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Kazimierz Rynkiewicz
Wyniki wyborów nie są zaskoczeniem, bo sondaże na bieżąco, w
ciągu całej kadencji pokazują zmiany preferencji wyborczych. W tych
wyborach zaskoczeniem jest frekwencja i ona budzi niepokój komentatorów, którzy ten wynik uznali za
porażkę demokracji. Przy niezwykle
kosztownej i niebywale jak na polskie warunki zmasowanej kampanii
wyborczej około 60 proc. Polaków
zrezygnowało z podstawowej zasady demokracji – wyboru swoich
przedstawicieli, którzy będą przecież zarządzać wspólną – także dla
nieobecnych – przestrzenią społeczną. Teraz pozostaje rozważać,
dlaczego, i czym jest ta bezimienna
masa ludzi, która oddała ową przestrzeń społeczną i polityczną we
władanie innym. Czy to nie jest tak,
że po trosze jakby rezygnowała z wyznawanych wartości, z tego, jak to
życie będzie wyglądało wokół nich,
na jakich zasadach i prawach będzie
urządzane. To rzeczywiście porażka
demokracji, która przecież z nazwy
jest władzą demosu – ludzi.
Gdy to piszę, brakuje jeszcze
wyników, które by pozwoliły stwierdzić, kto i ile zdobył mandatów, kto
zostanie posłem, a kto senatorem.
Ale już teraz potwierdzają się argumenty zwolenników Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,
którzy przeprowadzają gruntowną
krytykę obecnej ordynacji, w niej
upatrując uwiądu demokracji. Znowu posłami zostaną ludzie ze Szczecina i znowu zobaczymy ich dopiero
przed następnymi wyborami, gdy
przyjadą zabiegać o nasze głosy. Do
tak uprawianej polityki można się
bardzo szybko zniechęcić.
Skupienie polityki w dużych miastach powoduje, że prowincja czuje
się niedowartościowana i ożywa na
kilka tygodni przed wyborami. To za
krótki okres, by wykształcić dojrzałe
myślenie polityczne, zbudować
struktury i instytucje do jej uprawiania. By wykształcić, tak jak w biznesie, średnią klasę polityczną; patriotów, zainteresowanych sprawami
publicznymi, szanujących własne
państwo i jego zasady. Wybory okazują skokiem na mandaty, lub – jak to
wielu postrzega – na kasę za tymi
mandatami się kryjącą. Przed wyborami przyjeżdża lider ze Szczecina,
wyszukuje „zająców”, którzy mają
nabijać głosy na listę, z której on
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Obecni dali w³adzê,
nieobecni ostrze¿enie Pobili

Œwidwinianie zrobili zadymê

wejdzie, bo zagwarantował sobie na
niej pierwsze miejsce, otrzymuje te
głosy i znowu na cztery lata znika.
Pojawi się ponownie, jak będzie w
potrzebie. I tak ten chocholi taniec
trwa. Może ludzie mają już tego
dość?
Jak nie ma szans na dojrzewanie
myślenia politycznego, tak i nie objawiają go kandydaci, których kampania sprowadza się do prezentowania własnych zalet, a nie programów.
Wszyscy mówią głównie o swojej
uczciwości, jakby to była jakaś najważniejsza cecha w polityce. Na
próżno w programach kandydatów
znaleźć cokolwiek na temat wizji państwa, jaką chcieliby realizować; jak
to państwo ma funkcjonować, jaki
model demokracji chcieliby wprowadzać lub podtrzymywać. Nie znalazłem w ulotkach nic na temat likwidacji zbędnych instytucji, żadnego
stosunku do powiatów (mają być,
czy nie, i ile), strukturalnego pomysłu na bezrobocie (jak go brakuje
niech świadczą pieniądze przeznaczane na staże w instytucjach mające charakter socjalny, a nie prozatrudnieniowy). Itd. itp.
A uczciwość? Najczęściej kończy się już na wstępie do tej maskarady, gdy dochodzi do obsadzania
komisji wyborczych. Giną w tumulcie głosy, że trzeba dać te miejsca
bezrobotnym; okazuje się, że najczęściej do komisji trafiają całe rodziny,
zresztą już gdzieś zatrudnione. Co tu
więc mówić o programach walki z
bezrobociem.
W okręgach jednomandatowych wybieramy posła, który nas
rzeczywiście reprezentuje. Ostatnio
przyszło mi do głowy, że skoro w
moim jednym okręgu jest 13 mandatów, to znaczy, że mnie reprezentuje
13 posłów. Powinienem więc móc

zagłosować na 13 kandydatów, a
mogę tylko na 1. To znaczy, że pozostali w tym moim okręgu mnie nie
reprezentują? Jeżeli nie, to co w tym
moim okręgu robią? Od takich pytań
powinno się zaczynać edukację polityczną i dopiero wychodzić do następnych problemów. Myśleć o fundamentach państwa, później o jego
opłotkach. Niestety, dojrzewanie
polityczne Polaków wciąż jest zablokowane przez ordynację, która oddala od nas uprawianie polityki do
dalekich centrów. Pozostaje nam rola
„zająców” lub petentów w wysokich
progach urzędników, którzy wisząc
na klamkach próbują wyrwać coś u
swoich politycznych bosów. Niestety, takie myślenie wynika z kompleksów i napędza kompleksy.
Wciąż nie zdajemy sobie sprawy, że
Polska jest także tutaj, w każdym
miejscu. Być może ta 60-procentowa
nieobecność przy urnach jest głosem tej niedojrzałej, zakompleksionej, ciągle wykorzystywanej prowincji. Truizmem będzie powtarzanie, że odpowiedzialność za utrzymywanie tego politycznego i kulturowego skansenu ponoszą politycy.
Czy zwycięzcy PO i PiS rozumieją te
wyzwania i zagrożenia zarazem?
Mam nadzieję, że tak, choć obawiam
się, że im dalej od centrum, tym gorzej. Pozostaje mieć nadzieję, że
przynajmniej uwolnią mechanizmy,
które spowodują, że przestaniemy
być politycznymi parobkami, a poczujemy się gospodarzami we własnym kraju. Wszyscy, a przynajmniej większość, a nie tylko tych 30
lub 40 procent. Obecni przy urnach
dali władzę, nieobecni ostrzeżenie.
Nie tylko przed rewolucją nieufnych
i obojętnych. Żaden rząd i najlepsza
partia nie udźwignie 60 procent
obojętności.

³obezian
(ŁOBEZ)
W sobotę,
24.09.2005 r. przed restauracją
“Tradycja” jeden z mieszkańców
Łobza został uderzony w twarz
przez dwóch nieznajomych. Wezwał policję i wraz z nią wyruszyli
na miasto w poszukiwaniu sprawców. Był kwadrans po północy.
Dojrzeli ich przy ul. Kolejowej, na
terenie dworca PKP, gdy tamci
okładali dwóch napotkanych
mieszkańców Łobza. Po pościgu
policjanci zatrzymali jednego z napastników. Drugiemu udało się
uciec, ale nie na długo. Zatrzymano go na drodze do Zajezierza.
Okazało się, że obaj są mieszkańcami Świdwina.
Zatrzymani to Tomasz K. i
Tobiasz K., którzy zadając uderzenia pięściami i nogami spowodowali, że Maciej K. z Łobza
doznał rany ciętej twarzoczaszki,
okolicy jarzmowej i skroniowej
prawej, a jego brat Gabriel K.
rany tłuczonej łuku brwiowego
lewego. Policja wobec sprawców wystąpiła o dozór.
KAR

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 27.09.2005 r.

WYDARZENIA

Str. 3

G³osowali w ciemnoœciach

Wybory
uzupe³niaj¹ce
w £obzie

Do protestu nie dosz³o
(£OBEZ) Nie dosz³o do zapowiadanego blokowania lokalu
wyborczego w £obzie na ul. Hanki Sawickiej.
Zapowiadany przez jednego z
mieszkańców osiedla Hanki Sawickiej protest w postaci zablokowania
wejścia do lokalu wyborczego w
dniu wyborów nie doszedł do skutku. Protest miał być wyrazem desperacji, w jakiej żyją mieszkańcy tego
osiedla po wyłączeniu tam oświetlenia. Jest to między innymi skutkiem
rozkładu do jakiego doszło w tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej, powstania wspólnot, zatargów między
lokatorami a prezesem spółdzielni
oraz nieuregulowanych spraw własnościowych terenu. Gdy odwiedziliśmy tamtejszy lokal wyborczy, zapadał zmierzch. O godz. 20. do której

Wystawa w bibliotece

60 lat oœwiaty

polskiej na
Ziemi £obeskiej
(ŁOBEZ) Centrum Doradztwa i
Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w
Szczecinie Filia w Łobzie zapraszają
wszystkich zainteresowanych na
otwarcie wystawy “60 lat oświaty
polskiej na Ziemi Łobeskiej”. Otwarcie nastąpi 28 września o godz. 17 w
budynku Biblioteki (II piętro). Jednocześnie informujemy, że 29 września
wystawa będzie czynna od 8.00 do
15.00 dla grup szkolnych (po wcześniejszym umówieniu) oraz od 15.00
do 18.00 dla osób indywidualnych.

tam do kradzieży. Giną kołpaki i koła
samochodowe, okradane są samochody. KAR

(ŁOBEZ) Wojewoda ogłosił termin
wyborów uzupełniających do rady
miejskiej w Łobzie.
Po tym, jak radny Andrzej Wysocki
złożył mandat i rada miejska tę rezygnację przyjęła, wojewoda ogłosił termin
wyborów uzupełniających. Odbędą się
one 27 listopada br. w okręgu wyborczym nr 1. Podany został również kalendarz wyborczy; do 13 października komisarz wyborczy ma powołać terytorialną komisję wyborczą; do 28 października, do godz. 24., można będzie
zgłaszać kandydatów chcących ubiegać
się o mandat radnego; do 6 listopada
burmistrz powoła obwodowe komisje
wyborcze, a 27 odbędą się wybory. KAR

można było głosować, było już zupełnie ciemno.
- Wybory przebiegają spokojnie,
nie było incydentów. – powiedział
nam przewodniczący komisji wyborczej w lokalu mieszczącym się w
Środowiskowym Domu Samopomocy pan Władysław Radziwanowski.
- Były przeprowadzone rozmowy
z jednym z mieszkańców osiedla,
które doprowadziły do zaniechania
przez niego protestu. – powiedział
nam rzecznik prasowy KPP w Łobzie
komisarz Andrzej Sarnowski.
W rozmowie kilku mieszkańców
potwierdziło fakt, że odkąd na osiedlu nie działa oświetlenie dochodzi

Przypominamy kierowcom

Od soboty
jeździmy na
światłach

Rady
obraduj¹
Tylko jedna uchwa³a
(ŁOBEZ) Rada Powiatu Łobeskiego zbierze się w starostwie 29
września o godz. 16. Oprócz przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu
za pierwsze półrocze br. podejmie
jedną uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic
Segala i Kraszewskiego w Łobzie.

Ul¿¹ przedsiêbiorcom?
(DOBRA) Rada miejska spotka
się w sobotę, 1 października w CAS
o godz. 10. Podejmie trzy uchwały w

sprawie sprzedaży nieruchomości
oraz uchwałę o sprzedaży lokalu
użytkowego. Następnie zajmie się
sprawą zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy oraz podejmie decyzję o
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt. Wyrazi również opinię o Planie
Rozwoju Lokalnego dla powiatu
łobeskiego na lata 2005-2006. Wysłucha sprawozdań z działalności
OSP, CAS i burmistrza. Na zakończenie będą wolne wnioski, zapytania i
odpowiedzi na nie.
(r)

Od 1 października, czyli od najbliższej soboty, jeździmy obowiązkowo w dzień na światłach mijania i
światłach do jazdy dziennej. Jak nas
poinformował szef Sekcji Ruchu
Drogowego KPP w Łobzie aspirant
sztab. Henryk Michalski, za jazdę
bez świateł możemy być ukarani
mandatem w wysokości 100 złotych
oraz 2 punktami karnymi.
KAR

Podziêkowanie
Składam serdeczne podziękowanie mieszkańcom Ziemi Łobeskiej za udział w wyborach
i oddanie na mnie swojego głosu. Uzyskany
wynik będzie mnie jeszcze bardziej mobilizował
do pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Z wyrazami szacunku Ryszard Sola, PO.
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OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 23.09.2005 r.
 - Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe w Drawsku Pom.
zatrudni: Pracownika obsługi biurowej ze znajomością j. angielskiego i j.
niemieckiego Tel. (094)36-34-531
 - 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
 - Piekarnia W. Wasilewski w Węgorzynie zatrudni: Piekarza Tel. 3971-730
 - Zakład Fryzjerski “Natalia” w
Szczecinie zatrudni: Fryzjera damsko
– męskiego. Pracodawca zapewnia
zakwaterowanie. Tel. 460-06-94, 501206-501
 - „Meba” Poland w Dobrzanach
zatrudni:Spawacza CO2, Hydraulika (spawanie urządzeń chłodniczych)
Tel. 562-04-90
 - Z.H.U. Romres w Resku zatrudni:
Szefa kuchni Tel. 39-51-156
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Test w Szczecinie zatrudni:
Spawacza, Montera instalacji sanitarnej i CO Tel. 601-781-875
 - „Status II” w Szczecinie zatrudni:
Murarza, Cieśle Tel. 432-98-10
 - Foto – Video “Krzyś” w Łobzie
zatrudni: Fotografa lub (osobę chętną
do przyuczenia w w/w zawodzie) Tel.
397-41-84
 - „Media Star” w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z PUP w Łobzie
pod numerem tel. 577-70-30
 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łobzie zatrudni: Inżyniera technologii żywienia Tel.
397-45-42
 - Spółdzielnia „Jutrzenka” w Łobzie
zatrudni: Pracownika obsługi biurowej Tel. 397-56-08
 - Przedsiębiorstwo Budowlane „Cejot” w Szczecinie zatrudni:
Murarzy, Tynkarzy, Robotników
elewacyjno – dociepleniowych - pracodawca zapewnia zakwaterowanie
Osoby zainteresowane proszone są o
kontakt z PUP w Łobzie pod numerem
tel. 577-70-30
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Usługowe “Filter” w Gryficach zatrudni: Szwaczki Tel. 38-446-88
- pracodawca zapewnia dojazd.

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)
Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o składanie wniosków w PUP w Łobzie, pok. nr 5A
lub w Filii Urzędu Pracy w Resku.

Z ¯YCIA POWIATU
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Radny Jan Pi³at
sk³ada mandat
(£OBEZ) Kolejny radny i zarazem wiceprzewodnicz¹cy
rady miejskiej w £obzie, Jan Pi³at, traci mandat za
jazdê po pijanemu. Jego sprawê wkrótce rozpatrzy
S¹d Rejonowy w £obzie. Zanim do tego dojdzie,
radny postanowi³ honorowo z³o¿yæ mandat.
Zdarzenie miało miejsce 5 lipca tego roku. Tuż przed godz. 18,
na ul. Drawskiej, policjanci zatrzymali do kontroli motocyklistę.
Tuż za nim nadjechał citroenem
radny Jan Piłat, który próbował
tłumaczyć, że motor należy do
niego. Okazało się, że jest pod
wpływem alkoholu. Miał 2,6 promila. Sprawa trafiła do prokuratury. 26 lipca prokuratura przesyła do Sądu Rejonowego w
Łobzie
wniosek o warunkowe umorzenie wobec radnego postępowania karnego.
- Wniosek o warunkowe
umorzenie postępowania można
skierować wobec każdej osoby,
która popełniła przestępstwo, zagrożone do 3 lat pozbawienia
wolności, a dodatkowo nie była
dotychczas karana, ma dobrą
opinię w miejscu zamieszkania i
w miejscu pracy i jej dotychczasowe zachowanie daje gwarancje, że w przyszłości nie popełni
przestępstwa. – mówi prokurator Klaudia Karpińska-Gęsikie-

wicz. - Taki wniosek kieruje się
wówczas do sądu, o warunkowe
zawieszenie postępowania wyznaczając okres próby od roku
do dwóch lat. W tym czasie nie
wolno tej osobie popełnić przestępstwa, bo jeśli popełni jakiekolwiek, nie tylko podobne przestępstwo, wtedy to postępowanie, które zostało warunkowo
umorzone, jest podejmowane i
kara jest orzekana.
Oprócz tego, w takim wniosku wyznacza się obowiązek
wpłacenia na cel społeczny
określonej kwoty. W przypadku
pana Jana Piłata ustalono, że ma
wpłacić 800 złotych na cel społeczny i wyznaczono mu okres
próby na dwa lata.
O warunkowe umorzenie postępowania wnioskował sam podejrzany, a ponieważ formalne
warunki zostały spełnione, prokuratura się do tego wniosku
przychyliła, gdyż nie było przeszkód, żeby go zastosować. Takie postępowanie stosuje się w
naprawdę wyjątkowych przypadkach. Skazanie nie jest rów-

noznaczne z wyrokiem. Zapada
wyrok warunkowo umarzający
postępowanie karne. Jednak
taki podejrzany nie jest karany.
W rejestrze to wygląda tak,
że jest warunkowe umorzenie.
Jest to uwidocznione przez okres
- od uprawomocnienia się wyroku, do końca okresu próby, plus
sześć miesięcy. I po tym czasie
usuwa się to z rejestru. – tłumaczy prokurator Karpińska – Gęsikiewicz.
Gdyby sąd przychylił się do
wniosku prokuratury, radny formalnie nie byłby karany, co pozwoliło by mu nadal sprawować
mandat radnego. Jednak Sąd postanowił rozpatrzyć sprawę w
normalnym postępowaniu.
Wczoraj, 26 września, w Sądzie Rejonowym w Łobzie odbyło się posiedzenie, na którym rozpatrywano wniosek prokuratury.
– Sąd nie uwzględnił wniosku
prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania i skierował
sprawę do rozpoznania na rozprawie, która odbędzie się 21
października 2005 roku. – powiedział asesor Sądu Rejonowego Wojciech Dąbrowski.
- Wiem, że popełniłem błąd
i muszę wyjść z tego honorowo. We wtorek na ręce przewodniczącej rady złożę mandat. – powiedział nam radny
Jan Piłat.
(sm, kr)
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Sesja nadzwyczajna

Przesuwają
pieniądze
w budżecie
(ŁOBEZ) W najbliższy czwartek odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej
w Łobzie. W porządku obrad przewidziano
podjęcie dwóch uchwał: w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części ulicy
Niepodległości i w sprawie zmian budżetu
gminy.
Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to władze zgłosiły następujące propozycje:
chcą zmniejszyć wydatki o niewykorzystane pieniądze na przebudowę i rozbudowę
ciepłowni miejskiej - 180 tys., budowę gminnej stacji przeładunkowej odpadów 23 tys.,
oraz zdjąć z rezerwy celowej na opiekę społeczną - 25 tys. Rezygnacja z tych wydatków
to kwota łącznie 228 tys. zł.
W projekcie pieniądze te mają zostać
przeznaczone na: remont i rozbudowę spalonego budynku w Łobżanach 70 tys., przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej 10 tys.,
promocja gminy 15 tys., budowa kotłowni w
ŚDS w Łobzie 50 tys., wykonanie przyłączy
wodnych w Zagórzycach 14 tys., rozpoczęcie prac związanych z urządzeniem nowego
targowiska 20 tys., zakup i montaż urządzeń
grzewczych do świetlicy TPD 8 tys., wykonanie opaski betonowej wokół hali oraz przeróbki w hali widowiskowo – sportowej 16 tys.,
opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu
odprowadzania wód opadowych lub roztopowych 25 tys. Wydatki te dają łączną kwotę 228
tys. Według projektu wszystkie te „oszczędności” będą zagospodarowane.
S.M.

IV ZJAZD ABSOLWENTÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓ£ ŒREDNICH
W £OBZIE (1945 - 2000)
Zapraszamy Was Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy w dniach: 30.06. – 02.07.2006
r. do siedziby Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na wielką zabawę międzypokoleniową. Po raz czwarty spotkać się zamierzamy i to w coraz szerszym gronie (i tu apel
szczególnie do najmłodszych roczników: roześlijcie wici wśród wszystkich znajomych
z bliska i z daleka, pokażcie, że potraficie
zebrać się i poszaleć ekipą z imprez osiemnastkowych!).
Powstała już strona internetowa Naszego
Zjazdu.
Zapraszamy,
zajrzyjcie:
www.zjazd.lobez.gower.pl , dopiszcie swoje sugestie, prześlijcie adresy znajomych, podajcie pomysły na organizację uroczystości,
no i oczywiście podzielcie się wspominkami
z razem spędzonych dni.
Przypominamy - następne spotkanie organizacyjne – 12 września 2005 r. o godz.
18.15 w ZS im. T. Kościuszki w Łobzie. W
czasie zebrania omówimy następujące kwestie: przebig uroczystości, program artystyczny, treść i wygląd folderu i pamiątek,
omówienie preliminarza, wybór komitetu organizacyjnego Zjazdu.Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy; czekamy na Wasze pomysły i inicjatywę!Serdecznie zapraszamy! Organizatorzy
P.S.: We wszystkich sprawach dotyczących IV Zjazdu, prosimy
o kontakt
z:Urząd Miejski w Łobzie Henryk Musiał Ul.
Niepodległości 13, pok. 24 ul. Przechodnia 25.
Tel.: 091- 397 40 01, 73-150 Łobez - 091- 397
40 02, tel.:091-397 56 16
Aneta Konstanta-Dajnowska
Agnieszka Michna
Nr konta: BS Goleniów o/Łobez 08 9375
1038 2606 7612 2000 0010
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Reorganizacja ruchu powraca jak bumerang

O jeden most za daleko

(ŁOBEZ) O reorganizacji ruchu
drogowego, wprowadzonej w lipcu
w Łobzie pisaliśmy już wielokrotnie,
ale też sprawa ta budzi wiele emocji
i kontrowersji, a jej skutki okazały się
dalekosiężne. Temat powraca jak
bumerang; mieszkańcy ulic Kraszewskiego i Segala protestują, bo
sypią im się domy, zaś most na Segala może okazać się gwoździem do
trumny tego horrendalnego pomysłu i wykonania.
Przypomnijmy; zmiany ruchu
polegały na zamknięciu odcinka ulicy Niepodległości (od ŁDK do placu 3 Marca) dla samochodów ciężarowych. Ruch ten skierowano na
ulice Segala i Kraszewskiego i dalej
na Obrońców Stalingradu. Jednocześnie na skrzyżowaniu przy ŁDK,
ulica Niepodległości została zmieniona na drogę podporządkowaną, a
drogą główną została ulica Segala.
Zmiany te wprowadzono z dnia na
dzień, bez wcześniejszej akcji informacyjnej, co „zaowocowało” wielkim bałaganem, nerwami kierowców
oraz wieloma - mniej lub bardziej groźnymi stłuczkami, które miały
miejsce na tym skrzyżowaniu. Właściwie do dziś większość kierowców
przejeżdżając tamtędy zadaje sobie
pytanie – dlaczego te zmiany wprowadzono.
Pomysłodawca, czyli władze
miejskie tłumaczą, że zmiany te miały
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w centrum miasta, które jest
nieprzystosowane do dużego natężenia ruchu. Szczególnie groźny był
odcinek Niepodległości przy urzędzie miejskim,
gdzie są bardzo
wąskie chodniki.
Czy jednak zmiana
ta rzeczywiście poprawiła bezpieczeństwo?
Obecnie samochody ciężarowe
jadące ulicami Segala, Kraszewskiego i dalej Obrońców Stalingradu
jadą przez most na
Segala.
Przed
zmianą organizacji
ruchu przed mostem stał znak informujący o jego
nośności, która
jeszcze kilka tygodni temu wynosiła
20 ton. Później
znak zniknął, co

oznacza, że na most może wjechać
samochód o dowolnym ciężarze.
Jednak nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że most ma atest na 35 ton, czyli
nie powinny po nim jeździć samochody powyżej tego ciężaru. Jednak
większość tirów waży około 40 ton.
Dopuszczono więc do ruchu na
moście, który zagraża bezpieczeństwu.
Ryszard Korbutowicz pełniący
obowiązki dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych przyznał, że jego pracownicy znaki zdjęli w związku z reorganizacją ruchu. Zrobiono to za
zgodą projektanta tychże zmian, który stwierdził, że most „takie” natężenie ruchu wytrzyma. Do końca roku
ma być przeprowadzony przegląd
mostu. Pan Korbutowicz zapytany o
to, co stanie się w przypadku, gdy na
moście będą mijały się dwie ciężarówki, każda po 40 ton, przyznał, iż
taka sytuacja jest hipotetycznie
możliwa, ale nie sądzi, aby było to
groźne.
W sprawie zdjęcia znaków dopuszczalnego tonażu na moście toczy się w tej chwili dochodzenie,
które prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Łobzie. Do tej pory nie
udało się jednak przesłuchać
Aleksandra Kotwickiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
przebywającego od kilku tygodni
na zwolnieniu lekarskim. W najbliższych dniach odbędzie się natomiast przesłuchanie Ryszarda
Korbutowicza. Być może wtedy
zapadnie decyzja, czy sprawa bę-

dzie umorzona, czy zostanie skierowana do prokuratury.
Z wprowadzonych zmian nie są
także zadowoleni mieszkańcy domów przy ulicy Segala i Kraszewskiego. Mają żal o to, że nikt ich o
planowanej reorganizacji ruchu nie
informował, ani nie zapytał o zdanie.
Nie przeprowadzono żadnych ekspertyz, czy ich domy to wytrzymają.
Pytaliśmy o to już kilka tygodni
temu, na konferencji prasowej zorganizowanej przez Urząd Miejski.
Wiceburmistrz Ryszard Sola przyznał, że nie przeprowadzono żadnych badań ani ekspertyz. Gdy dopytywaliśmy, co się stanie, kiedy
budynki zaczną jednak pękać i osiadać odpowiedział, że jeśli do tego
dojdzie, to władze takich ekspertów
powołają i wtedy będą się zastanawiać.
Mieszkańcy, którzy nie mogą
spać ze względu na hałas i boją się o
bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci są coraz bardziej zdesperowani.
Zastanawiają się nad podjęciem bardziej zdecydowanych działań, gdyż
chodzenie do burmistrza oraz ich
prośby do niego kierowane, jak dotąd nie przynoszą żadnych efektów.
Stare przysłowie mówi, że „mądry Polak po szkodzie”. Oby jednak
nie było tak w tym przypadku. Tutaj
bowiem stawką jest bezpieczeństwo, zdrowie, a może życie mieszkańców i kierowców. I nie trzeba
chyba czekać na to, aż most się zawali, a domy zmienią się w ruiny, aby
zacząć działać.
SM
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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

Zareklamuj siê
tel. 0504 042 532
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Jak g³osowano w gminach powiatu ³obeskiego

W Polsce wygrywa PiS,
Samoobrona, przed PO,
KAMPANIA DO OSTATNIEJ
CHWILI
W tej kampanii wyborczej walczono o wyborców do ostatniej
chwili. W Łobzie na kilka dni przed
wyborami władze dostawiły nowe
słupy ogłoszeniowe w różnych
punktach miasta. Doszło nawet do
drobnego incydentu, gdy poseł z
Gryfic, Czesław Marzec, bez pozwolenia i stosowanych opłat wywiesił
nad ulica baner wyborczy. Nie dość,
że bez zezwolenia, to tak nisko, że
zahaczyło go auto i naprężając wykrzywiło latarnię. Komitet SLD szybko przywiązał latarnię liną, by nie
upadła, ale też szybko pospawano ją
i wszystko wróciło po porządku. Sięgnięto po najnowsze i najpowszechniejsze środki komunikacji. Można
było dostać maila od PiS-u lub telefon od szefa SLD Olejniczaka, który
za pomocą automatycznej sekretarki
namawiał do głosowania. Codziennie poczta przynosiła kilka ulotek
kandydatów. Najbardziej zaciekła
była jednak wojna plakatowa. Jedni
wieszali, inni je za chwilę zaklejali.
Tak było do piątku do północy, gdy
nastała cisza wyborcza. W niedzielę
wieczorem wstępne wyniki pokazały, że ludzie nie zareagowali na tą
nachalną kampanię.

NISKA FREKWENCJA
Środki finansowe wyłożone na
kampanię szły w miliony. Nakłady
okazały się nieadekwatne do efektów. Frekwencja była bardzo niska.
W kraju zaledwie przekroczyła 40
proc. W naszym okręgu (byłe szczecińskie) - 38,26 proc. W powiecie
łobeskim osiągnęła najniższy
wskaźnik w okręgu (pozostałe powiaty miały powyżej 30 proc.) i jeden
z najniższych wskaźników w kraju –
29,67 proc. Niektórzy komentatorzy
uznali tę frekwencję za porażkę demokracji.

WYGRYWA PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
Wybory w kraju wygrywa PiS
wynikiem 26,84 proc. zdobytych
głosów. Platforma jest niepocieszona. Zaledwie 2,5 proc. dzieli ją od zwycięstwa i możliwości obsadzenia stanowiska premiera. Teraz karty rozdaje
PiS. Zawiedzieni wydają się wszyscy

oprócz zwycięzcy. I PO, i Samoobrona,
i LPR. Lepsze od sondażowych wyniki
otrzymują jedynie SLD i PSL. SDPL i
PD poza parlamentem.

ZACHODNIOPOMORSKIE
DLA PO
Południe głosuje na
PiS. Zachodnie stany na
PO, a więc także Zachodniopomorskie. Tutaj wygrywa PO wynikiem 28,21
proc. Drugie miejsce ma
PiS – 23,24 proc., a trzecie
SLD - 14,84 proc., wyprzedzając Samoobronę –
11,47. Słaby wynik LPR –
6,11 proc., a jeszcze gorszy
PSL – 3,84. Bije go nawet
SDPL, która uzyskuje wynik lepszy od krajowego 5,51 proc.

siąc głosów z powiatu poszło na innych kandydatów tej partii.
Samoobrona wyprzedziła tylko
nieznacznie PO – 20,27 proc. (1743
głosy) i tutaj sukces osiągnął Ryszard Sola, który zebrał prawie połowę z tych głosów – 805.

Pani Bronis³awa Karpiñska z Tuczy
w gminie Dobra popar³a Samoobronê

POWIAT DLA
SAMOOBRONY
W powiecie łobeskim na 30493
osoby uprawnione do głosowania
oddano 8988 głosów, co dało wspomnianą frekwencję 29,67 proc. Co
ciekawe, z tej liczby 380 głosów było
nieważnych.
W powiecie wygrała Samoobrona wynikiem 20,93 proc. (1800 głosów). Co ciekawe, startujący tutaj
kandydat Samoobrony Henryk
Kmieć zdobył z tej puli zaledwie 461
głosów, a łobezianin startujący ze
Szczecina Sławomir Kobarynka niewiele ponad 120 głosów. Ponad ty-

PiS był trzeci uzyskując 18,72
proc. (1610 głosów). Tutaj kandydująca Halina Szymańska uzyskała
również prawie połowę głosów oddanych na tę partię w powiecie.
Wyższy od krajowego jest wynik
SLD – 16,22 proc. (1395 głosów) i
także tutaj Ryszard Sola zdobył ich
prawie połowę. PSL uzyskało 6,48
proc. (557), a LPR 6,47 proc. głosów
(556). SDPL – 5,26, a PD – 2,91 proc.

£OBEZ Z SOL¥
W gminach naszego powiatu

tylko w Łobzie wygrała Platforma
zdobywając 918 głosów. To bezdyskusyjnie za sprawą Ryszarda Soli –
leśnika, który z tej sumy uzyskał 609
głosów poparcia. W gminie SLD
trzyma się mocno. Zajął drugie miejsce wynikiem 803 głosów, a jego
kandydat Ryszard Sola – wiceburmistrz zdobył 528 głosów
poparcia. Trzeci był PiS – 742
głosy (Halina Szymańska –
449), a dopiero czwarta Samoobrona w wynikiem 554 głosy
(Henryk Kmieć – 117). LPR
otrzymał 253 głosy (bez kandydata), zaś PSL – 204 (Michał
Karłowski – 137). Sporo zwolenników ma SDPL – poparło
ją 199 wyborców, a tylko 69 –
PD.

DOBRA DLA
SAMOOBRONY
Bardzo słabe wyniki odnotowali tutaj kandydaci powiatowi.
Na 808 oddanych głosów cała szóstka otrzymała ich zaledwie 112 (najwięcej Szymańska – 47). Partyjnie
wygrała Samoobrona uzyskując 192
głosy, przed PO – 140 i PiS – 135.
Frekwencja wyniosła zaledwie 23
proc.

WÊGORZYNO OBDZIELI£O
WSZYSTKICH
Wygrała Samoobrona (414) a liderem okazał się Henryk Kmieć uzyskując 161 głosów, przed PiS (324,
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w powiecie
PiS i SLD
Halina Szymańska - 113), PO (279),
SLD (169) i LPR (160). Pozostałe
partie dostały poniżej 50 głosów.

RADOWO MA£E
- SAMOOBRONA BEZ
KONKURENCJI
W Radowie Małym Samoobrona
zdystansowała pozostałe partie
uzyskując 238 głosów (Kmieć 115,
pozostali kandydaci powiatu poniżej 30). Pozostałe partie nie przekroczyły setki; SLD – 91, PO – 81, SDPL
– 72, PSL – 68, PiS – 66.

RESKO – DOBRY WYNIK
PiS i PO
Pomimo zwycięstwa Samoobrony (402 głosy) dobry wynik osiągnął
PiS (343) i PO (325). Pozostałe partie
odstawały od liderów; SLD – 238,
PSL – 145. Największy wynik w powiecie osiągnęła tutaj PD za sprawą
kandydującej Cecylii Degler – 120
głosów (kandydatka – 88). Na szarym końcu znalazła się LPR – 74 glosy, którą wyprzedził nawet SDPL –
110 głosów.

KANDYDACI - LIDERZY
Zwycięzcą powiatowym okazał
się Ryszard Sola – leśnik z PO, który
uzyskał 805 głosów. Wygrał jeszcze
w gminie Łobez (609). Tuż za nim
uplasowała się Halina Szymańska z
liczbą 745 zdobytych głosów. Jednak przegrała z gminie Łobez (449) z
Ryszardem Solą z SLD (528), ale
wygrała w Dobrej i Resku, była druga w Węgorzynie i trzecia w Radowie
Małym.
Ryszard Sola – wiceburmistrz
Łobza w swojej gminie był drugi
(528) i trzeci w powiecie (621). W
innych pozostałych gminach uzyskał nieznaczne ilości głosów. Henryk Kmieć zajął dopiero czwarte miejsce w powiecie (461), ale wygrał w
Radowie Małym i Węgorzynie. Michał Karłowski z PSL w powiecie miał
piąty wynik (283), czwarty w Łobzie
(137) i słabe wyniki w pozostałych
gminach. Słaby wynik w kraju PD
przełożył się na wynik Cecylii Degler, która uzyskała tylko 99 głosów
w całym powiecie, z czego 88 w swojej gminie Resko.
Oprac. KAR

Komisje wyborcze nie miały dużo pracy bo frekwencja była bardzo niska - w Łobzie 34,76%
(zdjęcie komisji powyżej), w Radowie Małym 23,18% (komisja na zdjęciu poniżej).
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Kolejny milion dla bezrobotnych
(POWIAT) W ciągu ostatnich
kilku tygodni Powiatowy Urząd Pracy złożył do Ministerstwa Gospodarki i Pracy projekty dwóch programów “Nowa Alternatywa” i “Szansa dla bezrobotnych”. Programy te
oceniono bardzo wysoko i przyznano na ich realizację rekordową kwotę – miliona złotych. Pieniądze te
umożliwią stworzenie wielu, być
może stałych miejsc pracy.
- Zaczynaliśmy ten rok z kwotą
3.100.000 a w tej chwili mamy 6 i pół
miliona, udało się więc nam uzyskać
dodatkowo ponad 3 miliony również
za pośrednictwem programów unijnych. Do tych programów przystąpiło tylko 6 z 21 urzędów pracy z terenu województwa. Są to trudne
programy, wymagają wiele pracy zarówno w realizacji jak i w rozliczeniu
ich. Niedawno otrzymaliśmy też pieniądze na program “Pierwszy biznes” w ramach programu
“Pierwsza praca”, o pieniądze mogą się ubiegać ludzie do 25 roku
życia – mówi Jarosław Namaczyński
dyrektor PUP.
Pomimo wielu
działań podejmowanych
przez
PUP,
stopa bezrobocia w naszym powiecie nadal wynosi
ponad
40% i jesteśmy ciągle na
pierwszym miejscu w kraju.
- Naszym niewątpliwym sukcesem jest to, że za pieniądze, które
udało się nam pozyskać w tym roku
będzie zaktywizowanych ponad 2
tysiące osób. Powstaje jednak zbyt
mało stałych miejsc pracy. Większość osób idzie do pracy w ramach
prac interwencyjnych lub staży, na
kilka miesięcy. Stosunek stałych
miejsc pracy do sezonowych jest
niestety nadal bardzo niekorzystny.
Gdyby było więcej inwestorów sytuacja na pewno byłaby lepsza. Powoli kończą się możliwości powiatu

jeśli chodzi o lokowanie bezrobotnych w poszczególnych instytucjach. Potrzeba nam stałych, solidnych pracodawców niestety na razie ich nie ma – dodaje Namaczyński.
Powiatowe Urzędy Pracy, jeśli są
tak operatywne jak nasz mogą zdobywać wiele dodatkowych pieniędzy, nie mogą jednak tworzyć nowych miejsc pracy ani sprowadzać
inwestorów, jest to rola samorządów lokalnych. Podobnie jak ustalanie stawek podatkowych, przygotowywanie terenów pod inwestycje
czy promowanie gmin na zewnątrz.
Niestety nasze władze samorządowe nie mają na swoim koncie
żadnych sukcesów, związanych z nowymi inwestycjami.
- Udaje się nam pozyskiwać naprawdę potężne
środki na zwalczanie
bezrobocia i tworzenie nowych
miejsc
pracy,
niestety ciągle
brakuje nam inwestorów.
Urzędy
też
nam w jakiś
sposób pomagają, zatrudniają bezrobotnych w ramach prac
interwencyjnych,
często nawet z gwarancją zatrudnienia, jest to jednak wciąż zbyt
mało. Brakuje działań związanych z zachęcaniem firm do inwestowania na
naszym terenie – mówi dyrektor PUP.
Część pieniędzy, które udało się
teraz uzyskać jest już rozdysponowana, nie ma wiec obawy, że nie uda
się ich w całości wykorzystać do
końca roku.
Jarosław Namaczyński podkreśla, że na sukcesy łobeskiego PUP
składa się ciężka praca wszystkich
pracowników, a przy pisaniu programów szczególnie wyróżnił się Grzegorz Tokarski.
SM

Z ¯YCIA POWIATU
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Oldboye najlepsi

ZAPROSZENIE
Klub „Rega” serdecznie zaprasza na zawody wędkarskie spławikowe w dniu 2 października 2005 r.
o Puchar Prezesa TKKF “Błyskawica” w Łobzie.
Zawody w kategorii indywidualnej seniorów i juniorów odbędą się na
jeziorze Dubie w miejscowości Ginawa. Początek zawodów o godz. 7:00.
Wpisowe wynosi 15 zł. Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy przesyłać
do dnia 28.09.2005 r. na adres: Jerzy Rakocy, 73-150 Łobez, ul. Boczna 32, tel. 602 829 772.
Zgłoszenia po terminie nie będą
uwzględniane.
Równolegle odbędzie się rodzinny rajd rowerowy na trasie:
Łobez – Ginawa – Łobez.
Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu 2.10.2005 r. na start o
godzinie 9:00 na plac Spółdzielców
w Łobzie lub do spotkania na trasie
- w formie zlotu gwiaździstego.
Prosimy o kontakt: tel. 397 31 48,
po godz. 19:00.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu
Jerzy Rakocy
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(ŁOBEZ) Drużyna Oldbojów
„Światowida” Łobez zdobyła pierwsze
miejsce w III Halowym Turnieju Piłki
Nożnej Drużyn IPA o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 17 września w łobeskiej Hali
Widowiskowo – Sportowej spotkało
się 6 drużyn piłkarskich z naszego
województwa. Nasi Oldboje byli jak

Og³oszenie
Burmistrz Węgorzyna ogłasza

zwykle niezawodni. W meczu finałowym pokonali IPS Szczecin 3:1.
W turnieju wzięły udział drużyny z
: 21 Bazy Lotniczej w Świdwinie, IPA
Choszczno, IPA Gdynia, IPA Szczecin,
Oldboje „Światowid”, IPA Łobez.
Klasyfikacja koñcowa:
I miejsce – Oldboye „Światowid” Łobez
II miejsce – IPA Choszczno
III miejsce – IPA Szczecin
IV miejsce – 21 Baza Lotnicza Świdwin
V miejsce – IPA Łobez
VI miejsce – IPA Gdynia.

Najlepszym strzelcem turnieju był
Mariusz Gozdyra z IPA Szczecin, najlepszym bramkarzem Bogdan Marciniak z IPA Choszczno. Najstarszym
uczestnikiem turnieju był Andrzej
Mrozowicz ze „Światowida”, a najmłodszym Leszek Łaniszewski z IPA
Gdynia.
Turniej objął honorowym patronatem – Komendant Wojewódzki Policji w
Szczecinie – Prezes Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA (International Police Association) nadinspektor Andrzej Gorgiel.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
działek położonych w Ginawie, w gm. Węgorzyno
- nr 88/3 o pow. 30,60 ha. Ksiega Wieczysta nr 6869, sklasyfikowana jako Tr,
zrekultywowana po wydobyciu złoża, z obowiązkiem zagospodarowania o leśnym kierunku. Przeznaczona w Studium pod zalesienie.
Cena wywoławcza 91.800,00 zł – równowartość 23.354,02 EURO, wadium 18.360 zł.
- nr 88/4 o pow. 56,5285 ha, Księga Wieczysta nr 6869, sklasyfikowana jako rola
kl. IVa – 20,8481, rola kl. IVb – 2,5828 ha i rola kl. V – 33,0976 ha, przeznaczona w Studium
pod zalesienie, a w części jako tereny otwarte (Strefa rozwoju gospodarki rolnej, rybackiej
i leśnej oraz turystyki i rekreacji przy respektowaniu zasad ochrony przyrody i krajobrazu
z dopuszczeniem wprowadzenia nowej zabudowy wyłącznie w obrębie dawnych siedlisk).
Do dnia 31.12.2005 r. nieruchomość obciążona umową dzierżawy.
Cena wywoławcza 254,378 zł – równowartość 64.714,05 EURO, wadium 50.876 zł.
W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic. Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania
granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy
Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24
9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno
najpóźniej w dniu 4 listopada 2005 r.. Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku
bankowego.
Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ceny
pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 21 dni licząc od daty zakończenia przetargu
na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku
Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia ceny jest data uznania rachunku
bankowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu
lub zamknięciu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny
dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy). Po odbiór wadium wpłacający zwraca
się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego punkt kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie
w Wydziale Finansowym o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nie
podlega zwrotowi, gdy uczestnik nie dokona wymaganej wpłaty reszty ceny we wskazanym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca licząc od
daty zakończenia przetargu.
Zastrzega się odwołanie przetargu.

Przetarg rozpocznie się w dniu 8 listopada 2005 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie (sala konferencyjna I piętro).
Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości
i Rolnictwa (II piętro p. nr 25 lub telefonicznie (091) 39 71 402.

Og³oszenie
Burmistrz Reska informuje,
że w dniu 20.09.2005 roku został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży na terenie miasta i gminy Resko.
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Pañstwo Autorytetów Moralnych
(komentarz wygłoszony na antenie Katolickiego Radia Rodzina Rozgłośni Archidiecezji Wrocławskiej, 92 FM,
20 września 2005, godz. 9.00 i 21.30)

Prof. Jerzy Przystawa
W minioną niedzielę, we Wrześni, odbywały się tzw. prawybory.
Instytucja prawyborów jest znana w
krajach, gdzie wybory odbywają się
w jednomandatowych okręgach
wyborczych (JOW), i służą tam partiom politycznym do wyłonienia
kandydatów, którzy później zostają
wysunięci do ogólnego konkursu.
W Polsce prawybory nie mają z tą
instytucją nic wspólnego, są jedynie happeningiem politycznym,
gdzie stwarza się partiom politycznym dodatkową okazję do prezentacji i do zabawy dla publiki. Show pod
nazwą debata prowadzili we Wrześni dwaj etatowi telewizyjni jajcarze
– zawodowi prześmiewcy, panowie
Mazurek i Zalewski. W ramach tych
jaj zadali pytanie przedstawicielowi
Ruchu JOW, czy Ruch ma jeszcze
jakieś inne cele poza JOW – ha, ha
,ha – jakie to śmieszne! No, bo Ruch
Obywatelski na rzecz JOW rzeczywiście żadnych innych propozycji
programowych nie zgłasza, uważając zmianę systemu wyborczego za
KLUCZ do naprawy Rzeczypospolitej, klucz do otwarcia drzwi do kraju
sensownie rządzonego przez sensownych ludzi, a bez użycia tego
klucza te drzwi, jak były przez 15 lat
zamknięte, tak zamknięte pozostaną,
bez względu na to w jakiej kombinacji POPiS z LPR, Samoobroną e tutti
quanti rządy obejmą. Tę kluczową
rolę JOW zilustruję na przykładzie
stosunku do prawa.
Prawie wszyscy nasi czołowi
politycy, poza bodajże samym Andrzejem Lepperem, przy każdej okazji mówią nam o państwie prawa, w
państwie prawa i to prawo na okrągło, przez wszystkie przypadki odmieniają. Nie dziwota: na czele tych
partii stoją przecież zawodowi prawnicy jak Bracia Kaczyńscy, Jan Rokita, Roman Giertych, Jan Olszewski
i inni. Prawa trzeba bezwzględnie
przestrzegać. Okazuje się jednak, że
tylko wtedy, gdy ktoś Kalemu
ukradnie krowę, ale nie na odwrót.
Wielki admiratora rządów prawa,
Janusz Korwin-Mikke, kiedy Sąd
Najwyższy uwolnił Mariana Jurczyka z zarzutu kłamstwa lustracyjnego
uznał, że takich sędziów powinno
się rozstrzelać. Marszałek Sejmu i
premier, Józef Oleksy, kiedy inny sąd
uznał go za kłamcę lustracyjnego,

stwierdził, że to proces polityczny i
wyrok jest skandalem. Kiedy sąd
skazał Lecha Kaczyńskiego na przeproszenie Wałęsy i Wachowskiego,
stwierdził, że ani mu się śni podporządkowywać takiemu wyrokowi
itd., itp. W ślad za naszymi czołowymi politykami idą czołowe autorytety moralne.
Leży przede mną dziennik
“Rzeczpospolita” z 17-18 września
2005, a w nim – w dodatku “Plusminus” Wyrok na Pawła Huelle. Sąd
Okręgowy w Gdańsku nakazał pisarzowi Pawłowi Huelle przeproszenie
ks. Henryka Jankowskiego za słowa
zawarte w tekście Zrozumieć diabła,
opublikowane przed rokiem w tej
samej gazecie. Nie wiem, co tam p.
Huelle napisał, ale Ksiądz poczuł się
obrażony, a Sąd Rzeczypospolitej
przyznał mu rację. Gazeta zwróciła
się do szeregu autorytetów z pytaniem – jak to w państwie prawa jest
na porządku dziennym, że autorytety cenzurują sądy – o ocenę tego
wyroku. Gazeta publikuje wypowiedzi 13 takich autorytetów, z moim
ulubionym aktorem Zbigniewem
Zapasiewiczem na czele, a oprócz
wielkich aktorów także księży, pisarzy, artystów, profesorów itp. Otóż
wszyscy oni, JEDNOGŁOŚNIE i
BEZ WYJĄTKU, wyrok potępiają.
Najdosadniej i krótko, wielki poeta,
Bronisław Maj wygłaszając opinię
Absurd. Podłość. Hańba. Mocniej
nie można. Ani jednego głosu odmiennego, że może jednak, kto wie,
może w jakimś stopniu, choć trochę,
może sąd nie całkiem nie bez racji...
Nic z tego. Wyrok absurdalny, sąd
podły, Huelle niewinny, ksiądz Jankowski ... lepiej nie mówić.
Pragnę zaznaczyć, że w stosunku
do obu adwersarzy mam stosunek
najzupełniej chłodny. Nie wiem co
Huelle napisał, ani o co się Ksiądz
Jankowski obraził. Proza Pawła Huelle nie robi na mnie wrażenia, podobnie jak kazania Księdza Prałata.
Kiedy za sprawę FOZZ oddał życie
Michał Tadeusz Falzmann, zostawiając wdowę i pięcioro dzieci,
Ksiądz Prałat nie zainteresował się
losem sierot, za to wstawił się i poręczył za jednego z głównych bohaterów sprawy FOZZ, za Grzegorza
Wójtowicza, prezesa NBP i członka
Rady Nadzorczej FOZZ, którego
wyciągnął z więzienia. Chodzi mi
wyłącznie o stosunek do prawa, jaki
w państwie prawa przejawiają jego
główni propagatorzy.
Wolności słowa trzeba strzec jak
źrenicy oka – twierdzi w swoim potępieniu wyroku Sądu mój idol, Zbigniew Zapasiewicz. Do tego wysokiego tonu dostrajają się pozostałe
autorytety.
Od 12 lat stoję przed Sądem Okręgowym w Warszawie za to, co napi-

sałem w książce Via bank i FOZZ, a
moim przeciwnikiem nie jest kapłan,
który może czasem powie coś nieodpowiedniego na kazaniu, ale skazany i poszukiwany międzynarodowym listem gończym przestępca,
który wydatnie przyczynił się do
ograbienia nas wszystkich na gigantyczne kwoty. 7 lat temu Sąd ten
wydał wyrok, nakazujący mi publicznie przepraszać tego jegomościa, zapłacenie wysokich kar i zakazujący rozpowszechniania i wydawania książki. Trzeba wiedzieć, że w
inkryminowanej książce nie było na
temat tego osobnika żadnych słów
pochodzących ode mnie: były wyłącznie cytowane fragmenty notatek służbowych prowadzącego kontrolę FOZZ inspektora Najwyższej
Izby Kontroli, Michała Tadeusza
Falzmanna, który, nota bene, już nie
żył. Jakoś nie podniósł się wówczas
głos żadnego autorytetu moralnego w naszej obronie, żadni aktorzy,
żadni profesorowie, żadni subtelni
obrońcy wolności słowa, nie napisali do gazet, że dzieje się coś niedobrego, że skazuje się ludzi, którzy w
obronie interesu publicznego napisali książkę, dokumentując gigantyczną aferę, dziś ogłaszaną za matkę wszystkich afer.
Szczęśliwie dla autorów książki,
Sąd Apelacyjny uznał tamten wyrok
za urągający zasadom prawa, uchylił go w całości i nakazał ponowne
rozpatrzenie sprawy. Nasz proces
nadal się toczy, już 12 lat. Nie wykazują zainteresowania tą sprawą autorytety moralne, obrońcy wolności słowa albo chociażby zwykłej
praworządności, bo – czyż w państwie prawa możliwe jest, żeby proces trwał kilkanaście lat, a końca nie
widać?
W odróżnieniu od autorytetów
moralnych nie uważam, że żyję w
państwie prawa i że tylko jego surowe przestrzeganie może nas wyprowadzić na czyste wody. Przeciwnie,
jestem zdania, że żyję w dżungli
prawnej, tworzonej przez prawniczych nieuków, których przepisy
interpretują i egzekwują przekupni i
niemoralni prokuratorzy i sędziowie.
Czasem, gdzieś w tej dżungli, zabłyśnie jakieś światełko, trafi się jakiś
nieprzekupny sędzia, jakiś przyzwoity prokurator. Ta dżungla natychmiast to tłumi i zagłusza. Mówię to
nie na podstawie lektury gazet, ale
własnego, wieloletniego doświadczenia z tzw. wymiarem sprawiedliwości III RP.
Tej dżungli nie przetrzebią i nie
oczyszczą nawoływania autorytetów moralnych, zabierających głos
tylko wtedy, gdy kosmata łapa sprawiedliwości dotknie kogoś z ich szajki. Tu konieczne jest działanie u samych podstaw, działanie zasadnicze.

Prawo tworzone jest w Sejmie i o
jego jakości rozstrzyga jakość Izby
Ustawodawczej. Jeśli ta Izba jest nic
nie warta, to i tworzone przez nią
prawo jest podobnej jakości. Sejm
jest wyłaniany na podstawie najważniejszej ustawy ustrojowej jaką
jest ordynacja wyborcza. Ordynacja
wyborcza do Sejmu jest skandalicznym bublem prawnym, przy którym
prawniczy ignoranci majstrują nieustannie, kierowani wyłącznie swoim wąskim partyjnym, grupowym
lub osobistym interesem. Nie ma
żadnej wątpliwości, że to jest bubel:
świadczy o tym fakt, że jest zmieniana częściej niż trwa kadencja Sejmu
i każde wybory dokonują się w ramach innej ordynacji, a zmiany są
jeszcze częstsze. Poza tym, że są to
wszystko szkodliwe dla Polski i głupie akty prawne, to na dodatek jest
w wielu miejscach sprzeczna z Konstytucją i łamie ją w wielu punktach.
Tylko zdemoralizowanie środowiska prawniczego, które prawie w
całości jest na usługach politycznych grup trzymających władzę, nie
pozwala tego ujawnić i zmienić. To z
powodu tego bubla prawnego wybory w Polsce – jak to wyjaśnia artykuł w najnowszym numerze tygodnika “Wprost” są najdroższe w
Europie, a może i na świecie. To z
powodu tego bubla prawnego kandydatów do Sejmu mamy wielokrotnie więcej niż Wielka Brytania, w
której Izba Ustawodawcza jest prawie półtora raza większa! Rozmawiałem parę dni z pewnym wybitnym
warszawskim profesorem, który nie
mógł się nadziwić szaleństwu Polaków, wystawiających ok. 16 tysięcy
kandydatów w wyborach sejmowych! To nie głupota i szaleństwo
Polaków, to głupota i prymitywizm
myślenia naszej pożal się Boże elity
politycznej, która nam takie ordynacje wymyśla! Przecież to nie Polacy
wymyślili, że każda partia musi wystawić listy, na których jest CO
NAJMNIEJ tylu kandydatów ile
mandatów! To wymyślili ci mózgowcy, którym zależy na tym, żeby polski
Sejm był nic nie wartym zbiorowiskiem politycznych hucpiarzy, tym
samym gwarantując, że Polska pozostanie w Europie jedynie nieliczącą się politycznie marionetką sił
zewnętrznych.
Klucz do wyjścia z tej zapaści
jest. Tym kluczem jest prosta, jasna,
zrozumiała dla każdego ordynacja
wyborcza do Sejmu: jednomandatowe okręgi wyborcze. Tylko tyle.
Tego wciąż nie rozumieją, albo tylko
udają, że nie rozumieją, polityczni
jajcarze urządzający nam wybory i
prawybory. Bez tej zmiany Polska
nie stanie się państwem prawa, a
będzie jedynie państwem autorytetów moralnych.
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Sprzedam organy 2 poziomowe
Estrada 207AR z podstawą. Cena
do uzgodnienia. Tel. 397 49 33.

Łobez - sprzedam pawilon
handlowy 135 mkw., 100 mkw.
handlowych, wszystkie media,
co własne. Cena 90 tys. Tel.
(091) 397 43 29.

Sprzedam Nokię 3510i + 2 ładowarki, z dokumentacją, etui, w kartonie cena 275 zł. Tel. 0605 522 340.

Sprzedam duży garaż w Łobzie.
Tel. 604 196 125.

Sprzedam lub zamienię kawalerkę w Łobzie 18 mkw. przy ul.
H. Sawickiej. Tel. 397 63 23,
0607 881 348
Sprzedam mieszkanie w Łobzie
pow. 62,58 mkw., ogród przydomowy. Tel. 601 882 794.
Węgorzyno - sprzedam mieszkanie własnościowe M5, 77 mkw., II
piętro, balkon, wc i łazienka - osobno, cw, co, cena 52 tys. zł. Tel. 607
835 203.
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 tanio mieszkanie 32
mkw., Budowo. Tel. 604 966 277.

Sprzedam mieszkanie na trasie
Trzebiatów - Kołobrzeg. Cena do
uzgodnienia. Tel. 386 15 41.
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 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.

Wynajmę pokój oraz magazyn
ok 70 mkw., powiat Gryfice. Tel.
(094) 34 30 777.

Sprzedam Rover 214i, rok prod.
94/95, sprowadzony z Niemiec w
04.2005, ważny przegląd do
04.2006, po wymianie pasków, płynów, filtrów, oleju, SRS i automatyczna regulacja świateł, zabespieczenie antykradzieżowe - odcięcie
zapłonu, stan idealny, bez rdzy, zielomy metalik, przebieg orginalny
144.000 km, cena do uzgodnienia.
Tel. 0605 522 340.

Sprzedam Ford Escort 1980 r.,
2000 zł. Tel. (094) 363 32 12.

Sprzedam Ford Tranzit 2,5D,
1990 r., 9 osobowy. oszklony, badanie techniczne do 06.2006, hak,
bardzo ekonomiczy nowy akumulator, łatwo wyjmowane siedzenia,
wewnątrz dodatkowa tapicerka,
cena do uzgodnienia. Tel. 601 669
580, 386 25 71 po 20.

Grzęzno koło Dobrej. Dom na Wsi
80 mkw. na działce 18 ar., 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, 2 pomieszczenia
na poddaszu. Dom ocieplony z nowym CO. Sad owocowy, oczko wodne, spokój i cisza. Tel. 502 103 432

Zatrudnię instruktora kategorii B.
Tel. 0692 423 141.

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

Zatrudnię fryzjera/kę damskiego. Trzebiatów. Praca stała. Tel.
504 377 370.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.

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

Zatrudnimy elektronika lub elektromechanika samochodowego.
Tel. 091 577 71 43, 397 58 04.
Resko - poszukuję kompetentnej
osoby do pomocy w nauce dla
dziecka klasa 4 - 2 godziny dziennie.
Mile widziana znajomość j. niemieckiego. Tel. 397 68 29.
Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.
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Z podwórka do Œwiatowida
(ŁOBEZ) Rzadko goszczą na łamach
gazet. Mało kto ich ogląda na boisku. A przecież tak samo trenują i grają mecze ligowe jak
starsze wiekowo zespoły. Różnią się od nich
może nawet większą zawziętością i miłością
do futbolu. To trampkarze, nadzieja każdego
klubu.
Przychodzą do redakcji w czwórkę;
Krystian Hnatów, Michał Banacki z bratem
Karolem, Kamil Kulczyński. Opowiadają o
swojej drużynie i meczach ligowych. Właśnie
wygrali z trampkarzami Węgorzyna 3:0. Na
meczu dostrzegł ich grę jeden z kibiców i
zaalarmował nas. – Koniecznie o nich napiszcie! Zróbcie jakiś turniej albo coś, bo ten bramkarz Michał Banacki nie może się zmarnować, jest za dobry, i Karol Banacki pięknie
gra, normalnie do reprezentacji ich dać. –
napisał kibic Tadzio, wskazując jeszcze na
Damiana Grzywacza.
Tadzio dosyła relację z meczu. Z pisania
wygląda na młodszego brata, który chce sprzedać “światu” grę swoich starszych kolegów.
Oto próbka: “piąta minuta meczu patryk pańka
zostaje fałlowny na polu karnym i grzywacz
młody szczela i gol póżniej karol banacki podaje do łókasza piłka podlatóje pod rękom bramkarza i gol łókasz trafia światowid wygrywa 2
- 0 koniec pierwszej połowy zaczyna sie 2 połowa banacki michał smam na sam z węgorzyńskim napastnikiem i wybrania paweł wielgós okazja i gol 3 -0 i światowid wygrywa
dzięki pawłowi karolowi łókaszowi no i bramkarzowi Michałowi Banackiemu który odegrał
bardzo ważną rolę trener grzegorz urbański
ucieszony po zwycięstwie.”

Prawda, że fajne? Kto by wymyślił, że
Łukasz pisze się przez “ó”? Ale najważniejsze, że jest 3:0.
Znają się z podwórka, grają w piłkę od

Dlaczego wciągnęła ich piłka? Dlaczego
regularnie od kilku lat chodzą do klubu, na
terningi? Krystian Hnatów mieszka na Hanki
Sawickiej. Mówi, że przy różnych okazjach,

pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dzisiaj
trzech z nich to gimnazjaliści, tylko Michał
kończy podstawówkę. Jest bramkarzem i to
mu się bardzo podoba.

np. na imieniny, dostawał piłkę, więc grał na
podwórku. – Chodziłem z tatą na mecze. –
mówi o tym, skąd wzięła się jego pasja. Karol
Banacki wypowiada się jak gwiazda, od razu

Ekspert pi³karski
Redakcja “Głosu Szczecińskiego” rokrocznie organizuje na łamach
swojego dziennika konkurs znawców sportu pod hasłem “Zostań piłkarskim ekspertem”. Zabawa polega
na prawidłowym typowaniu wyników wskazanych spotkań piłkarskich I, II i III-ligowych. Najlepszym
ekspertem i prognostykiem futbolowych zmagań w roku 2005
został młody łobzianin – Jakub Belina. W nagrodę Jakub
otrzymał od głównego sponsora Browaru Bosman odtwarzacz DVD. W punktacji końcowej uczeń II klasy gimnazjum w Łobzie wyprzedził innych znawców i kibiców futbolu: Wiesława Mikołajczyka (Stargard),
Edwarda Srokę i
Romualda Biegasiewicza
(obaj Szczecin), Agnieszkę Banach (Gryfice). I tym razem
polskie przysłowie “niedaleko pada
jabłko od jabłoni” spełniło się całkowicie. Przecież Jakub jest synem

Macieja Beliny, przed laty zdolnego
napastnika drużyny “Światowida”
oraz II-ligowej Stali Stocznia Szczecin, a także wnukiem Andrzeja Beliny, dawnego piłkarza i wiernego
sympatyka łobeskiego klubu.
Kuba powiedział nam, że interesuje się sportem i grywa w piłkę
nożną, siatkówkę, koszykówkę, a
także w tenisa ziemnego, jednak najlepszy jest w badmintona, który trenuje w UKS
Bełczna i z tym klubem odnosił już sukcesy na arenie wojewódzkiej.
Zapytany o przyszłą karierę sportową zażartował; Mama widziałaby mnie
jako
komentatora
sportowego,
bo
dużo gadam.
Jednak myśli o
dziennikarstwie
sportowym nie są
mu obce, ale jest
rozdarty, gdyż
marzą mu się także
kryminalistyka i
oceanografia. Laureatowi konkursu przekazujemy gratulacje i życzymy spełnienia marzeń.
(zb, kr)

udzielając w jednym zdaniu dwóch odpowiedzi, za brata; – Kopałem w Michała i został
bramkarzem. Kamil mieszka na drugim końcu
Łobza, w Świętoborcu. Nie musiał wynajdować sobie uzasadnień. Po prostu jest młodszym bratem Piotra Kulczyńskiego, tego z
seniorów, i to tłumaczy wszystko.
Chłopaki w tym sezonie grają prawdziwą ligę. Do tej pory występowali na terenie powiatu, może jeszcze w Płotach. Teraz
pojadą do Sławoborza, do Przybiernowa,
Golczewa.
Znają się wszyscy. Michał Banacki
broni bramki. W obronie grają Krystian oraz
Marcin Banaszczyk, Piotr Wawrzkiewicz i
Paweł Wielgus; w pomocy Kamil z Karolem, Damianem Grzywaczem i Mateuszem
Kogutem; w ataku Łukasz Nikołajczyk i
Patryk Pańka.
Pierwszy mecz ligowy zagrali w Łobzie
13 września z Mewą Resko. Zremisowali
2:2 po bramkach Pańki i Banackiego. Mecz
nie wykorzystanych okazji, bo jeszcze w
ostatniej minucie Wawrzkiewicz przestrzelił
karnego. Drugi, wyżej opisany przez naszego internetowego korespondenta Tadzia,
wygrali na wyjeździe ze Spartą Węgorzyno
3:0. W niedzielę przyjeżdżają do Łobza
trampkarze Orła Łożnicy, później łobezianie
pojadą na mecz z Polonią do Płotów.
Kibicują starszym kolegom, oglądają mecze. Jak oceniają mecz Światowida z Piastem
Chociwel? – Słabo. - mówi jeden z nich. – Jak
im coś nie wyjdzie, to się kłócą. – dodaje drugi.
Marzą, by kiedyś zagrać w pierwszej drużynie. Wszystko przed nimi.
KAR
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TABELE I WYNIKI
V liga
Sokół Pyrzyce - Radovia Radowo Małe 4:0,
Dąb Dębno - Pomorzanin Nowogard 0:1, Stal
Szczecin - Sparta Gryfice 1:0, Polonia Płoty
- Fagus Kołbacz 4:0, Iskra Banie - Vineta
Wolin 2:1, Korona Stuchowo - Zorza Dobrzany 0:2, Mieszko Mieszkowice - Kłos Pełczyce 3:0, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Kluczevia Stargard 1:0.
1. Sokół Pyrzyce
21 28-6
2. Polonia Płoty
19 20-8
3. Mieszko Mieszkowice
16 18-9
4. Stal Szczecin
16 17-8
5. Zorza Dobrzany
15 16-11
6. Vineta Wolin
13 10-12
7. Kluczevia Stargard
12 14-7
8. Kłos Pełczyce
12 10-8
9. Dąb Dębno
9 9-6
10. Hutnik EKO TRAS Szczecin 9 8-11
11. Fagus Kołbacz
9 14-22
12. Radovia Radowo Małe
8 12-18
13. Iskra Banie
7 12-20
14. Pomorzanin Nowogard
7 12-26
15. Sparta Gryfice
6 5-15
16. Korona Stuchowo
0 6-24

Klasa okrêgowa
Rybak Trzebież - Iskra Golczewo 12:2,
Mewa Resko - Świt Szczecin 1:0, Piast
Chociwel - Sparta Węgorzyno 2:0, Wicher
Brojce - Światowid Łobez 0:0, Sarmata Dobra
- KP Police II 1:0, Dąbrovia Stara Dąbrowa
- Vielgovia Szczecin 2:0, Orkan Suchań Vineta II Wolin 3:0 W; Masovia Maszewo Promień Mosty 0:0.
1. Piast Chociwel
18 18-7
2. Sparta Węgorzyno
16 11-11
3. KP Police II
15 23-7
4. Orkan Suchań
15 13-8
5. Sarmata Dobra
14 17-10
6. Promień Mosty
14 14-11
7. Mewa Resko
12 11-10
8. Świt Szczecin
12 23-9
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa
11 8-7
10. Wicher Brojce
11 9-11
11. Vielgovia Szczecin
11 12-11
12. Rybak Trzebież
10 25-22
13. Masovia Maszewo
8 8-6
14. Światowid Łobez
7 13-20
15. Vineta II Wolin
1 6-23
16. Iskra Golczewo
1 10-48

GRANIE W PLANIE
V liga

Sobota, 1 października: 16.00 Zorza
Dobrzany - Sokół Pyrzyce; 16:00 Vineta Wolin
- Korona Stuchowo; 14:00 Kluczevia Stargard Iskra Banie; 15:30 Sparta Gryfice - Polonia Płoty;
15:00 Radovia Radowo Małe - Dąb Dębno;
Niedziela, 2 października: 15:00 Kłos
Pełczyce - Hutnik EKO TRAS Szczecin; 16:00
Fagus Kołbacz - Mieszko Mieszkowice,
16:00 Pomorzanin Nowogard - Stal Szczecin.

Klasa okręgowa

Sobota, 1 października: 15:00 KP Police
II - Dąbrovia Stara Dąbrowa; 15:00 Światowid Łobez - Sarmata Dobra; 15:00 Świt
Szczecin - Piast Chociwel; 15:00 Iskra Golczewo - Mewa Resko
Niedziela, 2 października: 16:00 Vineta
II Wolin - Masovia Maszewo; 15:00 Vielgovia Szczecin - Orkan Suchań; 14:00 Sparta
Węgorzyno - Wicher Brojce; 14:00 Promień
Mosty - Rybak Trzebież.
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Dobry i punkt, choæ by³a okazja na trzy
WICHER Brojce – ŒWIATOWID £obez 0:0
Światowid: Hnat – Obolewicz,
Pudełko, Urbański (83’ Sagan),
Mosiądz (85’ Kacprzak), Brona, Jendrysiak (65’ Łań), Kulczyński (65’
Zielonka), Zych K., Śniadek, Mielniczek. Trener Mariusz Włodarz.
Wicher rozpoczął sezon słabo i
wydawało się, że będzie jak w poprzedniej rundzie – będzie dostarczał punktów i walczył o przetrwanie. Jednak z meczu na mecz gra coraz lepiej. Dwa tygodnie temu pokonał u siebie Vielgovię 2:0, a w ubiegłym tygodniu zremisował w Policach z wiceliderem. Światowid nie
mógł więc liczyć na zwycięstwo, a za
sukces można było uznać remis.

Sukces został osiągnięty. Światowid
zdobył punkt, chociaż miał szansę
na trzy, gdyż od 22 min. Wicher grał
w dziesiątkę. Jego obrońca nie mogąc
upilnować Mielniczka często go faulował. Najpierw dostał jedną, później
drugą żółtą kartkę i opuścił boisko. Pomimo tego drużyna z Brojc okazała się
za silna, by nawet w osłabieniu przegrać ten mecz.
Równie dobrze przegrać mógł
Światowid, jednak uratował go z opresji Grzesiu Hnat, który był najlepszym
zawodnikiem w tym spotkaniu, wyciągając piłki w kilku sytuacjach sam na
sam. Niestety, takie sytuacje miał również Śniadek, ale zmarnował.
- Piłkarze Wichra przewyższali

Zwyciêstwo w ³adnym stylu
SARMATA Dobra – KP II Police 1:0 (1:0)
Sarmata: Smoliński, Jaszczuk, Mioduszewski, K.Sadłowski, Dorsz, Kieruzel,
Goszczurny, D.Sadłowski, Pacelt, Kamiński, Padziński oraz Surma, Olechnowicz,
Kruk, Jarota, Szkup, Zapałowki. Trener
Tomasz Surma.
Bramka: 20 min. - Damian Padziński.

Surma, który będąc sam na sam z bramkarzem chciał pokonać go płaskim technicznym
strzałem, ale uderzył zbyt słabo i bramkarz piłkę wyłapał. Trener zapewne długo będzie tę sytuację pamiętał.
Postrach w obronie KP siał niezwykle szybki Damian Padziński, strzelec pięknej bramki. Byłoby jeszcze lepiej,
Dobra dawno nie miała tak dobrej
gdyby znalazł się środkowy
drużyny. Im lepszy przeciwnik, tym lepiej
pomocnik sterujący grą (może
na jego tle wypada Sarmata. Ten mecz był
Jaszczuk?) i gdyby napastninaprawdę ładny, zaś Sarmata pokazacy częściej grali ze sobą,
ła, że wyrasta na rasowy zespół,
a nie na siebie. I
który może nawet powalprzede wszystczyć o mistrzostwo,
kim Sarmata
chociaż zapewne nie
musi przestać
ma takich planów.
robić kiksy i
Najsilniejszą forprzegrywać
macją okazała się
z drużynaDamian
Padziñski
ambicja
defensywa, która
mi pozornie
talent i skutecznoœæ
zupełnie sparalisłabszymi.
żowała Policzan.
Teraz
Nie mieli oni w tym
mecz w
meczu okazji, by poważnie zagrozić bramce
Łobzie ze Światowidem. Kibice będą mogli
Smolińskiego. Za to kilka okazji mieli zawodobejrzeć dobre widowisko. Zapraszamy na
nicy Sarmaty, w tym sam trener Tomasz
Siewną w sobotę o 15.
(r)

Spokojnie, jesteśmy lepsi
MEWA Resko – ŒWIT Szczecin 1:0 (0:0)
Mewa: Piotr Tichanów – Dariusz Kęsy,
Marcin Pawłowski, Michał Michalik, Arkadiusz Pawłowski, Franciszek Wójtowicz,
Krzysztof Kulik, Klaudiusz Wasiak, Marek
Gradus, Jacek Zgnilec (45’Andrzej Kot), Harasiemowicz (60’ Mariusz Błaszczyk). Trener Dariusz Kęsy.
Bramka: 92 min. Andrzej Kot.
Do ostatniego gwizdka sędziego piłkarze
Mewy trzymali swoich kibiców w napięciu.
Doczekali. Już w doliczonym czasie oczywistą wyższość reszczan w tym meczu potwierdził zdobytą bramką Andrzej Kot.
Reszczanie mieli po prostu więcej
okazji i gdyby je wykorzystali, mogliby
mecz rozstrzygnąć już w pierwszej połowie, gdy Arek Pawłowski nie wykorzystał
dwóch znakomitych sytuacji.

Podobnie było w drugiej części. Mecz
walki, gra zacięta, toczona na całym boisku,
ale ze wskazaniem na Mewę; Błaszczyk i
Gradus przyprawiają kibiców o zawał marnując „setki”. Dopiero Andrzej Kot stawia kropkę
nad „i” mając więcej szczęścia od kolegów.
Strzelona przez niego piłka przebija się między nogami stłoczonych zawodników i znajduje drogę do siatki. Mewa pany! Świt musi
pogodzić się z tym, że Mewa dogania go w
tabeli i wyprzedza różnicą bramek. Niestety,
trener Kęsy ma ciągłe kłopoty kadrowe. Na
treningu kontuzji nabawił się Mariusz Ram i
zastąpił go w bramce Piotr Tichanów. Zachował czyste konto. Na boisku z tego samego
powodu nie pokazał się Mirosław Pietrowski.
Za tydzień mecz z Iskrą w Golczewie. –
Trudny, bo z takimi zespołami może się wszystko zdarzyć. – ocenia trener Dariusz Kęsy. KAR

nas warunkami fizycznymi. Obawiałem się ich wysokich zawodników,
ale nie wykorzystali tego. Bardzo
dobry mecz rozegrał Grzegorz Hnat,
którego trzeba pochwalić za uratowanie kilku sytuacji bramkowych.
Gdyby nie on, mogliśmy ten mecz
przegrać. – powiedział trener Mariusz Włodarz.
KAR

Zmiana
lidera, ale
gramy dalej
PIAST Chociwel – SPARTA
Wêgorzyno 2:0 (0:0)
Sparta: Noryca – Tondrik, Nadkierniczni: Artur, Andrzej, Zbigniew, Dariusz,
Rzepka (18’ Nadkierniczny Krzysztof),
Raj, Kazimierczak, Andrusieczko (60’
Gwóźdź), Nowak (75’ Jaźwiński) oraz
Lewiński i Gomulski. Trener Ryszard
Jamroży.
Dla Sparty to był mecz o zachowanie
„żółtej koszulki” lidera, dla Piasta, o jej
zdobycie. W dodatku derby, więc nikt nie
odpuszczał. Sparta obawiała się tego
meczu i słusznie, okazała się zespołem
słabszym i mniej doświadczonym, chociaż postawiła na grę otwartą i nie schowała się za gardę. Doświadczona para
zawodników Piasta Sideł – Grochulski
zdominowała środek boiska i narzuciła
swój styl gry. Jednak Sparcie udawało się
utrzymać czyste konto aż do 55 min.
meczu, gdy błąd popełnili obrońcy. Po
prostopadłym podaniu wzdłuż bramki
lecącej piłce bezradnie przyglądało się
trzech węgorzynian. Przeciął jej drogę
napastnik Piasta i z pięciu metrów wpakował do siatki. W 78 min. pada drugi gol. W
sytuacji sam na sam wygrywa Noryca,
ale już nie daje rady dobitce.
Piast zasłużenie wygrywa i zostaje liderem tabeli, po porażce KP II Police z
Sarmatą w Dobrej. Na jak długo? Nie
wiadomo, gdyż w czubie tabeli jest kilka
bardzo dobrych drużyn, i każda runda
przynosi niespodzianki. Sparta musi
szybko zapomnieć o tym meczu i przygotować się na uderzenie Wichra, który nadciąga z północy. Do Węgorzyna dotrze w
niedzielę o 14. Ostatnio Wicher porywa i
powala na glebę najlepszych. Spartanie,
bądźcie czujni! Wicher nie śpi. (r)
PS. Dochodzące pogłoski o rozróbach węgorzyńskich kibiców w Chociwlu nie zostały potwierdzone. Dwa ich
autobusy były nadzorowane przez 4
policyjne radiowozy. Rozróbę próbowało sprowokować kilku miejscowych,
ale policja szybko ich uspokoiła. Potwierdziły się pogłoski, że kibice z Węgorzyna są najbardziej rozśpiewaną
ekipą w okolicy. I tak trzymać!

POLICJA 997
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UKRADLI TABLICÊ
(ŁOBEZ)Wokresie16/19.09.2005
r. w godz. 10:00 - 19:00 w Łobzie na ul.
Mickiewicza nieznany sprawca dokonał kradzieży przedniej tablicy rejestracyjnej o treści Z... z zaparkowanego samochodu Ford Escort. Straty w
kwocie 75 zł na szkodę Eugeniusza Ż.
(zam. Ł., pow. łobeski).

WYP£OSZONY Z „KASKÓW”
(ŁOBEZ) 19.09.2005 r. w godz.
19.00-19.15 w Łobzie przy ul. Drawskiej, nieustalony sprawca po
uprzednim wycięciu kraty zabezpieczającej okno i wybiciu szyby usiłował dokonać włamania do pomieszczeń firmy Spółki “Speed & Concept”. Sprawca nie wszedł do wnętrza z uwagi na zadziałanie sygnalizacji alarmowej.

WYBI£ 16 SZYB
(WĘGORZYNO) W okresie 8/
9.09.2005 r. w godz. 22:00 - 09:00 w
Węgorzynie, przy ul. 3 Maja, nieustalony sprawca dokonał wybicia
16 szyb w oknach sklepu. Straty w
kwocie 350 zł na szkodę Bożeny M.
(zam. W., pow. łobeski).

PASTUCH ZNIKN¥£
(IGLICE) 19.09.2005 r. w godz. od
12.00 do14.00. w miejscowości Iglice
gm. Resko, z pola za budynkami
gospodarczymi, nieznany sprawca
dokonał kradzieży elektrycznego
pastucha wartości 250 zł na szkodę
Eugenii M., (zam. I., pow. łobeski).

ALE COFKA
(ŁOBEZ) 21.09.2005 roku o godz.
8.00 w Łobzie przy ul. H. Sawickiej,
Ryszard H. (zam. Ł., gm. Łobez) kierując autobusem PKS Gryfice, wykonując manewr cofania uderzył w
ścianę szczytową bloku 32, powodując pęknięcie ocieplonej elewacji
w/w bloku.

ESCULAP BEZ AMBONY
(TRZASKI) W okresie od lipca
do dn. 21.09.2005 r. w okolicy miejscowości Trzaski, Mariusz S. (zam.
Ł., gm. Resko) po uprzednim pocięciu, dokonał kradzieży ambony myśliwskiej. Straty w kwocie 450 zł na
szkodę Koła Łowieckiego “Esculap” w Stargardzie Szcz.

POBRA£ I NIE ZAP£ACI£
(ŁOBEZ) W okresie od lipca do
sierpnia 2005 r. Kazimierz W. (zam.
Warszawa) doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia powierzonym mieniem w ten sposób, że
wykonując usługi na rzecz indywidualnych klientów pobrał materiały
na tzw. “WZ” z 7-dniowym terminem
płatności na kwotę 5707,16 zł i do
chwili obecnej nie wywiązał się z
przedmiotowej umowy, czym działał
na szkodę s.c. EKO FARB w Łobzie.
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NAPROMILOWANI

W£AMA£ SIÊ DO ALTANKI

WLAZ£ I BUSZOWA£

(ŁOBEZ) W okresie od godz.
17.00 dnia 21.09.2005 r. do godz. 9.30
dnia 22.09.2005 r. w Łobzie przy ul.
Kościuszki, nieustalony sprawca po
uprzednim wybiciu szyby w oknie
wszedł do środka altanki, skąd zabrał w celu przywłaszczenia namiot
dwuosobowy koloru brązowego w
oryginalnym pokrowcu o wartości
260 zł, czym działał na szkodę Aldony B. (zam. Ł., gm. Łobez).

(KLĘPNICA) W nocy z 23 na
24.09.2005r. w godz. 18.00. do 10.00.
w Klępnicy nieznany sprawca usiłował dokonać kradzieży z włamaniem,
w ten sposób, że wyrwał blachę zabezpieczającą otwór w drzwiach
budynku mieszkalnego będącego w
remoncie, lecz z uwagi na brak w
środku mienia stanowiącego przedmiot zamachu, zamierzonego celu
nie osiągnął, czym działał na szkodę
Heleny Ś. (zam. Poznań).

TY£ÓWKA
(RADOWO MAŁE)22.09.2005 r.
o godz. 10.30 w Radowie Małym,
kierujący samochodem dostawczym
marki Fiat Ducato, Stefan G. (zam. Z.,
gm. Drawsko) nie zachował należytej ostrożności jazdy, w wyniku czego uderzył w tył prawidłowo jadącego samochodu dostawczego marki
Ford Transit, kierowanego przez
Mirosława L. (zam. R., gm. Radowo
Małe). Uszkodzeniu uległy przedmiotowe pojazdy.

BESTIALSTWO
(DOBRA) W nieustalonym
okresie czasu w obrębie miejscowości Dobra, nieznany sprawca wrzucił do dołu po środkach chemicznych, usytuowanego przy nieczynnej żwirowni, psa a następnie przykrył płytą betonową. Pies w wyniku
tego doznał zatrucia organizmu oraz
obrażeń w obrębie pyska i szyi.

DRUCIARZ NAPOWIETRZNY
(ZAGÓRZYCE) 22.09.2005 r.
około godz. 23:20 na terenie Kolonii
Zagórzyce, nieznany sprawca po
uprzednim odcięciu kabli, zrzuceniu
ze słupa na podłoże i rozbiciu obudowy transformatora, dokonał kradzieży zwoju drutu miedzianego o
wadze 150 kg. Straty w kwocie 4 000,zł na szkodę Posterunku Energetycznego w Drawsku Pom.

KOMÓRKOWIEC
(RESKO) 17/18.09.2005 r. w
godz. 1:00 - 1:30 w Resku nieustalony sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Nokia
3220. Straty w kwocie 600 zł na szkodę Łukasza M. (zam. Goleniów).

KTO TERAZ ZAP£ACI?
(RESKO) 23.09.2005 roku o
godz. 18.30, Mariusz W. (zam. R., gm.
Resko), kierując sam. osob. marki
Opel Vectra, jadąc ul. M. Buczka w
Resku wjechał w dziurę po zakończonych pracach drogowych.
Uszkodzeniu uległ pojazd.

ALE SKRÊT
(GRABOWO) 24.09.2005 r. o
godz. 20.00 w Grabowie kierujący
motocyklem marki WSK Przemysław M. (zam. G., gm Łobez) nie zachował należytej ostrożności jazdy,
w wyniku czego w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód marki Fiat 126p, którego
właścicielem jest Justyna K. (zam. S.,
gm. Łobez). Uszkodzeniu uległy
przedmiotowe pojazdy.

OSTRO¯NIE Z NO¯AMI
(KLĘPNICA) 24.09.2005 r. o
godz. 23.00 w Klępnicy, Danuta S.
(zam. K., gm. Łobez), w wyniku niewłaściwego obchodzenia się nożem
dokonała uszkodzenia ciała w postaci rozcięcia w okolicach łopatki u
swojego brata Edwarda K. (bez stałego miejsca zamieszkania).

Z£APANI NA KRADZIE¯Y
(WĘGORZYNO) 24.09.2005r. o
godz.03.30. w Węgorzynie na Osiedlu 40 Lecia PRL, Zbigniew S. lat 29
( zam. Ś, gm. Świdwin) i Michał B. lat
22 ( zam. Ś, gm. Świdwin), dokonali
włamania do samochodu VW Golf,
przez otwarcie dopasowanym kluczem zamka w drzwiach i kradzieży
radioodtwarzacza samochodowego
oraz płyt C.D. o łącznej wartości 300
zł na szkodę Tomasza M. (zam. W.
pow. łobeski) oraz usiłowanie włamania do samochodu Audi, na szkodę
Marcina S. (zam. W., pow. łobeski).

OBROBILI PIWNICE
W BIENICACH
(BIENICE) W nocy z 23 na
24.09.2005r. w godz. 21.00. do 06.00. w
Koloni Bienice, gm. Dobra, nieustalony sprawca dokonał włamania do piwnicy przez obcięcie kłódki, skąd skradł
dwie piły spalinowe marki Stihl, o
łącznej wartości 2000 zł na szkodę
Waldemara M. (zam. K., pow. łobeski).
Działając w ten sam sposób, w tym
samym miejscu dokonał włamania do
piwnicy Marka R. (zam. K., pow. łobe-

(GRABOWO) 24.09.2005
roku o godz. 20.00 w Grabowie,
Przemysław M. lat 21 (zam. G., gm.
Łobez) kierował motocyklem
marki WSK znajdując się w stanie
nietrzeźwości 0,66 promila.
(ŁOBEZ) 25.09.2005 roku o
godz. 23.15 w Łobzie na ul. Drawskiej, Przemysław A. lat 18 (zam. Ł.,
gm. Łobez) kierował motorowerem
marki Simson znajdując się w stanie nietrzeźwości 2,04 promila.
(PRUSINOWO) 25.09.2005
roku o godz. 17.00 na drodze publicznej w Prusinowie, Jarosław Ś.
lat 21 (zam. Ł., gm. Łobez) kierował ciągnikiem rolniczym m-ki
Ursus, znajdując się wstanie nietrzeźwym 2,08 promila.
(STARA
DOBRZYCA)
25.09.2005 roku o godz. 18.15 na
drodze publicznej w Starej Dobrzycy, Tadeusz W. lat 41 (zam. P.,
pow. gliwicki) kierował sam. osob.
marki Łada znajdując się wstanie
po użyciu alkoholu 0,45 promila.

ski), skąd skradł 2 szt. wiertarek elekrycznych, lutownice, szlifierkę kontową, szlifierkę oscylacyjną, tarcze
szlifierskie, łącznej wartości 400 zł na
jego szkodę. Działając w ten sam sposób i w tym samym miejscu dokonał
włamania do piwnicy Agaty U. (zam.
K., pow. łobeski), skąd skradł 18 butelek wina, 4 szt. opon zimowych, o
łącznej wartości 700 zł na jej szkodę.

I DOBREJ

(DOBRA) W okresie pomiędzy
godz. 21.00 dnia 23.09.2005 r. a godz.
11.30 dnia 24.09.2005 r. w Dobrej nieznani sprawcy, po uprzednim ukręceniu skobla zabezpieczającego drzwi
wejściowe do piwnicy, weszli do jej
wnętrza skąd zabrali w celu przywłaszczenia różnego rodzaju elektronarzędzia i sprzęt wędkarski o ogólnej
wartości 920 zł, czym działali na szkodę Anny K. (zam. D., pow. łobeski).

ROWER Z AUTEM NIE WYGRA
(ŁOBEZ) 25.09.2005 rok o godz.
12.00 w Łobzie na skrzyżowaniu ul.
Bocznej z ul. Obr. Stalingradu, kierująca rowerem Marlena G. lat 19 (zam. Ł.,
gm. Łobez) przejeżdżając przez oznaczone przejście dla pieszych wjechała
wprost pod prawidłowo jadący sam.
osobowy marki Nissan, którym kierował Stanisław B. (zam. Ł., pow. łobeski). Uszkodzeniu uległ rower.

TRZYNASTOLATKI KRADN¥

(KLĘPNICA) 25.09.2005 r. przed
godz. 20:30 w Klępnicy, Stanisław S.
lat 13 (zam. K., gm. Łobez) i Dariusz
S. lat 13 (zam. K., gm. Łobez) w nieustalony sposób weszli do wnętrza
mieszkania, skąd dokonali kradzieży
rurek miedzianych, piłek do gry, rakiety do gry, pochodni i innych
drobnych przedmiotów. Wysokość
strat nieustalona na szkodę Heleny
Ś. (zam. W., pow. łobeski).
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tygodnik łobeski 27.09.2005 r.

BĘDZIE ŁATWIEJ
ODWOŁAĆ
BURMISTRZA
(Kraj) 24 sierpnia br. prezydent A.Kwaśniewski podpisał nowelizację o samorządzie gminnym oraz innych
ustaw, która wprowadza takie rozwiązanie, wiążące
ważność referendum z frekwencją w wyborach. Dotychczas progiem ważności
referendum jest udział w
nim minimum 30 proc.
uprawnionych do głosowania. O taką frekwencję jest

bardzo trudno. W obecnej
kadencji samorządu na około 80 referendów ważne
okazało się mniej więcej co
10-te. Według nowej zasady referendum w sprawie
odwołania rady samorządu, wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta będzie
ważne, jeśli weźmie w nim
udział 3\5 liczby tych, którzy uczestniczyli w wyborze tych władz.
(w)

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 7 października na adres redakcji. Spośród prawidłowych odpowiedzi nadesłanych przez czytelników wylosujemy osobę, która wygra
mniesięczną prenumeratę Tygodnika Łobeskiego.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 37 brzmiało: „Zasiadamy w szkolne ławy”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Szylinowicz Maria (Łobez), Agnieszka Moroz (Węgorzyno), Antonina Kaczmarek (Dobra), Helena Rengwelska (Resko), Grażyna Makosz (Drawsko Pom.), Telesfor Waliszewski
(Rogowo), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Roman Galczak (Łobez), Ludwikowska Barbara
(Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Dorota Targosz (Łobez), Teresa Miłuch (Łobez), Danuta
Sulima (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Dorota Targosz z Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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