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Dotychczasowa polityka Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” ponios³a klêskê

W£ADZE JUTRZENKI
ZDRUZGOTANE
(£OBEZ) Zebranie pierwszej Grupy Cz³onkowskiej przynios³o druzgocz¹c¹ klêskê w³adzom
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” - zarz¹dowi, radzie nadzorczej i dotychczasowym
przedstawicielom na walne zebranie. Ponad 40 cz³onków spó³dzielni zebranych na Grupie
wiêkszoœci¹ g³osów odwo³a³o 4 z 5 dotychczasowych przedstawicieli i wybra³o nowych
oraz nie przyjê³o sprawozdañ prezesa zarz¹du i rady nadzorczej.
czytaj strona 10

Silni wiar¹ jak dêby

D¹b papieski w Resku posadzony
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DŸgn¹³
no¿em,
chodzi
do
szko³y
(£OBEZ) By³ kwiecieñ. Wielka
Sobota. Uczeñ gimnazjum
Adam M. z Przemys³awia dwa
razy pchn¹³ no¿em 49-letniego
Leszka S. z Klêpnicy, bo ten
sta³ mu na przeszkodzie do
jego mieszkania. Po usuniêciu
przeszkody wyniós³ z domu
telewizor. Uczeñ bandyta
chodzi do szko³y, bo ³obeski
s¹d mu na to pozwoli³. Leszek
S. zmar³ po tygodniu od
ugodzenia, bo lekarze nie
potrafili rozpoznaæ zagro¿enia.
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Kazimierz Rynkiewicz
Ze Szczecina na mecz do Dobrej przybyła grupa ok. 15, z wyglądu niepełnoletnich wyrostków,
których jedynym celem było wywołać rozróbę i zakłócić mecz pił-

Komunikat policji

Poszukiwany,
poszukiwana

OPINIE - INFORMACJE

Policjanci za grzeczni
karski. Działacze Sarmaty zrobili
dużo, aby zapewnić bezpieczeństwo innym uczestnikom meczu.
W tym celu, oprócz ochraniających mecz strażaków z Dobrej,
wezwani zostali policjanci z Dobrej i Łobza. W czasie, gdy po
zakończonym meczu policjanci i
strażacy zajęci byli pacyfikacją
grupy chuliganów ze Szczecina,
jeden z zawodników Świtu
wtargnął po meczu na boisko i
kopnął, a następnie opluł sędziego.

W świetle wydarzeń chuligańskich w Warszawie nasza
policja powinna zmienić podejście do podobnych zdarzeń na
naszym terenie. Chuliganów
trzeba karać, a nie eskortować
zapewniając im bezpieczny odjazd z meczu. Bezpieczni mają
być zawodnicy, sędziowie i
normalni kibice. Jeżeli rodzice
nie potrafili wychować dzieci,
to policja powinna wychować
rodziców, za pomocą wnio-

Ma³yszek i Sola

Idą w politykę
(POWIAT) Partie powoli przygotowuj¹ siê wyborów
samorz¹dowych. Dwie z nich odby³y niedawno zjazdy
wojewódzkie. W ich w³adzach znalaz³o siê dwóch
dzia³aczy z naszego powiatu.
Platforma Obywatelska swój
zjazd regionalny odbyła 22 kwietnia
w Szczecinie. Nowym przewodniczącym regionu został poseł Stanisław Gawłowki z Koszalina. Przewodniczący łobeskiego koła Ryszard Sola (leśnik) został wybrany
do Sądu Koleżeńskiego. Ponadto
jako przewodniczący powiatowego

(ŁOBEZ) 23 marca bieżącego
roku około godziny jedenastej para
nieznanych sprawców okradła w
sklepie monopolowym “Kamrat”
Elżbiętę D. zabierając jej skórzany
portfel, 1300 zł i kartę bankową z
numerem PIN. Złodzieje obserwowali wcześniej ofiarę, gdy ta pobierała pieniądze z bankomatu i poszli
za nią do sklepu.
Na podstawie zeznań pokrzywdzonej ustalono portrety pamięciowe sprawców. Jednym z nich była
kobieta w wieku od 20 do 30 lat,
szczupłej budowy ciała o długich
włosach koloru ciemny blond mająca około 170 cm wzrostu, ubrana w
czarną sięgającą do pasa kurtkę, niebieskie dżinsowe spodnie, buty na
koturnie i czarną czapkę zimową z
daszkiem. Drugim złodziejem był 42
– 44 letni mężczyzna, szczupłej budowy, o wzroście około 170 cm i włosach koloru jasny blond, ubrany w
krótką szarą kurtkę, buty sportowe
na grubej podeszwie i czarną wełnianą czapkę.
Do dziś nie ustalono tożsamości
sprawców.
(r)
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koła zasiada on automatycznie w
Radzie Regionu, która w dniu 17 maja
wybierze nowy Zarząd Regionu.
Samoobrona odbyła swój kongres wojewódzki 6 maja w Koszalinie.
Przewodniczącym jej regionalnych
struktur został poseł Jan Łączny. Do
9-osobowego zarządu wszedł Wiesław Małyszek z Łobza.
KAR

Szansa dla najbiedniejszych
maturzystów
(POWIAT) W dniu 23 marca
2006 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał porozumienie
z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczące realizacji V
edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2006/2007. Agencja wspiera Program pod względem organizacyjnym.
Fundatorami Program są Polsko
- Amerykańska Fundacja Wolności,
Narodowy Bank Polski, Fundacja
PZU, Bank Pocztowy S.A., Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja BRE Banku S.A., firma
Polskie Młyny S.A.
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, która jest administratorem Programu, planuje przyznać 900
stypendiów w wysokości 350 zł miesięcznie studentom I roku dziennych studiów magisterskich w
uczelniach wyższych mających
uprawnienia do przyznawania tytułu magistra, realizowanych w trybie
jednolitym lub dwustopniowym.
Do ubiegania się o stypendium
uprawnieni są maturzyści, którzy

ukończyli szkołę średnią w 2006
roku i spełniają łącznie następujące
kryteria: są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy
byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o
pracę w okresie co najmniej 3 lat,
mieszkają na terenach wiejskich
lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w
przeliczeniu na osobę nie wyższym
niż 504 zł netto (lub 583 zł, gdy
członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności) oraz
osiągnęli na egzaminie maturalnym
liczbę punktów nie niższą niż 90 (w
przypadku starej matury - średnią
ocen nie niższą niż 4.0).
Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych Agencji
Nieruchomości Rolnych do dnia
15 sierpnia 2006 r.
(r)

sków do sądów o ukaranie ich
wysokimi grzywnami za wybryki lub przestępstwa ich dzieci. Może wtedy zainteresują
się, co robią ich milusińscy. A
grzywny mogliby wpłacać na
OSP powodując, że strażacy
mieliby motywację, by brać
udział w ochronie meczów lub
na konto klubów, które z powodu takich zachowań doznały
szkody. Nie tylko materialnej,
ale i na wizerunku. Może za te
pieniądze mogłyby opłacić profesjonalne firmy ochroniarskie,
które by porządku strzegły.
Bezkarność prowadzi tylko do
eskalacji agresywnych zachowań. Jeżeli nie będzie reakcji,
to za kilka lat młodzieńcy podrosną, nabiorą sił i wtedy nikt
nie da im rady.
KAR

Zaproszenie
Heimatgemeinschaft der Labeser zaprasza społeczność łobeską w dniu
27 maja o godz. 9.30 na wspólne nabożeństwo na cmentarzu w Łobzie.

Gazeta Powiatowa
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel.
0504 042 532).
Współpraca: Grzegorz Paciorek
Sylwia Maczan, Marcin Horbacz.
Adres redakcji:
73-150 Łobez, ul. Słowackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 Łobez, ul. Słowackiego
6, tel./fax (091) 3973730; e-mail:
wppp1@wp.pl; NIP 859-001-1930; Konto: BS Goleniów o/Łobez 049375-1038-2600-1919-3000-0010
Nakład: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materiałów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treść reklam, ogłoszeń.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik łobeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”.
Skład: Bartłomiej Rynkiewicz
DRUK: WPPP - Łobez;

tygodnik łobeski 16.05.2006 r.

WYDARZENIA

Kurier Giedroycia w £obzie
W minionym tygodniu w Klubie Nauczyciela w Łobzie gościł kapitan żeglugi
wielkiej, świeżo upieczony dyrektor Urzędu Morskiego, pan Józef Gawłowicz ze
Szczecina. Był kurierem Jerzego Giedroycia, przez wiele lat przewoził do kraju
książki w tamtych czasach zakazane, głównie Kulturę paryską. O tej ciekawej postaci i spotkaniu z łobezianami opowiemy w następnym wydaniu.
KAR

Stypendia ANR - u
(POWIAT) W związku z wejściem
w życie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 marca 2006r. w
sprawie szczegółowych warunków i
trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw
gospodarki rolnej Zarząd Powiatu informuje uczniów kwalifikujących się do
takiej pomocy oraz ich rodziców o terminie składania wniosków o stypendia,
który upływa w dniu 22 maja br. (w
szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie tego terminu).
Stypendium przysługuje uczniom
pochodzącym z rodzin byłych pracowników pegeerów, uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, którym do dnia 31 grudnia 2004 r.
przyznano stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych, na co najmniej 2005
Stypendium przysługuje uczniom
pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
532 zł. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, na wniosek właściwego
ośrodka pomocy społecznej, stypendium może zostać przyznane uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę
przekracza tę kwotę.
Stypendium jest przeznaczone na
całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z edukacją, miedzy
innymi: wyżywienia w stołówce szkolnej, zakwaterowania w internacie, bursie lub kwaterze prywatnej, dojazdów
do szkoły, zakupu podręczników i pomocy szkolnych, zakupu niezbędnej
odzieży i obuwia oraz nauki języków
obcych i innych zajęć edukacyjnych,
realizowanych w szkole i poza szkołą,
oraz wycieczek szkolnych.

Wysokość stypendium wynosić ma
200 zł miesięcznie. Stypendium udzielane od września do czerwca w danym
roku szkolnym, jest przyznawane na
okres do ukończenia przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej
uzyskanie świadectwa dojrzałości, nie
dłużej jednak niż do czerwca 2008 r.
Stypendium przyznawane jest na
wniosek rodziców lub opiekunów ucznia,
bądź w przypadku pełnoletniości – na
wniosek samego zainteresowanego. (r)

Zgubione
- znalezione
Biuro Rzeczy Znalezionych w
Łobzie z siedzibą w jednostce organizacyjnej Starostwa Powiatowego przy
ul. Niepodległości (Zarząd Dróg) informuje, że jest w posiadaniu następujących rzeczy znalezionych:
1. Rower różowy
2. Rower
3. Rura
4. Rower
5. Telefon komórkowy
6. Rower Romet
7. Rura
8. Rower różowy
9. Rower Damka
10. Rower Damka
11. Rower składak
12. Rower składak Jubilat
13. 5 sztuk kół samochodowych
14. Rower górski
15. Rower górski
16. Rower górski
17. Rower Damka
18. Bluza typu Polar
Małgorzata Bargiel

Konkurs „Mój Balkon 2006”
Rada osiedla w Łobzie ogłasza
konkurs pt. „Mój Balkon 2006”, który będzie przebiegać w miesiącach
czerwiec – sierpień 2006r. Celem konkursu jest podniesienie estetyki
budynków poprzez pomysłowe zagospodarowanie balkonów (kompozycje kwiatowe i inne elementy
wystroju).
Organizatorzy
zapraszają
wszystkich chętnych do udziału w
konkursie. Zapewniamy liczne nagrody, wyróżnienia i niespodzianki.
Wszyscy chętni mogą zgłosić
osobiście swój udział w konkursie
w formie pisemnej w terminie do 30
maja br. na adres: Rada Osiedla
(Urząd Miejski, pokój nr 2 – par-

ter), ul. Niepodległości 13, 73 –
150 Łobez. W ogłoszeniu, z dopiskiem „konkurs – Mój Balkon
2006”, prosimy podać czytelnie
nazwisko, imię, pełny adres oraz
numer telefonu.
Rozstrzygnięcie konkursu wraz
z jego oceną nastąpi w sierpniu br.
Wręczenie nagród oraz wyróżnień
odbędzie się w czasie jednej z ogólnodostępnych imprez plenerowych w III kwartale 2006r. (zdobywcy nagród będą powiadomieni dodatkowo pisemnie i telefonicznie).
Zapraszam w imieniu Zarządu
Rady Osiedla, Przewodniczący
Zdzisław Szklarski

Oferta pracy
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Og³oszenie

Burmistrz
Reska
informuje,
że w dniu 10.05.2006
roku został sporządzony
i wywieszony na tablicy
ogłoszeń wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych
do
sprzedaży na terenie
miasta Resko.

MGOPS
zatrudni referenta
(ŁOBEZ) Tutejszy MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
poszukuje pracownika na stanowisko
referenta ds. kadr.
Wśród niezbędnych wymagań wymieniono: wykształcenie średnie lub
wyższe, dobra znajomość obsługi programów komputerowych (Pakiet biurowy Word, Exel, Płatnik), znajomość
przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, prawa samorządowego,
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo zamówień publicznych; co najmniej 5 letni
staż pracy na stanowisku kadrowej;
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia,
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz nieposzlakowana opinia.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MGOPS w
Łobzie, pokój 46 – tam też można uzyskać wszelkie informacje - lub pocztą, z
dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko Referenta do spraw kadr”, w terminie do dnia 31 maja br. (liczy się data
wpływu do M-GOPS).
(r)

Zatrudnię na umowę o pracę
pracowników fizycznych do produkcji mebli i prac gospodarczych
w Swiętoszewie powiat Goleniów.
Tel. - 502 666 778

Stadnina koni w województwie zachodniopomorskim
zatrudni na umowę o pracę
pracowników do treningu koni
kłusaków. Wymagana umiejętność jazdy wierzchem.
Gwarantujemy zakwaterowanie.
Tel. - 502 666 778

Str. 4

OFERTY PRACY

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 16.05.2006 r.

D¹b papieski w Resku posadzony

Silni wiar¹ jak dêby

AKTUALNE NA DZIEÑ 15.05.2006r.
Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Łobzie zatrudnią: Spawaczy konstrukcji stalowych Tel. (091)397-40-41
Firma „Ekswood” w Kamiennym Moście zatrudni: Stolarzy lub osoby o zbliżonym zawodzie Pracodawca zapewnia
zakwaterowanie Tel. (091)56-22-513
Firma „Coralgol” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E Tel. 605-545-162
Firma “Michałów” w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat. C+E, Robotnika
gospodarczego ze znajomością j. niemieckiego Tel. (091)3971-751
Ośrodek Wypoczyn. “Pomet” w Niechorzu zatrudni: Kucharza Tel. 601-61-19-70
Zakład Usługowy A. Kamińska w
Łobzie zatrudni: Robotnika drogowego
z uprawnieniami do obsługi walca
Tel. 502-581-472
P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza Tel. (091)3914-548
Firma “Eurotransport” w Gryficach
zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091)38-425-27
F.U.H. “Trrrek” w Nowogardzie zatrudni: Mechanika samochodowego
Tel. (091)39-23-887
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Resku zatrudni: Psychologa Tel. (091)38-42-616
“Martyna” Marta Lipka zatrudni na
terenie powiatu łobeskiego: Ankietera
Kierownika zespołu Tel. 661-667-760
O.W.K. “Kameleon” w Międzywodziu
zatrudni: Kucharzy, Pomoce kuchenne, Kelnerów, Konserwatorów
Tel. 606-761-824
Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej
“Lignoterm” w Suliszewicach zatrudni:
Kierowcę samochodu ciężarowego
Tel. (091)397-39-96
Dom Pomocy Społecznej w Resku zatrudni: Kierownika wewnętrznej jednostki
organizacyjnej Tel. (091)39-52-222
P.P.H.U “Alf” w Łobzie zatrudni: Mechanika samochodowego Tel. (091)397-37-05
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie zatrudni:Montera
osprzętu elektrotechnicznego Tel.
(091)397-47-85
„Asprod” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel. (091)397-61-37
Usługowy Zakład Pralniczy “Harenda”
w Kołczewie zatrudni: Praczki
Tel. (091)32-65-434
Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy w Szczecinie zatrudni: Brygady wodno – kanalizacyjne Monterów wodno
– kanalizacyjnych Operatorów koparek Tel. (091)453-56-74, 503-131-404
(zakwaterowanie zapewnia pracodawca)
Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza Tel. (091)3976-221
OHP w Łobzie zatrudni: Stolarza
mistrza (wymagany kurs pedagogiczny) Tel. (091)397-30-99
UsługiTransportowewWęgorzyniezatrudnią: Kierowcę kat. C+E Tel. 608-059-845
Gospodarstwo Rolne w Płucicach zatrudni: Traktorzystę (zakwaterowanie
zapewnia pracodawca) Tel. 609-505-950
P.P.U.H. Walerian Grzegorz w Drawsku
Pom. zatrudni: Pracownika przy produkcji węgla drzewnego i brykietu
grillowego Tel. (094)36-345-31.

(RESKO) W 2004 roku leœnicy pielgrzymuj¹ do papie¿a.
Wioz¹ ze sob¹ 500 ¿o³êdzi dêbu szypu³kowego „Chrobry”,
które œwiêci Jan Pawe³ II. Po powrocie sadz¹ je i
wyrastaj¹ sadzonki. S¹ sadzone w ca³ej Polsce.
Tak¿e w Resku.
Sadzenie zorganizowali leśnicy wraz z proboszczem reskiej
parafii ks. dr. Tadeuszem Uszkie-

wiczem. W niedzielę najpierw
gromadzą się po południu na
mszy św. Ks. Uszkiewicz mówi
do wiernych, by byli silni wiarą jak dęby, które
potrafią przetrwać najgroźniejsze burze. Zaprasza wszystkich do
posadzenia dębu papieskiego, na skwerze
przy kościele. Reprezentacja leśników niesie sadzonkę. Wkopują
ją burmistrz Jan Olszewski,
wiceburmistrz Arkadiusz Czerwiński, przewodniczą-

ca rady Barbara Basowska oraz
zaproszony na tę uroczystość
przewodniczący rady miejskiej
sąsiedniej gminy Płoty Jan
Przedaszek. Tam też sięga obszar reskiego nadleśnictwa.
Nadleśniczy Jan Wais dziękuje
proboszczowi za to znakomite
miejsce, w którym wyrośnie
dąb i tablicę. To centrum miasta.
Gdy urośnie, będzie widoczny z
ulicy. Leśniczy Roman Janczyszyn gra na rogu myśliwski hejnał. Po posadzeniu ks. proboszcz mówi, żeby co roku spotykać się w tym miejscu ku pamięci Jana Pawła II. Te posadzone dęby są darem i przekazem nadziei dla następnych pokoleń. Tak jak dąb Chrobry, którego ktoś kiedyś zasadził z myślą
o nas. Za pomocą tego symbolu
wpisaliśmy się w toczące się
dzieje pokoleń Polaków.
Kazimierz Rynkiewicz
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Cywilista nowym prezesem s¹du MÊTNA

WODA W
BE£CZNEJ

Od 10 maja br. Sąd Rejonowy w
Łobzie ma nowego prezesa i sędziego. Jest nim sędzia Tomasz
Szaj ze Szczecina. Zastąpił na
tym stanowisku sędzię Sławę Miszel, która pełniła
funkcję prezesa przez
dwie kadencje. Teraz została przewodniczącą Wydziału II Karnego. Zmiany
związane są z mającą wejść
wkrótce ustawą o kadencyjności na tych stanowiskach.
Nowy prezes ukończył
wydział prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest
cywilistą. Do tej pory
pracował w Wydziale I
Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie. Wczoraj był
pierwszy dzień w pracy. Zapytany, czy przeniesie się do
Łobza pan Toamsz Szaj powiedział, że na razie takiej
deklaracji nie złoży. Jest
żonaty, ma 30 lat. Wcześniej nie miał kontaktu z
Łobzem.
KAR

Reklama w kolorze
- b¹dŸ widoczny

CMYK

(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza przekazał do publicznej wiadomości informację dotyczącą kwartalnej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z
wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Łobez.
Jakość wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi została zbadana
przez Państwową Inspekcję Sanitarną
w okresie od 1.01.2006r. do
31.03.2006r. w wodociągach sieciowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Łobez.
Wodę odpowiadającą wymaganiom
sanitarnym stwierdzono w wodociągach: Łobez “Nowamyl”, Meszne,
Unimie i Dobieszewo.
Wodę nie odpowiadającą wymaganiom sanitarnym stwierdzono w wodociągach w Bełcznej w ujęciu obsługującym
Szkołę Podstawową. Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ze względu
na ponadnormatywną mętność. Do 30
czerwca władze szkoły w porozumieniu
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji mają oczyścić instalację
(r)

To miejsce czeka
na TTwoj¹
woj¹ reklamê

tel. 91 39 73 730; 0504 042 532;
wppp
1 @wp.pl
wppp1

CMYK
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych ³obeskich

KASA
RADNYCH

Do koñca kwietnia radni ³obescy mieli czas na
z³o¿enie oœwiadczeñ maj¹tkowych. Warto wiêc poznaæ
stopieñ zamo¿noœci naszych przedstawicieli w gminie.
Radny Bogdan Górecki
W ubiegłym roku radny wraz z małżonką zgromadził oszczędności w kwocie 25 tys. zł. Wraz z żoną posiada również mieszkanie spółdzielcze wyceniane
na 60 tys. zł oraz garaż o powierzchni 18
metrów kwadratowych. W ubiegłym
roku zarobił 9169 zł (renta), za pracę
radnego otrzymał 4774 zł. Radny nie
posiada żadnych długów i zobowiązań.
Radna Elżbieta Kamińska
Radna nie zgromadziła żadnych
oszczędności. Posiada dom o powierzchni 75 metrów kwadratowych, o
wartości 35 tys. zł. W ubiegłym roku
otrzymała 112 zł z umowy o dzieło,
18722,80 zł emerytury oraz 5393,25 zł
z pełnienia obowiązków społecznych i
obywatelskich. Radna Kamińska długów żadnych nie ma.
Radny Henryk Stankiewicz
Radny posiada mieszkanie o powierzchni 72 metrów kwadratowych,
wyceniane na 65 tys. zł. W ubiegłym
roku otrzymał rentę w wysokości
9386,40 zł oraz 434 zł z diety radnego.
Nie posiada żadnych długów i
oszczędności.
Radny Stanisław Witkowski
Do majątku radnego należy dom
i działka o łącznej wartości 98 tys.
zł. Radny nie zgromadził żadnych
oszczędności z otrzymanych w
ubiegłym roku 9183,48 zł z tytułu
renty i 5988 zł otrzymanych za pracę jako radnego.
Radna Teresa Zienkiewicz
Radna posiada jedno mieszkanie
spółdzielcze o wartości 55 tys. zł i drugie, stanowiące współwłasność o wartości 20 tys. zł. W 2005 roku radna
uzyskała dochody z następujących
źródeł: emerytura – 20586,36 zł, praca
w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD – 6327,17 zł, praca w
Liceum Ogólnokształcącym – 15773,25
zł, nagroda z PZERiI – 200 zł, renta
socjalna syna – 5671 zł, dieta radnego –
4665,50 zł, dieta PZERiI – 1920 zł. W
oświadczeniu radna nie wykazała żadnych oszczędności.
Radny Leszek Gajda
Radny prowadzi własną firmę usługowo – handlową (biuro rachunkowe),
jest również współwłaścicielem lodziarni. Wraz z małżonką posiada dom o
wartości 180 tys. zł, mieszkanie o wartości około 130 tys. zł, garaż (około 10
tys. zł) i działkę o powierzchni 82 metrów kwadratowych wartą około 20 tys.
zł. Z tytułu prowadzonej działalności w
ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 86697,37 zł. Za pracę radnego

otrzymał 5393, 25 zł. Leszek Gajda jeździ Skodą Felicją z 1999 roku. Posiada 10
tys. złotych oszczędności. Zobowiązany jest do spłaty kredytu hipotecznego
zaciągniętego na zakup mieszkania; do
spłaty pozostało mu 91 tys. zł.
Radny Henryk Musiał
Radny jest emerytowanym nauczycielem z Bonina. Posiada mieszkanie
własnościowe o powierzchni 71 metrów kwadratowych, wycenione na 50
tys. zł. Henryk Musiał prowadzi na
własny rachunek kształcenie ustawiczne dorosłych, z którego osiągnął w ubiegłym roku dochód w wysokości 3520
zł. Ponadto: otrzymał emeryturę w
kwocie 21121,56 zł, za pracę w Zespole
Szkół im. T. Kościuszki dostał 856 zł,
jako radny zarobił 5208 zł, za udział w
komisji wyborczej – 405 zł oraz z tytułu sprawowania funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym – 106,16 zł.
Radny Andrzej Zdzieszyński
Radny w ubiegłym roku zaoszczędził 36 tys. zł. Majątek nieruchomy
składa się z połowy domu wraz z budynkiem gospodarczym o wartości
około 80 tys. zł, mieszkania wycenianego na 60 tys. zł, działki ogrodowej
(obecnie w sprzedaży) o powierzchni
701 metrów kwadratowych, wartej
około 5 tys. zł oraz garażu wraz z
działką o wartości 10 tys. zł. W 2005
roku za pracę radnego otrzymał
7300,51 zł, z emerytury – 24037,32
zł. W oświadczeniu radny podaje
również wysokość emerytury żony
(20298 zł) oraz niezrealizowane
świadczenia po zmarłej matce
(1636,74 zł). Andrzej Zdzieszyński
jeździ samochodem marki Volkswagen
Golf IV z 2001 roku.

Radny Romuald Dubicki
Radny Dubicki jest prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
w której ma udział warty 1000 zł. Do nieruchomości radnego i jego małżonki
należą: dom o powierzchni 135 metrów
kwadratowych, oszacowany na 180 tys.
zł oraz działka o powierzchni 630 metrów
kwadratowych wraz ze znajdującym się
na niej budynkiem mieszkalnym, warta
około 20 tys. zł. Żona radnego prowadzi
działalność handlową i osiągnęła z niej
27803,91 zł dochodu. Za pracę prezesa
otrzymał w ubiegłym roku 39616,92 zł.
Praca Dubickiego jako radnego uhonorowana została w 2005 roku sumą 5393,25 zł.
Radny otrzymał również 538 zł w ramach
rekompensaty kosztów polowań. Do majątku ruchomego radnego należy samochód
Daewoo Lanos z 1998 roku. W ubiegłym
roku zgromadził 5000 zł oszczędności. Do
zobowiązań radnego należy spłata kredytu
hipotecznego, zaciągniętego na budowę
domu. Stan zadłużenia 31 grudnia ubiegłego
roku wynosił 60360 zł.
Radna Barbara Kordyl
Radna Kordyl jest główną księgową
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja”
w Dalnie. Posiada 67 – metrowe mieszkanie wycenione na 35 tys. zł oraz niezabudowaną działkę o powierzchni 535 metrów kwadratowych wartą 1500 zł. Obie
nieruchomości stanowią współwłasność
małżeńską. W ubiegłym roku z tytułu
umowy o pracę radna otrzymała 20306,25
zł, za pracę na umowę – zlecenie – 133,05
zł oraz z tytułu pełnienia obowiązków radnej – 6027 zł. Radna nie posiada żadnych
oszczędności, ani też zobowiązań.

Radny Zbigniew Pudełko
Radny Pudełko pracuje jako akwizytor – magazynier w ZNMR SA w Łobzie.
Radny wraz z małżonką posiada mieszkanie spółdzielcze warte około 60 tys. zł.
W ubiegłym roku radny osiągnął dochód
z następujących źródeł: z tytułu umowy
o pracę w ZNMR SA – 17444,69 zł, z

OG£OSZENIE
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tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 5528,34 zł, za
pracę jako kurator społeczny w Sądzie
Rejonowym w Łobzie – 4565 zł oraz za
członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” 1524 zł. W oświadczeniu znalazły się
również dochody Elżbiety Pudełko, która za pracę w Sądzie Rejonowym otrzymała 47475,92 zł oraz za pracę jako kurator sądowy – 5332 zł. Radny Pudełko jeździ Oplem Astrą z 1998 roku.
Radna Krystyna Bogucka
Radna Bogucka nie pracuje zawodowo. Nie posiada też żadnych oszczędności. W skład należących do niej i jej
męża nieruchomości wchodzą: dom o
powierzchni 168 metrów kwadratowych, warty 140 tys. zł oraz działka, na
której ów dom stoi o powierzchni 448
metrów, kupiona od gminy w 1984 roku
(wartość – 13440 zł). Do 29 czerwca
ubiegłego roku radna była w posiadaniu
14 akcji ZNMR SA w Łobzie. Ich
sprzedaż przyniosła jej dochód w wysokości 234 zł. Pozostałe źródła dochodów Krystyny Boguckiej to dieta radnej w wysokości 434 zł, świadczenie z
ZUS – 10332 zł oraz 5023 zł za działalność akwizycyjną na rzecz OFE NW
W-wa. Państwo Boguccy posiadają samochód Toyota Corolla z 1999 roku.
Radny Bogdan Miłek
Radny Miłek pracuje jako leśniczy w
Leśnictwie Zagórzyce. Radny posiada
mieszkanie funkcyjne o powierzchni 61
metrów kwadratowych, warte 80 tys. zł
oraz plantację czarnej porzeczki wartą
10 tys. zł. W zeszłym roku zarobił z
tytułu umowy o pracę 57974,69 zł, z
tytułu umowy – zlecenia otrzymał
1074,96 zł, za pracę radnego dostał 3736
zł oraz w ramach rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę - 329,90 zł. Bogdan
Miłek jest w posiadaniu Fiata Albei z
2005 roku oraz samochodu terenowego
Daihatsu Feroza z 1993 roku. Na zakup
Fiata radny zaciągnął kredyty w PKO
BP w wysokości 12 tys. zł i w Getin
Bank SA w wysokości 15 tys. zł.
Oświadczenie radnego Kazimierza
Chojnackiego jest poprawiane, zaś
przewodnicząca rady Elżbieta Kobiałka nie umieściła swojego oświadczenia na
BIP, co uczynić mogła, chociaż formalnie
nie musiała, gdyż składa je wojewodzie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach ul. Armii Krajowej 3 tel. 091 384 46 23 zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w Wydziale
Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie odbędzie się pierwsza licytacja działki rekreacyjnej niezabudowanej
o powierzchni 494 mkw, położonej w miejscowości Stara Dobrzyca, gm. Resko stanowiącej własność dłużnika: Jaworska Małgorzata i Jaworski Longin ul. Zachodnia 13 73-310 Resko. Dla nieruchomości księgę
wieczystą nr 6474 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie. Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 20.200,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:15.150,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego licytację w kasie komrnika lub na konto Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryficach w: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Kołobrzegu nr; 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404 podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 180/00 oraz
dokładny adres wpłacającego.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat
szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jesli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
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Porady dla zmotoryzowanych

Przygotowujemy
samochód do lata
Zima bardzo daje się we znaki
wszystkim samochodom. Dlatego
tak ważne jest, by z początkiem wiosny usunąć wszystkie ślady pozostawione przez mróz, lód, śnieg i
przede wszystkim sól. Zapobiegnie
to nie tylko ewentualnym awariom
pojazdu, ale także zwiększy bezpieczeństwo jazdy. Przygotowując pojazd do wyjazdów urlopowych
użytkownik może wiele czynności
wykonać sam, jednak kontrolę i
ewentualną wymianę części istotnych dla bezpieczeństwa jazdy, należy pozostawić wykwalifikowanym
pracownikom warsztatu.
Rozpoczynamy od gruntownego
umycia pojazdu. Agresywna sól,
sypana zimą na jezdnie, niszczy karoserię, podwozie i co najważniejsze
osprzęt silnika. Dlatego mycie należy rozpocząć od wyczyszczenia silnika i podwozia. Do mycia silnika nie
należy używać myjek wysokociśnieniowych, ponieważ woda może
uszkodzić jego osprzęt. Dlatego też
mycie silnika należy powierzyć specjalistom. Uszczelki gumowe przecieramy gąbką zmoczoną w wodzie,
a następnie nacieramy talkiem, gliceryną lub specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi.
Po zimie szczególnie dokładnie
należy zbadać stan karoserii, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się rdzy.
Woskowanie lakieru (woskiem twardym lub płynnym) stanowi dodatkową barierę ochronną dla szkodliwych substancji.
Wiosna, to pora intensywnego
występowania pyłków roślin. Osoby wrażliwe na ich działanie chroni
podczas jazdy filtr kabinowy, w który wyposażona jest większość produkowanych obecnie pojazdów. Filtry te należy wymieniać co 15 000
km, a zwłaszcza wskazana jest ich
wymiana właśnie przed wiosennym
pyleniem roślin. Eksperci Boscha
polecają wymianę na filtr kabinowy
wielowarstwowy z wkładem z węglem aktywowanym i elektrostatyczną mikrofazą. Filtr taki zatrzymuje blisko 100% szkodliwych spalin, cząsteczki sadzy, kurzu, bakterie, a także ozon i substancje zapachowe. Wskazana jest również wymiana pozostałych filtrów, zwłaszcza wkładu filtra powietrza oraz
sprawdzenie stanu filtra paliwa.
Wszystkie typy filtrów są dostępne
w ofercie firmy Bosch.
Po umyciu pojazdu pora na przegląd techniczny. Należy
sprawdzić
poziom

wszystkich płynów eksploatacyjnych i ewentualnie je uzupełnić. Chodzi tu o olej silnikowy, płyn chłodzący, płyn hamulcowy, olej w układzie
wspomagania układu kierowniczego,
płyn do spryskiwaczy oraz elektrolit
w akumulatorze (nie wymagane w
przypadku akumulatorów bezobsługowych, np. Bosch Silver lub Silver
Plus). Należy również sprawdzić,
czy bieguny akumulatora są czyste. W
przypadku płynu hamulcowego i
chłodzącego należy sprawdzić w
książce serwisowej datę ich ostatniej
wymiany. Ze względu na procesy starzenia tych płynów należy pamiętać o
ich wymianie co dwa lata.
Po zimie wskazana jest również
kontrola układu zapłonowego, a
zwłaszcza przewodów zapłonowych, końcówek oraz świec zapłonowych.
Wymienić należy także wycieraczki, których guma zniszczyła się
podczas wycierania zabłoconych
szyb. Bosch poleca dwie linie wycieraczek: Twin lub tańszą Standard.
Trwałe wycieraczki Twin charakteryzują się dwuskładnikową gumą zapewniającą skuteczne oczyszczanie
szyb. Dzięki uniwersalnym adapterom Quick Clip wycieraczki Bosch
montuje się łatwo i szybko we
wszystkich modelach samochodów.
Samodzielnie kierowca może
sprawdzić również elementy oświetlenia pojazdu. Przy tym należy zbadać, czy szyby reflektorów nie są
uszkodzone. Pęknięcie szybki na skutek uderzenia kamieniem może spowodować wnikanie wilgoci do wnętrza reflektora i w efekcie uszkodzenie
go, a wymiana całego reflektora jest
znacznie bardziej kosztowna niż wymiana samej szyby.
Przy okazji wizyty w warsztacie
warto jeszcze sprawdzić działanie hamulców, stan okładzin ciernych i
tarcz, ale także przewodów oraz komponentów hydraulicznych i elektronicznych. Sól, woda i bród stanowią
duże zagrożenie dla komponentów
układu hamulcowego. Ich rezultatem
może być nieprawidłowe funkcjonowanie hamulców. Ponadto układy dodatkowe takie, jak ABS czy ESP funkcjonują optymalnie tylko wówczas,
gdy w pełni sprawne są hamulce kół.
Przegląd układu hamulcowego i ewentualnie wymiana części to zadanie dla
warsztatu, ponieważ tylko warsztaty
dysponują odpowiednimi urządzeniami – stanowiskiem do testowania
hamulców oraz do diagnostyki komponentów elektronicznych.

Autex w Łobzie,
ul. Boczna 20,
tel. 0913973411.

Dystrybutor czêœci samochodowych
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Nadzwyczajna sesja Rady

Wiêcej pieniêdzy na stypendia
socjalne dla uczniów

(ŁOBEZ) 9 maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zorganizowana na wniosek burmistrza Łobza.
Radni zajęli się zmianą uchwały z 28
marca br. dotyczącą zasad udzielania
pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łobez.
- Powodem zmian jest informacja,
którą uzyskaliśmy ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu dotycząca planów przekazania
gminie do końca roku szkolnego 98344
złotych na pomoc materialną dla
uczniów. Ponieważ ustalony przez nas
wcześniej regulamin dostosowany był do
środków, jakimi na daną chwilę dysponowaliśmy, a w tej chwili wiemy, że będziemy posiadać większe środki – musimy
zwiększyć maksymalną ilość pieniędzy,
jakich możemy w ramach pomocy udzielić. Dlatego proponujemy wprowadzenie

zmian w regulaminie umożliwiających
wykorzystanie tych pieniędzy. – poinformowała kierownik Wydziału Spraw
Społecznych Mirosława Turbak.
- Pamiętam dobrze burzliwą dyskusję z 19 marca, podczas której informowano nas, że więcej pieniędzy nie dostaniemy. Dlaczego pomoc ma dotyczyć
rodzin o dochodzie na osobę poniżej 200
zł, a nie dotyczy rodzin o dochodzie
poniżej trzystu. – zapytał radny Henryk Musiał.
- Większość zarejestrowanych rodzin, którym udzielamy pomocy, ma
właśnie dochód poniżej 200 zł miesięcznie na osobę. Po za tym maksimum określane jest zapisem w ustawie. – wyjaśniła kierownik.
Radni jednogłośnie uchwalili zmiany, pozwalające na wykorzystanie
tych środków.
(r)
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List do redakcji

Burmistrz Wilczek prostuje i uzupe³nia

Szanowna Redakcjo!
Po raz kolejny zmuszona
jestem prostować i uzupełniać informacje, jakie podaje
„Nowy Tygodnik Łobeski“,
który na swych łamach nie zamieszcza (nie wiem dlaczego)
moich wyjaśnień.
Chciałabym odnieść się do
artykułu pt. „20 ludziom w
Dobrej grozi odcięcie wody“,
zamieszczonego w nr 19 z 9
maja 2006r.
Pan Mirosław Łukasiuk
zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej
o wyjaśnienie następujących
kwestii: Problem zadłużonych
osób za czynsz oraz wodę możliwość pomocy ze strony
gminy; Brak rzetelnej informacji z prac sesji Rady Miejskiej czy Komisji w “Wiadomościach Doberskich“; Rozważenie możliwości opuszczenia szeregów Powiatu
Łobez
W związku z tym, iż dwie
z nich (pkt 1 i 3) odnoszą się
do mnie jako Burmistrza,
udzieliłam na nie obszernej
odpowiedzi na piśmie, skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej dn.
14.04.2006r. oraz na Sesji
Rady Miejskiej 27.04.2006r.
Pozwolę sobie przytoczyć je
w całości, bowiem tylko
wtedy będzie to rzetelna informacja.
Ad.1 W gminie Dobra wielu mieszkańców jest zadłużonych bądź nie płaci regularnie
za czynsz czy wodę i ścieki.
Wskazać należy, że na taki
stan rzeczy ma wpływ nie tylko brak pracy, bowiem wśród
dłużników znajdują się też
mieszkańcy, mający stałe dochody.
Jeśli chodzi o Administrację Mienia Komunalnego, to
na 495 zawartych umów (lokale użytkowe-7 umów, lokale mieszkalne-231 umów, komórki, garaże, grunty-257
umów) w 150 przypadkach
odnotowano zadłużenia (dane
na dzień 30.03.2006r.). Każdy najemca, który nie wnosi
opłat przez okres 2-3 miesięcy
otrzymuje pierwsze wezwanie do zapłaty. AMK proponu-

je również dłużnikowi podpisanie ugody, w której najemca, w
sposób dla niego dogodny, zobowiązuje się do spłat zaległości.
Gdy te działania nie przynoszą
rezultatu, sprawa kierowana jest
do sądu i komornik, jeśli to możliwe, ściąga należności. Takie
postępowanie jest zgodne z prawem i jest to krok ostateczny.
Podobnie wygląda sytuacja
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Dłużnicy otrzymują
„wezwanie do zapłaty“, brak reakcji powoduje wystąpienie z
„ostatecznym wezwaniem do
zapłaty“. Mieszkaniec, który nie
wstawia się do ZWiK, by sprawę
załatwić w formie ugody, otrzymuje informację, iż “po upływie
20 dni od daty otrzymania pisma
nastąpi odcięcie przyłącza wodociągowego“.
Na
dzień
10.04.2006r. jest 20 osób zagrożonych odcięciem wody a ponad
100 osób ma nieuregulowane
należności w stosunku do
ZWiK. Tu też podnieść należy, iż
nie są to tylko i wyłącznie mieszkańcy pozbawieni dochodu,
czyli bez pracy czy jakichkolwiek innych świadczeń. W gronie dłużników znajdują się mieszkańcy z niemałymi dochodami,
mający stałe miejsce zatrudnienia.
Pan Łukasiuk podnosi
również sprawę, przyjmowania
osób mających w rodzinie przynajmniej jedną osobę pracującą
na stałe lub majacą inne dochody
lub dzieci nie mające rodziny i
nieobciążone opłatami...“ Zatrudnienie na terenie gminy Dobra dokonywane jest w oparciu
o programy proponowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie. Mieszkańcy są zatrudniani w ramach stażów absolwenckich. Urząd stara się, aby
wszyscy zainteresowani odbyciem stażu mieli taką możliwość
bez względu na to czy w rodzinie
ktoś pracuje czy nie. Ze stażów
korzystają młodzi ludzie po
ukończeniu szkoły w większości nie mają jeszcze rodzin, jednakże to do nich skierowany jest
program i staramy się w 100%
dać zatrudnienie zainteresowanym. Inną formą zatrudnienia
jest przygotowanie zawodowe.
Jest ono finansowane z różnych
źródeł i różne są kryteria naboru.
Staramy się aby w pierwszej kolejności objąć zatrudnieniem

tych, którzy w ubiegłym roku
nie mieli możliwości podjęcia
pracy oraz tych, których rodziny nie mają żadnych dochodów.
Często jest tak, że przy ogromnej woli pomocy ze strony Urzędu, mieszkaniec nie może być
zatrudniony, ponieważ nie spełnia narzuconych kryteriów.
Bywa też tak, że mieszkańcy
odrzucają proponowane zatrudnienie, bowiem nie satysfakcjonuje ich wynagrodzenie w wysokości 462,94 zł (netto). Zarówno staże absolwenckie jak i
przygotowanie zawodowe finasowane są w 100 % przez Powiatowy Urząd Pracy. Największym zainteresowaniem cieszą
się prace interwencyjne, gdzie
ich uczestnik ma możliwość
wypracowania zasiłku dla bezrobotnych. Prace interewencyjne pozwalają nam pomóc
również tym mieszkańcom,
którym brakuje do wypracowania zasiłku kilkadziesiąt dni. Są
one współfinasowane przez
Urząd Miejski i PUP (586,15 zł
to wkład PUP-u; 489,89 zł to
wkład gminy, który po 20- letnim stażu pracy wzrasta do
705, 10 zł). Przy naborze do
prac interwencyjnych kierujemy się zapotrzebowaniem i sugestiami kierowników jednostek oraz opinią Ośrodka Pomocy Społecznej. Wskazać należy,
iż prace interewencyjne również obwarowane są kryteriami
naboru. Nie wszyscy chętni
mimo, że są zarejestrowani w
PUP, mogą z nich skorzystać.
Ad.3 Przyłączenie Gminy
Dobra do Powiatu Goleniowskiego może być możliwe, jednak trzeba to uczynić zgodnie z
obowiązującą procedurą. Kolejność w postępowaniu o przyłączenie gminy Dobra do Powiatu
Goleniowskiego byłaby następująca:
Uchwała Rady o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne
Wniosek Rady do odpowiednich rad powiatu o zaopiniowane przyłączenia Gminy do Powiatu Goleniowskiego
Opinia w formie uchwały
podjętej przez Rady Powiatu
Łobeskiego i Goleniowskiego
Opinia wojewody w sprawie
przyłączenia Gminy do Powiatu
Goleniowskiego

Opinia Rady Gminy Dobra
(forma uchwały) oraz wniosek Rady Gminy Dobra (forma uchwały) w sprawie przyłączenia Gminy do Powiatu
Goleniowskiego
Wysłanie wniosku z kompletem dokumentów do ministra właściwego d.s. administracji publicznej za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego w terminie
do 31 marca każdego roku.
Procedura weryfikacyjna
trwa nawet do kilku miesięcy,
następnie wydawane jest
Rozporządzenie Ministra w
sprawie przyłączenia Gminy
do Powiatu Goleniowskiego.
Powyższa zmiana zawsze wykonywana jest z dniem 1
stycznia.
Na dzień dzisiejszy gmina
Dobra rozpoczęła przygotowania do zadania w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Łobzie oraz Urzędem Marszałkowskim w
Szczecinie w sprawie wykonania inwestycji “Bezpieczne
przejście
komunikacyjne
przez miasto Dobra“.
Jest to zadanie bardzo
ważne dla gminy, a jego realizacja rozłoży się na lata 20062009. Podjęcie inicjatywy
wystąpienia z powiatu łobeskiego wiązałoby się ze
wstrzymaniem wspomnianej
inwestycji na kolejnych kilka
lat. Dlatego w chwili obecnej
podjęcie działań, mających na
celu wystąpienie z powiatu
łobeskiego byłoby niewskazane. Temat ten jest bardzo istotny i to nie budzi wątpliwości,
jednak z uwagi na realizację
wspomnianej inwestycji zasadne byłoby jego rozważenie
w przyszłości.
Jeśli chodzi o punkt 2, to
nie do mnie należy odpowiedź
w tym temacie, bowiem to nie
Burmistrz odpowiada za przepływ informacji z prac Komisji, ale Biuro Rady Miejskiej w
Dobrej. Kwestia ta została
wyjaśniona
na
sesji
27.04.2006r. przez p. Piotra
Gałkę – Przewodniczacego
Rady Miejskiej w Dobrej.
Z poważaniem
Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek
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Problemy ma³ych miejscowoœci

Rozmowa z sołtysem Poradza
Małgorzatą Marek
Poradz to niewielka popegeerowska miejscowość leżąca niedaleko Łobza. Wieś składa się z osiedla po byłym gospodarstwie rolnym i wsi właściwej. Temat miejscowości i jej mieszkańców poruszyliśmy w rozmowie z sołtysem
Małgorzatą Marek.
Grzegorz Paciorek – Która to
pani kadencja na tym stanowisku?
Małgorzata Marek – Jestem sołtysem po raz pierwszy. Jest to niewątpliwie ciężka praca, zwłaszcza
we wsi, która jest wręcz sztandarowym przykładem wsi popegeerowskiej. Większość mieszkańców nie pracuje i nie ma zbyt ciekawych widoków na przyszłość.
Wiele osób utrzymuje się dzięki
pomocy opieki społecznej i zasiłków z ZUS. Brak jakiegokolwiek
większego pracodawcy utrudnia
wyjście z tego stanu. Część mieszkańców stara się coś tutaj zrobić,
część jednak potrafi tylko czekać,
aż coś dostanie. Na szczęście dobrze układa mi się współpraca z
władzami gminy i inspektorem „alkoholówki”, Wiesławą Romejko.
Zawsze mogę liczyć na ich pomoc, choćby w
organizowaniu
imprez.
G.P. - Czy
na terenie wsi
działa świetlica?
M.M.
Mamy
tutaj
dość
dobrze
f u n k c j o n u ją c ą
świetlicę, dzięki
której
nasze
dzieci mogą w
pożyteczny
sposób spędzać
czas i korzystać
z pomocy w nauce. Każde większe
święta organizowane są przy pomocy pracownika świetlicy. Korzysta z niej 52 dzieci.
G.P. - To dużo dzieci jak na tak
niewielką wieś. Wydawałoby się, że
takie wsie powoli wymierają.
M.M. - Wręcz przeciwnie, mogę
powiedzieć, że mamy dodatni przy-

rost naturalny. W ubiegłym roku
wprowadziły się do nas dwie dość
liczne rodziny.
G.P. - Na co przeznaczyliście pieniądze z „alkoholówki”?
M.M. - Przede wszystkim na dożywianie dzieci. Co tydzień wydajemy 80 zł na ten cel. Korzystają z tego
wszystkie dzieci niezależnie od majętności ich rodziców. Pozostałe środki rozdysponujemy na zorganizowanie zaplanowanych na ten rok imprez.
G.P. - Radni Łobza jakiś czas temu
ogłosili tę gminę gminą ekologiczną.
Czy widzi pani szanse na rozwój
agroturystyki, wykorzystującej walory miejsca.
M.M. - Trudno powiedzieć. Do

tej pory nikt takiego gospodarstwa
tutaj nie założył. Borykamy się na co
dzień z bardziej prozaicznymi problemami. Palącą kwestią jest choćby
brak kanalizacji. Czekamy również na
oświetlenie budynków PGR-u. Sprawa poruszana jest co sesję i ciągle słyszymy, że nie ma na to pieniędzy.
Staramy się również dbać o wygląd wsi. Jednak wiele osób ciężko jest
przekonać do nie zaśmiecania wszystkiego wokół siebie. W
ramach rozpoczynającej się 23 maja akcji
„Piękna wieś” będziemy mieć do dyspozycji pracownika
skierowanego przez
PUP w ramach robót
interwencyjnych,
który będzie dbał o
czystość.
G.P. - Dziękuję
za rozmowę

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Dotychczasowa polityka Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” ponios³a klêskê

W£ADZE ZDRUZGOTANE
(ŁOBEZ) Zebranie pierwszej
Grupy Członkowskiej przyniosło
druzgoczącą klęskę władzom Spółdzielni Mieszkaniowej “Jutrzenka” zarządowi, radzie nadzorczej i dotychczasowym przedstawicielom
na walne zebranie. Ponad 40 członków spółdzielni zebranych na Grupie większością głosów odwołało 4
z 5 dotychczasowych przedstawicieli i wybrało nowych oraz nie przyjęło sprawozdań prezesa zarządu i
rady nadzorczej. Postawili wniosek
na walne, by odwołać radcę prawną
spółdzielni panią Jadwigę Hajdukiewicz.

- Ci przedstawiciele, których nazwiska wiszą na klatkach schodowych nie są przedstawicielami
obecnej grupy. Dlaczego pani prezes nie zmieniła nazwisk na klatkach? Innych wybieraliśmy, innych mamy odwoływać? - zastanawiała się Helena Szwemmer. - Proszę o te nazwiska.
Zrobiło się zamieszanie, gdyż zarząd nie był przygotowany do tych
głosowań.
- Można było przygotować kartki do głosowania. Przecież wiedzieli
państwo, że jest taki punkt w programie. - zauważyła Skoniecka.

FATALNA AKUSTYKA
Na miejsce zebrań trzech Grup
Członkowskich wybrano salę sportową przy gimnazjum i już ten wybór
wywołał głosy krytyczne, gdyż akustyka sali sprawiała uczestnikom
wiele problemów. Na spotkaniu
mandaty pobrało 44 członków. Przyszło kilku obserwatorów. Na przewodniczącą zebrania jednogłośnie
wybrano panią Irenę Skoniecką. Już
na wstępie wygłosiła ona oświadczenie, że zarząd nie wprowadził do
porządku obrad zgłoszonych przez
spółdzielców wniosków. Temat ten
jeszcze kilkakrotnie przewijał się
podczas obrad. Skoniecka pytała,
na jakiej podstawie prawnej zarząd
tak zdecydował. Od zarządu odpowiedzi nie otrzymała.

DLA KOGO
PRACUJE RADCA?
W kwestii oceny prac przedstawicieli i problemów spółdzielni
wypowiedziały się Iwona Guzowska, Danuta Wojtowicz i Irena
Skoniecka. Odpowiadała im z
boku, siedząca razem z zarządem
radca prawny spółdzielni pani
Hajdukiewicz. W pewnym momencie pani Skoniecka zaprosiła
ją do stołu prezydium obrad.
- Tu jest zebranie Grupy Członkowskiej i pani powinna nam pomagać. - powiedziała. Chcąc nie chcąc
radca usiadła obok przewodniczącej
Skonieckiej.

ZMIENIAMY PORZĄDEK
I GŁOSUJEMY
Pani Iwona Guzowska zawnioskowała o zmianę porządku obrad, by
punkt o odwołaniu i powołaniu przedstawicieli przesunąć tak, by nie był na
końcu, tylko na początku obrad.
- Mamy doświadczenie, że obrady trwają długo i do ostatniego
punktu wiele osób nie dotrwa. mówiła.
- Wypada najpierw wysłuchać
sprawozdań i ocenić przedstawicieli. - mówiła radca prawny Jadwiga
Hajdukiewicz argumentując za pozostawieniem porządku.
- Oceny władz przez trzy lata już
dokonaliśmy. - stwierdziła Guzowska.
Zmianę wprowadzono 42 głosami za, przy 2 przeciwnych. Wybrano
komisje: mandatowo-skrutacyjną
pod przewodnictwem Iwony Guzowskiej oraz uchwał i wniosków
pod
przewodnictwem
Heleny
Szwemmer.
PROSZĘ O TE NAZWISKA
Później pojawił się problem, ilu i
kogo należy odwoływać z przedstawicieli. Okazało się, że po zmianach dokonanych przez zarząd i radę nadzorczą,
które podzieliły spółdzielców na grupy
według osiedli, obradująca grupa nie
ma już 7 przedstawicieli, lecz 6.

ODWOŁUJĄ
Następnie odbyło się głosowanie nad odwołaniem przedstawicieli
grupy na walne. Spośród 6 odwołano pięciu: Romana Jonasika, Mariana Kaczora, Zdzisława Szklarskiego,
Józefę Szuraj i Henryka Matulewicza. Nie odwołano Stanisława Dubickiego.
ILE KOSZTÓW W METRZE
W trakcie liczenia głosów prezes Jolanta Wasielewska przedstawiła
sprawozdanie zarządu, zaś księgowa
spółdzielni sprawozdanie finansowe.
Obecni mogli się dowiedzieć, że w spółdzielni zatrudnionych jest 16 osób, a
średnia płaca wynosi 2112 zł (bez płac
zarządu). Pan Kazimierz Czmielewski
zapytał, jak koszty płac przeliczają się
na metry kwadratowe. Wyszło, że jest
to 61 groszy na metr kwadratowy bez
ZUS i funduszu socjalnego.
TERAZ JUŻ WIADOMO
W dyskusjach ciągle przewijała
się nie załatwiona po myśli spółdzielców sprawa piwnic i był to
główny argument przy ocenie zarządu i rady nadzorczej. Po stwierdzeniu pani Szwemmer, że większość
spółdzielni mieszkaniowych w województwie podejmuje decyzje w tej
sprawie korzystne dla swoich członków, radca Hajdukiewicz odpowie-

działa, że ona pracuje dla spółdzielni
w Stargardzie Szcz. i tam podjęto
decyzję taką jak w Łobzie. Wywołało to falę oburzenia wśród obecnych, którzy zaprotestowali przeciwko przenoszeniu złych wzorów, a
nie sięgania po dobre rozwiązania.
- Teraz już wiadomo, dlaczego w
Łobzie przyjęto takie, a nie inne rozwiązanie. - skomentował to jeden z
obecnych na sali.
ODWOŁAĆ RADCĘ
Na radcy prawnej w tym dniu
skupiło się wiele głosów krytyki.
Ciągle była przywoływana do porządku przez spółdzielców.
- Czemu pani prezes pozwala, by
pani mecenas nas obrażała. - pytała
Iwona Guzowska. Efektem oceny jej
postępowania był wniosek złożony
do Komisji uchwał i wniosków, jako
wniosek na walne delegatów, by
odwołać radcę.
WYBÓR NIEZGODNY
Z PRAWEM ALE...
Przypomniano także sprawę
wyboru prezesa z naruszeniem
statutu. Sprawa jest w sądzie i w
najbliższy piątek ma odbyć się
pierwsza rozprawa.
- Jak to może być, że w uzasadnieniu rada nadzorcza podała, że wybór
jest niezgodny z prawem, ale dopuszczalny prawnie, bo nie rozumiem. - skierowała to pytanie Irena
Skoniecka do przewodniczącej rady
nadzorczej Teresy Smolich.
- Mamy radcę prawnego. - odpowiedziała jej przewodnicząca.
- Poczekajmy na wyrok, będzie
uzasadnienie. - wtrąciła radca.
ODWOŁANO ICH,
A ONI ZNOWU
Przystąpiono do wyboru przedstawicieli na walne. Z sali zgłoszono
10 kandydatów. Wśród nich znalazło się troje tych, których trochę
wcześniej odwołano.
- Nie rozumiem, jak można tak
trzymać się stołków. Odwołano ich, a
oni znowu kandydują. Panią Szuraj odwołujemy już drugi raz, a ona się znowu
pcha. - komentował jeden ze spółdzielców na sali. (W ubiegłym roku została
ona odwołana wraz z Teresą Smolich, ale
Rada Nadzorcza unieważniła to głosowanie argumentując, że nie wolno było
wtedy wprowadzać zmian do porządku obrad).
Spółdzielcy surowo potraktowali całą trójkę; pan Roman Jonasik dostał 3 głosy, pani Józefa Szuraj – 4, a pan Zdzisław Szklarski 10.
W pierwszym głosowaniu na
przedstawicieli wybrano Helenę
Szwemmer (33 głosy), Danutę
Wojtowicz (32), Marię Romanowicz (24) i Romana Witulskiego
(22). W dogrywce Zbigniewa

Kwiatkowskiego (musiał uzyskać
połowę głosów plus jeden).
BĘDZIE NOWY STATUT
W trakcie liczenia głosów przewodniczący Komisji Statutowej pan
Bogdan Górecki przedstawił zmiany
w statucie, nad którymi komisja do
tej pory pracowała.
GRUPA WNIOSKUJE
Na zakończenie Grupa Członkowska podjęła uchwały do przedstawienia na walne przedstawicieli:
Odwołać radcę. Wkład członkowski
dla małżonka członka spółdzielni
ustalić w wysokości 100 zł. Jeden
przedstawiciel przypadający na 30
członków. Członkowie zarządu i pracownicy biura spółdzielni powinni
być członkami spółdzielni. Uznać
piwnice za przynależne do lokali.
Obniżyć zaliczkę na c.o. o 20 groszy.
Dzisiaj i jutro w tym samym miejscu o tej samej godzinie spotkanie
następnych grup. W późniejszym
terminie spotkania w Resku i Węgorzynie.
KAR

WYDARZENIA
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DŸgn¹³ no¿em, chodzi do szko³y
(ŁOBEZ) Był kwiecień. Wielka
Sobota. Uczeń gimnazjum Adam M. z
Przemysławia dwa razy pchnął nożem
49-letniego Leszka S. z Klępnicy, bo
ten stał mu na
przeszkodzie do
jego mieszkania.
Po usunięciu przeszkody wyniósł z
domu telewizor.
Uczeń bandyta
chodzi do szkoły,
bo łobeski sąd mu
na to pozwolił. Leszek S. zmarł po tygodniu od ugodzenia, bo lekarze nie
potrafili rozpoznać zagrożenia.
Była Wielka
Sobota. Jutro miała
być Wielkanoc i
świętowanie. Leszek S. robił coś w
komórce. Adam M.
nie świętował. Nie
dał też świętować
innym. W samo
południe pojawił
się na podwórku
Sikorskich w Klępnicy. Zaszedł od
tyłu Leszka S. i dźgnął go nożem.
Wszedł do domu, przeszukiwał szuflady. Za ścianą matka Leszka, Michalina
Sikorska przesadzała kwiaty. Słyszała
odgłosy za ścianą, ale myślała, że to syn
kręci się po domu. Gdy skończyła i
weszła do pokoju, młodocianego bandyty już nie było. Wyszedł zabierając telewizor.
- Gdybym wtedy weszła do pokoju,
być może też by mnie dźgnął. - mówi
staruszka. Mała wyschnięta kobieta w
czerni przez dwie godziny opowiada o
gehennie, jaką przeżyła zamiast świąt.
Syn jaki był, taki był, ale pomagał jej.
Rąbał drzewo, doglądał królików, kur,
robił zakupy. Teraz została sama. Opowiada o swoim ciężkim losie. Całe życie
w strachu. Najpierw dzieciństwo na
Wołyniu, gdy mordowali Polaków,

później wojna, później trudne życie z
mężem. I teraz to. Straciła syna. Wydaje
się zagubiona w tym bezmiarze nie-

Michalina Sikorska zosta³a sama
na gospodarstwie
szczęść powodowanych przez ludzi.
W pewnym momencie zaczyna śpiewać
kościelną pieśń, którą nauczyła się w
szpitalu. Najechał na nią samochód,
potrącił, kierowca uciekł. Pół roku w
szpitalu i zapamiętała tę chwilę, gdy o
kulach wdrapuje się na piętro do szpitalnej kaplicy, by w modlitwie znaleźć
pocieszenie. Znajduje, bo gdzie indziej?
Dlatego bez oporu zaczyna śpiewać mi
tę pieśń, której się wtedy nauczyła. Nie
znając mnie, nie prosząc o nic, nie skarżąc się. Tylko na koniec wychodzi za
mną na podwórko i prosi, by pomógł jej
przenieść królika na lepszą trawę. I
pyta, czy znam jakiegoś kręgarza, bo
trudno jej się wyprostować...
Leszek S. po dźgnięciu nożem przewraca się. Gdy napastnik idzie do
domu, wstaje i ucieka w kierunku Bełcz-

Kaganek jak kaganiec

Tajni kandydaci
na dyrektorów
(RESKO) Po rozdzieleniu Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Resku
na gimnazjum (w budowie) i szkołę
podstawową burmistrz ogłosił konkursy na dyrektorów tych szkół.
Oferty można było składać do 5
maja. Jutro ma nastąpić wybór dyrektorów. Jak się dowiedzieliśmy
jest 2 kandydatów na stanowisko w
gimnazjum i 3 w podstawówce. Nie-

stety, w urzędzie nie chciano nam
ujawnić ich nazwisk powołując się
na jakieś zarządzenie wydane przez
kuratorium. Jak widać tendencja do
jawności życia publicznego nie rośnie wprost proporcjonalnie do
oświecania narodu. Wystarczy
chwila nieuwagi, a niosącym kaganek oświaty często zamienia się on
na kaganiec.
KAR

nej. Wraca do domu po jakimś czasie.
Matce nic nie mówi. Nie wydaje mu się
to groźne. Powie dopiero na trzeci
dzień. Są święta i nie ma skąd
zadzwonić na pogotowie. Do
szpitala w Drawsku Pom. trafia dopiero w czwartek. Lekarze wypuszczają go tego samego dnia. Wraca do Łobza, do kuzyna. Na drugi dzień idzie pieszo do Klępnicy. W tym czasie
szuka go matka. Zabiera go z
drogi do autobusu. Znowu są
razem w domu. Leszek słabnie.
Podnosi się temperatura do 40
stopni. Jego siostra dzwoni na
pogotowie. Nie przyjeżdżają.
Gdy przyjadą jest już bardzo
źle. Znowu trafia do szpitala,
ale za późno. Umiera.
Nowy prezes Sądu Rejonowego Tomasz Szaj jest dopiero pierwszy dzień w pracy.
Nie potrafi określić, dlaczego
łobeski sąd nie zatrzymał Adama M. Nie ma sędziego, który
sprawę prowadzi.
- Sekcja zwłok wykaże, czy
Leszek S. zginął od noża. Wątpliwości, które są w tej sprawie
chronią małoletniego. Jeżeli zostanie uznany za zabójcę, może
być sądzony jak dorosły. - mówi.

Adam M. jest znany łobeskiej policji.
- Był notowany u nas za posiadanie
narkotyków, kradzież telefonu komórkowego, przywłaszczenie roweru. mówi rzecznik prasowy KPP Andrzej
Sarnowski.
Adam M. jest uczniem I klasy łobeskiego gimnazjum. W świetle prawa
może, a nawet musi, bo jest obowiązek
szkolny, chodzić do szkoły. Więc chodzi. Tu również sprawiał kłopoty. Wagarował. Pił alkohol. Dmuchał w policyjny alkomat. Teraz nie bardzo wiadomo, jak szkoła ma się zachować. Młodociany bandyta nożownik siedzi razem z
innymi dziećmi w ławce.
- Często pisaliśmy do sądu rodzinnego uwagi na temat zachowania tego
ucznia. Nie zachowuje się jakoś inaczej,
ale dla kolegów, którzy do tej pory też
niezbyt dobrze się zachowywali, stanowi on pewnego rodzaju atrakcję.
Może zostać bohaterem. To, że wrócił
do szkoły, to nie jest wychowawcze. W
uczniach utrwala się pogląd, że można
spokojnie popełniać przestępstwa. mówi dyrektor gimnazjum Ewa Popławska. - Dla szkoły byłoby lepiej,
gdyby policja i sąd działały szybciej.
Młodocianym mają zająć się
wkrótce psychologowie i instytucje
wychowawcze. A ja zastanawiam
się, kto narąbie drzewa staruszce w
Klępnicy.
KAR
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Poetyckie próby gimnazjalistów

Kto co umie,
co komu
wychodzi

(DOBRA) Już po raz czwarty został wydany Gimnazjalny Tomik Poezji pod tytułem „Poetą się nie jest,
poetą się bywa…”. To czwarta książeczka z wierszami uczniów Gimnazjum w Dobrej.
Młodzi autorzy zawartości tomiku
są wrażliwi, uważnie patrzący na rzeczywistość, która ich otacza, na uczucia, które ich spotykają… Patrzą inaczej niż my, dorośli. Patrzą czasem tak
wnikliwie i mądrze, że i od nich można
się wiele nauczyć.
Pierwszy tomik poezji ukazał się
cztery lata temu i przerósł oczekiwania.
Wydaje się, że w tym naszym szybkim,
skomputeryzowanym świecie, nie ma
czasu na poezję, że wiersze to przeżytek. A jednak… Co roku ci sami lub
zupełnie nowi młodzi “wierszokleci
czy poeci”, próbują swoich sił w wierszach o tematyce miłosnej; piszą o
szkole, o przyjaźni, o troskach, nawet
rzeczach, wydawałoby się, mało poetyckich. Piszą rymowanki i wiersze
bezrymowe, fraszki i “lepieje”. Kto co
umie, co komu wychodzi. Ale piszą i to
jest ważne. To cieszy.
No bo czyż można przejść obojętnie
obok słów:
Bardzo kocham swoją mamę,
Jest ona dla mnie darem,
Który dał mi Bóg,
Gdy przekroczyłem życia próg.
Proste i z serca płynące, ale jakże piękne słowa ucznia klasy II b, Mateusza
Dzierbickiego.
Wiele o uczuciu mówi też strofa wiersza
uczennicy klasy III b, Adriany Nakoniecznej:
Miłość jest jak pączek róży
Długo się rozwija,
Ale tak jak życie kwiatu
Bardzo szybko mija
Prawdziwe i mądre są wersy Mileny Lech,
tegorocznej absolwentki z klasy III a:
Jednak nie umiemy mówić wprost
Szukamy słów, które zatają prawdę
i dzięki którym będzie nam lepiej w życiu
Tacy właśnie jesteśmy my, ludzie!
Nie można też zarzucić niczego złego
próbom żartobliwym ucznia klasy II b,
Piotra Pokackiego:
Lepiej uczniem pilnym być,
Niż w nocy do księżyca wyć.
Lepiej wiedzieć, co to nędza,
Niż wkurzyć Wikarego Księdza.
Lepiej warczeć jak pies bury,
Niż dostać jedynkę z lektury
Tomiki poezji gimnazjalistów z Dobrej
są bogato ilustrowane, opatrzone niepowtarzalnymi szkicami naszej plastyczki,
p. Urszuli Kamińskiej.
Renata Siegień, Gimnazjum w Dobrej
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PUP informuje

Roboty publiczne
i specjalne programy

Z wielką satysfakcją pragniemy
poinformować, że w dniu 13.04.2006 r.
został rozstrzygnięty konkurs na trzy
komponenty A,B,C, aktywizujący
osoby znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy. Powiatowy
Urząd Pracy w Łobzie złożył trzy
osobne wnioski na komponenty A,B,C.
Z działania A będziemy mieli możliwość zawodowego przeszkolenia
wszystkich uczestników CIS-u.
Z przygotowanych programów
we współpracy z gminami podkomponent B umożliwi nam zatrudnienie 90
osób w ramach robót publicznych, a w
tym zorganizowanie programu “50
plus” dla 45 osób.
Także z podkomponentu B możliwe będzie, we współpracy z nadleśnictwami Łobez, Resko i Nowogard, zorganizowanie programu “Zielony Powiat Łobeski” i zatrudnienie 50 osób w
ramach przygotowania zawodowego.
Podkomponent C umożliwi powstanie 5 nowych firm.
Uzyskanie tak wysokiego wyniku najwyższego w województwie w
trzech podkomponentach - możliwe

było tylko dzięki działaniu w naszym
powiecie Centrum Integracji Społecznej, które zobowiązało się do przejęcia
większości działań związanych z zatrudnieniem oraz działań aktywizujących. Ponadto zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia możliwe jest także dzięki najlepszej z możliwych
współpracy pomiędzy wszystkimi
jednostkami publicznymi naszego powiatu i nie tylko.
Należy dodać, że dla PUP wygrany
konkurs jest jak dotąd, na rekordową
łączną kwotę w wysokości 1.002.800 zł.
Dzięki realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i intensywnym działaniom podejmowanym

przez Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie w latach 2002-2006 po raz drugi powiat łobeski przesunął się z miejsca pierwszego na drugie, jeżeli chodzi
o wysokość stopy bezrobocia. Na
koniec marca br. stopa bezrobocia w
naszym powiecie wynosi 40,3 proc.
Wyprzedził nas powiat braniewski z
woj. warmińsko-mazurskiego ze stopą
40,4 proc. Należy to uznać za sukces
zważywszy na naszą specyfikę rynku
pracy – niskie wykształcenie osób
bezrobotnych i brak inwestorów. Pomimo, że stopa bezrobocia utrzymuje
się na tym samym poziomie, faktycznie liczba osób zarejestrowanych spadła o ponad 1000.
(PUP)

Szkolenia w Powiatowym Urzêdzie Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie planuje w najbliższym czasie
przeprowadzić nast. szkolenie: stolarz meblowy
Osoby bezrobotne chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o składanie wniosków osobiście w urzędzie bądź telefonicznie 091-577-70-30 lub w Filii w Resku 091-39-51-309
Poza tym przyjmujemy wnioski na szkolenia wskazane przez
bezrobotnych.

Tydzieñ Bibliotek w Resku

(RESKO) Zorganizowany już po kulturowych, społecznych, czy naraz trzeci przez Stowarzyszenie Bi- wet rozrywkowych. Pragną uświabliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek” ma tym razem na celu zaprezentowanie
możliwości i osiągnięć bibliotek w zakresie pozyskiwania i dostępu do szeroko
pojętej informacji. Biblioteki zwłaszcza te publiczne - kojarzone są nieraz jako swego
rodzaju anachronizm w dobie
internetu. Tegoroczna akcja
ma na celu unaocznienie od- Pisarka w bibiotece na
spotkaniu z m³odzie¿¹
biorcom zmian jakie zaszły
nawet w małych gminnych bibliotekach. Organizatorzy „Tygo- domić czytelnikom możliwość zwródnia ...” kładą nacisk na wyekspono- cenia się z pytaniem o bardzo proste
wanie działalności bibliotek w kon- informacje, na przykład, o rozkład
tekście jej funkcji edukacyjnych, jazdy, czy przepis kulinarny.

- Jesteśmy przygotowani na
udostępnianie wszelkich informacji, zarówno z księgozbioru, jak i z
internetu, do którego dostęp jest
zupełnie darmowy dla użytkowników. Organizujemy również spotkania z czytelnikami. Niedawno
odbyło się spotkanie z pisarką Ewą
Nowak (dość popularna wśród
młodzieży autorka „Diupy” i
„Wszystko tylko nie mięta”, pedagog, felietonistka magazynu “Cogito” - przyp. red.). Prezentujemy
również wystawę „Ekslibrisu” oraz
wystawę związaną z historią informacji. W środowisku bibliotekarzy
maj zawsze jest okresem wzmożonej
działalności – poinformowała nas
dyrektor Biblioteki Publicznej w
Resku Barbara Raniewicz.
(gp)

HARCERSTWO
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Niezapomniane wra¿enia

£obescy harcerze zorganizowali rajd
Nadszedł czas na podsumowanie hufcowego rajdu „Dzieci Gai”. Rajd odbył się
w dniach 21-23 kwietnia i brało w nim
udział ponad stu harcerzy i zuchów z hufca
stargardzkiego i goleniowskiego. Jest to
pierwsza, po z górą 16 latach, tak duża
impreza organizowana przez środowisko
łobeskich harcerzy.
Przygotowania trwały dość długo, bo
drużyny musiały opracować i „przewędrować” trasy rajdu, przygotować typowo
harcerskie atrakcje.
Pierwszy dzień. Na miejsce zakwaterowania przybywają uczestnicy rajdu.
Impreza rozpoczyna się kominkiem,
który przygotowała druhna Karolina
Łukaszewicz, drużynowa „Łobeskich
Włóczykijów”. Każda z drużyn przedstawia prezentację, której motywem przewodnim jest nazwa rajdu – „Dzieci Gai”.
Prezentacje wszystkich drużyn były oryginalne i ciekawe. Pomysłowość harcerzy
nie ma granic.
Pierwszego dnia odbył się bieg harcerski „Na miejskim szlaku” przygotowany
przez 22 DH „Wilki”. 1 DSH „Łobeskie
Włóczykije” i PDH „Trampy” opiekowały się 3 GZ „Leśne Zuchy” i wraz z nią
powędrowali nad Jezioro Dybrzno, gdzie
druh Kamil Piotrowicz rozpalił ognisko,
przy którym odpoczywano i pieczono
kiełbaski. Około pierwszej w nocy wszyscy powrócili na miejsce zakwaterowania. Po wieczornej toalecie druh oboźny
Dawid Kubacki ogłosił ciszę nocną. Cisza
nocna, ale nie dla wszystkich. Druhna Jamajka prosi łobeskich harcerzy o pomoc.
Ma się odbyć bieg po chusty i potrzebuje
pełnoletnich harcerzy, aby obstawili
punkty kontrolne. Druhna Małgorzata

Zieniuk wraca z biegu ze skręconą w kostce nogą, ale w dobrym humorze.
Dzień drugi. Pobudka, zaprawa poranna, toaleta, śniadanie i... harcerze oraz
zuchy wyruszają na trasę. Przed nimi cały
dzień wędrówki, więc w plecakach oprócz
jedzenia, picia i kiełbasek znalazły się buty
na zmianę i obowiązkowe wyposażenie
drużyn – kompasy i busole. Przecież wyruszają w nieznany teren.
Na trasie zuchy i harcerze
mieli do wykonania wiele ciekawych
zadań.
Punkty żywieniowe znajdowały się
w Prusinowie i
Przyborzu. Można było upiec przy
ognisku kiełbaskę i
zjeść pyszną zupę
ufundowaną przez
Nadleśnictwo
Łobez.
Wspomnianą zupę podgrzewała i częstowała nią pani Angelika
Szymczyk – przyjaciółka harcerzy.
Wszyscy byli zachwyceni Przyborzem.
Tam jest naprawdę pięknie, a widoki zapierają dech w piersiach.
Po odpoczynku wszyscy powędrowali nad jezioro w Karwowie, gdyż tam
kończyły się wszystkie trasy. Na zmęczonych wędrowców czekał pożywny
obiad i ognisko, które było kulminacyjnym punktem rajdu.
Ognisko! Ale jakie! W kręgu siedziało
ponad stu harcerzy i zuchów. Widok rzadki i niezapomniany. Gawędę wygłosił druh

Jakub Zieniuk, a harcerki złożyły Gai
podarunki. Harcerze to naprawdę wesoła
gromadka, więc śpiewano i „pląsano” ile
sił starczyło. Pan burmistrz Ryszard Sola
odwiedził harcerzy właśnie nad jeziorem
w Karwowie. Nie zapomniała o nas również wielka przyjaciółka harcerzy pani
Wiesława Romejko, która od samego początku „reaktywacji” ZHP w Łobzie
wspiera nasze działania.

Na koniec harcerze zawiązali krąg, a
iskierkę przyjaźni puściła komendantka
rajdu druhna Kinga Kubacka. Uczestników rajdu czekała niespodzianka – na
miejsce zakwaterowania wszyscy zostali
odwiezieni.
Dzień trzeci. Znów pobudka, zaprawa
poranna, toaleta i śniadanie. Apel poranny i przydział prac porządkowych... Szara codzienność.
Niestrudzonymi współorganizatorkami rajdu były druhny Krystyna Kubacka i Małgorzata Zieniuk.
Ostatni apel. Wręczenie dyplomów
i słodkich niespodzianek. Na apelu pożegnalnym obecny był redaktor „Kuriera Szczecińskiego”, pan Czesław
Burdun, który zrobił wspólne zdjęcie
tym zuchom i harcerzom, którzy jeszcze nie odjechali.
Niektóre drużyny zawiązały nić
przyjaźni i szczególnego porozumienia.
„Łobeskie Włóczykije” nie mogły rozstać się z 28 DH „Parus” z Nowogardu.
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i pora
pożegnać się.

Tajemniczym miejscem zakwaterowania harcerzy były gościnne progi
otwartej i przyjaznej wszystkim dzieciom
Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie. Dyrekcja tej szkoły, w osobach pani Jolanty
Babyszko, Elżbiety Mazur i pana Andrzeja Jurzysty jest znakomitym przykładem
ludzi o otwartych, mądrych i wiecznie
młodych sercach.
Trudno nawet wyobrazić sobie harcerską uroczystość bez ogniska. Skąd
wziąć drewno? Trzeba poprosić o pomoc,
a przyjazny dzieciom i młodzieży pan
Wiesław Rymszewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez, jeśli tylko będzie mógł,
to z pewnością pomoże. Harcerzom pomógł. Dziękujemy! Nieocenioną pomocą
służył organizatorom rajdu najmilszy na
świecie leśnik, pan Ryszard Sola. Rajd by
się nie odbył, gdyby nie pomoc pana
Marka Romejki, Burmistrza Miasta i
Gminy Łobez. Pomocą przy organizacji
rajdu służyli przyjaźni harcerzom ludzie.
Byli to: pani Agata Górczyńska, pani
Wioletta Rafalczyk, pani Jolanta Kwaśniak, pan Tadeusz Kubacki, pan Krzysztof Zieniuk, pan Mieczysław Kwiecień,
pan Henryk Górny, pan Dariusz Barczewski, pan Jarosław Tomkiewicz.
Do zobaczenia na kolejnej harcerskiej imprezie. Czuwaj!
P.S. Najważniejsza rzecz. Dziękujemy wszystkim zuchom i harcerzom, którzy wzięli udział w rajdzie. Na trasę wymaszerowali: 3 Gromada Zuchowa „Leśne
Zuchy” działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie (drużynowy – Jakub Zieniuk), 22 DH „Wilki” (drużynowa - Kinga
Kubacka), 1 SDH „Łobeskie Włóczykije”
działająca przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie (drużynowa - Karolina
Łukaszewicz), PDH „Trampy” działająca
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie
(drużynowa – phm Małgorzata Zieniuk),
28 DH „Parus” (drużynowa Aleksandra
Mieleńczuk vel Jamajka) Hufiec Goleniów, 28 DH Stargard (drużynowy – Paweł
Bartoszewski vel Jordan), 22 DH Stargard, 36 DH Reptowo, 10 DH Stargard, 13
GZ Stargard. Najliczniej na rajd stawiły się
„Leśne Zuchy”.
Czuwaj! (z)
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Biegi uliczne

PUCHAR MARSZA£KA
DLA DOBREJ

Oldboje

(PEŁCZYCE-DOBRA) 13 maja
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Dobrej startowali w VIII Biegach
Ulicznych im. Wojciecha Eckerta,
które odbyły się w Pełczycach.
Doberską szkołę reprezentowała
liczna, blisko 40-osobowa grupa
uczniów z klas I-VI. Start był bardzo
udany; dziewięciu zawodników zajmowało miejsca na podium (Filip
Kołodziejczyk, Oliwia Śmiłowska,
Cezary Szkup, Kordian Sawczuk,
Dagmara Szymanek, Paulina Zachciał, Weronika Razik, Kacper Piotrowicz i Krystian Awgul), a do prowadzonej klasyfikacji zespołowej
punkty zdobywało 28 zawodników.
Patronat nad biegami objął Marszałek Zachodniopomorski, który ufundował puchar dla najlepszego zespołu w klasyfikacji drużynowej
szkół podstawowych. Puchar ten
zdobyła właśnie szkoła z Dobrej uzyskując nad rywalami (10 szkół) bardzo dużą przewagę punktową. (r)

Remis z wiceliderem

MEWA Resko – INA EKO–TRAS Iñsko 2:2 (0:1)

Mewa: A.Bałamącek - W.Kamola, D.Ogórek, L.Minko, J.Deuter, M.Mucha, A.Jóźwiak, J.Hatłas, D.Sarnecki, H.Grygiel, I.Raniewicz, T.Grzelak,
K.Gołębiewski.
Bramki: T.Grzelak (72’) i M.Mucha (83’).
13 maja Oldboje Mewy rozegrali na
własnym stadionie ważny mecz z drużyną z Ińska - wiceliderem rozgrywek,
będącym już niemal pewnym awansu
do I Pomorskiej Ligi Odbojów. Zawodnicy z Reska wciąż mają realne szanse
na awans z premiowanego trzeciego
miejsca, jak i kilka innych drużyn. Sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa,
ponieważ strata dziesiątego zespołu do
trzeciego na siedem kolejek do końca
wynosi tylko 6 pkt.

Jak przystało na wicelidera, Ina od
początku zaczęła dyktować warunki na
boisku przeprowadzając ładne oskrzydlające akcje. Na efekty nie trzeba było
długo czekać, bo już w 16 minucie zostało to nagrodzone bramką strzeloną z
ok. 14 metra środka boiska.
Reszczanie spięci ciężarem tego
meczu, aby zachować szansę na awans,
nie mogli tego meczu przegrać, nie mogli
do końca pierwszej połowy poradzić
sobie z dobrze zorganizowaną grą gości
i tylko dzięki bramkarzowi Bałamąckowi nie stracili kolejnych, co najmniej
dwóch bramek.
Początek drugiej połowy wyglądał już trochę
lepiej, kilka składnych
akcji Mewy przyniosło
realne zagrożenie pod
polem karnym Iny, niemniej w 63 minucie po
kontrze wyprowadzonej
przez obrońców Ińska
Bałamącek po raz drugi
wyjmował piłkę z siatki.
0:2 na niespełna pół
godziny przed końcem

meczu wydawało się przesądzać, kto
zdobędzie trzy punkty. Nie mając nic
do stracenia Mewa zagrała trójką napastników: Grzelak – Gołębiewski Mucha. Okazało to się bardzo dobrym
posunięciem, ponieważ ten ostatni
wniósł w linię ataku sporo ożywienia.
Już w 72 minucie Mucha z lewej strony
boiska na wysokości pola karnego ogrywając dwóch obrońców wyłożył piłkę
Grzelakowi, a ten z 15 metra silnym
strzałem pod poprzeczkę niweluje
wynik na 1:2.
W 75 i 78 minutach tym razem goście byli bliscy podwyższenia wyniku,
ale bardzo dobrymi interwencjami popisał się bramkarz gospodarzy.
W 83 min. na wysokości prawego
rogu pola karnego Iny, za faul na Sarnec1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kim sędzia podyktował rzut wolny. Do
piłki podszedł Mucha, oddał precyzyjny strzał w długi róg bramki golkipera
gości, a piłka po drodze ocierając się o
plecy obrońców Ińska wylądowała w
samym okienku. Ostatnie siedem minut
to już zdecydowana przewaga Oldbojów z Reska, którzy podbudowani takim obrotem sprawy, przypomnieli
sobie jak się gra w piłkę.
Wynik 2:2 można uznać za mały
sukces Mewy, w szczególności, że to
Ina dyktowała warunki przez większą
część spotkania. Niemniej za walkę,
wiarę i charakter należą się Oldbojom z
Reska słowa szacunku.
Następny mecz zawodnicy z naszego powiatu rozegrają na wyjeździe,
w sobotę 20 maja, z zespołem Manowa.

TERMEX/ZEFIR WYSZEWO
INA EKO-TRAS_IŃSKO
KONSORCJUM BIAŁOGARD
MEWA RESKO
MISTRAL MIROSŁAWIEC
STRAŻAK ŚWIESZYNO MANOWO
SOKÓŁ KARLINO
CZARNI CZARNE
SCAL/KPPD WIERZCHOWO
LEGION DOBRZYCA
WYBRZEŻE BIESIEKIERZ
WYBRZEŻE REWAL
OLIMP ZŁOCIENIEC

M
18
18
17
17
17
18
17
18
17
18
17
18
18

PKT
42
38
28
28
28
27
27
26
24
22
16
13
7

BR
77-36
46-34
38-21
32-23
42-34
52-41
30-29
41-42
43-40
40-45
34-54
27-67
15-51
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SÊDZIA W ROLI G£ÓWNEJ
D¥BROVIA Stara D¹browa – SPARTA Wêgorzyno 1:1 (1:0)
Sparta: Noryca – Tondrik,
Nadkierniczni: Artur, Andrzej
(63’
Jarosław
Konieczny),
Krzysztof (80’ Szymon Majchrzak), Marcin; Raj, Szwalec,
Romańczyk, Samal, Gwóźdź.
Trener Ryszard Jamroży.
Bramka: 90’ – Krzysztof
Gwóźdź.
Mecz zapowiadał się ciężki,
gdyż nie mogli zagrać kontuzjowany Rzepka i pauzujący za kartki Darek Nadkierniczny, i w ogóle
w Starej Dąbrowie trudno się gra,
o czym przekonał się niejeden
zespół. Jednak nie gra stanowiła
w tym meczu obiekt emocji piłkarzy i kibiców, lecz sędzia. Gwizdał co chciał i pokazywał swoją
władzę na boisku machając kartkami na wszystkie strony. W
efekcie pokazał ich sześć zawodnikom Sparty, a już kuriozalnie zachował się pokazując ją piłkarzowi rezerwowemu oraz wyrzucając na trybuny kierownika drużyny i trenera.
W pierwszej gra toczyła się
głównie w środku boiska, a lekką
przewagę mieli gospodarze. Uwidocznili ją bramką w 40 min. Po
rzucie rożnym obrońca wybija zbyt
blisko, a napastnik nie marnuje tego
prezentu i wbija ją do siatki Sparty.

W drugiej połowie nastąpiła
mobilizacja w szeregach węgorzynian i gra się poprawiła. Jednak sędzia długo robił wiele lub
nic, by spartanie bramki nie strzelili. W 65 min. Szwalec zagrał do
Gwóździa, który mija bramkarza,
a ten go fauluje. Ewidentny karny,
ale sędzia nie reaguje. W 70 min.
faulowany jest Szwalec, ale sędzia puszcza grę. Puszczają nerwy zawodnikom i kibicom. Nie
wytrzymuje trener Jamroży, który zwraca uwagę sędziemu, a ten
myląc jego okrzyki z okrzykami
kibiców wyrzuca go poza boisko.
Gdy wydawało się, że Dąbro-

Wybili Świtowi
awans

Sarmata Dobra - Œwit Szczecin 3:1 (2:0)
W minioną sobotę na mecz
do Dobrej przyjechała drużyna
wicelidera tabeli Świt Szczecin.
Goście, aby zachować jeszcze
cień szansy na zajęcie pierwszego miejsca w tabeli, musieli ten
mecz wygrać. I chyba dlatego
od samego początku grali bar-

Dru¿ynowy Czwórbój Lekkoatletyczny

Dziewczêta z £obza i ch³opcy
z Wêgorzyna najlepsi
(ŁOBEZ) 4 maja na stadionie
w Łobzie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Łobeskiego w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół
Podstawowych.
W drużynowym czwórboju
lekkoatletycznym dziewcząt I
miejsce zajęły uczennice SP 2 w
Łobzie. Opiekunem drużyny w
składzie: Dominika Iwachniuk,
Dorota Soroka, Martyna Walkowiak, Natalia Medunecka, Karolina Kamińska, Katarzyna Głuchowska była Elżbieta Romej. II
miejsce zajęła SP z Reska z opiekunem Dariuszem Kęsym. III
miejsce – SP w Węgrzynie;
opiekun: Dariusz Czajka. IV
miejsce – SP w Radowie Małym; opiekun: Mirosław Budzyński. V miejsce – SP 1 w
Łobzie z opiekunem Joanną
Szymoniak.

via zaliczy punkty, w 90 min.
Majchrzak strzela na bramkę,
bramkarz odbija piłkę, która
zmierza za linię boczną, ale dopada ją Gwóźdź i z ostrego kąta
wbija ją do bramki tuż przy słupku. Sędzia dolicza 3 min. gry.
Wykorzystują je węgorzynianie;
Gwóźdź strzela, ale bramkarz
wręcz instynktownie wybija ją
na przedpole. Remis po brzydkim widowisku za sprawą sędziego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że klub chce złożyć
skargę i żądać wykluczenia tego
pana z sędziowania w meczach
Sparty.
KAR

W drużynowym czwórboju
lekkoatletyczny chłopców I miejsce zajęła reprezentacja SP w Węgorzynie, w składzie: Tomasz
Kobielski, Sebastian Stecyk, Patryk Woźnicki, Mateusz Drozda,
Daniel Gębczyński i Piotr Krzemiński. Opiekunem drużyny był
Dariusz Czajka. II miejsce zdobyli uczniowie SP w Łabuniu Wielkim z opiekunem Justyną Michalczyszyn. Na III miejscu znaleźli
się chłopcy z SP 2 w Łobzie z
opiekunem Andrzejem Jurzystą.
IV miejsce – Radowo Małe; opiekun: Adrian Mały. V miejsce –
Runowo Pomorskie; opiekun:
Aneta Zaczkowska – Jaremko. VI
miejsce – SP 1 w Łobzie; opiekun:
Joanna Szymoniak. VII miejsce –
SP w Resku; opiekun: Dariusz
Kęsy. VIII miejsce – SP w Starogardzie Łobeskim z opiekunem
Czesławem Szawielem.
(r)

dzo agresywnie, bardzo często
faulując. Wobec powyższego
dobrze prowadzący mecz sędzia Martynowicz zmuszony
był do częstych interwencji, a
faulującym zawodnikom Świtu
pokazał kilka żółtych kartek.
Dwie pierwsze bramki dla Sarmaty Jarosław Jaszczuk zdobył
ze stałych fragmentów gry; w
15 min. z rzutu karnego i w 40
min. z rzutu wolnego po faulach
na Olechnowiczu i Padzińskim.
W 61 min. po nieporozumieniu
między Smolińskim a obrońcami Sarmaty goście zdobyli kontaktową bramkę, jednak już 8
min. później Krzysztof Kieruzel
strzelił trzecią bramkę dla Sarmaty i ustalił wynik na 3:l. (r)

Tabele i wyniki
Klasa okrêgowa

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

56
46
45
45
44
41
41
39
39
37
31
26
25
23
6
4

59-17
67-34
63-28
54-26
56-38
58-40
34-26
38-24
47-41
45-31
41-49
26-33
46-67
34-49
13-78
30-130

V liga
Sokół Pyrzyce - Vineta Wolin 4:1,
Zorza Dobrzany - Kluczevia Stargard
3:8, Korona Stuchowo
- Kłos
Pełczyce 1:2, Polonia Płoty - Radovia
Radowo Małe 1:0, Stal Szczecin - Dąb
Dębno 0:2. Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta Gryfice 1:2, Mieszko
Mieszkowice - Pomorzanin Nowogard
1:0, Iskra Banie - Fagus Kołbacz 2:2.
1. Sokół Pyrzyce
56
2. Polonia Płoty
50
3. Kluczevia Stargard 48
4. Stal Szczecin
47
5. Mieszko Mieszkowi.45
6. Zorza Dobrzany 38
7. Hutnik EKOTRAS Szcz. 37
8. Kłos Pełczyce
35
9. Dąb Dębno
32
10. Sparta Gryfice
30
11. Vineta Wolin
26
12. Fagus Kołbacz
26
13. Pomorzanin Nowo. 24
14. Radovia Radowo 22
15. Korona Stuchowo 20
16. Iskra Banie
12

67-22
50-31
60-28
52-28
47-26
39-43
34-26
37-33
43-27
31-40
28-43
31-44
33-61
35-54
33-59
24-79

GRANIE W PLANIE
Klasa okrêgowa
20 maj – sobota: 16:00 Mewa Resko - Masovia Maszewo; 14:00
Rybak Trzebież - Piast Chociwel; 16:00 Świt Szczecin - Dąbrovia
Stara Dąbrowa; Światowid Łobez - Vineta II Wolin (W)
21 maj – niedziela: 15:00 Iskra Golczewo - Sarmata Dobra; 16:00
Sparta Węgorzyno - Orkan Suchań; 15:00 KP Police II - Vielgovia
Szczecin; 17:00 Promień Mosty - Wicher Brojce.

V liga
20 maj – sobota: 17:00 Stal Szczecin - Sokół Pyrzyce; 17:00 Dąb
Dębno - Polonia Płoty; 17:00 Radovia Radowo Małe - Mieszko
Mieszkowice; 18:00 Sparta Gryfice - Iskra Banie; 16:00 Kluczevia
Stargard - Vineta Wolin.
21 maj – niedziela: 16:00 Fagus Kołbacz - Korona Stuchowo;
17:00 Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany; 17:00 Pomorzanin Nowogard - Hutnik EKO TRAS Szczecin.
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
INNE
QSprzedam pianino F.W. Emmerson. Tel. 511 302 925.

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

NIERUCHOMOŒCI

QSamotny kawaler zodiakalny rak,
37 lat, pozna kobietę w celu prawdziwej przyjaźni. Tel. 885 338 162.
QTanio sprzedam rożen węglowy.
Tel. 091 384 33 49.
QSprzedam kamień różny - Gryfice.
Tel. 091 387 61 67.
Q Króliki Nowozelandzkie sprzedam. Tel. 603 285 438.
QOddam psa rasy Bokser wraz z
budą, miską i jedzeniem, Mokrawica 3 (koło Kamienia Pomorskiego).
Tel. 091 38 22 168.

MOTORYZACJA
QTico - Sprzedam, stan techniczny
bardzo dobry. Tel. 600 825 452.

QSprzedam skrzynię biegów Seicento/Cinqecento 900 cm. Stan
idealny (rok 1998). Cena 500 zł.
Tel. 605 547 879.
QOkazyjnie tanio sprzedam Mercedes ciężarowy skrzyniowy. Tel. 091
391 33 93 po godzinie 20.00.
Q Sprzedam Opel Omega 2.0.
Rok prod. 1992, instalacja gazowa, świeży przegląd, kolor wiśniowy met., wsp. kier., alu felgi,
relingi dach, hak, radio, c. zamek,
el. lust., welur, szyberdach, reg.
fotela góra-dół, ABS. Stan b. dobry. Cena 7500 - do uzgodnienia.
Tel. 502 028 914

QWynajmę mieszkanie 3 pokojowe na I piętrze w centrum Łobza.
Tel. 0601 429 991.
QRadowo Małe sprzedam mieszkanie 2 pokojowe - 42 mkw., kuchnia,
łazienka - bez balkonu, I piętro. Cena
do uzgodnienia. Tel. 091 397 23 74.
QFirma kupi 2 mieszkania w Łobzie
1-2 pokojowe z kuchnią, 2-3 pokojowe z kuchnią do 60 mkw. Tel. 091
397 31 61 w godzinach 7.00-15.00.
QSprzedam mieszkanie w centrum
Łobza 3 pokoje, 64 mkw. Tel. 091
397 33 41 w godz. od 8.00 do 18.00.
QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.
Q Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe (79 mkw.), 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, taras, ciepła woda,
niski czynsz - podwyższony standard
- Łobez ul. Ogrodowa - kontakt 0602
407 541, 091 397 45 04.

QSprzedam ogródek działkowy w
centrum Łobza. Tel. 0601 429 991.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.

NIERUCHOMOŒCI
QSprzedam 2/3 własnego domu
składającego się: parter (4 pkoje)
pow. 92,72 mkw. + piętro (3 pokoje) pow. 76,72 mkw. Wszelkie wygody, c.o. gazowe, garaż wolnostojący, budynek jest podpiwniczony,
dwa osobne wejścia, cena do
uzgodnienia. Tel. 091 384 28 73.
Q Sprzedam działki budowlane,
bardzo dobre warunki płatności,
uzbrojone, kanalizacja, ładna okolica. Tel. 600 825 452.
QSprzedam działkę budowlaną w
Trzebiatowie 8100 mkw. Tel. 091
384 33 49.

QSprzedam garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

Q Sprzedam część budynku handlowego - 3 kondygnacje 197 mkw.
w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego. Tel 605 765 790.
Q Wynajmę lokal w centrum
Drawska Pom., 110 mkw. Tel. 507
773 507,
QZiemia rolna pow. 3,13 - 6,55ha,
Kosobudy, klasa (III-V), tanio,
0609311340.

US£UGI

US£UGI
QWynajmę halę 800 mkw. w centrum Łobza. 0607 553 912.

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

Q Usługi krawieckie: wszywanie
zamków, skracanie spodni. Ceny
konkurencyjne. Tel. 091 397 48 49.

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

Q Sprzedam Ford Sierra 1,6 rok
prod. 1989, przebieg 200 tys. km,
benzyna + gaz w kole, przegląd do
stycznia 2007; cena 2800 zł; tel. 600
93 82 95 lub 602 25 27 30.
QSprzedam Opel Omega 2.0
Kombi, rok 1993. Posiada alufelgi c. zamek elektr. szyby i lusterka,
radio Kenwood. Cena 5000 zł - do
uzgodnienia. Stan idealny. Tel.
091 39 763 64.
QTanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.

CMYK

CMYK
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Koszykówka kobiet

Bienice po raz drugi

(DOBRA) 4 maja b.r. w sali gimnastycznej szko³y
podstawowej w Dobrej odby³ siê II Wiosenny
Turniej Koszykówki Kobiet o puchar Prezesa UKS
„ARBOD” w Dobrej.

W turnieju uczestniczyło 5 drużyn reprezentujących szkołę podstawową, urząd miejski, Kolonię Bienice, L.O. I oraz reprezentacja rodziców
uczniów kl. VI a. Po zaciętej rywalizacji, już po raz drugi z rzędu, puchar
zdobyła drużyna z Koloni Bienice w

Gimnazjum w Wêgorzynie
w finale wojewódzkim
(S£AWOBORZE) Sukces pi³karski odnieœli gimnazjaliœci z
Wêgorzyna. W rozgrywanych w S³awoborzu eliminacjach
turnieju Coca Cola Cup zajêli II miejsce, gwarantuj¹ce
im udzia³ w finale wojewódzkim.
Głównym organizatorem Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2006
jest Coca-Cola Poland Services Sp.
z.o.o. Patronem rozgrywek jest Ministerstwo Sportu oraz Szkolny
Związek Sportowy.
Turniej organizowany jest w
dwóch kategoriach: Szkoły Podstawowe – turniej przeznaczony jest dla
uczniów z rocznika 1993 i młodszych
oraz Gimnazja – turniej jest dla
uczniów z rocznika 1991 i młodszych.
W tegorocznej edycji turnieju z
naszego powiatu udział w kategorii
szkół podstawowych wzięły zespoły ze szkół Reska i Radowa Małego.
Zespół Reska odpadł w I rundzie
eliminacyjnej, natomiast Radowo

Małe w II rundzie.
Natomiast w kategorii gimnazjum udział brały zespoły z Dobrej,
Radowa Małego i Węgorzyna. Do II
rundy eliminacyjnej, w której zajęcie I lub II miejsca gwarantowało
udział w finale wojewódzkim, zakwalifikowały się zespoły z Radowa
Małego i Węgorzyna. Turniej rundy II odbył się w Sławoborzu na
obiekcie sportowym „Pomorzanina”, z udziałem zespołów gimnazjalnych z Drawska Pom., Radowa Małego, Węgorzyna i gospodarzy ze
Sławoborza.
Turniej, który był dobrze zorganizowany, przeprowadzony oraz
gwizdany przez tamtejszych działaczy sportowych wygrali gospoda-

rze - Gimnazjum Sławoborze. II miejsce gwarantujące udział w finale
wojewódzkim zajęli chłopcy z Węgorzyna grający w składzie: Kry-

składzie: Anna Dominiczak, Alicja
Kondratiuk, Marta Augustyn minimalnie wyprzedzając reprezentacje
szkoły podstawowej oraz rodziców z
klasy VIa. Mamy nadzieję, że turniej
już na stałe zagości w kalendarzu
imprez sportowych w gminie.
(r)
stian Demko - bramkarz, Grzegorz
Nowak, Mateusz Szpilczyn, Jacek
Demczuk, Patryk Szubert, Dawid
Bidny, Wojciech Szestowicki, Mateusz Staruch, Damian Dawidowicz, Łukasz Pawluś, opiekun -Andrzej Stasiak. Finał wojewódzki z
udziałem 16 zespołów odbędzie się
15 maja na stadionie Arkonii w
Szczecinie. Życzymy sukcesu.
Wiktor Puta

Zwyciêstwa Adamiaków

Może tenis stanie się
sportem lubianym
(RESKO) 30 kwietnia na sali Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Resku
odbył się, jako jeden z elementów
„WIELKIEJ MAJÓWKI”, Gminny
Turniej Tenisa Stołowego.
W zawodach pod patronatem
Urzędu Miejskiego w Resku rozegrano
spotkania w następujących kategoriach: kobiety, mężczyźni, gimnazjum,
szkoła podstawowa. Zwycięzcy:
Kobiety: Natalia Adamiak
Mężczyźni: Paweł Adamiak
Chłopcy – gimnazjum:
Maciej Mamzerowski

Chłopcy – szkoła podstawowa:
Bartosz Kubalak.
Turniej odbył się po raz pierwszy od kilku lat i niestety frekwencja
pokazała, że spadło w gminie zainteresowanie tenisem stołowym. Może
był to bardzo skromny powrót, ale
mamy nadzieję, że tenis znów stanie
się sportem w miarę znanym i lubianym. Dziękujemy dyrektorowi
Gimnazjum p. Adamowi Szatkowskiemu za udostępnienie sali sportowej i stołów, a Urzędowi Miejskiemu
w Resku za ciekawe nagrody.
Elżbieta Kuc i Henryk Grygiel

Str. 18

INFORMACJE

tygodnik łobeski 16.05.2006 r.

Nowi mistrzowie „Karasia” w sp³awiku

(WÊGORZYNO) W minion¹ niedzielê na jeziorze Wêgorzyno Miasto odby³y siê mistrzostwa
Ko³a „Karaœ” w wêdkarstwie sp³awikowym. Do rywalizacji o tytu³ mistrza Ko³a stanê³o
szeœcioro juniorów, dwie panie i dziewiêtnastu seniorów.
Mimo, że zachmurzone niebo już
od świtu nie zapowiadało najlepszej
pogody, nad wodą wczesnym rankiem zjawili się nieustraszeni wędkarze wraz z rodzinami w roli kibiców. O
dobre humory uczestników zadbali
kucharze, którzy częstowali wszystkich przygotowanym na śniadanie
pieczonym kurczakiem i gorącą
kawą. Po posiłku było losowanie
stanowisk, po którym zawodnicy
udali się na kładki szykować zanęty
i sprzęt. Seniorzy rywalizowali przez
trzy godziny, a juniorzy tradycyjnie
o godzinę krócej.
Wśród juniorów najlepszy okazał się Piotr Pałęga z wynikiem 1100
pkt, drugie miejsce zajęła Ewa Ilewicz (900 pkt), trzecią lokatę wywalczył Łukasz Kordyl (800 pkt). Mistrzynią Koła została Józefa Spałka
(3150 pkt), drugie miejsce przypadło
Elżbiecie Pileckiej, która wynik 1450
pkt uznała za udany debiut w mistrzostwach.
W rywalizacji seniorów było
sporo emocji, bo i więcej konkurentów do tytułu. Pamiątkowy puchar
zdobył Antoni Karluk (4950 pkt),
wicemistrzem został Arkadiusz
Spałka (4600 pkt), trzeci był Stanisław Michalski (3700 pkt). Wszyscy
wędkarze biorący udział w zawodach otrzymali nagrody. Po rywalizacji zawodnicy posilali się żurkiem,
do którego wesoło przygrywał pan
Gienek Kwaśniak. Zabawa nad jeziorem zakończyła się po południu.
Niektórym żal było wracać do domów, gdyż wcześniej wyjrzało słońce i zrobiło się bardzo przyjemnie.
Tekst i foto: Marcin Horbacz

„ISKRA” JAK ZWYKLE NAJLEPSZA

23 kwietnia w Szczecinie Szkoła Tańca Towarzyskiego “S-52” zorganizowała VI Turniej Ligi Tanecznej. Wzięło w nim
udział dziesięć szkół: “Prestige”, “Bolero”, “Sukces”, “Aplauz”, “Aura”, DK Dance”, “Drawsko Pomorskie”, “Uniwersum”, cztery filie szkoły “Iskra”: z Łobza, Węgorzyna, Świdwina i Gryfic oraz gospodyni – “S-55”.
Uczniowie łobeskiej “Iskry” tradycyjnie wypadli najlepiej. Zdobyli drużynowy puchar i zajęli czołowe lokaty.
Oto łobescy zwycięzcy turnieju:
- duet expert (12-13 lat) – Paulina Maroszczuk i Katarzyna Wilk – I miejsce w disco,
- duet beniamin (9-11 lat) – Patrycja Jaremko i Aleksandra Krzęćko – I m. w disco,
- duet champion (12-13 lat) – Daria Stasiak i Paulina Bubacz – I m. w latino oraz I m. disco,
- duet champion (powyżej 15 lat) – Agnieszka Wilk i Barbara Pierożek – I m. w disco,
- para dominat (12-13 lat) – Joanna Romejko i Paweł Pyrczak – I m. w standardzie,
- para beniamin (12-13 lat) – Daria Maruszewska i Grzegorz Rybiński – I m. w standardzie,
- para beniamin (14-15 lat) – Maja Kurowska i Wojciech Łapuć – I m. w standardzie oraz I m. w disco,
- para adept (do 9 lat) – Zuzanna Romejko i Piotr Wyczołek – I m. w stylu standard oraz I m. w disco.
Łobeskim tancerzom serdecznie gratulujemy zwycięstwa.
M.P.
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NAPROMILOWANI

Kablarz
(WĘGORZYNO) 28 kwietnia br.
około godziny 03.00 przy drodze Lesięcin
– Węgorzyno gm. Węgorzyno nieznany
sprawca dokonał kradzieży 900 m napowietrznej linii telefonicznej wartości około 3000 zł na szkodę TP S.A. Szczecin.

Okradziony koœció³

(STAROGARD ŁOBESKI) W nocy
z 27 na 28.04.2006 r. w godz.20.00 – 8.45
w Starogardzie Łobeskim nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w bocznej
ścianie kościoła wszedł do jego wnętrza
skąd dokonał zaboru świeczników, gągu
oraz kinkietów łącznej wartości około 640
zł na szkodę miejscowej parafii.

Pijany motocyklista

(ŁOBEZ) 29.04.2006 roku o godz.
15.15 w Łobzie na Placu Spółdzielców,
Jacek K. kierował motorowerem m-ki
TGB Tryton, znajdując się wstanie nietrzeźwym 1,40 promila.

Wandal

(RUNOWO) 29 kwietnia br. o godz.
3.20 w Runowie, nieustalony sprawca przy
użyciu kamienia dokonał wybicia trzech szyb
w oknie zespolonym PCV straty w kwocie
1000 złotych na szkodę Zbigniewa K.

Z³omiarz

(GARDNO) W nocy z 28/29.04.2006
roku w Gardnie, nieustalony sprawca po
uprzednim demontażu silnika z ciągnika
rolniczego marki Ursus dokonał kradzieży
rozrusznika, pompy wtryskowej, czterech
głowic, klawiatury silnika oraz innych części silnika o łącznej wartości około 3000
złotych na szkodę Tadeusza W.

Polskie drogi

(PRUSIM) 29 kwietnia br. około godz.
21:00 w miejscowości Prusim, Zbigniew W.
kierując samochodem Peugeot 406 wjechał
w wyrwę w nawierzchni jezdni, wskutek
czego uszkodził oponę i felgę aluminiową.

Kolejny zielarz

(ŁOBEZ) 1maja br. o godz. 20.30 w
Łobzie na ul. Komuny Paryskiej, Radosław D., lat 20 posiadał przy sobie susz
roślinny w ilości około 0,5 grama.

Kolekcjoner ko³paków

(ŁOBEZ) W okresie 30.04/
01.05.2006 r. w godz. 18:00 - 11:10 w
Łobzie przy ul. A. Krajowej nieznany
sprawca dokonał kradzieży 4 kołpaków z
kół samochodu Peugeot 307 Straty w
kwocie do 250 zł poniósł Mirosław H.

Skopany samochód

(ŁOBEZ) W okresie od 1 – 2 maja br.
przy ul. Hanki Sawickiej w Łobzie nieznana osoba poprzez kopnięcie dokonała
uszkodzenia tylnego lewego błotnika samochodu osobowego marki Opel Vectra
na kwotę 1.000 zł, czym działała na szkodę Włodzimierza M.

Ukradli papierosy

(RUNOWO POMORSKIE) 2 maja
br. około godziny 12:30 przy ul. Kolejowej w Runowie Pomorskim dwóch nieznanych sprawców wykorzystując nieobecność kierowcy samochodu Ford Transit
dokonało kradzieży z jego części ładunkowej 120 paczek papierosów różnych
marek łącznej wartości 613 zł. na szkodę
Polski Tytoń Szczecin , ul. Długa 4B.

Nieudany manewr

(DOBRA) W nocy z 1 na 2 maja br.
w godzinach 21.00 - 14.00 przy ulicy Armii
Krajowej w Dobrej nieznany sprawca kierujący bliżej nieustalonym pojazdem uderzył w tył zaparkowanego na poboczu ulicy
samochodu Opel Frontiera powodując
pęknięcie tylnego zderzaka.
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Elektryk
Nie pokona³ kraty
(ZWIERZYNEK) W nocy z 2 na 3
maja br. w godz. 22.00-9.30 w Zwierzynku, nieustalony sprawca po
uprzednim zdemontowaniu kraty zabezpieczającej okno i wybiciu szyby w
budynku sklepu spożywczo-przemysłowego usiłował dokonać włamania do
jego wnętrza, lecz zamierzonego celu
nie osiągnął z uwagi na nie pokonanie
wewnętrznej kraty, strat nie ustalono,
czym dział na szkodę Izabeli D.

Okrad³ inwalidów

(ŁOBEZ) W okresie od 03.05.2006r.
godz. 16.00. do 04.05.2006r. godz. 08.00
nieznany sprawca po uprzednim wyłamaniu drzwi i wyrwaniu kraty zabezpieczającej, dokonał włamania do pomieszczeń po
byłej szwalni w Łobzie przy ul. Drawskiej,
skąd skradł dwa węże gaśnicze wartości
300 zł na szkodę Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów Selsin w Szczecinie.

Wymuszenie na drodze

(ŁOBEZ) 05 maja br. około godz. na
skrzyżowaniu ul. Bema i ul. Przemysłowej, Magdalena K. kierująca samochodem
Ford wymusiła pierwszeństwo przejazdu
na samochodzie Renault kierowanym
przez Aleksandra L., który w wyniku
uderzenia przemieścił się i uderzył w samochód Mercedes Vito nr rej. Z... kierowany przez Eugeniusza D. (zam. Szczecin). Uszkodzeniu uległy pojazdy.

Szybko zaczynaj¹

W okresie od 01.04.2006r. do dnia
05.05.2006r. w Starogardzie nieletni
Mateusz J. lat 14 i Łukasz W. lat 13 grożąc
pobiciem wymuszali od małoletniego
dwunastolatka drobne kwoty pieniędzy i
papierosy.

Siedem lat nieszczêœæ

(ŁOBEZ) 6 maja br. około godz.
23.30. w Łobzie na ul. Kościuszki Krzysztof A. dokonał zniszczenia lusterka zewnętrznego wartości 300 zł w samochodzie Opel Vectra, działając na szkodę
Wiesława M.
(ŁOBEZ)
W
okresie
06/
07.05.2006 r. w godz. 15:00 - 18:30 w
Łobzie przy ul. Kościuszki, nieznany
sprawca dokonał uszkodzenia przedniej
maski samochodu Nissan Primera poprzez jej wgniecenie. Straty w kwocie
1000 zł poniósł Maciej K.

(DOBRA) 29/30 kwietnia br. w Dobrej przy ul. 3-go Maja Krzysztof M.
dokonał kradzieży 5 lamp oświetleniowych, wartości 750 zł, na szkodę Posterunku Energetycznego w Dobrej.

Bra³a pr¹d bez licznika

(RESKO) W okresie od 08.04.2006 r.
do dnia 08.05.2006 r. w Resku przy ul.
Leśnej Aniela P. nielegalnie podłączając się
do sieci energetycznej dokonała kradzieży
energii elektrycznej na szkodę RE Gryfice.

Kradzie¿ w szatni

(ŁOBEZ) 10 maja br. w godz. 11.0016.00 w Łobzie przy ul. Rapackiego z
otwartej szatni warsztatu samochodowego „ALF„ nieznany sprawca dokonał
kradzieży portfela wraz z 20 zł, dowodem
osobistym, dowodem rejestracyjnym samochodu Seat, prawem jazdy, polisą OC
i kluczykiem z chipem o wartości 200 zł,
działając na szkodę Zdzisława Ł. Okradł
również Marcina G zabierając portfel z
pieniędzmi w kwocie 480 zł, na szkodę.

Wyniós³ gaœnicê ze starostwa

(ŁOBEZ) 11maja br. w godz. 8:30 12:00 z korytarza na drugim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łobzie
przy ul. Konopnickiej nieznany sprawca
dokonał kradzieży gaśnicy proszkowej 6
kg o wartości 160 zł.

Chwila nieuwagi

(DOBIESZEWO) 11maja br. około
godz. 16:45 w Dobieszewie, małoletnia
Joanna K. znajdująca się pod opieką siostry Justyny K. w opuszczonej i zdewastowanej części budynku mieszkalnego zaprószyła ogień podczas zabawy zapałkami. Spaleniu uległy znajdujące się tam
śmieci i opony samochodowe. Ściany i
belki stropowe zostały okopcone. Nie
było zagrożenia dla ludzi i mienia w znacznych rozmiarach. Straty w kwocie około
2.000 zł na szkodę Beaty K.

Skok na kasê

(ŁOSOŚNICA) 11 maja br. około
godz. 14:00 ze sklepu w Łosośnicy, nieznany sprawca dokonał kradzieży pieniędzy z kasy sklepowej w kwocie 200 zł,
działając na szkodę Henryka J.

A co z sarn¹?

(GINAWA) Stanisław M. zgłosił, że 11
maja br. około godz. 22:30 na drodze K-20
w miejscowości Ginawa, jadąc samochodem
Audi A-6, uderzył w sarnę, która wybiegła
z rowu. Uszkodzeniu uległ samochód.

Z³omiarze
(DOBRA) W okresie od 23.04.2006r. do 29.04.2006r. w Dobrej przy ul.
3 Maja 11 nieznany sprawca wybijając szybę w oknie piwnicznym dokonał
włamania a następnie z piwnicy skradł formę aluminiową, wartości 400 zł na
szkodę Walentego S.
(WĘGORZYNO) 10 maja br. około godziny 10.00 przy ul. Kopernika w Węgorzynie nieznane osoby dokonały kradzieży elementów metalowych łącznej
wartości 200 zł na szkodę Mariana S. W wyniku podjętych czynności odzyskano
skradzione mienia oraz zatrzymano sprawców kradzieży, którymi okazali się
mieszkańcy gm. Węgorzyno: Andrzej D., Stanisław G. oraz Bogusław D
(KOMOROWO) W okresie od 01.10.2005 r. do 01.11.2005 r. nieletni-lat
16 Marcin P. zam. R., gm. Resko i Robert K. z nieczynnej linii kolejki wąskotorowej Komorowo-Dobiesław gm.Resko dokonali kradzieży elementów torowiska wartości 1680,40 zł, działając w ten sposób na szkodę PKP Linie Kolejowe Szczecin.
(PORADZ) W okresie 08/09 maja br. w godz. 22:00 - 09:00 w miejscowości
Poradz, nieznany sprawca po uprzednim usunięciu kłódki z drzwi pomieszczenia gospodarczego, dokonał kradzieży 2 lewarków i 140 metrów przewodów
elektrycznych od spawarki. Straty w kwocie 800 zł na szkodę Henryka R.

(ŁOBEZ) 25 kwietnia br. o godz.
16.00 w Łobzie na ul. Kraszewskiego,
Wiesław M. kierował rowerem znajdując
się wstanie nietrzeźwym (0,8 promila).
(ŁOBEZ) 25 kwietnia br. o godz.
16.30 w Łobzie na ul. Kolejowej, Mateusz C. lat 14 kierował rowerem znajdując
się wstanie nietrzeźwym (1,5 promila).
(DOBRA) 27 kwietnia br. około
godz. 15:15 w Dobrej na ul. Nowogardzkiej Marian K. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,15 promila).
(WOJTASZYCE) 27 kwietnia br.
około godz. 16:10 na drodze Wojtaszyce
- Jenikowo, Krzysztof B. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,15 promila).
(ŁOBEZ) 1 maja br. o godz. 21.20
na ul. Drawskiej w Łobzie, Mirosław R.
kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwym (1,5 promila).
(ŁOBEZ) 2 maja br. o godzinie
15.20 na ulicy Siewnej w Łobzie Bogdana K. kierował rowerem w stanie nietrzeźwości - 0,71 mg/l.
(GARDZIN) 3. maja br. około godz.
20:15 w Gardzinie Eugeniusz Z kierował
rowerem znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu (0,25 mg/l).
(WĘGORZYNO) 5 maja br. o godz.
19.22 w Węgorzynie na ul. Grunwaldzkiej Zbigniew K. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym (0,90
promila).
(WEGORZYNO) 5 maja br. o godz.
19.24 w Węgorzynie na ul. Grunwaldzkiej
Stanisław D. kierował rowerem znajdując
się w stanie nietrzeźwym (1,20 promila).
(PRUSIM) 6 maja br. o godzinie
16.20 na drodze Prusim - Gardzin gm.
Resko Grażyna K. kierowała rowerem w
stanie nietrzeźwości (1,3 promila).
(ŁOBEZ) 7 maja br. o godz. 21:55
w Łobzie na ul. Segala Edward Z. kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,0 promil). Sprawca zatrzymany i osadzony w PdOZ.
(WEGORZYNO) 7 maja br. o godz.
20:00 na drodze Węgorzyno - Podlipce,
Zdzisław S. kierował rowerem znajdując
się w stanie nietrzeźwości (1,6 promila).
(DOBRA) 8 maja br. o godzinie
00.05 na ul. Piłsudskiego w Dobrej Bogusław S. kierował samochodem Ford
Transit znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,90 promila).
(DALNO) 9 maja br. o godz. 20.00
na drodze Łobez - Dalno, Bogdan D. lat
41 kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym (1,8 promila), ponadto
naruszył orzeczony wobec niego sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów.
(DOBRA) 9 maja br. o godz. 21.10
w Dobrej na ul. 3-go Maja, Stanisław C.
kierował rowerem znajdując się w stanie
po spożyciu alkoholu (0,26 promila).
(DOBRA) 10 maja br. o godzinie
13.25 na drodze nr 144 Dobra - Dobropole Adam D. kierował rowerem w stanie
nietrzeźwości; 0,80 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(DOBRA) 10 maja br. o godzinie
13.25 na drodze nr 144 Dobra - Dobropole patrol policji ujawnił kierującego rowerem i będącego w stanie nietrzeźwym
Andrzeja M. Testy wykazały 0,40 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 11 maja br. o godz. 21:35
w Łobzie na ul. Kościuszki, Zbigniew K.
kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości (1,75 promila), tym samym naruszając orzeczony wobec niego
zakaz kierowania pojazdami.
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KRZYŻÓWKA 20
HUMOR
TYGODNIA
Kelner pyta nowo przybyłego do baru klienta:
- Co pan pije?
- Codziennie rano szklankę soku owocowego, miksturkę na
łupanie w krzyżu, a w sobotę kufel piwa w gronie przyjaciół.
- Chyba nie zrozumieliśmy się do końca - mówi uprzejmie
kelner. - Pytałem, co by pan chciał?
- Mój Boże... Chciałbym być bogaty, mieć domek nad
morzem, podróżować po świecie...
- Może jeszcze raz zadam pytanie: Czy chce się pan napić?
- Czemu nie... a co pan ma?
- Ja? Niewiele. Kłopoty. Drużyna, której kibicuję przegrała, kiepsko mi tu płacą, doskwiera mi samotność...
Wchodzi pacjent do lekarza i pyta.
- Przepraszam doktorze, do której dzisiaj pan przyjmuje?
- Do tej - mówi lekarz, pokazując lewą wewnętrzną kieszeń marynarki.
Facet spotyka kolegę policjanta na ulicy.
- Cześć, co robisz?
- Niosę piwo dla komendanta.
- A po co ci te drzwi?
- Kazał przynieść coś do otwierania.
- Ilu was pracuje?
- Z majstrem siedmiu.
- Czyli bez majstra sześciu?
- Nie, bez majstra to nikt nie pracuje.

W obiektywie tygodnika: 8 maja w £obzie

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?
- Ośmioro dzieci!

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 18 brzmiało:
„Jest małe nic i jest wielkie nic”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Grażyna Maćkowiak (Łobez), Maria Szylinowicz
(Łobez), Rafał Pszczółka (Chybie), Janina Syjczak
(Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Maciej Majchrowicz
(Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodę wylosował:
pan Rafał Pszczółka z Chybia. Gratulujemy.
CMYK
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