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Czy zagra¿a nam
ptasia grypa?
Kazimierz
Cieciel¹g

- U nas na razie nie ma żadnych
przypadków, ale do tej pory na
świecie zmarło na ptasią grypę 66
osób.

(POWIAT) Od kilku tygodni wszystkie media donosz¹ o
zagro¿eniu „ptasi¹ gryp¹”, której ogniska wykryto ostatnio
w Turcji i Rumunii. Polacy zaczêli szczepiæ siê przeciwko
grypie tak masowo, ¿e w aptekach i hurtowniach zabrak³o
szczepionek. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy
rzeczywiœcie istnieje realne zagro¿enie.Na temat grypy,
grypy pokarmowej i ptasiej oraz reakcji na ostatnie
doniesienia rozmawialiœmy z powiatowym inspektorem
sanitarnym Kazimierzem Cieciel¹giem, powiatowym
inspektorem weterynaryjnym Andrzejem Blachur¹ i lekarzem
Franciszkiem Sarneckim.

- Jak wynika z tego
rozporządzenia, absolutnie nie powinni tego
robić, nie można wypuszczać gołębi na
loty. One muszą być
Andrzej
po prostu zamknięte, aż do odBlachura
wołania.

CMYK

- Według informacji
jakie posiadam, szczepionki trafią do aptek
28 października. I
każdy kto może,
powinien się
zaszczepić.
Franciszek

Sarnecki
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Dlaczego Kaczyñski a nie Tusk

Kazimierz Rynkiewicz
Wybory parlamentarne potwierdziły społeczne oczekiwanie zmiany
uprawianej w Polsce polityki. Zakładając, że jest ona narzędziem kształtowania podstawowych dziedzin życia publicznego w państwie, te oczekiwania
zmiany w polityce przekładają się na
oczekiwanie zmian w gospodarce, kulturze, mediach, prawie, służbach i innych sferach, które polityka kształtuje
bezpośrednio lub pośrednio.
W niedzielę staniemy przed decyzją
o wyborze prezydenta państwa. Z
uwagą słuchałem zarówno Lecha Kaczyńskiego jak i Donalda Tuska. By
ocenić kandydatów, trzeba było cofnąć
się do ich historii politycznej i dokonań
w minionym okresie, sięgnąć do zawartości ich życiorysów.
Obaj wywodzący się z opozycji reprezentują jednak dwa różne nurty polityczne i dwie postawy wobec wydarzeń, które się działy. Zdecydowanie
bardziej wyrazista w minionych, trudnych latach transformacji, jest postawa
Lecha Kaczyńskiego i moim zdaniem to
on powinien zostać prezydentem Polski. Dlaczego?

Współpraca
Łobez - Police

To jemu historia przyznała rację,
gdy już 15 lat temu przewidywał, jakie
zagrożenia dla państwa niesie polityka
narzucona nam przez środowiska postkomunistów i lewicujących liberałów
Unii Demokratycznej, późniejszej Unii
Wolności, której wiceprzewodniczącym został wtedy Donald Tusk. To
wtedy jedynie bracia Kaczyńscy potrafili spierać się z tym środowiskiem o
inny kształt państwa; mówili o potrzebie jego wzmocnienia (co to za państwo,
którego liczba urzędników rośnie
wprost proporcjonalnie do jego słabości, czyli niemożności egzekwowania
prawa – ścigania przestępców, korupcji
itd.), co ich przeciwnicy wykorzystywali przypisując im wtedy zapędy
dyktatorskie. To żadna dyktatura, gdy
ktoś chce, by państwo było sprawne,
zorganizowane (a więc tanie), zapewniało bezpieczeństwo obywatelom i
walczyło na arenie międzynarodowej o
jak najlepszą pozycję, czyli o nasze interesy. Dzisiejsze państwo jest w stanie rozkładu, gdyż wiele praw nie jest w
stanie wyegzekwować i panuje chaos –

w służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji, gospodarce, w
agencjach.
Życiorysy kandydatów pokazują,
że Tusk wiązał się z tymi środowiskami, które dotychczas kształtowały
politykę. Poparcie Lecha Wałęsy nie
jest przypadkowe, wynika właśnie z
dotychczasowej drogi. Film Jacka Kurskiego „Nocna zmiana” pokazuje moment odwołania rządu Jana Olszewskiego w 1992 roku. W tajnej naradzie
kilku polityków z Wałęsą, gdzie decydują o odwołaniu i powołaniu nowego
premiera, bierze udział Donald Tusk.
Stąd dzisiaj Wałęsa ponownie udziela
mu poparcia.
Tusk nie ma za sobą doświadczenia państwowego, jakie ma Lech Kaczyński, który był ministrem sprawiedliwości, szefem Najwyższej
Izby Kontroli, teraz jest prezydentem stolicy. Kaczyński w przeciwieństwie do Tuska nie jest ideologicznym dogmatykiem; podczas gdy
ten jawi się jako doktrynalny liberał,
Kaczyński opiera swoje decyzje na

Sukces PiS–u stanowi również przykrość dla postępowych telewizji (TVP, TVN, Polsat),
dla rzeszy postępowych dziennikarzy (których symbolizują Durczok, Lis, Olejnik, Czajkowska, Paradowska) i dla salonowych tudzież pridusalonowych piśmideł, od „Gazety Wyborczej”, „Trybuny” i „Nie”, poprzez „Wprost”, „Politykę”, „Newsweek” tudzież „Fakt”, po „Rzeczpospolitą” i „Życie Warszawy”. Starali się obrzydzać Kaczorów wszelkim sposobem, ale nie
wyszło. Piętnaście lat ciężkiej roboty na marne. „Polityka” ma tu tradycje najgłębsze –– że przypomnę jej hucpiarską ankietę „Zdobywamy szczyty chamstwa”, gdzie we wszystkich czarnych kategoriach „zwyciężył” jako cham do kwadratu Jarosław Kaczyński („Polityka” przyznała mu „Złotą spluwaczkę”) –– ale „GW” jest równie zasłużona we flekowaniu bliźniaków
gwoli promowania „Cimoszków”, jak również urbanowskie „Nie” ze spreparowaną „lojalką”,
i dzielna TVP ze swoim filmem–fałszywką szkalującym braci. Komentując te ataki, pisałem
o Kaczyńskich rok temu: „Jedni z nielicznych uczciwych polityków III RP (osobliwość etyczna
par excellance). Jako konsekwentni ludzie honoru i autentyczni mężowie stanu (znowu rzadkość) –– są od piętnastu lat ulubionym duetem «chłopców do bicia» dla czerwonych i różowych
elit. Na nikim Salon nie powiesił tylu psów co na tych czołowych «oszołomach». Gdyby nienawiść mogła zabijać –– leżeliby już w grobach dziesięć lat z okładem” (patrz: „Rzeczpospolita
kłamców. Salon”, str. 290). Waldemar Łysiak, „Znowu ukradli księżyc”, Gazeta Polska nr 40.

W Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie zabezpieczono znaleziony 29
września 2005 r. rower typu damka o nazwie GOLD RAD. Właściciel proszony
jest o zgłoszenie się w KPP Łobze, w godz. 8.00-16.00 celem identyfikacji i
zwrotu roweru. Osoba zgłaszająca powinna powołać się na L. Dz. 7684/05.

Delegacja zainteresowana była
funkcjonowaniem łobeskiego Centrum
Integracji Społecznej. Policcy urzędnicy chcą korzystać z doświadczeń naszego powiatu przy tworzeniu CIS-u
w Policach. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele polickiego urzędu
miejskiego z sekretarzem gminy, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy,
a także kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mamy nadzieję, że wizyta ta zaowocuje w przyszłości współpracą pomiędzy Centrum Integracji Społecznej w
Łobzie i ewentualnie powstałym, Centrum Integracji Społecznej w Policach. (r)

wiedzy i doświadczeniu, a ma je dużo
większe od Tuska. To widać po sposobie mówienia, gdy Tusk mówi co
myśli, a Kaczyński myśli nad tym, co
mówi. W tym myśleniu jest odejście
od schematów, jakie opanowały nasze życie polityczne. W tym odejściu od schematów polityki minionego czasu jest nadzieja na rzeczywistą
zmianę w sposobie rządzenia krajem,
a nie tylko gospodarką.
Proponowany przez PO podatek 3
razy 15 proc. to nic innego, jak chęć
poszerzenia sobie basenu przez grube
ryby biznesu.
Czy warto fatygować się do urn,
by wybrać prezydenta? Wbrew pozorom, że niewiele on może – warto.
Prezydent ma wpływ na jakość polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Ma prawo ułaskawiania skazanych,
powoływania sędziów, powoływania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesów Trybunału
Konstytucyjnego i Najwyższego
Sądu Administracyjnego. Desygnuje
ludzi do wielu instytucji, które wywierają wpływ na nasze życie. W dokonanej ocenie lepszym gwarantem
zmian jest Lech Kaczyński.

Znowu ukradli ksiê¿yc

Znaleziono rower

(ŁOBEZ) W minioną środę, 12
października, powiat łobeski gościł w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie - dziesięcioosobową grupę przedstawicieli instytucji samorządowych z powiatu polickiego.
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WYDARZENIA

V Dzieñ Papieski

Kwestowali na stypendia
(£OBEZ) W minion¹ niedzielê
na ulicach miasta mo¿na
by³o spotkaæ trzyosobowe
grupki m³odych ludzi.
Z puszkami zbierali datki
na Fundacjê Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia. Zebrane
pieni¹dze bêd¹
przeznaczone na stypendia
dla zdolnych uczniów
z rodzin niezamo¿nych.

Minister zarz¹dzi³

Ptaki pod
zamkniêciem
W sobotę, 15 października, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał
zarządzenie w sprawie środków
związanych z zagrożeniem wystąpienia “wysoce zjadliwej grypy ptaków”. W związku z zagrożeniem
wystąpienia tej choroby na terenie
kraju minister wprowadził zakaz:
1. organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz
innych bezgrzebieniowców, gołębi,
bażantów i kuropatw;
2. przechowywania i prezentacji
w celu sprzedaży, oferowania do
sprzedaży, sprzedaży, dostarczania
oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt.
1 na targowiskach;
3. utrzymywania zwierząt, o których mowa w pkt. 1, na otwartej przestrzeni.

Ilona Tomza, Patrycja Kluczka, Iwona Tomza
W niedzielę jedną z takich zbierających grup spotkaliśmy rano na
placu 3 Marca. Z puszką kwestowały Patrycja Kluczka, uczennica łobeskiego liceum oraz Ilona i Iwona
Tomza, uczące się w szkołach poza
Łobzem. Wykorzystały wolny
dzień, by pomóc w kweście. Jak nam
powiedziała Patrycja – w mieście
kwestowało około dziesięciu takich
grup wolontariuszy i pieniądze były
zbierane do godz. 18.
Jednym z uczniów, który otrzymał
takie stypendium jest Gracjan Sierociński z Dobrej. Otrzymywał je od
początku powołania Fundacji, pięć
lat temu. Wtedy jeszcze będąc
uczniem doberskiego gimnazjum,

później nowogardzkiego liceum.
- To była bardzo duża pomoc. –
mówi mama Gracjana pani Ewa Sierocińska. - Stypendium wykorzystał
bardzo pozytywnie. Był uzdolniony
muzycznie i z tych pieniędzy między
innymi kupił organy. Gdy opanował
instrument, grał podczas mszy w
kościele w Dobrej. Nas nie stać byłoby na taki zakup. Mąż przez jakiś
czas nie miał pracy. – mówi pani Ewa
i dodaje, że warto było się uczyć.
Stypendia przyznawane są uczniom,
którzy osiągnęli w nauce średnią
powyżej 4,5. Gracjan miał 4,8. Być
może gra w kościele wpłynęła na to,
że został studentem Seminarium
Duchownego w Szczecinie. KAR
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(ŻELMOWO) 12.10.2005 r. w Żelmowie, Andrzej L. (zam. Ż., gm. Radowo Małe) kierując samochodem osobowym marki Fiat 126p uderzył w tył
roweru, w wyniku czego kierująca Katarzyna R. lat 12 (zam. Ż., pow. łobeski) przewróciła się z rowerem doznając wstrząśnienia mózgu, rany ciętej
głowy w okolicy potylicy oraz licznych zadrapań skóry. Dziewczynka
została przewieziona do szpitala w Nowogardzie, gdzie pozostała na obserwacji. Sprawca odjechał z miejsca wypadku. Został zatrzymany przez policjantów KP Resko w domu, a następnie
osadzony w PdOZ KPP Łobez, po
zbadaniu przez lekarza i pobraniu krwi
do badania na zawartość alkoholu.

ANNA JAK
AMFETAMINA
(ŁOBEZ) 13.10.2005 r. w Łobzie, w
mieszkaniu Anna R. lat 22 (zam. Ł., gm.
Łobez) posiadała 9 woreczków strunowych z zawartością amfetaminy oraz 2
zwinięte w kształcie walca folie aluminiowe z zawartością nieustalonych
substancji.

PUP - SZKOLENIA
„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.
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OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 14.10.2005 r.
 - „Ekswood” w Kamiennym Moscie
zatrudni: Stolarzy meblowych
Tel. 501-716-276
 - Zakład Usług Leśnych w Warnołęce
zatrudni: Pilarzy lub robotników leśnych Tel. 312-99-35
 - Piekarnia „Drożdżyk” zatrudni:
Kierowce Kat.B Tel. 397-41-04
 - „Rivaal” sp.z o.o zatrudni:
Lakiernika Tel. 3976-221
 - 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
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Dzieñ Edukacji Narodowej
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(RESKO) Piątek, 14 października, był w
szkołach dniem wolnym od nauki. W Resku
nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum spotkali się wspólnie w bibliotece, by
świętować Dzień Edukacji Narodowej.
Ten roku na Pomorzu jest szczególny –
przypada 60-lecie szkolnictwa na tych ziemiach. W Resku spotkanie kadry Zespołu

Szkół Gimnazjalnych otworzyli uczniowie w
togach, którzy przygotowali krótki program
artystyczny. Następnie dyrektor Adam Szatkowski wraz z burmistrzem Janem Olszewskim i przewodniczącą rady miejskiej Barbarą Basowską wręczyli nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły.
Później wszyscy przenieśli się w przeszłość

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w mieście Resko.
Lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w
wysokości 430/10000, położony w m. Resko przy ul.Prusa nr 32 o powierzchni 57,80 m2
/ I piętrze / składający się z kuchni, trzech pokoi, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu
przynależna jest piwnica o powierzchni 11,52 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku
dwunastorodzinnym położonym na działkach będących w użytkowaniu wieczystymoznaczonych numerami geodezyjnymi 574/53 i 574/2 o łącznej powierzchni 2593 m2.
Cena wywoławcza - 57.800,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
w tym
lokal mieszkalny
- 54.864,00 złotych
udział w prawie użytkowania
wieczystego gruntu
- 2.936,00 złotych
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości
220,00 złotych tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2005 roku o godz. 1200 w siedzibie tut. Urzędu
pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy tut. Urzędu
do dnia 10.11.2005 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem
3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w
terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie
i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku-pokój nr 4,
tel.3951503 wew. 26 lub 27.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

za pomocą prezentacji multimedialnej zdjęć
pokazujących, jak w poprzednich latach obchodzono Dzień Nauczyciela. Pierwsze
zdjęcia pochodziły z roku 1976, ale i to wystarczyło, by na sali zapanowało ożywienie.
Większość obecnych przeniosła się w lata
swojej młodości, ale czas płynie tak szybko,
że nawet tamten okres to już prehistoria. Gdy
pojawiły się zdjęcia z roku 1988, jedna z
nauczycielek rzuciła – kończyłam wtedy 8
klasę. Najwięcej aplauzu wzbudziły zdjęcia,
na których zobaczyliśmy Adama Seredyńskiego z potężnymi wąsami. – To Adam? Wygląda jak Wałęsa. - komentowały niektóre
panie. Odżyły wspomnienia, gdyż wielu
odnajdowało się na zdjęciach sprzed wielu lat,
a że mody i ludzie się zmieniają, więc w niektórych przypadkach patrzono na siebie z niedowierzaniem, rozbawieniem, a najczęściej
sentymentem. Zdjęcia pokazywały, że czas
mija nieubłaganie, a my się starzejemy. KAR
Nauczyciele nagrodzeni w tym roku:
Nauczyciele Szkoły Podstawowej: Ryszarda Czaban, Alicja Górska – Powchowicz, Halina Szatkowska, Violetta Dynarska
– Adamowicz, Renata Gajdzis, Ada Korzonek
– Buczma, Ewa Kwiatanowska, Beata Madej, Marzanna Muszyńska, Jolanta Grygiel,
Lucyna Seredyńska, Dominika Walentynowicz, Bożena Brzozowska, Ilona Dudkowską – Kulpa, Anna Woźniak, Dariusz
Kęsy.
Nauczyciele Gimnazjum: Joanna Murat,
Teresa Mielniczek, Elżbieta Kuc, Bożena
Sobolewska, Józefa Andrzejewski, Renata
Czerwińska, Marzena Pasternacka, Maria
Wietrzykowska, Roman Gojlik, Bożena Meger, Mieczysław Krutowski, Mariusz Walczykiewicz.
Pracownicy administracji i obsługi ZSG:
Wiesława Bujnowska, Alicja Bilska, Jadwiga
Walentynowicz, Janina Jaworska, Mariusz
Walczykiewicz, Teresa Chechła, Halina Siemianowicz, Teresa Waldon, Jadwiga Zgnilec,
Henryk Zgnilec, Tadeusz Kózka, Teresa Kózka, Grażyna Góra, Lidia Knieć, Alina Korsak,
Jadwiga Wronowska, Iwona Wawrzyniak,
Sławomir Zań.
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DUUUU¯A dynia

wysiewanie sadzonek do doniczek na
początku kwietnia. Sadzonki wysadzam do gruntu dopiero po połowie
maja i w razie chłodów zabezpieczam
tunelem z folii. – objaśnia sposób na taaaaką dynię Marcin i dodaje - Dynia lubi
bardzo dobrze nasłonecznione miejsce,
o dobrej, zasobnej w próchnicę ziemi.
Aby zapewnić roślinom dobry wzrost,
trzeba grządkę regularnie i obficie podlewać. (r)

(ŁOBEZ) Widoczna na zdjęciu dynia – prawdopodobnie rekordzistka w
naszym powiecie - ważyła 55 kg. Jej
właściciel Marcin Horbacz wyhodował
ją na ogródku w Łobzie.
Już raz prezentowaliśmy na łamach
Tygodnikawyhodowanąprzezniegodynię

olbrzyma. Ta jest jednak jeszcze większa.
- Wyhodowanie tak dużej dyni jest
możliwe dzięki temu, że zawsze zostawiam największą jak najdłużej na grządce, aby dojrzała. Z niej wybieram nasiona na następny sezon. Ostatnimi laty
wydłużam też okres wegetacji poprzez
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UROCZYSTE PASOWANIE !
(ŁABUŃ WIELKI)13 października 2005r. w Szkole Podstawowej w
Łabuniu Wielkim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji
narodowej oraz – co było głównym
punktem programu- pasowanie klasy I na uczniów.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: Burmistrz Miasta Resko –Jan Olszewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Resku –
Barbara Basowska oraz Andrzej
Gradus – Radny powiatu łobeskiego.
Klasa I licząca 10 uczniów swoim
artystycznym programem “udowodniła” starszym kolegom, nauczycielom, rodzicom oraz zaproszonym gościom, że spełnia wszystkie warunki ku temu, by stać się
uczniami.
Wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zostali pasowani przez panią Dyrektor Elżbiete
Korgul na uczniów. Na pamiątkę
tego wydarzenia wychowawczyni
p. Małgorzata Piskorowska wręczyła każdemu piękne dyplomy, a zaproszeni goście, Rada Rodziców oraz
koleżanki i koledzy z innych klas złożyli im gratulacje, życzenia i wręczyli
prezenty.

Po pasowaniu nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej serdeczne
życzenia i kwiaty od władz Miasta i Gminy w Resku, a
prezentem od dzieci były urocze występy taneczne przedszkolaków oraz wiersze i piosenki od starszych uczniów. A
tak śpiewali : “ Wiwat Szkoła i nauczyciele, Niech nam długie lata żyją”

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w mieście Resko.

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej
położonej w mieście Resko.

1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 675/2 o powierzchni
1,1064 ha położona w mieście Resko przy ulicy Zielonej
W SUiKZP Gminy Resko nieruchomość przeznaczona jest na mieszkalnictwo w tym
usługi nieuciążliwe i inne funkcje uzupełniające.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 351/3
o powierzchni 4270 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Jedności Narodowej.

Cena wywoławcza - 185.580,00 zł + podatek VAT 22 %
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości
122,00 złotych tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2005 roku o godz. 1140
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Cena wywoławcza - 98.020,00 złotych + podatek VAT 22 %
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości 976,00
złotych, kwota w wysokości 132,71 złotych tj. koszt sporządzenia dokumentacji do
założenia księgi wieczystej oraz kwota w wysokości 122,00 złotych tj. koszt
sporządzenia operatu szacunkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2005 roku o godz. 1040
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy tut. Urzędu
do dnia 10.11.2005 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za
wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania
granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank
Spółdzielczy Gryfice O/ Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy tut.
Urzędu do dnia 10.11.2005 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, za wyjątkiem
uczestnika, który przetarg wygrał.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania
granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007
Bank Spółdzielczy Gryfice Oddział Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej
wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia
umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet cent nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej
wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia
umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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(POWIAT) Od kilku tygodni
wszystkie media donosz¹ o
zagro¿eniu „ptasi¹ gryp¹”, której
ogniska wykryto ostatnio w
Turcji i Rumunii. Polacy zaczêli
szczepiæ siê przeciwko grypie
tak masowo, ¿e w aptekach i
hurtowniach zabrak³o
szczepionek. Wiele osób zadaje
sobie pytanie, czy rzeczywiœcie
istnieje realne zagro¿enie.
Na temat grypy, grypy pokarmowej i ptasiej oraz reakcji na ostatnie
doniesienia rozmawialiśmy z powiatowym inspektorem sanitarnym Kazimierzem Ciecielągiem, powiatowym inspektorem weterynaryjnym
Andrzejem Blachurą i lekarzem Franciszkiem Sarneckim.
Kazimierz Ciecieląg – Na ostatnim posiedzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, które odbyło się we
wrześniu tego roku stwierdzono
jednoznacznie – ptasia grypa jest,
pozostaje jedynie pytanie kiedy i z
jaką siłą wybuchnie. Przypuszcza
się, że ten wirus, który jest ptasi, już
się zmutował, a być może zmiany zaszły tak daleko, że potrafi przejść z
człowieka na człowieka. U nas na
razie nie ma żadnych przypadków,
ale do tej pory na świecie zmarło na
ptasią grypę 66 osób. Wydaję się, że
to bardzo niedużo, porównując na
przykład do słynnej „hiszpanki”
(epidemia, która wybuchła na początku XX w. – przyp. red.), która
zabiła około 20 milionów ludzi. Jeśli
jednak ptasia grypa zaatakuje, konsekwencje mogą być również bardzo poważne. Stanowisko specjalistów w tej sprawie jest jasne – pytanie nie czy, tylko kiedy i z jaką siłą?
W związku z tym, w Polsce i na całym
świecie, postawiono w stan gotowości wszystkie odpowiedzialne za
to służby. Mamy więc czas, żeby się
do tego odpowiednio przygotować.
T.Ł. - Nie ma jeszcze
szczepionki na ptasią
grypę, czy pomogą nam
szczepionki na „zwykłą”
grypę?
K. C. - Wirus ma
to do siebie, że
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Czy zagra¿a nam
jest zdolny do mutacji, ale stanowisko epidemiologów i wirusologów w
tej sprawie jest takie, że po zaszczepieniu „zwykłą” szczepionką, przebieg nawet ptasiej grypy będzie
łagodniejszy i będzie mniej powikłań.
T.Ł. - Więc jeśli mamy możliwość
powinniśmy się zaszczepić?
K.C. - Jest takie zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia. Szczególnie dotyczy to dzieci od 6 miesiąca
do 3 roku życia i ludzi w podeszłym
wieku, powyżej 65 roku życia. Oczywiście, nie licząc osób tak zwanego
podwyższonego ryzyka, czyli tych
pracujących na fermach drobiu, ale
także pracowników służby zdrowia
lub osoby chore na nowotwory i
wszyscy ci, którzy mają obniżoną
odporność. Każda taka osoba powinna się zaszczepić.
T.Ł. - Jak w Łobzie wygląda zaopatrzenie w szczepionki, czy podobnie jak w całej Polsce, gdzie już
dawno zniknęły z aptek?
K.C. - Aktualnie obserwujemy
brak szczepionek. Nie ma ich ani w
hurtowniach, ani w aptekach. Prawdopodobnie pojawią się pod koniec
przyszłego tygodnia. Wtedy każdy,
kto się dobrze czuje, powinien być
zaszczepiony. Niektóre państwa
fundują swoim obywatelom takie
szczepienia nieodpłatnie, skalkulowano bowiem, że koszt szczepień
będzie niższy, niż późniejsze koszty
leczenia. Nasze państwo jest na to za
biedne i nie stać nas na to. U nas
obywatel musi zrobić to na własny
koszt, a jest to wydatek rzędu 30 złotych.
T. Ł. - Czy nasze województwo jest, jak
podano w telewizji, najbardziej zagrożone
ptasią
grypą, ze względu na dużą ilość
migrujących ptaków, robiących
sobie w naszych
okolicach postoje?
K.C. - Z informacji jakie posiadam, nasze województwo
jest rzeczywiście bardzo narażone, ze
względ u

Andrzej Blachura

na te migracje, ponieważ w okolicach Kamienia Pomorskiego jest
zalew, na którym wielkie stada ptaków robią sobie „przystanek”. Druga enklawa to Pojezierze Drawskie i
Park Krajobrazowy w Ińsku, a zahacza to o Węgorzyno, a więc dotyczy
nas jak najbardziej.
T.Ł. - Co zrobić w przypadku gdy
zaobserwujemy niepokojące objawy u siebie lub u kogoś z naszej rodziny? Czy leczyć się domowymi
sposobami?
K.C. - Należy jak najszybciej
zgłosić się do lekarza. Lekarze są
przygotowani i wiedzą jak w takiej
sytuacji postępować. Wszyscy jesteśmy postawieni w stan gotowości i czuwamy. Niestety, gorzej jest
ze szczepionkami.
O ptasią grypę zapytaliśmy również Andrzeja Blachurę - Powiatowego Lekarza Weterynarii.
T.Ł. - Panie doktorze czy ptasia
grypa może przenieść się z ptaka na
człowieka?
Andrzej Blachura - Jak już wiadomo, w Rumunii i w Turcji została
potwierdzona ptasia grypa u ptaków. Spowodował ją wirus H5N1,
czyli ten najbardziej zjadliwy u ptaków, który również może powodować zachorowania u człowieka. W
związku z tym nasze państwo, jak
również cała Unia Europejska,
wprowadziła zakaz sprowadzania z
tamtych terenów drobiu żywego,
przetworów, które nie zostały poddane obróbce termicznej, pierza,
puchu i wszystkiego co się z ptactwem wiąże. Zakaz ten wprowadzono bezterminowo, czyli do momentu
ustalenia przez komisję unijną, że
sprawa jest opanowana. Nasz minister rolnictwa już kilka dni temu
mówił, że ma przygotowane stosowne rozporządzenie i podpisze je w
momencie, kiedy potwierdzi się informacja o wirusie w Rumunii. Ta
informacja potwierdziła się i 15 października rozporządzenie zostało
podpisane (jego treść drukujemy
obok).
T.Ł. - Co z gołębiami, które właściciele puszczają żeby sobie „pobujały”?
A.B. - Jak wynika z tego rozporządzenia, absolutnie nie powinni tego
robić, nie można wypuszczać gołębi
na loty. One muszą być po prostu zamknięte, aż do odwołania.
T.Ł. - Co z kurami, które chodzą
sobie po podwórzach i grzebią w ziemi?
A.B. - Również powinny być zamknięte, nie ma żadnych wyjątków.
Kaczki, gęsi, kury, perliczki mają być
zamknięte, aż do odwołania rozporządzenia.
T.Ł. - Kto będzie zajmował się

nadzorowaniem
przestrzegania
tego rozporządzenia?
A.B. - Głównie inspekcja weterynaryjna, ale także straż miejska, policja i inne służby odpowiedzialne za
porządek. Już rozmawialiśmy z burmistrzami i służbami miejskimi celem
umówienia spotkań z sołtysami. W
tych spotkaniach oprócz sołtysów i
służb rolnych poszczególnych gmin
będą uczestniczyć strażnicy miejscy
i policja. Na spotkaniach tych powiemy, co to jest ta ptasia grypa.
Będziemy też rozdawać ulotkę wydaną przez Głównego Lekarza Weterynarii, która mówi jak należy się
zachować, co należy zrobić z ptactwem jeżeli wystąpią objawy.
T.Ł. - Jak można rozpoznać chore
ptactwo?
A.B. - U ptactwa objawy są bardzo niespecyficzne, tak jak to bywa
przy chorobie wirusowej i ciężko je
zdiagnozować jednoznacznie. Dopiero próby laboratoryjne potwierdzają podejrzenie.
T.Ł. - Czyli wszelkie podejrzane
zachowania u drobiu mogą wskazywać na infekcję?
A.B. - Tak jest.
T.Ł. - Co z ptactwem dzikim, które
lata nad naszym miastem całymi stadami, czy one są groźne?
A.B. - Jest to ptactwo dzikie i ono
nie ma takiego znaczenia. Większą
obawę budzą gęsi i kaczki wędrowne, które przelatują z jednego terenu
na drugi celem przezimowania.
Część z nich od nas odleciała właśnie na południe Europy i większe
zagrożenie będzie wtedy, kiedy one
zacznę wracać, na wiosnę. To zagrożenie istnieje już w tej chwili i nikt
tego nie ukrywa, ale jak będą powroty ptaków dzikich, to będzie ono
jeszcze większe.
T.Ł. - W tej chwili na naszym terenie są ptaki z północy, które
spędzą u nas zimę...
A.B. - Tak, teraz u nas są ptaki z
Norwegii i Finlandii, północnej Syberii, część u nas zimuje, dla części
jesteśmy tylko przystankiem.
T.Ł. - Więc ten problem będzie
istniał jeszcze jakiś czas?
A.B. - Myślę że tak. Niska temperatura nie zabija tego wirusa, on czuje się lepiej w niskiej, niż w wysokiej
temperaturze. Wirus ginie powoli w
50 stopniach, a 70 stopni zabija go
definitywnie.
T.Ł. - Czy mamy w okolicach
Łobza jakieś duże fermy drobiu?
A.B. - Mamy cztery duże fermy
brojlerów, w Unimiu, Byszewie, Radzimiu i Czachowie. Łącznie na tych
obiektach może przebywać nawet
700 tysięcy sztuk, a to jest dużo.
Praktycznie są to same brojlery,
przebywają na obiekcie 6 tygodni i
stąd trafiają do ubojni. Mamy jesz-
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ptasia grypa?
cze stado zarodowe kur w Wojtaszycach. Tam są produkowane jaja, które idą do wylęgu. Wszystkie te fermy są informowane na bieżąco przez
nas, co się dzieje, jak mają postępować. Na fermach są maty dezynfekcyjne, środki dezynfekcyjne, obowiązuje też zakaz wstępu na fermy
osobom postronnym. Oni tego pilnują, środki bezpieczeństwa są
zwiększone. Mają także obowiązek
informowania o każdej zwiększonej ilości upadków tak zwanych nie
technologicznych.
T.Ł. - Jak wygląda badanie drobiu przed ubojem?
A.B. - Zawsze przed ubojem pobieramy próby do bania w kierunku salmonelli, badamy
także pasze w kierunku obecności
metali ciężkich.
W tej chwili pobieramy próby
do badań laboratoryjnych,
oprócz tego
urzędowy lekarz weterynarii wyznaczony
na
nasz teren
musi przeprowadzić
badanie
p r z e d
ubojowe,
badanie w miejscu pobytu drobiu.
W zakładzie ubojowym, lekarz na taśmie ocenia każdą jedną półtuszę lub
tuszę. Jeśli coś mu się nie podoba,
odrzuca ją i sprawdza. Tam również
ponownie przeprowadza się badania w kierunku salmonelli i innych
drobnoustrojów, są także robione
wymazy ze skóry, więc są robione
badania bardzo szczegółowe i kilkakrotne.
T.Ł. - Tak więc to ptactwo, które
jemy po odpowiedniej obróbce termicznej nie powinno stanowić dla
nas zagrożenia?
A.B. - Zdecydowanie żadnego.
T.Ł. - Jaki jest procent śmiertelności wśród ptaków zainfekowanych tym groźnym wirusem?
A.B. - Do 100 procent, a jeżeli
będzie to wirus H5N1 to 100 procent.
Wirus przenosi się w stadzie bardzo
szybko drogą kropelkową, poprzez
kał, wydzieliny z oczu, z dzioba. Jest
to choroba wysoce zjadliwa, jeśli
więc gdzieś wystąpi ognisko choroby, musimy sobie z nim jak najszybciej poradzić. To nie jest tak, że to co
nie zdechnie to się uratuje. Co nie
zdechnie to my zabijemy. W ognisku
choroby nic nie przeżyje.
T.Ł. - Nie ma żadnej szczepionki
dla zwierząt, nie wynaleziono niczego przez tyle lat, bo nie jest to prze-

cież pierwsza taka epidemia wśród
drobiu?
A.B. - Na terenie Azji od trzech lat
panuje ta grypa i występują zachorowania człowieka. Tam umarło 66
osób i można powiedzieć, że w tej
chwili szczęściem w nieszczęściu
jest to, że ten wirus nie
przenosi się z człowieka na człowieka. Bo gdyby do
takiej sytuacji doszło, to byłaby
pandemia. Ona się
zbliża coraz szybciej, bo już trzydzieści parę lat nie
było. Jak naukowcy

Kazimierz Cieciel¹g
stwierdzili, pandemie występują cyklicznie co czterdzieści lat. Istnieją
więc bardzo poważne obawy, poza
tym ten wirus bardzo szybko mutuje.
Nawet przy zwykłej grypie, nie tylko
ptasiej, są także zejścia śmiertelne.
T.Ł. - Powinniśmy wiec zachować ostrożność, a szczególnie uważać powinni hodowcy drobiu.
A.B. - Oczywiście, trzeba zachować ostrożność, ale naprawdę nie
ma powodów do paniki. Nawet jak
będzie padało ptactwo, to jeszcze
nie świadczy o tym, że także ludzie
będą chorować.
O styku zwykłej grypy z ptasią
rozmawialiśmy z Franciszkiem Sarneckim, kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Medyk” w Łobzie.
T.Ł. - Czy odnotowaliście państwo w ostatnim czasie przypadki
grypy na naszym terenie?
Franciszek Sarnecki - Nie
ma żadnych takich przypadków z objawami typowymi dla grypy,
czyli z wysoką
temperaturą,
zupełną
n i e mocą.
Jeżeli
są, to

są to raczej typowe dla tej pory roku
przeziębienia.
T.Ł. - W ostatnim czasie wiele
osób skarżyło się na dolegliwości ze
strony układu pokarmowego, czyli
bardzo dokuczliwe wymioty i biegunki. Co mogło te dolegliwości
spowodować?
F.S. - To mogła być historia wirusowa, ale jest to raczej związane z
nieprawidłowym
przechowywaniem żywności. Ostatnie dni były jak
na te porę roku dosyć ciepłe, a nie zachowaliśmy dostatecznej ostrożności przy przechowywaniu produktów. One nawet jeśli dobrze wyglądały, to być może nie były pierwszej
świeżości.
T.Ł.- Więc to nie była żadna grypa żołądkowa jak mówiono?
F.S. - Można to tak nazwać, bo dolegliwości te miały podłoże wirusowe
i grypa też jest chorobą wirusową.
Można więc powiedzieć potocznie,
że była to grypa pokarmowa.
T.Ł - Czy szczepienia przeciwko
grypie w jakiś sposób wpływają na
obniżenie zachorowalności?
F.S. - Firma „Medyk” kupuje
szczepionki dla całego personelu i
wszyscy pracownicy są tą akcja objęci obowiązkowo. Po pięciu latach
jesteśmy już praktycznie na tyle
uodpornieni, że te choroby przeziębieniowe, jeśli się zdarzą, przebiegają o wiele łagodniej. Co niektórzy
twierdzą, że stali się w ogóle odporniejsi także na inne choroby. Każdego roku Światowa Organizacja
Zdrowia przewiduje, jaki typ grypy
będzie najprawdopodobniej panował. Przeciwko takiemu wirusowi
przygotowuje się szczepionkę. Jeżeli ona jest
trafiona, to wtedy jest
dobrze, jeśli się nie
trafi, a wirus zmutuje się, to wtedy
może być zachorowanie.
T.Ł. - Ale objawy
będą
łagodniejsze?

F.S. - Na pewno. Poza tym jest
dowiedzione, że każde kolejne
szczepienie powoduje, iż organizm
jest bardziej odporny. Rozpoznaje
więcej typów wirusa, układ odpornościowy jest pobudzony do walki
i łatwiej jest mu zareagować.
Co do ptasiej grypy, to jak poinformowano nas ostatnio na konferencji, ludzie szczepieni przeciwko
ludzkiemu wirusowi są zdecydowanie bardziej odporni na wirusa grypy ptasiej.
T.Ł. - Czy lekarze są w stanie rozpoznać, czy ktoś choruje na zwykłą
grypę, czy na ptasią? Czy ta ptasia
odmiana daje jakieś inne objawy?
F.S. - Klinicznie jest to praktycznie nie do odróżnienia. Objawy są
praktycznie takie same, czyli bardzo
wysoka temperatura, bóle mięśni,
poty i ewentualnie potem różne powikłania.
T.Ł. - Czyli są one w przebiegu
bardzo podobne?
F.R. - Rzeczywiście, i żeby stwierdzić co to jest, trzeba po prostu wyizolować wirusa. I dopiero wtedy
można to zdiagnozować.
T.Ł. - Jeśli więc tylko do aptek
dotrą szczepionki powinniśmy się
zaszczepić?
F.S. - Według informacji jakie posiadam, szczepionki trafią do aptek
28 października. I każdy kto może,
powinien się zaszczepić.
T.Ł - Czy każde takie szczepienie
powinno być poprzedzone badaniem lekarskim, czy taka osoba musi
by całkowicie zdrowa?
F.S. - Przeciwwskazania do
szczepienia przeciw grypie są praktycznie trzy: ostra choroba infekcyjna z wysoką gorączką, uczulenie na
któryś ze składników szczepionki,
ewentualnie na jaja kurze lub rozpoznany zespół Guillain – Barre.
Innych przeciwwskazań nie ma.
T.Ł.- Czyli jakaś drobna infekcja
nie powinna nam przeszkodzić w zaszczepieniu się?
F.S.- W takim wypadku nic nie
powinno się stać.
Rozmawiała
Sylwia Maczan.

Franciszek Sarnecki
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Sprzedam Dewoo Nobira 1998
r., bogata wersja z klimą, silnik
1,6 16V (Opel) z Niemiec. Tel.
0600 523 783.
Sprzedam Ford Scorpio 1991 r. z
Niemiec, stan bardzo dobry. Tel.
0600 523 783.

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

Sprzedam BMV 520i, 1989 r. Stan
bardzodobry z Niemiec. Tel. 600
523 783, 397 23 49.

Korepetycje z historii i WOSU,
przygotowanie do nowej matury,
pisanie prac, tel. 0606 313 508.

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.

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

Usługi budowlano-remontowe,
budowa domów, tynki, glazura
„KOZŁOWSKI”. Tel. 501 055 337,
507 565 966.
Kosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931

Łosośnica koło Reska - sprzedam M3, 63 mkw., własne co.,
garaż, balkon, działka (5 ar.). Tel.
605 732 274 (Po 18.00)

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.
Zatrudnimy elektronika lub elektromechanika samochodowego.
Tel. 091 577 71 43, 397 58 04.
Resko - poszukuję kompetentnej
osoby do pomocy w nauce dla
dziecka klasa 4 - 2 godziny dziennie.
Tel. 397 68 29.
Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

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.

Sprzedam psy rasy bokser, idealne dla dzieci, odbiór za 6 tygodni.
Tel. 604 435 833.
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 szafy antyk 2-drzwiowe do częściowej renowacji. Wiadomość Gryfice. Tel. 387 61 67.
Zatrudnię pracownika! Poszukuję osoby do pracy w punkcie
„Orange” w Złocieńcu. Wymagania: prawojazdy kat. B, dyspozycyjność, miła aparycja, dobry
kontakt z klientem. Kontakt tel.
508 297 661 lub 501 511 518.

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

Zgubiono na cmentarzu w Łobzie
w sobotę - 15.10.05 komórkę Siemens. Uczciwego znalazcę proszę
o kontakt Tel. 397 45 20 - nagroda.

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

Sprzedam dom o pow. 300 mkw.
na działce 1200 mkw. Gryfice. Tel.
0607 844 825
Działka rolna 3,43 ha, Kosobudy,
klasa III, tel. 0609 311 340, sprzedam.

Nowo otwarty sklep obówniczy
zatrudni ekspedientki z II grupą inwalidzką. Tel. 500 155 959.

Gryfice - lokal usługowo - handlowy sprzedam. Tel. 0607 844 825,
0889 315 656.

LISTY CZYTELNIKÓW
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Sprawa wyciêcia drzew w parku

Nie jesteśmy stroną w sprawie?
Czy sprawiedliwość w sprawie parku
leśnego zatriumfuje? W Tygodniku Łobeskim
z dnia 11.10.2005r. w artykule pt. “Sprawa
parku leśnego w sądzie” podaliśmy informację o skierowaniu do sądu sprawy zniszczenia parku leśnego w Łobzie. Sprawę do sądu
skierowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.
Sprawa parku leśnego w Łobzie ma dwa
aspekty. Pierwszy to materialny. Za wycięcie
ponad 2000 drzew pieniądze nie wpłynęły do
właściciela, którym jest gmina. Drugi aspekt
sprawy, to wielkie straty przyrodnicze spowodowane wyrąbaniem dużej liczby drzew
w terenie prawnie chronionym, jakim jest park.
Miejsce to podlega również ochronie z innych
przyczyn. Jest to siedlisko kwaśnej buczyny
- teren będący pod ochroną prawną. W związku z poniesionymi szkodami materialnymi
przez Gminę sprawę do Prokuratury skierowała Najwyższa Izba Kontroli. Prokuratura
odmówiła NIK-owi wszczęcia dochodzenia,
uzasadniając swoją decyzję tym, że według
oceny Prokuratury szkody materialne poniesione przez Gminę były nieznacznych rozmiarów. Z związku z dokonaniem zniszczeń
przyrodniczych w terenie prawnie chronionym, sprawę do Prokuratury skierował Społeczny Komitet Ochrony Przyrody Koło Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Zachodniopomorskiego w Łobzie. Prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Decyzję tę
zaskarżyli członkowie Społecznego komitetu
Ochrony Przyrody. W związku z tym sprawa
została skierowana przez Prokuraturę Okręgową do Sądu. Poniżej przedstawiamy postanowienie sądu w tej sprawie:
“Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny (...) postanawia pozostawić zażalenie bez
rozpoznania. UZASADNIENIE: Postanowieniem z dnia 06 maja 2005 r. Asesor Prokuratury Rejonowej w Łobzie umorzył śledztwo w sprawie spowodowania zniszczenia w
świecie roślinnym w znacznych rozmiarach
na terenie parku miejskiego urządzonego przy
ul. Wojska Polskiego w Łobzie w okresie od
lipca 2002 r. do marca 2003 r., kiedy to podczas prac porządkowych wycięto łącznie
1.885 sztuk drzew z gatunku buk pospolity,
grab pospolity, sosna pospolita, modrzew eu-

ropejski, świerk pospolity, klon jawor, dąb,
klon pospolity, brzoza brodawkowata, lipa,
głóg oraz jesion wyniosły, co spowodowało
niekorzystne zmiany w strukturze lasu, tj. o
czyn z art. 181 par. 1 kk wobec stwierdzenia,
iż czyn ten nie zawierał ustawowych znamion
czynu zabronionego, na podstawie art. 17 par.
1 pkt 2 kpk.
Decyzję tę zaskarżyli członkowie Społecznego Komitetu Ochrony Przyrody – Koła
Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Zachodniopomorskiego w Łobzie.
Zarządzeniem z dnia 20 maja 2005 r.
Asesor Prokuratury Rejonowej w Łobzie
przyjął powyższe zażalenie jako pochodzące
od osoby uprawnionej, spełniające wymogi
formalne i złożone przed upływem terminu zawitego. W związku z powyższym zażalenie
przekazano prokuratorowi nadrzędnemu celem rozpoznania.
Sąd zważył, co następuje: Zażalenie nie
zasługuje na rozpoznanie.
Po zapoznaniu się z aktami sprawy i treścią zażalenia stwierdzić należy, iż członkowie Społecznego Komitetu Ochrony Przyrody – Koła Polskiego Klubu Ekologicznego
Okręgu Zachodniopomorskiego w Łobzie nie
byli uprawnieni do złożenia zażalenia, a tym
samym zostało ono przyjęte niezasadnie.
Zgodnie z treścią art. 306 par. 1 kpk zażalenie
na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje stronom, czyli w świetle art. 299 par.
1 kpk pokrzywdzonemu i podejrzanemu. Z akt
sprawy wynika, iż pokrzywdzonym przestępstwem będącym przedmiotem rozpoznania jest Gmina Łobez. Tym samym nie sposób
uznać, by pokrzywdzonym byli skarżący, co
jest równoznaczne z tym, iż nie byli oni stroną
w toczącym się śledztwie. Tym samym skarżący posiadają jedynie status osób, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie, a którym nie przysługuje uprawnienie do złożenia
środka odwoławczego.” (Pieczęć - Postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu)
Naszym zdaniem Gmina, jako właściciel, jest stroną pokrzywdzoną jeśli chodzi
o stronę materialną. Pieniądze za sprzedane drewno powinny wpłynąć do właściciela. Jeśli zaś chodzi o szkody przyrodni-

cze, to pokrzywdzone jest społeczeństwo.
Kto może reprezentować społeczeństwo
jako stronę pokrzywdzoną w sprawie szkód
przyrodniczych? Odpowiada na to art. 33
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 + zmiany): ,,Organizacje ekologiczne, które powołując się na miejsce swego działania, zgłaszają chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach
strony”. Dlatego jesteśmy zdziwieni decyzją
tutejszego Sądu. Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Łobzie przypomina władzom
wszystkich szczebli i urzędnikom, że obowiązuje ich znajomość Konstytucji. Art. 74 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ma następujące brzmienie:
1. Władze publiczne prowadzą politykę

zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnym i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem
władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie
i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania
obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu
środowiska.
Skoro, jak mówi pkt. 2 - Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych,
to co władze zrobiły w sprawie zniszczenia
parku w Łobzie? Wobec takiej postawy władz
trzeba postawić pytanie - Kto obroni społeczeństwo przed szkodami przyrodniczymi
wyrządzonymi temu społeczeństwu?
Społeczny Komitet Ochrony Przyrody Koło Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu
Zachodniopomorskiego.

Z ¯YCIA POWIATU
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Zakoñczenie sezonu na BrzeŸniackiej Wêgorzy
(GINAWA) Koło „Karaś” z Łobza
zorganizowało w dniu 16 października
br. komercyjne zawody spławikowe,
które były jednocześnie ostatnimi zaplanowanymi zawodami w tym roku.
W tym dniu nad łowiskiem do rywalizacji stanęło 16 wędkarzy i trzy panie.
Po czterogodzinnym wędkowaniu,
zmarznięci i głodni zawodnicy posilali
się żurkiem i pieczoną na ognisku kiełbasą. Kiedy wszyscy już zaspokoili
głód, sędzia główny Janusz Raińczuk i
prezes koła “Karaś” Krzysztof Ilewicz
przystąpili do ogłoszenia wyników:
1. Gajewski Mieczysław
2. Kowalczyk Stanisław
3. Rakocy Jerzy
4. Karkuszewski Stanisław
5. Kowalczyk Wanda
6. Marszałek Anna
7. Buca Tomasz
8. Kamiński Bronisław
9. Mintus Jarosław
10. Raińczuk Andrzej
11. Jokiel Rafał
12. Spałka Arkadiusz
13. Jokiel Zdzisław
14. Majka Andrzej
15. Mazur Jerzy
16. Andrzejczak Czesław
17. Spałka Józefa
18. Ilewicz Krzysztof
19. Pilecki Eugeniusz

7300 pkt
7200 pkt
6800 pkt
6200 pkt
6000 pkt
5900 pkt
5600 pkt
5400 pkt
5350 pkt
5250 pkt
5000 pkt
4700 pkt
4650 pkt
4200 pkt
4200 pkt
4150 pkt
3800 pkt
3800 pkt
3200 pkt

Najlepsza trójka zawodników
otrzymała nagrody pieniężne. Za zajęcie pierwszego miejsca Mieczysław
Gajewski otrzymał puchar ufundowa-

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w mieście Resko.
Lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w
wysokości 339/10000, położony w m. Resko przy ul.Prusa nr 34 o powierzchni 45,80 m 2
/II piętro/ składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu
przynależna jest piwnica o powierzchni 8,84m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku
dwunastorodzinnym położonym na działkach będących w użytkowaniu wieczystymoznaczonych numerami geodezyjnymi 574/53 i 574/2 o łącznej powierzchni 2593 m2.
Cena wywoławcza - 47.311,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
w tym
lokal mieszkalny
- 44.997,00 złotych
udział w prawie użytkowania
wieczystego gruntu
- 2.314,00 złotych

ny przez prezesa TKKF „Błyskawica” z Łobza Jerzego Rakocego. Panu
Mieczysławowi wręczono również
wędkę, ufundowaną przez Jarosława

Górskiego, będącą nagrodą za złowienie największej ryby – okonia o długości 20 cm.
Tekst i foto: Marcin Horbacz

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego położonego w mieście Resko.
Lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w
wysokości 484/10000, położony w m. Resko przy ul.Prusa nr 30 o powierzchni 67,60 m2
/ parter / składający się z kuchni, czterech pokoi, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 10,36m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku dwunastorodzinnym położonym na działkach będących w użytkowaniu wieczystymoznaczonych numerami geodezyjnymi 574/53 i 574/2 o łącznej powierzchni 2593 m2.
Cena wywoławcza - 65.300,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
w tym
lokal mieszkalny
- 61.996,00 złotych
udział w prawie użytkowania
wieczystego gruntu
- 3.304,00 złotych

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości 220,00 złotych
tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2005 roku o godz. 1300
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości 220,00 złotych
tj. koszt wyceny nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2005 roku o godz. 1230
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy tut. Urzędu
do dnia 10.11.2005 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za
wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w
terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie
i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy tut. Urzędu
do dnia 10.11.2005 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za
wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w
terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie
i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku -pokój nr 4,
tel.3951503 wew. 26 lub 27.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku -pokój nr 4,
tel.3951503 wew. 26 lub 27.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.
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Pechowy czas dla Sarmaty
ŒWIT Skolwin - SARMATA Dobra 2:1
Sarmata: Zapałowski - Jaszczuk,
Mioduszewski, Dorsz, Surma, Kieruzel, Goszczurny, Olechnowicz,
Pacelt, Kamiński, Padziński oraz
Smoliński, D. Sadłowski, Kruk, Rybczyński, Jarota. Trener: Tomasz Surma.
Bramka: 35’ Damian Padziński.
W ostatnią sobotę Sarmata rozegrał wyjazdowe spotkanie ze Świtem
Szczecin. Drużyna Świtu (drugie
miejsce w ubiegłym sezonie), mimo,
iż w tym sezonie zmienił się jej skład
personalny, jest dalej solidną ułożoną drużyną stawiającą swoim
przeciwnikom bardzo wysokie wymagania.
Tak było i tym razem, zespół
Świtu miał przewagę w polu, jednak

Puchar Polski

Sparta
przegra³a,
ale dotrzyma³a
kroku
SPARTA Wêgorzyno
– INA Goleniów 3:0 (0:0)
Sparta zagrała z czwartoligową Iną
Goleniów dobry mecz. Przynajmniej
do przerwy trzymała się dzielnie dotrzymując kroku goleniowianom. W tej
połówce nie dała sobie strzelić gola, a i
były momenty, że mogła uzyskać
bramkę. Dopiero po przerwie goleniowianie znaleźli sposób na węgorzynian
i zaaplikowali im trzy bramki. Trudno
powiedzieć, czy wykorzystali fakt, że
boisko musiał w 60 min. opuścić dobrze
spisujący się w bramce Noryca, gdyż
zastępujący go Lewiński nie ponosi
winy za utratę bramek. Ina po prostu
była lepsza, chociaż nie na tyle, jakby
wskazywał wynik.
KAR

Œwiatowid £obez

Zwyciêstwo pod
wodz¹
nowego trenera
Światowid ma nowego trenera.
Mariusza Włodarza zastąpił Stanisław
Przybylak. Światowid pierwszy mecz
pod okiem nowego trenera wygrał. Pokonał na własnym boisku wicelidera
Orkana Suchań 1:0. Czy jest to zapowiedź przełamania kryzysu w zespole
– za wcześnie po jednym meczu wyrokować. Oby tak było, czego Światowidowi życzymy.
KAR

to kontry w wykonaniu zawodników
Sarmaty powodowały większe zagrożenie pod bramką szczecinian. W
21 min. Damian Padziński po szybkim rajdzie prawą stroną zacentrował
do Łukasza Olechnowicza, jednak w
oddaniu strzału na bramkę przeszkodził mu w ostatniej chwili obrońca
gospodarzy. W 2 minuty później, po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego,
Krzysztof Kieruzel posłał piłkę minimalnie obok bramki. W 30 min. kolejna akcja Padzińskiego; tym razem
jego dobrego podania nie wykorzystał Kamiński, który po minięciu
zwodem obrońcy trafił piłką w bramkarza. 5 minut później Kamil Pacelt
dośrodkował w pole karne i Damian
Padziński klasycznym “szczupakiem” posłał piłkę do bramki gospo-

darzy. Radość Sarmaty trwała tylko
minutę, gdyż w rewanżu gospodarzom udało się strzelić wyrównującą
bramkę. Odbitą przez obrońców Sarmaty piłkę przejął zawodnik Świtu, a
ta, uderzona przez niego, po drodze
odbiła się od któregoś z zawodników
i wpadła do bramki myląc Zapałowskiego.
II połowa miała podobny przebieg jak pierwsza, jednak mimo kilku
sytuacji zawodnikom Sarmaty nie
udało się strzelić bramki. To co nie
udało się gościom udało się gospodarzom, którzy w 92 min., czyli w doliczonym czasie gry, zdobyli zwycięskiego gola. Była to trzecia porażka
Sarmaty w tym sezonie i drugi mecz,
w którym przeciwnik zdobywa zwycięską bramkę w doliczonym czasie
(poprzednio uczynił to “Piast” Chociwel wygrywając 3:2).
(r)

Tylko punkt

Pierwsza połowa to gra bez koncepcji i zaangażowania. Pierwszy
strzał na bramkę Dąbrovii oddaje
Sławek Nowak dopiero w 20 min.
Rozkręca się Darek Nadkierniczny.
Drugą połowę ożywia wejście
Krzysztofa Gwoździa, który strzela i

nagrywa. Nowak próbuje z wolnych,
próbują Gwóźdź, Kazimierczak i Raj,
ale w tym meczu nic do bramek nie
wpada. Goście przyjechali po punkt
i go wywieźli.
Coraz bardziej rozgrywają się juniorzy. Wygrali z młodzieżą Dąbrovii
3:0 po 2 golach Pokrywki i jednym
Koniecznego i był to najniższy wymiar zwycięstwa. Zagrali w składzie:
Kuffel – Giżyński, Kabelis, Kopania,
Zelmanowski, Krzemiński, Nieradka, Bidny, Demko, Pokrywka, Szubert, Konieczny, Kowalczyk, Wojtala, Tabor.
KAR

Radovia odegra³a siê

Sensacyjne zwycięstwo
z liderem
Radovia Radowo Ma³e – Polonia P³oty 5:1
Bramki: Mieczkowski – Polonia; Ireneusz Kliś (2), Kulig (2), Gałka (1) – Radovia
Mecz rozpoczął się od ataku Radovii chcącej uzyskać przewagę.
Częściej była przy piłce, stwarzała
więcej zagrożenia pod bramką Polonii. Grała bardzo agresywnie. To dało
widoczny efekt – bramkę strzela
Gałka. Do końca pierwszej połowy
mało sytuacji podbramkowych.
W drugiej połowie Polonia przegrywając musiała zwiększyć przewagę by odrobić straty. Wykorzystała to Radovia strzelając bramkę –
wynik 2:0. W 51’ Polonia zdobywa
bramkę kontaktową – 2:1. Dawało to

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

27 36-12
25 29-18
23 26-11
22 23-11
19 24-8
19 20-16
15 14-13
15 19-24
14 20-21
14 11-13
13 12-18
13 15-13
10 16-37
9 10-22
9 11-29
3 8-28

Klasa okrêgowa

SPARTA Wêgorzyno – D¥BROVIA Stara D¹browa 0:0
Sparta: Noryca – Tondrik, Nadkierniczni: Andrzej, Dariusz, Zbigniew, Krzysztof (85’ Majchrzak);
Raj, Andrusieczko (46’ Gwóźdź),
Studnicki (62’ Mazuro), Nowak,
Kazimierczak oraz Radosław Giżyński. Trener Ryszard Jamroży.

TABELE I WYNIKI

(1:0)

możliwość remisu. Przełomowym
momentem była sytuacja w 55’ kiedy
to piłka odbijając się od dwóch słupków wyszła w pole – brak zakończenia akcji. Po kilku minutach sędzia
usuwa z boiska zawodnika Radovii
Tomaszkiewicza za drugą żółtą kartkę. Polonia mając przewagę zawodników chce jak najszybciej odrobić
straty. Poszła do przodu, natomiast
Radovia umiejętnie broniła się, zwalniała kontratakowała. Grając w osłabieniu strzeliła trzy bramki ustalając
wynik meczu na 5:1.
Zwycięstwo Radovii zasłużone,
ale zdecydowanie za wysokie. To była
cena słabej skuteczności Polonii.

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

23 25-9
21 20-12
20 23-14
20 13-14
19 29-13
18 19-16
17 19-10
16 12-8
16 25-13
16 20-17
14 15-18
14 19-16
13 28-32
10 16-26
4 9-31
2 17-60

GRANIE W PLANIE
V liga
22 październik – sobota: 15.00 Polonia
Płoty - Dąb Dębno; 14:00 Korona Stuchowo - Fagus Kołbacz; 15:00 Zorza Dobrzany
- Kłos Pełczyce; 15:00 Vineta Wolin - Kluczevia Stargard;
23 październik – niedziela: 14:00 Sokół Pyrzyce - Stal Szczecin; 15:00 Mieszko
Mieszkowice - Radovia Radowo Małe;
13:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Pomorzanin Nowogard; 15:00 Iskra Banie Sparta Gryfice.
Klasa okręgowa
22 październik – sobota: 14:00 Piast Chociwel - Rybak Trzebież; 15:00 Wicher Brojce Promień Mosty; 15:00 Sarmata Dobra - Iskra
Golczewo; 15:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa Świt Szczecin; Orkan Suchań
Sparta Węgorzyno;
23 październik – niedziela: 14:00 Masovia
Maszewo - Mewa Resko; 15:00 Vineta II
Wolin - Światowid Łobez; 14:00 Vielgovia
Szczecin - KP Police II.

OPINIE
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Gdzie szukaæ IV RP?

Prof. Jerzy Przystawa
W niedzielę, 9 października, po
zakończeniu głosowania, przez ponad godzinę, z masochistycznym
uporem, wsłuchiwałem się w telewizyjne wypowiedzi obu zwycięzców,
oczekując, że może któryś z nich
powie coś do rzeczy, że wykrztusi z
siebie jakieś sensowne przesłanie
do narodu, że powie nam, czego chce
i czego można się po nim spodziewać! Nie ma mowy. Same komunały,
banały i umizgi do widzów. Jeden
pozujący na równego faceta, przyjemniaczka, który każdemu nieba
przychyli, a drugi przyodziewający
się w imperatorską togę i strojący
miny Katona. Na próżno dziennikarze usiłowali wydobyć z nich chociażby cień konkretu – ot dwie medialne Pytie, choć każda w nieco innym stylu. Przypomina się stare
porzekadło: Partia niczego nie
obiecywała i ... obietnicy dotrzymała.
Od wielu miesięcy i na długo
przez samą kampanią wyborczą media, i te publiczne i te prywatne,
zgodnie wytypowały dwójkę zwycięzców tego konkursu, w zasadzie
nie dopuszczając innych możliwości. Wybory prezydenckie w Polsce,
podobnie jak i wybory parlamentarne, są konkursem zamkniętym, w
którym sensownie uczestniczyć
mogą tylko tacy ludzie i takie partie,
za którymi stoją wielkie pieniądze. O
tym, jakie pieniądze wchodzą w grę
w wyborach do Sejmu pisałem w
innym miejscu, tutaj pozwolę sobie
powiedzieć, że konkurs prezydencki
przypomina partię pokera, w której
otwarcie wynosi nie mniej niż 100
milionów. Ci, których na takie otwarcie stać, mogą przynajmniej pociągnąć karty, a ci, którzy takimi pieniędzmi nie dysponują, mogą się
tylko ośmieszyć. Doskonale unaocznili tę tezę kandydaci w wyborach prezydenckich, którzy takimi
pieniędzmi nie dysponowali. W debacie telewizyjnej pomiędzy Janem
Pyszko, Stanisławem Tymińskim i
Adamem Słomką kandydaci ujawnili, że na kampanię wyborczą wydali
po ok. milionie złotych. Ze skutkiem
znanym. Takimi pieniędzmi w żaden
sposób nie byli w stanie przebić się

do mediów i prowadzić kampanii jak
równi z równymi.
W takiej sytuacji ponad połowa
Polaków postanowiła nie fatygować
się udziałem w głosowaniu. Nie pomogły nawoływania, nie pomogły
zaklęcia, nie pomogło straszenie
ogniem piekielnym. Moi rodacy
mają dość skoków w małpim gaju,
mają dość zamkniętych wyborczych
konkursów, mają dość wyciągania
tych samych królików z tego samego kapelusza. Tygodnik “Wprost”
opublikował w ubiegłym tygodniu
wielki tekst pt. Oszustwo demokratyczne: W Polsce gra się z wyborcą
w salonowca: wyborca wystawia
tyłek, ale nie wie, kto go uderzył.
Moim zdaniem to porównanie jest
nietrafne. To jest gra w salonowca,
jak na kapitalnym filmie Rejs – gra we
dwóch, jeden ciągle bije, a drugi ciągle zgaduje i nigdy nie jest w stanie
odgadnąć. Wydaje się, że polscy
wyborcy coraz mniej mają ochoty na
kontynuowanie tej gry. Przede
wszystkim ci daleko od stolicy.
Przyjrzyjmy się wynikom frekwencji
wyborczej w zależności od wielkości
gmin, jakie opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza
Gminy /
wybory do Sejmu/
wybory prezydenckie
do 5 tysięcy
od 5-10 tys.

35,82%
35,55%

44,1%
44,36%

10-20 tys.

37,96%

47,23%

20-50 tys.

40,06%

49,63%

50-100 tys.

40,74%

50,02%

100-200 tys. 41,05%

50,50%

200-500 tys. 45,89%

55,47%

powyżej 500 50,92%

59,34%

Im dalej od centrali, im mniejsza
gmina, tym absencja większa. Wyniki te warto porównać z frekwencją,
jaka miała miejsce w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast z roku 2002. Tam było dokładnie odwrotnie: frekwencja w dużych
miastach, jak Warszawa, wyniosła
29%, w miastach burmistrzowskich
39%, a w gminach wiejskich 49%.
Mamy dwie Polski: Polskę dużych
miast, Polskę wystawową, i tę drugą
Polskę, Polskę ogromnego bezrobocia i braku perspektyw. Partie polityczne, jakie miłościwie nami rządzą
i konsumują nasze pieniądze, istnieją
prawie wyłącznie w dużych miastach, w dużych miastach mają swo-

je oddziały szturmowe i środki masowego rażenia, tam też najskuteczniej potrafią napędzić elektorat do
urn. W wyborach burmistrzów wyborcy rozgromili partie polityczne,
które łącznie zdobyły niecałe 25%
mandatów. Ale w Sejmie, za nasze
pieniądze hojnie subwencjonowane i dotowane, nie dały już nikomu
szansy i do Sejmu weszli przedstawiciele wyłącznie tych partii politycznych, które dostają pieniądze z budżetu państwa. Wybory do Sejmu,
według Konstytucji mają być równe, ale o jakiej równości może być
mowa, skoro jedni dostają na swoją
kampanię wyborczą wielkie pieniądze z budżetu, a pozostali figę z makiem?
To oszustwo demokratyczne, o
jakim pisze “Wprost” jest okazją do
oszustw wszelkiego rodzaju. Przyjrzyjmy się, co trzeba zrobić, żeby w
Polsce zostać zarejestrowanym kandydatem na prezydenta, albo zarejestrować listy partyjne w wyborach
do Sejmu? Kandydat na prezydenta
musi zebrać 100 tysięcy podpisów
na poparcie swojej kandydatury,
podobnie sprawa się przedstawia z
wyborami do Sejmu. Aby zarejestrować listę okręgową partia musi zebrać 5 tysięcy podpisów, ale ponieważ dla skutecznego uczestnictwa i
przekroczenia pięcioprocentowego
progu wyborczego musi zebrać podpisy w co najmniej połowie okręgów,
a więc co najmniej w 21 okręgach, to
daje nam to konieczność zebrania 21
razy 5 tysięcy, czyli nie mniej niż 105
tysięcy podpisów. Popatrzmy więc
na wyniki wyborów. W wyborach
prezydenckich zarejestrowało się
ok. 20 kandydatów, co oznacza, że
każdy z nich zebrał co najmniej 100
tysięcy podpisów wyborców ich
popierających. I co się stało z tymi
wyborcami? Pięciu kandydatów,
panowie Bubel, Ilasz, Pyszko, Tymiński i Słomka zdobyli razem głosy
93391 wyborców! Średnio poniżej 19
tysięcy na jednego. Gdzie podziało
się tych ponad pół miliona wyborców, którzy poparli ich jawnie, podpisując się na listach, zostawiając
swoje adresy i pesele? A jak w wyborach sejmowych? Partie polityczne: PPN, Centrum, OKO, PKGiP, IRP,
DO, NOP, SP i SR (kto wie gdzie są te
partie, jak się nazywają i co reprezentują?) uzyskały razem poparcie
134778 wyborców, czyli na jedną
partię wypadło nie całe 15 tysięcy.
Gdzie podział się prawie milion wyborców, którzy poparli ich listy przy
rejestracji?
Takie wymogi ordynacji są jedynie otwartą drogą do oszustw, kombinacji i przekupstwa. O tych oszu-

stwach się nie mówi, one wychodzą
czasem na jaw, gdy dla celów politycznych, chce się skompromitować
niewygodnego człowieka. Przypomnijmy sprawę podpisów Mariana
Krzaklewskiego czy Renaty Beger.
Tej okazji zabrakłoby, gdyby zamiast
absurdu setek tysięcy podpisów
wprowadzić kaucję, tak jak to się
dzieje tam, gdzie mamy do czynienia
z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. W Wielkiej Brytanii, USA,
Kanadzie kandydat, poparty np. 10
podpisami wyborców, wpłaca kaucję, którą otrzymuje z powrotem, jeśli
poprze go w wyborach np. 3% wyborców. W przeciwnym razie kaucja
przepada. Gdyby panowie Pyszko,
Ilasz i inni, zamiast kombinować ze
zdobyciem 100 tysięcy nic niewartych (ale kosztownych!) podpisów
zapłacili kaucję, np. 100 tysięcy złotych, wówczas nie byłoby okazji do
grzechu, a z ich nieudanej kampanii
mielibyśmy zysk w postaci pieniędzy, które można by przeznaczyć na
godziwy cel społeczny. Może,
zresztą, konieczność wpłacenia takiej nie całkiem banalnej kwoty kazałaby niejednemu z nich lepiej porachować swoje szanse i zastanowić
się nad opłacalnością takiego przedsięwzięcia? Może wtedy nasza scena polityczna mniej przypominałaby
kabaret? I oni sami i my wszyscy z
pewnością na tym byśmy skorzystali.
IV Rzeczpospolita, o której codziennie słyszymy, nie powstanie na
zawołanie, nie powstanie dlatego, że
na króla Polski ukoronowany zostanie Lecha Kaczyński albo Donald
Tusk. IV Rzeczpospolita, zasługująca na tę nazwę, powstanie dopiero
wtedy, gdy zmienią się podstawowe
instytucje demokratyczne, gdy usunięte zostaną instytucje chore, przeżarte patologią, a na ich miejsce powstanie coś zdrowego i przyzwoitego. Taką instytucją wymagającą
zmiany w pierwszym rzędzie, natychmiast, jest ordynacja wyborcza
do Sejmu. Jest to taki rodzaj zmiany,
którego wprowadzenie nie kosztuje
ani złotówki, przeciwnie, jest to zmiana, która natychmiast pociągnie za
sobą potanienie wyborów, jest to
zmiana, której wprowadzenie poprą
najszersze kręgi Polaków. Ten kandydat na urząd prezydenta, który
sprawę tę postawi jasno i uczciwie,
który przekona Polaków, że na serio
do takiej zmiany dąży, ten łatwo
wygra drugą turę wyborczą. Bez takiej zmiany IV Rzeczpospolita pozostanie tylko pustym hasłem.
Najnowszy artykuł prof. Jerzego
Przystawy opublikowany w “Nowym Kurierze” (Toronto, Kanada).
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KIESZONKOWIEC
(ŁOBEZ) 8. 10. 2005r. w godz. 11
-12.00 w Łobzie, na ul. Niepodległości,
nieznany sprawca, w nieustalony sposób z damskiej torebki zabrał w celu
przywłaszczenia portfel z zawartością
dowodu osobistego, pieniędzy w kwocie
400 złotych, karty bankomatowej PKO
BP, o ogólnej wartości 450 złotych na
szkodę Marty B. (zam. Ł., pow. łobeski).

KRZY¯ÓWKA Z DEPRESJ¥

17.08.2005 r. o godz. 18.05 w
Łobzie na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Segala Andrzej L. (zam. C.,
pow. stargardzki) kierując samochodem
osobowym marki Opel Vectra, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Franciszkowi G. (zam. Ł., pow.
łobeski), w wyniku czego doszło do
zderzenia pojazdów. W wyniku kolizji
pasażerka Elżbieta G. (zam. Ł., pow.
łobeski) doznała psychicznych urazów
(depresja powypadkowa).

POCI¥GN¥£ ROWERY

(ŁABUŃ WLK.) W nocy z 9 na
10.10.2005 r. w godz. 20. 00- 6. 00 w
Łabuniu Wielkim nieustalony sprawca
po uprzednim wyłamaniu kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe do piwnicy, wszedł do wnętrza skąd zabrał w
celu przywłaszczenia rower górski
męski koloru czarnosiwego wartości
300 zł, rower typu damka koloru stalowoczarnego wartości 250 zł, rower górski typy damka koloru czarnosiwego
wartości 300 zł (brak numerów fabrycznych), oraz szlifierkę kątową bez nazwy wartości 100 złotych. Ogólnej
wartości 950 złotych na szkodę Arkadiusza P. (zam. Ł., pow. łobeski).

GRO•BY KARALNE

(WĘGORZYNO) 29.09.2005r. w
miejscowości Z., gm. Węgorzyno Jacek
D. (zam. Z., gm. Węgorzyno) wypowiadał słowne groźby pobicia oraz pozbawienia życia wobec Tomasza i Edyty B. (zam. Z., pow. łobeski), czym
wzbudził obawę spełnienia gróźb.

PORYSOWA£ MU DRZWI

(RUNOWO POM.) 10.10.2005 r.
około godz. 14.05 w Runowie Pom., na
skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej z ul.
Węgorzyńską, kierujący Zbigniew M.
(zam. G., gm. Łobez) samochodem ciężarowym Daf, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo jadącego Wiesława K. (zam. W., pow. łobeski)
samochodem ciężarowym Scania, w
wyniku czego zostały zarysowane
drzwi samochodu Scania.

NAPROMILOWANI
MIA£ SZCZÊŒCIE
(ŁOBEZ) 11.10.2005r. o godz. 6.30
w Łobzie, na ul. Drawskiej, Tomasz H.,
zam. P., kierując samochodem VW Bus,
w wyniku zaśnięcia zjechał na lewy pas
drogi i uderzył w przydrożne drzewo,
powodując uszkodzenie samochodu.

UKRAD£ NAWET KASZTANY

(STAROGARD) 9.10.2005r. w
godz. od 18.30. do 21. 30. w Starogardzie Łob., nieznany sprawca dokonał
kradzieży dwóch par butów, jednej
pary spodni i 80 kg kasztanów łącznej
wartości 200 zł na szkodę Agaty C.
zam. S., pow. łobeski.

MUZYKA PO PRACY

(ŁOBEZ) 12.10.2005 r. około godz.
17.20, w sklepie Netto w Łobzie, przy
ul. Obr. Stalingradu, pracownik sklepu
zabrał w celu przywłaszczenia odtwarzacz MP-3 wartości 149 złotych na
szkodę wym. sklepu.

ZAWIOD£A LOGISTYKA

(GINAWA) 12.10.2005 r. o godz.
12.10 na drodze krajowej nr 20, pomiędzy miejscowościami Ginawa a
Wiewiecko, gm. Węgorzyno, kierujący samochodem ciężarowym marki
Sedan A.LET kierowany przez kaprala Kevina R. z Pułku Logistycznego
Królestwa Wielkiej Brytanii, podczas
wyprzedzania samochodu ciężarowego marki Kamaz wraz z naczepą,
zahaczył za ładunek (łupki drewniane) w wyniku czego jedna z łupek
spadła na drogę wprost pod jadący z
naprzeciwka samochód osobowy
marki Saab, kierowany przez Aleksandra U. (zam. C., gm. Gubin). Postępowanie prowadzi Oddział Żandarmerii Wojskowej w Olesznie.

OKRADLI MALUCHA

(RADOWO MAŁE) W okresie pomiędzy godz. 16.00 dnia 10.10.2005 r.
do godz. 8.00 dnia 12.10.2005 r. w Radowie Małym, nieznani sprawcy z
otwartego samochodu marki Fiat 126
zabrali w celu przywłaszczenia akumulator i koło zapasowe o wartości 200 zł,
czym działali na szkodę Teresy P. (zam.
R., pow. łobeski).

Z£OMIARZE

BUTY CENNE JAK NA WOJNIE

(GARDNO) 12.10.2005 r. o
godz. 11.30 w Gardnie z terenu firmy
“Peklomex” Jakub P. (zam. W., gm.
Węgorzyno) oraz Paweł S. (zam. W.,
gm. Węgorzyno) dokonali kradzieży
złomu w postaci grzejników i innego
wyposażenia centralnego ogrzewania, na kwotę 78,20 złotych, czym
działali na szkodę Jana S. (zam. G.,
pow. łobeski).

(ŁOBEZ) 6.10.2005r. około godz.
12.00. w Łobzie na ul. Niepodległości, w
piwnicy budynku wielorodzinnego, Mirosław K. lat 22 (bezdomny) uderzając
pięścią w twarz Jerzego K. lat 55 (zam. Ł.,
pow. łobeski), doprowadził go do stanu
bezbronności, a następnie zabrał w celu
przywłaszczenia buty wartości 100 zł i
pieniądze w kwocie 70 zł na jego szkodę.

(POWIAT) Grzegorz R. lat 32
(zam. D. pow. łobeski) kierując ciągnikiem rolniczym naruszył obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sad Rejonowy Wydział Grodzki w Stargardzie
Szczecińskim. Postępowanie prowadzi KP Resko.

WYNIÓS£ DAEWOO

(RESKO) W okresie pomiędzy 8 a
10.10.2005 r. godz. 7.30, w Resku, przy
ul. Szczecińskiej, nieustalony sprawca
z otwartego mieszkania dokonał kradzieży telewizora marki Daewoo o
wartości 619 zł, czym działał na szkodę
Władysława B. (zam. R., pow. łobeski).
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TYLKO PO POLU

JAZDA NA SKARPÊ
(STARA DOBRZYCA) 12.10.2005
r. około godz. 16.20 w Starej Dobrzycy,
na skrzyżowaniu dróg, Lidia M. lat 44
(zam. S., pow. łobeski) kierująca samochodem osobowym Daewoo Matiz, na
skrzyżowaniu dróg z nieznanej przyczyny zjechała na prawe pobocze drogi,
uderzając w skarpę wyłożoną kamieniami, wyniku czego pasażer Józef W. lat 52
(zam. S., pow. łobeski) uderzył głową w
przednią szybę doznając rozcięcia głowy. Poszkodowany został przewieziony do szpitala w Resku, gdzie po założeniu szwów, pozostał na obserwacji.

AUDI BEZ KÓ£

(ŁOBEZ) W okresie od 12.10.2005
r. godz. 21.50 do dn. 13.10.2005r. godz.
7.30 w Łobzie, na parkingu niestrzeżonym przy ul. Obr. Stalingradu, nieznany sprawca dokonał kradzieży czterech
kół wartości 500 zł z samochodu osobowego Audi 80, czym działał na szkodę
Bartłomieja J. zam. Ł., pow. łobeski.
Narkotyki w Łobzie

TO NIE WITAMINA

(ŁOBEZ) 12.10.2005 r. w Łobzie na
ul. Obr. Stalingradu Kamil P. lat 19 (zam.
Ł., gm. Łobez) posiadał śladowe ilości
środka narkotycznego w postaci amfetaminy.

ZNOWU KOLIZJA NA SEGALA

(ŁOBEZ) 15.10.2005r. o godz.
14.15. w Łobzie na ul. Niepodległości,
Anna S. zam. C., gm. Chociwel, kierując
samochodem Reanult, nie udzieliła
pierwszeństwa przejazdu wyjeżdżającemu z ul. Segala Marcinowi K., zam. L.,
pow. Łobez, kierującego samochodem
Fiat 126.

KOMÓRKOWIEC

(WĘGORZYNO) W godz. między
22.00 a 23.00 w Węgorzynie przy ul. 3
Maja w lokalu Laguna nieznany sprawca dokonał kradzieży z kieszeni kurtki
telefonu marki Siemens C60 o wartości
300 zł, czym działał na szkodę Sebastiana K. zam. W., pow. łobeski.

(RESKO) 10.10.2005r. około
godz. 16.25 w Resku, na ul. Polnej, Leszek O. lat 50, (zam. L.,
pow. łobeski) kierował samochodem osobowym Fiat znajdując
się w stanie nietrzeźwości - 2,41
promila w wydychanym powietrzu.
(WOJTASZYCE) 13.10.2005r.
o godz. 18.30 w Wojtaszycach,
Ireneusz P. lat 35 (zam. W. gm.
Dobra), kierował rowerem będąc
w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 0,69 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(WOJTASZYCE) 13.10.2005r.
o godz. 18.30. w W., gm. Dobra,
Krzysztof J. lat 41 (zam. W., gm.
Dobra ), kierował rowerem będąc
w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 1.02 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(WĘGORZYNO) 13.10.2005r.
o godz. 16.30. w Węgorzynie na
ul. Drawskiej, Zdzisław S. lat 56
(zam. S., gm. Węgorzyno), kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu
1,98 promila alkoholu w wydychanym powietrzu oraz wbrew
orzeczonemu zakazowi sądowemu.
(DOBRA) 14.10.2005 r. około
godz. 13.15 w Dobrej, na ul. 3
Maja, Jerzy M. lat 51 (zam. D., gm.
Dobra) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
- 2,85 promila w wydychanym
powietrzu.
(ŁOBEZ) 15.10.2005r. o godz.
15.30. w Łobzie, na ul. Świętoborzec, Sebastian M. lat 31 (zam. Ł.,
gm. Łobez), kierował samochodem Suzuki, będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu
2,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(DOBRA) O godz. 2.05 na
drodze między Wojtaszycami i
Dobrą Andrzej G. lat 35 zam. K.,
gm. Resko kierował sam. osobowym VW Golf będąc w stanie nietrzeźwości 0,83 promila.
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KRZYŻÓWKA 42

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 40 brzmiało:
“Po kopiejkę i car się pochyla”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Stanisław Knysz (Łobez), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Teresa Syjczak (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (Łobez), Zofia
Janicka (Łobez).
Nagrodę wylosował pan Stanisław Knysz z Łobza. Gratulujemy.
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