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W powiecie wygra³ Tusk,
Lepper depta³ mu po piêtach
W NUMERZE:
Prokuratura
umarza
œledztwo
w sprawie
o gwa³t
G³osuj¹ Jan i Irena
Sobuœ w lokalu
wyborczym w SP 1
w £obzie.
WYNIKI WYBORÓW
na str. 12
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(RESKO) Głośna kilka
miesięcy temu sprawa, w której dwie uczennice z Reska
oskarżyły męża swojej nauczycielki, Huberta H., o
gwałt, okazała się mieć zaskakujący finał. Prokurator prowadząca śledztwo wydała 30
września postanowienie o jego
umorzeniu.
str.2
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INFORMACJE

Za du¿o w¹tpliwoœci

Prokuratura umarza œledztwo
w sprawie o gwa³t

(RESKO) G³oœna kilka miesiêcy temu sprawa, w której dwie uczennice z Reska oskar¿y³y
mê¿a swojej nauczycielki, Huberta H., o gwa³t, okaza³a siê mieæ zaskakuj¹cy fina³.
Prokurator prowadz¹ca œledztwo wyda³a 30 wrzeœnia postanowienie o jego umorzeniu.
Przypomnijmy; na początku maja
br. grupa uczniów reskiej szkoły
wybrała się z wychowawczynią na
biwak nad jezioro w Starej Dobrzycy
(na zdjęciu). Spożywano na nim alkohol. Drugiego dnia na biwak przyjechał mąż nauczycielki Hubert H. W
pewnym momencie ktoś zaproponował wyjazd na polowanie. W ostateczności z Hubertem H. wyjechały
dwie uczennice, Monika S. i Anna
Ch. Do polowania nie doszło. Wszyscy znaleźli się w mieszkaniu Huberta H., gdzie miało dojść do gwałtu na
dziewczynach. Takie zawiadomienie
trafiło do policji kilka dni później.
Złożyli je rodzice uczennic.
Dziewczyny twierdziły, że zostały zgwałcone, ale Hubert H. przedstawiał inną wersję zdarzeń twierdząc, że do stosunków seksualnych
doszło dobrowolnie, za ich zgodą.
Prokuratura wszczęła postępowanie, które ujawniło ogrom zaniedbań
wychowawczych; pijaństwo, kłamstwa, zaniedbanie obowiązków służbowych.
Wobec rozbieżnych wersji zdarzeń, przeprowadzono szereg przesłuchań świadków, sprawdzono bilingi telefoniczne, wypowiedział się
biegły psycholog. Prokurator
stwierdził rozbieżności w zeznaniach pokrzywdzonych. Okazało
się, że po gwałcie, do którego miało
dojść, Hubert H. odwożąc pokrzywdzone z powrotem na biwak pozwolił
im na zmianę kierować samochodem.
Po przyjeździe siedzieli jeszcze chwilę przy ognisku i rozmawiali, a nawet
żartowali. Jedna z dziewczyn poprosiła chłopaka o przyniesienie pomadki i telefonu komórkowego.
Zdaniem świadków, Anna Ch. zwracała się do Huberta H. po imieniu.
Gdy miał on odjeżdżać, dziewczyny
poprosiły, by mogły go odprowadzić do rogatek wsi, na co się zgodził.
Odwiozły go i później wracały do

stanicy kilometr przez las. Wersję
takich zachowań i zdarzeń potwierdzili koledzy uczennic. Monika S.
zaprzeczała tej wersji, zaś Anna Ch.
w tej sprawie zmieniała zdanie. Jednym z ważkich argumentów przemawiających za wersją Huberta H. okazały się bilingi telefoniczne. Wykazały one, że już po jego wyjeździe
Anna Ch. wysłała mu smsa o godz.
2.52,24, na który on odpowiedział
smsem o godz. 2.52,30, a później zadzwonił i rozmawiali ze sobą prawie
pół minuty. Pokrzywdzona zaprzeczała, by kiedykolwiek wysyłała i
otrzymywała smsa od Huberta H.,
chociaż bilingi wykazały co innego.
Przyznała, że dzwonił do niej, ale nie
potrafiła wyjaśnić, skąd posiadał jej
numer telefonu, skoro nigdy mu go
nie podawała.
Biegła psycholog, która brała
udział w przesłuchaniu obu pokrzywdzonych zauważyła, że żadna
z ofiar gwałtu nie wspomina nawet o
uczuciu poniżenia, zhańbienia i
zdeptanym poczuciu godności, co
jest charakterystyczne dla ofiar tego

typu przemocy. Żadna z nich nie
przekazała po powrocie na biwak
choćby nieświadomie sygnału
wskazującego na dramatyczne przeżycia, jakich przed chwilą doznały.
Nieprawdopodobnym wydaje się
fakt, aby po gwałcie pokrzywdzone
zadbały o bezpieczny powrót swojego oprawcy do domu. Biegła uznała
takie zachowania za atypowe dla
ofiar gwałtu.
Wobec dużej ilości sprzeczności
i wątpliwości, jakie pojawiły się w
trakcie śledztwa, uznając zeznania
pokrzywdzonych za mało wiarygodne, prokuratur Małgorzata PostDzięcioł, prowadząca sprawę, kierując się zasadą, że nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na
korzyść podejrzanego, postanowiła
umorzyć postępowanie uznając, że
podejrzany nie popełnił zarzucanych mu przestępstw.
Jak się dowiedzieliśmy, rodzice pokrzywdzonych uczennic
złożyli na to postanowienie zażalenie do prokuratury okręgowej
w Szczecinie.
KAR
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PRZEPRASZAM
Szanowni Mieszkańcy Gminy
Łobez. W dniu 27 września 2005
roku na ręce Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łobzie złożyłem rezygnację z pełnienia
funkcji radnego Naszej Gminy.
Popełniłem błąd i dlatego muszę
ponieść z tego powodu określone
konsekwencje. Przez całe swoje
życie twierdziłem i nadal uważam,
iż dobro Naszej lokalnej społeczności jest najważniejsze. Nie
może być ,,równych i równiejszych” – wszyscy powinniśmy
być tak samo postrzegani i oceniani, bez względu na pozycję materialną i zajmowane stanowiska,
jednakowo nagradzani, czy karani za nasze czyny. Naruszając
przepisy prawa, jako radny – czyli osoba publiczna – nie mogłem
postąpić inaczej i dobrowolnie
poddałem się samoukaraniu. Poprzedzając słuszny werdykt
sądu, złożyłem swój mandat. Jednocześnie przepraszam, że zawiodłem Państwa zaufanie wobec
mojej osoby, a szczególnie
wszystkich mieszkańców, którzy
trzy lata temu oddali na mnie głos.
Przepraszam również koleżanki i
kolegów radnych za zamieszanie,
którego jestem sprawcą.
Jan Piłat
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WYDARZENIA

Wybrano nowy zarz¹d

W Dobrej spotkali siê kombatanci
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ZAPROSZENIE
Zarząd Podregionu NSZZ „Solidarność” zaprasza wszystkich
członków oraz sympatyków NSZZ
„Solidarność” na uroczystą mszę
dziękczynną w intencji Ojca Świętego i 25 rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność” w Łobzie.
Msza odbędzie się w Łobzie, w
dniu 16 października o godz. 20.00.
Po mszy odbędzie się Apel Jasnogórski i modlitwa przy Krzyżu. W
Dniu Papieskim zorganizowana będzie kwesta na fundusz stypendialny – Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Zarząd Podregionu

PUP - SZKOLENIA

(DOBRA) 30 wrzeœnia w sali
CAS odby³o siê zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
tutejszego Ko³a Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych.

Spotkanie trwało prawie 3
godziny i miało uroczysty charakter. Po przedstawieniu sprawozdania z prac zarządu w minionej kadencji odbyły się wybory. Prezesem Koła ponownie
wybrano pana Grzegorza Jawnego, który tę funkcję pełni już
trzecią kadencję. Zmienił się

skład zarządu; wiceprezesem
wybrano Jana Zawadzkiego,
sekretarzem został Antoni
Czerwonka, skarbnikiem Jadwiga Żywicka i członkiem Józef Szymanowicz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Józef
Walczyk oraz Czesław i Antoni
Wierzchniccy.
KAR

„OBSŁUGA BIURA
I KOMPUTERA”
dla osób bezrobotnych do 25 roku
życia zarejestrowanych
w
Urzędzie Pracy. Kurs rozpocznie się
w październiku br. i trwał będzie ok.
2 m-cy. Zapisy przyjmowane są w
PUP w Łobzie, pokój nr 5 A osobiście bądź telefonicznie nr tel.57770-30 lub w Filii
w Resku nr tel.
39-51-309 w terminie do 18 października 2005 r.

Str. 4

OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 7.10.2005 r.
 - F.P.U. „Imoprojekt” w Resku zatrudni: Specjalistę ds. kadrowo – płacowych. Tel. 3951-758
 - SZOZ „Praxis” w Nowogardzie
zatrudni: 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, 501-206-501
 - 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
 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łobzie zatrudni:
Inżyniera technologii żywienia
Tel. 397-45-42
 - 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
 - Sklep Spożywczo – Przemysłowy
„Chrobry” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel. 509-564-491
 - Gospodarstwo Rolne w Łęcznie
zatrudni: Pracownika do pracy przy
koniach Tel. 609-542-393
 - Sklep „Miś” w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę w ramach przygotowania
zawodowego Tel. 397-44-16
 - Piekarnia “Drożdżyk” w Łobzie
zatrudni: Sprzedawcę Tel. 397-41-04
 - Agencja Promocji i Reklamy Biuro
– Serwice z Konina zatrudni: Kuriera
na terenie Łobza Tel. 605-087-184.

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

Œwietlica zostaje
(ŁOBEZ) Upadek Spółdzielni
Mieszkaniowej „Łobezianka”, a co
za tym idzie zamknięcie kotłowni do
tej spółdzielni należącej postawiła
władze miejskie przed dość trudnym
wyzwaniem.
Otóż kotłownia ta dostarczała ciepło do Środowiskowego Domu Samopomocy i TPD – owskiej świetlicy,
znajdujących się na Hanki Sawickiej.
Aby oba te obiekty mogły nadal funkcjonować, trzeba tam zainstalować
niezależne ogrzewanie. W zmienio-

nym budżecie, władze zaproponowały przeznaczenie na ten cel 58 tysięcy, z czego 50 tys się na założenie
ogrzewania w ŚDS, a 8 tys na ogrzewanie w TPD.
Na czwartkowej sesji radny Leszek
Gajda pytał, czy jest możliwość przeniesienia świetlicy TPD do budynku
ŚDS. Argumentował, że taka decyzja
byłaby według niego logiczna. Gdyby
obie te instytucje działały w jednym
budynku, zaoszczędzono by sporo pieniędzy przy zakładaniu ogrzewania.
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Także późniejsze koszty związane z
eksploatacją i remontami byłyby niższe.
Propozycja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony
radnej Teresy Zienkiewicz, która powiedziała, że wraz z dyrekcją ośrodka
kilkakrotnie robiła przegląd pomieszczeń i na TPD – owską świetlicę nie
ma miejsca.
Temat ten wzbudził wiele emocji i
po bardzo burzliwej dyskusji radni
ustalili, że do ośrodka uda się komisja do
spraw społecznych i na miejscu stwierdzi, czy można tam przenieść świetlicę.
Okazało się, że nie ma takiej możliwości
i świetlica pozostanie w swoich dawnych pomieszczeniach.
S.M.

PRZEDSTAWICIELE POWIATU
Z WIZYTĄ U NIEMIECKICH PARTNERÓW
W dniach 26-27 września br. wicestarosta łobeski Wiesław Bernacki
wraz z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie – zastępcą
dyrektora PUP Piotrem Ćwikłą i specjalistami ds. programów Agnieszką
Kardasz i Barbarą Giezek złożyli wizytę w niemieckim mieście Stralsund.
Delegacja udała się tam na zaproszenie szefowej firmy Stralsunder Innovation Consult GmbH,
z którą PUP w
Łobzie współpracuje od ponad
dwóch lat. W ramach tej współpracy, w 2004 roku, 15
młodych bezrobotnych osób z terenu
naszego powiatu
uczestniczyło
w
Niemczech w zorganizowanym i sfinansowanym przez SIC
GmbH szkoleniu językowo-internetowym. Kontynuacją
przedsięwzięcia
była
tegoroczna
edycja szkolenia,
która tym razem została przeprowadzona w naszym powiecie, a sfinansowana
ze środków unijnych pozyskanych
przez PUP oraz funduszy starostwa.
Wizyta zaowocowała nowymi planami współpracy, powstało wiele po-

mysłów na kolejne wspólne polsko niemieckie projekty. Do najciekawszych należą szkolenia dla osób bezrobotnych: brukarz, cieśla, glazurnik, rękodzielnictwo, obsługa turystyczna –
połączone z pracą przy koniach, renowacja starych cmentarzy i parków,
szkolenia językowe. Ponadto – dla młodzieży szkolnej kurs sternik-żeglarz, a
także możliwość zainicjowania współ-

pracy pomiędzy szkołami z terenu
Stralsundu i powiatu łobeskiego. Strona
niemiecka zaproponowała również
znalezienie partnera dla Domu Dziecka
w Zajezierzu i Domu Pomocy Społecznej w Resku. Współpraca taka dałaby

konkretne, wymierne efekty w postaci
pomocy materialnej tym placówkom.
Na dobry początek SIC GmbH zaproponował przekazanie odzieży dla dzieci z Domu Dziecka w Zajezierzu.
Ponadto złożono wizytę w miejscowym urzędzie pracy i urzędzie miejskim. Burmistrz miasta Stralsund zaproponował mieszkańcom naszego powiatu wystawienie swoich wyrobów na
dorocznym targu
świątecznym (rękodzieło, produkty regionalne)
– co było wyróżnieniem i miłym
zaskoczeniem zarówno dla przedstawicieli naszego powiatu jak i
dla kierownictwa
SIC GmbH.
Do spotkania, a co za tym
idzie kontynuacji
współpracy, nie
doszłoby zapewne, gdyby strona
niemiecka nie widziała w nas godnego zaufania partnera. A jesteśmy takim, dzięki temu, że potrafimy zjednoczyć siły działając dla dobra mieszkańców naszego powiatu, jak było przy realizacji polsko-niemieckiego szkolenia
internetowego.
(info PUP)
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INFORMACJE - REKLAMA

Pielgrzymka do Mielna
(SIELSKO-MIELNO) Po raz trzeci mieszkañcy Sielska, pod
wodz¹ proboszcza ks. Krzysztofa Frydrycha, w dniu œwiêta
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, 7 paŸdziernika, wyruszyli piesz¹
pielgrzymk¹ na odpust do pobliskiego Mielna.
Było piękne, słoneczne popołudnie. Grupka ludzi, około 40 osób z
różańcami w ręku, powoli idąc modli
się i śpiewa pieśni maryjne. Niecodzienny to widok - wśród pól, szumiących drzew i spadających liści
idą ludzie, a wiatr niesie ich modlitwę
hen daleko, poza granice czasu i
przestrzeni. Dla niektórych osób
dystans 4 km jest zbyt duży, te osoby podjeżdżają samochodami i za
lasem dołączają do pielgrzymki. Nie
liczy się dystans, jaki się przeszło,
ale chęć uczestnictwa w modlitwie
i bycia razem. Ukazanie, pomimo już
nienajlepszego zdrowia, co w życiu
jest naprawdę ważne. Śp. papież
Jan Paweł II starał się ze wszystkich
sił, a niejednokrotnie ponad swe
siły, by być razem ze swymi wiernymi, niektórzy mówili - po co on się
tak męczy?
Dochodząc do Mielna mijają nas
samochody tych, którzy zabiorą

utrudzonych pielgrzymów z powrotem. Przed Mszą Świętą młodzież prowadzi wspólną modlitwę. Kościółek
w Mielnie zapełnia się odświętnie
ubranymi ludźmi, przyjeżdża ks. proboszcz Marek Prusiewicz z Dobrej,
który odprawia Mszę Świętą i głosi
kazanie. Piękna gra na organach i
śpiew organistki z Dobrej, małej
dziewczynki, dodaje blasku całej uroczystości. Po Mszy Świętej mieszkańcy Mielna zaprosili wszystkich
do swojej świetlicy, na ciasto własnego wypieku, było pyszne. Dzieci z
Mielna wraz ze swoją opiekunką
przygotowały
okolicznościowe
przedstawienie, a gospodarze życzliwi i uśmiechnięci godnie podjęli
swych gości z Sielska.
Może ktoś, czytając ten artykuł
pomyśli sobie - ale pielgrzymka, 4 km,
szkoda zachodu. A tu właśnie wydarzyło się coś wielkiego. Ludzie, którzy
na co dzień może nie są dla siebie zbyt

życzliwi, mają swoje wielkie problemy, znaleźli czas, by otworzyć się na
siebie nawzajem. Świat się zmienia,
my się zmieniamy, ale pewne wartości
są nieprzemijające. Może właśnie dlatego w grupie pielgrzymów najwięcej
było osób starszych, którzy tą prawdę znają i dzieci, które instynktownie
tej prawdy poszukują.
BG
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Sprawa Parku
Leœnego w s¹dzie
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Łobzie od 3 lat walczy w obronie
naszego pięknego parku leśnego znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego.
Obecnie sprawa zniszczenia parku znalazła się w sądzie, o czym poinformowała nas Prokuratura Okręgowa w Szczecinie pismem z dnia 22.09.2005 r. Przypominamy, że sprawa dotyczy umowy
podpisanej przez byłą burmistrz H.
Szymańską oraz H. Musiała z właścicielem firmy ogólnobudowlanej. Umowę tę
Najwyższa Izba Kontroli określiła jako
korupcjogenną, ponieważ jej następstwem było wycięcie 2052 dorodnych
drzew – w większości dębów i buków
oraz zniszczenie siedliska kwaśnej buczyny. W wyniku tak skonstruowanej
umowy społeczeństwo łobeskie poniosło nieodwracalne straty przyrodnicze
oraz wielkie straty materialne. Pieniądze
za tak ogromną ilość drewna nie wpłynęły do kasy gminnej tylko gdzieś się rozpłynęły. Czy wreszcie zatriumfuje sprawiedliwość? Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego w Łobzie

Wstrz¹saj¹ca tragedia

Minuta ciszy
i zapalone
światełko
(RESKO) W poniedziałek 3 października 2005 roku na płycie boiska
szkolnego Gimnazjum w Resku odbył
się apel. Poprowadziła go nowo wybrana przez społeczność szkolną przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiola Meger. Spontanicznie zorganizowany przez Zarząd SU apel poświęcony był tragicznemu wypadkowi, jaki
miał miejsce w piątek 30.09.2005roku.
Wszyscy uczniowie Gimnazjum, oraz
uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej uczcili minutą ciszy śmierć 9
kolegów licealistów, którzy tak szybko
odeszli z tego świata. Delegacja Michał
Tarniowy z klasy IIb i Iza Pesta, uczennica klasy IIIe, zapaliła symboliczne
światełko - znicz przy tablicy Patrona
Szkoły. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tragedią i łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.
Przewodnicząca SU Wiola Meger
Opiekun SU Bożena Sobolewska

Na zdjęciu delegacja I. Pesta i M. Tarniowy zapalająca znicz, symboliczne
światełko przy tablicy Patrona Szkoły.

Z ¯YCIA POWIATU
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Uratowany w ostatniej chwili

Prze¿y³ 2 dni i dwie noce
w polu, bez jedzenia i picia

Dzień wcześniej, ok. godz.16-tej,
Mikołaj M. wyszedł z domu, ubrany
tylko w bluzę, bez cieplejszego okrycia wierzchniego, udając się drogą
polną w kierunku miejscowości
Łabuń Mały. W przeszłości wielo-

kiem negatywnym, w szpitalach oraz
noclegowniach na terenie Reska
oraz sąsiednich miejscowości. Po
zapadnięciu zmroku musiano przerwać poszukiwania. W następnym
dniu, 7 października, poszukiwania
wznowiono od godzin rannych.
Wzięło w nich udział jedenastu policjantów, którymi kierowali asp. szt. H.
Michalski, z-ca naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP
Łobez oraz mł. asp. A. Skrilec, kierownik Referatu Kryminalnego KP Resko. Wspomagało ich dwóch strażaków z OSP Resko oraz czterech wolontariuszy, mieszkańców gminy Resko. Policjanci użyli dwóch psów tropiących. W trakcie tych działań dokonano sprawdzeń większości duktów leśnych łączących miejscowości
Łabuń Wielki - Wicimice, Łabuń

krotnie zdarzało się, że zaginiony
wychodził z domu i wracał sam lub
był odnajdywany przez rodzinę lub
Policję. Zdarzało się, że zaginiony zatrzymywał się u obcych osób lub jeździł autobusem, a także korzystał z
uprzejmości przypadkowych kierowców. Ponieważ Maria P. miała nadzieję, że i tym razem mąż powróci do
domu zwlekała z powiadomieniem
Policji do dnia 6.10.2005.
Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia
niezwłocznie zostały podjęte przez
funkcjonariuszy KP Resko, KPP
Łobez oraz strażaków z OSP Resko
wzmożone działania poszukiwawcze
na trasie miejscowości Resko,
Łabuń Wielki i Łabuń Mały. Dokonano również sprawdzeń, z wyni-

Wielki - Iglice - Stołążek, Łabuń Wielki - Łabuń Mały - Potuliny, Łabuń
Wielki - Policko - Luboradz, Łabuń
Wielki - Mokronos - Komorowo.
Sprawdzano tereny zadrzewione
i kępy drzew na polach w rejonie leśnictw Łabuń Mały, Iglice, Orzeszkowo, Sosnówek, Trzaski. Rozpytano szereg mieszkańców okolicznych
wsi. Sprawdzono cieki wodne, rowy
melioracyjne, studzienki kanalizacyjne i studzienki z woda pitną. Dokonano sprawdzenia opuszczonych
zabudowań gospodarskich po byłych PGR-ach w Łabuniu Wielkim,
Iglicach, Komorowie i Prusimiu. Tyralierą przeszukano rejon nieużytków rolnych prowadzący od strony
wsi Łabuń Wielki w kierunku drogi

(RESKO) W miniony
czwartek, 6 paŸdziernika,
ok. godz.16.30
funkcjonariusze KP Resko
zostali powiadomieni
przez Mariê P., mieszkankê
gminy Resko, o zaginiêciu
jej mê¿a Miko³aj M., lat
81, chorego na chorobê
Alzheimera.

asfaltowej Łabuń Wielki - Resko,
gdzie ostatni raz widziany był poszukiwany. Także zlecone sprawdzenia
na terenie KPP Gryfice oraz na dworcach PKS i PKP, w szpitalach dały
wynik negatywny.
Około godz. 17., gdy policjantów
ogarniało już zmęczenie i zniechęcenie, asp. szt. H. Michalski polecił
dokonać ponownego sprawdzenia
trudno dostępnego, zarośniętego
chwastami i krzakami grząskiego terenu, około 1 kilometra od wsi Łabuń
Wielki. Aspirant Andrzej Gronostaj
z post. Jackiem Słodkowskim oraz
psem służbowym udali się służbowym UAZ-em we wskazany rejon
nieużytków. W odległości około 1 kilometra od wsi Łabuń Wielki i około
1,2 kilometra od drogi asfaltowej biegnącej od Reska do Łabunia Wielkiego, w naturalnym zagłębieniu
terenu zauważyli wgnieciony
plac, na skraju
którego leżał zaginiony Mikołaj
P. Mężczyzna
był bez butów,
wycieńczony,
nie posiadał
kuli, o której się
poruszał. Zaginiony nie miał
siły podnieść
się, skarżył się
na silne bóle
brzucha. Policjanci umieścili
go w radiowozie i przywieźli
do domu. Powiadomiony
drogą radiową
dyżurny KPP
Łobez niezwłocznie wezwał karetkę
pogotowia. Przybyły na miejsce lekarz zadecydował o zabraniu odnalezionego mężczyzny, z powodu wycieńczenia i bólu, na który się uskarżał, do szpitala w Resku. Policjanci
biorący udział w poszukiwaniach nie
mogli uwierzyć, że 81-letni Mikołaj P.,
schorowany, bez ciepłego ubrania,
przeżył leżąc na polu dwa dni i dwie
noce bez jedzenia i picia.
Pozostaje mieć nadzieję, że służby socjalne z Reska zainteresują się
tymi starszymi małżonkami oraz podobnymi rodzinami celem udzielenia
im wszechstronnej pomocy i opisana, tragiczna sytuacja, już więcej się
nie powtórzy.
Zespół prasowy KPP Łobez.
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Zabraæ im to koryto
Byłem na zebraniu Stowarzyszenia Obrony Praw Członków Spni ,,Jutrzenka”, na którym wobec
obecnej Rady Nadzorczej i Zarządu
Sp-ni wniesiono cztery podstawowe wnioski, a mianowicie: 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania
Przedstawicieli. 2. Sprawę ,,piwnic”. 3. Zwrotu członkom nadpłaty
z tytułu oszczędności za ogrzewanie. 4. Zmniejszenia stawki na fundusz eksploatacyjny, gdyż w dalszym ciągu jest zbyt wysoka.
Pani Przewodnicząca Rady nadzoru powiedziała, że na wszystkie
te zarzuty odpowie na łamach Nowego Tygodnika Łobeskiego. Owszem, odpowiedź była, ale zagmatwana i nie na temat. W jednej z wypowiedzi Rada Nadzorcza straszyła nawet członków, że może podnieść stawkę za ogrzewanie, bo inni
płacą więcej niż członkowie naszej
Sp-ni. Jest to typowe granie na nosie członkom, gdyż jasno wynika, że
nadpłata była spowodowana zbyt
wysoką stawką pobieraną za ogrzewanie od członków Sp-ni. Przeto
Zarząd i Rada Nadzorcza nie zrobi
żadnej łaski swoim członkom, zwracając im ich nadpłacone pieniądze.
W liście do waszej Redakcji Zarząd i Rada Nadzorcza zarzuca Stowarzyszeniu, że listy z podpisami
są sfałszowane i bądźcie cicho, bo i
tak zrobiliśmy wam łaskę, że nie oddaliśmy sprawy do Prokuratury.
Gdybym to ja zbierał te podpisy, to
nie tylko bym zgłosił to do Prokuratury, ale jeszcze bym wytoczył Zarządowi i Radzie Nadzorczej sprawę w Sądzie o szkalowanie mojego
dobrego imienia.

Ja nie jestem członkiem tego
Stowarzyszenia, lecz na sercu leżą
mi sprawy, o które walczy Stowarzyszenie. Chodzi o to: jak niedawno powiedział w innej sprawie pan
Korwin Mikke - żeby nie chodziło
o zmianę ,,Świń przy korycie”, ale
żeby zabrać im to koryto. Po lekturach wszystkich odpowiedzi Zarządu i Rady Nadzorczej wiemy, że
żadne z czterech wniosków stawianych na spotkaniu Stowarzyszenia
nie będzie przez Nich realizowane.
Chciałbym, aby Pani Przewodnicząca Rady ustosunkowała się do
krążących po mieście plotek, jakoby cała Rada Nadzorcza nie wnosi
opłat za czynsz. Ja w to nie wierzę,
ale żebym mógł spać spokojnie,
chciałbym aby Pani Przewodnicząca
zrobiła zdjęcie z książeczkami opłat
za przynajmniej ostatnie dwa lata i
pokazała nam to w jednej z lokalnych
gazet. W ostatnich dniach w gablotach na klatkach schodowych pojawiła się informacja o możliwości stawiania wniosków przesz Członków
Sp-ni do nowego statutu. Proponuję
Radzie, aby na najbliższym posiedzeniu uchwaliła nowy Statut Sp-ni
z trzema punktami.
1. Obecnie Rada Nadzorcza
sprawować będzie swój mandat dożywotnio.
2. Przewodnicząca Rady ma zawszę rację.
3. Gdyby Przewodnicząca nie
miała racji patrz pkt. 2.
Kończę z życzeniami dla obecnej Rady, aby nie ustawała w utrudnianiu i tak trudnego życia swoim
członkom i ich rodzinom.
Z poważaniem K. Czmielewski

“Światło lampy zależy od oleju,
mądrość ucznia zależy od nauczyciela”
(mongolskie przysłowie)

M¹dry nauczyciel
Zbliża się 14 października –
Święto Edukacji Narodowej, popularnie zwane Dniem Nauczyciela.
Zwykle o tej porze przypominam sobie, jak ja i moje rodzeństwo w
dzieciństwie obchodziliśmy ten
dzień. Pamiętam, że mama odpowiednio wcześniej pisała list do swojej rodziny w Warszawie, z prośbą o
nowe wierszyki na tę okazję, a były
to lata 60-te, więc zadanie nie należało
do łatwych. Jej kuzynka, też nauczycielka, przysyłała kilka wspaniałych
wierszy, których niezwłocznie musieliśmy się nauczyć i wyrecytować
przed swoją wychowawczynią właśnie w Dniu Nauczyciela. Satysfakcja
była jeszcze większa, jeśli nauczyciele poprosili mnie o wygłoszenie wiersza na apelu przed całą szkołą. To
dopiero był prezent dla „Pani”, no i
chyba trochę dla mnie.
Dziś sama jestem nauczycielką,
może dlatego, że rodzice zaszczepili
we mnie wielki szacunek dla tego zawodu. Jestem też matką dwóch córek,
które obecnie uczą się w łobeskich
szkołach ponadpodstawowych.
Chciałabym podzielić się kilkoma
refleksjami na temat tego zawodu.
Nikt nie zna tak dobrze pracy górnika, jak jego koledzy z szychty. Tak
też jest z nami – nauczycielami.
Wiem dobrze, ile trzeba trudu, mozolnej i cierpliwej pracy, aby nauczyć
i wychować dzieci. Dlatego pragnę
serdecznie podziękować nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 za sześcioletnią edukację moich córek.
Szczególne podziękowania chcę
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przekazać Pani Jolancie Dziubie, która była nauczycielką i wychowawczynią w klasach młodszych, Pani Renacie Mikul, która z powodzeniem
przygotowywała jedną z moich córek
do konkursów recytatorskich, Panu
Markowi Woniakowi za wspaniałe,
kształcące wycieczki, Pani Urszuli
Słyś i wszystkim nauczycielom, którzy uczyli moje dzieci. „Pani Ula”, jak
mówiły o niej dzieci, była wychowawczynią moich córek przez kolejne
sześć lat i uczyła je języka polskiego.
Muszę tu podkreślić niezwykłe
kompetencje i ogromne zaangażowanie w pracę dydaktyczną wszystkich
wymienionych nauczycieli. Nieraz
moje dzieci „zgrzytały zębami”, gdy
musiały „wykuć” dziesiątki słów z
trudnościami ortograficznymi albo
napisać trzecie wypracowanie w tygodniu. Ale, jak mówi stare polskie
przysłowie, „Co bardziej dokuczy, to
prędzej nauczy”.
Dla nauczycieli nieważne było,
czy to dziecko sprzątaczki, czy policjanta, czy też koleżanki po fachu –
musiały pracować jak każde inne. To
sprawiedliwe, konsekwentne podejście w końcu zostało przez dzieci
zaakceptowane i docenione.
Nauczona przez swoich rodziców
szacunku dla pracy nauczycieli składam na ich ręce to podziękowanie,
życząc im dużo zdrowia i cierpliwości. Myślę, że moje dzieci również się
tego szacunku nauczą i po latach docenią każdego mądrego i wymagającego
nauczyciela.
A swoją drogą uważam, że mądry
nauczyciel i niegłupi rodzic to najlepszy duet, który poprzez wspólne
działania wychowa i wykształci
wspaniałe dzieci. A cóż jest ważniejszego od szczęścia naszych pociech?
Wanda Dawlud – rodzic.

Chcemy jednomandatowych okręgów wyborczych
Jak pokazały wybory do sejmu, duża liczba wyborców w naszym powiecie nie wierzy,że ich
głos cokolwiek znaczy. Frekwencja w większości gmin naszego
powiatu wynosiła nieco ponad 20
procent. Jest to zapewne rezultat
dotychczasowej ordynacji wyborczej, która promuje listy partyjne, na których realne szanse na
dostanie się do sejmu mają tylko
kandydaci z dużych ośrodków
miejskich. Kandydaci, z którymi
nie identyfikuje się duża liczba
mieszkańców małych miast i gmin.
Jest oczywiste, że w takiej sytuacji
wystawianie lokalnych kandydatów do sejmu w takich powiatach
jak nasz służy przede wszystkim
zbieraniu głosów na daną partię, a
co za tym idzie, na kandydatów z
dużych miast. Oczywiście, można
taki start traktować jeszcze jako
test popularności, ale nie o to powinno w wyborach chodzić. Przyznam, że koło Platformy Obywatelskiej w Łobzie nie miało początkowo zamiaru wystawiać swoje-

go kandydata na posła. Zmieniliśmy
zdanie dopiero po uświadomieniu
sobie, że co prawda nasz kandydat
ma bardzo małe szanse na mandat
poselski, ale zbierze on głosy na
Platformę Obywatelską , która ma w
swoim programie zmianę konstytucji i ordynacji wyborczej prowadzącą do wprowadzenia wyborów
większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jak
widać po wyborach, Platforma Obywatelska nie jest dominującą siłą w
sejmie i sama nie będzie w stanie
przeprowadzić zapowiadanych
zmian, dlatego ważne jest wsparcie
tej inicjatywy w możliwie najszerszym stopniu. Istnieje już w Polsce
spora grupa zwolenników Jednomandatowych Okręgów Wyborczych np.: Ruch Obywatelski na
rzecz JOW, który od dłuższego czasu działa w tym kierunku. My ze
swojej strony proponujemy przyłączenie się do tych wszystkich działań i zachęcamy do akcji nacisku na
parlamentarzystów. Proponujemy
przyłączenie się do akcji tygodnika

„Wprost” i wysłanie listu do marszałka sejmu (bez względu na to, kto
nim będzie) według podanego niżej
wzoru. Listy należy wysyłać na adres: Tygodnik „Wprost” , Milenium
Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, 02017 Warszawa.
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku, w
ostatnich wyborach parlamentarnych odnotowano zaledwie 40-procentową frekwencję. To najgorszy
wynik od 1989 r., świadczący o braku wiary w sprawczą moc karty do
głosowania. W moim najgłębszym
przekonaniu jest to między innymi
rezultatem obecnego, wadliwego
systemu wyborczego, premiującego partyjnych funkcjonariuszy.
Tylko jednomandatowe okręgi
wyborcze i większościowa ordynacja wyborcza mogą przywrocić należytą wagę aktowi głosowania, a obywatelom wiarę w sens istnienia demokratycznych procedur. Jeden
okręg wyborczy - jeden poseł. To
zasada, która powinna obowiązywać już za cztery lata. Aby tak się stało, konieczna jest zmiana Konstytu-

cji RP (art. 96 ust. 2 stanowiącego,
iż wybory do Sejmu są proporcjonalne) oraz ordynacji wyborczej.
Dlatego zwracam się do Pana Marszałka o zainicjowanie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy zasadniczej, tak aby zadekretowano w
niej, iż wybory do Sejmu RP są większościowe i odbywają się w okręgach jednomandatowych.
imię i nazwisko
adres

Wydaje się, że obecnie jest
najlepszy moment na przypomnienie nowym posłom, dlaczego większość społeczeństwa czuje się pozbawiona realnego głosu. Wszystkich, którzy chcą elektronicznie
wysłać swój list kieruję na stronę
www.wprost.pl/ordynacja a tych,
którzy chcą się podzielić uwagami
na powyższy temat zapraszam na
stronę Łobeskiego Koła Platformy
Obywatelskiej:
www.platforma-lobez.org
Członek Zarządu Koła PO
w Łobzie Mariusz Wijatyk
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Kot w opa³ach, pomogli stra¿acy
(£OBEZ) Wiêkszoœæ z nas
zapewne zna to uczucie, gdy po
wejœciu na wysokie drzewo ma
problem z zejœciem. Okazuje siê,
¿e nie tylko my mamy takie
problemy, ale tak¿e zwierzêta,
które doskonale radz¹ sobie na
co dzieñ w dzikiej przyrodzie.
Największym strachliwcem w takich sytuacjach jest kot, który znakomicie wdrapuje się na drzewa, ale
ma już trudności z zejściem. Jest to
przyczyną wielu interwencji strażackich. Tak też było w ubiegłym tygodniu, gdy na wysoki kasztanowiec
przy ul. Obrońców Stalingradu
wspiął się biały kotek o imieniu „Pysio”. Znalazł się na drzewie uciekając
przed psem. Rozpaczliwie miaucząc
dawał sygnały, że potrzebuje pomocy. Po kilku minutach pod drzewem
zebrała się spora grupa przechodniów. Jednak nikt nie był w stanie
udzielić mu pomocy. Dlatego wezwano strażaków. Ci zaprawieni w takich
akcjach szybko ściągnęli „Pysia” na
ziemię i oddali w ręce szczęśliwej właścicielki pani Katarzyny Olchowik.
(r), (foto: Marcin Horbacz)

JAK SPRZEDAWAÆ BY SPRZEDAÆ?
(ŁOBEZ) 28 września z inicjatywy
Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie
odbyło się nowatorskie szkolenie o
charakterze komunikacyjno-marketingowym, skierowane do pracowników branży handlowej - Firmy “EkoFarb” z Łobza.
Szkolenie miało charakter treningowo - warsztatowy i obejmowało głównie
tematykę z zakresu komunikacji interpersonalnej, metod obsługi klienta, technik sprzedaży, metod wywierania pozytywnego wpływu na klienta oraz strategii
postępowania z klientem trudnym. Komunikacja interpersonalna to temat
obecny w życiu nas wszystkich, a szczególnie ważna tam, gdzie praca polega na
bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, a jej efekty są uzależnione od
pozytywnych relacji.
Należy mieć nadzieję, iż inicjatywa
tego typu, doskonaląca metody pracy
sprzedawców zapoczątkuje cykl szkoleń
tematycznych, adresowanych nie tylko
do osób bezrobotnych, ale także - jak w
tym przypadku - do osób zatrudnionych.
- Widzę silną potrzebę szkolenia pracowników i myślę, że zostało to zrobione
na bardzo pozytywnym poziomie przez

prowadzące panie. Polecam wszystkim
kolegom po fachu, aby szkolili swoich
pracowników. - powiedział po zakończeniu zajęć pan Jan Iwan, szef “Eko- Farbu”.
Inicjatywa przeprowadzania tego
typu szkoleń wydaje się być szczególnie
pożyteczna biorąc pod uwagę opinię szefa „Eko -Farbu”, przedsiębiorstwa cieszącego się bardzo dobrą opinią i ugruntowaną pozycją na lokalnym rynku pracy, firmą, której nie obce są nowoczesne
metody marketingowe stosowane w codziennej pracy. Efekty tej pracy widoczne są już w pierwszym kontakcie. Dodajmy, że charakter powyższych szkoleń
przekracza swoim zakresem typowe
działania urzędów pracy i stanowi nowy
kierunek działania, wpółpracy i usług adresowanych do przedsiębiorców oraz
osób zatrudnionych.
Prowadzące szkolenie - panie Aleksadra Preś i Elwira Włodarz (doradcy zawodowi PUP) wyrażają gotowość do przeprowadzania szkoleń o tematyce komunikacyjnej, marketingowo-sprzedażowej
oraz innej, interesującej przedsiębiorców
różnych branż. Zapraszamy do korzystania z otwartych - i co ważne bezpłatnych
- usług szkoleniowych!
(PUP)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuje
szczególne podziękowania za codzienny trud wychowawczy całemu gronu nauczycielskiemu. Jednocześnie w imieniu Zarządu Rady Osiedla życzę dalszych
wysokich efektów nauczania i wychowania oraz wiele pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Łobez
dnia 14.X.2005 roku.
Przewodniczący Rady Osiedla Zdzisław Szklarski.
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Osiedle Hanki Sawickiej w £obzie

Mieszkaj¹ w ciemnoœciach,
odetn¹ im wodê?
(£OBEZ) Od ponad roku
mieszkañcy osiedla Hanki
Sawickiej po zmroku boj¹
siê wyjœæ z domów, gdy¿
na ich osiedlu panuj¹ iœcie
egipskie ciemnoœci. Gdy
spó³dzielnia mieszkaniowa
„£obezianka” zaczê³a siê
rozpadaæ, mieszkañcy
zak³adali wspólnoty.
Wtedy też pojawił się problem,
kto ma ponosić koszty związane z
oświetleniem osiedlowych uliczek.
Opłaty te do tej pory ponosiła spółdzielnia, a kiedy przestała, prąd po
prostu odłączono i latarnie przestały świecić. Nad wspólnotami zawisła
też groźba odcięcia wody. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie
zagroził, że w połowie listopada zakręci kurek z wodą.
Wobec braku porozumienia się
ze spółdzielnią i niemożnością rozwiązania problemów mieszkańcy
postanowili zwołać zebranie. Zaprosili na nie burmistrza Marka Romejkę
i dzielnicowego Magdalenę Tarnowy.O problemach rozmawiano na
czwartkowym spotkaniu w osiedlowej stołówce.
Na początku zebrania pan Henryk Stankiewicz zapytał o sprawę
przekazania wspólnotom gruntów
wokół budynków.
- Zgodnie z ustawą, jeżeli w budynku zostanie wykupione chociaż

jedno mieszkanie, wspólnocie
należą się cztery metry terenu wokół
bloku. Pozostały teren powinna
przejąć gmina. Niedawno odbyło się
już drugie nadzwyczajne walne zebranie spółdzielców z SM „Łobezianki” i zapadła na nim decyzja o
nieodpłatnym przekazaniu gminie
terenów spółdzielni. Skoro więc tak
się stanie, proponował bym, żeby od
razu podjąć taką decyzję i jednocześnie włączyć prąd w osiedlowych
lampach. – mówił Stankiewicz.
W tej chwili wspólnoty mieszkaniowe mają ziemię wyłącznie pod
budynkami, po tak zwanym – obrysie. Pozostałe tereny są w dalszym
ciągu własnością upadającej spółdzielni. Było to przyczyną wielu
konfliktów, kiedy bowiem dana
wspólnota chciała zacząć docieplanie bloku, prezes spółdzielni nie
wyrażał zgody na ustawianie rusztowań, gdyż stałyby one już na terenie spółdzielni. Jak podkreślił pan
Stankiewicz, także gmina traci na
takim rozwiązaniu, gdyż wspólnoty
odprowadzają podatek od gruntu
tylko za ziemię znajdującą się pod
budynkiem. W momencie przekazania tych gruntów przez spółdzielnię
do gminy powinna ona wydzielić
działki wspólnotom. Od tej chwili to
one będą za nie płacić. Mieszkańcy
deklarowali, że po otrzymaniu gruntów przejęliby także obowiązki związane z utrzymaniem porządku wokół
budynków i ponosili by koszty związane z zapewnieniem oświetlenia.
- Nie ma mowy o takiej rzeczy, że
są dwa bloki koło siebie, państwo
wytyczacie sobie po kawałeczku, a

środek zostaje gminy. Przekazanie
wspólnotom ziemi przez gminę będzie polegało na tym, że wspólnoty
biorą to, co jest im niezbędne i potrzebne do funkcjonowania, resztę
terenów przejmuje gmina i będzie tą
ziemią zarządzać według własnego
uznania. Wspólnoty będą gospoda-

wspólnot pan Seweryn Robaszkiewicz.
- Zbieranie podpisów nic nie
daje, bo dla mnie najważniejszą
sprawą jest uchwała o likwidacji
spółdzielni, która do tej pory jest
właścicielem tych terenów. Bo jeśli
zlecam wydziałowi rolnictwa przy-

rowały tym terenem, na którym są.
Jest to niezbędne, sami państwo
wiecie, że jeśli macie tylko po obrysie to nie ma nawet gdzie kosza na
śmieci postawić. Z tego co mi wiadomo, ta spółdzielnia od samego początku była fatalnie zarządzana. Dzisiaj mamy dodatkowy problem - jest
kotłownia, która jest nie spłacona, a
już jest w likwidacji. – mówił burmistrz Romejko.
- Panie burmistrzu, najważniejsze
jest to, żeby jak najszybciej włączyć
oświetlenie na osiedlu. Nie mówmy
teraz o modernizacji, o wymianie
lamp na energooszczędne, bo to, co
planujecie to może potrwać dwa lub
trzy lata. A my już półtora roku żyjemy w ciemnościach i wystarczy.
Dostał pan przecież czterysta podpisów w tej sprawie. Podpisały się
matki małych dzieci, ludzie starsi oni wszyscy mówią, że nie możemy
tak dalej żyć. Jest już jesień i może
szkoda, że to spotkanie się odbywa,
o godz. 17.00, bo gdyby było później, to przyznałby pan nam rację. –
mówił przewodniczący jednej ze

gotowanie pewnych spraw, to
przede wszystkim powstaje pytanie
– czy ja mogę to załatwić. Bo jeżeli z
prawnego punktu widzenia nie
mogę, to mam jedynie dobre chęci.
Wszystkie takie działania muszą
mieć umocowanie prawne, bowiem
takie sprawy są rozpatrywane przez
radnych na sesji. Rada musi o
wszystkim wiedzieć, bo tu chodzi o
pieniądze, które trzeba będzie wyłożyć z budżetu dodatkowo. Nie ma już
dopłat wojewody do oświetlenia
miasta i idą na to nasze pieniądze. –
tłumaczył burmistrz.
- Wszystko to, co pan mówił
panie burmistrzu to prawda, tylko
niech pan powie, dlaczego droga na
osiedla Niegrzebia, będąca przecież
drogą gminną jest także nieoświetlona. – pytał jeden z mieszkańców.
Na to pytanie burmistrz nie znał
odpowiedzi, bo nie wiedział dokładnie, o jakie osiedle chodzi. Ustalono
jednak, że w momencie, gdy zapadnie uchwała o likwidacji spółdzielni,
gmina przystąpi natychmiast do
działań związanych z ponownym
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Czy policja w Dobrej dzia³a brutalnie?

Nie pozwolimy, by
ktoœ rz¹dzi³ gmin¹
(DOBRA) Czy policja w Dobrej
dzia³a brutalnie? Takie zarzuty
pad³y pod adresem miejscowego
policjanta Opieki. Odpiera³ je
szef rewiru Zdzis³aw Kamiñski.
Nieoczekiwanie wsparcie otrzyma³
od innych mieszkañców miasta.

włączeniem oświetlenia na osiedlu.
- Sprawa wody - mieliśmy umowę
z panem Misiunem z PWiK, na dostawę wody. Tę umowę z nami zerwał, bo miały zostać stare umowy i
miały być podpisywane aneksy do
nich, albo będą zerwane i zostaną
podpisane nowe. Okazuje się, że pan
Misiun umów z nami w tej chwili nie
zawiera, w ogóle nie dostarczył nam
treści umowy. Więc pytam, co on
sobie wyobraża. Na tym osiedlu jest
260 rodzin, to mamy się ustawić w
kolejce, iść 4 kilometry do pana Misiuna, podyktować mu treść umowy
i podpisać? Energetyka, gazownictwo umowy nam dostarcza do mieszkania, my te umowy czytamy i jak
nam odpowiadają podpisujemy, a
jak nie to negocjacje prowadzimy. A
pan Misiun, co sobie wyobraża, że
my mamy napisać umowę i pójść do
niego żeby on nam ją łaskawie podpisał. – pytał pan Robaszkiewicz.
- Ja w tej sprawie nie mogę powiedzieć, że państwu pomogę. PWiK to
jest przedsiębiorstwo, zakład, w którym jest prezes. Ja nie mogę wezwać
pana Misiuna i coś mu nakazać. On
ma swoje prawa. W kontekście tej
nowej ustawy, która weszła w życie
miesiąc temu, to wychodzi na to, że
on żadnej łaski nie robi i umowy
powinien podpisać. – mówił burmistrz. Ale podkreślił, że w tej sprawie nic nie może zrobić.
- Wie pan, od kiedy ustawa jest
zmieniona. Dlaczego więc twierdzi
pan, że nie ma pan wpływu na PWiK?
Sprawa zaopatrzenia ludności w
wodę i odprowadzenia ścieków to
sprawa Rady Miasta. Ustawa obowiązuje już od dłuższego czasu, mało
tego, projekt ustawy był już od dłuższego wiadomy. Pan dobrze o tym
wiedział, tak samo jak pańscy urzędnicy. A jeżeli ktoś nie przestrzega
ustawy, to wie pan co się z nim robi?
Jeśli nie, to niech pan zapyta swojego strażnika miejskiego. Pozywa się
go do sądu – ripostował pan Włodzimierz Musielewicz.

- Wdrożenie ustawy, to nie jest
tak, że dzisiaj zostaje ogłoszona w
monitorze i wchodzi w życie. –
bronił się burmistrz.
- Co pan mówi, to jest akt prawny i obowiązuje od daty ogłoszenia, a jeśli ktoś go nie przestrzega,
to są inne akty prawne, które to
regulują – z ironią powiedział Musielewicz.
- Urząd nie pójdzie zmuszać
Misiuna, żeby robił umowę z panem. – tłumaczył burmistrz.
Problem wody na osiedlu Hanki Sawickiej pojawił się kilka miesięcy temu, kiedy powstały
wspólnoty. PWiK zaproponował
wtedy, że będzie podpisywał z
nimi umowy zbiorowe na dostarczanie wody. Mieszkańcy nie zgadzali się na to i chcieli podpisywać
umowy indywidualne, a na to z
kolei nie godził się PWiK. Tak
więc od jakiegoś czasu ludzie pobierają wodę nie mając podpisanych umów. Od miesiąca PWiK
nie pobiera od mieszkańców opłat
za wodę i zaległości narastają.
Ludzie podejrzewają, że zaległości w opłatach spowodują w konsekwencji zakręcenie kuraka z
wodą. Mówią, że pan Misiun łamie
ustawę i jest bezkarny. Chce postawić ich „pod ścianą” i zmusić
do podpisania niekorzystnych
dla nich umów.
Dyskusja miedzy burmistrzem a
mieszkańcami trwała jeszcze kilkanaście minut. Ustalono, że wszystkie zgłoszone przez mieszkańców
problemy zostaną spisane w protokole i będą sukcesywnie rozpatrywane i załatwiane w miarę możliwości przez urząd. Burmistrz zaproponował też spotkanie przedstawicielom wszystkich 13 wspólnot mieszkaniowych z tego osiedla. Na swoich przedstawicieli w
rozmowach z urzędem mieszkańcy
wybrali panów Henryka Stankiewicza i Seweryna Robaszkiewicza.
Sylwia Maczan

Na sobotniej sesji rady miejskiej
w Dobrej doszło do wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa w mieście i gminie. Radna Leokadia Osuchowska, podkreślając, że mówi w
imieniu mieszkańców i przekazuje
ich opinie powiedziała, że policjant
Opieka zachował się brutalnie i mało
elegancko przeszukując jednego z
mieszkańców pod sklepem, którego
podejrzewał o picie alkoholu w miejscu publicznym.
- Przeszukał go i wrzucił do samochodu i zabrał na posterunek. Czy
miał takie prawo? – pytała radna szefa rewiru Zdzisława Kamińskiego.
- Ustawa zabrania spożywania
alkoholu w miejscach publicznych.
– przypomniał Kamiński. Wskazał
sklepy, w których najczęściej dochodzi do takiego spożywania. – Do
ludzi to nie dociera, chociaż mandatów jest coraz więcej. Mamy prawo
przeszukać w trakcie kontroli całe
auto, pasażerów i bagaże. Tak samo
w tym przypadku. Jadąc autem widzimy, że ktoś pije i możemy wejść za
nim do sklepu i go przeszukać, by
stwierdzić, czy pił, czy nie pił,
czy ma butelkę. Ustawa o
policji nas do tego upoważnia.
- Może trzeba wysłać pana Opiekę do
psychologa. – wtrącił
radny Bogdan Miłek, i
dodał, że miał kontakt z
Opieką, który zachowywał się agresywnie.
- Panie radny Miłek,
znam to zdarzenie. Było
dwóch policjantów i
pan oskarżył Opiekę, że był pijany, a
tak się składa, że to
pan był pijany. –
odpowiedział
Kamiński.
–
Mamy sygnały,
że pan nagminnie ze swoim teściem pije piwo
pod sklepem.
- To trzeba
złapać. – rzucił
Miłek.

- Ktoś prędzej czy później złapie. – powiedział Kamiński. Odnosząc się do pracy policji powiedział, że policjantów w rewirze jest
pięciu i nie są w stanie być wszędzie o każdej porze.
Radna Osuchowska stwierdziła, że chodzi jej o bardziej kulturalne zachowania policjantów. Prosiła, by szef porozmawiał na ten temat z podwładnymi. Kamiński
przypomniał, że jest szósty rok kierownikiem rewiru i nie było skarg,
ale obiecał, że porozmawia z podwładnymi. Przypomniał także, że w
tym roku były już cztery przypadki
znieważania i napaści na policjantów.
- Nie możemy dopuścić, że ktoś
będzie rządził Dobrą i będzie się
ukazywał artykuł typu Węgorzyno. – nawiązał do głośnego artykułu w Kurierze Szczecińskim o porachunkach w Węgorzynie.
- Mogę was zapewnić, że nad
porządkiem my panujemy, a nie kto
inny. Dlatego u nas nie ma rozbojów i ciężkich pobić. Jeżeli policjant wydaje komuś polecenie, to
ten ktoś musi się podporządkować.
Nie może tak być, że policjant będzie dziesięć razy coś powtarzał.
Za drugim razem jest zdecydowane
działanie; albo użycie pałki, gazu
lub środków przymusu bezpośredniego. Nie jesteśmy organizacją
charytatywną. – dodał.
Twardych działań policjantów
bronił radny Marek Kowalczyk.
Opowiedział, jak dwóch młodzieńców ukradło mu dokumenty z samochodu i zażądali pieniędzy. Nie pomogły wtedy
prośby i kulturalne namawianie, ale wystarczyło, że policjant walnął pięścią w stół i
użył mocniejszych słów
i w ciągu minuty
dokumenty zostały przyniesione.
- Droga administracyjna
do ich odzyskania trwałaby tygodnie. – powiedział Kowalczyk. Podobny przykład podał
radny powiatu Ryszard Sarna.
KAR
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W powiecie wygra³ Tusk,
Lepper depta³ mu po piêtach
(POWIAT) Druga tura wyborów
na prezydenta RP za dwa tygodnie.
Zmierzą się w niej Donald Tusk,
zwycięzca tej tury i Lech Kaczyński.
W powiecie wygrał Tusk, ale Andrzej Lepper deptał mu po piętach, a
nawet wygrał z nim w Radowie Małym. Na kogo teraz zagłosują wyborcy Leppera, ten prawdopodobnie
wygra w drugiej turze.
Zwycięzcą I tury okazał się,
zgodnie z przewidywaniami ośrodków badań opinii publicznej Donald
Tusk. Uzyskał on 36,33 proc. głosów. Sondażowe badania w dnia
wyborów mówiły o jego 6 proc. prze-

wadze nad głównym jego rywalem
Lechem Kaczyńskim. Końcowe wyniki zmniejszyły tę różnicę do 3 proc.
Kaczyński otrzymał 33,10 proc. poparcia. Co ciekawe, zwyciężył na wsi
i za granicą.
Trzecie miejsce, z wynikiem 15,11
proc. zajął Andrzej Lepper. Otrzymał
więcej głosów, niż pokazywały sondaże. Czwarty – Marek Borowski
zdobył 10,33 proc. poparcia. Pozostali kandydaci pozostali daleko w
tyle. Tylko trzech przekroczyło jeden procent: Jarosław Kalinowski –
1,80; Janusz Korwin-Mikke – 1,43 i
Henryka Bochniarz – 1,26 proc. Pozostali poniżej procenta.

Jeszcze bardziej zdecydowane
zwycięstwo, niż w kraju, Tusk odniósł w naszym województwie. Uzyskał aż 42,54 proc. głosów poparcia,
a więc o prawie 20 proc. więcej niż
Lech Kaczyński (23,82). Za porażkę
należy uznać wynik Andrzeja Leppera. Na „swoim” terenie uzyskał
zaledwie wynik krajowy – 15,73 proc.
poparcia i trzecią pozycję, za Kaczyńskim. Lepszy od krajowego
wynik uzyskał Marek Borowski –
13,13 proc. Bardzo słabo wypadł
kandydat PSL Jarosław Kalinowski
– 1.08 proc.
Mieszkańcy powiatu łobeskiego
zdecydowanie sympatyzują z An-

drzejem Lepperem, gdyż zajął on tutaj drugie miejsce. Tusk, z wynikiem
37 proc., wyprzedził go o niecałe 10
punktów; Lepper otrzymał 27,29
proc. poparcia. Wygrał nawet z Tuskiem w jednej gminie – Radowie
Małym. Dopiero trzeci był Lech Kaczyński, uzyskując w powiecie zaledwie połowę średniej krajowej 18,24 proc. Marek Borowski uzyskał
trochę ponad średnią krajową –
12,51 proc. głosów.
Frekwencja w tych wyborach
była najniższa w historii wyborów
prezydenckich. O tej pory przekraczała 60 proc. Teraz do urn nie poszła
ponad połowa uprawnionych do
głosowania. Wyniosła 49,74 proc.
Na tym tle nie najgorzej wypadła
więc frekwencja w województwie 46,79 proc. Ale już dużo gorzej w
powiecie i poszczególnych gminach. Tak jak w wyborach parlamentarnych, powiat łobeski miał jedną z
najniższych frekwencji w województwie – 39,42 proc. Niższą miał tylko
powiat choszczeński – 38,04. Dla
porównania: Szczecin – prawie 55
proc., Koszalin – 53 proc.
Zupełnie dramatycznie, jeżeli
chodzi o zainteresowanie swoim
państwem, wygląda sytuacja w Dobrej i Radowie Małym. W tych gminach prawie 70 proc. mieszkańców
nie jest zainteresowanych tym, kto
będzie nimi rządził. W Dobrej do urn
poszło 33,93 proc. obywateli, w Radowie Małym – 34,09. Także w Resku
i Węgorzynie frekwencja nie przekroczyła 40 proc.
Te liczby muszą zmusić do myślenia każdego. Za dwa tygodnie II
tura wyborów, podczas której
zdecydujemy, czy prezydentem
zostanie Donald Tusk, czy Lech
Kaczyński.
KAR
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Kto wreszcie rozwi¹¿e ten œmierdz¹cy problem?

Miasto osaczone smrodem
(£OBEZ) Mo¿na powiedzieæ, ¿e mieszkañcy £obza przywykli ju¿ do
smrodu. Otacza³ on nas zewsz¹d od dziesiêcioleci, a do niedawna
najbardziej znanym „producentem” fetoru by³a dawna krochmalnia,
obecnie „NOVAMYL”. Od kilku lat dosz³a Prima, ale w centrum miasta
œmierdzi te¿ z by³ej rzeŸni przy ul. Niepodleg³oœci. Urzêdy wziête
w kleszcze smrodu powoli ogarnia szaleñstwo nic nie robienia.
Od kilku lat palmę pierwszeństwa
w tej niechlubnej dziedzinie dzierży
ferma „PRIMA”, która usadowiła się w
Suliszewicach. W zeszłym tygodniu
firma ta przeszła jednak samą siebie.
Nad miastem zawisł smród tak okropny, że ludzie nie mogli otwierać okien.
Wiele osób skarżyło się na bóle głowy,
torsje, biegunki i ogólnie złe samopoczucie. Odór dawał się najbardziej we
znaki mieszkańcom Suliszewic i okolicznych wiosek, a także mieszkańcom
osiedla Hanki Sawickiej, ale dotarł nawet do Bełcznej.
- Byłem z dzieciakami na meczu i
ciągle coś mi śmierdziało. Myślałem, że
wdepnąłem w g...no, ale jak wróciłem do
Łobza, okazało się, że tu też śmierdzi.
– mówi nauczyciel jednej ze szkół podstawowych.
- Jak długo te smrody będą wisiały
tutaj, nad tym miastem? – pytał na
czwartkowym zebraniu mieszkańców
osiedla Hanki Sawickiej w Łobzie pan
Seweryn Robaszkiewicz. Pytanie skierował do obecnego na spotkaniu burmistrza miasta Marka Romejki.
- Równie dobrze ja mogę pana spytać o to. Rzeczywiście, nie można
otworzyć okna przy posiłku. Złożyliśmy do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska ostry protest, z
powiadomieniem wszystkich służb jakie są możliwe, w sprawie „Primy”.
Proszę mi wierzyć, że z tą firma jest
bardzo trudna sytuacja. Szefem głównym, w Poznaniu jest Francuz. Można
z nim rozmawiać albo po francusku,
albo po hiszpańsku, a i tak nie ma z nim
żadnej rozmowy, bo on zazwyczaj nie
podnosi słuchawki. Powiedzmy sobie
szczerze, my nie mamy żadnego pożytku z „Primy”, tylko smród. Jest to jednak tylko jeden z trucicieli.
Bo my już nawet nauczyliśmy się
odróżniać jak śmierdzi krochmalnia, jak
„Prima”, a jak ferma kurczaków z Uniemia. Niestety nie ma w polskim prawie
żadnych norm, żadnych tabel dotyczących „zasmradznia”. W innych krajach,
na zachodzie, są pomiary fetoru i firmy
płacą potężne kary za emisję smrodu. –
odpowiadał burmistrz Marek Romejko.
Jak się dowiedzieliśmy, pracownicy „Primy” zaczęli wylewać płynne
nieczystości na polach, w okolicach
ulicy Wojcelskiej i Kołodrąbu w zeszły
poniedziałek.
- Takie coś zdarzyło się pierwszy
raz, jak trzydzieści lat tutaj mieszkam.
To wylewanie zaczęło się od zeszłego
poniedziałku, a lali praktycznie bez

przerwy – dzień i noc i tak przez trzy
dni. Oni do tego pola mają dojazd od
strony Suliszewic. Nie było ich widać,
ale było słychać, a w nocy widzieliśmy
tylko światła. Jak tylko zaczęli to wylewać, to od razu śmierdziało, bo były
wiatry południowo – wschodnie. Smród
był taki, że nie szło wytrzymać.
Zresztą narzekało na to całe miasto.
Teraz całe szczęście, że wiatr trochę się
obrócił. Tutaj niedaleko płynie Łoźnica
i jeśli tylko popadałby trochę większy
deszcz, to wszystko spłynie i mogą
zatruć rzekę. Z tego co wiem, w tej
sprawie do Urzędu Gminy dzwoniła
sąsiadka i powiedzieli jej, że o tym
wiedzą i że nie ma na to rady. – powiedział nam pan Kazimierz Hryniuk,
mieszkaniec domu stojącego najbliżej
pól, na które wylewano gnojowicę.
Na czwartkowym zebraniu burmistrz Romejko potwierdził, że na
pola wylewano płynne nieczystości z
„Primy”.
- Dzisiaj, przed końcem pracy,
dzwoni do nas kierownik fermy z Suliszewic i mówi, że on nie wiedział o tym,
że jego pracownicy wylewali na tym
polu, na którym nie powinni. To jest
afera, wylali tam gdzie nie wolno, mało
tego, to jest tak blisko ujęcia wody, że
nie ma w tej chwili pewności, że te substancje nie dostaną się do naszej wody
pitnej. To jest tragedia. Zapowiedziałem kierownikowi, że jeżeli ten proceder nie będzie natychmiast wstrzymany, to z Suliszewic ludzie są gotowi –
idziemy i będziemy blokować. Nie wyjedzie nikt stamtąd, choćbyśmy mieli
siedzieć tam rok czasu. Firma jest taka,
że musielibyśmy przygotować dzisiaj 5
milionów złotych, żeby wygrać z nimi
sprawę. Sądzę jednak, że w Polsce jest
już tak potężny nacisk, że te Primy
przestaną tu wreszcie funkcjonować. –
wyjaśniał burmistrz.
Wczoraj zapytaliśmy o smród łobeski Sanepid.
- Prima nigdy dotąd nie informowała
nas, że będzie wylewała nieczystości.
Do poniedziałku nie wpłynęły do nas
żadne pisma w tej sprawie. Nikt nas o
niczym nie informował. – powiedziała
nam Aneta Jakubowska. Dzisiaj w ramach rutynowego nadzoru sanitarnego,
Sanepid ma pobrać do badań wodę z
wodociągu zaopatrującego Łobez.
W starostwie nieuchwytny był w
tym dniu dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska. Jedna z pracownic powiedziała nam, że nic nie wie, by w sprawie
smrodu wpłynęły jakieś pisma.

Tu wylano gnojowicê. Tu¿ za widocznymi na zdjêciu krzakami
i drzewami p³ynie £oŸnica. Od pola dzieli j¹ kilkanaœcie metrów.

Gnojowicê wylano na stoku pola spadaj¹cym w stronê rzeki. Ka¿dy opad
sp³ywa powierzchniowo lub ciekami podziemnymi do zlewni £ozienicy

Zagro¿ona rzeka
Byliśmy na miejscu, gdzie wylano
na pole gnojówkę. To zaledwie kilkanaście metrów od rzeki Łoźnicy, dopływu
Regi. Od pola dzieli ją pas krzaków i
pojedynczych drzew. Gnojówkę wylewano na długim stoku pola, opadającym
w stronę rzeki. Gdy przyjdzie deszcz,
wszystko spłynie do rzeki lub już przesiąka piaszczystym w tym miejscu
gruntem.
Reakcja różnych wydziałów
ochrony środowiska i instytucji jest
przerażająca – bo żadna. Tak jakby ich

urzędnicy nie mieszkali w tym mieście. Wygląda na to, że istnieją one
same dla siebie, ale pochłaniają społeczne pieniądze, niewiele w zamian
społeczeństwu dając.
Trzeba przypomnieć, że Prima zaistniała w Łobzie dzięki decyzjom byłej
burmistrz Haliny Szymańskiej i ówczesnego zarządu miasta. Może więc dzisiaj ktoś z tamtych decydentów zajął by
się sprawą, by powołany do życia problem rozwiązać lub przynajmniej złagodzić jego skutki.
SM
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Sprzedam łóżeczko dziecięce,
wózek trzyfunkcyjny, leżaczek, kojec
i ubranka do 6 miesięcy, wszystko w
stanie dobrym. Cena do uzgodnienia. Tel. 609 830 211.
Sprzedam organy 2 poziomowe
Estrada 207AR z podstawą. Cena
do uzgodnienia. Tel. 397 49 33.

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

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

Usługowe cięcie drewna, uprawnienia. Tel. 663 593 832.

Komputerowe
przepisywanie
prac magisterskich, dyplomowych
itp. szybko i tanio. Tel. 509 142 654
Usługi budowlano-remontowe,
budowa domów, tynki, glazura
„KOZŁOWSKI”. Tel. 501 055 337,
507 565 966.

Sprzedam mieszkanie w Zajezierzu własnościowe - bezczynszowe. Tel. 660 892 421.
Sprzedam lub zamienię kawalerkę w Łobzie 18 mkw. przy ul.
H. Sawickiej. Tel. 397 63 23,
0607 881 348
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.

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.

Kosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Poszukujemy do pracy ze znajomością stolarki okoennej w Łobzie.
Praca w biurze. Tel. (091) 392 0858
lub 0605 107 500.

Kupię pół bliźniaka w starym budownictwie w Łobzie, samodzielne, może być do remontu. Tel. 608
827 919, 887 044 760.

Zatrudnimy elektronika lub elektromechanika samochodowego.
Tel. 091 577 71 43, 397 58 04.

Działka rolna 3,43 ha, Kosobudy,
klasa III, tel. 0609 311 340, sprzedam.

Resko - poszukuję kompetentnej
osoby do pomocy w nauce dla
dziecka klasa 4 - 2 godziny dziennie.
Tel. 397 68 29.
Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

Nowo otwarty sklep obówniczy
zatrudni ekspedientki z II grupą inwalidzką. Tel. 500 155 959.
Zatrudnię fryzjera/kę damskiego. Trzebiatów. Praca stała. Tel.
504 377 370.

Grzezno 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.

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.
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AKCJA - SZKOLNE WYBORY
(RESKO) Nasza szkoła systematycznie od lat jest uczestnikiem ogólnopolskiego projektu „Młodzi głosują”.
Cóż to takiego? Otóż pod patronatem
Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Warszawie są organizowane na poziomie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkolne wybory: samorządowe,
prezydenckie, parlamentarne. Młodzi
ludzie- przede wszystkim niepełnoletni- mogą wyrazić swoje poglądy polityczne, wypowiedzieć się w sprawach
ważnych dla kraju.
Rok 2005 to prawdziwy rok wyborczy. Wrzesień i październik to dwa
miesiące, podczas których Polacy głosowali dwa razy, ale kto wie, może
pójdą do urn wyborczych po raz trzeci.
W związku z tym jest to według mnie
świetna okazja do pogłębienia wiedzy i
do aktywności młodzieży.
W trakcie uczestnictwa w projekcie
uczniowie zdobywają wiedzę na temat
uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczej, kompetencji najważniejszych organów władzy w państwie. Zyskują ważne doświadczenie związane z
uczestnictwem obywatelskim i organizowaniem się dla dobra
publicznego.
Dnia 20.09. w Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Resku,
zgodnie z harmonogramem, zorganizowaliśmy wybory parlamentarne 2005,
4 października 2005 odbyły się natomiast wybory prezydenckie.
Oto ich wyniki:
Wybory prezydenckie (I tura)
Przebieg głosowania
Ilość uczniów: 241
Oddanych głosów: 127 (52%)
Głosów ważnych: 119 (93%)
Głosów nieważnych: 8 (6%)
Wyniki głosowania
1. Tymiński Stanisław 0 (0%)
2. Bubel Leszek Henryk 0 (0%)
3. Giertych Maciej Marian 0 (0%)
4. Pyszko Jan 0 (0%)
5. Słomka Adam Andrzej 1 (0%)
6. Ilasz Liwiusz Marian 1 (0%)
7. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 2 (1%)
8. Kalinowski Jarosław 4 (3%)
9. Borowski Marek Stefan 6 (5%)
10. Bochniarz Henryka 6 (5%)
11. Kaczyński Lech Aleksander 19 (15%)
12. Lepper Andrzej Zbigniew 22 (18%)
13. Tusk Donald Franciszek 58 (48%)
Głosowanie odbywało się na każdej przerwie w klasie historii. Gabinet
został odpowiednio przygotowany
zarówno pod względem wystroju, jak
również i odpowiednich materiałów
niezbędnych podczas głosowania.
Na początku wszyscy wchodzili
onieśmieleni, ale wraz z każdą przerwą
wszystko zaczęło się zmieniać. Dodatkową atrakcją dla głosujących były kalendarze europejskie, które można było
wylosować. Znalazło się kilku szczęśliwców, którzy nie ukrywali radości,
bo nagroda okazała się interesująca :-).

Z rozpoznawaniem partii, bloków
wyborczych czy też kandydatów na
prezydenta nie było
problemów, ponieważ
wcześniej
uczniowie zorganizowali akcję informacyjną- plakaty.
Najtrudniejsze
zadanie miał oczywiście Młodzieżowa Komisja Szkolna, bowiem to ona
musiał potem przeliczać głosy. Przewodniczącą podczas wyborów parlamentarnych była Katarzyna Szopińska, zastępcą- Paulina Bajlak, sekretarzem: Paulina Fukarewicz. Pozostali
członkowie to: Agata Syjczak, Emila
Pniewska, Kamila Potomska i Katarzyna Zawadzka. Wszystkie dziewczęta z
klasy IIa.
Podczas I tury wyborów prezydenckich, Młodzieżową Komisję Wyborczą tworzyli uczniowie klasy II b. W
jej skład wchodzili: przewodnicząca:
Agnieszka Burzyńska, z-ca Joasia
Szurgut, członkowie komisji: Łukasz
Popielarz, Magda Kreczko, Karolina
Parada, Kasia Wotalska, Marcin Olszewski, Michał Siełacz.
Wszyscy w/w uczniowie wykazali
się niezwykłym zaangażowaniem, pomysłowością, samodzielnością podczas
realizacji projektu, za co im składam
jeszcze raz serdeczne podziękowania.
Kolejny raz młodzi ludzie udowodnili, że można im zaufać, są odpowiedzialni i można im śmiało powierzyć
realizację trudnych zadań.
Projekt „Młodzi głosują” - to ciekawa lekcja demokracji, dobra okazja do
udziału w zajęciach dotyczących wyborów politycznych, a przede wszystkim doskonała nauka podejmowania
decyzji w sprawach publicznych. Niezwykle istotny był tu aspekt edukacyjny całego przedsięwzięcia - daleki od
politycznej kampanii wyborczej. Raczej głos młodego pokolenia, będący
pierwszą, prawdziwą szansą wyrażenia własnego zdania.
Szkolny koordynator
projektu Agata Popielarz
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Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w £obzie
Funkcjonuje od czterech lat. W ramach
przypomnienia informujemy o zadaniach własnych powiatu realizowanych przez Centrum:
Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonych w nich dzieci.
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców poprzez umieszczenie w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo –
wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska
dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
Udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny
zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
Udzielanie pomocy osobom mającym
trudności w integracji ze środowiskiem, które
otrzymały status uchodźcy.
Umieszczanie osób niepełnosprawnych
intelektualnie oraz chorych psychicznie w
Domu Pomocy Społecznej w Resku.
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, którego głównym celem jest objęcie
wsparciem osób i ich rodzin dotkniętych kryzysem oraz umożliwienie im jak najszybszego odzyskania równowagi psychicznej –
wsparcie psychologa.
Współpraca z placówkami wsparcia
dziennego – Środowiskowymi Ogniskami
Wychowawczymi - TPD poprzez współorganizowanie różnego rodzaju spotkań kulturalnych i rekreacyjnych,
Udzielanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do:
- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki
pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- organizacji sportu, kultury i rekreacji osób
niepełnosprawnych.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie pomocy społecznej.
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
Współrealizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.
Opracowywanie oraz realizacja programów osłonowych.
Pozyskiwanie środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Współpraca ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.
W ramach utworzonej wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego udostępniane są:
- wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowerki rehabilitacyjne, itp.,
Jednocześnie informujemy, iż Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie czynne jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30. Telefon 39 768 41.
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Decyzje podatkowe burmistrza £obza
(LOBEZ) Burmistrz poinformowal
na stronie urzedu o swoich decyzjach
podatkowych. Drukujemy je w wersji oryginalnej.
W dniu 15.06.2005 r. rozpatrzono
następujące podania podatkowe:
a) negatywnie rozpatrzono podanie
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
“Olimp” w sprawie częściowej partycypacji przez Gminę kosztów wynajmu autokaru - 140 zł, na wyjazd dzieci na ogólnopolską imprezę pn. “Czwartki lekkoatletyczne” (trasa: Łobez- Warszawa i z powrotem),
b) negatywnie rozpatrzono podanie
Rady Sołeckiej w Zajezierzu o dofinansowanie budowy boiska wiejskiego,
c) Regionalnemu Centrum Pomocy
Bliźniemu “MONAR- MARKOT” z Rynowa, Gmina Łobez, umorzono podatek
od nieruchomości za okres od
01.01.2005r. do 31.05.2005r. w łącznej
kwocie 1.498,00 zł. Z chwilą uzyskania
przez ww. Centrum statusu organizacji
pożytku publicznego będzie ono zwolnione ustawowo z płatności powyższego
podatku,
Ponadto pozytywnie, ale pod warunkiem zapłaty co najmniej dwóch rat zaległego podatku od nieruchomości za
2005r., rozpatrzono podanie Zakładów
Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa
Spółka Akcyjna Łobez, o wyłączenie z obciążenia hipoteką przymusową, wpisaną
do księgi wieczystej Kw nr 6402, prowadzonej na rzecz ZNMR działek o nr: 87/
8 (nieruchomość zabudowana o powierzchni 3290 mkw.), 87/18 (nieruchomość zabudowana o powierzchni 3676
mkw.), 87/7 (nieruchomość zabudowana
o powierzchni 3651 mkw.). Powyższe
nieruchomości zostały przeznaczone do
sprzedaży, jako niezbędne do wykorzystania w działalności spółki. Poprzednimi
decyzjami Burmistrz rozłożył wnioskodawcy na raty zaległości za 2002 r. i 2003
r. (łącznie: 157.570,49 zł należność główna). Obecnie ZNMR zalegają z płatnością
trzech rat podatku od nieruchomości za
2005r. w łącznej kwocie 48.795,60 zł
(należność główna).
W dniu 29.06.2005 r. rozpatrzono
następujące podania podatkowe:
a) mieszkańcowi Worowa, gmina
Łobez, umorzono zaległy podatek od nieruchomości za 2003, 2004 i 2005r. w
łącznej kwocie 406,60 zł plus odsetki w
kwocie 49,30 zł (stan na dzień
27.06.2005r.). Wnioskodawca znajduje
się w trudnej sytuacji finansowej (ze stypendium, jakie otrzymuje w ramach przygotowania zawodowego - 453,80 zł za
miesiąc, utrzymuje żonę, która jest osobą
bezrobotną bez prawa do zasiłku oraz 5cioro dzieci w wieku szkolnym). Korzysta
z pomocy opieki społecznej,
b) mieszkance Łobza umorzono odsetki - 46,20 zł od zapłaconej I raty podatku od nieruchomości za 2005 r. w
kwocie 1278 zł,
c) negatywnie rozpatrzono wniosek
mieszkańca Worowa, gmina Łobez, o
umorzenie zaległego czynszu za mieszkanie w kwocie 1.670,81 zł. Wnioskodawcy
została zaproponowana możliwość rozłożenia należności na 12 rat do końca
2005 r.
W dniu 13.07.2005 r. rozpatrzono

następujące podania podatkowe:
a) pozytywnie rozpatrzono podanie
Przedsiębiorstwa Produkcji Drzewnej
LIGNO-TERM z siedzibą w Suliszewicach, gmina Łobez, o prolongatę terminu
płatności II raty podatku od nieruchomości za 2005 r. w kwocie 10.926,60 zł do
dnia 15.08.2005 r.,
b) mieszkańcowi Łobza rozłożono na
4 raty płatność zaległego podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 9.866,60 zł
(należność główna),
c) mieszkance Łobza umorzono kwotę 2.551,68 zł z tytułu nienależnie pobieranego dodatku mieszkaniowego. W dniu
25.08.2004 r. przyznano wnioskodawczyni dodatek mieszkaniowy w kwocie
212,64 zł miesięcznie na okres od września 2004 r. do lutego 2005 r. W miesiącu
lutym 2005 r. okazało się, że wnioskodawczyni nie posiada tytułu prawnego do
lokalu, na który został przyznany dodatek mieszkaniowy. W związku z powyższym M-GOPS wezwał ww. do zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości tj. w
kwocie 2.551,68 zł. W związku z tym, że
tytuł prawny do powyższego lokalu posiada syn i synowa wnioskodawczyni, dodatek mieszkaniowy zostałby przyznany w
takiej samej wysokości. M-GOPS zaproponował, by ww. umorzyć kwotę o którą
wnioskuje.
W dniu 03.08.2005 r. rozpatrzono
następujące podania podatkowe:
a) mieszkańcowi Łobza umorzono
zadłużenie czynszowe za lokal mieszkalny w kwocie 636,66 zł. Poprzednią decyzją Burmistrz wyraził zgodę na umorzenie zaległości z tytułu czynszu, pod warunkiem spłaty przez ww. długu za media.
Powyższy warunek wnioskodawca spełnił,
b) negatywnie rozpatrzono wniosek
małżeństwa z Łobza o umorzenie zadłużenia za lokal mieszkalny w kwocie: czynsz
- 401,32 zł, media - 292,65 zł. Wnioskodawcom zostanie zaproponowana możliwość rozłożenia należności na raty,
c) dwojgu mieszkańcom Łobza umorzono zaległość czynszową za lokal
mieszkalny w kwocie 108,45 zł. Ww.
znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
(oboje utrzymują się wyłącznie z zasiłków
stałych z opieki społecznej). Jeden z
wnioskodawców jest osobą chorującą na
schorzenie neurologiczne, wymagającą
stałej opieki drugiej osoby. Wnioskodawcy zostanie zaproponowana możliwość
rozłożenia na raty zaległości za media w
kwocie 130,28 zł,
d) mieszkańcowi Łobza umorzono
płatność II raty podatku od nieruchomości za 2005r. w kwocie 39,40 zł. Wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, utrzymuje się z pomocy
opieki społecznej),
e) mieszkańcowi Łobza umorzono
część opłaty dzierżawy gruntu w kwocie
400,00 zł. Pozostałą część należnej opłaty w kwocie 244,90 zł ww. uregulował w
dniu 18.05.2005r. Ww. w 2004r. był osobą
bezdomną, bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Grunty, które postanowił uprawiać,
zostały wiosną br. zalane przez rzekę,
f) mieszkance Zagórzyc, gmina
Łobez, umorzono zaległości w podatku od
nieruchomości za I i II kwartał 2005r. w
łącznej kwocie 64,40 zł. Wnioskodaw-

czyni znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (jest osobą bezrobotną bez prawa do
zasiłku). Korzysta z pomocy opieki społecznej,
g) mieszkańcowi Zagórzyc, gmina
Łobez, wyrażono zgodę na przesunięcie
do 15.12.2005r. płatności III i IV raty
podatku rolnego za 2005 r. w kwocie
2.711,70 zł,
h) mieszkance Łobżan, gmina Łobez,
wyrażono zgodę na przesunięcie do
30.11.2005r. płatności I i II raty podatku
rolnego za 2005 r. w łącznej kwocie 77,20
zł,
i) mieszkance Dalna, gmina Łobez,
umorzono I i II ratę podatku od nieruchomości za 2005r.
w łącznej kwocie 56,20 zł. Ww. znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (z
renty inwalidzkiej utrzymuje dwójkę
dzieci, z których jedno uczy się w gimnazjum, a drugie w szkole zawodowej, zalega
z opłatami za czynsz). Jest osobą schorowaną, ma trudności z chodzeniem,
j) negatywnie rozpatrzono podanie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, o dofinansowanie
w kwocie 15.000 zł zakupu samochodu
rozpoznawczo- ratowniczego. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi Gminy powyższe zadanie zostanie zaproponowane do projektu budżetu na rok przyszły.
Ponadto:
- postanowiono, że mieszkańcowi
Łobza zostanie zwrócona różnica pomiędzy wpłaconą zaliczką 800 zł, jaką wpłacił na poczet zakupu działki nr 945/04,
położonej przy ul. Mieszka I, z której
zakupu zrezygnował, a kosztem wydzielenia i wyceny powyższej działki - 370 zł
(do zwrotu 430 zł),
- omówiono sprawę dotyczącą zobowiązań finansowych Klubu MLKS “Światowid” w Łobzie wobec Gminy. Na wniosek Skarbnika Gminy postanowiono pomniejszyć dla ww. Klubu IV transzę dotacji przyznawanej na działalność sportową
w roku 2005, o ww. zobowiązania, tj. o
kwotę 9.159,20 zł.
W zakresie spraw społecznych:
- W ramach projektu MUZYKA I
SPORT - warsztaty integracyjne, wydano
przewodnik pn. “Współpraca międzynarodowa gminy Łobez” (wartość pieniężna
przeznaczona na realizację programu 16.200 zł),
- Zrealizowano program rządowy pn.
“Wyprawka szkolna” (programem objęto 80 uczniów klas I szkół podstawowych,
wartość pieniężna przeznaczona na jego
realizację - 6.764 zł),
- Przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Gimnazjalnych, ubiegających
się o stopień nauczyciela mianowanego,
- Dofinansowano kwotą 500 zł organizację Maratonu Rowerowego “Pętla
Drawska”,
- Dofinansowano kwotą 300 zł organizację konnych zawodów jeździeckich w
Świętoborcu (opłacono dyżur karetki
pogotowia ratunkowego),
- Współorganizowano i dofinansowano kwotą 550 zł Zjazd Sybiraków i Powłodarczyków,
- Ufundowano i wręczono nagrody
rzeczowe (wartość ogólna - 332,50 zł) dla
10 najlepszych uczniów szkół gminnych.

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 11.10.2005 r.

WARSZTATY SZKOLENIOWE RADY SU I PCK
W RZEPCZYNIE
W dniach 6- 7 październik 2005
roku 48 uczniów ZSG z Reska uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych
“Promujemy zdrowy styl życia
w szkole”. Uczestnicy szkolenia to
17 osobowa Rada SU z Gimnazjum,15
osobowa grupa Rady SU Szkoły Podstawowej i 16 uczniów działających w
szkolnym kole PCK.
Celem wyjazdu do pięknie odbudowanego dworku w Rzepczynie (10 km
za Świdwinem) było przygotowanie
liderów promujących zdrowy styl
życia w klasie, szkole i środowisku
zamieszkania. Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które
pozwolą im na podejmowanie działań
promujących zdrowy styl życia (bez
agresji i nałogów).Ponadto właściwa
postawa liderów powinna wpłynąć na
poprawę poczucia bezpieczeństwa
uczniów w szkole i przeciwdziałać zachowaniom agresywnym w szkle.
Uczniowie uczestnicząc w warsztatach
poznali siebie nawzajem zintegrowali
się i zaplanowali swoją pracę w Radzie
SU na cały rok szkolny 2005/2006.
Członkowie Rady SU z Gimnazjum
Resko poznali swoje mocne strony, zainteresowania i umiejętności, które będą
mogli wykorzystać w bezpośredniej
pracy w Radzie Samorządu Uczniowskiego.
W czwartek o godzinie 8.20 wyjechaliśmy autokarem z Reska do Rzepczyna gdzie mieści się Towarzystwo
Pracy Twórczej. Po przyjeździe, zakwaterowaniu w pokojach i śniadaniu
na którym zjedliśmy pączki ufundowane przez piekarnię pana Ostrowskiego,
zasiedliśmy do pracy. Pierwszy warsztat miał na celu zapoznanie się członków zarządu SU i gospodarzy klas.
Następne zajęcia dotyczyły programu
SU realizowanego w bieżącym roku
szkolnym. Cały czas będąc w małej
wiosce Rzepczyno byliśmy pod wrażeniem okolicy a przede wszystkim odbudowanego prawie że od podstaw
dużego dworku. Po obiadzie spotkaliśmy się na warsztatach gdzie omówiliśmy typy władzy a uczniowie w kwestionariuszu samooceny “kierowanie
zespołem” mogli się sprawdzić jakim są
typem rządzącego. Wieczorem przy
ognisku odbyło się spotkanie wszystkich trzech grup i wymiana wrażeń po

Pracownia witra¿y
Warsztaty szkoleniowe
w sali biblioteki Rady SU z Gimnazjum w Resku

całym dniu pracy i oczywiście nie zabrakło śpiewu przy dźwiękach gitary
Hani Ciebiery gospodarza klasy IIIe
Gimnazjum.
Następnego dnia po śniadaniu zabraliśmy się do dalszej pracy i zastanawialiśmy się nad sytuacjami konfliktowymi na terenie szkoły jakie są
ich przyczyny i jak można im zapobiec. Ostatni warsztat to sztuka odmawiania czyli asertywność. Na koniec pobytu w Rzepczynie zaproszono nas do zwiedzenia Szkoły Twórczej mieszczącej się w budynku.
Dzięki pobytowi w tak uroczym miejscu uczniowie zobaczyć miejsce renowacji starych mebli, pracownię witra-

ży, pracownię rzeźbiarską oraz malarską. Pobyt choć krótki pozostawi
na długo w pamięci to co usłyszeliśmy
i zobaczyliśmy w Rzepczynie. Polecamy wszystkim będącym w tamtej
okolicy wstąpienie i zwiedzenie
dworku. My uczniowie z Zespołu
Szkól Gimnazjalnych w Resku dziękujemy wszystkim ludziom dobrej
woli dzięki którym możliwy był
wyjazd na szkolenie: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Spółdzielni Uczniowskiej
działającej przy naszej szkole, dyrekcji szkoły, piekarni O. Jeża oraz piekarni pana Ostrowskiego.
Opiekun SU Bożena Sobolewska

Zbyszek Sikorski z klasy IIIa
podziwia witra¿e wykonane
przez uczniów Szko³y Twórczej
w Rzepczynie

Nel Staciwa w pracowni
renowacji starych mebli

Pomys³odawczynii odbudowy
dworku i za³o¿ycielka szko³y
twórczej
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NOWY
PROGRAM
PCPR
Sytuacja życiowa osób odbiegających od ogólnie przyjętych
norm np. dotkniętych zaburzeniami psychicznymi lub psychicznie chorych nie jest łatwa
na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych. Wynika ona z
ogólnych warunków rozwoju
tych obszarów, charakteryzujących się niskim poziomem życia
obywateli oraz niską świadomością społeczną mieszkańców.
Niezadowalająca świadomość społeczna wyraża się w
braku tolerancji dla osób różniących się od nas samych, brakiem
tolerancji dla odmiennych potrzeb tych osób, brakiem ich zrozumienia oraz brakiem środków
finansowych na potrzeby tej
szczególnej grupy społecznej.
Skutkiem takich postaw może
być marginalizacja potrzeb i problemów osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich alienacja społeczna.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z zaburzeniami
psychicznymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
opracowało program “PO PROSTU BYĆ”, który otrzymał pozytywną ocenę Ministra Polityki
Społecznej i środki finansowe na
jego realizację. Celem programu
jest wsparcie działań i inicjatyw
samopomocowych osób z zaburzeniami psychicznymi, wprowadzenie do pracy z osobami z
zaburzeniami psychicznymi nowatorskich działań, służących
ich integracji ze środowiskiem.
Realizując program pracownicy PCPR pragną pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi w ich samorealizacji i osiągnięciu najwartościowszego poziomu życia, objawiającego się
przewagą i dominacją uczuć pozytywnych, tj. życzliwość,
otwartość, wiara we własne siły
i możliwości, a także chęć wyjścia naprzeciw trudnościom dnia
codziennego.

SPORT
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TABELE I WYNIKI
V LIGA
Sokół Pyrzyce - Dąb Dębno 2:3, Stal Szczecin - Radovia Radowo Małe 1:0; Polonia Płoty
- Pomorzanin Nowogard 4:1; Korona Stuchowo - Kluczevia Stargard 0:3; Zorza Dobrzany
- Vineta Wolin 2:1; Mieszko Mieszkowice Sparta Gryfice 2:0; Hutnik EKO TRAS
Szczecin - Fagus Kołbacz 0:1; Iskra Banie Kłos Pełczyce 3:2.
1. Polonia Płoty
2. Sokół Pyrzyce
3. Stal Szczecin
4. Mieszko Mieszkowice
5. Kluczevia Stargard
6. Zorza Dobrzany
7. Hutnik EKO TRAS Szczecin
8. Vineta Wolin
9. Dąb Dębno
10. Kłos Pełczyce
11. Fagus Kołbacz
12. Radovia Radowo Małe
13. Iskra Banie
14. Pomorzanin Nowogard
15. Sparta Gryfice
16. Korona Stuchowo

25 28-13
24 33-10
22 24-9
22 22-9
18 23-7
18 19-15
14 10-10
13 10-15
12 13-11
12 13-13
12 17-24
11 15-20
9 11-27
7 14-36
6 7-21
3 8-27

Klasa okrêgowa
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Mecz w odcieniach ¿ó³ci

Sarmata powiatowym
liderem

SARMATA Dobra - SPARTA Wêgorzyno 2:0 (1:0)
Sarmata: Zapałowski - Jaszczuk, Mioduszewski, Dorsz, Surma,
Kieruzel, Goszczurny, Olechnowicz,
Pacelt, Kamiński (’68 D. Sadłowski),
Padziński oraz Smoliński, Kruk,
Szkup. Trener Tomasz Surma.
Sparta: Noryca – Tondrik, Nadkierniczni: Artur, Andrzej, Dariusz,
Zbigniew; Raj, Andrusieczko (62’
Krzysztof Nadkierniczny), Nowak,
Kazimierczak, Gwóźdź (75’ Przemysław Studnicki) oraz Lewiński, Majchrzak, Gomulski. Trener Ryszard
Jamroży.
Bramki dla Sarmaty: 38’ Jarosław Jaszczuk z karnego, 82’ Damian
Padziński.
Czerwone kartki: Sarmata – 40’
Marek Goszczurny (2 żółte); Sparta
– 80’ Raj (2 żółte).

tylko Sparcie pokazał 6 żółtych kartek, w tym jedną zamienioną na czerwoną. Podobnie było z Sarmatą. Już
w pierwszej połowie po dwóch żółtych kartkach boisko opuścił Goszczurny. Jednak Sparta nie wykorzystała tej przewagi. Wręcz odwrotnie.
W dość dyskusyjnych okolicznościach straciła bramkę. Po strzale
piłka ponoć odbiła się od ręki Tondrika i sędzia podyktował karnego,
którego na bramkę zamienił Jaszczuk. Pierwsza połowa upłynęła na
zaciętej walce o przewagę w polu.
Na drugą połówkę Sparta wyszła
z wolą odrobienia straty, ale w tym
meczu niewiele jej wychodziło. W 58
min. Darek Nadkierniczny z 5 metrów
trafia w bramkarza, a po chwili Kazimierczak z 6 m fatalnie przestrzeliwuje. W 80 min. po dwóch żółtych kartkach z boiska schodzi Raj i siły się
wyrównują. Wykorzystuje to Damian Padziński, ucieka Zbyszkowi
Nadkiernicznemu, wygrywa pojedynek z Norycą i podwyższa swoje
i tak już pokaźne konto strzeleckie.
Sparta musi uznać wyższość Sarmaty, a siada liderowi na ogonie. KAR

TKKF ,,Błyskawica” w Łobzie zaprasza na Drugą Edycję Biegu po Zdrowie Trwa. Animatorka sportu biegowego i nie tylko zaprasza wszystkich miłośników zdrowego stylu życia do statycznego wysiłku poprzez marsz,
trucht, marszo-bieg i bieg ciągły oraz
gimnastyka relaksującą na łonie natury.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę od godz. 17:00 do 18:00, spotkanie na stadionie miejskim. Na rowery
zapraszam w czwartki godz. 17:00.
Zbiórka na Placu Spółdzielców. Verte

IV rzut
Pucharu Polski

W środę mecze Światowida z Wybrzeżem Rewalskim i Sparty z Iną
Goleniów
Wydział Gier Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dokonał
losowania par IV rzutu Pucharu Polski.
Mecze naszych powiatowych drużyn
odbędą się 12 października o g. 15:30.
Na mecz do Łobza ze Światowidem
przyjedzie czwartoligowe Wybrzeże
Rewalskie, zaś do Węgorzyna na mecz
ze Spartą przyjedzie czwartoligowa Ina
Goleniów.
KAR

Mewa Resko - Promień Mosty 4:1; Piast
Chociwel - Iskra Golczewo 6:1; Wicher Brojce - Świt Szczecin 2:3; Sarmata Dobra Sparta Węgorzyno 2:0; Dąbrovia Stara Dąbrowa - Światowid Łobez 3:0; Orkan Suchań
- KP Police II 4:1; Masovia Maszewo - Rybak
Trzebież 5:1; Vineta II Wolin - Vielgovia
Szczecin 0:4.

Sarmata nie przegrała jeszcze u
siebie i podtrzymała tę statystykę.
Wygrywając ze Spartą została powiatowym lider, plasując się na trzecim miejscu w tabeli.
To był mecz dwóch drużyn i sędziego, który wymachiwał kartonikami jak zawiadowca na stacji. Samej

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

Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych

22 25-9
21 20-11
20 22-12
19 13-14
17 19-16
16 25-12
16 19-15
16 27-12
15 12-8
14 17-9
14 18-14
11 12-16
10 26-31
7 15-26
2 15-57
1 8-31

GRANIE W PLANIE
V LIGA
15 październik - sobota 15:00 Vineta Wolin
- Sokół Pyrzyce; 14:00 Kluczevia Stargard Zorza Dobrzany; 15:30 Sparta Gryfice - Hutnik EKO TRAS Szczecin; 15:00 Radovia
Radowo Małe - Polonia Płoty; 15:00 Dąb
Dębno - Stal Szczecin;
16 październik - niedziela 15:00 Kłos Pełczyce - Korona Stuchowo; 16:00 Fagus
Kołbacz - Iskra Banie; 15:00 Pomorzanin
Nowogard - Mieszko Mieszkowice.

KLASA OKRÊGOWA
15 październik - sobota 15:00 Światowid
Łobez - Orkan Suchań; 14:00 Świt Szczecin
- Sarmata Dobra; 15:00 Iskra Golczewo Wicher Brojce; 16:00 Rybak Trzebież - Mewa
Resko;
16 październik - niedziela 15:00 Vielgovia
Szczecin - Masovia Maszewo; 14:00 KP
Police II - Vineta II Wolin; 14:00 Sparta Węgorzyno - Dąbrovia Stara Dąbrowa; 14:00
Promień Mosty - Piast Chociwel.

Biegi coraz popularniejsze
(ŁOBEZ) 3 października na stadionie miejskim w Łobzie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W
imprezie udział wzięło 240 uczniów w
trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Każda z kategorii dzieliła się na
chłopców i dziewczęta.
W kategorii dziewcząt szkół podstawowych wygrały uczennice z Węgorzyna. Zwycięska sztafeta wystąpiła
w następującym składzie: 1.Szubert
2.Paczkowska 3.Szara 4.Patryarcha
5.Suchowiecka 6.Abramczuk 7.Sideł
8.Wesołowska 9.Staruch 10.Tobołkiewicz 11.Kołdyj 12.Narewska 13.Mukalak
Drugie miejsce wywalczyły uczennice z Reska w następującym składzie:
1.Sławińska2.Ignacenko 3.Gromek
4.Cyanel 5.Ciszewska 6.Baran 7.Kowal 8.Litwin 9.Charoszko 10.Pietnek
Na trzecim miejscu klasyfikowały
się zawodniczki z Dobrej w następującym składzie: 1.Muszkier 2.Rusiecka
3.Mularczyk 4.Razik 5.Cieślak 6.Gromadzka 7.Zachciał 8.Rudzińska 9.Kiełek 10.Radzikowska 11.Dukaj
Kolejne miejsca zajęły: 4 miejsce
SP1 Łobez, 5 miejsce SP2 Łobez, SP
Radowo Małe.
W kategorii chłopców szkół podstawowych wygrali chłopcy z Węgorzyna
w następującym składzie: 1.Drozda
2.Kobielski 3.Wilczyńki 4.Woźnicki

5.Franczuk 6.Jędrzejczak 7.Nowak
8.Zduńczyk 9.Jędzrejczak 10.Załuski
11.Honke 12.Gębczyńki
Drugie miejsce objęła szkoła podstawowa w Dobrej w następującym
składzie: 1.Gużniczak 2.Dzierlicki
3.Awgul 4.Szkup 5.Zapałowski 6.Jurczak 7.Szkup 8.Sagan 9.Szymkowicz
10.Awgul 11.Czurmasło 12.Sawczuk
Trzecie miejsce wywalczyli chłopcy z Radowa Małego w następującym
składzie: 1.Liptek 2.Dobrzański 3.Kurek 4.Morawski 5.Gąsior 6.Tchurz
7.Sobiechowski 8.Kurek 9.Ksprzak
10.Sira 11.Sulej
Kolejna miejsca zajęli: 4 miejsce SP2
Łobez, 5 miejsce SP Łabuń Wielki, 6
miejsce SP Runowo Pomorskie, 7 miejsce SP1 Łobez, 8 miejsce SP Wojtaszyce, 9 miejsce SP Resko
Wśród szkół gimnazjalnych kategoria dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyło Radowo Małe w następującym
składzie: 1.Piotrowicz 2.Turbak 3.Baszewska 4.Chałka 5.Jurek 6.Kwiatkowska 7.Lorent 8.Gąsior 9.Krol
10.Kamińska 11.Podhajna 12.Popow.
Drugie miejsce zajęło Węgorzyno w
składzie: 1.Młotkowska A 2. Młotkowska M 3.Wilczyńska 4.Walter
5.Olas 6.Nadkierniczna 7.Kranc 8.Nowakowska 9.Kałecka 10.Podluska 11.
Chachluca
Trzecie miejsce zajęły dziewczęta z
Łobza: 1.Woźnicka 2.Lisiak 3.Urbańska 4.Mazur 5.Witkowska 6.Stzrelecka

7.Witkowska 8.Gunkowska 9.Ozga
10.Kolśnikow 11.Karpińska.
Czwarte miejsce zajęły uczennice
gimnazjum w Dobrej. Gimnazjum z Reska nie ukończyło konkurencji (na jednej
ze zmian zemdlała zawodniczka).
Wśród szkół gimnazjalnych kategoria chłopcy pierwsze miejsce wywalczyli uczniowie z Łobza w składzie:
1.Wierzchowski 2.Walasiak 3.Serweta
4.Łabaziewicz 5.Borejszo 6.Michno
7.Łowkiet
8.Rajca
9.Ciszewski
10.Kubka 11.Andrzejczak 12.Różański.
Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z Węgorzyna w składzie: 1.Waszczyk 2.Giżyński 3.Rudnicki 4.Nowak
5.Bidny 6.Szestowicki 7.Stachniuk
8.Demko 9.Szubert 10.Podleska.
Na trzecim miejscy sklasyfikowali
się chłopcy z Reska w następującym
składzie: 1.Żurawik 2.Sikorski 3.Zawadzki 4.Piaskowski 5.Roszakowski
6.Niedźwiecki 7.Douter 8.Piński
9.Wierzbicki.
Kolejne miejsca zajęli reprezentanci Gimnazjum w Dobrej, na piątym
miejscu konkurencję ukończyli uczniowie Gimnazjum w Radowie Małym.
W najstarszej kategorii wygrali
uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza
Kościuszki w Łobzie, na drugim miejscu Zespół Szkół Reska.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentować będą powiat łobeski podczas zawodów wojewódzkich.
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NAPROMILOWANI

OSZUKA£ FIRMY
(ŁOBEZ) W okresie od lipca do
sierpnia 2005r. 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 odroczonym terminem płatności na kwotę 841,42 zł i do
chwili obecnej nie wywiązał się z
przedmiotowej umowy, czym działał
na szkodę sklepu Majster w Łobzie,
należącego do Doroty D. (zam.
Łobez ).

K£ONIC¥ NA BUDYNEK
(PRUSINOWO) 3.10.2005 r.
około godz. 9:40 w Prusinowie kierujący samochodem ciężarowym mki Kamaz z przyczepą kłonicową,
Waldemar W. przewożąc długie
drzewa w czasie wykonywania nieprawidłowego skrętu w prawo
uszkodził budynek stojący przy drodze. Uszkodzeniu uległ budynek
należący do Wacława Z.

ALE COFKA
(ŁOBEZ) 4.10.2005 r. o godz.
11.05 w Łobzie na ul. Chopina, kierujący samochodem Opel Omega,
Wojciech B. (zam. Ł., gm. Łobez) w
trakcie wykonywania manewru cofania nie zachował należytej ostrożności jazdy, w wyniku czego wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierującym samochodem Grzegorzu P.
(zam. Ł., pow. łobeski). Uszkodzeniu
uległy przedmiotowe pojazdy.

BEZ ZEZWOLENIA
(ŁOBEZ) 4.10.2005 r. o godz.
10.50 w Łobzie na Placu 3 Marca,
Marcin T. (zam. K., pow. koszaliński)
i Damian K. (zam. K., pow. koszaliński) bez wymaganego zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej prowadzili sprzedaż obrazków Wydawnictwa Instytutu Teologicznego w Krakowie.

ZOSTAWI£ NA £AWCE
I ZNIKNÊ£Y
(ŁOBEZ) 5.10.2005 r. około
godz. 12:30, w Łobzie, na Pl. 3 Marca,
nieznany sprawca dokonał kradzieży saszetki z dokumentami w postaci
dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego, karty bankomatowej,
pozostawionej na ławce. Straty w
kwocie 30 zł na szkodę Andrzeja L.
(zam. J., gm. Drawsko Pom.).

PECHOWY TRABANT
(ŁOBEZ) 5.10.2005r. około
godz. 18.00. w Łobzie przy ul. Szosa
Świdwińska, na terenie cegielni,
nieznany sprawca dokonał kradzieży z otwartego samochodu m-ki
Trabant, dokumentów w postaci
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dowodu osobistego, prawa jazdy,
karty bankomatowej Banku P.K.O.
dowodu rejestracyjnego oraz telefonu komórkowego m-ki Nokia
3310i, łącznej wartości 300 zł na
szkodę Daniela W. (zam. B., gm.
Łobez).

ZDJ¥£ DRZWI I WYKOSI£
(RYNOWO) W nocy z 5 na 6 października, w godz. 21.00 - 7.00 w
Rynowie nieznany sprawca po
uprzednim zdjęciu drzwi z zawiasów,
wszedł do wnętrza pomieszczenia
gospodarczego, skąd zabrał w celu
przywłaszczenia wykaszarkę spalinową Stihl typ 200, wartości 1600
złotych na szkodę Grzegorza K (zam.
Ł., pow. łobeski) .

NIE PRZEJ¥£ SIÊ
(ŁOBEZ) 6. 10. 2005 r. około
godz. 11. 30 w Łobzie, na ul. Bocznej,
Sławomir P. lat 37 (zam. B., gm.

ZAJECHA£ DROGÊ
(WĘGORZYNO) 7. 10.2005r. o
godz. 13.00. w Węgorzynie, na ul.
Jagiellońskiej, Mieczysław S. (zam.
Ł., gm. Łobez), kierując samochodem m-ki Audi, podczas manewru
wyprzedzania, zajechał drogę Piotrowi W. (zam. W., pow. łobeski),
który kierował samochodem m-ki
Polonez, w wyniku czego doprowadził do zderzenia się obu pojazdów.

WANDAL NA ŒCIE¯CE
W okresie od dnia 07.10.2005 r.
godz. 16.30 do dnia 08.10.2005 r.
godz. 7.00 na terenie ścieżki ekologicznej biegnącej od ul. W. Polskiego do drogi Łobez - Unimie, nieznany sprawca dokonał zniszczenia tablic informacyjnych, poprzez ich
wyrwanie z ziemi oraz połamanie,
powodując straty w kwocie 200 złotych, na szkodę Nadleśnictwa
Łobez.

(WĘGORZYNO) 6.10.2005
roku o godz. 14.15 w Węgorzynie,
na ul. 3 Maja, Stanisław S. lat 47,
(zam. Wrocław) kierował samochodem osobowym znajdując się
w stanie nietrzeźwości 2,5 promila.
(ŁOBEZ) 8.10.2005 roku o
godz. 14.20 na drodze publicznej
Łobez - Świdwin Krzysztof K. lat
19 (zam. P., gm. Brzeźno) kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości 1,91 promila.
(ŁOBEZ) 8. 10. 2005r. około
godz. 18. 00 w Łobzie, na ul. Obr.
Stalingradu, Piotr D. lat 15, zam.
Ł., gm. Łobez, kierował rowerem
będąc w stanie po użyciu alkoholu (0,29 promila w wydychanym
powietrzu.
Łobez), słownie znieważył umundurowanych policjantów ZRD oraz
ZPI SP i RD KPP Łobez przeprowadzających kontrolę drogową samochodu osobowego VW. Postępowanie prowadzi KPP Łobez.

PRZESZKADZA£ MU P£OT

NIE POSKUTKOWA£O
(DOBRA) 8.10. 2005 r. około godz. 18.40 w Dobrej, na ul. Piłsudskiego,
Radosław S. lat 23 (zam. R., gm. Radowo Małe), kierował samochodem
osobowym marki Opel Astra, tym samym naruszył zakaz prowadzenia
pojazdów wydany na okres 36 miesięcy przez Sąd Rejonowy w Łobzie.
(ŁOBEZ) 9.10.2005 r. około godz. 11:00 w Łobzie, na ul. Niepodległości, Adrian P. (zam. Ł., gm. Łobez) kierował samochodem Mazda 323,
pomimo orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Łobzie zakazu kierowania
pojazdami.

Łobez) kierował samochodem osobowym VW, wbrew obowiązującemu zakazowi wydanemu przez Sąd
Rejonowy Wydz. Grodzki w Drawsku Pomorskim.

UKRAD£A BATONIK
(ŁOBEZ) 6. 10. 2005 r. około
godz. 11.40, w sklepie Grażka w
Łobzie, przy ul. Niepodległości
Monika K. (zam. Ł., gm. Łobez) zabrała w celu przywłaszczenia batonik Snikers wartości 1.30 złotych, na
szkodę wym. sklepu.

TY£ÓWKA
(WĘGORZYNO) 6.10.2005 r.
o godz. 20.00 na drodze publicznej Węgorzyno - Chociwel kierujący samochodem osobowym
marki Citroen ZX, Ryszard P.
(zam. Szczecin) nie zachował bezpiecznej odległości pomiędzy
pojazdami i w trakcie hamowania
uderzył w tył samochodu osobowego marki Mercedes, kierowanego przez Alexandra A. (zam.
Niemcy).

WYJECHA£ POD KO£A
(ŁOBEZ) 8.10.2005 r. ok. godz.
14.20 na drodze publicznej Łobez Świdwin, kierująca samochodem
osobowym marki Ford, Małgorzata
M. lat 35 (zam. Ś., pow. świdwiński),
w trakcie wyprzedzania potrąciła kierującego rowerem Krzysztofa K.
(zam. P., gm. Brzeźno), który gwałtownie zjechał na lewy pas ruchu.
Rowerzysta z obrażeniami głowy
został przewieziony do szpitala.

ZNIEWA¯Y£ POLICJANTÓW
(ŁOBEZ) 8. 10. 2005r. około
godz. 22. 45 w Łobzie, na ul. Waryńskiego, Jacek M. lat 22 (zam. Ł., gm.

(MIESZEWO) W okresie pomiędzy godz. 22.00 dnia 7.10.2005 r. a
godz. 5.00 dnia 8.10.2005 r. w Mieszewie, nieznany sprawca dokonał
zniszczenia 6 sztachet z ogrodzenia
poprzez ich połamanie, powodując
straty w kwocie 30 złotych, czym
działał na szkodę Zbigniewa H. (zam.
M., gm. Węgorzyno).

SIATKARZ
(ŁOBEZ) W okresie 25.09 9.10.2005 r. w Łobzie przy ul. Podgórnej nieznany sprawca dokonał
kradzieży 2 rolek siatki ogrodzeniowej pozostawionej na podwórzu posesji. Straty w kwocie 400 zł
na szkodę Aleksandra S. (zam. Ł.,
pow. łobeski).

ALE JAZDA
(ŁOBEZ) 9.10.2005r. o godz.
19.50. w Łobzie, na skrzyżowaniu
ulic Przemysłowej i A. Krajowej,
Marek Ż. zam. D., gm. Łobez, kierując motocyklem m-ki Honda, w wyniku hamowania doprowadził do zblokowania kół, co spowodowało przewrócenie motocykla i jego uszkodzenie.
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Zawody
sp³awikowe
Zarząd Koła „Karaś” w Łobzie zaprasza na komercyjne zawody spławikowe indywidualne. Zawody odbędą się na kanale Brzeźniacka Węgorza,
16 października, o godz. 8.00. Wpisowe – 20 zł od
osoby. Zapisy do 14 bm. U skarbnika Koła Jarosława Górskiego w sklepie wędkarsko-myśliwskim
przy ul. Rapackiego w Łobzie. Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane.
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Miesiêczna prenumerata
kiego”
„Tygodnik
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 39 brzmiało: ,,Niezidentyfikowany obiekt latający”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Zofia Janicka (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (Łobez), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Danuta Sulima (Łobez), Dorota Targosz (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Roman Galczak (Łobez), Barbara Ludwikowska (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Zofia Janicka z Łobza. Gratulujemy.
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