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Z drugiej strony

Przeczekaæ  mo¿e zapomn¹ lub siê im znudzi

Sylwia Maczan
Mam wra¿enie, ¿e takie w³anie motto

przywieca ju¿ od dawna w³adzom naszego
miasta. Przekonaæ siê o tym mo¿e ka¿dy, kto
przyjdzie choæ kilka razy na sesje rady miejskiej. Na ka¿dej z nich radni i mieszkañcy
mówi¹ o problemach zdawa³oby siê z pozoru
b³ahych i ³atwych do rozwi¹zania. Jednak nie
dla w³adz naszego miasta. Znakomitym tego
przyk³adem mo¿e byæ organizacja ruchu na
osiedlu Orzeszkowej. Od kiedy, kilka miesiêcy temu wprowadzono tam zmiany polegaj¹ce
na zamkniêciu prawie wszystkich dróg wyjazdowych, na takie rozwi¹zanie skar¿¹ siê praktycznie wszyscy  od mieszkañców osiedla po

klientów Biedronki. Wydawa³oby siê, ¿e nic
prostszego ni¿ wróciæ do poprzednich rozwi¹zañ. S¹ to jednak tylko pozory, sprawa jest
bowiem dla naszych samorz¹dowców tak
skomplikowana, ¿e byæ mo¿e ju¿ wkrótce
oprze siê o Trybuna³ Konstytucyjny. Na ka¿dej
prawie sesji s³yszymy zapewnienia, ¿e sprawa jest wnikliwie rozpoznawana przez kolejnych, coraz bardziej kompetentnych urzêdników. Sprawa jest powa¿na i nie mo¿na sobie
pozwoliæ na lekkomylny popiech, bo co
nagle to po diable. Przyk³ady takich prostych
- jedynie z pozoru, a jednak jak¿e skompliko-

wanych spraw mo¿na mno¿yæ: remont dworca PKP, brak szaletów w miecie, bezpañskie
psy lub ciasnota w opiece spo³ecznej. Kto kto
to przeczyta mo¿e pomyleæ  co w tym trudnego  zleciæ odpowiedniemu urzêdnikowi wykonanie pewnego zadania, zaplanowaæ koszty
w bud¿ecie i po krzyku. Jednak ca³e szczêcie,
¿e to nie oni rz¹dz¹ w naszym miecie, bo a¿
strach pomyleæ co by by³o, gdyby tak siê
sta³o. Gdyby jak¹ sprawê uda³o im siê za³atwiæ od rêki. Od tego przecie¿ mog³aby run¹æ
ca³a ta wa¿no  nadêta urzêdnicza piramida,
latami pieczo³owicie budowana.

(komentarz wyg³oszony na antenie Katolickiego Radia Rodzina Rozg³oni Archidiecezji Wroc³awskiej

Wielka ofiara?

W pi¹tek, 3 czerwca, Ruch Obywatelski
na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych, w samo po³udnie, zak³óci³ powa¿nie beztroskie ¿ycie Sto³ecznego Miasta
Warszawy, odbywaj¹c swój III Marsz na Warszawê, spod Kolumny Zygmunta pod Gmach
Sejmu Rzeczypospolitej. Pogoda dopisa³a,
nie zla³o nas ulewnym deszczem, jak na zakoñczenie ubieg³orocznego II Marszu na
Warszawê. Kolumna marszowa budzi³a respekt, gdy jej czo³ówka dochodzi³a do Nowego wiatu, to jej koniec opuszcza³ Plac Zamkowy, po drodze do³¹czali woJOWnicy z Wielkopolski, ze l¹ska, zatrzymani korkami na
drodze. Niew¹tpliwie by³o nas co najmniej
dwa razy wiêcej ni¿ rok temu, a pomimo tego,
¿e nie rzucalimy petard, nie walili w bêbny
i blachy i w ogóle zachowywalimy siê jak
grzeczne panienki, w rodku Warszawy by³o
nas widaæ i s³ychaæ. Widzieli nas i s³yszeli
warszawiacy przygl¹daj¹cy siê biernie demonstracji, widzieli i s³yszeli ci, którzy musieli czekaæ w tramwajach, autach i autobusach
na zablokowanych skrzy¿owaniach. Nie zauwa¿y³y nas tylko kamery telewizyjne, zarówno te publiczne, jak i prywatne, których
wprawdzie na Placu Zamkowym i na Krakowskim Przedmieciu nie brakowa³o, ale widaæ
filmowa³y co innego. Podobnie jak dziennikarze radiowi, którym udzielalimy wywiadów
 te wywiady gdzie im siê potem wymaza³y
i nie dotar³y do s³uchaczy. Nie dostrzegli nas
dziennikarze wp³ywowych gazet warszawskich i periodyków opiniotwórczych. Na g³ucho zamkniêta by³a mazowiecka siedziba
Platformy Obywatelskiej w Alejach Ujazdowskich, aczkolwiek nie dlatego, ¿e cz³onkowie
tej partii przy³¹czyli siê do naszego pochodu,
aby poprzeæ manifestacjê w sprawie g³ównego ich postulatu programowego, jako nie
uda³o nam siê ich rozpoznaæ.
Nasze dwa poprzednie marsze koñczy³y
siê w soboty, z tego powodu robiono nam
zarzut, ¿e Sejm w soboty nie pracuje, a powinnimy zorganizowaæ manifestacjê wtedy,
gdy Sejm obraduje, wówczas mo¿emy liczyæ
na odzew z ich strony. Tak przynajmniej t³umaczyli nam ró¿ni pos³owie deklaruj¹cy (po
cichu!) poparcie dla JOW. Aby daæ im tê szansê nasz III Marsz odby³ siê w pi¹tek, kiedy
Sejm by³ w pracy, co powa¿nie utrudni³o
przyjazd do Warszawy wielu naszym zwolennikom-woJOWnikom z odleg³ych stron
Polski. Niestety, wyszed³ do nas jedynie
pose³ Zbigniew Nowak, z którego wszyscy
robi¹ chorego umys³owo, poniewa¿ opowiada niemi³e rzeczy o gwiazdorze sejmowym
pole Zbigniewie Wassermanie. Jeden z internautów skomentowa³ to potem, ¿e widaæ nie
taki on znowu wariat, jak go maluj¹. Nie raczyli wyjæ do nas ani pos³owie PO, którzy
jakoby twardo walcz¹ o JOW w wyborach do
Sejmu, ani ró¿ni nasi rzekomi zwolennicy z
innych partii. Co wiêcej, Stra¿ Marsza³kowska uniemo¿liwi³a nam z³o¿enie pisma do

Marsza³ka Senatu, co by³o dla nas pewnym
zaskoczeniem, poniewa¿ o naszej wizycie
uprzedzilimy Kancelariê Marsza³ka i zostalimy zapewnieni, ¿e wprawdzie sam Marsza³ek to nie, bo bêdzie mia³ akurat wtedy inne
wa¿ne obowi¹zki, ale jeden z wicemarsza³ków to z ca³¹ pewnoci¹.
Mówiê o tym nie po to, ¿eby siê u¿alaæ,
tylko, ¿ebymy mieli jasnoæ sytuacji i odró¿niali kto jest kim i o co zabiega. Dok³adnie rok
temu, 6 czerwca na Konwencji we Wroc³awiu,
liderzy PO og³osili swój program dla Polski i
na pierwszym miejscu postawili JOW w
wyborach do Sejmu. Dzisiaj widzimy ju¿
wyranie, ¿e ruch ten mia³ cele stricte dywersyjne: przejêcie nonego postulatu spo³ecznego, skierowanie go na boczny tor i zdemobilizowanie Ruchu JOW. Platformie przydzielono tak¹ rolê dezinformacyjn¹ w wewnêtrznym podziale ról przed wyborami: og³aszaj¹c
otwarcie tematyki i debaty publicznej dokonuje siê jej zamkniêcia i zablokowania, jest to
typowe dzia³anie dialektyczne czyli umi³owana przez dialektyków jednoæ przeciwieñstw. Kiedy rok temu dotarlimy na Plac
Zamkowy i pod Sejm, a by³o nas dwa razy
mniej, pojawi³y siê migawki w dziennikach
telewizyjnych i radiowych. Kiedy tym razem
przybylimy w znacznie wiêkszej liczbie 
ani mru-mru. Rok temu jechalimy w trzech
autokarach, tym razem z samej tylko ma³ej
Nysy przyjecha³o ok. 100 woJOWników.
Jedyn¹ odpowiedzi¹ tzw. klasy politycznej
jest próba zamilczenia nas, zamkniêcia dostêpu do rodków komunikacji, udawanie, ¿e nas
nie ma, nie widaæ i nie s³ychaæ.
Oddaj¹c honor i wyrazy uznania naszym woJOWnikom warszawskim, którzy
za³atwili wszystkie sprawy urzêdowe i
wszystko co jest niezbêdne dla zorganizowania manifestacji, trzon i g³ówn¹ si³ê naszego Marszu stanowi³y, jak zawsze, Kresy
Rzeczypospolitej. Przyjechali woJOWnicy
ze Szczecina i z Rzeszowa, z Gdañska i z
K³odzka, z Nysy i S³ubic, z Kietrza i Koszalina (chocia¿ Koszalin poleg³ gdzie po drodze, z powodu awarii autobusu). Im bli¿ej
Warszawy tym gorzej, najgorzej, proporcjonalnie rzecz jasna, w samej Stolicy. Nasuwa
siê powiedzenie Marksa, ¿e byt okrela
wiadomoæ. Wszystkie dane pokazuj¹ na
ekonomiczne uprzywilejowanie Warszawy i
Mazowsza, wysoki dochód na g³owê mieszkañca, najni¿sze bezrobocie. Dok³adnie odwrotnie jest na Kresach, mo¿e to dlatego na
Kresach lepiej widaæ koniecznoæ zmian i
potrzebê JOW. Czy wolno tak myleæ o Stolicy Polski, która by³a dla nas zawsze symbolem patriotyzmu i oddania Ojczynie? Rozmawialimy o tym podczas Marszu z polskimi sêdziwymi bohaterami: genera³em Antonim Hed¹-Szarym, pu³kownikiem Józefem
Telig¹, z którym wspólnie przekazywalimy
nasze pismo w sprawie referendum o JOW
Aleksandrowi Kwaniewskiemu.

Dla mnie, który od 45 lat uczê i wychowujê m³odych Polaków, najbardziej dotkliwie
przykry by³ nasz przemarsz obok najwiêkszej i najbardziej elitarnej polskiej szko³y wy¿szej: Uniwersytetu Warszawskiego. Ten
wielki Uniwersytet dumnie odwraca siê od
sprawy JOW i tak, jak przy poprzednich okazjach, zarówno jego profesura, jak i studenci
arogancko patrz¹ w inn¹ stronê. Amerykanie
mówi¹ ród³em arogancji jest ignorancja,
mówi¹ te¿ ignorance is bliss  ignorancja to
rozkosz. Z t¹ ignorancj¹ spotykamy siê codziennie w dyskusjach z inteligentami polskimi, w dyskusjach internetowych. Nie maj¹
pojêcia o tym, jak funkcjonuje demokracja w
Wielkiej Brytanii, nie rozumiej¹ znaczenia
systemu wyborczego, ale z ca³¹ pewnoci¹
siebie i zadufaniem wydaj¹ autorytatywne
s¹dy i opinie.
Ruch nasz zainspirowany zosta³ rewolucjê ustrojow¹ we W³oszech, gdzie w referendum roku 1993 zmieniono system wyborczy.
Temat ten nie przedosta³ siê do wiadomoci
opinii publicznej w Polsce. W roku 1993 media
w Polsce milcza³y o tych wydarzeniach z tak¹
sam¹ zaciek³oci¹, jak teraz milcz¹ o Marszu
na Warszawê i o Ruchu JOW. Ale ka¿dy, kto
ma dobr¹ wolê mo¿e siê dowiedzieæ, jak to siê
sta³o we W³oszech? Dlaczego problem ordynacji wyborczej tak poruszy³ krêgi akademickie, studentów w³oskich uniwersytetów
przede wszystkim, ¿e temat ten okaza³ siê tam
bardziej gor¹cy ni¿ np. sprawa aborcji czy
sprawa rozwodów, jak sprawa czy we W³oszech ma byæ monarchia czy republika? Czy
w³oscy studenci tak bardzo ró¿ni¹ siê od polskich? Czy mo¿e profesorowie w³oskich
uniwersytetów z innej s¹ ulepienie gliny ni¿
polskich? Czy wybitni w³oscy artyci, re¿yserzy, pisarze, którzy w³¹czyli siê w wielki
ruch Maggioritario i stali siê jego promotorami na tyle s¹ gorsi od polskich, ¿e wypada³o
im nie tylko zainteresowaæ siê tym wielkim
tematem ale i przej¹æ siê nim i zaanga¿owaæ?
I w koñcu dwa s³owa do moich wiernych
s³uchaczy i czytelników, którzy stale zadaj¹
mi te same pytania: Ale co my mamy zrobiæ?, Jak to zmieniæ?, Co my mo¿emy?.
W samym tylko Wroc³awiu mieszka wiele tysiêcy osób, które swoim podpisem potwierdzi³o poparcie dla postulatu JOW. Jednak¿e, kiedy znalaz³ siê WoJOWnik ofiarny,
który wy³o¿y³ pieni¹dze na wynajêcie autobusu do Warszawy, pomimo naszych usilnych starañ nie uda³o siê go zape³niæ. Ka¿demu co przeszkadza³o, jednemu pilne zajêcia, drugiemu imieniny, trzeciemu egzaminy,
czwartemu zebranie, pi¹temu wizyta u dentysty, szóstemu wiek niem³ody, siódmemu,
¿e za m³ody. Komfortowy autobus, za darmo,
sta³ i czeka³. I pojecha³ do Warszawy z wieloma pustymi miejscami. Polacy chcieliby
mieæ niepodleg³oæ, ale bez przelania kropli
krwi i bez wydania jednego grosza. Tak
surowo ocenia³ swoich rodaków Marsza³ek
Pi³sudski. Tym razem ani kropla krwi nie by³a
potrzebna, ani ¿adne grosze.
Partyjne koterie, które zaw³aszczy³y

sobie nasze pañstwo same z siebie nie zrezygnuj¹ ze swoich przywilejów i beneficjów,
i ¿adne argumenty ich nie przekonaj¹. Przekonaæ ich mo¿e tylko zdecydowana wola
spo³eczeñstwa, które pos³uguje siê argumentami, apeluje, przekonuje, ale jest zdecydowane upomnieæ siê o swoje prawa si³¹. ONI
pozbawili nas elementarnego prawa obywatelskiego, jakim jest bierne prawo wyborcze,
wprowadzili oszukañczy system wyborczy,
który ³amie prawie wszystkie zasady zapisane w Konstytucji, Zaw³aszczyli rodki masowego przekazu i sprowadzili zasadê wolnoci s³owa i dostêpu do mediów publicznych
do fikcji. Ust¹pi¹ tylko wtedy, gdy zobacz¹ jak
nas wielu i zobacz¹ nasz¹ determinacjê w
domaganiu siê respektowania naszych praw.
Tym razem by³o nas pod Sejmem jeszcze za
ma³o, ¿eby wypad³y zatyczki z uszów pos³ów i senatorów, musimy pójæ tam jeszcze
raz, w wielokrotnie wiêkszej liczbie, z tr¹bami
jak pod mury Jerycha. Do tego nie trzeba krwi
i nie trzeba Bóg wie czego. Wystarczy wsi¹æ
w podstawiony autobus i odbyæ razem z nami
spacer po Krakowskim Przedmieciu. To jest
wielka ofiara, oczywicie. Ale polska historia
zna wiêksze. Jerzy Przystawa

Gazeta Powiatowa
Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel.
0504 042 532).
Wspó³praca: Sylwia Maczan
(0609 830 211), Marcin Horbacz.
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez, ul. S³owackiego
6, tel./fax (091) 3973730; e-mail:
wppp1@wp.pl; NIP 859-001-1930; Konto: BS Goleniów o/£obez 049375-1038-2600-1919-3000-0010
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
tygodnik ³obeski, tygodnik
pojezierza drawskiego, tygodnik gazeta gryficka.
DRUK: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730

Przetarg rozstrzygniety

Z ostatniej chwili

Podejrzany o gwa³t
opuci³ areszt
(RESKO) Na chwilê przed
zamkniêciem numeru do druku
dowiedzielimy siê, ¿e tymczasowo aresztowany Hubert H.,
podejrzany o gwa³t na dwóch
uczennicach, opuci³ areszt. Ma
to zwi¹zek z zakoñczeniem
czynnoci wyjaniaj¹cych prowadzonych przez ³obesk¹ prokuraturê. Jak nam powiedzia³a
prokurator rejonowy Klaudia
Gêsikiewicz  Karpiñska, zwolnienie nast¹pi³o po ujawnieniu
nowych okolicznoci w tej
sprawie. Podejrzany opuci³

Bony w Kubusiu

areszt po wp³aceniu 5 tys. z³otych kaucji.
(r)

£oso
informuje

(RESKO) Ko³o PZW £oso w
Resku informuje, ¿e 9 lipca, na jeziorze w Starej Dobrzycy odbêd¹ siê
zawody sp³awikowe dla cz³onków
Zarz¹du Ko³a £oso. Zbiórka nad
jeziorem w rejonie Nadlenictwa o
godz. 7.30.

Rozdaj¹ ¿ywnoæ
(POWIAT) Od kilku miesiêcy, na terenie ca³ego powiatu
trwa akcja rozdawania ¿ywnoci najbardziej
potrzebuj¹cym.
Jak poinformowa³ nas organizator tego przedsiêwziêcia  Tomasz Ma³ecki do tej rozdano oko³o 50 ton towarów, przekazuje je
Koszaliñski Bank ¯ywnoci. Najubo¿si otrzymuj¹ mleko w kartonach, m¹kê, ry¿, makaron i sery. W akcjê
zaanga¿owa³o siê
wiele osób i organizacji. ¯ywoæ rozprowadzaj¹ so³tysi,
kuratorzy s¹dowi,
orodki
pomocy
spo³ecznej, PCK
oraz wiele innych
organizacji i stowarzyszeñ. Pan Ma³ecki podkrela, ¿e akcja ta jest mo¿liwa
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dziêki ich pracy oraz pomocy pana
Leszka Kaczmarka i El¿biety Kobia³ki z NOWAMYL-u. Udostêpnili oni magazyny firmy oraz
pokrywaj¹ koszty transportu i
dystrybucji.
S.M.

(£OBEZ) W zesz³ym tygodniu
Miejsko-Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej rozstrzygn¹³ przetarg na
realizacjê bonów ¿ywnociowo 
przemys³owych dla podopiecznych

orodka. Na przetarg wp³ynê³y cztery
oferty, a wygra³ sklep Kubu na ulicy Kocielnej, pani Teresy Micha³owskiej. Miesiêcznie M-GOPS wydaje
bony na oko³o 3 tys. z³otych. S.M.

Nowy zarz¹d PCK
(£OBEZ) 27 czerwca odby³ siê
zjazd i wybory nowych w³adz ³obeskigo PCK. Do nowego zarz¹du weszli: El¿bieta Kobia³ka  przewodnicz¹ca, Aleksander Skokowski  wiceprzewodnicz¹cy, Jan Woniak  wi-

ceprzewodnicz¹cy, Ma³gorzata Bukato  sekretarz, Jerzy Sola  skarbnik.
Komisja rewizyjna: Ewa Adamów  przewodnicz¹ca, Marianna
Urban  sekretarz, Ewa Górny  cz³onek komisji.
(r)

Przedstawiciel IPN w £obzie
Pani Rutkowska
z PCK

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o. w £obzie,

ul. Niepodleg³oci 19a s p r z e d a:

- zamiatarkê samobie¿n¹ uliczno  chodnikow¹
(silnik VW 1,9 D  zraszacze)  sprawna
- silnik Leyland SW - 680 (do Jelcza) po naprawie g³ównej
- silnik Volkswagen 1,9 D kompletny  do remontu
- naczepa piaskarka  ci¹gnikowa typ PC-12 WUKO o ³ad. 2,1 T  sprawna
- nadwozie piaskarki typ PS-61 z silnikiem niezale¿nym typy S (diesel)  sprawne.
Ceny do uzgodnienia. Sprzêt mo¿na ogl¹daæ w siedzibie firmy w
dni robocze w godz. 8.00  15.00 w £obzie przy ul. Niepodleg³oci 19a,
tel. (091) 3974465, kom. 602 407 385.

(£OBEZ) Ju¿ jutro, 6 lipca, ka¿dy zainteresowany dzia³alnoci¹
Instytutu Pamiêci Narodowej bêdzie móg³ spotkaæ siê z jego przedstawicielem w £obeskim Centrum
Turystyki przy ul. Konopnickiej 42
(obok starostwa). Z pracownikiem
IPN bêdzie mo¿na spotkaæ siê w
godzinach od 10.00 do 15.00. Omó-

wi on zasady funkcjonowania instytutu oraz uzyskiwania potrzebnych informacji. W programie
przewidziana jest mo¿liwoæ indywidualnych konsultacji oraz z³o¿enia wniosku do IPN. W spotkaniu
mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy zainteresowani mieszkañcy powiatu ³obeskiego.
(r)
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OFERTY
PRACY PUP
p Szko³a Podstawowa w Wêgo-

rzynie zatrudni:
- nauczyciela matematyki
Tel. 3971-418
p Firma handlowa Helmar
Sklep spo¿ywczy - sprzedawcê
Tel. 397-51-31
p Orodek Wczasowo  Kolonijny Posejdon w Niechorzu, zatrudni: - kucharkê Tel. 508  340 - 508
p Firma Rivaal w £obzie zatrudni:
Mistrza produkcji Tel. 397-62-21
p Firma Poldanor w Radowie
Wielk. zatrudni:
Operatora koparko  ³adowarki
lusarza z uprawnieniami spawalniczymi Tel. 608-308-427
p Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
w Resku zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego i niemieckiego Tel. 3951-800
p S.Z.O.Z Praxis w Nowogardzie zatrudni: Pielêgniarkê
Tel. 392-51-20
p PPH Panex w Kamieniu Pom.
zatrudni: Stolarzy Tel. 608-411-545
p Orodek Wczasowy Bociano
Gniazdo w Pogorzelicy zatrudni:
Szefa kuchni, Ratownika wodnego
Pracownika do prowadzenia zajêæ i
imprez rekreacyjno  sportowych
Tel. 38-63-100 lub 38-63-101
p Szko³a Podstawowa w Runowie
Pom. zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego
Nauczyciela j. niemieckiego
Nauczyciela zintegrowanego (nauczania pocz¹tkowego)
Pedagoga specjalnego Tel. 397-14-40
p Firma Ekswood w Chociwlu
zatrudni:
Lakiernika meblowego
Stolarza meblowego
Pracownika obs³uguj¹cy trak tamowy Tel. 501-716-276
p Firma Z.C.H. Rolhurt w Szczecinie zatrudni: Murarza
Zakwaterowanie zapewnia pracodawca Tel. 311-78-11
p Szczeciñska Stocznia Remontowa Gryfina zatrudni:
Spawaczy z uprawnieniami PRS
Monterów kad³ubów okrêtowych
Tel. 42-42-503
p Agroturystyka Pod Kogutem w Wrzosowie zatrudni:
Pracownika przy koniach
Tel. 381-29-31
p Pensjonat Granit w Dobrzanach zatrudni:
Pracownika przy koniach
Tel. 501-017-061
p Piekarnia  Ciastkarnia w Kamieniu Pom. zatrudni:
Piekarza
Tel. 38-200-80

Przybywa kandydatów
na pos³ów
(POWIAT) Przybywa powiatowych kandydatów na
pos³ów w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbêd¹
siê we wrzeniu.
Magdalena
Juncewicz

Jak ju¿ informowalimy, ³obeskie Ko³o Platformy Obywatelskiej zg³osi³o do wyborów Ryszarda Solê, radnego rady powiatu, chocia¿ czeka on dopiero
na zatwierdzenie przez w³adze
wojewódzkie partii. Zatwierdzo-

nym ju¿ kandydatem jest Magdalena Juncewicz z Reska,
któr¹ PSL wystawi³o na drugim miejscu na licie, zaraz po
Andrzeju Durce. Jest ona dyrektorem firmy Imoprojekt w
Resku oraz wspó³w³acicielk¹ Orodka Szkoleniowo 
Wypoczynkowego w Niechorzu. Wczeniej startowa³a w
wyborach do europarlamentu.
Na kampaniê wyborcz¹ wyda³a wtedy sporo pieniêdzy,
gdy¿ na prawie ka¿dym drzewie i s³upie wisia³y jej plakaty.
Do Senatu z listy PSL startuje
Micha³ Kar³owski, przedsiêbiorca z £obza.
Tradycyjnie dopiero przed
wyborami uaktywni³a siê partia Prawo i Sprawiedliwoæ,
której pe³nomocnikiem powiatowym zosta³a starosta Halina
Szymañska.
KAR
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OFERTY
PRACY PUP
p C i Sw Szczecinie zatrudni:

Konserwatora lekkiego i redniego
sprzêtu budowlanego
Tel. 46-44-846
p Zak³ad Us³ug Lenych w Wielboki zatrudni:
Traktorzystê, Pilarza
Pomocnika pilarza
Tel. 692-578-083
p Firma Turbo  Trans
w £obzie zatrudni:
Diagnostê Tel. 397030-39
p Firma Import  Export w
Sielsku zatrudni:
Kierowcê kat. C+E
Tel. 607-575-889
p Roosens  Betons w Po³chowie
zatrudni:
Kierowcê kat C+E ze znajomoci¹
jêzyka angielskiego i francuskiego
Tel. 397-11-18

PUP INFORMUJE
W dniu 14.07.2005 r. o godz. 11.00
odbêdzie siê spotkanie z firm¹
AU PAIR, na którym zostan¹
omówione zasady programu i
kwestie legalnoci pobytu w Irlandii.
Przedstawiony równie¿ zostanie
nowy program Mothers Help
(dotycz¹cych szczególnie kobiet do 50 r.¿.). Warunkiem w/w
oferty jest wymagana znajomoæ
jêzyka angielskiego w stopniu
rednim.
Powiatowy Urz¹d Pracy organizuje szkolenie dla osób bezrobotnych powy¿ej 25 roku
¿ycia Podstawy jêzyka niemieckiego.
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Modernizacja ZEC za rok

Gazetowa sesja
(£OBEZ) Na ostatniej sesji Rady Miejskiej najwiêcej emocji
wzbudzi³a, wbrew pozorom, nie modernizacja ZEC  u, ale
zawieszenie wydawanego przez £obeski Dom Kultury
miesiêcznika Wiadomoci £obeskie. Sprawa ta by³a ju¿
omawiana na posiedzeniach komisji, a swój fina³ znajdzie
prawdopodobnie na wrzeniowej sesji.
Pi¹tkowa sesja rozpoczê³a siê w
samo po³udnie, byæ mo¿e dlatego
przyby³o na ni¹ tak wielu urzêdników, a tak niewielu mieszkañców. Nie
dopisali tak¿e radni  na pocz¹tku
nieobecnych by³o czterech, pod
koniec obrad a¿ szeciu.
Po tradycyjnym powitaniu, przyjêto protokó³ z ostatniej sesji oraz,
po wprowadzeniu dwóch
poprawek - porz¹dek obrad. Radni jednog³onie
przyjêli informacjê z realizacji umów w zakresie zadañ gminy w sferze komunalnej. W tym punkcie
omówiono pokrótce sprawê wykonania przy³¹cza
na cmentarzu w Zagórzycach. W nastêpnym
punkcie przeg³osowano
informacjê dotycz¹c¹ stanu zaawansowania prac
zwi¹zanych z modernizacj¹ Ciep³owni Miejskiej.
Rada podtrzyma³a swoje
stanowisko dotycz¹ce tej modernizacji  ma to byæ ciep³ownia wodna
opalana mia³em i biomas¹. Radni po
raz kolejny wskazali na niedoci¹gniêcia zwi¹zane z przegotowaniem
przetargu. Wszystko wskazuje na
to, ¿e modernizacja rozpocznie siê w
czerwcu przysz³ego roku.
Nastêpnym punktem by³a informacja dotycz¹ca dzia³alnoci stowarzyszeñ: Euroregionu Pomerania,
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pojezierza Drawskiego, Unii Miast i
Gmin Dorzecza Regi oraz Zwi¹zku
Miast Polskich, do których nale¿y
gmina £obez. Jako reprezentant Euroregionu Pomerania wyst¹pi³
pan Pawe³ Bartnik, który mówi³ o
korzyciach, jakie czerpie nasza gmina z przynale¿noci do tego stowarzyszenia. Jak siê okaza³o, nasze miasto pozyska³o sporo rodków z Unii,
szczególnie na organizacjê ró¿nego
rodzaju imprez z udzia³em m³odzie¿y.
Radny Henryk Musia³ pyta³, dlaczego pomimo wstêpnych pozytywnych opinii, nie przeszed³ wniosek
dotycz¹cy dofinansowania Ba³tyckich Spotkañ M³odzie¿y. Jak wyjani³ Bartnik, nie jest to decyzja ostateczna i wci¹¿ jest szansa na uzyskanie rodków. Nastêpnie g³os zabra³
Maciej Lorenc ze Stowarzyszenia

Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego. Gminie naszej, przy wspó³pracy z tym stowarzyszeniem, uda³o
siê otrzymaæ rodki na wykonanie i
modernizacjê sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej. Przedstawiciele
dwóch pozosta³ych organizacji na
pi¹tkow¹ sesjê nie przybyli.
Radny Kazimierz Chojnacki za-

proponowa³, aby £obez wyst¹pi³ ze
Zwi¹zku Miast Polskich, gdy¿ przynale¿noæ ta nie przynosi naszemu
miastu ¿adnych korzyci. Zwi¹zek
Miast Polskich reprezentuje, wed³ug
niego, interesy Wielkopolski, Ma³opolski i Mazowsza. Burmistrz Marek
Romejko odpowiedzia³, ¿e przynale¿noæ do tej organizacji daje nam mocniejsz¹ pozycjê w rozmowach z rz¹dem, a decyzji o wyst¹pieniu nie nale¿y podejmowaæ pochopnie. Spraw¹ t¹ zajm¹ siê nasi radni ponownie
na wrzeniowej sesji.
W nastêpnym punkcie radni
podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ przekwalifikowania i zaliczenia do kategorii
dróg gminnych czêci ulicy Niepodleg³oci.
Najciekawsz¹ jak zwykle czêci¹
obrad by³y interpelacje, wnioski i
zapytania radnych oraz mieszkañców. Najwiêcej czasu powiecono
Wiadomociom £obeskim, które
wed³ug ostatnich informacji maj¹
zawiesiæ dzia³alnoæ. Jako pierwszy,
g³os w tej sprawie zabra³ Henryk
Musia³, powiedzia³, ¿e gazeta ta powinna byæ nadal wydawana w swojej dotychczasowej formie. Spe³nia
ona wa¿n¹ rolê w ¿yciu kulturalnym
naszego miasta.  Z ostatnich numerów gazety dowiedzia³em siê wiele o

historii £obza, o ¿yciu jego pierwszych powojennych mieszkañców.
Decyzji o zamkniêciu gazety za jaki
czas bêdziemy na pewno ¿a³owaæ, a
proponowana zmiana  czyli wydawanie wk³adki zamiast gazety  to
nie jest dobry pomys³  mówi³ radny
Musia³. Zaznaczy³ tak¿e, i¿ w porównaniu z gazetami goni¹cymi za sensacj¹, Wiadomoci £obeskie pozytywnie siê wyró¿niaj¹ i maj¹ swój
niepowtarzalny charakter. W obronie Wiadomoci £obeskich g³os
zabra³ te¿ radny Kazimierz Chojnacki. W imieniu redaktor Mileny Poczykowskiej ustosunkowa³ siê do zarzutów, które gazecie postawi³na komisji burmistrz Marek Romejko. Stwierdzi³, ¿e zarzucaj¹c gazecie niski poziom
zamieszczanych tam artyku³ów obrazi³ wszystkich, którzy do gazety pisali. Wymieni³ tu prof. Kazimierza Obuchowskiego, Leona Zdanowicza, Ryszarda Solê, Ludwika Cwynara oraz dziesi¹tki innych autorów. Odpar³ tak¿e inny zarzut.
- Mówi³ pan panie burmistrzu, ¿e gazeta zalega na
wioskach. Jest to nieprawda. Nie mo¿e zalegaæ na
wioskach, bo jej tam po
prostu nie ma. Od ponad
roku gazeta nie jest do wiosek dostarczana, tak wiêc nie mo¿e zalegaæ.
Tak¿e zarzut, ¿e gazeta jest nieaktualna jest chybiony. Wiadomoci
£obeskie przez szeæ lat swojego
istnienia sta³y siê gazet¹ o charakterze kulturalnym, a kultura nie traci na
aktualnoci, bo jest ponadczasowa.
G³osu w sprawie gazety udzielo-

no tak¿e pisz¹cej te s³owa Sylwii
Maczan. Odnios³a siê do wypowiedzi burmistrza Marka Romejki, w której zarzuci³ pani Poczykowskiej b³êdne decyzje dotycz¹ce umieszczenia
sprostowania w formie wywiadu.
Burmistrz powiedzia³, ¿e by³a to sytuacja nienormalna i przela³a szalê
goryczy w ca³ej powodzi zarzutów
dotycz¹cych gazety. W swojej wypowiedzi przypomnia³am burmistrzowi i radnym historiê napisania
tych artyku³ów. Wyjani³a, ¿e w tym
kontekcie decyzje pani Poczykowskiej nie by³y nienormalne, a wrêcz
przeciwnie.
Wobec tylu nowych, nieznanych radnym faktów, przewodnicz¹ca El¿bieta Kobia³ka poprosi³a dyrektora £DK Dariusza Ledziona i
burmistrza o przygotowanie na
wrzeniow¹ sesjê kompletnych materia³ów i wyliczeñ finansowych dotycz¹cych wydawania gazety. Na
tym debata o Wiadomociach £obeskich zakoñczy³a siê.
Radni i mieszkañcy zadali jeszcze
wiele pytañ dotycz¹cych miêdzy
innymi: kanalizacji dworca PKP i
sklepu w Be³cznej, z³ego stanu
chodnika przy ulicy Dubois, prac
zwi¹zanych z wodoci¹giem do Bonina i Budziszcza, z³ych warunków lokalowych w M-GOPS w £obzie, letniej akcji wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, cieków z domów przy ulicy
Kraszewskiego.
Na te pytania odpowiedzi udzielali burmistrzowie oraz kierownicy
wydzia³ów urzêdu miejskiego.
Radni miejscy przyjêli (przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym) informacjê o pracy burmistrza za ostatni
miesi¹c oraz uchwalili plan pracy na
drugie pó³rocze.
W ostatnim punkcie obrad rozpatrzono skargê pani Micha³owskiej na
pracê burmistrza; skargê uznano za
niezasadn¹. Na koniec pan Tadeusz
Barañski podziêkowa³ wszystkim,
którzy pomogli w przygotowaniach
sympozjum sybiraków.
S.M.

Og³oszenie

PBO-GRINBUD Sp. z o.o. w Nowogardzie
zleci wykonanie nastêpuj¹cych robót budowlanych

na budowie gimnazjum w Resku oraz innych budowach realizowanych przez PBO-GRINBUD Spó³kê z o.o. w Nowogardzie:
robót murarskich,
uk³adanie p³yt gipsowo-kartonowych,
robót elewacyjnych,
wykonanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem
robót malarskich
Zatrudnimy równie¿ pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych przez PBO-GRINBUD Sp. z o.o. budowach w
zawodach:
murarz  tynkarz,
betoniarz  zbrojarz,
dekarz,
malarz.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ osobicie lub telefonicznie
w biurze PBO-GRINBUD Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 103, telefon 57 92 630
1. Eugeniusz Niziñski

telefon 57 92 630
2. mgr in¿. Bogumi³a Bacza

telefon 57 92 637.
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Uciekinierzy
z PRL-u
Instytut Pamiêci Narodowej,
Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej w
Szczecinie i w Katowicach zapraszaj¹ na otwarcie wystawy Uciekinierzy z PRL-u 5 lipca o godz.16.00 w
Trzebiatowskim Orodku Kultury w
Czytelni G³ównej przy ul. Wojska
Polskiego 67.Wystawa bêdzie czynna od 5 do 22 lipca 2005 r.
(r)

Jeszcze nie
k¹pieliska, ale
co siê ruszy³o
(£OBEZ) O tym, ¿e jeziora wokó³
naszego miasta nie s¹ badane przez
Sanepid informowalimy kilka tygodni temu. Po naszej interwencji,
Urz¹d Miejski nie tylko zleci³ takie
badania, ale tak¿e przeprowadzi³ tam
niezbêdne prace porz¹dkowe. Wykoszono trawê, uprz¹tniêto mieci i
ustawiono pojemniki na odpadki.
Zapad³a te¿ decyzja o zatrudnieniu
kilku osób, które zajm¹ siê pilnowaniem porz¹dku i bezpieczeñstwa na
pla¿ach.
Pracownik urzêdu Zdzis³aw
Urbañski, na ostatniej sesji mówi³
tak¿e o wspólnych planach urzêdu
i Ko³a PZW Kara. W najbli¿szym
czasie jeziora maj¹ zostaæ odmulone, a na pla¿e bêdzie przywieziony
wie¿y piasek. Dzia³aniami tymi
objêto dwa jeziora: Dybrzno (Miejskie) i Moszczenicê (Uniemie). S.M.
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Rada Nadzorcza odrzuci³a dwóch kandydatów i szuka innych

Jutrzenka nadal bez prezesa
(£OBEZ) W Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka od kilku
miesiêcy nie ma prezesa. Obowi¹zki te pe³ni tymczasowo
jeden z cz³onków zarz¹du, Jan B³aszków. Rada Nadzorcza
nie rozstrzygnê³a pierwszego konkursu na prezesa. Teraz
og³asza drugi i zmienia jego warunki.
Na konkurs, og³oszony kilka tygodni temu, przez Radê Nadzorcz¹
spó³dzielni wp³ynê³y cztery oferty.
Po ich rozpatrzeniu, do kolejnego
etapu przesz³y dwie osoby 
Miros³awa Jêdrzejczyk i Bogdan Idzik, które wed³ug Rady
Nadzorczej spe³nia³y warunki konkursu. Osoby te zaproszono na rozmowy. Po ich zakoñczeniu w³adze mia³y podj¹æ decyzjê - kto wygra wycig do fotela prezesa. Na
pierwsze posiedzenie, na którym mia³a zapaæ ta wa¿na
decyzja przyby³o tylko 8
cz³onków sporód 12-osobowej rady. Jak nam powiedzia³ jeden z cz³onków Rady,
ci, którzy przyszli nie chcieli
g³osowaæ w tak w¹skim gronie. G³osowanie prze³o¿ono wiêc na 28
czerwca. W tym dniu cz³onkowie
Rady Nadzorczej stawili siê prawie w
komplecie, zabrak³o tylko jednej
osoby. Niestety, i tym razem nie uda³o siê im podj¹æ decyzji dotycz¹cej
wyboru prezesa. Na przeszkodzie

stan¹³ im bowiem o wiele powa¿niejszy problem. Dopatrzono siê, ¿e osoby, których kandydatury rozpatrywano nie spe³niaj¹ jednego warunku

- nie posiadaj¹ uprawnieñ pañstwowych na zarz¹dzanie nieruchomociami. Jak to siê sta³o, ¿e fakt ten
umkn¹³ uwadze tak czujnym cz³onkom Rady Nadzorczej na etapie weryfikacji dokumentów - nie wiadomo. Wyszed³ dopiero na jaw podczas drugiego posiedzenia i wpro-

wadzi³ spore zamieszanie. Zarz¹dzono jednak g³osowanie. Okaza³o siê,
¿e ¿aden kandydat nie uzyska³ wymaganej statutem iloci g³osów  50
proc., czyli 6 g³osów.
W tej sytuacji zapad³a decyzja o
og³oszeniu drugiego konkursu na to
stanowisko. Postanowiono jednak
z³agodziæ warunki stawiane kandydatom. Obecnie nie musz¹ ju¿ oni
byæ cz³onkami Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka, tak jak by³o to w
pierwszym konkursie.
- Jak siê okaza³o, warunek ten
znacz¹co zawêzi³ listê kandydatów, postanowilimy wiêc od
niego odst¹piæ. Pozosta³e warunki stawiane kandydatom s¹
takie same jak poprzednio. 
powiedzia³a przewodnicz¹ca
Rady Nadzorczej pani Teresa
Smolich.
Og³oszeniem drugiego konkursu by³ zdziwiony jeden z
uprzednio startuj¹cych kandydatów, którego zapytalimy
wczoraj, co o tym s¹dzi.
- Do chwili obecnej nie
otrzyma³am ¿adnej odpowiedzi,
czy zosta³am wybrana, czy te¿
nie.  powiedzia³a nam pani Miros³awa Jêdrzejczyk.
Dzisiaj og³oszenie o konkursie ma
siê ukazaæ w prasie. Ca³a procedura
zaczyna siê wiêc od pocz¹tku. Je¿eli
nie zaistniej¹ nieprzewidziane przeszkody, pod koniec przysz³ego miesi¹ca poznamy nowego prezesa. S.M.

Skradli Mercedesa wartego ponad 200 tys.

Zuchwa³e porwanie w centrum Reska

(RESKO) Do zuchwa³ego napadu na kierowcê Mercedesa dosz³o w
centrum Reska. Trzech m³odych
mê¿czyzn na oczach przechodniów
odebra³o mu kluczyki i uprowadzi³o auto warte ponad 200 tys. z³otych.

wiedzia³ nam wiadek tego zdarzenia
 byli w wieku oko³o 25-27 lat.  Byli
obcy, bo nigdy ich w Resku nie widzia³em.  powiedzia³.
Jeden z nich uderzy³ kierowcê
og³uszaj¹c go i przewracaj¹c na chod-

Zdarzenie rozegra³o siê na
oczach przechodniów, w czasie
najwiêkszego natê¿enia ruchu,
kilka minut po godzinie 15. Wracaj¹cy do Niemiec turysta, Ziegfried K., przeje¿d¿aj¹c przez Resko zatrzyma³ siê na chwilê, gdy¿
¿ona dostrzeg³a zak³ad fryzjerski. Postanowi³a przed powrotem do domu wst¹piæ i ostrzyc
dwójkê dzieci. M¹¿ zaparkowa³ i
kobieta z dzieæmi udali siê do fry- W tym miejscu dosz³o do porwania auta
zjera. Do spaceruj¹cego w pobli¿u auta kierowcy, na skrzy¿owaniu nik. Pozostali wyrwali mu z kieszeni
ulic Wojska Polskiego i Kopernika, kluczyki do Mercedesa. Otworzyli
w pewnym momencie podesz³o drzwi, wskoczyli do auta i z piskiem
trzech m³odych mê¿czyzn. Jak po- opon ruszyli. Na pomoc mê¿owi po-

spieszy³a ¿ona, która dostrzeg³a co siê
dzieje. Chcia³a zatarasowaæ drogê, ale
widz¹c rozpêdzaj¹cy siê samochód
odskoczy³a. Auto pomknê³o drog¹ w
kierunku na £obez.
Rescy policjanci, gdy tylko
otrzymali informacjê o porwaniu, powiadomili komendê w
£obzie. Ta postawi³a blokadê na
drodze do £obza, za powiadomieni funkcjonariusze ze widwina na wjedzie do tego miasta. Do poszukiwañ wezwano
równie¿ mig³owiec. Jeden z policjantów ruszy³ w pocig za
uciekaj¹cymi. Gdy dotar³ do
£obza okaza³o siê, ¿e Mercedesa tu nie widziano. Musia³ skrêciæ w któr¹ z bocznych dróg,
przypuszczalnie prowadz¹cych
na widwin. Tych dróg niestety jest
kilka i w dodatku przebiegaj¹ przez
lasy. Poszukiwania nie przynios³y
spodziewanego rezultatu. Jedynym

efektem by³o zatrzymanie, równie¿
Mercedesa. Jecha³ on ze widwina i
zosta³ zatrzymany w Resku. Kierowc¹ okaza³ siê mieszkaniec Mys³owic
na l¹sku. Co akurat robi³ w tym miejscu i czasie? T³umaczy³, ¿e jecha³ w
interesach. Zosta³ zatrzymany, ale z
braku dowodów wi¹¿¹cych go z porwaniem zwolniono go w dniu nastêpnym.
Gdzie wiêc znikn¹³ Mercedes?
Byæ mo¿e jedzie ju¿ w kierunku Ukrainy, ale równie dobrze mo¿e staæ
gdzie w jakiej stodole, jakie z³odzieje aut wykorzystuj¹ na tzw. dziuple, gdzie zmieniaj¹ tablice, a czêsto
nawet przemalowuj¹ auta.
- Je¿eli kto widzia³ srebrnego
Mercedesa na niemieckich rejestracjach proszony jest o pomoc.
Policja gwarantuje anonimowoæ.  powiedzia³ nam rzecznik
prasowy KPP w £obzie Robert
Kazienko.
KAR
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G³êbokie zmiany w ANR

By³o prawie 100,
ma byæ 27 etatów

(£OBEZ) Du¿e zmiany nastêpuj¹ w Agencji
Nieruchomoci Rolnych. Dotknê³y one tak¿e Jednostek
Zasobu Gospodarczego w powiatach. W £obzie ze 100
pracowników zatrudnionych w Sk³adnicy Akt
Osobowych, Stadzie Ogierów i Przedstawicielstwie ma
pozostaæ tylko 27. Zwolnienia trwaj¹ od ubieg³ego roku.
W najbli¿szych tygodniach ma byæ zwolnionych 16 osób,
o czym administrator Tadeusz Jówiak ju¿ powiadomi³
Powiatowy Urz¹d Pracy.
ANR zwalnia pomieszczenia
Agencja Nieruchomoci Rolnych, Jednostka Zasobu Gospodarczego w £obzie (JZG) z jego
dyrektorem Tadeuszem Jówiakiem, zarz¹dza Stadem Ogierów,
Sk³adnic¹ Akt Osobowych (archiwum) oraz 45 tysi¹cami hektarów ziemi w powiecie. Dyrektor Oddzia³u Terenowego ANR w
Szczecinie ju¿ w ubieg³ym roku
zacz¹³
wprowadzaæ
zmiany w kierunku likwidowania jednostek
powiatowych i ³¹czenia
ich. Za tym posz³y decyzje o redukcjach zatrudnienia i oszczêdnociach. JZG w £obzie
musia³ zacz¹æ dostosowywaæ siê do zarz¹dzeñ
i podj¹æ dzia³ania restrukturyzacyjne.
Ich
efektem bêdzie zwolnienie pomieszczeñ, które
zajmowali w budynku
urzêdu miejskiego.
Przez trzy lata, do
koñca maja br., trzy pokoje by³y wynajmowane
od urzêdu nieodp³atnie,
w zamian za wykonany
w nich remont. Od
pierwszego
czerwca
ANR p³aci za nie czynsz.
Umowa wynajmu zosta³a zawarta do koñca tego roku.
- Po tym okresie chcemy siê
przenieæ do Sk³adnicy Akt, ¿eby
nie p³aciæ czynszu.  mówi administrator JZG Tadeusz Jówiak.
W samej strukturze, dotychczas powiatowej, równie¿ nast¹-

pi¹ du¿e zmiany. Jednostki maj¹
byæ ³¹czone. W by³ym województwie szczeciñskim ma ich
byæ 4, w starym koszaliñskim 
3. W jakiej strukturze znajdzie siê
£obez  dzisiaj jeszcze nie wiadomo.

Sk³adnica Akt do remontu
Najwiêksze redukcje etatów
dotknê³y Sk³adnicy Akt Osobo-

osób, ale to jeszcze nie koniec
redukcji. Czêæ ma przejæ na
emeryturê, kilku pracownikom
obs³ugi ma zostaæ zaproponowana forma samozatrudnienia.
Od pocz¹tku uruchomienia w
2000 roku nad
Sk³adnic¹ k³a- Tadeusz
dzie siê cieniem Jówiak
skandal budowlany  przeciekaj¹cy dach. Nie
uda³o siê go do
tej pory naprawiæ w ramach
gwarancji,
bo
firma go buduj¹ca z Iñska splajtowa³a. Przez piêæ
lat nie uda³o siê
ANR odzyskaæ
odszkodowania
za ten budowlany
bubel. Jak dowiedzielimy siê nieoficjalnie, w tej
sprawie toczy³o siê postêpowanie

Ogierów znana jest od dawna.
Administrator potwierdzi³, ¿e zosta³a ju¿ zaakceptowana przez
prezesa ANR.
- Zosta³a zakoñczona wycena.
W tym roku jeszcze chcemy to
sprzedaæ.

mówi.
Dodaje, ¿e s¹
ju¿ dwie oferty,
ale przetarg zostanie dopiero
og³oszony. Stado mo¿na bêdzie
kupiæ za ponad 3
miliony z³otych.
Tu wszyscy dostali ju¿ wypowiedzenia pracy,
³¹cznie 8 osób.

Jeszcze 45
tys. hektarów
do sprzeda¿y
ANR (wczeniej AWRSP)
przejê³o w powiecie ³obeskim
55 tys. hektarów ziemi.
Sprzeda³o do tej pory 10 tys.
Obecnie JZG dysponuje 45
hektarami ziemi do sprzeda¿y.
35 tys. ha jest w dzier¿awach.
Oko³o 8,5 tys. ha oczekuje na
zagospodarowanie (lasy i nieu¿ytki). Najlepsze ziemie po³o¿one w gminach Dobra i Radowo Ma³e s¹ w wiêkszoci
sprzedane. Czemu rolnicy nie
chc¹ kupowaæ ziemi?
- Proponujemy ziemiê rolnikom, ale oni nie maj¹ pieniêdzy. W tym pó³roczu sprzedalimy 200 hektarów, a plan
sprzeda¿y na ten rok wynosi
1200 ha.  ocenia Taduesz
Jówiak.

Przydzielono 27 etatów
wych, gdzie jeszcze na pocz¹tku
ubieg³ego roku by³o zatrudnionych oko³o 80 osób. Zwalniano je
sukcesywnie, wielu osobom pozwalaj¹c nabyæ uprawnienia do
emerytury lub zasi³ku dla bezrobotnych. Obecnie pracuje tu 26

prokuratorskie. Tadeusz Jówiak
powiedzia³, ¿e za tydzieñ ma rozpocz¹æ siê remont tego dachu.

Stado Ogierów ju¿ bez
pracowników

Koncepcja sprzeda¿y Stada

Z prawie 100 osób zatrudnionych jeszcze w roku ubieg³ym,
obecnie pracuj¹ we wszystkich
jednostkach ³obeskiego JZG 44
osoby. Administrator dosta³ do
dyspozycji 27 etatów i do nich ma
dostosowaæ zatrudnienie.
SM, KAR
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Niektórzy z grupy jad¹cej
do Lwowa, dopiero teraz,
po wielu latach, zdecydowali
siê odwiedziæ swoje ziemie
rodzinne na kresach.
Z dr¿eniem serca wsiadali
do autobusu z pytaniem
 co zastan¹, czy poznaj¹
swoje podwórko, czy stoi
jeszcze dom, czy ronie ko³o
niego jab³oñ. Data wyjazdu
zbieg³a siê akurat z otwarciem
Cmentarza Orl¹t Lwowskich.
Nie mo¿na by³o go pomin¹æ.
Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik ponownie
zorganizowa³o wycieczkê na
Kresy. Pierwszy wyjazd mia³
miejsce dwa lata temu. W
roku bie¿¹cym zainteresowanie wycieczk¹ by³o jeszcze wiêksze. W dniach od 27
czerwca do 3 lipca, 45 osób
zwiedza³o tereny zachodniej
Ukrainy.
Po przekroczeniu granicy udalimy siê w kierunku
Lwowa, po drodze zatrzymuj¹c siê w ¯ó³kwi, ma³ym
miasteczku o bardzo bogatej
historii. Jest ono prawdziw¹
per³¹ na mapie atrakcji turystycznych okolic Lwowa.
G³ówne jego zabytki to zamek, koció³ i klasztor Dominikanów. Zamek wzniesiono
za czasów Stanis³awa ¯ó³kiewskiego, kanclerza i hetmana koronnego, jednego z
najwybitniejszych rycerzy
tej epoki. Po ¯ó³kiewskich
zamek przeszed³ na Dani³owiczów, potem na Sobieskich i od 1840 r na Radziwi³ów. W czasach Jana III Sobieskiego ¯ó³kiew sta³a siê
jedn¹ z najbardziej ulubionych królewskich rezydencji. Zwiedzilimy remontowan¹ obecnie przez polskich
studentów kolegiatê pod
wezwaniem w. Wawrzyñca
oraz znajduj¹cy siê w krypcie grób Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. Po tej interesuj¹cej lekcji historii ruszylimy w dalsz¹ drogê. Celem
naszej podró¿y by³ Lwów
za³o¿ony w po³owie XIII w
przez ksiêcia halicko-wo³yñskiego - Daniela. Gród nazwê sw¹ zawdziêcza synowi
ksiêcia  Lwu Leopolisowi.
Jeszcze w XIII w. miasto zyska³o rangê stolicy ksiêstwa, a jego korzystne po³o¿enie na szlakach handlowych przyczyni³o siê do
bogactwa jego mieszkañców.
Na miejscu, po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku w hotelu, rozpoczêlimy

zwiedzanie lwowskich zabytków oprowadzani przez
miejscowego przewodnika.
Najpierw wst¹pilimy do
budynku teatru opery i baletu, potem udalimy siê na
starówkê, by zobaczyæ cerkiew prawos³awn¹, cerkiew
grekokatolick¹, kaplicê Boinów, zachwycaj¹ce swoim
bogactwem misternie wykonanych ikon, rzeb i malowide³ ciennych. Wêdruj¹c
w¹skimi brukowanymi uliczkami zachwycalimy siê widokiem piêknie zdobionych
przedwojennych kamienic,
by w jednej z nich wst¹piæ do
zabytkowej apteki. Po po³udniu udalimy siê do katedry
p. w. Najwiêtszego Serca
Maryi, gdzie uczestniczylimy w wieczornej Mszy
wiêtej odprawionej przez
ks. Stanis³awa Jaszczo³ta z
Wêgorzyna, który z nami
podró¿owa³. Drugi dzieñ
rozpoczêlimy od zwiedzania katedry w. Jury i znajduj¹cej siê w jej podziemiach
krypty. Potem na krótko
wst¹pilimy na zabytkowy
dworzec kolejowy, a nastêpnie pojechalimy na Cmentarz £yczakowski, za³o¿ony
w 1876 r. Jest to jedna z najstarszych istniej¹cych do
dzi w Europie nekropolii.
Ma formê klasycznego
cmentarza krajobrazowoparkowego. Obszar, na którym go usytuowano stanowi
niezwykle malowniczy zak¹tek. Falista rzeba terenu, o
wielu tarasowych zboczach,
zwieñczonych kurhanowym
wzgórzem, ca³oæ otoczona
soczyst¹ zieleni¹, specjalnie
zasadzonych tu krzewów i
latoroli. Mo¿na tu ogl¹daæ
pomniki o wysokiej wartoci
artystycznej, przedstawiaj¹ce alegoryczne postacie i
wizerunki zmar³ych, a tak¿e
kaplice, obeliski i kolumny w
ró¿nych stylach. Lwów by³
miastem bogatym, kupieckim, le¿¹cym na skrzy¿owaniu szlaków handlowych.

KRESY
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Powrót do korzeni

Teatr opery
i baletu
Cmentarz
£yczakowski

Cmentarz Orl¹t Lwowskich

Widok z kopca Unii Lubelskiej

Sprzyja³o to wznoszeniu
kosztownych grobowców i
kaplic cmentarnych dla zasobnego mieszczañstwa.
Cmentarz £yczakowski sta³
siê z czasem najbardziej
atrakcyjnym miejscem spacerowym miasta. Poniewa¿
przy g³ównych alejach grzebano zw³oki ludzi zas³u¿onych na polu nauki, kultury,
owiaty i polityki, wêdrówki
po nim s¹ wiêc doskona³¹
lekcj¹ pogl¹dow¹ historii. Z
Cmentarza £yczakowskiego przeszlimy na le¿¹cy
przy nim Cmentarz Orl¹t
Lwowskich, otwarty oficjalnie 24 czerwca br. przez prezydentów Polski i Ukrainy.
Bylimy tam piêæ dni po tych
uroczystociach i mielimy
okazjê zobaczyæ tablicê pami¹tkow¹ z podpisami obu
prezydentów oraz wieñce
przez nich z³o¿one. Po z³o¿eniu kwiatów, zapaleniu zniczy i krótkiej modlitwie za
poleg³ych tu spoczywaj¹cych, udalimy siê autokarem na kopiec Unii Lubelskiej usypany w 1895 roku.
Ma on wysokoæ ponad 400
m i jest usytuowany w rodku miasta. Aby wejæ na
sam¹ górê trzeba pokonaæ
niezliczon¹ iloæ schodów,
które po³o¿one s¹ spiralnie
na zboczu stromego wzniesienia. Trud ten wynagradza
jednak widok ca³ego miasta
rozci¹gaj¹cego siê dooko³a
niemal¿e z lotu ptaka. W
godzinach
popo³udniowych pojechalimy do Brze¿an oddalonych od Lwowa,
o oko³o 80 km, aby tam
uczestniczyæ w odpucie w
kociele parafialnym p. w.
w. Piotra i Paw³a. Mszê celebrowa³ bp. Marian Buczek
w asycie jedenastu kap³anów. Ksi¹dz Andrzej Zaj¹c
powita³ wszystkich licznie
przyby³ych goci. Oprócz
nas, na odpucie obecni byli
równie¿ gocie z Gdañska.
Po uroczystej mszy odpustowej na placu przed kocio³em powitaniom i rozmowom nie by³o koñca. Podzieleni na grupy licz¹ce po kilka
osób udalimy siê do rodzin
w Brze¿anach i Kuropatnikach, u których mieszkalimy przez kolejne trzy dni.
Nastêpnego dnia rano
wszyscy wycieczkowicze
pojechali autokarem do Kuropatnik. Relacja z pobytu w
Kuropatnikach i zwiedzania
okolic Brze¿an w kolejnym
numerze. Marcin Horbacz

Z ¯YCIA POWIATU
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Noc wiêtojañska w Resku
Jak co roku, tu¿ po zakoñczeniu
roku szkolnego, tj. 24 czerwca 2005,
w Parku Miejskim w Resku rozpo-

czê³y siê 3 dni imprez i zabaw pod
has³em Noc wiêtojañska. Uroczystoæ ta organizowana jest
co roku, poniewa¿ cieszy siê
du¿¹ popularnoci¹ wród
mieszkañców ca³ego powiatu.
Pierwszego dnia imprezy dzieci i m³odzie¿ mogli wzi¹æ udzia³
w licznych konkursach i atrakcjach przygotowanych specjalnie dla nich. Wieczorem
rozpoczê³a siê dyskoteka, która trwa³a do godziny 3.00.
W sobotê organizatorzy
przygotowali bardzo bogaty
program. Przed zgromadzonymi
mieszkañcami wyst¹pi³y dzieci z

Przedszkola Miejskiego w Resku w
programie Weso³e Piosenki, odby³
siê tak¿e pokaz karate Kyokushin, co
wzbudzi³o
wielkie zainteresowanie.
Wspania³y
wystêp da³
tak¿e zespó³
dzieciêcy
Brzd¹c z goleniowskiego
Domu Kultury, którymi
opiekuje siê p.
Aleksandra Holc, uczniowie p. Bo¿eny Korniluk ze SP nr1 z £obza, a

tak¿e Dru¿yna Zuchowa S³oneczna
Gromada. Najm³odsi artyci dali

wspania³y pokaz muzycznych umiejêtnoci. Aktorzy z Agencji Artystycznej Pro-Musica ze Szczecina,
którzy wiele
razy gocili w
Resku, zaprezentowali inscenizacje
muzyczn¹ pt.
Zabawa na
ludowo. W
godzinach
od 15.00 do
18.00 Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Rodzinie ARKA zorganizowa³o bezp³atny pomiar cukru we krwi i cinienia.
Uczniowie z SP z Reska, pod opiek¹ p. Jolanty Grygiel, dali
przedstawienie teatralne pt. W harmonii z przyrod¹. Zgromadzona publicznoæ
nagrodzi³a gromkimi
brawami wystêp zespo³ów tanecznych z
DK w Resku, których
opiekunem jest p. Renata Czerwiñska. Dziewczyny w piêknych stro-

jach zachwyci³y choreografi¹ tañca wspó³czesnego. O godzinie
20.00 rozpoczê³a siê zabawa taneczna pod
gwiazdami.
O godzinie
22.30 wodami Regi pop³ynê³y
wiêtojañskie wianki,
tak jak tradycja nakazuje,
a w powietrzu rozb³ysnê³y wielobarwne, wspania³e fajerwerki.
Wszyscy bawili siê wspaniale do
5.00 rano. W niedzielê odby³ siê
fina³ rodzinnego konkursu, którego nagrod¹ g³ówn¹ by³ odtwarzacz
DVD ufundowany przez Starostwo
Powiatowe w £obzie. Zebranych
mieszkañców bawi³y zespo³y wokalne i taneczne z DK w Resku. Zagrali muzycy z zespo³u SKAN z
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku. Tak wspaniale zorganizowana
impreza sobótkowa, której przygotowaniem zaj¹³ siê Dom Kultury w
Resku zostawi³a niezapomniane
wra¿enia.
(r)
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Nie zapytano mieszkañców - co o tym s¹dz¹

Na razie nie bêdzie deptaka
(£OBEZ) Na pi¹tkowej sesji Rada Miejska podjê³a uchwa³ê
dotycz¹c¹ przekwalifikowania i zaliczenia do dróg
gminnych czêci drogi wojewódzkiej. Chodzi o czêæ ulicy
Niepodleg³oci na odcinku od skrzy¿owania z ulic¹ Segala
do skrzy¿owania z ulic¹ Mickiewicza.
W³adze planowa³y wy³¹czenie z
ruchu tego odcinka, gdy¿ przeje¿d¿aj¹ce tam samochody stanowi¹
niebezpieczeñstwo. Ulica na tym odcinku jest w¹ska i nie przystosowana do ruchu o tak du¿ym natê¿eniu.
Po burzliwej dyskusji na komisjach radni wykrelili z uchwa³y
czêæ dotycz¹c¹ skierowania ruchu
pojazdów mechanicznych po za cen-

trum miasta i wy³¹czenia tego odcinka z ruchu. Uznali, ¿e taka decyzja
mo¿e zapaæ tylko po konsultacjach
z mieszkañcami, których nale¿y zapytaæ o zdanie w tej sprawie.
Pomys³em w³adz miejskich by³o
ca³kowite zamkniêcie odcinka ulicy
Niepodleg³oci dla ruchu, który
mia³by zostaæ skierowany na ulice
Segala i Kraszewskiego.

Policja
musi pomóc stra¿akom
(liczyæ pieni¹dze)
(RESKO) Smutny fina³ dla
jednego z pracowników
urzêdu miejskiego mo¿e
mieæ dochodzenie, jakie
podjê³a policja w sprawie
niejasnoci przy wyp³acaniu
pieniêdzy stra¿akom OSP.
Prawdopodobnie zanim siê
ono skoñczy, pracownik
zd¹¿y po¿egnaæ siê z
urzêdem.

Wczoraj,
gdy dotarlimy do komisariatu policji w Resku,
by³o ju¿ po
pierwszych
przes³uchaniach w tej
sprawie. Zeznania z³o¿y³o siedmiu
stra¿aków
OSP. Nastêpni maj¹ byæ przes³uchiwani za kilka
dni. Policja prowadzi dochodzenie w
sprawie niejasnoci zaistnia³ych
przy wyp³acaniu pieniêdzy stra¿akom za ich wyjazdy do po¿arów.
Podejrzenie pad³o na jednego z
pracowników urzêdu miejskiego,
który takimi wyp³atami siê zajmowa³.
Od lat z kasy urzêdu pobiera³ dla nich

pieni¹dze na wyp³aty za akcje, w których stra¿acy ochotnicy uczestniczyli. W pewnym momencie kto zacz¹³ podejrzewaæ, ¿e nie wszystkie
trafia³y w ich rêce. Przy okazji okaza³o siê, ¿e równie¿ w gospodarce finansowej stowarzyszenia OSP panuje spory ba³aganu. Dlatego w
maju stra¿acy odwo³ali stary zarz¹d
i powo³ali nowy.
Czy rzeczywicie zdefraudowano pieni¹dze, wyjani policyjne dochodzenie. Po pierwszych informacjach na ten temat burmistrz wszcz¹³ postêpowanie s³u¿bowe wobec pracownika odpowiedzialnego za wspó³pracê z
OSP. Pod jego nieobecnoæ, o wyniki tego postêpowania zapytalimy wiceburmistrza Arkadiusz Czerwiñskiego.
Wysz³y
pewne sprawy
dotycz¹ce pracy
tego pracownika. By³ on odpowiedzialny za to, by OSP dobrze funkcjonowa³o, a tak nie by³o. Dosta³ on
ustawowe trzymiesiêczne wypowiedzenie. Policja wyst¹pi³a do nas o
dokumenty zwi¹zane z t¹ spraw¹ i
tam je przekazalimy. Policja ustali,
czy dosz³o do naruszenia prawa. powiedzia³ nam wiceburmistrz. KAR

Na ulicy Niepodleg³oci - od
Domu Kultury do Placu 3 Marca
mia³by powstaæ deptak.
Rozmowy na ten temat zostan¹
ponownie podjête we wrzeniu.
Planuje siê, ¿e od 15 lipca ruch
samochodów ciê¿arowych zostanie
skierowany na objazd ulic¹ Segala i
Kraszewskiego.
(SM)

Rok 2005 jest dla
Karwowa szczególny ze
wzglêdu na przypadaj¹ce
750  lecie wsi.
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Wyniki testów
w gimnazjach
(POWIAT) Do testów w Zespole
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie przyst¹pi³o ³¹cznie 224 uczniów, z czego
202 w gimnazjum integracyjnym i 22
w gimnazjum dla doros³ych. M³odzi
ludzie o wiele lepiej poradzili sobie z
czêci¹ humanistyczn¹. Test matematyczno  przyrodniczy wypad³
s³abiej ni¿ w zesz³ym roku.
Wyniki z gimnazjum integracyjnego:
- czêæ humanistyczna  32,81 punktów (na 50 mo¿liwych)
- czêæ matematyczno  przyrodnicza  21,03 ( na 50 )
Wyniki z gimnazjum dla doros³ych:
- czêæ humanistyczna  13,67 punktów ( na 50)
- czêæ matematyczno  przyrodnicza  9,73 ( na 50)
W gimnazjum w Resku do egzaminów zasiad³o 113 uczniów.
Wyniki:
- czêæ humanistyczna  32,02 ( na 50
mo¿liwych)
- czêæ matematyczno  przyrodnicza  22,70 ( na 50).
SM

Karwowo aktywne

Pierwsza udokumentowana historycznie wzmianka pochodzi z
1255 roku. Warto zaznaczyæ t¹ okr¹g³¹ rocznicê w szczególny sposób.
Mieszkañcy Karwowa tradycyjnie
aktywni (choæ niewielka to grupa)
potrafili w swoich
poczynaniach
prze³o¿yæ pamiêæ
historyczn¹ na jak
najbardziej wspó³czesne dzia³anie:
- Prowadzilimy warsztaty rêkodzie³a
artystycznego, którego efektem by³
udzia³ w Parafialnym Konkursie
Palm Wielkanocnych w £obzie,
gdzie zajêlimy II miejsce.
- Powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa  centrum aktywizacji wiejskiej za³o¿one przez mieszkañców naszej wsi, w ramach którego planuje siê podejmowanie wszelkich dzia³añ na rzecz rozwoju wsi i
okolicznych miejscowoci.
- Wybudowalimy kapliczkê
Matki Bo¿ej Fatimskiej  uroczyste
wmurowanie Aktu Pamiêci Historycznej odby³o siê 3 maja br., a wiêcilimy kapliczkê na Bo¿e Cia³o. W
nagrodê za pracê przy budowie kilkunastu mieszkañców naszej miejscowoci pojecha³o bezp³atnie na pielgrzymkê autokarow¹ do Lichenia.

- Odnowilimy krzy¿e przydro¿ne, kupilimy dywan do kocio³a.
- Zorganizowalimy uroczyste
spotkanie po latach  w naszej
wsi w dn. 12 czerwca br. z okazji wi-

zyty zawsze dobrze wspominanego
ks. Eugeniusza Kurzawy.
Planowanymi dzia³aniami na
przysz³oæ pochwalimy siê po ich
dokonaniu. Tymczasem zapraszamy
wszystkich sympatyków Karwowa
do odwiedzania naszej przyjaznej
gociom miejscowoci. Mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê tradycyjnie
na odpucie w sierpniu br., kiedy to
mi³o nam bêdzie gociæ Pañstwa w
trakcie IV Festynu Odpustowego.
W³anie tego dnia planujemy te¿
g³ówne obchody uwietniaj¹ce nasz¹ historyczn¹ rocznicê 750  lecia
Karwowa. Serdecznie zapraszamy.
Bo¿ena Zarecka
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OG£OSZENIA DROBNE

nSprzedam zbiornik 59l. na gaz +
instalcja, atest 2014 rok. tel. 39 72
931, 39 73 375 lub 0608 736 140.
n Ford Escort GHiA, 5 drzwiowy
srebrny metalik 1.8 Diesel, pe³na
elektryka, welur, szyberdach, radio,
stan dobry, samochód bardzo
oszczêdny, zare. w polske. Cena
6800z³. Tel. 397 35 19, 0663 885 521

nSprzedam mieszkanie w Lubieniu Górnym o pow. 51 mkw. Tel. 395
15 91.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe pierwsze piêtro w centrum £obza. Tel. 397 52 94.
n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 64 mkw. w Resku przy ul.
Zachodniej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 554 401.
n Sprzedam M4 w Wêgorzynie,
w³asnociowe lub zamieniê na
Kam. Pom. lub winoujcie; tel.
(091) 4220108, 0503340004.
n Sprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

nSprzedam mieszkanie w Jankowie, 3 pokoje 64 mkw., centralne
ogrzewanie, gara¿, piwnica, dzia³ka. Cena 60 tys. do negocjacji.
Tel.094 363 47 90.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 3 pokoje 57 mkw., IV piêtro, generalny remont, okna PCV,
glazura, terakota, armatura nowa,
suchy tynk, kuchnia z antresol¹. Tel.
0506 941 188, 0502 600 124.

n Zamieniê mieszkanie w P³otach
M5 80 mkw., kuchnia, 4 pokoje,
balkon, du¿y przedpokój, osobno
³azienka i WC, piwnica, w bloku.
Zamieniê na mieszkanie komunalne 2 lub 3 pokoje w P³otach. Tel. 880
185 026 po 18.30
nPilnie sprzedam M3 w Wyszoborze, powieszchnia 39 mkw. I piêtro.
Tel. 386 57 86, 0606 497 452.
nWynajmê mieszkanie w Szczecinie, w centrum, tel. 384 25 70
n Mieszkanie, kawalerka, urz¹dzona do wynajêcia od 25 lipca,
cena do uzgodnienia+liczniki. Tel.
0696 757 393.

n Odnajmê lokal na dzia³alnoæ
handlow¹ w centrum £obza ul. Niepodleg³oci. Tel. 0696 491 614.

n Zaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.

nCzeæ wielb³¹dy! Hrum.limak
sportowy kupi namiot z piwnic¹ -PBnSprzedam kozy tel. 39 77 306.

nSprzedam dzia³ki: budowlana pow.
900 mkw., rolna 0,5 ha w Borkowie,
tel. 091 397 24 13, 0609 649 613.
n Sprzedam sklep z dzia³k¹ 1200
mkw. w B³¹dkowie - 5 km. od Dobrej
(jedyny we wsi). Tel. 503 196 224
lub 39 14 436.

n Przewozy osobowo towarowe
Szczecin-Stockholm. Cena 500 kr.
Tel. 004 67 040 61 352 (6 przejazd
50% taniej)
nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zak³.+domowe, miasto+powiat.

nSprzedam lokal (5x6m, sklep)
razem z dzia³k¹ 9a. Wierzchowo
k.Z³ocieñca. Cena do uzgodnienia,
tel. 0888 976 857.
nSprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Drawsku Pom. 18 arów, tel. 502
481 544.
nSprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 2200 mkw. Stare Worowo 2/3. Tel. 0692 084 851

nTanio sprzedam lokal u¿ytkowy 57
mkw., w³asne ogrzewanie, na dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu gabinet
kosmetyczny, zak³ad fryzjerski, biuro rachunkowe, sklep. Cena do
uzgodnienia. Tel. 503 054 470,
(091) 384 23 16.

nWyp¿yczalnia rowerów zaprasza Cieszyno Drawskie 45. Tel. 0606
815 285.
nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
nWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
nWszelkie prace remontowe, stolarskie, kafelkowanie, malowanie,hydraulika i inne wykonam solidnie i fachowo. Dzwoniæ wieczorem, tel.39 22 783.

nSprzedam wózek wid³owy GPW,
produkcji polskiej. Stan dobry. Tel.
0504 257 046.
n Oddam w dobre rêce 4 miesiêcznego szczeniaka, rudy, wilkowaty, czujny, nie na ³añcuch.
Tel.693 057 700

nZespó³ muzyczny 602 171 832.
n Sprzedam cmping 5-osobowy z
pe³nym wyposa¿eniem, wymiary
5,70x2m. Tel. 385 11 42.

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
Adres redakcji:
73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 397 37 30.
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Podwy¿ki dla starosty, burmistrza i wójta
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Z wesela prawie na pogrzeb

Klub Radnych SLD zmieni³ nazwê,
NO¯EM
a P³óciennik by³ przeciw
(POWIAT) Czy¿by nasi urzêdnicy
piastuj¹cy najwy¿sze stanowiska
w powiecie i gminach wybierali
siê na wakacje w Himalaje?
Je¿eli jeszcze nie wdrapuj¹ siê
na szczyty, to na pewno robi¹ to
ich pensje.

W czerwcu radni dwóch gmin i
powiatu okazali siê nadzwyczaj
wspania³o- i jednomylni. Podnieli
pensje szefom samorz¹dów prawie
w tym samym czasie.
Zaczê³o siê 21 czerwca w Resku.
Tamtejsi radni zdecydowali siê podnieæ pensjê burmistrzowi Janowi
Olszewskiemu ustalaj¹c j¹ w wysokoci 7 810 z³. W stosunku do tego,
ile zarabia³ dotychczas, jego pensja
wzros³a o tysi¹c z³otych. Przeciwko
g³osowa³ opozycyjny lewicowy klub
radnych Uczciwoæ i Rzetelnoæ.
Radni w Radowie Ma³ym byli
bardziej wstrzemiêliwi. Na sesji w
dniu 29 czerwca, podnieli pensjê
wójtowi Józefowi Wypijewskiemu
tylko o wskanik inflacji, czyli o 4
procent. Te cztery procent to kwota
236 z³. Teraz wójt zarobi 6 196 z³. Jed-

nak w uchwale zapisano, ¿e obowi¹zuje ona od pocz¹tku roku. Wójt
dostanie wiêc wyrównanie za 6 miesiêcy, czyli 1416 z³ (6 x 236 z³). Mo¿e
wiêc mia³o jechaæ na wakacje.
Na dzieñ przed rozpoczêciem sezonu letniego, 30 czerwca, podwy¿kê
pensji przyznali tak¿e radni powiatu
³obeskiego. Od 1 lipca starosta Halina Szymañska zarabia ju¿ 9131,88 z³.
Jej pensja wzros³a o 278,38 z³ (w ramach zaplanowanych w bud¿ecie
rodków na regulacjê uposa¿eñ).
Zapewne ze smutkiem mieszkañcy
powiatu przyjm¹ wiadomoæ  na co
równie¿ ze smutkiem wyzieraj¹cym z
uzasadnienia zwraca uwagê przewodnicz¹cy rady powiatu  ¿e w
zwi¹zku ze zmian¹ prawa starocie w
tym roku przys³ugiwa³a po³owa wynagrodzenia rocznego, a od przysz³ego roku dodatkowe wynagrodzenie
roczne nie bêdzie przys³ugiwa³o.
Mówi¹c krótko, likwiduj¹ tzw.
trzynastki. Wszyscy radni zgodnie
poparli podwy¿kê, oprócz Mariana
P³óciennika. Po przeg³osowaniu
podwy¿ki starosta Szymañska zapowiedzia³a, ¿e podwy¿kê przeka¿e na
Centrum Integracji Spo³ecznej.

Dzieci apeluj¹ do rodziców

Komputer mo¿e
staæ siê na³ogiem
Coraz wiêcej dzieci i m³odzie¿y
wiêkszoæ wolnego czasu spêdza
przed komputerem. Po pewnym czasie doprowadza to do uzale¿nienia.
Szczególnie nara¿one s¹ dzieci nie
dopilnowane przez rodziców. Spêdzaj¹ one du¿o czasu przed komputerem graj¹c w bezsensowne i krwawe gry. M³odzi ludzie po pewnym
czasie upodabniaj¹ siê do postaci z
gry i staj¹ siê bardzo agresywni.

Apelujemy do rodziców o ograniczenie swoim pociechom korzystania z komputerów, jest tyle przyjemniejszych zajêæ na wie¿ym powietrzu. Taki na³óg czêsto doprowadza
do ró¿nych schorzeñ, szczególnie
cierpi na tym psychika dziecka. Apelujemy  mniej komputera wiêcej
zabaw sprawnociowych.
Jakub Rychel, Jagoda Krzywañska, Micha³ Banacki.

- A nie mówi³em, ¿e nie by³a jej
potrzebna, skoro j¹ komu innemu
oddaje.  mia³ skomentowaæ radny
P³óciennik.
Co prawda nie zrozumia³a tego
jedna starsza dama, ale to akurat nie
jest konieczne do zachowania jednomylnoci w radzie. A z P³óciennika mo¿na przecie¿ zawsze w ka¿dej
chwili zrobiæ oszo³oma.
Wa¿nym wydarzeniem by³o równie¿ z³o¿enie owiadczenia, ¿e Klub
Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zmieni³ nazwê na Lewicowy
Klub Radnych, czy co podobnego.
Ten tytaniczny wysi³ek zwi¹zany z
restrukturyzacj¹ i modernizacj¹
nazwy klubu radni powinni nied³ugo
wynagrodziæ sobie podniesieniem
wysokoci diet. Równie dobrze zamiast lewicowy mogliby siê nazywaæ leciwi. Zmiany i tak nikt nie
zauwa¿y, bo wszyscy g³osuj¹ jednomylnie, wiêc nikt lewicowo siê
nie odró¿nia. Chyba, ¿e tylko od P³óciennika, ale tego i tak nikt nie zauwa¿y, bo nie ma komu. Na sesje
rady powiatu bowiem nikt nie przychodzi. Z tych, którzy nie musz¹.
Kazimierz Rynkiewicz

UGODZI£A
SYNA
(PRZEMYS£AW) Piêkna letnia
noc, z 2 na 3 lipca, zaczê³a siê dla
Krystyny O. i jej syna Mariusz M.
bardzo przyjemnie. Spêdzili j¹, bawi¹c siê na weselu w £obzie. Powrót
oko³o godz. 5. do wiejskiej rzeczywistoci musia³ byæ niezbyt przyjemny,
skoro pomiêdzy synem a matk¹ dosz³o do sprzeczki. Jej przyczyn¹ mia³
byæ pies. Byæ mo¿e pies, byæ mo¿e
odrobina za du¿o wypitego alkoholu spowodowa³y, ¿e dosz³o pomiêdzy nimi do rêkoczynów. W pewnym momencie w zasiêgu rêki matki
znalaz³ siê nó¿ kuchenny i tym narzêdziem pchnê³a syna. Trafi³a w
pachwinê, uszkadzaj¹c têtnicê prawego uda. Trysnê³a krew i tylko
szybka interwencja spowodowa³a,
¿e nie dosz³o do wykrwawienia,
chocia¿ syn straci³ prawie 2 litry
krwi. On trafi³ do szpitala, ona do
aresztu.
KAR

SZKO£A
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OSI¥GNIÊCIA UCZNIÓW ZESPO£U
SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH W £OBZIE
W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I ZAWODACH SPORTOWYCH
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie doskonal¹ swoj¹
wiedzê i umiejêtnoci nie tylko na zajêciach lekcyjnych, ale tak¿e pozalekcyjnych, prowadzonych z du¿ym zaanga¿owaniem, najczêciej spo³ecznie, przez nauczycieli naszej szko³y.
Wyk³adnikiem sumiennej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, s¹
czo³owe lokaty zajmowane przez reprezentantów naszej szko³y w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
W eliminacjach wojewódzkich
Konkursu Przedmiotowego z Historii z Elementami Wiedzy o Spo³eczeñstwie Magdalena Burchardt, przygotowywana przez mgr Ewê Pop³awsk¹,
zdoby³a tytu³ laureata.
Tytu³ laureata eliminacji wojewódzkich Konkursu Przedmiotowego z Chemii zdoby³ Stefan Rosiñski,
a tytu³y finalistów tego konkursu
Iwona Jaruzel i Sebastian Burdun.
Uczniowie ci pracowali pod kierunkiem mgr in¿. Ewy Zawia³ow.
W Ogólnopolskim Konkursie
Jêzyka Niemieckiego Deutschfreund tytu³ laureata w województwie (II miejsce) zdoby³ Grzegorz
Górny. W Ogólnopolskim Konkursie
Jêzyka Niemieckiego Sprachdoktor
tytu³y laureatów w województwie
zdobyli Grzegorz Górny (III miejsce)
i Iwona Lis (IV miejsce). Uczniów
tych przygotowywa³a mgr Ma³gorzata Wysocka.
Finalistami
Szczeciñskiego
Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów zostali Sebastian Burdun i
Stefan Rosiñski, przygotowywanie
przez mgr in¿. Ewê Zawia³ow.
W Archidiecezjalnym Przegl¹dzie Teatralnym o Tematyce Religijnej dla Szkó³ Gimnazjalnych zespó³
teatralny m³odzie¿y naszego gimnazjum, przygotowywany przez mgr
Annê Nowakowsk¹ zaj¹³ I miejsce.
Rafa³ Proczak, Sebastian Burdun
i Stefan Rosiñski, pracuj¹c pod kierunkiem mgr Micha³a Marchewki
zdobyli III miejsce dru¿ynowo w
Miêdzyszkolnym Konkursie Fizycznym Szkó³ Gimnazjalnych w
Stargardzie Szczeciñskim.
Grzegorz Górny zaj¹³ I miejsce, a
Iwona Lis II miejsce w Rejonowej
Gimnazjadzie Jêzyka Niemieckiego w Drawsku Pomorskim. Uczniowie
ci pracowali pod kierunkiem mgr
Ma³gorzaty Wysokiej.
W Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym z okazji Jubileuszu
PKiNW Portret Jubilata wyró¿niono prace Marleny Baziek, Agaty
Bryczkowskiej, Marleny Mazur i
Karoliny Skrobiñskiej. W Artystycznym Konkursie Ekologicznym Ptakoluby tytu³ laureata zdoby³a Marle-

na Mazur, a wyró¿nienie Anna Papina. W Powiatowym Przegl¹dzie
Twórczoci Zespo³ów Plastycznych
Dzieci i M³odzie¿y Krajobraz Polski
 Tradycja, Wspó³czesnoæ i Przysz³oæ wyró¿nienia otrzyma³y Klaudia Pizoñ, Anna Ka³u¿na, Ma³gorzata Biesiekierska, a nagrodê Marlena
Mazur. Opiekunem by³a mgr Lidia
Dzie¿ak.
Nasi uczniowie maj¹ na swoim
koncie tak¿e liczne osi¹gniêcia sportowe. W Mistrzostwach Miêdzywojewódzkich w Poznaniu Magda Koralewska zajê³a VIII miejsce w biegu
na 300 metrów na mistrzostwach m³odzików. W Mistrzostwach Województwa Magda Koralewska zajê³a I
miejsce w biegu na 300 m na mistrzostwach UKS i I miejsce w biegu na 400
m na mistrzostwach juniorów m³odszych w lekkiej atletyce, Piotr Ulan
zaj¹³ II miejsce w skoku wzwy¿ na mistrzostwach juniorów m³odszych,
Agnieszka Dudek II miejsce w
pchniêciu kul¹ na mistrzostwach
UKS, Emilia Pietrus III miejsce w rzucie oszczepem na mistrzostwach
UKS, Monika Trapszo IV miejsce w
pchniêciu kul¹ na mistrzostwach
UKS, V miejsce dru¿yny ch³opców w
pi³ce siatkowej (Tomek Wadas, Witek Miszel, Piotr Ulan, Tomek Baran,
Micha³ £uczycki, Mateusz Jurzysta,
Przemek liwka), Bart³omiej Wierzchowski X miejsce w biegach prze³ajowych. Opiekunem tych uczniów
by³ mgr Kazimierz Mikul.
W wojewódzkich zawodach sportowych Monika Trapszo zajê³a II miejsce w pchniêciu kul¹, Kasia Cymba³a
III miejsce w rzucie oszczepem, Marcelina Jasiñska IX w skoku w dal,
sztafeta w biegu 4x100 m zajê³a X
miejsce. Do tych zawodów przygotowywa³ naszych uczniów mgr Miros³aw £owkiet.
W Mistrzostwach Województwa
w badmintonie II miejsce zajê³y Ma³gorzata Majchrzak i Alicja Mrozek,
przygotowywane przez mgr Mariusza Poniewierê oraz II miejsce Jakub
Belina, Micha³ Piórko i Staszek Panasz, przygotowywani przez mgr
Grzegorza Pawlaka. IV miejsce w
Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Szachach
zajêli Jarek ¯³obicki, Sebastian Burdun, Paulina Skrobiñska i Martyna
Zieniuk. Uczniów tych przygotowywa³ mgr Grzegorz Pawlak.
W miêdzyszkolnym konkursie
pod has³em Walory historyczne i turystyczno  przyrodnicze Ziemi £obeskiej, zorganizowanym przez Zespó³ Szkó³ im. T. Kociuszki w £obzie,
Jamina Sola, przygotowana przez
mgr Mariolê £owkiet zajê³a I miejsce.
W Szkolnym Konkursie Ekolo-

gicznym zorganizowanym w naszej
szkole przez mgr Mariolê £owkiet i
mgr in¿. Ewê Zawia³ow I miejsce zajê³a Jamina Sola, II miejsce Klaudia
Pizoñ i III miejsce Tomek Piesiak.
Nasza szko³a zajê³a I miejsce w
konkursie na przygotowanie najciekawszego, pe³nego naturalnego uroku K¹cika Niezapominajkowego.
Przygotowania pilotowa³a mgr Wanda Dawlud.
W Pieszym Rajdzie Zadaniowym
Zdrowy cz³owiek  zdrowe rodowisko organizowanym w ramach Kompleksowego Programu Edukacji Eko-

logicznej Pojezierza Drawskiego i
Iñskiego II miejsce zajêli: Magdalena
Burchard, Katarzyna Kazienko, Jaros³aw ¯³obiki i Micha³ Piórko, III miejsce zajêli Jamina Sola, Robert Olejnik i Mateusz Chuchro. Opiekunami
dru¿yn by³y mgr Mariola £owkiet i
mgr in¿. Ewa Zawia³ow.
S¹ to osi¹gniêcia, z których jestemy dumni.

Osi¹gniêcia pozosta³ych
szkó³ w powiecie bêdziemy prezentowaæ w kolejnych numerach
tygodnika.
(red.)

Ze wspomnieñ Zbigniewa Harbuza

Lekcje wczoraj i dzi
Ostatnio wród swoich osobistych pami¹tek natkn¹³em siê na tygodniowy plan lekcji z klasy 8 w roku
szkolnym 1949-1950 wed³ug stanu na
dzieñ 9 stycznia 1950. Od tego czasu
minê³o ju¿ 55 lat. Po zapoznaniu siê z
planem postanowi³em zasiêgn¹æ informacji w szkole jak wygl¹da wspó³czesny plan lekcji. Dziêki pracownikom ³obeskiego gimnazjum dowiedzia³em siê, ¿e dawna 8 klasa odpowiada w przybli¿eniu obecnej 1 klasie gimnazjalnej. Do porównañ uwzglêdniono klasê 1b. Nie wziêto pod uwagê
klasy 1a poniewa¿ ma zwiêkszon¹
iloæ lekcji jêzyka obcego.
W klasie 8 tygodniowo by³o 32
godziny lekcyjne za w klasie 1b w
roku szkolnym 2004-2005 przewidziano 31 godzin. Przed laty lekcje
odbywa³y siê od poniedzia³ku do
soboty w³¹cznie. Obecnie w soboty
m³odzie¿ do szko³y nie przychodzi,
soboty s¹ wolne. W zwi¹zku z tym
zwiêkszono liczbê lekcji w poszczególnych dniach tygodnia. W 1950
roku w pierwsze trzy dni tygodnia
by³o po 6 lekcji a w nastêpnych
dwóch po 5 lekcji. W sobotê by³o 4
lekcje. Plan lekcji z czerwca 2005 roku
przewiduje w poniedzia³ki 7 lekcji za
w pozosta³ych, od wtorku do pi¹tku
po 6 lekcji.
Ca³kowitej zmianie uleg³y nazwy
i iloci przedmiotów. W klasie 8 by³o
11 przedmiotów a w 1b podano 16
przedmiotów. Nie uleg³y zmianie iloci lekcji z jêzyka polskiego, by³o i
obecnie jest 5 lekcji, z geografii i religii, by³o i jest po 2 lekcje. O 1 godzinê lekcyjn¹ zmniejszono matematykê oraz o 3 godziny z fizyki. Jêzyk
rosyjski i francuski, razem 6 lekcji,
zast¹piono jêzykiem niemieckim  3
lekcje i angielskim  2 lekcje. Przed

laty nie by³o sal gimnastycznych i
nie by³o, przynajmniej w miesi¹cach
zimowych, takiego przedmiotu jak
wychowanie fizyczne. Teraz przeznacza siê na nie 3 godziny lekcyjne.
Uby³ przedmiot z zakresu prawa
ale pojawi³y siê inne  sztuka, informatyka, technika, lekcja wychowawcza i wychowanie do ¿ycia w rodzinnego. Niegdy lekcje odbywa³y siê
w jednym pomieszczeniu, zmieniali
siê nauczyciele. Teraz m³odzie¿
zmienia sale przechodz¹c do pomieszczeñ specjalnie przystosowanych do danego przedmiotu.
Lekcje przed laty i obecnie trwaj¹
przez 45 minut. W 1950 roku przerwy
mia³y po 5 minut. Po trzeciej lekcji
by³a przerwa du¿a, trwaj¹ca 15 minut. Obecne przerwy trwaj¹ 10 minut
a po trzeciej i pi¹tej lekcji po 15 minut.
Lekcje koñczy³y siê w 1950 roku w
poniedzia³ki, gdy by³o ich najwiêcej,
o 13.05 a w 2005 roku o godzinie
14.25. Wspomnê jeszcze ogólnie, ¿e
w ci¹gu trwania roku szkolnego po
wojnie dokonywano czêstych zmian
w planie. Czêsto zmienia³a siê kadra
pedagogiczna. Czêæ nauczycieli
nie posiada³a odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zmienia³a
miejsce zamieszkania a tym samym
tak¿e i pracê. By³y liczne zastêpstwa. Kilka razy by³o i tak, ¿e do
m³odszych klas przychodzili uczniowie klasy 10 lub 11 i prowadzili lekcje. Spora iloæ uczniów by³a wiekiem przeroniêta i w miarê dobrze
wywi¹zywali siê z roli nauczyciela.
Co pewien czas organizowano ró¿nego rodzaju spotkania i masówki
nie maj¹ce nic wspólnego z nauczaniem co dodatkowo wprowadza³o
zamieszanie w realizacji programu
szkolnego.
Zbigniew Harbuz
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UKRAD£ ODTWARZACZ CD

(£OBEZ) W dniu 1 lipca w godz.
1.00/6.45 w £obzie przy ul. wiêtoborzec, nieustalony sprawca po
uprzednim wy³amaniu zamka w
drzwiach dokona³ w³amania do sam.
osobowego marki VW Golf, nastêpnie z jego wnêtrza dokona³ kradzie¿y
odtwarzacza CD o wartoci 400 z³,
czym dzia³a³ na szkodê Tomasza C.
(zam. L., pow. ³obeski).

NAPROMILOWANI

(£OBEZ) W dniu 1 lipca. oko³o
godz. 18:35 w £obzie na ul. Spokojnej, Jan I. (zam. £., pow. ³obeski) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu alkoholu (0,49).
(£OBEZ) W dniu 3 lipca o godz.
02.45. w £obzie na Placu 3 Marca,
£ukasz W. lat 19 (zam. £., gm. £obez), kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu
1,02 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(MIESZEWO) W dniu 3 lipca
oko³o godz. 20:15 w Mieszewie,
Anna K. lat 21 (gm. Wêgorzyno) kierowa³a rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,08promila),
wskutek czego na piaszczystym
pod³o¿u przewróci³a siê doznaj¹c
st³uczenia obojczyka.
(STAROGARD £OB) W dniu 3
lipca oko³o godz. 20:15 w Starogardzie £ob. Jerzy W. (., gm. Resko) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2,56 promila).

KRADN¥ PALIWO
Z SAMOCHODÓW

(WÊGORZYNO) W nocy z 30
czerwca na 1 lipca godz. 20:30/3.45
w Wêgorzynie przy ul. Runowskiej, nieustalony sprawca po
uprzednim wykrêceniu zamków w
korkach paliwowych dokona³ w³amania do dwóch zbiorników sam.
ciê¿arowego marki SCANIA, sk¹d
nastêpnie dokona³ kradzie¿y 150
litrów oleju napêdowego o wartoci 562,50 z³ na szkodê Edwarda M.
(zam. W., pow. ³obeski), w taki sam
sposób dokona³ w³amania do
zbiornika sam. ciê¿arowego marki
IVECO, sk¹d skrad³ 100 litrów ON
o wartoci 375 z³ na szkodê Ryszarda O. (zam. W., pow. ³obeski).

MERCEDES CONTRA NISSAN

(WÊGORZYNO) W dniu 1
czerwca oko³o godz. 17:45 w Wêgorzynie na ul. Runowskiej, Rafa³ J.
(zam. W., pow. Pyrzyce) kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Mercedes
nie zachowa³ ostro¿noci podczas
cofania i uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód Nissan nale¿¹cy do Stanis³awa S. (zam. Z., pow.
³obeski).

Nowe zasady
noboru do policji

OKRADZIONY SAMOCHÓD

(£OBEZ) W dniu z 30 czerwca na
1 lipca w godz. 23.55 - 11.00 na parkingu przy ul. Bema w £obzie nieustalony sprawca po uprzednim otwarciu
drzwi od strony kierowcy w nieustalony sposób, z wnêtrza samochodu
zabra³ w celu przyw³aszczenia radioodtwarzacz samochodowy Philips
wartoci 50 z³ oraz dowód rejestracyjny czym dzia³a³ Na szkodê Rados³awa
R. (zam. £., pow. ³obeski).

WYPADEK NA MOTORZE

(TUCZA) W dniu 2 lipca oko³o
godz. 15.20 w Tuczy gm. Dobra Pawe³ R. lat 28 (zam. D., gm. Dobra) na
³uku drogi kieruj¹c motocyklem
marki Yamaha straci³ panowanie w
wyniku czego wpad³ w polizg i uderzy³ w cianê budynku gospodarczego. Kieruj¹cy z obra¿eniami wielonarz¹dowymi oraz urazem czaszki
zosta³ przetransportowany helikopterem do Kliniki przy Unii Lubelskiej
w Szczecinie.

KRADZIE¯
NA POLU TRUSKAWEK

(PRUSIM) W dn. 29 czerwca w
godzinach 11.00 - 11.30 z terenu plantacji truskawek w Prusimiu gm. Resko nieustalony sprawca zabra³ w
celu przyw³aszczenia rower typu
damka koloru zielonego ArizonaRomet wartoci 300 z³ na szkodê
Iwony W. (zam. L., pow. ³obeski).

Z£OMIARZ

(RUNOWOPOMJANKOWO)
W dn. 2 lipca oko³o godz. 16.02 na
szlaku kolejowym Runowo Pom. Jankowo pomiêdzy s³upami 8-9,
139.450-139.500 kilometrze, 500 metrów przed stacj¹ PKP Wiewiecko
nieznany sprawca po uprzednim
wyciêciu zabra³ w celu przyw³aszczenia 400 metrów drutu krzemowobr¹zowego o wadze 24kg, wartoci
432 z³ote na szkodê Zak³adu Telekomunikacji w Stargardzie Szcz.

Z£AMALI NOS

(£OBEZ) W dniu 3 lipca o ko³o
godz. 23.00 w £obzie przy ul. Krzywoustego, dwóch nieustalonych
sprawców przy u¿yciu nóg i piêci
kopi¹c po ca³ym ciele i uderzaj¹c w
twarz dokonali pobicia Krzysztofa L.
lat 22 (zam. £., pow. ³obeski) powoduj¹c u niego obra¿enia w postaci
z³amania koci nosa.

KILKU NA JEDNEGO

(BIENICE) W dniu 2 lipca oko³o
godz. 19:30 w Bienicach, grupa nieustalonych osób dokona³a pobicia
Gerarda M. (zam. I., pow. stargardzki) w ten sposób, ¿e zosta³ pchniêty
na maskê samochodu, przytrzymany za rêce i kilkakrotnie uderzony w
ty³ g³owy i plecy.
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Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pom. informuje,
¿e z dniem 1 lipca 2005 r. wchodz¹ w ¿ycie nowe zasady
przyjmowania kandydatów do pracy w Policji.
1) Postêpowania kwalifikacyjne
dla ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do
s³u¿by w Policji bêd¹ prowadzone
tylko i wy³¹cznie w Komendach
Wojewódzkich i Sto³ecznej Policji,
2) Kwalifikacje rozpoczn¹ siê
opublikowaniem przez Komendanta
G³ównego Policji og³oszenia Komendy G³ównej Policji - o wszczêciu
doboru do s³u¿by. Og³oszenie takie
uka¿e siê w co najmniej jednym
dzienniku o zasiêgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej
Komendy G³ównej Policji.
n¹:

3) W og³oszeniu podane zosta-

- terminy przyjêæ oraz liczba
miejsc pracy oczekuj¹cych na kandydatów,
- wymagania okrelone w ustawie o Policji, w tym dotycz¹ce wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych,
- terminy i miejsce sk³adania
dokumentów, m.in. podanie o przyjêcie do s³u¿by, wype³niony kwestionariusz osobowy, ¿yciorys,
wiadectwa i dyplomy potwierdzaj¹ce wykszta³cenie oraz zawiadczenie o niekaralnoci z Krajowego
Rejestru Karnego.
4) Dokumenty te oceni¹ osoby
z Zespo³u zajmuj¹cego siê doborem, ale tylko pod k¹tem ich zgodnoci z wymaganiami zawartymi w
publicznym og³oszeniu. W stosunku do osób, które nie z³o¿y³y
odpowiednich dokumentów postêpowanie kwalifikacyjne zostanie zakoñczone.
5) Wszyscy kandydaci zostan¹
zarejestrowani w centralnym systemie komputerowym. Od tego momentu kandydat wystêpuje ju¿ nie
pod swoim nazwiskiem lecz pod
nadanym mu kodem.
6) Kolejnym etapem bêd¹ rozmowy z kandydatami do s³u¿by o
zasadach postêpowania kwalifikacyjnego, a nastêpnie test wiedzy
ogólnej, sprawnociowy, psychologiczny oraz wywiad - rozmowa
przed komisj¹.

7) Test wiedzy ogólnej oraz ocena sprawnoci fizycznej przeprowadzone zostan¹ w szko³ach policyjnych pod kierunkiem kadry pedagogicznej. Dojazd do szko³y odbywaæ
siê bêdzie na koszt kandydata.
8) W Komendach Wojewódzkich oraz Sto³ecznej Policji kandydaci zostan¹ poddani testowi psychologicznemu, który okreli predyspozycje intelektualne i osobowociowe kandydata, a tak¿e przejd¹ wywiad zorganizowany, który pozwoli
okreliæ, czy kandydat potrafi pracowaæ w grupie oraz nawi¹zywaæ i
podtrzymywaæ kontakty. Wywiad
stworzy tak¿e szansê na autoprezentacjê i przedstawienie motywacji
do s³u¿by w Policji.
9) Wszystkie wymienione etapy
postêpowania kwalifikacyjnego
bêd¹ punktowane, a kandydat mo¿e
przejæ do kolejnego etapu tylko
wtedy, gdy zaliczy poprzedni.
10) Kandydat zostanie powiadomiony o liczbie uzyskanych punktów i nikt poza nim nie bêdzie mia³
prawa do uzyskania tych informacji.
11) Odpowiednie wydzia³y
sprawdz¹, czy ubiegaj¹cy siê o pracê mo¿e zostaæ dopuszczony do informacji niejawnych, czyli uzyska
powiadczenie bezpieczeñstwa.
12) Kandydat, który pozytywnie przejdzie przez wszystkie etapy
doboru i uzyska powiadczenie
bezpieczeñstwa stanie przed komisj¹ lekarsk¹. Po zakoñczeniu postêpowania kwalifikacyjnego w Komendach Wojewódzkich i Sto³ecznej Policji sporz¹dzone zostan¹ listy osób, które uzyska³y niezbêdn¹
do podjêcia s³u¿by w Policji liczbê
punktów.
13) Przyjêci zostan¹ najlepsi.
Pozostali, dla których zabrak³o
miejsc, mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie do s³u¿by przez 12 miesiêcy, je¿eli spe³ni¹ wymagania okrelone w
nastêpnych og³oszeniach. Przeniesieni na listê rankingow¹ mog¹ liczyæ, ¿e uzyskana przez nich liczba
punktów tym razem wystarczy do
zatrudnienia.

ROZMAITOCI
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KRZY¯ÓWKA
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HUMOR TYGODNIA
Kontrola sanepidu w szkolnej sto³ówce...
Kontroler:
- Co to jest to zielone i pomarañczowe?
Pani ze sto³ówki:
- Zielony jest alegori¹ - trudne s³owo - szyneczki
z Constaru, a pomarañczowy jest metafor¹ - jeszcze
trudniejsze s³owo - barszczyku ukraiñskiego...

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego

Na egzaminie, po kilku zadanych pytaniach
profesor mówi do studenta:
 Leje pan wodê!
 Panie profesorze, có¿ zrobiæ, skoro temat jak rzeka.
Dosta³em dzi emeryturê i chyba zaszalejê!
- Jak?!
- W³¹czê wiat³o na pó³ godziny!

Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 18 lipca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 25 brzmia³o:
Lato czeka
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Cecylia Dzwonnik (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Janina Ilgiewicz (£obez),
Zofia Klimek (£obez), W³adys³awa Ró¿añska (£obez), Barbara Dyta (Resko), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani W³adys³awa Ró¿añska z £obza. Gratulujemy.
CMYK

Masz problem
zadzwoñ do redakcji
39 73-730; 0504 042 532
wppp1@wp.pl

