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W SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” MIA£Y BYÆ ZMIANY...

Radca Hajdukiewicz sk³ada w s¹dzie
wyci¹g z nieistniej¹cego statutu
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Rewolucja w prawie spó³dzielczym

W „Jutrzence” trwa dyskusja
o nowym statucie
(ŁOBEZ-RESKO-WĘGORZYNO) Prawie cichcem przeszły zebrania grup członkowskich Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Węgorzynie i Resku. Dzisiaj rozpoczną
się takie spotkania w Łobzie. A spraw
do załatwienia jest bardzo dużo i są
one bardzo ważne, gdyż nowa ustawa
o spółdzielniach wprowadza wręcz
rewolucyjne zmiany.
Na razie zebrania grup członkowskich odbywają się na podstawie starego statutu. Nowy, omawiany na tych
spotkaniach ma być dostosowany do
nowej ustawy. A wprowadza ona liczne
zmiany. Już na pierwszym spotkaniu w
Węgorzynie doszło do pierwszego
zgrzytu, gdyż przeważająca część
członków nie była poinformowana o
nowym projekcie statutu, a miała się
wypowiadać na ten temat. Członkowie
ci domagali się, by udostępniono im
kopie projektu – jeden na blok – i czas
na zapoznanie się z nim. Jak widać,
wciąż szwankuje przepływ informacji
na linii zarząd – członkowie.
Członek zarządu Katarzyna Rzepkowska poinformowała nas, że projekt
został opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni. Wygląda na to, że
zapomniano chyba o tym poinformować członków. Nie wszyscy zresztą
mają internet, tłumaczenie wydaje się
więc takie samo od lat.
Jednak „maszyna” zebrań ruszyła i
teraz trudno będzie wyrobić się z terminami i dyskusją nad projektem. Normalnie zebrania powinny odbyć się powtórnie, już po zapoznaniu się z projektem,
ale pani Rzepkowska wykluczyła, by
jeszcze raz były zwoływane zebrania
grup członkowskich. Według niej po
zebraniach zostaną zebrane poprawki i
uwagi, komisja statutowa je opracuje i
projekt z poprawkami trafi do członków. Ci będą mogli wnosić go w jakimś
terminie przed walnym (zaplanowane
na 29 listopada br.), by komisja mogła
je wnieść do projektu i przedłożyć na
walnym. Czasu jest więc mało.

A co zmienia
nowa ustawa z 14
czerwca 2007, która weszła w życie w
lipcu br.? Nie będzie Zebrań Grup
Członkowskich i
wyboru delegatów.
Walne będzie jedno, podzielone na
„części” i komisja
statutowa zaproponowała w nowym
statucie, by części
pokrywały się z dotychczasowymi zebraniami grup członkowskich. Jeżeli projekt statutu zostanie zatwierdzony w tym punkcie, to
będzie pięć części walnego; w Węgorzynie, Resku i 3 w Łobzie, chociaż i
tutaj niektórzy mówią, że wystarczyłyby w Łobzie 2 części (zebrania). Walne
członków (w częściach) będzie najwyższą władzą, a nie jak do tej pory
walne delegatów. Ustawa skróciła kadencję władz do trzech lat oraz ustanowiła, że członkowie rady nadzorczej
mogą być wybierani tylko na dwie kadencje. Członkowie łatwiej będą mogli
zwoływać walne nadzwyczajne, z czym
swego czasu był spory kłopot w Jutrzence.
Podobnych zmian i uprawnień w
ustawie jest więcej, więc warto z tym
dokumentem się zapoznać. Także w kontekście projektu nowego statutu, który
ma być do tej ustawy dostosowany. Już
przy pobieżnej lekturze tego projektu
widać, że komisja statutowa nie rozumie
nadrzędności ustaw i konstytucji nad
uchwałami. W paragrafie 52, pkt. 7 projektu statutu komisja chce ograniczyć
udział członków spółdzielni w Radzie
Nadzorczej w sposób niekonstytucyjny.
Postawiła kandydatom między innymi
takie warunki jak wykształcenie średnie.
Do ciał wybieralnych i społecznych takich warunków stawiać nie można, bo to
oczywista dyskryminacja. Kontrowersyjny jest również zapis, który ogranicza
obecność członków Spółdzielni na wię-

cej niż jednej części walnego. Skąd my
to znamy? Ustawa zwiększa uprawnienia, a projektanci wciąż kombinują, jakby je zmniejszyć. Ot, skorupa.
KAR

TERMINARZ ZEBRAÑ GRUP
CZ£ONKOWSKICH W ROKU 2007
Zebrania Grup Członkowskich w
Łobzie rozpoczynają się dzisiaj, we
wtorek, 23.10.07 o godz. 17.00, w świetlicy SM „Jutrzenka”. Następne jutro i
pojutrze o 17.00, również w świetlicy.
W porządku obrad Zebrania Grup
Członkowskich m.in.: przedstawienie
spraw i projektów uchwał objętych
porządkiem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków:
a) Omówienie zmian do Statutu,
b) Zabudowa działki nr 89/18 położonej w Łobzie przy ul. E. Orzeszkowej
dwoma budynkami mieszkalnymi.
Dyskusja.
Wolne wnioski.
Odczytanie i przyjęcie protokołu
Komisji Wnioskowej w sprawie wniosków zgłoszonych na Zebraniu Grupy
Członkowskiej.
Zamknięcie obrad.
Zebranie Przedstawicieli Członków odbędzie się 29.11.2007r. (czwartek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim
w Łobzie przy ul. Niepodległości 13
(sala konferencyjna).

Burmistrz wysokiego ryzyka
(WĘGORZYNO) Burmistrz Węgorzyna pani Grażyna Karpowicz wciąż
lubuje się w ryzykownych posunięciach. Być może wynika to z jakichś hazardowych namiętności, a być może
niczego się nie nauczyła z wcześniejszej działalności. Do takich wniosków
można dojść po jej kolejnym posunięciu, czyli zapowiadanej przez nią i prywatną spółkę budowie budynku mieszkalnego na działce, którą dopiero urząd
sprzedaje. A jak kupi ją ktoś inny?
Burmistrz Karpowicz porozumiała
się z firmą PBO-Grinbud z Nowogardu
i Spółdzielnią Mieszkaniową „Cisy”, że

ta wybuduje budynek mieszkalny w
Węgorzynie. Burmistrz, rozpoznając
popyt na rynku, zaczęła przyjmować w
urzędzie zgłoszenia na mieszkania w
przyszłym budynku, zaś firma ogłosiła,
że przystępuje do budowy i wyznaczyła
spotkanie zainteresowanych na 24 października br. Działanie jak najbardziej
w gminie pożądane, tylko, że działka
(przy ul. Grunwaldzkiej, 2882 mkw. w
cenie 113 tys. z vat ), na której ma stanąć
budynek, została dopiero teraz wystawiona na przetarg, który odbędzie się 2
listopada br. Czy ktoś zadał sobie pytanie – a co się stanie, jeżeli kupi ją ktoś

inny (przetarg jest nieograniczony)?
Czy w tym działaniu nie pomylono jakiejś kolejności działań? Czy aby nie
dzieli się za wcześnie skóry na niedźwiedziu? Zupełnie niezrozumiałe są te
ryzykowne posunięcia, które przecież
można przeprowadzić w standardowym
trybie; kupuje się działkę i buduje mieszkania, a tutaj najpierw się je planuje i
organizuje, a dopiero później przystępuje do przetargu, który można... przegrać.
Może i burmistrz Karpowicz lubi ryzyko
(adrenalinę), ale może też i później tyle
kłopotów z tego wynikających. Niestety,
głównie dla innych.
KAR
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(ŁOBEZ) Wczoraj w nocy, w
Łobzie przy ulicy Waryńskiego miał
miejsce tragiczny wypadek. Uczennica łobeskigo LO – siedemnastoletnia Marta S. weszła do łazienki,
żeby wziąć kąpiel. Niestety już z
niej nie wyszła.
W nocy z niedzieli na poniedziałek, o godzinie 2.25 w komendzie
policji w Łobzie dzwoni telefon
alarmowy. Zaniepokojona kobieta,
jak się okazuje mama Marty, informuje, że córka leży nieprzytomna w
łazience. Na miejsce jedzie policja
i pogotowie. W mieszkaniu zastają
ojca, który reanimuje córkę. Po
chwili reanimację podejmują dwaj
lekarze pogotowia. Niestety nieskutecznie.
Rodzice powiedzieli policjan-

tom, że córka
poszła
do
łazienki i długo
nie wychodziła
co ich zaniepokoiło. Gdy wyłamali drzwi
zobaczyli nieprzytomną córkę. Uległa zaczadzeniu.
Komenda
Powiatowa Policji powołała
biegłego z zakresu kominiarstwa, który
dzisiaj dokonywał oględzin.
Jutro oględziny

Sesja w Dobrej
(DOBRA) 25 października
2007 r. o godzinie 14.00, w budynku Biblioteki Publicznej odbędzie
się sesja Rady Miejskiej w Dobrej.
Porządek obrad obejmuje podjęcie
uchwał w sprawie sprzedaży budynków mieszkalnych, udziału w prawie własności nieruchomości oraz

zmiany budżetu gminy i miasta
Dobra w 2007 r.
Przedstawione zostaną informacje z wykonania budżetu gminy i
miasta Dobra za I półrocze 2007 r.
oraz informacja z działalności burmistrza między sesjami.
(r)

OG£OSZENIE

Zarząd „PBO – GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie wspólnie
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „CISY” w Nowogardzie

informuje,
że przystępuje do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 1251/8, obręb 1).

Lokale mieszkalne mają powierzchnię:
- jednopokojowe (1PK) 40,79 mkw.
- dwupokojowe (2 PK) 56,14 mkw.
- trzypokojowe (3 PK) 70,34 mkw.
Wstępny koszt budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej
zostanie określony w terminie do 15 grudnia 2007 r.
Przewidywany termin zasiedlenia – 30 listopada 2008 r.
Osoby zainteresowane kupnem lokali mieszkalnych prosimy o
przybycie na zebranie informacyjne, które odbędzie się w dniu 24 października 2007 r. o godz. 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Węgorzynie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie:
„PBO GRINBUD” Sp. z o.o. Nowogard, pok. nr 9, tel. 091 57 92 651.

przeprowadzi drugi
biegły z zakresu instalatorstwa gazowego. Wyniki dochodzenia będą znane prawdopodobnie
pod koniec tygodnia.
Rzecznik prasowy policji Robert
Kazieńko powiedział nam, że był to
prawdopodobnie
nieszczęśliwy wypadek. Jednocześnie
apeluje aby wraz z
rozpoczęciem sezonu grzewczego zwracać większą uwagę na
funkcjonowanie
urządzeń
grzewczych oraz przestrzeganie terminów
przeglądów technicznych.
(sm)

Zbiórka
publiczna
do puszek
Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Łobzie informuje, że w dniu 27.10.2007 roku
w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna do puszek na terenie miasta
Łobez. Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na działalność statutową PCK. Pieniądze zbierać będą
grupy w 2- osobowym składzie.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem Prezes ZR PCK w Łobzie
Elżbieta Kobiałka
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WYBORY 2007

KRAJ - ZACHODNIOPOMORSKIE
– POWIAT £OBESKI
FREKWENCJA

Najwyższa w wyborach od kilkunastu lat. W kraju wyniosła 53,79
proc.
W okręgu szczecińskim (nr 41)
frekwencja wyniosła 53,53 proc.
W powiecie łobeskim – 41,89
proc.
Na liczbę 38 962 mieszkańców
zamieszkujących nasz powiat,
uprawnionych do głosowania było
30 498 osób. Do urn poszło 41,89 %
wyborców, czyli 12 775 osób. Oddali 12304 głosy ważne. Głosów
nieważnych było 469. Frekwencja
w powiecie była o ponad 11 proc.
niższa od krajowej, a także najniższa w całym okręgu, wśród pozostałych powiatów.

G³osowanie na partie w gminach
PO
PiS
LiD
PSL
Samoobrona
LPR

Łobez Resko Dobra Węgorzyno Radowo Małe

2053
1108
1143
626
177
86

1247
564
447
246
95
37

489
250
199
168
58
24

892
540
597
143
87
44

370
177
263
125
50
14

Razem

5071
2639
2452
1308
467
205

Frekwencja w gminach w procentach
Łobez
Resko
Węgorzyno
Radowo Małe
Dobra

– 47,17
– 42,00
– 38,83
– 35,33
– 35,06

Zostali posłami: PO - Sławomir Nitras, Arkadiusz Litwiński,
Michał Marcinkiewicz, Magdalena Kochan, Sławomir
Preiss, Renata Zaremba, Cezary Urban, Konstanty Oświęcimski
PiS: Joachim Brudziński, Longin Komołowski, Mirosława
Masłowska.
LiD: Grzegorz Napieralski, Bartosz Arłukowicz
Senatorzy: PO - Jan Olech, Krzysztof Zaremba.
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£OBESKIE BEZ POS£ÓW
(POWIAT) Jak wynika
z wyników wyborów,
żaden z kandydatów
na posła startujący z
naszego powiatu już
na starcie nie miał
szans na zdobycie
mandatu. Z kilku powodów, o których poniżej. Najpierw wyniki
głosowania, według
liczby oddanych na
kandydatów głosów.

po prostu stracił jeden mandat w tych
wyborach, a tym samym stracili go
kandydaci z terenu.
Jak widać w powiecie łobeskim
PO uzyskała prawie identyczny wynik jak w kraju. Zapewne za sprawą
głosów zdobytych przez lidera Sławomira Nitrasa, którego można
uznać za zwycięzcę powiatowego
rankingu kandydatów. Zdobył on w
samej tylko gminie Łobez 652 głosy.
Największą porażkę poniosło
Prawo i Sprawiedliwość – wynik aż
o 11% odbiegający od krajowego.
Niewiele mniej uzyskał LiD, który
podniósł średnią krajową, przewyższając ją o około 8%. A to dzięki
Bartoszowi Arłukowiczowi, którego reklamy wyborcze wisiały na
każdym słupie i lampach. Ale nie

POWIAT – PARTIE
W nawiasach procent oddanych głosów w powiecie i okręgu
1. PO – 5071 głosów (41,21 %) (48,96 %)
2. PiS – 2639 głosów (21,45 %) (24,05 %)
3. LiD – 2452 głosy (19,93) (17,00 %)
4. PSL – 1308 głosów (10,63 %) (6,12 %)
5. Samoobrona – 467 głosów (3,80 %) (1,63 %)
6. LPR – 205 głosów (1,67 %) (1,33 %)
7. PPP – 162 głosy (1,32 %) (0,92 %)

Komisja wyborcza
w bibliotece w Resku

POWIAT - KANDYDACI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Halina Szymańska,
Ryszard Brodziński,
Michał Karłowski,
Mieczysław Fojna,
Paweł Bot,
Elżbieta Pilecka,

Łobez (PiS)
Węgorzyno (PO)
Łobez (PSL)
Łobez (PSL)
Węgorzyno (LiD)
Łobez (Samoobrona)

W tych wyborach, by zostać posłem trzeba było zebrać od 6 do 10
tysięcy głosów. Zależy, ile partia
zdobyła mandatów. Im mniej, tym
więcej głosów trzeba było zdobyć.
Najkorzystniejszą sytuację na zdobycie mandatu z terenu mieli kandydaci PO, która to partia uzyskała dodatkowe mandaty i właśnie one mogły przypaść komuś z terenu, na
przykład z powiatu łobeskiego – Ryszardowi Brodzińskiemu. Jednak
jak tu zebrać kilka tysięcy głosów,
gdy obaj najsilniejsi kandydaci w
powiecie nie zdobyli ich osobno
nawet tysiąc? Okazało się, że powiat
jest zbyt mały liczebnie, a do tego
zawiodła frekwencja – najniższa
wśród wszystkich powiatów tego
okręgu. Dlatego ten mandat zdobył
wicestarosta gryficki Konstanty
Oświęcimski.
Co prawda na PO oddano w naszym powiecie 5071 głosów, ale jak
widać rozproszyły się one na innych
kandydatów tej partii, w tym na lidera listy – Sławomira Nitrasa, który w gminie Łobez pokonał naszego
lokalnego kandydata uzyskując 652
głosy (Brodziński – 303). Można
stąd wnioskować, że wyborcy albo
nie znali naszego kandydata, albo
nie przywiązują wagi, by go w parlamencie mieć.
Podobnie sprawa dotyczy kandydatki PiS – Haliny Szymańskiej,
tu jednak szanse na mandat zmalały
wraz z kurczącą się liczbą zdobytych przez tę partię mandatów. PiS

– 978
- 914
- 313
- 308
- 195
- 162

tylko. Arłukowicz zdobył drugi wynik w gminie Łobez – 647 głosów
(zaledwie 5 głosów mniej od Nitrasa), zaś w gminie Radowo Małe –
163 głosy. A to za sprawą rodziny,
która mieszkała i mieszka w tych
miejscowościach, ale chyba także
sympatycznego wizerunku kandydata – lekarza. Nie mamy danych z
innych gmin dotyczących tego kandydata, ale tylko w Łobzie i Radowie zdobył on ponad 800 głosów,
więc można przypuszczać, że także
dzięki tym głosom uzyskał mandat
poselski startując z trzeciego miejsca LiD, pokonując drugiego na liście Radosława Popielę, a także szefa szczecińskiego SLD Jędrzeja
Wijasa.
Ponad plan krajowy wyborcy
oddali głosy na PSL. Przy średniej
krajowej 8 %, w powiecie na PSL
zagłosowało ponad 10% wyborców,
oddając 1308 głosów. Obaj łobescy
kandydaci łącznie uzbierali niecałą
połowę tej sumy (621). Jednak PSL
to najwięksi przegrani w naszym
okręgu. Przekroczyli próg wyborczy, ale nie zdobyli mandatu.
Powiatowe wyniki Samoobrony
i LPR potwierdzają osiągnięcia krajowe – obie partie poza Sejmem,
chociaż LPR nie wystawiał tu kandydata. Samoobrona uzyskała lepszy wynik w powiecie od krajowego, ale jej kandydatka z Łobza, z wynikiem 107 głosów w gminie Łobez
nie została by nawet radną tej gminy, nie mówiąc o powiecie.

WYNIKI KANDYDATÓW Z NASZEGO POWIATU W GMINACH
ŁOBEZ
1. Halina Szymańska, Łobez (PiS)
– 531
2. Ryszard Brodziński, Węgorzyno (PO) - 303
3. Mieczysław Fojna, Łobez (PSL)
- 250
4. Michał Karłowski, Łobez (PSL)
- 202
5. Elżbieta Pilecka, Łobez (Samoobrona) - 107
6. Paweł Bot, Węgorzyno (LiD)
- 12
WĘGORZYNO
1. Ryszard Brodziński, Węgorzyno (PO) - 487
2. Paweł Bot, Węgorzyno (LiD)
- 181
3. Halina Szymańska, Łobez (PiS)
– 179
4. Mieczysław Fojna, Łobez (PSL)
- 30
5. Elżbieta Pilecka, Łobez (Samoobrona) - 26
6. 4. Michał Karłowski, Łobez (PSL)
- 12.
RESKO
1. Halina Szymańska, Łobez (PiS)
– 161
2. Ryszard Brodziński, Węgorzyno (PO) - 68
3. Michał Karłowski, Łobez (PSL)
- 58
4. Mieczysław Fojna, Łobez (PSL)
-8
5. Elżbieta Pilecka, Łobez (Samoobrona) - 12
6. Paweł Bot, Węgorzyno (LiD)
(bez danych)
DOBRA
1. Halina Szymańska, Łobez (PiS)
– 40
2. Ryszard Brodziński, Węgorzyno (PO) - 26
3. Michał Karłowski, Łobez (PSL)
-8
4. Elżbieta Pilecka, Łobez (Samoobrona) - 7
5. Paweł Bot, Węgorzyno (LiD)
-1
6. Mieczysław Fojna, Łobez (PSL)
-0
RADOWO MAŁE
1. Halina Szymańska, Łobez (PiS)
– 67
2. Michał Karłowski, Łobez (PSL)
- 33
3. Ryszard Brodziński, Węgorzyno (PO) - 30
4. Mieczysław Fojna, Łobez (PSL)
- 20
5. Elżbieta Pilecka, Łobez (Samoobrona) - 10
6. Paweł Bot, Węgorzyno (LiD)
-1
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Dzieñ Edukacji Narodowej

Regionalnie i powiatowo w £obzie
(ŁOBEZ) Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w
Łobzie miały szczególny charakter. Do Łobza przyjechali nauczyciele z pięciu powiatów (goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, łobeskiego i Świnoujścia), czyli z terenu działania Delegatury
Kuratorium Oświaty w Nowogardzie. Po raz pierwszy przy tej
okazji wręczano także nagrody
nauczycielom z gmin naszego powiatu.
Uroczystość, zorganizowaną
przez Starostwo Powiatowe w
Łobzie i Delegaturę Kuratorium
uświetniły występy młodzieży Zespołu Szkół im. T. Kościuszki i Zespołu Szkół Integracyjnych w
Łobzie, przygotowani przez panie
Annę Chuchro i Bożenę Kordyl.
Prowadzącym był pan Robert Jaremko.
Do Łobza przyjechali m.in.
poseł Magdalena Kochan, wojewoda Robert Krupowicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Maciej Kopeć, wicekurator Katarzyna Koszewska, związki zawodowe reprezentowali: Kazimierz
Mikul - członek Rady Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania Pomorza Zachodniego oraz
Piotr Błażejowski - członka Zarządu ZNP Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
- Bardzo proszę o wiarę w sens
waszej misji, bo jak nie ma wiary,
nie ma serca, a bez serca jest rutyna.
- powiedział wojewoda Krupowicz,
który wręczył złote i brązowe Krzyże Zasługi
Zachodniopomorski Kurator
Oświaty Maciej Kopeć wręczył 32
Medale Komisji Edukacji Narodowej głównie nauczycielom ze Świnoujścia i Nowogardu.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymały nauczycielki z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nowogardzie: Izabela Koladyńska i Aldona Kopycińska.
Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymali z naszego powiatu panie Anna Boguszewska – Wąsowicz z Zespołu
Szkół w Łobzie i Jolanta Sienkiewicz ze Szkoły Podstawowej w
Łosośnicy.
Po krótkiej przerwie i poczęstunku, wręczone zostały nagrody
starosty, burmistrzów i wójta z powiatu łobeskiego. Podpatrzyliśmy,
że kurator Maciej Kopeć, zamiast
posilać się, zwiedzał szkołę i rozmawiał z uczniami.
KAR

Nagrody Starosty Łobeskiego wręczył Antoni Gutkowski.
Otrzymali je:
1. Jolanta Manowiec - dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie
2. Małgorzata Biały - dyrektor Zespołu Szkół w Resku
3. Halina Narolewska - nauczyciel Zespołu Szkół w Resku
4. Mirosława Parzygnat - nauczyciel Zespołu Szkół im. T.
Kościuszki w Łobzie
5. Robert Jaremko – nauczyciel Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie

Nagrody Burmistrza Reska wręczył Arkadiusz
Czerwiński.
Otrzymali je:
1. Bożena Tomecka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Resku
2. Wioletta Pieńczakowska - dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starogardzie
3. Barbara Woszczyńska - dyrektor Przedszkola Miejskiego
w Resku
4. Adam Szatkowski - dyrektor Gimnazjum w Resku
5. Beata Madej - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Resku
6. Renata Gojlik - nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Starogardzie

Nagrody Burmistrza Węgorzyna wręczyła wiceburmistrz
Zofia Makarec. Otrzymali je:
1. Barbara Franczuk - dyrektor Przedszkola w Węgorzynie
2. Elżbieta Gębka - dyrektor Gimnazjum w Węgorzynie
3. Waldemar Konefał - dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

Nagrody Burmistrza Dobrej wręczyła Barbara Wilczek.
Otrzymali je:
1. Alicja Sokal - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach
2. Janusz Łukomski - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
3. Krzysztof Motyliński - dyrektor Gimnazjum w Dobrej
4. Małgorzata Jońca - nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Dobrej
5. Urszula Kołodziejczyk - nauczyciel Gimnazjum w Dobrej
6. Aneta Baraniuk - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach
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Windykuj¹
czy wy³udzaj¹?

Nagrody Wójta Radowa Małego wręczył Józef Wypijewski. Otrzymali je:
1. Małgorzata Zasada - dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedlicach
2. Mariola Górniak - nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym
3. Anna Jędrasik - nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym

(POWIAT) Od kilku tygodni
osoby, które studiowały na Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Szczecinie
otrzymują pisma od firmy windykacyjnej z Warszawy. Domaga się ona
opłat za bliżej nieokreślone usługi
dydaktyczne, a zadłużenie w wielu
przypadkach sięga dwóch a nawet
trzech tysięcy złotych. Sprawa ta
jest o tyle ciekawa, że dotyczy spraw
sprzed nawet siedmiu lat. Zaintere-

sowani zapewniają, że do tej pory ani
WSP, ani żadna inna instytucja nie
informowała ich o żadnym zadłużeniu. Sprawą tą zajmuje się od zeszłego tygodnia Powiatowy Rzecznik
Konsumentów – Wiesław Mały.
Wszystkie osoby, które otrzymały
pisma o treści podobnej do tego drukowanego poniżej mogą, zgłaszać
się do Starostwa Powiatowego gdzie
rzecznik ma swoje biuro.

Wiesław Mały po zapoznaniu
się z treścią pisma, jeszcze w tym
tygodniu, po konsultacji z radcą
prawnym starostwa zwróci się z pismem o wyjaśnienia do firmy windykacyjnej. - Nie mogę powiedzieć
ludziom, aby pieniędzy tej firmie
nie płacili, bo nie mam jeszcze

wszystkich informacji. Uważam
jednak, że z taką decyzją należy
poczekać do momentu aż wszystko
się wyjaśni, bowiem wpłaconych
pieniędzy bez względu na rozstrzygnięcie raczej nie uda się odzyskać.
Więcej informacji na ten temat w
przyszłym wydaniu. (

Nagrody Burmistrza Łobza wręczył Ryszard Sola. Otrzymali je:
1. Teresa Zalewska - wicedyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie
2. Ewa Zawiałow - nauczyciel Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie
3. Ilona Osieczko - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łobzie
4. Joanna Stefanowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie
5. Kazimierz Pawelec - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie
(nagrodę odebrał dyrektor szkoły)

REKLAMA
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Bêdzie dro¿ej
(ŁOBEZ) Wraz z nadejściem Nowego Roku mieszkańców
naszej gminy czeka podwyżka. Tym razem zapłacimy więcej za
wywóz śmieci i to sporo więcej. Podwyżka ta jest związana z
wejściem w życie nowej, tak zwanej ustawy „środowiskowej”.
Prezes PUK Kazimierz Dzieżak powiedział nam, że choć nie są
jeszcze znane wszystkie składowe podwyżki, wyniesie ona
około 50 procent.
Prezes Dzieżak przyznał, że sporym problemem dla jego przedsiębiorstwa jest selektywna zbiórka
śmieci. Obecnie na terenie naszej
gminy ustawionych jest około 140
pojemników o różnej kubaturze, do
których mieszkańcy mogą wyrzucać
cztery rodzaje odpadów. Problemem
jest to, że do takiej selektywnej
zbiórki PUK dopłaca coraz więcej,
bo na recyklingu się... traci i to sporo.
- Jeszcze 5 lat temu kilogram PET
kosztował 2 złote, a teraz 75 groszy.
Im więcej pojemników, tym większe
straty dla przedsiębiorstwa – mówi
prezes. - Takie rozwiązania nakłada
na nas jednak ustawa i nie ma od nich
odwrotu. - dodaje.
Drugim problemem jest to, że
mieszkańcy do pojemników nie zawsze wrzucają posegregowane odpady. PUK, po zebraniu pojemników
musi i tak dokonywać ponownej segregacji, a to wszystko kosztuje i to
niemało. Materiały te są segregowane w Prusinowie a surowce wysyłane
do recyklerów. Reszta śmieci jest
wywożona do Rymania.
Miasta, które mają na swoim terenie lokalne sortownie i kompostownie są w lepszej sytuacji. Takie
rozwiązania powodują, że zmniejsza
się masa odpadów wywożonych na
składowiska, a więc i opłaty za wywóz śmieci mogą być niższe. Nad
takim rozwiązaniem zastanawiają

się również władze naszego miasta.
Jak podkreśla prezes Dzieżak,
przedsiębiorstwo nie podnosiło cen
za wywóz śmieci od 3 lat, szukając
innych rozwiązań, które nie obciążały mieszkańców. Jednak w sytuacji,
kiedy składowisko w Rymaniu podnosi ceny o 100 proc., to muszą także
wzrosnąć opłaty dla mieszkańców.
Inna sprawa to osoby, które nie
płacą za wywóz śmieci w ogóle, a jest
to około 20 proc. gospodarstw naszej gminy. Jak podkreśla prezes
PUK, jest to wielkość w miarę stała.
Osoby te co jakiś czas podpisują
umowy, nie płacą, PUK je po kilku
miesiącach wypowiada i tak w kółko.
Istnieje podejrzenie, że ich śmieci
trafiały do pojemników należących
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”. Kilka tygodni temu władze
spółdzielni podjęły decyzję o zamknięciu „zasieków”, w których
stoją pojemniki - specjalnymi bramkami. Klucze do nich dostali tylko lokatorzy bloków. - Ilość śmieci jakie
wywozimy teraz z tych pojemników
znacznie się zmniejszyła. Zastanawia mnie jednak, gdzie te śmieci
„wypłyną”?
Tak więc za śmieci zapłacimy
więcej i należy mieć tylko nadzieję,
że władze miasta podejmą decyzję,
która sprawi, że takie podwyżki nie
będą nas czekały z każdym nowym
rokiem.
(r)

Zap³acimy za
czworonogi?
(ŁOBEZ) Mieszkańcy Łobza i
okolicznych wiosek muszą liczyć się z
tym, że od przyszłego roku będą musieli zapłacić podatek za psa. Od dzisiaj sprawa ta będzie omawiana przez
radych na komisjach. Projekt, który
przedłoży burmistrz zakłada opłatę w
wysokości 35 złotych rocznie.
Na zwolnienia mogą liczyć emeryci
powyżej 65 roku życia – zwolnienie ma
dotyczyć jednego pieska oraz rolnicy –
ulga na dwa czworonogi.
Jak wyjaśnia burmistrz Ryszard
Sola, w Łobzie podobnie zresztą jak w
całej Polsce jest ogromny problem wałęsających się psów. Najczęściej mają
one właściciela, ale są to osoby na tyle
bezmyślne lub niefrasobliwe, że ich psy

po mieście biegają „luzem”. Jak duży to
problem, można w sprawdzić w Sanepidzie, gdzie rocznie wpływa kilkadziesiąt spraw dotyczących pogryzień. Niestety kilkakrotnie okazało się także, że
psy były niezaszczepione. Burmistrz
stwierdził, że sytuacje takie są niedopuszczalne i aby ich w przyszłości uniknąć konieczne jest tak zwane czipowanie psów. W przypadku złapania takiego wałęsającego się psa, przy pomocy
czytnika łatwo będzie ustalić jego
właściciela. To właśnie na zakup czipów i czytników do nich, mają być
przeznaczone pieniądze z „psiego podatku”. To czy zostanie on wprowadzony i ile będzie wynosił zależy teraz od radnych.
(r)
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Staruszek mia³ szczêœcie - nie zatru³ siê
i nie zgin¹³ od wybuchu

Wybuch gazu
zniszczy³ mieszkanie

(MIŁOGOSZCZ k. Reska) Do
groźnego wybuchu gazu doszło w
Miłogoszczy, w gminie Resko. W
wyniku wybuchu staruszek
mieszkający samotnie trafił z obrażeniami ciała do szpitala.
Krótko przed godz. 6.00 jedna z
mieszkanek Miłogoszczy powiadomiła dyżurnego KPP Łobez o
wybuchu w mieszkaniu sąsiada. Z
pierwszych relacji świadków wynikało, że doszło do wybuchu gazu w
parterowym budynku składającym
się z czterech lokali mieszkalnych.
Na miejscu funkcjonariusze z Posterunku Policji w Resku ustalili,
że do wybuchu doszło w lokalu zajmowanym przez samotnie mieszkającego 76-letniego mężczyznę.
Wybuch gazu był na tyle silny, że
wyburzył frontową ścianę budynku
i uszkodził pozostałe ściany pomieszczeń. Starszy mężczyzna z
obrażeniami ciała w postaci oparzeń
rąk, nóg i okolic twarzy został przetransportowany do szpitala w Gryficach. Osoby mieszkające w sąsiednich mieszkaniach nie odniosły żadnych obrażeń ciała.

Poszkodowany podał jak doszło
do wybuchu. Tuż po przebudzeniu
usłyszał ciche syczenie i poczuł
dziwny zapach. Wstając z łóżka
zapalił zapalniczkę, aby rozjaśnić
ciemności panujące w mieszkaniu i
chcąc ustalić przyczynę dziwnego
odgłosu. Od ognia zapalniczki doszło do zapłonu zgromadzonego w
mieszkaniu gazu ulatniającego się z
instalacji butli gazowej.
Pozostali mieszkańcy budynku, w którym doszło do wybuchu,
zgodnie z decyzją Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
wrócili do swoich mieszkań. Natomiast uszkodzenia spowodowane
w mieszkaniu poszkodowanego
mężczyzny stwarzają realne zagrożenie dla życia osób w nim
przebywających. Najprawdopodobniej po powrocie ze szpitala
będzie musiał zamieszkać w innym miejscu. Gdy byliśmy na
miejscu wybuchu, budynek był już
zabezpieczony. Mężczyzną będą
musieli zaopiekować się dorosłe
już dzieci, bo jak nam powiedział
sąsiad, staruszek coraz gorzej daje
sobie radę ze... starością.
(r)
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W SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” MIA£Y BYÆ ZMIANY...

Radca Jadwiga Hajdukiewicz sk³ada
w s¹dzie wyci¹g z nieistniej¹cego statutu
(ŁOBEZ) Pomimo zmiany na
stanowisku prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka” i kilku
delegatów na walne, w metodach
działania spółdzielni niewiele się
zmieniło. Świadczą o tym liczne sygnały z jej działalności. Nikt by jednak nie przypuszczał, że władze
spółdzielni mogłyby dopuścić się
przestępstwa, by osiągnąć dla siebie
korzystne rozstrzygnięcie w sądzie.
Zachodzi jednak podejrzenie, że
mogło do niego dojść.
Sprawa dotyczy zamierzchłej już
historii wyboru na prezesa pani Jolanty Wasielewskiej. Wybory odbyły się w
2005 roku. Ówczesna Rada Nadzorcza
na to stanowisko wybrała osobę z
Drawska Pomorskiego, właśnie ową
panią. Napisaliśmy wtedy po tym wyborze, że została ona wybrana niezgodnie z prawem, czyli obowiązującym statutem tejże spółdzielni.
Otóż w statucie był zapis, który
mówił, że prezesem może zostać osoba
będąca członkiem spółdzielni, którego
to warunku pani Wasielewska nie spełniała. Jej kandydatura powinna być
odrzucona z powodów formalnych, co
komisja konkursowa zrobiła w stosunku do innych kandydatów z Łobza.
Komisja nie tylko że nie zrobiła tego, ale
wybrała ją na to stanowisko.
Gdy napisaliśmy o tym, Rada Nadzorcza nabrała wody w usta, ale wyręczyło ich Stowarzyszenie Obrony Praw
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,
w którego imieniu pan Antoni Moroz
złożył pozew do sądu o złamaniu prawa.
Przypomnijmy, nową prezes wybrano w połowie sierpnia 2005 roku.
Od naszej publikacji i złożenia sprawy
w sądzie – wydawało by się prostej jak
drut – minęły dwa lata i jeszcze nie ma
wyznaczonej daty rozprawy, a po drodze działy się rzeczy dziwne.
Jak frywolnie w spółdzielni traktowano prawo, świadczyła wypowiedź
przewodniczącej ówczesnej Rady
Nadzorczej Teresy Smolich, która to
rada – jak jej nazwa wskazuje – na straży prawa stać powinna. Stwierdziła
ona, że zmieniono wymagania w ogłoszonym drugim konkursie, gdyż obawiano się, że miejscowi kandydaci nie
spełnią wymogów.
- Radczyni prawna to pilotowała i
nie miała zastrzeżeń. - mówiła wówczas. O tym, że radczyni znalazła takie
wyjście potwierdzał również członek
tej rady pan Zbigniew Pudełko.
Jak widać radczyni spółdzielni
dość dowolnie potraktowała statut.
Sprawa trafiła do sądu. I tu dziać się
zaczęły dziwne rzeczy.
Najpierw Sąd Okręgowy oddalił
pozew, twierdząc, że Stowarzysznie
nie jest stroną w sprawie. Po zażaleniu
Sąd Apelacyjny zwrócił sprawę do

ponownego rozpatrzenia. Sąd Okręgowy wydał wyrok ponownie oddalając powództwo i ponownie nawiązał
do tego, że Stowarzyszenie nie jest
stroną w tej sprawie. Od wyroku Stowarzyszenie wniosło apelację do Sądu
Apelacyjnego. Musiało je opłacić w
kwocie 30 zł. Pan Antoni Moroz dokonał takiej wpłaty w kasie Sądu w wyznaczonym terminie. Jakież było jego
zdziwienie, gdy otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego, w którym według właściwości należało złożyć apelację, że tenże Sąd odrzucił apelację,
gdyż została opłacona po terminie. W
postanowieniu czytam: „Opłata została bowiem wpłacona w dniu 17 sierpnia 2006 roku, podczas, gdy termin do

nione w terminie w sposób wymagany
apelacja podlegała odrzuceniu.”
Sęk w tym, że pan Moroz wpłacił
pieniądze 16 sierpnia, na co okazał
pokwitowanie, na którym jak byk widnieje data 16 sierpnia 2006 r. Wyjaśniając sprawę ze zdziwieniem stwierdził,
że w aktach sprawy nie ma jego pokwitowania, lecz znajduje się inne, z dnia
17 sierpnia 2006 r. W jego obecności
sąd próbował wyjaśnić tę zamianę dowodów wpłat, ale nie udało mu się
wyjaśnić, jak do zamiany doszło. Apelacja została uwzględniona. Od tamtej
pory minął rok.
Kolejne zdziwienie nastąpiło, gdy
Sąd Apelacyjny przysłał panu Morozowi odpowiedź radcy spółdzielni

U góry: Postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu apelacji z powodu opłacenia sprawy po terminie - 17 sierpnia 2006, obok dowód opłaty
z dnia 16 sierpnia 2006, który został podmieniony w sądzie.
Poniżej: Wyciąg z nieistniejącego statutu dostarczony do sądu.

jej uzupełnienia upływał powodowi z
dniem 16 sierpnia 2006 r. Skoro braki
formalne apelacji nie zostały uzupeł-

pani Hajdukiewicz na pozew Stowarzyszenia. Do pisma załączył kopię ze
statutu spółdzielni o Zarządzie z para-

grafem 43, w którym widnieje zapis
(pkt. 2): „Kandydat na Prezesa Zarządu nie musi być członkiem Spółdzielni
w momencie kandydowania (...)”.
- Nie przypominam sobie takiego
zapisu, więc sprawdziłem wszystkie
statuty i ich projekty obowiązujące od
roku 2001. W żadnym z nich nie było
cytowanego zdania. Wynika z tego, że
jest to świadome wprowadzanie w błąd
sądu i członków spółdzielni. - mówi
Antoni Moroz.
Że taki wyciąg ze statutu z takim
zapisem znajduje się w aktach, potwierdził nam rzecznik prasowy Sądu
Apelacyjnego sędzia Jaromin.
Zapytana o ten dokument, pod nieobecność prezes Wasielewskiej, członek zarządu pani Katarzyna Rzepkowska przewertowała złożone do sądu
dokumenty i przyznała, że taki dokument istnieje. Stwierdziła, że musiał to
być wyciąg z projektu statutu.
Dotarliśmy do projektu, który był
omawiany przed walnym, które odbyło
się 23 czerwca 2006 r., na którym zmieniono statut. Obowiązuje on do teraz. W
projekcie nie ma takiego zapisu, jaki
dostarczono do sądu. Nie ma go także w
uchwalonym wówczas i obowiązującym statucie. Skąd więc radca prawny
spółdzielni Jadwiga Hajdukiewicz
wzięła kartkę z tym zapisem i dlaczego
złożyła go w sądzie, poświadczając go
swoim podpisem i pieczęcią? Wydrukowała sobie z komputera? W ten sposób przecież można stworzyć setki projektów, o których nikt nie będzie wiedział. I dlaczego złożyła go w sądzie
wiedząc, że ten papier nie ma żadnego
znaczenia formalnego, gdyż dowodem
w tej sprawie wyłącznie może być statut
obowiązujący w chwili zaistniałego
zdarzenia, czyli wyboru prezesa. Pani
radca Hajdukiewicz nie pofatygowała
się oczywiście oznaczyć załączonej
kartki, że jest to projekt. Czy powie, że
zapomniała? Może uznała, że sąd przeoczy to i na podstawie zapisu z nieistniejącego statutu wyda wyrok?
- Przeglądałem akta sprawy i nie
znalazłem w nich żadnego statutu
spółdzielni, tylko tę kartkę, jako dokument pod numerem 74. To jakieś kpiny
z wymiaru sprawiedliwości i naszej
spółdzielni. Tu nie chodzi o to, by pani
Wasielewska nie była prezesem, tylko
by pani radca i Rada Nadzorcza przestrzegali prawa, czego wymaga się od
zwykłych członków. - dodaje pan
Moroz.
Sędzia Jaromin powiedział, że sprawa może zostać wyznaczona na koniec
listopada lub początek grudnia. Trzeba
mieć nadzieję, że Sąd Apelacyjny
oprócz wydania orzeczenia zajmie się
także tym kuriozalnym zdarzeniem, a
nawet ciągiem zdarzeń w tej sprawie w
dziejących się w samym sercu wymiaru
sprawiedliwości.
KAR
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Dzieje siê, oj, dzieje w SP1!
(ŁOBEZ) 3 września 2007 ruszyła w naszej szkole realizacja
projektu „Bliżej, lepiej, więcej” w
ramach programu Szkoła Równych Szans współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt daje uczniom możliwość uczestniczenia w pracach 20
kół zainteresowań m.in. kulturalnomedialne, teatralne, wokalne, taneczne, matematyczne, plastyczne,
językowe, szachowe. Tak wielki
wybór zajęć pozalekcyjnych umożliwia każdemu dziecku wybranie
czegoś dla siebie, każdy ma możliwość rozwijać swoje pasje, zamiłowania. Angażujemy nie tylko dzieci
zdolne, ale dajemy możliwość
uczestniczenia w nich dzieciom z
dysfunkcjami.
Umożliwiamy także wszystkim
uczniom naszej szkoły kontakt z
szeroko rozumianą kulturą, stąd
wyjazdy do teatru, kina, muzeów,
koncerty filharmonii. Wszystkie
wyjazdy są dla naszych uczniów
bezpłatne, podczas każdego zapewniamy każdemu dziecku obiad
Już 14 września uczniowie wyjechali na pierwszą wycieczkę do
Słowińskiego Parku Narodowego.
Podziwiali piękne widoki z latarni
morskiej w Czołpinie, zwiedzała
Muzeum Przyrody w Smołdzinie, a
na ruchomych wydmach w Łebie
czuli się jak na pustyni.
18 września grupa trzecioklasistów spędziła cały dzień w Szczecinie. W programie znalazł się spektakl w Pleciudze „Dzień dobry świnko” z lekcją teatralną, w ramach
której, dzieci zwiedziły kulisy teatru. Następnie obejrzały film w kinie Helios „I ty możesz zostać bohaterem” oraz zwiedziły salę projekcyjną.
Wiele przyjemności dostarczyły
dzieciom pierwsze wyjazdy na basen, które odbyły się 22 i 29 września. Z wyjazdów skorzystały głów-

nie dzieci mieszkające na wsi, gdyż
autokar przywoził i odwoził dzieci z
miejsca zamieszkania.
24 września rozpoczęliśmy cykl
spotkań z filharmonią, pierwszy
koncert nosił tytuł „Sekrety muzycznego świata”. Artyści w lekki i
przyjemny sposób wprowadzili
uczniów w świat muzyki poważnej.
Tego samego dnia grupa
uczniów z klas 4 i 5 podziwiała uroki Wolińskiego Parku Narodowego.
Wyjazd obfitował w atrakcje: rejs
statkiem po Zalewie Kamieńskim,
zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego i Rezerwatu Żubrów w Międzyzdrojach, wejście na wzgórze Gosań
i spacer nad Jeziorem Turkusowym.
Pierwszoklasiści odbyli swoją
pierwszą wspólną podróż do Szczecina 3 października. W teatrze Pleciuga obejrzeli „Bajkę o szczęściu”
i zapoznali się z pracą aktorów.
Kolejny wyjazd do Szczecina
miał miejsce 10 października, tym
razem uczniowie obejrzeli film
„Wojownicze żółwie Ninja”, spacerowali po Wałach Chrobrego i zwiedzili wystawę „Eureka”, na której
bawiąc się poznawali zjawiska fizyczne.
Nie tylko wyjazdy są atrakcją
bieżącego roku szkolnego. Liczne
koła, prowadzone w interesujący
sposób, przyciągają rzesze uczestników. Praca na zajęciach wre,
uczestnicy, pełni entuzjazmu przystępują do realizacji kolejnych zadań. Koło kulturalno-medialne udostępniło już pierwszy numer gazetki szkolnej „Sztubak”, którą otrzymali rodzice na zebraniu wrześniowym. Pozostałe koła przygotowują
się do konkursów lub do prezentacji
swego dorobku w zaplanowanym
czasie.
Gdyby godziny pracy szkoły
dały się rozciągnąć, zawsze znaleźliby się chętni do pracy w licznych
kołach. Szkoła kipi entuzjazmem.
Ilona Osieczko
Ewa Górny
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

Q Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

Q Wydzierżawie halę 180 mkw w
Wysiedlu, wszystkie media, plac
utwardzony, dozór całodobowy. Tel.
602 580 653

Q Sprzedam mieszkanie w Łobzie.
Tel. 500 800 700.
Q Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Łobzie na dłuższy
okres. Tel. 505 963 166.

Gryfice
Q Sprzedam mieszkanie własnościowe dwupokojowe w Gryficach w
centrum miasta 86 mkw. Cena 220
tys zł. Tel. 501 141 136 lub 091 384
33 19 po godzinie 18.
Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę
z rozliczeniem lub kupię kawalerkę (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

NAUKA
Q Łobez Korepetycje - szkoła
podstawowa pełen zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szkoła średnia, przedmioty humanistyczne i język niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

MOTORYZACJA

Region

Q Poszukuje do wynajęcia lokalu
handlowego w Węgorzynie. Tel 667
111 449.
Q Sprzedam barak 20 mkw. stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

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

£obez

US£UGI

£obez

Q Sprzedam działkę handlowomieszkaniową 535 mkw. w Węgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Q Krzewy żywopłotowe - ligustr,
dereń, tawua, forsycja, pigwowiec.
Łobez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.

Gryfice

Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

Q Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.

Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Drawsko Pom.
Q Wezmę w dzierżawę dom lub
gospodarstwo z możliwością odkupienia - Drawsko lub okolicę. Tel.
501 126 109.

Region

PRACA

Q Firma „Trójka” w Węgorzynie zatrudni kierowców z kategorią C+E
Tel. 601 930 220.

INNE

Q Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). Łobez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

Q Firma transportowo-handlowa
„Andreas” w Łobzie poszukuje kierowcy kat. C.E. Tel 502 079 240.

To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

Q Kupię antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

Q Sprzedam dom w Karnicach nowy do zamieszkania, 200 mkw.
na działce o pow 600 mkw., 5 pokojów, kuchnia, 2 łazienki. Tel. 0 667
677 798.

Q Zatrudnię fryzjera damskiego lub
damsko-męskiego, mile widziane
doświadczenie, zapewniamy profesjonalne szkolenia. Tel. 600 494
903 po 18.

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich

Q Zamienie dom 180 mkw. na mniejszy o połowę w Łobzie. Tel. 091 397
45 06.

Q Sprzedam 2 mało używane komplety opon na gwarancji (zimowe i
letnie) o profilu 195 65 R15. Cena
kompletu 720 zł. Tel. 0 605 522 340.

£obez

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

Q Domy od 40 tys. zł, technologia
amerykańska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

Reklama

Tel./fax
091
3973730

QSprzedam dachówkę cementową
używaną. Cena 50 gr za sztukę.
Tel. 607 247 518.
Q Koszenie traw - Łobez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoń tel. 601 344 186.
Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel. 502 649 119.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670

Gryfice
QElektryk z uprawnieniami przystąpi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
QSprzedam pasiekę minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.
Q Łobez Obiekt komercyjny - idealny pod działalność i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
działki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

Q Sprzątanie biur i mieszkań - tel.
0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Œwidwin
QTłumacz przysięgły - francuski
Tel. 694 667 941.
QZespół muzyczny; tel. 512 138 741

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

ROZMAITOŒCI

Str
Str.. 12

Gimnazjaliœci
g³osuj¹

(RESKO) W dniu 22 października 2007r. w Gimnazjum w Resku przeprowadzono wybory do
Sejmu. Uczniowie reskiego gimnazjum głosowali w lokalu wyborczym w szkole na partię polityczną zgłoszoną przez Okręgową Komisje Wyborczą w ojewództwie zachodniopomorskim.
W czasie trwającej ponad miesiąc kampanii wyborczej uczniowie
zbierali informacje na temat programów partii ubiegającej się o wejście
do Sejmu.
W wyborach wzięło udział 268
uczniów tj. 81,95%. Oddano 265 głosów ważnych. Najwięcej głosów uzy-

REKLAMA

skała Platforma Obywatelska 56,2%.
Do sejmu weszliby również: Prawo i
Sprawiedliwość - 16,6%, Liga Polskich Rodzin - 7,1%, Samoobrona 6,7%, Lewica i Demokraci - 6,7%.
Poza progiem wyborczym znalazły
się: Polska Partia Pracy - 3,4% i Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,3%.
Zdobyte w czasie próbnych wyborów doświadczenie pozwoli
uczniom w przyszłości aktywnie
uczestniczyć w życiu politycznym
państwa.
Przewodnicząca
Szkolnej Komisji Wyborczej
Sandra Marciniuk klasa III D

tygodnik łobeski 23.10.2007 r.

Sztafeta dziewcz¹t z Dobrej
na siódmym miejscu
w województwie

W dniu 18.10.2007 r. w Tychowie
odbyły się Finały Wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych. Rozgrywano biegi w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach wystartowała, jako zwycięzca zawodów powiatowych sztafeta dziewcząt ze szkoły
podstawowej w Dobrej. W biegu szkół
podstawowych dziewcząt wystartowało 21 zespołów, mistrzowie poszczególnych powiatów. W swoim , mocno

obsadzonym biegu zespół dziewcząt
osiągnął bardzo dobry wynik , zajmując
VII miejsce. Skład zespołu: Magdalena
Gromadzka, Nicol Radzikowska, Dagmara Witkowska, Małgorzata Doroszko, Agata Madajczyk Paulina Zachciał,
Daria Bacza, Ewa Dubaj, Katarzyna
Kubacka, Dagmara Szymanek. Martyna Kubacka. Przed zawodniczkami start
w biegach Mili Goleniowskiej i zasłużony odpoczynek.
Szkoła podstawowa w Dobrej

DZIA£AMY!
Liceum Ogólnokształcące im.
K.K.Baczyńskiego przy Zespół Szkół
w Resku, po raz kolejny brało udział w
programie “Młodzi głosują”. Akcja jest
przeprowadzana w naszej szkole cyklicznie, według kalendarza wyborczego od 2002 roku. Do realizacji zadań
zachęciłam uczennice klasy II a i b:
Iwonkę Seńko, która została przewodniczącą szkolnej komisji wyborczej,
oraz jej koleżanki, które tworzyły
szkolną komisję wyborczą, mianowicie: Magda Kurszewska, Marta Podemska i Sylwia Antonowicz. Wspólnie z
nimi ułożyłam plan akcji, potem wprowadzałyśmy go w życie. To one czuwały nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem przygotowań i wyborów.
Rozpoczęło się skromnie – od przygotowania gazetek informacyjnych,
dzięki którym uczniowie mogli zapoznać się z programami wyborczymi
wszystkich partii politycznych oraz
dowiedzieć się w skrócie o tym, jaką
formę mają prawdziwe wybory. Poza
tym w całej szkole pojawiły się hasła
zachęcające do udziału w zbliżających
się wyborach.
Oto przykłady kilku z nich:
- zacznij głosować, przestań krytykować!
- kartka to potężna broń!
- myślę, więc głosuję!
-głosuję, więc jestem!
-głosuj zamiast emigrować!
- ja dziś rządzę! Głosuję!”.
- Polska to ojczyzna Twoja, więc
zagłosuj mordo ty moja!
Kolejnym krokiem były lekcje
WOS-u specjalnie ukierunkowane w
stronę zbliżających się wyborów. Tutaj
uczniowie mogli zadawać pytania i dowiadywać się dokładnie o tym, jak przebiega głosowanie, jak głosować na kan-

dydata do sejmu i senatu, podejmowaliśmy dyskusje na temat sensu uczestnictwa w wyborach. Można powiedzieć, że w ten sposób przeprowadziliśmy wewnętrzną kampanię młodych na
rzecz wysokiej frekwencji.
W tym czasie uczennice przygotowywały również oprawę szkolnych wyborów, przygotowano sale, w której
miała być zorganizowana akcja, ustaliły listę uprawnionych do głosowania
uczniów, wydrukowały arkusz do głosowania…i w końcu się zaczęło.
18 października ruszyła ostatnia
część akcji w naszej szkole – wybory.
Przez cały dzień , na każdej przerwie
uczniowie szkoły mogli oddać głos na
wybraną przez siebie partię.
Po głosowaniu szkolna komisja wyborcza dokonała przeliczenia wszystkich głosów a następnie wyniki zostały
przekazane do CEO. Na gazetce zostały
zaprezentowane wyniki szkolnego głosowania. Na bieżąco akcję dokumentował fotograficznie Szymona Deuter,
posiadamy więc obszerny zbiór materiałów dokumentujących zarówno wybory jak i przygotowania do nich.
Wszelkie działania profrekwencyjne
oraz własny, świadomy wybór uczniów
naszej szkoły dały rezultatw postaci
50,2 % głosujących.
Mam nadzieję, że akcja zachęciła
pełnoletnich uczniów naszej szkoły do
podjęcia inicjatywy obywatelskiej, jaką
było wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych 21 października. Przekonamy się już wkrótce.
Przedsięwzięcie okazało się niezłą
lekcją demokracji, a uczniowie wywiązali się ze swojego “dorosłego” obowiązku obywatelskiego.
Koordynator przedsięwzięcia
Agata Popielarz

tygodnik łobeski 23.10.2007 r.
Ranking strzelców
powiatu łobeskiego

Z Wêgorzyna dochodz¹
niepokoj¹ce wieœci
W tej kolejce nie było większych niespodzianek, chociaż za
taką można uznać porażkę Radovii
na własnym boisku z Dąbrovią, która o jeden punkt wyprzedzała Radovię. Był to więc ważny dla radowian mecz, by odbić się z przedostatniego miejsca. Niestety, Radovia nawet z tej szansy nie skorzystała. Można więc zapytać – jak nie
z Dąbrovią, to z kim Radovia może
wygrać? Chociaż po zwycięstwie
Dąbrovii nad Spartą i teraz nad
Radovią okaże się, ze zespół ze
Starej Dąbrowy będzie czarnym
koniem wiosennych rozgrywek. A
wszystko to po zmianach prezesa i
trenera w tym klubie. Sparta zremisowała z GOK i powiększyła dystans do lidera – Iskierki Śmierdnica o 4 punkty. Z klubu w Węgorzynie dochodzą niepokojące wieści o
pogłębiającym się kryzysie już nie
tylko piłkarskim, ale i personalnym.
Wydaje się, że pomysł na supergrupę spalił się tak szybko, jak
powstał. A wydawało się, że realizują go doświadczeni ludzie, znający meandry i zasady piłkarskiego
chowu. Mówi się, że facetów mogą
podzielić kobiety i pieniądze. W tym
przypadku poszło chyba o to drugie. Więc – nic nowego, jak zwykle,
tylko nikt się nie spodziewał, że to
będzie tak szybko.
W rankingu witamy wreszcie
Emilina Kamińskiego z Sarmaty,
który po dobrym ubiegłorocznym
sezonie strzelił w tym dopiero
pierwszą bramkę. Także Igora Drapikowskiego z Radovii. Powodzenia w sobotniej kolejce.
STRZELCY
13 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata), Wojtek Kliś (Sparta)
10 bramek - Marek Gradus (Mewa)
7 bramek - Damian Padziński (Sarmata)
5 bramek - Łukasz Grygiel (Mewa),
Emil Pilichowski (Radovia)
4 bramki - Krzysztof Kieruzel (Sarmata), Krzysztof Gwóźdź, Paweł
Samal (Sparta)
3 bramki - Mirosław Pietrowski
(Mewa), Piotr Grochulski, Artur
Samal (Sparta) Kamil Kacprzak,
Kamil Iwachniuk (Światowid), Jacek Talarowski (Radovia), Dawid
Dudek (Sarmata)
2 bramki - Dariusz Kęsy, Mariusz
Błaszczyk, Daniel Romańczyk,
Krzysztof Kopka (Mewa), Łukasz
Olechnowicz (Sarmata), Paweł
Wielgus, Grzegorz Momot (Światowid), Mateusz Rylling, Marek
Drożdżewski (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Sideł, Daniel Romańczyk
(Sparta), Norbert Harasiemowicz,
Marcin Pawłowski, Klaudiusz Wasiak (Mewa), Michał Koba, Łukasz
Brona, Sylwester Michałowski,
Łukasz Zielonka, Piotr Kulczyński,
Marcin Grzywacz (Światowid), Tomasz Kmieć, Igor Drapikowski (Radovia), Emilian Kamiński (Sarmata).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
34 bramki - Sparta
30 bramek - Sarmata
27 bramki - Mewa
16 bramek – Światowid,
Radovia

SPORT
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Sarmata wygrywa z Fagusem

Fagus Kolbacz – Sarmata Dobra 0:3 (0:1)

Po przykrych doświadczeniach z historii, kiedy to Sarmata bardzo często tracił ważne
punkty z drużynami znajdującymi sie w dole
tabeli kibice z niepokojem czekali na wynik
niedzielnego wyjazdu do zajmującego ostatnia pozycje Fagusa Kołbacz.
Początek meczu jakby potwierdzał te regule, gdyż to gospodarze wypracowali sobie
klarowniejsze sytuacje na strzelenie bramek ( z tego trzy sytuacje sam na sam), i tylko bardzo
dobra gra bramkarza Sarmaty
Damiana Brodowicza sprawiła,
że gospodarzom nie udało sie ich
strzelić. Co nie udało sie gospodarzom udało sie Sarmacie w
45', Emilian Kamiński pięknym
strzałem z narożnika pola karne-

go przelobował bramkarza Fagusa i uzyskał dla Sarmaty prowadzenie 1:0. W drugiej połowie optyczna przewagę w polu
osiągnął zespól Fagusa, jednak
grający z kontry Sarmata stwarzał grozniejsze sytuacje pod
bramka drużyny z Kołbacza i w
65’ po akcji lewą stroną boiska
Łukasz Olechnowicz wrzuca
półgórną piłkę na 10 metr tam
dobiega do niej Dawid Dudek i
technicznym strzałem podwyż-

D¹brovia
obudzi³a siê,
Radovia nie
RADOVIA Radowo Ma³e – D¥BROVIA Stara D¹browa 2:3 (1:1)
Radovia: Czekała - Krakus (46' Drapikowski), Kulik,
Pilichowski, Stosio, Wojnarowski, Drożdżewski,
Bednarek, Rylling, Talarowski, Chiloński.
Bramki: Drapikowski, Drożdżewski.
Dąbrowia po zmianie zarządu i
trenera zaczęła zdobywać punkty.
Najpierw wygrała wysoko ze Spartą
Węgorzyno, a teraz potwierdziła
zmiany, jakie zaszły w zespole wygrywając w Radowie.
Radovia na początku była zdecydowanie lepszym zespołem i to
zaowocowało bramką dla nich. Jednak do przerwy sytuacji sam na sam
nie wykorzystali Rylling, Kmieć i
Kulik, co zemściło się i przyjezdni
zdołali wyrównać przed przerwą.
Po przerwie drużyna gospodarzy przeważała, lecz nie zdołała
objąć prowadzenia, uczynili to
jednak goście, po zamieszaniu w
polu bramkowym i błędzie bramkarza Radovii. Goście poszli za
ciosem i zdołali podwyższyć wynik na 3:1 po strzale życia zawodnika Dąbrovii. W 75 min. rzut karny pewnie na bramkę zamienia
Drożdżewski, ale ten wynik
utrzymuje się do końca meczu.
Brak szczęścia i dużo niewyko-

rzystanych sytuacji zemściły się i
Radovia spotkanie do wygrania,
przegrywa.
(r)

sza wynik spotkania na 0 - 2. W
67’ Damian Padziński zdobywa
kolejną bramkę i ustala wynik
spotkania. Sarmata przełamał
złą passę wygrywając z ostatnią
drużyną 3 – 0 i awansował z powrotem na 3 miejsce w tabeli.
Sklad Sarmaty: Brodowicz, Mikołowski, Jaszczuk, Pacelt, Surma (Grzelak), Kieruzel (Skrobiński), Dzierbicki, Bonifrowski, Olechnowicz, E. Kamiński
(Dudek), Padziński oraz M. Kamiński,
Gudelajski.
Bramki dla Sarmaty: E. Kamiński 45’, Dudek 65’ i Padziński
67’.
Juniorzy Sarmaty wygrali z
Fagusem Kołbacz 2:0. 2 bramki
dla juniorów Sarmaty zdobył
Bagiński.
Masovia Maszewo - Zorza Dobrzany 2:1, Mewa Resko-Jantar Dziwnów
1:1, Promień Mosty - Światowid Łobez
3:1, Radovia Radowo Małe - Dąbrovia
Stara Dąbrowa 2:3, Sparta Węgorzyno
- GOK Ehrle Polska Dobra Szczec. 1:1,
Vielgovia Szczecin-Wicher Brojce 3:0,
Iskierka Śmierdnica - Korona Stuchowo 8:3, Fagus Kołbacz - Sarmata Dobra 0:3
1. Iskierka Śmierdnica 31
2. Sparta Węgorzyno 27
3. Sarmata Dobra
25
4. GOK Ehrle Polska 24
5. Masovia Maszewo 24
6. Mewa Resko
19
7. Vielgovia Szczecin 19
8. Promień Mosty
19
9. Jantar Dziwnów
18
10. Korona Stuchowo 17
11. Zorza Dobrzany 13
12. Dąbrovia Stara
13
13. Światowid Łobez 12
14. Wicher Brojce
11
15. Radovia Radowo 9
16. Fagus Kołbacz
8

40-12
33-16
30-16
30-11
16-12
27-27
21-15
23-19
11-24
18-28
11-23
15-21
17-20
11-24
16-31
15-35

GRANIE W PLANIE
27 październik 2007 r. – sobota:
14:00 GOK Ehrle Polska Dobra Szczec. - Radovia Radowo Małe
14:00 Światowid Łobez - Sparta Węgorzyno
14:00 Masovia Maszewo - Vielgovia Szczecin
14:30 Wicher Brojce - Mewa Resko
15:00 Zorza Dobrzany - Sarmata Dobra.
28 październik 2007 r. - niedziela
13:30 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Iskierka Śmierdnica
14:00 Korona Stuchowo - Fagus Kołbacz
15:00 Jantar Dziwnów - Promień Mosty

Uchwałą Zarządu
Okręgu PZW w
Szczecinie z dniem
01.01.2008 r. zwiększono wymiar
ochronny okonia na 17 cm oraz
pstrąga potokowego na 35 cm, dla
przypomnienia wielkość ochronna płoci wynosi 15 cm. Zmniej-

szono limit połowowy pstrąga do
2 sztuk plus 1 lipień, lipienia do 2
sztuk plus 1 pstrąg. Wzrosła także od 2008 r. opłata za wędkowanie – wody górskie o 10,00 zł a
także opłatę członkowską o 1,00
zł. Więcej informacji w siedzibach Kół.
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Tañczyliœmy w Ducherow

(RESKO) 30 września zespół taneczny „Spektrum” pod opieką
pani Renaty Czerwińskiej wyjechał
do zaprzyjaźnionego z naszym miastem i szkołą Ducherow. Partnerska
współpraca Reska i Ducherow trwa
od 1986 roku i przyczyniła się realizacji wielu interesujących, dla obu
stron, projektów.
Aby wziąć udział w obchodach
700-lecia powstania tej pięknej miejscowości, zespół już wiele tygodni
wcześniej rozpoczął przygotowania:
ustalono repertuar, przygotowano
stroje, a potem już próby…. i próby…
W drodze do Ducherow towarzyszył nam niepokój i obawa o to, jak
zostanie przyjęty nasz występ. Jednak
po przyjeździe na każdym kroku spotykaliśmy się z dowodami ogromnej
sympatii, co było dla nas bardzo ważne i miłe. Od razu poczułyśmy się raźniej i bardzo nam zależało na jak najlepszym występie. Gospodarze przygotowali dla nas szereg atrakcji: wycieczkę do wspaniałego zoo w Ucermunde, zwiedzanie nowoczesnej
szkoły( na zajęciach technicznych
uczniowie szyją, pieką i gotują!),
obejrzenie wystawy poświęconej
mieszkańcom Ducherow: ich pracy,
zainteresowaniom, sposobom spędzania wolnego czasu. Zaskoczyło nas, że
tak mała miejscowość ( połowę mniejsza od Reska) może poszczycić się
wieloma osiągnięciami.
Drugiego dnia występowałyśmy w
pięknej hali sportowej. Z wielką tremą
i zdenerwowaniem rozpoczęłyśmy
pierwszy taniec. Jednak oklaski dodały nam pewności siebie. Na zakończenie publiczność wstała z miejsc! To

REKLAMA

było naprawdę niesamowite! A potem
podziękowania, miłe komentarze i …
niestety pożegnanie. Trzeba wracać
do domu.
Cieszymy się, że za granicą, w
zaprzyjaźnionym Ducherow pamiętają o Resku, o naszej szkole. Ten
wyjazd był dowodem, że integracja
Europy jest faktem, a Niemcy potrafią
docenić pracę i ogromny wysiłek włożony w przygotowanie występu. (szk)

POLICJA

tygodnik łobeski 23.10.2007 r.
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ZNOWU WYPADEK

UBRA£ SIÊ
(ŁOBEZ) 15 bm. nieznany sprawca,
po uprzednim wybiciu szyby wystawowej w sklepie przy ul. Niepodległości,
dokonał kradzieży odzieży na sumę 35
złotych, czym działał na szkodę Anny K.

ZAGRANIC¥ TE¯ KRADN¥
TABLICE

wpłaty pieniędzy na podane konto do dnia
dzisiejszego nie otrzymała łóżeczka.
(ŁOSOŚNICA) 17.09.br. o godz.
8:00 w Łosośnicy, Bartosz P. (zam. pow.
łobeski) na aukcji internetowej Allegro
zakupił za sumę 295 zł telefon komórkowy Sony Ericson od Dawida C. (zam.
pow. łańcucki). Pomimo wpłaty pieniędzy na podane konto do dnia dzisiejszego nie otrzymał telefonu.

ALE COFKA

(BELGIA) 15 bm. Leszek J. (pow.
łobeski) zgłosił, że w nocy z 27 na
28.08.2007r. w miejscowości HERK
DE STAD w Belgii nieznany sprawca
dokonał kradzieży z jego samochodu
osobowego marki Opel Astra dwóch
tablic rejestracyjnych powodując straty
w wartości 170 zł.

(ŁOBEZ) 17 bm. o godz.16.35 w
Łobzie, na ul. Kościelnej, Anna K.
(zam. pow. łobeski) kierując samochodem osobowym VW Golf podczas wykonywania manewru cofania na parkingu uderzyła w prawidłowo jadący samochód osobowy uszkadzając pojazd.

BÊDZIE SIA£, CZY PÊDZI£?

(RESKO) 17 bm. o godz. 7:00 w Resku, przy ul. J. Narodowej, w sklepie Lewiatan nieznany sprawca z kieszeni kurtki
dokonał kradzieży telefonu komórkowego
Samsung SGHX 510 wartości 200 zł,
czym działał na szkodę Wioletty K.

(BORKOWO WLK.) W okresie
od 1 do 24.09.2007 r. w Borkowie Wielkim nieznany sprawca z otwartego pomieszczenia magazynu dokonał kradzieży 300 kg rzepaku oraz 500 kg
owsa, powodując straty w wysokości
645 zł na szkodę Szczecińskiej Centrali
Nasiennej Spółka z o.o.

ZABILI SARENKÊ
(ŁOBEZ) 16 bm. o godz. 12.00 w
Łobzie, na terenie ogródków działkowych “Dalno II” Krystyna J. (pow. łobeski), działając wspólnie i w porozumieniu z Bogdanem K. (pow. łobeski) dokonali skłusowania sarny wartości
2.000 zł na szkodę Nadleśnictwa w
Łobzie. Sprawcy zostali zatrzymani.

TRZEJ W MARKECIE
(ŁOBEZ) 16 bm. ok. godz.14.30 w
Łobzie, w sklepie TESCO, trzej nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży
różnych artykułów o wartości łącznej
408 zł działając na szkodę tej firmy.

OSZUSTWO
(ŁOBEZ) 9 bm. o godz. 15:00 w
Łobzie Marek D. na aukcji internetowej Allegro zakupił za sumę 230 zł
kartę pamięci do aparatu fotograficznego od osoby podającej się za Mariusza Z. Pomimo wpłaty pieniędzy na
podane konto do dnia dzisiejszego nie
otrzymał karty pamięci.
(ŁOBEZ) 26 bm. o godz. 15:00 w
Łobzie, Karolina M., na aukcji internetowej Allegro zakupiła za sumę 130 zł
łóżeczko dziecięce Fisher Price od Justyny Z. (zam. pow. piekarski ). Pomimo
REKLAMA

KOMÓRKOWIEC

WIÓZ£ TRAWKÊ
(RESKO) 17 bm. o godz. 22.55 w
Resku Bartosz M. (zam. R. pow. łobeski)
kierował samochodem osobowym Opel
Astra znajdując się w stanie po użyciu
środka odurzającego. Podczas kontroli
osobistej kierowcy ujawniono woreczek
z zawartością środka odurzającego.

ZATRZYMANA ZA AMFÊ
(RESKO) 19 bm. w Resku Marta T.
(zam. pow. łobeski) posiadała 20 g
amfetaminy. Został zatrzymana i osadzona w PdOZ.

WBREW ZAKAZOWI
(RESKO) 19 bm. na drodze Resko
- Starogard Józef L. (zam. pow. łobeski)
kierował rowerem wbrew sądowemu
zakazowi. Ponadto znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu (0,22 mg/l).

Z£OMIARZE?
(RESKO) W okresie 8-13 bm., w
godz. 7:00 – 15:00 w Resku Zenon S.
(bez stałego miejsca zamieszkania)
oraz Tadeusz M. (zam. pow. łobeski),
po uprzednim odgięciu blachy z
drzwi garażu, dokonali kradzieży
pralki wirnikowej, wózka ręcznego,
kluczy ślusarskich, garnka aluminiowego. Straty w kwocie 500 zł na
szkodę Henryka J. Sprawcy zostali
zatrzymani.

(łobez) 20 bm. o godz. 13.50 w
Łobzie, na ul. Niepodległości, obywatel
Niemiec kierując samochodem marki
Audi 80 na skrzyżowaniu z ul. Segala nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy samochodu
marki Nissan Micra w wyniku czego
doszło do zderzenia się obu pojazdów.

ZEMŒCI£ SIÊ NA AUCIE?
(RESKO) W nocy z 19 na 20 bm.,
w godz. 22:00 - 7:30 nieznany sprawca
wszedł na teren posesji w Resku ul.
Aleja Wolności i uszkodził samochód
osobowy Ford Country poprzez zarysowanie lakieru, urwanie lusterka i przebicie czterech opon powodując straty w
kwocie 7000 zł.

BEZ AKUMULATORA NIE
POJEDZIE
(SIELSKO) W nocy z 19 na 20 bm. w
Sielsku, gm. Węgorzyno, nieznany sprawca dokonał kradzieży dwóch akumulatorów od ciągnika stojącego na posesji, powodując straty w wysokości 374 złotych.

ZABI£ BYKA
(GARDZIN) 20 bm. strażnik leśny
powiadomił, że nieznany sprawca dokonał za pomocą broni palnej kłusownictwa zwierzyny leśnej (byka o wadze
ok. 100 kg) w rejonie miejscowości
Gardzin, powodując straty w wysokości 1,100 złotych , czym działał na szkodę Nadleśnictwo Łobez.

Okruchy pamiêci

Zmarł ks.
Zdzisław
Peszkowski,
opiekun
rodzin
katyńskich
W minioną sobotę w łobeskim
Klubie Nauczyciela spotkało się ponad trzydzieści osób, które zaprosił
pan Czesław Szawiel na spotkanie z
osobą śp. ks. prałata Zdzisława
Peszkowskiego. Szawiel, który
bywał u księdza Peszkowskiego
mówił o nim i jego roli w ujawnianiu
prawdy o Katyniu. Kilka osób podzieliło się swoimi wspomnieniami
o tym, jak i od kogo dowiedzieli się
o Katyniu. Za tydzień i my podzielimy się z naszymi czytelnikami
tymi wspomnieniami. KAR

NIELETNI JU¯ KRADN¥
(MIESZEWO) 21 bm. w godz. 14:00
– 16:40 w Mieszewie, na terenie Zakładu
Produkcji Rolnej DIAGRO, troje nieletnich w wieku od 11 do 13 lat po uprzednim
odgięciu zasuwy drzwi warsztatu oraz
zdemontowaniu blachy poszycia dachu
magazynu, dokonali kradzieży 3 gaśnic,
chłodnicy ciągnika rolniczego, 9 szt. zaworów parowych, 5 szt. obejm aluminiowych, 3 wałki mosiężne, pistolet pneumatyczny do odkręcania kół. Straty w kwocie
2 750 zł na szkodę PPRS DIAGRO.

Wyrok
Sygn. akt II K 513/07 Ds. 791/07/Sp
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 04 października 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:
SSR Sława Miszel, Protokolant: Emilia Olas. Z udziałem asesora Prokuratury
Rejonowej Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 04.10.2007 r. sprawy

Haliny Witkowskiej,

z d. Jarocka, c. Władysława i Marty z d. Gołębiowska, ur. 23 listopada 1951
r.; oskarżonej o to, że: w dniu 18 czerwca 2007 r. ok. godziny 17.50 prowadziła
na drodze publicznej w miejscowości Suliszewic, gm. Łobez, rower, znajdując
się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 1,04 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżoną Halinę Witkowską uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza jej karę
6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Łobzie w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonej zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od opłaty w sprawie.
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KRZYŻÓWKA 41

NIE CHOWAJ SIĘ
PRZED SYLWIĄ

HUMOR
TYGODNIA
Pacjent wchodzi
do gabinetu, a lekarz:

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 41 brzmiało:
„Jesienna etiuda”
Poprawne rozwiązanie nadesłali: Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Mirosława Bednarczyk (Łobez), Dorota Targosz
(Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Karolina Płocka (Łobez), Szylinowicz Maria
(Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Mirosława Bednarczyk z Łobza.

Gratulujemy.

- Proszę stanąć przy oknie
i wytknąć język.
- Ale dlaczego?
- Aaa... Bo nie lubię tej
kobiety, co mieszka naprzeciwko

