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Statut „Jutrzenki” musi byæ rzetelnie przygotowany
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BENEFIS
ZBIGNIEWA
HARBUZA
Pan Zbigniew Harbuz urodzi³ siê w Brze¿anach, kilkunastotysiêcznym miasteczku powiatowym, na Podolu, w województwie tarnopolskim. Mieœci³a siê tu siedziba znamienitego rodu
magnackiego Sieniawskich. Ich przodek, hetman wielki koronny
by³ zastêpc¹ króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem.
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Co to za rz¹d? - nikt nie pyta

Kazimierz Rynkiewicz

Rozpocznê dowcipem, który kr¹¿y
w internecie; szef TVN24 mówi do
dziennikarzy – przez dwa lata krytykowaliœmy rz¹d, a¿ to sta³o siê nudne, wiêc
dla odmiany przez nastêpne dwa lata
bêdziemy krytykowaæ opozycjê.
Ten dowcip celnie oddaje panuj¹c¹
w mediach atmosferê; dwa lata totalnej
krytyki rz¹du Kaczyñskiego, zmieni³
siê rz¹d, nasta³ Tusk, a tu dalej panuje
krytyka Kaczyñskiego, jakby nowego
rz¹du nie by³o, jakby nie by³o tematów
z nim zwi¹zanych. Cisza.
Co prawda na jeden dzieñ przytrafi³a siê wygrana reprezentacji Polski w
meczu z Belgi¹, ale takie coœ zdarza siê
raz na pó³ roku. No, chyba ¿e Jan Olszewski czêœciej bêdzie wywozi³ tajne
akta z budynków rz¹dowych, to bêdzie
o czym pisaæ i gadaæ. No, jeszcze na
dok³adkê nowi TW, ale i to ju¿ sta³o siê
nudne i nikogo nie rajcuje. Nieuchronnie wiêc zbli¿a siê czas, ¿e jednak nowym rz¹dem trzeba bêdzie siê zaj¹æ.
Postawiæ mu pytania.
Na przyk³ad o to, kim jest minister
finansów i co zamierza zrobiæ w Polsce,
z Polsk¹. Bo przecie¿ jak d³ugo mo¿na
zbywaæ milczeniem fakt, ¿e facet nie
posiada NIP-u i PESEL-u. Albo taki, ¿e

jak doradza³ T. Mazowieckiemu, to p³aci³ mu inny rz¹d. Albo takie pytanie –
jak zamierza œci¹gaæ podatki od Polaków, skoro sam ich nigdy w Polsce nie
p³aci³? A choæby i najprostsze – kim jest
minister finansów pan Jacek Rostowski
vel Jan Anthony Vincent Rostowski,
cz³owiek z podwójnym obywatelstwem, polskim i brytyjskim? Sk¹d
nagle pojawi³ siê w rz¹dzie i co chce
zrobiæ z naszymi finansami? Albo i takie – czy nadal upiera siê przy jak najszybszej zamianie z³otówki na euro, o
czym przekonywa³ jeszcze przed naszym wejœciem do UE?
To podstawowe pytania, jakie powinni zadaæ dziennikarze przed i –
ewentualnie – po powo³aniu przez
Donalda Tuska nowego rz¹du. Te pytania gazety powinny wybiæ na czo³ówkach, ale nie zrobi³y tego, jakby
nagle straci³y zainteresowanie nowym rz¹dem, tym, kto bêdzie nami
rz¹dzi³ przez cztery lata. A przecie¿ to
nie tak, ¿e nie potrafi¹. Pamiêtamy
wszyscy, jak potrafi³y byæ dociekliwe
choæby w sprawie Andrzeja Leppera.
Wywlok³y na wierzch wszystko,
w³¹cznie z tym co je, czym jeŸdzi, co
roœnie mu na polu, z kim œpi i ¿e wokó³
jego budowy rosn¹ chwasty.
A pamiêtacie tych dziennikarzy,
którzy przebierali siê za ministrów i
jechali do jakiegoœ burmistrza dalekiego miasteczka, by wykazaæ, jak œlepo
s³uchaj¹ w³adzy, albo robili prowokacjê
dzwoni¹c do ministra, by podstawi³ limuzynê dla ojca Rydzyka, albo czaili siê
za krzakami, by zrobiæ fotkê, jak pos³owie Samoobrony wynosz¹ z restauracji

flaszki w siatkach, albo jak ktoœ tam
wozi ¿onê s³u¿bowym autem itp. itd.
I nagle tych dziennikarzy nie ma
przy najwa¿niejszym wydarzeniu w
kraju - powo³aniu rz¹du. Nie dopytuj¹,
nie sprawdzaj¹, nie wêsz¹. Z dziennikarskiego punktu widzenia minister
bez NIP i PESEL, op³acany przez inny
rz¹d, nie p³ac¹cy podatków w Polsce to
nie lada gratka. A tu cisza.
A minister sprawiedliwoœci prof.
Zbigniew Æwi¹kalski – nastêpny as Tuska? Æwi¹kalski by³ jako prawnik zaanga¿owany aktywnie w obronê ludzi,
przeciwko którym Ziobro wytoczy³
najciê¿sze armaty. To on jest obroñc¹
Henryka Stok³osy ukrywaj¹cego siê
przed wymiarem sprawiedliwoœci. Na
proœbê mecenasa Krzysztofa Bachmiñskiego napisa³ równie¿ analizê dowodz¹c¹, ¿e nie mo¿na postawiæ Ryszardowi Krauzemu zarzutów karnych.
Móg³by uchodziæ za klasycznego
przedstawiciela korporacji prawniczej.
Syn przedwojennego sêdziego, ojciec
dwojga dzieci, równie¿ prawników.
Jego ¿ona, choæ jest socjologiem, pracuje w katedrze prawa. Po roku 1989
obok dzia³alnoœci naukowej zaj¹³ siê
biznesem. A w³aœciwie rok wczeœniej,
kiedy za³o¿y³ ze wspólnikami firmê
Consoft, która zajmowa³a siê komputerami oraz konsultingiem. Dziœ jest jednym z g³ównych partnerów w jednej z
najbardziej znanych kancelarii T. Studnicki, K. P³eszka, Z. Æwi¹kalski, J.
Górski. Prócz tego jest cz³onkiem kilku
rad nadzorczych, m.in. KrakChemii
oraz spó³ek austriackich i niemieckich
dzia³aj¹cych w Polsce.

Znalezione w internecie (fragment artyku³u napisanego przy udziale obecnego ministra finansów)

Andrzej Bratkowski i Jacek Rostowski

Dlaczego jednostronna euroizacja ma sens w przypadku Polski
i (niektórych) innych krajów kandyduj¹cych
Proponujemy, by tak szybko,
jak to jest praktycznie mo¿liwe,
z³oty zosta³ zast¹piony w Polsce
przez euro. Oznacza to, ¿e z³otowa gotówka w obiegu i w skarbcach banków zosta³aby zast¹piona banknotami i monetami euro,
zakupionymi za czêœæ, w przypadku Polski bardzo wysokich, rezerw walutowych. (...) Kwestiê
tego, czy euro sta³oby siê polsk¹
„walut¹ narodow¹”, czy mo¿e po
zniesieniu z³otego przesta³aby w
Polsce istnieæ waluta narodowa,
jest zagadnieniem prawnym, które pozostawiamy prawnikom. Z
ekonomicznego punktu widzenia
jest to sprawa drugorzêdna. (...)
Jesteœmy przekonani, ¿e najkorzystniejsze dla Polski by³oby
przeprowadzenie jednostronnej
euroizacji przy akceptacji Unii
Europejskiej. Tak wiêc przez
okreœlenie „jednostronna euroiza-

cja” rozumiemy to, i¿ euroizacja zostanie wdro¿ona poprzez zakup niezbêdnych euro przy wykorzystaniu
rezerw walutowych Polski, zanim
Polska stanie siê cz³onkiem Unii Gospodarczej i Walutowej (a nawet byæ
mo¿e zanim stanie siê cz³onkiem Unii
Europejskiej). Nie chcemy przez to
powiedzieæ, ¿e jednostronna euroizacja zostanie wdro¿ona bez wczeœniejszych dyskusji z Uni¹ Europejsk¹ i bez
próby uzyskania akceptacji Unii Europejskiej. W chwili obecnej Unia Europejska sprzeciwia siê jednostronnej
euroizacji. Jesteœmy przekonani, ¿e
sprzeciw ten nie jest dobrze uzasadniony prawem europejskim ani nawet
interesami obecnych pañstw cz³onkowskich UGiW. Powinno byæ zatem
mo¿liwe przekonanie Unii Europejskiej, ¿e jednostronna euroizacja jest
korzystna dla obu stron oraz uzgodnienie warunków, które nie pomija³yby uzasadnionych niepokojów, które

mog³yby wyra¿aæ UE czy EBC. Polska winna wiêc rozpocz¹æ rozmowy
bezpoœrednio nastawione na przekonanie Unii Europejskiej do zmiany
jej stanowiska, równoczeœnie przygotowuj¹c prawne i instytucjonalne
fundamenty tej zmiany. (...)
W przypadku jednostronnej
euroizacji wiêcej kosztów przejœciowego zmniejszenia inflacji poni¿ej poziomu wymaganego przez
kryterium inflacyjne z Maastricht
ponosi³by sektor dóbr nie bêd¹cych przedmiotem handlu miêdzynarodowego (us³ugi i budownictwo). Mo¿na by to osi¹gn¹æ
przez tymczasowy „pakt socjalny”
ograniczaj¹cy p³ace w sektorze dóbr
nie bêd¹cych przedmiotem handlu
miêdzynarodowego i ograniczaj¹cy
wzrost cen urzêdowych lub przez
tymczasowe zacieœnienie polityki
fiskalnej, czy te¿ przez kombinacjê
wszystkich trzech czynników.

Mo¿na zapytaæ – jak bêdzie nadzorowa³ œledztwo choæby przeciwko
Stok³osie? Jak bêdzie nadzorowa³
sprawy karne, w które zaanga¿owana
by³a i bêdzie jego kancelaria? Jaki ma
stosunek do przestêpstw zwi¹zanych
z prywatyzacj¹? Ju¿ sam wybór na ministra adwokata, który z natury rzeczy
za pieni¹dze broni czêsto ewidentnych przestêpców, musi budziæ odruch sprzeciwu. U dziennikarzy nawet tego odruchu nie widaæ.
Nic wiêc dziwnego, ¿e kolejny
dowcip dotyczy powrotu Polaków do
kraju, co by³o has³em wyborczym
PO. Jak ktoœ za¿artowa³ – trzech
pierwszych ju¿ wraca: Stok³osa,
Krauze i Mazur.
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Krad³ w £obzie i Goleniowie

Rozbijaj¹c szybê wyskoczy³
przez okno s¹du
(£OBEZ) Ledwie sêdzia
³obeskiego s¹du odczyta³a
£ukaszowi G. postanowienie o
jego aresztowaniu, ten wzi¹³
rozpêd i wyskoczy³ przez okno z
pierwszego piêtra budynku,
przebijaj¹c dwie szyby. Jednak
nie zdo³a³ uciec, bo policjanci
dopadli go na chodniku.
20-letni £ukasz G., by³y mieszkaniec £obza, obecnie Szczecina,
mimo m³odego wieku ma ju¿ na
swoim koncie sporo czynów przestêpczych. Pisaliœmy o wczeœniejszych jego wyczynach w £obzie. To
on jest podejrzany o to, ¿e wybi³
okno w sklepie jubilera przy ul.
Niepodleg³oœci. Na tym nie poprzesta³. Wybi³ szybê w samochodzie na
ul. Orzeszkowej, ukrad³ ³añcuszek
jednemu z mieszkañców i blachy
ocieplaj¹ce ciep³oci¹g oraz telefon
komórkowy. Po z³o¿onych wyjaœnieniach zosta³ zwolniony do sprawy, ale nie mia³ ochoty stawiaæ siê
na nie. Mieszka w Szczecinie, ale
przebywa w ró¿nych miejscach, takich jak choæby Goleniów, gdzie 14
listopada zosta³ zatrzymany przez
tamtejsz¹ policjê za kradzie¿e.
Prokuratura ³obeska postanowi³a wykorzystaæ ten fakt i przewioz³a
£ukasza G. z Goleniowa do £obza,
kieruj¹c wniosek do s¹du o wydanie
nakazu aresztowania. Sprawa odby³a siê 16 listopada, w miniony pi¹tek. Podejrzany zosta³ doprowadzony przez dwóch policjantów. Wys³ucha³ postanowienia o aresztowaniu
na trzy miesi¹ce, po czym mia³
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TELEWIZJA
OBJAZDOWA
W £OBZIE?
(£OBEZ) Jest bardzo prawdopodobne, ¿e w tym tygodniu do £obza
zajrzy ekipa telewizyjna realizuj¹ca
cykl pod nazw¹ „Telewizja Objazdowa”. Cykl re¿yseruje pani Maria Wernikowska. Wczoraj ekipa przyjecha³a z
Warszawy do Czaplinka. Zamierza szukaæ tematów i ludzi do nagrania na Pojezierzu Drawskim i w zwi¹zku z tym
skontaktowa³a siê z nasz¹ redakcj¹.
Wczoraj rozmawia³em z pani¹ Wernikowsk¹ i namawia³em j¹ na odwiedzenie £obza i zrobienie tutaj nagrania.
Powiedzia³a, ¿e mo¿e zajrzy. Pomys³
cyklu polega na pokazywaniu ciekawych ludzi spotkanych na ulicach ma³ych miast.
(r)

Reklama
w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
Salon Fryzjerski „SHOCK”
£obez ul. Kraszewskiego 30/2

wyjœæ z policjantami. Bêd¹c ju¿
przed drzwiami odwróci³ siê i skoczy³ w kierunku okna. Przebi³ szybê
i spad³ z pierwszego piêtra, czyli z
wysokoœci oko³o 6 metrów. Mia³
du¿o szczêœcia, bo trafi³ na dach
policyjnego busa, co zamortyzowa³o upadek, i dopiero stoczy³ siê na
chodnik. Zanim doszed³ do siebie,
policjanci ju¿ byli przy nim. Wezwany lekarz nie stwierdzi³ ¿adnych
powa¿nych obra¿eñ i z³amañ. Po
przeprowadzonych
badaniach
£ukasz G. zosta³ przewieziony do
aresztu œledczego w Szczecinie.
Najprawdopodobniej bêdzie
dodatkowo odpowiada³ za próbê
ucieczki. (r)

Zapraszaj¹
rolników
na kurs
Agroexpert Oœrodek Badañ i
Doradztwa dla Rolnictwa zaprasza
rolników na dwudniowy bezp³atny
kurs integrowanej produkcji. Kurs
koñczy siê uzyskaniem zaœwiadczenia umo¿liwiaj¹cego rolnikowi prowadzenie produkcji integrowanej
(po zdaniu egzaminu testowego).
Zg³oszenia przyjmuje Barbara
Górniak (koordynator kursu); tel.
697 588 566.

zatrudni
fryzjera/fryzjerkê
mo¿liwe wstêpne przyuczenie
Tel. 600 494 903 po godz. 18.
Fundacja Rozwoju w £obzie

posiada do wynajÑcia
od zaraz pomieszczenia,
w których mo¿na uruchomiæ ró¿n¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Znajduj¹ siê one w budynku przy ul.
Niepodleg³oœci 74. Informacja
pod nr. telefonu 0693421908.
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Potrzeba dyskusji nad projektem statutu SM „Jutrzenki”

Statut musi byæ rzetelnie przygotowany,
bo okreœla prawa i obowi¹zki cz³onków
W Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Jutrzenka” w £obzie trwaj¹ przygotowania do zebrania walnego delegatów, które odbêdzie siê 29 listopada
br. Delegaci podejm¹ wa¿ne decyzje
dla wszystkich cz³onków spó³dzielni.
Najwa¿niejsz¹ bêdzie uchwalenie
nowego statutu, co wi¹¿e siê z dostosowaniem przepisów do znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, która wesz³a w ¿ycie w
lipcu br. Ustawa wprowadzi³a wiele
zmian i w intencji jej twórców by³o
zwiêkszenie uprawnieñ cz³onków
spó³dzielni. W tym celu w spó³dzielni
zosta³a powo³ana komisja statutowa,
której zadaniem jest przygotowanie
nowego projektu statutu. Czy jednak
dostosowuj¹c statut do nowej ustawy
cz³onkowie komisji kieruj¹ siê wy³¹cznie liter¹ prawa, czy te¿ rozumiej¹ ducha i przes³anie twórców tej
ustawy? Czy kieruj¹ siê interesem
cz³onków, czy – jak by³o do tej pory –
w³adz? Wiele faktów wskazuje na to,
¿e chodzi bardziej o to drugie. Dotyczy to zarówno samej organizacji prac
nad projektem, jak i jego zapisów.
W sprawie projektu g³os zabiera
na naszych ³amach pan Antoni Moroz, który zaprasza do dyskusji o projekcie statutu, dostrzegaj¹c w nim
wiele zapisów, z którymi siê nie zgadza i – wed³ug niego – s¹ absurdalne.
Jak nam powiedzia³, dokonuje oceny
projektu tu i teraz, gdy¿ na walnym
dyskusja i wyst¹pienia delegatów s¹
ograniczone statutowo do 5 minut, co
w³aœciwie wyklucza jak¹kolwiek powa¿n¹ dyskusjê. Swoje uwagi wniós³
równie¿ cz³onek spó³dzielni pan Wincenty Nowik, który upomnia³ siê o
zapisy chroni¹ce cz³onków przed wykluczeniem.
UWAGI DO PROJEKTU
- W paragrafie 2, wymieniaj¹c
podstawy prawne, na jakich opiera siê
dzia³alnoœæ spó³dzielni, nie wpisano
najnowszej ustawy nowelizuj¹cej
poprzednie. - mówi pan Antoni Moroz. Ma te¿ inne uwagi, które przedstawia poni¿ej.
- Paragraf 43, pkt. 5 mówi: „Walne zgromadzenie podejmuje uchwa³y
REKLAMA

zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Wiêkszoœæ kwalifikowana wymagana jest:
pkt. 1 – 2/3 g³osów – dla podjêcia
uchwa³y o zmianie statutu spó³dzielni.
pkt. 2 – 2/3 g³osów – dla podjêcia
uchwa³y w sprawie odwo³ania cz³onka Rady Nadzorczej.
pkt. 3 – 2/3 g³osów – dla podjêcia
uchwa³y w sprawie po³¹czenia spó³dzielni.
pkt. 4 – 3/4 g³osów – dla podjêcia
uchwa³y w sprawie likwidacji spó³dzielni.
W paragrafie 71, pkt. 5 zapisano
natomiast, ¿e „Ponadto Walne Zgromadzenie mo¿e odwo³aæ tych cz³onków zarz¹du, którym nie udzieli³o
absolutorium, przy czym uchwa³a w
tej sprawie wymaga 2/3 oddanych
g³osów”. Ten zapis jest sprzeczny z
cytowanym wczeœniej paragrafem
43! Czy nie chodzi o to, ¿e chce siê
tutaj utrudniæ (chroniæ) w sposób nieuprawniony odwo³anie cz³onka zarz¹du, który nie uzyska³ absolutorium? Mo¿e dochodziæ do absurdalnej sytuacji, gdy Walne nie udzieli
absolutorium cz³onkowi zarz¹du
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów (50% +
1), a jednoczeœnie nie bêdzie mog³o
go odwo³aæ, gdy¿ nie zbierze 2/3 g³osów. Jaka jest wtedy sytuacja takiego
cz³onka zarz¹du? Jaki ma on mandat
do sprawowania tej funkcji?
- W paragrafie 64, pkt. 3 zapisano:
„W przypadku, gdy uprawniony organ (Walne – przyp. red.) odwo³a jednog³oœnie wszystkich cz³onków
Rady Nadzorczej, i dokona w to miejsce wyboru nowego sk³adu Rady, kadencja tak wybranej Rady rozpoczyna siê od pocz¹tku”. - To oczywiœcie
jaskrawe zapêdy dyktatorskie grupki
w spó³dzielni, która chce zabezpieczyæ swoje interesy. Przyjêty w tej
formule zapis sprawi, ¿e Rada Nadzorcza bêdzie nieodwo³ywalna, gdy¿
cz³onkowie Rady Nadzorczej s¹ jednoczeœnie cz³onkami walnego i nikt z
nich nie zag³osuje przeciwko sobie
samemu. Nigdzie ju¿, w ¿adnych
przepisach, nie znajdziemy zapisu o
„jednog³oœnoœci” w g³osowaniu, nawet dotycz¹cym likwidacji spó³dziel-

ni, co jest decyzj¹ daleko bardziej
istotn¹, ni¿ byt Rady Nadzorczej.
- W paragrafie 158 zapisano, ¿e
„Obecn¹ kadencjê Rady Nadzorczej
skraca siê do trzech lat i trwaæ ona
bêdzie do czerwca 2008 roku”.
- Rada Nadzorcza zosta³a wybrana w 2004 roku, zaœ w 2006 r. w statucie obowi¹zuj¹cym do dzisiaj skrócono kadencje RN do czterech lat
(par. 34). Rada dzia³a na podstawie
obowi¹zuj¹cego statutu, a nie uchylonego, wiêc jej kadencja koñczy siê
normalnie w 2008 roku. Nie powinno
wiêc mówiæ siê o ¿adnym skracaniu
jej kadencji. Warto w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e czêœæ cz³onków
Rady Nadzorczej sprawuje swoje
funkcje od 11 lat.
- W paragrafie 159 zapisano:
„Cz³onkowie Rady Nadzorczej otrzymuj¹ wynagrodzenie od 31.07.2007 r.
w trybie par. 36 (okreœla on wysokoœæ
wynagrodzenia).
- Po pierwsze – statut obowi¹zuje
dopiero od momentu jego zarejestrowania w Krajowym S¹dzie Rejestrowym. Sk¹d wiêc taki zapis? Statut
zostanie zarejestrowany najprawdopodobniej w przysz³ym roku. Za co
wiêc przyznano wynagrodzenie Radzie Nadzorczej za sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik, listopad i grudzieñ
2007 roku? Jak widaæ – Rada Nadzorcza ma w tym statucie szczególne
preferencje, od wynagrodzenia po
„jednog³oœne” zagwarantowanie
swojego bytu.
REKLAMA

Na koniec wnioskujê, by przemyœleæ wprowadzenie zapisu do statutu
o bezpoœrednim wyborze przez Walne przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej. Przepisy tego nie zabraniaj¹. mówi Antoni Moroz.
Uwagi pana Wincentego Nowika
- Zwracam uwagê na zapis w statucie, na paragraf 27 pkt. 1, w którym
zapisano, ¿e „cz³onek Spó³dzielni nie
wykonuj¹cy obowi¹zków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych mo¿e byæ pozbawiony
cz³onkostwa przez wykreœlenie z rejestru cz³onków Spó³dzielni”. Moim
zdaniem jest to nieludzkie, bo jak
dodatkowo karaæ niewinnego cz³owieka za to, ¿e mu siê coœ z³ego przytrafi³o.
W paragrafie 25 pkt. 4 mówi siê o
wykluczeniu ze spó³dzielni z powodu
3-miesiêcznych zaleg³oœci w p³aceniu czynszu, zaœ w par. 96 pkt. 7 mówi
siê o 6 miesi¹cach. Komisja statutowa musi siê na coœ zdecydowaæ – albo
3 albo 6, bo te zapisy s¹ sprzeczne.
W par. 31 doda³bym, ¿e odwo³uj¹cy siê cz³onek SM od decyzji spó³dzielni mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu zarz¹du lub rady nadzorczej, która rozpatruje jego skargê.
W projekcie brakuje te¿ wniosku z
grupy cz³onkowskiej, na której by³em,
by zmniejszyæ iloœæ zebrañ czêœci
cz³onków w £obzie z obecnych trzech
do dwóch. Na zebrania te nie przychodzi zbyt du¿o ludzi, wiêc mo¿na wszelkie sprawy za³atwiæ na dwóch zebraniach. - mówi pan Nowik.
(r)
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Inwazja sieci
(£OBEZ) Od jakiegoœ czasu nasze miasto sta³o siê bardzo
³akomym k¹skiem dla sieci telefonii komórkowych. Po próbach
zainstalowania anten na Urzêdzie Miejskim i na koœciele, przedstawiciele jednej z takich firm z³o¿yli propozycjê, za poœrednictwem „Administratora”, wspólnocie z ulicy Koœciuszki w £obzie.
Zebranie tej wspólnoty, jakie
odby³o siê w zesz³ym tygodniu, nie
przynios³o rozstrzygniêcia w kwestii anteny.
Na zebranie to zosta³am zaproszona, jako przedstawiciel lokalnej
prasy, przez czêœæ lokatorów. Po
przybyciu na miejsce poprosi³am
jedn¹ z pracownic firmy „Administrator”, bo w ich siedzibie odbywa³o siê zebranie, o powiadomienie
lokatorów i prowadz¹cych spotkanie o moim przybyciu. Zza drzwi dosz³y mnie odg³osy bardzo o¿ywionej dyskusji, a po chwili jedna z
lokatorek poprosi³a, abym wesz³a
na salê. Jak siê dowiedzia³am, odby³o siê g³osowanie i wiêkszoœæ cz³onków wspólnoty zgodzi³a siê na moj¹
obecnoœæ. Kiedy jednak Hanna Janiec dowiedzia³a siê, ¿e jestem z
„Tygodnika £obeskiego”, kategorycznie za¿¹da³a ode mnie, abym
opuœci³a salê, gdy¿ - jak powiedzia³a - jest w sporze s¹dowym z nasz¹
gazet¹ i dlatego muszê opuœciæ salê.
Równie¿ pan siedz¹cy obok pani
Janiec na wieœæ o tym, ¿e jestem z
prasy chcia³ ¿ebym wysz³a. Sprzeciwi³a siê temu czêœæ lokatorów mówi¹c, ¿e spory z gazet¹ pani Janiec
to jej sprawa, a zebranie dotyczy nie
tylko tej wspólnoty, ale i innych
mieszkañców £obza.
W tym momencie przedstawiciel telefonii komórkowej oœwiadczy³, ¿e jeœli nie opuszczê sali, to on
j¹ opuœci, co te¿ po chwili, ku zdumnieniu lokatorów, uczyni³. Ja tak¿e
wysz³am z sali, na której rozgorza³a
dyskusja.
Swoje oburzenie przybyciem
prasy na - jak to okreœli³ - „robocze
spotkanie”, wyrazi³ pan Teofil Kapla. – Og³osiliœmy zebranie prawid³owo, na piœmie, z okreœleniem tematu zebrania, a wy tu od razu œci¹gacie prasê i telewizjê. A to jest nasze zebranie i po co taki rozg³os –
mówi³. Nie zgodzi³a siê z nim jedna
REKLAMA

z lokatorek. – Nasza ewentualna
pozytywna decyzja bêdzie mia³a
wp³yw na wielu mieszkañców naszego miasta i na m³odzie¿ ucz¹c¹
siê w budynku obok (chodzi o gimnazjum przyp. red.) – t³umaczy³a.
- Chcia³bym wiedzieæ, jakie to s¹
pieni¹dze z tej anteny i na co moglibyœmy je przeznaczyæ. A po drugie
wszyscy s¹ naje¿eni, ¿e to jest nie
wiadomo jaka szkodliwoœæ, a jest
tak, ¿e ta szkodliwoœæ to jest, ale na
odleg³oœæ. Ci, co mieszkaj¹ pod t¹
anten¹ bezpoœrednio, to nie s¹ nara¿eni. Szko³a jest za blisko, mo¿e
dopiero ci z budynku na Wybickiego byliby zagro¿eni – t³umaczy³
jeden z lokatorów.
- Zalety s¹ du¿e, bo jest to rocznie prawie 20 tysiêcy, a przez 10 lat

to du¿o –wyjaœnia³ ktoœ z Zarz¹du
wspólnoty.
- Proszê pana, pieni¹dze to nie
wszystko, a zdrowie? – ripostowa³a
jedna z pañ.
Z informacji, jakie uzyskaliœmy
wynika, ¿e przeciwko zainstalowa-

niu anteny opowiedzia³o siê 9 z 28
w³aœcicieli lokali; reszta jest niezdecydowana.
P.S. Po spotkaniu dowiedzieliœmy
siê, ¿e Telefonia komórkowa z³o¿y³a
ofertê równie¿ Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” i Urzêdowi Miejskiemu.

Pod czujnym okiem kamer
(£OBEZ) Ju¿ za kilkanaœcie
dni uczniowie z ³obeskiego Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych bêd¹,
szczególnie na przerwach, pilnowani przez „czujne oko kamery”.
Akcja, o której informuj¹ ju¿ od
jakiegoœ czasu ogólnopolskie media, jest realizowana tak¿e w naszym mieœcie.
W szkole bêdzie zamontowanych 8 kamer – przy wejœciu, na boisku szkolnym, ko³o szatni i na korytarzach. Prace zwi¹zane z instalacj¹ tych urz¹dzeñ trwaj¹ ju¿ od
kilku dni, a prowadzi je ³obeska firma „Ochrona osób i mienia G. Kotwicki i K. Matulewicz”. Instalacja
monitoringu to koszt rzêdu 18 tysiêcy 351 z³otych, z czego 11 tysiêcy
250 pochodzi z bud¿etu pañstwa,
reszta jest ze œrodków gminnych.
- 30 listopada monitoring zostanie uruchomiony. Monitor g³ówny
bêdzie sta³ w moim gabinecie, cho-

cia¿ ze wzglêdu na uczniów wola³abym nie zdradzaæ szczegó³ów technicznych. M³odzie¿ jest bowiem
bardzo pomys³owa. Mogê zdradziæ,
¿e taœmy z podgl¹du bêdziemy przechowywaæ przez 30 dni, a montowane kamery, jak zapewnia producent,
s¹ „wandaloodporne” – mówi dyrektor ZSG w £obzie Ewa Pop³awska.
Zamontowanie kamer w szko³ach staje siê powoli smutn¹ koniecznoœci¹. Przepychanki, bójki,
kradzie¿e, to ponura rzeczywistoœæ,
przekazywana nam prawie codziennie przez telewizjê czy prasê. Rozwi¹zaniem tego problemu mieli byæ
zatrudniani przez szko³y ochroniarze. Program taki by³ jakiœ czas temu
realizowany i finansowany przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie.
Teraz jednak na pró¿no szukaæ
ochroniarzy w ³obeskim gimnazjum.
- Nie ma chêtnych do tej pracy,
chocia¿ jak wiem znalaz³yby siê

œrodki na ich zatrudnienie – t³umaczy dyrektor gimnazjum.
W tej chwili nad porz¹dkiem w
szkole czuwa woŸny i dy¿uruj¹cy w
czasie przerw nauczyciele.
Program, o którym mówi siê w
skrócie „Monitoring wizyjny w
szko³ach i placówkach”, jest programem rozwojowym i bêdzie realizowany w latach 2007 – 2009. Do
koñca kwietnia przysz³ego roku
szko³y mog¹ wnioskowaæ do odpowiednich urzêdów o przyznanie im
œrodków na jego realizacjê.
Jak zapewnia dyrektor Ewa Pop³awska, ³obeski ZSG bêdzie o takie
dodatkowe œrodki wnioskowa³. –
Gdyby zale¿a³o to ode mnie, to kamery znajdowa³yby siê w ka¿dej
klasie – dodaje.
Co na to uczniowie? Zdania s¹ podzielone, czêœæ siê cieszy a czêœæ
smuci. Najbardziej zawiedzeni s¹
„rozrabiacze” i „palacze”, bo dla nich
monitoring to koniec bezkarnoœci. (s)
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OgÑoszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym

na sprzedaÑ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc, balkonu po³o¿onego
w Radowie Ma³ym Nr 86/5 o pow. 67,55 mkw wraz z udzia³em 23/1000 czêœci
wspólnych w budynku mieszkalnym i dzia³ce gruntu, dla którego S¹d Rejonowy w £obzie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr KW 8633 stanowi¹cy w³asnoœæ
Spó³dzielni.
1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu 20.12.2007 r.
o godz. 13.00 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cena wywo³awcza wynosi 79.000 z³ (s³ownie siedemdziesi¹t dziewiêæ
tysiêcy).
3. Wadium w kwocie 7.900 z³ (s³ownie: siedem tysiêcy dziewiêæset)
nale¿y wp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka” w Radowie Ma³ym Nr 51 1020 2847 0000 1402 0006 1127 do dnia 19.12.2007 r. do
godz. 13.00 przy czym o wp³acie decyduje data faktycznego wp³ywu w/w
kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które w
razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty nale¿y
dokonaæ w ca³oœci w terminie 14 dni od daty przetargu na konto Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania
wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt. 6 lub niestawienia
siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y, dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej i podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt. 6 i 7
przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem telefonu 091 397 22 80 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach od 8.00 do 14.00.
REKLAMA
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Sprawni
i zaradni so³tysi

(POWIAT) 14 listopada,
w £obeskim Centrum
Turystyki odby³o siê
uroczyste zakoñczenie
pierwszej edycji konkursu
„So³tys – organizator
bezpiecznej wsi”.
Pomys³odawc¹ tej akcji by³a
Pañstwowa Inspekcja Pracy przy
wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w £obzie, Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej, Powiatowej Komendy Policji, Sanepidu, Izby
Rolniczej oraz wielu innych instytucji i stowarzyszeñ. Jak podkreœli³ inspektor PIP, akcja choæ by³a
przeprowadzana po raz pierwszy,
uda³a siê i s¹ plany zwi¹zane z jej
kontynuacj¹ i rozszerzeniem.
Konkurs, og³oszony trzy miesi¹ce temu mia³ na celu poprawê
szeroko pojêtego bezpieczeñstwa,
osób mieszkaj¹cych na wsi i pracuj¹cych w rolnictwie.
- Nasza praca nie polega tylko,
jak to siê wydaje, na pouczaniu i
wypisywaniu mandatów. To w coraz wiêkszym stopniu profilaktyka, informowanie i uœwiadamianie ludziom zagro¿eñ, p³yn¹cych
z lekcewa¿enia lub nieprzestrzegania przepisów – mówi³ starszy
inspektor pracy Ryszard Araszkiewski z Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
Do konkursu stanê³o 16 so³tysów ze wszystkich gmin naszego
powiatu. Mieli oni trzy miesi¹ce
na wykazanie siê, oczywiœcie przy
pomocy mieszkañców swoich
wsi, pomys³owoœci¹ i pracowitoœci¹, przy poprawie bezpieczeñstwa i estetyki w swoich so³ectwach. Jury w sk³adzie: Józef

B³yszko, Henryk Musia³, Henryk
Rudzki i Krzysztof Joñca mia³o
przy wyborze zwyciêzcy twardy
orzech do zgryzienia. Ostatecznie
zapad³a decyzja o przyznaniu piêciu równorzêdnych nagród, bez
podawania kolejnoœci. Najlepsi
okazali siê: Anna So³onyna ze wsi
Iglice (gm. Resko), Ilona Wierzbowska z Przemys³awia (gm. Resko), Stanis³aw Tarncki z Zajezierza (gm. £obez), Zbigniew Sobczyk z Winnik (gm. Wêgorzyno)
oraz Marta Sad³owska ze wsi Tucze (gm. Dobra). Wszyscy wymienieni so³tysi otrzymali dyplomy
oraz cenne nagrody – sprzêt AGD.
Jury doceni³o tak¿e wysi³ek i
pracê 11 so³tysów i przyzna³o im
wyró¿nienia i upominki ksi¹¿kowe. Otrzymali je: Cecylia Degler –
Starogard gm. Resko, Grzegorz
Piotrowicz – £ob¿any gm. £obez,
Lech Urbañski – Suliszewice gm.
£obez, Antoni Ku¿el – Wysiedle
gm. £obez, Tomasz Dynarski –
Zwierzynek gm. Wêgorzyno, Mariusz Rataj – Cieszyno £obeskie
gm. Wêgorzyno, Tadeusz S³omiñski – Sielsko gm. Wêgorzyno, Krystyna Kiryk – Rogowo gm. Radowo Ma³e, Zenobia Krzak – Wojtaszyce gm. Dobra, Jolanta Miko³owska – Krzemienna gm. Dobra,
Andrzej Drapikowski – Grzêzno
gm. Dobra.
Organizatorzy konkursu podkreœlili, ¿e wsie powiatu ³obeskiego zmieniaj¹ swoje oblicze.
Poprawia siê wygl¹d wsi, ludzie
dostrzegaj¹ potrzebê dzia³ania na
rzecz swoich so³ectw. Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e stawk¹
w tym konkursie nie s¹ tak naprawdê dyplomy czy upominki,
ale zdrowie a czêsto nawet ludzkie ¿ycie.
(sm)
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Wyk³ad IPN z cyklu
„Meandry najnowszej historii Polski”
Oddzia³owe Biuro Edukacji
Publicznej IPN w Szczecinie organizuje wyk³ady skierowane do
uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. S¹ one przeprowadzane przez edukatorów
Oddzia³owego Biura Edukacji
Publicznej IPN w Szczecinie, w
cyklu dwumiesiêcznym, w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Marii Sk³odowskiej-Curie, przy
al. Piastów12.
W wyk³adzie przeprowadzonym 14 listopada uczestniczyli
uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku. Zaproponowana
tematyka spotkania by³a niezwykle interesuj¹ca, a dotyczy³a „Zag³ady polskich ¯ydów w czasie II
wojny œwiatowej”.
Wyk³ad prowadzi³a pani Katarzyna Rembacka ze szczeciñskiego oddzia³u IPN. Problemy badawcze, które postawi³a rozpoczynaj¹c wyk³ad, dotyczy³y nastêpuj¹cych kwestii:
- Jak mog³o dojœæ do Zag³ady?
- Co mo¿na by³oby uczyniæ,

aby Holocaust siê ju¿ nigdy nie
powtórzy³?
- Czy warto mówiæ o Shoah?
Opiera³a siê na literaturze i materia³ach IPN, by³y wœród nich
zdjêcia ¯ydów, ich rodzin, przyjació³, zarówno tych, którym siê uda³o prze¿yæ, i tych którzy zginêli w
hitlerowskich obozach. Jego celem
by³o przedstawienie losów polskich ¯ydów, represjonowanych
pod okupacj¹ niemieck¹, w latach
1939-1945.
Prowadz¹ca stara³a siê zebranej licznie m³odzie¿y wyjaœniæ
pod³o¿e masowej eksterminacji
ludnoœci ¿ydowskiej podczas wojny, podkreœla³a wielokrotnie totalny charakter dzia³ania machiny
nazistowskiej. Wyjaœni³a pojêcia
zwi¹zane z eksterminacj¹, sytuacj¹
polskich ¯ydów w gettach, obozach. Szczególnie akcentowa³a tragiczny los bezbronnych i niewinnych dzieci. Zdjêcia towarzysz¹ce
wyk³adowi by³y wstrz¹saj¹ce, pokazywa³y czêsto „krzyk rozpaczy”
¯ y d ó w, skazanych na straszliwe

DzieÑ Patrona w Szkole
Podstawowej w Resku
Listopad to miesi¹c, w którym od wielu lat obchodzimy
Œwiêto Patrona Szko³y – mjr.
Henryka Sucharskiego. Bohaterskie 7 dni majora i jego za³ogi
na Westerplatte s¹ dla nas
wszystkich przyk³adem wielkiej
odwagi i oddania dla ojczyzny.
Uczniowie naszej szko³y staraj¹
siê wzorowaæ na naszym patronie i obroñcach Westerplatte.
Dla nich oznacza to obowi¹zek
nauki i kszta³towania cech charakteru, odpowiedzialnoœci za
swoje postêpowanie wobec kolegów, rodziców i nauczycieli.

W tym dniu wszyscy uczestniczyliœmy w turniejach profilaktyczno-sportowych oraz braliœmy udzia³
w spektaklu muzycznym „Pieœñ patriotyczna i ¿o³nierska na przestrzeni dziejów naszej ojczyzny”. Zgodnie z wieloletnia tradycj¹ naszej
szko³y, uczniowie z wielkim zaanga¿owaniem przygotowywali siê do
tego œwiêta, zwiedzali Salê Tradycji, gdzie przechowywane s¹ pami¹tki szkolne, kroniki, fotokopie
dokumentów. Obchody Dnia Patrona przyczyniaj¹ siê do kszta³towania postaw patriotycznych naszych
uczniów.
(szk)

cierpienie. Wyk³ad trwa³ godzinê i
z ca³¹ pewnoœci¹ zmusi³ jego
uczestników do zastanowienia nad
stwierdzeniem, ¿e to „ludzie ludziom zgotowali taki los”.
Myœlê, ¿e warto uczestniczyæ w
tego typu zajêciach, które nie tylko

wzbogacaj¹ wiedzê uczniów, rozwijaj¹ ich zainteresowania, ale pozwalaj¹ tak¿e prezentowaæ w³asn¹ to¿samoœæ i system wartoœci.
Magda Szawdenis IIIB
Agata Popielarz
LO Resko

GÓRA GROSZA

W bie¿¹cym roku szkolnym
uczniowie Szko³y Podstawowej w
Resku, wzorem lat ubieg³ych, wziêli
udzia³ w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza”.
W dniach od 24 paŸdziernika do 7
listopada 2007 roku uczniowie ze
wszystkich klas gromadzili grosiki na
rzecz osieroconych dzieci z Domów
Dziecka oraz innych placówek opiekuñczo-wychowawczych. W czasie
trwania akcji Samorz¹d Uczniowski
og³osi³ konkurs na klasê, która zbierze

najwiêcej pieniêdzy w przeliczeniu na
jednego ucznia w klasie. Ogó³em w
ca³ej szkole zebrano 408,63 z³. Podsumowanie akcji odby³o siê na apelu
szkolnym z okazji Œwiêta Patrona Szko³y mjr Henryka Sucharskiego. Klasa IC
z wychowawc¹ pani¹ Ew¹ Kwiatanowsk¹ zebra³a najwiêcej grosików w
przeliczeniu na jednego ucznia (3 z³15
gr) i otrzyma³a s³odk¹ niespodziankê.
Samorz¹d Uczniowski serdecznie dziêkuje wszystkim uczniom za aktywny
udzia³ w akcji.
(szk)
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Targowisko jak nowe

Od jakiegoœ czasu trwa k³adzenie nawierzchni z kostki brukowej
na placu targowym w £obzie. Wreszcie bêdzie wygl¹da³ porz¹dnie.

Od stycznia
bÑdzie wiÑcej

List do redakcji

Od nowego roku czekaj¹ nas
podwy¿ki, ale tym razem nie
chodzi o wy¿sze ceny za
œmieci, pr¹d czy gaz. Od
1 stycznia 2008 najmniej
zarabiaj¹cy dostan¹ wiêksze pensje. Mimo wielu
protestów ze strony pracodawców, poprzedni rz¹d zd¹¿y³ z wprowadzeniem tej ustawy.

Zasta³a ona ju¿ popisana, a nawet og³oszona w Dzienniku Ustaw. Od Nowego
Roku najni¿sze wynagrodzenie wyniesie brutto
1126 z³otych, co „na
rêkê” daje oko³o 824 z³otych. Podwy¿ka jest wiêc
niema³a, bo o oko³o 120
z³otych netto.
(sm)

Uzupe³nienie
w sprawie Przychodni

W ostatnim wydaniu Tygodnika £obeskiego (T£ nr
46 z dnia 13.11.2007) zamieszczony zosta³ artyku³
„Przychodnia jak lokomotywa”, w którym jego autor prezentuje zawi³oœci relacji miêdzy Zarz¹dem Powiatu a likwidatorem
³obeskiego SPZZOZ. Wszystko
co jest we wspomnianym wy¿ej
tekœcie jest prawd¹, ale nie jest
pe³nym obrazem sytuacji, w jakiej Zarz¹d Powiatu odmówi³
przeznaczenia 20 tys. z³ na zakup opa³u do Przychodni SPZZOZ w £obzie. Przes³anki, które
leg³y u podstaw decyzji Zarz¹du
to nie tylko regulacje prawne
(niedopuszczalne finansowanie
z mocy ustawy o finansach publicznych), ale te¿ wa¿ne argumenty natury ekonomicznej. Likwidator SPZZOZ wiêkszoœæ
pomieszczeñ Przychodni wynajmuje czerpi¹c z tego tytu³u niema³e dochody. W roku 2006 by³o
to 345 949 z³, podczas gdy koszty utrzymania obiektu wynios³y
108 472 z³. A zatem przychody s¹

wy¿sze od kosztów o ponad 237
tys. z³. W tej sytuacji powstaje
pytanie: jakie znaleŸæ uzasadnienie dla finansowego wspierania
Likwidatora w ponoszeniu bie¿¹cych kosztów utrzymania Przychodni?
Ponadto Zarz¹d Powiatu dokona³ analizy rzeczywistego zu¿ycia opa³u. W 2006 roku na zakup opa³u dla Przychodni wydano 35 533 z³. Dziel¹c tê kwotê
przez 550 z³ (œredni koszt 1 tony
opa³u) otrzymamy iloœæ zakupionych ton. Wychodzi, i¿ do ogrzewania zakupiono oko³o 65 ton
wêgla. Tê wielkoœæ z kolei dziel¹c przez 7 (liczba miesiêcy
ogrzewania) obliczymy, ¿e w kot³owni spala siê oko³o 9,5 tony
wêgla miesiêcznie, a nie 20.
Dopiero uwzglêdnienie tych
wszystkich przes³anek sprawi³o,
i¿ Zarz¹d Powiatu £obeskiego
odmówi³ zgody na wniosek z³o¿ony przez Likwidatora SPZZOZ
w £obzie.
Wicestarosta
Ryszard Brodziñski
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Ostatnie Zebranie Przedstawicieli Cz³onków

Jest ju¿ projekt
porz¹dku walnego
„Jutrzenki”
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie poinformowa³, ¿e Zebranie Przedstawicieli Cz³onków odbêdzie siê w dniu
29.11.2007r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci 13.

Proponowany porz¹dek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania:
a) Przewodnicz¹cego Zebrania Przedstawicieli,
b) Sekretarza,
c) Asesora.
3. Zatwierdzenie porz¹dku obrad.
4. Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Wnioskowej.
5. Odczytanie protoko³u Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocnoœci zwo³ania Zebrania Przedstawicieli Cz³onków.
6. Omówienie zmian do Statutu.
7. Omówienie spraw zwi¹zanych z zabudow¹ dzia³ki nr 89/18 po³o¿onej
w £obzie przy ul. E. Orzeszkowej dwoma budynkami mieszkalnymi.
8. Omówienie spraw zwi¹zanych z rozliczeniem kwot wp³aconych z
tytu³u przekszta³cenia po 23 kwietnia 2001r. spó³dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego na spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do
lokalu.
9. Dyskusja.
10. Podjêcie uchwa³ :
a)w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie,
b)w sprawie zabudowy dzia³ki nr 89/18 w £obzie przy ul. E. Orzeszkowej dwoma budynkami mieszkalnymi,
c) w sprawie rozliczenia kwot wp³aconych z tytu³u przekszta³cenia po
23 kwietnia 2001r. spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu.
11. Wolne wnioski.
12. Odczytanie protoko³u Komisji Wnioskowej i podjêcie uchwa³y w
sprawie zg³oszonych wniosków.
13. Zamkniêcie obrad.
Zarz¹d poinformowa³ równie¿, ¿e oprócz przedstawicieli cz³onków, w
zebraniu mo¿e braæ równie¿ udzia³ ka¿dy cz³onek spó³dzielni, który nie jest
przedstawicielem. Wnioski o uzupe³nienie porz¹dku obrad o dodatkowe
sprawy mo¿e kierowaæ rada nadzorcza, co najmniej 1/5 ogólnej liczby
cz³onków spó³dzielni lub 1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli
cz³onków.
Zawiadomienie wywieszono dnia 08.11.2007r. 21 dni przed zebraniem.
Projekty uchwa³ oraz regulamin zebrania przedstawicieli cz³onków wy³o¿ono do wgl¹du w biurze spó³dzielni - dostêpne s¹ równie¿ na stronie internetowej spó³dzielni smjutrzenka.lobez.w.interia.pl

£OBEZIANIE
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23 listopada w £obeskim Domu Kultury

BENEFIS ZBIGNIEWA HARBUZA

Pan Zbigniew Harbuz urodzi³ siê
w Brze¿anach, kilkunastotysiêcznym
miasteczku powiatowym, na Podolu,
w województwie tarnopolskim. Mieœci³a siê tu siedziba znamienitego
rodu magnackiego Sieniawskich. Ich
przodek, hetman wielki koronny by³
zastêpc¹ króla Jana III Sobieskiego w
bitwie pod Wiedniem. Pan Zbigniew
chodzi³ do szko³y podstawowej pod
okupacj¹ radzieck¹ i niemieck¹ do
paŸdziernika 1941 roku. 15 marca
1946 roku razem z rodzin¹ wyruszy³
eszelonem do £obezu, do którego dotarli 1 maja. Zamieszka³ pocz¹tkowo
w magazynach przy dworcu PKP, a po
krótkim czasie przy ul. Kraszewskiego 8. Przy tej ulicy mieszka³ przez
wiele lat, a¿ osiad³ na sta³e przy ul.
Murarskiej.
W ci¹gu nauki w maju i czerwcu
ukoñczy³ klasê trzeci¹, do czwartej
uczêszcza³ ca³y rok. W nastêpnym
roku szkolnym zda³ pi¹t¹ i szóst¹ klasê. W 1949 roku po ukoñczeniu nauki
w Szkole Podstawowej nr 1 zacz¹³
uczêszczaæ do ³obeskiego gimnazjum. Ciê¿kie warunki ¿ycia zmusi³y
Pana Harbuza do przerwania nauki
(zaliczy³ 9 klasê) i rozpoczêcia pracy
w Prezydium Rady Narodowej jako
referent finansowy. Po dwóch latach
podj¹³ pracê w Zespole M³ynów przy
ul. Rapackiego. W miêdzyczasie
skoñczy³ maturê korespondencyjnie
w Stargardzie. Zaoszczêdzone pieni¹dze umo¿liwi³y studiowanie geografii na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu (1954-1957), a nastêpnie na Uniwersytecie Warszawskim (1957-1959). Pan Zbigniew jest
magistrem geografii ekonomicznej.
Po studiach wróci³ do £obezu i
podj¹³ pracê w Powiatowej Komisji
Planowania Gospodarczego w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (1960-1975). W latach 19751992 (do emerytury) zajmowa³ siê
m.in. sprawami rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Wêgorzynie.
W czasie pracy zawodowej otrzyma³
przyznane przez Przewodnicz¹cego
Rady Pañstwa Srebrny i Z³oty Krzy¿
Zas³ugi. Otrzyma³ tak¿e Odznakê
Gryfa Pomorskiego, Medal 30-lecia
PRL, Medal 40-lecia PRL, odznakê
honorow¹ Zas³u¿onego Pracownika
Pañstwowego, odznakê Zas³u¿onego Dzia³acza Frontu Jednoœci Narodowej. Ju¿ przed wojn¹ Jego pasj¹
by³o poznawanie okolic Brze¿an.
Chodzi³ ulic¹ Gachy do kamienio³omu wapienia na zboczu góry Storo¿ysko, siêgaj¹cej 396 m npm. W czasie studiów Pan Zbigniew Harbuz 1
lutego 1958 roku wst¹pi³ do Oddzia³u Staromiejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. W 1965 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w £obezie. Wielu
mieszkañców naszego miasta wspo-

mina przepiêkne chwile spêdzone na
z³azach, rajdach i biwakach organizowanych na terenie ca³ego kraju przez
Pana Zbyszka. Prowadzi³ je jako
Przodownik Turystyki Pieszej (nr legitymacji 551) od 22.05.1965 r. Cztery lata póŸniej zdobywa uprawnienia
Przodownika Turystyki Górskiej (nr
legitymacji 2327). Na pytanie czy
zwiedzi³ ca³¹ Polskê odpowiada, ¿e
nie by³ w Bia³ej Podlaskiej oraz w
rejonie lubelskim i mieleckim. Kilkanaœcie razy uczestniczy³ w pieszych
pielgrzymkach na trasie £obez-Czê-

stochowa (ponad 550 km) oraz Suwa³ki-Wilno (280 km). Uczestniczy
w wielu spotkaniach turystycznych
na terenie Polski, szczególnie na zjazdach Tarnopolan i Brze¿añczyków.
Jubilat jest posiadaczem z trudem
zdobytych odznak turystyki pieszej:
ma³ej br¹zowej, ma³ej srebrnej, ma³ej
z³otej, du¿ej br¹zowej, du¿ej srebrnej, du¿ej z³otej. Wêdruj¹c po górach
zdoby³ odznaki turystyki górskiej:
ma³ej br¹zowej, ma³ej srebrnej, ma³ej
z³otej, du¿ej br¹zowej du¿ej srebrnej
(do du¿ej z³otej zabrak³o Mu zdoby-

Jest posiadaczem:
- tytu³u Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej,
- z³otej odznaki Zas³u¿onego Dzia³acza Turystyki,
- odznaki 100-lecia zorganizowanej turystyki w Polsce,
- srebrnej odznaki Za Opiekê nad Zabytkami,
- z³otej odznaki PTTK Warszawa,
- srebrnej odznaki PTTK Warszawa,
- srebrnej honorowej odznaki Ligi Ochrony Przyrody,
- z³otej odznaki Ludowych Zespo³ów Sportowych,
- srebrnej odznaki Ludowych Zespo³ów Sportowych,
- odznaki honorowej Za Rozwój Turystyki w Szczecinie,
- odznaki Zas³u¿ony dla PTTK w Szczecinie,
- odznak honorowych PTTK w Z³otowie, Pile i Koszalinie

cia kilku kulminacji pasm górskich,
których jest ponad 25).
Pan Zbigniew Harbuz spo³ecznie
pe³ni³ ró¿ne funkcje w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym: prezes ko³a, skarbnik, a
póŸniej Prezes Zarz¹du Oddzia³u
£obez (teren powiatu ³obeskiego),
cz³onek Komisji Rewizyjnej Zarz¹du Okrêgu w Szczecinie, cz³onek
Okrêgowej Komisji Turystyki Pieszej, cz³onek Okrêgowej Komisji
Turystyki Górskiej, Spo³eczny Opiekun Zabytków.
27 wrzeœnia 2007 roku Pan Zbigniew Harbuz zosta³ odznaczony w
czasie obchodów Œwiatowego Dnia
Turystyki Medalem „Zas³u¿ony dla
Turystyki”.
Inn¹ form¹ dzia³alnoœci spo³ecznej s¹ publikowane artyku³y w czasopismach lokalnych. Zamieœci³ ich
ponad 200 w: £obuziaku, Gminie
Pomorskiej, Œwiatowidzie, Wiadomoœciach Zachodnich, G³osie
Szczeciñskim,
Wiadomoœciach
£obeskich, Tygodniku £obeskim,
Biuletynie Turystycznej Agencji
Prasowej.
W monografii „Z dziejów Ziemi
£obeskiej” napisa³ rozdzia³ pt. „Rozwój sportu i turystyki w latach 19451970”. Jest autorem wydawnictw:
folder „Resko”(1965), folder „Wêgorzyno”(1965), „£obez i oklice”
(1967), „£obeskie ulice” (1995),
„£obescy ludzie” (ponad 1000 biogramów), „Historia Szko³y Podstawowej nr 1”, „Droga do powiatu
³obeskiego”, „Z pamiêtnika ³obeskiego gimnazjalisty”, „Kalendarium Ziemi £obeskiej 1945”, „£abuŸ
- Kalendarium Ziemi £obeskiej do
1945”, „Kalendarium Ziemi £obeskiej 1000-1970”.
Wydawnictwo w Krakowie wyda³o Jego pracê „Moja ulica w Brze¿anach”.
Pan Zbigniew Harbuz od 1949
roku prowadzi systematyczne zapiski z najwa¿niejszych wydarzeñ. To
z nich wyselekcjonowa³ ponad 2000
dat i zamieœci³ w „Kalendarium Ziemi £obeskiej”.
Nasz Jubilat to osoba bardzo
skromna, ale ciep³a i dobra dla ludzi,
skrupulatna w swoich dzia³aniach.
Posiada wielk¹ wiedzê turystyczn¹,
historyczn¹, geograficzn¹, Jest mi³oœnikiem przyrody, zbieraczem okruchów historii i dziejów rodzin polskich. Ka¿dy kto bli¿ej pozna Go
poczytuje sobie za wielk¹ estymê byæ
Jego dobrym znajomym. 23 listopada odbêdzie siê w £obezie (tak odmienia nazwê swego miasta) Benefis Pana Zbigniewa Harbuza.
W bardzo wielkim skrócie
sylwetkê Zbigniewa Harbuza
opisa³ Henryk Józef Musia³.

tygodnik ³obeski 20.11.2007 r.
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KOLEJ W POWIECIE £OBESKIM
Dziœ, w dobie powszechnej motoryzacji, kolej utraci³a sw¹ priorytetow¹ pozycjê. Infrastruktura kolejowa - nawet wbrew w³asnym chceniom
- trafia w rêce bezwzglêdnych z³omiarzy. A i cykliœci - równie cyniczni urz¹dzaj¹ œcie¿ki rowerowe na zlikwidowanych nasypach i torowiskach. Znów s¹ dzieci, które nie tylko
nigdy nie jecha³y w¹skotorówk¹, nie
jad³y jajek na twardo w czasie podró¿y, ale nawet nie wsiad³y do poci¹gu!

W 1857 roku zbudowano pere³kê
swoistej architektury kolejowodworcowej - Wroc³aw G³ówny (neogotyk angielski). Do 1861 roku u³o¿ono trasê Kraków-Lwów, a w roku
1862 Warszawê po³¹czono z Petersburgiem (przez Bia³ystok i Wilno),
zaœ w 1867 - Warszawê z Moskw¹ i
z Kijowem przez Terespol. Ca³a trasa przez £obez do Gdañska, ukoñczona w 1870 roku, do £obza dotar³a
ze Stargardu ju¿ w 1859.

Wiemy przecie¿, jak drogie s¹
autostrady, a jednak tañsze szlaki
¿elazne wywo³uj¹ (piêkn¹) pasjê
tylko u nostalgicznych mi³oœników
kolei. Inaczej jest z tymi, którzy
widzieli wspó³czesn¹ szybkobie¿n¹
kolej francusk¹.

W tym samym czasie tysi¹ce
najszlachetniejszych Polaków uczestników powstañ i spisków musia³o udaæ siê na emigracjê. Jednym z nich by³ Ernest Malinowski,
który w dalekim Peru zbudowa³
(1876 r.) kolej transandyjsk¹ (218
km, 4769 m n.p.m., tunele do 1200
m). Dopiero dziœ poci¹g wspina siê
wy¿ej w Tybecie, bo na wys. 5072
m. Paradoksy: tê drug¹ zbudowa³y
komunistyczne Chiny iœcie nadludzkim wysi³kiem, by umocniæ sw¹
obecnoœæ w tym niepokornym kraju, pierwsz¹ - unieruchomili partyzanci maoistowskiego „Œwietlistego Szlaku”, którzy be³koc¹ o os³abianiu rewolucyjnego zapa³u biednego andyjskiego ludu przez udoskonalenia techniczne.
Carska Rosja mo¿e siê pochwaliæ
tras¹ Moskwa-W³adywostok o d³ugoœci 9259 km; jeszcze dziœ jedzie siê
ni¹ 6 dni i 4 godziny. Zbudowano j¹ na
wiecznej zmarzlinie, która perfidnie
latem rozmarza na metr. Kolej Bajkalsko-Amurska (BAM) - legendarny
wyczyn Rosji radzieckiej - wygl¹da
przy niej dalece skromniej.

Kiedy ju¿ wynalazek George’a
Stephensona uzyska³ aprobatê powszechn¹, szybko dotar³ do Prus,
Austrii i Rosji. Tragiczna by³a nasza
nieobecnoœæ pañstwowa (zabory),
gdy œwiatem wstrz¹sa³a rewolucja
techniczna. Rzadko na peryferiach
imperiów buduje siê strategiczne
centra przemys³owe. W II Rzeczypospolitej trzeba by³o ³¹czyæ w ró¿nych aspektach ziemie i spo³ecznoœci trzech zaborów, likwidowaæ
zniszczenia wojenne, budowaæ szlaki wed³ug naszych potrzeb. Po II
wojnie œwiatowej znów zmieni³y siê
granice i priorytety.
Pierwszy poci¹g ruszy³ z Wroc³awia do O³awy (Prusy) w maju
1842 roku. Przed³u¿ono tê liniê do
Brzegu i równoczeœnie zbudowano
liniê Wroc³aw-Jaworzyna Œl¹ska
(1843). Na pó³nocy zaœ Berlin po³¹czy³ siê torem ze Szczecinem.
Kolej Warszawsko-Wiedeñsk¹
te¿ rozpoczêto od œrodka: z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego
(1845), a dalej budowano liniê do
Skierniewic (tak, ¿eby Wokulski
móg³ desperacko po³o¿yæ siê na torach, trac¹c sens ¿ycia po dyshonorze, jaki mu uczyni³a ta lalka Izabela
£êcka. Czujny dró¿nik kolejowy nie
dopuœci³ do wypadku na kolei).
Wydarzenia w „Lalce” tocz¹ siê
czterdzieœci lat póŸniej, gdy ju¿
mo¿na by³o podró¿owaæ poci¹giem
z Warszawy do Pary¿a.
A w roku 1846 po³¹czono Berlin
z Wroc³awiem. Dwa lata póŸniej
Kolej
Warszawsko-Wiedeñska
funkcjonowa³a i po³¹czy³a siê z
Wroc³awiem, a ze Szczecina mo¿na
by³o podró¿owaæ przez Stargard i
Krzy¿ do Poznania. W 1852 r. Berlin po³¹czono z Gdañskiem przez
Kostrzyn-Krzy¿-Bydgoszcz.

A w Polsce? Kto jecha³ przez te
liczne wiadukty i tunele, doceni³ uroki ukoñczonej w 1880 roku Œl¹skiej
Kolei Górskiej od Zgorzelca przez
Jeleni¹ Górê i Wa³brzych do K³odzka
(najd³u¿szy tunel 1601 m). Na zakoñczenie XIX wieku poci¹g wje¿d¿a do
Zakopanego, a ziemie trzech zaborów
po³¹czy³y linie kolejowe.
Próby z silnikami elektrycznymi
i spalinowymi prowadzono od dawna, parowozy jednak wci¹¿ mia³y
siê dobrze. Pod Wa³brzychem zbudowano (1914) pierwszy odcinek
linii elektrycznej Jugowice-Walim
górskiej kolejki zêbatej (wspomaganie przez trzeci¹ szynê)
W niepodleg³ej Rzeczypospolitej za rozwój kolei sami ju¿ mogliœmy odpowiadaæ. W 1920 roku zaczêliœmy budowaæ polskie lokomotywy w Chrzanowie, a wkrótce tak¿e w Warszawie i Poznaniu. W 1921
roku skrócono liniê Poznañ-Warszawa i po³¹czono port Gdynia z Za-

g³êbiem i Œl¹skiem (1925), a osiem
lat póŸniej na PKP funkcjonowa³a
Magistrala Wêglowa. W 1927 na
EKD pod Warszaw¹ u¿yto napêdu
elektrycznego (od 1934 w³asny tabor elektryczny). W 1936 roku zbudowano parowóz „Pacyfik” rozwijaj¹cy rekordow¹ prêdkoœæ 140 km
na godz. Siedemdziesi¹t lat póŸniej
z³oœliwcy pytaj¹: po co?
W spo³eczeñstwie bezklasowym PKP zlikwidowa³o 3 klasê wagonów w 1956 roku, w bur¿uazyjnej
Anglii - jeszcze w XIX wieku. W
Rosji do dziœ pozosta³y 4 klasy na
liniach „sypialnych”. Wielu ³obzian
jecha³o tam wagonami bydlêcymi
(na Syberiê).
Od 1957 roku mkn¹ poci¹gi elektryczne na dalekobie¿nej linii Warszawa-Gliwice. Od 1972 zaœ mo¿na
rozmawiaæ z maszynist¹ z posterunku ruchu. W roku 1974 zaczê³o dzia³aæ po³¹czenie kolejowo-promowe
ze Œwinoujœcia. W roku 1977, gdy
osi¹gniêto szczyt prze³adowania
poci¹gów osobowych i towarowych,
ukoñczono Centraln¹ Magistralê
Kolejow¹ Warszawa-Œl¹sk planowan¹ do prêdkoœci 160 km na godz.
Z ró¿nych powodów jeŸdzi siê ni¹
jednak 20 km na godz. wolniej. Ale
to na niej pobito rekord prêdkoœci poci¹g marzenie „Pendolino” mkn¹³
250 km na godz. (1994). W 1979
roku oddano do u¿ytku prawdziwie
szerokotorow¹ Liniê Hutniczo-Siarkow¹ o rozstawie rosyjskim (1520
mm) z Hrubieszowa na granicy do
S³awkowa na Œl¹sku. Zmieni³y siê
priorytety, lecz linia istnieje jako
potencjalny przyczó³ek inwazji handlowej na Daleki Wschód.
Ju¿ podczas wojen napoleoñskich zaczêto naruszaæ status quo
dystryktów szlachty zamkowej w
Prusach, mimo ¿e istnia³ powiat
Borcków i Ostenów (to ten srebrny
klucz obok Borkowych wilków w
herbie powiatu), a w Dobrej - Dewitzów. Za tym sz³o uw³aszczenie
ch³opów. Administracyjnie z Draw-

ska do nas przy³¹czono D³usko, Ginawê, Podlipce, Winniki, a z Nowogardu, który wch³on¹³ Dobr¹, do nas
w³¹czono Dargomyœl, Dobrkowo,
Gostomin, £osoœnicê, Maliniec,
Mieszewo, Mi³ogoszcz, Orle, Pogorzelicê, Radzim, Rogowo, Siwkowice, Troszczyno, Wo³kowo i ¯elmowo. Ostenowska czêœæ naszego
powiatu to przede wszystkim rejon
p³otowski. My zaœ oddaliœmy do
powiatu karliñsko-ko³obrzeskiego
Kamieñ Rymañski i Rzesznikowo.
Te zmiany trwa³y do 1819 roku, kiedy powiat nowogardzki wch³on¹³
jeszcze Goleniów i Maszewo. Po II
wojnie œwiatowej te¿ Goleniów
podlega³ Nowogardowi. A rozdzia³
nast¹pi³ w 1954 roku. Role siê odwróci³y w 1999 roku.
Nasz powiat zwa³ siê reski (od
nazwy miasta Reska - Regenwalde).
Od roku 1859 na ³obeskim dworcu
zatrzymywa³ siê poci¹g, wióz³ ³obeskie produkty rolne coraz dalej do
Królewca lub Berlina. Za torami zaczê³a powstawaæ dzielnica przemys³owa. Pierwsi ryzykanci rozpoczêli
doœæ masowe wyjazdy za ocean do
Ameryki. Nie wszystkim udawa³o siê
sprostaæ konkurencji na rynku rolnym, zw³aszcza dalej od kolei. Nie
wdawajmy siê w spory, czy byli to
udacznicy, czy nieudacznicy. Nagle
£obez przebi³ sto³eczne Resko, nic
wiêc dziwnego, ¿e nie zmieniaj¹c
nazwy powiatu, tu przeniesiono
g³ówne urzêdy w 1860 roku.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e kolej
kszta³towa³a powiaty, a powiaty
wp³ywa³y na sieæ dróg ¿elaznych. Na
nic siê zda³y protesty reszczan. Zasada faktów dokonanych wziê³a górê.
Budowa dróg brukowanych, nieco
wyprzedzaj¹ca start kolei na tym terenie, tylko chwilowo o¿ywi³a miasteczka pomorskie. Niew¹tpliwie
nim ruszy³a motoryzacja, parowóz
mia³ przewagê w szybkoœci transportu towarów szybko psuj¹cych siê i
przyci¹ga³ pasa¿erów szukaj¹cych
wygody podró¿owania.
Cdn.
Ludwik Cwynar
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OG£OSZENIE

Skarb Pañstwa Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe
Nadleœnictwo Resko, ul. ¯eromskiego 1, 72-315 Resko,
tel. 0913951400, fax 0913951401,

ogÑasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaÑ lokalu
mieszkalnego (pustostanu)
Lokal mieszkalny w miejscowoœci Policko Nr 3,
obrêb Policko, gmina Resko, dzia³ka ewidencyjna
numer 46/7 o powierzchni 2397 m2.
Ksiêga wieczysta Nr 14553 prowadzona przez S¹d Rejonowy w £obzie
nie wykazuje obci¹¿eñ i zobowi¹zañ.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko straci³ moc prawn¹
w dniu 31.12.2003r.
Nieruchomoœæ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko figuruje jako – zabudowa mieszkaniowa
z funkcjami uzupe³niaj¹cymi; kierunki: nie okreœlono.
Nieruchomoœæ nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Przedmiotem sprzeda¿y jest lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 39,36 m 2 wraz z przynale¿nym pomieszczeniem gospodarczym o
pow. 86,94 m2 i udzia³em w czêœciach wspólnych i w prawie w³asnoœci
dzia³ki - 0,244.
Lokal mieszkalny znajduje siê na parterze i poddaszu budynku nr 3 i sk³ada
siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, korytarza wraz z klatk¹ schodow¹.
Cena wywo³awcza lokalu mieszkalnego wynosi 23.820 z³
(s³ownie: dwadzieœcia trzy tysi¹ce osiemset dwadzieœcia z³otych ).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19-go grudnia 2007 r. o godz. 11oo
w œwietlicy Nadleœnictwa Resko w Resku przy ul. ¯eromskiego 1.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
w wysokoœci 2.382.00 z³otych.

tygodnik ³obeski 20.11.2007 r.
Resko, dn.15.11.2007r.

OG£OSZENIE

Skarb Pañstwa Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe
Nadleœnictwo Resko, ul. ¯eromskiego 1, 72-315 Resko,
tel. 0913951400, fax 0913951401,

ogÑasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaÑ lokalu
mieszkalnego (pustostanu)
Lokal mieszkalny w miejscowoœci Sto³¹¿ek Nr 3/4,
obrêb Orzeszkowo, gmina Resko, dzia³ka ewidencyjna
numer 114/1 o powierzchni 2130 m2.
Ksiêga wieczysta Nr 14305 prowadzona przez S¹d Rejonowy w £obzie
nie wykazuje obci¹¿eñ.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko dla terenu dzia³ki
nr ewid.114/1 straci³ moc prawn¹.
Nieruchomoœæ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko figuruje jako – zabudowa mieszkaniowa
z funkcjami uzupe³niaj¹cymi; kierunki : 7.4 Sto³¹¿ek – obszar zabudowy
œródleœnej zwi¹zanej z obs³ug¹ leœnictwa. Mo¿liwoœæ uzupe³nieñ zabudowy
i funkcji (us³ugi turystyczne).
Pe³na ochrona otaczaj¹cego drzewostanu.
Nieruchomoœæ nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Przedmiotem sprzeda¿y jest lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej
47,90 m2 wraz z przynale¿nym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 26,47
m2 i udzia³em w czêœciach wspólnych i prawie w³asnoœci dzia³ki - 0,267.
Cena wywo³awcza lokalu mieszkalnego wynosi: 10.395,00 z³
(s³ownie: dziesiêæ tysiêcy trzysta dziewiêædziesi¹t piêæ z³otych).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19-go grudnia 2007r. o godz. 1200
w œwietlicy Nadleœnictwa Resko w Resku przy ul. ¯eromskiego 1.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
w wysokoœci 1.035.50 z³.

Wadium mo¿e byæ wniesione w formie gwarancji bankowej b¹dŸ w pieni¹dzu.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, orygina³
gwarancji bankowej winien byæ z³o¿ony w sekretariacie Nadleœnictwa Resko.
W przypadku wniesienia wadium w pieni¹dzu œrodki pieniê¿ne winny byæ
wp³acone w kasie Nadleœnictwa Resko b¹dŸ na rachunek bankowy Nadleœnictwa w Banku BG¯ S.A. O/Gryfice 38203000451110000000544270,
opisane:
Wadium-Przetarg Policko.
Wadium wniesione winno byæ najpóŸniej w terminie do dnia 17.12.2007r.
Osoba która wygra³a przetarg na przedmiotow¹ nieruchomoœæ winna dokonaæ zap³aty wylicytowanej ceny najpóŸniej na jeden dzieñ przed dniem
zawarcia umowy sprzeda¿y.
Wadium wniesione w pieni¹dzu przez uczestnika przetargu, który wygra³
przetarg, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci, przez któr¹ rozumie siê cenê nieruchomoœci ustalon¹ w wyniku przetargu, któr¹ obowi¹zany jest on zap³aciæ.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ podlega zwrotowi niezw³ocznie po wp³aceniu
kwoty równej cenie nabycia nieruchomoœci.

Wadium mo¿e byæ wniesione w formie gwarancji bankowej b¹dŸ
w pieni¹dzu.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej,
orygina³ gwarancji bankowej winien byæ z³o¿ony w sekretariacie
Nadleœnictwa Resko.
W przypadku wniesienia wadium w pieni¹dzu œrodki pieniê¿ne winny
byæ wp³acone w kasie Nadleœnictwa Resko b¹dŸ na rachunek bankowy
Nadleœnictwa w Banku BG¯ S.A. O/Gryfice
38203000451110000000544270, opisane:
Wadium - Przetarg Sto³¹¿ek.
Wadium wniesione winno byæ najpóŸniej w terminie do dnia 17.12.2007r.
Osoba która wygra przetarg na przedmiotow¹ nieruchomoœæ winna dokonaæ zap³aty wylicytowanej ceny najpóŸniej na jeden dzieñ przed dniem
zawarcia umowy sprzeda¿y.
Wadium wniesione w pieni¹dzu przez uczestnika przetargu, który wygra³ przetarg, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci, przez któr¹
rozumie siê cenê nieruchomoœci ustalon¹ w wyniku przetargu, któr¹ obowi¹zany jest on zap³aciæ.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ podlega zwrotowi niezw³ocznie po wp³aceniu
kwoty równej cenie nabycia nieruchomoœci.

Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzeda¿y nieruchomoœci w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedaj¹cy mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Nadleœnictwo Resko mo¿e odwo³aæ og³oszony przetarg jedynie z wa¿nych
powodów, informuj¹c o tym niezw³ocznie w formach w³aœciwych dla og³oszenia o przetargu.

Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzeda¿y nieruchomoœci w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedaj¹cy mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Nadleœnictwo Resko mo¿e odwo³aæ og³oszony przetarg jedynie z wa¿nych powodów, informuj¹c o tym niezw³ocznie w formach w³aœciwych dla
og³oszenia o przetargu.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach (DZ.
U. Nr 45 z 2005r. , poz. 435, z póŸniejszymi zmianami ) oraz rozporz¹dzenie
Ministra Œrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i
warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzeda¿y
lasów, gruntów i innych nieruchomoœci znajduj¹cych siê w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych (Dz. U. Nr 78 poz.532 z 2007r.).
Nadleœniczy mgr in¿. Jan Wais

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach (DZ.
U. Nr 45 z 2005r. , poz. 435, z póŸniejszymi zmianami ) oraz rozporz¹dzenie
Ministra Œrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i
warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzeda¿y
lasów, gruntów i innych nieruchomoœci znajduj¹cych siê w zarz¹dzie Lasów
Pañstwowych (Dz. U. Nr 78 poz.532 z 2007r.).
Nadleœniczymgr in¿. Jan Wais
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

Ñobez

NIERUCHOMOŒCI

Ñobez

Q Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80
mkw. + gara¿, czêœciowo umeblowany. 022 775 10 85, 00 49 17 06 38
21 53.

Q Sprzedam w £obzie po³owê domu
bliŸniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel 695
985 673.

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

Q Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

Q Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.
Q Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

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

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

MOTORYZACJA

Ñobez
Q Sprzedam Opel Astra 1,7D Combi,
rok 1992, ubezpieczony, przegl¹d,
szyberdach, alarm. Cena 3600 z³.
Tel. 091 397 56 82, 886 631 138.

PRACA

Ñobez
Q Zaopiekujê siê w £obzie dzieckiem w wieku od 3 lat - u siebie w
domu. Tel 091 397 57 56.

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

Reklama
Tel./fax
091
3973730

Q Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy o po³owê w £obzie. Tel. 091 397
45 06.
Q Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
Q £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
Q Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.

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

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

INNE

Ñobez
Q Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr, dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.
Q Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.

Q Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Q Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.

Gryfice

QKoszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.

Q Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72.

Drawsko Pom.
Q Dom wolnostoj¹cy w Drawsku
Pomorskim do wynajêcia na rok. Tel
091 562 3306 po godzinie 18.
Q Sprzedam kiosk w Drawsku Pomorskim. Tel 509 712 003.
Q Wezmê w dzier¿awê dom lub
gospodarstwo z mo¿liwoœci¹ odkupienia - Drawsko lub okolice. Tel.
501 126 109.

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

US£UGI

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

Gryfice

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

Drawsko Pom.

Q Sprzedam drzwi wejœciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.

QNiemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.

Q Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

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

Gryfice
QElektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.

NAUKA

Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

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

Q £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoœæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

Ñwidwin
QT³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.
QZespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

Region

QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
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.
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ZDROWIE - REKREACJA

RZUÑ PALENIE
RAZEM Z NAMI

Trzeci czwartek listopada, czyli
15., w tym roku by³ Œwiatowym
Dniem bez Papierosa. Jak co roku
organizowana jest akcja „Rzuæ palenie razem z nami”.
Zawsze towarzyszy jej konkurs z
nagrodami dla osób deklaruj¹cych
zaprzestanie palenia tytoniu. Stanowi
ona najbardziej spektakularne dzia³ania spo³eczne promuj¹ce zdrowy styl
¿ycia. ¯ycia wolnego od dymu tytoniowego. Celem akcji jest powiêkszenie liczby osób niepal¹cych. Akcja ta
prowadzona jest wœród dzieci i m³odzie¿y jak równie¿ osób doros³ych.
Wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), zwalczanie palenia tytoniu skuteczniej wp³ynie na przed³u¿enie ¿ycia oraz poprawienie stanu
zdrowia ludnoœci krajów uprzemys³owionych, ni¿ jakieœ inne dzia³ania
profilaktyczne. WHO alarmuje, ¿e
palenie tytoniu jest najwiêksz¹ mo¿liw¹ przyczyn¹ zgonów w Europie. Z
powodu nikotyny na ca³ym œwiecie
dziennie umiera oko³o 10 000 ludzi.
Prawie po³owa tych zgonów to osoby
miêdzy 35-69 rokiem ¿ycia. Polska
znajduje siê w czo³ówce krajów o
najwiêkszej konsumpcji tytoniu na
œwiecie. Szacuje siê, ¿e w Polsce pali
ponad 9 milionów osób. Wypalaj¹
one oko³o 90 miliardów papierosów
rocznie, czyli co roku Polacy puszczaj¹ z dymem oko³o 16.000.000.000
(16 miliardów) z³otych. Codziennie
zaczyna paliæ oko³o 500 nieletnich
ch³opców i dziewcz¹t - czyli palenia
rocznie próbuje oko³o 180 tysiêcy
dzieci. Wypalaj¹ one rocznie oko³o 34 mld papierosów.
Przeciwdzia³aniem tej „modzie”
s¹ takie akcje jak te, które odby³y siê
na terenie naszego powiatu. Do akcji
przyst¹pi³y wszystkie instytucje maj¹ce w swym statusie promocjê zdrowia (przedszkola, szko³y, placówki
s³u¿by zdrowia oraz forum organizacji pozarz¹dowych). Otrzymaliœmy
równie¿ wsparcie od samorz¹dów.
Wszystkim za wspó³pracê i pomoc w
organizacji akcji serdecznie dziêkujê.

Pamiêtajmy, ¿e akcje dotycz¹ce propagowania rzucenia palenia odbywaj¹ siê dwa razy do roku.
Musimy pamiêtaæ, ¿e nigdy nie
jest za póŸno aby przestaæ paliæ.
Jeœli potrzebujesz wsparcia zadzwoñ do Telefonicznej Poradni Pomocy Pal¹cym; telefon 0-801-108108.
S. Podyma
* Powy¿sze dane pochodz¹ z materia³ów do programu pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych w
Polsce w 2003 r. - Centrum Onkologii
Warszawa.

tygodnik ³obeski 20.11.2007 r.

PodziÑkowanie
W imieniu w³asnym i Klubu Turystyki Rowerowej sk³adam podziêkowania panu Marianowi Kopka leœniczemu
z Bonina za udostêpnianie miejsca na

ognisko na hubertówce oraz pomoc w
ró¿nych trudnych sytuacjach podczas
naszych rajdów, a czasami by³o gor¹co

El¿bieta Wiœniewska

21.10.2007 Bonin.
Spotkanie myœliwych i
rowerzystów na hubertówce.

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

Jesienne i zimowe rajdy
ZAPRASZAMY ³obzian na jesienne i zimowe rajdy piesze po trasach wokó³ £obza i nie tylko. Wê-

drujemy w zasadzie co niedzielê,
zbiórko o godz. 10.05 na pl. Spó³dzielców.

Niedziela 18.11.2007 r. rajd pieszy.
Wzgórze Rolanda-Zygfryda - grodzisko nad jeziorem
Miejskim - jezioro Miejskie (Dybrzno) - Œwiêtoborzec.

El¿bieta Wiœniewska
0 91 397 3148;
adamku@vp.pl

SPORT
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Podziêkowanie

Wrzut z autu

Jakby Ebi
miaÑ strzeliÑ nam
dwie bramki,
to szybko byÑ my
go znienawidzili
Mistrzostwa Europy to niezwyk³a okazja dla nowego rz¹du,
by... o nim nie mówiæ. Premier
Tusk wykorzysta³ j¹ nawet do
tego, by og³osiæ Dzieñ Radoœci
Narodowej. Wiadomo, radowanie siê bez zadekretowania jest
wysoce niepewne spo³ecznie, ale
jak ju¿ premier og³asza, to mo¿na, a nawet nale¿y siê cieszyæ.
Kto w tym dniu ni bêdzie okazywaæ radoœci, powinien dostaæ
mandat za brak szacunku dla powagi premiera. Jak na pierwsze
og³oszenie nowego rz¹du to ca³kiem nieŸle.
- W szatni nie musia³em mówiæ za wiele. Czasem nie potrzebujesz s³ów, i tak by³o tym razem.
– powiedzia³ trener Leo Beenhakker i to samo powtórzy³ o
Smolarku: - W takich momentach jak po meczu z Belgi¹ niepotrzebne by³y s³owa, wiêc nie
mówiliœmy wiele. Trener wymkn¹³ siê z szatni „ewakuuj¹c
siê” przed strzelaj¹cymi szampanami. PóŸniej powiedzia³: - Nie
pcha³em siê dziœ na œrodek boiska, bo to nie moje miejsce, to
oni przede wszystkim zas³u¿yli
na tê radoœæ. Dziœ nie by³em im
po meczu potrzebny, dziœ odbierali nagrodê za swój wysi³ek. –
Tyle i a¿ tyle powiedzia³ Holender wynajêty do zbudowania
polskiej dru¿yny. W blasku jego
sukcesu grzaæ siê bêdzie teraz
wielu, on sam chce byæ w cieniu.
Po prostu robi swoje, a przy okazji chyba polubi³ Polskê.
Rz¹d równie¿ wynaj¹³ osobê,
któr¹ zatrudni³ na ministra finansów Jacka Rostowskiego vel
Jana Anthoniego Vincenta Rostowskiego. Ju¿ po nominacji
okaza³o siê, ¿e nie posiada on
numeru NIP ani numeru PESEL.
Urodzi³ siê w 1951 roku w Anglii, ma podwójne obywatelstwo
- polskie i brytyjskie. Dotychczas Rostowski pracowa³ g³ów-
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nie za granic¹, zaœ kiedy pracowa³ w Polsce, p³aci³ podatki za
granic¹. Wyk³ada w Budapeszcie, by³ doradc¹ rz¹du Rosji.
Wspó³pracowa³ z Balcerowiczem i znany by³ z tego, ¿e na d³ugo przed wejœciem Polski do UE
lansowa³ program jednostronnej
zamiany z³otówki na euro.
Co to ma wspólnego ze sportem? Mo¿e niewiele, ale sportowa metafora przemawia do wyobraŸni. Otó¿ ktoœ przytomnie
zapyta³ – czy mo¿na graæ i strzelaæ do dwóch bramek jednoczeœnie. Jak pogodziæ podwójne
obywatelstwo w grze miêdzynarodowych interesów, w których
bierze siê udzia³ z pozycji ministra? WyobraŸmy sobie, ¿e Ebi
Smolarek nabywa obywatelstwo
belgijskie i równie¿ trener kadry
Belgii powo³uje Smolarka do reprezentacji belgijskiej. Jak wtedy pi³karz zachowuje siê na boisku? Mo¿e dojœæ do takiej sytuacji, ¿e w pierwszym meczu wyst¹pi w kadrze Polski i bêdzie
strzela³ bramki Belgom, zaœ w
rewan¿u zagra w barwach Belgii
i bêdzie strzela³ bramki Polsce.
To oczywiœcie sytuacja doprowadzona do absurdu, ale wkrótce
mo¿e uporz¹dkuje j¹ powo³anie
jednego pañstwa pod nazw¹ Unia
Europejska. Wystawi ona wtedy
kadrê UE i problem zniknie sam.
Co prawda minister w rz¹dzie
to nie to samo co gwiazda futbolu, przechodz¹ca z klubu do klubu, ale jak widaæ obyczaje siê
zmieniaj¹. By jednak o tym nie
mówiæ, premier Tusk dziarsko
obwieœci³ Dzieñ Radoœci Narodowej. Po zorganizowaniu pañstwa UE, i wygranym przez jej
kadrê pi³karsk¹ meczu, ju¿ zapewne jako prezydent, bêdzie
móg³ obwieœciæ Dzieñ Radoœci...
No w³aœnie, tu bêdzie problem,
bo przecie¿ nie narodowej... Pañstwowej?
KOPACZ

Zespó³ juniorów Œwiatowida
£obez serdecznie dziêkuje panom:
Zdzis³awowi Urbañskiemu z Urzêdu Miasta i Gminy £obez, Bogdanowi Przybyle – w³aœcicielowi firmy „Autex” w £obzie, Arkadiuszowi Druchowi – w³aœcicielowi firmy
Areks w £obzie oraz trenerowi Sta-

nis³awowi Przybylakowi za wsparcie finansowe w zakupie dresów ortalionowych, tak niezbêdnych podczas zajêæ treningowych w z³ych
warunkach atmosferycznych, jakie
panuj¹ w okresie jesienno-zimowym.
Dru¿yna juniorów „Œwiatowida”.

Remigiusz Borejszo (z lewej) i Bartek
Sygnowski z zespo³u juniorów w nowych
dresach przed treningiem.
REKLAMA
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Siatkówka

Siatkarze jeÑdÑÑ i wygrywa j Ñ
SALPS
Dru¿yna £obza odnios³a kolejne, pi¹te ju¿ z rzêdu zwyciêstwo
w tegorocznych rozgrywkach III
ligi SALPS. Mecz ze Stra¿¹ Po¿arn¹ zakoñczy³ siê wynikiem 3-0,
w setach do 21, 20 i 15 i trwa³ oko³o
50 minut. W tabeli grupy A £obez
prowadzi z kompletem punktów z
bilansem setów 15-0. Od 13 listopada rozpoczyna siê runda rewan¿owa, otwieramy j¹ meczem z dru¿yn¹ Megawatu.

TURNIEJ LZS
W sobotê 17.11.2007 r. odby³ siê
Wojewódzki Turniej Siatkówki Mê¿czyzn LZS (Ludowych Zespo³ów
Sportowych).
Turniej zosta³ rozegrany na 2
obiektach, tj. hali OSIR-u w Pyrzycach oraz na hali w Kozielicach. Do
zawodów zg³osi³o siê 12 dru¿yn, które zosta³y rozlosowane do 4 grup eliminacyjnych po 3 zespo³y. W grupie
I znalaz³y siê Pyrzyce (reprezentowane przez III-ligowy Spartakus), Myœlibórz i LUKS „Siatkarz” Nowogard, w grupie II Stargard (Metabo),
Nowogard i „Miedwiak” Gi¿yn (te
grupy swoje mecze eliminacyjne rozgrywa³y na hali w Pyrzycach),
do grupy III przydzielone zosta³y teamy z Ko³baskowa (dru¿yna z parkietów II ligi SALPS-u), Choszczna
i miejscowych Kozielic (reprezentowana przez juniorów ¯aka Pyrzyce),
zaœ w grupie IV znalaz³y siê dru¿yny
z £obza, Gryfina i Osiny. Te grupy
swe mecze eliminacyjne rozgrywa³y
na hali w Kozielicach.
Z grupy I do pó³fina³u awansowali zdecydowani faworyci imprezy,
czyli gospodarze z Pyrzyc, z grupy II
awans uzyska³a dru¿yna Nowogardu,
z grupy III Ko³baskowo, a z grupy IV
£obez. W pó³finale Pyrzyce zmierzy³y siê z Nowogardem i zwyciê¿y³y 20, a w drugim pó³finale dru¿yna
£obza pokona³a Ko³baskowo 2-0
w setach do 12 i 17.
Nastêpnie siatkarze z £obza
i Ko³baskowa udali siê na koñcowe
mecze (odpowiednio fina³ i mecz
o III m-ce) z hali w Kozielicach na
obiekt w Pyrzycach. W finale, jak
i w meczu o III m-ce, niespodzianek
nie by³o. Nowogard pokona³ os³abione brakiem kontuzjowanego zawodnika i z koniecznoœci graj¹ce
w 5 Ko³baskowo 2-0, zaœ Pyrzyce
nie bez problemów (szczególnie w I
secie) pokona³y £obez 2-0 (27-25
i 25-17), zwyciê¿aj¹c tym samym
w ca³ym turnieju. Dla pierwszej
„trójki” organizatorzy przygotowali
okaza³e puchary, zaœ pozosta³e
dru¿yny musia³y siê zadowoliæ pami¹tkowymi dyplomami.

Najlepszy mecz
z Ko³baskowem
W 1 meczu grupowym przysz³o
zmierzyæ siê nam z dru¿yn¹ z Gryfina.
Pocz¹tek mieliœmy bardzo nerwowy,
sporo by³o niedok³adnoœci i by³ problem z „odjechaniem” rywalow na kilka punktów, dlatego set wygrany by³
26-24. W drugim ju¿ od pocz¹tku zbudowaliœmy kilkupunktow¹ przewagê,
ca³y czas j¹ powiêkszaj¹c i set wygrany na spokojnie 25-12, a ca³y mecz 20. Pewna szybuj¹ca zagrywka jak i fantastyczny blok (w ca³ym turnieju tym
elementem zdobyliœmy myœlê oko³o 30
pkt.!), sprawi³y, ¿e rywale czêsto siê
gubili. Kolejny mecz jeszcze spokojniej wygrany z dru¿yn¹ z gminy Osina.
Od pocz¹tku unikaliœmy g³upich b³êdów + œwietna gra na siatce (pewne ataki jak i kontry) doprowadzi³y do wyniku 2-0, w setach do 12 i 19. W pó³finale
przysz³o nam zmierzyæ siê z jednym
z lepszych zespo³ów II ligi SALPS,
czyli z Ko³baskowem. To by³ chyba
nasz najlepszy mecz w tym turnieju,
szczególnie I set, w którym to zdemolowaliœmy przeciwnika do 12 (w pewnym
momencie wynik by³ 15-3!!), w drugim
secie wygraliœmy pewnie do 17.
Prysznic, skromny posi³ek i w drogê na fina³ do Pyrzyc, gdzie ju¿ czeka-

³y na nas III-ligowe „gwiazdy” pyrzyckiej siatkówki.
Ju¿ wczeœniej wiedzia³em, ¿e czeka nas ciê¿ka konfrontacja i - jak siê
okaza³o - mia³em racjê, bo pod siatk¹
czêsto dochodzi³o do œrednio przyjemnej wymiany zdañ i „uprzejmoœci”.
Najwidoczniej „zawodowcy” myœleli,
¿e jak nas szybko sprowokuj¹, to mecz
pójdzie g³adziutko i przyjemnie, ale
okaza³o siê w I secie, ¿e to oni zostali
chyba lekko sprowokowani przez nas,
bo pope³niali du¿¹ iloœæ b³êdów.Dodaæ
do tego nale¿y nasz¹ naprawdê dobr¹
grê, co spowodowa³o, ¿e przez ca³ego
I seta toczyliœmy z Pyrzycami wyrównany bój, mieliœmy nawet pi³kê setow¹
przy stanie 24-23, ale niestety zagrywka naszego gracza dos³ownie musnê³a
antenkê. Potem 2 razy nasi atakuj¹cy
zostali podbici, a rywale wyprowadzili
dobre kontry i set zakoñczy³ siê wynikiem 27-25. W drugim secie ju¿ nie
by³o tak ró¿owo, bo Spartakus od pocz¹tku narzuci³ swój styl gry, uszczelni³ blok i wzmocni³ zagrywkê. Gdy
by³o ju¿ 18-10, ca³a hala by³a przekonana, ¿e dojdzie do pogromu i bêdzie
po meczu. Za spraw¹ dobrej zagrywki
jednego z kolegów, autowego ataku
rywala i kilku dobrych bloków (chyba
firmowy element naszej gry, szczegól-

nie na tym turnieju) zdo³aliœmy doprowadziæ do stanu 18-15. Bardzo szkoda,
¿e nie uda³o siê poci¹gn¹æ tej serii dalej, bo by³a szansa (kolega mia³ w górze
pi³kê na 16 punkt, na tzw. czystej siatce, ale za mocna chcia³ œci¹gn¹æ i pi³ka
zatrzyma³a siê na taœmie). Po tej akcji
ju¿ usz³o z nas powietrze i do koñca
seta zdobyliœmy jedynie 2 pkt. przegrywaj¹c 17-25 i ca³y mecz 0-2.
Czujemy lekki niedosyt po finale, ale
uwa¿am, ¿e 2 miejsce w tak silnie obsadzonym turnieju jest wynikiem bardzo
dobrym i pokazuje, ¿e z dnia na dzieñ
jesteœmy coraz lepszym zespo³em.
Podsumowuj¹c jesteœmy zadowoleni z miejsca jak i z gry naszej w tym
turnieju (nawet bardziej z gry ni¿
z miejsca), bo niewielki niedosyt pozosta³. Na zakoñczenie napiszê tylko,
¿e najlepszym atakuj¹cym turnieju zosta³ wybrany ³obeski siatkarz £ukasz
Kowalewski (chyba 90 proc. skutecznoœæ w ataku z 1 jak i z 2 linii, mo¿na
œmia³o napisaæ, ¿e koñczy³ praktycznie
wszystko, co mia³ w górze), zaœ wyró¿nienie dla najwszechstronniejszego zawodnika powêdrowa³o do r¹k rozgrywaj¹cego gospodarzy Sebastiana Michalskiego.
Ze sportowym pozdrowieniem
Pawe³ Rorata.
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Trampkarze i oldboje liderami, seniorzy wice

Bardzo dobry sezon
Klubu „Sarmata”

W Klubie „Samba” w
ostatni¹ sobotê odby³o
siê podsumowanie
dzia³alnoœci sekcji pi³ki
no¿nej Miejsko –
Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego
„Sarmata” Dobra.
W spotkaniu wziêli udzia³ zawodnicy, trenerzy, prezes Zarz¹du Klubu
Antoni Kontowicz, dzia³acze, a tak¿e
zaproszeni goœcie, a wœród nich burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, sekretarz Urzêdu Miejskiego Dorota
Kisiel i przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Dobrej Jolanta Siekiera.
Prezes M-G LKS „Sarmata”
Antoni Kontowicz bardzo serdecznie przywita³ wszystkich przyby³ych na spotkanie. Po jego wyst¹pieniu wywi¹za³a siê dyskusja, w której jej uczestnicy podkreœlali bardzo dobr¹ atmosferê jaka panuje w
klubie i wokó³ klubu, stwarzan¹
przez obecny Zarz¹d Klubu i Urz¹d
Miejski w Dobrej. Dyskusjê podsumowa³a burmistrz Barbara Wilczek, która podziêkowa³a wszystkim za wk³ad pracy, jaki wnieœli do
ogólnego dorobku Klubu „Sarmata”. Po wyst¹pieniu burmistrz
uczestnicy spotkania zjedli kolacjê
i wspólnie na du¿ym telebimie
obejrzeli mecz Polska - Belgia.
Runda jesienna okaza³a siê bardzo udana dla wszystkich dru¿yn
Sarmaty. Dru¿yna trampkarzy jest
liderem w swojej grupie rozgrywkowej. Tak¹ sam¹ pozycjê zajmuje
dru¿yna oldbojów Sarmaty wystêpuj¹ca w II Lidze Oldbojów. 2 miejsce z minimaln¹ strat¹ do lidera Iskierki Œmierdnica - zajmuje dru¿yna seniorów, graj¹ca w klasie
okrêgowej. Juniorzy wystêpuj¹cy
przy klasie okrêgowej uplasowali
siê na wysokim - 4 miejscu.
Dru¿yna trampkarzy oprócz
pierwszego miejsca w swojej grupie
osi¹gnê³a jeszcze jeden wielki sukces wygrywaj¹c XIX Memoria³ Witolda Markiewicza w halowej pi³ce
no¿nej, jaki odby³ siê w £obzie w
Œwiêto Niepodleg³oœci. Wojtek
GuŸniczak zosta³ uznany za najlepszego zawodnika imprezy, a Seweryn Wrzesieñ zosta³ najlepszym
strzelcem (zdoby³ 11 bramek). Wojtek GuŸniczak jest pierwszym za-

Trampkarze „Sarmaty” mistrzami Memiora³u Witolda Markiewicza 2007
wodnikiem w historii Sarmaty, który otrzyma³ powo³anie do kadry
Województwa Zachodniopomorskiego i rozegra³ w niej kilka spotkañ. Trenerem grupy trampkarzy

jest Damian Padziñski.
Na drugim biegunie w strukturze klubowej jest dru¿yna Oldbojów, która zajmuje I miejsce w II
Lidze Oldbojów. Dla zawodników

II Liga Oldbojów 2007/2008
1. Sarmata Dobra
12 31
2. Ina Iñsko
12 27
3. Oldboys Saturn Mielno
12 25
4. Lotnik Miros³awiec
12 23
5. Olimp Z³ocieniec
12 23
6. Ikar Krosino
12 23
7. Rega Merida Trzebiatów
12 18
8. Stra¿ak Œwieszyno Manowo 12 17
9. Wybrze¿e Rewal
12 14
10. Mewa Resko
12 10
11. Scal KPPD Wierzchowo 12 6
12. Czarni Czarne
12 6
13. Drawa Krystan Drawsko 12 3

ZZPN odwo³a³ kolejkê
(REGION) ZZPN odwo³a³ kolejkê pi³karsk¹, jaka mia³a byæ rozegrana w miniony weekend, 17 i
18 listopada. Zespo³y zd¹¿y³y ju¿
rozegraæ dwie kolejki z rundy wio-

sennej, ale œnieg i deszcz spowodowa³y, ¿e boiska zamieni³y siê w
grzêzawiska. Pocz¹tek rundy wiosennej zaplanowany jest na 15
marca 2008 roku.
(r)

tych, z których ka¿dy przekroczy³
35 rok ¿ycia, zabawa w sport jest
sposobem na ¿ycie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ta zabawa jest praktycznie finansowana przez nich samych, a tak¿e przez sponsorów, których udaje siê
im pozyskaæ. Do nich nale¿y zaliczyæ
m.in: Masarniê Krzemienna pana
Marka Kowalczyka, pana Piotra Ga³kê, a tak¿e inne osoby s³u¿¹ce w³asnymi samochodami w przewozie zawodników na mecze.
estan
TRAMPKARZE gr. 12
Masovia Maszewo - Sarmata Dobra 0:4
D¹brovia Stara- Sarmata Dobra 2:6
Sarmata Dobra - Ina Iñsko 6:5
Promieñ Mosty - Sarmata Dobra 0:3
Sarmata Dobra - Zorza Dobrzany 3:1
Piast Chociwel - Sarmata Dobra 1:1
Sarmata Dobra - Sparta Wêgorzyno 2:1
1. Sarmata Dobra
7 19 25-10
2. Ina Iñsko
7 15 27-13
3. Sparta Wêgorzyno
7 12 25-13
4. Zorza Dobrzany
7 10 16-13
5. Promieñ Mosty
7 10 14-17
6. Piast Chociwel
7 7 5-13
7. D¹brovia Stara D¹browa7 6 18-26
8. Masovia Maszewo
7 3 4-30
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ZwykÑa Dobra Praktyka Rolnicza
Zwyk³a Dobra Praktyka Rolnicza
jest elementem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i obowi¹zuje rolników
korzystaj¹cych z dwóch dzia³añ:
- dzia³anie 3 – wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
- dzia³anie 4 – wpieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t.
Pojêcie Zwyk³ej Dobrej Praktyki
Rolniczej (ZDPR) zosta³o wprowadzone do ustawodawstwa Unii Europejskiej na etapie reformowania Wspólnej
Polityki Rolnej.
ZDPR jest zgodna z postanowieniami przyjêtymi na Szczycie Ziemi w 1992
r. w Rio de Janeiro, które zak³adaj¹, ¿e
zagospodarowanie obszarów wiejskich i
zarz¹dzanie t¹ przestrzeni¹ musi byæ podporz¹dkowane zasadom rozwoju zrównowa¿onego. Przestrzeganie ZDPR to
tak¿e realizacja jednego z najwa¿niejszych zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej w zakresie ochrony przyrody, który w
art. 86 mówi: „ka¿dy jest obowi¹zany do
dba³oœci o stan œrodowiska i ponosi odpowiedzialnoœæ za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”.
Dlatego te¿ wszyscy rolnicy, nie
tylko ci obowi¹zani realizacj¹ dzia³ania
3 i 4 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, powinni uwzglêdniaæ ZDPR w
swoich gospodarstwach.
Zwyk³a Dobra Praktyka Rolnicza to
zbiór zasad, do których nale¿¹:
1. Odpowiednie stosowanie i
przechowywanie nawozów;
2. Racjonalne stosowanie œcieków w obrêbie gospodarstwa rolnego;
3. Racjonalne stosowanie osadów
œciekowych w obrêbie gospodarstwa
rolnego;
4. Zasady stosowania œrodków
ochrony roœlin;
5. Odpowiednie gospodarowanie
na u¿ytkach zielonych;
6. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w obrêbie gospodarstwa;
7. Ochronê siedlisk przyrodniczych i wystêpuj¹cych na nich gatunków roœlin i zwierz¹t;
8. Ochronê gleb;
9. Ochronê zasobów wodnych.
1. Odpowiednie stosowanie i przechowywanie nawozów w gospodarstwie
Wszystkie nawozy s¹ Ÿród³em cennych sk³adników pokarmowych i materii organicznej, jednak¿e zawarte w
nich zwi¹zki azotu i fosforu mog¹ przedostawaæ siê do gleb i wód, pogarszaj¹c
ich jakoœæ i zmieniaj¹c siedlisko ¿ycia
organizmów wodnych. Dlatego tak
wa¿ne jest w³aœciwe przechowywanie i
stosowanie nawozów na gruntach rolnych. W przypadku przechowywania
nawozów naturalnych, rolników bêdzie
obowi¹zywa³o posiadanie odpowiednich urz¹dzeñ do ich sk³adowania (p³yty obornikowe i pojemniki na gnojówkê

i gnojowicê) najpóŸniej od dnia 25 paŸdziernika 2008 r.
W przypadku nawozów mineralnych, nale¿y pamiêtaæ, i¿ zgodnie z
obowi¹zuj¹c¹ Ustaw¹ o nawozach i
nawo¿eniu, w Polsce mo¿na stosowaæ
wy³¹cznie nawozy dopuszczone do obrotu, które s¹ wymienione w za³¹czniku
do tej ustawy.
2. Racjonalne wykorzystanie œcieków w obrêbie gospodarstwa rolnego
W rolnictwie jako nawóz mo¿na
stosowaæ œcieki bytowe, komunalne i
przemys³owe, jednak¿e ich wykorzystanie wi¹¿e siê z przestrzeganiem szeregu wymogów, poniewa¿ œcieki zawieraj¹ nie tylko wartoœciowe sk³adniki
mineralne, ale tak¿e podwy¿szon¹ zawartoœæ metali ciê¿kich oraz przetrwalnikowych form organizmów chorobotwórczych, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska oraz zdrowia ludzi i zwierz¹t.
Œciekami mo¿na nawoziæ i nawadniaæ zarówno grunty orne, trwa³e u¿ytki
zielone jak i stawy wykorzystywane do
chowu ryb, jednak¿e nale¿y pamiêtaæ,
i¿ rolnicze wykorzystanie œcieków jest
œciœle regulowane odpowiednim rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska, a jednostka oferuj¹ca œcieki z przeznaczeniem na nawóz musi posiadaæ pozwolenie wodnoprawne oraz wykonaæ analizy gleb, na których maj¹ zostaæ zastosowane dane œcieki. Ponadto, przy stosowaniu œcieków w gospodarstwie, konieczne jest posiadanie planu nawozowego, uwzglêdniaj¹cego iloœæ sk³adników od¿ywczych zawartych w dawkach
œcieków przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie.
3. Racjonalne wykorzystanie osadów œciekowych w obrêbie gospodarstwa rolnego
Komunalne osady œciekowe powstaj¹ w komorach fermentacyjnych
oraz w innych instalacjach s³u¿¹cych do
oczyszczania œcieków komunalnych. W
rolnictwie mog¹ mieæ zastosowanie do
nawo¿enia wszystkich upraw, za wyj¹tkiem ³¹k i pastwisk oraz roœlin warzywnych i jagodowych przeznaczonych do
bezpoœredniego spo¿ycia.
Podobnie jak w przypadku œcieków,
do rolniczego wykorzystania nadaj¹ siê
tylko takie komunalne osady œciekowe,
w których zawartoœæ metali ciê¿kich
oraz bakterii z rodzaju Salmonella nie
przekracza norm sanitarnych, ustalonych w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska, a odczyn gleby, na której maj¹
byæ zastosowane, nie przekracza pH
5,6. Poniewa¿ w osadach œciekowych
mog¹ wystêpowaæ zanieczyszczenia,
ich wykorzystanie musi siê odbywaæ
pod pe³n¹ kontrol¹, a przed zastosowaniem nale¿y ustaliæ wielkoœæ dawki w
zale¿noœci od jakoœci osadu, rodzaju i
zasobnoœci gleby oraz zapotrzebowaniem roœlin na sk³adniki pokarmowe.
Obowi¹zkiem rolnika jest wiêc po-

siadanie planu nawozowego, sporz¹dzonego na podstawie wczeœniej wykonanej analizy gleby.
4. Zasady stosowania œrodków
ochrony roœlin
Œrodki ochrony roœlin to substancje
chemiczne, zwane inaczej pestycydami, które s³u¿¹ do ochrony roœlin przed
zagro¿eniem biologicznym. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e œrodki ochrony roœlin to
substancje chemiczne, które w przypadku nieprawid³owego u¿ycia mog¹
stanowiæ powa¿ne zagro¿enie zarówno
dla ludzi i zwierz¹t jak i dla ca³ego œrodowiska. Dlatego te¿ zastosowanie pestycydów powinno mieæ miejsce tylko
w przypadku, gdy zarówno metody biologiczne jak i agrotechniczne nie przynosz¹ spodziewanych efektów.
Planuj¹c u¿ywanie œrodków ochrony
roœlin w gospodarstwie, rolnik musi
ukoñczyæ odpowiednie szkolenie, a nastêpnie prowadziæ ewidencje zabiegów
wykonywanych przy u¿yciu pestycydów.
5. Odpowiednie gospodarowanie
na u¿ytkach zielonych
U¿ytki zielone, obok du¿ego znaczenia gospodarczego, odgrywaj¹ tak¿e bardzo wa¿n¹ funkcjê w ochronie
przyrody. Dziêki ca³orocznemu zadarnieniu chroni¹ glebê przed erozj¹
wodn¹ i powietrzn¹, wychwytuj¹ i neutralizuj¹ zanieczyszczenia rolnicze i
przemys³owe, stanowi¹ rezerwuar
wody dla okolicznych pól uprawnych, a
tak¿e s¹ miejscem wystêpowania wielu
ró¿nych gatunków roœlin i zwierz¹t.
Odpowiednie u¿ytkowanie ekosystemów ³¹kowych przyczynia siê wiêc zarówno do korzyœci ekonomicznych, jak
i do wzrostu ró¿norodnoœci biologicznej. Najwa¿niejsze elementy racjonalnego gospodarowania na trwa³ych u¿ytkach zielonych to przede wszystkim:
absolutny zakaz wypalania roœlinnoœci,
utrzymanie odpowiedniego uwilgotnienia gleb oraz przestrzeganie zasad
prawid³owego wypasu.
6. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku
w obrêbie gospodarstwa
Zwyk³a Dobra Praktyka Rolnicza to
nie tylko wymogi dotycz¹ce produkcji,
ale tak¿e odpowiednie utrzymanie samego siedliska. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ nasze
siedlisko stanowi pewien element krajobrazu, a wiêc zarówno lokalizacja jak i
wygl¹d budynków i ich bezpoœredniego
otoczenia wp³ywaj¹ na ca³okszta³t gospodarstwa. Niedopuszczalne jest wywo¿enie i sk³adowanie odpadów na polach,
miedzach lub, co gorsza w okolicznych lasach, oczkach wodnych oraz œródpolnych
zadrzewieniach i zakrzaczeniach, co niestety nadal bardzo czêsto ma miejsce.
Ponadto gospodarstwo musi byæ wyposa¿one w pojemniki na odpady komunalne
oraz bezodp³ywowy zbiornik na œcieki
bytowe lub przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków (o ile nie ma w miejscowoœci kanalizacji zbiorczej).
7. Ochrona siedlisk przyrodniczych
i wystêpuj¹cych na nich gatunków roœlin i zwierz¹t
Niemal ka¿de gospodarstwo posiada swoiste walory przyrodnicze – s¹ to
nie tylko cenne gatunki roœlin i zwierz¹t, ale tak¿e siedliska niezwykle wa¿ne dla odpowiedniego poziomu bioró¿-

norodnoœci. Do takich siedlisk zaliczamy naturalne zbiorniki wodne – œródpolne i œródleœne oczka, kêpy i aleje
drzew i krzewów, obszary podmok³e i
bagienne, torfowiska, wydmy, miedze,
trwa³e zadarnienia wzd³u¿ cieków wodnych, ¿ywop³oty, skarpy, starorzecza i
wszelkie tego typu zbiorowiska. Ochrona tych siedlisk to przede wszystkim
utrzymanie w stanie niepogorszonym,
ale tak¿e ich racjonalne u¿ytkowanie,
które zapewni optymaln¹ liczebnoœæ
gatunków roœlin i zwierz¹t. Zachowanie walorów przyrodniczych jest szczególnie wa¿ne na obszarach chronionych, takich jak parki narodowe, parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody czy
obszary Natura 2000. Dla obszarów
tych opracowywane s¹ plany ochrony,
w których znajduj¹ siê zapisy na temat
ewentualnych ograniczeñ w produkcji
rolnej. Przestrzeganie zaleceñ i nakazów wynikaj¹cych z planów ochrony
jest obowi¹zkowe, dlatego te¿ po informacje na temat odpowiedniego gospodarowania, wynikaj¹cego z posiadania
gospodarstwa na obszarze chronionym,
nale¿y zwróciæ siê do gminy.
8. Ochrona gleb
Ka¿dy rolnik powinien w takim sposób u¿ytkowaæ gleby, aby zapobiegaæ jej
degradacji, spowodowanej procesami
chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi, a w szczególnoœci przeciwdzia³aæ
erozji wodnej i wietrznej, która prowadzi do zmniejszenia ¿yznoœci gleby. Erozja jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym ró¿nymi czynnikami zewnêtrznymi i polega na mechanicznym
niszczeniu wierzchniej, oraz g³êbszych
warstw ziemi, a tak¿e przemieszczaniu
cz¹steczek glebowych i sk³adników mineralnych zawartych glebie do wód powierzchniowych, co z kolei przyczynia
siê do zagro¿enia jakoœci tych wód.
Najprostsze metody zapobiegania
erozji to stosowanie p³odozmianów przeciwerozyjnych, w sk³ad których powinny
wchodziæ roœliny motylkowe ich mieszanki z trawami oraz ozime, tworz¹ce
tzw. zielone pola, stosowanie miêdzyplonów ozimych lub œcierniskowych oraz
zak³adanie œródpolnych pasów zadrzewieñ i zakrzaczeñ, które hamuj¹ si³ê wiatru, a jednoczeœnie powoduj¹ zwiêkszenie bioró¿norodnoœci w gospodarstwie.
9. Ochrona zasobów wodnych
Woda jest szczególnie wa¿na w
gospodarstwie rolnych, gdzie s³u¿y zarówno ludziom jak i zwierzêtom. Dlatego dba³oœæ o jej czystoœæ oraz zapobieganie zanieczyszczeniom, ale tak¿e
oszczêdnoœæ w u¿ywaniu, jest bardzo
istotna. Nieprzestrzeganie odpowiednich zasad ochrony wód mo¿e skutkowaæ wieloma powa¿nymi konsekwencjami: od pogorszenia jakoœci wody
pitnej i nadmiernego rozwoju planktonu w wodach powierzchniowych, po
ska¿enie, zagro¿enie dla ¿ycia biologicznego wód oraz wy³¹czenia ich z rekreacji, a nawet trudnoœci z przesy³em.
Zasady ochrony wód to przede
wszystkim posiadanie szczelnego
zbiornika na œcieki bytowe i odpowiednie przechowywanie i stosowanie nawozów i œrodków ochrony roœlin oraz
pasz soczystych.
(GAJA)
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Napromilowani

POŒLIZG ZAKOÑCZONY NA TOYOCIE
(WÊGORZYNO) W dniu 12.11.
2007 r. oko³o godz. 8:00 na drodze
Wêgorzyno – Runowo Pom. Dorota B.,
kieruj¹ca samochodem Fiat Cinquecento, nie zachowa³a ostro¿noœci na
œliskiej nawierzchni, w wyniku czego
wpad³a w poœlizg i uderzy³a w zaparkowany przy poboczu samochód Toyota
Avensis nale¿¹cy do Zofii U. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
UWAGA NA ZAKUPY INTERNETOWE
(£OBEZ) W dniu 24.10.2007 r. o
godz. 22:15 w £obzie, Damian P. na
aukcji internetowej na stronie www.
Allegro. pl. zakupi³ za sumê 499 z³
telefon komórkowy m-ki Sony Ericson W950, od osoby podaj¹cej siê za
Damiana K. Pomimo wp³aty pieniêdzy na podane konto do dnia dzisiejszego nie otrzyma³ telefonu.
KIESZONKOWE
(£OBEZ) W dniu 14.11.2007r.
oko³o godz. 12:00 w sklepie ATUT w
£obzie, przy ul. Koœcielnej, dwie nieznane kobiety z plecaka dokona³y kradzie¿y portfela z zawartoœci¹ pieniêdzy
w kwocie 250 z³ oraz dowodu osobistego, czym dzia³a³y na szkodê Jolanty Z.
O LUSTERKO ZA BLISKO
(WÊGORZYNO) W dniu 14.11.
2007r. oko³o godz. 7:00 na drodze
Wêgorzyno-Chociwel dosz³o do kolizji
drogowej, w trakcie manewru wymijania pomiêdzy Robertem B. kieruj¹cym
pojazdem DAF a pojazdem Volvo. W
wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y
lusterka pojazdów.
UWAGA NA £UKACH
(MIESZEWO) W dniu 14.11.
2007 r. oko³o godz. 10:25 w Mieszewie
Jakub B. kieruj¹c pojazdem marki Nissan King, na ³uku drogi przekroczy³ oœ
jezdni, w wyniku czego uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód osobowy mki Volkswagen Passat kierowany przez
Piotra T.
ZOSTAW A UKRADN¥
(£OBEZ) W nocy z 14 na 15.11.
2007 r. w godz. 16.00-8.00 w £obzie,
przy ul. Nowe Osiedle, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y 2 szt. akumulatorów i 2 m kabla energetycznego
z pozostawionych pojazdów ciê¿arowych, o ³¹cznej wartoœci 1000 z³, na
szkodê Kazimierza L.
DWÓCH W JEDNYM
(STRZMIELE) W dniu 15.11.
2007 r. o godz. 14.00 w Strzmielu
ujawniono samochód marki Fiat
Ducato ze zbiornikami zawieraj¹cymi prawdopodobnie olej opa³owy,
którym kierowa³ Miros³aw H. Wymieniony
sprzedawa³
paliwo
okolicznym mieszkañcom. Ponadto
w samochodzie znajdowa³ siê pasa¿er poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu przez KPP Stargard Szcz.
Adam Z.

POJECHA£ SIÊ NAPIÆ
(SIELSKO) W dniu 14.11.2007 r.
o godz. 17.15 w Sielsku, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y roweru
typu damka o wartoœci 170 z³ wraz z
torb¹, piwem i winem, o wartoœci 30 z³
na szkodê Janusza G.
KOMÓRKOWIEC W SZKOLE
(WÊGORZYNO) W dniu 14.11.
2007 r. w godz. 9.00-14.00 w Wegorzynie, w szatni gimnazjum, nieznany
sprawca z kieszeni spodni dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Nokia
6103 wartoœci 500 z³, na szkodê Jana P.
Z£AMA£ MU NOS
(£OBEZ) W dniu 30.11.2006 r.
oko³o godz. 15:00, na ul. Rzecznej w
£obzie, Piotr N. zosta³ uderzony piêœci¹ w twarz przez Mateusza W., w
wyniku czego dozna³ pêkniêcia koœci
nosa.
KOMÓRKOWIEC W SZATNI
(£OBEZ) W dniu 16.11.2007 r. w
godz. 8:00 - 8:45 w £obzie, w szatni
sali gimnastycznej, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Sony Ericsson K550i. Straty w kwocie 500 z³ na szkodê Piotra D.
OKRAD£ BEZROBOTNYCH
(£OBEZ) W okresie od 15 do
16.11.2007 r. w godz. 19:30 – 07:00 w
£obzie, przy ul. Bema, nieznany sprawca wykorzystuj¹c ustawione rusztowanie wszed³ po nim, nastêpnie po wypchniêciu okna pomieszczenia, dokona³ kradzie¿y dwóch wkrêtarek aku
marki GRAPHITE, m³otowiertarki
marki GRAPHITE, szlifierki k¹towej
marki MACALLISTER. Straty w
³¹cznej kwocie 1.157 z³ poniós³ CIS w
£obzie.
NARUSZY£ MU ¯UCHWÊ
(RESKO) W dniu 13.11.2007 r.
oko³o godz. 12:00 w Resku, przy ul.
D¹browszczaków, w barze RENOMA,
Robert B. uderzy³ Ariela B. w g³owê,
powoduj¹c obra¿enia cia³a w postaci
naruszenia ¿uchwy, rozciêcia ³uku
brwiowego prawego i pot³uczeñ.
NIE WZIÊLI DROPSÓW?
(£OBEZ) W dniu 17.11.2007r. o
godz. 13.00 w £obzie, przy ul. Kolejowej, nieletni Marcin P., lat 15, i Pawe³
R., lat 14, dokonali kradzie¿y paczki
papierosów marki Mocne, wartoœci
7,15 z³, na szkodê Krzysztofa G.
ROZCZAROWANY
(WÊGORZYNO) W okresie od
31 paŸdziernika br., godz. 10.00, do 17
listopada br., godz. 10.00, w Wêgorzynie, przy ul. Bocznej, nieznany sprawca, po uprzednim wy³amaniu zabezpieczeñ drzwi dwóch pomieszczeñ gospodarczych dosta³ siê do wewn¹trz,
lecz nie dokona³ kradzie¿y mienia z
uwagi na brak przedmiotów nadaj¹cych siê do tego.

(RESKO)
W
dniu
14.11.2007r. o godz. 14:45 w
Resku, na ul. Leœnej, Andrzej K.
kierowa³ samochodem osobowym marki Opel Astra, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿onym wynikiem 1, 58 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.
(£OBEZ)
W
dniu
16.11.2007 r. oko³o godz. 15:30
w £obzie, na ul. Rapackiego,
Miros³aw P. kierowa³ samocho-

dem Opel znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci (1,32 mg/l).
(DARGOMYŒL) W dniu
16.11.2007 r. oko³o godz. 19:20 na
drodze Dargomyœl – ¯elmowo,
Robert J. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0,63 mg/l).
(MIESZEWO) W dniu
18.11.2007 r., oko³o godz. 19:55
w Mieszewie, Andrzej W. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,94 mg/l).

Na terenie ca³ego województwa

Dzia³a infolinia
pomocy bezdomnym
0 800 170 010 - to bezp³atna
infolinia pomocy bezdomnym dzia³aj¹ca przy Wojewódzkim Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego.
Ka¿dy, kto zauwa¿y³ osobê potrzebuj¹c¹ pomocy mo¿e zadzwoniæ pod ten ca³odobowy, bezp³atny
numer. Pod tym telefonem pracownicy Centrum oraz Wydzia³u Polityki Spo³ecznej ZUW przyjmuj¹ zg³oszenia dot. osób bezdomnych oraz w
trudnej sytuacji ¿yciowej, do których kieruj¹ odpowiedni¹ pomoc.
W sytuacjach z³o¿onych zg³aszaj¹

problem do w³aœciwych s³u¿b. Infolinia dzia³a na terenie ca³ego województwa zachodniopomorskiego.
- Interwencjê prawie zawsze
zg³aszaj¹ ludzie z otoczenia bezdomnych, sporadycznie sami bezdomni. W zale¿noœci od sytuacji natychmiastowo o sprawie informujemy policjê, pogotowie ratunkowe,
stra¿ miejsk¹ b¹dŸ gminn¹, organizacje wyspecjalizowane w pomocy bezdomnym – informuje Wojciech Gola,
kierownik Wojewódzkiego Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego.
(wp)

Zaginiony
Komenda Powiatowa Policji
£obez prowadzi poszukiwania za
zaginionym:
Osmolak Jaros³aw
s. Ryszarda, Zdzis³awy, ur.
07.11.1970 r., zam. Mo³stowo 10/
4, gm. Resko.
Wymieniony w dniu 28 paŸdziernika 2007 roku oko³o godziny 14.10, po przyjeŸdzie z miejsca
zamieszkania do Reska, po raz
ostatni widziany by³ w Resku na
ul. Wojska Polskiego. Do dnia
dzisiejszego nie powróci³ do miejsca zamieszkania ani te¿ nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹. Rysopis: wiek z wygl¹du 37 lat, 188 cm
wzrostu, œrednia budowa cia³a,
waga ok. 76 kg, w³osy krótkie,
proste, szpakowate, oczy niebieskie, twarz poci¹g³a, uszy œrednie,
nos œredni, uzêbienie (sztuczna
szczêka). Ubiór: kurtka d¿insowa
koloru jasnego, spodnie d¿insowe
koloru niebieskiego, buty sportowe ciemne, typu adidas. Znaki
szczególne: brak
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie, prosimy kiero-

waæ do Komendy Powiatowej Policji £obez ul. Wojska Polskiego 2
73-150 £obez.
Telefony kontaktowe:
Dy¿urny jednostki: 091 56 15 511
Poszukiwania osób: 091 56 15 542
PP Resko tel: 091 39 51 877 lub
najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 997
(112)
Anonimowoœæ zapewniona!
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HUMOR
TYGODNIA
Spotyka siê dwóch studentów
-Gdzie idziesz?
-Na wódkê.
-Ty to potrafisz namawiaæ.

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

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 45 brzmia³o:
“Po kopiejkê i car siê pochy(e)la”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: El¿bieta Owsiñska (Bienice),
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zofia Janicka (£obez), Antonina Kaczmarek
(Dobra), Janina Rachwa³ (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani El¿bieta Owsiñska z Bienic.
Gratulujemy.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

