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„Jutrzenka” - runda druga i trzecia

Odwo³ani
tupi¹
(£OBEZ) Spotkanie trzeciej Grupy Cz³onkowskiej spó³dzielni
“Jutrzenka” by³o niejako kontynuacj¹ wydarzeñ poniedzia³kowych.
Zgromadzeni na sali gimnastycznej gimnazjum mieszkañcy
odwo³ali czterech z siedmiu dotychczasowych delegatów.

CMYK

Matki codziennie trudz¹ siê
i poœwiêcaj¹ wychowaniu
dzieci. Sk³adamy im najserdeczniejsze ¿yczenia,
aby ten trud zosta³ im wynagrodzony radoœci¹ i satysfakcj¹ wychowania nastêpnych pokoleñ.
Redakcja
Tygodnika £obeskiego
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Delegaci i Rada Nadzorcza przegrywają,
bo przypominają dawny Komitet Centralny
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
œwiêtem wszystkich matek,
zapytaliœmy mieszkañców £obza
czym jest dla nich ten dzieñ.

Janusz Rainczuk
Matka to jedyna osoba, którą
zawsze powinniśmy kochać i szanować. Jest to dla mnie szczególny
dzień. Gdybym chciał coś więcej
powiedzieć brzmiałoby to jak banał,
tego nie da się wyrazić słowami.

Odwołanie części przedstawicieli
na dwóch grupach członkowskich, w
tym przewodniczącej Rady Nadzorczej “Jutrzenki” Teresy Smolich to ich
przegrana na własne życzenie. Po prostu nie zrozumieli, że w Polsce, a więc
także w Łobzie, panuje głód demokracji.
W związku z tym trzeba podejmować
idące za tym wyzwania i uczyć się.
Powołali do życia wewnątrz spółdzielczą opozycję blokując reformy. Im
większy stawiali opór, tym bardziej
rósł napór. W tym zachowaniu przypominali dawny Komitet Centralny, który nie wyczuwał nastrojów ludzi i znaków czasu. Przypuszczam, że gdyby
mieli jakieś swoje wojsko, to by go
użyli, by wprowadzić stan wyjątkowy
w spółdzielni, a tak skończyło się tylko
na tupaniu. Chociaż nie do końca. Pozostaje jeszcze prawo, którym można
manipulować, by ocalić upadające imperium urojonej władzy.
Przykłady? Proszę bardzo. Członkowie zebraniach grup nawet nie wiedzieli, kto jest ich delegatem. Większość delegatów nawet nie zabrała na
nich głosu. Nie mieli nic do powiedzenia. Nawet nie bronili Zarządu ani własnej polityki dotąd uprawianej. Nie
wykazali się kulturą polityczną i znajomością dobrych obyczajów, gdy na
przykład głosowali przeciwko wnio-

skowi o dokonanie ich oceny. Sami blokowali ocenę samych siebie, zapominając, że takiej ocenie jako delegaci podlegają zawsze i wszędzie. Dobrym, choć
niepisanym, obyczajem jest wstrzymywanie się od głosu, gdy sprawa dotyczy mnie samego. W tym kontekście
ciekawe będzie głosowanie na walnym
nad oceną Rady Nadzorczej. Czy podda się ocenie innych, czy też będzie
głosować sama nad sobą.
Osoba, która pretenduje do funkcji
publicznych robi to po to, by reprezentować innych, a więc nieustannie poddawać się ich ocenie. Powinna co jakiś
czas zapytać samą siebie, czy zna sprawy tych innych i czy dobrze je reprezentuje. Tutaj wyglądało to tak, jakby
każdy reprezentował samego siebie, a
nie był czyimś przedstawicielem. Głosowanie w sprawie parkingu dobitnie to
pokazało. Ludzie chcą gdzieś parkować, bo mają auta, a ich przedstawiciele
nie popierają tego wniosku. To samo
dotyczy wniosku o przynależności
piwnic do mieszkań. Członkowie są za,
przedstawiciele (niektórzy) przeciw.
Czyimi są więc przedstawicielami i po
co? Chyba tylko jakiegoś Komitetu
Centralnego.
Znajomość przepisów i procedur to
po tylu latach rządzenia wciąż wiedza
niedostępna. Przewodnicząca Rady

Œcie¿ka: ekologiczna czy na pokaz?

Bartosz Jackowski
Jest to okazja do wyrażenia jej
mojej wdzięczności za uczucie jakim mnie darzy, za moje wychowanie i wsparcie jakie od niej otrzymuję w trudnych chwilach.

Przemys³aw Olejnik
Ten dzień jest przede wszystkim
po to, żeby sprawić jej przyjemność
i żeby poczuła satysfakcję z tego, że
ma syna bądź córkę.

W majowym numerze “Wiadomości Łobeskich” pojawił się artykuł dotyczący
remontu Ścieżki Ekologicznej zatytułowany “Czy warto...?” Zastanawiamy się,
czy warto znów wydawać społeczne pieniądze na remont ciągle niszczonej ścieżki,
i to duże pieniądze. Ciekawi nas, dlaczego utrzymano w tajemnicy rzeczywisty
koszt budowy ścieżki i ilość pieniędzy, jaka wpłynęła od sponsorów na konta tejże
budowy w Banku PKO SA o/Łobez i do kasy urzędu. Z artykułu “Czy warto...?”
wynika, że koszt budowy wyniósł 120 tys. zł, czyli tyle ile wpłacało Nadleśnictwo
i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na co więc zostały przeznaczone pieniądze od kilkudziesięciu sponsorów i jaka to była kwota?
Ścieżka została wykonana pośpiesznie, byle jak, na określoną imprezę jaką był
Turniej Miast. Nadleśnictwo Łobeskie, które przeznaczyło na budowę ścieżki 100
tys. zł, wkrótce po jej otwarciu zaczęło dewastację, wycinając drzewa rosnące tuż
przy drodze ekologicznej.
W czasie wycinki padały
nie tylko drzewa, ale i tablice, zniszczono ławki, runo
leśne i drogi. Tablice, na których umieszczono obrazki
z książek przyrodniczych
nie odzwierciedlają walorów naszego parku, a dotyczą roślin i zwierząt nie
występujących na tym terenie. Być może ustawiono
je dla odwrócenia uwagi od
zniszczeń. Nawet wyrąbano drzewa stojące przy tablicach informacyjnych.
Ścieżki, przy których ustawiono tablice, istniały od niepamiętnych nam czasów i służyły wielu pokoleniom łobeziaków. Była też przepiękna aleja bukowo –
dębowa, którą Nadleśnictwo Łobeskie wycięło w pień. Czy warto odnawiać tzw.
ścieżkę ekologiczną i tworzyć w parku leśnym sztuczne budowle, które niczemu
i nikomu nie służą, a tylko oszpecają naturalne polodowcowe wzgórza morenowe?
Całe zło za zniszczenia zrzuca się na młodzież i nazywa chuliganami, wandalami,
a przecież chuligan na urzędzie jest groźniejszy od chuligana pospolitego, przyczynia
się do większych szkód. Młodzi biorą przykład z dorosłych, często naśladują też złe
zachowania. To przecież dorośli wywożą do lasów ze swoich domków, swoimi samochodami, śmieci i gruz poremontowy. Wpuszczają do burzowników i do Regi ścieki ze swoich łazienek, podtruwają drzewa na swoich lub sąsiadujących posesjach, nie
dostrzegają piękna, nie patrzą w przyszłość. Gdyby każdy mógł i chciał zobaczyć
siebie takim, jakim widzą go inni, pewnie nie zawiesiłby lustra.
Łobeskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego

Nadzorczej po tylu latach powinna już
wiedzieć, że spotkania rozpoczyna się
od powołania komisji skrutacyjnej,
która zacznie od liczenia głosów oddawanych przy wyborze przewodniczącego. A jakież pole do popisu przy
ustalaniu liczby przedstawicieli dla
poszczególnych grup. Grupa licząca
trochę ponad 50 członków kandydatów
ma tyle samo przedstawicieli, co licząca
prawie stu grupa w Resku. A jak to sklecić z zapisem w statucie, że 1 przedstawiciel wybierany jest “na każde pełne 50
członków” (par. 22, pkt 1 Statutu). Ano
co znaczy “pełne”? Zapewne tyle, że nie
puste. Wiele przepisów powinno być
już dawno zmienionych, ale kto miał to
zrobić? Zrobił to ustawodawca. Pod
wpływem żądań demokratyzacji życia
spółdzielczego i niemożności przebicia
się przez lokalne układy.
Myślałem, że dwa lata boksowania
się członków z władzami spółdzielni w
końcu przyniosą jakiś skutek, że KC
coś zrozumie. Wczoraj chciałem dowiedzieć się o nazwiska nowo wybranych
delegatów. Okazało się, że objęte są
ustawą o ochronie danych osobowych.
Co prawda za chwilę te nazwiska zostaną wywieszone na listach w klatkach
schodowych, ale dzisiaj wiedzieć nie
można. Bawiąc się dalej w ciuciubabkę
mógłbym podpowiedzieć delegatom, że
jak wywieszą ich nazwiska, to mogą
podać spółdzielnię do sądu, ale... zabawa chyba dobiega końca.

Kazimierz Rynkiewicz
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Konkurs na dyrektorów
Nie by³o ich,
rozstrzygniêty
ale podpisali
Prokuratura umarza

siê osobiœcie

(DOBRA) Prokuratura w Łobzie
umorzyła wniosek burmistrz Barbary
Wilczek, która chciała, by ta zbadała
podpisy dwóch członków pod protokołem Komisji Rewizyjnej, na posiedzeniu której nie byli.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
rady miejskiej w Dobrej było o tyle
istotne, że to na nim spisano protokół,
na podstawie którego komisja wnioskowała o nieudzielenie burmistrz Wilczek
absolutorium. Godzina posiedzenia
została przesunięta na wcześniejszą,
by mógł w niej uczestniczyć skarbnik
gminy. W posiedzeniu nie wzięło udziału dwóch radnych, Marek Kowalczyk i
Adam Żywicki. Jednak ich podpisy
znalazły się pod protokołem. Burmistrz uznała, że skoro ich nie było, to
nie powinny pod protokołem widnieć
ich podpisy. Skierowała sprawę do prokuratury o zbadanie, czy nie doszło do
fałszerstwa.
- Nie brali udziału w posiedzeniu,
ale wiedzieli czego ono dotyczyło, jaki
jest wniosek i pod tym wnioskiem podpisali się. Nie możemy badać prawności
procedowania tej komisji. Stwierdziliśmy, że podpisy są autentyczne.
Wszyscy członkowie komisji potwierdzili, że to oni podpisywali się osobiście. Sprawa została umorzona z powodu braku znamion czynu zabronionego.
- powiedziała nam szefowa łobeskiej
prokuratury pani Klaudia KarpińskaGęsikiewicz. KAR

(RESKO) Owiany lekką mgłą tajemnicy konkurs na dyrektorów szkół w
Resku znalazł swoje rozstrzygnięcie 17
maja. Konkurs dotyczył objęcia posad w
szkole podstawowej i wciąż jeszcze
budowanym gimnazjum.
Stanowisko dyrektora gimnazjum
obejmie dotychczasowy szef Zespołu
Szkół Adam Szatkowski (na zdjęciu).
Podstawówką zarządzać będzie Bożena Tomecka. Na stanowisko w podsta-

wówce kandydowały
również
Violetta
Dyszewska i Alicja
Majewska. Konkurentem Szatkowskiego był
Sławomir Brzozowski.
Budynek gimnazjum zostanie oficjalnie przekazany nauczycielom i
uczniom 22 czerwca.
(r)

Radny zaprasza mieszkañców

Przyje¿d¿a papie¿

ORGANIZACJA
RUCHU NA SEGALA
(ŁOBEZ)
Radny Bogdan Górecki
za naszym
pośrednictwem informuje mieszkańców ulic
Niepodległości, Segala i Kraszewskiego, że w
urzędzie
miejskim w Łobzie odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji ruchu
drogowego na wymienionych ulicach. Radny, który pilotował tę sprawę zaprasza mieszkańców na to spotkanie w środę, 24 maja, o godz. 15.00
w urzędzie miejskim.
(r)

Uderzy³ w drzewo
na granicy
(ZAGOZD) Zagozd to wioska
leżąca tuż za granicą powiatu łobeskiego, w kierunku na Drawsko Pom.
Tam wczoraj popędziły nasze służby
ratownicze na sygnał o groźnym
wypadku. Dojechały też służby z
Drawska Pom. Okazało się, że tuż

przed południem, jadący w kierunku Zajezierza mieszkaniec Reska
Fiatem Fiorino uderzył w drzewo.
Kierowca został zabrany do szpitala w Drawsku. Poważniejszych obrażeń doznała pasażerka. Do szpitala zabrał ją helikopter.
KAR

Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
zatrudni ratowników wodnych
na plażach w Węgorzynie oraz Cieszynie,
w miesiącach lipiec oraz sierpień 2006.
Podanie powinno zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie
kursu ratownika WOPR
- określenie terminu zatrudnienia
- określenie miejsca zatrudnienia
- kontakt telefoniczny.
Podania należy adresować na: Urząd Miejski w Węgorzynie,
ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod tel. 091 397 12 51, lub w pokoju nr 29 w UM.

26 maja
dniem
wolnym
od pracy
W związku z apelem Premiera RP
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Łobzie zarządza, iż dzień 26 maja
2006 r. (piątek) jest dniem wolnym od
pracy - obsługiwane będą tylko osoby,
które na ten dzień mają ustaloną wizytę.
W tym dniu nieczynne będzie starostwo powiatowe oraz inne urzędy. (r)
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Og³oszenie o przetargu
nieograniczonym ustnym
Likwidator Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobezianka” w likwidacji w Łobzie ogłasza przetarg nieograniczony ustny na niżej wymienione sprzęty:
cena wywoławcza
1. Wiertarka el. „Bosch”
100,00 zł
2. Wiertarka udarowa „Bosch”
150,00 zł
3. Młot 10 kg
15,00 zł
4. Klucz nastawny
15,00 zł
5. Spawarka el. Bester
700,00 zł
6. Wykaszarka „Husqvarna”
300,00 zł
7. Wykaszarka „Ellite”
400,00 zł
8. Kosiarka spal. „Husqvarna” 400,00 zł
9. Urządzenie do czyszcz. kanal 200,00 zł
10. Spawarka 230 V
100,00 zł
11. Palnik gazowy z butlą 11 kg 120,00 zł
12. Imadło Pionier 2”
120,00 zł
13. Gwintownica ręczna
120,00 zł
14. Grzechotka z główk.
(3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”)
150,00 zł
15. Klucz do rur
40,00 zł
16. Klucz do rur
30,00 zł
17. Klucz do rur
10,00 zł
18. Opryskiwacz 10 l
40,00 zł
19. Termohigrometr
100,00 zł
20. Centrala telef. CA 1x5
200,00 zł
21. Nożyce do blachy
25,00 zł
22. Sekator
10,00 zł
23. Nożyce do żywopłotu
10,00 zł
24. Klucz oczkowy
10,00 zł
25. Przedłużacz elektr. 20 m
40,00 zł
26. Taczka
30,00 zł
27. Kanister 10 l
10,00 zł
28. Buty rybackie
30,00 zł
29. Piła ramowa
10,00 zł
30. Siekiera
10,00 zł
31. Fotel obrotowy
80,00 zł
32. Biurko
100,00 zł
33. Krzesła szt. 5
300,00 zł
34. Stół konferencyjny
150,00 zł
35. Maszyna elektryczna do pis. 200,00 zł
36. Telefax „Panasonic”
400,00 zł
37. Szafa biur.
120,00 zł
38. Regał biurowy
150,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2006 r. o
godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Wymienione sprzęty i narzędzia można oglądać w
dniach 23-25 maja 2006 r. od godz. 9.00 do
14.00. Do sprzętu z poz. 1-4 będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%. Pozostałe
pozycje od 5 do 38 są wolne od podatku VAT.
Likwidator Bolesław Więckowski.
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 22.05.2006r.
O Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Łobzie zatrudnią: Spawaczy konstrukcji stalowych Tel. (091)397-40-41
O Firma “Ekswood” w Kamiennym Moście
zatrudni: Stolarzy, Pracodawca zapewnia
zakwaterowanie Tel. (091)56-22-513
O Firma “Coralgol” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E Tel. 605-545-162
O Firma “Michałów” w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat. C+E, Robotnika gospodarczego ze znajomością j. niemieckiego,
Betoniarza Tel. (091)3971-751,
500-000-990
O Zakład Usługowy A. Kamińska w
Łobzie zatrudni:Robotnika drogowego
z uprawnieniami do obsługi walca
Tel. 502-581-472
O P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza, Kierowcę kat. B Tel.
(091)3914-548
O Firma “Eurotransport” w Gryficach
zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091)38-425-27
O F.U.H. “Trrrek” w Nowogardzie zatrudni: Mechanika samochodowego
Tel. (091)39-23-887
O Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Resku zatrudni: Psychologa Tel. (091)38-42-616
O “Martyna” Marta Lipka zatrudni na terenie powiatu łobeskiego: Ankietera,
Kierownika zespołu Tel. 661-667-760
O O.W.K. “Kameleon” w Międzywodziu
zatrudni: Kucharzy, Pomoce kuchenne
Kelnerów, Pokojówki. Tel. 606-761-824
O Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej
“Lignoterm” w Suliszewicach zatrudni:
Kierowcę samochodu ciężarowego
Tel. (091)397-39-96
O Dom Pomocy Społecznej w Resku zatrudni: Kierownika wewnętrznej jednostki
organizacyjnej Tel. (091)39-52-222.
O P.P.H.U “Alf” w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego. Tel.
(091)397-37-05
O Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie zatrudni: Montera osprzętu
elektrotechnicznego Tel. (091)397-47-85
O “Asprod” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel. (091)397-61-37
O Usługowy Zakład Pralniczy “Harenda”
w Kołczewie zatrudni: Praczki Tel.
(091)32-65-434
O Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza Tel. (091)3976-221
O OHP w Łobzie zatrudni: Stolarza mistrza (wymagany kurs pedagogiczny)
Tel. (091)397-30-99
O UsługiTransportowewWęgorzyniezatrudnią: Kierowcę kat. C+E Tel. 608-059-845
O Gospodarstwo Rolne w Płucicach zatrudni: Traktorzystę (zakwaterowanie
zapewnia pracodawca) Tel. 609-505-950
O P.P.U.H. Walerian Grzegorz w Drawsku
Pom. zatrudni: Pracownika przy produkcji węgla drzewnego i brykietu
grillowego Tel. (094)36-345-31
O Firma Handlowo-Usługowa “Trójka” w
Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat.
C+E Tel. (091) 397-16-54
O Przedsiębiorstwo Transportowe w
Łobzie zatrudni: Kierowcę kat. C+E
Tel. 600-918-345
O Bar “Smaczek” w Międzywodziu zatrudni: Kucharkę Tel. (091)38-14-874

Z ¯YCIA POWIATU
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Raport Komisji Rewizyjnej z kontroli w £CT rozczarowuje

Za du¿o etatów w £CT
(POWIAT) Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu przeprowadziła kontrolę w Łobeskim Centrum Turystyki.
Wynika z niej, że w ŁCT pracuje 30
osób. Zdaniem radnego Antoniego Gutkowskiego, który brał udział w kontroli, za dużo pieniędzy idzie na etaty, za
mało na dokończenie prac adaptacyjnych i wyposażenie Centrum.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Łobeskim Centrum
Turystyki 20
kwietnia br. W
kontroli wzięło
udział troje spośród 5-osobowego składu Komisji: Elżbieta Pilecka, Antoni
Gutkowski
i
Ewa Augustjańska-Szulc. Nie było radnych Mariana
Płóciennika i Ryszarda Soli.
Jak napisano w protokole, kontrolą
objęto okres od 1 sierpnia 2004 do 19
kwietnia 2006 r., a jej przedmiotem
były: celowość powołania jednostki,
analiza budżetu ŁCT, baza hotelowa i
zakres działania.
Komisja stwierdziła, że powołanie
ŁCT było dobrym pomysłem. Pełniąca
obowiązki dyrektora ŁCT pani Bożena
Pacholska przedstawiła radnym stan

zatrudnienia. W Centrum pracuje 30
osób na 29,5 etatu, w tym 15 osób ma
umowę o pracę, zaś 14,5 etatów opłaca
Powiatowy Urząd Pracy. Są to pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. ŁCT
dopłaca do nich co miesiąc około 3 tys.
zł, co daje w roku 36 tys. zł.

Zdaniem radnego Antoniego Gutkowskiego – w ŁCT jest przerost zatrudnienia. W tej kwestii – co zapisano w protokole – Gutkowski “nie
przyjął wyjaśnień p.o. dyrektora i
pozostał przy swoim zdaniu”. Przesłany Komisji przez ŁCT zakres
działania poszczególnych pracowników “dobitnie świadczy, że przy
wielu nazwiskach powtarzają się te
same czynności (a z powodzeniem
może zrobić to jedna osoba)”.

Wrzucili do baga¿nika i znêcali siê

Ca³ej siódemce
grozi wiêzienie
(WRZEŚNO) O tym napadzie
pisaliśmy w lutym. Siedmiu młodych mężczyzn sterroryzowało
mieszkańca Wrześna w gminie Dobra. Wrzucili go do bagażnika, wywieźli do lasu i znęcali się nad nim.
Prokuratura domaga się dla nich
kar więzienia.
Mężczyźni pochodzą z Maszewa
i kilku poddoberskich wiosek. Nie
spodobał im się pewien mieszkaniec
Wrześna, więc całą bandą wjechali
do wioski, wrzucili go do bagażnika,
wywieźli do lasu i tam znęcali się nad
nim. Wszyscy, po szybkiej akcji policji, już na drugi dzień zostali zatrzymani, i decyzją sądu aresztowani na
trzy miesiące. Siedzą do dzisiaj. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Łobzie akt oskarżenia.
Zarzuca w nim całej siódemce pozba-

wienie wolności mieszkańca Wrześna i znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie obrażeń ciała.
- Będziemy domagać się bezwzględnej kary pozbawienia wolności, bez warunkowego zawieszenia.
- powiedziała nam szefowa łobeskiej
prokuratury Klaudia Karpińska-Gęsikiewicz. Dlaczego tak surowe
kary?
- Aby ten wyrok odbił się szerokim echem wśród młodzieży. Chodzi
o to, by zadziałała tak zwana prewencja generalna, by młodzi ludzie wiedzieli, że tak postępować nie wolno.
Nie wolno nikogo traktować w tak
okrutny, powiedziałabym bestialski
sposób. - mówi prokurator. Teraz
sprawa trafi do sądu i ten osądzi
sprawców i wyda wyrok.
KAR

Dalej w protokole zapisano: “Wyjaśnienia osób zatrudnionych w ŁCT
i Starostwie o chęci ulżenia osobom
bezrobotnym nie mogą być poważnie
traktowane przez członków Komisji,
ponieważ ŁCT ma dokończyć adaptację budynku, co wiąże się z dużymi
wydatkami, w związku z czym wydawanie pieniędzy na dopłacanie do wynagrodzeń pracowników skierowanych przez PUP jest nieracjonalne.
Należy tę politykę przemyśleć i zrezygnować z bezproduktywnego wydawania środków”.
Komisja radzi, by te pieniądze przeznaczyć na dokończenie i adaptację
budynku; zaplecza kuchennego i pozostałych pomieszczeń hotelowych na
strychu, a w następnej kolejności skierować środki na podniesienie standardu
pokoi (radio, telewizor, wykładzina).
Radzi także, by plac, w stronę Policji,
zagospodarować na pole namiotowe i
plac rekreacyjny.
Komisja wskazuje, że skoro jednostka jest zakładem samofinansującym się, to starostwo powinno zaprzestać dotacji w 2007 r. Tyle raport Komisji Rewizyjnej.

Od redakcji: Tam gdzie organy kontrole działają słabo, tam
rodzą się wynaturzenia i podejrzenia. Po przeczytaniu tego raportu mieć niedosyt, to byłoby za
mało powiedziane. Podobnie lakoniczne są inne protokoły tej
Komisji. Jeżeli na ich podstawie
ktoś będzie twierdził, że wszystko
jest ok., to można Komisji pogratulować “dobrej roboty”.
Jak Komisja w ciągu jednego
dnia mogła przeprowadzić analizę budżetów ŁCT za lata 2004 i
2005? Ani słowa na ten temat (dochody, wydatki, celowość itp.).
Ani słowa na temat działalności
merytorycznej, do czego Centrum
powołano. Ani słowa o działalności radnego Romana Ciechańskiego, na stanowisku, które
utworzono w ŁCT. Co za te pieniądze osiągnięto? Zgadzając się
z wnioskiem, że nie można marnować pieniędzy, pragnę tylko
zwrócić uwagę, że Komisja żałując 3 tys. zł dla 15 pracowników interwencyjnych,
jednocześnie
przemilcza koszt etatu utworzonego dla radnego Ciechańskiego, który miesięcznie kosztuje
tyle samo. 1 zatrudniony a 15, to
chyba jest co z czym porównywać? Radni apelują do starostwa,
by zaprzestało dofinansowywania ŁCT. Wydaje się, że powinni
ten wniosek skierować do samych siebie, do rady powiatu, bo
to ona ustala budżet, a więc także
dotacje. Tak jak powiedziałem
wcześniej – niedosyt, to za mało
powiedziane. Rozczarowanie.
Kazimierz Rynkiewicz
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W magicznej krainie
wyobraŸni

(DOBRA) Z okazji „Tygodnia Bibliotek” w dniach 12 i 15 maja bibliotekę
w Dobrej odwiedziły drugie klasy Szkoły Podstawowej w Dobrej, które skorzystały z lekcji bibliotecznych pt. “Cudowna i zabawna kraina – Juliana Tuwima”. Dzieci z klas “0”, uczestniczyły w
dniu 16 maja na zajęciach z cyklu “Cała

Polska czyta dzieciom” pt. „Baśniowy
świat Andersena”. Zaproszonym gościem w tym dniu do czytania baśni była
pani burmistrz Barbara Wilczek. Dzieci
z zainteresowaniem wysłuchały baśni i
wykonały prace plastyczne.
W dniu następnym odbyła się II
edycja konkursu ortograficznego o

Reklama w kolorze
- b¹dŸ widoczny

CMYK

„Puchar Gminnego Mistrza Ortografii” w dwóch kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród odbędzie się 1 czerwca o
godz. 14.00 w Miejskiej Hali Sportowej. Zapraszamy również na kiermasz książek i wystawę ekologiczną.
Organizatorzy

To miejsce czeka
na TTwoj¹
woj¹ reklamê

Wnioski
z³o¿ono
na czas
(POWIAT) Minister Rolnictwa Andrzej Lepper popędził czym prędzej do Brukseli
załatwiać spóźnialskim rolnikom przedłużenie terminu
składania wniosków, ucząc
ich w ten sposób jednego: “nie
warto się spieszyć, zawsze
ktoś za nami się wstawi”
(spróbowałby nie). Tymczasem 99% rolników naszego
powiatu zdążyło złożyć wnioski w ustalonym czasie, między innymi dzięki wzmożonej
pracy łobeskiego biura
ARiMR, które czynne było
nawet w niedzielę.
(gp)

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

CMYK
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Nowy
Wszytko zale¿y od rolników
kierownik
ARiMR
w £obzie
(RESKO) Dziêki staraniom radnego Andrzeja Nowaka
w Resku odby³o sie spotkanie rolników z przedstawicielami
wchodz¹cej na rynek biopaliw wroc³awskiej firmy
Wratislavia, bêd¹cej czêœci¹ Brasco Bartimpex koncernu
paliwowego Aleksandra Gudzowatego.

(POWIAT) Porządkowanie i
sprawdzanie nadesłanych wniosków o dopłaty oraz żegnanie się ze
współpracownikami będą prawdopodobnie ostatnimi zajęciami Barbary Schmidt szefującej łobeskiemu oddziałowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jak nam powiedziała dyrektor oddziału ARiMR w Szczecinie Halina
Szymańska, już rozstrzygnięto konkurs na to stanowisko i zmiana nastąpi 1 czerwca br. Panią Barbarę
Schmidt zastąpi pan Jan Białkowski
z Węgorzyna (na zdjęciu).
(r)

W spotkaniu wzięli udział rolnicy
z gmin całego powiatu oraz prezes
firmy Krzysztof Żydnul wraz z
współpracownikami oraz wiceburmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński . Firma zajmuje się produkcją bioetanolu, ma zamiar również zająć się rafinacją oleju rzepakowego na potrzeby rynku paliw.
W ramach inwestycji możliwe jest
utworzenie lokalnej rafinerii bioetanolu w oparciu o miejscowe
gorzelnie. Przedstawiciele firmy
zaoferowali zawarcie pięcioletnich umów kontraktacyjnych,
ubezpieczanych na wypadek
klęsk żywiołowych, z producentami na dostawę surowców,. Zaproponowali także pomoc w zaciąganiu
kredytów na zasiew i prowadzenie
upraw. Zaznaczyli, że dostarczane
zboża nie mogą pochodzić z upraw
modyfikowanych genetycznie.

Najważniejsze do rozpoczęcia
współpracy jest istnienie dobrze zorganizowanej grupy producentów.
Rolnicy pytali się o ceny i zasady
współpracy. Przedstawiciele firmy
nie byli w stanie określić dokładnie
proponowanych cen – wszystko
zależy od uwarunkowań rynkowych. Jeden z rolników przytomnie
zauważył, że przede wszystkim należy się zorganizować, bo pojedynczy
rolnik jest jedynie kroplą w morzu.

Hodowla roślin energetycznych i produkcja biopaliw jest niewątpliwie szansą dla lokalnych
producentów żywności. Pola rzepaku mają szansę stać się naszymi
polami naftowymi. W ten sposób
możemy choć w części uniezależnić się od wciąż rosnących cen
ropy naftowej.
Wszystko tak naprawdę zależy
od samych rolników i ich zdolności
do zorganizowania się. Jeżeli nie
potrafią się zorganizować niewątpliwie stracić mogą szansę na zrobienie
niezłego interesu.
W przeciwnym przypadku stać
się może tak jak w przypadku działającej w Resku firmy zajmującej się
obróbką drewna, która potrzebny
surowiec kupuje za granicą. (gp)

Uciekaj¹c urwa³ lusterko

OKRADA£
LOKOMOTYWÊ

(DOBRA) W niedzielę Paweł B. z Dobrej zamiast do kościoła wybrał się do
nieczynnej lokomotywowni. Zainteresowały go stojące tu, nieczynne od lat
lokomotywy. Jednak nie chciał ich oglądać, lecz okraść.
Była niedzielne południe. Paweł B. wypchnął płytę paździerzową i dostał
się do lokomotywowni. Z jednej ze stojących tam lokomotyw zaczął wymontowywać miedziane chłodnice. Nie przewidział, że obiekt ma zainstalowany
alarm, który się włączył. Pojawił się mężczyzna, który spłoszył złodzieja.
Pawreł B., wskoczył na rower i zaczął uciekać. Uciekał tak szybko, że wpadł
na zaparkowanego przy ul. Piłsudskiego Opla Astrę i urwał mu lusterko. Bardzo
możliwe, że ucieczka by mu się udała, ale wcześniej został rozpoznany, więc
policjanci długo nie szukając zapukali do jego drzwi. Tym bardziej, że Paweł B.
był im doskonale znany z wcześniejszych wyskoków. Co ciekawsze, jadąc na
rowerze naruszył zakaz poruszania się na rowerze wydany przez Sąd Rejonowy. Sprawca został zatrzymany di wyjaśnienia.
KAR
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Obywatelskie zatrzymanie

Pijany kierowca
wióz³ ¿onê i dzieci
(POWIAT) Do niezwyk³ego zdarzenia dosz³o przedwczoraj
na drodze Zajezierze – £obez. Dwóch mê¿czyzn zatrzyma³o
pijanego kierowcê malucha, który wióz³ troje dzieci i
¿onê. Przekazali go ³obeskiej policji.
Było tuż przed południem, 21
maja. Dwóch mężczyzn jechało z
Drawska Pom. W kierunku Łobza.
Jeden z nich jest mieszkańcem naszego powiatu. Gdy minęli Zajezierze, zobaczyli przed sobą dziwnie
jadącego „malucha”. Auto jechało
środkiem
drogi robiąc nieb e z pieczne manewry. Wyprzedzili je i postanowili mu
się przyjrzeć. Na kolanach
kierowcy dostrzegli dziecko, z tyłu jeszcze dwoje i kobietę. Podejrzewając, że coś jest nie
w porządku ruszyli za „maluchem”.
Kierowca widząc, że na coś się zanosi, skręcił w drogę na Bonin, później w polną drogę. Mężczyźni po-

wiadomili policję, a „maluchowi”
zajechali drogę. Po otwarciu drzwi
buchnęło alkoholem. Jeden z mężczyzn wyjął kluczyki ze stacyjki, by
uniemożliwić dalszą jazdę. Żona kierowcy widząc co się dzieje, prosiła
ich, by nie wzywali policji, ale ta już
właśnie jechała. Nie pomyślała wcześniej, by powstrzymać męża przed jazdą. Ryzykowała życie własnych dzieci.
G d y
kierowca
„malucha”, 34letni Marek
L. dmuchnął w
alkomat, ten wskazał 1,8 promila alkoholu.
Bardzo możliwe, że mężczyźni uratowali komuś życie, może całej rodzinie, może innemu kierowcy, który mógł natknąć się na drodze na
„pijanego malucha”.
KAR

Wa¿ne dla kobiet w wieku 40-50 lat

Powiat walczy
z rakiem sutka

(POWIAT) Nowotwór piersi jest
najczęstszym, najgroźniejszym i
wciąż rozpowszechniającym się nowotworem u kobiet w Polsce, również
w powiecie łobeskim. Uleczalność
jego zależy w głównej mierze od
wczesnego wykrycia, dlatego tak
ważna jest profilaktyka.
Starostwo Powiatowe w Łobzie,
analizując statystyki zachorowalności,
podjęło decyzję o opracowaniu, wdrożeniu i sfinansowaniu własnego programu
profilaktyki raka sutka dla kobiet w
wieku 40 – 50 lat z terenu powiatu, uzupełniającego ofertę Narodowego Funduszu Zdrowia.
Decyzja ta była ze wszech miarę
właściwą, gdyż zachorowalność kobiet jest w tym przedziale wiekowym
najwyższa (40 - 50 lat), a NFZ finansuje tylko badania dla kobiet w wieku
50 – 69 lat. Program powiatowy został
skonsultowany i zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie gminy powiatu. Udział gmin w realizacji programu wiązał się będzie z nieodpłatnym
dowozem kobiet na badania, które będą
realizowane od czerwca br.

Bezpłatne badania mammograficzne
wykonywane będą w szpitalu w Resku
przez firmę Intermed, wyłonioną w drodze konkursu. Firma ta posiada nowoczesny mammograf i aparat USG. Bardzo ważne jest również to, że w przypadku podejrzenia o nowotwór złośliwy
NZOZ Intermed zapewnia nieodpłatnie
wykonanie badania USG piersi oraz konsultacje lekarza chirurga onkologa, który
pracuje na miejscu.
Realizacja programu będzie poprzedzona akcją informacyjną oraz wskazaniem osób koordynujących realizację
programu we wszystkich gminach. O terminie rozpoczęcia badań mieszkańcy
gminy zostaną poinformowani w odpowiednim terminie. Powiatowy program
profilaktyki raka sutka przewidziany jest
na 2 lata i obejmie wszystkie chętne kobiety. W wyniku tych działań bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte
zostaną kobiety w wieku 40 – 69 lat.
Program oraz informację opracował
Wydział Polityki Społecznej i Spraw
Obywatelskich starostwa w Łobzie.
Dodatkowe informacje o programie dostępne będą po nr tel.: 091-397-61-23. (r)
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List do redakcji
Łobez, dnia 17.05.2006 r.
REDAKTOR NACZELNY
TYGODNIKA ŁOBESKIEGO
Proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, które
ukazały się w artykule “Raport w
sprawie zarządzania lokalami komunalnymi” w gazecie - Tygodnik
Łobeski z dnia 19.04.2006 r.
1. Firma Administrator w
Łobzie wygrała przetarg publiczny
na “Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi”. Nie jest
prawdą jak twierdzi radny Pan Leszek Gajda, że zarządzanie lokalami użytkowymi zostało zlecone dla
firmy Administrator w Łobzie dodatkowym aneksem do umowy.
2. Pracownik Urzędu Miejskiego Pan Tadeusz Łań nie sprawuje
nadzoru nad remontami wykonywanymi przez firmę Administrator
w Łobzie. Nadzór taki pełni pracownik firmy Administrator w
Łobzie Pan Jarosław Jaremko. Natomiast Pan Tadeusz Łań sprawdza
kosztorysy i rozlicza remonty.
Dlatego stwierdzenie radnego
Pana Leszka Gajdy jest nieprawdziwe, gdyż nikt z Urzędu Miejskiego w Łobzie nie pracuje na
rzecz firmy Administrator w
Łobzie w zakresie nadzoru na robotami remontowymi budynków.
3. Nie jest prawdą jak twierdzą
radni Pan Leszek Gajda i Bogdan

Górecki, że koszty utrzymania lokalu
mieszkalnego i użytkowego oraz
Wspólnot mieszkaniowych są takie
same.
Wystarczy zapoznać się z obowiązującymi przepisami jak również z
załącznikiem Nr 2 do umowy o zarządzanie. Czynności wykonywane przy
zarządzaniu lokalami komunalnymi regulują przepisy Ustawy z dnia
21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie kodeksu cywilnego oraz załącznik Nr 2 do umowy o zarządzanie
zawierający 120 zagadnień do realizacji.
Przepisy Ustawy z dnia 24.06.2004 r.
o własności lokali oraz Kodeks cywilny
i Kodeks postępowania cywilnego jak
również umowy współwłaścicieli regulują zasady zarządzania częściami
wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych.
4. Pracownik Urzędu Miejskiego w
Łobzie Pan Mieczysław Fojna kilkakrotnie skłamał udzielając informacji, że
przekazywał pieniądze z tytułu opłat
za media na konto prywatne Hanny
Janiec. Ani jedna złotówka nie wpłynęła na moje prywatne konto. Wpłaty
dokonywane były albo na konto
Wspólnot Mieszkaniowych lub konto
firmowe “Administratora” - a jest to
wielka różnica.

Opłaty za media, rozliczanie, odczyty wodomierzy, windykacja, naliczanie dokonywane były przez pracowników firmy Administrator w
Łobzie. W kilku przypadkach dzierżawcy mieli zawarte umowy bezpośrednio z przedsiębiorstwami na media
- ale rozliczanie robiła moja firma - czyli
znowu nierzetelne informacje pana
Mieczysława Fojny.
5. Obowiązkiem Urzędu Miejskiego w Łobzie było poinformowanie
dzierżawców o zmianie zarządcy, a nie
odwrotnie.
Natomiast nie prawdą jest, że firma
Administrator w Łobzie nic nie robiła
przez dwa miesiące. Od miesiąca maja
2005 r. prowadziłam postępowanie w
sprawie zadłużenia dzierżawionych
lokali, przygotowanie upomnień z tytułu zaległości za media, zlecenie przeglądów kominiarskich, sprzątanie ulic i
chodników, założenie wszystkich kartotek dla lokali użytkowych zgodnie z
załącznikiem do umowy, wystawianie
faktur za zużyte media dla lokali użytkowych (zimna woda, centralne ogrzewanie, kanalizację), rozliczanie mediów
od miesiąca maja 2005 r., założenie książek obiektu budowlanego oraz prowadzenie zarządzania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Łobza.
Potwierdzeniem posiadanej dokumentacji na ww czynności jest protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w
Urzędzie Miejskim w Łobzie i firmie

Administrator w Łobzie.
6. Nieprawdziwe dane dotyczące kosztów konserwacji i drobnych
napraw, które z dokumentów przekazanych dla radnego Pana Leszka
Gajdy jasno wynika, że koszty
konserwacji i drobnych napraw stanowią 11,20% a nie 2,80% - jest to
znaczna różnica.
7. Stawka za zarządzanie lokalami użytkowymi w drodze negocjacji została znacznie zmniejszona
jak również zakres obowiązków
został zmniejszony do minimum.
Nieprawdą jest, że obniżeniu uległa
jedynie stawka.
8. Do drugiego przetargu na zarządzanie specyfikację pobrały
trzy firmy: dwie firmy z Łobza i
jedna firma z Reska - czyli nieprawda jest, że zostały pobrane z Urzędu Miejskiego w Łobzie dwie specyfikacje.
9. W firmie mojej zarządzanie
nie polega na wystawianiu faktur jest to szereg czynności, które należy wykonywać, a które nie były
wykonywane przez Pana Mieczysława Fojnę i jego pracowników tj.
nie były prowadzone windykacje
czynszowe, brak przeglądów okresowych budynków, brak książek
obiektu budowlanego itp. Dlatego
jest nieprawdą, że zarządzanie polega tylko na wystawianiu faktur.
Zarządca Nieruchomości
Hanna Janiec

List do redakcji

List do redakcji

Urząd Miasta Łobez
Rada Miasta Łobez
W związku z informacją opublikowaną w prasie (“Wiadomości Łobeskie”), która dotyczy lokalizacji cmentarza, Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Łobzie wnosi uwagi:
1. Planowany cmentarz położony byłby w sąsiedztwie parku leśnego. Teren
parku leśnego (oznaczonego symbolem C 34 ZŁ w planie zagospodarowania
przestrzennego obowiązującym do końca 2002 r.) i sąsiadujący teren oznaczony
symbolem C 36 RL stanowią j eden kompleks glebo- i wodochronny.
2. Usytuowanie cmentarza na tzw. “polach truskawkowych” stanowić
będzie zagrożenie dla wód podziemnych. Wody podziemne podlegaj ą
ochronie prawnej, zgodnie z Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne DzU nr 115, póz. 1229 + zmiany.
3. Zasoby wód podziemnych, będących najlepszym źródłem wody do
picia maleją, dlatego należy je chronić.
4. Wody podziemne, zwłaszcza z głębokich warstw wodonośnych,
zawierają małe ilości bakterii, ale tzw. flora zygmogenna może pojawić sie
po wprowadzeniu do gruntu substancji organicznych w formie ciał zwierząt i ludzi grzebanych na cmentarzach.
Z różnych źródeł wynika, że większość bakterii chorobotwórczych,
wirusów zatrzymywana jest na głębokości 100-210 cm, natomiast bakterie
grupy Coli docierają do głębokości 150 cm. Jeżeli jednak niepożądane
bakterie zostaną wprowadzone do wód podziemnych wskutek wypłukiwania mogą przemieszczać się z prądem wody w głąb oraz poziomo na
znaczne odległości.
5. Usytuowanie cmentarza powyżej siedzib ludzkich przy bardzo intensywnych opadach może doprowadzić do wypłukiwania omawianych
bakterii i wywołać zagrożenie sanitarne. Obecnie w czasie intensywnych
opadów duże strugi wody płyną z kierunku “pól uniemskich”.
6. Usytuowanie 2 części cmentarza przedzielonych parkiem może rodzić pokusę do likwidacji parku, który chroni nas przed wiatrami zachodnimi i chroni glebę przed erozją, a także dostarcza do atmosfery tlen oraz
jest dużym walorem krajobrazowym miasta.
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Łobzie

Sprostowanie
Wnoszę o sprostowanie informacji zamieszczonej w Waszym
Tygodniku z dnia 16 maja 2006 roku (str. 6) w artykule “KASA
RADNYCH”, w części dotyczącej oświadczenia majątkowego
przewodniczącego rady.
Informuję, że zgodnie z art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym, przewodniczący rady składa
oświadczenie wojewodzie. Oświadczam, że wywiązałam się z
tego obowiązku - data wpływu do wojewody 27.04.2006r. Po
dokonaniu analizy danych zawartych w oświadczeniu wojewoda
w oparciu o art. 24i ust. 2 wyżej wymienionej ustawy przekazuje
burmistrzowi kopie oświadczenia majątkowego i dopiero wtedy
może ono być opublikowane w biuletynie informacji publicznej
urzędu miejskiego.
Do dnia dzisiejszego wojewoda przedmiotowych kopii oświadczeń jeszcze nie przekazał Burmistrzowi Łobza, dlatego nie zamieszczono ich na BIP.
Tak więc, nie od mojej dobrej woli (jak można wywnioskować z treści artykułu), lecz od przepisów ustawowych uzależnione jest, kiedy moje oświadczenie może zostać podane do
publicznej wiadomości.
Z poważaniem Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Kobiałka
Od redakcji: Nie kwestionowaliśmy wywiązania się Pani
Przewodniczącej z obowiązku złożenia oświadczenia, informując, że „składa je wojewodzie”. Byliśmy przekonani, że można
je równolegle umieścić w BIP, co okazało się niemożliwe, a o
czym Pani informuje. Przepraszamy więc za stwierdzenie, że
mogła to pani uczynić.
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Problemy ma³ych miejscowoœci

Rozmowa z sołtysem Karwowa
Bożeną Zarecką
Tym razem na łamach tygodnika prezentujemy Karwowo, jedną
z najbardziej znanych w naszym
powiecie wsi. Ta niewielka popegeerowska wieś stała się ostatnio
znana głównie dzięki aktywnym
działaniom jej mieszkańców, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Karwowa. Na temat wsi i
działalności stowarzyszenia rozmawialiśmy z sołtysem Bożeną
Zarecką.
Grzegorz Paciorek – Proszę
scharakteryzować swoją dotychczasową działalność
na stanowisku sołtysa.
Bożena Zarecka –
Jestem
sołtysem
pierwszą
kadencję,
chociaż mam świadomość, że pełnię tę funkcję nieformalnie już
dłuższy czas, dłuższy niż czas trwania kadencji. Wybór na sołtysa był
tylko formalnym potwierdzeniem
mojej funkcji. Moim głównym celem na początku działalności było
przede wszystkim posprzątanie
wsi. Dlatego też później symbolem
naszego stowarzyszenia stała się
miotła. Jej symbolika ma dwojakie
znaczenie: z jednej strony odzwierciedla podstawy naszej działalności, które rozpoczęły się po prostu
od posprzątania wsi, z drugiej zaś
jest symbolem siły jaką daje wspólne działanie. Miotła zrobiona jest z
witek, które pojedyncze łamią się
łatwo, a złączone tworzą silną miotłę. Jest ona wręczana każdemu
nowemu sołtysowi na czas trwania
jego kadencji.
GP – Jakie są obecnie największe problemy wsi?
BZ – Tak jak każda popegeerowska wieś borykamy się z dużym bezrobociem i związanymi z
tym wieloma problemami. Najbardziej palącym obecnie problemem
jest kwestia remontu świetlicy, o
który staramy się praktycznie bez
skutku co jakiś czas interweniując

w gminie. Placówka funkcjonuje
bardzo dobrze, nie możemy narzekać na pracę świetlicowej ale stan
budynku jest wręcz opłakany. Dopiero po czasie doszliśmy do wniosku, że więcej mogliśmy osiągnąć
samemu zdobywając środki.
GP – Jako stowarzyszenie?
BZ – Tak, daje to zupełnie inne,
o wiele większe pole manewru.
Dzięki temu, że w ubiegłym roku założyliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa, udało nam się uzyskać dodatkowe 15 tys. zł na rozwój
sołectwa, organizowanie imprez i
realizację naszych planów. Środki
jakie dostajemy od gminy wraz z
pieniędzmi z „alkoholówki wynoszą nieco ponad 3 tys. zł. Jak
widać, warto zakładać stowarzyszenia by pomóc własnej wsi. Dzięki temu nabieramy również wiary
we własne siły. Ludzie zaczynają
dostrzegać własną wartość.
GP – Jakie są wasze plany na
najbliższe miesiące?
BZ – Staramy się o zorganizowanie w tym roku u nas gminnych
dożynek, ponadto w sierpniu jak
co roku organizujemy jarmark odpustowy, na który staramy się, tak
jak w ubiegłym roku, zaprosić jak
najwięcej gości i ściągnąć jak najwięcej sponsorów. Ważnym dla
nas zadaniem jest postawienie przy
współpracy z księdzem Krzysztofem Pokorskim nowej dzwonnicy
przy kościele. Z księdzem współpracujemy również na innych
płaszczyznach, to dzięki niemu kilku mieszkańców Karwowa nauczyło się tworzyć ikony.
GP – Czy planuje pani start w
następnych wyborach na sołtysa?
BZ – Rozważam taką możliwość.
Kilka osób namawia mnie do wzięcia udziału w wyborach do Rady
Miejskiej. Niemniej jednak, nawet
gdybym nie zabiegała o któreś z
tych stanowisk, to i tak nie zaprzestanę działalności społecznej.
GP – 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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Przetargi w starostwie

Kredyt
na drogi
i dzia³ka
w Resku
(POWIAT) Zarz¹d Powiatu
£obeskiego og³osi³ dwa
przetargi nieograniczone.
Jeden dotyczy udzielenia
starostwu i obs³ugi
kredytu, drugi sprzeda¿y
dzia³ki w Resku.
KREDYTNADROGI
Przedmiotem przetargu jest
usługa bankowa związana z
udzieleniem i obsługą kredytu
długoterminowego w kwocie 500
000 zł na opracowanie dokumentacji, remonty chodników i dróg
powiatowych na terenie powiatu
łobeskiego. Okres kredytowania
miałby wynosić 12 lat, z możliwością wcześniejszej spłaty zadłużenia. Kredyt miałby być spłacony w latach 2014-2017, w równych ratach po 125 tys. zł. Oferty
można składać do 2 czerwca br.
do godz. 12.00.
DZIAŁKA W RESKU
PO RAZ TRZECI
Starosta ogłosił III przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Resku, o powierzchni 0,1688 ha. Działka przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne. W opisie jest to działka
gruntu o nieregularnym kształcie,
położona w Resku przy ul. Nadrzecznej, stanowiącej odgałęzienie od drogi wiodącej w kierunku
Łabunia Wielkiego.
Sąsiedztwo działki stanowią
tereny ogrodów, zabudowa
mieszkaniowa i teren przeznaczony pod zabudowę przemysłową.
Teren działki w około 2/3 części
płaski, w 1/3 części powierzchni
skarpa. Cena wywoławcza: 17.328
zł. Wysokość wadium - 1.800 zł i
należy je wpłacić do 24 maja br.
Przetarg odbędzie się 30 maja br. o
godz. 12:00 w starostwie. Informacje o przetargu można uzyskać
w starostwie lub telefonicznie
(091 39-760-89).
(r)

Z ¯YCIA POWIATU
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Maj¹tki wspó³pracowników
Marka Romejki

Szczecinie w wysokości 1200 zł. W
czerwcu nastąpi spłata ostatniej
raty kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego w ubiegłym roku na
1500 zł. Ireneusz Kabat ma również
spłacić inny kredyt konsumpcyjny
zaciągnięty na sumę 4150 CHF, którego ostatnią ratę ma zapłacić w
styczniu 2007 roku.

(£OBEZ) Oœwiadczenia
burmistrza jeszcze nie ma.
Przedstawiamy zatem aktualne
oœwiadczenia jego najbli¿szych
wspó³pracowników.

Zastêpca burmistrza
Ryszard Sola
Cały majątek wiceburmistrza
Soli jest również majątkiem jego
małżonki. W skład zasobów pieniężnych wchodzi 15 tys. zł
oszczędności i papiery wartościowe Funduszu “Pioneer” na kwotę
1000 zł. Do majątku nieruchomego
należy dom o powierzchni 146,9
metrów kwadratowych, wyceniony na 210 tys. zł, nieruchomość
gruntowa (0,05 ha), warta około 12
tys. zł. Wiceburmistrz dzierżawi
również działkę o powierzchni 236
metrów kwadratowych, przeznaczoną pod uprawę warzyw kwiatów i drzew owocowych (brak jej
wyceny). Działka nabyta została w
drodze przetargu ustnego od gminy 1 września 2005 przez żonę Ryszarda Soli. Praca burmistrza wy-

nagrodzona została w ubiegłym
roku kwotą 110.536,14 zł. Dochód
żony w ubiegłym roku wyniósł
16933,77 zł. Wiceburmistrz jeździ
samochodem VW Vento z 1993
roku. Do zobowiązań burmistrza
należy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w PKO BP na
budowę domu jednorodzinnego w
wysokości 54570 CHF. Ostatnia
spłata ma nastąpić w 2015 roku.

Sekretarz
Ireneusz Kabat
Oszczędności sekretarza wynoszą 35 tys. zł. Mieszka w 34 - metrowym mieszkaniu, wartym 40 tys.
zł. Za pracę w Urzędzie Miejskim w
ubiegłym roku otrzymał 69.487,50
zł. Do dochodu sekretarza zalicza
się także honorarium z Krajowego
Biura Wyborczego Delegatura w

Projekty na modernizacjê pracowni w Resku

Staraj¹ siê
o pieni¹dze

(RESKO) W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie “Aktywizacja i
wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze
edukacyjnym”, opublikowane przez Ministra Edukacji i Nauki, pracownicy
Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej starostwa przygotowali
projekt programu “Unowocześnienie i modernizacja pracowni fizycznej w
Zespole Szkół w Resku w celu poprawy efektywności nauczania”. Po
uzyskaniu akceptacji przez komisję powołaną przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego powiat ma uzyskać dofinansowanie w kwocie
8 000 zł (50 %) całkowitych kosztów. Koszt realizacji programu wyniesie 16
tys. zł. W związku z tym zarząd powiatu przeznaczył na ten cel 8 tys. zł.
Przystąpiono również do programu “Unowocześnienie i modernizacja
pracowni chemicznej”. Tutaj koszt opiewa na 26 tys. zł. Zarząd przeznaczył
połowę tej kwoty, 13 tys. zł, by projekt mógł być wzięty pod uwagę. (r)

Skarbnik Gminy
Bernard Szymczak
Oszczędności Skarbnika Szymczaka to 23.000 zł, 320 euro i 1255 $.
Majątek nieruchomy to trzy mieszkania: jedno o powierzchni – 57,6
metrów kwadratowych, drugie –
48,6 metrów kwadratowych i trzecie
– 33 metry kwadratowe, warte kolejno: 67 tys. zł, 85 tys. zł i 36 tys. zł.
pierwsze dwa mieszkania wchodzą w
skład majątku skarbnika na zasadzie spółdzielczego prawa własnościowego, trzecie figuruje w notarialnym akcie własności. Bernard
Szymczak posiada również działkę
o powierzchni 400 metrów kwadratowych, wartą około 6000 zł. W 2005
roku skarbnik otrzymał za swoją
pracę 75125,86 zł. Majątek ruchomy
to samochód osobowy Nissan Micra z 1996 roku. W roku ubiegłym
wraz z córką i zięciem zaciągnął kredyt pod hipotekę w wysokości 77
tys. zł na zakup mieszkania. Do
spłaty pozostaje jeszcze 75287,52
zł. Ostatnia rata ma zostać wpłacona w 2020 roku.

Kierownik Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych
Miros³awa Turbak
Mirosława Turbak posiada 25
tys. zł oszczędności. W skład jej
majątku nieruchomego wchodzi
mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 56,45 metrów
kwadratowych, wyceniane na 70
tys. zł i garaż o powierzchni 23 metrów kwadratowych położony na 29
– metrowej działce, warty 5 – 6 tys. zł.
Grunt pod garaż nabyty został w
drodze przetargu od gminy w 1994
roku. W ubiegłym roku zarobiła
49000,97 zł. Kierownik Turbak jeździ
samochodem Renault Megane z
1996 roku.

Inspektor do spraw wymiaru
podatku Ma³gorzata Mosi¹dz
Małgorzata Mosiądz posiada
dom warty 150 tys. zł (120 metrów
kwadratowych powierzchni). W
ubiegłym roku zarobiła 28189,33 zł.
Nie posiada żadnych oszczędności
i zobowiązań.

Z ¯YCIA POWIATU
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Powiatowa stra¿ po¿arna
z nowym sztandarem

Oferta pracy

Starostwo
zatrudnia
specjalistę

Obwieszczenie

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 30 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie odbędzie się:
pierwsza licytacja nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bonin, gm. Łobez
stanowiących własność dłużnika: Rasiński Czesław i Rasińska Wanda Budziszcze 6, 73-150 Łobez.
Nieruchomości stanowią działki niezabudowane:

4.
5.
6.
7.
8.

nr 107 o pow. 4,95 ha wyceniona na kwotę 25.814 zł
nr 123 o pow. 0,83 ha wyceniona na kwotę 5.121 zł
nr 177 o pow. 3,83 ha wyceniona na kwotę 21.314 zł
dla których księgę wieczystą nr 12243 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie
nr 124 o pow. 0,77 ha wyceniona na kwotę 4.878 zł
nr 176 o pow. 3,37 ha wyceniona na kwotę 19.249 zł
dla których księgę wieczystą nr 3375 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie
nr 200/1 o pow. 0,79 ha wyceniona na kwotę 4.625 zł
nr 221 o pow. 1,23 ha wyceniona na kwotę 8.699 zł
dla których księgę wieczystą nr 5519 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie
nr 82 o pow. 5,75 ha wyceniona na kwotę 31.200 zł
dla której księgę wieczystą nr 4590 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie.

Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:
ad 1. 19.361 zł
ad 2. 3.841 zł

ad 3. 15.986 zł
ad 4. 3.659 zł

ad 5. 14.437 zł
ad 6. 3.469 zł

Pose³
przyje¿d¿a
do £obza
(ŁOBEZ) 29
maja przyjedzie
do Łobza poseł
Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Litwiński.
W tym dniu o
godz. 15.00 zaplanowane jest
spotkanie posła z
władzami samorządowymi i radnymi, a
o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami i członkami PO w Centrum Informacji Turystycznej w
Łobzie, przy ul. Konopnickiej 42. Organizatorzy zapraszają.
(r)

(ŁOBEZ) 4 maja w dniu swojego święta strażacy łobescy
pracowali normalnie. Dopiero 19 maja strażacy zarówno zawodowi jak i ochotnicy wspólnie obchodzili swoje święto połączone z uroczystym wręczeniem ufundowanego przez mieszkańców powiatu sztandaru dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz gmin
i powiatu na czele ze starostą Haliną Szymańską i Przewodniczącym Rady Powiatu Adamem Szatkowskim, będącym jednocześnie przewodniczącym komitetu, który ów sztandar ufundował, Komendant Wojewódzki PSP Marek Kowalczyk i szef
powiatowej OSP Wiesław Rymszewicz.
Po uroczystym przekazaniu sztandaru nastąpił równie uroczysty dla strażaków moment uhonorowania ich dotychczasowej pracy. Ogniomistrz Marek Łakomy otrzymał brązową odznakę za działania dla ochrony przeciwpożarowej. Cezary Jesionek awansował na kapitana, Robert Michalak został starszym ogniomistrzem, Leszek Różański – młodszym ogniomistrzem, Paweł Różański – starszym sekcyjnym, Dariusz Milewicz, Janusz Różycki i Jarosław Tokarski – starszymi strażakami. Strażacy podziękowali za docenienie swojej pracy, życząc
jednocześnie wszystkim zgromadzonym, żeby mieli jak najmniej okazji do składania wyrazów wdzięczności.
(gp)

1.
2.
3.
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ad 7. 6.525 zł
ad 8. 23.400 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15 dnia poprzedzającego licytację w kasie komornika 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 rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

(ŁOBEZ) Starostwo ogłosiło
nabór na stanowisko specjalisty w
Wydziale Komunikacji i Drogownictwa.
Wśród wymagań niezbędnych
wymienia: wykształcenie wyższe
techniczne, profil: transport; doświadczenie w pracy w urzędzie: co
najmniej 1 rok (umowa o pracę,
staż, przygotowanie zawodowe);
znajomość KPA. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
osobiście w sekretariacie starostwa w Łobzie, ul. Konopnickiej 41
lub pocztą na adres starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTY – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA w terminie do
23.05.2006 r., godz. 12.00. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po
wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
(r)

Szkolenia PUP
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.

JUTRZENKA
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Cz³onkowie sobie, delegaci sobie

Na 2 Grupie przedstawiciele siê uchowali
Spotkanie drugiej Grupy Członkowskiej miało inny przebieg, jak
pierwszej i trzeciej, na których odwołano większość dotychczasowych
przedstawicieli na walne.
Próba sił między członkami dążącymi do zmian a zwolennikami zachowania status quo odbyła się już przy
wyborze przewodniczącego zebrania.
Został nim pan Jan Gibowski i to on
nadał ton spotkaniu. Nie przeszedł
wniosek pana Antoniego Moroza o
przyspieszenie głosowania nad odwołaniem dotychczasowych delegatów.
Głosami 15 do 18 został odrzucony. Na
ten punkt musiano więc poczekać.
Pan Gibowski rządził salą jak komisarz. Najpierw starł się słownie z panem Krzysztofem Galczakiem o obecność na sali lokatorów spółdzielni nie
będących członkami.
- Dlaczego małżonkowie nie mogą
brać udziału w spotkaniach? - pytał
Wincenty Nowik.
- Taki jest zapis w regulaminie. stwierdził Gibowski.
Później Galczak opuścił salę.
Gdy Moroz z Komisji Wniosków

List do redakcji

zapytał jednego z członków, który zgłaszał problem z używaniem pralni, czy
chce to zgłosić jako wniosek, interweniował Gibowski mówiąc, by Moroz
nie wciskał mu czegoś w usta i zabrał
mikrofon.
- Proszę mu nie wyrywać mikrofonu. Trzeba mieć trochę kultury. - oponowały dwie panie na sali, oburzone
zachowaniem Gibowskiego.
- My chcemy mu pomóc. Nie wszyscy są tak wygadani jak pan. - tłumaczył
Nowik.
Później uspokoiło się trochę i zarząd mógł złożyć sprawozdania. W
kwestii piwnic zarząd zmienił zdanie
już na pierwszym spotkaniu twierdząc, że jak będą wskazówki od Grup
Członkowskich, to rozważy zmianę dotychczasowego postępowania. Podobną wolę wykazał pan Szlandakowski w kwestii pomiaru piwnic i naszkicowania rzutów.
- Gdybyśmy to robili z dokumentacji a nie z natury, to pomniejszyło by to
koszty i skróciło czas. Jeżeli wypracujecie dla nas wskazówki, to tak będziemy robić. - mówił Szlandakowski.

Gdy przyszło do oceny przedstawicieli, znowu ujawnił się podział na
sali. 17 członków przeciwko 9 opowiedziało się, by nie dokonywać takiej oceny. Gdy doszło do odwoływania, większość wstrzymała się od głosu. Oprócz
niektórych delegatów, którzy głosowali
i przeciwko ocenie ich samych i przeciwko ich odwołaniu.
Dużo czasu poświęcono na problemy, jakie wnosili członkowie. Członkowie odrzucili wniosek, by prezes musiał być członkiem spółdzielni. Mówiono o telewizji Vectra (podpisano z nią
umowę na 15 lat) i budowie parkingu
przy ul. Orzeszkowej 1-3.
- Jeżeli zarząd do końca września
nie zrobi tego parkingu, to zablokujemy
ulicę i biuro spółdzielni. Dłużej nie będziemy czekać, bo prosimy o to już dwa
lata. - zagroził jeden ze spółdzielców.
Gdy przyszło do przegłosowania
tego wniosku, wszyscy byli zgodni,
oprócz... Jana Gibowskiego i Elżbiety
Góreckiej, która jest delegatem. Podobnie było z niektórymi innymi wnioskami, a uwidoczniło się przy piwnicach,
gdzie większość członków była za. Ich

Z zebrañ wyraŸnie widaæ, ¿e w Spó³dzielni s¹ konieczne
zmiany personalne, szczególnie w Radzie Nadzorczej

W dniach 15,16 i 17 maja odbyły
się trzy zebrania Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej “Jutrzenka”. Na dwóch z nich byłem i ze
smutkiem stwierdzam, że zainteresowanie tymi zebraniami było niskie i frekwencja nie przekraczała 10%. Na zebraniu mojej grupy było 44 członków
na 307 uprawnionych, w środę zaś na
spotkanie przybyło 37 członków na
350 uprawnionych. Jest to mało, ale i
tak prawie o 100% więcej, niż w poprzednich latach. Powodem tego mógł
być wpis tłustym drukiem zamieszczony na ogłoszeniach o zebraniach
grup członkowskich o treści: “Upoważnieni do udziału w zebraniach są
tylko członkowie SM “Jutrzenka”.
Ponieważ wiele małżeństw lubi na takie zebrania chodzić razem, widząc taki
zapis postanowili zostać w domu.
Wybór miejsca na te zebrania był
fatalny, a to z powodu akustyki – gdy
ktoś zabierał głos, czy to przez mikrofon czy bez, trudno było cokolwiek
zrozumieć. Rada Nadzorcza opracowała nowy REGULAMIN zebrań
członkowskich, który miał na celu
utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie odwołania przedstawicieli, wprowadzając konieczność zebrania minimum 10% podpisów członków, aby
zmienić porządek obrad. W razie
zmiany porządku obrad, Rada opracowała nowy porządek, w którym znalazło się 17 punktów, a wniosek o
odwołanie przedstawicieli i wyborze
nowych umieszczono na pozycji
czternastej. Gdyby zebranie przeprowadzono zgodnie z zaproponowanym
porządkiem, to pozycja 14 byłaby
omawiana gdzieś około drugiej w

nocy, a z praktyki wiadomo, że około
22:00 więcej niż połowa uczestników
zebrania je opuszcza. Przy zastosowaniu 12 punktu regulaminu, który mówi:
“Odwołanie Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli przed upływem kadencji może nastąpić większością 2/3
głosów”. Zakładając, że zebranie opuściłaby połowa uprawnionych do odwołania przedstawicieli, a oni sami w
ilości 6 osób by zostali i oczywiście
głosowali przeciw odwołaniu samych
siebie, to licząc, że do odwołania jest
potrzebne 2/3 głosów, nikt by ich nie
odwołał. Jest to zwykłe mataczenie,
żeby za wszelką cenę utrzymać stołki.
Przybyli członkowie szybko przegłosowali porządek obrad, przesuwając
punkt 14, który mówił o odwołaniu
przedstawicieli, na pozycję szóstą.
Uczyniono to na obu zebraniach, na których byłem (bez prawa głosu). Z zebrania swojej grupy wróciłem po północy,
a to dlatego, że Radczyni Prawna Spółdzielni utrudniała przewodniczącej pani
Irenie Skonieckiej prowadzenie zebrania. Z drugiego zebrania wyszedłem
przed godziną 20:00.
Obecny na zebraniu swej Grupy
Członkowskiej pan Zbigniew Pudełko
oburzył się, twierdząc, że takie zmiany
porządku bez dyskusji przypominają
mu okres lat 50-tych, kiedy to nie dopuszczano ludzi do głosu. Odpowiedzią
na wystąpienie p. Zbigniewa Pudełki
była wypowiedź pani Ireny Grabowskiej, która stwierdziła, że zarzuty wobec Rady Nadzorczej są stawiane przynajmniej od trzech lat. Zebrani większością głosów zmienili porządek obrad.
Ponieważ pan Pudełko jest członkiem dotychczasowej Rady Nadzor-

czej “Jutrzenki”, ponadto radnym
Rady Miejskiej w Łobzie, pozwolę
sobie przypomnieć mu, że to On i cała
Rada Nadzorcza działali i działają na
szkodę członków Spółdzielni, choćby
opracowując Regulamin Zebrań Członkowskich. Jako doświadczony spółdzielca – w spółdzielczości pracowałem jeszcze w latach 60-tych do końca
lat 90-tych, byłem zarówno w kierownictwie, jak i członkiem Rady Nadzorczej - takich regulaminów i porządków
zebrań jak w “Jutrzence” nigdy nie
widziałem. Te regulaminy opracowywane między innymi przez Pana są po
stokroć mniej demokratyczne, niż tamte z okresu mojej pracy. Panie Zbyszku,
czy to trudno zrozumieć, że ludzie już
Was nie chcą, że swoimi beznadziejnymi uchwałami narobiliście kłopotów, i
Spółdzielni i jej Członkom, choćby w
sprawie piwnic. Pan po prostu, tak
samo jak i dotychczasowa Rada, nie
rozumie sensu i istoty spółdzielczości.
Proponuję Panu, aby zajął się Pan sprawami Światowida, na których Pan się
dobrze zna i wiele już jako zawodnik i
działacz osiągnął, a w Spółdzielni “Jutrzenka” niech działają ci, którzy czują
tę Spółdzielnię, bo po co ludzie mają
mówić, że Rada Nadzorcza Spółdzielni
otwiera zakład kuśnierski i będzie szyć
futra z tych psów, które ludzie na Was
wieszają.
Osobną ciekawostką jest osoba
Radcy Prawnej pani Hajdukiewicz.
Otóż to ta Pani doradzała Zarządowi i
Radzie, aby łamiąc opracowany przez
siebie Statut, zatrudnić niezgodnie z
prawem Prezesa. To ta pani proponowała, by na ogłoszeniach o zebraniach
tłustym drukiem napisać, że w zebra-

przynależności do mieszkań nie poparli delegaci Elżbieta Górecka, Elżbieta
Szadziewska oraz członek zarządu
Zdzisław Błaszków. Wywołało to konsternację wśród członków.
- Dlaczego ich jednak nie odwołaliśmy. - mówili wzburzeni tym, że delegaci nie reprezentują ich stanowiska.
Gdy zapytałem siedzącą w pobliżu
panią Szadziewską, czy nie chce piwnicy, ta odparła, że nie.
Kazimierz Rynkiewicz

niach mogą brać udział tylko członkowie Spółdzielni. Chodziło o to, żeby
ludzie tacy jak ja, których małżonkowie są członkami, nie mogli brać udziału w zebraniach Grup Członkowskich.
Otóż zachowanie pani Radczyni na
zebraniach mojej grupy było skandaliczne, niegodnym zachowaniem się.
Pani mecenas przebiła grupy wyrostków, którzy krzyczą na stadionach.
Pani Hajdukiewicz, ludziom którzy
zabierali głos, przerywała, niegrzecznie komentowała w trakcie, gdy ktoś
przemawiał mówiąc np.: “to pani zdanie, głupoty pani mówi” itp. Dlatego
zebranie grup członkowskich w swoich wnioskach stwierdza konieczność
rozwiązania umowy o pracę przez
Zarząd z panią mecenas.
Osobną sprawą było sprawozdanie finansowe Spółdzielni, składane na
zebraniu przez Główną Księgową. Tu
wyraźne widać było mataczenie, bo
np. na moje pytanie jak koszty utrzymania Zarządu przeliczają się na metry
kwadratowe, odpowiedziała mi, że jest
to 61 groszy, ale do tego jeszcze ZUS,
fundusz socjalny i płace Zarządu, czyli
Pani Prezes i dwóch członków Zarządu. Ponieważ to, co powiedziała Pani
księgowa jest tylko półprawdą, mam
prawo podejrzewać, że przejadany jest
cały fundusz remontowy, a także pieniądze pochodzące z zapłaty za wynajem lokali użytkowych.
Z zebrań tych wyraźnie widać, że
w Spółdzielni są konieczne zmiany
personalne, szczególnie w Radzie
Nadzorczej i mam nadzieję, że uczyni
to Walne Zgromadzenie Przedstawicieli odwołując dotychczas nie odwołanych przedstawicieli z Rady Nadzorczej, czego sobie i wszystkim
członkom Spółdzielni Mieszkaniowej
“Jutrzenka” życzę.
Kazimierz Czmielewski
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Runda trzecia
- odwo³ani tupi¹
(£OBEZ) Spotkanie trzeciej Grupy Cz³onkowskiej
spó³dzielni “Jutrzenka” by³o niejako kontynuacj¹
wydarzeñ poniedzia³kowych. Zgromadzeni na sali
gimnastycznej gimnazjum mieszkañcy odwo³ali czterech
z siedmiu dotychczasowych delegatów.
Odwołani zostali Teresa Smolich,
Teresa Stawska, Halina Bogdanowicz i
Jan Kobzdej. Nowymi delegatami zostali Lucjan Kułakowski, Jerzy Mechliński, Stanisław Słodki i Stanisław
Puchalski.
Na początku panował spokój.
Omówienie sprawozdań, wnioski czy
nawet głosowania przebiegały w dosyć
normalnej atmosferze. Pod koniec jednak niektórym puściły nerwy. Gdy głos
chciał zabrać Antoni Moroz członek
innej grupy, przyglądający się z boku
obradom, doszło do awantury. Odwołana Teresa Smolich zaczęła tupać i domagać się prawa do głosu jako pierwsza.
Radca prawny Jadwiga Hajdukiewicz
krzyczała usiłując nie dopuścić do głosu
Moroza. Przewodniczący Jerzy Mechliński resztkami nerwów opanował
sytuację ostro upominając panie Smolich i Hajdukiewicz. Po uspokojeniu
sytuacji przewodniczący złożył wniosek do komisji statutowej o umożliwienie każdemu członkowi spółdzielni
zabieranie głosu na każdej grupie niezależnie do przynależności, jednak bez
prawa głosowania. Okazało się, że pomimo wątpliwości Zarządu (ponownie
tutaj wyrażonych) taki wniosek złożony został już wcześniej.
Bogdan Górecki przedstawił projekty zmian statutu, dotyczące między innymi zwiększenia liczby członków Rady
Nadzorczej, sposobów wyboru prezesa
i wpisowego do spółdzielni. Przewodniczący prezydium zebrania Jerzy Mechliński wnioskował o wybór prezesa dopiero po niezgłoszeniu się nikogo z członków spółdzielni na to stanowisko.
Poruszono również kwestię dostępu mieszkańców do różnego rodzaju
dokumentów opracowywanych w
spółdzielni.
- Procedura uzyskania dostępu do
dokumentów spółdzielni jest bardziej
skomplikowana niż w sądach – zauważył przewodniczący Mechliński.
Sprawozdanie Rady, do którego nie
zgłoszono większych zastrzeżeń, skomentowane zostało przez Danutę Wojtowicz ze Stowarzyszenia Obrony
Praw Członków SM “Jutrzenka”.

- Uważam, że pani prezes popełniła duży nietakt w stosunku do
mieszkańców, przypisując ich osiągnięcia Radzie Nadzorczej. Przykładem może być choćby kwestia zwrotu zaliczek, którą uznano za zasługę
Rady, wiadomo jednak, że jest to zasługa mieszkańców, którzy zmuszeni
zostali do walki o swoje.
Po wysłuchaniu przedstawionej
przez prezes Jolantę Wasielewską informacji o kosztach przyłączenia

piwnic do mieszkań, prawie wszyscy
członkowie głosowali za ich włączeniem w zasoby mieszkaniowe. Zapis
prawny określający tę kwestię pozostawia zarządowi możliwość określenia przynależności piwnic. Na pyta-

nie dlaczego rozpatrzono to z niekorzyścią dla mieszkańców, członek Zarządu Zdzisław Błaszków wyjaśnił,
że dzięki temu uniknięto kosztów
związanych z regulacją i przyporządkowaniem zasobów.
(gp)

Jutro w Resku, pojutrze w Wêgorzynie

Oceni¹ swoich przedstawicieli

(POWIAT) Po spotkaniach grup członkowskich w Łobzie jutro spotkają się członkowie “Jutrzenki”
w Resku, a pojutrze w Węgorzynie. Będą mieli okazję ocenić dotychczasowych przedstawicieli.
W Resku członkowie SM “Jutrzenka” mają 5 przedstawicieli. Są to Janina Bakunowska, Tomasz
Tupko, Lucyna Turczenik, Grzegorz Grocholski i Alicja Niedźwiedź. Dwoje ostatnich zasiada w Radzie
Nadzorczej. Tutaj Grupa Członkowska spotka się w środę, 24 maja, o godz. 17.00 w bibliotece.
W Węgorzynie członkowie mają dwóch przedstawicieli: Tadeusza Karpowicza i Marię Madalińską.
Ten pierwszy w Radzie Nadzorczej pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Tutaj Grupa Członkowska
spotka się w czwartek, 25 maja o godz. 17.00 w jadalni szkoły podstawowej.
(r)
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
INNE

QSprzedam blachę ocynkowaną
falista z robórki, stan dobry, sztuk 42,
cena 15zł/szt., wymiar bl. 1x2mb.
Tel. 0803 097 983 do 21.00.

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

QSprzedam kamień różny - Gryfice.
Tel. 091 387 61 67.

Q Sprzedam górę domu dwurodzinnego w Łobzie, własność, bezczynszowe, 2 pokoje (57mkw.),
ogrzewanie gazowe. Cena 80 tys.
Tel. 501 787 117.

Q Króliki Nowozelandzkie sprzedam. Tel. 603 285 438.

QWynajmę mieszkanie 3 pokojowe na I piętrze w centrum Łobza.
Tel. 0601 429 991.

QOddam psa rasy Bokser wraz z
budą, miską i jedzeniem, Mokrawica 3 (koło Kamienia Pomorskiego).
Tel. 091 38 22 168.

QRadowo Małe sprzedam mieszkanie 2 pokojowe - 42 mkw., kuchnia,
łazienka - bez balkonu, I piętro. Cena
do uzgodnienia. Tel. 091 397 23 74.

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

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.

QKupię 2-pokojowe mieszkanie w
Gryficach na osiedlu XXX-lecia, tel.
0665 385 992

QWynajmę halę 800 mkw. w centrum Łobza. 0607 553 912.

NIERUCHOMOŒCI

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

Q Sprzedam działkę przemysłową o pow. 2740 mkw. przy ul.
Waryńskiego. Cena 36000 Tel.
601 422 402.

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

QSprzedam ogródek działkowy w
centrum Łobza. Tel. 0601 429 991.

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

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.

US£UGI

QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.
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.

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.

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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Z ¯YCIA POWIATU

Potr¹ci³ kobietê
i uciek³
(WOJTASZYCE) 14 maja br.
około godziny 17:00 w Wojtaszycach,
kierujący samochodem osobowym
Fiat 126p Mateusz C., mieszkaniec
gm. Dobra, potrącił idącą poboczem
drogi kobietę. Sprawca oddalił się z

miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanej. Z obrażeniami
m.in. głowy została ona przewieziona
do szpitala w Nowogardzie. Policjanci przystąpili do poszukiwania
sprawcy wypadku. Zatrzymali trzy
osoby, z których dwie okazały się
pasażerami. Po przesłuchaniu i ustaleniu kto kierował, zostali oni zwolnieni. Kierowcę zatrzymano i zastosowano dozór policyjny.
KAR

Służba zdrowia
na najbliższej sesji
Rady w Łobzie
(ŁOBEZ) Na najbliższej sesji Rady
Miejskiej w Łobzie 31 maja przedstawiony zostanie stan przygotowania i
realizacji inwestycji gminnych na 2006
rok, informacja o stanie służby zdrowia
w Gminie Łobez, informacja o programach i akcjach oświatowo – zdrowotnych realizowanych w Gminie Łobez.
Radni podejmą uchwały w sprawie
zmian budżetu Gminy Łobez na rok
2006, w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych
przypadających Gminie Łobez oraz jej

jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności,
a także wskazania organów i osób do
tego uprawnionych. Zajmą się również
wyrażeniem zgody na umorzenie wierzytelności z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego.
Radni wysłuchają również informacji o pracy Burmistrza Łobza za
okres od dnia 04 kwietnia roku do 09
maja 2006 roku.
(r)
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Nowa jakoœæ w dzia³aniach
Powiatowego Urzêdu Pracy
PUP w Łobzie
wciąż otwiera się na
nowe możliwości w
zakresie wspierania
pracodawców i osób
bezrobotnych. Najnowszą inicjatywą
jest
nawiązanie
współpracy z komercyjną firmą działającą w obszarze
usług doradczych –
Straight – doradztwo personalne s.c. z
Warszawy.
Firma ta prowadzi obecnie projekt, którego założeniem jest wsparcie usług urzędów pracy w zakresie pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników. Jesteśmy jednym z trzech urzędów w województwie zachodniopomorskim, w którym
przedsięwzięcie to będzie realizowane
(poza PUP w Szczecinie i Goleniowie).
W pierwszej połowie maja PUP w
Łobzie podpisał z firmą Straight porozumienie określające zasady współpracy. Głównym założeniem jest wsparcie
pośredników pracy w kontaktach z
pracodawcami oraz pomoc pracodawcom w doborze odpowiednich pracowników. A nie jest to, wbrew pozorom,
sprawa prosta. Mimo wysokiego po-

ziomu bezrobocia (które jednak systematycznie spada) znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych fachowców na terenie powiatu łobeskiego
bywa problemem. Wynika to nie tylko
z niskiego poziomu wykształcenia i
braku kwalifikacji u osób bezrobotnych
ale także z faktu, iż niektóre oferty
pracy są bardzo trudno zbywalne (nie
ma zainteresowania nimi). Zakładany w
projekcie symultaniczny kontakt z pracodawcami i bezrobotnymi powinien
przynieść efekty w postaci zwiększenia ofert pracy pozostających w dyspozycji PUP i skrócenia czasu oczekiwania pracodawcy na zatrudnienie odpowiedniego pracownika.
(PUP)

SPORT
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Tabele i wyniki
Klasa okrêgowa

Mewa Resko - Masovia Maszewo 0:3, Rybak Trzebież - Piast Chociwel 1:3, Świt
Szczecin - Dąbrovia Stara Dąbrowa 1:0,
Światowid Łobez - Vineta II Wolin 3:0 (W),
Promień Mosty - Wicher Brojce 2:2, Iskra
Golczewo - Sarmata Dobra 0:2, Sparta Węgorzyno - Orkan Suchań 0:0, KP Police II Vielgovia Szczecin 5:0.
Piast Chociwel
Świt Szczecin
KP Police II
Sarmata Dobra
Masovia Maszewo
Promień Mosty
Sparta Węgorzyno
Orkan Suchań
Mewa Resko
Vielgovia Szczecin
Wicher Brojce
Dąbrovia
Światowid Łobez
Rybak Trzebież
Vineta II Wolin
Iskra Golczewo

59
49
48
48
47
42
42
40
39
37
32
26
26
25
6
4

V liga

62-18
68-34
68-28
56-26
59-38
60-42
34-26
38-24
47-44
45-36
43-51
26-34
37-49
47-70
13-81
30-132

Stal Szczecin - Sokół Pyrzyce 0:4, Dąb
Dębno - Polonia Płoty 1:1, Radovia Radowo
Małe - Mieszko Mieszkowice 1:4, Sparta
Gryfice - Iskra Banie 2:2, Kluczevia Stargard
- Vineta Wolin 3:4, Pomorzanin Nowogard Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:2, Fagus
Kołbacz - Korona Stuchowo 4:2, Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany 1:2.
Sokół Pyrzyce
Polonia Płoty
Kluczevia Stargard
Mieszko Mieszkowice
Stal Szczecin
Zorza Dobrzany
Hutnik EKO TRAS
Kłos Pełczyce
Dąb Dębno
Sparta Gryfice
Vineta Wolin
Fagus Kołbacz
Pomorzanin Nowogard
Radovia Radowo Małe
Korona Stuchowo
Iskra Banie

59
51
48
48
47
41
40
35
33
31
29
29
24
22
20
13

71-22
51-32
63-32
51-27
52-32
41-44
36-27
38-35
44-28
33-42
32-46
35-46
34-63
36-58
35-63
26-81

Zwyciêstwo spodziewane, ale za niskie
Iskra Golczewo – Sarmata Dobra 0:2 (0:1)
Sarmata Dobra kolejny mecz o mistrzostwo Klasy Okręgowej rozegrał w
niedzielę w Golczewie, z miejscową
Iskrą. Drużyna Sarmaty pomimo tego,
że z różnych przyczyn nie zagrali w
niej K. Sadłowski, Kieruzel, Jaszczuk,
Pacelt, a Banasiak zagrał tylko ostatnie
30 min., na boisku najsłabszej w tym
sezonie Iskry była murowanym faworytem tego meczu. I chociaż pierwszy
strzał na bramkę Sarmaty (niecelny)
już w 1 min. meczu oddał zawodnik gospodarzy, to później przez całe spotkanie wyraźną przewagę osiągnęli
przyjezdni. Mecz toczył się praktycznie cały czas na połowie Iskry,

lecz mimo wielu prób i dogodnych
sytuacji pierwszą bramkę dla Sarmaty
zdobył dopiero w 42 min. Emilian
Kamiński.
W drugiej połowie obraz gry praktycznie był taki sam, tylko, że nie mający nic do stracenia zawodnicy Iskry
częściej wyprowadzali kontrataki na
bramkę Sarmaty i jeden z nich w 60 min.
meczu zakończył się strzałem w poprzeczkę. I to było jedyne groźniejsze
zagrożenie bramki Sarmaty w tym meczu. Zawodnicy Sarmaty w drugiej
połowie spotkania – zresztą podobnie
jak w pierwszej - stworzyli kilka sytuacji do strzelenia bramek, lecz udało się

A sêdzia nie gwizda³

Stra¿ak Manowo –Mewa Resko 3:0 (0:0)
Mewa: A Bałamącek - W.Kamola,
K.Liszniański, R.Broker, D.Ogórek,
L.Minko, M.Mucha, A.Jóźwiak, J.Hatłas, D.Sarnecki, K.Gołębiewski. Żółta
kartka: W.Kamola.
Niepowodzeniem zakończył się
wyjazd piłkarzy Oldboi Mewy do
Manowa. Zawodnicy z Reska pojechali
na mecz bez trzech podstawowych gra-

czy: Grygiela, Raniewicza i Grzelaka.
Mimo tak dużego osłabienia, początek
spotkania należał do zawodników
Mewy. Już w 5 minucie strzał Sarneckiego z 16 metrów golkiper gospodarzy
przeniósł końcami palców nad poprzeczką, a kilka minut później Gołębiewski znalazł się w dogodnej sytuacji
kilka metrów przed bramką, ale zda-

TKKF „B³yskawica”

RAJD PIESZY do BIA£EGO DOMKU

Klasa okrêgowa

V liga

27 maj – sobota: 17:00 Sokół Pyrzyce - Kluczevia Stargard; 14:00 Vineta
Wolin - Kłos Pełczyce; 16:00 Korona Stuchowo - Sparta Gryfice; 17:00 Polonia
Płoty - Stal Szczecin.
28 maj – niedziela: 16:00 Zorza
Dobrzany - Fagus Kołbacz; 13:00 Iskra
Banie - Pomorzanin Nowogard; 15:00
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Radovia
Radowo Małe; 16:00 Mieszko Mieszkowice - Dąb Dębno.

im wykorzystać tylko jedną. W 73 min.
bramkę strzelił świeżo wprowadzony
na boisko Jarosław Banasiak.
Następny mecz Sarmata rozegra w
najbliższą sobotę w Dobrej o godz. 16
z Promieniem Mosty.
Passa juniorów trwa
Juniorzy Sarmaty podtrzymali
wiosną passę meczów bez porażki i
pokonali Iskrę 7:0. Bramki zdobyli:
Florecki i Komorowski po 2, Dzierbicki
M., Mikołowski i Gudełajski po 1.
Oprócz zwycięstwa bardziej cieszy
fakt, że odnieśli zwycięstwo w bardzo
odmłodzonym składzie, mając w drużynie kilku trampkarzy.
(r)

Stra¿ak zgasi³ Mewê...

GRANIE W PLANIE
27 maj – sobota: 17:00 Masovia
Maszewo - KP Police II; Vineta II Wolin Sparta Węgorzyno (W); 17:00 Dąbrovia
Stara Dąbrowa - Iskra Golczewo; 16:00
Sarmata Dobra - Promień Mosty; 17:00
Wicher Brojce - Rybak Trzebież; 17:00
Piast Chociwel - Mewa Resko;
28 maj – niedziela: 17:00 Vielgovia
Szczecin - Światowid Łobez; 15:00 Orkan
Suchań - Świt Szczecin.
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W niedzielę 14 maja br. kilkunastoosobowa grupa turystów z Ogniska
TKKF “Błyskawica” w Łobzie wyruszyła na kolejną wiosenną wędrówkę.
Trasa marszu wiodła przez Bonin, Lesięcinek i obok Jez. Miejskiego. Ponad
16 km. Kilkugodzinny spacer. Zakończenie było przy ognisku i kiełbaskach
na “piekiełku”, obok dawnej strzelnicy,
w Łobzie. Tutaj też rozlosowano wśród
uczestników rajdowe upominki. Najmłodszymi uczestnikami byli Jakub
Wiśniewski i Adam Winiarski (13 lat),
najstarszym niestrudzony wędrownik
Zbigniew Harbuz. Na trasie byliśmy
nad leśnym źródełkiem k. Bonina, przy
dworze z XIX w. w Boninie (obecnie
ośrodek konny), zwiedzaliśmy boniński kościół pw. św. Józefa z 1845 r. oraz
dwa razy przekraczaliśmy rzekę Węgorzę. Wędrówka wiodła przez piękne

łobeskie lasy. Rzeka Węgorza to połączenie Brzeźnickiej Węgorzy i Reskiej
Węgorzy.
Lesięcinek, zwany przez turystów
z TKKF Błyskawica “Białym Domkiem”, to leśna osada nad Brzeźnicką
Węgorzą koło szosy Łobez - Węgorzyno, na granicy gmin Łobez i Węgorzyno.
Dawny młyn. Obecnie pozostały jedynie fundamenty budowli i urządzeń,
przez które z hałasem przepływa woda.
Nazwa (niem. Lessenthiner M.) wskazuje na gospodarcze powiązania ze wsią
Lesięcin, oddaloną o 3 km. To urzekające
miejsce, idealne na leśny wypoczynek.
Niektórzy twierdzą, że nie ma drugiego
takiego w okolicach Łobza.
Wszyscy wrócili cali, zdrowi i należycie zmęczeni.
Do zobaczenia na następnym rajdzie!!
Adam Kogut

niem arbitra był na pozycji spalonej.
Jak się później okazało, sędzia nie miał
zbyt udanego dnia.
Od ok. 15 minuty gra się wyrównała
i toczyła w środkowej części boiska. Do
końca pierwszej połowy Mewa miała
jeszcze dwie okazje do zdobycia goli, z
czego najlepszą w 38 minucie, gdy po
rzucie rożnym Liszniański oddał silny
strzał z 7 metra, ale kierunek lotu piłki
ręką zmienił obrońca Manowa i ta wyszła za linię końcową. Zdaniem sędziego piłka nie zmierzała w kierunku bramki i nie mógł gwizdnąć karnego.
Drugą połowę gospodarze zaczęli z
większym zaangażowaniem, a brak
możliwości zmian i dość eksperymentalny skład obrony Oldbojów zaczął
skutkować popełnianiem większej ilości błędów. W 65 minucie nieporozumienie stopera z obrońcą zaowocowało
przejęciem piłki na 15 metrze przez napastnika Strażaka i zdobyciem gola. W
70 min. prawą stroną boiska Mewa
przeprowadziła składną kontrę, a wychodzącego na dogodną pozycję Gołębiewskiego w polu karnym sfaulował
obrońca Manowa, ale sędzia nie odgwizdał karnego, choć po meczu przyznał się do błędu.
O kolejnych 10 minutach Oldboje
Mewy powinni zapomnieć jak najszybciej. W tym czasie gospodarze
przeprowadzili dwie akcje prawą
stroną boiska i po szkolnych błędach
stopera i obrońców zdobyli kolejne
dwie bramki. Zadowoleni z takiego
obrotu sprawy Strażacy oddali całkowicie inicjatywę piłkarzom gości, niestety Liszniański, Gołębiewski i pod
koniec spotkania Ogórek nie potrafili
umieścić piłki w bramce.
Trzy stracone bramki poskutkowały spadkiem w tabeli na siódme miejsce
i zmniejszeniem szans na awans do
pierwszej ligi, ale walczyć trzeba do
końca. Następny mecz Mewa rozegra z
Wybrzeżem Rewal na wyjeździe w soDaS
botę 27 maja.

INFORMACJE - POLICJA 997
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NAPROMILOWANI

Z³odziej na kolei
(RUNOWO POMORSKIE) 10/12
maja br. w godz. 13:30-7:30, w Runowie Pomorskim przy ul. Kolejowej na
terenie bocznicy kolejowej dworca
PKP nieznany sprawca z wagonu towarowego dokonał kradzieży dwóch szafek kierunkowych, wartości 38 zł, na
szkodę PKP Cargo w Szczecinie.

Spenetrowa³, nic nie wyniós³
(BRZEŹNIAK) W okresie od
15.04.2006r. do 14.05.2006 r. w
godz.15.00 - 10.25 w miejscowości
Brzeźniak nieznany sprawca po
uprzednim wyjęciu szyby w oknie
wszedł do wnętrza mieszkania a następnie po wyłamaniu zamków w drzwiach
pokoi dokonał penetracji pomieszczeń
nie dokonując zaboru żadnych rzeczy z
uwagi na brak przedmiotów pozostających w jego zainteresowaniu czym
działał na szkodę mieszkanki wsi.

Wzi¹³ dokumenty,
samochodu nie ruszy³

(ŁOBEZ) 2 maja br. około godz.
14.00 w Łobzie przy ul. Obr. Stalingradu w sklepie “NETTO”, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży dokumentów w postaci dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego sam. osobowego
marki Fiat 125p i prawa jazdy na nazwisko Jana G.

Mia³ szczêœcie
(WĘGORZYNO) 17 maja br. około
godz. 12:55 na drodze Węgorzyno Ginawa, z przyczepy nieustalonego
samochodu ciężarowego spadł klocek
drewna pod jadący samochód Daewoo
Nubira kierowanego przez Jarosława
K, wskutek czego samochód uległ
uszkodzeniu.

Z³omiarze
(RUNOWO POM.) 14 maja br. o
godz. 21.30 na szlaku kolejowym Runowo Pom.- Jankowo, w rejonie miejscowości Brzeźnica nieznany sprawca
dokonał wycięcia i kradzieży 100 metrów drutu krzemowo-brązowego,
wartości do 250 zł, działając na szkodę
Zakładu Telekomunikacji PKP w
Szczecinie.
(ŁOBEZ) W okresie od 12.05.2006
roku do 15.05.2006 roku w Łobzie przy
ul. Spokojnej, nieustalony sprawca po
uprzednim wypchnięciu drewnianej
płyty zabezpieczającej okno magazynu
stolarni wszedł do jego wnętrza a następnie dokonał kradzieży 4 szt. prze-

wodu elektrycznego o łącznej długości
około 25 metrów i wartości 300 złotych
czym działał na szkodę OHP w Łobzie.

Drwale - rabusie
(BORKOWO WIELKIE) W okresie od 01.12.2005r. do 31.03.2006r. z terenu rolnego położonego między miejscowościami Orle a Borkowem Wielkim nieznany sprawca dokonał wycięcia i kradzieży 30 sztuk drzew buka i
dęba, wartości powyżej 250 zł.,działając na szkodę Agencji Nieruchomości
Skarbu Państwa.
(ŁOBEZ) 17 maja br. około godz.
11:00 w kompleksie leśnym w okolicy
Rogówka, Jan Z. dokonał nielegalnego
wyrębu i kradzieży drewna z lasu. Straty w kwocie około 570 zł poniósł
AWRSP. Sprawca zatrzymany i osadzony w PdOZ do wyjaśnienia.

Otwarta piwnica kusi
(WĘGORZYNO) 2 maja br., w nieustalonych godzinach, w Węgorzynie
przy ul. Kościuszki Wiesława D. dokonała kradzieży z otwartej piwnicy koksu w ilości około 50 kg, wartości 100 zł,
działając na szkodę Janiny K.

Nagrody, bilety, kosiarka i broñ

Zarząd przyznał pieniądze

(POWIAT) Zarząd Powiatu rozpatrzył kilka wniosków o dofinansowanie
różnych imprez i przyznał na nie pieniądze.

Klasa przyjaciel lasu
Zarząd powiatu przyznał urzędowi
miejskiemu w Resku 200 zł na wyżywienie uczestników konkursu “Klasa
przyjaciel lasu”, organizowanego przez
tenże urząd.
Zakup biletów wstępu
Zarząd przyznał 500 zł na zakup
biletów wstępu do miejsc o charakterze
ekologicznym, które będą odwiedzane
podczas wyjazdu uczniów Szkoły
Podstawowej w Łosośnicy do Szklarskiej Poręby.
Nagrody w konkursie
Przyznał 1000 zł na zakup nagród
(sprzęt multimedialny) dla Zespołu
Szkół w Resku, będącego organizatorem
konkursu ekologicznego.
Na organizację
Przyznał 1500 zł na zakup materiałów i usług w związku z organizacją
“Powiatowych Dziecięcych Spotkań
Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych”, współorganizowanych ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i z
Autyzmem w Resku.
Broń do usypiania zwierząt
Tym razem zarząd nie przekazał
pieniędzy, lecz broń pneumatyczną do
usypiania zwierząt dla firmy EKO WET Spółka Cywilna, Przychodnia dla
Zwierząt w Łobzie, reprezentowanej
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przez pana Macieja Szymańskiego.
Przedmiotowa broń została wcześniej
zakupiona dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łobzie, reprezentowanego przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii Andrzeja Blachurę.
Na Sportową Majówkę
Przyznał 150 zł na zakup nagród dla
uczestników “Sportowej Majówki” w
Wojtaszycach, które organizowane są
w ramach programu “Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”.

Kosiarka dla hali sportowej
Przyznał dla Hali Sportowo-Widowiskowej w Łobzie 2.000 zł na zakup
kosiarki spalinowej, w celu “utrzymania czystości i porządku tras pieszych
i rowerowych oraz innych miejsc wypoczynkowych”.
“Spływ” gra w siatkówkę
Zarząd Uczniowskiego Klubu
Sportowego “Spływ” przy Zespole
Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu nagród i pucharów dla uczestników
I Majowego Mitingu Siatkarskiego –
Łobez Cup 2006 dla mężczyzn. W turnieju wystąpią drużyny ze Szczecina,
Koszalina, Pyrzyc, Połczyna Zdrój,
Drawska
Pom., Złocieńca, Dobrej. Zarząd
przyznał 300 zł.
Dojazd szachistów
W dniach 15-18 maja br. w Lubiatowie, w Ośrodku Wypoczynkowym
“Sława” INTERFERIE Polska Miedź

odbędzie się Ogólnopolska Gimnazjada
Szachowa. Drużyna Zespołu Szkół
Gimnazjalnych w Łobzie zajmując III
miejsce na wojewódzkim turnieju szachowym i zapewniła sobie prawo
uczestnictwa w zawodach ogólnopolskich. Opiekun grupy, Jakub Krzysztof Zieniuk i dyrektor ZSG Ewa Popławska zwrócili się do starostwa z
prośbą o dofinansowanie kosztów
dojazdu uczniów na miejsce turnieju.
ZSG pokrywa we własnym zakresie
pozostałe koszty. Zarząd przyznał na
dojazd 200 zł.

Zrozumieć Świat
Zespół Szkół w Łobzie organizuje
cykliczną imprezę - III Festiwalu Nauki pod hasłem “ZROZUMIEĆ
ŚWIAT”. W programie zaplanowano
prezentację doświadczeń fizyczno –
chemicznych, maraton matematyczno – fizyczno – chemiczny, turniej
piłki plażowej dziewcząt i chłopców,
quiz o Unii Europejskiej, prezentację
krajów europejskich i ich osiągnięć,
pokaz multimedialny dla uczniów na
zajęciach informatyki. Festiwal ma
być połączeniem nauki z dobrą zabawą. Będzie to impreza wychodząca
poza mury szkoły, w której wezmą
udział uczniowie innych szkół (podstawówki, gimnazjum), przedszkola
oraz grupa uczniów z Niemiec. Zarząd powiatu przyznał na organizację
imprezy 300 zł.
Od redakcji: Zarząd nie podaje,
kiedy imprezy się odbywają. Jak wiadomo, część z nich już się odbyła, ale
publikujemy uchwały zarządu do wiadomości, że takie zarząd podjął.
(r)

(PODLIPCE) 17 maja br. około godz. 21.00 w Podlipcach, Daniel W (zam. P) kierował samochodem osobowym marki fiat 126p
znajdując się w stanie nietrzeźwym 0,49 mg/l.
(DOBROPOLE) 17 maja br.
około godz. 12:40 na drodze Dobropole - Chociwel, Józef J kierując samochodem Fiat 126p zjechał
na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Kierujący przewieziony do
szpitala celem przeprowadzenia
badań i opatrzenia (pęknięcie
przegrody nosa), Samochód
uległ zniszczeniu. Kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości.
(ŁOBEZ) 16 maja br. o godzinie 21.05 na ulicy Segala w Łobzie
Daniel D kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (
0,65 mg/l
(ŁOBEZ) 17 maja br. o godz.
20.10 na drodze Łobez - Zagórzyce, Mieczysław R kierował samochodem osobowym marki Fiat
126p, znajdując się w stanie nietrzeźwym 0,99 mg/l i wbrew obowiązującemu orzeczonemu wobec niego Sądowemu zakazowi
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
(ŁOBEZ)15 maja br. o godz.
17.00 na drodze Łobez - Zajezierze, mieszkaniec Zajezierza kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym 1,05 mg/l3.
(ZAGÓRZYCE) 15 maja br. o
godz. 17.50 na drodze Zagórzyce
- Rożnowo, Edward R kierował ciągnikiem rolniczym marki Ursus,
znajdując się w stanie nietrzeźwym 1.05 mg/l..
(CIESZYNO) 14 maja br. o godzinie 17.30 w miejscowości Cieszyno mieszkaniec Węgorzyna
kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,05 mg/l)
(WĘGORZYNO) 12 maja r. o
godzinie 20.30 na ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie Adam R
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości ( 0,89 mg/l ) .
(WĘGORZYNO) 13 maja br. o
godz. 23.00 w Węgorzynie na ul.
Strzeleckiej, Piotr S. kierował sam.
osob. m-ki Renault , znajdując się
w stanie nietrzeźwym 1,24 mg/l.

Zaproszenie
Heimatgemeinschaft der Labeser zaprasza społeczność łobeską w dniu
27 maja o godz. 9.30 na wspólne nabożeństwo na cmentarzu w Łobzie.
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KRZYŻÓWKA 21

HUMOR TYGODNIA

W obiektywie tygodnika: £obeska orkiestra obchodzi 60 lecie

Policja zorganizowała konkurs „Bezpieczna jazda”. Ten,
kto w miejscu, gdzie postawiono ograniczenie prędkości przejedzie przepisowo miał dostać nagrodę 1000 zł. Policjanci stoją
w krzakach, mandaty się sypią, aż wreszcie powoli nadjeżdża
mercedes. Zatrzymują kierowcę, salutują i mówią:
- Gratulujemy, jechał pan z przepisową prędkością. W nagrodę otrzymuje pan 1000 zł. Co zrobi pan z tymi pieniędzmi?
Facet drapie się po głowie i po chwili mówi:
- Wie pan, chyba wreszcie zrobię kurs prawa jazdy.
Na to odzywa się jego żona: - Niech panowie nie słuchają,
on zawsze takie bzdury gada po pijanemu...
Na to z tylnego siedzenia babcia: - Mówiłam, że kradzionym
daleko nie zajedziemy! Ktoś puka z bagażnika: - Czy to już Berlin?

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
kiego”
„Tygodnik
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 19 brzmiało:
„Nie mysz wybiera przysmaki dla kota”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Maria Szylinowicz (Łobez), Telesfor Waliszewski
(Rogowo), Grażyna Maćkowiak (Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Teresa Syjczak (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nagrodę wylosowała pani Antonina Kaczmarek z
Dobrej. Gratulujemy.
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