnej,
œwi¹tecznej i nocnej.
Opieka ta œwiadczona jest w
Resku, co bulwersowa³o wielu pacjentów, którzy dopiero po jakimœ
zdarzeniu dowiadywali siê, ¿e maja
jechaæ do Reska. Po krytycznych
g³osach dotycz¹cych braku tej pod-

stawowej opieki zdrowotnej nocnej
i œwi¹tecznej w £obzie, burmistrz
wystosowa³ pismo do NFZ z zapytaniem o ten stan rzeczy. NFZ odpowiedzia³, ¿e ³obescy lekarze nie
przyjêli kontraktu i scedowali tê
us³ugê na NZOZ „Intermed” w Resku.
Na ostatniej sesji pojawili siê
dyrektor Intermedu Jacek Kargul i
szef „Medyka” Franciszek Sarnecki. Jak wynika³o z ich s³ów, opieka
ta nie jest zbyt op³acalna, chocia¿ –
jak powiedzia³ burmistrz Sola –
NFZ podniós³ stawkê dwukrotnie.
Prezes Kargul tradycyjnie apelowa³
o pomoc gminy, w przeciwnym razie nic siê nie zmieni.

Burmistrz Ryszard Sola zapowiedzia³, ¿e rozwi¹¿e problem. St¹d
chyba to og³oszenie, jakie pojawi³o
siê na stronie internetowej urzêdu, o
wydzier¿awieniu. W kuluarach sesji
pojawi³ siê pomys³, ¿e je¿eli œwiadczenie tej opieki nie op³aca siê ³obeskim lekarzom, to mo¿e sprowadziæ
lekarzy z Ukrainy. Je¿eli gmina ma
zapewniæ komuœ lokal, to mo¿e
przecie¿ zapewniæ mieszkanie, tym
bardziej, ¿e stawka wyjœciowa czynszu dzier¿awnego jest bardzo niska,
bo wynosi za 1 mkw. lokalu u¿ytkowego - 1,50 z³ plus vat, zaœ za 1 mkw.
gruntu o pow. 206,12 mkw. - 0,30 z³
plus vat. Minimalny czynsz miesiêczny brutto wynosi 266,53 z³. (r)

je siê. Wnioski wielu ludzi sprzed lat
ucieleœni³y siê w nowelizacji ustawy,
która ju¿ nie prosi, lecz zmusza do
zmian. Dalej wszystko pop³ynie ju¿
nowym nurtem. Na pewno ktoœ bêdzie próbowa³ go powstrzymywaæ,
zawracaæ, kombinowaæ, ale to ju¿
bêdzie nowa rzeczywistoœæ. Niektórzy tylko z ³ezk¹ w oku bêd¹ wspominaæ stare dobre czasy, gdy mieszkanie spó³dzielcze nie by³o w³asnoœci¹
jego w³aœciciela. Tak, to by³y stare
dobre czasy... rz¹dzili nami i mieliœmy œwiêty spokój, a teraz trzeba samemu...

Sesja rady powiatu
(£OBEZ) Przewodnicz¹cy rady
powiatu Marek Kubacki zwo³a³ obrady
rady powiatu na dzieñ 6 grudnia (czwartek), na godz. 16.00, w starostwie w
£obzie.
Radni podejm¹ uchwa³y w sprawach: przyst¹pienia powiatu ³obeskiego do Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki „Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich”;
ustalenia regulaminu przyznawania
nauczycielom dodatków i zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa. Sesjê zakoñcz¹ wnioski, interpelacje i zapytania.
(r)
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Policja zatrzyma³a mieszkañca Radowa Ma³ego

ROZKODOWYWA£ DEKODERY - BÊD¥ K£OPOTY
(RADOWO MAE) W dniu 27.11.2007 r. o godz. 13.00
funkcjonariusze PG KPP £obez wspólnie z policjantami
Wydzia³u Przestêpczoœci Gospodarczej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Po uzyskanej wczeœniej informacji operacyjnej podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do zatrzymania
mieszkañca miejscowoœci Radowo Ma³e - Roberta B., który mia³
zajmowaæ siê nielegaln¹ dzia³alnoœci¹ polegaj¹ca na rozkodowywaniu kart telewizji cyfrowej.Na
miejscu, w toku przeprowadzonego przeszukania w warsztacie
RTV, który wymieniony prowadzi³, znaleziono 12 dekoderów
telewizji cyfrowej, nielegalne
karty do dekoderów oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do rozkodowywania tych kart. Wed³ug wstêpnych
wyjaœnieñ zatrzymanego, nielegaln¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ od
kilku lat. W chwili obecnej trwa
ustalanie „klientów”, którzy skorzystali z jego us³ug oraz pochodzenie zabezpieczonego sprzêtu
i oprogramowania. Zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 3.
(p)

Reklama

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

w Tygodniku

zatrudni

Tel. 091 39 73730

fryzjera/fryzjerkê

Tel. 512 138 349

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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Podatek rolny rzutem na taœmê

Rolnicy zap³ac¹ mniej, ale...
(£OBEZ) Gdyby na ostatniej
sesji rady miejskiej nie pojawi³ siê
projekt uchwa³y obni¿aj¹cej wysokoœæ stawki podatku rolnego,
od przysz³ego roku obowi¹zywa³aby jego wysokoœæ ustalona
przez prezesa GUS, czyli 58,29 z³
za kwintal.
Radni zorientowali siê, ¿e projekt nie zosta³ przygotowany przez
burmistrza, wiêc przygotowali go
sami. Podpisa³o siê pod nim 11 radnych. Obni¿ali w nim stawkê do 50
z³. Na sesji nie oby³o siê bez dyskusji na ten temat., a nawet gorzkich
s³ów ze strony rolnika i so³tysa Bonina Waldemara Zakrzewskiego.
Wprowadzaj¹c projekt o obni¿ce podatku rolnego przewodnicz¹ca
rady powiedzia³a, ¿e gdyby wesz³a
stawka GUS-owska, to podwy¿ka
tego podatku w stosunku do roku
ubieg³ego wynios³aby 64 procent.
- Zrobiliœmy rozpoznanie w innych gminach i wszêdzie tam obni¿ono ten podatek. - powiedzia³a.
- Nawet cena 50 z³ jest wygórowana. Szkoda, ¿e to siê robi na ³apu
capu. Burmistrz chcia³ zedrzeæ z nas
ostatni¹ koszulê, chcia³ nas wyrolowaæ. - mówi³ wzburzony so³tys Zakrzewski.
- To jest lichwa, cena jest spekulacyjna, zawy¿ona. - doda³ prezes
PSL Micha³ Kar³owski.
Skarbnik gminy Piotr Szymczak
wyliczy³, ¿e przyjêcie stawki w
wysokoœci 50 z³ to bêdzie jej wzrost
o 41 proc., a to z kolei bêdzie o 112
tys. z³ mniej w bud¿ecie. Przy stawce GUS-owskiej zaplanowano 700
tys. z³ wp³ywów do bud¿etu. Teraz
mo¿e to byæ 471 tys.
- Jestem siódmy rok i œci¹galnoœæ (podatku rolnego) zawsze
by³a najgorsza. Przecie¿ na jakiejœ
podstawie GUS okreœla tê cenê. broni³ stanowiska urzêdu skarbnik
i zacz¹³ wyliczaæ; w gminie jest
346 rolników, ma³ych rolników,
czyli posiadaj¹cy do 50 hektarów
jest 300. Ci co maj¹ powy¿ej 50
hektarów stanowi¹ 13 procent
wszystkich rolników i to jest tylko
45 gospodarstw, które posiadaj¹
a¿ 80 procent ca³ego area³u.
REKLAMA

So³tys Waldemar Zakrzewski
- Nawet cena 50 z³ jest wygórowana

- Komu chcecie zrobiæ dobrze. pyta³ skarbnik.
- Obszarnikom. - dorzuci³ ktoœ
z boku.
- Nie powinno siê ró¿nicowaæ
podatników, bo w mieœcie przedsiêbiorcy p³ac¹ 89 proc. górnej stawki.
Gdyby przyj¹æ, ¿e rolnicy zap³ac¹
te¿ 89 proc. górnej stawki, to podatek powinien wynosiæ 51 z³ z grosza-

mi. - mówi³ skarbnik.
- Ale co to za porównanie pracy
rolnika z hurtowni¹? - w³¹czy³ siê
Kar³owski.
Nie wytrzyma³ równie¿ Zakrzewski.
- W gospodarstwie pomaga kilka osób, jakby podzieliæ zarobek na
nich, to ile zostaje? Pracuje siê po
12-16 godzin. Niech pan bêdzie takim obszarnikiem. - rzuci³ w stronê
skarbnika.
Tym emocjom uleg³ równie¿
radny Lech Urbañski, który wsta³ i
zg³osi³ wniosek, by jeszcze bardziej
obni¿yæ podatek rolny, do 45 z³.
Szybko policzono, ¿e by³oby to 200
tys. z³ mniej do bud¿etu. Na to radni
siê nie zgodzili. Prawie jednog³oœnie ustalili, ¿e stawka tego podatku
na przysz³y rok bêdzie wynosiæ 50
z³ za kwintal. Mno¿y siê j¹ przez
hektar przeliczeniowy, czyli 2,5. Za
hektar w gminie £obez rolnik zap³aci wiêc 125 z³ podatku rocznie. KAR

Nie bêdzie op³aty adiacenckiej
na Nowym Osiedlu
(£OBEZ) Wprowadzona niedawno w ¿ycie op³ata
adiacencka za budowê ulic i zbrojenie dzia³ek
zaniepokoi³a mieszkañców ul. Nowe Osiedle. Urz¹d
wykonuje na niej gruntowny remont i w zwi¹zku z
tym pojawi³y siê pytania, czy mieszkañcy posesji
przy tej ulicy bêd¹ musieli dokonaæ tej op³aty.
Pytanie o tê op³atê zada³ na sesji
radny Zbigniew Pude³ko. Chodzi
nie tylko o ulicê Nowe Osiedle, ale
tak¿e inne nowe ulice. Sprawê wyjaœnia³ kierownik Wydzia³u Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami Mieczys³aw Fojna. Wyt³umaczy³, ¿e mieszkañcy Nowego Osiedla nie zap³ac¹ op³aty adiacenckiej,
poniewa¿ ta op³ata dotyczy budowy
nowych ulic, a nie remontowanych
(modernizowanych). Nowe Osiedle
by³o ju¿ ulic¹, zmienia siê na niej
tylko nawierzchniê.
Op³atê adiacenck¹ musieli zaREKLAMA

p³aciæ natomiast mieszkañcy ul.
Chopina, która zosta³a wybudowana. Problem z op³at¹ pojawi³ siê
na ul. Mieszka. Po wprowadzeniu
tam op³aty zaskar¿y³ j¹ jeden z
mieszkañców, zarzucaj¹c gminie,
¿e nie wykona³a chodników i dojazdów do posesji, co jest nieod³¹cznie zwi¹zane z budow¹ drogi.
Zakwestionowa³ wiêc jej „wybudowanie”. Gmina czeka na rozstrzygniêcie s¹du i najprawdopodobniej bêdzie musia³a te elementy drogowe wykonaæ, by móc domagaæ siê tej op³aty.
KAR

Z ¯YCIA POWIATU
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Spotkanie siê odby³o, ale nadal nic nie wiadomo

Dlaczego odszed³ sponsor?
To pytanie by³o najczêœciej
stawiane podczas spotkania,
jakie odby³o siê w minion¹
sobotê w sali urzêdu
miejskiego w Wêgorzynie.
Zwo³a³a je burmistrz Gra¿yna
Karpowicz, poniewa¿, jak
powiedzia³a, wp³ynê³o do niej
zapytanie, czy wie jakie s¹
problemy w „Sparcie”.
Chcia³a wiêc o te problemy
zapytaæ i je wyjaœniæ.
Na spotkaniu pojawi³ siê prezes
klubu Marcin Szostakiewicz, trener
seniorów Ryszard Jarzyna, trener
trampkarzy Andrzej Nowacki z
grupk¹ swoich podopiecznych, Stanis³aw Paw³owski, radni Monika
KuŸmiñska, Jadwiga Kamiñska i
Marian Wolter oraz grupka kibiców
i dwóch zawodników.
Niestety, oprócz prezesa nie pojawi³ siê na spotkaniu nikt z zarz¹du
klubu i nie pojawili siê na nim sami
zawodnicy (oprócz dwóch). Dyskusja odby³a siê wiêc bez g³ównych
zainteresowanych, wiêc trudno by³o
cokolwiek wyjaœniæ i dotrzeæ do
zasadniczych problemów, jakie pojawi³y siê w klubie. Dlatego te¿ by³a
raczej wymian¹ opinii i nie mog³y
zapaœæ tutaj ¿adne wi¹¿¹ce decyzje.
Trudno te¿ by³o wyjaœniæ przyczyny problemów bez osób pracuj¹cych w klubie na codzieñ.
Czêœæ rozmówców wi¹za³a pojawienie siê problemów z momentem ukazania siê artyku³u w Tygodniku £obeskim o tym, ¿e prezes

klubu prowadz¹cego dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ nie mo¿e byæ radnym.
To w³aœnie ten artyku³ mia³ wywo³aæ konflikty i spowodowaæ odejœcie g³ównego sponsora i cz³onka
zarz¹du Henryka Adamusa. Podobny zarzut stawiano przewodnicz¹cej rady Monice KuŸmiñskiej, która
– jak twierdzono – chcia³a prezesowi wygasiæ mandat radnego i dzia³a
przeciwko klubowi.
Przewodnicz¹ca rady odpiera³a
zarzuty twierdz¹c, ¿e by³a zobowi¹zana z racji pe³nionej funkcji wyjaœniæ sprawê i dlatego zwróci³a
siê o opiniê prawn¹ do prawnika w
urzêdzie. Jak stwierdzi³a, zrobi³a
to dyskretnie i to nie ona wywo³a³a
ca³¹ burzê, zaœ w radzie zawsze
g³osowa³a za korzystnymi dla klubu decyzjami. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w tym roku
klub otrzyma³ 88 tys. z³ dotacji z
bud¿etu gminy oraz by³y i s¹ prowadzone inwestycje na stadionie,
polepszaj¹ce sportow¹ infrastrukturê. Trudno wiêc mówiæ tutaj o
kryzysie, na co zwróci³a uwagê
radna Jadwiga Kamiñska.
- Pog³oski s¹ takie, jakby klub
siê rozpada³, a ja tu nie widzê ¿adnego kryzysu. S¹ pieni¹dze w bud¿ecie, rada jest przychylna klubowi, polepszane jest otoczenie
stadionu, wszyscy jesteœmy za
tym, by pan Marcin nadal by³ prezesem, wiêc czy mo¿na mówiæ o
kryzysie? - pyta³a.
Redaktor naczelny Tygodnika
£obeskiego stwierdzi³, ¿e opublikowanie rzeczonego artyku³u nie ma
¿adnego logicznego zwi¹zku z rezy-

NABITY W TOMBAK
(DOBRA) W dniu 24.11.2007
r. oko³o godz. 11:00 na drodze
Dobra – Dobropole, nieznany mê¿czyzna zatrzyma³ kieruj¹cego motorowerem mieszkañca gminy Dobra i zaoferowa³ zamianê 10 sygnetów i 2 ³añcuszków ze z³ota, na telefon komórkowy marki NOKIA
N70, z³oty sygnet i pieni¹dze w
kwocie 50 z³. Zatrzymuj¹cy mê¿czyzna porusza³ sie popielatym
REKLAMA

Oplem Vectr¹, na ¿ó³tych tablicach
rejestracyjnych, w towarzystwie
innych mê¿czyzn. Twierdzi³, ¿e na
terenie Polski przebywa nielegalnie i pilnie potrzebne mu s¹ pieni¹dze na dalsz¹ podró¿. Po sprawdzeniu w zak³adzie jubilerskim okaza³o siê, ¿e sygnety i ³añcuszki wykonane s¹ z tombaku. Straty jakie
poniós³ oszukany mê¿czyzna wynosz¹ 900 z³.

gnacj¹ sponsora i trenera, gdy¿ artyku³ nie dotyczy³ ich dzia³alnoœci i
by³ tylko przedstawieniem sytuacji
prawnej prezesów klubów bêd¹cych radnymi, jaka zaistnia³a po
orzeczeniu s¹du na ten temat. Tygodnik tylko przedrukowa³ to orzeczenie za czasopismem „Wspólnota
Samorz¹dowa”, wiêc nawet gdyby
tego nie zrobi³, to i tak zaistnia³a
pewna sytuacja prawna, któr¹ nale¿a³o wyjaœniæ. Wobec mno¿¹cych
siê na sali oskar¿eñ personalnych w
poszukiwaniu winnego obecnego
stanu rzeczy redaktor stwierdzi³, ¿e
przyczyny musz¹ le¿eæ g³êbiej.
Przypomnia³, ¿e Sparta przegra³a
wczeœniej wysoko mecz z Zorz¹
Dobrzany i straci³a pozycjê lidera,
w klubie narasta³ bunt miejscowych
pi³karzy, którzy byli zastêpowani
przez zawodników przyjezdnych,
którzy otrzymywali pieni¹dze. Niezrozumia³a dla niego jest decyzja o
rezygnacji sponsora i trenera, bo
je¿eli lubi siê pi³kê i chce zrobiæ siê
coœ dla klubu, to siê to robi bez

wzglêdu na to, kto jest prezesem i
trenerem.
- Pod adresem sponsora i trenera
na ³amach Tygodnika nie pad³y
¿adne zarzuty, wiêc nie nale¿y tych
spraw wi¹zaæ z gazet¹. - mówi³
Kazimierz Rynkiewicz.
Niestety, prezesa klubu jak i kibice chyba pozostali w przekonaniu, ¿e w³aœnie ten artyku³ i dzia³alnoœæ przewodnicz¹cej rady spowodowa³y tê ca³¹ sytuacjê. Prezes bardzo oglêdnie wypowiada³ siê o innych problemach, a ¿e nie by³o
g³ównych aktorów tego spektaklu,
odnios³em wra¿enie, ¿e czêœci
obecnych takie wyjaœnienie przyczyn bardzo pasuje i nie docieraj¹
do nich inne argumenty. Pani burmistrz w podsumowaniu stwierdzi³a, ¿e kibice powinni spróbowaæ
przekonaæ pana Adamusa, by wróci³ do Sparty i podziêkowaæ mu za
to, co do tej pory zrobi³. Kibice
prosili, by za poœrednictwem gazety podziêkowaæ sponsorowi, wiêc
to czyniê.
KAR

GROZI£ ŒWIADKOWI, S¥D DO£O¯Y
(£OBEZ)
W
dniu
28.11.2007r. oko³o godz. 18:15 w
£obzie, przy ul. Koœciuszki, Dawid C., lat 17, usi³owa³ wywieraæ
wp³yw na œwiadka w tocz¹cym siê
przeciwko niemu postêpowaniu w

ten sposób, ¿e grozi³ pozbawieniem ¿ycia, je¿eli bêdzie sk³adaæ
obci¹¿aj¹ce go zeznania. Sprawca
zatrzymany do wyjaœnienia. Bêdzie za powy¿szy czyn równie¿
odpowiadaæ przed s¹dem.
(p)
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BEZROBOCIE W POWIECIE
£OBESKIM CI¥GLE SPADA
(£OBEZ)
Bezrobocie
spada. Na koniec paŸdziernika by³o w powiecie ³obeskim
3122 osób bezrobotnych. Od
lutego 2003, gdy by³o zarejestrowanych 6138 osób bezrobotnych, zmniejszy³o siê o
3016 osób.
Spadliœmy w³aœnie na 9
miejsce w bezrobociu w kraju.
W 2003 byliœmy na bardzo
wysuniêtym pierwszym miejscu. Od maja tego roku nie
jesteœmy tak¿e ju¿ na pierwszym miejscu w bezrobociu w
województwie. Aktualnie stopa bezrobocia wynosi u nas
27,8 % gdy kiedyœ wynosi³a
43,5 %.
Jest to wynik dzia³añ Powiatowego Urzêdu Pracy w
£obzie wraz z partnerami i
pozyskiwanych przez PUP dodatkowych kwot œrodków. W
tym roku zosta³ pobity kolejny
rekord œrodków skierowanych
na lokalny rynek pracy – 10
mln z³ (2006 – 7,7 mln).
W tym roku œrodki pozyskane zosta³y przede wszystkim skierowane do przedsiêbiorców. Myœl¹c o firmach ju¿
istniej¹cych, PUP £obez zrefundowa³ 44 pracodawcom
koszty utworzenia (zakup wyposa¿enia) 62 nowych miejsc
pracy. 97 osoby bezrobotne
utworzy³y swoje nowe firmy
(ka¿da otrzyma³a ponad 13
tys. z³ wsparcia).
Iloœæ szkoleñ, najwa¿niejszych dla naszego rynku
pracy z powodu koniecznoœci
ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji roœnie i jest jedn¹ z najwy¿szych w województwie.
Rok 2007 jest rokiem rekor-

dowym je¿eli chodzi o iloœæ
przeprowadzonych
przez
PUP £obez szkoleñ - razem
118, a 271 osób. Z tego prawie 70% bezrobotnych ju¿
podjê³o pracê.
Jednak najwiêksz¹ kwotê,
ponad 6 mln z³, skierowa³ na
rynek pracy referat refundacji
kierowany przez pani¹ Zeniê
Wojtowicz. Za tê kwotê tak¿e
najwiêksza liczba ponad 2000
osób bezrobotnych mia³a
mo¿liwoœæ zatrudnienia, a
wielu pracodawców wzmocni³a swe kadry w ramach przygotowañ zawodowych, sta¿y,
prac interwencyjnych, robót
publicznych, prac spo³ecznie
u¿ytecznych. Wiele tych prac
zakoñczy³o siê zatrudnieniem
na d³u¿szy okres lub na sta³e.
Sta¿yœci mogli zdobyæ pierwsze doœwiadczenie zawodowe
tak bardzo niezbêdne na rynku pracy. Referat refundacji
finansowa³ tak¿e w tym roku
dla 68 bezrobotnych koszty
dojazdów.
Aktywni bezrobotni mieli
tak¿e mo¿liwoœæ i ca³y czas
mog¹ wzi¹æ udzia³ w grupowych zajêciach aktywizuj¹cych i Klubie Pracy. Razem
ponad 500 osób.
Jednak zachodz¹ce na
rynku pracy zmiany zmuszaj¹
w³adze powiatu i kierownictwo urzêdu pracy do poszukiwañ nowych innowacyjnych
rozwi¹zañ. Jednym z aktualnych powa¿nych problemów
to brak wykwalifikowanej i
gotowej do podjêcia zatrudnienia u przedsiêbiorców kadry przy 3 tys. zarejestrowanych osobach bezrobotnych.
(info. PUP)

£DK zaprasza na jarmark
(£OBEZ) £obeski Dom Kultury zaprasza do
udzia³u w „Jarmarku Œwi¹tecznym” w £obeskim
Domu Kultury w dniu 08.12.2007r. o godzinie 10.00
(sobota).
W programie jarmarku przewidujemy: prezentacje i promocja rêkodzie³a artystycznego mieszkañców £obza i okolic po³¹czona ze sprzeda¿¹; prezentacje muzyczne w wykonaniu zespo³ów £obeskiego
Domu Kultury; wystawcom zapewniamy ciep³y bufet (kawa, herbata).

Z£OTA RAMKA

ZAPRASZAMY wszystkich chêtnych na MIKO£AJKI W £OBESKIM CENTRUM TURYSTYKI –
Z£OTA RAMKA - pokaz zdjêæ i filmów z rajdów i maratonu rowerowego z 2007 r.
Niedziela, 9.12.2007, £CT, godz. 16:00.
Ka¿dy przynosi miko³ajkowe upominki przeznaczone dla innych uczestników spotkania.
Informacje: e-mail: ewisniak10@.o2.pl, tel. 0 91
3974422, 091 3976700, kom. 512466244.

tygodnik ³obeski 4.12.2007 r.

ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU
(RESKO) Z okazji zbli¿aj¹cych siê Andrzejek, 28.
listopada
br.,
grupa
uczniów z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K. K. Baczyñskiego w Resku, pod
opiek¹ pani Olgi Piórkowskej i pani Marzeny Raniewicz, uda³a siê do Przedszkola Miejskiego.
Nasza wyprawa poprzedzona by³a licznymi przygotowaniami, m.in. wyszukaliœmy zabawy i humorystyczne przebrania wró¿ek,
cyganek i Pippi. O godzinie
9.00 gotowi i pe³ni zapa³u
zebraliœmy siê przy budynku naszej szko³y. Stamt¹d
udaliœmy siê na miejsce,
gdzie serdecznie przywita³o
nas grono pañ przedszkolanek. Zostaliœmy podzieleni
na trzyosobowe zespo³y i
przydzieleni do grup. Dzieciaki powita³y nas bardzo
przyjaŸnie. Na samym pocz¹tku odby³o siê spotkanie
z magiem. Nasi podopiecz-

ni z uwag¹ obserwowali
sztuczki czarodzieja. PóŸniej rozeszliœmy siê do swoich sal, gdzie kontynuowaliœmy andrzejkowe wró¿by i
zabawy, przy akompaniamencie orkiestry z Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku. Trudno rozpoznaæ kto
bawi³ siê lepiej, my czy
dzieci! Wspólnie krêciliœmy liczne wê¿e i ko³a. By³o
wspaniale!

Podczas tego krótkiego
czasu, jaki spêdziliœmy w
przedszkolu doszliœmy do
wniosku, ¿e bardzo chcielibyœmy powróciæ do tamtych
lat, gdzie nasz czas poch³ania³a jedynie zabawa, a
¿ycie by³o ca³kowicie beztroskie. Z niecierpliwoœci¹
czekamy na kolejne takie
przedsiêwziêcie!
Patrycja Zawadzka, Alicja Merta, Natalia Gajdzis.

Trzeba sobie pomagaæ
W dniach 24.10.- 28.10
w ³obeskim gimnazjum
odby³a siê zbiórka pieniêdzy na rzecz dwojga
uczniów, którzy stracili
dom podczas po¿aru.
Kiedy szko³a dowiedzia³a siê o tragedii swoich
podopiecznych, natychmiast postanowi³a interweniowaæ. W pokoju nauczycielskim zosta³a ustawiona
skarbonka, do której nauczyciele mogli wrzucaæ
pieni¹dze na pomoc tej rodzinie. Uczniowie równie¿
postanowili pomóc. W tym
celu zorganizowano zbiórkê pieniêdzy. Kole¿anki z
klasy poszkodowanej chodzi³y po szkole i zbiera³y
datki. Dyrekcja szko³y w
dniu 27.10. zorganizowa³a
dyskotekê, z której dochody
równie¿ zosta³y przekazane
potrzebuj¹cym dzieciom.
Uczniowie w swojej
zbiórce zebrali 210,85 z³, a
dyskoteka przynios³a dochód w wysokoœci 214,15
z³. Te pieni¹dze zostan¹
przekazana na obuwie oraz
odzie¿ dla poszkodowanej
m³odzie¿y.

W imieniu szko³y oraz
potrzebuj¹cym serdecznie
dziêkujemy wszystkim tym,
którzy pomogli nam zgromadziæ tak¹ du¿¹ pulê pieniêdzy. Na pewno pomog¹

tej biednej rodzinie, która
w jednej minucie straci³a
wszystko. Jesteœmy wam
wszystkim bardzo wdziêczni za okazan¹ pomoc potrzebuj¹cym. (Dobrusia)

Niezwyk³a lekcja historii...

Tony ¿ywnoœci przed œwiêtami

Kolejka po dary
(£OBEZ) Wczoraj przed
drzwiami ³obeskiego oddzia³u
PCK od samego rana ustawi³a siê
d³uga kolejka. Jak oszacowa³a
pracuj¹ca tu pani Maria Pokomeda, wyda³a ju¿ ¿ywnoœæ ponad
600 osobom. A to dopiero po³owa
z zapasów, jakie PCK zgromadzi³.

(RESKO) 9 listopada uczniowie
Gimnazjum w Resku uczcili rocznicê odzyskania niepodleg³oœci.
Odœwiêtnie ubrani (granatowe
mundurki i bia³e koszule) klasami gromadziliœmy siê na forum szkolnym.
Podnios³¹ atmosferê œwiêta podkreœla³y dekoracje, na które z³o¿y³y siê flagi,
kwiaty, okolicznoœciowa gazetka oraz
brzozowe krzy¿e, upamiêtniaj¹ce Polaków poleg³ych w obronie niepodleg³oœci.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego
Adrian Bakunowski. Przypomnia³
nam dlaczego 11 listopada jest tak niezwyk³ym dniem i dlaczego w³aœnie ta
data jest uwa¿ana za najwa¿niejsz¹ w
naszych dziejach. Zwróci³ uwagê na
problem wspó³czesnego patriotyzmu i
podkreœli³, ¿e dziœ nie musimy walczyæ
o niepodleg³oœæ, ale zobowi¹zani jesteœmy do czczenia pamiêci o ludziach,
bohaterach, którzy poœwiêcali ¿ycie za
bliskich, niezale¿noœæ i Polskê. Program artystyczny przypomnia³ nam
wa¿niejsze daty naszej bogatej historii
i ciê¿k¹ drogê, jak¹ musia³y przejœæ
ca³e pokolenia, abyœmy mogli dziœ cieszyæ siê wolnoœci¹. Wolnoœci¹, któr¹
nie zawsze doceniamy. W prezentacji
multimedialnej mogliœmy zobaczyæ
sylwetki s³ynnych bohaterów narodowych oraz obrazy o tematyce patriotycznej.
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To by³a niezwyk³a lekcja patriotyzmu przygotowana przez p. Józefa
Andrzejewskiego, p. El¿bietê Kuc i p.
Mariusza Walczukiewicza. Przedstawili nam j¹ uczniowie klas III : Sandra
Marciniuk, Sandra Bogdañska, Julita
Wêgrzanowska, Aleksandra Mucha,
Adam NiedŸwiedŸ, £ukasz Murat,
Damian £ydziñski. Niezwyk³a i potrzebna zw³aszcza dziœ, kiedy byæ
mo¿e bardziej czujemy siê obywatelami Europy, a troszkê mniej pamiêtamy
o swoich polskich korzeniach.
Sandra Marciniuk, Gimnazjum w
Resku.

I ty mo¿esz zostaæ
Miko³ajem
(RESKO) Przypominamy, ¿e
8 grudnia w Resku Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie
„Arka” organizuje akcjê „I ty
mo¿esz zostaæ Miko³ajem”.
Akcja odbêdzie siê na placu
przed urzêdem miejskim. Wyst¹pi¹
zespo³y i wokaliœci z reskich szkó³ i
Domu Pomocy spo³ecznej. Bêd¹
Miko³aje. Organizatorzy zapraszaj¹.
Zebrane datki zamienione zostan¹ na
paczki dla dzieci z ca³ej gminy. (r)

W oddziale PCK byliœmy przed
piêtnast¹, gdy ju¿ trochê siê uspokoi³o i rozluŸni³o. Dary jeszcze
by³y. S¹ produktami polskimi wytworzonymi za unijne
pieni¹dze dla ubogiej ludnoœci krajów Europy œrodkowej. Jest jeszcze m¹ka, cukier, d¿em.
Jak wyliczy³a pani Maria
Pokomeda, wyda³a ju¿ kilka
ton ¿ywnoœci dla 605 osób.
Policzy³a nawet dok³adnie:
1815 litrów mleka, 1815 kg
makaronu, 1815 kg cukru i
605 s³oików d¿emu.
- Jest to tylko po³owa z
tego, co rozdamy do œwiat. mówi pani Marysia.
W minion¹ sobotê oko³o
20 wolontariuszy z klasy Vib
szko³y podstawowej kwestowa³o na ulicach miasta.
Zebrali 1545 z³otych. Zebrano te¿ kilka skrzynek ¿ywno-

œci (na zdjêciu), która zosta³a podzielona na paczki i przekazana do
obu ³obeskich szkó³ podstawowych.
- O podziale pieniêdzy zadecyduje zarz¹d PCK. - powiedzia³a
Maria Pokomeda. Na co dzieñ biedy
w £obzie nie widaæ, ale takie akcje
uœwiadamiaj¹, ¿e wbrew zmianom,
jakie zasz³y w kraju, w takich miejscach jak £obez nadal jest ona problemem spo³ecznym. (r)

Akademia z okazji Dni
Honorowego Krwiodawstwa
(DOBRA) Zarz¹d Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzy¿a,
Klub Honorowych Dawców Krwi
w £obzie oraz Dyrekcja Gimnazjum w Dobrej organizuj¹ 12

grudnia 2007 r. (œroda) godz.
16.30 w Gimnazjum w Dobrej
uroczyst¹ akademiê z okazji Dni
Honorowego Krwiodawstwa oraz
Dni M³odzie¿y PCK.
(r)

SM „JUTRZENKA”
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Przyjêto nowy statut na ostatnim takim walnym w „Jutrzence”

Wiêkszoœæ poprawek odrzucono
(£OBEZ) To by³o ostatnie walne zebranie delegatów (ZPCz)
cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”. Nowa ustawa znosi funkcje przedstawicieli i
oddaje w³adzê bezpoœrednio
cz³onkom, którzy bêd¹ decydowaæ o wszystkim na walnym zebraniu. Delegaci zd¹¿yli uchwaliæ, ¿e nie bêdzie jednego zebrania
walnego dla wszystkich, lecz odbywaæ siê bêdzie w trzech czêœciach, w £obzie, Resku i Wêgorzynie. Uchwalili te¿ nowy statut,
ale wiêkszoœæ poprawek do niego
zosta³a odrzucona.
Walne odby³o siê w sali urzêdu
miejskiego, a goœciem by³ burmistrz
Ryszard Sola. Nawi¹zuj¹c do punktu w programie posiedzenia, mówi¹cym o budowie przez „Jutrzenkê” dwóch bloków na osiedlu
Orzeszkowej, przedstawi³ sytuacjê
mieszkaniow¹ w gminie. Okreœli³ j¹
jako z³¹ i przedstawi³ plany, jakie w
tej sprawie ma urz¹d.
- Namawiam, by decyzja o budowie by³a pozytywna. – powiedzia³,
¿egnaj¹c zebranych.
Na 42 delegatów, na sali pojawi³o siê 32, po czym jeden opuœci³
póŸniej obrady. Na przewodnicz¹cego obrad wybrano Jerzego Mechliñskiego, a na sekretarza Stanis³awa Kwiatkowskiego.
Bogdan Górecki przypomnia³
sk³ad komisji, która pracowa³a nad
przystosowaniem starego statutu do
nowych przepisów wprowadzonych
przez ustawê. W jej sk³ad wchodzili: Bogdan Górecki – przewodnicz¹cy, El¿bieta Szadziewska, Tomasz Mechliñski, Danuta Wojtowicz.

WNIOSKI NAJDALEJ ID¥CE
Obecni na zebraniu mogli wnosiæ do niego poprawki, co uczyni³o
kilku cz³onków. Chyba najbardziej
zaskoczy³ wszystkich Jerzy Mechliñski, który zg³osi³ ich najwiêcej
i najdalej id¹cych.
Zg³osi³, by wykreœliæ punkt, który mówi, ¿e mo¿na wykluczyæ
cz³onka ze spó³dzielni, który
„umyœlnie szkodzi spó³dzielni lub
dzia³a wbrew jej interesom”.
- Sugerowa³em, by to doprecyzowaæ. To nie zosta³o zrobione,
wiêc proponujê, by ten punkt wykreœliæ. – powiedzia³.
Wprowadzono poprawkê mówi¹c¹ o mo¿liwoœci odwo³ania siê
cz³onka od decyzji organów spó³dzielni do walnego zgromadzenia,

czyli zachowaæ dwuinstancyjnoœæ
odwo³awcz¹ (w projekcie by³a jednoinstancyjnoœæ). Wniosek przyjêto. G³osowa³o 18 za, 3 przeciw, 4
wstrzyma³o siê.
Bardzo radykalnym wnioskiem
by³a propozycja Mechliñskiego, by
wykreœliæ w par. 36 wynagrodzenie
dla cz³onków Rady Nadzorczej. Jej
cz³onkowie mieliby pe³niæ swoje
funkcje spo³ecznie. G³os przeciwny
wyrazili Danuta Wojtowicz i Zbigniew Pude³ko.
- Mo¿emy zmniejszyæ wysokoœæ
wynagrodzenia, natomiast nie s¹dzê, by mo¿na by³o wci¹gn¹æ do
pracy ludzi i za to nie zap³aciæ. –
mówi³a Wojtowicz.

WALNE W TRZECH
CZÊŒCIACH
Wnioskowa³ równie¿, by odbywa³o siê jedno walne zgromadzenie
cz³onków, z zachowaniem parytetu
mandatów, zamiast dotychczasowych piêciu grup cz³onkowskich.
Jednak ten wniosek przegra³ w g³osowaniu na rzecz wniosku Tadeusza
Karpowicza, i walne bêdzie odbywaæ siê w trzech czêœciach; jedna
czêœæ w £obzie i po jednej w Resku
i w Wêgorzynie. Zniesiony wiêc
zosta³ podzia³ na trzy zebrania grup
cz³onkowskich w £obzie.

PRZYKRE DOŒWIADCZENIE
Z PRZESZ£OŒCI
- Maj¹c przykre doœwiadczenia z
przesz³oœci, ¿e wniosek prawid³owo
z³o¿ony o zwo³anie walnego nadzwyczajnego nie by³ rozpatrzony, bo ani
zarz¹d nie zwo³a³ walnego, ani rada
nadzorcza, ani Krajowa Rada Spó³dzielczoœci te¿ nie zwo³a³a, i nie ma
sankcji za nie spe³nienie woli cz³onków, proponujê zapis, ¿e je¿eli zarz¹d
nie zwo³a w terminie czterech tygodni
walnego nadzwyczajnego, zawiesza
siê wyp³atê wynagrodzenia zarz¹dowi do czasu zwo³ania tego walnego.
¯eby zarz¹d mia³ œwiadomoœæ, ¿e nie
jest to bezkarne. – mówi³.
Ten wniosek przegra³ z kretesem, bo popar³o go tylko 4 cz³onków, a przeciw by³o 24.
Przegra³ równie¿ jego wniosek,
by cz³onek rady nadzorczej w ci¹gu
roku po wyborze odby³ szkolenie na
temat zagadnieñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ spó³dzielni¹. W przypadku, gdyby tego nie zrobi³ straci³by
mandat w tej radzie. To by³o w kwestii wymogów, jakie postawiono
cz³onkom rady nadzorczej w projekcie, gdzie zapisano m.in., ¿e musi
on posiadaæ œrednie wykszta³cenie.
Jak widaæ wystarczy œwiadectwo
maturalne, szkolenie z zakresu spó³dzielczoœci ju¿ nie (9 za, 20 przeciw,
1 wstrzymuj¹cy).

KTO BY£ AKTYWNY
W SPRAWIE DACHUNA
ORZESZKOWEJ?
Mechliñski z³o¿y³ tak¿e wniosek, by plan remontów na dany rok
zatwierdza³o walne.
Oponowa³a prezes, która powiedzia³a, ¿e sparali¿uje to pracê zarz¹du w kwestii przetargów i remontów. Zwróci³a równie¿ uwagê, ¿e
gdyby walne mia³o zatwierdzaæ taki
plan, to mo¿e byæ tak, ¿e ci aktywni
cz³onkowie bêd¹ g³osowaæ za remontami swoich nieruchomoœci, a
ci mniej nie bêd¹ ich mieæ.
- Mnie te s³owa bol¹, bo nie widzê takiej mo¿liwoœci, by cz³onkowie nie dbali o ca³¹ substancjê spó³dzielni. Dlaczego zaproponowa³em
zapis, by plan remontów by³ zatwierdzany nie przez radê nadzorcz¹, a przez walne zgromadzenie? W tym roku by³ wymieniony
dach na budynku przy Orzeszkowej
4. Naprawa tego dachu to 350 tys. z³.
Wymiana dachówki by³a wykonana
niepotrzebnie. Nie przecieka³ dach,
nie by³o skarg na to, ¿e coœ siê dzieje
z³ego. Gwarancja na dachówkê to
minimum 30 lat, ceramiczna – 60
lat. Ten budynek ma 18 lat. – powiedzia³. Nikt z zarz¹du nie wyjaœni³,
dlaczego dachówkê wymieniono.
Mimo tych argumentów ten po-
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mys³ Mechliñskiego upad³; popar³o
go tylko 7 cz³onków, 18 by³o przeciw, a 3 wstrzyma³o siê.

ABSOLUTORIUM PO£OW¥,
ODWO£ANIE 2/3 G£OSÓW
Swoje wnioski zg³osi³ równie¿
Antoni Moroz. Wwnioskowa³, by w
punkcie dotycz¹cym odwo³ania
przez walne tych cz³onków zarz¹du,
którym nie udzieli³o absolutorium,
skreœliæ wymóg 2/3 g³osów, a zast¹piæ go zwyk³¹ wiêkszoœci¹. Moroz
nawi¹za³ do sytuacji zaistnia³ej
wczeœniej, gdy zwyk³a wiêkszoœæ
nie udzieli³a absolutorium jednemu
z cz³onków, a jednoczeœnie nie mog³a go odwo³aæ, bo nie zebra³a 2/3
g³osów.
- Prawo spó³dzielcze wcale tak
nie mówi. Nam to siê tutaj podrzuca.
Walne nie udziela absolutorium
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, to wcale nie musi zbieraæ potem 2/3 g³osów, by takiego cz³onka odwo³aæ, a
ma takie uprawnienia. Wystarczy
zwyk³a wiêkszoœæ – przekonywa³.
- Je¿eli nowe przepisy nie wymaga³y zmian, to myœmy niektórych
przepisów w starym statucie nie
zmieniali. – t³umaczy³ Bogdan Górecki. – Zmiana tych 2/3 nie by³a
wymagana, to w projekcie tego nie
zmienialiœmy, ale pañstwo macie
prawo to oczywiœcie zrobiæ. Jednak zwolennicy obecnego
zarz¹du odrzucili tê propozycjê 16
g³osami, przy 15 popieraj¹cych
wniosek. Tak wiêc cz³onek zarz¹du,
który na przyk³ad straci³ zaufanie
wiêkszoœci walnego, bêdzie móg³
nadal piastowaæ swoj¹ funkcjê, je¿eli wniosku o odwo³anie nie poprze
2/3 cz³onków.

INFORMACJE
- Ustawa nie zabrania, by wpisaæ
w statucie, ¿e przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej wybiera walne. –
wnioskowa³ o wzmocnienie roli
przewodnicz¹cego tej rady. Wniosek nie zyska³ uznania i g³osowa³ za
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ZARZ¥D MO¯E ZARZ¥DZAÆ
WSPÓLNOTAMI OBCYMI
Helena Szwemmer stoczy³a bój
o wykreœlenie ze statutu punktu
mówi¹cego o zarz¹dzaniu przez

Ten punkt nie podoba³ siê jednak
Jerzemu Mechliñskiemu, który mówi³
¿e w³adze spó³dzielni powinny wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków wobec spó³dzielców, wiêc jak zajm¹ siê obcymi
wspólnotami, to mog¹ zaniedbywaæ
swoich cz³onków. Jednak wiêkszoœæ
zdecydowa³a, ¿e zarz¹d bêdzie móg³
zarz¹dzaæ wspólnotami „obcymi.

PO¯YTKI Z LOKALI U¯YTKOWYCH
W DYSPOZYCJI CZ£ONKÓW
Podczas dyskusji okaza³o siê, ¿e
nowa ustawa wprowadzi³a jeszcze
inne zmiany. Obecnie wszelkie op³aty zosta³y rozdzielone i przypisane
konkretnym sprawom (koniec z tzw.
wrzucaniem pieniêdzy do wspólnego worka), w zwi¹zku z czym pieni¹dze uzyskane z wynajmu lokali u¿ytkowych i innej dzia³alnoœci gospodarczej bêd¹ w dyspozycji cz³onków. Na walnym bêd¹ oni mogli
uchwa³¹ zdecydowaæ, co z nimi zrobiæ. Okaza³o siê, ¿e mog¹ je nawet
przeznaczyæ na wyp³atê dywidendy!

SPÓ£DZIELNIA BÊDZIE
BUDOWAÆ I LICZYÆ OSOBY

nim tylko sam wnioskodawca.
Wiêkszoœæ odrzuci³a równie¿ dwa
jego inne wnioski, by na miejsce
wygaszonego mandatu cz³onka
Rady Nadzorczej wchodzi³ nastêpny z listy, który otrzyma³ najwiêksz¹
iloœæ g³osów (pozosta³ zapis o wyborach uzupe³niaj¹cych) oraz by
wpisaæ do statutu najnowsz¹ ustawê, na podstawi której dokonuje siê
tych zmian.

spó³dzielniê innymi wspólnotami
mieszkaniowymi „na zlecenie”,
tzw. obcymi.
- Ja i drugi cz³onek zarz¹du Katarzyna Rzepkowska posiadamy
uprawnienia licencjonowanego zarz¹dcy nieruchomoœci i w ramach
uzyskania dochodów dla spó³dzielni mo¿emy zaj¹æ siê zarz¹dzaniem
nieruchomoœciami obcymi, przysparzaj¹c korzyœci spó³dzielni. –
t³umaczy³a ten zapis w projekcie
prezes Wasielewska.
- Trzeba dorabiaæ, pomna¿aæ
bogactwo tej spó³dzielni, na zasadzie
wolnych mocy przerobowych. Dlaczego mamy nie dorobiæ? – przekonywa³ przewodnicz¹cy rady nadzorczej Zbigniew Pude³ko. Popar³ go
równie¿ Tadeusz Karpowicz.

Zebrani zdecydowali, ¿e spó³dzielnia podejmie siê wybudowania
dwóch budynków mieszkalnych. Powstan¹ one na pó³hektarowej dzia³ce
przy ul. Orzeszkowej, ko³o hali sportowej. Jak zapewni³a Katarzyna
Rzepkowska - spó³dzielnia na ten cel
nie zaci¹gnie kredytu. Ca³oœæ ma byæ
sfinansowana przez zainteresowanych tymi mieszkaniami.
Podczas dyskusji pad³o równie¿
pytanie, czy po 1 stycznia przekszta³caj¹cy mieszkania z w³asnoœciowego
na odrêbn¹ w³asnoœæ zap³ac¹ podatek
vat. Pad³a odpowiedŸ, ¿e nie zap³ac¹.
Katarzyna Rzepkowska poinformowa³a równie¿, ¿e zmieniaj¹ siê zasady op³at za œmieci. Œmieci nie bêd¹
rozliczane od metrów kwadratowych
mieszkania, lecz od iloœci osób w
nich przebywaj¹cych. Dlatego nast¹pi ich liczenie, by ustaliæ nowe stawki op³at.
Kazimierz Rynkiewicz

„ Nie skarby s¹ przyjació³mi, ale przyjaciel skarbem” (Epiktet)
Prawdziwoœci tych s³ów doœwiadczyliœmy w najtrudniejszych
dla nas chwilach, kiedy ¿egnaliœmy nasz¹ córkê i siostrê - Martê.

Dziêkujemy wszystkim Przyjacio³om Marty za
nades³ane wspomnienia, wiersze, listy, zdjêcia…
Pragniemy z³o¿yæ serdeczne podziêkowania równie¿ naszym
przyjacio³om, za pomoc przy organizacji pogrzebu i duchowe
wsparcie.
Szczególn¹ trosk¹ otoczyli nas:
Iza i Aldek Moœciccy, Monika Serweta, Wiktor Medunecki, Uczniowie
i Pracownicy LO, Agnieszka i Andrzej Gibki, Janusz Batosz, Kinga Roszak,
Basia Kwak, Dorota i Grzegorz Stefanowscy, Marcin Bas i Sprint-Band,
Mens, Pracownicy Firmy Pogrzebowej, Kole¿anki i Koledzy z SP 2 i £DK,
Jarek Gêsicki, Ksiê¿a celebruj¹cy msze ¿a³obne.
D³ug wdziêcznoœci mamy równie¿ wobec wszystkich osób,
które towarzyszy³y Marcie w jej ostatniej drodze.
Renata i Roman Siarkiewicz oraz Ewelina Gurjew.

SMOKI 2007
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NOMINACJE DO NAGRODY SPECJALNEJ
Uroczysta Gala z okazji wrêczenia Nagrody Specjalnej Starosty za
2007 r. odbêdzie siê 26 stycznia 2008
r. w Sali Bankietowej „Retro” przy ul.
Drawskiej 6 w £obzie.
Nominacje do Nagrody
w poszczególnych kategoriach
otrzymali:
I. ROZWÓJ GOSPODARCZY
1. HALINA I WITOLD BUBACZ
– „ATLANTIC PRODUCTS”
Sp. z o. o. Gardno 17, 73-155 Wêgorzyno, www.atlantic-products.com.pl
Wnioskodawca: Mieszkañcy So³ectwa Gardno za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
- Za uratowanie od ca³kowitej dewastacji i zniszczenia obiektów dzia³alnoœci gospodarczej w miejscowoœci Gardno, poprzez wykupienie, odremontowanie i stworzenie prê¿nego przedsiêbiorstwa, spe³niaj¹cego standardy unijne,
produkuj¹cego przede wszystkim na
export wysokiej jakoœci naturalne gryzaki dla psów.
- Za efektywn¹ promocjê i rozs³awienie w Europie walorów krajobrazowych gminy Wêgorzyno.
- Za zatrudnienie w firmie lokalnej
spo³ecznoœci, co przyczyni³o siê do podniesienia ich standardów ¿yciowych i
przywróci³o wiarê we w³asne mo¿liwoœci.
- Za przywracanie godnoœci ludziom
z terenów popegeerowskich, którzy pogubili siê w czasie gospodarczych przemian. Za rozbudzenie inicjatywy wœród
mieszkañców Gardna, którzy zaczynaj¹
dbaæ o wygl¹d w³asnego podwórka, co
wp³ywa na estetykê ca³ej wsi.
- Za otwarcie na potrzeby innych i
czynne uczestnictwo oraz pomoc w organizowanych imprezach na terenie so³ectwa Gardno.
2. BERNARD NIED•WIEDZKI PRZETWÓRSTWO MIÊSNE I DODATKI MASARSKIE „BAN” W LUBIENIU GÓRNYM
Wnioskodawca: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
Pan Bernard NiedŸwiedzki jest w³aœcicielem Przetwórstwa Miêsnego i
Dodatków Masarskich. Zak³ad ten specjalizuje siê w produkcji wyrobów masarniczych. Firma zatrudnia obecnie
oko³o 20 osób z gminy Resko oraz s¹siednich gmin. W 2004 roku zakoñczono rozbudowê i modernizacjê przedsiêbiorstwa, które spe³nia obecnie standardy unijne (firma posiada certyfikat na
sprzeda¿ wyrobów do krajów Unii Europejskiej). Wyroby wêdliniarskie
ciesz¹ siê wysokim uznaniem pod
wzglêdem jakoœci i doskona³ego smaku
wœród mieszkañców Gminy Resko oraz
gmin okolicznych. G³ówne osi¹gniêcia
Pana Bernarda NiedŸwiedzkiego:
- systematyczne d¹¿enie do spe³niania najwy¿szych standardów jakoœci,
warunków pracy, ochrony œrodowiska
oraz ochrony przeciwpo¿arowej,
- w polityce zatrudnieñ za priorytet
przyjmuje siê zatrudnianie osób z gminy Resko i powiatu ³obeskiego, co przyczynia siê do spadku bezrobocia,

- wspiera pozarz¹dowe organizacje
lokalne (szko³y, domy pomocy spo³ecznej, biblioteka),
- aktywnie wspiera organizowanie
imprez lokalnych,
- œciœle wspó³pracuje z w³adzami
samorz¹du wykazuj¹c zainteresowanie
polityk¹ regionaln¹.
3. ZAK£ADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A.
£OBEZ ul. Armii Krajowej 24, 73150 £obez
Wnioskodawca: Burmistrz £obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Firma znacz¹ca na rynku krajowym i
miêdzynarodowym: produkcja wyrobów
z gumy obejmuj¹ca czêœci gumowo-metalowe dla motoryzacji, elementy gumowe
dla przemys³u, regeneracje specjalistycznych czêœci dla budownictwa, produkcja
wyrobów metalowych: konstrukcje stalowe dla budownictwa, kontenery, zbiorniki, inny asortyment wyrobów metalowych
t³oczonych i spawanych.
Z wysok¹ dynamik¹ rozwoju Spó³ki
zwi¹zane by³o uzyskanie odpowiednio
wysokiego presti¿u wœród przedsiêbiorców, a mianowicie: uzyskanie Certyfikatu Jakoœci ISO 09001 nadanego przez
firmê DEKRA Certyfikation Stuttgard
(Niemcy), zaliczenie Spó³ki do grona
„Gazeli Biznesu”, prowadzonego przez
dziennik „Puls Biznesu”. Dzia³alnoœæ
handlowa opiera siê na sprzeda¿y w³asnych wyrobów, sprzeda¿y i obs³udze
opon trakcyjnych, sprzeda¿y akumulatorów. Dzia³alnoœæ szkoleniowa obejmuje
szkolenie m³odocianych w zawodach:
œlusarz, tokarz, frezer.
Spó³ka w okresie trzech ostatnich lat
zanotowa³a dynamiczny rozwój zwi¹zany z dywersyfikacj¹ produkcji, co pozwoli³o na zwiêkszenie przychodu ze
sprzeda¿y, wzrostu zysku, a tak¿e wzrostu stanu zatrudnienia (od 2006 r. o
117%).
Dobra wspó³praca ze œrodowiskiem
lokalnym - organizacja wielu imprez
sportowo-rekreacyjnych oraz wsparcie
rzeczowe i finansowe organizacji pozarz¹dowych i bud¿etowych.
II. OŒWIATA I WYCHOWANIE
1. URSZULA KO£ODZIEJCZYK
Wnioskodawcy: Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Nauczyciel jêzyka niemieckiego w
Gimnazjum w Dobrej. Opracowa³a i
realizowa³a program nauczania edukacji regionalnej i ekologicznej kl. I-III
„Dobra i okolica” oraz program œcie¿ki
edukacyjnej „Europa u nas”. Przygotowana pod jej kierunkiem prezentacja
gminy w przegl¹dzie Szkolnej Gie³dy
Turystycznej „Przygoda 2007” zaowocowa³a I miejscem w województwie i
wyró¿nieniem w kwalifikacjach ogólnopolskich. Organizator „Powiatowego
Œwiêta Polskiej Niezapominajki” na terenie gminy Dobra oraz „Dni Unii Europejskiej”. Opiekun i organizator wycieczek m³odzie¿y - koordynowanie
wspó³pracy miêdzyszkolnej (Gimnazjum w Dobrej - Torgelov Niemcy) oraz
pozyskiwanie œrodków pozabud¿eto-

wych w ramach Euroregionu Pomerania
na wymianê m³odzie¿y. Organizator
wypoczynku m³odzie¿y - w ramach
Fundacji „Wspomaganie Wsi” pozyska³a œrodki na program „Po¿yteczne Ferie”
(2006-2007), który nastêpnie koordynowa³a. Autorka programów resocjalizacyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych wdra¿anych we wspó³pracy z
OPS w Dobrej - zimowe pó³kolonie. Na
sta³e wspó³pracuje z Urzêdem Miejskim
i Bibliotek¹ Publiczn¹ w Dobrej w zakresie podejmowania i realizacji dzia³añ
oœwiatowych.
2. MARIOLA KOTOWICZ
Wnioskodawcy: Burmistrz £obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Pani Mariola Kotowicz jest dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 1 im.
Krasnala Ha³aba³y w £obzie. Funkcjê tê
sprawuje od stycznia 2004 r. W kierowaniu placówk¹ przyœwieca jej misja: „Z
uœmiechem w przysz³oœæ”. Za priorytetowy kierunek pracy obra³a ci¹g³e podwy¿szanie us³ug wychowawczo-dydaktycznych i podtrzymywanie pozytywnego image placówki zarówno w œrodowisku lokalnym, jak i ogólnokrajowym.
Pod jej kierownictwem przedszkole
zdoby³o ogólnopolski znak jakoœci
„Zielony Certyfikat I stopnia” (jako
pierwsza placówka w województwie), a
obecnie ubiega siê o stopieñ drugi. W
2006 r. ³obeskie przedszkole zosta³o
wpisane do Sieci Szkó³ Promuj¹cych
Zdrowie. Mariola Kotowicz doskonale
zna mo¿liwoœci i potrzeby rozwojowe
swoich wychowanków. Jest inicjatorem
powo³ania w placówce zespo³u ds.
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, dziêki jej staraniom w przedszkolu zatrudnieni s¹ psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel
gimnastyki korekcyjnej. Pod jej kierownictwem placówka podejmuje dzia³ania
maj¹ce na celu poszerzenie oferty zajêæ
dodatkowych dla dzieci - rytmika, j. angielski. Jest doskona³ym menad¿erem zjednuje sobie sponsorów i pozyskuje
dodatkowe œrodki finansowe, dziêki
którym wykonuje wiele prac remontowych, zwi¹zanych z popraw¹ warunków estetyczno-higienicznych i bezpieczeñstwa.
3. EWA RADANOWICZ
Wnioskodawcy: Wójt Radowa Ma³ego - Józef Wypijewski za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
Pani Ewa Radanowicz rozpoczê³a
pracê w szkolê jako nauczyciel 1 wrzeœnia 1989 r. W 2002 r. zosta³o jej powierzone stanowisko dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Radowie Ma³ym. Niezwykle
sprawnie i efektywnie zarz¹dza szko³¹.
Systematycznie i konsekwentnie realizuje koncepcje pracy, które przynosz¹
wymierne efekty i korzyœci. Od 2002 r.
organizuje nie tylko w naszym powiecie,
ale tak¿e na terenie ca³ego województwa
zachodniopomorskiego szkoleniowe
rady pedagogiczne, zachêcaj¹c nauczycieli do ró¿nych form doskonalenia i
aktywnoœci. Od 1994 r. sukcesywnie
nawi¹zuje wspó³pracê z innymi szko³ami i instytucjami oœwiatowymi, np.
Wroc³awsk¹ Szko³¹ Przysz³oœci, Fundacj¹ Wolnych Inicjatyw Pedagogicz-

nych, prowadz¹c warsztaty szkoleniowe w zakresie Projektowych Okazji
Edukacyjnych. Sukcesywnie i skutecznie pozyskuje œrodki finansowe z zewn¹trz, na realizacjê swoich zamierzeñ
- w latach 2005-2006 szko³a bra³a udzia³
w programie „Szko³a Marzeñ”, w latach
2007-2008 bierze udzia³ w programie
„Szko³a
Równych
Szans”.
Pani dyrektor wspó³pracuje z wieloma
instytucjami i stowarzyszeniami, miêdzy innymi z Powiatowym Urzêdem
Pracy, dziêki jej pomys³owi powsta³
program „Promyk Nadziei”, realizowany na terenie powiatu projekt animuj¹cy
dzieci i m³odzie¿ w œrodowisku wiejskim. W ramach wspó³pracy ze stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat £obeski” by³a wspó³autorem projektu „Jestem Bezpieczny”. Wspó³pracuje w ramach powiatu w Komisji Bezpieczeñstwa. Aktywnie wspó³pracuje z Fundacj¹ „Œwiêto Radoœci”, pomagaj¹c w
organizacji œwiêta.
Z inicjatywy Pani dyrektor w szkole
powsta³a pracownia ceramiczna, rêcznego czerpania papieru oraz witra¿u, które
wytwarzaj¹ przedmioty promuj¹ce nasz
region. Wspólnie z Urzêdem Gminy,
Rad¹ Rodziców i Rad¹ Pedagogiczn¹ organizuje ró¿nego rodzaju imprezy i festyny œrodowiskowe, kolonie letnie i obozy
sportowe - promuj¹c gminê Radowo
Ma³e nie tylko w powiecie.
III. DZIA£ACZ SPO£ECZNY
1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY RODZINIE „ARKA” W
RESKU
Wnioskodawca: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
Stowarzyszenie istnieje od 2002
roku i liczy 30 cz³onków, a swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje mieszkañców gminy
Resko. Rokrocznie organizuje akcjê „I
Ty mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem”,
w ramach tej akcji œwi¹teczne paczki
otrzymuje oko³o 400 dzieci z rodzin
najubo¿szych. Wspólnie ze Zwi¹zkiem
Emerytów i Rencistów corocznie organizuje Wigiliê dla samotnych. W okresie
zimowym od 15 listopada do koñca
marca Stowarzyszenie przygotowuje i
wydaje we wszystkie soboty zupy regeneracyjne dla najubo¿szych mieszkañców naszej gminy. We wspó³pracy z
PCK pozyskuje darmow¹ ¿ywnoœæ,
któr¹ wydaje potrzebuj¹cym mieszkañcom oraz do¿ywia dzieci w œwietlicach
wiejskich i szkolnych œrodowiskowych.
Organizowane s¹ ponadgminne spotkania z okazji „Dnia Matki”, których
uczestnicz¹ w³adze samorz¹dowe wyró¿niaj¹c matki dzieci specjalnej troski
lub wielodzietne.
W ramach profilaktyki zdrowotnej
stowarzyszenie organizuje badania dla
mieszkañców: mammografia, badania
s³uchu, badania okulistyczne, RTG, badania na osteoporozê. Stowarzyszenie
pozyskuje od firm odzie¿owych i z
Urzêdu Celnego now¹ odzie¿, obuwie i
przybory szkolne, które s¹ wydawane
dla dzieci z terenu gminy Resko. Na
terenie miasta s¹ dwa pojemniki na
odzie¿ u¿ywan¹, któr¹ stowarzyszenie
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nieodp³atnie wydaje potrzebuj¹cym.
Stowarzyszenie obejmuje patronatem
œwietlice wiejskie. Mieszkañcom, którzy zg³aszaj¹ siê do Stowarzyszenia,
u³atwiaj¹ dostêp do psychologa i radcy
prawnego.

- Programy terapeutyczne: „Mój radosny, zdrowy dom” i „Kochaj mnie” napisane przez p. Teresê, przeznaczone
dla dzieci i ich rodzin z ca³ego powiatu,
uzyska³y dotacje z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

2. HALINA KWIATKOWSKA
Wnioskodawcy: Redaktor Naczelny
„nowego tygodnika ³obeskiego” za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Za inicjowanie, przeprowadzanie i
zaanga¿owanie na ka¿dym etapie w remont zabytkowego koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Cieszynie. Za efektywn¹ promocjê gminnych
terenów oraz rozs³awienie walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Wêgorzyno w skali kraju i zagranicy, poprzez
prowadzenie Oœrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Woœwin w Cieszynie. Za
rozpropagowywanie zdrowego stylu
¿ycia organizowanymi imprezami sportowymi i stworzeniem mo¿liwoœci aktywnego spêdzania czasu w okolicach i
na terenie oœrodka. Za rozbudzanie inicjatyw spo³ecznych, nie tylko wœród
mieszkañców Cieszyna, poprzez bardzo
aktywne pe³nienie funkcji radnego w
Radzie Miejskiej w Wêgorzynie (Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej). Za
otwarcie na potrzeby innych i organizowanie okolicznoœciowych imprez lokalnych, m.in. Dzieñ Dziecka, zabawa choinkowa dla dzieci, spotkania œwi¹teczne
dla ubogich. Za czynne uczestnictwo
oraz pomoc w imprezach na terenie gminy Wêgorzyno.

IV. KULTURA I SZTUKA

3. TERESA ZIENKIEWICZ
Wnioskodawcy: Burmistrz £obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
„Od najm³odszych lat kocha³am taniec, muzykê i œpiew, a zw³aszcza mo¿liwoœæ sprawiania komuœ radoœci t¹
moj¹ pasj¹” - tak mówi o sobie wieloletnia nauczycielka Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie - za³o¿ycielka Zespo³u
Tanecznego Tañca Ludowego.
- Od 1998 r. - Przewodnicz¹ca
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w £obzie.
- Organizatorka bali charytatywnych na rzecz dzieci niepe³nosprawnych.
- Od 1999 r. prowadzi chór
„Uœmiech”, który reprezentuje gminê i
powiat na konkursach ogólnopolskich i
wojewódzkich. Ukoronowaniem ich
pracy by³o zajêcie I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Seniorów w Miêdzyzdrojach w 2004 r.
- Organizatorka wigilii dla ludzi
samotnych.
- Pozyskuje œrodki finansowe na
rzecz dzieci skupionych w ogniskach
TPD. To w³aœnie przy TPD zorganizowa³a œrodowiskowe Ognisko Wychowawcze dla dzieci, które maj¹ k³opoty w nauce, w zachowaniu, a tak¿e problemy rodzinne. Obecnie w £obzie funkcjonuj¹ 2
takie ogniska. W nich dzieci uzupe³niaj¹
wiedzê szkoln¹, a tak¿e wykorzystuj¹
ró¿nego rodzaju prace plastyczne i
uczestnicz¹ w imprezach œrodowiskowych, przygotowuj¹c czêœæ artystyczn¹.
Wychowankowie wyje¿d¿aj¹ na Przegl¹dy Artystyczne Ognisk.

1. OJCIEC RAJMUND GUZIK OPAT ZAKONU CYSTERSÓW
Wnioskodawcy: Redakcja Tygodnika £obeskiego za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
- Wybudowanie Domu Rekolekcyjnego w miejscowoœci Winniki, gm.
Wêgorzyno, co ukaza³o mo¿liwoœci rozwoju zaniedbanego budynku i w³¹czenia w wykonanie tego dzie³a miejscow¹
ludnoœæ.
- Za jego przyczyn¹ gmina Wêgorzyno przyst¹pi³a do stowarzyszenia
Gmin Cysterskich.
- Za ukazanie wartoœci pracy, która
ubogaca nasze œrodowisko naturalne,
poprawia walory estetyczne i podnosi
rangê krajoznawczo-turystyczn¹ gminy
Wêgorzyno.
- Za jednocz¹c¹ dzia³alnoœæ na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej.
- Za odnowê duchow¹ i przywrócenie hierarchii wartoœci.
- Za wysok¹ kulturê osobist¹, czynne anga¿owanie siê w gminne uroczystoœci oraz ukazywanie wartoœci chrzeœcijañskich i patriotycznych.
2. JOANNA LESZCZYÑSKA
Wnioskodawcy: Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Za wzorow¹, efektywn¹ i 40-letni¹
pracê na rzecz rozwoju kultury na terenie gminy, przewodniczenie Towarzystwu Kulturalnemu - pozyskiwanie funduszy na dzia³alnoœæ, organizacjê sejmików, imprez kulturalnych, plenerów
malarskich w latach 1980-1990. Za aktywn¹ i bezinteresown¹ pomoc kombatantom w 2002 r. otrzyma³a podziêkowania od Wojewody Zachodniopomorskiego. Organizator Biblioteki Publicznej w Dobrej - pracowa³a nad jej tworzeniem - oraz filii biblioteki i punktu bibliotecznego w Krzemiennej. W latach
90-tych aktywnie pracowa³a w Komisji
Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobrej. Wzorowo wspó³pracowa³a z placówkami oœwiatowymi z terenu gminy (lekcje biblioteczne, konkursy, wycieczki edukacyjno-kulturalne).
Wspó³organizatorka festynów letnich
„Lato w Gminie” we wszystkich so³ectwach gminy. Wielokrotnie nagradzana
i odznaczana m.in. odznak¹ „Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury”, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi za pracê w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury. Zaanga¿owana w upowszechnianie i
wspieranie twórczoœci literackiej, za co
zosta³a uhonorowana nagrod¹ Ministra
Kultury i Sztuki.
3. LIDIA LALAK-SZAWIEL I CZES£AW SZAWIEL
Wnioskodawcy: Burmistrz £obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
- Nauczyciele - Lidia Lalak-Szawiel i Czes³aw Szawiel s¹ inicjatorami

i organizatorami cyklicznych seminariów dla nauczycieli i mi³oœników historii regionalnej pt. „Okruchy Pamiêci Rodu Borków”. Trzecia edycja w
2005 r. zakoñczy³a siê spotkaniem z
autorem ksi¹¿ki „Sydonia” Wulfem
Dietrichem von Borckiem.
- W 2002 r. zorganizowali sesjê popularnonaukow¹ zwi¹zan¹ z przedstawieniem dorobku naukowego profesora Otto Puchsteina - urodzonego w
£obzie twórcy berliñskiego Muzeum
Pergamoñskiego. w Berlinie. Lidia i
Czes³aw byli inicjatorami i pomys³odawcami postawienia pami¹tkowego
kamienia jednemu z najwiêkszych
XIX-wiecznych archeologów - Puchsteinowi.
- W 2003 roku Lidia i Czes³aw przebywali przez ca³e wakacje w Azji
Mniejszej i tam wêdruj¹c œladami Otto
Puchsteina, poznawali miejsca jego
odkryæ archeologicznych. Po powrocie
zorganizowali wystawê fotograficzn¹ z
wyprawy.
- W ramach Klubu Nauczyciela byli
organizatorami wielu spotkañ z pisarzami, poetami, historykami i innymi
ciekawymi ludŸmi, m.in.: Jerzym Giedroyciem, Kazimierzem Obuchowskim, Bogdanem Twardochlebem.
- W Klubie Nauczyciela zorganizowali wiele ciekawych imprez i wystaw
twórczoœci naszego regionu.
- Od kilku lat w listopadzie organizuj¹ „Zaduszki Literackie”, poœwiêcone Jerzemu Giedroyciowi i tym, którzy
byli zwi¹zani z „Kultur¹” parysk¹.
- S¹ autorami strony internetowej
dotycz¹cej historii regionalnej naszej
ma³ej ojczyzny.
- Ze znalezionych p³yt nagrobkowych zaprojektowali i wykonali Lapidarium oraz postawili Œcianê Pamiêci
tym, którzy ¿yli na tej ziemi.
- Nawi¹zali wspó³pracê z „Heimatem” - organizacj¹ by³ych mieszkañców £obza. Dziêki wystawie – „£obez
na starych widokówkach”, zebrali materia³ dotycz¹cy przedwojennej historii
miasta.
- Dziêki kontaktom z rodem Borcków (Stowarzyszenie Rodu Borcków)
przyczynili siê do zdobycia funduszy
na renowacjê koœcio³a w Wysiedlu (po
kradzie¿y zabytkowych figurek).
- Lidia Lalak-Szawiel jest laureatk¹ pierwszego plebiscytu „Super
Belfer” organizowanego przez „G³os
Szczeciñski”.
V. SPORT I TURYSTYKA
1. ZBIGNIEW HARBUZ
Wnioskodawcy: Zarz¹d Powiatu
£obeskiego za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Wiele lat udziela³ siê spo³ecznie,
dzia³a³ w MRN, pracowa³ w PMRN i
PPR, w Zak³adach M³ynarskich oraz
UMiG Wêgorzyno; obecnie na emeryturze. Jest dokumentalist¹, kolekcjonerem, historykiem - amatorem. Kolekcjoner przedmiotów i dokumentów od 1945
r. (wszystkie publikacje dotycz¹ Ziemi
£obeskiej). Wiêkszoœæ publikowanych
przez niego folderów robiona jest metod¹ cha³upnicz¹ (np. „Pamiêtnik gimnazjalisty” - dla osób, które na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych
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uczêszcza³y do ³obeskiej szko³y; „£obeskie ulice”; broszury o Wêgorzynie i
Resku). Jest autorem publikacji –
„£obescy ludzie” i „Z ziemi £obeskiej”
- redagowa³ czêœæ obejmuj¹c¹ historiê
sprzed lat siedemdziesi¹tych). Autor
Kalendarium Ziemi i Powiatu £obeskiego od X wieku do 1945 r. Liczne artyku³y i publikacje w prasie lokalnej. Wieloletni cz³onek PTTK, propagator turystyki i uroków Ziemi £obeskiej. Dzia³acz
sportowy, uczestnik rajdów i pieszych
wycieczek górskich. Zafascynowany
histori¹ Podola, kolekcjoner map i przewodników. We wrzeœniu 2007 r. uhonorowany odznak¹ Ministra Sportu i Turystyki „Za zas³ugi dla turystyki”.
2. JANUSZ £UKOMSKI
Wnioskodawcy: Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
- Dyrektor Szko³y Podstawowej w
Dobrej w latach: 1997 - 2001 oraz 2004
-2005, rokrocznie honorowany Nagrod¹
Burmistrza Dobrej za wyró¿niaj¹c¹ pracê dydaktyczno-wychowawcz¹. ” Wyró¿niaj¹ca ocena pracy (2002 r.) oraz
dwukrotne przyznana nagroda przez
Zachodniopomorskiego
Kuratora
Oœwiaty.
- Skutecznie pozyskuje œrodki pozabud¿etowe m.in.: na do¿ywianie dzieci oraz modernizacjê bazy oœwiatowej w roku 2005 - dotacja w wysokoœci 50
tys. z³ na remont sali gimnastycznej, w
ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
- Posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi - laureaci wojewódzkich igrzysk
m³odzie¿y szkolnej i ogólnopolskich fina³ów „Czwartków Lekkoatletycznych” w Warszawie.
- Pomys³odawca i organizator powiatowego konkursu „Polacy na Olimpijskim
Szlaku”
- Na polu dzia³alnoœci spo³ecznej:
- za³o¿yciel i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARBOD” w Dobrej,
- organizator imprezy biegowej, najwiêkszej w województwie - Wiosennych Biegów Prze³ajowych szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
- ogromne zaanga¿owanie w rozwój
sportu masowego - inicjator i koordynator biegów ulicznych, imprezy towarzysz¹cej Jarmarkowi Doberskiemu,
- propagator wêdrówek pieszych - zorganizowa³ ponad 20 obozów wêdrownych po Polsce.
3. EDWARD STANIS£AWCZYK
Wnioskodawcy: M-G LKS „SARMATA” za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Wieloletni dzia³acz spo³eczny M-G
LKS „SARMATA”. Aktywny propagator gry „fair play”, zarówno wœród zawodników, jak i dzia³aczy oraz kibiców.
Inicjator i zwolennik partnerskich i
przyjacielskich stosunków miêdzy
wszystkimi klubami pi³karskimi. Jeden
ze wspó³organizatorów Wakacyjnej
Amatorskiej Ligi Pi³karskiej (WALP) w
2003 r., która póŸniej przekszta³ci³a siê
w Dobersk¹ Amatorska Ligê Pi³karsk¹ imprezê, w której dwukrotnie w ci¹gu
roku (latem i zim¹) ok. 1000 osób ze
œrodowisk wiejskich gminy Dobra bierze aktywny udzia³ w rozgrywkach sportowych. W M-G LKS „SARMATA”, w
czasie pe³nienia ró¿nych funkcji spo³ecznych: sekretarza, prezesa, czy obecnie rzecznika klubu, zawsze wyró¿nia³
siê zaanga¿owaniem i pracowitoœci¹.

List do redakcji
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List otwarty do Pani Zofii Krupy

Przyznam, ¿e z rosn¹cym
smutkiem czyta³em Pani wypowiedŸ, zamieszczon¹ w Nowym Tygodniku £obeskim z
dnia 27 listopada br. W mocnych s³owach zarzuca Pani zarz¹dowi powiatu, przewodnicz¹cemu rady i mojej osobie bezczynnoœæ w rozwi¹zywaniu nabrzmia³ego problemu ³obeskiego
SPZZOZ. Postaram siê odnieœæ do
tych opinii w sposób maksymalnie
delikatny, choæ na usta cisn¹ siê bardzo ostre sformu³owania.
Odnoszê nieodparte wra¿enie,
¿e wiele osób ogarnê³a amnezja i
ca³kowity brak krytycznej refleksji
wobec w³asnych postaw co do faktów, które SPZZOZ doprowadzi³y
do obecnej sytuacji. Pierwszym i
podstawowym by³ sposób prowadzenia remontu szpitala, sposób,
który doprowadzi³ do kredytowania kosztów przez pracowników
zak³adu. Ktoœ tak¹ decyzjê podj¹³.
Ktoœ na to siê godzi³. Dziœ jest to
niesp³acona kwota kilku milionów
z³otych wobec by³ych ju¿ pracowników, a uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ byli
oni marnie op³acani to znaczenie
wielkoœci tego d³ugu roœnie niepomiernie. Jeszcze raz powtarzam –
ktoœ te decyzje podejmowa³, i ktoœ
siê na to godzi³.
Kolejne fakty zaistnia³y w latach 1998 – 2002. Pragnê przypomnieæ Pani, ¿e by³a œwiadkiem,
kiedy to 15 listopada 1998 roku w
trakcie mojego wyboru na funkcjê
wicestarosty stargardzkiego publicznie zapowiedzia³em, ¿e bêdê
sprzyja³ wszelkim dzia³aniom
zmierzaj¹cym do powo³ania powiatu ³obeskiego. Dziœ powiem
tyle, ¿e moja deklaracja nijak mia³a
siê do racjonalnego rz¹dzenia powiatem, poniewa¿ jedn¹ z pierwszych decyzji w³adz powiatu stargardzkiego powinna by³a byæ likwidacja SPZZOZ w £obzie. Nie
sta³o siê tak z powodów, o których
m.in. wy¿ej, a przede wszystkim z
powodu bardzo, bardzo intensywnych dzia³añ œrodowiska ³obeskiego, reskiego dla utrzymania SPZ-

ZOZ przy ¿yciu. Nie bêdê tu przypomina³ licznych faktów, które wszyscy
pamiêtamy, albo pamiêtaæ powinniœmy. Wa¿ne jest bowiem, ¿e wbrew
wszelkiej logice Zak³ad zosta³ utrzymany do roku 2002, to jest do momentu powstania powiatu ³obeskiego. W
tym czasie jego zad³u¿enie by³o na
poziomie 2 mln z³. I co w tym czasie
zrobili obroñcy szpitala? Odmówili
przejêcia jednostki z powodów formalnych. Ta bezwzglêdna decyzja
by³a jednak korzystna dla powiatu
³obeskiego, choæ nie dla pracowników
SPZZOZ. Zak³ad, jego d³ug i niesp³aceni pracownicy nadal pozostali problemem stargardzkim. Takie s¹ fakty.
I znów powiem, ¿e ktoœ te decyzje podejmowa³, i ktoœ na nie siê godzi³. A
nie jest te¿ tak, ¿e w³adze publiczne
dzia³a³y i dzia³aj¹ w oderwaniu od œrodowiska, którego wa¿n¹ i bardzo aktywn¹ postaci¹ zawsze by³a i jest w³aœnie Pani. Pani jako by³a radna czy
szefowa zwi¹zku zawodowego. Nie
ma co udawaæ. Na obecny stan rzeczy
zapracowa³o wiele osób. Nie jest to
sytuacja szczególnie nadzwyczajna,
poniewa¿ ca³kowicie analogiczny
przypadek wystêpuje u rówieœnika naszego powiatu, a mianowicie w powiecie Wschowa, wyodrêbnionym z
powiatu nowosolskiego.
Jako przyk³ad pozytywnego stosunku do problemów ochrony zdrowia
przytacza Pani przypadek Pyrzyc i Nowogardu. W Pyrzycach SPZZOZ nale¿y do powiatu pyrzyckiego, wiêc nie
ma tu ¿adnego odniesienia. Chyba, ¿e
wracamy do pocz¹tku tego wywodu.
Nowogard natomiast, walcz¹c o status
powiatu, przej¹³ zagro¿ony szpital na
w³asnoœæ gminy. Czy¿by taki wariant
w swoim czasie proponowa³a Pani dla
£obza?
No i fakt ostatni, tj. stan spraw dzisiaj. Faktem jest, ¿e SPZZOZ w
£obzie jest w likwidacji, a zad³u¿enie
bli¿ej nieokreœlone. Szacuje siê, ¿e
przekracza ju¿ 16 mln z³. Faktem jest,
¿e s¹d uchyli³ decyzjê premiera. Wyrok ten ostatecznie zamyka stan zawieszenia i niemo¿noœci jakiegokolwiek dzia³ania. Teraz czas na konkrety, bo rok 2010 tu¿, tu¿. A tak nawia-

sem mówi¹c, decyzja premiera by³a co
najmniej w¹tpliwa z kilku powodów.
I jest to nie tylko moje zdanie. Tak
równie¿ uwa¿a³ wojewoda, zawieszaj¹c postêpowanie w sprawie rozpatrzenia naszego wniosku o wykreœlenie SPZZOZ w £obzie z rejestru. Inn¹
jeszcze w¹tpliwoœci¹ jest problem
skutecznego oddzielenia wierzytelnoœci od maj¹tku, na którym wierzyciel
dzia³a. Ale tê w¹tpliwoœæ pozostawiam bez szerszego komentarza.
Nie jest te¿ tak, ¿e jest cisza i zastój. Nie bêdê tu podawa³ licznych
przyk³adów dzia³añ zmierzaj¹cych do
rozwi¹zania tych bardzo trudnych
problemów. Prawd¹ jest, ¿e miesi¹c
temu odmówiliœmy powiatowi stargardzkiemu przyjêcia z³o¿onej nam
propozycji zawarcia porozumienia o
przejêciu zadañ realizowanych przez
SPZZOZ oraz umowy o przejêcie d³ugu Zak³adu w wysokoœci 5 901 424,40
z³. Jednoczeœnie z³o¿yliœmy propozycjê nabycia nieruchomoœci, tj. budynków szpitala w Resku i przychodni w
£obzie.
Ca³kowicie odrêbn¹ kwesti¹ jest
zapewnienie us³ug medycznych dla
mieszkañców powiatu. Wedle moich
informacji poziom tych us³ug jest co
najmniej dobry. Chwalony jest szpital
w Resku, równie cenione s¹ poradnie
specjalistyczne, w których przyjmuj¹
ró¿ni specjaliœci (diabetolog, pulmunolog, okulista, psychiatra, dermatolog, neurolog, itd., itd.). Nie znaczy to
jednak, ¿e poda¿ us³ug jest wystarczaj¹ca, ale jest to wina s³ynnych limitów
kontraktowanych przez NFZ. I w tym
wzglêdzie nie jesteœmy samotn¹
wysp¹, bowiem jest to problem ogólnokrajowy. Prawdziwie naszym problemem jest bardzo ma³a dostêpnoœæ
chirurga oraz nieczynny rentgen, na
którym tak bezlitoœnie Pani sobie u¿ywa. Otó¿ stan pracowni radiologicznej nie jest konsekwencj¹ zaniedbañ
ostatniego roku. Od wielu miesiêcy
pracowaliœmy nad tym, aby ten niedobry stan rzeczy zmieniæ. W po³owie
listopada podpisana zosta³a umowa
miêdzy likwidatorem a w³aœcicielk¹
rentgena w Œwidwinie, która bêdzie
œwiadczyæ te us³ugi równie¿ w naszej

przychodni. W tej chwili trwaj¹ prace przygotowawcze do uruchomienia zmodernizowanej pracowni, co
ma nast¹piæ na pocz¹tku przysz³ego
roku.
Ubolewam nad tym, ¿e dopuszcza siê Pani daleko id¹cych insynuacji. Mam tu przede wszystkim na
myœli pomówienia wobec przewodnicz¹cego rady powiatu Marka Kubackiego. Jego wyst¹pienia i dzia³ania w sprawie problemów ochrony
zdrowia s¹ wyj¹tkowo mocne. To z
jego inicjatywy oraz przy jego osobistym udziale zosta³ opracowany
powiatowy program ochrony zdrowia mieszkañców powiatu ³obeskiego. Program formu³uje diagnozê stanu zdrowia mieszkañców naszego
powiatu, zabezpieczenie œwiadczeñ
zdrowotnych oraz za³o¿enia rozwojowe na lata 2007 – 2013 wraz z celami operacyjnymi. Wystarczy tylko
chcieæ wiedzieæ o tym. S¹ to fakty
do sprawdzenia, a Pani s³owa wypowiedziane pod adresem przewodnicz¹cego s¹ niesprawiedliwe i
krzywdz¹ce.
No i na koniec s³owo o treœci naszych rozmów. Nie poczuwam siê
do przypisywanej mi winy, czy
wrêcz ignorancji. Chyba, ¿e nie doœæ
jasno powiedzia³em, i¿ niew³aœciwym jest, by w tej bardzo trudnej
sprawie prowadziæ rozmowy z powiatem stargardzkim przez osoby
trzecie, a nie daj Bo¿e ju¿ przez prasê. Niew³aœciwym jest te¿ t¹ drog¹
mówiæ o swoich zamierzeniach co
do wielomilionowych transakcji. I
na tym ten w¹tek skoñczê.
W œwietle wy¿ej opisanych faktów wszystkim nam przyda³oby siê
nieco autorefleksji i pokory. Niestety by³o tak, ¿e jedni wywierali
wielk¹ presjê, inni jej ulegali podejmuj¹c (lub nie) okreœlone decyzje, a
dziœ mamy stan rzeczy, którego rozwi¹zaniem jest tylko sp³ata ogromnych d³ugów. I nie by³y to dzia³ania
i decyzje pojedynczych osób. To wypadkowa dzia³añ i postawy ca³ego
naszego œrodowiska.
Z wyrazami szacunku Ryszard
Brodziñski Wicestarosta £obeski
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Sesja w Wêgorzynie

Czy komisja zbada drogê do Gardna?
(WÊGORZYNO)
Przewodnicz¹ca rady
miejskiej Wêgorzyna
zwo³a³a sesjê na dzieñ
7 grudnia na godz. 15.00.

List do redakcji

Na pocz¹tek komisja przedstawi
ocenê dotycz¹c¹ konkurs na najestetyczniejsz¹ wieœ powiatu ³obeskiego. Po niej radni i so³tysi bêd¹
mogli zadawaæ pytania i sk³adaæ
interpelacje. Burmistrz Gra¿yna
Karpowicz przedstawi informacjê
ze swojej pracy od ostatniej sesji
oraz o skutkach podwy¿szenia op³aty za korzystanie ze œrodowiska.
W czêœci dotycz¹cej uchwa³ radni rozpatrz¹ kilka projektów doty-

cz¹cych sprzeda¿y nieruchomoœci,
ustalenia op³aty adiacenckiej, programu wspó³pracy z organizacjami
spo³ecznymi oraz powo³ania komisji doraŸnej do zbadania inwestycji
– budowy drogi do Gardna. W sprawie z³ego wykonania tej drogi na
ostatniej sesji z dezaprobat¹ wypowiada³ siê so³tys Gardna Waldemar
Wojciechowicz. Odbêdzie siê równie¿ pierwsze czytanie projektu bud¿etu na 2008 rok.
(r)

So³tys pyta, na co posz³y pieni¹dze
So³tys Gardna Waldemar Wojciechowicz (z lewej) domaga³ siê na ostatniej sesji wyjaœnienia, na co posz³o tyle pieniêdzy podczas remontu drogi
do wsi, je¿eli po³o¿ona nawierzchnia koñczy siê 100 metrów przed wsi¹,
a pobocza nie zosta³y utwardzone. Mia³ zastrze¿enia do pracy ludzi wykonuj¹cych ten remont, nadzoru i odbioru tych prac.

DEMOKRACJA PO WÊGORZYÑSKU?

Szanowni mieszkañcy Wêgorzyna!

W ostatnim numerze tygodnika ³obeskiego przeczyta³em lament pomieszany z k³amstwami maj¹cy na
celu sk³óciæ mieszkañców
Wêgorzyna i sztucznie podzieliæ na tych co chc¹ marketu i na tych co go nie chc¹.
Jako cz³onek klubu Wspólna
Sprawa
stwierdzam
wiele
k³amstw zawartych w tym artykule. Kiedy odbywa³o siê g³osowanie na temat marketu w Wêgorzynie by³em nieobecny (obecnie
studiuje i poinformowa³em przewodnicz¹ca rady Monikê KuŸmiñska o tym fakcie, lecz ona nieprzychylnie do tego tematu podesz³a), czyli nie mo¿na mi zarzuciæ, ¿e jestem przeciw marketom
w Wêgorzynie. Odnoœnie pracy w
Radzie to nie chcia³bym siê chwaliæ, ale mam najwiêcej zg³oszonych i za³atwionych pozytywnie
interpelacji w przeciwieñstwie do
pani KuŸmiñskiej, która zajmujê
siê pisaniem donosów na kolegów
Radnych - na mnie te¿ napisa³a
donos do GDDKiA. Sprawdza³a,
czy moje schody do sklepu s¹ legalne – to by³o ¿enuj¹ce - przeœwietli³a mi ca³y sklep, i okaza³o
siê, ¿e mam wszystko zgodnie z
prawem. Rozmawia³em z moimi
kolegami z klubu Wspólna Sprawa i oni tak¿e s¹ oburzeni tym
tekstem dotycz¹cym marketów w
Wêgorzynie. W imieniu klubu
Wspólna Sprawa pragnê oznajmiæ, i¿ wszyscy jego cz³onkowie
s¹ za powstaniem wielkopowierzchniowego sklepu w Wêgorzynie. Autor tekstu celowo wybra³ taki akurat temat, aby sk³óciæ

mieszkañców Wêgorzyna na przysz³e wybory. Odnoœnie szanownego
Pana Zbigniewa Gutkowskiego,
mo¿e mnie pamiêæ zawodzi, ale z
tego co pamiêtam, to Pan Gutkowski nie zawsze otwiera³ aptekê w dni
wolne od pracy, a mo¿e tylko mi nie
otwiera³? nie wiem! Kilka lat temu
Pan Gutkowski opisa³ mnie i mój
sklep TOP za to, ¿e sklep by³ otwarty w drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia (art. „13 pampers” lub coœ
podobnego), po jakimœ czasie Pan
Gutkowski przyszed³ do mnie przeprosi³ za ten art., powiedzia³ mi cyt:
„…niewa¿ne co o tobie pisz¹, wa¿ne ¿eby pisali…” i drugi cyt.
„…zdrowa konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodzi³a…” - œwiête
s³owa Panie Zbigniewie. Jako katolik jest mi przykro z nieszczêœcia
Pana Gutkowskiego, ale jego k³opoty wynikaj¹ raczej z tego, i¿ nie
mo¿e on odnaleŸæ siê w czasach
zdrowej konkurencji (a co by by³o
gdyby w Wêgorzynie by³o tyle aptek co sklepów spo¿ywczych?). S¹dzê, ¿e gdy powstanie market na
pewno któryœ sklep przestanie istnieæ i powstanie kolejna apteka,
kolejny PUB itd. Wszyscy cieszymy
siê z nowej apteki w Wêgorzynie
(mo¿na powiedzieæ ¿e modliliœmy
siê o ni¹ w kampanii wyborczej) i
wszyscy czekamy na market w Wêgorzynie, na dowód tego i¿ moje
s³owa mówi¹ prawd¹ pragnê przytoczyæ fakt, i¿ czeœæ lokalnych
przedsiêbiorców ju¿ zaczyna siê
przebran¿awiaæ. Autor tekstów E
H? (dlaczego boi siê podaæ nazwisko? czy¿by jego tekst zawiera³
same k³amstwa?) rozczula siê nad
losem jednego z aptekarzy, ale ju¿

nie interesuje go los wielu innych
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w
gminie Wêgorzyno. Jakiœ czas temu
EH napisa³, ¿e wystawiam faktury
do Urzêdu – tak zgadza siê, tylko ¿e
prawda jest taka, i¿ Urz¹d zaopatrywa³ siê (kawa, chemia, napoje, paluszki, itp.) w moim sklepie TOP ju¿
w czasach rz¹dów Pana Konarskiego i w tym czasie nikomu to nie przeszkadza³o. Zapomnia³ EH dodaæ, i¿
Przewodnicz¹ca Rady KuŸmiñska
przynosi³a w tym roku faktury za paliwo, które Urz¹d u niej kupowa³, a
Radna Kwiatkowska zaprasza Radnych na obiadki i póŸniej maszeruje
do Urzêdu z faktur¹ za nie. Wiadomo,
swój swego broni. Jestem pewien, ¿e
cz³owiek pokroju EH zrobi i napisze
wszystko, aby Brodziñski wróci³ na
fotel burmistrza (i co wtedy siê stanie
- pozostanie tylko jedna apteka pana
Gutkowskiego?). My klub Wspólna
Sprawa nie zgadzamy siê, ¿eby ludzie
pokroju Brodziñskiego, KuŸmiñskiej, Piotrowskiego rz¹dzili nasz¹
gmin¹, poniewa¿ Gra¿yna Karpowicz nie jest bez wad, ale pracuje
dla dobra zwyk³ych ludzi. Dlaczego
pan Brodziñski nie postara³ siê o
konkurencyjna aptekê w czasie, gdy
rz¹dzi³ i mia³ wiêkszoœæ w Radzie?
Czy¿by dlatego, ¿e jego kolega
Zbigniew Gutkowski ma aptekê?
Dlaczego Brodziñski nie postara³
siê o wielki market w Wêgorzynie?
Ano dlatego, i¿ wie ¿e bêdzie to
zawsze temat wyborczy i powie (napisze), ¿e Karpowicz i Radni tego
nie zrobili! W dzisiejszych czasach
nikt nie jest w stanie zablokowaæ
czegokolwiek, a tym bardziej zablokowaæ market. Ludzie nie dajmy
siê zwariowaæ, œwiat nie koñczy siê

na aptekach i sklepach spo¿ywczych. Bêdzie market w Wêgorzynie to wtedy powstan¹ kolejne apteki, PUB-y, tartaki itd.
Handlowcy pozostan¹, lokale
handlowe pozostan¹, zmieni¹ siê
tylko towary handlowe. Nic siê
nie zmieni, takie s¹ prawa rynku,
ten co sprzedawa³ chleb bêdzie
sprzedawa³ buty itd. Przyjdzie
chêtny kupi dzia³kê i buduje to na
co ma ochotê (sprawdzi³em w
Urzêdzie i markety umiejscowione s¹ w nowym studium w miejscu ko³o obwodnicy i cmentarza,
czyli nie potwierdza siê k³amstwo, ¿e ktoœ blokuje markety).
Szanowni mieszkañcy Wêgorzyna „Oni” k³ami¹ - robi¹ to specjalnie na wybory, pewnie nie
dadz¹ absolutorium Pani Karpowicz, bo za du¿o zrobi³a - jest apteka, bêdzie gaz i blok mieszkalny w przysz³ym roku. „Oni” szykuj¹ siê na wybory. Market jak
ma byæ to bêdzie i nikt tego nie
zablokuje. Nie pozwólcie aby
„Oni” zrobili z Wêgorzynem to,
co zrobili ze Spart¹ Wêgorzyno!
Radny Cz³onek Klubu
Wspólna Sprawa Tomasz
Mielcarek
PS . Pytanie do pana Brodziñskiego od mieszkañców Wêgorzyna za poœrednictwem Radnego Mielcarka - dlaczego Pañscy
Radni nie pozwalaj¹ cz³onkom
Klubu Wspólna Sprawa byæ w
komisjach? Chcielibyœmy poinformowaæ Pana i szanownych
Radnych Panu przychylnych, i¿
nie daj¹c nam szansy wspólnie
rz¹dziæ, bierzecie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za rz¹dy w tej kadencji.
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Urz¹dzenia
nadawczo-przesy³owe
na Zielonej
(£OBEZ) Burmistrz £obza poinformowa³ o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego koñcz¹cej postêpowanie dla inwestycji „budowa stacji
bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci ERA
(BTS 33883 £obez) na istniej¹cej
wie¿y kratowej Polkomtel S.A., zlokalizowanej na terenie dzia³ki nr 85/
6 przy ul. Zielonej w £obzie, pole-

gaj¹ca na monta¿u urz¹dzeñ nadawczo-przesy³owych i instalacji elektroenergetycznej, posadowieniu
kontenera technologicznego”, w
granicach dzia³ki o nr ewid. 85/6
po³o¿onej w obrêbie nr 1 miasta
£obez. Decyzja wydana zosta³a 26
listopada br. Informacje i materia³y
dotycz¹ce wydanej decyzji znajduj¹
siê w siedzibie urzêdu miejskiego w
£obzie.
(r)

OŒWIADCZENIE
W zwi¹zku z oskar¿eniami,
pomówieniami i oszczerstwami,
jakie pada³y pod moim adresem w
dniu 01.12.2007 r. na spotkaniu w
sprawie LKS SPARTA, oœwiadczam, i¿ nie pisa³am ¿adnych pism

do Prokuratury ani na sponsora
klubu, ani te¿ na ¿adn¹ z Aptek.
Wêgorzyno, dn.03.12.2007 r.
Z powa¿aniem Monika
KuŸmiñska Przewodnicz¹ca
RM w Wêgorzynie

URZ¥D MIEJSKI W DOBREJ ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541, e-mail: burmistrz@dobragmina.pl

Burmistrz Dobrej og³asza nabór na
wolne stanowisko urzêdnicze starszy
referent ds. ksiêgowoœci bud¿etowej
1. Wymagania niezbêdne:
• obywatelstwo polskie
• pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzystanie w pe³ni z praw
publicznych
• niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione umyœlnie
• stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na wolnym stanowisku
• wykszta³cenie min. œrednie ekonomiczne
• minimalny sta¿ pracy w ksiêgowoœci 2 lata
2. Wymagania dodatkowe:
• znajomoœæ obowi¹zuj¹cych przepisów z zakresu rachunkowoœci, finansów
publicznych i sprawozdawczoœci bud¿etowej
• znajomoœæ pracy w administracji,
• znajomoœæ przepisów KPA.
3. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku inspektor ds. ksiêgowoœci
bud¿etowej
• prowadzenie pe³nej ksiêgowoœci Urzêdu Miejskiego oraz Gminy
• sporz¹dzanie okresowych sprawozdañ bud¿etowych i statystycznych
• prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
4. Wymagane dokumenty:
• ¿yciorys zawodowy(CV)
• list motywacyjny
• zaœwiadczenie o niekaralanoœci – druk zapytania dostêpny na bip dobragmina.pl
• kserokopie œwiadectw pracy
• kserokopie zaœwiadczeñ o ukoñczonych kursach,
• dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie
• Zaœwiadczenie lekarskie
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie Urzêdu
Miejskiego ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, w sekretariacie lub poczt¹ na adres
Urzêdu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Ksiêgowoœæ bud¿etowa,
do dnia 17.12.2007r do godz 15.00. Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej
okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny byæ opatrzone klauzul¹: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustaw¹ z dn.
22.03.1999 o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593
z póŸniejszymi zmianami).
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek Dobra,2007.12.03

tygodnik ³obeski 4.12.2007 r.

Dobra, dn.27.11.2007r. OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej Og³asza pierwszy ustny
przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- dzia³ka budowlana, niezabudowana, nieuzbrojona, przeznaczona w
SUiKZP miasta Dobra- strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami, po³o¿ona przy ulicy 3 Maja w Dobrej, w ewidencji gruntów oznaczona
numerem - 515 - ksiêgi wieczystej brak
- dzia³ka rolna niezabudowana, uzbrojenie niepe³ne, przeznaczona w
SUiKZP miasta Dobra –strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,grunt wpisany do rejestru zabytków pod nr 81 – Stare Miasto, po³o¿ona
przy ulicy Bohaterów Westerplatte, w Dobrej, oznaczona numerem 360.
obrêb Dobra – ksiêga wieczysta nr 31134.
Wytyczne Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla zagospodarowania dzia³ki nr 360, przy ulicy Boh. Westerplatte podlegaj¹cej sprzeda¿y:
- nowa zabudowa powinna byæ realizowana zgodnie z historyczn¹
lini¹ zabudowy, któr¹ wyznaczaj¹ budynki zlokalizowane przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 7,12,14,15, dopuszcza siê zabudowê dwukondygnacyjn¹ z wysokim dwuspadowym dachem, kalenic¹ usytuowan¹ równolegle do ulicy Bohaterów Westerplatte, elewacja frontowa budynku
powinna nawi¹zywaæ stylem charakterem do historycznych budynków
miasta Dobra poprzez zastosowanie elementów architektury takich jak:
nietypowa stolarka okienna i drzwiowa, detal architektoniczny typu:
opaski okienne i drzwiowe, gzymsy miêdzykondygnacyjne itp.
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w wysokoœci 22%
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu:
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 20 grudnia 2007 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu 28 grudnia 2007r, rozpoczêcie o godzinie 1100 w
pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Poszukujê osoby, która zawiezie
wózkiem inwalidzkim Przemka Kmetyka na rehabilitacjê z ul. Budowlanej na ul. Spokojn¹ w godzinach 910 za odp³atnoœci¹. Tel. 505 089 583
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
n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
n Skupujê butelki szklane - ró¿ne,
odbiór na miejscu. Tel. 507 082 913
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.

NAUKA
n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a œrednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

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

MIESZKANIA

£obez
n Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym, 4 pokoje,
80 mkw + gara¿, czêœciowo umeblowany. 022 775 10 85, 00 49 17
06 38 21 53.
n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

Gryfice
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region
n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchni¹,
³azienk¹ i przedpokojem o ³¹cznej
pow. 46mkw. oraz dzia³kê o obszarze
727mkw. w miejscowoœci Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. £¹czna
cena 50 000 z³. Tel. 0 698 423 512.

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam samochód ¯UK A 11B.
Cena do uzgodnienia. ZUBiK Resko. Tel. 091 395 14 03.
n Sprzedam samochód Volkswagen Golf III Turbo Disel 1,9 rocznik
1993, stan bardzo dobry, gara¿owany. Cena 6800 z³ (do uzgodnienia).
Tel. 781 464 797.

PRACA

£obez
n Mam 36 lat, posiadam kategorie
prawa jazdy: A, B, C, BE, CE, T,
œwiadectwo kwalifikacji, uprawnienia na wszystkie rodzaje wózków
wid³owych. Podejmê pracê - najchêtniej jako kierowca. Tel. 503 419 657.

Gryfice
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
n Sprzedam w £obzie po³owê domu
bliŸniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel 695
985 673.
n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Gryfice
n Sprzedam dom w Gryficach o powierzchni 78 mkw + gara¿ na dzia³ce
o powierzchni 289 mkw, ogrzewanie
gazowe, ciep³a woda. Do morza 22
km. Cena 190 tys. z³. Tel. 692 431
153, 091 384 64 41, 091 384 19 76.
n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz i pom. strychowe. Dzia³ka ok 300 mkw. Cena do
uzgodnienia Tel. 798 832 679.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Œwidwin
n Wydzier¿awiê halê w Po³czynie
Zdroju 1000 mkw. wszystkie media,
dobry dojazd, mo¿liwoœæ sprzeda¿y. Tel. 694 821 461

Region
n Poszukujê lokali handlowych w centrach miast: £obez, Œwidwin, Drawsko
Pom., Gryfice i miastach powy¿ej 10
tys mieszkañców. Tel. 693 417 398.
n Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokoi, kuchnia,
2 ³azienki. Tel. 0 667 677 798.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

US£UGI

£obez
n Malowanie, szpachlowanie, regipsy, prace wykoñczeniowe. Tel.
661 721 003.
n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

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

Œwidwin
n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.

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

WSU Wierzchowo wygrywa na parkiecie w £obzie
(£OBEZ – WIERZCHOWO)
W miniony weekend, na parkiecie
³obeskiej hali sportowej ponownie pojawili siê unihokeiœci z
Wierzchowa (powiat drawski),
goœcinnie wykorzystuj¹cy ³obeski
obiekt. Rozegrali dwa mecze ligowe z Or³em ¯agañ.
Mecze rozegrano w obecnoœci
coraz wiêkszej liczby sympatyków
sportów halowych. Pierwszy odby³
siê w sobotê, o godzinie 18.00, i by³
zaliczany jako V kolejka I ligi unihokeja juniorów starszych.
Gospodarz - Wierzchowska
Szkó³ka Unihokeja (lider grupy A)
podejmowa³a, zajmuj¹cego III
miejsce, Or³a ¯agañ. Ju¿ od pocz¹tku meczu by³o widaæ, ¿e dru¿yna z
¯agania przyjecha³a z zamiarem
odebrania punktów liderowi. Zawodnicy Or³a biegali do ka¿dej pi³eczki, podwajali w ataku, czêsto
graj¹c z pierwszej pi³eczki. Niemniej w 11 minucie to Damian Kozicki wyprowadza zespó³ z Wierzchowa na prowadzenie 1-0. Pó³tora
minuty póŸniej ten sam zawodnik
cudownie zagrywa pi³eczkê przed
bramkê, gdzie doskonale ustawiony
Krystian Kie³bik podwy¿sza na 2-0.
Dwie minuty póŸniej zawodnicy z
¯agania zdobywaj¹ kontaktowego
gola. OdpowiedŸ WSU jest natychmiastowa! 15 sekund póŸniej Maciej Duda podwy¿sza na 3-1, a na
minutê przed koñcem pierwszej tercji Mateusz Czerepaniak w swoim
stylu zdobywa gola, koñcz¹c tercjê
wynikiem 4-1 dla wierzchowian.
Drug¹ tercjê WSU rozpoczyna
bardzo dobrze; Micha³ Michalski
przepiêknym strza³em podwy¿sza
na 5-1 dla WSU. W 27 min. goœcie
zdobywaj¹ drugiego gola, a w 28
min. trzeciego. W obozie Wierzchowa zrobi³o siê nerwowo. W 31 min.
Maciej Duda zdobywa ostatniego
gola dla WSU, które ostatecznie
wygra³o 6-4 i zdoby³o dwa punkty.
Trener Piotr Augustyniak powiedzia³ po meczu: - Musimy wieczorem przeprowadziæ szczegó³ow¹
analizê tego spotkania, wyci¹gn¹æ
wnioski, przestawiæ zespó³ i zagraæ
jutro zupe³nie inaczej!
Tak te¿ siê sta³o. VI kolejka rozpoczê³a siê w niedzielny poranek.
Od pocz¹tku ogl¹damy koncertow¹
grê wierzchowskiej dru¿yny. To
zupe³nie inny zespó³, ni¿ dnia poprzedniego. Sk³adne akcje, agresja
w odbiorze pi³eczki i pomys³owoœæ
na jej rozgrywanie pokaza³y prawdziwe oblicze tej dru¿yny. W I tercji
gole zdobywali: debiutuj¹cy Przemys³aw Dereñ, Maciej Duda oraz
Micha³ Michalski. Po pierwszych

20 minutach jest 3-0. II tercja koñczy siê takim samym wynikiem, po
golach: Macieja Idziaka, Damiana
Kozickiego i Jakuba Horynia. W III
tercji cztery gole dok³adaj¹: Cezary
Ostrowski (2), Maciej Duda i Mateusz Czerepaniak. Zawodnicy z
¯agania zdobyli pierwszego gola
dopiero w 56 min. meczu. W ostatniej minucie spotkania do³o¿yli
jeszcze dwa, ale to tyle, co mogli
zdobyæ tego dnia. Mecz zakoñczy³
siê wynikiem 10-3 dla WSU, która
umocni³a siê na pozycji lidera.
Kolejne dwie kolejki odbêd¹ siê
w styczniu, a przeciwnikiem WSU
Wierzchowo bêdzie Absolwent Siedlec. Meczami z zespo³em z Siedlec
WSU zakoñczy rozgrywki ligowe w
³obeskiej hali, bo pozosta³e bêdzie
rozgrywaæ na wyjazdach.
(r)

Piotr Augustyniak polubi³ £obez.
Ma 35 lat, jest nauczycielem wychowania fizycznego w Wierzchowie, trener
reprezentacji Polski Juniorek U-19,
trener i opiekun WSU Wierzchowo.

RUSZY£Y ROZGRYWKI
IV DOBERSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PI£KI 2007
Termin I - 2.12.2007r.
NIED•WIADKI Dobra - YAMAYCA Dobropole
DRAGON Krzemienna - OLBOJE Nowogard
OSOWO - LZS OSTRZYCA
GALAKTIKOS Dobra – DOBROPOLE
¯YWCZYK Bienice NIED•WIADKI Dobra - DRAGON Krzemienna
OLBOJE Nowogard – OSOWO
LZS OSTRZYCA - GALAKTIKOS Dobra
¯YWCZYK Bienice – DOBROPOLE
YAMAYCA Dobropole Mecze pkt.
bramki
NIED•WIADKI Dobra
2
6
11:0
GALAKTIKOS Dobra
2
6
11:3
OLBOJE Nowogard
2
4
7:2
DOBROPOLE
2
3
11:6
OSOWO
2
1
2:7
LZS OSTRZYCA
2
1
2:7
DRAGON Krzemienna
2
1
1:5
YAMAYCA Dobropole
1
0
0:7
¯YWCZYK Bienice
1
0
1:9

7:0
1:1
1:1
5:2
pauza
4:0
6:1
1:6
1:9
pauza

Liderzy bramek:
10 – Padziñski Damian (NIED•WIADKI Dobra),
6 – Dzierbicki Damian (DOBROPOLE),
5 – Borowik B³a¿ej (OLBOJE Nowogard),
3 – Kamiñski Emilian (GALAKTIKOS Dobra), Kieruzel Krzysztof
(GALAKTIKOS Dobra).
Termin II 9.12.2007r.
DRAGON Krzemienna - OSOWO
11.00
GALAKTIKOS Dobra - ¯YWCZYK Bienice
11.25
LZS OSTRZYCA – DOBROPOLE
11.50
DRAGON Krzemienna - YAMAYCA Dobropole
12.15
OLBOJE Nowogard pauza
OLBOJE Nowogard – DOBROPOLE
12.40
GALAKTIKOS Dobra - NIED•WIADKI Dobra
13.05
¯YWCZYK Bienice - YAMAYCA Dobropole
13.30
NIED•WIADKI Dobra – OSOWO
13.55
LZS OSTRZYCA pauza
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Sarmata drugi, Œwiatowid pi¹ty, Radovia dziewi¹ta
(CHOCIWEL) W dniu 1.12.
2007 r. w Hali WidowiskowoSportowej w Chociwlu rozegrany
zosta³ halowy turniej pi³ki no¿nej
o Puchar Burmistrza Chociwla.
Organizatorzy zaprosili 10 dru¿yn: Pogoñ Szczecin, Hutnik Szczecin (dwie dru¿yny), Piast Chociwel
(dwie dru¿yny), Sarmata Dobra,
Œwiatowid £obez, Radovia Radowo
Ma³e, Ina Iñsko (dwie dru¿yny).
Niestety nie dojecha³a dru¿yna
czwartoligowej Pogoni Szczecin.
Patronat medialny imprezy obj¹³
Ligowiec.net. Turniej rozpocz¹³ kilkoma s³owami organizator turnieju
pan Janusz Skrobiñski, potem nast¹pi³o losowanie grup. Mecze rozgrywane by³y „raz po 12 minut” i z grup
awansowaæ mia³y po dwie najlepsze
dru¿yny. Ca³e zawody prowadzili
sêdziowie ze Stargardu.
I tak w grupie I zagrali: Hutnik
Szczecin I, Œwiatowid £obez, Piast
Chociwel I, Sarmata Dobra, Ina Iñsko I;
w grupie II: Piast Chociwel II,
Ina Iñsko I, Hutnik Szczecin II,
Radovia Radowo Ma³e.

A o to wyniki z poszczególnych
grup:
Gr. I
Hutnik I 2:0 Œwiatowd
Piast I 0:1 Sarmata
Ina II 0:2 Hutnik I
Piast I 0:2 Œwiatowid
Sarmata 3:0 Ina II
Piast I 0:0 Hutnik I
Sarmata 2:0 Œwiatowid
Piast I 1:0 Ina II
Sarmata 1:0 Hutnik I
Ina II 1:2 Œwiatowid
Gr. II
Past II 1:2 Ina I
Hutnik II 3:0 Radovia
Piast II 3:2 Radovia
Ina I 0:3 Hutnik II
Piast II 0:3 Hutnik II
Ina I 6: Radovia
Do pó³fina³u z grupy pierwszej
zakwalifikowa³y siê dru¿yny Sarmaty i Hutnika I, a z grupy drugiej
dru¿yny Piasta II i Hutnika II.
Mecze pó³fina³owe:
Sarmata Dobra 0:0 Piast Chociwel II - karne 3:2.
Hutnik Szczecin II 1:1 Hutnik
Szczecin I - karne 5:4.

Mistrzostwa w Halowej Pi³ce
No¿nej Oldbojów
W Hali Sportowo - Widowiskowej w £obzie odbêd¹ siê w dniu 8
grudnia 2007 r. o godz. 9.30 Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Halowej Pi³ce

No¿nej Oldbojów. Udzia³ wezm¹ 5osobowe dru¿yny ze Szczecina,
Koszalina, Ko³obrzegu, Wa³cza,
Bia³ogardu, Œwidwina, Iñska, Krosina i £obza. Zapraszamy.
(r)

Mecz o 3 miejsce:
Piast Chociwel II 1:0 Hutnik
Szczecin I.
Mecz o 1 miejsce:
Sarmata Dobra 1:3 Hutnik
Szczecin II.
Puchary zosta³y wrêczone przez
pani¹ burmistrz Chociwla Ewê Ludwiñsk¹. Podsumowuj¹c - w turnieju nie zabrak³o niczego; strza³ów na
bramkê, s³upków, poprzeczek, niewykorzystanych szans i œmiesznych
sytuacji. Nastêpny turniej jest za-

planowany na 5 stycznia 2008 roku,
równie¿ w Chociwlu.
(dd)
A o to ogólna klasyfikacja:
1. Hutnik Szczecin II
2. Sarmata Dobra
3. Piast Chociwel II
4. Hutnik Szczecin I
5. Œwiatowid £obez
6. Ina Iñsko I
7. Piast Chociwel I
8. Ina Iñsko II
9. Radovia Radowo Ma³e

Siatkówka: za nami 6 i 7 kolejka SALPS

Wci¹¿ niepokonani
(£OBEZ-SZCZECIN)
W
ostatnich dwóch tygodniach rozegraliœmy kolejne spotkania w
Szczeciñskiej Amatorskiej Lidze
Pi³ki Siatkowej.
20 listopada br. zmierzyliœmy siê
po raz kolejny z dru¿yn¹ Megawat. W
rewan¿u po raz kolejny nie pozostawiliœmy naszym rywalom ¿adnych
z³udzeñ, kto jest dru¿yn¹ o klasê
lepsz¹. Wygraliœmy ten mecz 3-0, w
setach do 18, 19 i 20. W tym meczu
wyst¹piliœmy w podstawowym sk³adzie, czyli: Pawe³ Rorata, £ukasz,
Kowalewski Grzegorz Kowalczyk,
Rafa³ Szyliñski, Mateusz Witas, Leszek Schmach i Marcin Mê¿yñski.
Mecz bez historii, nasze zwyciêstwo
ani przez chwilê nie by³o zagro¿one.
Gorzej by³o ju¿ w nastêpnym
meczu rewan¿owym ze Stra¿¹ Po¿arn¹, z któr¹ - przypomnê - bez ¿adnych problemów uporaliœmy siê w
pierwszej rundzie rozgrywek naszej
grupy. W rewan¿u zobaczyliœmy ju¿
ca³kiem inn¹ dru¿ynê stra¿aków,
wzmocnion¹ 3 graczami, walcz¹c¹ w
polu i pope³niaj¹c¹ ma³o b³êdów. My
natomiast pojechaliœmy na ten mecz
bez trzech podstawowych graczy i po
raz pierwszy w tych rozgrywkach
mieliœmy spore problemy z wygraniem, choæ nasi zmiennicy spisali siê
bardzo dobrze.

Pierwszy set, bardzo zaciêty,
wygraliœmy do 22. W drugim by³o
ju¿ bardzo gor¹co; przegrywaliœmy 16-9 i 18-11, ale pokazaliœmy,
¿e potrafimy walczyæ. Przy stanie
24-22 dla przeciwnika, przy naszej zagrywce zdobyliœmy 4 pkt.
dziêki bardzo dobrej obronie i
œwietnym blokom Tomka Boguckiego, wygrywaj¹c tym samym
drugiego seta 26-24. Kolejny set
bez historii; od pocz¹tku dobra i
konsekwentna gra i set wygrany do
20 i ca³y mecz 3-0.
Warto podkreœliæ w tym meczu
bardzo dobr¹ grê naszego rozgrywaj¹cego Paw³a Roraty, który bardzo
czêsto gubi³ blok i rzuca³ pi³ki na
pojedynczy blok. Zagraliœmy w nastêpuj¹cym sk³adzie: Tomasz Bogucki, Piotr Kordyl, £ukasz Kowalewski, Pawe³ Rorata, Leszek
Schmach i Marcin Mê¿yñski. Tym
samy prowadzimy w grupie A III ligi
z kompletem zwyciêstw i bilansem
setów 21-0.
Do koñca grudnia rozegramy
jeszcze 3 mecze w grupie A. Od pocz¹tku roku rozpoczynamy rundê fina³ow¹, w której zagra 9 najlepszych
zespo³ów z 3 grup 6-zespo³owych III
ligi SALPS i tam rozegra siê walka o
dwa miejsca premiowane awansem
do II ligi.
£ukasz Kowalewski
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KO£O AMNESTY INTERNATIONAL PRZY LICEUM W RESKU
(RESKO)
Z
inicjatywy
uczniów LO w Resku i przy wsparciu Starostwa Powiatowego w
£obzie, na pocz¹tku paŸdziernika
br. powo³ano do ¿ycia Szkolne Ko³o
Amnesty International.
AI jest miêdzynarodow¹ organizacj¹, która podejmuje dzia³ania
zmierzaj¹ce do przeciwstawiania siê
powa¿nym naruszeniom prawa ka¿dego cz³owieka do fizycznej i psychicznej integralnoœci, do wolnoœci
sumienia i wypowiedzi, oraz do traktowania wolnego od dyskryminacji.
Dzia³ania te prowadzone s¹ w szerszym kontekœcie promowania wszystkich praw cz³owieka. Nasza szko³a za
spraw¹ opiekuna Ko³a, p. Agaty Popielarz, cz³onka AI, zosta³a zarejestrowana w warszawskim rejestrze szkó³
wspó³pracuj¹cych z t¹ organizacj¹.
Opracowany grant starostwa zawiera³
cele, kalendarz dzia³añ w ramach
Ko³a. Po spotkaniu organizacyjnym i
wyborze w³adz, rozpoczêliœmy w³aœciw¹ pracê.
Wziêliœmy udzia³ w ogólnopolskim plastycznym konkursie „UE a
walka z dyskryminacj¹”, nawi¹zaliœmy wspó³pracê z nauczycielk¹ Gimnazjum w Resku p. Alicj¹ Paw³owsk¹,
nauczycielk¹ WOS-u. Chcemy wspólnie z naszymi kolegami podejmowaæ

ró¿ne dzia³ania, zachêcaæ do pracy na
rzecz innych.
W œrodê 28 listopada przeprowadziliœmy wœród uczniów i pracowników szko³y akcjê UNICEF Polska pomocy dzieciom w Etiopii. Zbieraliœmy
fundusze na zakup leków i specjalnych od¿ywek dla skrajnie niedo¿ywionych dzieci. Podczas zbiórki podkreœlaliœmy, ¿e w Etiopii ka¿dego wieczora miliony dzieci k³ad¹ siê spaæ
g³odne. Wielu z nich nie dane bêdzie
siê ju¿ obudziæ. O pomoc dla nich
apeluje znany aktor, Artur ¯mijewski,
nowo powo³any Ambasador Dobrej
Woli UNICEF.
Ka¿dy móg³ wesprzeæ nasze dzia³ania wrzucaj¹c pieni¹dze do specjalnych puszek. W efekcie jednodniowej
zbiórki zebraliœmy ponad 100 z³otych,
które przeœlemy na specjalne konto
UNICEF. Na korytarzu szkolnym
cz³onkowie AI zawiesili plakaty promuj¹ce akcjê. Nie spodziewaliœmy siê
takiej szczodroœci ze strony spo³ecznoœci szkolnej, za co dziêkujemy.
Nie jest to nasze ostatnie dzia³anie. Otó¿ w pi¹tek, 7 grudnia odbêdzie
siê w naszej szkole „Maraton Pisania
Listów”. Jest to Pilna Akcja AI zwi¹zana z 10 grudnia – Miêdzynarodowym Dniem Praw Cz³owieka i wczeœniejszym Miêdzynarodowym Dniem
Praw Dziecka. Do tej akcji przygoto-

wujemy siê merytorycznie i logistycznie ju¿ od dawna, otrzymaliœmy
wsparcie finansowe ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Resko, p. Arkadiusza Czerwiñskiego, za co bardzo
dziêkujemy. Mamy nadziejê na wsparcie ze strony Wydzia³u Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w
£obzie.
„Maraton Pisania Listów” jest
wydarzeniem organizowanym corocznie, polega na ca³odobowym pisaniu listów (my ograniczymy siê do
pi¹tku), w obronie konkretnych osób,
których prawa zosta³y z³amane b¹dŸ
naruszone. Listy kierowane bêd¹ do

przedstawicieli najwy¿szych w³adz w
pañstwach, gdzie owo naruszenie
mia³o miejsce. W tym roku „Maraton”
poœwiêcony bêdzie kobietom – ofiarom przemocy domowej, obroñczyniom praw cz³owieka, ofiarom przemocy w konfliktach zbrojnych czy
handlu ludŸmi.
W ostatnim Maratonie wziê³o
udzia³ 40 krajów. Napisano co najmniej
114617 listów, z czego 21897 w Polsce.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do odwiedzenia naszej szko³y i
wziêcia udzia³u w „Maratonie Pisania Listów”.
Cz³onkowie Szkolnego Ko³a AI

DOBROSTAN ZWIERZ¥T
Dobrostan zwierz¹t uznawany jest
za jedn¹ z wartoœci europejskich. Poziom œwiadomoœci wœród cz³onków
Wspólnoty jest wysoki, jednak¿e warto przypomnieæ, na czym polega i jakie
korzyœci mo¿e osi¹gn¹æ rolnik, przestrzegaj¹c zasad odpowiedniego
utrzymywania zwierz¹t w gospodarstwie
Przez dobrostan zwierz¹t nale¿y
rozumieæ ich stan zdrowia, wynikaj¹cy z dba³oœci o potrzeby fizyczne biologiczne oraz psychiczne.
Na czynniki dobrostanu sk³ada siê
tzw. „piêæ wolnoœci”:
– zwierzêta powinny byæ wolne
od g³odu i pragnienia poprzez zapewnienie œwie¿ej wody i paszy pokrywaj¹cych zapotrzebowanie w zakresie
wzrostu, zdrowotnoœci i ¿ywotnoœci;
– wolne od dyskomfortu poprzez
zabezpieczenie wygodnej powierzchni do wypoczynku i mo¿liwoœci schronienia oraz zapewnienie optymalnych
warunków œrodowiska;
– wolne od bólu, urazów i chorób poprzez zapewnienie prewencji,
profilaktyki, szybkiej diagnostyki i
odpowiedniego leczenia;
– wolne od strachu i stresu poprzez
eliminacje czynników stresogennych,

– zdolne do wyra¿ania normalnego behawioru poprzez zapewnienie
odpowiedniej przestrzeni ¿yciowej i
sk³adu socjalnego w grupie.
Zasady przestrzegania dobrostanu
okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie minimalnych
wymagañ utrzymywania poszczególnych gatunków zwierz¹t gospodarskich.
Poni¿ej przedstawiono ogólne
wymogi dotycz¹ce wszystkich gatunków zwierz¹t:
1. Zwierzêtom gospodarskim nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ opiekê,
w³aœciwe warunki utrzymania, nieszkodliwe dla ich zdrowia oraz swobodê ruchów, a w szczególnoœci mo¿liwoœæ swobodnego k³adzenia siê, wstawania i le¿enia. Nale¿y tak¿e umo¿liwiæ kontakt wzrokowy z innymi zwierzêtami.
W pomieszczeniach inwentarskich
powinno znajdowaæ siê odpowiednie,
dostosowane do gatunku utrzymywanych zwierz¹t, oœwietlenie sztuczne
b¹dŸ zapewniony dostêp do œwiat³a
dziennego.
2. Zwierzêta gospodarskie powinny
byæ dogl¹dane przynajmniej raz dziennie.

3. Pomieszczenia, w którym
utrzymywane s¹ zwierzêta oraz ich
wyposa¿enie i sprzêt powinny byæ
wykonane z materia³ów nieszkodliwych dla zdrowia zwierz¹t oraz daj¹cych siê ³atwo czyœciæ i dezynfekowaæ.
Wyposa¿enie i sprzêt s³u¿¹ce do karmienia i pojenia nale¿y umieszczaæ w
takich miejscach, aby jak najbardziej
ograniczyæ mo¿liwoœæ zanieczyszczenia paszy lub wody, a jednoczeœnie
¿eby zwierzêta mia³y do nich ³atwy
dostêp. Wszelkie usterki nale¿y usuwaæ na bie¿¹co.
4. Odchody oraz niedojedzone
resztki paszy powinny byæ sprz¹tane tak czêsto, ¿eby unikn¹æ nieprzyjemnych zapachów oraz zapobiec
zanieczyszczeniu paszy lub wody i
zabezpieczyæ je przed muchami i
gryzoniami.
5. Pod³oga w pomieszczeniach
inwentarskich musi byæ utwardzona,
stabilna, równa oraz g³adka, ale nie
œliska.
6. W pomieszczeniach dla zwierz¹t nale¿y zadbaæ, aby temperatura,
wzglêdna wilgotnoœæ powietrza, stê¿enie gazów oraz stopieñ zapylenia by³y
na odpowiednim poziomie, nieszkodliwym dla zwierz¹t. Je¿eli w pomieszczeniach znajduje siê mechaniczny lub
automatyczny system wentylacji, powinien on byæ po³¹czony z systemem
alarmowym, sygnalizuj¹cym awariê
systemu wentylacji lub z systemem
wentylacji awaryjnej.
7. Instalacja elektryczna powin-

na byæ wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
8. Zwierzêta powinny mieæ zapewniony sta³y dostêp do wody.
9. Karmienie zwierz¹t gospodarskich powinno siê odbywaæ co najmniej dwa razy dziennie (z wyj¹tkiem
trzody chlewnej). Pasze musz¹ byæ
dostosowane do gatunku zwierzêcia,
jego wieku, masy cia³a oraz potrzeb
fizjologicznych.
10. Wszystkim zwierzêtom chorym, rannym lub w stanie wskazuj¹cym
na chorobê nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ opiekê, a w razie koniecznoœci osobne pomieszczenia, pozwalaj¹ce na izolacjê.
Korzyœci dla rolnika
Nastawienie opinii publicznej do
zwierz¹t w ostatnim dziesiêcioleciu
zmieni³o siê doœæ wyraŸnie. Dawniej
konsumenci chcieli zapobiegaæ jedynie okrucieñstwu i cierpieniu zwierz¹t,
a obecnie sk³aniaj¹ siê do propagowania ich dobrego stanu zdrowia i przestrzegania podstawowych potrzeb.
Chêtniej te¿ siêgaj¹ po ¿ywnoœæ wyprodukowan¹ metodami ekologicznymi, a co za tym idzie, wyra¿aj¹ gotowoœæ zap³aty wy¿szej ceny za produkty pochodz¹ce z systemu produkcji,
który przestrzega zasad dobrostanu.
Dlatego te¿ warto zainwestowaæ w
taki system utrzymywania zwierz¹t,
który pozwoli im na godne ¿ycie, a
jednoczeœnie przyniesie rolnikowi
wymierne korzyœci.
(GAJA)
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terenu posesji dokona³ kradzie¿y przyczepki samochodowej, œrutownika,
p³uga, red³a i wanny. Straty w kwocie
1400 z³ poniós³ Eugeniusz Cz.

ALE COFKA
(£OBEZ) W dniu 23.11.2007r. ok.
godz. 06.45 w £obzie, na ul. H. Sawickiej, kieruj¹cy samochodem Fiat Tipo
Ireneusz M. nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci podczas wykonywania manewru cofania na poboczu drogi, w
wyniku czego uderzy³ w prawid³owo
zaparkowany samochód Ford powoduj¹c jego uszkodzenie.
TREGLODYCI W AKCJI
(PRUSINOWO) Nieustaleni sprawcy w okresie od godz. 17.00 dnia 21.11.br.
do godz. 8.15 dnia 23.11.2007 r. z terenu
posesji w Prusinowie, gm. £obez, dokonali kradzie¿y tregla o d³. 8,5 m wartoœci
935 z³ na szkodê Micha³a P.
KOLIZJA NA SKRZY¯OWANIU
(£OBEZ) W dniu 23.11.2007r. ok.
godz. 11.15 w £obzie, na skrzy¿owaniu
ul. H. Sawickiej – Drawska, kieruj¹cy
samochodem ciê¿arowym MAN Ludwik K. nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci podczas wykonywania manewru
skrêtu w prawo, w wyniku czego uderzy³ w prawid³owo wyprzedzaj¹cy go
samochód marki Fiat Palio, kierowany
przez Grzegorza S.
WYMUSI£ PIERWSZEÑSTWO
(RESKO) W dniu 23.11.2007r. w
Resku na ul. Stodólnej, oko³o godziny
15.45 kierowca Opla Kadeta wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu dla prawid³owo jad¹cego samochodu Opel Astra,
kierowanego przez Józefa H., w wyniku
zdarzenia uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
TY£ÓWKA
(£OBEZ) W dniu 24.11.2007 r.
oko³o godz. 18:15 w £obzie, na ul. A.
Krajowej, Przemys³aw H., kieruj¹c samochodem Ford Escort nie zachowa³
szybkoœci zapewniaj¹cej panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego uderzy³
w ty³ jad¹cego przed nim samochodu
VW Polo, kierowanego przez Gra¿ynê
W. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
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dem osobowym Citroen, na ³uku drogi
na œliskiej nawierzchni nie dostosowa³a
prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, wpad³a w poœlizg, zjecha³a do
rowu i uderzy³a w drzewo. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
CZO£ÓWKA
(£OBEZ) W dniu 26.11.2007r.
oko³o godz. 13:00 na drodze £obez –
Poradz Marcin K. kieruj¹cy samochodem osobowym Seat na ³uku drogi na
œliskiej nawierzchni nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze wpad³ w poœlizg i zderzy³ siê
czo³owo z samochodem ciê¿arowym
Daf, kierowanym przez Marka B.
Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
PODPALI£ DOM
(MO£DAWINEK)
W
dniu
26.11.2007r. oko³o godz. 08:00 w Mo³dawinku nieznany sprawca dokona³
zniszczenia budynku mieszkalnego
wartoœci 200 tys. z³otych, bêd¹cego w
trakcie remontu poprzez podpalenie go,
czym dzia³a³ na szkodê Jana B.
ALE COFKA
(RESKO) W dniu 26.11.2007r. o
godz. 9:50 w Resku na parkingu Szpitala
Miejskiego przy ul. Szpitalnej nieznany
kieruj¹cy samochodem, wykonuj¹c manewr cofania, uderzy³ w prawid³owo zaparkowany pojazd marki Fiat 126p nale¿¹cy do Wioletty G., po czym oddali³ siê z
miejsca kolizji. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
ŒLISKIE £UKI
(WÊGORZYNO) W dniu 26.11.
2007 r. oko³o godz. 11:50 w Wêgorzynie
na ul. Jagielloñskiej Robert J. kieruj¹cy samochodem osobowym Fiat Punto, na ³uku
drogi na œliskiej nawierzchni nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków
na drodze, wpad³ w poœlizg i zderzy³ siê
czo³owo z samochodem osobowym Hyundai H-100, kierowanym przez Mariana
M. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

BIEDRONECZKO, LEÆ DO NIEBA,
PRZYNIEŒ MI KAWA£EK... KURCZAKA
(£OBEZ) W dniu 25.11.2007r. o
godz. 12.50 w £obzie, przy ul. Segala,
na terenie sklepu „Biedronka” Jerzy I.
bez sta³ego miejsca zameldowania dokona³ kradzie¿y æwiartki kurczaka,
wartoœci 5,69 z³, na szkodê tego sklepu.

OB£OWI£ SIÊ
(DARGOMYŒL) W dniach od
30.10.br. do 25.11.br. w Dargomyœlu
nieznany sprawca, po uprzednim otworzeniu drzwi mieszkania na pasówkê,
dosta³ siê do wewn¹trz, sk¹d zabra³ w
celu przyw³aszczenia czajniki mosiê¿ne, trzy telefony, strzelbê myœliwsk¹ z
XVIII wieku, cztery œwieczniki, dwa
obrazy, 20 butelek wina, o ³¹cznej wartoœci 20.000 z³, na szkodê Janusza N.

ZDERZENIE
(WINNIKI) W dniu 25.11.2007r. o
godz. 7.55 na drodze k. 20 Winniki - Cieszyno Sylwia M. kieruj¹ca samochodem
marki VW Polo nie dostosowa³a prêdkoœci jazdy do panuj¹cych warunków drogowych, w wyniku czego zjecha³a na
przeciwleg³y pas ruchu doprowadzaj¹ce
do zderzenia z samochodem Opel Vectra
o kierowanym przez Micha³a Z.

WANDAL
(RESKO) Nieustalony sprawca w
okresie od 24.11.2007r. godz. 14.00 do
dnia 26.11.2007r. godz. 10.00 w Resku,
na ul. Bohaterów Warszawy, dokona³
uszkodzenia drzwi wejœciowych do
sklepu poprzez wybicie szyby oraz po³amanie elementu plastikowego drzwi
powoduj¹c straty w wysokoœci 500 z³ na
szkodê Joanny I.

WYRZUCONA NA £UKU
(£OBEZ) W dniu 26.11.2007r.
oko³o godz. 12:20, na drodze £obez –
Strzmiele Anna B. kieruj¹c samocho-

KRADN¥ NA POTÊGÊ
(£ABUÑ MA£Y) W okresie 23 28.11.2007 r. w godz. 18:00 – 09:00 w
£abuniu Ma³ym, nieznany sprawca z

UKRAD£ KO£A
(£OBEZ) W nocy z 28 na 29.11.
2007 r. w godz. 18.30-5.40 w £obzie,
przy ul. Hanki Sawickiej, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y dwóch kó³ z
samochodu marki Renault Megan, o
wartoœci 250 z³, na szkodê Artura K.
KARAMBOL
(RADOWO MA£E) W dniu
29.11. 2007 r. o godz. 09.25 w Radowie
Ma³ym, Adam B. kieruj¹c samochodem
marki Opel Corsa na ³uku drogi straci³
panowanie nad pojazdem uderzaj¹c w
przód samochodu marki Volvo, a nastêpnie w samochód Opel Astra.
BUSZUJ¥CY PO ALTANKACH
(£OBEZ) W okresie wrzeœnia br. w
£obzie, na terenie ogródków dzia³kowych „Dalno II”, nieznany sprawca, po
uprzednim wy³amaniu zabezpieczeñ
drzwi wejœciowych, dosta³ siê do wnêtrza altanki, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia drabinkê, radio samochodowe, sekator, wêdki o ³¹cznej wartoœci
370 z³, na szkodê Dawida M.
O LUSTERKO ZA BLISKO
(RESKO) W dniu 29.11.2007r. o
godz. 12.00, na drodze £osoœnica –
Resko, nieznany kieruj¹cy samochodem typu bus zjecha³ na przeciwleg³y
pas ruchu, uderzaj¹c lusterkiem w samochód marki Iveco, powoduj¹c jego
uszkodzenie.
BÊD¥ SIÊ MYÆ?
(£ABUÑ MA£Y) W okresie od
godz. 15.00 dnia 24.11.20078r, do

godz. 14.00 dnia 28.11.2007 r. w miejscowoœci £abuñ Ma³y nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y wanny ¿eliwnej
oraz garnka aluminiowego o pojemnoœci 120l o ³¹cznej wartoœci 700 z³ na
szkodê Anny P.

NAPROMILOWANI
(£OBEZ) W dniu 24.11.2007 r.
oko³o godz. 20:50 w £obzie, na ul.
Kraszewskiego, Zbys³aw B. kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,27
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
(SIEDLICE) W dniu 25.11.2007 r.
oko³o godz. 1:30 na drodze Siedlice Borkowo Janusz K. kierowa³ samochodem Polonez Caro znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci 0,73 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(£OBEZ) W dniu 27.11.2007 r.
oko³o godz. 00:05 w £obzie, na ul.
Rapackiego, Tomasz N. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,98 mg/l). Tym samym naruszy³
zakaz kierowania pojazdami orzeczony
przez S¹d Rejonowy w Œwidwinie.
(£UGOWINA) W dniu 27.11.
2007r. godz. 18.15 w £ugowinie Stanis³aw G. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym
wynikiem 0,43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
(£OBEZ) W dniu 29.11.2007r. o
godz. 8.50 w £obzie, na ul. K. Paryskiej, Wies³aw K. kierowa³ samochodem marki Honda Civic znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wymieniony tego typu
przestêpstwo pope³ni³ ju¿ drugi raz w
przeci¹gu 2 dni. Poprzednio zatrzymany zosta³ w £obzie na ul. Ogrodowej w
dniu 27.11.2007 r. Wówczas pobrano
krew do badañ.

POSZUKIWANY
Komenda Powiatowa Policji w £obzie
poszukuje listem goñczym wydanym przez
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
Adama Kowalczyka, s. Jana i Teresy, ur.
24.12.1972 r., zam. Grabowo 23 A/6.
Wszelkie informacje w powy¿szej
sprawie prosimy kierowaæ do Komendy
Powiatowej Policji £obez ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 £obez.
Telefony kontaktowe:
dy¿urny jednostki: 091 56 15 511
poszukiwania osób: 091 56 15 542
lub najbli¿sza jednostka policji: 997.
Anonimowoœæ zapewniona!

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730
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KRZY¯ÓWKA 49

HUMOR TYGODNIA
Spotyka siê dwóch studentów
- Gdzie idziesz?
- Na wódkê.
- Ty to potrafisz namawiaæ.
***
Mia³em dzisiaj straszny, koszmarny sen! Obudzi³em siê, biegnê do
lustra, patrzê - mam w g³owie wielk¹ dziurê.
- I co, I co?
- Przesta³em ziewaæ i dziura zniknê³a.
***
Podstawowe k³amstwa studenckie
1. Od jutra nie pijê.
2. Od jutra siê uczê.
3. Dziêkujê nie jestem g³odny.
4. Tak to mój projekt.
5. Zaliczy³em wszystko (do rodziców)
6. By³em na wszystkich pañskich wyk³adach
7) Idziemy (tylko) na jedno piwo
***
Na egzaminie profesor zadaje pytania, ale student nie potrafi odpowiedzieæ na ¿adne z nich. Zdenerwowany profesor w koñcu pyta:
- A czym wed³ug Pana jest egzamin?
Student na to:
- Jest to rozmowa dwóch uczonych.
- A jak jeden z uczonych jest g³upi?
- To drugi bierze indeks i idzie do domu.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 47 brzmia³o:
“Po kopiejke i car siê poche(y)la”
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Agnieszka Buczkowska (Mieszewo), Miros³awa Bednarczyk (£obez), Joanna Michniewicz (£obez),
Zofia Janicka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Bart³omiej Kêdzierski (£obez), Justyna Ko³odziejczyk (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrode wylosowa³a Karolina P³ocka z £obza.
Gratulujemy.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

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

