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Urzêdnicy
kszta³c¹
siê za
nasze
pieni¹dze

W NUMERZE:
Gro¿¹ blokad¹ lokalu
wyborczego
str. 2

DOBRA - By³ bank,
bêdzie sklep str. 6

2 miliony 773 tysi¹ce z³ !!!

KARA
ZA DRZEWA
CMYK

Inspektor do spraw ochrony œrodowiska w
urzêdzie miejskim w Resku - Danuta Mielcarek
wyliczy³a, ¿e kara za nielegalnie wyciête
drzewa wynosi grubo ponad 2 miliony.

CMYK

Z ¯YCIA POWIATU

Co Pan/ Pani s¹dzi o tym,
¿e urzêdy dop³acaj¹ swoim
pracownikom do studiów ?

Z drugiej strony

Str. 2

Kazimierz Rynkiewicz
Jeżeli po raz kolejny słyszę, jak
wiceburmistrz Ryszard Sola mówi, w
temacie szaletu, że trzeba tą śmierdzącą sprawę rozwiązać, to wyczuwam w jego głosie nutę nadziei, że
wiceburmistrzem zostanie na następną pięciolatkę. Bo w tej problemu szaletu rozwiązać się nie dało i
zapewne już nie da. Telenowela ma to
do siebie, że można ją ciągnąć w nieLidia Kowalewicz
Mam krytyczne podejście do tego.
Urzędnicy maja chyba pensje, więc nie
wiem jak mogą jeszcze prosić o publiczne pieniądze na swoje dokształcanie. Jest to dla mnie śmieszne i uważam, że pieniądze trafiają tam, gdzie
nie powinny. Jest tyle osób, które naprawdę potrzebują pomocy. Na przykład rodziny wiejskie nie mają pieniędzy na podręczniki dla dzieci. Urzędnicy zarabiają na pewno więcej niż
średnia pensja w Łobzie, więc uważam, że to skandal.

Irena Adamska
Podnoszenie kwalifikacji jest bardzo potrzebne. Każdy urzędnik powinien być kompetentny, wykształcony, aby mógł jak najlepiej służyć obywatelowi. Jednak te kwalifikacje
urzędnicy powinni podnosić za własne pieniądze.

Marcin
Jest mi wszystko jedno. Ja i tak nic
z tego nie mam. I tak wszyscy podatnicy za to płacą. Płacimy wszyscy.

Anna Kowalewska
Wydaje mi się, że to jest w porządku, bo zakład pracy powinien dopłacać
do studiów swoich pracowników, bo w
ten sposób podnosi ich kwalifikacje a
tym samym prestiż zakładu.

Pani Ziuta
Urzędnicy powinni się kształcić, kiedy byli młodzi, powinni myśleć o nauce
wcześniej. Pierwszeństwo powinni mieć
młodzi a im nikt nie pomaga. Każdy powinien płacić za siebie, a urzędników
chyba na to stać. Jak ktoś jeździ samochodem, to może zapłacić za szkołę.

Pan Kazik
Młodego człowieka, który jest na
studiach nikt nie pyta skąd weźmie pieniądze. Zazwyczaj pomagają mu rodzice lub zaciąga kredyt. Po ukończeniu
studiów ma problemy ze znalezieniem
pracy, a tutaj siedzi urzędnik i chce mieć
jeszcze lepiej i żeby mu dopłacać – na to
się nie zgadzam. Najpierw powinna się
kształcić młodzież, a nie urzędnik, co ma
może czterdzieści lat i jeszcze chce, żeby
urząd mu płacił – no to dziękuję bardzo.
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Szaletowa
telenowela cd.
skończoność, tak jak w tysiące odcinków idą filmiki brazylijskie. Nawet po roku przerwy człowiek może
siąść przed telewizorem i stwierdzić,
że akcja niewiele posunęła się do
przodu. Ci sami aktorzy wygłaszają
te same kwestie.
Słuchając burmistrza Romejki,
jak broni dopłat do nauki dla urzędników – studentów, odnosi się
wrażenie, że po piętnastu latach
przemian oglądamy ten sam film. I
chociaż za oknem komuna upadła,

Będzie światło, będą wybory.
Nie będzie światła,
nie będzie wyborów.
Okręgowa Komisja Wyborcza
w Szczecinie
Z przykrością informuję Okręgową Komisję Wyborczą w Szczecinie
o konieczności zmiany lokalu wyborczego w Łobzie przy ulicy H. Sawickiej 31. Lokal ten w dniu wyborów zostanie przez nas zablokowany, uniemozliwiając oddawanie głosów przez wyborców, a sami w wyborach nie
będziemy uczestniczyli, protestując przeciw opieszałości urzędników.
Od 2 lat tereny, gdzie mieszkamy, są nieoświetlone, panują ciemności,
a złodzieje robią sobie co chcą. Wszyscy o tym wiedzą i udają, że nic nie
można zrobić. Tereny te zostały przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych zamiast gminie, to tzw. Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z naruszeniem wszelkich norm prawnych. Teraz Prezes upadającej już
Spółdzielni robi wszystko, żeby utrudnić nam życie, a wszyscy w koło rozkładają ręce i mówią, że nie można nic zrobić. Ziemia wraz z oświetleniem
nie została przekazana jednej tylko osobie, lecz wszystkim mieszkańcom.
Śmieszne w tym wszystkim jest jeszcze to, że Prezes Spółdzielni
nie płaci podatku gruntowego do Gminy.
Będzie światło, będą wybory. Nie będzie światła, nie będzie wyborów.
Wybaczcie Państwo, że musimy posunąć się aż do takich drastycznych
form protestu.
Henryk Stankiewicz - Łobez

w wielu głowach wciąż się jej echo
kołacze. Te dopłaty to po prostu
skandal i rozumie to każdy zwykły
człowiek na ulicy, ale nie burmistrz
Romejko i jego świta. Obrona takiego stanowiska jest żenującym
dowodem na kurczowe trzymanie
się minionej epoki. W tej telenoweli urzędowej czas stanął w miejscu,
skoro urzędnicy nie rozumieją,
czym są pieniądze publiczne, czym
jest wykorzystywanie stanowisk
do osiągania prywatnych korzyści. Prywatną korzyścią jest uczenie się, nawet gdy zdobytą wiedzę
wykorzystujemy publicznie. Chyba, że na zdobytych przez urzędników dyplomach za publiczne pieniądze burmistrz postawi pieczęć
urzędu miejskiego, a oni odchodząc z pracy pozostawią je swoim
następcom. Na takie rozwiązanie
można się zgodzić. Jeżeli je zabiorą
ze sobą, to tak jakby wynieśli z
urzędu pieniądze. Podatników.

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

tygodnik łobeski 6.09.2005 r.

Wyp³ata
œwiadczeñ
(ŁOBEZ) Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łobzie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że dla osób, które
złożyły wnioski o świadczenia rodzinne do 15 sierpnia 2005 r. wypłata
świadczeń nastąpi do 30 września. A
– G 20.09, H – K 21.09, L – O 26.09,
P – S 27.09, T – Ż 28.09.
(r)

60 rocznica Kresowian
Stowarzyszenie Kresowian z
Kuropatnik woj. Tarnopol ma zaszczyt zaprosić na spotkanie Kresowian z okazji 60- tej rocznicy przesiedleń na Ziemie Zachodnie.
Spotkanie
odbędzie
się
10.09.2005 r. o godzinie 15.00 w
Łobeskim Domu Kultury (I piętro).
Program spotkania: powitanie i
wystąpienie zaproszonych gości,
wykład prof. Franciszka Łuczko na
temat dziejów Kresów Wschodnich,
prezentacja zdjęć i filmu z ostatniej
wycieczki oraz spotkanie przy kawie
i herbacie.
(M.H.)

WYDARZENIA

60 lat szkolnictwa
w Resku
(RESKO) Za kilka dni Resko bêdzie obchodziæ 60-lecie
szkolnictwa podstawowego w swoim mieœcie.
Uroczystości rozpoczną się już 8
września wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku
gimnazjum i hali sportowej. Jednak
główne uroczystości odbędą się w
dniu następnym, 9 września, o godz.
16.00 w sali gimnastycznej. Odbędzie
się ślubowanie uczniów klas I oraz
apel z udziałem

gości – byłych nauczycieli, władz samorządowych, rodziców i sponsorów. Po obejrzeniu scenki historycznej i wystąpieniach gości można będzie obejrzeć wystawę kronik i dokumentów szkolnych. Obchody będą
odbywały się w ciągu całego roku
szkolnego.
(r)
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Co Pan/ Pani s¹dzi o tym,
¿e urzêdy dop³acaj¹ swoim
pracownikom do studiów ?

Wiktoria Pieœla:
Niech sami płacą, bo biorą pensje i
mają z czego płacić. Ci, co naprawdę nie
mają, to z czego mają żyć czy się utrzymać. A młodzi to w ogóle żadnych
szans nie mają – ani na naukę, ani na pracę. Więc jak urzędnik chce studiować to
proszę bardzo, ale za własne pieniądze.

Nowe gimnazjum na 60 - lecie

Marcin Horbacz:
Jestem osobą bezrobotną i chodzę do
szkoły, za którą sam płacę. Też chciałbym, żeby ktoś zapłacił za mnie.

Z ¯YCIA POWIATU
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OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 5.09.2005 r.
 - Firma „Turbo – Trans” w Łobzie
zatrudni: Diagnostę
Tel. 39730-39
 - Łobeskie Centrum Turystyki w
Łobzie zatrudni: Recepcjonistkę
(wykształcenie wyższe pedagogiczne), Kucharza, 397-44-22
 - „Eks–Wood”wKamiennymMoście zatrudni: Stolarza meblowego
Tel. 501-716-276
 - „MM” Mirosław Malczak w
Łobzie zatrudni: Florystkę
Tel. 602-251-161
 - Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo - Handlowe w Drawsku
Pom. zatrudni: Tokarza – frezera, Ślusarza – spawacza, Pracownika obsługi biurowej ze znajomością j. angielskiego i j. niemieckiego. Tel. (094)3634-531
 - F.P.U. “Imoprojekt” w Resku
zatrudni: Specjalistę ds. kadrowo –
płacowych. Tel. 3951-758
 - SZOZ „Praxis” zatrudni na terenie Nowogardu i Reska: Pielęgniarkę. Tel. 39-20-787
 - Zajazd “Stodoła” w Łobzie zatrudni: Kucharza, Barmana/ki – kelnera/ki. Tel. 511-740-470
 - Firma Transportowa w Gryfinie
zatrudni: Operatora koparki kołowej
Tel. 40-45-650
 - Piekarnia W. Wasilewski w Węgorzynie zatrudni: Piekarza
Tel. 3971-730
 - Piekarnia „Kajzerka” w Dobrej
zatrudni: Piekarza Tel. 3914-548.

PUP - SZKOLENIA
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych:
- Podstawy języka niemieckiego
(powyżej 25 roku życia)
- Podstawy języka angielskiego
(do 25 roku życia)
oraz kurs - Dekarza (dla bezrobotnych z Łobza).
Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o składanie wniosków w PUP w Łobzie, pok. nr 5A
lub w Filii Urzędu Pracy w Resku.
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Policja prosi motocyklistê o pomoc

Rowerzysta walczy o ¿ycie

W dniu 31 sierpnia, około godz.
6.45, na drodze wojewódzkiej 152
Starogard – Resko Remigiusz Ł. lat
40 (zam. P., pow. drawski), kierując
samochodem Opel Pikup nie dostosował prędkości do panujących

warunków drogowych i w trakcie
wyprzedzania nieustalonego motocyklisty i rowerzysty, najechał na tył
kierującego rowerem Stanisława G.
lat 51 (zam. P., pow. łobeski), który
nagle wykonywał bez zasygnalizo-

Wygra³a konkurs

Zajmie się
reską
oświatą
Ogłoszony konkurs na
samodzielne stanowisko do
spraw oświaty w urzędzie
miejskim w Resku wygrała
pani Mariola Słodkowska z
Reska. Z wykształcenia jest
nauczycielem historii oraz
wiedzy o społeczeństwie.
Już miała do czynienia z
urzędem, będąc tu na stażu
jako referent do spraw Unii Europejskiej. Dwa lata uczyła w Zespole
Szkół Gimnazjalnych.
Na powierzonym stanowisku
będzie zajmować się organizacją

szkół (arkuszami), konkursami na
dyrektorów, nadzorem nad dowozem dzieci, stypendiami, prowadzeniem wszelkich spraw związanych z
Kartą Nauczyciela.
KAR

wania manewr skrętu w lewo na parking leśny. W wyniku zdarzenia rozległych obrażeń głowy i krwotoku
wewnętrznego doznał rowerzysta,
który w stanie bardzo ciężkim został
przetransportowany śmigłowcem
na oddział centrum leczenia urazów
wielonarządowych przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
Motocyklista pojechał dalej. Policja prosi go o pomoc w ustaleniu
szczegółów zdarzenia, którego mógł
być bezpośrednim świadkiem. W tej
sprawie może zgłosić się do komisariatu w Resku, komendy powiatowej
w Łobzie lub zadzwonić – 997. (r)

W Zajezierzu
stanie wie¿a
(ZAJEZIERZE) Jak się dowiedzieliśmy, w Zajezierzu stanie wieża
telefonii komórkowej. Firma “Polkomtel” z Warszawy złożyła już
wniosek w sprawie wydania decyzji
o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w tej wsi.
Stacja ma być zlokalizowana na działce nr 142/8. Zgodnie z prawem każdy
ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym do Starostwa
Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, pokój 33 w terminie od
29.08.2005 r. do 19.09.2005 r.
(r)

Wybór pr
ez
esa „Jutr
kar
¿on
y
prez
ezesa
„Jutrzzenki” zas
zask
ar¿on
¿ony
(ŁOBEZ) Jak nas poinformował przewodniczący Stowarzyszenia Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jutrzenka” pan Antoni Moroz,
Stowarzyszenie złożyło 2 wrze-

śnia wniosek do Sądu Okręgowego w Szczecinie o unieważnienie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze prezesa, argumentując, że uchwała ta naruszyła prawo – statut spółdzielni.

Złożono również drugi wniosek
do sądu rejestrowego, by ten
orzekł o zwołaniu walnego nadzwyczajnego, czego od wielu
miesięcy domaga się stowarzyszenie.
KAR
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INFORMACJE - REKLAMA

Starostwo zabezpieczone
(POWIAT) W postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
na wykonywanie usługi całodobowej elektronicznej ochrony i monitorowania obiektów Starostwa Powiatowego znajdujących się w Łobzie
przy ulicach Konopnickiej 41 oraz

Niepodległości 66b wybrana została oferta firmy: Parking Strzeżony
Ochrona Osób i Mienia s.c., ul.
Magazynowa 1 w Łobzie, za cenę
brutto 52 704 zł. Starostwo wyda
więc 4392 zł miesięcznie na ochronę
dwóch budynków.
(r)

Podwy¿ki uzasadnione
(ŁOBEZ) Kilka tygodni temu
niektórzy mieszkańcy naszej gminy,
którzy mają na dzierżawę wieczystą
lokale lub grunty, otrzymali pisma informujące o nawet 1000% podwyżce. Radny Bogdan Górecki pytał na
sesji, czy te podwyżki były konieczne i czy przyjęto właściwą formę postępowania. Na pytania te odpowiadał kierownik wydziału rolnego –
Mieczysław Fojna. Na początku zaznaczył, że każdy użytkownik może
przekształcić formę użytkowania
wieczystego na własność, takie procedury istnieją już od kilku lat. Jest
też cały system obniżek i spłat ratalnych, które umożliwiają dzierżawcom nabycie lokali lub gruntów na
własność, na dość dogodnych warunkach. Pan Fojna przyznał, że zdaje
sobie sprawę z tego, iż te działania nie
spotkały się z aprobatą społeczną, ale
trzeba je było wprowadzić.
Podał kilka przykładów bardzo

dużych dysproporcji w opłatach, jakie za wieczyste użytkowanie ponoszą dzierżawcy sąsiadujących ze
sobą działek. Na przykład za metr działki przy ulicy Magazynowej, według
stawek z 1993 roku, dzierżawca płaci
do dziś 1,90 zł za mkw. Natomiast jego
sąsiad ma podobną działkę przy Magazynowej, ale on za metr płaci 11,70.
Czyli biorąc procentowo ponad
1000% więcej. Próbę wyrównania stawek podjęto jeszcze w 2001 roku. Zrobiono wtedy wszystkie wyceny i przygotowano stosowną dokumentację.
Decyzji jednak nie podjęto, z przyczyn
bliżej nieustalonych i pan Fojna nie
chciał tego komentować.
Gdyby stawki pozostawiono na
dotychczasowym poziomie, najbliższa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej mogłaby zgłosić poważne zastrzeżenia. Tak, więc decyzja o
podwyżkach, choć dla wielu osób
bolesna, była konieczna.
S.M.
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Wnioski
o zasiłki
rodzinne
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie, Sekcja
Świadczeń Rodzinnych przypomina
o konieczności złożenia wniosków o
ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy
IX.2005/ VIII.2006.
Termin składania wniosków na
miesiąc wrzesień upływa 30 września 2005 r.
Wnioski należy składać w pokoju nr 45 w godzinach:
Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek 8.00 – 13.00, Środa 8.00 – 13.00,
Czwartek 8.00 – 13.00, Piątek 8.00 –
13.00. Tel. kontaktowy: 397-62 - 76.

ZMP bez £obza
(ŁOBEZ) Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się 2
września, radni poddali pod głosowanie uchwałę o wystąpieniu miasta Łobez ze Związku Miast Polskich. Za było 10 radnych, jeden
wstrzymał się od głosu i jeden radny
był przeciwny.
Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych tradycjach
międzywojennych. Po II wojnie
światowej jego działalność została
uniemożliwiona, aż do roku 1991,
kiedy to nastąpiła reaktywacja
związku z siedzibą w Poznaniu.
Obecnie organizacja ta zrzesza 265
miast (teraz już 264) i ok. 76% ludności miejskiej w kraju. Najważniejsze
cele to gospodarczy i kulturalny rozwój miast, popieranie idei samorządu terytorialnego, wymiana doświadczeń oraz współpraca zagraniczna z innymi organizacjami. Zadaniem ZMP jest także lobbing legislacyjny, czyli wspieranie działań
miast i gmin w sprawach korzystnych dla samorządów rozwiązań
prawnych.
Chęć wystąpienia ze związku tłumaczono na sesji tym, że działa on
głównie na korzyść większych miast
i nie rozumie potrzeb małych miejscowości takich jak Łobez. Może to
i prawda, ale co tu się dziwić, skoro
na przykład takie miasto jak Toruń
corocznie płaci składkę w wysokości 38 tys. złotych, a dla Łobza jej
wysokość za 2004 rok wynosiła
1993,36 zł. Przewodnicząca rady
Elżbieta Kobiałka poleciła załatwienie wszelkich formalności
związanych z rezygnacją z ZMP
burmistrzowi Markowi Romejko,
który był naszym przedstawicielem w tej organizacji. No cóż, o jeden obowiązek mniej i 2 tys. złotych więcej w kasie gminy. A.O.

Z ¯YCIA POWIATU
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By³ bank, bêdzie sklep
(DOBRA) Budynek po by³ym
banku spó³dzielczym w
Dobrej znalaz³ nabywcê.
Bêdzie tam sklep.
Temat wywołał na sesji radny
Grzegorz Krzemień, który powiedział, że po mieście chodzi plotka, że
w tym miejscu ma powstać “Biedronka”.
- Żeby nie doszło do tego, co w
Łobzie i Nowogardzie. – mówił podając mechanizm przechwytywania
placów pod budowę lub budynków
przez prywatne osoby, które później
sprzedają je sieciom handlowym z
dużym zyskiem, a gmina nic nie może
zrobić.
Temat tego budynku był już omawiany na wcześniejszych sesjach.
Chodziło o to, że w centrum miasta
od kilku lat stał niszczejący budynek
po banku spółdzielczym, ale dysponował nim syndyk. Dopiero zdecydowane działanie burmistrz Barbary

Wilczek spowodowało, że syndyka
zmieniono, co umożliwiło szybkie
rozwiązanie problemu. Nowy syndyk sprzedał budynek osobie prywatnej ze Szczecina, która otworzy
tu sklep. Gdy przejeżdżaliśmy koło

niego, właśnie trwał tam remont, który wykonywali doberscy budowlańcy. W urzędzie dowiedzieliśmy się,
że nowy właściciel wystąpił o wycięcie drzew, które zasłaniają front budynku i taką zgodę otrzymał. KAR

1 wrzeœnia – dwie pamiêci

(ŁOBEZ) 66 lat minęło 1 września od wybuchu II Wojny Światowej. Co roku, aby uczcić pamięć
poległych rodaków, delegacje z
kwiatami i sztandarami zbierają się
pod pomnikiem przy ulicy Niepodległości. Tak było i w tym roku. Zamknięto odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Segala do ulicy
Wybickiego. Pochód sprzed Łobeskiego Domu Kultury rozpoczęła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która
zagrała
marsz
„Ułański szyk”.
Pod pomnikiem
poszczególne
delegacje
ze
szkół i innych
placówek złożyły kwiaty. Or-

kiestra zagrała hymn narodowy oraz
wiązankę pieśni żołnierskich, a burmistrz Marek Romejko wygłosił
krótkie przemówienie. Wszystko
pięknie i ładnie.
Kwiaty, sztandary, powaga, ale
cała ceremonia trwała zaledwie 15
minut. Szkoda tylko, że tak mało ludzi w niej uczestniczyło. Mieszkańcy Łobza nie przyszli pod pomnik, by
choć samą obecnością uczcić pamięć poległych Polaków. Zapomnieli? Czy może nie wiedzieli? Postanowiłam to sprawdzić. Pytając znajomych i przypadkowych przechodniów na ulicy - z czym
kojarzy im się data 1
września, najczęściej
słyszałam odpowiedź: „Z początkiem roku szkol-

nego”. Padała ona z ust głównie młodych ludzi, którzy nawet po głębszym zastanowieniu się nie kojarzyli
jej z początkiem II Wojny Światowej.
Dlaczego tak się dzieje? Czy to wina
systemu nauczania, czy też wychowania? Nie wiadomo. Szkoda tylko,
że z roku na rok coraz mniej ludzi o
tym pamięta i za kilka lat pod pomnik
przyjdą tylko nieliczni. Przecież II
Wojna Światowa stanowi bardzo
ważne, choć jak każda wojna tragiczne i smutne, wydarzenie. Odegrała
wielką rolę w historii nie tylko Polski,
ale i całego świata. Warto więc o tym
pamiętać i choć przez chwilę w
t y m
dniu pomyśleć i pomodlić
się za
tych kilka milionów poleg ł y c h w walce
o wolność.
Jesteśmy
im to winni.
Agnieszka
Olczak

REKLAMA
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Zareklamuj siê
tel. 0504 042 532
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
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Czy Zarz¹d Dróg Powiatowych zbankrutuje?

KARA
ZA DRZEWA

2 miliony 773 tysi¹ce z³ !!!
(POWIAT) 2773 tys. z³ - tak¹
karê mo¿e zap³aciæ starostwo
powiatowe w £obzie za wyczyny
dyrektora Zarz¹du Dróg
Powiatowych Aleksandra
Kotwickiego. Na jego
polecenie wyciêto nielegalnie
20 drzew. Dwie przyczepy
pociêtego drewna trafi³y do
kominka dyrektora. S¹d wyda³
ju¿ wyrok w tej sprawie.
Pokrzywdzony – urz¹d miejski w
Resku, gdy tylko uzyska jego
pisemne uzasadnienie, wznowi
postêpowanie administracyjne.
Za wycinkê mo¿e obci¹¿yæ
starostwo kar¹ 2 milionów 773
tysiêcy z³otych.
Być może ta sprawa nigdy nie
ujrzała by światła dziennego, gdyby
nie interwencja dwóch mieszkańców wsi Rzeżyno, w gminie Resko.
To oni nabrali podejrzeń co do legalności wycinki drzew, jaka miała miejsce w lutym ubiegłego roku, przy
drodze do Rzeżyna. Pracownicy wycinali drzewa zdrowe, a zostawiali
uschnięte. To wzbudziło ich podejrzenia, bo nikt normalnie nie podejrzewał by pracowników ZDP, że
mogą nielegalnie wycinać drzewa.

Nikt też dzisiaj nie bada, czy i jak
często taki proceder był uprawiany
wcześniej. W trakcie procesu wyszło na jaw także to, że w ZDP nie
było żadnych procedur dotyczących pozyskanego drewna. Powstały one dopiero po tym, jak
sprawą zajęła się policja.
Sąd Rejonowy w Łobzie orzekł,
że winnym wycinki i kradzieży
dwóch przyczep drewna jest dyrektor ZDP. Skazał go na rok więzienia w
zawieszeniu na 4 lata oraz zapłatę 2
tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny,
gdyż zainteresowani czekają na jego
pisemne uzasadnienie.
Ale to nie koniec tej sprawy. Na
uzasadnienie wyroku czeka urząd
miejski w Resku, gdzie wszczęto
postępowanie administracyjne w tej
sprawie.
- Zostało ono zawieszone w ubiegłym roku do momentu rozstrzygnięcia przez sąd. Jak tylko otrzymamy uzasadnienie na piśmie,
postępowanie zostanie
wznowione. – informuje inspektor do
spraw ochrony
środowiska urzędu miejskiego
w Resku Danuta Mielcarek.

Podaje, że wycięto wtedy 13 dębów, 5 akacji i 2 brzozy. Razem 20
drzew. Pokazuje dokumentację, między innymi zdjęcia pni przysypane
wiórami i korą. W ten sposób próbowano zamaskować ślady. Pokrzywdzonym jest urząd miejski w Resku.
Szkodę wyrządził Zarząd Dróg Publicznych, podległy starostwu w
Łobzie, i to on ma być ukarany. A
kara może być bardzo dotkliwa. Jej
wysokość regulują przepisy. Za jeden centymetr obwodu nielegalnie
wyciętego dębu i akacji trzeba zapłacić 1127 zł kary. Za centymetr obwodu brzozy – 225 zł. Największy dąb
miał obwód 220 cm. Łącznie kara
może sięgnąć 2 milionów 773 tysięcy
złotych.
- Jeszcze nie wiadomo, czy kary
nie należy liczyć według nowych
przepisów, które weszły w życie w
marcu ubiegłego roku, już po dokonanej wycince. Gdyby tak było, jej
wysokość może być nawet wyższa. – mówi inspektor
Mielcarek.

Podkreśla rolę mieszkańców w
ochronie środowiska. W Resku
nie ma co prawda organizacji ekologicznych, jakie są w Łobzie,
ale...
- Każdy mieszkaniec ma prawo
przyjść do urzędu i zobaczyć dokumenty dotyczące postępowań z
zakresu ochrony środowiska. –
mówi inspektor i pokazuje segregator z tytułem „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie”.
- Jeżeli ktoś widzi, że wycinają
drzewa lub dokonują zmian w środowisku, może sprawdzić, czy
dzieje się to zgodnie z prawem. Ta
teczka jest dostępna dla każdego
mieszkańca. – informuje.
Jak to zamieszanie się skończy? Być może dyrektor uniknie
jakichkolwiek konsekwencji, jeżeli odejdzie z pracy za porozumieniem stron. Zarząd Dróg Powiatowych, którego budżet roczny wynosi 1.050 tys. nie zbankrutuje, bo
nie może. Jeżeli starostwo będzie
musiało zapłacić karę, to tak naprawdę zapłacą ją podatnicy. Czy tak to będzie
wyglądało? Pożyjemy, zobaczymy.
KAR
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Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg Aleksander Kotwicki,
przebywa na zwolnieniu chorobowym
Na temat wyroku, który
zapad³ w jego sprawie
i ewentualnego
odszkodowania za wyciête
drzewa rozmawialiœmy ze
starost¹ ³obeskim – Halin¹
Szymañsk¹.
T.Ł. – Postępowanie administracyjne prowadzone przez gminę
Resko było na jakiś czas zawieszone. Teraz, gdy zapadł wyrok, zostanie ono wznowione. Z informacji,
jakie udało się nam uzyskać, gmina
Resko wystąpi o ponad 2 milionowe
odszkodowanie, za wyciętych 20
drzew od Zarządu Dróg.
H. Sz. – Poczekamy. Kwota jest
wysoka, natomiast na tym etapie
trudno żebym się do tego ustosunkowała.
T.Ł. – Gdyby jednak zasądzono
taką karę?
H. Sz. – To wtedy dopiero będziemy rozmawiać i zastanawiać się.
T.Ł. – Pan Kotwicki przebywa
obecnie na zwolnieniu chorobowym, w związku z tym nie można
podjąć żadnych kroków?
H. Sz. – Nie można powiedzieć,
że żadnych kroków nie możemy pod-

jąć. Teraz będziemy jeszcze rozmawiali z panem Kotwickim. Z tego, co
mi wiadomo, chorował dosyć poważnie w ubiegłym roku, miał zawał
serca. W tej chwili te problemy mu
się odnowiły i z tego co mi wiadomo,
nie planuje już wrócić do pracy z
tego zwolnienia. Jeżeli tak będzie to
dokonamy wyboru osoby, która
będzie zarządzała drogami powiatowymi. Chodzi o to, żeby była ciągłość pracy w tej instytucji. Musi to
więc być osoba, która będzie prowadziła zakład i za to odpowiadała.
T.Ł? – Dlaczego do tej pory starostwo nie podjęło żadnych kroków w stosunku do pana Kotwickiego, jak już było wiadomo, że złamał prawo?
H. Sz.- A kiedy było wiadomo, że
złamał prawo? Sprawa dotyczy człowieka, który nie jest skazany. Ja bym
sobie nie pozwoliła na dokonywanie
takich ocen, kiedy jeszcze toczy się
postępowanie sądowe i sąd ma
orzec wyrok. Trudno wydawać wyrok wcześniej.
T.Ł.- Kiedy pan Kotwicki zapłacił za drewno, to tak jakby przyznał
się, że jednak je wziął.
H. Sz.- To nie do końca z naszego
punktu widzenia było tak jak pani to
przedstawia, ponieważ my po prostu

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gryficach
ul. Armii Krajowej 3
tel. 091 3844623
Sygn. akt KM 1826/01
W odpowiedzi podać sygn. akt KM

Gryfice, dnia 2005-08-29

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 21 października 2005 r.
o godz.12:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie odbędzie się:

D R U G A L I C Y TTA
ACJA
nieruchomości KW 13974 położonej w Suliszewicach gm. Łobez
stanowiącej własność dłużnika:
Rokosz Irena
Suliszewice
73-150 Łobez

Nieruchomość stanowią działki rolne;
1) nr 34/1
o powierzchni 0,30 ha
2) nr 34/2
o powierzchni 2,89 ha
3) nr 15
o powierzchni 0,05 ha
4) nr 3
o powierzchni 1,98 ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
ad 1) 1.151 zł
ad 2) 15.095 zł
ad 3) 764 zł
ad 4) 6.866 zł
Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania
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
nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości
lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Komornik Sądowy

zatwierdziliśmy cennik sprzedaży
drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych i na podstawie tego cennika i
pracownicy i ludzie z zewnątrz mogą
nabywać drewno.
T.Ł. – A jak to się stało, że tak
długo nie było takiego cennika? Tam
przez wiele lat drzewo było wycinane i zbywane bez żadnych procedur.
H. Sz. – Ja bezpośrednio nie
zajmuję się Zarządem Dróg Powiatowych, tak że nie powiem pani,
kiedy jakie procedury były wprowadzone. Natomiast wiem, że Zarząd Dróg w porozumieniu z OPS –
ami wydawał drewno najbardziej
potrzebującym. Doszliśmy jednak
do wniosku, że sprawę trzeba sformalizować, dlatego cennik został
przyjęty i zatwierdzony. Można
powiedzieć, że do tej pory drewno
trafiało do najbardziej potrzebujących mieszkańców.
T.Ł. – Czy to prawda, że dyrektor Kotwicki został ukarany naganą za błędy przy organizacji ruchu przy Segala?

H. Sz. –Tak, dostał naganę za te
działania i od nagany się nie odwołał. Pewne postępowania w stosunku do pana dyrektora były
wcześniej prowadzone. Nie mogę
powiedzieć, że współpraca z tą jednostką była idealna. Natomiast
mam świadomość tego, że jest to
jedna z trudniejszych działek.
Swoją specyfikę i trudność ma na
pewno Urząd Pracy czy PCPR, ale
„drogi” to trudny odcinek, ponieważ wszyscy mają pretensje,
wszyscy mają żądania. A pieniędzy brakuje, bo działania prowadzone na drogach są bardzo kosztowne, a potrzeby duże.
T.Ł. – Można powiedzieć, że
pan Kotwicki nie sprawdził się jednak na tym stanowisku...
H. Sz. – Ja zawsze jestem daleka
od wydawania ocen, więc jeżeli kolejny dyrektor będzie lepszy, to na
pewno powiem, że jest lepszy od
poprzedniego. Niedługo będziemy
chcieli rozpisać konkurs na to stanowisko.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gryficach
ul. Armii Krajowej 3
tel. 091 3844623
Sygn. akt KM 596/97
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

Gryfice, dnia 2005-08-30

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 21 października 2005 r. o
godz. l2:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie odbędzie się:

PIER
WSZA
PIERWSZA

L I C Y TTA
ACJA

nieruchomości położonej w Rogowie gm. Radowo Małe stanowiącej własność dłużnika:
Połatyński Zbigniew i Połatyńska Stanisława
72-316 Rogowo 6

Nieruchomość stanowią działki rolne niezabudowane:
nr 48 o pow.0,69 ha
wyceniona na kwotę 3.102,00 zł
nr 49 o pow.0,62 ha
wyceniona na kwotę 2.788,00 zł
nr 111 o pow. 1,67 ha wyceniona na kwotę 7.617,00 zł
nr 112 o pow. 1,67 ha wyceniona na kwotę 7.617,00 zł
nr 143 o pow. 0,84 ha wyceniona na kwotę 4.208,00 zł
nr 271 o pow. 4,05 ha wyceniona na kwotę 19.359,00 zł
nr 272 o pow. 4,79 ha wyceniona na kwotę 28.484,00 zł
Dla nieruchomości księgę wieczystą nr 3283 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie.
Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.
nr 48
2.327,00 zł
nr 49
2.091,00 zł
nr 111
5.713,00 zł
nr 112
5.713,00 zł
nr 143 3.156,00 zł
nr 271 14.519,00 zł
nr 272 21.363,00 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
nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości
lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Komornik Sądowy
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Radni pytaj¹
– dyrektorzy
zaprzeczaj¹
(ŁOBEZ) Artykuł dotyczący
handlu podręcznikami, który pojawił się w naszej gazecie w zeszłym
tygodniu, wzbudził na ostatniej
sesji Rady Miejskiej gorącą dyskusję. Radni pytali - czy nauczyciele czerpią korzyści z pośredniczenia w sprzedaży podręczników.
Obecni na sesji dyrektorzy szkół
stanowczo temu zaprzeczali.
Kierownik wydziału spraw społecznych Mirosława Turbak wyjaśniła, że pytała dyrektora jednej z
placówek o korzyści czerpane
przez szkołę lub nauczycieli ze
sprzedaży książek. Odpowiedź z
jego strony brzmiała – nie. Nie zaprzeczył natomiast, że nauczyciele
podręcznikami handlowali. Pani
Turbak powiedziała, że w świetle
prawa, jeśli szkoła lub nauczyciel
nie uzyskuje z tego procederu korzyści finansowych, to taki handel
jest legalny i ze strony urzędu jest
na to zgoda.
Burmistrz Romejko dodał, że nie
wszyscy uczniowie zaopatrują się
w łobeskiej księgarni, gdyż część
kupuje podręczniki w innych miastach, część za pośrednictwem
Poczty Polskiej. Według niego
problemem nie jest to, gdzie się
książki kupuje, ale to, że nauczyciele co roku wybierają inne podręczniki, z których będą uczyć. Uniemożliwia to korzystanie z nich
przez kilka kolejnych lat. Jako przykład podał katechizm, zmieniany
przez nauczycieli religii co roku.
Pytał - jakie to zmiany i nowości
mogą nastąpić w tym zakresie, że
co rok trzeba kupić nowy podręcznik do religii.
S.M.

Szansa
dla m³odych ludzi
Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie informuje, iż pozyskał 270
tys. zł w ramach programu rządowego „Pierwszy Biznes”. Otrzymane
środki finansowe przeznaczone są
tylko na dotacje dla bezrobotnej młodzieży, która chciałaby rozpocząć
swoją aktywność zawodową od prowadzenia biznesu. Bezrobotne osoby do 25 roku życia mogą ubiegać się
o jednorazowe bezzwrotne środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej do równowartości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do Powiatowego Urzędu Pracy w
Łobzie- pokój nr 2.
(PUP)

Z ¯YCIA POWIATU
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Fragment historii ziemi ³obeskiej
Cztery matki
W czerwcu na łamach tej gazety
ukazał się mój artykuł „Śladami
przodków”, w którym opisałam trasę wycieczki z Łucją Chełmowską w
grudniu 2004r. Obiecałam państwu,
że jeżeli uzyskam zgodę mojej znajomej na ujawnienie jej losów życiowych, to napiszę o tym następny
artykuł. Czynię to w skrócie.
Rodzice bohaterki artykułu Antoni i Stanisław Cecharowscy przybyli na te tereny z Wielkopolski z
Konina w pierwszej połowie XX wieku. Zamieszkali w gorzelni we wsi
Wedderwill (Meszne) koło wsi Stramehl (Strzmiele). Byli Polakami i katolikami. Ojciec Łucji był analfabetą, najmował się do różnych prac.
To właśnie on uczestniczył w budowie drogi ze wsi Reckow (Rekowo)
do wsi Stramehl.
Mieli siedmioro dzieci. Tu urodziło się w 1925 roku ostatnie dziecko – to była Łucja, którą ochrzczono
w klasztorze w Grunhof (Świecichowo koło Reska). Klasztor został
zniszczony, a obraz główny z tego
obiektu – Matka Boska Reska - wisi
w kościele w Resku. Jej 13-letnia siostra utopiła się w jeziorze Strzmiele,
a najstarszy brat Zygmunt zginął na
froncie wschodnim pod Smoleńskiem. Mając 4 lata straciła matkę,
którą pochowano na niemieckim
cmentarzu na wzgórzu we wsi Strzmiele w 1929 roku. Po śmierci matki
ojciec na długo wyjechał szukać
macochy dla dzieci, które pozostawił bez środków do życia.
Dzieci zostały przygarnięte przez
niemieckie rodziny. Łucją zaopiekowała się Marta Papstein – właścicielka owczarni. Tu zaznała dużo
serdeczności – to była jej druga
mama. To od Marty Papstein dostała pierwszą w życiu lalkę. W każdą
Wigilię Bożego Narodzenia Łucja
wraz z innymi dziećmi ze wsi była
zapraszana do pałacu Loepersdorf
(Zachełmie), gdzie dziedzic składał
im życzenia i wręczał talerze ozdobne ze słodyczami.
W 1932 roku Łucja poszła do niemieckiej szkoły, która mieściła się we
wsi Stramehl. Do szkoły chodziła
przez las. Dzieci często chodziły do
szkoły w trepach lub boso. Gdy w
1933 roku Adolf Hitler doszedł do
władzy zakazał tego rodzicom. Do

klasy II uczęszczała do pałacu we
wsi Stramehl. Jej klasa była na parterze po prawej stronie holu. Miała
wymagającego nauczyciela, który
za złe uczynki bił kijem po rękach
albo zostawiał „w kozie”. Łucja też
siedziała w kozie za podpowiadanie.
Do III klasy uczęszczała w Szkole
Podstawowej w Rynowie (Rienow),
bo zaopiekował się nią brat ożeniony z Niemką. Bratowa była dla niej
bardzo niedobra. W 1935 roku Łucja
znalazła się razem z siostrą w Kratzig
(Kraśnik) w rodzinie rolniczej. Było
to młode małżeństwo Elisabeth i
Wilhelm Leddin. Tam chodziła do
klasy IV. Przyjęła też wiarę ewangelicką, bo bardzo chciała chodzić do
znajdujących się wkoło kościołów.
Panią Elisabeth nazywała mamą. Do
dziś ma kontakt z jej córką Ewą.

Autorka z bohaterk¹ artyku³u
Do Kankelfitz (Kąkolewice)
przyszła w 1936 roku. Miała wówczas 11 lat. Tu znalazła przytulny
dom, w którym mieszkała do wiosny
1945 roku. Jej opiekunami zostali
rodzice Elisabeth Leddin. To też byli
rolnicy – Franz i Margarethe Moede.
Franz był sołtysem we wsi. Od
pierwszych dni mówiła do nich
„Mutti” i „Vati”. Byli dla niej serdeczni i dobrzy. Rodzony ojciec Łucji
wrócił na te tereny i zamieszkał koło
Chociwla we wsi Kanneberg (Kanie), ale dzieci pozostały nadal w rodzinach niemieckich. Łucja nie zna
miejsca pochówku ojca, mimo że go
szukała.
Łucja zaprzyjaźniła się z gromadką dzieci Moede. Chodziła do
szkoły w Lessenthine (Lesięcin).
Czasami wędrowali pieszo na zawody konne do Landgestut (Świętobo-

rzec). To kawał drogi, ale uważała, że
to była frajda.
Brała udział w ceremonii pogrzebowej pana Kankelfitz Wilhelma von Bodiena, który zginął we
wrześniu 1939 r. pod Gdańskiem.
Była na pogrzebie z całą szkołą.
Mile go wspomina, bo był bardzo
dobry dla ludzi.
Brała udział w kilku ceremoniach weselnych. Głównie tych,
które odbywały się w domu jej przybranych rodziców.
Uczestniczyła w potajemnej,
nocnej ceremonii pogrzebowej żołnierza niemieckiego chowanego
przez pastora Kurta Witte. Wcześniej zbierała tego biedaka z koleżeństwem niemieckim z pola swych
przybranych rodziców do wielkiego
prześcieradła, a następnie przechowywała ciało w stogu słomy. Były
także radosne chwile – brała ona
udział w kilku ceremoniach weselnych, które odbywały się w domu
jej przybranych rodziców.
Mieszkając u Moede Łucja nauczyła się wielu pożytecznych
czynności. Rodzice angażowali
wszystkie swoje dzieci do różnych
prac. Pasła krowy i gęsi, zbierała
piórka gęsi na łące, zieleninę dla
zwierząt hodowlanych, ziemniaki
podczas wykopków, siano na łące.
Pracowała przy produkcji kostek
torfowych, czy też myła owce przed
strzyżeniem.
Wiosną 1945 roku, na wiosnę,
przeżyła gehennę jak wielu Niemców uciekających z tych terenów za
Odrę przed wojskiem radzieckim.
Uciekała w kierunku Naugardu (Nowogard) na rowerze, a potem, gdy go
ukradli, na pieszo i na wozach za
frontem w kierunku Gryfina. Po drodze widziała liczne pochówki Niemców cywilów. Jej opiekunowie przedostali się za Odrę, a ona kilka razy
krążyła w kółko, bo był tu wielki kocioł. Zbawienną pomoc okazał jej
polski oficer.
Została już tu na stałe. Mieszka
w mieście na Pomorzu. Założyła rodzinę, ma dzisiaj 80 lat i nadal cieszy
się dobrym zdrowiem. Posługuje się
językami polskim i niemieckim. Jest
wspaniałą kobietą, jej twarz jest
wciąż roześmiana, a serce życzliwe.
Ma kontakt z przodkami tej ziemi,
bywa też tu z nimi. Porównuje rzeczywistość z dawnymi czasami i jest
przerażona rozpadającymi się domami na wsiach, zrujnowanymi pałacami, zdewastowanymi cmentarzami
poniemieckimi i bałaganem wokół
większości zagród. Dom Łucji w Kąkolewicach znałam osobiście, bo w
szkole uczyłam dzieci z tego domu.
Dziś nie ma śladu po tym gospodarstwie. Jedynie drzewa owocowe
przypominają tamte czasy. Ja też jestem przerażona brakiem szacunku
dla osiągnięć niemieckich przodków
na tym terenie. To przytłaczające zjawisko.
Modesta Dębicka
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W £obzie a¿ 5 urzêdników studiuje doradztwo spo³eczne.
W Resku, Dobrej i Radowie Ma³ym za naukê p³ac¹ sami

Urzêdnicy kszta³c¹ siê
za pieni¹dze podatników
(POWIAT) Od kilku lat urzędnicy z Urzędu Miejskiego w Łobzie
czują nieodpartą chęć dokształcania się – i chwała im za to. Okazuje
się jednak, że ten pęd do nauki nie
jest bezinteresowny, gdyż finansują
go podatnicy.
Z informacji, jakie udało się nam
zdobyć wynika, że obecnie studiuje
co najmniej siedmiu urzędników z
łobeskiego urzędu miejskiego.
Większość z nich, bo aż pięcioro,
wybrało jako kierunek studiów doradztwo społeczne. Prawdopodobnie dlatego, że razem łatwiej i taniej
dojeżdżać, a poza tym – w opinii
wielu studentów - jest to kierunek
„łatwy, lekki i przyjemny”. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że
razem z inspektorem od profilaktyki
alkoholowej „takie” studia wybrali
urzędnicy zajmujący się: drogami
gminnymi, halą sportową i kadrowa.
Ich zwierzchnicy uznali jednak, że
wybór ten był jak najbardziej trafny.
Podpisali skierowania na studia i
zgodzili się je dofinansować. Tak

wiec urzędnicy otrzymują urlopy
szkoleniowe i niebagatelne dla studiujących pieniądze. Gmina dopłaca
im bowiem od 50
do 70 procent
czesnego. Licząc, że takie czesne to ponad
1000 złotych za
semestr, a studiujących urzędników jest 7,
rocznie jest to
niemała kwota.
Jak wyjaśniał
na ostatniej sesji
burmistrz Marek
Romejko, jest to
praktyka najzupełniej normalna i
słuszna. Jeśli bowiem na danym stanowisku wymagane jest wyższe wykształcenie, to urzędnik, który go nie
ma powinien iść na studia, aby stosowny dokument zdobyć. Nie widzi
także nic zdrożnego lub niewłaściwego w tym, że urząd do tych studiów dopłaca, wszak taki pęd do wiedzy należy

wspierać – nawet finansowo. Dodał.
że nigdy nie wiadomo jakie studia przydadzą się urzędnikowi w pracy i być
może inspektor
zajmujący się
obecnie drogami będzie w
przyszłości doradcą społecznym.
Zapytaliśmy w urzędach sąsiednich gmin, jak
oni
podchodzą do finansowania
nauki swoim
urzędnikom. W Dobrej byli zdziwieni naszym pytaniem.
- W urzędzie jeżeli ktoś studiuje,
to za własne pieniądze. – powiedział
nam sekretarz urzędu miejskiego Robert Dudziec.
Podobnie powiedziano nam w
urzędach w Resku i Radowie Małym.
W Węgorzynie studiuje sześć osób,

z których dwóm urząd dofinansowuje połowę czesnego. Pozostałe nie
otrzymują dopłat, gdyż dwie z nich
studiowały, zanim podjęły pracę w
urzędzie, zaś dwie pozostałe podjęły
naukę na kierunkach niezgodnych z
zajmowanymi stanowiskami.
- Na dofinansowanie urzędnik
może liczyć tylko wtedy, gdy studiuje na kierunku zgodnym z merytoryczną działalnością na zajmowanym stanowisku. – powiedziała sekretarz urzędu Marta Banasik.
W starostwie dofinansowanie
do nauki otrzymują trzy osoby.
Jak widać po tych przykładach,
niektórzy dopłacają jak chcą, inni
próbują kierować się jakąś logiką, zaś
zupełnie inne są odczucia społeczne
na ten temat, o czym mówią mieszkańcy w naszej sondzie. Za swoją naukę
każdy powinien płacić sam.
Po dyskusji na ten temat, na sesji
rady miejskiej w Łobzie, radni zdecydowali, że sprawą dopłat do
urzędniczych studiów zajmie się
Komisja Rewizyjna rady. KAR

Pracownicy „kasków”
wci¹¿ czekaj¹ na wyp³aty
(£OBEZ) Pomimo zapewnieñ nowych
w³aœcicieli firmy, ¿e wyp³aty nast¹pi¹
lada moment, nic siê w tej sprawie
nie zmieni³o. Pracownicy do tej pory
nie otrzymali ani wyp³at, ani
œwiadectw pracy. Postêpowania
w sprawie firmy Speed Concept
prowadzi Prokuratura Rejonowa
w £obzie i Pañstwowa Inspekcja Pracy.

Jak poinformowała nas prokurator
Małgorzata Post-Dzięcioł w ostatnich
dniach do Komendy Powiatowej Policji w Łobzie zgłosił się nowy właściciel
firmy pan Dieter Falk Schulze, który
złożył zeznania dotyczące jego zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa przez
pana Siciarza. Prokuratura nadal prowadzi postępowanie w sprawie wypro-

wadzenia ze spółki 350 tysięcy złotych.
Odrębne postępowanie toczy się
w Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczy rażącego łamania praw pracowniczych przez byłego właściciela firmy.
Został on wezwany na przesłuchanie,
zobowiązano go także do przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących spraw pracowniczych. Jak
poinformowała nas wczoraj inspektor Iwona Lelo – Kędzierska z PIP,
Andrzej Siciarz na przesłuchanie się
nie stawił. Nie można więc przeprowadzić kompleksowej kontroli. Pani
inspektor jest w stałym kontakcie z
łobeską prokuraturą i w momencie
pojawienia się pana Siciarza w Łobzie
natychmiast tu przyjedzie. Z naszych
informacji wynika, że pan Siciarz opu-

ścił Łobez i wyjechał do rodzinnego
Zabrza. Iwona Lelo - Kędzierska
mówi, że w tej chwili najważniejsze
jest dla niej przykładne ukaranie byłego właściciela firmy. Jak zapewnia,
świadczenia pieniężne pracownicy i
tak otrzymają, choć nie wiadomo kiedy. Poradziła pracownikom, aby nie
chodzili codziennie podpisywać listy
obecności, lecz żeby wysłali na adres
firmy list polecony, w którym zgłaszają swoją ciągłą gotowość do podjęcia pracy. Zabezpieczy to ewentualne roszczenia finansowe dotyczące
okresu przymusowego przestoju.
Także Powiatowy Urząd Pracy wobec braku jakichkolwiek
działań ze strony nowych właścicieli, rozpoczął działania mające

na celu odzyskanie pieniędzy.
- Pani Schulze obiecała trzy tygodnie temu, że wkrótce się z nami
skontaktuje. Mieliśmy omówić kwestie dotyczące ponownego zatrudnienia w firmie co najmniej 20 osób.
Miała także wypłacić pracownikom
zaległe pobory i wydać świadectwa
pracy. Do tej pory się nie pojawiła,
ani nie dzwoniła. Z tego co wiem, do
tej pory pracownicy nie otrzymali
ani wypłat, ani świadectw pracy. Nie
mogą się więc nawet zarejestrować
jako osoby bezrobotne. W takiej
sytuacji wysyłamy pismo wzywające
nowych właścicieli do zwrotu pieniędzy. Nie będziemy już dłużej czekać –
mówi Jarosław Namaczyński dyrektor
PUP w Łobzie.
S.M.
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£obeskie W³óczykije na biwaku
Czuwaj wiaro !
Nasza drużyna sztarszoharcerska
powstała w kwietniu 2005 r. i działa
przy Gimnazjum Integracyjnym w
Łobzie. Od czerwca naszą drużynową
jest druhna Małgorzata Zieniuk, a przybocznymi są dh Karolina Łukaszewicz
i dh Mariusz Żurawek.
Przyjaciółmi naszej drużyny są
oczywiście nasi rodzice, a także druhowie Kazimierz Chojnacki, Henryk
Musiał, Leon Zdanowicz i ksiądz
Krzysztof Pokorski.
„Łobeskie Włóczykije”
– to nazwa naszej drużyny, w której są dwa zastępy: „Powsinogi” i
„Wędrownicy”.
Bardzo chcieliśmy
mieć mundury,
więc postanowiliśmy na nie zarobić. Pracowaliśmy
przy zbiorze truskawek i malin, pieliliśmy ogródki, zbieraliśmy surowce wtórne i…
udało się! Mamy już
mundury, rogatywki,
czarne chusty i pagony,
sznury i pasy.
Harcerstwo to nie tylko praca, to również zabawa i odpoczynek. Spełniło
się nasze marzenie i wyjechaliśmy na pierwszy biwak
naszej drużyny, który odbył się w Strzmielach, na terenie należącym do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Dziękujemy panu profesorowi Kazimierzowi Kozłowskiemu – dyrektorowi Archiwum Państwowego w Szczecinie i pani Jadwidze Dąbek – Nowickiej,
która jest kustoszem Filii Archiwum
Państwowego w Strzmielach, za wyrażenie zgody na pobyt naszej drużyny na
terenie pałacu w Strzmielach.
Namioty rozbiliśmy na terenie byłej fosy otaczającej siedzibę Borków.
Nad biwakowiskiem górowało drzewo
z bocianim gniazdem, więc był to „Biwak pod Bocianim Gniazdem”. To tajemnicze miejsce sprzyjało tematyce
biwaku – średniowieczu. „Kartą wstępu” na biwak było przygotowanie średniowiecznego stroju. Biwak rozpoczęła tzw. pionierka, czyli rozbicie namiotów, zabezpieczenie terenu, oznakowanie najważniejszych punktów,
przygotowanie paleniska. Dziękujemy
panu Januszowi Opiece za podarowanie drewna na ognisko.
Wieczorem, po zapoznaniu się z
terenem, zaczęły się harce przy ognisku. Druhny i druhowie poprzebierani
w średniowieczne stroje, mieli kilka
zadań do wykonania. Jednym z nich
było rozśmieszenie króla (w tej roli dh
ksiądz Krzysztof Pokorski, który był
naszym gościem). Turniej rycerski
wygrała dh Martyna Zieniuk, a zwycięzcą turnieju siłaczy była dh Marcelina Szabunia. Niezwykłą gibkością i
zwinnością wykazała się dh Laura Skrobińska i dh Damian Mościcki. Przy
ognisku nie zabrakło kiełbasek i chleba.
Każdy, kto kiedykolwiek był harce-

rzem wie, że noc właśnie harcerzom
sprzyja, a więc były nocne warty zmieniające się co dwie godziny i oczywiście
… alarmy! Pierwszy alarm – wymarsz
nad jezioro. Tam trzy osoby złożyły
Przyrzeczenie Harcerskie – każdy miał
swoje małe ognisko na wodzie.
Drugi alarm nocny i … drugie Przyrzeczenie, które odbyło się o świtaniu,
w szczerym polu na rozstaju dróg. To
były bardzo ważne chwile –
pierwsze
Przyrzeczenia
Harcerskie w naszej drużynie. Te chwile były „zaczarowane”, podniosłe i wzruszające. Harcerze składający przyrzeczenie mieli oczy
pełne łez.
O godzinie 8:00 pobudką i
zaprawą poranną rozpoczął się
kolejny dzień, który spędziliśmy
na zajęciach i zabawach. Na obiad
była GROCHÓWKA!!!
Wieczorem gościliśmy przy
ognisku między innymi panią Wiesławę Romejko wraz z córką, dh Leona Zdanowicza i dh Jadwigę
Dąbek – Nowicką. Tego wieczoru rycerze walczyli konno o rękę damy dworu. Były też
walki na pieńkach, a damy w tym
czasie tańcowały i wyrabiały
przysmak drużyny – podpłomyki.
„Gdy nasza drużyna
zacznie harcować, to nie

ma czasu kolacji pałaszować”. Po krótkim
posiłku i śpiewach znów zabawy do
późnej nocy… a w nocy (godzina 1:30)
alarm „Rybka” (nazwa znana „Łobeskim
Włóczykijom”) i wymarsz.
Ostatni dzień biwaku upłynął bardzo szybko. Trzy osoby otrzymały
próbne chusty (czerwone), które w
przyszłości pewnie zamienią się na czarne chusty pełnoprawnych członków
drużyny. Jeszcze tylko składanie namiotów, sprzątanie terenu obozowiska i
żegnamy się z „Biwakiem pod Bocianim
Gniazdem”. Podziękowaliśmy za opiekę dobremu duchowi naszego biwaku –
dh Jadwidze Dąbek – Nowickiej i przekazaliśmy pamiątki, aby nas dobrze w
siedzibie Borków wspominano.
Dziękujemy naszej dh Małgorzacie
Zieniuk, panu Krzysztofowi Zieniukowi za pomoc w zorganizowaniu biwaku
oraz opiekę w czasie jego trwania. Bez

tej pomocy biwak z pewnością by się
nie odbył. Naszym trzecim opiekunem
była Kasia Szabunia. Dziękujemy!
Panu burmistrzowi Markowi Romejce, który jest przyjacielem naszej drużyny, dziękujemy za pomoc rzeczową w
zorganizowaniu biwaku i za troskliwą
opiekę jaką otacza łobeskich harcerzy.
Jak to dobrze, że są wśród nas ludzie,
którzy chcą pomagać harcerzom.
27 sierpnia nasza drużyna wyruszy
na pieszy rajd do Przyborza. Chcemy
poznać najpiękniejsze zakątki Ziemi
Łobeskiej. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej, na której można nas zobaczyć: www.harcerstwo.tk
Czuwaj! Łobeskie Włóczykije

£TW wêdkowa³o „Pod Topolami”
4 września Łobeskie Towarzystwo Wędkarskie zorganizowało indywidualne zawody spławikowe.
Odbyły się one na jeziorze “Pod
Topolami” w Wapnicy, będącego
własnością towarzystwa.
Do rywalizacji zgłosiło się 45
osób z różnych stron województwa.
Zawodnicy wędkowanie rozpoczęli
dopiero o godzinie dziesiątej, gdyż
wielu z nich przywiozło z sobą profesjonalny sprzęt wędkarski i jego
przetransportowanie na stanowiska oraz rozstawienie zajęło im
niemało czasu. Ponadto wszyscy nad wodą kończyli przygotowywanie zanęt według sobie tylko znanych receptur.
Niektórzy z nich po wymieszaniu wszystkich „tajemnych” składników i ich zwilżeniu, przecierali to wszystko nawet trzykrotnie przez
specjalne sita w celu
spulchnienia i napowietrzenia zanęty. Po tych pracochłonnych przygotowaniach nadszedł w końcu
czas na łowienie. Z rana pogoda sprzyjała wędkarzom,
po południu wyjrzało słońce i po kilku chwilach zrobiło
się gorąco, a brania prawie za-

nikły. Na zawodach rywalizowało
sześć pań. Najlepszą z nich
okazała
się Anna
Marszałek, druga była
łobezianka
Józefa
Spałka.
Kolejne miejs c e
przypadło
Syl-

Józefa Spa³ka

wii Grzesiak, a czwarte kolejnej reprezentantce Łobza – którą była
Krystyna Rakocy. Wśród mężczyzn
tego dnia bezkonkurencyjni okazali
się reprezentanci Czaplinka, którzy
zajęli dwa czołowe miejsca. Byli to:
Gajewski Mieczysław (5430 pkt.) i
Mierzejewski Wacław (5140 pkt.).
Trzecie miejsce przypadło w udziale
Kowalskiemu Arkadiuszowi (4660
pkt.) mieszkańcowi Złocieńca. Tuż
za podium znalazł się najlepszy łobeziak – Ilewicz Krzysztof (4100 pkt.),
a dopiero piąty był przedstawiciel
gospodarzy – Cyculak Jan (4060
pkt.). Największą rybę złowił Karkuszewski Stanisław z Łobza. Puchary ufundował i osobiście wręczał przewodniczący Rady Miejskiej w Suchaniu pan Ryszard
Warszewski.
Po oficjalnej dekoracji zwycięzców głos zabrał prezes koła
z Czaplinka pan Andreasik Marek i zachęcał do wzięcia udziału
w Mistrzostwach Polski w Spiningu, które odbędą się 10 września w Czaplinku. Na zawodach w
roli gościa był również burmistrz
Suchania – Tadeusz Szumski. Dla
wielu wędkarzy spotkanie w tak licznym gronie było okazją do nawiązania nowych znajomości. (M.H.)
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DROGA PANNA „S”
Ludwik Cwynar
Nie dało się ukryć Pokojowej
Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy –
“prywatnej osoby” internowanej w
Arłamowie. Nawet błyskotliwa inteligencja Jerzego Urbana – zaprzedanego diabłu rzecznika rządu – nie
mogła podołać absurdom stanu
wojennego; szydził, że rząd i tak “się
wyżywi”.
Już książki “drugiego obiegu”
weszły w lud. Heniek Musiał pożyczył mi “Archipelag Gułag”, Zbyszek – broszurkę o wojnie polskobolszewickiej, Zbyszek Borkowski –
jakieś wydawnictwa Konfederacji
Polski Niepodległej. Coś kupiłem na
giełdzie z przebogatego wachlarza
wydawnictw bezdebitowych w 1989
roku na Uniwersytecie Wrocławskim, ale to już było jak musztarda po
obiedzie. Nie wiedziałem, że tu pod
bokiem Czesław Szawiel gromadzi
cały zbiór paryskiej Kultury.
Zaczęło się w Łobzie z pewną
dozą grozy. Już w południe 13 grudnia 1981 r. zmilitaryzowano miejscowy niezawodny element – pomocników junty Jaruzelskiego. 14 grudnia
młodzież nie wróciła do internatu.
Spakowano ich rzeczy, a pokoje zajęli ZOMO-wcy. W rzeczy samej nie
mieli nic do roboty, i jakoś przed
świętami rozdali im wino. Kiedy nazajutrz odeszli do domów, zostały
liczne puste flaszki dzióbkami wystające ponad śnieg tamtej ostrej
zimy.
Godzina milicyjna kończyła się o
6 rano. W gruncie rzeczy jeszcze
podczas jej trwania ustawiałem się w
kolejce przed sklepem, żeby kupić
pół kostki masła kartkowego dla
dzieci. Znów ironia historii, że działo
się to na ulicy przed pokojem oficera
dyżurnego milicji.
Ludzie przytłoczeni stanem wojennym przygaśli, inni znów podnieśli głowy, przekonani o niezniszczalności socjalizmu. Przede wszystkim
stan wojenny stłumił obywatelską
inicjatywę, zaczęło się mówić o “emigracji wewnętrznej”. Wielu też znalazło się na emigracji politycznej lub
zarobkowej…
Nadal w Polsce trwały absurdy
cenowe, kartki żywnościowe, przemysłowe, czarny rynek. Gdy dolegliwości stanu wojennego (zakaz
jeżdżenia, podsłuchiwanie rozmów
telefonicznych, cenzura korespondencji, zamrożenie kont dolarowych
PKO SA.) zelżały, zniknął ten powszechny entuzjazm dla przemian,
odnowy, zbiorowych zamiarów.
Na siłę, zaczynając od członków
partii, zakładano branżowe związki
zawodowe. Dla rozdawanych talonów na pralkę lub lodówkę trochę

ludzi zwabiono, a kiedy przy “okrągłym stole” koślawy komunizm, nie
mogąc zorganizować sensownie
państwa, zgodził się wreszcie na
odrodzenie “Solidarności”, to już
znacznie mniejsze grupy powróciły
do związku. Po prostu: ile razy można zmieniać przynależność związkową? Z jakiegoś wstydu, czy źle
pojętej dumy. Paradoksalnie OPZZ
miał więcej członków.
Organizatorem pierwszej (1980 r.)
“Solidarności” nauczycielskiej był
Andrzej Mielczarek. Ja byłem pierwszy na liście zgłoszeń w zawodówce,
więc zostałem wiceprzewodniczącym w Zespole Szkół. Między innymi organizowałem referendum na
dyrektora, w którym Wojciech Bajerowicz uzyskał votum zaufania. I dobrze!
Po “okrągłym stole”, tak gdzieś
od maja 1989 r., część ludzi “Solidar-

zupełnie nieaktywnych. “Nasz” był
burmistrz Marek Romejko, przewodniczący rady miejskiej Andrzej Mielczarek, ja zaś byłem jednym z dwóch
wiceprzewodniczących (obok PSLowca Marcinkowskiego). Fakt, że w
naszym gronie był sędzia, prokurator (wtedy mogli być radnymi), b.
kierownik PGR, wicedyrektor stadniny. Wszyscy stopniowo oddalali
się od biura “Solidarności”. Tylko ja
tam chodziłem stale na zebrania, biorąc cięgi za Radę. Jakoś jednak stale
wybierano mnie do Podregionu na
sekretarza. Byłem też delegatem na
zjazdy szczecińskie.
Zjazdy “Solidarności” Regionu
Pomorza Zachodniego to też kawał
historii. Do pionierów należeli Micek i Romejko z
pierwszej “Solidarności”.

ności”
oddała się tworzeniu Komitetów
Obywatelskich – oddolnych struktur samorządowych. Zaczynało się
od porozumień z ZSL i SD, lecz ci
skostnialcy mieli swoje wstrząsy
wewnątrzpartyjne. Jedno było pewne: że pezetperowców powinien
objąć jakiś ostracyzm społeczny.
Trwał jednak tylko parę lat (“gruba
kreska”). Partyjniacy zostali “nowymi” dyrektorami, prezesami, już jako
“nowi” działacze, często z dobrymi
elitarnymi studiami, stypendiami
zagranicznymi i praktykami na Zachodzie, tworzyli kapitalizm. Ludzie
“Solidarności” – nie chcąc przechodzić do elit rządzących, przeciw którym niegdyś walczyli, nie chcąc
zdradzić “swoich ideałów” – bywało stawali przeciw nowej, z własnych
korzeni wyrosłej władzy.
Moim zdaniem dobrym tego
przykładem była Jolka Boguszewska, która nie weszła w żadne struktury polityczne – nieufna i na swój
sposób ortodoksyjna, strażniczka
“Solidarności” i jej sztandaru w
przenośni i dosłownie. Tymczasem
władza leżała na ziemi i należało ją
brać. Przez Komitet Obywatelski,
który zorganizowaliśmy z Musiałem,
przewinęło się z 70 osób, ale gdy
przyszło do pierwszych wyborów, z
trudem skrzyknęliśmy 25 osób jako
kandydatów na radnych. A świeżych przechrztów nie chcieliśmy.
Wśród 15 zwycięskich radnych
“Solidarności” od razu było dwoje

Micek w czasie stanu wojennego
uległ poważnemu wypadkowi (poparzenie przy wybuchu beczki lepiku) i zmarł. Marek Romejko był delegatem na legendarny I Zjazd, a po
przerwie stanu wojennego także na
drugi. Przywiózł stamtąd kubeczekgadżet z rysunkiem parasolki, co
miało oznaczać parasol związkowy
nad pierwszymi reformami rządu
Mazowieckiego.
Na drugim zjeździe (Walnym Zebraniu) “Solidarności” szczecińskiej Marek Romejko był jednym z
wiceprzewodniczących prowadzących zjazd. Krótko delegatem był
Leonard Zieliński, a zaraz potem – ja.
Na zjazd odrodzeniowy jechaliśmy ze sztandarem (złożonym w
pokrowcu) pociągiem, a potem szliśmy do sławnej sali w Stoczni im. A.
Warskiego (Kto to był Warski? Czy
to nie ten kompozytor?). Nasz sztandar był jednym z trzech ocalałych po
pogromie stanu wojennego. Następny zjazd był w Zamku, kolejny –
w Akademii Rolniczej. Na tym – byłem członkiem komisji uchwał i wniosków z Tałasiewiczem (wojewoda
dwóch kadencji, a później niechlubny prezes spółki stoczniowej Porta)
i Zdanowiczem (szefem OKP w województwie szczecińskim). Wtedy
wybrano mnie członkiem Zarządu
Regionu.
Różne były nasze postulaty i
uchwały. Domagaliśmy się “ukoronowania” godła, pozdrawialiśmy
robotników obozu socjalistyczne-
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(Cz. II)
go, straszyliśmy strajkiem generalnym, kibicowaliśmy “Solidarności”
stoczniowej w negocjacjach z bankami, gdy jeszcze szalała inflacja,
łagodziliśmy skutki krachu finansowego PGR-ów, odtwarzaliśmy Jedność. Natomiast nie rozliczaliśmy
komunistów, ani kolegów, którzy
zawiedli, nie domagaliśmy się praw
kombatanckich dla poszkodowanych w stanie wojennym, nie weryfikowaliśmy polityków ani działaczy
gospodarczych. W każdym razie
nikt nie siedział za komunizm w więzieniu.
Próby wywożenia na taczkach
gasił Longin Komołowski, wymagając, żeby nie robić pustych kursów
i wwieźć lepszego.
Jeszcze w podziemiu i potem w
czasie wzrastania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego
“Solidarności” szefował nam w
Szczecińskiem Andrzej Milczanowski (w tym charakterze uczestniczył
w jednych z pierwszych w Polsce
uroczystościach 11 Listopada, które zorganizowaliśmy w Łobzie w
1989 roku) – prawnik i więzień dwukrotny, wreszcie minister spraw wewnętrznych u Olszewskiego. Przewodniczącym stałego Zarządu Regionu został najpierw Edward Radziewicz (uczestnik “okrągłego stołu”), a potem długo - Komołowski,
dopóki Buzek nie powołał go na wicepremiera. Wtedy szefem został
kolejarz z Pyrzyc, długoletni wiceprzewodniczący, Mieczysław Jurek.
Raczej nieobecny w stanie wojennym Marian Jurczyk chyba doznał zbyt wielu przykrych przeżyć:
najpierw więziony i szykanowany,
potem na wolności: stracił córkę i
zięcia w jakimś niewyjaśnionym wypadku. Podpisał “lojalkę” – zobowiązanie nieuczestniczenia w działalności solidarnościowej, Pozostał w kręgu antyokrągłostołowych kolegów
ze starego zarządu regionu. Ostatecznie utworzyli “Solidarność 80”.
Mimo wszystko zupełnie autorytetu
nie utracił: dwukrotnie był prezydentem Szczecina, o ironio, popieranym
za pierwszym razem przez SLD, gdyż
w remisowym wyniku wyborów był
języczkiem u wagi. Został po raz drugi
prezydentem w bezpośrednich wyborach, znów bez zaplecza politycznego (argument przeciw wyborom
jednomandatowym).
Sam widziałem, jak w stanie wojennym w ciemnościach zimowego
wieczora w jego uliczkę przed blok,
w którym mieszkał, wjechało auto
wypełnione żołnierzami w uszankach. Ciągnęli armatę. Okazało się,
że wjechali w tę ślepą uliczkę – odnogę Wiosny Ludów – i był problem
wyjechania. Czy zrobili to, by i w ten
sposób go zastraszyć?
cdn.
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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.
Kupię mieszkanie w Łobzie, 2 pokojowe z kuchnią, I piętro lub parter.
Tel. 605 183 806, (091) 397 59 17po 20.00.
Sprzedam kawalerkę w Starogardzie Łobeskim. Tel. 691 668 035
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 duży garaż w Łobzie.
Tel. 604 196 125.
Sprzedam tanio nieruchomość
niezabudowaną użytkowanie z prądem pod działalność przemysłową
ok. 5 ha w Łobzie przy wyjeździe na
Drawsko Pom. Tel. 0880 188 020.
Użytkowanie wieczyste.
Łobez - Sprzedam sklep 134
mkw. (100 mkw. handlowych),
wszystkie media c.o. własne,
działka 350 mkw. ogrodzona.
Cena do uzgodnienia. Tel. do
18.00 - 397 46 85, po 18.00 - 397
43 29.
Sprzedam działkę ogrodniczą - 4
ary, nr 96 przy ul. Wojska Polskiego
w Łobzie. Tel. 397 49 47.

Sprzedam tanio mieszkanie 32
mkw., Budowo. Tel. 604 966 277.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 55 mkw., 3 pokoje, loggia, I
piętro, dostęp do strychu, piwnica,
nowe budownictwo, blisko Biedronki. Tel. 0694-667-941.
Sprzedam kawalerkę w centrum
Szczecina. Cena do uzgodnienia. Wiadomość Gryfice tel. 502
554 935.
Emeryt spkojnego charakteru,
bez nałogów szuka do wynajęcia
mieszkania (parter lub I piętro).
Chętnie u samotnej pani. Oferty
pod numer tel. (071) 389 11 42 (godzina 20.00 - 23.00)
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.

Do wynajęcia lokal o powierzchni
60 mkw. pod działalność gospodarczą. Mirosławiec centrum, tel.
0880-811-663.

Sprzedam Garaż przy ul. Sportowej tel. 384 46 72.

Przyjmę do pracy tapicera meblowego. Praca w Łobzie. Kontakt:
397-58-43 lub 509-697-265.
Poszukuję pracy, długoletni staż
pracy w bankowości. Kontakt tel.
0608 459 088.

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.

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

Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

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.
Sprzedam Ford Tranzit turbodiesel, rocznik 1996, osobowy, stan
dobry, tanio. Tel. 607 310 591.

Kosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931

Sprzedam samochód Mazda 626,
rocznik 1994, 2.0 TD. Stan dobry.
Tel. 604 424 217.

Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
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„Solidna Miot³a” – Dni Karwowa 2005
Pojedynczą gałązkę w brzozowej
miotle z łatwością można złamać. Tak
jak słaba witka – człowiek działający w
pojedynkę zrobi niewiele. Jednak
wszystkie gałązki związane razem
tworzą siłę nie do pokonania. Dopiero
związana z pojedynczych gałązek miotła jest w stanie pozamiatać , tak jak
wspólne działanie wielu ludzi ma moc
zwielokrotnioną.
„Niech mocą naszą będzie w potrzebie wspólne działanie, miotłę solidną ,
dobrze związaną - któż łatwo złamie?”
– motto przyjęte przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa znalazło swych zwolenników podczas
organizacji Dni Karwowa 2005 . Dzięki
zaangażowaniu wielu ludzi i instytucji
udało się z powodzeniem urządzić wielkie święto w malutkiej popegeerowskiej
miejscowości , o której jeszcze niedawno mówiło się jak o dziurze zabitej dechami.
Warsztaty tworzenia ikon , trwające w sierpniu oraz ciężka członków
Stowarzyszenia przy organizacji obchodów Dni Karwowa przyniosły zamierzony efekt.
Udało się zorganizować historyczne spotkanie obecnych i byłych mieszkańców wsi , którzy pod przewodnictwem znawców historii: panów Henryka Musiała, Ludwika Cwynara i Kazimierza Chojnickiego dzielili się wspomnieniami i zdobywali nowe informacje
o historii naszej malutkiej ojczyzny.
Wiadomość, iż były czasy, kiedy to
Łobez w pewnej mierze podlegał pod
Karwowo (!) dosłownie zelektryzowała obecnych, którzy zapragnęli powrotu do tych zdaje się dobrych dla Karwowa czasów…. Spotkanie to było też
okazją do wydania minimonografii
Karwowa. Powstała ona dzięki inspiracji mgr K. Chojnackiego i pracy uczniów
łobeskiego liceum: Agnieszki Głogowskiej i Pawła Michaluka, którzy do
współpracy zaprosili mieszkańców
wsi. Wspólnymi siłami powstało wydanie wiadomości o Karwowie, które w
przyszłości (poszerzone, wzbogacone
o nowe informacje) ma szansę stać się
prawdziwym źródłem informacji historycznej. Na zakończenie sobotniego
spotkania Karwowian przybył wicewojewoda zachodniopomorski, p. Jan
Sylwestrzak z małżonką, pięknym prezentem dla dzieciaków oraz dobrym
słowem do mieszkańców wsi. Zacni
goście wzięli też udział (choć krótko) w
zabawie ludowej.

Dni Karwowa 2005 przypadające
w 750-lecie miejscowości były okazją
do podsumowania wszelkich działań na
rzecz rozwoju naszej miejscowości.
Kilkuletnie aktywne działanie mieszkańców naszej wsi widać od dawna,
czego dowód dali goście, których witaliśmy na IV Festynie Odpustowym:
obecni parlamentarzyści i kandydaci na
posłów oraz przedstawiciele władz samorządowych: p.p. Elżbieta Romero,
Marcin Święcicki, Cecylia Degler, rektor Politechniki Szczecińskiej - Mieczysław Wysiecki, Starosta Powiatu
Łobeskiego – Halina Szymańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobzie
Elżbieta Kobiałka , Burmistrz Łobza –
Marek Romejko, Z-ca Burmistrza
Łobza – Ryszard Sola, Burmistrz Dobrej – Barbara Wilczek, sołtysi i wielu
mieszkańców powiatu łobeskiego.
Oprócz dobrze pojętej promocji tej
wiejskiej miejscowości udało się zarobić
pierwsze wcale niemałe pieniądze na
fundusz rozwoju Karwowa. Warto podkreślić, że było to możliwe tylko i wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu,
rzeczowemu i organizacyjnemu sprzyjających firm, instytucji i osób fizycznych. Słowa serdecznych podziękowań
dla sponsorów należą się następującym
Wielkim Przyjaciołom Karwowa: Wicewojewoda Zachodniopomorski – p. Jan
Sylwestrzak, Starostwo Powiatowe w
Łobzie, Rada Miejska i Urząd Miejski w
Łobzie, Urząd Miejski i CAS w Dobrej,
Komitet Wyborczy demokraci.pl, p. Jan
Piotrowski - Przytoń, Marek Buksa,T.G.
Bieńkowscy, ks. Krzysztof Pokorski,

PCPR Łobez, Łobeska Fundacja Pomocy
Dzieciom- Święto Radości, Studio „R” p.
A.G. Ignatowicz, ŚDS Łobez, PROVIMI
- Łobez, DPS Resko, TOMEX - Radowo
Małe, AVON, Łob. Centrum Turystyki, p.
Tadeusz Bas, p. Stanisław Pizoń –Karwowo, NOWAMYL - Łobez, p. M.A.Kotwiccy, p. Leszek Kogut – Karwowo, p.
B. J. Zareccy, „Szkolbiur” Łobez, PWiK
Łobez , p. N.T. Szuba, p. J. A. Malinkiewicz –Karwowo.
Ośmieleni tym „pospolitym rusze-

niem” na rzecz naszej wsi - postaramy
się , żeby okazana pomoc przełożyła się
na pomyślne zmiany w naszej miejscowości. Wierzymy , że organizowane
wspólnym wysiłkiem zadanie było
godne Państwa zaangażowania. Mamy
też nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Z podziękowaniem – Bożena Zarecka - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Przyjaciół Karwowa.
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V liga
Korona Stuchowo - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 1:3, Zorza Dobrzany - Mieszko
Mieszkowice 1:1, Vineta Wolin - Polonia Płoty 1:2, Kluczevia Stargard - Stal Szczecin 0:0,
Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard 0:0,
Iskra Banie - Sokół Pyrzyce 0:1, Kłos Pełczyce - Dąb Dębno 0:2, Fagus Kołbacz Radovia Radowo Małe 4:0.
1. Mieszko Mieszkowice
13 14-3
2. Polonia Płoty
13 14-5
3. Sokół Pyrzyce
12 13-6
4. Kluczevia Stargard
9 10-4
5. Stal Szczecin
9 13-8
6. Fagus Kołbacz
9 14-11
7. Zorza Dobrzany
8 10-8
8. Kłos Pełczyce
8 7-5
9. Hutnik EKO TRAS Szczecin 7 7-7
10. Vineta Wolin
7 6-9
11. Dąb Dębno
6 5-4
12. Radovia Radowo Małe
5 6-8
13. Sparta Gryfice
33-10
14. Pomorzanin Nowogard
1 6-16
15. Korona Stuchowo
0 5-17
16. Iskra Banie
0 2-14

Klasa okrêgowa
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Masovia Maszewo 0:0, Orkan Suchań - Sarmata Dobra 1:1,
KP Police II - Mewa Resko 0:0, Światowid
Łobez - Rybak Trzebież 3:0, Świt Szczecin
- Iskra Golczewo 13:0, Vineta II Wolin
Wicher Brojce 2:3, Vielgovia Szczecin - Piast
Chociwel 0:1, Sparta Węgorzyno - Promień
Mosty 1:1.
1. KP Police II
13 20-3
2. Sparta Węgorzyno
13 8-3
3. Piast Chociwel
11 10-5
4. Świt Szczecin
9 21-5
5. Sarmata Dobra
8 10-6
6. Vielgovia Szczecin
8 8-6
7. Dąbrovia Stara Dąbrowa
7 6-5
8. Promień Mosty
7 9-10
9. Wicher Brojce
6 6-10
10. Orkan Suchań
6 6-8
11. Światowid Łobez
6 11-13
12. Mewa Resko
6 6-6
13. Masovia Maszewo
4 4-4
14. Rybak Trzebież
4 8-17
15. Iskra Golczewo
1 7-30
16. Vineta II Wolin
0 6-15

Granie w planie

10 wrzesieñ - sobota
16.00 Rybak Trzebież - Sparta Węgorzyno;
17:00 Mewa Resko - Światowid Łobez; 16:00
Wicher Brojce
- Vielgovia Szczecin;
17:00 Sarmata Dobra - Vineta II Wolin; 16.00
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Orkan Suchań;
11 wrzesień 2005 r. - niedziela 16:00 Masovia Maszewo - Iskra Golczewo, 16:00 Promień Mosty - Świt Szczecin; 16:00 Piast
Chociwel - KP Police II.

Juniorzy
Sparta Węgorzyno – Promień
Mosty 2:1 (0:0)
Sparta: Kufel – Grzegorz Kabelis,
Zelmanowski, Kopania, Pokrywka,
Szubert D., Wojciechowicz, Wojtala,
Konieczny, Bidny, Krzemiński, Gurazda, Kowalczyk, Nieradka. Trener
Krzysztof Gwóźdź.
Bramki: Pokrywka i Szubert.
Mecz wyrównany, ale wygrany,
w przeciwieństwie do starszych kolegów. Kto strzela bramki, ten wygrywa. Wtedy mówi się, że wygrany
miał więcej szczęścia. (r)

SPORT

CIU£AJ¥ PUNKTY
„ORKAN” Suchañ – “SARMATA” Dobra 1:1 (1:0)
Sarmata: Zapałowski, Jaszczuk,
Mioduszewski, K.Sadłowski, Dorsz,
Kieruzel, Olechnowicz, D.Sadłowski Pacelt, Goszczurny, Padziński
oraz Kamiński, Mikołowski, Jarota,
Kruk.
Bramka: ’88 Emil Kamiński
Trener: Tomasz Surma
Niedzielny mecz pomiędzy „Orkanem”Suchań a „Sarmatą” Dobra
można zaliczyć do tzw. „dziwnych
meczów”
Był to „dziwny mecz” dlatego, że
zawodnicy Orkana przez całe spo-

tkanie oddali tylko jeden celny strzał
w światło bramki Sarmaty. Było to w
przedłużonym czasie gry pierwszej
połowy, kiedy to zawodnik gospodarzy pięknym strzałem z około 18m.
w samo okienko bramki Sarmaty nie
dał żadnych szans Zapałowskiemu.
Dla porównania zawodnicy Sarmaty zarówno w pierwszej jak i w drugiej połowie mieli co najmniej kilka
sytuacji do strzelenia bramki. Tylko w
58 min. zawodnicy sarmaty: Kieruzel
i Mioduszewski strzałami głową dwukrotnie trafiali w poprzeczkę bramki
Orkana. W całym meczu chyba wszy-

tygodnik łobeski 6.09.2005 r.
scy zawodnicy Sarmaty próbowali
zdobyć bramkę a najleprze sytuacje
marnowali kolejno: Padziński, Goszczurny, Kieruzel, Olechnowicz, Jaszczuk, Mioduszewski, Kamiński. Wyrównującą bramkę dla Sarmaty na
dwie minuty przed końcem meczu po
podaniu Olechnowicza zdobył z
trzech metrów najmłodszy na boisku
Emil Kamiński.
Analizując pierwsze pięć spotkań Sarmaty można stwierdzić, że
drużyna gra poprawnie w defensywie ale zdobywa za mało bramek w
stosunku do wypracowanych sytuacji bramkowych. Następny mecz
Sarmata zagra na własnym boisku z
Vinetą II Wolin.
Juniorzy Sarmaty mimo prowadzenia 2:0 przegrali swój mecz z Orkanem 2:4.

Przez chwilê byli liderem
SPARTA Wêgorzyno – PROMIEÑ Mosty 1:1 (1:0)
Sparta: Noryca – Tondrik, Raj,
Nadkierniczni: Artur, Zbigniew, Dariusz, Krzysztof, Andrzej (65’ Andrusieczko), Nowak, Kazimierczak i
Romańczyk (46’ Karol Szubert) oraz
Lewiński, Gomulski, Majchrzak, Jaźwiński. Trener Ryszard Jamroży.
Bramka: 26’ Kazimierczak.
Prawdopodobnie upał sprawił,
że pierwsza połowa meczu rozgrywana była ospale przez obie drużyny. Kibiców ożywiła w 26 min. bramka strzelona przez Kazimierczaka.
Akcję rozpoczął Raj, który po podciągnięciu piłki dograł ją do Romańczyka. Ten zwodem minął obrońcę i

huknął z 20 metrów. Zaskoczony
bramkarz zdołał ją tylko wybić przed
siebie, ale wprost pod nogi stojącego na 8 metrze Kazimierczaka. Temu
nie pozostało nic innego, jak wbić
piłkę do siatki.
Po przerwie, zapewne po dopingu trenera Jamrożego, Sparta przystąpiła do szturmu, zdecydowanie
przeważając w tej połówce. Jednak to
nie ona zjadła krem z tego tortu. W tej
połowie z bramki i punktu cieszyli się
goście. W 83 min. Przemek Noryca
popełnia fatalny błąd. Krzyczy do
Tondrika, że lecąca piłka jest jego.
Ten więc zostawia mu ją, ale Przemek

Remis szczêœliwy Kibice – wracajcie
bardziej dla KP? na Siewn¹
KP II Police – MEWA Resko 0:0
Mewa: Ram – Kęsy, Kot, Pawłowski M. (75’ Zgnilec), Wojtowicz, Pawłowski A. (80’ Waldon),
Wasiak, Jędrzejczak, Kulik,
Gradus, Błaszczyk (60’ Harasiemowicz). Trener Dariusz Kęsy.
Mewa pojechała w paszczę lwa
– na boisko obecnego lidera tabeli w roli chłopca do bicia. Wywiozła punkt, a mogła i trzy, gdyż to
reszczanie mieli więcej okazji do
strzelenia bramek. KP zagrał słabo
i musiał posiłkować się zawodnikami z pierwszej drużyny, ale i to
nie pomogło. Swoje „setki” zmarnowali Kot, Harasiemowicz i
Błaszczyk, więc to policzanie
mogą mówić o szczęściu. Na razie
Mewa ciuła punkt po punkcie.
Teraz mecz derbowy w Resku ze
Światowidem, w sobotę o godz.
17.00. (r)

ŚWIATOWID Łobez – RYBAK
Trzebież 3:0 (1:0)
Światowid: Hnat – Sagan, Pudełko, Mosiądz, Kulczyński, Samal,
Tober (82’ Łań), Jendrysiak (75’
Sikora), Brona, Śniadek, Mielniczek. Trener Mariusz Włodarz.
Bramki: Śniadek i Mielniczek – 2.
Światowid zaczął strzelać bramki
i wygrywać mecze, co może być
zwiastunem przełamania złej passy
na początku rozgrywek. Jest to na
pewno zasługą dwóch strzelców –
Śniadka i Mielniczka, ale przy nich
cały zespół może poczuć się pewnej.
W tym meczu padły bramki po
pięknych akcjach i dryblingach napastników, co powinno zachęcić kibiców do odwiedzenia boiska przy
ul. Siewnej. Pomimo braku Urbańskiego, Kacprzaka i Obolewicza zespół poradził sobie z Rybakiem, nie
tracąc bramki, co świadczy o dużym
potencjale wszystkich zawodników
w szerokiej kadrze. Teraz sprawdzian z Mewą w Resku, w sobotę o
godz. 17.00. (r)

chyba trochę zaskoczony tym faktem przepuszcza ją i prezent dostaje
napastnik Promienia, który wbija
piłkę do pustej bramki. Po remisie
lidera KP II Police z Mewą Resko,
Sparta prowadząc przez 83 minuty
była liderem. Gdyby dowiozła wynik
do końca, wyprzedziła by policzan.
Remis nie zmienia ich miejsca w tabeli. Nadal zajmują drugą pozycję, chociaż po piętach zaczynają im deptać
Piast Chociwel i Świt Szczecin, który
wygrał aż 13:0. W sobotę o godz. 16.
Sparta jedzie do Trzebieży na mecz z
Rybakiem. Liczymy na 3 punkty.
KAR

B³êdy i
prezenty
FAGUS Kołbacz – RADOVIA
Radowo Małe 4:0 (2:0)
Radovia: Stosio (70’ Marcin Libiszewski) – Liptak, Kmieć, Popiela (60’ Krzysztof Janik), Drożdżewski, Samal, Tomaszkiewicz M., Tomaszkiewicz Ł., Pilichowski, Bednarek, Kliś. Trener Wojtek Krakus.
Słaba gra i bolesny wynik – tyle
można powiedzieć o tym meczu. Fagus umiejętnie grał z kontry, zaś
Radovia nieumiejętnie na to pozwalała tracąc piłki w sposób wręcz dziecinny, dając po prostu Fagusowi
prezenty. Słabo zagrał Stosio, nerwowo Marcin Tomaszkiewicz, który
osłabił zespół schodząc z boiska po
dwóch żółtych kartkach. Trzeba
szybko o tym meczu zapomnieć.
Teraz okazja na zdobycie punktów w
domu. Do Radowa przyjeżdża Sparta Gryfice. Mecz w sobotę o 16.00. (r)
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Wybrano komisje do wyborów parlamentarnych
Są już zaakceptowane składy
komisji wyborczych, które będą obsługiwać wybory parlamentarne w
dniu 25 września. Członków do komisji desygnowały te komitety wyborcze, które zgłosiły kandydatów na
posłów i senatorów. Kandydaci
zgłaszani do komisji nie muszą być
członkami tych partii. Obowiązkowo
jedno miejsce w każdej komisji przypadało przedstawicielowi urzędu
lub instytucji, w której mieści się
siedziba komisji.
Jeżeli chodzi o desygnowanie
członków do komisji, to najlepiej
zorganizowała się Polska Partia Pracy, która – o dziwo – jest mało znana
i nie ma w terenie struktur partyjnych. Jednak obsadziła wszystkie
komisje. Zadziwiająca jest również
popularność Polskiej Partii Narodowej w gminie Resko, gdzie obsadziła

swoimi kandydatami wszystkie komisje, ale w innych gminach powiatu
ani jednej.
Jedynie w Łobzie komitetów
było więcej, niż miejsc w komisjach
i w tym przypadku odbyło się losowanie. Teraz pozostaje szkolenie i
rzetelna obsługa wyborów. Wszak
każdy za tę pracę otrzyma dietę w
wysokości około 130 złotych. KAR
Przy członkach komisji w nawiasach podano skróty partii, które ich
desygnowały.
(PPP) – Polska Partia Pracy; (PD)
– Partia Demokratyczna demokraci.pl; (SLD) – Sojusz Lewicy Demokratycznej; (PO) – Platforma Obywatelska; (PiS) – Prawo i Sprawiedliwość; (PPN) – Polska Partia Narodowa; (PSL) – Polskie Stronnictwo Ludowe; (SDPL) – Socjaldemokracja

Sekretarz urzêdu w £obzie Ireneusz Kabat zaprosi³
do losowania przedstawicieli komitetów wyborczych.
Polska; (LPR) – Liga Polskich Rodzin; (Samoobrona) – Samoobrona
RP; (I RP) – Inicjatywa RP; Centrum;

(KWW Zychowicza) - Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Zychowicza; (UM) - urząd miejski.

Składy obwodowych komisji wyborczych w Łobzie w wyborach do Sejmu i do Senatu RP
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w
Łobzie z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Spokojna 4
1. Krystyna Borcz (Samoobrona)
2. Jakub Zieniuk (PD)
3. Jadwiga Berent (SDPL)
4. Paweł Marek (PSL)
5. Katarzyna Mozolewska (PiS)
6. Monika Lau (PO)
7. Katarzyna Szłapak (PPP)
8. Mariola Łowkiet (Inicjatywa RP)
9. Kinga Roszak (SLD)
10. Jerzy Stępniak (Centrum)
11. Olga Radziwanowska (UM)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w
Łobzie z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Bema 6
1. Kazimierz Skrobiński (Samoobrona)
2. Elżbieta Smolska (SDPL)
3. Barbara Kluczyńska (PiS)
4. Zofia Krupa (PO)
5. Aleksandra Gruza (PPP)
6. Zbigniew Łowkiet (Inicjatywa RP)
7. Artur Jarosław Galczak (SLD)
8. Barbara Budrewicz (LPR)
9. Ewa Ćwikła (KWW Zychowicza)
10. Lucyna Stępniak (Centrum)
11. Mirosław Sola (Urząd Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w
Łobzie z siedzibą w Zespole Szkół
Gimnazjalnych, ul. Kościuszki 17
1. Katarzyna Szulc (Samoobrona)
2. Małgorzata Zieniuk (PD)
3. Dariusz Braun (SDPL)
4. Tadeusz Brzeziński (PSL)
5. Agnieszka Wesołowska (PiS)
6. Małgorzata Fedro (Inicjatywa RP)
7. Danuta Galczak (SLD)
8. Agnieszka Mrozowska –Taracińska (LPR)
9. Marek Krzywański (KWW Zychowicza)

10. Wanda Siemaszko (Centrum)
11. Dagmara Skwara (Urząd Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w
Łobzie z siedzibą w Łobeskim Domu
Kultury, ul. Niepodległości 52
1. Marcel Świercz (Samoobrona)
2. Damian Dawidowski (PD)
3. Danuta Braun (SDPL)
4. Józef Andrzej Felich (PSL)
5. Beata Pałgan (PiS)
6. Henryk Musiał (PO)
7. Krzysztof Pacholski (PPP)
8. Patryk Popielarczyk (LPR)
9. Roman Muszyński KWW Zychowicza)
10. Barbara Pędziwiatr (Centrum)
11. Małgorzata Muszyńska – Rudzka (Urząd Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 5 w Łobzie z
siedzibą w Łobeskim Centrum Turystyki, ul. Konopnickiej 42
1. Marta Pilecka (Samoobrona)
2. Krzysztof Zieniuk (PD)
3. Joanna Kardaś (SDPL)
4. Jan Adamów (PSL)
5. Ireneusz Kamaszko (PiS)
6. Monika Kulik (PO)
7. Agnieszka Bryja (PPP)
8. Dorota Siemaszko (Inicjatywa RP)
9. Bożena Pacholska (SLD)
10. Ireneusz Siemaszko (Centrum)
11. Piotr Dynowski (Urząd Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 6 w Łobzie z
siedzibą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Łobzie, Biuro Powiatu Łobeskiego, plac Spółdzielców 2
1. Teresa Michalik (Samoobrona)
2. Ewa Chruściel (PD)
3. Magdalena Kowalec (SDPL)

4. Włodzimierz Buczkowski (PSL)
5. Katarzyna Szuraj (PiS)
6. Jolanta Kutera (PO)
7. Paweł Tuligłowicz (PPP)
8. Marek Kordyl (SLD)
9. Danuta Wierudzka (LPR)
10. Jacek Górski (KWW Zychowicza)
11. Piotr Blumensztajn (Urząd Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 7 w Łobzie z
siedzibą w Środowiskowym Domu
Samopomocy, ul. Sawickiej 31
1. Urszula Macińska (Samoobrona)
2. Aneta Konstanta – Dajnowska
(PD)
3. Krzysztof Hayder (SDPL)
4.Marian Misiewicz (PSL)
5. Władysław Radziwanowski (PPP)
6. Alicja Humeniuk (Inicjatywa RP)
7. Monika Serweta (SLD)
8. Zbigniew Bromberger (LPR)
9. Daniel Dąbal (KWW Zychowicza)
10. Stanisław Klupa (Centrum)
11. Jolanta Markowska (Urząd Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 8 w Dalnie z
siedzibą w Spółdzielni Mieszkaniowej Nadzieja
1. Leszek Radziwanowski (Samoobrona)
2. Zdzisław Szklarski (SDPL)
3. Zbigniew Kwiatkowski (PSL)
4. Beata Pulkowska (PiS)
5. Piotr Tokarski (PO)
6. Maria Żuk (PPP)
7. Maria Zdzieszyńska (SLD)
8. Leokadia Cieśla (LPR)
9. Maciej Dąbal (KWW Zychowicza)
10. Monika Duszyńska (Centrum)
11. Jan Ceholnyk (Urząd Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w
Bełcznie z siedzibą w Szkole Podstawowej

1. Sebastian Tomczak (SDPL)
2. Ignacy Majchrowicz (PSL)
3. Katarzyna Bobko (PiS)
4. Katarzyna Wijatyk (PO)
5. Aleksandra Turbak (PPP)
6. Zofia Skólmowska (Inicjatywa RP)
7. Zenobia Sołtysiak (SLD)
8. Antoni Moroz (LPR)
9. Joanna Lipska (KWW Zychowicza)
10. Anna Marek (Centrum)
11. Lucyna Wierudzka (Urząd Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 10 w Zajezierzu z siedzibą w świetlicy wiejskiej, Zajezierze 34
1.Elżbieta Pilecka (Samoobrona)
2. Mariola Szczepańska (SDPL)
3.Krystyna Wyszyńska – Wydmuch (PSL)
4. Wojciech Skoniecki (PiS)
5. Sebastian Stepasik (PPP)
6. Henryk Sładkiewicz (Inicjatywa RP)
7. Katarzyna Kwaśna (SLD)
8. Andrzej Tarnicki (LPR)
9. Dariusz Górski (KWW Zychowicza)
10. Jakub Wojtowicz (Centrum)
11. Małgorzata Różańska (Urząd
Miejski)
SKŁAD OSOBOWY Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 11 w Suliszewicach z siedzibą w świetlicy
wiejskiej
1. Monika Kamińska (Samoobrona)
2. Małgorzata Wątroba (PD)
3. Waldemar Mężyński (SDPL)
4. Kamila Mosiądz (PiS)
5. Michał Rokosz (PO)
6. Janina Osińska (PPP)
7. Ewa Ilgiewicz (Inicjatywa RP)
8. Anna Pereczkowska (SLD)
9. Leszek Sirecki (LPR)
10. Piotr Andryszak (Centrum)
11. Krystyna Osińska (Urząd Miejski)
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OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE RESKO
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
w Resku (Zespół Szkół)
1.ZnamierowskaRozalia(Samoobrona)
2. Porębska Ludmiła (PPP)
3. Łabas Paweł (PPN)
4. Mieczaniec Izabela (PD)
5. Madej Czesława (SLD)
6. Grad Bogumiła (PO)
7. Kowal Andrzej (PiS)
8. Czaban Mirosława (KWW Zychowicza)
9. Wlaź Sylwester (PSL)
10. Kęsy Katarzyna (SDPL)
11. Jaworska Kamila (Urząd Miejski)
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
w Resku (Biblioteka)
1. Chochla Tomasz (Samoobrona)
2. Jaworska Joanna (PPP)
3. Wasiak Irena (PPN)
4. Wójcik Alicja (PD)
5. Basowska Barbara (SLD)
6. Kurzawińska Hanka (PO)
7. Sanocka Janina (PiS)
8. Romańczuk Elżbieta (KWW Zychowicza)

9. Szurgut Tadeusz (PSL)
10.Nowakowska Natalia (SDPL)
11.Mielcarek Danuta (Urząd Miejski)
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
w Łosośnicy
1. Kosowska Czesława (Samoobrona)
2. Kowalski Edward (PPP)
3. Wasiak Ewa Henryka (PPN)
4. Kurdziel Wioletta (PD)
5. Szumna Alicja (SLD)
6. Sokalska-Łabas Jadwiga (PO)
7. Wójtowicz Zuzanna (PiS)
8. Szymankowska Stanisława
(KWW Zychowicza)
9. Żurawska Monika (PSL)
10. Olszewski Wojciech (SDPL)
11. Tichanów Alicja (Urząd Miejski)
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
w Łabuniu Wielkim
1. Grygiel Łukasz (Samoobrona)
2. Wróblewska Renata (PPP)
3. Jagodzińska Arleta (PPN)
4. Sołonyna Anna (PD)
5. Matwijczak Ewa (SLD)
6. Siełacz Jolanta (PO)

7. Buczek Joanna (PiS)
8. But Gabriela (KWW Zychowicza)
9. Sidłowski Emilian (PSL)
10. Dobkowska Anna (SDPL)
11. Bujnowska Barbara (Urząd
Miejski)
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
w Starogardzie
1. Maczulski Grzegorz (Samoobrona)
2. Dzieżak Urszula (PPP)
3. Wasiak Ewa Maria (PPN)
4. Gajewska Maria (PD)
5. Bielecka Jahnz Lidia (SLD)
6. Grankowska Anna (PO)
7. Wójtowicz Jolanta (PiS)
8. Gut Milena (KWW Zychowicza)
9. Soroczyński Łukasz (PSL)
10. Nowak Jan (SDPL)
11. Romańczuk Daria (Urząd Miejski)
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
w Resku (DPS)
1. Sterczewska Anna (Samoobrona)
2. Barciuk Teresa (PPP)
3. Porębski Rafał (PPN)
4. Kurszewska Anna (PD)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE DOBRA
W gminie Dobra są trzy Obwodowe Komisje Wyborcze (OKW). W
komisjach zasiada po 10 członków; 9
wskazanych przez komitety wyborcze i jeden przez Urząd Miejski. W
nawiasach podano miejsce zamieszkania i komitet, który desygnował
kandydata do komisji. Nazwy komitetów wyborczych podano w przypisach.
OKW nr 1 w Dobrej, Szkoła Podstawowa przy ul. Mieszczańskiej.

Małgorzata Osuchowska (Samoobrona), Anna Hebda (PiS), Ewa
Przyborowska (PPP), Anna Olender
(PSL), Zdzisław Dolny (SLD), Marta
Wysocka (KWW Zbigniewa Zychowicza), Halina Borkowska (PD),
Bogumiła Nikifor (PO), Jadwiga Soborska (SdPl), Małgorzata Kłos
(Urząd Miejski). Wszyscy są mieszkańcami Dobrej.
OKW nr 2, Urząd Miejski w Dobrej.

Anna Albiniak (Wojtaszyce, Samoobrona), Krzysztof Wasilewicz
(Bienice Kolonia, PiS), Krystyna
Gizewska (Dobra, PPP), Lidia Gromadzka (Tucze, PSL), Adela Rucińska (Dobra, SLD), Kazimierz Łojek
(Dobropole, KWW Z. Zychowicza),
Teresa Skrzyniarz (Bienice Kolonia,
PD), Edward Stanisławczyk (Dobra,
PO), Edyta Storta (Bienice Kolonia,
SdPl), Krystyna Drapikowska (Grzęzno, Urząd Miejski).

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE RADOWO MA£E

Obwód Nr l RADOWO MAŁE Zespół Szkól Publicznych
1. Kłosowiak Beata (Samoobrona)
2. Wiśniewska Grażyna (SDPL)
3. Iwan Izabela (PSL)
4. Ciechańska Jadwiga (SLD)
5. Chatłas Tomasz (PPP)
6. Tchurz Alina (PO)
7. Raczyńska Elżbieta (PiS)
8. Staszak Eligiusz (PD)

9. Wojnarowska Bogusława (LPR)
10. Bławzdziewicz - Zabłotnyj Elżbieta (Urząd Gminy)
Obwód Nr 2 ROGOWO - Budynek
po byłej Szkole
1. Taborska Marzanna (Samoobrona)
2. Borowiec Grażyna (SDPL)
3. Sidor Zbigniew (PD)
4. Podworska Bogusława
5. Szczesiak Edyta (SLD)

6. Podgórska Henryka (PPP)
7. Brzezińska Bożena (PO)
8. Lorent Iwona (PiS)
9. Fecak Katarzyna (LPR)
10. Sulej Monika (Urząd Gminy)
Obwód Nr 3 RADOWO WIELKIE Ośrodek Rehabilitacyino - Edukacyino - Wychowawczy
1. Tomaszkiewicz Marcin (Samoobrona)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE WÊGORZYNO

5. Brzeziński Zdzisław (SLD)
6. Jacewicz Wiesława (PO)
7. Borowik Izabela (PiS)
8. Śliżewski Benedykt (KWW Zychowicza)
9. Beńka Krzysztof (PSL)
10. Górska Elżbieta (SDPL)
11. Drabina Genowefa (pracownik
DPS)
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
w Resku (Szpital)
1. Znamierowski Romuald (Samoobrona)
2. Latocha Maria (PPP)
3. Roszyk Wiesława (PPN)
4. Marcinkowska Magda (PD)
5. Słota Wiesław (SLD)
6. Poniecka Danuta (PO)
7. Leszczyńska Renata (PiS)
8. Moszczyńska Danuta (KWW
Zychowicza)
9. Wyhadańczuk Ewa (PSL)
10. Nowak Agnieszka (SDPL)
11. Barcikowska Stanisława
(Szpital)
OKW nr 3, Szkoła Podstawowa
w Wojtaszycach.
Elżbieta Albiniak (Wojtaszyce,
Samoobrona), Aneta Kułak (Bienice
Kolonia, PiS), Wojciech Kułak (Bienice Kolonia, PPP), Józef Kacprzecki
(Wojtaszyce, PSL), Bogumiła Marut
(Wojtaszyce, SLD), Zdzisława Madajczyk (Dobropole, KWW Z. Zychowicza), Dorota Grzywacz (Dobra,
PD), Marta Wilczańska (Dobra, PO),
Bożena Dziapa (Krzemienna, SdPl),
Mariola Skibiszewska (Grzęzno,
Urząd Miejski).

2. Michalik Danuta (SDPL)
3. Budzyńska Sylwia (PD)
4. Baumgardt Aleksandra (PSL)
5. Budzyńska Małgorzata (SLD)
6. Budowicz Marcin (PPP)
7. Domański Tomasz (PO)
8. Limanowska Krystyna (PiS)
9. Król Halina (LPR)
10. Kopaczewska Bożena (Urząd
Gminy)
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BÊDZIE GASI£
(ŁOBEZ) W okresie od 05 sierpnia do 09 sierpnia w Łobzie przy
Waryńskiego na terenie stacji paliw
LOTOS, nieustalony sprawca dokonał włamania do samochodu Jelcz,
przez wyłamanie zamka w drzwiach
od strony kierowcy i skradł 2 szt.
gaśnic, skrzynki ARD w wyposażeniem, łącznej wartości 1000 zł. na
szkodę LL-OIL Sp. z o.o.

CHCIELI PRACOWAÆ

(RESKO) W dniu 11 lipca w Resku, dokonano wpłaty pieniędzy na
konto Łukasza P. (zam. Bydgoszcz)
który obiecując pośrednictwo w załatwieniu pracy na terenie Niemiec,
doprowadził do niekorzystnego rozporządzeniem swoim mieniem Sławomira K. (zam. P., gm. Resko) i Piotra R.
lat 30 (zam. R., gm. Resko), którzy
wpłacili na rzecz Łukasza P. po 260 zł.

SKRÊCI£ W LEWO

(ŁOBEZ - BEŁCZNA) W dn. 2
września około godz. 16. 00 na trasie
Łobez - Bełczna kierujący rowerem
Patryk G. zam. Poradz bez zasygnalizowania nagle skręcił w lewo, w
wyniku czego został potrącony
przez samochód Mitsubishi Pajero
kierowany przez Henryka K. zam.
Drawsko Pom. Rowerzysta doznał
licznych otarć naskórka. Po opatrzeniu w Szpitalu w Drawsku Pom. został zwolniony do domu.

ZAWINI£¥ STUDZIENKA

(ŁOBEZ) W dniu 2 września
około godz. 17. 30 w Łobzie na ul.
Orzeszkowej Teresa Z. (zam. Łobez)
kierująca samochodem osobowym
Seat najechała na wystającą studzienkę kanalizacyjną, w wyniku
czego uszkodzeniu uległ układ wydechowy w samochodzie.

BO BY£ ZA SZEROKI

(WINNIKI) 2 września o godz.
5.45 w Winnikach, na drodze K-20,
kierujący samochodem ciężarowym
marki Jelcz Henryk K. (zam. Szczecinek) w celu uniknięcia zderzenia z
samochodem ciężarowym do przewozu drewna zjechał na pobocze, w
wyniku czego pojazd osunął się z
nasypu i przewrócił na prawy bok.

STRACI£A ROWER

(ŁOBEZ) 3 września o godz.
13.00 w Łobzie przy ul. O. Stalingradu nieustalony sprawca dokonał
kradzieży roweru górskiego marki
BEST zaparkowanego na parkingu
przed sklepem NETTO w Łobzie, o
wartości 500,00 zł, czym działał na
szkodę Lucyny P. (zam. Radowo
Małe).

DZICZYZNA

(ŁOBEZ – WĘGORZYNO) 3
września o godz. 21.55. Sławomir Sz.,
zam. Węgorzyno, kierując samochodem marki Opel Vektra, na drodze
151, na odcinku Łobez - Węgorzyno
(za Świętoborcem ), uderzył w dzika,
który nagle wybiegł z pobocza pod
kierowany przez w/w samochód.
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NAPROMILOWANI
ZAJECHA£ DROGÊ
(DOBROPOLE – DOBRA) 3
września o godz. 11.30. na drodze
Dobropole - Dobra, kierujący samochodem marki Nissan, Ireneusz W.,
zam. Gryfice, wykonując manewr
skrętu w lewo, zajechał drogę samochodowi Mercedes, kierowanemu
przez Józefa Sz. zam. Dobra.

STRACILI SASZETKÊ

W okresie 24 sierpnia godz. 15.
00 – 3 września godz. 20. 30 nieustalony sprawca w nie ustalony sposób, w nieustalonym miejscu, z samochodu osobowego Ford zabrał w
celu przywłaszczenia saszetkę z zawartością dwóch paszportów Stanisław i Arkadiusz M. (zam. Łobez),
oraz książeczki oszczędnościowej
niemieckiego banku .

UDERZY£ BEZ POWODU

(RESKO) W dniu 4 września
około godz. 1, 30 w Resku przy ul.
Sucharskiego Jarosław B. zam. Resko bez powodu pięścią uderzył w
twarz Grzegorza Cz. zam. Resko powodując złamanie kości nosa z przemieszczeniem , które to obrażenia
naruszyły prawidłowe funkcjonowanie organizmu powyżej dni siedmiu.

TANKOWALI I UCIEKLI

(WĘGORZYNO) W dniu 4 września około godz. 15. 50 w Węgorzynie przy ul. Podgórnej pod dystrybutor stacji paliw Orlen podjechał
samochód osobowy Audii Cabrio
koloru czerwonego, jeden z pasażerów zatankował do zbiornika 54 litry
etyliny 95 wartości 240 złotych , a
następnie nie płacąc odjechali w kierunku miasta. Tablice rej. zostały
wcześniej skradzione na terenie Ińska od samochodu VW Golf stanowiącego własność Sebastiana Sz.

WYBI£ SZYBÊ

W. dn. 29 sierpnia w godz. 18. 00
– 20. 00 w Łobzie przy ul. Niepodległości w oknie sklepu odzieżowego
nieustalony sprawca dokonał wybi-

cia szyby w oknie wystawowym
powodując straty w kwocie 250 złotych na szkodę Janusza K. (zam. Ł.,
gm. Łobez).

ŒWINIOKRAD

(TUCZE) W miejscowości Tucze
w Nocy z 24 na 25 sierpnia z niezabezpieczonej chlewni nieustalony
sprawca dokonał kradzieży 3 szt. prosiąt łącznej wartości 165 zł oraz w
nocy z 28/29 sierpnia nieustalony
sprawca z tej samej chlewni dokonał
kradzieży 4 szt. prosiąt łącznej wartości 220 zł. Obu kradzieży dokonano na
szkodę Elżbiety Ch. zam. Tucze.

ZAHACZY£

(RUNOWO) 29.08.2005r. około
godz. 19. 30 w Runowie gm. Węgorzyno. Robert R. zam. R., gm. Węgorzyno kierujący ciągnikiem rolniczym z podwieszonym opryskiwaczem, zahaczył auto, w wyniku czego spowodował wgniecenie pokrywy bagażnika i prawego błotnika na
szkodę Krystyny K. (zam. R., pow.
łobeski).

ROZKWASI£ MU NOS

(ŁOBEZ) 28. 08. 2005r. w godz.
20. 30 – 21. 00 przy ul. Świętoborzec
w Łobzie Ryszard K. lat 40 (zam. Ł.,
gm. Łobez) w trakcie awantury kilkakrotnie pięścią uderzył w twarz Ryszarda N. lat 39 (zam. Ł., gm. Łobez)
powodując obrzęk grzbietu nosa,
boleści uciskowej i rozchwiania zębów 22i 23, obrzęk wargi górnej, sińca
wargi górnej, rany tłuczonej wargi
górnej. Obrażenia naruszyły prawidłowe funkcjonowanie organizmu
nieznacznie powyżej dni siedmiu.

UDERZY£

(RESKO) 31. 08. 2005r. około
godz. 9. 45 w Resku przy ul. Polnej
Dariusz W. zam. R., gm. wyjeżdżając
z parkingu sam. osobowym Opel
Omega, uderzył w stojący sam. osobowy Peugeot 306, należący do
Daniela N. (zam. Trzebiatów), w
wyniku czego uszkodzeniu uległ
samochód Peugeot.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOBZIE
ROZWAŻA MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
„DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCHZ JĘZYKIEM ANGIELSKIM”.
SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST DLA OSÓB MAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W OPIECE i PIELĘGNACJI OSÓB STARSZYCH ORAZ
ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM DO PRACY W ANGLII
lub KRAJÓW ANGLOSASKICH.
OSOBY ZAINTERESOWANE SZKOLENIEM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE WNIOSKÓW W PUP W ŁOBZIE, POKÓJ NR 5 A,
BĄDŹ O KONTAKT TELEFONICZNY z Danutą Galczak
– tel.577-70-30 oraz z Filią Urzędu Pracy w Resku – tel. 39-51-309.

(TRZESZCZYNA) W dniu
1września na drodze nr 148 na wysokości skrzyżowania do Trzeszczyny, Wiesław K. (zam. P., gm.
Łobez) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,26
mg/l).
(DOBRA MIESZEWO) W
dniu 1 września o godz. 11.45. na
drodze Dobra-Mieszewo, Jan M.
lat 67 (zam. Z., gm. Węgorzyno),
kierował rowerem będąc w stanie
nietrzeźwości (1,94‰) alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) W dniu 2 września
około godz. 23. 00 w Łobzie na ul.
Kolejowej Marek M. zam. Łobez ul.
H. Sawickiej kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości 0. 32 mg/l . Zatrzymania dokonali sierż. szt. Demko, sierż. Zajner.
(ŁOBEZ) W dniu 3 września o
godz. 19.20. w Łobzie na ul. Woj.
Polskiego, Kazimierz T. lat 44 ( zam.
Łobez) , kierował rowerem będąc w
stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 2,64 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymania
dokonali sierż. szt. Marek Demko i
sierż. Mariusz Zajner.
(RESKO) W dniu 3 września
około godz. 15.40 w Resku na ul.
Chopina, Zenon S. lat 49 (zam.
Szczecin ul. Cegłówka ) kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,44 mg/L) tym samym
naruszył zakaz prowadzenia pojazdów wydany na okres 36 miesięcy
przez Sąd Rejonowy w Łobzie z
dnia 30.01.2003 r. Zatrzymania dokonał sierż. szt. W. Maślak i st. post.
A. Piesiakowski.
(RESKO – SŁOWIKOWO) W
dniu 3 września o godz. 18.20 na
drodze publicznej Resko - Słowikowo, Zygmunt R. lat 52 (zam. Resko)
kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,11 mg/l.)
Zatrzymania dokonał sierż. szt. W.
Maślak i st. post. A. Piesiakowski.
(SOSNOWO) W dniu 3 września o godz. 19.20. w Sosnowie,
Ryszard K. lat 54 ( zam. Sosonowo
, gm. Resko ), kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 2,38 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymania dokonali st. post. Adam
Piesiakowski i sierż. szt. Władysław Maślak.
(DOBRA – TUCZE) W dniu 4
września o godz. 02.45. na drodze
Dobra-Tucze, Erhardt E.lat 58 (
obywatel Danii, zam. Dania ), kierował samochodem marki Toyota,
będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 1,23 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zatrzymania dokonali asp. szt.
Zdzisław Kamiński i st. Post. Sebastian Szyliński.
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W NASTÊPNYM NUMERZE...

ZEGAR
ŒCIENNY

Do¿ynki w Resku

W minioną niedzielę w Resku odbyły się dożynki powiatowe przy licznym
udziale gości z całego powiatu. Za tydzień relacja z dożynek oraz nasza
rozmowa ze starostami dożynek panią Jolantą Bas i Ryszardem Pękalą
oraz rolnikiem i radnym Andrzejem Nowakiem. Oczywiście - o rolnictwie.

Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 34 brzmiało: „Zbieranie plonów”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Maria Szylinowicz (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Tomasz Miłuch (Łobez), Janina
Rachwał (Łobez), Zofia Klimek (Łobez), Agnieszka Turowska (Łobez), Lech Jabłoński (Starogard Łobeski), Małgorzata Wierucka (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Cecylia
Dzwonnik (Łobez), Danuta Sulima (Łobez), Dorota Targosz (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Antonina Kaczmarek z Dobrej. Gratulujemy.
Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 16 września na adres redakcji.
Spośród prawidłowych odpowiedzi nadesłanych przez czytelników wylosujemy
osobę, która wygra zegar ścienny 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
CMYK

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.

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
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