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Zebrania grup cz³onkowskich SM „Jutrzenka”

RESKO:

DELEGACI NIE PRZYSZLI
(RESKO) Dosyæ spokojnie,
aczkolwiek nieco chaotycznie
– tak mo¿na scharakteryzowaæ
przebieg spotkania grupy
cz³onkowskiej reskich
mieszkañców „Jutrzenki”.
Na zebraniu zabrak³o
wiêkszoœci delegatów.
Nieobecna by³a tak¿e radca
prawna i prezes Rady
Nadzorczej.

WÊGORZYNO:

KARPOWICZA OBRONI£A ¯ONA
(WÊGORZYNO) Tutaj na 98
mieszkaj¹cych cz³onków
na spotkanie przyby³o 21.
Nie dosz³o do odwo³ania
dwóch przedstawicieli.
Wniosek, by ich nie
odwo³ywaæ postawi³a ¿ona
dotychczasowego
przedstawiciela pana
Tadeusza Karpowicza
– pani Gra¿yna Karpowicz.
Wiêkszoœæ go popar³a.
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Z drugiej strony

Polska dla Polaków

Kazimierz Rynkiewicz
To nacjonalistyczne hasło zyskuje tym większe poparcie wśród
Polaków, im mniej czujemy się u siebie, we własnym kraju, gospodarzami. A czujemy się coraz mniej. Ja także. Wściekłość mnie ogarnia, jak
widzę, co się w Polsce dzieje. Łobez
jest tylko dziurką w wielkiej dziurze,
jaką robi się Polska. Z tej dziury, jak
szczury, uciekają młodzi ludzie na
Zachód, by zarobić na chleb. To
wielki dramat, który jeszcze kilka lat
temu politycy niektórych partii nazywali szansą. Pamiętacie? Wstąpimy do Unii, to będą otwarte granice
i można będzie jeździć do pracy.
Jeszcze kilkanaście lat temu zagranica pachniała bananami, jak przed
1990 rokiem. Pamiętam, jak ci pierwsi, którzy wyjeżdżali przywozili właśnie banany, olej, margarynę w
puszkach i stali na ulicach i handlowali. Zachód był wtedy szansą na
dorobienie się w Polsce. Tam pracowali, tu inwestowali. Dzisiaj Zachód
jest wyłącznie ucieczką. Przed biedą
i brakiem perspektyw. Przed niesprawiedliwością systemu, jaki stworzyły dotychczas rządzące partie. Nikt
nie wraca i nie inwestuje, bo nie ma
w co. Nie ma pieniędzy, nie ma popytu, więc jaką firmę otworzyć, żeby nie
zbankrutować?
Od jednego z większych przedsiębiorców usłyszałem, że nie miałby kłopotów, w jakie nieustannie
popada chcąc rozwijać firmę, gdyby
banki były polskie. Nie są. W przeważającej części. Nie są polskie markety, cegielnie, drukarnie, cukrownie, szwalnie, auta, rowery, papiero-

sy, browary, wódki, czekolady, kosmetyki, leki, telefony, papier, długopisy, kredki, plastelina, pralki, lodówki, radia, telewizory, koszulki,
garnitury, sznurowadła, buty, pasta
do tych butów, pasta do zębów, zakłady energetyczne, banki itd. itd. I
przede wszystkim gazety, które o
tym wszystkim nie napiszą nic, bo to
nie jest w ich interesie. Mam wrażenie, że polski pozostał już tylko ZUS.
Do zapłacenia.
W interesie zagranicznych właścicieli jest zarabiać na Polakach. Po
to tu przyszli i zainwestowali, by
mieć zysk. Wcale ich nie martwi to,
czy mamy pracę, co jeść, gdzie
mieszkać i jakie mamy perspektywy.
System prawie jak w obozie w Auschwitz, jedynie zatrudniają nas,
byśmy sami siebie nadzorowali i
popędzali do pracy. To działa jak piramida. Stąd upodlające warunki
pracy w marketach, bo jakiś dyrektor
regionalny popędza dyrektora wojewódzkiego, a ten lokalnego itd.
Szef jest niewidoczny, bo za granicą,
liczy kasę i planuje inwestycje na
Ukrainie. Lata prywatnym samolotem, a kasjer w kasie w jakiejś dziurze
w Polsce nie może odejść od kasy, by
się wysikać.
A jak nam się nie podoba we własnym kraju, to możemy jechać podcierać tyłki staruszkom w Niemczech, sprzątać mieszkania lub zmywać gary w restauracjach. Oto wolność wyboru bez granic.
Jakie gazety mają na to recepty?
Superexpress: “Twoje prawa, twoje
pieniądze – Renty z tytułu niezdolności do pracy”; Dziennik: “Dziś
wcześniejsze emerytury”; Fakt:
“Sprawdź, czy nie chorujesz! Dziś
test na serce”. By serce nie bolało,
najlepiej byłoby uzyskać niezdolność do pracy lub przejść na wcześniejszą emeryturę. Ale na to też
czekają zagraniczne koncerny farmaceutyczne.

Wczorajszy Dziennik doniósł, że
poznańskich aferzystów paliwowych chronił układ. Jak podejrzewają
prokuratorzy, nawet z funkcjonariuszami CBŚ i ABW. Bez ochrony w
wymiarze sprawiedliwości i finansach nie dorobili by się fortun. Jeden
z biznesmenów na kilka dni przed
aresztowaniami wyleciał swoim odrzutowcem i nie wrócił. Ponoć na
Cypr. Tam przelewał na konta pieniądze. Szacuje się, że na aferze paliwowej mogliśmy stracić 40 miliardów
złotych. Ta kwota rozwiązała by problem służby zdrowia. Teraz, by ten
problem rozwiązać, trzeba obciążyć
firmy podatkami. Duże sobie poradzą, małe mają wyginąć. To na rękę
koncernom. Zwiększą im się zyski.
Tylko polskie gazety, Gazeta Polska i Nasz Dziennik piszą o sprzedaży
banków, kto, kiedy i jak. Podają liczby, nazwiska, powiązania, straty. Nie
tylko te bezpośrednie. Pośrednie
trudne są nawet do policzenia. Jak
chociażby te wynikające z tego, że
Polacy nie mogą dostać kredytów
inwestycyjnych. Kredyty konsumpcyjne od ręki, tylko podpis i możesz
kupować co chcesz. Zwiększysz zyski bankowi, marketowi, koncernowi.
Tu Polak już nie wciśnie nawet palca
w ten łańcuch produkcji, dystrybucji
i kredytowania. Jest już tylko konsumentem. Pytanie – za co ma to wszystko kupować, skoro nie ma pracy, staje
się coraz bardziej dramatyczne.
Gdy Rosjanie zamknęli w łagrze
Chodorkowskiego za milionowe malwersacje, okazało się, że to żyd. Bez
gadania przejęli jego firmę i konta.
Gdy Bagsik i Gąsiorowski uciekli do
Izraela po wydrenowaniu polskich
banków, ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, że to żydzi. Podobnie było z
komunistycznymi oprawcami po
1956 roku, którzy nagle wyjechali do
Izraela uciekając przed odpowiedzialnością. Niedawno IPN potwierdził, że
żydzi stanowili około 40 procent w

List do redakcji

Kod kontra wiara

Niemal w przededniu pielgrzymki papieża Benedykta XVI
do naszej ojczyzny na ekrany
kin wszedł bluźnierczy film
Roma Howarda “Kod da Vinci”.
Przy pomocy nachalnej reklamy
medialnej próbowano uczynić z
tego wydarzenia wielką sensację, niemal obalającą całe chrześcijaństwo. Tymczasem już na
starcie, podczas projekcji na 59
Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Cannes (16 maja),

zamiast wielkiego aplauzu, jakiego
oczekiwali twórcy, wybuchły gwizdy i salwy śmiechu. Krytycy byli
zgodni w opinii, że to niewypał, a
nawet katastrofa. “Hitowy stek
bzdur” - pisał “Fakt”; “Kod da Vinci
nic nie kryje” - demaskuje “Gazeta
Wyborcza”; “Wielki knot, czyli /kod
da Vinci/” - recenzował “Dziennik”;
“Film jak bańka mydlana” - pisała
“Rzeczpospolita”. Dopiero co byliśmy świadkami lub uczestnikami
wspaniałej pielgrzymki Ojca Św. Be-

nedykta XVI, a także świadkami
pięknej polskiej gościnności, a
wielu z nas odpowiedziało papieżowi TAK na apel – Trwajcie
mocni w wierze. Jak zatem ocenić
aktywność tajemniczych sił zła,
które usiłują posłużyć się takim
niecnym narzędziem jak film „Kod
da Vinci”, aby ośmieszyć, znieważyć pokolenie JP2 i wszystkich
chrześcijan na świecie. O tym szerzej w następnym numerze Tygodnika.
Bronisław M.

aparacie ucisku, zajmując kierownicze stanowiska. Gdzie by uciekł Polak, gdyby nakradł miliony? Nie ma
drugiej ojczyzny. I czy Polak wyprzedałby swój kraj? Byłby zdrajcą. Ci co
to zrobili czują się dumni z przeprowadzonej “transformacji”. Gdyby ją robili patrioci, najpierw zadbali by o
rodaków, czyniąc nas właścicielami
majątku i zysków. Bo tylko właściciel
zysku ma wolność dysponowania
nim w sposób nieograniczony. Może
go skonsumować, zainwestować,
podarować, sfinansować działalność charytatywną, publiczną lub
każdą inną. Pensja nie jest zyskiem.
Jest zapłatą za pracę. Oszczędnością
jest to, co zostaje nam po opłaceniu
kosztów życia. Niektórzy mają większe pensje, więc mogą więcej oszczędzić. Wielu jednak nie zostaje nic, a
nawet popadają w długi. Przyszedł
czas, że zaczynamy jako społeczeństwo pytać, kto nas pozbawił własności i zysków, a uczynił tanią siłą roboczą we własnym kraju i wysyła na
emigrację, a tym samym pozbawił nas
wolności dysponowania zyskiem,
czyli wolności realizowania własnych celów. Ci co nas tak urządzili,
powinni trafić tam, gdzie Chodorkowski. Czas rozliczyć „transformację” i wystawić rachunek dotychczas
rządzącym.
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Sesja w Dobrej

Kraksa na krêtej drodze

Wyœcigi ze œmierci¹ Podwy¿ka
o inflacjê

(STAROGARD) Śmiercią dwóch
młodych mieszkańców Starogardu
Łobeskiego zakończyło się brawurowe wyprzedzanie na krętej drodze.
Dwóch młodych mężczyzn, 20letni Bartosz G. i 27-letni Dariusz S.
jechało renaultem 19 drogą ze Starogardu do Świdwina. To droga bardzo
kręta i ze wzniesieniami. W pewnym

momencie chcieli wyprzedzić jadącego przed nimi busa. Nie zdążyli.
Drogę zagrodziło im jadące z naprzeciwka auto. Nie zdążyli uciec.
Próbując manewrować potrącili
busa i wpadli na jadący z naprzeciwka samochód. Doszło do kraksy,
w wyniku której obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu. Poważ-

nych obrażeń doznali dwaj, jadący
ze Świdwina, również młodzi, mężczyźni. Postępowanie w sprawie
wypadku prowadzi policja świdwińska, gdyż do wypadku doszło
na terenie tamtego powiatu. Z dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że młodego kierowcę
zgubiła brawura.
(KAR)

Z papie¿em Benedyktem XVI w pobli¿u

Pierwsza komunia œwiêta

(ŁOBEZ) W minioną niedzielę
w łobeskim kościele odbyła się
uroczystość pierwszej komunii

świętej, do której przystąpiło kilkadziesiąt dzieci. Pogoda niestety
nie dopisała, chociaż deszcz na

Zawiadomienie
W dniu 31 maja 2006 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przeprowadzona będzie publiczna ocena aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno. Serdecznie
zapraszam Ryszard Brodziński Zastępca Burmistrza.

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.

chwilę wyjścia powstrzymał
swoje krople. Dzieci będą mogły
wspominać tę uroczystość podwójnie – w tym czasie w Polsce
przebywał papież Benedykt XVI,
który podbił serca i umysły Polaków, szczególnie tych młodych.
W najbliższą niedzielę do komunii
przystąpi druga grupa dzieci. (r)

(DOBRA) Na najbliższej sesji
rady miejskiej w Dobrej, radni podejmą uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza. Uchwała
wynika z zapisanego w ustawie
wymogu podwyższenia płac o
wartość inflacji. Jak się dowiedzieliśmy, pensja burmistrz Barbary Wilczek miałaby wzrosnąć z
tego tytułu o około 50 zł.
Radni zajmą także stanowisko
w sprawie sprzedaży udziałów
gminy w gruntach i w sprawie
przejęcia sześciu lokali mieszkalnych wraz z kotłownią położonych przy ulicy Piłsudskiego.
Zapadnie decyzja w kwestii zniesienia zespołu przyrodniczo –
krajobrazowego na terenie gminy.
Radni ustosunkują się do zmian w
budżecie gminy oraz statutu Biblioteki Publicznej. Na koniec
radni wysłuchają informacji z
działalności burmistrza w okresie
między sesyjnym oraz informacji
o działaniach Biblioteki Publicznej
w 2005 roku. Sesja odbędzie się 2
czerwca o godz. 16.00.
(r)
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 29.05.2006r.
O Firma “Michałów” w Węgorzynie
zatrudni: Betoniarza Tel. (091)3971751, 500-000-990
O P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Kierowcę kat. B Tel. (091)3914-548
O O.W.K. “Kameleon” w Międzywodziu zatrudni: Kucharzy, Pomoce kuchenne, Kelnerów, Pokojówki. Tel.
606-761-824
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. Wymagane kwalifikacje w zawodzie: elektryk, hydraulik lub pracownik budowlany z 5 letnim stażem Tel. (091)39747-85
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 Firma Handlowo-Usługowa “Trójka” w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę
kat. C+E Tel. (091) 397-16-54
O Bar “Smaczek” w Międzywodziu
zatrudni: Kucharkę Tel. (091)38-14874
O Zakład Fryzjerski “Karin” Osinów
Dolny zatrudni: Fryzjera damsko –
męskiego Tel. (091)4144-310 Pracodawca zapewnia zakwaterowanie
O Sklep Spożywczo – Przemysłowy
„Chrobry” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel. 509-56-44-91
O Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.;
“Biedronka” w Łobzie zatrudni: Kierownika sklepu, Kasjerów handlowych Spotkanie z przedstawicielem
biedronki odbędzie się 31.05.2006 r. o
godz. 1200 w PUP w Łobzie. Szczegółowe informacje u pośredników pracy w
pok. nr 5.
O PPHU “Inter Arimar” w Łobzie zatrudni: Pozostałych robotników przygotowujących drewno i pokrewni Tel.
608-287-839.
O Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat.
C+E Tel. (091)397-44-65
O Gospodarstwo Rolne w Lisowie zatrudni: Traktorzystę Pomocniczego
robotnika przy hodowli zwierząt (dojarz) Tel. (091)38-51-295
O Ośrodek Wczasowo – Kolonijny
“Albatros” w Pogorzelicy zatrudni: Kucharzy, Pomoce kuchenne Tel. 502516-210
O Firma Media Group ze Szczecina zatrudni na terenie powiatu łobeskiego:
Przedstawiciela handlowego Tel.
(091)485-41-48
O „Netto” w Łobzie zatrudni: Sprzedawców Tel. (091)397-61-29
O PPUH “Jamex” w Węgorzynie zatrudni: Betoniarza Tel. (091)3971-951
O „Intertransport” w Goleniowie zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091)407-30-69.
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Op³aty za wodê wróci³y na sesji nadzwyczajnej
(ŁOBEZ) Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej poruszono po raz kolejny kontrowersyjną
kwestię podwyżek wprowadzonych
przez PWiK.
- Mamy do czynienia z falandyzacją
lokalnego prawa. Od 1 maja wspólnoty
mieszkaniowe dostają rachunki, w których odczyt licznika wyceniony jest na
2 zł. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy –
zgłosił radny Kazimierz Chojnacki.
- Nie głosowano uchwały o odrzuceniu stawek, a jedynie o ich zatwierdzeniu. – stwierdził sekretarz gminy
Ireneusz Kabat.
- Podczas tej sesji na sali był obecny
prawnik. Skoro istniała możliwość nie
zatwierdzenia stawek, należało od razu
przygotować uchwałę o ich odrzuceniu
– zauważył radny Henryk Stankiewicz.
- Sprawa podwyżek związana jest z
kwestią stosunku ilości wytworzonej
wody do ilości sprzedaży. Zarząd
PWiK zakłada straty w dystrybucji się-

gające do 40%. Gdy zaczniemy oszczędzać wodę zużycie zmaleje, a straty
będą na tym samym poziomie, to będą
jej przecież mniej produkować. Tym
samym wpływy do PWiK zmaleją, a
koszty stałe pozostaną takie same. Nie
można zakładać niezmiennych strat
przy różnym zużyciu wody. – zauważył radny Leszek Gajda.
- Gdy omawialiśmy sprawę stawek,
zapytałem, skąd będą brane odczyty
zużycia wody. Wyraźnie usłyszałem,
że opłaty dotyczyć będą wspólnot, nie
zaś indywidualnych mieszkańców.
Tymczasem okazuje się, że płacić ma
każdy. – dołączył do dyskusji radny
Zbigniew Pudełko.
- Sprawa podwyżek cen za wodę
jest ważna dla każdego i chyba nikt nie
chce więcej płacić. W sytuacji, gdy już
podejmowane są pewne decyzje, musimy do tego wrócić na najbliższej zaplanowanej sesji. – stwierdził burmistrz
Marek Romejko.
(r)

Burmistrz £obza zadecydowa³
Mieszkance Szczecina Izabeli Sienkiewicz, rozłożono na 22 raty (płatne od
25.05.2006 r.) zaległy podatek od nieruchomości za okres: od października 2001r.
do grudnia 2001r., od stycznia 2002r. do grudnia 2002r., od kwietnia 2004r. do grudnia
2004r., od stycznia 2005r. do czerwca 2005r. oraz umorzono zaległy podatku od
nieruchomości, dotyczący działalności gospodarczej (Zajazd „Stodoła” w Łobzie) za
okres od 01 lipca 2005 r. do 31 marca 2006 r. Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o zawieszenie egzekucji komorniczej. Wnioskodawczyni znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Poza tym wygrała sprawę sądową z poprzednim dzierżawcą
i została jej zasądzona od pozwanego kwota 23.358,59 zł wraz z ustawowymi odsetkami (wyrok sądu z dnia 30 grudnia 2003 r.). Jednakże do dziś nie udało się wnioskodawczyni uzyskać nawet części zasądzonej kwoty. Wydzierżawiany przez nią lokal jest
jedynym lokalem gastronomicznym w Łobzie o charakterze jakim sobą reprezentuje.
Negatywnie rozpatrzono podanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobezianka” w
Łobzie, która obecnie znajduje się w stanie likwidacji, o umorzenie podatku od nieruchomości za okres od 01.01.2005r. do 31.03.2006 r.
Małżeństwu z Łobza Grażynie i Michałowi Karłowskim, umorzono część I raty
podatku od nieruchomości za 2006 r., dotyczącego działalności gospodarczej, za
lokal położony przy ul. Niepodległości, w którym prowadzone są usługi szewstwa.
Powyższe pomieszczenie użytkuje 93 - letni szewc. Wnioskodawcy po nabyciu od
Gminy powyższej należności ustanowili dla niego dożywotnią służebność, polegającą na prawie korzystania przez niego za opłatą (czynsz dzierżawny) z w/w lokalu.

Sprawa uchwalenia stawek
opłat za wodę ciągle wzbudza emocje. Wydają się one dosyć nieadekwatne do stanu faktycznego. Wystarczy zajrzeć do protokołu z sesji
z 25 lutego, którego fragment przedstawiamy poniżej.
“Przewodnicząca Rady poinformowała, że mimo, iż Rada nie zatwierdziła taryf, to zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak wejdą
one w życie po upływie 70 dni od
daty złożenia wniosku, gdyż zostały one zatwierdzone przez Burmistrza. Wniosek został złożony 20
stycznia 2006 roku, więc nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 1
kwietnia 2006 roku, ale z uwagą, że
wchodzą na podstawie zatwierdzenia zasadności i celowości kosztów
przez Urząd Miejski, przez Pana
Burmistrza, a nie na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską.”
22 kwietnia 2005 roku w życie
weszła zmiana do ustawy regulującej
uchwalanie opłat za dostarczanie
wody. Dokument mówi wyraźnie, że
w przypadku nie zatwierdzenia stawek przez radę, wchodzą one w życie
w przypadku zatwierdzenia ich
przez burmistrza, wójta. Rada może
podjąć uchwałę o odrzuceniu taryf
jedynie w przypadku stwierdzenia
ich niezgodności z przepisami.
Można jedynie zastanawiać się
nad sensem takich przepisów, wedle których nie zatwierdzenie nie
jest równoznaczne z odrzuceniem.
Można dyskutować również nad
kwestią faktycznego wpływu rady
na podejmowane w gminie decyzje
dotyczące przecież nas wszystkich. Jedyną możliwą wówczas
szybką reakcją było wycofanie na
sesji owego projektu o 7-procentowej poddanie pod głosowanie opracowanego podczas przerwy nowego projektu proponującego niższe
stawki.
(gp)
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Zamiast Dni Matki i Ojca - Œwiêto w Rodzinie

Matka i ojciec odnaleŸli siê w rodzinie

(WÊGORZYNO) Tradycyjny do tej pory Dzieñ Matki,
w Wêgorzynie obchodzony jest jako Œwiêto w Rodzinie.
Do tej pory ustanowiony
Dzień Matki i osobno Dzień Ojca
rozbijał rodzinę na dwie odrębne

części. W Węgorzynie od kilku lat
te dni obchodzone są jako Święto
w Rodzinie. Z tej okazji nauczy-

Reklama w kolorze
- b¹dŸ widoczny

CMYK

ciele nauczania zintegrowanego
wraz ze swoimi uczniami przygotowali program artystyczny dla
mam i ojców. Cała gromada dzieciaków śpiewała, recytowała i
tańczyła. Wodzirejem była pani
Jadwiga Wejsman. Dla rodzi-

To miejsce czeka
na TTwoj¹
woj¹ reklamê

ców było to zapewne wielkie
przeżycie, bo mogli podziwiać
umiejętności swoich milusińskich, dla nauczycieli możliwość pokazania efektów pracy
z dziećmi. Efekty są, co uwidoczniliśmy na zdjęciach. KAR

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

CMYK

Str. 6

Z ¯YCIA POWIATU

„Inny” szpital

(RESKO) Na najbliższej sesji rady
miejskiej w Łobzie zostanie przedstawiony stan służby zdrowia. Publikujemy informację o szpitalu w Resku.
Szpital ten jest jedynym zakładem
lecznictwa zamkniętego na terenie powiatu łobeskiego, liczącego około 40
tys. mieszkańców. Wykonuje usługi medyczne w zakresach: chirurgii ogólnej,
urologii, chorób wewnętrznych, opieki
długoterminowej o profilu rehabilitacji
neurologicznej, opieki ambulatoryjnej
oraz Izby Przyjęć. Szpital funkcjonuje
na bazie dzierżawionego mienia od Powiatu Stargardzkiego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERMED”
sp. z o.o., który go prowadzi wraz z
NZZOZ „CHIRURG”. W szpitalu funkcjonują oddział wewnętrzny z 33 łóżkami,
opiekuńczo-techniczny z 25 łóżkami
oraz chirurgiczny mający 20 łóżek.
Kadra medyczna szpitala składa się
z 6 lekarzy chirurgów, 4 innych specjalistów zabiegowych, 5 pozostałych lekarzy, 38 pielęgniarek oraz 11 osób
personelu pomocniczego.
Zakład jest szpitalem, który strukturę świadczonych usług rozwijał zgodnie z przyjętymi od wielu lat kierunkami preferowanymi między innymi
przez Ministerstwo Zdrowia, a miano-

wicie zamiany łóżek tzw. „ostrych” na
„długoterminowe”. Brak oddziału ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego powoduje „inne” traktowanie
szpitala przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w przyznawaniu kontraktów
na świadczenia lecznicze.
Sytuacja „innego” traktowania Szpitala w Resku trwa od 2004 r., kiedy przyznano kontrakt na usługi medyczne o
wartości 9 zł za punkt , przy stawce 10
zł w innych szpitalach powiatowych.
Obecnie nadal porównywalne rodzaje świadczeń są znacznie zaniżane w
stosunku do innych szpitali, a jako najbardziej jaskrawy przykład może służyć
kontrakt na Izbę Przyjęć, który w roku
2005 wynosił miesięcznie 2199 zł. Izby
Przyjęć można porównać bez względu
na rodzaj zakładu, ponieważ wykonują
takie same świadczenia. Przyznany kontrakt dla Izby Przyjęć Szpitala w Resku
jest najniższy w województwie i jest o
400% niższy w odniesieniu do drugiego
od końca kontraktu na Izbę Przyjęć szpitala w Nowogardzie (7999 zł m-c).
Na rok 2006 Szpital w Resku otrzymał propozycję budżetu znacznie
zmniejszoną w porównaniu do roku
2005, szczególnie w odniesieniu do Oddziału Chirurgicznego oraz Poradni Spe-

cjalistycznych i Zabiegowych. Łączna
kwota na Oddział Chirurgiczny w porównaniu z 2005 r. uległa obniżce o 19%,
a na lecznictwo ambulatoryjne o około 6%.
Wobec zmniejszenia środków na
świadczenia medyczne dla mieszkańców powiatu łobeskiego, zaproponowanych w budżecie na 2006 r. przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
NFZ w Szczecinie, Starosta Powiatu
wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z
prośbą o interwencję w tej sprawce.
Reakcją na powyższe wystąpienie jest
pismo Pana Andrzeja Wojtyły - Podse-

tygodnik łobeski 30.05.2006 r.

kretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, skierowane do Pana Jerzego Millera - Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowa oraz do Pana Marka Makowskiego - Dyrektora Zachodniopomorskiego NFZ, zwracające się z prośbą o
uwzględnienie podniesionych przez
Starostę Łobeskiego argumentów oraz
doprowadzenie do stosownych zmian
w zawartych umowach na rok 2006
celem właściwego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej dla
świadczeniobiorców zamieszkujących w naszym powiecie.
(r)

Znakomity pomys³ doberskiej „alkoholówki”

Muzyk Lady Pank i D¿emu w szkole

(DOBRA) 22 maja w doberskim
gimnazjum odbyło się niezwykłe
spotkanie z panem Piotrem Lube-

radzkim, rockowym gitarzystą, wokalistą, związanym m.in. z zespołami
Lady Pank i Dżem.

Opowieść o życiu byłego narkomana, żyjącego skrajnościami - od
wystawnego życia do biedy, spowodowanej zażywaniem narkotyków, była przeplatana pięknym wykonaniem ballad rockowych. Usły-

Spotkanie zostało zorganizowane
dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej oraz burmistrza
Dobrej. Młodzieży bardzo się podobało; była przejęta i słuchała z zain-

szeliśmy utwory Boba Dylana, zespołu Dżem, a przede wszystkim
usłyszeliśmy historię człowieka,
któremu udało się wyjść z nałogu, a
teraz przestrzega przed nim innych.

teresowaniem. Więcej takich profilaktycznych przedstawień. Dają
one do myślenia, skłaniają do refleksji, przestrzegają przed zagrożeniami, uczą życia.
(r)
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O jeden most na Segala za daleko
(ŁOBEZ) Na prośbę Wojewódzkiego
Zarządu Dróg 24 maja w budynku magistratu w Łobzie odbyło się spotkanie, mające
na celu przeprowadzenie konsultacji z
mieszkańcami ulic Niepodległości, Segala
i Kraszewskiego, dotyczących organizacji
ruchu drogowego na wymienionych ulicach. Na spotkaniu pojawił się wiceburmistrz Ryszard Sola, Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych Ryszard Korbutowicz,
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
Krzysztof Kowalski, przedstawiciel policji
asp. Henryk Michalski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kobiałka.
- Uważamy, że warto było skierować ruch ciężkich samochodów przez ulicę Segala, aby w ten sposób ominąć ulice
Niepodległości i Kraszewskiego. Istniejące obecnie rozwiązania dotyczące ruchu
uważam za korzystne, zwłaszcza dla pieszych. Oczywiście konieczne będą remonty umożliwiające istnienie takiego
ruchu. Całkowite ominięcie centrum byłoby możliwe przy przeniesieniu ruchu na
ulice Przemysłową i Boczną. Jest to jedna
sprawa odległa z uwagi na gorszy stan ich
nawierzchni – rozpoczął spotkanie wiceburmistrz Ryszard Sola.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich jest
za poprowadzeniem wewnętrznej obwodnicy omijającej centrum miasta. Drogi,
które będą ją stanowić muszą być przebudowane i dostosowane do ruchu ciężkich
pojazdów. Ulice Segala i Kraszewskiego
przejęliśmy od powiatu, natomiast część
ulicy Niepodległości przejąć miała gmina.
Tak się jednak nie stało. Rada miejska nie
wyraziła na to zgody, nie informując nas
o przyczynach takiej decyzji. Najważniejsza okazać się może ekspertyza dotycząca mostu na ulicy Segala. Most był dopuszczony do ruchu tylko do końca roku.
W czerwcu mamy przeprowadzić wiążącą
ekspertyzę. Może się okazać, że temat
naszej rozmowy jest bezprzedmiotowy i
konieczne będzie przywrócenie ruchu
przez ulicę Niepodległości. Natomiast na
pewno jesteśmy za przywróceniem ruchu
na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Kraszewskiego. Być może mieszkańcy przyzwyczaili się do wprowadzonych zmian,
jednak takich ruch jest nieprawidłowy.
Chcielibyśmy jednak poznać stanowisko
wszystkich zainteresowanych – przedstawił stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich Dyrektor Krzysztof Kowalski.
- Udział rady w ustalaniu przebiegu
ulic był niewielki. Nie wyraziliśmy zgody,
ponieważ myśleliśmy o poprowadzeniu
ruchu samochodu jadących na Świdwin

poprzez ulice Segala i Kraszewskiego, nie
zaś całego ruchu przebiegającego przez
rondo. Sprawa jest jednak w dalszym ciągu
otwarta i wszystko uzależnione jest od rozpoczęcia remontów, a zwłaszcza rozpoczęcia prac na moście – uzasadniła decyzję
rady przewodnicząca Elżbieta Kobiałka.
- Sprawa ulic i zmiany przebiegu
ruchu znana jest już od kilku lat i nie
można mówić, że „rada nie wiedziała”.
Puszczenie ruchu przez centrum nastąpiłoby jedynie w przypadku stwierdzenia
poważnych uszkodzeń mostu. Mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu wrócimy
- odpowiedział K. Kowalski.
- Po wprowadzeniu zmian w ruchu
zmniejszyła się ilość wypadków, zwłaszcza
tych z udziałem pieszych. W tym roku nie
mieliśmy jeszcze żadnego wypadku. Faktem jednak jest zwiększona ilość kolizji.
Od 15 lipca 2005 roku do chwili obecnej
mieliśmy ich 17. Jesteśmy jednak za
otrzymaniem wprowadzonych wówczas
zmian, głównie z uwagi na bezpieczeństwo
mieszkańców – przedstawił stanowisko
policji aspirant Henryk Michalski.
Do dyskusji włączyli się również
mieszkańcy wymienianych ulic.
- Ulice Segala i Kraszewskiego to
najstarsze ulice w Łobzie. Niektóre domy
mają po 150 lat. Stan wielu z nich jest
krytyczny. Mówi się o dostosowaniu dróg
do ruchu ciężarowego, natomiast nikt nie
zainteresował się zbadaniem wytrzymałości budynków. Po za tym niewielu z kierowców ciężarówek jeździ zgodnie z przepisami – zauważył jeden z mieszkańców
Kraszewskiego.
- Tynki już odchodzą! Mieszkam
tu już od 1949 roku i czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dopiero teraz się za to
bierzecie! - mówił jeden z oburzonych
mieszkańców.
- Chciałbym wiedzieć kto i dlaczego zdjął znak na moście przy ulicy Segala,
ograniczający ruch pojazdów do 20 ton?

Rzuæ Palenie Razem z Nami
Pod tym hasłem trwa akcja promująca zdrowy tryb życia oraz informująca o
szkodliwości palenia już od 1991 roku. 31
maja jest Światowym Dniem Bez Tytoniu
, Tegoroczne hasło brzmi : “Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie”. Niewiele
osób palących zdaje sobie sprawę, że paląc tylko jedną paczkę dziennie przepala
w ciągu roku średnio 1800 złotych, a w
ciągu 20 lat samochód. Palenie jest też
zróżnicowane w różnych grupach zawodowych oraz społeczno – ekonomicznych. Z badań wynika, że częściej palą
ludzie biedni oraz gorzej wykształceni.
Szczególnie często palą też bezrobotni(
prawie 60%).Ubytek w budżecie rodzinnym 150 – 200 złotych, a rocznym
1800- 2400 przy tylko jednej osobie
palącej to ogromna dziura; to jest rów-

nież ważny powód do pogłębiania się
ubóstwa w biednych rodzinach. Polacy
rocznie przepalają około16 miliardów
złotych. Szacunkowo też państwo wydaje dwa razy więcej na naprawianie
szkód zdrowotnych spowodowanych
paleniem, niż zarabia na podatku tytoniowym. Próby podjęcia wyzwolenia się
z nałogu podejmowane są przez różne
osoby; jednym się udaje innym nie, ale
to wcale nie znaczy , że nie należy podejmować tych prób. Oczywiście ,że
należy próbować jeśli nie ze względów
finansowych to przyczyn zdrowotnych.
Wybór zawsze należy do Ciebie. Jeszcze
nie jest za późno, aby rzucić palenie. Jeśli
potrzebujesz wsparcia , zadzwoń do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 0801 108 108.
S.Podyma

Dlaczego nie przeprowadzono wcześniej
ekspertyz, skoro cięższe pojazdy jeździć
miały przez niego tylko do końca ubiegłego roku? – zapytał pan Śliwka.
- Znaki zostały zdjęte po wprowadzeniu warunkowego dopuszczenia do
ruchu cięższych pojazdów. Decyzję podjęto na podstawie decyzji fachowców –
powiedział Korbutowicz.
- Nie przeprowadzono żadnych
ekspertyz. Z tego co mi wiadomo to znaki
te zdjęto gdy 40 – tonowy samochód zakleszczył się na ulicy Kościuszki – odpowiedziała Danuta Pietrzak z ulicy Segala.
- Przez lata nic nie robiono przy
tym moście i nagle zmienia się jego dopuszczalne obciążenie. Przecież gołym
okiem widać, że ten most siada – wtrącił
inny mieszkaniec.
- Nikt też nie poinformował
mieszkańców o wprowadzanych zmianach, a o skonsultowaniu tego z mieszkańcami nawet nikt nie pomyślał – kontynuowała Pietrzak.

- Mieszkam tu już ponad 50 lat i
z tego co pamiętam to stała tam kiedyś
tabliczka ograniczająca ruch pojazdów
cięższych niż 10 ton. Przez całe moje
życie tutaj ten most był tylko raz remontowany i nie wyobrażam sobie na
jakich podstawach zmieniono kwalifikację mostu. Most wyremontowano jedynie poprzez zdjęcie tablic – zabrała
głos mieszkanka ulicy Segala pani
Rymko.
Spotkanie miało na celu uzgodnienie z mieszkańcami ewentualnych
zmian mających nastąpić w infrastrukturze drogowej Łobza. Tylko co mają na
celu takie konsultacje skoro wprowadzenie zmian zależeć będzie od czerwcowej ekspertyzy dotyczącej mostu
Segala? Rodzi się kolejne pytanie czy
nie jest już trochę na to za późno?
Mieszkańcy mieli jedynie okazję do
przedstawienia odpowiedzialnym za taki
stan rzeczy, swoich opinii w dotyczącej
ich sprawie.
(gp)

JUTRZENKA

Str. 8

tygodnik łobeski 30.05.2006 r.

Zebranie grupy cz³onkowskiej w Resku

Delegaci nie przyszli

(RESKO) Dosyć spokojnie, aczkolwiek nieco chaotycznie – tak można
scharakteryzować przebieg spotkania
grupy członkowskiej reskich mieszkańców “Jutrzenki”. Na zebraniu zabrakło
większości delegatów. Nieobecna była
także radca prawna i prezes Rady Nadzorczej. Wymieniono dwóch spośród
pięciu dotychczasowych przedstawicieli i odrzucono sprawozdanie Rady
Nadzorczej. W spotkaniu wzięło udział
33 członków spółdzielni. W Resku jest
ich 190 i porównując poprzednie zebrania, tutaj frekwencja był najwyższa.
Spotkanie wydłużyło się już na samym początku z powodu trudności z
wyborem prezydium i komisji skrutacyjnej, z uwagi na brak chętnych do
czynnego udziału w zebraniu.
Na początku obrad zmieniono ich
porządek, przesuwając punkt dotyczący odwołań przedstawicieli z pozycji
14 na 9.
Przyjęto także wniosek Renaty
Kulig proponujący głosowanie nad każdym prezentowanym sprawozdaniem.
Podczas prezentowania sprawozdania finansowego niezadowolenie
mieszkańców wzbudził dwukrotny
wzrost wydatków ogólnych. Do irytacji niektórych uczestników spotkania
doprowadziła wysokość wydatków
remontowych.
- To chyba gruba przesada remontować cztery klatki schodowe, przy ulicy
B. Prusa, wydając przy tym 100 tys. zł.
- zauważył jeden z mieszkańców.
- Zastanawiająca jest kwestia wyboru wykonawcy. Czy nie można znaleźć kogoś tańszego? Dlaczego też
wykonawcą większości remontów jest
jedna firma z Koszalina? – zapytała
członek prezydium Renata Kulig.
- Zawsze szukamy jak najlepszej
oferty. Niestety zgłasza się do nas czasami tylko jedna firma i w zasadzie nie
mamy wyboru. Po za tym planowane
remonty zawsze konsultujemy z
mieszkańcami. - argumentował jeden z
przedstawicieli zarządu.
- Nigdy nie było takich spotkań –
odpowiedzieli wzburzeni mieszkańcy.
- Myślę, że warto upubliczniać plany remontów – zauważył Antoni
Adamcewicz, członek prezydium.
Wszystkie przedstawiane sprawozdania zostały przyjęte po za sprawozdaniem Rady Nadzorczej, które
zostało odrzucone większością głosów.
Część zamian w nowym statucie
prezentowanym przez Bogdana Góreckiego został omówiona i również poddana głosowaniu. Mieszkańcy zaproponowali zmniejszenie liczby członków rady Nadzorczej do 11 i tak jak na
poprzedniej grupie zaproponowano
dwuetapowy wybór prezesa, najpierw
spośród członków spółdzielni i dopiero po nie znalezieniu odpowiedniego
kandydata, wybór osoby nie będącej
członkiem spółdzielni.
Kulminacyjnym punktem spotkania było głosowanie nad odwołaniem
przedstawicieli. Początkowo rozważano możliwość głosowania nad odwołaniem wszystkich. Dopiero po

wyjaśnieniach udzielonych przez
Helenę Szwemmmer przegłosowano
wniosek o głosowanie nad odwołaniami. Odwołano dwóch delegatów Tomasza Tupko i Janinę Bakunowską.
W ich miejsce powołano Antoniego
Adamcewicza i Renatę Kulig.

W czasie liczenia głosów trwała
ożywiona dyskusja związana z kwestią wprowadzenia ogrzewania gazowego w blokach należących do spółdzielni. Wielu mieszkańców wyraziło
swoje obawy przed poniesieniem
znacznych kosztów takiej moderni-

zacji. Prezes poinformowała o kosztach dotychczas ponoszonych, które
łącznie stanowią 30% zadłużenia całej
spółdzielni. Antoni Adamcewicz zaproponował zebranie opinii wszystkich zainteresowanych i przedłożenie
jej władzom spółdzielni.
(gp)

Grupa Cz³onkowska w Wêgorzynie

Tadeusza Karpowicza obroniła żona
(WĘGORZYNO) Tutaj na 98
mieszkających członków na spotkanie
przybyło 21. Nie doszło do odwołania
dwóch przedstawicieli. Wniosek, by ich
nie odwoływać postawiła żona dotychczasowego przedstawiciela pana Tadeusza Karpowicza – pani Grażyna Karpowicz. Większość go poparła.
Na przewodniczącego zebrania Grupy Członkowskiej wybrany został pan
Leszek Żurek. Jako sekretarz towarzyszyła mu pani Danuta Stanisławska oraz
asesorzy pan Józef Drozdowski i pani
Grażyna Karpowicz (wraz z mężem są
członkami SM).
Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano p.p. Krystynę Holak, Witolda Dąbrowskiego i Władysława Nadkiernicznego. Do Komisji Wniosków panie Danutę Rykiel i Elżbietę Blacharską.
Prezes zarządu SM “Jutrzenka”
pani Jolanta Wasielewska złożyła sprawozdanie z pracy zarządu, w tym wykonanie planu remontów w Węgorzynie.
Wynika z niego, że na budynku przy ul.
Kopernika 12 dokończono ocieplanie
ścian, wykupiono grunty, więc można
się uwłaszczać, zaś usunięcie usterek i
naprawę cieknącego dachu budynku na
ul. Jagiellońskiej przyjęto do planu na
ten rok. Zarząd wystosował 145 wezwań do zapłaty; na 45 zaplanowanych
rozmów z dłużnikami odbyto 20.
Ze sprawozdania finansowego
przedstawionego przez księgową wynika, że koszty eksploatacji w ubiegłym
roku wyniosły prawie 100 tys. zł, co daje
1,58 zł na metr kwadratowy, a członkowie płacą 1,25 zł. Od 1 kwietnia zostały
podniesione zaliczki na ciepłą wodę.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
przedstawił delegat grupy węgorzyńskiej
i jednocześnie zastępca przewodniczącej
tej rady Tadeusz Karpowicz. Obecni
przyjęli je bez dyskusji 15 głosami za,
przy 4 przeciwnych i 2 wstrzymujących
się. Gdy doszło do punktu mówiącego o
odwołaniu dotychczasowych przedstawicieli, Grażyna Karpowicz zapytała,
dlaczego taki wniosek padł i by go uzasadnić. Tadeusz Karpowicz zapytał, jakie
członkowie mogą mieć zastrzeżenia,

skoro przed chwilą przyjęli sprawozdania zarządu i rady nadzorczej i nie mieli
uwag. Wniosek próbowała omówić pani
Iwona Guzowska z Łobza, w imieniu
Stowarzyszenia Obrony Praw Członków SM, ale Grażyna Karpowicz złożyła wniosek pod głosowanie, by głos na
spotkaniu zabierali wyłącznie mieszkańcy Węgorzyna. Wniosek przeszedł i
tym samym stowarzyszenie zostało
wykluczone z dyskusji. Następnie Karpowicz złożyła wniosek, by nie głosować odwołania przedstawicieli. Ten

wniosek przyjęto 12 głosami, przy 4
przeciwnych. W ten sposób obroniła
mandat męża oraz drugiego przedstawiciela grupy, pani Marii Madalińskiej.
Prezes Wasielewska, pod nieobecność pana Bogdana Góreckiego, przedstawiła propozycje zmian w statucie,
jako wnioski na walne. Grupa poparła
wnioski, by obniżyć opłaty członkowskie do 100 zł, wybierać jednego delegata
na 30 członków. Do tej pory diety Rada
Nadzorcza uchwalała sama sobie, w nowym statucie ma być zapis, że
uchwala je dla niej zebranie przedstawicieli. Jest też propozycja, by działalność spółdzielni poszerzyć o zarządzanie wspólnotami. Przyjęto też
propozycję, że jeżeli w pierwszym
konkursie na prezesa nie zostanie
wyłoniony kandydat spośród członków, to w drugim może być wybrany
ktoś spoza nich. Przyjęto również
propozycję Grażyny Karpowicz, by
zwiększyć liczbę członków rady
nadzorczej do 15, chociaż pani Moroz
proponowała zmniejszyć ją do 9
osób, argumentując, że to kosztuje.
Pani Danuta Rykiel przedstawiła
problem wynikający z podziału gruntu
pod blokami przy ul. Kopernika i Jagiellońskiej. Okazuje się, że po wyznaczeniu tam drogi jeden blok ma działkę tylko
kilka metrów po obrysie, drugi ma ją
dużo większą. Pani Rykiel mówiła, że po
wykupieniu mieszkań okaże się, że nie
będzie dostępu nawet do śmietnika, nie
mówiąc o placu zabaw dla dzieci. Przyjęto wniosek, by dokonać podziału tej
większej działki na dwie i tę wydzieloną
przypisać mieszkańcom do bloku. KAR
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Problemy ma³ych miejscowoœci

Rozmowa z sołtysem Dalna
Zenonem Nowickim
Tym razem rozmawiamy z
sołtysem Dalna, Zenonem Nowickim, o problemach największej w gminie Łobez, liczącej ponad pięciuset mieszkańców, popegeerowskiej wsi.
Grzegorz Paciorek – Jak długo
jest pan na tym stanowisku?
Zenon Nowicki – To moja
pierwsza kadencja na tym stanowisku. Zgodziłem się na piastowanie tej funkcji pod warunkiem,
że będzie to jedna kadencja.
Chciałem pokazać, że wiele można tutaj zrobić i niejako dać
przykład innym.
GP – Co udało się panu
dotychczas osiągnąć?
ZN – Myślę, że sporo.
Wyremontowaliśmy świetlicę, wymieniliśmy w niej
wszystkie okna, zbudowaliśmy nowy plac zabaw dla
dzieci, parking i wyłożyliśmy
przystanek autobusowy płytami.
Młodzi dzięki naszemu wsparciu
wyremontowali sobie salę do ćwiczeń sportowych. Udało się nam
wyremontować drogę prowadzącą do spółdzielni. Jest jeszcze
trochę do zrobienia, ale zajmie się
tym już ktoś inny.
GP – Jakie są aktualne problemy wsi?
ZN – Nie mamy tu jakichś
większych problemów. Jeżeli chodzi o zadania aktualnie realizowane, to na wniosek mieszkańców
stawiamy nowy krzyż, wymieniamy również dwa okna w świetlicy.
Jestem raczej za inwestowaniem
pieniędzy w coś trwałego, a nie za
przeznaczaniem ich na zabawy.
Najlepiej przeznaczyć je na coś,
co będzie służyć przez długie lata.
GP – Jakimi środkami dysponujecie?
ZN – Nie ukrywam, są one
dość spore. Z „alkoholówki” dostaliśmy w tym roku 6 tys zł. Gdy
doda się do tego pieniądze z funduszu sołeckiego, daje to całkiem
niezłe możliwości.
GP – Jak rozdysponowaliście
te środki?
ZN – Postanowiliśmy przeznaczyć na świetlicę taką samą
kwotę, jaką dotychczas otrzymywała. Jest to nieco ponad 3 tys zł.
Za te pieniądze świetlica ma prowadzić dożywianie, organizować
wyjazdy itp. Sołectwo nie zajmuje
się tego typu działalnością.
GP – Czy takie środki wystarczają na jej działalność?
ZN – Mamy zaradną świetlicową, która wie jak dysponować
finansami i potrafi je umiejętnie

wykorzystać. Czasem możemy ją
wspomóc, gdy zabraknie jakiejś
drobnej sumy. Pozostałe pieniądze przeznaczyliśmy na zakup kosiarki do boiska piłkarskiego.
Udało nam się załatwić również
ławki, za które zapłaciliśmy niewiele, korzystając z uprzejmości
zaprzyjaźnionego producenta.
Zaoszczędzone pieniądze przeznaczyliśmy na wymianę tych
okien.
GP – 6 tys zł to dość sporo.
Wynika to z liczby dzieci we wsi.
Może ją pan podać.
ZN – Nie znam ich ilości dokładnie. Wiem natomiast na pewno o liczbie 120 dzieci, które otrzymają w tym roku prezenty mikołajkowe.
GP – Jak przedstawia się sytuacja spółdzielni mieszkaniowej w
Dalnie?
ZN – Ponieważ jestem członkiem jej zarządu, to trudno mi wypowiadać się na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc sytuacja spółdzielni jest taka jak jej mieszkańców. Wiele osób jest bezrobotnych i praktycznie nie ma środków
do życia. Zalegają z płatnościami,
a to odbija się, niestety, na sytuacji spółdzielni.
GP – Czy udaje się wam zdobyć
jakieś inne środki, poza tymi, które
otrzymujecie od gminy?
ZN – Nauczyłem się chodzić i
prosić. Nie warto zrażać się odmową, bowiem z czasem konsekwencja w działaniu zaczyna przynosić efekty. Dzięki takim zabiegom
udało mi się zdobyć od Nadleśnictwa drzewka, które wykorzystamy
do stworzenia skwerku.
GP – Dziękuje za rozmowę.

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Konkurs starostwa i PUP

Pieni¹dze
dla wiosek
do wziêcia
(POWIAT) Zarz¹d powiatu
wraz z dyrektorem
Powiatowego Urzêdu Pracy
wpadli na pomys³, jak
wspomóc wsie i jednoczeœnie
zmobilizowaæ pracowników
interwencyjnych tam
pracuj¹cych. Wymyœlili dla
nich konkurs z nagrodami.
Dyrektor PUP Jarosław Namaczyński powiedział, że opracował program “Piękna wieś”,
na który zostały pozyskane pieniądze. W ramach tego programu można by zatrudnić 83 osoby na cztery miesiące. Te osoby
pracowały by na wsiach i mogłyby znacznie przyczynić się
do poprawy estetyki tych miejscowości.
Członek zarządu Henryk
Kmieć, zwracając się do wójta Radowa Małego Józefa Wypijewskiego, zwrócił uwagę, że pracownicy interwencyjni są często
zbyt mało wykorzystani. Niby
coś robią, ale mogliby więcej.
Wójt stwierdził, że odpowiadają
za to sołtysi, którzy te osoby
wskazują do zatrudnienia. Problem jest nie nowy i występuje w
każdej gminie. Konkurs mógłby
zmobilizować wsie do efektywniejszego wykorzystania tych
pracowników. Starosta ufundował by nagrody pieniężne dla
najbardziej estetycznej wsi w każdej gminie. Teraz ma być opracowany regulamin konkursu i
wkrótce będzie ogłoszony. KAR

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.

Z ¯YCIA POWIATU
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Niebieski pokój
(ŁOBEZ) Komenda Powiatowa
Policji dysponuje już środkiem pozwalającym na przesłuchiwanie nieletnich
sprawców, świadków bądź ofiar przestępstw. Swego rodzaju standardem cywilizacyjnym jest traktowanie dzieci w
sposób szczególny również w przypadku prac policji, sądu czy prokuratury.
W tym celu 24 maja w budynku komendy dokonano otwarcia “niebieskie-

go pokoju” przeznaczonego do przesłuchań nieletnich. Pokój znajduje się w budynku policji, korzystać z niego jednak
będą również sąd i prokuratura. Pomieszczenie urządzone jest tak by znajdujące się w nim dziecko nie czuło się zagrożone. Zamieszczone w nim lustro weneckie pozwala na obserwację , odpowiednie reagowanie i nagrywanie przesłuchania. Dziecko będące świadkiem

lub ofiarą przestępstwa ma być przesłuchiwane tylko raz, niezależnie od ilości
zainteresowanych sprawą służb.
Do powstania takiego pokoju przyczynił się jeszcze poprzedni komendant
Robert Rzeźnik, Sąd Rejonowy i Starostwo Powiatowe. Policja udostępniła
pomieszczenie, Sąd wyłożył środki, a
władze samorządowe wykorzystały je
do przygotowania pomieszczenia. (gp)

Obradowa³a Powiatowa Rada Zatrudnienia

Będą dofinansowania dojazdów do pracy
(POWIAT) Obradująca wczoraj w
starostwie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła decyzję ważną dla poszukujących pracy. Zgodziła się, by Powiatowy Urząd Pracy dofinansowywał dojazdy do pracy tym, którzy taką pracę
znaleźli sami. Do tej pory dofinansowaniem objęte były tylko prace interwencyjne, szkolenia i staże.
Rada na posiedzeniu rozpatrzyła
wnioski kilku przedsiębiorców, którzy
otrzymali pożyczki z PUP, ale mają
trudności z wywiązaniem się z zobowiązań. Pan Benedykt Bałamącek z Radowa
Małego przedstawił trudności z normalnym prowadzeniem działalności na rynku i kłopotami finansowymi, jakie są z
tym związane. Jego zakład zatrudnia kilkadziesiąt osób, zainwestował w maszyny i firmę ponad milion złotych, ale
płynność finansowa zależy w dużej mierze od kontrahentów i... banków. Kupił
maszynę, z obiecanego kredytu dostał
tylko część kwoty potrzebną na spłatę.
To spowodowało perturbacje finansowe.
- Gdyby banki były polskie, to
byłoby inaczej. – powiedział.
Dyrektor PUP Jarosław Namaczyński powiedział, że w przypadku
nie wywiązywania się z umowy, urząd
powinien zerwać z przedsiębiorcą umowę. Decyzję może zmienić rada.
Wójt Radowa Małego Józef Wypijewski wnioskował, by zawiesić panu
Bałamąckowi spłatę rat wraz z odsetkami do stycznia przyszłego roku. Rada
wniosek przyjęła jednogłośnie.
Wicestarosta Wiesław Bernacki powiedział, że jeżeli rada wyrazi zgodę, to
PUP będzie mógł dofinansować dojazdy
do pracy tym, którzy znaleźli ją we
własnym zakresie. Do tej pory mógł to
robić tylko przy formach subsydiowanych przez PUP, czyli stażach, szkoleniach, pracach interwencyjnych itp.

- Kiedyś odmówiliśmy takich dopłat, bo pieniądze poszły na prace interwencyjne, ale teraz ocena zmieniła
się. Coraz więcej ludzi dojeżdża do
pracy i trzeba im pomóc. – mówił.
Dyrektor Namaczyński przedstawił propozycję zmian; chciałby odejść
od finansowania dojazdów na staże i
szkolenia, bo one nie przynoszą trwałych miejsc pracy.
- Nas niedługo będą rozliczać za
efektywność. – powiedział.
Wójt Wypijewski proponował, by
dofinansowywać bilety miesięczne.
Oponował wiceburmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński, który stwierdził, że
w jego gminie do większości wiosek nie
dociera żadna regularna komunikacja.
Ludzie radzą sobie sami. Poparła go
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek. W
jej gminie jest podobnie. Po tych głosach
rada jednogłośnie poparła wniosek, by
dofinansowywać koszty dojazdów do
pracy na podstawie indywidualnych
rozliczeń.
Pan Jarosław Żuk z Łobeskiej Izby
Gospodarczej zwrócił uwagę, że na
rynku istnieje dyskryminacja przedsiębiorców. Zawierając umowy na prace

interwencyjne muszą oni później zatrudniać połowę pracowników, zaś
urzędy i instytucje nie zatrudniają wcale. Wykonanie więc statystyki stałych
zatrudnień spada na przedsiębiorców,
którym narzuca się twarde warunki.
Wiceburmistrz Czerwiński zauważył, że urzędy nie mogą zatrudniać,
chyba że poprzez konkursy, ale biorąc
na staże i prace interwencyjne dają młodym ludziom przygotowanie do późniejszej pracy.
- Zatrudniłem siedem osób, w tym
dwóch stażystów po konkursach. –
powiedział wójt Wypijewski.
Dyrektor Namaczyński wyjaśnił, że
PUP ma tyle środków na staże, że może
je finansować i w firmach i w urzędach.
- Niektórzy nigdy nie znajdą pracy
w firmach prywatnych, bo się nie nadają, a prace interwencyjne są dla nich
jedyną szansą. – mówił. Ta sytuacja nie
ulegnie więc zmianie.
W spotkaniu, oprócz wymienionych, udział wzięli: burmistrz Węgorzyna Stanisław Konarski, szefowa
łobeskiego Cechu Henryka Metza, Urszula Dzieżak, Piotr Błażejowski, Ireneusz Kabat, Zofia Krupa.
KAR
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Granie w strugach
deszczu

(ŁOBEZ) XII Majowe Spotkania
Orkiestr Dętych i Big – Bandów i połączony z nim Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Big – Bandów zakończone zostały przyznaniem nagród dla
zespołów biorących udział w dwudniowym konkursie przez jury w składzie:
przewodniczący Franciszek Suwała,
Leszek Kurpiewski, Kazimierz Miler i
Tadeusz Waliszewski.
W kategorii big – bandów nagrodę
Złotego Wilka otrzymał zespól Szkoły Muzycznej w Kiejdanach oraz Grupa Dragacewka z Guci w Serbii. Pucharem Burmistrza Łobza uhonorowany
został zespół Sprint Band z Łobza.
Wyróżniono także dwa serbskie zespoły: Orkiestrę Dętą z Zlakuwe –
Uzice oraz Młodzieżową Grupę Muzyczną Mrselja – Prozega.

Spośród Orkiestr Dętych pierwszym miejscem uhonorowana została
Wzorcowa Orkiestra Dęta Aleksadrija
z Rownego na Ukrainie. Drugie miejsce
zajęła Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej z Kiejdan. Miejsce trzecie przyznano Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z
Grimmen.
Jury wyróżniło także indywidual-

nie instrumentalistów. Pierwsze miejsce otrzymał trębacz z Grupy Dragacevke. Kolejni wyróżnieni to pianista z
big – bandu szkoły w Kiejdanach, perkusista Sprint Bandu oraz ksylofonistka z Orkiestry Dętej Aleksandrija.
Wojewódzki Przegląd Orkiestr
Dętych i Big – Bandów zakończył się
przyznaniem pierwszego miejsca
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP
z Płotów. Drugą pozycję zajęła Zakładowa Orkiestra Dęta Zespołu Elektrowni Dolna Odra z Gryfina. Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Goleniowa i Orkiestra Dęta ze Stargardu
Szczecińskiego.
W kategorii musztra paradna
przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca. Zajęły je Młodzieżowa
Orkiestra z Płotów i
Sprint Band z Łobza.
Nagroda dla najlepszego debiutanta,
ufundowana przez
“Kurier Szczeciński”
przyznana została orkiestrze z Goleniowa.
Atrakcją majowych spotkań były
także dwa zaproszone na imprezę, nie biorące jednak udziału w
konkursie zespoły
folklorystyczne. Zespół Ru Maccature z
Włoch i Siljakovina z
Chorwacji. Obie grupy zaprezentowały
się mieszkańcom Łobza w sobotę, wieczorem. Szczególnie żywiołowy okazał
się występ Włochów, którzy na zakończenie zeszli ze sceny i porwali do zabawy publiczność.
Niestety organizatorom nie dopisała pogoda. Nie padało tylko podczas
wieczornej zabawy w sobotę.
(gp)

PUP zalega z podatkiem c.d.
(ŁOBEZ) W marcu bieżącego roku
Powiatowy Urząd Pracy wystąpił do
gminy o umorzenie zaległego podatku od
nieruchomości za lata 2003 – 2005, w
łącznej kwocie 5656 zł. Burmistrz rozpatrzył wniosek negatywnie zastrzegając jednak możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku po spłaceniu części należności. W sprawozdaniu z działalności
burmistrz informuje o umorzeniu zale-

głego podatku, nie wspominając jednak o
spełnieniu przedstawionego w marcu
warunku. Negatywnie natomiast rozpatrzono prośbę urzędu o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń i luty 2006 roku.
Burmistrz uzasadnia swoją decyzję
trudną sytuacją finansową urzędu i
szczególną rolą jaką odgrywa w życiu
mieszkańców.
(gp)
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Kasa radnych powiatu
Wszyscy Radni Powiatu z³o¿yli swoje oœwiadczenia w terminie.
Oœwiadczenie Przewodnicz¹cego Rady przed³o¿one zosta³o
wojewodzie i nie jest jeszcze opublikowane.
Radny Józef Drozdowski

Radna Ewa Augustiańska – Szulc
Radna jest emerytowanym lekarzem pediatrą i prowadzi samodzielną praktykę lekarską. Mieszka
w 80 – metrowym mieszkaniu własnościowym wycenianym na około
80 tys. zł. W roku ubiegłym z tytułu
prowadzonej działalności zarobiła
38985,19 zł. Pozostałe źródła dochodów radnej: praca w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - otrzymała 2225,40 zł, emerytura – 18740,10
zł i dieta radnego – 8400 zł. Do
majątku ruchomego wartego powyżej 10 tys. zł należy samochód osobowy Peguot 306 z 2000 roku. Radna zobowiązana jest do spłaty kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego w PKO BP, w wysokości 45 tys.
zł. Stan zadłużenia na 31 grudzień
2005 roku wynosił 34636,21 zł.
Radna Janina Bubacz
Radna Janina Bubacz jest emerytowanym nauczycielem w Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie.
Na oszczędności Janiny Bubacz
składa się 3000 zł gotówki, 1240,90
dolarów w Otwartym Funduszu Inwestycyjnym Pioneer i 14 tys. zł w
Funduszu PKO. Radna mieszka w
domu o powierzchni 219 metrów
kwadratowych, wycenianym na 150
tys. zł, będącym własnością
wspólną z małżonkiem. Do majątku
wspólnego należy również ubiegłoroczny dochód radnej wynikający z
pełnienia obowiązków społecznych i
obywatelskich w wysokości 8400 zł
oraz samochód osobowy Skoda
Octavia z 2003 roku. Świadczenia
emerytalne radnej w ubiegłym roku
wyniosły 7731,24 zł. Na zakup samochodu państwo Bubacz zaciągnęli
w 2003 roku kredyt w PEKAO SA na
kwotę 38 tys. zł. 31 grudnia 2005
roku do spłaty pozostało jeszcze
12835,78 zł.
Radny Roman Ciechański
Radny Ciechański jest starszym
specjalistą w Łobeskim Centrum Turystyki. Wraz z małżonką posiada
dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych, warty około 80 tys. zł
oraz działkę wycenianą na 3,5 tys. zł
(2576 metrów kwadratowych powierzchni). Ubiegłoroczne dochody
Romana Ciechańskiego to dieta radnego w wysokości 8400 zł, wynagrodzenie za pracę w ŁCT – 21049,69 zł i
zasiłek chorobowy – 4042,71 zł. Radny nie posiada żadnego majątku ruchomego wartego więcej niż 10 tys. zł.
Nie ma też żadnych zobowiązań.

Józef Drozdowski jest nauczycielem w Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim i Wiceprzewodniczącym
Rady Powiatu Łobeskiego. Cały majątek i dochody radnego są również
współwłasnością małżonki. Majątek
nieruchomy składa się z 78 – metrowego mieszkania spółdzielczego i siedmiohektarowego gospodarstwa rolnego, wycenianego na 29 tys. zł, z którego
w ubiegłym roku państwo Drozdowscy
osiągnęli dochód w wysokości 2200 zł
oraz garaż o powierzchni 17 metrów
kwadratowych, warty 7 tys. zł. Na
dochód radnego w roku ubiegłym złożyły się pieniądze otrzymywane za
pracę w Radzie w wysokości 13200 zł,
pensja nauczyciela – 41774,61 zł. Dochód małżonki to 1516,64 zł otrzymane
z tytułu zatrudnienia oraz 7416,60 zł
emerytury i świadczenia chorobowego.
W 2000 roku państwo Drozdwscy kupili na raty samochód Daewoo Lanos.
31 grudnia 2005 roku do spłaty pozostawało jeszcze 10560 zł w Inwest
Banku. Do zobowiązań zalicza się także spłata kredytu gotówkowego w
wysokości 11 tys. zł.
Radny Antoni Gutkowski
Radny Gutkowski jest obecnie na
emeryturze i pracuje jako dyrektor w
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Łobzie. Do majątku radnego
należy 1500 zł oszczędności, nieruchomość zabudowana garażem o powierzchni 22 metrów kwadratowych,
warta 6 tys. zł oraz samochód osobowy
Golf. W roku ubiegłym Antoni Gutkowski otrzymał 33494 zł emerytury,
8400 zł diety radnego oraz 8947 zł za
pracę w Liceum. Wspólnym majątkiem
ruchomym państwa Gutkowskich jest
samochód osobowy Golf.
Radny Henryk Kulik
Radny Henryk Kulik pracuje w
Wytwórni Pasz Provimi – Rolimpex w
Łobzie jako kierownik magazynów.
Oszczędności radnego to 32000 zł i
2000 euro. Do majątku należy własnościowe mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 68 metrów kwadratowych,
wyceniane na 35 tys. zł. Dochody Henryka Kulika to 66867 zł otrzymane za
pracę w Provimi, 600 zł za miesięczną
pracę jako trener i 13200 diety radnego.
Do majątku ruchomego należy samochód Fiat Punto z 2000 roku.
Radny Tadeusz Jóźwiak
Tadeusz Jóźwiak jest kierownikiem
terenowego biura Agencji Nieruchomości Rolnych w Łobzie. W skład majątku
radnego wchodzi 70 tys. zł oszczędności, 80 – metrowe mieszkanie własnościowe wyceniane na 80 tys. zł, działka

rolna o powierzchni 8996 metrów kwadratowych, warta 15 tys. zł, której właścicielem jest w 50% oraz Opel Vectra
z 1993 roku. W ubiegłym roku za pracę
w Agencji otrzymał 73065,80 zł. Ponadto na jego dochody złożyły się dieta
radnego w kwocie 8330 zł oraz będące
współwłasnością (tak jak i w/w dochody) zarobki żony w wysokości
22289,22 zł.
Radnym Jan Michalczyszyn
Jan Michalczyszyn, emeryt, pracujący na pół etatu jako nauczyciel w
Zespole Szkół w Resku, posiada na
koncie w banku 9108,84 zł i 20000 zł
gotówki. Do majątku nieruchomego
radnego należy 78 – metrowe mieszkanie, wyceniane na 70 tys. zł oraz garaż
o powierzchni 26 metrów kwadratowych, warty 5 tys. zł, stanowiący własność odrębną. Na dochody radnego w
ubiegłym roku złożyło się wynagrodzenie za pracę w szkole w wysokości
15456,24 zł, dieta radnego - 8400 zł,
emerytura – 19926,12 zł, wynagrodzenie z Wojewódzkiego Lokalnego
Związku Sportowego – 800 zł i 260 zł
otrzymywanych z Zespołu Szkół.
Radny jeździ VV Transporterem z
2001 roku.
Radna Elżbieta Pilecka
Radna pracuje jako kasjer w banku
PKO BP SA. Ma w nim również udział
w postaci 1350 akcji pracowniczych.
Ponadto, majątek radnej składa się z 42
– metrowego mieszkania, wycenionego
na 40 tys. zł. W roku ubiegłym radna
zarobiła: 13200 zł pracując w Radzie
Powiatu, 26556 zł – praca w banku,
1350 – dochód ze sprzedaży akcji. W
oświadczeniu podany jest także zasiłek
rehabilitacyjny męża w wysokości
15886,14 zł.
Radny Marian Płóciennik
Dyrektor Provimi – Rolompex w
Łobzie posiada 25 tys. zł oszczędności,
udziały w funduszach inwestycyjnych
na kwotę 235566 zł, dom o powierzchni
220 metrów kwadratowych, wyceniany na około 150 tys. zł, grunty orne (1,4
ha), warte 4 tys. zł, z których w ubiegłym roku osiągnął dochód w kwocie
590,71zł oraz działka budowlana o powierzchni 1502 metrów kwadratowych,
wyceniana na 40 tys. zł. W 2005 roku
radny nabył w drodze przetargu od gminy Łobez działkę o powierzchni 493
metrów kwadratowych. Dochody radnego w ubiegłym roku to 252229,56 zł
pensji dyrektora i 13090 zł diety radnego. Dyrektor Płóciennik ma dwa samochody: Renault Megane z 1997 roku i
Opla Vectrę z 1999 roku. Do zobowiązań radnego należy spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP na modernizację
domu. Do spłaty pozostaje 13949,32 zł.
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Radny Ryszard Sarna
Majątek radnego to 2460.93 zł zgromadzone na koncie bankowym, 85 –
metrowe mieszkanie, wyceniane na 100
tys zł, będące współwłasnością majątkową oraz samochód osobowy Citroen
Xsara z 2000 roku. Radny w ubiegłym
roku otrzymał 8400 zł diety, 22667,28
zł emerytury oraz 12364,94 zł z tytułu
zatrudnienia w niepełnym wymiarze w
Szkole Podstawowej w Wojtaszycach.
Małżonka radnego w 2005 roku otrzymała 21041,52 zł emerytury. Do zobowiązań Ryszarda Sarny należy spłata
pożyczki w kwocie 10356 zaciągniętej
na pokrycie debetu na koncie bankowym w wysokości 12 tys zł.
Radna Maria Sękowska
Radna Maria Sękowska posiada wraz
z mężem 4241,03 zł oszczędności, 120 –
metrowy dom, warty 80 tys zł, 16 - arowa
działka wokół domu oraz 56 – arowy
dzierżawiony grunt rolniczy, który nie
przyniósł w ubiegłym roku żadnego dochodu. W roku ubiegłym radna otrzymała
31763,04 zł z tytułu emerytury, 8400 zł
z tytułu wykonywania obowiązków
społecznych i obywatelskich oraz 3672
zł za pracę w Prywatnym Liceum dla
Dorosłych na zasadach umowy o dzieło.
Mąż Marii Sękowskiej otrzymał w ubiegłym roku 415 zł z tytułu umowy o dzieło
z kołem łowieckim oraz 19102,56 zł emerytury. Państwo Sękowscy jeżdżą samochodem Hyunday Accent z 2000 roku, na
którego zakup zaciągnęli kredyt w PKO
SA w wysokości 15798,48 CHF (stan zadłużenia 31 grudnia 2005 roku – 4503,08
CHF). Do zobowiązań radnej należy
również spłata pożyczki hipotecznej
zaciągniętej w BPH w kwocie 14834 CHF
( 31 grudnia ubiegłego roku do spłaty
pozostawało jeszcze 6059 CHF).
Radny Ryszard Sola
Radny Ryszard Sola pracuje jako
leśniczy w Nadleśnictwie Łobez.
Mieszka w 150 – metrowym domu,
wycenianym na 125 tys zł. Dom jest
również współwłasnością żony radnego tak jak i pozostały majątek i dochody. Za pracę w Nadleśnictwie radny
otrzymał w ubiegłym roku 58988,78 zł,
natomiast za wykonywanie obowiązków radnego wynagrodzony został
kwotą 13145 zł. Ubiegłoroczne dochody małżonki radnego wynoszą
27303,81 zł. Ryszard Sola jeździ samochodem Renault Thalia z 2003 roku.
Radny Włodzimierz Szczepaniak
Radny Włodzimierz Szczepaniak
jest komisarzem akcyzowym Izby Celnej w Szczecinie. Cały majątek radnego
należy również do jego żony. W jego
skład wchodzi dom o powierzchni 101
metrów kwadratowych, o wartości 150
tys zł, lokal handlowy w Dobrej kupiony na raty za 24 tys zł (całość do spłaty)
oraz działka rolna o powierzchni 536
metrów kwadratowych, wyceniana na 6
tys. zł. W 2005 roku z tytułu umowy o
pracę radny otrzymał 43902,88 zł, zaś za
pracę radnego otrzymał 13145 zł. Małżonka radnego zarobiła w ubiegłym roku
1029, 71 zł. Do majątku ruchomego należy samochód Skoda Octavia z 2003 roku.
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Spotkanie pod krzy¿ami
(£OBEZ) Po raz kolejny goœciliœmy w naszym mieœcie by³ych
mieszkañców £obza, którzy przyjechali z Hamburga,
Berlina, Hanoweru i innych miejscowoœci, bêd¹cych
obecnie ich miejscem zamieszkania w Niemczech.
Kilkudziesięcioosobowa grupa
Szkoda, że w Łobzie nie ma takiegościła w Łobzie trzy dni. 27 maja go miejsca, bo przecież przedwojenwiększość dnia zajęta była zwiedza- nej i innych przedmiotów związanych
niem i poznawaniem historii Trzebia- z historią miasta jest wiele.
towa. Tu dzięki uprzejmości pani DySobota była dniem tradycyjnego
rektor Domu
spotkania byłych
Kultury – Czes³aw Szawiel i Sonja Maron
i obecnych mieszRenaty Ko- w redakcji Tygodnika £obeskiego
kańców Łobza
rek przebyprzy pamiątkowali w powym kamieniu. O
mieszczehistorii cmentaniach Pałarza, który w tym
cu i salach
roku obchodzi 140
Izby Regiorocznicę założenia
nalnej, gdzie
i pochowanych
zgromadzona nim zmarłych
ne są bogate
mówił przewodnizbiory zdjęć, widokówek, mebli, czący Heimatu Lobes Dieter Frobel.
przedmiotów codziennego użytku Złożono wiązanki kwiatów przy krzymieszkańców Trzebiatowa, mieszka- żach Sybiraków, gdzie przewodnicząjących tam do 1945 roku.
ca pani Ludmiła Guriew wspomniała

o historii zesłańców, którzy przybyli
tutaj z Kresów Wschodnich.
Następnie wszyscy udali się do
lapidarium, które w tym roku powiększyło się o kolejne krzyże i fragmenty
nagrobków znalezione i ofiarowane
przez ludzi, dla których cenna jest
historia miasta.
W redakcji Tygodnika Łobeskiego odbyło się spotkanie redaktora
naczelnego Labeser Heimatbriefe Sonji Maron i redaktora tygodnika Kazimierza Rynkiewicza. Historię gazety wydawanej w Berlinie,
skierowanej do
byłych

mieszkańców przedstawiła Sonja
Maron. Goście z Łobza i Niemiec mogli również obejrzeć wystawę przygotowaną przez Czesława Szawiela,
przedstawiającą dorobek pisma.
Profesjonalną pomoc w tłumaczeniu wypowiedzi świadczyła jak zwykle Gabriela Rutkowska.
(r)

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
US£UGI

QWynajmę halę 800 mkw. w centrum Łobza. 0607 553 912.
Q Usługi krawieckie: wszywanie
zamków, skracanie spodni. Ceny
konkurencyjne. Tel. 091 397 48 49.

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

MOTORYZACJA
Q Tanio sprzedam Opel Omega
1800cm3 – 1987, produkcji gaz,
stan tech. b. dobry, tel. 0663 816 469

Q Sprzedam samochód Ford
Mondeo - Turbodiesel, poj. 1,8,
moc 90 km. Rocznik 1997, niemieckie tablice, nowe opony zimowe i letnie, przegląd techniczny niemiecki ważny 1,5 roku,
nowe teleskopy. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 569 191.
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

Dajesz og³oszenie do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
US£UGI
Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

MIESZKANIA
Q Sprzedam górę domu dwurodzinnego w Łobzie, własność, bezczynszowe, 2 pokoje (57mkw.),
ogrzewanie gazowe. Cena 80 tys.
Tel. 501 787 117.
QWynajmę mieszkanie 3 pokojowe na I piętrze w centrum Łobza.
Tel. 0601 429 991.
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

NIERUCHOMOŒCI

QSprzedam dom wolnostojący w
Karwowie. Tel. 091 397 70 34.
Q Sprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.

INNE

QSprzedam blachę ocynkowaną
falista z robórki, stan dobry, sztuk 42,
cena 15zł/szt., wymiar bl. 1x2mb.
Tel. 0803 097 983 do 21.00.
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.
Q Króliki Nowozelandzkie sprzedam. Tel. 603 285 438.

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.
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.
QZiemia rolna pow. 3,13 - 6,55ha,
Kosobudy, klasa (III-V), tanio,
0609311340.

QSprzedam ziemię niedaleko Rewala (1,5km od plaży) przy drodze
głównej z kierunku Gryfic, 0,40ha
15zł 1mkw. W sezonie letnim widok
na kursującą z Pogorzelcy do Trzęsacza
ciuchcię
Retro
tel.
889 262 951.
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

SPORT
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Wyniki powiatowych zawodów lekkoatletycznych
Pchnięcie kulą
I miejsce – Mateusz Klimek z Łobza
II miejsce – Szymon Kordyl z Łobza
III miejsce – Daniel Karkuszewski z Łobza

(£OBEZ) 22 maja na Stadionie Miejskim w £obzie odby³y
siê Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w Lekkoatletyce
Szkó³ Gimnazjalnych Dziewcz¹t i Ch³opców
Dziewczęta
Bieg na 100 metrów
I m - Augustyna Galczak z Łobza,
II m - Ewa Szawdenis z Reska
III m - Andżelika Klusek z Łobza.
Bieg na 300 metrów
I m - Karolina Łukowska z Dobrej
II m - Anna Łukowska
III miejsce – Justyna Grankowska z Reska.
Bieg na 1000 metrów
I m - Maja Wierzbicka z Reska
II m - Joanna Gaglewska
III m - Anna Młotkowska z Węgorzyna.

Rzut oszczepem
I miejsce – Adrian Demko z Węgorzyna
II miejsce – Daniel Zawadzki z Reska
III miejsce – Rafał Mocholski z Radowa Małego

Rzut dyskiem
I miejsce –Michał Bruszewski z Węgorzyna
Sztafeta 4x100m
I miejsce – Łobez
II miejsce – Węgorzyno
III miejsce – Dobra

110 metrów przez płotki
I miejsce – Piotr Podlaska z Węgorzyna
OPIEKUNOWIE ZESPOŁÓW
ŁOBEZ: Mirosław Łowkiet (dziewczęta), Kazimierz Mikul (chłopcy)
RESKO: Roman Goilik
WĘGORZYNO: Dariusz Czajka
(dziewczęta), Andrzej Stasiak (chłopcy)
DOBRA: Arkadiusz Siwiński
RADOWO MAŁE: Adrian Mały

Akcja „KRUCHE ¯YCIE”

Pomogli Maækowi
Rozgrzewka gimnazjalistów
przed meczem

Bieg na 600 metrów
I m - Ewa Gromek z Reska
II m - Patrycja Śluz
III miejsce – Paulina Kranc z Węgorzyna.
Skok w dal
I m - Marcelina Jasińska z Łobza
II m - Justyna Grankowska z Reska
III m - Ewa Szawdenis z Reska
Rzut oszczepem
I m - Agnieszka Zielińska z Łobza,
II miejsce – Katarzyna Wilczyńska z
Węgorzyna
III miejsce - Aleksandra Karmowska z
Węgorzyna
Pchnięcie kulą
I m - Agnieszka Dudek z Łobza
II miejsce – Ewelina Jasińska z Łobza
III miejsce - Magda Pińska (9,00m) z Reska.

Przewodnicz¹ca SU
w Gimnazjum w Resku - Wiola
Meger, zbiera pieni¹dze na
leczenie Maæka z Krakowa

(RESKO) 12 maja 2006 roku w Gimnazjum w Resku został rozegrany charytatywny mecz piłki koszykowej:
uczniowie kontra nauczyciele.

Nauczyciele (na zdjêciu pan
Roman Gojlik) pokonali
tzw. pó³ koszem uczniów

Rada Samorządu Uczniowskiego
otrzymała list od ucznia XIII LO w
Krakowie z prośbą o pomoc finansową
na leczenie Macieja Kusia. Szkoła Mać-

Sukcesy „Iskry„ w Szczecinie

W sztafecie 4x100 metrów zwyciężyły
dziewczyny z Reska, II miejsce zajęły
reprezentantki Dobrej, III miejsce – Łobez.
Chłopcy
Bieg na 100 metrów
I m - Paweł Rzepka z Węgorzyna
II m - Michał Serweta z Łobza i Damian
Waszczyk z Węgorzyna
III m - Marcin Grynkiewicz z Łobza.
Bieg na 300 metrów
I m - Michał Żurawik z Reska
II m - Piotr Podlyska z Węgorzyna
III m - Jakub Plesiak z Węgorzyna
Bieg na 1000m
I miejsce – Marcin Grynkiewicz z
Łobza
II miejsce – Jakub Łabaziewicz z Łobza
III miejsce - Tomasz Bidny z Węgorzyna
Bieg na 2000m
I miejsce – Bartłomiej Wierzchowski z
Łobza
II miejsce – Marcin Wierzbicki z Reska
III miejsce – Damian Szubert z Węgorzyna
Skok w dal
I miejsce – Marcin Libiszewski z Radowa Małego
II miejsce – Zbigniew Sikorski z Reska
III miejsce – Marek Kuźmiński z Węgorzyna

(ŁOBEZ) 21 maja w Szczecinie odbył się turniej tańca zorganizowany przez PK Pence.
Zawodnicy „Iskry” zajęli pierwsze miejsca w następujących kategoriach.
LA – para adept (do 9 lat), Kornelia Dynowska i Oskar Waszczyk
ST – para adept (do 9 lat), Piotr Wyczołek i Zuzanna Romejko (awans do beniaminów)
LA – para adept (do 14 lat), Martin Drogosz i Jaśmina Sola
ST i LA – para beniamin (do 14 lat), Wojciech Łapuć i Maja Kurowska (awans do
championów)
LA i DS – duet adept (do 9 lat), Klaudia Bigus i Gabriela Prygiel
DS – duet adept (12 – 13 lat), Olga Wijatyk i Dominika Iwachniuk
ST i DS – duet champion (14 – 15 lat), Małgorzata Łapuć i Karolina Galas
DS – duet dominant (12 – 13 lat), Gabriela Piskorz i Karolina Rodak
LA – duet expert (14 – 15 lat), Katarzyna Adamów i Maja Kurowska
DS – duet expert (14 – 15 lat), Katarzyna Drapała i Anastazja Wolska
Kolejny konkurs odbędzie się 11 czerwca w Policach
Zakończenie roku w „Iskrze” zaplanowane jest na 22 czerwca w Hali Widowiskowo – Sportowej.
(r)

ka należy do Klubu Szkół Westerplatte.
“KRUCHE ŻYCIE” – pod tym
hasłem Samorząd Uczniowski zbierał
pieniądze na operację dla Maćka. Pragnęliśmy mu pomóc. Chłopiec choruje
na niezwykle rzadką chorobę . W wieku
szesnastu lat miał zawał serca. Jedyną
szansą dla niego jest operacja, na którą
nie stać jego rodziców. Operacja musi
odbyć się szybko. W tej sytuacji każda
złotówka się liczy.
W drużynie uczniów zagrali: Kacper Kobielak, Daniel Zawadzki, Michał
Tarniowy, Michał Piński, Piotr Niedźwiecki, Bartek Węgrzanowski, Konrad Zieliński, Bartosz Piaskowski.
Skład drużyny nauczycieli: p. Adam
Serdyński, p. Agnieszka Janowska, p.
Roman Gojlik, p. Dariusz Kęsy, p.
Mariusz Walczykiewicz, p. Józef Andrzejewski, p. Elżbieta Kuc, p. Renata
Czerwińska, p. Bożena Sobolewska.
Sędziował pan Krzysztof Waldon.
Walka, już od początku gry, była
niezwykle zacięta, zdecydowanie prowadzili uczniowie – trafiali kosz za
koszem. Nauczyciele zaś oszczędzali
siły, kiedy do gry przystąpili nauczyciele wychowania fizycznego, sytuacja
uczniów z minuty na minutę zaczęła się
pogarszać, ale walczyli do końca. Nauczyciele wygrali 29:28.
Na konto Macieja Kusia przesłaliśmy sumę 683 złotych i 10 groszy.
Rodzice Macieja podjęli współpracę z fundacją Anny Dymnej “Mimo
wszystko”. Pieniądze na leczenie
chłopca można wpłacać na konto: ING
Bank
Śląski
70105014451000002275991459 z dopiskiem Maciej Kuś.
Rada SU Hanna Ciebiera
i opiekun SU Bożena Sobolewska
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Tabele i wyniki
Klasa okrêgowa
Masovia Maszewo - KP Police II
0:1, Vineta II Wolin - Sparta Węgorzyno 0:3 W, Dąbrovia Stara Dąbrowa Iskra Golczewo 3:0 W, Sarmata Dobra
- Promień Mosty 1:0, Wicher Brojce
- Rybak Trzebież 3 : 2, Piast Chociwel
- Mewa Resko 3:1, Vielgovia Szczecin
- Światowid Łobez 0:1, Orkan Suchań
- Świt Szczecin 1:1.
Tabele
1. Piast Chociwel
62
2. KP Police II
51
3. Sarmata Dobra
51
4. Świt Szczecin
50
5. Masovia Maszewo 47
6. Sparta Węgorzyno
45
7. Promień Mosty
42
8. Orkan Suchań
41
9. Mewa Resko
39
10. Vielgovia Szczecin 37
11. Wicher Brojce
35
12. Dąbrovia Stara Dąbrowa29
13. Światowid Łobez
29
14. Rybak Trzebież
25
15. Vineta II Wolin
6
16. Iskra Golczewo
4

V liga

65-19
69-28
57-26
69-35
59-39
37-26
60-43
39-25
48-47
45-37
46-53
29-34
38-49
49-73
13-84
30-135

Sokół Pyrzyce - Kluczevia Stargard
5:1, Vineta Wolin - Kłos Pełczyce 2:0,
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice 0:0,
Polonia Płoty - Stal Szczecin 0:3, Zorza
Dobrzany - Fagus Kołbacz 0:0, Iskra
Banie - Pomorzanin Nowogard 3:2,
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Radovia
Radowo Małe 2:1, Mieszko Mieszkowice - Dąb Dębno 0:1.
Tabele
1. Sokół Pyrzyce
62
2. Polonia Płoty
51
3. Stal Szczecin
50
4. Kluczevia Stargard
48
5. Mieszko Mieszkowice 48
6. Hutnik EKO TRAS Szcz.43
7. Zorza Dobrzany
42
8. Dąb Dębno
36
9. Kłos Pełczyce
35
10. Sparta Gryfice
32
11. Vineta Wolin
32
12. Fagus Kołbacz
30
13. Pomorzanin Nowogard 24
14. Radovia Radowo Małe 22
15. Korona Stuchowo
21
16. Iskra Banie
16

76-23
51-35
55-32
64-37
51-28
38-28
41-44
45-28
38-37
33-42
34-46
35-46
36-66
37-60
35-63
29-83

GRANIE W PLANIE
Klasa okręgowa
Wszystkie mecze rozegrane zostaną
w sobotę 3 czerwca o godzinie 16:00.
Piast Chociwel - Masovia Maszewo,
Mewa Resko - Wicher Brojce, Rybak
Trzebież - Sarmata Dobra, Promień
Mosty - Dąbrovia Stara Dąbrowa,
Iskra Golczewo - Orkan Suchań, Świt
Szczecin - Vineta II Wolin (w), Sparta
Węgorzyno - Vielgovia Szczecin,
Światowid Łobez - KP Police II.
V liga
Wszystkie mecze rozegrane zostaną w
sobotę 3 czerwca o godzinie 16:00.
Polonia Płoty - Sokół Pyrzyce, Stal
Szczecin - Mieszko Mieszkowice, Dąb
Dębno - Hutnik EKO TRAS Szczecin,
Radovia Radowo Małe - Iskra Banie,
Pomorzanin Nowogard - Korona Stuchowo, Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany, Fagus Kołbacz - Vineta Wolin, Kłos
Pełczyce - Kluczevia Stargard.

SPORT

tygodnik łobeski 30.05.2006 r.

Œwiatowid ucieka z ogona

VIELGOVIA Szczecin – ŒWIATOWID £obez 0:1 (0:1)
Światowid: Paweł Krystosiak –
Wojciech Krakus, Marcin Mosiądz,
Mariusz Sroka, Andrzej Sikora, Rafał
Zielonka (70' Kamil Kasprzak),
Krzysztof Śniadek, Piotr Kiełtyka (46'
Kamil Iwachniuk), Andrzej Jendrysiak,
Piotr Kulczyński, Sylwester Michałowski (88' Andrzej Czubak) oraz
Grzegorz Hnat. Trener Stanisław Przybylak.
Bramka: 38' Sylwester Michałowski.
Chociaż Światowid ciągle gra w
„kratkę”, raz wygrywając, raz przegrywając, to powoli pnie się w górę, uciekając z ogona tabeli. Teraz zaliczył
podwójnie cenne zwycięstwo, bo na

boisku w Szczecinie, z Vielgowią i je
wywalczył zmagając się zarówno z
przeciwnikiem na boisku, jak i z pogodą. Piłkarze przeżyli wszystkie stany pogodowe; przy silnym wietrze raz
padał deszcz, momentami grad, by za
chwilę grać przy słońcu.
Pierwsza połowa należała do Światowida, który grał z wiatrem. Już w
pierwszych dziesięciu minutach łobezianie mieli dwie tzw. setki. W tym
meczu zmarnowali ich jeszcze kilka.
Gdy przerobią lekcję nie marnowania
takich sytuacji, będą wygrywać z najlepszymi. Tym bardziej, że w drużynie
pojawiają się młode twarze i strzelają
bramki. Tak było w 38 min., gdy przez

obronę gospodarzy przedarł się Kulczyński i zagrał do juniora Michałowskiego. Ten walnął i Światowid w tym
momencie – jak się później okazało –
zdobył trzy punkty. W drugiej połowie
gra się wyrównała, i wszystko mogło się
zdarzyć, ale łobezianie szczęśliwie dowieźli wynik do końca.
Trener Stanisław Przybylak
umiejętnie wprowadza do gry i próbuje juniorów. W tym meczu, oprócz
Michałowskiego, zagrał także Kamil
Iwachniuk, ale też Przybylak wpuścił
na boisko, by się ogrywał, Andrzeja
Czubaka. W zanadrzu trzyma Michała Kobę i Mateusza Paczkowskiego.
To narybek, który już jesienią może
odmienić oblicze zespołu.
(r)

Zwyciêstwo psychologiczne
Sarmata Dobra – Promieñ Mosty 1:0 (0:0)
Sarmata: Smoliński - K. Sadłowski, Mioduszewski (kpt.), Jaszczuk, Dorsz,
K. Szkup, Olechnowicz, Zawilski, Kieruzel, Kamiński, Padziński oraz Banasiak,
Graczykowski, Anulicz, Zapałowski.
Trener: Tomasz Surma, Bramka: 67' Łukasz Olechnowicz

Wybrze¿e za mocne

WYBRZE¯E Rewal - OLDBOJE MEWA Resko 2:0 (0:0)

Mewa: A Bałamącek - W.Kamola,
D.Ogórek, L.Minko, J.Deuter, Bakunowski, M.Mucha, A.Jóźwiak, J.Hatłas, D.Sarnecki, H.Grygiel, I.Raniewicz, T.Grzelak,
K.Gołębiewski, J.Andrzejewski, R.Broker,
K.Liszniański, M.Pietrzak.
Kolejnej wyjazdowej porażki doznali
piłkarze Oldbojów Mewy Resko. Po zeszłotygodniowej przegranej w Manowie,
pojedynek z Rewalskim Wybrzeżem miał
być wyprawą po zwycięstwo, zważywszy,
iż drużyna z Rewala zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Już przed samym
spotkaniem analizując protokół ze składem było wiadomo, że będzie bardzo trudno wywieźć jakiekolwiek punkty –Wybrzeże wzmocniło się kilkoma byłymi
zawodnikami trzeciej, a nawet jednym z
pierwszej ligi.
Przez pierwsze 15 minut meczu dość
zdecydowaną przewagę zdobyli gospodarze. Po tym okresie gra się bardziej wyrównała, a efektem tego było kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki przez
zawodników z Reska; między innymi w 19
minucie silny strzał z ostrego kąta Raniewicza z ledwością obronił bramkarz, w 32
minucie Andrzejewski próbował szczęścia zza linii 16 metrów, ale piłka o centymetry minęła poprzeczkę. Z kolei w 40
min. po błędzie stopera Mewy bliski zdobycia gola był napastnik gospodarzy bę-

dąc sam na sam z Bałamąckiem, na szczęście bramkarz Mewy popisał się wspaniałą
interwencją broniąc strzał z 10 metra.
Pierwsza połowa zakończyła się remisem 0:0.
Druga odsłona to napór gospodarzy.
Oldboje Mewy zepchnięci do obrony zaczęli popełniać coraz więcej błędów. W 56
minucie w zamieszaniu w polu karnym
gości piłkę z najbliższej odległości ulokował w siatce zawodnik rewalskiego klubu.
Nie mający w tej sytuacji nic do stracenia
reszczanie zaczęli coraz śmielej atakować.
Zaowocowało to kilkoma akcjami bramkowymi, między innymi strzał Raniewicza
w 62 minucie z ostrego kąta na wysokości
pola karnego, przy którym bramkarz miał
sporo szczęścia, słupek Andrzejewskiego
w 70 minucie oraz cudem wybronione
przez obrońców uderzenie w 74 min. Gołębiewskiego z ok. 7 metrów.
W 82 minucie po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego strzałem głową gospodarze
zdobyli drugą bramkę i stało się jasne, że
trzy punkty pozostaną w Rewalu.
Do końca spotkania Wybrzeże kontrolowało grę, a Mewa, mimo ambicji, nie
zdołała już nic zdziałać.
Następny mecz Odboje rozegrają
3 czerwca na stadionie w Resku o
godz.18.00 z Wybrzeżem Biesiekierz.
(DS)

Sobotni mecz pomiędzy Sarmatą a
Promieniem Mosty rozpoczął się podobnie jak na innych stadionach –
symboliczną “minutą ciszy” dla
uczczenia zmarłego niedawno wybitnego trenera i humanisty Kazimierza
Górskiego.
Drużyna Promienia po znakomitym starcie w rundzie rewanżowej
(wygrała wysoko swoje pierwsze
cztery mecze), ostatnio spisywała
się trochę słabiej, ale i tak zalicza się
do czołowych drużyn w Klasie
Okręgowej.
Pomimo tego, że na boisku spotkały się dwie czołowe drużyny,
pierwsza połowa meczu była słabym
widowiskiem. Obie drużyny skupiły
się na grze defensywnej, strzałów na
bramki prawie nie było.
Po przerwie obraz gry zmienił się
całkowicie, głównie za sprawą zawodników Sarmaty, którzy niezadowoleni z bezbramkowego remisu zaczęli grać bardziej ofensywnie.
Szczególnie wyraźną przewagę gospodarze wypracowali w ostatnich
30 min. meczu. W tym okresie gra
toczyła się cały czas na połowie Promienia, a praktycznie na jego polu
karnym. Jednak na skutek zmasowanej obrony gości, zawodnikom Sarmaty bardzo ciężko było oddać skuteczny strzał. I prawdopodobnie
mecz zakończyłby się bezbramkowym remisem, gdyby nie indywidualna akcja rozgrywającego dobre spotkanie Łukasza Olechnowicza. Piłkarz ten w 67 min. Meczu, po ograniu
obrońcy i bramkarza gości, z ostrego
kąta strzelił dla Sarmaty zwycięską
bramkę. Tuż po utracie gola zawodnicy Promienia zaczęli grać coraz bardziej nerwowo, a jeden z nich za kopnięcie przeciwnika bez piłki otrzymał - od poprawnie prowadzącego
mecz sędziego - czerwoną kartkę i już
do końca goście grali w dziesiątkę.
Juniorzy Sarmaty podtrzymali
wiosną passę meczów bez porażki i
pokonali juniorów Promienia 5:2.
Bramki strzelili: Gudełajski 2, Chrzuściel, Mikołowski i Nowacki po 1. (r)

POLICJA 997
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WPADLI NA KAWÊ
(ŁOBEZ) 18.05.2006 r. około godz.
8:30 w Łobzie, przy ul. Niepodległości, w
sklepie Grażka, Roman M. (zam. S., gm. Stargard Szcz.) i Mariusz M. (zam. S., gm. Stargard Szcz.) dokonali kradzieży kawy Jacobs.
Straty w kwocie 28 zł na szkodę sklepu. Sprawcy zatrzymani i doprowadzeni do KPP.

CO ZA KRAWÊ¯NIK
(ŁOBEZ) 18.05.br. o godz. 21.50, w
Łobzie, na ul. Orzeszkowej, kierująca samochodem marki Peugeot Ewelina M. (zam.
Ł., gm. Łobez), w wyniku najechania na
krawężnik straciła panowanie nad pojazdem, uderzając w prawidłowo zaparkowany
samochód Ford Eskort, należący do Romana P. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

NAPROMILOWANI
WPROWADZI£ W B£¥D
(ŁOBEZ) 20.05.br. w godz. 9.00 –
11.00 w Łobzie, przy ul. Podgórnej, Dominik O. (zam. Ł., gmina Łobez), wprowadzając z błąd Stanisława i Zdzisława G. dokonał
kradzieży silnika samochodowego o wartości 1000 zł na szkodę Krzysztofa C.

RZE• RADYJEK

(STARA DOBRZYCA) W okresie
od 17 do 18.05.br., w godz. 20:00 - 6:30,
w Starej Dobrzycy, na terenie gospodarstwa rolnego, nieznany sprawca z otwartego budynku gospodarczego dokonał
kradzieży dwóch taczek metalowych,
trzech zbiorników po 30 litrów oleju napędowego oraz ze zbiornika ciągnika rolniczego John Deere, po uprzednim spuszczeniu, dokonał kradzieży 40 litrów oleju
napędowego. Straty w kwocie 620 zł na
szkodę Mirosława K.

(DOBRA) W nocy z 19 na 20 maja
br., w godz. 18.00 – 5.30, w Dobrej, na
osiedlu Kolonia Bienice, nieznany sprawca, po uprzednim odgięciu górnej części
drzwi od strony kierowcy, samochodu Opel
Astra, i ich otwarciu, ukradł radioodtwarzacz oraz hak holowniczy o łącznej wartości 2800 zł, na szkodę Eweliny L.
W tym samym czasie i miejscu, działając w ten sam sposób, włamał się do
samochodu Audi 80 i ukradł radioodtwarzacz Clatronik wartości 150 zł, na szkodę Dawida M.
Usiłował również ukraść z dwóch innych samochodów; VW Caddy (na szkodę
Wojciecha D.) oraz Opla Astry (na szkodę Adriana G), ale radyjek tam nie było.

ZAMYKAÆ KOMÓRKI

ODNALAZ£A NA Z£OMIE

(BONIN) W okresie od godz. 22:00
dnia 18.05.br., do godz. 6:50 dnia 19.05.br.
w Boninie, nieustalony sprawca z nie zamkniętej komórki dokonał kradzieży pudełka z zawartością 8 kg gwoździ, siekiery
do drewna, kanistra metalowego o poj. 5 l.,
łańcucha i prowadnicy do pilarki spalinowej oraz spuścił z samochodu marki Datsun
olej napędowy w ilości 30 litrów poprzez
odkręcenie korka spustowego. Łączna
suma strat - 730 zł na szkodę Adama S.

(DOBRA) W nocy z 19 na 20 maja br.,
w godz. 20.20 – 11.00 w Dobrej, przy ul.
Kościuszki, z terenu posesji nieznany
sprawca ukradł wspornik wywrotu łyżki
koparki o wartości 700 zł. Działał na szkodę Zbigniewa K. Utracone mienie policja
odzyskała na skupie złomu w Dobrej.

NALALI SOBIE

ŒCI¥GNÊLI DACH
(ŁOBEZ) W okresie od godz. 12:00
dnia 17.05.br., do godz. 10:30 dnia
19.05.br. w Łobzie, przy ul. Rolnej, nieustalony sprawca z kontenera dokonał
kradzieży poszycia wykonanego z blachy
aluminiowej falowanej w ilości 13,74
mkw., wartości 274 zł na szkodę “Społem” PSS w Łobzie.

BEZ APLAUZU

PONÊTNA ZBROJENIÓWKA
(WĘGORZYNO) 20.05.br. o godz.
12.30 w Węgorzynie, przy ul. Kościuszki,
Bronisław N., z terenu opuszczonej posesji
próbował ukraść pręty zbrojeniowe o wartości 250 zł, z przewróconego słupa elektrycznego. Został zatrzymany przez policję.

WYBI£ SZYBÊ I WYNIÓS£
(CIESZYNO) W dniach od 6 do 20
maja br. w Cieszynie Łobeskim nieznany
sprawca, po wybiciu szyby, dostał się do
mieszkania, skąd ukradł czajnik elektryczny i radioodbiornik. Straty oszacowane na 300 zł poniósł Wojciech Ł.

(WĘGORZYNO) W okresie od
godz. 21:30 dnia 18.05.br. do godz. 6:30
dnia 19.05.br. w Węgorzynie, przy ul. 3
Maja, nieustalony sprawca, po uprzednim
wypchnięciu wkładki zamka lewych
przednich drzwi samochodu osobowego
Daihatsu Applause, wszedł do wnętrza pojazdu, a następnie dokonał kradzieży radioodtwarzacza CD marki JVC, wartości
600 zł, czym działał na szkodę Pawła O.

(ŁOBEZ) 20.05.br. w godz.13.3014.00, przy ul. Kościuszki w Łobzie (promenada) nieznany sprawca z kieszeni
spodni Grzegorza Ś. dokonał kradzieży telefonu komórkowego Sony Ericson K300i,
wartości 500 zł, na szkodę Waldemara Ś.

WPAD£ W DZIURÊ

OKRAD£ WARSZTAT

(RESKO) 19.05.br. około godz.
13:00, Tomasz D. (zam. R., gm. Resko)
kierując samochodem Honda Civic, na
drodze wojewódzkiej 152 Stargard Łobeski - Resko wpadł w dziurę w jezdni i uszkodził w pojeździe felgę.

(RESKO) W okresie od 20 do
22.05.br. w godz.17.00 - 9.00, w miejscowości L., gm. Resko, nieznany sprawca,
po uprzednim wyłamaniu bocznych drzwi
warsztatu samochodowego, zabrał z jego
wnętrza 4 kompletne koło samochodowe
(felgi stalowe, opony zimowe) oraz spawarkę MIG MAT o łącznej wartości 3.200
zł, na szkodę Mariusza K.

WYNIÓS£ STÓ£
(REKOWO) W okresie od 17 do
21.05.br. w godz. 14:00 - 15:00 w Rekowie, nieznany sprawca, po uprzednim
wyłamaniu zamka w drzwiach opuszczonego mieszkania, dokonał kradzieży stołu. Straty na szkodę Andrzeja Z.
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KIESZONKOWIEC
NA PROMENADZIE

100 TYSIÊCY Z DYMEM
(SIEDLICE) 23.05.br. około godz.
17:00 w Siedlicach, na terenie gosp. rolnego, w nieustalonych okolicznościach

spaleniu uległa sterta 200 ton siana. Straty w kwocie około 100.000 zł na szkodę
Grażyny H.

W£AMALI SIÊ DO SKLEPU
(DOBRA) 23.05.br. około godz. 3.40
w Dobrej, przy ul. Piłsudskiego, nieustaleni
sprawcy, po uprzednim wybiciu szyby w
oknie wystawowym, dokonali włamania do
sklepu spożywczego, następnie po wejściu
do wnętrza zabrali pieniądze, papierosy
oraz artykuły spożywcze o łącznej wartości 1790 zł na szkodę Teresy W.

JESZCZE JAKIEŒ DRUTY
ZOSTA£Y
(WĘGORZYNO) W nocy z 22 na 23
maja br., w godz. 23.00-6.00, w rejonie
miejscowości Dłusko - Sarnikierz, nieznany sprawca dokonał kradzieży poprzez
wycięcie 480 metrów przewodów aluminiowych z napowietrznej linii energetycznej o wartości powyżej 250 zł na
szkodę Zakładu Energetycznego ENEA w
Gryficach.

WYPOMPOWALI
W nocy z 22 na 23.05.br. w godz.
18.30-7.30, na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości N., gm. Resko, nieustaleni sprawcy, po uprzednim przecięciu
metalowego płaskownika zamykanego na
kłódkę, dokonali włamania do zbiornika
paliwa sam. ciężarowego Mercedes, następnie wypompowali z niego około 100
litrów oleju napędowego o wartości 400 zł,
czym działali na szkodę Jana M.

(ŁOBEZ) 21.05.br. około godz.
19:50, na drodze Łobez - Bonin, Marek L. (zam. Z., gm. Łobez) kierował
samochodem Fiat 126p znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,85 promila).
(WĘGORZYNO) W nocy
21.05.br., o godzinie 2.50, na ulicy Runowskiej w Węgorzynie, Grzegorz B.
(zam. R, gm. Węgorzyno) kierował samochodem osobowym Polonez Caro
znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,3 promila).
(ŁOBEZ) 25.05.br. około godz.
23.00 w Łobzie na ul. Mickiewicza,
Beata K. lat 38 (zam. Szczecin) kierowała samochodem Opel, znajdując się
w stanie nietrzeźwym (2,0 promila).
(RESKO) 26.05.br. o godz. 19. na
drodze publicznej Starogard - Sosnówko (gm. Resko) Mirosław S. kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości, (0,69 mg/l), tym samym
naruszył zakaz sądowy zakazujący
prowadzenia pojazdów rowerowych.
(WYSIEDLE) 27.05.br. o godz.
17.05, na drodze w miejscowości Wysiedle, Ronald U. (zam. W. gm. Łobez)
kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym 0,65 mg/l.

KIESZONKOWIEC W AKCJI
(ŁOBEZ) 24.05.br. w godz. 16.5017.00 w Łobzie, przy ul. Obrońców Stalingradu, nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej, z kosza na
zakupy dokonał kradzieży portfela z zawartością dowodu osobistego, prawa jazdy, pieniędzy w kwocie 210 zł i 100 euro
na szkodę Ireny J.

HENIEK WYCI¥£ BRZOZÊ
JANKOWI

FA£SZYWKA

(RESKO) 23.05.br. około godz.
8.30, z terenu drogi polnej prowadzącej z
miejscowości Lubień Dolny do Reska,
Henryk J. (zam. czasowo R., gm. Resko)
dokonał kradzieży drzewa gatunku brzoza
o wartości 65 zł na szkodę Jana O. (zam.
L., gm. Resko).

CHCIA£ MIEÆ ZABAWKÊ

Z£ODZIEJ NAPOWIETRZNY
W okresie od 22 do 23.05.br. w godz.
22:00 - 9:00 w miejscowości B., gm.
Dobra nieznany sprawca, po uprzednim
wycięciu z napowietrznej linii energetycznej, dokonał kradzieży około 20 mb
przewodu aluminiowego. Straty w kwocie
do 250 zł na szkodę Zakładu Energetyki
ENEA Goleniów.

GAZOWNIK NA OGRÓDKACH
(ŁOBEZ) Z 22 na 23.05.br. godz.
18.00-20.30, w Łobzie, na terenie ogródków działkowych “Dalno II” nieznany
sprawca, po uprzednim wybiciu szybu
drzwi altanki, dostał się do jej wnętrza,
skąd zabrał butlę gazową 3 kg wraz z palnikiem i puszkę farby o łącznej wartości
115 zł na szkodę Bożeny M.

SP£OSZENI
(ŁOBEZ) 24.05.br. ok. 16.15 w
Łobzie, przy ul. Rapackiego, z terenu firmy “ALF”, dwóch małoletnich usiłowało
dokonać kradzieży złomu wartości do 250
zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z
uwagi na spłoszenie przez pokrzywdzonego Henryka M.

(POWIAT) 22.05.b r. około godz.
10:00 w sklepie w miejscowości R., pow.
łobeski, podczas wydawania reszty,
sprzedawca wydał banknot o nominale 10
zł noszący cechy falsyfikatu.

(ZAJEZIERZE) 24.05.b r. około
godz. 18:30, w Domu Dziecka w Zajezierzu, nieletni Tomasz S. wszedł przez
otwarte okno do pracowni terapeutycznej, skąd dokonał kradzieży odtwarzacza
DVD. Straty wyniosły 299 zł na szkodę
DD w Zajezierzu.

ZDERZENIE Z SARN¥
(ROGÓWKO) 24.05.br. około godziny 21.00 na drodze Rogówko - Przytoń (gm. Węgorzyno) kierujący samochodem Audi Tadeusz N. (zam. Ł., gm.
Łobez) uderzył w przebiegającą sarnę, w
wyniku czego uszkodzeniu uległ zderzak
oraz reflektor.

TRÓJK¥T WÊGORZYÑSKI
(SARNIKIERZ) 25.05.br. w godz.
1:00 - 2:00 w miejscowości Sarnikierz
nieznany sprawca, po uprzednim wycięciu, dokonał kradzieży 720 mb przewodu
AL 35mm kw. Straty w kwocie powyżej
250 zł na szkodę ENEA Gryfice.

NIEU¯YTKI INDYJSKIE
(DOBRA) 25.05.br. około godz. 8:30
w Dobrej, na terenie nieużytków, ujawniono 10 szt. sadzonek konopi indyjskich.
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HUMOR TYGODNIA

W obiektywie tygodnika: ³obeskie gimnazjalistki z PCK

Hrabia po dłuższym pobycie za granicą wraca do swoich posiadłości. Na dworcu czeka na niego zaprzęg koni
i wierny sługa Jan.
- No i cóż tam zdarzyło się nowego we dworze podczas
mojej nieobecności Janie?
- Nic nowego Jaśnie Panie... no może tylko to, że Azorek zdechł.
- Azorek?! Mój ulubiony pies? Jak to się stało?
- Ano nażarł się końskiej padliny to i zdechł.
- A skąd we dworze końska padlina?
- Konie się poparzyły to zdechły.
- Jak to konie się poparzyły??... Od czego?
- Od ognia Panie, jak się stajnia paliła.
- A kto podpalił stajnię?
- Nikt, od płonącego dworu się zajęła.
- Na miłość boską, to i dwór spłonął? Jakim sposobem?
- Ano po prostu. Świeczka przy trumnie teścia Pana
hrabiego się przewróciła i firany się zajęły.
- Och! A czemu mój teść umarł?
- Bo Jaśnie Pani uciekła z tym oficerem, co się z nim od
trzech lat spotykała.
- Spotykała się od trzech lat?! To przecież nic nowego!
- Właśnie mówiłem Jaśnie Panie, że nie zdarzyło się nic
nowego.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
kiego”
„Tygodnik
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 20 brzmiało: „Nie
zaglądaj do kieliszka bo tam siedzi biała myszka”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Grażyna Maćkowiak (Łobez), Maria Szylinowicz
(Łobez), Teresa Syjczak (Łobez), Zofia Janicka
(Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodę wylosował pan Telesfor Waliszewski z
Rogowa. Gratulujemy.
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