CMYK

POCZ¥TKI SOLIDARNOŒCI W £OBZIE

WYBORY 2005

GAZETA POWIATOWA Nr 35 (191) Rok IV 30.08.2005 r. Cena 2,20 zł (w tym 7% VAT) ISSN 1643-5761

S¹d zabezpieczy³ dom
by³ego prezesa “Kasków”

Czarny rynek
podrêczników

Mój g³os
w dyskusji
o „Jutrzence”
Festyn
w Karwowie

Rok szkolny –
bez stypendiów
„agencyjnych”

CMYK

CMYK

Str. 2
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Wyprawka dla ¿aka
Ile kosztuje rodziców
wyprawienie ucznia do szko³y ?

Pani Basia
– Na podręczniki do drugiej klasy liceum wydałam około 180 złotych, na zeszyty 37 złotych, na plecak 70. Jeszcze dziecko musi mieć
obuwie na zmianę, jakiś strój na WF
to jeszcze 60 złotych. Później dojdzie
jeszcze ubezpieczenie, rada rodziców. Muszę tu dodać, że kupiłam
podręczniki używane. Liczę, że taka
wyprawka to prawie 500 złotych.

Państwo gwarantuje bezpłatny dostęp do edukacji wszystkim obywatelom do ukończenia 18 roku życia. Jednak
przygotowanie uczniów do szkoły leży
w gestii rodziców. Wyprawka dla dziecka niekiedy wielokrotnie przewyższa
możliwości finansowe rodziców.
Zestaw książek “Wesoła Szkoła” dla
pierwszaka kosztuje w granicach 140 zł.
Jeżeli dzieci zaczynają naukę języka
obcego to za książkę do języka angielskiego zapłacimy dodatkowo 30 zł, a do
języka niemieckiego ok. 40 złotych. Im
dziecko jest starsze, tym droższa staje
się edukacja. Za podstawowy zestaw
książek do pierwszej klasy gimnazjum
trzeba zapłacić około 220 zł. Podręczniki do języków obcych są w cenie ok. 50
złotych. W liceum sprawa jest bardziej
skomplikowana. Tu cena za całe komplety podręczników jest uzależniona od
profilu klasy, do której uczęszcza dziecko. Zestaw do klasy o profilu podstawowym kosztuje w granicach 250 zł bez
uwzględnienia książek do nauki języków
obcych.
Jednak nie na książkach i podręcznikach kończy się szkoła. Za nowy tornister dla dziecka możemy zapłacić od 25
do nawet 45 złotych. Najtańszy piórnik

z wyposażeniem można kupić za 10 zł,
a bez wyposażenia za 5 zł. Mazaki kosztują od 1 do 4 zł., farby plakatowe od 4
do nawet 13 złotych, a ołówki i długopisy w przedziale od złotówki do 3zł. Zeszyty są w cenie od 0,50 zł do 3 złotych.
Do tego dochodzą jeszcze wydatki
związane z ubraniem dziecka. Tenisówki są w cenie około 10 złotych, strój na
lekcje wychowania fizycznego to dwa
razy tyle, a za dres zapłacimy w granicach 40zł.
Jak widać kształcenie dziecka w naszym kraju nie jest wcale tanie. Może to
nas kosztować w samym miesiącu sierpniu od 300 do nawet 450 zł za jedno
dziecko. Gdy dzieci w wieku szkolnym
mamy więcej ta kwota zdecydowanie
rośnie. We wrześniu musimy jeszcze
opłacić komitet rodzicielski ok. 50 zł
oraz ubezpieczenie dziecka, to około 20
zł. To tylko wydatki związane z początkiem roku szkolnego. W ciągu roku musimy naturalnie uzupełniać zeszyty i
długopisy, dokupić blok i farby, bo skończyły się na lekcji plastyki. Zanim zaczniemy gorączkowo biegać po księgarniach, zajrzyjmy do naszych portfeli, by
nie przesadzić z zakupami dla naszej
pociechy.
(A.O.)

Teresa Wojciechowska
œlubowa³a

Pani Ewa Szar³an
- Na dwa komplety książek wydałam 500 złotych. Plecaki dzieci miały
jeszcze z zeszłego roku. Drugie 500
złotych wydałam na odzież, buty.
Wyprawienie dwójki dzieci do liceum to 1000 złotych. Podręczniki są
bardzo drogie. Część kupiłam w
księgarni, część to książki używane
więc było trochę taniej.
Marian Bogunia
– Na książki dla syna muszę liczyć
200 – 300 złotych. Oprócz tego jakieś
ubrania, bo dzieci rosną to też trzeba
wydać. Do tego tornister piórnik, przybory. Jak ludzie są na zasiłkach naprawdę mają tragiczną sytuację. Wydaje mi
się, że podręczniki są za drogie i szkoły
powinny organizować jakieś giełdy
używanych podręczników tak jak to
było kiedyś. U nas jest bezrobocie 40
% i wiele rodzin jest naprawdę w sytuacji nie do pozazdroszczenia. A jak mają
kilkoro dzieci to już w ogóle dramat.
Pani Ma³gorzata
- Mam dwie dziewczynki, jedna
idzie do klasy piątej, druga do trzeciej
gimnazjum. Na podręczniki i zeszyty
wydałam prawie 500 złotych. Książki
kupowałam w księgarni, nie udało się
kupić nic używanego. Liczę, że drugie 500 wydałam na plecaki, ubrania
i przybory szkolne. Podręczniki są
bardzo drogie, powinny być tańsze.

(DOBRA) Teresa Wojciechowska
po raz drugi złożyła ślubowanie i została radną. Co prawda nie uregulowała
jeszcze swojego statusu związanego z działalnością na mieniu
gminnym, co wcześniej pozbawiło ją mandatu, ale wydaje się to zmierzać ku końcowi.
Teresa Wojciechowska
straciła mandat po tym, jak
okazało się, że prowadzi
działalność gospodarczą na
mieniu gminnym. W wyborach uzupełniających uzyskała go ponownie i w
sobotę na sesji składając ślubowanie ponownie została radną. Jednak startując
w wyborach uzupełniających wciąż nie

miała uregulowanych spraw związanych z działalnością gospodarczą.
Gdyby w ciągu trzech miesięcy nie uregulowała tych spraw, straci mandat
ponownie.
Wcześniej wystąpiła o kupno nieruchomości od gminy,
gdzie prowadzi działalność.
Urząd odpowiedział, że nie
może jej sprzedać, gdyż
przepisy nie pozwalają
na taką transakcję z
kimś, kto ma zaległości podatkowe wobec gminy. Na sesji
okazało się, że radnej pozostało do spłacenia około 100
złotych. Burmistrz Barbara Wilczek
powiedziała, że urząd jest gotowy do
podpisania umowy.
(KAR)
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Ile kosztuje rodziców
wyprawienie ucznia do szko³y ?

Aleksandra Pietruszczyk
– Książki dla mojego dziecka
do trzeciej klasy szkoły podstawowej kosztowały około 180 złotych plus niemiecki 40. Nie wiem
dokładnie ile kosztowały zeszyty,
kredki, długopisy – ale też niemało. Wydatki zamknęły się w kwocie 400 złotych. Muszę powiedzieć, że książki są według mnie
bardzo drogie. Część książek kupiłam od znajomych.
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Utrudnienia na drodze
Wêgorzyno - Resko

Zaczêli remont
w Siedlicach

(POWIAT) W sobotę w Siedlicach trwały prace remontowe na
drodze powiatowej Węgorzyno –
Resko. To początek remontu całej
drogi, na który powiat pozyskał dotację unijną. Prace prowadzi wałecka firma “Pol-Dróg”. Droga będzie
cały czas przejezdna, ale w związku
z prowadzonymi pracami utrudniony będzie ruch na tej drodze, na co
zwracamy uwagę kierowcom.
(r)
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Nowy so³tys na obradach
(DOBRA) Na obradach rady miejskiej w Dobrej pojawi³ siê
nowy so³tys z Dobropola pan W³adys³aw £ojek. Zabra³ g³os
w kilku sprawach poruszanych na sesji.
Jak nam powiedział sołtys Łojek,
poprzedni sołtys
Dobropola pan
Wiesław Madajczyk zrezygnował z tej
funkcji. 12
lipca odbyły
s i ę
wybory

uzupełniające. Na 59 obecnych na
spotkaniu kandydaturę Władysława Łojka na sołtysa poparło 56
mieszkańców Dobropola. Co jest do
zrobienia we wsi?
- Zdecydowałem się pomóc przy
budowie boiska i remoncie sali. –
powiedział nowy sołtys.
W tym krótkim okresie zadziałał
skutecznie, bo już w dniu obrad zaprosił obecnych na festyn z okazji
otwarcia boiska. Jest przygotowane, pozostała do posiania trawa,
ale czekają na deszcz.
Za naszym pośrednictwem sołtys i Rada Sołecka Dobropola
składają podziękowania za
pomoc i
zaangażowanie
w realizacji remontu sali wiejskiej
oraz budowy boiska dla: Urzędu
Miasta i Gminy w Dobrej z panią
burmistrz Barbarą Wilczek, państwu Zacharskim – firma „Nova” w
Dobrej, pani Iwonie Fatz – firma
“Paramix” z Błądkowa, firmie TuczDan z Tuczy, radnemu Zbigniewowi Awgulowi za podjęcie inicjatywy i wkład pracy oraz wszystkim
ludziom dobrego serca.
KAR

Ile kosztuje rodziców
wyprawienie ucznia do szko³y ?

Pani Joanna
- Mam dwoje dzieci, jedno idzie
do klasy szóstej, drugie do klasy
trzeciej. Książki są okropnie drogie, na przykład dla córki do szóstej klasy to jest około 300 złotych, dla syna ponad 200 złotych.
Ja wszystkich pieniędzy mam 426
złotych. Zeszyty, kredki, odzież
do tego dochodzą. Zakupienie
wszystkich tych rzeczy to dużo
ponad 700 złotych. Nie stać mnie
na kupienie tego wszystkiego w
jednym miesiącu, więc kupuję po
trochę. Na taką wyprawkę zbieram
miesiącami. Książki kupuję w
księgarni, w jednym miesiącu po
parę sztuk.
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Mój g³os
w dyskusji o
„Jutrzence”
Jaką spółdzielnię zafundował
nam p. Stefanowski, który się mieni
przy każdej okazji publicznego i
prywatnego spotkania ojcem „Jutrzenki” i wymaga zaszczytów, bo
ją zakładał w latach 70- tych? Ano
taką, której Zarząd, RN i radczyni
próbowali wyłudzić za docieplanie
lekko licząc od około 1000 członków razy średnio 3500 zł około 3,5
mln zł. Nie udało się. Stowarzyszenie Obrony Praw Członków Spółdzielni „Jutrzenka” i jej założyciele
po kilkuletnich zmaganiach (2001 –
2004) udowodnili, że koszty docieplania budynków były bezprawną
sumą, o którą Zarząd, RN i radca
prawny spółdzielni wystąpili o
zapłacenie, w wypadku przekształcania mieszkania na własne.
Taka Rada, taki Zarząd winni
natychmiast ustąpić, zaprzestać
pobierania wynagrodzenia, ukarać
się lub być ukaranymi. Winni też
być napiętnowani, jak to się dzieje
w normalnie demokratycznych,
cywilizowanych krajach. Jednak
Rada Nadzorcza, pozostali członkowie Zarządu i radczyni prawna,
jak gdyby nigdy nic, dalej funkcjonują, fundując nam swoją pogardę.
Łamią prawo za prawem, są sędziami we własnej sprawie, za nasze
pieniądze opłacają związki, kontrolują się nawzajem tak, aby owca
była cała i wilk syty, w beznadziejny sposób chcą teraz opanować
nasze piwnice itd. itp..
Byli mocni, jak p. Burmistrz
Romejko, jak p. T. Smolich, jak telewizja kablowa z Koszalina, którzy sami lub przez swych ludzi
oskarżali kogoś, rzucali potwarze,
że Prezesa zaszczuto, a telewizja
wymienia nawet kilka nazwisk.
Gdzie dzisiaj są ci obrońcy, gdy
Zarząd i Rada łamią prawo i działają
bardzo nieudolnie. Dziś miny im
trochę zrzedły, kiedy wiadomo, jakie wyroki zapadły w sprawie malwersacji naszych czynszów za lata
do 2001 r. kiedy objawiono wiele
faktów, a to dopiero czubek góry
lodowej.
Dziś, kiedy wiadomo, że Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka Spółdzielni „Jutrzenka” nie
zasypało gruszek w popiele i na
czas, gdzie trzeba, zgodnie z prawem złożyło odpowiednie pozwy i
wnioski, dojdzie do dalszych procesów sądowych. Długo trzeba czekać, ano długo. Wyrok w sądzie
łobeskim zapadł po 3,5 latach. Czy
można tę agonię, dramaty i przedstawienia teatralne skrócić? Tak.
Starą nomenklaturę i ich pojętnych
uczniów da się rozliczyć i to zależy
od nas samych – spółdzielców. Myślę, że wkrótce będziemy mieli taką
okazję.

Antoni Moroz
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Kampania wyborcza
nabiera tempa

(POWIAT) Znamy ju¿ wszystkich kandydatów startuj¹cych
z naszego powiatu w wyborach do Sejmu. Kampania
wyborcza nabiera tempa. Kandydaci zapuszczaj¹ siê na
g³êbok¹ wieœ, by zdobyæ poparcie mieszkañców. Dzisiaj
wybierano sk³ady komisji obwodowych, a ju¿ trwa nabór
do komisji w wyborach prezydenckich.
KANDYDACI
Znamy już wszystkie nazwiska
kandydatów startujących z naszego
powiatu w wyborach do Sejmu, które
odbędą się 25 września br. Na zgłoszonych w naszym okręgu 13 partii, 6 ma
swoich reprezentantów w powiecie.
Z listy SLD, o mandat, z pozycji 16,
ubiega się wiceburmistrz Łobza Ryszard Sola. Na liście Prawa i Sprawiedliwości na pozycji 15 znajduje się starosta Halina
Szymańska. Samoobronę
RP reprezentuje na pozycji 12 etatowy członek zarządu powiatu Henryk Kmieć, z
Siedlic, gm. Węgorzyno. PSL – na
pozycji 6 Michał
Karłowski, przedsiębiorca z Łobza.
Cecylia Degler w
Po przemianowaniu Unii Wolności na Partię Demokratyczną nadal jej reprezentantką pozostała i startuje w wyborach z pozycji 6
Cecylia Degler ze Starogardu, dyrektor tamtejszej szkoły podstawowej.
Platformę Obywatelską reprezentuje
na pozycji 22 radny powiatu Ryszard
Sola, leśnik mieszkający w Łobzie.

PARTIE
Jeżeli wyżej wymienione partie
nie będą nam odpowiadać, będzie-

KOMISJE WYBORCZE
Jutro będziemy znać pełne składy obwodowych komisji wyborczych. Członków do nich zgłaszały
komitety wyborcze. Spośród 17 zarejestrowanych, w Łobzie zgłosiło
swoich członków do komisji 12 komitetów. W komisjach może być 11
członków, w tym, z mocy prawa jednego urzędnika desygnuje burmistrz. Dzisiaj odbyło się losowanie,
które rozstrzygnie, kto w komisjach
zasiądzie.
Do 9 września komitety wyborcze w wyborach prezydenckich
mogą zgłaszać kandydatów na
członków komisji. Sekretarz urzędu
w Łobzie poinformował nas, że można już pobierać druki zgłoszeń, gdyż
różnią się one od tych do wyborów
parlamentarnych.

KAMPANIA

Nabiera tempa. W Łobzie
najbardziej widoczne są plakaty
Ligi Polskich Rodzin i Elżbiety
Romero. Warto przypomnieć,
że zrywanie plakatów wyborczych podlega karze. Romero
prowadzi chyba najaktywniejszą kampanię wyborczą,
bo wszędzie pełno jej materiatowarzystwie Marcina Œwiêcickiego
łów wyborczych. W sobotę
zawitała na festyn w Karwowie. Pomy mogli zagłosować na kandyda- jawili się też kandydaci Partii Demotów 7 innych komitetów wybor- kratycznej – Cecylia Degler ze Staroczych. Są to: Liga Polskich Rodzin, gródka, w towarzystwie Marcina
Polska Partia Narodowa, Dom Ojczy- Święcickiego, byłego prezydenta
sty, Platforma Janusza Korwin-Mik- Warszawy. PD umieściła go na
ke, Polska Partia Pracy, Socjaldemo- pierwszym miejscu listy w naszym
kracja Polska oraz Ruch Patriotyczny. województwie.
KAR
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D³uga droga do szaletu
(£OBEZ) Temat szaletu
miejskiego, a raczej jego
braku jest dyskutowany
praktycznie na ka¿dej sesji
Rady Miejskiej. Jak siê
okazuje, w obliczu tego
tematu tak radni jak i
burmistrz s¹ bezradni. Ta
swojego rodzaju obstrukcja
trwa ju¿ kilka lat i nic
nie wskazuje
na to, ¿e
szybko siê
zakoñczy.

- Dwa miesiace temu podjęliśmy
uchwałę, która zobowiązuje Urząd

Miejski a właściwie pana burmistrza
do zakupu szaletu miejskiego. A tu
widzę propozycję, po kilku miesiącach żeby tego szaletu nie budować,
nie kupować, tylko zrobić szalet w
kaplicy cmentarnej. Nie wyobrażam
sobie, żebym ja w potrzebie
biegł do kaplicy – mówił na
poniedziałkowym posiedzeniu komisji spraw społecznych radny Bogdan
Górecki.
Wi c e burmistrz
Ry s z a r d
Sola odpo-

wiedzial, że szalet w centrum miasta
jest na pewno bardzo potrzebny.

Jednak w razie potrzeby mieszkańcy
mogą skorzystać z toalet w urzędzie,
natomiast w okolicach cmentarza takiej możliwości nie mają. Dlatego
utworzenie toalety w kapicy jest pilniejsze.
- Mogą iść za potrzebą do lasu
– podpowiedział ktoś dowcipny.
Jak wynikało z wyjaśnień burmistrza Soli problem z szaletem w mieście polega głównie na tym, że nie ma
na niego odpowiedniego pomieszczenia. Dodał też, że przydałyby się
toalety na starym boisku, bo w trakcie różnych imprez sytuacja ta staje
się dramatyczna. – Tą śmierdzącą
sprawę trzeba po prostu rozwiązać –
dodał.
Burmistrz Marek Romejko zaproponował, aby w tej sprawie
działać
dwutorowo:
otworzyć toaletę w
kaplicy, a jednocześnie szukać
pomieszczenia
na utworzenie
szaletu w centrum miasta.
O dalszym
ciągu tej “szaletowej telenoweli” będziemy Państwa informować. S.M.

Tel. 39 73 730
Napisaliście, że w Dalnie odbędą
się dożynki gminne i są tam prowadzone roboty pielęgnacyjne. Chciałbym zwrócić uwagę, że ludzie w mieście i urzędnicy nie rozumieją, czym
są dożynki. Chyba tracimy kontakt z
tradycją. Dożynki są świętem rolników po zebranych plonach. W Dalnie nie ma już chyba ani jednego rolnika, więc czemu tam odbywają się
dożynki, a nie we wsi, gdzie rolnicy są.
Może taką imprezę inaczej nazwać?

Dzisiaj sesja
rady powiatu

(ŁOBEZ) Dzisiaj o godz. 16. w
sali starostwa odbędzie się sesja
rady powiatu. Radni wysłuchają informacji starosty z prac między sesjami, informacji o Centrum Integracji Społecznej oraz o stanie przygotowań do roku szkolnego. Komisje
rady złożą sprawozdania z prac w
pierwszym półroczu. Radni wyrażą
opinię w sprawie zamiaru likwidacji
SP ZZOZ w Łobzie przez radę powiatu stargardzkiego. Zakończą sesję pytaniami i wnioskami.
(r)
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Wrzeœniowa sesja

Bud¿etowe niepokoje

(ŁOBEZ) Po wakacyjnej przerwie łobescy
radni wrócili do pracy. Od poniedziałku biorą
udział w posiedzeniach komisji i obradują przed
sesją, która odbędzie się w piątek – 2 września
o godzinie 12, w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
Jednym z głównych punktów obrad będzie
zapewne sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
Radni
mają na niej
podjąć także
uchwałę dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnego
Andrzeja Wysockiego.
W sprawie budżetu,
swoje zaniepokojenie, na
poniedzialkowej komisji wyraził radny Zbigniew Pudełko. Po
przeanalizowaniu sprawozdania doszedł do
wniosku, że dochody przeszacowano. Pytał,
czy nie ma zagrożenia cięciami w budżecie, a
jeśli tak, to kogo one dotkną.
Na pytania odpowiadał skarbnik Piotr
Szymczak oraz kierownicy wydziałów. Skarb-

nik przyznał, że istotnie, dochody w kilku punktach sa niższe, niż zakładano. Dotyczy to głównie wpływów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z najmu mieszkań. Wpłynęło także mniej
pieniędzy za dzierżawę budynków i urządzeń
od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Skarbnik zapewniał jednak, że budżet nie jest
zagrożony, gdyż dochody za I półrocze ogółem
wyniosły ponad
50%.
Kierownik
wydziału rolnego
Mieczysław Fojna tłumaczył, że
dochody
ze
sprzedaży mienia są niższe niż
zakładano, gdyż,
jak na razie nie
doszly do skutku
dwie poważne inwestycje. Planowano sprzedaż “smolarni” w Prusinowie i terenów przy ZNMR, niestety, jak na razie nie ma
na nie nabywców.
W sprawie niskich dochodów z najmu lokali
mieszkalnych głos zabrała kierownik wydziału
infrastruktury komunalnej Ewa Ciechańska.
Wyjaśniła, że w zasobach gminy pozostały
głównie mieszkania o niskim standardzie, w których mieszkają głównie ludzie ubodzy, więc
ściągalność czynszów jest niska.
Sprawa budżetu będzie z pewnością szeroko omawiana na piątkowej sesji. S.M.
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81 rybek Antoniego Karluka

Marian P
ar
chimo
wicz
Par
archimo
chimowicz
najlepszy w Strzmielach
(STRZMIELE) W minioną sobotę
nad jezioro Jurkowo w Strzmielach zjechało ponad 20
wędkarzy, by
rywalizować w
zawodach
wędkarskich
pracowników
Zakładów Naprawczych
Mechanizacji
Rolnictwa.
Łowienie
ryb zawodnicy
rozpoczęli o
godzinie dziewiątej, a zakończyli o dwunastej. Po zważeniu wszystkich
złowionych ryb nastąpiła krótka przerwa,
podczas której wędkarze posilali się grochówką, a komisja sędziowska w składzie:
Józef Czepura, Ryszard Janiak, Zdzisław
Pawelec i Andrzej Więckowski szykowała
listę osób do nagrodzenia. Pierwsze miejsce
zajął Marian Parchimowicz, który złowił również największą rybę – leszcza 26 cm. Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Iwaszko, Ryszard Dubicki, Lech Jasiński, Antoni Karluk –
wyróżniony za największą ilość ryb – 81
sztuk, Edward Reksa, Lech Marchlewski,
Jerzy Kulawiak, Mieczysław Grzywacz,

Wiesław Bus. Nagrodę pocieszenia przewidziano również dla zawodnika z najmniejszą
ilością ryb. Otrzymał ją Andrzej Kordyl, który
znad wody wrócił bez ryby.
Po dekoracji zwycięzców, wiceburmistrz Ryszard Sola wręczył notę gratulacyjną Janowi Paszkiewiczowi z okazji jubileuszu 40-lecia pracy w ZNMR.
Popołudnie wszyscy spędzili na
wspólnym biesiadowaniu nad jeziorem.
Kucharz Zenon Szczepański pilnował,
żeby każdy gość spróbował kiełbasy z
grilla. Do wyboru był również pyszny bigos
i pieczony kurczak.
M.H.

Rok szkolny – bez stypendiów „agencyjnych”
(POWIAT) Od kilku lat Agencja Nieruchomości Rolnej wypłacała stypendia dzieciom
z rodzin popegerowskich, uczącym się w
szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki tej pomocy mogły kupić sobie podręczniki, ubrania
lub bilet miesięczny. Od nowego roku szkolnego, “dzięki” decyzji Sejmu i Senatu uczniowie takich stypendiów już nie dostaną.
W województwie zachodniopomorskim,
stypendium dostawało około 7 tysięcy
uczniów, a w naszym powiecie kilkuset. Jak
powiedziala nam pracownica ANR ze Szczecina trudno ustalić ilu, gdyż wypłatą pieniędzy
zajmowały się szkoły. Stypendium, w kwocie 200 złotych, wypłacano przez cały rok
szkolny czyli przez 10 miesięcy. Jak łatwo
policzyć było to 2 tysiące złotych rocznie, co
dla wielu rodzin było kwotą niebagatelną. –
Mój syn dostawał takie stypendium przez rok.
Gdy składał dokumenty do liceum, jednocześnie złożył papiery dotyczące stypendium,
które przyznano mu od września. W lutym
przyszło do nas pismo z informacją, że nie ma
potrzeby ponownego składania podań, bo

stypendium będzie wypłacane do końca roku
szkolnego. Złą wiadomością było to, że od
września pieniędzy już nie będzie. Od lutego
zdążyłam się z tą sytuacją pogodzić, jednak
do końca czekałam na cud - wszystko jednak
wskazuje na to, że się nie doczekam. Dla nas
te 200 złotych to była naprawdę duża pomoc
– syn za te pieniądze kupował ubrania, części
do komputera, książki. Znam też sytuacje
kiedy te pieniądze przeznaczano na jedzenie
dla rodziny – mówi matka jednego z uczniow
łobeskiego LO.
W Agencji Nieruchomości Rolnej w
Szczecinie powiedziano nam, że prawdopodobnie wypłacanie stypendiów przejmą samorządy lokalne lub urzędy pracy, do konca
jednak nie wiadomo.
W Urzędzie Miejskim w Łobzie nikt o stypendiach przejmowanych od ANR – u nie wie.
Kierownik wydziału spraw społecznych - pani
Mirosława Turbak powiedziała, że gdzieś o
takich planach słyszała, nie wiadomo jednak
nic konkretnego. Do tej pory nie ma ani przepisów, a tym bardziej pieniędzy. Urzędnicy na

razie martwią się, czy starczy środkow na
wypłatę stypendiów socjalnych. Za poprzednie półrocze uczniowie otrzymali pieniądze za
dwa miesiące, po 90 złotych, na więcej nie
starczyło. Z ostatnich wyliczeń wynika, że w
tym semestrze uczniowie dostaną po 135 złotych, chyba że wpłynie więcej podań. Wtedy
pieniędzy może być mniej, bowiem przyznana
przez wojewodę na stypendia pula nie zwiększa się. Jeśli wpłynie więcej podań dzieci
dostaną po prostu mniej pieniędzy.
Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR – ów miały im pomóc w zdobyciu
wykształcenia. Dzięki nim młodzież kończyła szkoły średnie, szła na studia, mogła
zdobyć lepszą pracę. Teraz tę szansę na lepsze życie, wyrwanie się z marazmu i beznadziei, odebrano im praktycznie z dnia na
dzień, bez żadnych tłumaczeń. Penie ktoś
“mądry” doszedł do wniosku, że oni nie
wyjdą na ulice z kijami i kamieniami, aby
upomnieć się o swoje. U nas szanse na pieniądze i przywileje mają ci, którzy umieją
władze porządnie nastraszyć.
S.M.
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REKLAMA

Og³oszenie
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie zleci wykonanie następujących robót budowlanych na budowach realizowanych przez „PBOGRINBUD” Spółkę z o.o. w Nowogardzie:
- robót murarskich,
- układanie płyt gipsowo- kartonowych,
- robót elewacyjnych,
- wykonywanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem,
- robót malarskich
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych na
realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
- murarz – tynkarz,
- betoniarz – zbrojarz,
- dekarz,
- malarz,
- monter instalacji sanitarnych
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 103 telefon 57 92 630
1. Eugeniusz Niziński
telefon 57 92 630
2. mgr inż. Bogumiła Bacza
telefon 57 92 637
3. mgr Arkadiusz Prokopowicz telefon 57 92 651

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

Łobez ul. Słowackiego 6
Tel./fax - 091 3973730
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Zniknê³o 350 tys. z³otych

S¹d zabezpieczy³ dom
by³ego prezesa “Kasków”
Nowy w³aœciciel zg³osi³ upad³oœæ
(£OBEZ) Po nag³oœnieniu
sprawy o problemach
w “Kaskach”, ³obeska
prokuratura postawi³a
by³emu prezesowi Andrzejowi
Siciarzowi zarzut dzia³ania
na szkodê spó³ki. S¹d
w trybie pilnym zabezpieczy³
jego dom w Niegrzebiu pod
£obzem, na poczet
ewentualnych roszczeñ.
Od dziesięciu dni sprawy wokół
spółki Speed and Concept rozgrywają
się w błyskawicznym tempie. Pisaliśmy już, że już na
drugi dzień pojawiła się na miejscu inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Do łobeskiej
prokuratury wpłynęło zawiadomienie o działaniu, byłego już prezesa, na szkodę spółki Speed and Concept. Złożył je nowy właściciel Dieter Falk Schulze, który kupił
spółkę od Andrzeja Siciarza, nota bene
swojego teścia.
Na tej podstawie Sąd Rejonowy w
Łobzie, na wniosek prokuratury, zastosował wobec byłego prezesa Siciarza

zabezpieczenie majątkowe w postaci
zakazu zbywania domu, w którym
mieszka, znajdującego się w Niegrzebi
na przedmieściach Łobza. Przyjęto zabezpieczenie wyceniając nieruchomość
i ruchomości (w tym auto) na 150 tys.
zł. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
były prezes próbuje go sprzedać już od
dłuższego czasu.
- Nawet jeżeli go sprzeda i zostanie
to zarejestrowane w księgach wieczystych, to ta umowa jest z mocy prawa
nieważna. Wtedy my będziemy występować o unieważnienie tej umowy.
Ostrzegam wszystkich chcących nabyć
ten dom, że mogą stracić pieniądze, bo
nie staną się jego właścicielami. – mówi
prokurator Małgorzata Post-Dzięcioł.
Prokuratura postawiła byłemu prezesowi zarzut działania
na szkodę spółki. Chodzi o około 350 tys.
złotych, których brakowało na koncie firmy, które po prostu
zniknęły. Prokuratura
zabezpieczyła dokumentację księgową spółki. Wynika z
niej, że były prezes wyprowadzał pieniądze ze spółki pobierając je z konta za
pomocą czeków. I pomimo, że była to
jednoosobowa spółka z o.o., w której
miał wszystkie udziały, to nie mógł
działać na jej szkodę. Czy i w jak wielka

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gryficach
ul. Armii Krajowej 3, tel. 091 3844623
Sygn. akt KM 329/04

Gryfice, dnia 2005-08-26

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach tel. (091) 3844623 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14 października 2005 r. o godz.l2:00 w Wydziale
Cywilnym Sadu Rejonowego w Łobzie w sali nr 26 odbędzie się;

została wyrządzona – okaże się w trakcie dochodzenia. Dzisiaj wiadomo, że
zabrakło pieniędzy na wypłaty dla pracowników.
Wiadomo też, że nowy właściciel
złożył w Sądzie Gospodarczym wniosek o upadłość spółki. Jednak Sąd może
ogłosić upadłość, jeżeli mienie spółki
wystarcza na pokrycie zobowiązań.
Prokuratura bada, jakie mienie spółka
posiada i jakie ma zobowiązania. Może
się okazać, że nie dysponuje już żadnym mieniem, gdyż hale produkcyjne
były dzierżawione, a maszyny wzięte
w leasing, czyli nie można nimi dysponować, bo są własnością leasingującego.
Prokuraturze nie udało się przesłuchać byłego prezesa, chociaż dotarła do niego.

- Pan Siciarz odmówił składania
wyjaśnień tłumacząc, że jest ciężko
chory. – mówi prokurator PostDzięcioł.
Jednak jak wynika z zaświadczenia
wydanego przez lekarza w innej sprawie, która toczy się przeciwko niemu z
powództwa pracowników o naruszanie
ich praw, może on uczestniczyć w rozprawach przez dwie godziny.
Kupując spółkę od teścia, pan Dieter Falk Schulze prawdopodobnie nie
wiedział o jej prawdziwym stanie finansowym. Przejął jej wszystkie zobowiązania, a więc także wobec pracowników. Jeżeli kupiona spółka nie
posiada pieniędzy, Schulze zobowiązania będzie musiał pokryć z własnej
kieszeni.
KAR

Znalaz³eœ – zanieœ do
Biura Rzeczy znalezionych
Zwracam się z prośbą do mieszkańców Łobza o przynoszenie rzeczy znalezionych do Biura Rzeczy
Znalezionych mieszczącego się przy
ulicy Niepodległości 35 (Powiatowy
Zarząd Dróg).
Szczególną uwagę zwracam na
klucze. Jest to bardzo kłopotliwe dla
kogoś, kto je zgubił, gdyż wiąże się
to z kosztami, jak na przykład wymia-

na zamków. Z uwagi na zubożenie
społeczeństwa jest to bardzo ważne.
Każda rzecz z pozoru bez wartości
dla znalazcy, może być cenna dla
tego kto zgubił.
Dlatego bardzo prosimy nie wyrzucać znalezionych rzeczy i przynosić je do naszego biura, a ktoś może
być Wam wdzięczny.
Referent BRZ Małgorzata Bargiel.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gryficach
ul. Armii Krajowej 3
tel. 091 3844623
Sygn. akt KM 447/99

Grylice, dnia 2005-08-25

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE

DRUGA LICYTACJA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach tel. (091) 3844623 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14 października 2005 r. o godz. 13:00 w Wydziale
Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie w sali nr 26 odbędzie się:

nieruchomości położonej w miejscowości Rynowo, gm. Łobez stanowiącej własność dłużnika
Żwańska Barbara,
Rynowo 18
73-150 Łobez
Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny dwupokojowy o pow. 65,70, garaż o pow.
13,5 mkw. i pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 16 mkw.
Dla nieruchomości księgę wieczystą nr 13699 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie.
Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29.723,00 zł,
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę; 19.815,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny
oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15 dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze
komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na
własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości
lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Komornik Sądowy

nieruchomości położonej w miejscowości Radowe Małe, stanowiącej własność dłużnika
Koza Józef i Koza Barbara
Radowo Małe 86/5
73-304 Radowo Małe
Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny (KW 8633) o pow. 67,55 mkw.
Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 28.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.
kwotę; 18.940,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny
oszacowania nieruchomości, najpóźniej do godziny 15 dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze
komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na
własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości
lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Komornik Sądowy

DRUGA LICYTACJA

Nowe oblicze wsi
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Udany festyn
w Karwowie
(KARWOWO) Jak wiele może zmienić się na wsi pokazały obchody Dni Karwowa z okazji 750-lecia tej
wsi. W tych dniach Karwowo zaludniło się gośćmi, odwiedzili je nawet posłanka i
były prezydent Warszawy.
To wszystko dzięki inicjatywie państwa Janusza i
Bożeny Zareckich, którzy
przed kilku laty postanowili
stworzyć tu gospodarstwo
agroturystyczne i zmienić
oblicze wsi. Kilkuletnia praca zaowocowała powstaniem Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa i podjęciem
przez niego dalszej, już zespołowej pracy na rzecz wsi.
Dlatego festynowi towarzyszyło hasło: „Niech mocą
naszą będzie w potrzebie
wspólne działanie. Miotłę
solidną, dobrze związaną –
któż łatwo złamie?”.
Odmalowane domy, przy
nich kwiaty, świetlica, plac
zabaw, na końcu stary dąb –
zabytek przyrody, chyba
pamiętający kilkaset lat historii tej położonej na uboczu wsi. To ubocze stało się
przez kilka dni kulturalnym
centrum powiatu. Przez trzy
dni odbywały się tu konkursy, zabawy, śpiewy i tańce,
spotkania. W sobotę nawiązano do historii. Rozmawiali
o niej z mieszkańcami Hen-

ryk Musiał, Kazimierz Chojnacki i Ludwik Cwynar. Przygotowano wystawę zdjęć z
życia Karwowa, tych starych i tych współczesnych.
W niedzielę odbyła się
msza św. odpustowa, a po
niej festyn. Byli artyści
skromni, jak skromni są organizatorzy – sami swoi; ze-

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gryficach
ul. Armii Krajowej 3
tel. 091 3844623
Sygn. akt KM 841/00

spół z reskiego DPS, stoiska
Dobrej, Środowiskowego
Domu Samopomocy z
Łobza, łobeskich krwiodawców. Mieszkańcy napiekli
ciasta, smażyli kiełbaski,
gotowali grochówkę.
Do wsi zjechali przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, gościnnie liczna

Gryfice, dnia 2005-08-25

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

ekipa z Dobrej, z burmistrz i
drużyną trampkarzy, którzy
wygrali turniej piłki nożnej.
Były reprezentacje okolicznych wsi. Przeciąganie liny
wygrała Smorawina, przed
Mieszewem i Karwowem.
Do tej zapomnianej przez
lata wsi dotarła kampania
wyborcza w postaci poseł
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Elżbiety Romero i kandydatów Partii Demokratycznej
Cecylii Degler ze Starogródka i Marcina Święcickiego,
byłego prezydenta Warszawy.
Jednak największym
wzięciem cieszyły się tradycyjne wiejskie zabawy. (r)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gryficach
ul. Armii Krajowej 3
tel. 091 3844623
Sygn. akt KM 387/98

Gryfice, dnia 2005-08-25

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach tel. (091) 3844623 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 października 2005 r. o godz. 12:30 w
Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie w sali nr 26 odbędzie się;

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach tel. (091) 3844623 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 października 2005 r. o godz. l3:15 w
Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie w sali nr 26 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonych w Karwowie, gm. Łobez stanowiących własność dłużnika:
Wałcerz Józef 78-316 Brzeźno 89/1 i Wałcerz Maria 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskicgo 24/16
Nieruchomości stanowią:
1) działki rolne niezabudowane nr 14/1 i 15/1 o łącznej pow. 4,91 ha - KW 601
oszacowane na łączną kwotę 10.098,00 zł
2) działka rolna niezabudowana nr 31, o pow. 5,81 ha - KW 13023 oszacowana na
kwotę 5.381,00 zł

nieruchomości położonej w miejscowości Sarnikierz, gm. Węgorzyno stanowiącej
własność dłużnika:
Luft Marek i Luft Alicja
Sarnikierz 15 73-320 Węgorzyno
Nieruchomość stanowią działki rolne wraz z budynkami mieszkalnym,
gospodarczym i przeznaczonym do obsługi agroturystyki - nr KW 3438 i KW 3043.
Łączna powierzchnia nieruchomości 7,85 ha.

Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net

Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 92.584,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi; trzy czwarte wartości oszacowania tj.
ad l) 7.574,00 zł
ad 2) 4.036,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10%
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15 dnia poprzedzającego
licytacje.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze
komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia
na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem
licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Komornik Sądowy

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 69.438,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10%
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15 dnia poprzedzającego
licytację.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze
komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia
na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem
licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Komornik Sądowy
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Koszalin - sprzedam mieszkanie
spółdzielcze, własnościowe, 62
mkw., 3 piętro. Tel. (094) 34 32 199.

Sprzedam działkę ogrodniczą - 4
ary, nr 96 przy ul. Wojska Polskiego
w Łobzie. Tel. 397 49 47.

Kupię mieszkanie w Łobzie, 2 pokojowe z kuchnią, I piętro lub parter.
Tel. 605 183 806, (091) 397 59 17po 20.00.

Sprzedam połowę domu o pow.
ok. 65 mkw., dziłka 1 ha. w Święciechowie. Tel. 508 425 787.

Sprzedam kawalerkę w Starogardzie Łobeskim. Tel. 691 668 035

Sprzedam działkę budowlaną
przy trasie A2, wyjazd z Nowogardu,
aktualna decyzja zabudowy, powierzchnia 1 ha. Cena 80.000 zł \.
Tel. 091 397 64 61 do 18.00.

Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Sprzedam mieszkanie na osiedlu XXX-lecia o powierzchni 57,60
(3 pokoje, łazienka, WC). Cena
69.000. Tel. 502 564 238.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach 170 mkw., 2 poziomowe z
możliwością podziału na 2 mieszkania. Tel. 601 669 277, po 13.00 384 21 67.
Płoty. Zamienię mieszkanie w
Płotach M5 80 mkw., kuchnia, 4 pokoje, balkon, duży przedpokój,
osobno łazienka i WC, piwnica, w
bloku. Zamienię na mieszkanie
komunalne 2 lub 3 pokoje w Płotach. Tel. 880 185 026 po 18.30.

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

Usługi remontowo-budowlane.
Tel. 0509 458 536.
Kosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Resko - sprzedam dom wolnostojący 1/2 bliźniaka, pow. całkowita 160 mkw. Tel. 397 11 89, 0503
512 567.

Sprzedam Garaż przy ul. Sportowej tel. 384 46 72.
Gryfice - sprzedam działkę budowlaną z budynkiem gospodarczym do adaptacji 40 mkw. Tel.
387 61 67.

Sprzedam Nokię 3510i + 2 ładowarki, z dokumentacją, etui, w kartonie cena 275 zł. oraz Sony Ericson T68i z ładowarką, dokumentacja, w kartonie, cena 170 zł. Tel.
0605 522 340.

Poszukuję pracy jako kierowca
kategorii A,B,C,D,E i uprawnienia na przewóz osób i rzeczy. Tel.
609 593 768.
Poszukuję pracy, długoletni staż
pracy w bankowości. Kontakt tel.
0608 459 088.
Firma usługowa zatrudni kobiety w Niemczech na umowę zlecenie. Tel. 39 10 526, 00491 609 304
7512.

Sprzedam Ford Tranzit turbodiesel, rocznik 1996, osobowy, stan
dobry, tanio. Tel. 607 310 591.
Sprzedam samochód Mazda 626,
rocznik 1994, 2.0 TD. Stan dobry.
Tel. 604 424 217.
Sprzedam Lancia Thema 2,5 TDI,
1992 r., 10 dni w kraju, zarejstrowany, pełne wyposażenie. Cena 4200
zł. Tel. 39 51 035, 661 200 708, 504
531 068.

Ztrudnię osobę z samochodem
do roznoszenia ulotek na terenie
Łobza, Świdwina, Drawska i okolic.
Tel. 0503 592 823.

Firma Profil w Gryficach zatrudni
od zaraz mężczyznę przy produkcji i
montażu okien. Dobre warunki pracy. Kontakt ul. Broniewska 19, tel.
387 71 20.
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Czarny rynek podrêczników
(POWIAT) Zebrane przez nas dane
wskazuj¹, ¿e od wielu lat w szko³ach
kwitnie czarny rynek handlu
podrêcznikami szkolnymi. Straty
ksiêgarñ spowodowane nie
zaewidencjonowan¹ sprzeda¿¹ tylko
w naszym powiecie mo¿na liczyæ na
setki tysiêcy z³otych.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Księgarzy szacuje, że rocznie poza ewidencją sprzedaje się podręczniki na kwotę ponad 300 milionów złotych. Biorą w
tym udział – niestety – szkoły. Także
naszego powiatu. Problem stanął na
ostatniej sesji rady miejskiej w Dobrej,
gdy jeden z rodziców upomniał się o
książkę do języka niemieckiego. Dopiero po długich naleganiach otrzymał tytuł
podręcznika i mógł go sam zakupić. Problem postawił na sesji. Okazało się, że
istnieje zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum. Dyrektor tej ostatniej tłumaczył, że szkoła sprzedaje podręczniki na prośbę rodziców. Rzekomo
jest to pomoc uczniom z jej strony, bo taniej i dostępniej.
Zupełnie inne zdanie ma na ten temat
Jerzy Mechliński, prowadzący w centrum Łobza księgarnię. Od lat walczy o
przestrzeganie prawa związanego ze
sprzedażą podręczników szkolnych.
Bezskutecznie. Jak wyliczył, tylko w
jednej szkole podstawowej w Łobzie
obrót książkami sięga kwoty ponad 36
tys. złotych.
W ubiegłym roku zwrócił się z pismem do burmistrza Łobza o zaprzestanie sprzedaży podręczników w szkołach, czyli poza placówkami handlowymi. Burmistrz Marek Romejko odpisał,

że zobowiązał dyrektorów podległych
sobie placówek do zaprzestania tego
typu działań. Zakaz sobie, życie sobie.
Problem jak bumerang wrócił wiosną tego
roku, gdy nauczyciele pod koniec roku
szkolnego zaczęli ponownie zbierać od
rodziców pieniądze na zakup podręczników wabiąc ich niższymi cenami.
Jerzy Mechliński wystosował więc
pisma do szkół podstawowych w
Łobzie, z prośbą o dostarczenie wykazów podręczników i ćwiczeń potrzebnych do nauki oraz podania liczby
uczniów w poszczególnych klasach.
Chciał wiedzieć – jakie i w jakiej ilości
książki ma do księgarni zamówić.
„Przewidywany stan uczniów, którzy mogą dokonać w księgarni zakupu
podręczników na rok szkolny 2005/
2006” przedstawiła na piśmie wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Elżbieta Mazur. Księgarz ze zdumieniem
stwierdził, że podany stan uczniów jest
o około 60 procent mniejszy od rzeczywistego. Na przykład: w klasach I-III
stan uczniów wynosi w tym roku szkolnym 274 osoby. Na wykazie przygotowanym przez szkołę widniało 89
uczniów „którzy mogą dokonać zakupu” w księgarni. Gdzie więc zaopatrzą
się pozostali? Odpowiedź jest prosta –
w szkole, u nauczyciela.
Czy tak powinno być?
Odpowiedź jest oczywista od lat, bo
od lat problem jest wałkowany. Że tak nie
powinno być, to nie tylko zdanie księgarzy. W piśmie do Stowarzyszenia Księgarzy wojewoda zachodniopomorski napisał: „pragnę wyrazić swoją całkowitą
dezaprobatę wobec podejmowania przez
wydawnictwa działalności handlowej
przy zaangażowaniu w nią instytucji

szkoły oraz nauczycieli. (...) Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, ani nauczyciele, ani szkoła nie mogą czerpać korzyści z pośrednictwa w sprzedaży podręczników czy innych materiałów edukacyjnych”. Przypomniał, że MENiS wyraziło podobne stanowisko w komunikacie z
23 czerwca 2004 r., i rozesłało je przez Kuratorium Oświaty do wszystkich dyrektorów szkół w naszym województwie.
Jak widać, albo pismo nie dotarło, albo nauczyciele mają problem z czytaniem tekstów ze zrozumieniem.
Nie mają chyba jednak problemu z
liczeniem. Z nieoficjalnych, ale dobrze
poinformowanych źródeł wiemy, że za
sprzedane podręczniki nauczyciele dostają prowizję, czyli zarabiają.
Problem polega na tym, że – jak to
opisał księgarz Jerzy Mechliński:
„sprzedaż jest niezgodna z prawem, ale
przynosi dochód nauczycielom, którzy
nie zatrudniają pracowników, nie płacą
podatków i czynszu, nie prowadzą
wymaganych prawem ewidencji i nie
wykazują dochodu osiągniętego ze sprzedaży podręczników w PIT-ach”. Mówiąc
krótko, jest to czarny rynek handlu podręcznikami. Bardzo opłacalny.
Mechliński ma pretensje do handlujących nauczycieli, że wykorzystując
swoją pozycję zawodową psują mu opinię oszukując rodziców co do różnicy cen
książek. Są one u nauczycieli tylko nieznacznie tańsze, a często w tej samej ce-

nie, ale tylko dlatego, że nie ponoszą oni
kosztów i nie płacą podatków. Oszukują
więc nie tylko rodziców, ale i państwo.
Proceder ten mógłby ukrócić organ
prowadzący szkoły, czyli urząd miejski,
a przede wszystkim dyrektorzy szkół.
Jednak w tej kwestii nie podejmują oni
żadnych skutecznych działań. Być
może sytuacja zmieni się chociaż trochę
po wprowadzeniu stypendiów i rozliczaniu zakupów na podstawie rachunków. Dowiódł tego dialog radnego Grzegorza Krzemienia z dyrektorem szkoły
podstawowej Januszem Łukomskim.
Radny Krzemień: - Czy szkoła wystawi uczniowi rachunek za sprzedane
podręczniki, jeżeli będzie go potrzebował do rozliczenia stypendium.
Dyr. Łukomski: - Tak, wystawimy.
Radny Krzemień: - A jak przyjdzie
urząd skarbowy, to jak się rozliczycie?
Dyr. Łukomski - ???
Wnioski końcowe są przygnębiające. Nadzór jest do kitu. Nauczyciele,
rzekomy kwiat naszej inteligencji, często ucząc dzieci niemieckiego lub angielskiego zupełnie nie mają pojęcia o prawie
i ekonomii. Zwycięża pazerność i egoizm. I nikt się tym nie przejmuje. Księgarz z powodu nikłego zysku zwolni
wkrótce pracownika. Na jego kuroniówkę złożą się przedsiębiorcy. A nauczyciel i tak dostanie swoje zagwarantowane
Kartą. Chyba trzeba coś z tym zrobić.
KAR & SM
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D³uto i pêdzel
Szkoła Podstawowa im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim od wielu lat utrzymuje stały kontakt z ludowym artystą
Władysławem Gałką, mieszkańcem
przedmieścia Węgorzyna. W muzeum szkolnym zaprojektowałam
stałą ekspozycję o Jego twórczości.
Są w niej rzeźby z drewna, gliny i
gipsu oraz olejne obrazy.
W maju tego roku z koleżanką
Elżbietą Bobryk, odwiedziłyśmy
Pana Władysława. Przekazał nam
kilka swoich rzeźb i kompakt o swojej twórczości. 3 czerwca kolega
Grzegorz Stefanowski przeprowadził lekcję muzealną w domu artysty
na temat „Dzień z życia twórcy ludowego”. Uczestnikami lekcji byli
uczniowie klas IV a i b.
Z inicjatywy dyrektor szkoły
Marii Jędrzejczak zakupione krosno
malarskie (blejtram) i komplet farb
olejnych firmy Rembrandt zostały
wręczone artyście przez uczniów
klas IV b i V, przed zakończeniem
roku szkolnego 2004/5. Nad spotkaniem czuwała koleżanka Elżbieta Cichoń i ja, w trakcie którego zaproponowałam Panu Władysławowi lekcje plenerowe z naszymi uczniami w

Z wizyt¹ u bezdomnego kundelka

Od paru lat organizuję akcje charytatywne w Szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim na rzecz bezdomnych zwierząt. W tym roku
szkolnym przeprowadziłam taką akcję w maju z koleżanką Małgorzatą
Chilakowską, zgodnie z przesłaniem
papieża Jana Pawła II “Człowiek jest
wielki nie przez to co ma i kim jest, ale
kiedy dzieli się z innymi, gdy sam
mało ma”.
Zebrałyśmy prowiant w postaci
makaronu, kaszy, ryżu i maskotki dla
kotów. Dużo tego było.
Zorganizowałyśmy wycieczkę
dla 40 uczniów, którzy te dary zawieźli z nami do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stargardzie
Szczecińskim, a część darów od
spóźnialskich darczyńców zawiózł
ksiądz Tadeusz Giedrys do schroniska w Szczecinie.
Celem tej wycieczki było przede
wszystkim zawiezienie darów, zwiedzenie schroniska, poznanie losów
porzuconych zwierząt i zajęć pracowników tej placówki. Plakaty i
foldery, które dostaliśmy bardzo
przydały się w naszym środowisku.

K³opoty z pamiêci¹
Obchody 25-lecia Solidarności
przeszły w Łobzie bez echa. To jakiś
dziwny wyjątek na ogólnopolskiej
mapie wydarzeń. Uczestniczyłem w
jubileuszu „S” w Nowogardzie,
gdzie gościł bp. Jan Gałecki, a krótką
historię powstania tego ruchu przypomniał dyrektor szczecińskiego
oddziału IPN Kazimierz Wójcicki. W
kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego tablicę pamiątkową odsłonili
Longin Komołowski z Mieczysławem Ustasiakiem. Zorganizowano
wystawę. Na początku września takie obchody odbędą się w Gryficach. W Drawsku Pom. już trzy lata
temu postawiono obelisk poświęcony Solidarności, przed którym tydzień temu spotkali się byli i obecni
działacze związku. Mieli gdzie.
W Łobzie cisza. Jakby tamta fala

jego ogrodzie. Propozycja została
przyjęta.
W imieniu całej szkoły dziękujemy serdecznie Panu Władysławowi
za owocną pracę i życzę dużo, dużo
zdrowia oraz spełnienia marzeń.
Modesta Dębicka

Plakaty wiszą w naszej szkole, a foldery rozdaliśmy do domów, aby
dostarczyły mieszkańcom cennych
informacji na temat zwierząt.
W czasie pobytu w schronisku
osiągnięte zostały cele. Patrzyły na
nas z boksów spokojne psie oczy.
Gdy zapytałam przewodnika o czym
marzą teraz psy, dostałam odpowiedź szybką i zdecydowaną –
pragną, żeby ich ktoś przytulił i pogłaskał.
Pod koniec pobytu szefowa
schroniska przyniosła skarbonkę
“Na zbożny cel”, do której wrzuciliśmy jeszcze monety. Dowiedzieliśmy się także, że schronisko dostaje
dotacje z urzędu, ale to wciąż za mało.
Zachęcamy więc młodzież i dzieci z
innych szkół, aby przyłączyły się do
naszego pomysłu. Mamy nadzieję,
że tą drogą wyeliminujemy zwyrodnialców, którzy krzywdzą zwierzęta.
Życzymy wszystkim pracownikom i wolontariuszom zdrowia i wytrzymałości na posterunku.
Jesteśmy z Wami!
Modesta Dębicka
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wolności ogarniająca Polskę tutaj
nie dotarła. Albo dotarły jej szczątki,
które nie wywarły większego wpływu na życie łobezian. Widocznie tak
było, skoro dzisiaj nikt do Solidarności nie chce się przyznawać. A szkoda. Pomimo, że tamta Solidarność
stała się już legendą i mitem, to jest
to mit wciąż ożywiający i zapładniający umysły ludzi tamtego i następnych pokoleń. Przykładem krótki
tekst dwudziestolatki Agnieszki Olczak napisany pod wpływem emocji
doznanych podczas oglądania w
telewizji historii „S” i dłuższy, wspomnieniowy, Ludwika Cwynara. Dobrze, że chociaż oni mieli potrzebę
przelania swoich myśli i uczuć na
papier. Ci, którzy zrobili „solidarnościowe” kariery zapomnieli. Szkoda.
Kazimierz Rynkiewicz

Może już nadszedł czas
Wydarzenia sierpnia 1980 roku, potocznie zwane Sierpniem ’80,
stały się w naszym kraju symbolem. Z okazji 25-tej rocznicy tych
wydarzeń przez cały miesiąc mogliśmy oglądać w telewizji filmy dokumentalne, dyskusje na ten temat czy też czytać wiele artykułów w
prasie.
To co rozegrało się w sierpniu 25 lat temu, było kolejnym dowodem
wielkiej siły Polaków. W naszej historii nie brak wielkich dat, w których
naród występował w obronie wolności i niezależności swojej ojczyzny. Można chociażby wziąć pod uwagę XX wiek. Pierwszym naszym
wielkim osiągnięciem było odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Po
123 latach okupacji nie poddaliśmy się, byliśmy wytrwali. W czasie II
Wojny Światowej wiele jest przykładów mężności i ofiarności naszego
narodu w walce o ojczyznę. Powstanie warszawskie w 1944 roku, choć
przegrane, daje świadectwo tego bohaterstwa. Kiedy po zakończonej
szczęśliwie dla nas wojnie, wydawałoby się, że to już koniec naszej
męki, że w końcu Polacy będą żyć spokojnie w wolnym kraju, niestety,
nic bardziej złudnego - nadeszła era socjalizmu. I tu zaczyna się następny etap w walce o wolność i polskość: Październik 1956, Marzec 1968,
Grudzień 1970 czy właśnie Sierpień 1980 to wciąż „żywe” nazwy, które
wielu z nas przywołują na myśl niekiedy tragiczne wydarzenia.
Czytając, oglądając i słuchając o Sierpniu ’80, przyznam się szczerze, że trochę żałuję, że nie urodziłam się wcześniej, a to tylko dlatego,
że chciałabym choć na chwilę znaleźć się tam, wśród tłumu zgromadzonego pod bramą stoczni. Chciałabym poczuć tą atmosferę, ten żywioł,
który zawładnął tymi ludźmi, zdesperowanymi, pragnącymi spokoju,
wolności a przede wszystkim “prawdziwej” Polski. To dla nich było najważniejsze. Uczestnicy wydarzeń z sierpnia 1980 roku dokonali bardzo
wiele, uczynili pierwsze kroki ku demokratyzacji państwa i życia. Złamali rząd, który dotąd grał rolę niewzruszonego tyrana. Podpisano tzw.
“21 postulatów” 30 sierpnia w Szczecinie i 31 sierpnia w Gdańsku, w
których zgodzono się m.in. na założenie Pierwszego Niezależnego
Związku Zawodowego “Solidarność”, co dla wielu oznaczało, że koniec PRL-u jest już bardzo bliski. Jak się później okazało nie na długo,
bo po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku, członkowie NSZZ “ Solidarność” byli prześladowani i szykanowani, jego
czołowi działacze uwięzieni, a sam związek zdelegalizowano. Jednak nie
dano za wygraną, walczono z władzą w konspiracji. I opłaciło się. Moim
zdaniem ta ofiarność i poświęcenie, które doprowadziło 9 lat później
do obrad “okrągłego stołu”, a w konsekwencji do upadku komunizmu,
można nazwać bohaterstwem. Nie ważne kto, gdzie, ale ile może zdziałać naród, który się zjednoczy w słusznej sprawie. Dziś już nie ma w nas
tej zaborczości, optymizmu i uporu. Sytuacja polityczna i społeczna w
kraju jest zła, ale zewsząd słychać tylko narzekania. Może przy okazji
tej rocznicy weźmy przykład z naszych ojców i dziadków i spróbujmy
wykorzystać szanse, które daje nam prawo i konstytucja? Spróbujmy
się zjednoczyć, pokazać, że mamy siłę powalczyć o sprawiedliwą
Polskę. Teraz to my decydujemy. Może już nadszedł czas na następną
ważną datę w historii naszego kraju?
Agnieszka Olczak
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Z ¯YCIA POWIATU

DROGA PANNA „S”
Ludwik Cwynar
W 2004 roku niewiele już pozostało z etosu Solidarności: ludzie się
rozproszyli, podzielili, zatomizowali,
wygaśli, nawet są tacy, którzy się zawstydzili niegdysiejszych zapałów.
Po prostu nie można żyć przez dziesięciolecia na paluszkach. Trzeba
wreszcie stanąć na całych stopach.
Z idealizmu – w prozę życia.
W 1980 roku wszystko było jasne. Od strajków lipcowych – jeszcze wstydliwie skrywanych przez
oficjalne, cenzurowane media, przez
gest Kozakiewicza na moskiewskiej
olimpiadzie, wszystko eskalowało
do masowych strajków na Wybrzeżu, w stolicy, na Śląsku. Rodził się
wielki ruch społeczny. Duch Święty
odmieniał oblicze ziemi. Ludzie mieli
dość kłamliwej propagandy sukcesu. Jeszcze w 1976 roku obie strony
sobie ustąpiły: Jaroszewicz odwołał
częściowo podwyżki cen, robotnicy
dali się zwieźć na stadiony, żeby
ogłosić raz jeszcze “Naród z partią”,
ale ścieżki zdrowia, czyli pałowanie
bezbronnych zatrzymanych przez
MO, spędowa technika rzekomo
spontanicznych wieców antywarcholskich, powstanie Komitetu
Obrony Robotników (KOR) pokazywały, że rodzi się opór.
Już Homer wymyślił retardację:
można przerwać potok narracji dygresją. Postacią z tymi spędami powiązaną był skromny kolega Józef
Radziszewski ze Stargardu. Oto specjalny pociąg urlopowanych stargardzian z deskami do odśnieżania
opatrzonymi w napisy “Naród z partią, partia z narodem” jechał na demonstrację poparcia dla partii i rządu przeciw “warchołom” z Mielca i
Radomia, którzy zrobili noc Kupały
1976 i narazili ZOMO na zaprowadzanie ulicznego spokoju. Tamte
nieuzasadnione przerwy w pracy
usprawiedliwiały te przerwy.
Wiec zorganizowano na stadionie “Pogoni” Szczecin. Radziszewski o jedną stacyjkę przeredagował
rozkaz jazdy pociągu. Chłopy po zatrzymaniu się pociągu wysiadły i
poszły na najbliższe piwo, a na stadionie dojmująco świecił pustkami
jeden sektor. Jakoś udało się rozmyć
odpowiedzialność Radziszewskiego, ale przez rok nie mógł uczyć kolejarzy w naszej łobeskiej zawodówce. Nie za karę, ot tak z przezorności
nie dostał urlopowania na jeden
dzień pracy w szkole.
Reżymowe media prześcigały się
w urabianiu opinii publicznej z coraz
gorszym skutkiem, kabarety zaś już
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych – mimo cenzury – przy pomocy aluzji, gestów, śmiechu kruszyły beton oficjalnego zadęcia.
Najlepiej to było widać w stocz-

niach. Miały sukces eksportowy,
budowały naszą flotę handlową i
rybacką. Niskie płace (w przeliczeniu na dolary, czyli prawdziwe pieniądze wg kursu wolnorynkowego)
pozwalały na konkurowanie w świecie, ale standardy Lloyda – międzynarodowego rejestru statków – wymagały instalowania urządzeń nie
produkowanych w naszym “obozie”. Stoczniowcy widzieli, jak statki
dla Ruskich, spłacane wg sztucznego kursu rubla transferowego –
szmelcu walutowego – wyposażane
są w urządzenia kupowane za dolary. Nowa, wykształcona kadra technokratów dawała argumenty strajkującym. Oczywiście – jak to z inteligencją bywa od “Wesela” Wy-

spiańskiego – inteligencja techniczna to jednocześnie pracownicy dozoru. Ich kariery zaczynały się od
“chrztu” członkostwa w PZPR. Niezłe pieniądze, mieszkania, talon na
samochód, wczasy w Bułgarii,
awanse wikłały w macki władzy.
Trudno było zachować apolityczność, gdy rządziła ekonomia polityczna socjalizmu – ideowo-teoretyczna doktryna pseudonaukowa.
“Panowie duza by juz mogli mieć,
ino oni nie chcom chcieć”: utracili
przywódczą rolę w narodzie przez
swoje kunktatorstwo. Byli jak ci
urzędnicy z baśni Nowe szaty cesarza Andersena. Tylko ktoś, kto nie
miał NIC do stracenia, krzyknął, że
król jest nagi!
W kraju rządzonym przez “robotników i chłopów” tylko robotnik
mógł stanąć na czele “Solidarności”.
A Lech Wałęsa chodził na uniwersytet nauk politycznych, którym
było życie. Półsierota, pracujący od
dziecka, przeszedł awans masowej
industrializacji i urbanizacji, błyskał
pomysłami racjonalizatorskimi, miał
wielodzietną rodzinę, ale przede
wszystkim przeżył strajki Grudnia
1970 roku z niepotrzebnymi ofiarami.
Zapobiec takim wydarzeniom, gdy
Polak władzy strzelał do bezbronnych Polaków, mogły tylko wolne
związki zawodowe. One oficjalnie
były masowe, na czele stali jednak
ludzie pokroju Logi-Sowińskiego
czy Kruczka – rzecz jasna członków
Komitetu Centralnego PZPR. Utworzenie Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego “Solidarność” to miał być trwały owoc za-

wartych wreszcie porozumień z zapisanym prawem do strajków. Sam
byłem członkiem powiatowej rady
ZNP, ale jej istnienie miało być fasadą do wybrania wciąż tej samej
etatowej przewodniczącej “z klucza
partyjnego”
Koło nas był Szczecin z takim
samym rodowodem jak Trójmiasto, z
Marianem Jurczykiem – magazynierem ze stoczni na czele strajku. Najpierw (30 VIII) w Szczecinie podpisano porozumienie (Barcikowski).
Były jeszcze porozumienia w Elblągu i Jastrzębiu. Na szczęście wszyscy podchwycili hasło: wolny związek.
Dotych-

czas
wszystkie wstrząsy i przewroty kończyły się większymi lub mniejszymi
zmianami personalnymi i zapewnieniami, że to się już nie powtórzy.
Partia jak małe dziecko, które narobi
błędów i plam na jednej kartce, odwraca ją z ulgą i wierzy, że teraz pisać
będzie prosto i czysto. Tylko wolne
związki zawodowe dawały gwarancję wolnych w nich wyborów i
STAŁĄ obecność w życiu państwa.
Na wybory w partii niezmiennie rządzącej bezpartyjni nie mieli żadnego
wpływu. W osiemdziesiątym roku
głosiłem hasło, że PZPR mogłaby się
podzielić jak chłopcy na boisku na
drużynę A i B, i co parę lat przejmować na zmianę władzę; nie posłuchali rady.
W Łobzie największy zakład to
był PZZ, który wszyscy nazywali
Bacutil. Na czele kilkuset ludzi stanął
Marek Romejko – technik żywności.
Przyjechał do nas z Wałcza i tu się
zatrudnił. Umiał przemawiać na wiecu, miał pomysły na tworzenie nowego. W jego kręgu znalazła się pracownica banku Jolanta Boguszewska (wtedy nosiła nazwisko Chrołowicz – po mężu – ale wróciła do panieńskiego). Pochodziła ze starej
patriotycznej rodziny, antykomunistycznej i religijnej. Był tam jeszcze
młody aptekarz Huzar, leśnik Leonard Zieliński, wiceprzewodniczącym został też elektryk, Tadeusz
Micek – gorliwy parafianin, człowiek nadzwyczaj rozsądny.
Chyba skrzydło katolickie Podregionu “Solidarności” w Łobzie
przeważało, gdy święcony był w
październiku 1981 roku na podniosłej mszy polowej z biskupem Janem
Gałeckim nasz sztandar z niechrze-
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(Cz. I)
ścijańskim napisem “Zrodził nas
gniew”, jakby gniew nie był grzechem głównym.
W kinie “Rega” byłem na spotkaniu z Jurczykiem. Atmosfera była
podgrzana, gdy padały pytania z
sali. Ktoś pytał nawet o “wieszanie
komunistów”, które wymsknęło się
Jurczykowi w Trzebiatowie bodaj.
Zimowski – prawnik i doradca związku uspokajał.
Kiedy przyjeżdżał szwagier Zbyszek ze Szczecina (stoczniowiec),
wdawaliśmy się w niekończące się
dyskusje z Tatą, a często kłótnie,
które Mama musiała wygaszać.
Działo się tak w wielu domach i ogłoszenie stanu wojennego dolało jeszcze oliwy do ognia.
Ale na zewnątrz wszystko zduszono. Spacyfikowano Zbyszka
stocznię, urządzając pracownikom
ferie zimowe z niepewnością przyjęcia do pracy w Nowym Roku 1982. W
kopalni “Wujek” na górze padły
śmiertelne ofiary wśród czynnych
obrońców swojego zakładu. W
“Ziemowicie” – opowiadał Tadek
Rdzak (Tychy) – górnicy zostali do
Wigilii pod ziemią, nie godząc się na
stan wojenny. W “Piaście” wytrwali
do Nowego Roku. Atmosfera była
tak napięta, że Jaruzelski aresztując
5 tysięcy działaczy “Solidarności” w
Polsce, zamknął w Wierzchowie również Gierka, Jaroszewicza, Grudnia –
winnych za kryzys kolegów partyjnych z okresu przedsierpniowego.
W Łobzie nocą milicja włamała
się do biura “Solidarności” w ówczesnej siedzibie (dziś archiwum
sądowe), ale sztandaru nie wzięli.
Jolka Boguszewska już go stamtąd
wyniosła, ukryła w pomieszczeniach sądu, a potem wtajemniczeni
ukryli skarb u jej sąsiadów na ul.
Dubois. Rewizje i przesłuchania nic
nie dały. Gorliwy ormowiec wyręczył
milicję i spiłował uliczną gablotę
“Solidarności”, naszą łobeską Jedność (odpowiednik wolnego, demaskatorskiego tygodnika szczecińskiego). Pamiętajmy jednak, że cenzura działała, mimo złagodzenia.
Wciąż nie można było “naruszać
sojuszów”, czyli w pełni krytykować ZSRR, ani podważać “kierowniczej roli partii”. Oficjalnie tylko w Tygodniku Powszechnym (prenumerowałem w kiosku na ul. Wojska Polskiego) i Przeglądzie Technicznym
redakcja korzystała z prawa zaznaczania miejsca ingerencji cenzury.
Zabawne: było nazwisko “przełkniętego” w 1980 roku laureata Nagrody Nobla, ale cenzurowano czterema myślnikami jego “Zniewolony
umysł”; czasem udało się umieścić
nazwisko Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ale myślniki ukrywały
“Inny świat”, czasem zaś i jego nazwisko ocenzurowano.
cdn.
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WYNIKI I TABELE
V liga
Sokół Pyrzyce - Sparta Gryfice
5:1, Radovia Radowo Małe - Kłos
Pełczyce 1:1, Dąb Dębno - Kluczevia Stargard 0:1, Stal Szczecin - Vineta Wolin 2:2, Polonia Płoty - Zorza Dobrzany 3:2, Pomorzanin Nowogard - Fagus Kołbacz 2:3, Mieszko Mieszkowice - Korona Stuchowo
2:0, Hutnik EKO TRAS Szczecin Iskra Banie 3:0.
1. Mieszko Mieszkowice
2. Polonia Płoty
3. Sokół Pyrzyce
4. Kluczevia Stargard
5. Stal Szczecin
6. Kłos Pełczyce
7. Zorza Dobrzany
8. Fagus Kołbacz
9. Radovia Radowo Małe
10. Hutnik EKO TRAS Szcz.
11. Vineta Wolin
12. Dąb Dębno
13. Sparta Gryfice
14. Pomorzanin Nowogard
15. Korona Stuchowo
16. Iskra Banie

12 13-2
10 12-4
9 12-6
8 10-4
8 13-8
8 7-3
7 9-7
6 10-11
5 6-4
4 4-6
4 4-7
3 3-3
2 3-10
0 6-16
0 4-14
0 2-13

Klasa okrêgowa
Iskra Golczewo - Sparta Węgorzyno 2:4, Rybak Trzebież - KP Police II 1:5, Mewa Resko - Vielgovia
Szczecin 1:1, Piast Chociwel - Vineta
II Wolin 3:0, Sarmata Dobra - Dąbrovia Stara Dąbrowa 2:2, Masovia
Maszewo - Świt Szczecin 1:2, Promień Mosty - Światowid Łobez 5:2,
Wicher Brojce - Orkan Suchań 3:0.
1. KP Police II
2. Sparta Węgorzyno
3. Piast Chociwel
4. Vielgovia Szczecin
5. Sarmata Dobra
6. Świt Szczecin
7. Dąbrovia Stara Dąbrowa
8. Promień Mosty
9. Orkan Suchań
10. Mewa Resko
11. Rybak Trzebież
12. Masovia Maszewo
13. Światowid Łobez
14. Wicher Brojce
15. Iskra Golczewo
16. Vineta II Wolin

12 17-3
12 7-2
8 9-5
8 8-5
7 9-5
6 8-5
6 6-5
6 8-9
5 5-7
5 6-6
4 8-11
3 4-4
3 8-13
3 3-8
1 7-17
0 4-12

III rzut PP
Wydział Gier Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej
dokonał losowania par III rzutu
Pucharu Polski. Mecze zostaną
rozegrane 14.09.2005 roku (środa)
o godzinie 17:00. W naszym powiecie dojdzie w Resku do ciekawego
pojedynku Mewy ze Spartą Węgorzyno, zaś Światowid Łobez będzie
miał okazję odegrać się Promieniowi w Mostach.
KAR
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Zgasili Iskrê
ISKRA Golczewo – SPARTA Wêgorzyno 2:4 (1:3)
Sparta: Noryca – Tondrik, Raj,
Nadkierniczni: Zbigniew, Dariusz
(82’ Szubert), Andrzej, Artur,
Krzysztof (28’ Mazuro), Rzepka (55’
Kazimierczak), Nowak, Romańczyk
(78’ Andrusieczko). Trener Ryszard
Jamroży.
Bramki: 3’ Nowak z karnego, 29’
i 42’ Romańczyk, 63’ Raj.
Trzecia minuta meczu jest ulubionym momentem gry Spartan. Po
raz kolejny w tej właśnie minucie

strzelają bramkę i wygrywają. Tym
razem do bramki przysłużył się
obrońca Iskry, który zagrał piłkę
ręką i Nowak strzelił na 0:1. Węgorzynianie potrzebowali trochę czasu
na przyzwyczajenie się do gry na wąskim boisku. Ten czas wykorzystali
golczewianie strzelając około 20
min. bramkę na remis. Ale to tylko
rozsierdziło Spartan. Artur Nadkierniczny odbywa długi rajd z piłką i
wykłada ją Romańczykowi, który

Za du¿o prezentów
„SARMATA” Dobra – “D¥BROVIA” Stara D¹browa 2:2(0:2)
Sarmata: Zapałowski, Jarota,
Jaszczuk, Kaczor, Dorsz, Kieruzel,
Olechnowicz, D. Sadłowski, Pacelt,
E. Kamiński, Padziński oraz K. Sadłowski, Goszczurny, Szkup, Budziński, M. Kamiński.
Bramki: 49’ Damian Padziński,
90’ Jarosław Jaszczuk.
Do sobotniego meczu z Dąbrovią Stara Dąbrowa, Sarmata Dobra
przystąpił bez swoich dwóch czołowych zawodników z linii obrony:
Andrzeja
Mioduszewskiego
i
Krzysztofa Sadłowskiego, którzy
wykonywali w tym czasie swoje
obowiązki zawodowe. Być może ten
fakt spowodował, że zarówno
obrońcy jak i bramkarz Sarmaty grali

w I połowie bardzo niepewnie, a zawodnicy Dąbrovii po ich błędach
strzelili 2 bramki i Dąbrovia prowadziła do przerwy 2:0.
Po przerwie na boisko wszedł
spóźniony Krzysztof Sadłowski i w
drugiej połowie defensywa Sarmaty
praktycznie nie popełniła ani jednego błędu. Co więcej, cała drużyna
Satmaty zabrała się mocno do odrabiania strat i II połowę mecz rozgrywał się pod bramką Dąbrovii.
Już 4 min. po przerwie Damian
Padziński wykorzystał dośrodkowanie Dorsza z prawej strony i strzałem głową z 6 metrów w same okienko zdobył pierwszą bramkę dla Sarmaty. Od tego momentu trwało oblę-

Jak nie z Promieniem, to z kim???
PROMIEÑ Mosty – ŒWIATOWID £obez 5:2 (3:1)
Światowid: Hnat – Mosiądz,
Urbański, Obolewicz, Kacprzak
(Zych M.), Jendrysiak (Sroka),
Mielniczek, Samal, Łań (Sikora),
Zych K. (Kulczyński), Śniadek. Trener Mariusz Włodarz.
Bramki: Urbański i Kulczyński.
Nie udała się wyprawa Światowida do Mostów. Nasza drużyna zainkasowała 5 bramek, a strzeliła tylko 2.
Pierwsze pół godziny nie zapowiadało wysokiej porażki. Gra była wyrównana, nawet z lekką przewagą Świato-

wida. Promień zagrał prostą, ale jak
się okazało, skuteczną piłkę. Wrzucał
długie piłki z obrony na dwóch napastników, a ci po prostu strzelali.
Przy 2:0 Urbański strzela karnego za
faul na Śniadku. Światowid złapał
kontakt z Promieniem. Niweczy go
Obolewicz, który wybija piłkę ręką z
pustej bramki. Karny i czerwona kartka dla niego 3:1 do szatni.
W drugiej połowie jest kilka okazji. Nie wykorzystuje Światowid,
wykorzystuje Promień, na 5:1. Honorowo, po ładnym rajdzie, bramkę

K³os nie da³ siê wym³óciæ
RADOVIA Radowo Ma³e – K£OS Pe³czyce 1:1 (0:0)
Radovia: Stosio – Drożdżewski,
Kmieć, Popiela (46’ Bednarek), Samal,
Tomaszkiewicz Marcin, Pilichowski
(70’ Gałka), Tomaszkiewicz Łukasz,
Zwoliński, Kliś, Romańczyk (65’ Ryling). Trener Wojtek Krakus.
Bramka: Wojtek Kliś.
W ocenie trenera był to najsłabszy
mecz, jaki do tej pory rozegrała Radovia. Kłos w pierwszej połowie miał
nawet optyczną przewagę. Od utraty
bramki uratował radowian piękną paradą Stosio. Z kolei Kliś i Marcin Tomaszkiewicz marnują okazje do ich
zdobycia. W dość dziwnych okolicz-

nościach Łukasz dostaje żółtą kartkę, a
w drugiej połowie puszczają mu nerwy
i wali po gwizdku do pustej bramki; druga żółta i schodzi do szatni.
W 65 min. Wojtek Kliś strzela bramkę i wydaje się, że wygrana jest pewna.
Tym bardziej, że w przeciągu kilku minut sędzia wyrzuca z boiska za faule
dwóch „kłosów”. Mimo takiego osłabienia to oni jednak strzelają bramkę i
wywożą z Radowa punkt. Mogli nawet
trzy, gdyż w ostatniej minucie w idealnej
sytuacji ich napastnik pudłuje. Radowianie „wracają z dalekiej podróży”. W niedzielę wyjazd do Fagusa Kołbacz. KAR

dokonuje formalności wbijając ją do
siatki. Ten sam zawodnik strzela
jeszcze jedną bramkę na zejście do
szatni – 1:3.
Po przerwie Sparta nie broni
wyniku, a wręcz przeciwnie – przyciska. Raj wykorzystuje nieporozumienie obrońcy z bramkarzem i wpycha piłkę do siatki. Dopiero teraz
Sparta łapie oddech i daje pograć
Iskrze. Golczewianie strzelają na 2:4
i wierzą, że mogą Spartan dogonić.
Jednak grają nerwowo i faulują, czego efektem są dwie czerwone kartki
i kończą mecz w dziewiątkę tracą
szansę na cokolwiek. W niedzielę, o
godz. 15. do Węgorzyna przyjeżdża
Promień Mosty.
KAR
żenie bramki Dąbrovii. Sarmata dalej
przeważał, lecz mimo wielu prób w
wykonaniu m.in. Padzińskiego,
Olechnowicza, D. Sadłowskiego i
Goszczurnego, aż do 88 min. piłkarzom Dąbrovii udawało się utrzymywać korzystny wynik 2:1. W 88 min.
silny strzał Kamila Pacelta zatrzymał
ręką obrońca Dąbrovii, a podyktowany rzut karny zamienił na bramkę
ładnym technicznym strzałem Jarosław Jaszczuk, doprowadzając do
remisu 2:2. Mecz mógł być i wygrany i przegrany, ale podział punktów
na pewno nie zadawala Sarmaty,
która po raz kolejny sprawiła swą grą
prezent swoim przeciwnikom. (r)
Juniorzy „Sarmaty” ponieśli z „Dąbrovią” niefortunną porażkę 0:1, tracąc
bramkę z rzutu karnego. Sędzia meczu
podyktował karnego za faul na zawodniku Dąbrovii. Naszym zdaniem faulu,
którego praktycznie nie było i tą decyzją wypaczył wynik meczu
(r)
strzela na koniec meczu Kulczyński.
Po cichu liczyliśmy na punkty z Promieniem. Pytanie ciśnie się samo jak nie z nim, to z kim?
W sobotę Światowid podejmuje
Rybaka Trzebież. Musi wziąć się w
garść, bo zbierają się czarne chmury, a
kredyt zaufania szybko topnieje. KAR

Stracili Grygiela
MEWA Resko – VIELGOVIA
Szczecin 1:1 (1:1)
Mewa: Chojnacki – Kęsy, Michalik,
Pawłowski M., Wójtowicz, Pawłowski
A., Wasiak, Kot, Kulik, Gradus, Grygiel (Błaszczyk).
Bramka: 30’ Mariusz Błaszczyk.
Mecz z Vielgovią był wyrównany,
co odzwierciedla wynik, który można
uznać za sprawiedliwy, chociaż sędzia
nie uznał bramki strzelonej przez
Mewę. Strata dwóch punktów to nic w
porównaniu do straty Łukasza Grygiela, który doznał kontuzji – złamania
kości strzałkowej – która zapewne nie
pozwoli mu już zagrać w tej rundzie. To
kolejny problem kadrowy trenera Darka Kęsego, który będzie musiał szybko
rozwiązać. Łukaszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i na boisko.
W sobotę Mewa jedzie na mecz do
Polic. Będzie ciężko, ale jak powiedział
trener Kęsy – wszystkie mecze są trudne. Pomimo kłopotów kadrowych
Mewa trzyma się nieźle i w każdej sytuacji walczy do końca.
KAR
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ST£UCZKA
(ŁOBEZ) W dniu 22 sierpnia
około godz. 6:35 w Łobzie na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i ul. Segala, Jerzy P. kierując samochodem
VW Passat wymusił pierwszeństwo
przejazdu na samochodzie Opel
Astra kierowanym przez Bogumiłę
W. (zam. Łobez), wskutek zderzenia
samochód Opel przemieścił się na
przeciwny pas ruchu i zderzył z samochodem VW Transporter kierowanym przez Jana A. (zam. Łobez).

PÊK£O KO£O
(WĘGORZYNO – DRAWSKO
POM) W dniu 22 sierpnia około
godz. 16:10 na drodze Węgorzyno –
Drawsko Pom. w przyczepce, ciągniętej przez samochód Seat Terra
kierowany przez Janusza R. pękła
opona, wskutek czego zespół pojazdów zjechał na pobocze i dachował,
uszkodzeniu uległy pojazdy.

UKRAD£ TOREBKÊ
(RESKO) W dniu 22 sierpnia w
godz. 15.00/15.30 w Resku, nieustalony sprawca dokonał kradzieży torebki damskiej z zawartością pieniędzy w kwocie 100 złotych i dowodu
osobistego na nazwisko i szkodę
Ireny Ch.

JEST BEZ PORTFELA
(RESKO) W dniu 22 sierpnia w
godz. 21.00/21.30 w Resku, w sklepie
ABC przy ul. Rynek, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży portfela
z zawartością pieniędzy w kwocie
1900 złotych i dowodu osobistego
na nazwisko i szkodę Stanisława Z.

BÊDZIE STRZELA£ Z PROCY
(ŁOBEZ) W dniu 23 sierpnia o
godz. 2.00 w Łobzie na dworcu PKP,
Aleksander M. lat 55 (zam. Lubaczów) zatrzymany za posiadanie
broni gazowej bez wymaganego
pozwolenia na broń. Sprawca osadzony w PdOZ.

NIE POJE•DZI
(POGORZELICA) W okresie 22
sierpnia godz. 19.00 - 23 sierpnia
godz. 8. 00 w Pogorzelicy gm. Radowo M. nieustalony sprawca z niezabezpieczonego kombajnu po
uprzednim spuszczeniu ze zbiornika,
zabrał w celu przywłaszczenia 200
litrów oleju napędowego wartości
780 złotych na szkodę Józefa L. (zam.
Pogorzelica pow. łobeski).

ZGONI£ NA BRATA
(ŁOBEZ) W dniu 13 sierpnia o
godz. 17.40 w Łobzie na ul. Bema,
Jarosław S. (zam., gm. Nowogard) po
spowodowaniu kolizji drogowej w
trakcie postępowania mandatowego nie posiadając przy sobie żadnego dokumentu tożsamości świadomie podał dane personalne swojego
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NAPROMILOWANI
brata Dariusza S.) czym spowodował nałożenie prawomocnego mandatu karnego na wyżej wymienionego. Odpowie przed sądem.

WZI¥£ BAÑKÊ
(KĄKOLEWICE) W nocy z 27/
28 sierpnia w godz. 22.00/5.00 w Kąkolewicach, nieustalony sprawca
po uprzednim wyjęciu tylnej bocznej
szyby w drzwiach dokonał włamania
do samochodu marki Renault Clio,
po przeszukaniu znajdującej się wewnątrz pojazdu torebki damskiej
wyszedł nic nie zabierając, następnie dokonał kradzieży stojącej obok
samochodu plastikowej bańki z zawartością 50 litrów oleju napędowego o wartości 200 złotych czym działał na szkodę Genowefy R.

KOMÓRKOWIEC
(MOŁSTOWO) W dniu 10
sierpnia w Mołstowie nieustalony
sprawca dokonał kradzieży telefonu
komórkowego marki Sagem MX1 o
wartości 160 złotych na szkodę Sebastiana M.

posługując się nieustalony narzędziem, otwierając drzwi od strony
pasażera, dokonał włamania do samochodu VW Transporter, a następnie ze schowka skradł portfel z
zawartością dowodu osobistego,
prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego na wyżej wymieniony samochód,
oraz pozwolenia na broń myśliwską,
czym działał na szkodę Huberta B.

BÊDZIE WKRÊCA£
(WĘGORZYNO) W okresie od
24 sierpnia godz. 21.00. do 25 sierpnia godz. 09.00. w Węgorzynie na
Oś. 40 lecia PRL, nieustalony sprawca dokonał włamania do samochodu
VW Caravelle, przez ukręcenie zamka w drzwiach od strony pasażera, a
następnie skradł radiomagnetofon
CD oraz 3 szt. wkrętarek akumulatorowych marki Makita o łącznej wartości 2000 zł. na szkodę Jacka T. (zam.
Węgorzyno).

KRADN¥ ROWERY

Rafał K. lat 19 (zam. Waliszewo,
gm. Ińsko) zatrzymany przez mł. asp.
K. Jaremko i mł. asp. M. Staruch, za
usiłowanie dokonania kradzieży linii
telefonicznej o wartości 2000 złotych na szkodę TPSA Szczecin.

(WĘGORZYNO) W okresie od
17 sierpnia godz. 20.00 do dnia 27
sierpnia do godz. 9.00 w Węgorzynie
przy ul. Zamkowej, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży roweru
typu damka o nazwie „Opal” kol.
czerwony o wartości 263 złotych na
szkodę Barbary A.
(RESKO) W okresie od 24 sierpnia godz. 15.00. do 25 sierpnia godz.
04.00. w Resku przy ul. B oh. Warszawy, nieustalony sprawca dokonał
kradzieży roweru typu górskiego, o
wartości 300 zł. na szkodę Krystyny
P. lat 46 ( zam. Resko, ).
(GŻĘŹNIE) W dn. 25 sierpnia w
godz. 20. 30 – 21. 00 w Grzęźnie gm.
Dobra spod budynku nieustalony
sprawca zabrał w celu przywłaszczenia rower górski Kross wartości do
250 złotych na szkodę Jarosława S.
(zam. Zapłocie).

WSPÓ£CZESNY WANDALIZM

BÊDZIE JAD£ ROSÓ£

DROGA BY£A ZA W¥SKA
(PRUSINOWO) W dniu 26
sierpnia ok. godz. 22.00 w Prusinowie, Tomasz U., kierując sam. osob.
marki Renault nie zachował należytej
ostrożności i na skrzyżowaniu drogi
Worowo - Prusinowo uderzył w płot
posesji należącej do Klary D. (zam.
Prusinowo) Uszkodzeniu uległ płot
i wymieniony pojazd.

DRUCIARZ

(ŁOBEZ) W dn. 26 sierpnia około godz. 23. 15 w Łobzie przy ul.
Kościuszki Rafał K. lat 19 (zam.
Łobez ) umyślnie pięścią dokonał
wybicia dwóch szyb w oknach wystawowych księgarni „Współczesna” w Łobzie, spadające kawałki
szkła uszkodziły książki stojące w
pobliżu okien. Straty ogólnej wartości 694,10 złotych na szkodę Jerzego
M. Sprawca został zatrzymany i osadzony do wyjaśnienia w PDOZ.

JEST BEZ DOKUMENTÓW
(WĘGORZYNO) W okresie od
25 sierpnia godz. 21.30. do 26 sierpnia godz. 07.30. w Węgorzynie na ul.
Podgórnej, nieustalony sprawca

(ŁOBEZ) W nocy z 23/24 sierpnia w godz. 20.00/7.30 w Łobzie przy
ul. Bema, nieustalony sprawca po
uprzednim wyłamaniu skobla wraz z
kłódką zabezpieczającą drzwi wejściowe dokonał włamania do kurnika skąd dokonał kradzieży 4 kur o
łącznej wartości 60 złotych na szkodę Janiny J. (zam. Łobez).

ZAKOSI£
(BRZEŹNICA) W dniu 24 sierpnia w godz. 12:15 – 14:30 w Brzeźnicy, Sławomir S. z otwartego mieszkania dokonał kradzieży pilarki spalinowej marki Husqvarna. Straty w
kwocie 2200,- zł na szkodę Jana J.
(zam. Szczecin).

(ŁOBEZ) W dniu 22 sierpnia około godz. 18:30 w Łobzie
na ul. A. Krajowej, Adam Z.
kierował rowerem znajdując się
w stanie nietrzeźwości, Pobrano krew na zawartość alkoholu.
(ŁOBEZ) W dniu 22 sierpnia ok. godz. 19.40 w Łobzie na
ul. Bema, Jarosław B. kierował
sam. osob. marki Renault, znajdując się w stanie nietrzeźwym
1,56 mg/l.
(DOBRA) W dniu 22 sierpnia około godz. 11:45 w Dobrej
na ul. A. Krajowej, Krzysztof
M., kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,54 mg/l).
(CIESZYNO – TRZEBAWIE) O godz. 18.05. na drodze
Cieszyno-Trzebawie, Henryk
M. 48 ( zam. gm. Węgorzyno ),
kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 1,98 prommila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ – SMORAWINA) W dniu 28 sierpnia o
godz. 18.00 na drodze Łobez –
Smorawina, Paweł P. lat 21
(zam.gm. Łobez) znajdując się
wstanie nietrzeźwym 0,76 mg/
l, kierował sam. osob. marki
Opel Corsa.
(SMORAWINA) W dniu
28 sierpnia o godz. 18.30 w
Smorawinie, Józef K. lat 56
(zam) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym
1,26 mg/l.
(RESKO) W dniu 28 sierpnia o godz. 05.15. w Resku na
ul. Dąbrowszczaków, Jarosław
SZ. lat 34 ( zam. Resko), kierował samochodem marki Ford
Transit, , będąc w stanie nietrzeźwości, odpowiadającemu
1,96 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) W dn. 25 sierpnia około godz. 18. 00 w Łobzie
na ul. Obr. Stalingradu Jacek B.
lat 36 (zam. Łobez ) kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości 0,69 mg/l w wydychanym powietrzu.
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DNI RESKA 2005

KRZYŻÓWKA
Z NAGRODĄ

SOBOT
A 3 wrzeœnia 2005
SOBOTA
ZAWODY REGIONALNE OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY O PUCHAR BURMISTRZA RESKA
godz. 11.00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów
- konkurs nr l- klasy „L-L”- dokładności
- konkurs nr 2- klasy „L’”- z trafieniem w czas
- konkurs nr 3- klasy „P” - szwajcarski
- konkurs nr 4- klasy „N”- dokładności z rozgrywką
ok. godz. 17.00 Zakończenie i wręczenie pucharu przez Burmistrza
SCENA GŁÓWNA - program artystyczny
godz. 14.00 -15.00
Występ Zespołu Tanecznego D.K. Reska,
instr. p. R.Czerwińska
godz. 15.00- 15.30 Pokaz karate (Kyokushin)
godz. 15.30 -16.30 Konkurs rodzinny o nagrodę główną.
Organizator Stowarzyszenie „Arka”
godz. 17.00 Wręczenie Pucharu Burmistrza
godz. 17.30 -18.30 Pokaz cyrkowy p. Wilk ze Szczecina. Zabawy dla dzieci
godz. 18.30 - 20.00 Występ zespołu wokalno - instrumentalnego z Reska
godz. 20.00 Gra zespół muzyczny „ADAMUZ”
godz. 22.00 Występ Teatru Tancerzy Ognia „AUBRIETA” ze Świnoujścia
godz. 23.00 Pokaz sztucznych ogni
ZABAWA TANECZNA POD GWIAZDAMI
godz. 5.00 Zakończenie imprezy
DOŻYNKI POWIATOWE 2005

NIEDZIELA 4 wrzeœnia 2005

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 9 września na adres redakcji. Spośród
prawidłowych odpowiedzi wylosujemy osobę, która wygra bezprzewodowy czajnik
elektryczny ufundowany przez kandydatów Samoobrony RP.

Regina
Wasilewska - Kita

Piskorski Mateusz
- Samoobrona

Kandyduję, ponieważ
nie mogę się pogodzić z
nieludzkim traktowaniem
chorych ludzi przez system ochrony zdrowia, a
zwłaszcza tych najsłabszych - dzieci.

lekarz pediatra,
dyrektor szpitala
specjalistycznego.

Prawem każdego Polaka jest bezpłatny dostęp
do ochrony zdrowia.
Kandyduję do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej,
bo jako lekarz wiem:
- jak skutecznie zabiegać o zwiększenie środków finansowych na
ochronę zdrowia,

NIE
- jaki powinien być
dla „dzikiej
system refundacji leków,
prywatyzacji” aby ich cena była niższa,
- jak zmienić system
służby
opieki lekarza rodzinnezdrowia!
go, aby lekarz stał się
rzeczywiście
lem rodziny.

przyjacie-

Pierwsza
na liœcie nr 15

Odwaga.
Młodość.
Wykształcenie.
Piskorski
Mateusz
Andrzej – nauczyciel
akademicki, pracownik
Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komitetu Wyborczego Andrzeja
Leppera, sekretarz redakcji „Głosu Samoobrony” i publicysta.

Kandyduję do Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej, bo:
- mam Program Naprawy Ziem Odzyskanych;
- chcę przywrócić rangę gospodarce morskiej
jako motoru rozwoju naszego regionu;
- będę skutecznie zabiegał o równoprawne warunki naszego członkostwa
w Unii Europejskiej, szczególnie dla polskiej wsi.
Przy mądrych i konsekwentnych decyzjach
nasza młodzież nie będzie musiała wyjeżdżać
do pracy poza granice
Polski.

godz. 15.00
Spotkanie przy Sanktuarium Maryjnym w Resku
- przejście korowodu dożynkowego na plac za os. Sucharskiego
- Msza Św. w intencji rolników
- oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej
oraz Zespołu Ludowego z DK w Łobzie
godz. 17.00 -18.00 Koncert formacji tanecznej
„SŁONECZNA GROMADA” z Barlinka
godz. 18.00 Parkur - pokaz grupy militarnej z zachodniopomorskiego
ok. godz. 19.00 Występ zespołu folklorystycznego „UŚMIECH” z Łobza
ok. godz. 20.00 Występ zespołu ludowego „KAPELA RYCHA” z Nowogardu
godz. 21.00 - 24.00 Zabawa na ludowo
INNE ATRAKCJE:
- CZESKIE WESOŁE MIASTECZKO; - WYSTAWY ARTYSTÓW LUDOWYCH (CERAMIKA, RZEŹBA, MALOWANIE NA SZKLE, WIKLINA, ŚWIECE
Z WOSKU PSZCZELEGO); - STOISKO STOWARZYSZENIA BEZPIECZNY
POWIAT ŁOBESKI; - ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH; - GASTRONOMIA.
Organizator: Urząd Miejski w Resku

Nie może zabraknąć nas
przy urnach wyborczych.
Nie pozwól, aby inni decydowali za Ciebie!

25 września czeka nas szansa na mądry wybór

Drugi
na liœcie nr 15
www.mateuszpiskorski.pl

Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 33 brzmiało: „Nos nie zna smaku soli”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Helena Rengwelska (Resko), Maria Szylinowicz
(Łobez), Teresa Syjczak (Łobez), Małgorzata Wierucka (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Zofia Klimek (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Helena Rengwelska z Reska. Gratulujemy.
CMYK
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