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Konflikt na granicy rêkoczynów

KRÊGI NA WODZIE
(SAMORZ¥DOWEJ)
(£OBEZ) Coraz bardziej napiêta staje
siê sytuacja na osiedlu Hanki Sawickiej
w £obzie. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji (PWiK) chce tutejszym
wspólnotom odci¹æ wodê. Pomimo wielu
spotkañ, które odby³y siê w tej sprawie,
do porozumienia nie dosz³o.
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Kazimierz Rynkiewicz
Jeszcze w piątek Donald Tusk
wygrywał w opublikowanym
przez Fakt sondażu TNS OBOP z
Lechem Kaczyńskim w stosunku
53 do 47 proc. Dwa dni później ten
stosunek wyglądał odwrotnie –
54,04 do 46,96%.
Lech Kaczyński będzie prezydentem Polski przez następne 5 lat.
Tuż obok piątkowego sondażu zamieszczono komentarze, w tym
prof. Jadwigi Staniszkis, która liczyła, że powtórzy się scenariusz
z wyborów parlamentarnych i
wygra Kaczyński. – Do wyborców dotrze w ostatniej chwili kilka
faktów. – mówiła pani profesor
znająca niuanse krajowej polityki.
Zauważyła, że z mediów zniknęły
informacje o aferach, korupcji
itp., a jednocześnie media wspierają Tuska. – To znaczy, że zawarto pakt o popieraniu Tuska przeciwko Kaczyńskiemu. – analizowała Staniszkis. Według niej,
przyczyną tego poparcia jest nadzieja na częściową prywatyzację
mediów i związane z tym zyski.
Wybory prezydenckie okazały się
wielką grą biznesową, a zaczęły
się wtedy, gdy... Rywin poszedł do
Michnika i zaproponował mu 17
mln dolarów za podział w sferze
mediów. W tle toczy się walka o
prywatyzację Ruchu; kilka koncernów zagranicznych wydających prasę w Polsce zawiązało
konsorcjum, które chce Ruch kupić, inne, mniejsze wydawnictwa
obawiają się, że takie rozwiązanie
spowoduje, że po jego przejęciu
mogą blokować kolportaż polskiej
prasy niezależnej.
Tusk wygrał w grupie najmłodszych wyborców, do 24 lat. I do
nich głównie się odwoływał podczas kampanii, organizując spotkania na uniwersytetach. Czy
młodzi, 18-20-latkowie wiedzą,
po co Rywin poszedł do Michnika
i co oznaczała próba wprowadzenia do ustawy o mediach słów “lub
czasopisma”? Czy wiedzą, z czym
wiąże się prywatyzacja Ruchu i
jaki jest stosunek polskiej prasy
niezależnej do zagranicznej prasy
polskojęzycznej?
Śmiem twierdzić, że nie
wiedzą, bo raczej nie mówią im o
tym na uczelniach a oni interesują

OPINIE

UWIEDZENI
I PORZUCENI
się polityką poprzez hasła, które –
owszem – uwodzą, ale też porzucają. Wielu takich uwiedzionych i
porzuconych można spotkać na
ulicach naszych miast. Uwiedzionych przez wielkie firmy zagraniczne, oferujące duże pieniądze,
telefon służbowy i auto. Ludzie
rzucają się w wir pracy, ale okazuje się po jakimś czasie, że owszem,
dużo zarabiają, ale i dużo wydają.
Po kilku latach morderczej pracy
budzą się pewnego ranka stwierdzając, że stracili czas, siły, czasami nawet rodzinę i nic nie mają.
Wracają do małych miasteczek, do
rodziców, szukają jakiejś normalnej pracy, siebie, wyżęci i wypluci
przez koncerny, które już wabią
następnych naiwnych. Na stu jeden zostanie jakimś diamentem,
dostanie złotą szpilkę do krawata,
zostanie szefem jakiegoś oddziału
i w prezencie książkę, jak piąć się
na szczyt.
Podobnie tylko młodych stać
na buńczuczne wypowiedzi o wyjeździe za granicę, bo w kraju... Ilu
wraca z walizką szmalu i inwestuje w kraju? Ilu dorobiło się czegoś
więcej, niż tylko barwnych wspomnień z dalekich, egzotycznych
dla nas krajów? Ilu tworzy proletariat zalegający wielkomiejskie
dzielnice Londynu czy Dublina?
Ilu z nich cieszy się, że stać ich na
wynajęcie mieszkania, jedzenie i
zabawę, nie pytając, co później?
Zachodniopomorskie poparło
Tuska i to jedyna rzecz, która mnie
zdziwiła w tej kampanii. Proponowałbym nawet eksperyment, by
wydzielić ten region i obwołać Tuska jego prezydentem, by zastoso-

wał tu swoje liberalne idee, tzn.
wolnorynkowe; zarabiasz dużo,
leczysz się skutecznie, mało – leczysz się dotąd, dopóki starcza ci
pieniędzy; dostajesz “wędkę”,
czyli zakładasz firmę i próbujesz
coś sprzedać (produkt, usługę),
ale mało kto chce kupić, bo nie ma
za co, więc połykasz “żyłkę z haczykiem” bo “wędkę” zabiera komornik.
Ale idąc tym tropem, to okazuje się, że przecież tu, na Pomorzu,
a zapewne i w całej Polsce, już od
dawna mamy wolny rynek, czyli
idee Tuska są zrealizowane. I tak
wyglądają, jak wygląda Polska.
Przecież każdy może otworzyć
firmę i konkurować, ba, bezrobotny może nawet wziąć pożyczkę z
Urzędu Pracy na utworzenie firmy
i konkurować na tym wolnym
rynku. Czy ktoś komuś zabrania?
Nie. Młodzi, do roboty, zakładajcie, produkujcie, sprzedawajcie.
Jasiu może założyć sklep i stanąć
do konkurencji z siecią Netto, Zenek może stworzyć własną sieć
telefonii i konkurować z IdeąOrange, ba, nawet z francuską
Telekomunikacją Polską, a Krysia może wymyślać meble lepsze od Ikei, Józek lepsze auta od
Volkswagena, Krysia lepszy
bank od Raiffeisen Bank Polska,
Franek lepsze cegły od Wienerbergera, a Kasia lepsze pióra od
Parkera. Wolny rynek, więc
spróbujcie. Póki nie będziecie
mądrzejsi, czeka was praca w
Drutpolu, „uszczelkach” lub
pole truskawek w Nadrenii i bar
w Londynie. Wolny rynek –
wolny wybór. Wolny?
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Czy pani/pana zdaniem
dzieñ Wszystkich Œwiêtych
jest wa¿nym œwiêtem.

Wies³aw Pokomeda:
Święto Wszystkich Świętych jest
ważnym świętem dla Polaków. To
święto, które wiąże się z tradycją pamięci narodowej. Jest to święto obchodzone w skupieniu, dosyć chojnie, gdyż zapalamy światełka na grobach naszych najbliższych, przyjaciół, znajomych, ale też na nieznanych
mogiłach. Dla mnie jest to czas szczególnie intensywnej pracy, tak jakby
podsumowanie całego roku. Też pójdziemy na groby najbliższych, aby
złożyć kwiaty i zapalić świeczki, ale
dzień spędzamy pracowicie.

Gazeta Powiatowa
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Dzieci
w sytuacji
kryzysowej
(ZAJEZIERZE) Wypracowanie
zasad kierowania i umieszczania
dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych było celem spotkania, które odbyło się w 20 października br. w Domu Dziecka w Zajezierzu.
W spotkaniu tym wzięli udział
przedstawiciele: Domu Dziecka,
PCPR, OPS –ów, Sądu, Policji, Pogotowia i Urzędu Miejskiego w Resku.
Finałem dyskusji było wypracowanie konkretnego stanowiska dotyczącego postępowania w sytuacji
interwencji społecznej, umieszczenia
dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu w trybie nagłym. (r)

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.

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych:
- Podstawy języka niemieckiego
(powyżej 25 roku życia)
- Podstawy języka angielskiego
(do 25 roku życia)

WYDARZENIA
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„Biedronka” do³o¿y
(ŁOBEZ) Cześć ulicy Chopina
w Łobzie jest wyłączona dla ruchu
od prawie roku. Spowodowało to
spore utrudnienia w ruchu dla
mieszkańców osiedla Orzeszkowej
oraz dla klientów „Biedronki”, na
osiedle można bowiem wjechać
jedną z pięciu dróg, ale wyjechać
tylko jedną.
Sprawa ta była poruszana już
wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej i na łamach lokalnej prasy.
Władze starały się o pozyskanie
funduszy na zrobienie części ulicy
Chopina ze środków unijnych, niestety, plan się nie powiódł. Wówczas władze deklarowały, że droga
zostanie wkrótce otwarta. Od tych
deklaracji minęło już kilka tygodni,
a znaki zakazu przy wjeździe na odcinek drogi przy stadionie nadal
stoją. W tej sprawie udaliśmy się do
wiceburmistrza Ryszarda Soli. Wyjaśnił, że sprawa być może już niedługo znajdzie swój szczęśliwy
finał. Oto bowiem po rozmowach z
przedstawicielami „Biedronki” oka-

zało się, że są oni skłonni dołożyć
do remontu odcinka drogi prowadzącego do ich sklepu 150 tysięcy
złotych. Dokumentacja na te prace
jest już sporządzona, teraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łobzie
sporządzają wstępny kosztorys.
Zostanie on przedstawiony radnym
na najbliższej sesji. Władze przedstawią propozycję dotyczącą współfinansowania tej inwestycji ze środków gminy. Na razie nie wiadomo o
jaką kwotę chodzi, kosztorys będzie
sporządzony bowiem w trzech wariantach: położenia asfaltowej nawierzchni bez chodników, położenia
chodników bez asfaltowej nawierzchni lub wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami. Decyzja w tej sprawie będzie należała
do radnych. Jak podkreśla Ryszard
Sola - przedstawiciele „Biedronki”
zadeklarowali finansowy udział w remoncie tylko tego odcinka drogi i nie
ma możliwości przeznaczenia tych
pieniędzy na remont innej ulicy w naszym mieście.
Sylwia Maczan

Polski Czerwony Krzyż w imieniu obdarowanych dzieci i własnym składa serdeczne podziękowanie dla: Prezesa Gminnej
Spółdzielni SCH w Łobzie pana Romualda Dubickiego, Piekarni
i Cukierni „Drożdżyk” w Łobzie państwa Grażyny i Tadeusza Moskal, Ubojni
„Antex” w Węgorzynie państwa Rafała i Marcina Sarzała za przyczynienie
się do uświetnienia „Światowego Dnia Walki z Głodem” poprzez darowanie
artykułów spożywczych.
Zarząd Rejonowy PCK

Czy pani/pana zdaniem
dzieñ Wszystkich Œwiêtych
jest wa¿nym œwiêtem.

Teresa Kowalewska:
Uważam, że jest to święto bardzo
dla nas ważne. Mamy czas na refleksje i zadumę. Możemy wspominać
naszych najbliższych, którzy odeszli, a w pośpiechu dnia codziennego nie zawsze znajdujemy na to czas.
Stawianie kwiatów i lampek jest
jakąś forma oddania im hołdu. Jest
to na pewno czas szczególny. Stoimy w tej chwili przy Krzyżu Sybiraka, aby wspomnieć tych naszych
bliskich, którzy zostali na wschodzie. Ja zostawiłam tam tatę i siostrę,
których straciłam na Syberii i w te
dni myślę o nich dużo.

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

Eugeniusz Cholewiñski:
Świętem tym czcimy pamięć naszych drogich zmarłych i jest nam
ono na pewno potrzebne. Do święta tego podchodzę bardzo emocjonalnie. Przykro mi, że moi najbliżsi
odeszli już z tego świata i zazwyczaj
nachodzi mnie refleksja, że i nas
czeka to samo. Nie są to na pewno
myśli wesołe, ale też i święto nie jest
radosne. Szczególnie przeżywam
śmierć mojej mamy, która mogła
jeszcze żyć, ale niestety zginęła w
wypadku drogowym.
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OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 21.10.2005 r.
 - „Ekswood” w Kamiennym Moście
zatrudni: Stolarzy meblowych. Tel.
501-716-276
 - Zakład Usług Leśnych w Warnołęce
zatrudni: Pilarzy lub robotników leśnych. Tel. 312-99-35
 - Piekarnia „Drożdżyk” zatrudni:
Kierowcę kat. B, sprzedawcę. Tel.
397-41-04
 - „Rivaal” w Łobzie zatrudni lakiernika. Tel. 3976-221

Z ¯YCIA POWIATU
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1 listopada Œwiêto Zmar³ych

Zmiany w ruchu w okolicach cmentarza w £obzie
(ŁOBEZ) Policja poinformowała, że w związku ze Świętem Zmarłych, wprowadzone zostaną zmiany
w ruchu ulicznym w okolicach cmentarza w Łobzie. Zmiany zostaną
wprowadzone już 31 października.
W Święto Zmarłych bardzo dużo
osób przyjeżdża na groby z innych
miejscowości. Wokół cmentarzy
tworzą się korki i ruch jest bardzo
utrudniony. Policja w porozumieniu
z Zarządem Dróg Powiatowych
przygotowała zmiany w ruchu, by go
usprawnić. Zmiany będą obowiązywać już od 31 października, od godz.

12.00, do 2 listopada do godz. 7.00.
Na ul. Słowackiego, od ul. Kopernika do Wojska Polskiego będzie
obowiązywał zakaz zatrzymywania
po prawej stronie jezdni.
Na ul. Wojska Polskiego taki zakaz będzie na całej ulicy, z wyjątkiem
odcinka od Sienkiewicza do Sikorskiego, gdzie można będzie parkować po lewej stronie, z tym, że ten
odcinek będzie jednokierunkowy w
stronę przychodni zdrowia, z wyjazdem z Sikorskiego na Niepodległości. W związku z tym będzie zakaz
wjazdu z Niepodległości w Sikorskiego.

- W związku z jesienną aurą i spodziewanym natężeniem ruchu w okolicach cmentarza apeluję, by kierowcy
nie jeździli na pamięć, by zwrócili uwagę na znaki i polecenia policjantów.
Chciałbym też przypomnieć o używaniu świateł, pasów i parkowaniu w
miejscach wyznaczonych, byśmy nie
utrudniali ruchu innym użytkownikom dróg. Radzę także, by nie zostawiać w samochodach na widocznym
miejscu rzeczy wartościowych, bo to
może skusić amatorów cudzego mienia. – mówi kierownik Sekcji Ruchu
Drogowego KPP w Łobzie asp. sztab.
Henryk Michalski.
KAR

 - 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, 501206-501
 - 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,
gońca – zaopatrzeniowca. Tel. 43168-50,601-781-875
 - Foto – Video „Krzyś” w Łobzie zatrudni fotografa lub osobę chętną do
przyuczenia w w/w zawodzie. Tel.
397-41-84
 - 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 (umiejętność jazdy konnej). Tel.
609-542-393
 - Agencja Promocji i Reklamy Biuro
– Serwice z Konina zatrudni kuriera na
terenie powiatu łobeskiego. Tel. 605087-184
 - Firma Usługowo – Handlowa
TRRRK w Nowogardzie zatrudni
elektryka przemysłowego, sprzedawcę. Tel. 39-23-887.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 13, ust. 1 i art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami / i § 13
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Burmistrz Dobrej
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ulicy Armii Krajowej 19/3 w mieście Dobra

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy położony przy ulicy Armii Krajowej 19/3 w mieście Dobra o powierzchni 144,53 m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej powierzchni 87,40 m2 i przynależnym udziałem do
502/1000 w częściach wspólnych budynku i działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 95/14 o pow. 760 m2.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19636 w Sądzie Rejonowym w Łobzie.
Cena wywoławcza nieruchomości: 8.200,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej
lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóźniej do dnia 18
listopada 2005r. do godz. 1530.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1 w dniu 22 listopada 2005 roku o godz. 12.00
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Dobrej może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. ( 091) 39 14 535.
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INFORMACJE - REKLAMA

Egzaminator
– to brzmi... interesuj¹co Zareklamuj siê
Na ponad półtora roku zaplanowana została, do końca 2006 roku,
akcja, która w znacznej części finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi o przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
czyli szkolenie egzaminatorów.
Odpowiednio liczna i dobrze
przygotowana „armia” egzaminatorów to jeden z ważniejszych filarów
polskiej reformy oświaty. Bez tej „armii” reforma nie jest możliwa. W poznańskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, obejmującej trzy północno-zachodnie województwa (wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie), przewiduje się przeszkolenie
około 13.000 nauczycieli i już tylko ta
jedna liczba czyni spore wrażenie.
Skala tego przedsięwzięcia jest doprawdy ogromna! Warto ten trud podejmować choćby z jednego względu: kompetentni egzaminatorzy gwarantują maksymalny obiektywizm i
rzetelne ocenianie prac uczniowskich na trzech poziomach kształcenia – od podstawowego po ponadgimnazjalny, czyli to, na czym nam
rodzicom najbardziej zależy. Jednakowe zadania, jednakowe kryteria,
jednakowe ocenianie...

Szkolenie egzaminatorów odbywa się permanentnie. Do takiego
szkolenia może przystąpić każdy nauczyciel z 3-letnim stażem pracy, posiadający kwalifikacje do nauczania
w tym typie szkoły, w jakiej jest przeprowadzany egzamin. To oczywiste.
Dla wszystkich pedagogów to również sprawa nauczycielskiego prestiżu i ważny stopień kariery zawodowej, ściśle powiązany z zachodzącymi zmianami organizacyjnymi w polskiej oświacie.
Szczegóły postępowania, terminy i obowiązujące procedury, nawiasem mówiąc raczej proste, opisane
zostały na internetowej stronie
www.oke.poznan.pl, co - najogólniej mówiąc - sprowadza się do prostych punktów: zgłoszenie do OKE
Poznań, szkolenie (w zależności od
przedmiotu 25-40 godzin) i egzamin
kwalifikacyjny. Od siebie dodamy,
że bycie egzaminatorem to zajęcie
całkiem nieźle płatne.
Najbliższe egzaminy – zimowa
sesja maturalna – zaczynają się 16
stycznia 2006 roku, co oznacza, że
nowi egzaminatorzy, jeśli tylko za
bardzo nie będą zwlekać ze zgłoszeniem, mogą już w nich czynnie
uczestniczyć.
Piotr Biegasiewicz

tel. 0504 042 532
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Zaskar¿one uchwa³y
SM „Jutrzenka”

Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy

S¹d
rozstrzygnie

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI organizuje trzydniowe szkolenie w zakresie
„EFEKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ORAZ PODSTAWY
ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ” dla kobiet (zarejestrowanych i nie zarejestrowanych w PUP) w ramach projektu
współfinansowanego przez EFS
„Kobiety na zachodniopomorskim
rynku pracy”.

Stowarzyszenie Obrony Praw
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jutrzenka” w Łobzie informuje, że rozprawa sądowa o uchylenie uchwał od 1 do
21 w sprawie kosztów przekształcenia
przydzielenia piwnic itp. odbędzie się dn.
27.10.2005 r. o godz. 12.00 w Szczecinie
w Sądzie przy ul. Mickiewicza 163.
Prosimy o dostarczanie kopii protokołów przekazania mieszkań wydawanych w chwili przyjmowania mieszkań, do sklepu p. Heleny Szwemmer.
Stowarzyszenie Obrony Praw
Członków SM „Jutrzenka”

Jesteœmy
,,Szko³¹
z klas¹”
(RESKO) Uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Resku mają zaszczyt poinformować o
tym, iż zdobyliśmy certyfikat ,,Szkoły
z klasą”. Ubiegły rok szkolny minął nam
bardzo pracowicie. Podejmowaliśmy
wiele działań zmierzających do uzyskania tak zaszczytnego tytułu. Prowadziliśmy debaty, przeprowadzaliśmy wywiady, organizowaliśmy różnego typu
spotkania. Działania nasze były skierowane na to, by wychować ludzi z pasja.
Pracowaliśmy na rzecz innych. Staraliśmy się jak w najlepszy sposób poprawić ocenianie z poszczególnych przedmiotów. Interesowaliśmy się tym, co
dzieje się na świecie oraz w Europie.
Priorytetowe stały się również działania zmierzające do stworzenia szkoły
bez przemocy. W wyniku podjętych
działań okazało się, że nasz szkoła ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, uczy
wrażliwości, pomaga wierzyć w siebie,
tworzy dobry klimat, przygotowuje do
przyszłości i dobrze uczy każdego
ucznia. Wszystkie te zalety posiada
właśnie nasza szkoła. Zaszczytem więc
jest być jej uczniem. Cieszymy się z
tego, tak my nauczyciele, jak i uczniowie i ich rodzice. Wierzymy, że wszystkie nasze działania sprzyjają uczniowi
i przygotowują go do dorosłego życia.
Teraz jesteśmy pewni, że robimy to dobrze, a wszystko to, co robimy skierowane jest na ucznia, jego kształcenie
oraz wychowanie. Cieszymy się, że
właśnie tacy jesteśmy i już dzisiaj wiemy, że tacy będziemy dalej. Jeszcze raz
chcielibyśmy podziękować wszystkim
za aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań.
W imieniu Grona Pedagogicznego
Szkoły Podstawowej w Resku
Beata Madej.

Szkolenie realizowane będzie w
dniach od 6 do 8 grudnia br. w Łobeskim Centrum Turystyki w Łobzie
Spotkanie wstępne odbędzie się
w dniu 21.11.2005 r. o godz. 11.00 w
Łobeskim Centrum Turystyki w
Łobzie.
Celem projektu jest aktywizacja
zawodowa bezrobotnych kobiet i w
konsekwencji stworzenie im możliwości podjęcia pracy lub założenia
własnej firmy.

Realizator Projektu zapewnia:
- opiekę nad osobami zależnymi
(dzieci do lat 7 lub osoby wymagające stałej opieki), dojazd na szkolenie
- dojazd mikrobusem na szkolenie
oraz powrót do domu po szkoleniu,
poczęstunek i obiad dla uczestniczek
szkolenia oraz osób zależnych
Zapisy przyjmowane są w PUP w
Łobzie, tel.577-70-30 lub w Filii w
Resku, tel. 39-51-309, w terminie do
dnia 18 listopada 2005 r.

Pieskie życie
(£OBEZ) Wa³êsaj¹ce siê,
czêsto bezdomne psy lub
koty s¹ problemem,
z którym borykaj¹ siê
praktycznie wszystkie
samorz¹dy, tak¿e nasz.
Oprócz bezpańskich zwierząt spore zagrożenie stwarzają także te, które
właścicieli mają, często jednak są to
ludzie nieodpowiedzialni lub pozbawieni wyobraźni. Groźne, czasami nawet agresywne psy są wypuszczane na
podwórko bez kagańca lub właściciel
prowadzi je na spacer bez smyczy.
Kiedy zwrócić mu na to uwagę, to naiwnie tłumaczy, że to nie jego pies, albo, że
ulubieniec tylko tak groźnie wygląda, a
do tej pory nikogo nie ugryzł – więc o co
tyle krzyku.
Takie zagrożenie stwarzają zwierzęta dla nas, niestety, to my jesteśmy
o wiele groźniejsi dla nich. Wystarczy
pomyśleć o tych głodzonych, maltretowanych psiakach, o kociętach topio-

nych w workach w nurtach naszej rzeki,
żeby zastanowić się nad naszym człowieczeństwem i pomyśleć, kto tak naprawdę powinien znaleźć się na liście
najbardziej groźnych ras lub kto powinien siedzieć w klatce 2 na 2 w schronisku
o misce kaszy bez okrasy.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej
radni będą debatowali nad tym, czy
przyjąć uchwałę dotyczącą „zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym
postępowaniu z tymi zwierzętami”.
W myśl tej uchwały, zwierzęta na
terenie Łobza będą wyłapywane okresowo, czyli co jakiś czas. O terminach
łapanek, terenie, na którym się to odbędzie, poinformuje nas burmistrz za
pomocą stosownych ogłoszeń. Zwierzęta będą wyłapywane na zlecenie
burmistrza, przez firmę z Białogardu,
która prowadzi tam schronisko. Wyłapane zwierzęta będą przewiezione do
schroniska w Białogardzie, a jeśli zgłosi
się po nie jego właściciel będzie mu ono
niezwłocznie wydane, po uiszczeniu
opłaty w wysokości 500 złotych. Po-

zostałe psy pozostaną w schronisku aż
do momentu znalezienia im opiekuna
lub do końca swoich dni. Zwierzęta,
których leczenie będzie niemożliwe
zostaną uśpione. Gmina chce przeznaczyć na ten cel 10 tysięcy rocznie. Do
tej pory na bezpańskie zwierzaki wydawaliśmy 5 tysięcy. Można więc powiedzieć, że jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo władze nie liczą się z kosztami. Jednak złapanie i karmienie psa
przez 2 tygodnie oraz pomoc weterynaryjna, to według przedsiębiorcy z
Białogardu koszt rzędu 500 złotych. 10
tys. zł to roczny koszt wyłapania 20
piesków. Zastanówmy się – dużo to czy
mało i czy jest to rzeczywiście najlepszy i najbardziej humanitarny sposób
na „pozbycie” się tego problemu.
Już widzę te autokary wiozące
mieszkańców Łobza, którzy jadą do
Białogardu, a każdy z nich trzyma w
dłoni 5 „stówek”, za które wkrótce wykupi z niewoli swojego najlepszego
przyjaciela. Wszak ludzie są u nas bogaci, a zwierzęta kocha każdy.
Sylwia Maczan

tygodnik łobeski 25.10.2005 r.

REKLAMA

Str. 7

Str. 8

Czy pani/pana zdaniem
dzieñ Wszystkich Œwiêtych
jest wa¿nym œwiêtem.
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Medale rozdane

D³ugoletni dyrektor SP 2
Józef Koryzma odbiera medal

Krystyna Turkowska:
Przychodzę na cmentarz bardzo często, ale przed świętem
Wszystkich Świętych jeszcze
częściej. Jest to dla nas czas
szczególny, powinniśmy zawsze
pamiętać o naszych zmarłych,
nie tylko z okazji świąt. Powinniśmy pamiętać o naszych bliskich, którzy odeszli i pamiętać o
tym, że miłość nie umiera i pozostaje w naszych sercach. W dowód tego powinniśmy przychodzić zapalać znicze symboliczne
i troszczyć się o te groby. Ci, co
jeszcze są, powinni zadbać o
pamięć o tych, co odeszli.
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(ŁOBEZ) W tym roku obchody
Dnia Edukacji Narodowej mały wyjątkowy charakter, zbiegły się, bowiem z 60 – cio leciem edukacji na
ziemiach zachodnich. Wystawę na
ten temat mogliśmy obejrzeć w łobeskiej bibliotece.
We wtorek w sali Ochotniczego
Hufca Pracy w Łobzie, Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował przyjęcie dla emerytowanych nauczycieli i pracowników
szkół. Na zaproszenie odpowiedziało wiele osób i na sali było
tłoczno, gwarnie i wesoło. Wśród
przybyłych było także kilku moich
ulubionych nauczycieli, tak z podstawówki jak i z liceum.

Gości przywitała przewodnicząca związku Alina Daniszewska, która w kilku zdaniach przypomniała, że
to właśnie dzięki osobom obecnym
na tej sali, na naszej łobeskiej ziemi
powstawały szkoły, a w nich dzieci i
młodzież, jak też ludzie dotąd niepiśmienni uczyli się czytać i pisać. Oni
wkładali w tę niełatwą pracę całe
serce i duszę. Dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu zdobywaliśmy
wiedzę i umiejętności i za ich trud
należy się im nasz szacunek i nasza
wdzięczność.
Dla szanownych gości gospodarze przygotowali skromny poczęstunek, nie zapominając przy tym o
zapewnieniu wrażeń artystycznych.

Pan Mazur z córk¹:
W tym roku jest to dla nas
szczególne święto, ze względu
na to, że w tym roku zmarła moja
mama. Będzie to dla nas pierwsze takie święto bez niej. Będziemy obchodzić to święto, będziemy o niej pamiętać. Jest to więc
dla nas rok bardzo szczególny.
Stoimy akurat przy grobie rodziców mojego taty, czyli moich
dziadkach, przed chwilą byliśmy
przy grobie mamy. Uważamy, że
takie święto jest potrzebne po to,
abyśmy mogli wspominać naszych zmarłych - rodzinę i przyjaciół, obchodząc to święto okazujemy im szacunek.

Zas³u¿eni pedagodzy i pracownicy ³obeskich szkó³

Krótki program wokalno - taneczny
zaprezentowały dzieci z SP1 w
Łobzie, które do występu przygotowała pani Bożena Korniluk.
Najbardziej zasłużonym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łobzie wręczono pamiątkowe medale. Otrzymali je: Sabina
Bil, Halina Rabiec, Genowefa Komorowska, Elżbieta Modrzejewska,
Cecylia Dzwonnik, Józef Koryzma i
Władysława Szerszeń.
Po tej wzruszającej dla wielu osób
uroczystości nastąpiło spontaniczne odśpiewanie „Hymnu Emerytów”
oraz wielu innych piosenek. Na koniec goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad.
Sylwia Maczan
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Ludwika Guriew
nadal szefuje Sybirakom
Mariusz Nagórski

(POWIAT) W ostatni
czwartek w ³obeskim
Centrum Informacji
Turystycznej odby³o siê
sprawozdawczo
– wyborcze zebranie
³obeskiego Zwi¹zku
Sybiraków. Zarz¹d zdawa³
sprawozdanie ze swojej
czteroletniej dzia³alnoœci.
Na spotkanie przybyło jedynie
40 osób, czyli 10 % członków związku. Wszystkich zelektryzowała wiadomość, że z władz związku chcą
odejść pani Ludwika Guriew i Tadeusz Barański, czyli dotychczasowi
prezes i wiceprezes.
Zebranie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru i odegraniem
hymnu Związku Sybiraków. Na przewodniczącego zebrania wybrano
pana Tadeusza Barańskiego. Prezes
Ludwika Guriew odczytała sprawozdanie z działalności zarządu. W ostatniej kadencji szczególny nacisk położono na współpracę ze szkołami naszego powiatu, a co za tym idzie pracę
z młodzieżą. Jak podkreśliła pani Guriew, bardzo ważne jest przybliżanie
młodym pokoleniom historii Sybiraków, a wiąże się z tym przecież historia
naszego kraju. Dużym sukcesem zarządu było przyznanie Krzyża Zesłańców Sybiru prawie 200 członkom
łobeskiego koła. Ostatnie odznaczenia wręczał były już wojewoda Stanisław Wziątek, a uroczystość ta odbyła się latem w ŁDK, gdzie odznaczono
ponad 100 osób. Łobeskie koło
Związku Sybiraków bierze aktywny
udział w życiu naszego miasta i regionu. Poczet sztandarowy Związku jest

OGRZEWANIE, PODZIELNIKI CIEP£A

NIESPRAWIEDLIWE
WYLICZENIA

obecny na każdej ważnej uroczystości. Ostatnio koło nawiązało kontakt
z naszymi harcerzami, którzy 17
września podczas uroczystości
składania kwiatów pod Krzyżem
Sybiraków zaciagnęli przy nim honorową wartę.
Sybiraków ubywa, co jest naturalną koleją rzeczy. Tadusz Baranski
podkreślił, że delegacja Związku jest
obecna przy ostatnim pożegnaniu
każdego członka Związku. Na początku istnienia łobeskiego koła liczyło ono około 600 członków, a teraz jest ich niespełna 400. W ciągu
kilkunastu lat na wieczny spoczynek
odeszło ich prawie 200 i jest to smutna rzeczywistość.
Po wybraniu komisii skrutacyjnej odbyły się wybory nowego Zarządu. Pan Tadeusz Barański pomimo wielu próśb ze strony zgromadzonych nie zdecydował się na kandydowanie. Podkreślił, że zrobil tyle
ile mógł, a teraz chce dać szansę in-

nym. Jego decyzję członkowie koła
przyjęli z wielkim smutkiem. Namowom zebranych uległa pani Ludwika
Guriew, która zdecydowała się zostać prezesem koła na kolejną kadencję, a jej decyzja została nagrodzona gromkimi brawami.
Do Zarządu koła weszli: przewodnicząca – Ludwika Guriew oraz
Józefa Bober, Zofia Chojnacka, Mikołaj Łowkiet, Aleksandra Dubicka
- Żurek, Elżbieta Bryczkowska, Henryk Maśluk, Jadwiga Rachfał, Zofia
Majchrowicz, Piotr Kowalczyk,
Władysława Różańska, Aleksander
Daszkiewicz, Teresa Kowalewska.
Komisję rewizyjną tworzą: Jadwiga
Krzywańska, Zofia Majchrowicz i
Maria Zdzieszyńska.
Zebrani po krótkiej dyskuji, w
trakcie której omówiono plany działalności na najbliższą przyszłość
ustalili, że Tadeusz Barański zostanie honorowym prezesem koła.
Sylwia Maczan

(KRAJ) Rozpoczął się sezon
grzewczy. Wraz z nim w wielu mieszkaniach powróciły obawy o wysokość rachunków za energię cieplną.
Szczególnie martwią się ci, którzy w
swoich mieszkaniach mają zamontowane tak zwane podzielniki ciepła.
W całym kraju podzielniki ciepła
są zamontowane w ponad 2,5 mln.
mieszkań. Teoretycznie powinny
dzielić koszt zużytej energii cieplnej
przez wszystkich mieszkańców między wszystkie mieszkania. Firmy instalujące podzielniki liczą zyski, natomiast część mieszkańców czuje się
oszukiwana przez taki sposób naliczania kosztów ciepła w ich mieszkaniach. Przy wyliczaniu kosztów nie
bierze się pod uwagę np. tego, że w
różnych częściach budynku jest różna przepuszczalność termoizolacyjna. Bywają sytuacje, że właściciel
mieszkania położonego w środku
bloku nie odkręca kaloryferów, bo
jego mieszkanie ogrzewają ci z boków, czy ci z piętra poniżej, czy powyżej. Podzielniki ciepła to niesprawiedliwy sposób pomiaru zużycia
energii. Kraje Europy zachodniej
wycofały się już jakiś czas temu z
wykorzystywania podzielników. W
tej chwili w naszych mieszkaniach,
montowane są niechciane na zachodzie przyrządy, dla których nikt nie
ma potwierdzenia klasyfikacyjnego
ich wiarygodności. No bo jak wiarygodnie wyliczyć ciepło pobierane w
mieszkaniu narożnym na parterze i
mieszkania pośrodku budynku. Kto
może wystawić taki certyfikat, że
wszystko wyliczone zostanie sprawiedliwie. W zeszłym roku rzecznik
praw obywatelskich interweniował
w tej sprawie do premiera. Ale jak to
bywa najczęściej w naszym kraju
dopóki część importerów nie zarobi
na interesie grzewczym i sprowadzaniu podzielników z zagranicy, dopóty w sejmie będą „trwały prace”. W
chwili obecnej pomimo krytycznych
opinii ekspertów, zarządcy budynków mieszkalnych mogą bez przeszkód montować podzielniki. Nie ma
w Polsce jednolitych przepisów
określających zasady rozliczania zużycia ciepła.
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Konflikt na granicy rêkoczynów
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ANR ¿¹da 600 tys. z³

KRÊGI NA WODZIE MIESZKAÑCY
(SAMORZ¥DOWEJ)
(£OBEZ) Coraz bardziej napiêta staje siê sytuacja
na osiedlu Hanki Sawickiej w £obzie. Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji (PWiK) chce tutejszym
wspólnotom odci¹æ wodê. Pomimo wielu spotkañ, które
odby³y siê w tej sprawie, do porozumienia nie dosz³o.
Ostatnie takie spotkanie odbyło się
w ubiegłym tygodniu w urzędzie miejskim, przy udziale przedstawicieli 13
wspólnot mieszkaniowych, prezesa
PWiK Józefa Misiuna i burmistrza
Marka Romejki. Z tego co wiemy, zakończyło się awanturą.
Kiedyś woda dostarczana przez
PWiK dla mieszkańców była rozliczana przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Łobezianka”. Po tym, jak powstały
wspólnoty mieszkaniowe, a spółdzielnia jest w stanie likwidacji, powstał
problem – kto i jak ma wodę rozliczać.
Chodzi o to, że właściciele mieszkań we
wspólnotach chcieliby rozliczać się z
PWiK indywidualnie, ono zaś domaga
się podpisania zbiorowych umów
przez Zarządców nieruchomości.
Spór trwa od wielu miesięcy i przez
ten czas woda dostarczana była bezumownie, za którą zresztą mieszkańcy
płacili. Jedna ze wspólnot już w grudniu
2004 r. wystąpiła do PWiK z propozycją podpisania umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Jednak PWiK nie zgodził się, by umowy podpisywać indywidualnie. Pod
koniec sierpnia skierowało pismo do
Wspólnoty wzywające „Zarządcę”
nieruchomości do złożenia wniosku w
celu określenia warunków umowy w
terminie do 31 sierpnia. W odpowiedzi
Zarząd Wspólnoty odpisał, że w
związku z tym, że w częściach wspólnych nie ma ujęć wody, a zarządza on
tylko częściami wspólnymi, nie uzyskał zgody właścicieli lokali mieszkalnych na podpisanie umowy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę. PWiK powinien więc podpisać umowy z każdym
indywidualnie, czego zrobić nie chce.
- Jesteśmy zarządcą, ale tylko części wspólnych, bo nie czyichś mieszkań, a w częściach wspólnych nie ma
wody, więc nie możemy podpisać umowy na zbiorowe zaopatrzenie. Umowy każdy indywidualnie podpisał
z Energetyką i Zakładem Gazowniczym, więc czemu
to ma nie dotyczyć
wody? – pyta przewodniczący Zarządu Wspólnoty Nr
24
Włodzi-

mierz Musielewicz.
W ubiegłym tygodniu doszło do
próby odcięcia wody. Na osiedlu pojawili się pracownicy PWiK w asyście
strażnika miejskiego i policjantów,
żądając dostępu do piwnic.
Musielewicz interweniował w Komendzie Wojewódzkiej Policji, gdyż
uznał, że policjanci zostali wykorzystani przez spółkę pana Misiuna do
działań niezgodnych z prawem. Podobnie widzi on udział strażnika miejskiego, który zamiast chronić obywateli,
działał w tym przypadku na korzyść
spółki, której nie jest ani pracownikiem,
ani nie ma żadnych uprawnień, by
występować w jej interesie.
- Czyje interesy reprezentowali
mundurowi i na podstawie jakich przepisów zaangażowali się w tę sprawę? –
pyta retorycznie Musielewicz.
Z jego relacji wynika, że w jednym
z bloków mieszkalnych doszło nawet
do poturbowania starszego człowieka.
Problem rozchodzi się – jak kręgi na
wodzie – coraz szerzej. Podobną sprawę zgłosili redakcji mieszkańcy bloku
przy ul. Okopowej. Jak twierdzą, z
nimi też prezes Misiun nie chce podpisać indywidualnych umów. Czy tam
też dojdzie do odcięcia wody?
- Zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie ludności w wodę, więc gmina powinna w tej kwestii wykazać
większą inwencję i zdecydowanie. –
mówi Musielewicz.
Burmistrz na zebraniu zorganizowanym na osiedlu Hanki Sawickiej tłumaczył, że w żaden sposób nie może
mieszkańcom pomóc, bo nie ma wpływu na Misiuna.
- Nie mogę wezwać Misiuna i nakazać mu, by podpisał z ludźmi umowy.
– mówił ludziom burmistrz
Romejko.
Kto więc jest władny
rozwiązać problem, który
narasta i za chwilę może
przerodzić
się
w
otwartą wojnę? Być
może sprawa dojrzała do tego, by
zajęli się nią radni i pomyśleli o
rozpisaniu
przetargu na nowego dostawcę
wody, który będzie takie problemy
umiał
rozwiązywać
szybko
i
sprawnie.
KAR

W³odzimierz Musielewicz
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(WĘGORZYNO) Agencja Nieruchomości Rolnych żąda od gminy
Węgorzyno zapłacenia 600 tys. zł za
nieruchomości w Runowie Pom. W
wyniku zawiłych operacji byłych
władz gminy, otrzymany od ANR
majątek trafił w ręce prywatne. Dzisiaj przyjdzie zapłacić za to gminie,
czyli mieszkańcom.
Żądanie zapłaty wpłynęło do
urzędu tydzień temu. ANR domaga
się zapłaty 599.630 zł w terminie 30
dni pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Dlatego w najbliższy
piątek ma zebrać się rada miejska,
która ma podjąć decyzję, co z tym
kukułczym jajem zrobić. Przygotowano projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu, którym gmina mogłaby
spłacić ANR.
W 1999 r. Gmina dostała za darmo
od ówczesnej AWRSP ziemię z budynkami na cele komunalne. Tym
celem miała być produkcja elementów budowlanych dla potrzeb budownictwa komunalnego, który to
cel mieścił się w zadaniach gminy.
Ale na wyznaczeniu celu się skończyło.
Gdy cztery lata później Najwyższa Izba Kontroli (NIK) skontrolowała działalność AWRSP w zakresie
wykorzystywania mienia zgodnie z
umowami ich przekazania okazało
się, że Gmina nie wykorzystała majątku zgodnie z celem, czyli nie wyprodukowano do momentu kontroli żadnego elementu budowlanego.
„Działania Gminy w tym zakresie
prowadzone w latach 1999-2002, kiedy Burmistrzem Gminy Węgorzyno
była p. Grażyna Karpowicz, nie wyszły poza etap opracowania projektów i uzgodnień, a i one zostały zaniechane” – stwierdzono w Wystąpieniu pokontrolnym.
Mało tego, w wyniku przeprowadzonych operacji część tego majątku trafiła w ręce prywatne. Jak wynika z raportu NIK, gmina dokonała w
tym czasie daleko idących zmian w
stosunku do zapisów aktu notarialnego. „Dalsze działania Gminy
wskazują, że następujące po sobie
decyzje były podejmowane w celu

uzyskania przez osoby trzecie, za
minimalną odpłatnością, praw własności nieruchomości należących
do Skarbu Państwa.”
Gmina podzieliła jedną z działek.
Utworzyła z firmą MONT-STAL
spółkę BUD-DOM, do której wniosła aportem część działki o wartości
275 tys. zł. Następnie sprzedała 90%
udziałów spółce MONT-STAL z
Polic za 288 tys. zł.
Jako ciekawostkę można podać,
że w 2002 r. na przekazanej działce
została ustanowiona hipoteka, która posłużył za zabezpieczenie kredytu w wysokości 1,6 mln zł, jaki zaciągnęła spółka. W raporcie NIK
stwierdzono, że „W taki sposób
majątek Skarbu Państwa, przekazany nieodpłatnie Gminie na określony cel, posłużył jako dobre, minimalnie kosztujące kredytobiorcę, zabezpieczenie jego kredytu.”
Drugą część działki Gmina wniosła aportem do utworzonej w sierpniu 2002 r., także z udziałem Gminy,
spółki BIOETANOL, która m.in. miała produkować spirytus odwodniony do produkcji paliw. Spółka do
czasu zakończenia kontroli NIK
(styczeń 2004) nie rozpoczęła działalności.
Jak wynika z zestawienia dochodów osiągniętych ze sprzedaży
udziałów i nieruchomości, gmina
uzyskała 267.723 zł. Mając zwrócić
prawie 600 tys. zł chce zaciągnąć
kredyt w wysokości 360 tys. zł.
NIK określiła działania na majątku przekazanym przez AWRSP jako
nielegalne i niegospodarne. NIK
wystąpiła do AWRSP o uregulowanie stanu prawnego w grudniu 2003
r., a więc przez kilka lat Agencja nie
interesowała się swoim majątkiem.
A nawet po tej kontroli minęły prawie
2 lata, by ta wystąpiła o zwrot pieniędzy. Pismo w tej sprawie wpłynęło do
urzędu tydzień przed wyborami prezydenckimi. Czyżby dopiero wizja
rządów Kaczyńskich zmusiła kogoś
do działań, po ponad pięciu latach
ignorowania powyżej opisanego stanu? Kto dzisiaj zapłaci za pomysły
byłej burmistrz Grażyny Karpowicz?
Gmina, czyli mieszkańcy.
KAR
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Co z podpisami?
(ŁOBEZ) Kilka miesięcy temu Stowarzyszenie Obrony Praw Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” zebrało ponad 400 podpisów dotyczących zwołania nadzwyczajnego
walnego zebrania członków tejże spółdzielni. W myśl przepisów, jeśli co
najmniej 20% członków danej spółdzielni wyrazi pisemnie takie życzenie,
władze spółdzielni winny walne zebranie zwołać w terminie 6 tygodni.
Władze „Jutrzenki” walnego nie
zwołały stosując różnorodne wybiegi.
Jakiś czas po złożeniu przez członków
stowarzyszenia podania o zwołanie
walnego zebrania wraz z wymaganymi
podpisami, pracownicy spółdzielni i
niektórzy członkowie Rady Nadzorczej chodzili i zbierali od spółdzielców
oświadczenia, w których wycofywali
oni swoje poparcie dla zwołania walnego. Kilka tygodni później na łamach lo-

kalnej prasy przedstawiciele Zarządu i
Rady Nadzorczej zarzucili członkom
stowarzyszenia, że część podpisów
jest sfałszowana. Argumentem tym posłużono się także w piśmie do Krajowej
Rady Spółdzielczości, tłumacząc w ten
sposób decyzję o nie zwoływaniu walnego zebrania. Członkowie stowarzyszenia zbierający podpisy są tymi zarzutami oburzeni i zbulwersowani. Pytają, dlaczego władze spółdzielni przekonane o fałszowaniu podpisów, nie
złożyły do prokuratury doniesienia o
popełnieniu przestępstwa.
W ostatnią środę doszło do krótkiego spotkania, w którym uczestniczyli
nowa prezes Jolanta Wasielewska i
członkowie stowarzyszenia Antoni
Moroz, Dariusz Braun i Henryk Kopczyński. Antoni Moroz poprosił panią
prezes o wskazanie na listach sfałszowanych podpisów i wyjaśnienie, dla-

Czego boi siê Zarz¹d S.M. ,,Jutrzenka”?
Na ostatnim spotkaniu Stowarzyszenia Obrony Spraw Spółdzielców SM „Jutrzenka”
wiele mówiono o tym, aby SM „Jutrzenka” nie utrudniała swym członkom przy przekształcaniu mieszkań na własnościowe i spisywaniu aktów notarialnych wraz z piwnicami przynależnymi do mieszkań. Zarząd Spółdzielni z uporem godnym lepszej sprawy odmawia wpisania do aktu notarialnego mieszkania wraz z piwnicą. Dlaczego? Otóż sprawa jest prosta,
chodzi o to, by Zarząd przez cały czas miał kontrolę nad daną klatką mieszkaniową czy całym
blokiem. Gdyby mieszkańcy całej klatki wykupili swe mieszkania, mogliby podziękować Spółdzielni za zarządzanie i założyć ,,wspólnotę”.Amając piwnice można skutecznie uniemożliwić
takie działanie i dalej rządzić, nie liczyć się z kosztami oraz dbałością o mienie spółdzielcze.
Zarząd Sp-ni ma się czego bać, bo „wspólnoty” zarządzają lepiej, tzn. oszczędniej. Wykażę
to na przykładzie mojej córki, która mieszka w Szczecinie i jej budynkiem zarządza ,,Wspólnota”, która powtórnie spisała wszystkie umowy np. za wywóz śmieci, ogrzewanie, sprzątanie
i inne. Doprowadziła do tego, że moja córka za mieszkanie 45 mkw. płaci 140 złotych mniej,
niż płaciła Sp-ni. Np. koszty eksploatacji płaci 50 gr za metr (my 90 gr).
Dam przykład niekompetencji i niegospodarności naszej Sp-ni; otóż blok, w którym
mieści się księgarnia „Współczesna” przy ul. Kościuszki w ostatnim czasie remontowano
(malowanie, remont balkonów). Ściągnięto do tych celów dźwig z Koszalina, zamiast
wynająć go z Zakładu Energetycznego z Łobza. Koszt transportu tego dźwigu to ponad 200
km, łatwo obliczyć. W bloku, w którym mieszkam, a który ocieplano dwa lata temu, balkony
się sypią. To tylko dwa przykłady, można znaleźć więcej, ale nie chcę się złośliwie czepiać.
Nie chcę też zakładać ,,wspólnoty”, chcę jedynie żeby Sp-nia była dobrze zarządzana w
interesie nas wszystkich. Dlatego też jest konieczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Przedstawicieli Członków SM „Jutrzenka”
K. Czmielewski

czego, jeśli takie przestępstwo wykryto, nie złożono doniesienia do właściwych władz. Pani prezes, po kilku minutach przyniosła listy z podpisami,
nie potrafiła jednak wskazać tych sfałszowanych. Dodała, że wie jedynie o
zastrzeżeniach dotyczących nagłówka
na jednej z wielu list. Wyjaśniła także,
że dla niej ta sprawa jest praktycznie zamknięta, gdyż już dawno minął wymagany termin między zbieraniem podpisów a zwołaniem zebrania. Ona nie
może, więc w tej sprawie nic zrobić.
Jeśli zaś chodzi o doniesienie o popełnieniu przestępstwa to okazało się, że
władze spółdzielni z tego zrezygnowały nie chcąc narażać członków spółdzielni lub ich rodzin na przesłuchania
i możliwe tych przesłuchań konsekwencje.
Pani prezes zapytana, jak wyobraża
sobie wyjście z tej sytuacji odpowiedziała, że jeśli Stowarzyszenie Obrony
Prawa Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” ponownie zbierze
wymaganą ilość podpisów, zobowiązuje się w obecności prasy Nadzwyczajne
Walne Zebranie zwołać. Aby uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce poprzednio,
zgodziła się na weryfikację podpisów w
obecności członków stowarzyszenia.
Jeśli wszystko będzie się zgadzać, zostanie zwołane walne. Prezes zgodziła
się na podanie tej informacji w gazecie.

Członkowie stowarzyszenia rozważają taką możliwość. Są jednak poruszeni tym, że publicznie ich oszkalowano, zarzucając dostarczenie sfałszowanych podpisów, czego nikt nie udowodnił. Co więcej, dowiedzieli się ,że nikt im
tego udowadniać nie zamierza. Tak
więc, aby oczyścić swoje dobre imię
powinni chyba złożyć doniesienia sami
na siebie.
Nowa pani prezes mówi o „grubej
kresce” i konieczności kompromisu.
Taki kompromis jest z pewnością potrzebny, pytanie tylko - czy możliwy
bez wyjaśnienia wielu ważnych
spraw. „Gruba kreska” nie załatwi
wszystkiego.
Sylwia Maczan

Henryk Kopczyñski
i Dariusz Braun

II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH

LECH KACZYÑSKI PREZYDENTEM POLSKI
TAK G£OSOW
ANO W POWIECIE:
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Jolanta Wasielewska
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Nauczyciele wyróżnieni

(£OBEZ) Podczas
powiatowego Dnia Edukacji
Narodowej tradycyjnie
nagrody otrzymali
dyrektorzy szkó³ oraz kilku
nauczycieli.
Gośćmi spotkania byli pełniący obowiązki wojewody Jan Sylwestrzak i wicekurator oświaty Grażyna Bychawska
oraz przedstawiciele związków zawodowych, burmistrzowie i wójt gmin powiatu łobeskiego.
Jan Sylwestrzak przywiózł do Łobza

brązowe krzyże zasługi, które wręczył
Jolancie Abramowskiej - nauczycielce
Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w
Łobzie oraz Izabeli Mieczaniec - nauczycielce Szkoły Podstawowej w Starogardzie. Nagrody Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty otrzymały Teresa
Zalewska – nauczycielka Zespołu Szkół
Gimnazjalnych w Łobzie i Jarosław Kajma – nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Łosośnicy.
Uroczystość przerywana była występami młodzieży szkolnej. Wiersze
recytowali Edyta Kowalińska i Hubert
Sola, piosenkę zaśpiewała Paulina Czerniawska.
Nagrody starosty otrzymali: Jolanta

Manowiec – dyrektor Zespołu Szkół w
Łobzie, Henryka Pilecka – Wiśniewska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łobzie, Stanisława Orlińska
- nauczyciel Zespołu Szkół w Łobzie,
Barbara Siedlecka - nauczyciel Zespołu
Szkół w Łobzie, Barbara Król - nauczyciel Zespołu Szkół w Łobzie, Lidia Bielecka Jahnz - nauczyciel Zespołu Szkół w
Resku i Dorota Zając - nauczyciel Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łobzie.
Swoje nagrody przyznali burmistrzowie i wójt.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
nagrodziła Janusza Łukomskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej,
Bogumiłę Marut - dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wojtaszycach, Krzysztofa Motylińskiego - dyrektora Gimnazjum w Dobrej.
Burmistrz Łobza Marek Romejko
nagrodził: Ewę Popławską – dyrektora
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie,
Jolantę Babyszko – dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2, Mariolę Kotowicz –
dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1
im. Krasnala Hałabały w Łobzie i Halinę
Wronę – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Łobzie.
Wójt Józef Wypijewski z Radowa
Małego nagrodził: Danutę BartosikBławzdziewicz – nauczycielkę Zespołu
Szkół Publicznych w Radowie Małym,
Małgorzatę Zasadę – dyrektora Szkoły
Podstawowej w Siedlicach i Tomasza
Radanowicza – nauczyciela Zespołu
Szkół Publicznych w Radowie Małym.

Burmistrz Reska Jan Olszewski nagrodził: Elżbietę Korgul - dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabuniu Wielkim,
Jolantę Sienkiewicz - dyrektora Szkoły
Podstawowej w Łosośnicy, Bożenę Tomecką - dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku, Adama Szatkowskiego dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych
w Resku, Alicję Pawłowską – wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Resku, Wandę Dranczewską – wicedyrektora Gimnazjum w Resku, Izabelę Mieczaniec – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Starogardzie i Barbarę Woszczyńską – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego w Resku.
Burmistrz Stanisław Konarski nagrody wręczył Elżbiecie Gębce – dyrektorowi Gimnazjum w Węgorzynie, Barbarze
Franczuk - dyrektorowi Przedszkola
Publicznego w Węgorzynie, Marii Jędrzejczak – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim oraz Waldemarowi Konefałowi - dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Węgorzynie.
Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Łobzie. Anna Rutkowska, Kacper Rutkowski, Karolina Łukaszewicz, Paulina Czerniawska, Katarzyna Kazienko, Dorota Szyc, Anna
Kędziora, Katarzyna Cymbała i Hubert
Sola zaśpiewali piosenkę do słów ks.
Krzysztofa Pokorskiego “Chwila z
życia szkoły”, a piosenkę “Ale to już
było” przypomniały Daria i Ksenia
Mierzwiak, Paulina Czerniawska, Karolina Szarłan i Joanna Andryszak.
(r)
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Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku realizuje kolejny program

Cieszyæ siê ¿yciem

Czy to wybryk natury, czy złośliwość losu? Ludzie zadają sobie takie
pytania mając świadomość, że są wśród
nich osoby, które nie są w pełni sprawne
intelektualnie, psychicznie, fizycznie
bądź znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej.
My nie zadajemy takich pytań,
ponieważ uważamy, że szukanie na nie
odpowiedzi do niczego nie prowadzi.
Kierujemy się zasadą, że każdy człowiek bez względu na to jaki jest, ma
prawo do godnego życia i ma prawo
cieszyć się życiem.
Dlatego
aktywnie
działamy aby udowodnić, że nie ma ludzi „ lepszych” i „gorszych”.
Służy temu realizacja programów o
charakterze integracyjnym, którą podjęliśmy w 2002 r. Wytyczone cele realizujemy nawet wtedy,
jeśli dysponujemy
szczupłymi środkami finansowymi.
W tym roku uzyskaliśmy aprobatę
i środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na nowy programu „Cieszyć się życiem”, który
obecnie realizujemy. Zasadniczym celem tego programu jest aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym
osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. W naszych działaniach programowych zawarliśmy: podniesienie świadomości
społeczeństwa w zakresie rozwiązywania problemów ludzi z zaburzeniami
psychicznymi, kształtowania wśród
tych osób praw im przysługujących,
pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom w radzeniu sobie z kłopotami dnia codziennego,
wspierania osób i ich rodzin w pokonywaniu trudności związanych z zaburze-

niami psychicznymi, zmiany postawy w stosunku do ludzi z zaburzeniami psychicznymi, stwarzania
możliwości do aktywnego i twórczego życia.
Dlatego wdrażamy obecnie szereg różnego rodzaju działań o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym. Celem
zwiększenia efektywności podjętego programu, rozwijamy coraz szerzej wachlarz pomocy i współpracy
z lokalnymi placówkami społecznymi: z Zespołem Szkół Gimnazjalnych w Resku, z Zespołem Szkół w
Resku, Biblioteką Miejską w Resku,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Resku i
Łosośnicy i Policją w Resku.
W pracowniach terapii zajęciowej,
panie pracujące w ramach Centrum Integracji Społecznej nabywają umiejętności rękodzielniczych, które mogą
okazać się im przydatne w dalszej perspektywie poszukiwania pracy. Na terenie naszej placówki pracują również
osoby skierowane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Łobzie oraz osadzeni z
Zakładu Karnego w Nowogardzie –
Oddział
Zewnętrzny
w
Płotach.
Otwarci jesteśmy również
na partnerskie
kontakty
ze
stroną
niemiecką.
Już
wkrótce prace
plastyczne
mieszkańców
Domu Pomocy
Społecznej w
Resku wystawione będą na tegorocznych targach świątecznych w Straslundzie.
Poza tym pragniemy aby doszło do
szerszej współpracy z sołectwami powiatu łobeskiego. Zwracamy się do nich
z zaproszeniem do nawiązania z nami
partnerskich kontaktów, celem wspólnego działania na rzecz osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej z terenu powiatu
łobeskiego. Wszystkie osoby zainteresowane naszym programem i udziałem
w zajęciach terapeutycznych serdecznie zapraszamy do Domu Pomocy Społecznej w Resku.
DLA WAS OTWARTE SĄ
NASZE PRACOWNIE
TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Pracownicy socjalni chętnie udzielają pomocy w zakresie rozwiązywania
problemów prawnych i bytowych.
Swoje zgłoszenia
kierujcie pod numer
telefonu 3951830 w
godz. od 8:00 do
15:00. Jesteście dla
nas integralnymi,
pełnowartościowymi członkami społeczności lokalnej,
dlatego chcemy, aby
każdy z Was mógł
cieszyć się życiem.
I. Woźniak
DPS - Resko
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II TURA WYBORÓW
PREZYDENCKICH W ZS W RESKU

(RESKO) 18 października 2005r.
odbyła się w naszej szkole, zgodnie z
wcześniej ustalonym harmonogramem
kolejna tura wyborów prezydenckich.
Tak jak poprzednio, pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie, kolejny raz braliśmy
udział w projekcie „Młodzi Głosują”.
Wybory prezydenckie w naszej szkole
miały pełnoprawną formę i oprawę.
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Młodzieżowa Komisja
Wyborcza. Aby oddać głos uczniowie
mogli okazać ważną legitymację
szkolną lub odnaleźć się na liście osób
uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła ok. 60 %.
Przed głosowaniem na lekcjach wiedzy
o społeczeństwie dyskutowaliśmy na
temat organizacji wyborów, zasad głosowania i sytuacji politycznej w naszym kraju. Próbowaliśmy również
odpowiedzieć na pytanie: czy warto
głosować, dlaczego dorośli rezygnują z
udziału w wyborach?
Warto dodać, że naszym uczniom
bardzo spodobała się akcja „Młodzi
głosują”, wszyscy chętnie brali w niej
udział i zapowiedzieli, że będą ją kontynuować przy najbliższych wyborach
samorządowych. Mam nadzieję, że to
zaowocuje w przyszłości, gdy otrzymają prawa wyborcze. Zapewne takie
dyskusje na tematy związane z aktualną sytuacją polityczną jak i uczestnictwo w akcji „Młodzi Głosują” pomoże
młodym ludziom w przyszłości podjąć
świadome decyzje wyborcze, gdy będą
już pełnoletni. A oto wyniki naszego
głosowania:

Wybory prezydenckie (II tura):
Oddanych głosów: 134 (55%)
Głosów ważnych: 124 (92%)
Głosów nieważnych: 10 (7%)
Wyniki głosowania
1. Kaczyński Lech Aleksander 34 (27%)
2. Tusk Donald Franciszek 90 (72%)
Ogromnie dziękuję wszystkim szkolnym organizatorom akcji Młodzi Głosują 2005, a zwłaszcza uczennicom klas
pierwszych LO: Ewelinie Żukowskiej,
Kasi Chałupce, Edycie Gut, Ilonie
Kwiatkowskiej, Małgosi Jaworskiej
oraz Anicie Deuter za zaangażowanie
podczas II tury wyborów. Pozostałym
organizatorom szkolnych wyborów za
poważne podejście do problemu, profesjonalizm, kontakt z CEO oraz za
przesyłanie sprawozdań i zdjęć z akcji.
Cieszę się, że mamy w Polsce tak aktywną młodzież, która z chęcią bierze
udział w inicjatywach obywatelskich.
Mam nadzieję, że spotkamy się przy
okazji następnych wyborów państwowych - wybory samorządowe odbędą
się już za rok, a może wcześniej!
Szkolny koordynator projektu
Agata Popielarz
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Wynajmę lokal w Węgorzynie do
50 mkw. pod działalność gospodarczą. Tel. 0509 712 003.
Działka rolna 3,43 ha, Kosobudy,
klasa III, tel. 0609 311 340, sprzedam.

Kupię garaż blaszany w Gryficach. Tel. 507 199 176.
Sprzedam dom o pow. 300 mkw.
na działce 1200 mkw. Gryfice. Tel.
0607 844 825

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

Korepetycje z historii i WOSU,
przygotowanie do nowej matury,
pisanie prac, tel. 0606 313 508.
Usługowe cięcie drewna, uprawnienia. Tel. 663 593 832.

Sprzedam przyczepę rolniczą i
przyczepę 1-osiową. Tel. 395 19 57.

Sprzedam psy rasy bokser, idealne dla dzieci, odbiór za 6 tygodni.
Tel. 604 435 833.

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

Sprzedam łóżeczko dziecięce,
wózek trzyfunkcyjny, leżaczek, kojec
i ubranka do 6 miesięcy, wszystko w
stanie dobrym. Cena do uzgodnienia. Tel. 609 830 211.

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

Gryfice - lokal usługowo - handlowy sprzedam. Tel. 0607 844 825,
0889 315 656.
Usługi budowlano-remontowe,
budowa domów, tynki, glazura
„KOZŁOWSKI”. Tel. 501 055 337,
507 565 966.

Łosośnica koło Reska - sprzedam M3, 63 mkw., własne co.,
garaż, balkon, działka (5 ar.). Tel.
605 732 274 (Po 18.00)
Sprzedam mieszkanie w Zajezierzu własnościowe - bezczynszowe. Tel. 660 892 421.
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.

Sprzedam szafy antyk 2-drzwiowe do częściowej renowacji. Wiadomość Gryfice. Tel. 387 61 67.

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.

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.
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KULTURA

Legenda „£abuzia”
Kiedy na dobre osiadłem na Pomorzu Zachodnim (1974), ktoś mi mówił,
że jest w Łobzie odkrywca przeszłości słowiańsko-borkowej, jakiś wtajemniczony w legendy i historię ekscentryk-poeta Leon. Nie pamiętam też, kto
mi pokazał literacką wkładkę do “Głosu Szczecińskiego” pt. „Spojrzenia”, a
w niej fragmenty „Łabuzia”. Zapamiętałem różnorodny wiersz, kawałek prozy, wyraziste “ja” poetyckie… I znów na lata legendarny tekst, który nieliczni
czytali w całości, zniknął nam z oczu.
Leon Zdanowicz do Łobza wracał i znów wyjeżdżał. Jego image formował klub „Pigmej”, jakieś kontrowersyjne imprezy i indywidualne
wyczyny, niewyparzony język, ironia, swoisty humor, poetyzowanie. A
on coś studiował, uprawiał samokształcenie, brał szkołę życia, działał w
szeroko pojętej kulturze.
Odkrywał talenty tam, gdzie oficjalna szkoła machnęła ręką, więc lgnęła
do niego młodzież niestandardowa. W „Łabuziu” debiutowała dziewczyna,
co chciała być mechanikiem samochodowym, tynkarz-rockendrollowiec,
twórczyni niezależnej gazetki szkolnej, która niemal ręcznie wydrukowała
cztery numery. Agnieszka Wesołowska dołączyła już jako znana poetkatrzynastolatka.
Do tego potrzebny był Okazjonalnik Literacki „Łabuź”. Chcieć to móc!
„Wygłup odchyłów” - jak żartobliwie mówi Leon - znany bardziej w Polsce
niż w Łobzie - stał się faktem kulturowym!
A „Łabuź”, od którego się wszystko zaczęło, wciąż czekał na wydawcę.
Nie znalazła pieniędzy gmina ani powiat, które oprócz etatowej kultury mają
wspierać kulturę nieetatową.
Ile inicjatyw „Łabuzia” liczą sobie w poczet zasług, choć nie dołożyły
złamanego grosza. I tak dobrze, że łaskawcy nie zakazali działać!
Wreszcie „bezet” z Krakowa przed kilkoma dniami wykonał 30 egzemplarzy bibliofilskich. Jest poemat „Łabuź”! Ze świetną grafiką komputerową,
która też przenosi historyczne zdjęcia Łobza w jakąś sferę poezji.
Na początku rusza Leon-zamiatacz – podmiot liryczny i narrator w tym
wielostylowym utworze: „miotę precz te śmieciury / by czyste były nazajutrz
ulice chodniki i chmury”. Zatrzymuje się, by prozą opowiedzieć o realistycznym mieście Łobez, wyzwoleniu, łabuziu, Borkach, ratuszu i pierwszej historycznej wzmiance.
I dalej drży: Potrzebne mi wasze tak
dajcie mi to do ręki obgadanej piórem
inaczej boję się oddychać…
Łabuź – zieleń błota i miasta pierścień na zawsze się splątały. Nie marzą
mu się „zielone pastwiska”: „Mam swoje miejsce obok Pana / ten barłóg trawy
mokrej rosą”. I rozplątuje pamięć „nawiniętą jak cewka”.
Pióro mi opada bezsilne, bo nie ma sposobu na streszczenie tych strof
skondensowanego języka poezji, którymi Leon rozszyfrowuje święta i codzienność, zdeptywanie ulic i dachów, sny gorączkowe, upływ czasu i biologii, kruszenie się zaprawy w murach.
Leon urodził się na Nowogródczyźnie, ale dzieciństwo przeżył (!) na
Sybirze, a właściwie w północnym Kazachstanie. „Lalek” – maskotka
Sybiraków.
W czterdziestym szóstym kiedyś w czerwcu
wpadłem w krwiobieg miasta nogą (…)
na stacji wojsko, gruzy, pociąg, pociąg
Przywiozłem krowi ogon domu
i połeć słońca Kazachstanu
wileńskie „ł” (…) łopot miasteczka
zaczął porywać mnie od rana
Dalej jest już poetą „w słownym zagubieniu”, „strachów pamiętaniu”. W
„harfie wszechświata” spełnia się nasz los, i plemienny. Na łabuzie wymyślono meliorację, „w Świętoborcu jeszcze jest / odrobina pęcin trochę zadów”, „zbójecka fantazja wilkiem pomyka przez progi skoków”. Już nie żyje
ten, co w poczcie węgierskiej stał na grzbietach galopującej pary koni w
Świętoborcu, ale został w strofie muzycznej, w której nie wstydzi się poeta
staromodnego rymu:
Węgrzy jadą na lancach nogi mają w brzękańcach
brzęczą burki w bedurach fisach molach bemolach
Dalej jakby powściągliwie przemyka jakaś miłość bolesna i znów jest w
krainie poezji klasycznej argonautą, z beztroskimi żeglarzami, co „powolni
wiatrom”. Lecz w finale poematu „śliną chrypią zdania”. Teraz poeta zapętlony w miasto nienawidzi mieściny, jeszcze tyle przed nim, ale “ssał mleczne
imię Ł o b e z”.
Kochajmy poetów! Kochajmy Leona!
L.C.
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Lekkoatletyka

„Stasiaki”
w czołówce województwa
Uczniowie Gimnazjum
w Wêgorzynie bardzo udanie
zaprezentowali powiat
³obeski w Wojewódzkiej
Szkolnej Lidze
Lekkoatletycznej.
Na tartanowym stadionie w Białogardzie, zespół chłopców pod
opieką nauczyciela wychowania fizycznego mgr Andrzeja Stasiaka
zajął III miejsce zdobywając puchar
Szkolnego Związku Sportowego.
Warto zaznaczyć iż do imprezy na
szczeblu powiatów przystąpiło aż
3195 młodych lekkoatletów, startujących w 213 szkolnych reprezentacjach. W finale w Białogardzie na
podium stanęły najlepsze zespoły, w
tym węgorzynianie! Klasyfikacja
końcowa w kategorii dziewcząt: 1.

Gimnazjum Gryfino - 1385 pkt., 2.
Gimnazjum nr 38 Szczecin - 1350 pkt.,
3. Gimnazjum nr 4 Stargard Szcz. 1342 pkt. W kategorii chłopców: 1.
Gimnazjum nr 34 Szczecin - 1377 pkt.,
2. Gimnazjum nr 3 Kołobrzeg, 3. Gimnazjum Węgorzyno - 1281 pkt.
Uzdolniona młodzież szkół węgorzyńskich czyni stałe postępy. Do
serii sukcesów indywidualnych w
biegach przełajowych: (III miejsce w
województwie Dawida Bidnego),
oraz mistrzostwach lekkoatletycznych juniorów i młodziaków (brązowe medale w województwie Stanisława Wilka, Piotra Podlyski i dwukrotnie sztafety 4x100 m), “Stasiaki”
postarali się teraz o zespołowy sukces sportowy. Medalowa ekipa pana
Andrzeja zdobyła łącznie 1281 pkt.
Największy udział w uzyskaniu tak
wysokiej lokaty na szczeblu województwa wnieśli:

sztafeta 4x100 m w składzie: Piotr Podlyska, Damian Waszczyk,
Paweł Rzepka, Mateusz Szpilczyn 47,84 s
– 153 pkt.
Jarek Konieczny oszczep 43,54 m
– 129 pkt.
Paweł Rzepka 100 m 12,16 s
– 116 pkt.
Damian Waszczyk 300 m 40,11 s
– 116 pkt.
Arian Demko oszczep 39,25 m
–111 pkt.
Mateusz Szpilczyn 100 m 12,42 s
–104 pkt.
Kacper Stachniuk 1000 m 2:58,00 s
– 98 pkt.
Andrzej Rudnicki 300 m 41,69 s
– 96 pkt.
Jakub Plesiak 300 m 41,90 s
– 95 pkt.
Damian Szubert 1000 m 3:01,4 s
– 93 pkt.
Piotr Podlyska 100 m 12,81 s
– 90 pkt.
Marek Kuźmiński w dal 5,43 m
– 88 pkt.
Trzecie miejsce wśród wszystkich szkół w gimnazjalnych w Zachodniopomorskiem to bardzo wysokie osiągnięcie. Gratulacje i podziękowania należą się placówce oświatowej z Węgorzyna, sprawnie kierowanej przez dyrektora mgr Elżbietę Gębkę.
Zdzisław Bogdanowicz

Pomóżmy Światowidowi
Jedną z moich pasji jest kibicowanie, tego bakcyla zaszczepił we mnie mój ojciec,
który był jednym z założycieli
pierwszego po wojnie klubu
piłkarskiego w Łobzie-Gwardia. Ojciec zabierał mnie na
wiele meczy i to zarówno w
Łobzie (stare boisko) jak i wyjazdowych gdzie razem z drużyną jeździliśmy na mecze odkrytym ,,Lublinem”. Na moich
oczach tworzył się Światowid, którego jednym z założycieli był bliski mi pan Józef
Wieczorek, z którym do dziś
chodzimy na mecze Światowida. On to i jemu poddani działacze przez wiele lat tworzyli
dobre Imię tego klubu, ja też
przez trzy kadencje byłem
członkiem zarządu Światowida i wiem jaka to jest ciężka
praca społeczna. W mojej ocenie obecny zarząd jest najsłabszym zarządem w całej ponad
40-to letniej historii tego klubu.
Do władzy w klubie dorwali
się ,,Młodzi Gniewni”, którym
wydawało się, że poprowadzą
lepiej klub od ,,starych” działaczy twierdząc, że oprą budowania drużyny tylko na miej-

scowych juniorach. Słowa jednak nie dotrzymano bo trener
sprowadził kilku młodych zawodników z poprzedniego klubu,
którego trenował. Byli to zawodnicy którzy nie mieścili się w składzie drużyny juniorów z Dobrej.
Między bajki można włożyć
twierdzenie, że silna drużynę
można zbudować z samych młodych zawodników. Kto ma jakiekolwiek doświadczenie w pracy
wie, ze najlepsza drużyna to konglomerat rutyny z młodością.
Dotyczy to także Zarządu, w którym obok młodych pełnych energii ludzi, powinno się znaleźć
miejsce dla ludzi doświadczonych
w pracy w klubie znajdujących
zasady funkcjonowania takiego
klubu. Już w pierwszym okresie
działania tego Zarządu po zimowym okresie przygotowawczym
do sezonu kiedy to Światowid w
meczach sparingowych wysoko
przegrywał ze słabszymi rywalami, jeden z zasłużonych zawodników Światowida W. Woźniewicz
napisał do waszej Redakcji co
myśli na temat takiej pracy trenerów i Zarządu Światowida. Odpowiedzią Prezesa Klubu było: ,, poczekajmy dajmy się wykazać tre-

nerowi i drużynie” Też byłem za
tym, ale ile można czekać? Oczywiście p. Wozniewicz miał rację,
klub w beztroski sposób został
zdegradowany do klasy okręgowej, a starzy i wierni kibice kibice
tego klubu, w większości byli zawodnicy i działacze. Za to, że
psioczyli na takie prowadzenie
klubu zostali ukarani, zlikwidowali bilety ulgowe. Efektem jest
teraz na meczach Światowida tylko garstka zagorzałych kibiców.
Jedna z kolejnych moich pasji jest
zbieranie grzybów. Często jeździmy z przyjaciółmi je zbierać.
Oczywiście w trakcie jazdy i
zbierania tematu naszych rozmów jest Światowid. Kiedyś jadąc na grzyby z moim kolegą
szkolnym panem Andrzejem Beliną zapytałem go: Czym dla ciebie
jest Światowid? Odpowiedział:
,,Światowid to całe moje życie”,
tak myśli wielu byłych zawodników i późniejszych działaczy
Światowida. Do nich zaliczam
panów: Stanisława Przybylaka,
Mariana Szyjkę, Zbigniewa Pudełko, Bogdana Osieczkę, wspomnianego Andrzeja Belinę i wielu
innych byłych i zasłużonych piłkarzy Światowida. Trzeba jak

najprędzej, aby oni wrócili do
pracy w Światowidzie, wtedy
może w tym klubie znowu będziemy mogli usłyszeć przez
mikrofon w głośnikach z kim
dziś Światowid gra, kto sędziuje dzisiejszy mecz i składy drużyn z podaniem, że np. z numerem ,,7” w Światowidzie gra
Kamil Zych, bo kibice po tych
rewolucyjnych zmianach nie
znają większości swoich zawodników. Ludzie o których
piszę pomogą Zarządowi zarówno w pracy jak i ściągnięciu
do klubu solidnych sponsorów. Osobnym tematem są
władze miasta, które od ponad
20-tu lat obiecują zbudowanie
zadaszenia trybuny, ale na obietnicach wszystko się kończy. Do
tego tematu powrócę kiedy indziej, teraz najważniejszy Światowid, bo nigdy w historii tego
klubu nie dostawaliśmy batów
tak jak teraz od Węgorzyna,
Reska czy Dobrej. P.S. Część z
tego co piszę jest już nieaktualna, bo drużynę juniorów prowadzi A Belina, a seniorów St.
Przybylak, już są efekty Światowid wygrał 1:0 z wiceliderem tabeli. K. Czmielewski

SPORT

tygodnik łobeski 25.10.2005 r.

Str. 17

Filmowa bramka GwoŸdzia
ORKAN Suchañ – SPARTA Wêgorzyno 1:1 (1:1)
Sparta: Noryca – Tondrik,
Nadkierniczni: Zbigniew, Dariusz,
Andrzej, Artur, Krzysztof (46’
Studnicki – 80’ Andrusieczko),
Nowak, Raj, Kazimierczak,
Gwóźdź oraz Kuffel i Gomulski.
Trener Ryszard Jamroży.
Bramka:
33’
Krzysztof
Gwóźdź.
Sparta nie pojechała do wicelidera bronić własnej bramki. Nastawiła się na walkę o trzy punkty
i wyszedł z tego ładny mecz. Od
początku węgorzynianie prowadzili otwartą grę i tylko niefortunny przypadek sprawił, że w 25
min. piłka odbita od nóg obrońcy
trafiła pod nogi napastnika Orkana,
który wykorzystał szansę i będąc
sam na sam pokonał Norycę.

Na chwilę Sparta dekoncentruje się, dając się zepchnąć do obrony, ale też wybijając piłki spod
własnej bramki liczy na szybki
kontratak. Udaje się. Jedna z takich wybitych piłek trafia do Raja,
który podaje ją do rozpędzonego
Gwoździa. Ten wbiega między
dwóch obrońców i znajduje się na
wprost bramkarza, ale pod ostrym
kątem. Przymierza się do strzału,
ale... staje z piłką i najspokojniej w
świecie lekkim strzałem wrzuca
piłkę nad bramkarzem w samo
okienko po długim rogu. I to komu
– bramkarzowi koledze, z którym
grał kiedyś w Błękitnych. Bramka,
którą powinni zobaczyć wszyscy
adepci piłki nożnej.
Do końca gra jest szybka i
emocjonująca, chociaż nie pada

już więcej bramek i zespoły dzielą
się punktami. Jeszcze w 75 min.
Orkan trafia z wolnego w słupek,
a Sparta odpowiada w 90 min.
strzałem Nowaka w poprzeczkę,
również z wolnego. Remis zadawala obie drużyny, chociaż może
bardziej Spartę, która nie pozwala
uciec wiceliderowi, wywożąc
punkt z jego boiska.
Dobrą passę mają juniorzy,
którzy pokonują Orkana 5:3,
prowadząc do przerwy 4:0. To
kolejny już wygrany mecz tej
młodej rocznikowo drużyny.
Awansują na 5 miejsce w tabeli i
zajmują najwyższą lokatę wśród
juniorskich zespołów naszego
powiatu. Bramki w tym meczu
strzelali: Demko – 2, Szubert,
Pokrywka i Konieczny.
KAR

Pi³karski nokaut
SARMATA Dobra - ISKRA Golczewo 13:0 (5:0)
Sarmata: Zapałowski, Rybczyński, Mioduszewski, Dorsz, K. Sadłowski, Kieruzel, Goszczurny,
Olechnowicz, Pacelt, Kamiński, Padziński oraz Komorowski, Kubacki,
Kruk, Korol, Graczykowski, Jarota,
Szkup. Trener: Tomasz Surma.
Bramki: D. Padziński 5 (21, 22,
23, 31, 53); K. Pacelt (27); K. Kieruzel
3 (50, 64, 68); M. Goszczurny 3 (56,
59, 75); Ł. Olechnowicz (63).
Sobotni mecz Sarmaty z Iskrą Golczewo, biorąc pod uwagę pozycję obu
drużyn w tabeli, zapowiadał się na
łatwe zwycięstwo Sarmaty. I tak się w
rzeczywistości stało. Jednak początek
meczu wcale na to nie wskazywał. To
goście oddali pierwszy strzał na bramkę Sarmaty, natomiast Sarmata oddała
pierwszy strzał na bramkę Iskry dopiero w 15 min. meczu. Wtedy to pod
bramką golczewian zrobił się prawdziwy “kocioł”; Padziński, Dorsz, Kamiński i Pacelt strzelali z najbliższej odległości, lecz piłkę po tych strzałach z
linii bramkowej wybijali na przemian
bramkarz i obrońcy Iskry.
Przełomowym momentem była 21
minuta, kiedy to Damian Padziński w
ciągu niespełna 3 minut zdobył trzy
bramki i w ten sposób odebrał całkowicie chęć do gry piłkarzom z Golczewa. Później już prawie każda akcja
Sarmaty “pachniała” bramką, a w
sumie zawodnicy “Sarmaty” strzelili
ich 13. Do tego należy jeszcze dodać
trzy strzały w słupek, piękny strzał z

woleja Korola, który z najwyższym
trudem na rzut rożny sparował bramkarz Iskry, a także kilka zmarnowanych sytuacji bramkowych. Goście
najlepszą i chyba jedyną sytuację
bramkową zmarnowali w 88 min. meczu, kiedy po strzale zawodnika
Iskry z najbliższej odległości piłka
trafiła w słupek.
Wynik 13:0 jest najwyższą wygraną Sarmaty w historii jego występów w klasie okręgowej. Oczywiście, biorąc pod uwagę słabość
przeciwnika, nie można z tego faktu
popadać w euforię, jednak trzeba

obiektywnie przyznać, że nawet dobrym drużynom nie często zdarza się
wygrać z przeciwnikiem różnicą 13
bramek. Sobotnie zwycięstwo wywindowało Sarmatę na pozycję wicelidera tabeli i jest to od lat najlepsza
pozycja Sarmaty w tej fazie rozgrywek. Do końca rundy jesiennej pozostały jeszcze 3 trudne wyjazdowe
mecze z Promieniem Mosty, Mewą
Resko i Piastem Chociwel oraz jeden
- teoretycznie łatwiejszy - u siebie z
Rybakiem Trzebież, i dopiero one
wykażą, jaka jest aktualna dyspozycja drużyny.

Krystosiak
wraca do bramki
VINETA II Wolin – ŒWIATOWID £obez 0:5 (0:4)
Światowid: Krystosiak – Mosiądz, Urbański, Obolewicz, Kulczyński (Jendrysiak), Śniadek, Pudełko, Samal, Kacprzak, Mielniczek,
Zych oraz Hnat, Tober, Sagan i Łań.
Trener Stanisław Przybylak.
Bramki: Samal – 2, Śniadek – 2 i
Kulczyński.
Mecz rozegrał się właściwie w
pierwszej połowie, w której łobe-

zianie trafili Vinetę 4 razy, w tym
dwie bramki strzelili w ciągu trzech
minut. Przy mokrej nawierzchni boiska spróbowali strzałów z daleka i
piłka wpadała. Kolejny mecz wygrany, i to wysoko, chociaż ze
słabą Vinetą. Dlatego dopiero
mecz z Masovią, która pokonała
Mewę w tym samym stosunku,
będzie potwierdzeniem osiągniętych ostatnio wyników.
(r)

TABELE I WYNIKI
V liga
Polonia Płoty - Dąb Dębno 2:0, Korona Stuchowo - Fagus Kołbacz 1:3, Zorza Dobrzany
- Kłos Pełczyce 2:1, Vineta Wolin - Kluczevia
Stargard 0:1, Sokół Pyrzyce - Stal Szczecin
0:1, Mieszko Mieszkowice - Radovia Radowo Małe 5:0, Hutnik EKO TRAS Szczecin Pomorzanin Nowogard 3:0, Iskra Banie Sparta Gryfice 2:6.
1. Polonia Płoty
28 31-18
2. Sokół Pyrzyce
27 36-13
3. Stal Szczecin
26 27-11
4. Mieszko Mieszkowice
25 28-11
5. Kluczevia Stargard
22 25- 8
6. Zorza Dobrzany
22 22-17
7. Fagus Kołbacz
18 22-25
8. Hutnik EKO TRAS Szczecin 17 14-13
9. Kłos Pełczyce
15 15-15
10. Radovia Radowo Małe
14 20-26
11. Vineta Wolin
13 12-19
12. Dąb Dębno
13 15-15
13. Sparta Gryfice
12 16-24
14. Pomorzanin Nowogard
10 16-40
15. Iskra Banie
9 13-35
16. Korona Stuchowo
3 9-31

Klasa okrêgowa

Piast Chociwel - Rybak Trzebież 7:0, Wicher
Brojce - Promień Mosty 3:3, Sarmata Dobra Iskra Golczewo 13:0, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Świt Szczecin 0:3, Orkan Suchań - Sparta
Węgorzyno 1:1, Masovia Maszewo - Mewa
Resko 5:0, Vineta II Wolin - Światowid Łobez
0:5, Vielgovia Szczecin - KP Police II 1:0.
1. Piast Chociwel
26 32-9
2. Sarmata Dobra
23 36-14
3. Świt Szczecin
22 32-13
4. Orkan Suchań
22 21-13
5. Sparta Węgorzyno
21 14-15
6. Masovia Maszewo
20 24-10
7. Promień Mosty
19 22-19
8. Vielgovia Szczecin
17 20-16
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa
16 12-11
10. KP Police II
16 25-14
11. Mewa Resko
16 20-22
12. Wicher Brojce
15 18-21
13. Światowid Łobez
13 21-26
14. Rybak Trzebież
13 28-39
15. Vineta II Wolin
4 9-36
16. Iskra Golczewo
2 17-73

GRANIE W PLANIE

V liga
29 październik – sobota: 13:00 Kluczevia
Stargard - Sokół Pyrzyce; 15:30 Sparta Gryfice - Korona Stuchowo; 14:00 Radovia Radowo Małe - Hutnik EKO TRAS Szczecin;
14:00 Dąb Dębno - Mieszko Mieszkowice;
14:00 Stal Szczecin - Polonia Płoty.
30 październik – niedziela: 14:00 Kłos
Pełczyce - Vineta Wolin; 15:00 Fagus Kołbacz - Zorza Dobrzany; 15:00 Pomorzanin
Nowogard - Iskra Banie.
Klasa okręgowa
29 październik – sobota: 14:00 Światowid
Łobez - Vielgovia Szczecin; 14:00 Świt
Szczecin - Orkan Suchań;
14:00 Iskra Golczewo - Dąbrovia Stara Dąbrowa; 14:00 Rybak Trzebież - Wicher Brojce; 14:00 Mewa Resko - Piast Chociwel.
30 październik – niedziela: 14:00 KP Police II - Masovia Maszewo; 14:00 Sparta
Węgorzyno - Vineta II Wolin; 14:00 Promień
Mosty - Sarmata Dobra.
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CHAMSKIE ZABAWY W DRODZE DO BRUKSELI

PIJANI STAROSTOWIE
Na zaproszenie europosła Bogusława Liberadzkiego, w poniedziałek rano ze Szczecina do Brukseli wyjechał autokar z samorządowcami, dziennikarzami oraz
trójką uczniów i dwiema nauczycielkami. Licealiści są laureatami
konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Celem podróży, była wizyta w
Parlamencie Europejskim. Kilku ze
starostów, tuż po przekroczeniu
granicy polsko – niemieckiej, rozpoczęło libację alkoholową. Po
dwóch godzinach picia, Henryk
Ćwiacz - starosta policki, Jerzy Jabłoński - starosta goleniowski, Stanisław Cebula - starosta drawski,
oraz starosta świdwiński byli kompletnie pijani. Zaczęli śpiewać piosenki o panienkach lekkich obyczajów. Wulgaryzm i agresja w autokarze rosła wraz z ilością wypijanego alkoholu. Panowie nic nie
robili sobie z obecności w autokarze uczniów i kobiet, grożąc wokół
zwolnieniami z pracy. Ekscesy pijackie starostów zarejestrowały
kamery dziennikarzy biorących
udział w wyprawie do Brukseli.
Zdjęcia z wyjazdu potwierdzają relację naocznych świadków libacji.
Dziennikarze przebywający w autobusie powiadomili o koszmarnej
podróży Bogusława Liberadzkiego, który tak skomentował zachowanie zaproszonych przez siebie
gości: - Nie wiem, co mam powiedzieć, jestem zdruzgotany. Kandydatów na ten wyjazd typował konwent starostów. Najgorsze jest to,
że ja będę się musiał z nimi spotkać doszczętnie pijanymi.
Po co pojechał starosta drawski
Stanisław Cybula do Brukseli, co
zamierzał osiągnąć? Może przysporzyć mieszkańcom naszego powiatu prestiżu, załatwić ważne
kwestie dla Złocieńca, Kalisza Pomorskiego, Starego Worowa,
Drawska Pomorskiego? W jakim
świetle postawił nas, mieszkańców
powiatu drawskiego, i co zamierza
zrobić? Tego nie wiemy. W środę,
19 października, pan starosta Cebula był nieuchwytny dla prasy.
Ale mamy nadzieję, że pojawi się na
piątkowej sesji Rady Powiatu.
O opinię w sprawie pijackich
ekscesów pana starosty zapytaliśmy jego zastępcę Zenona Rychliczka.
- Uważam to za nieprawdopodobne. W związku z tym, że znam
starostę od wielu lat, powtarzam

jeszcze raz, uważam to za nieprawdopodobne.
Przewodniczący Rady Powiatu,
Andrzej Wiśniewski powiedział:
- Jako przełożony starosty,
muszę najpierw spotkać się z nim
i wysłuchać jego wersji zdarzeń.
Wracam aktualnie ze szkolenia w
Szczecinie i od dłuższego czasu
otrzymuję telefony z prasy, radia i
TV z zapytaniami w tej sprawie.
Nie mogę skomentować tego, o
czym mówią media, bez wcześniejszej rozmowy ze starostą, a tym
samym wyrobienia sobie obiektywnej opinii.
TPD poprosił o komentarz radnych powiatowych, Jana Barczaka, Marka Skotnickiego, Janusza
Ziętkiewicza oraz Zofię Uryn.
Jan Barczak: - Moim zdaniem,
jako radnego i mieszkańca powiatu drawskiego, starosta powinien natychmiast podać się do
dymisji i nie robić sobie więcej
wstydu. Jako reprezentant powiatu, naszego społeczeństwa,
zachował się bardzo niegodnie.
Myślę, że wyborcy przy następnych wyborach będą o tym pamiętali. Ja jak bym był na jego miejscu, to dla zachowania swojego
oblicza, żeby jako radny wyjść z
tej sytuacji z twarzą, zrezygnowałbym z funkcji. Są w radzie ludzie, którzy mogą pełnić to stanowisko i robić to godnie. Uważam,
że nawet na najbliższej sesji można zmienić człowieka na tym stanowisku.
Marek Skotnicki : - To, co się
wydarzyło, dyskredytuje tego
pana w pełnieniu jakichkolwiek
funkcji w powiecie.
Janusz Ziętkiewicz: - Na dzień
dzisiejszy mogę powiedzieć, że
człowiek, który się w ten sposób
zachowywał nie powinien pełnić
funkcji starosty. Na temat wydarzeń, o których pisze Kurier, mogę
wypowiedzieć się dopiero po
otrzymaniu konkretnych dowodów.
Zofia Uryn: - Mogę powiedzieć, że znam pana starostę od
wielu lat, nie tylko z pracy w starostwie i nigdy nie zachowywał
się on w sposób naganny. W tym
czasie miałam okazję spotykać się
z panem starostą na różnych imprezach, oficjalnych i nieoficjalnych. Nigdy nie nadużywał alkoholu, nigdy nie był agresywny,
wulgarny, nie używał brzydkich

słów. Jestem oburzona artykułem
w prasie. Uważam, że najlepiej z
oceną i komentarzem poczekać do
powrotu pana starosty.
Burmistrz Miasta i Gminy
Drawsko Pomorskie, Zbigniew
Ptak: - Po doniesieniach prasowych mogę powiedzieć, że jest to
zachowanie karygodne i niedopuszczalne u osób pochodzących
z wyboru, bez względu na to, jakie
były tego intencje. Nic takiego
zachowania nie tłumaczy. Jestem
bardzo zdziwiony i w żaden sposób nie potrafię tego wytłumaczyć, jak można nadużywać alkoholu, gdy reprezentuje się Polskę
i Polaków w Europie. Więc uważam to postępowanie wręcz za
naganne.
Drawszczanie mówią:
Zbigniew Szyszkowski, mieszkaniec Drawska Pom., o zachowaniu naszego starosty: - Jeśli to, co
piszą gazety i od rana mówią w
radio jest prawdą, to po prostu
nasz starosta dał „plamę”. W takiej sytuacji, moim zdaniem, człowiek honoru wiedziałby, co ma
zrobić. A co zrobi pan starosta,
tego nie wiem.
Do redakcji zadzwoniło kilku
mieszkańców naszego powiatu,
oto opinia jednej z naszych rozmówczyń: - Proszę pana, jestem
zbulwersowana wyczynem naszego pana starosty. To, co podają
tytuły prasowe jest dla mnie osobiście wstydem i to z kategorii
tych najbardziej żenujących.
„Starosta pije jak cham”, to pro-

szę pana nie odzwierciedla tej sytuacji, bo nawet największy prostak spod budki z piwem, nie będzie zachowywał się w taki sposób, jak nasz starosta w obecności
kobiet i dzieci jadących tym autokarem. Nie podam swojego nazwiska, bo w tym mieście od razu będę
szykanowana. Ale moje zdanie
potwierdzają wszyscy wokoło.
Powrót z Brukseli, zapowiadany na dzień dzisiejszy, tj. 19 października w godzinach południowych, został przełożony o 12 godzin. Nie trudno domyślić się powodu. W sytuacji, gdy z wyjazdu
służbowego wraca się w godzinach
nocnych, po północy, kolejny dzień
jest dniem wolnym od pracy. Zapewne, panowie uważają, że… „noc
przyniesie wytchnienie”.
Od redakcji.
Kodeks etyczny dziennikarzy
zabrania wyjazdów na koszt polityków, urzędów, czy firm. Wspomaganie dziennikarzy w jakiejkolwiek formie gratyfikacji od w/w
dotacjami, sponsoringiem itp.
łamie podstawowe wartości niezależnej pracy. Dlatego też nasze
informacje przekazujemy nie z relacji bezpośredniej, będąc świadkami libacji, ale dzięki uprzejmości
trzeźwych uczestników wyjazdu i
na podstawie informacji zamieszczonych w Kurierze Szczecińskim,
Głosie Szczecińskim i Gazecie
Wyborczej.
Mariusz Nagórski - Tygodnik
Pojezierza Drawskiego
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NAPROMILOWANI

NACI¥GN¥£ NA ZAGRANICÊ
(POWIAT) W marcu 2005 r. Arkadiusz K. (zam. K., gm. Kołobrzeg) pobrał pieniądze w zamian
za załatwienie pracy za granicą, z
czego do chwili obecnej nie wywiązał się. Straty w kwocie 800 zł na
szkodę Artura K. (zam. D., pow.
łobeski).

NACI¥GN¥£ NA ALLEGRO
(ŁOBEZ) 2.09.2005 r. w
Łobzie, nieustalony sprawca doprowadził do niekorzystnego
rozporządzeniem mieniem w ten
sposób, że oferując do sprzedaży
poprzez internetowy serwis aukcyjny Allegro telefon komórkowy marki Nokia, otrzymał pieniądze w kwocie 590 złotych na
wskazane konto i do chwili obecnej nie wywiązał się z umowy
czym działał na szkodę Jarosława
T. (zam. Ł., pow. łobeski).

OKRAD£ WARSZTAT
(ŁOBEZ) W okresie od 10 do
11.10.2005 r. w Łobzie, przy ul. Węgorzyńskiej, z nie zamkniętego
warsztatu nieznany sprawca dokonał kradzieży 3 szlifierek kątowych
marki Bosch, 2 wiertarek (w tym 1
marki Bosch, 2 bez nazwy), spawarki
transformatorowej. Straty w kwocie 2.000 zł na szkodę Marcina T.
(zam. Ł., pow. łobeski).

ALE COFKA
(ŁOBEZ) 17.10.2005 r. około
godz. 15:45 w Łobzie na ul. Bema,
Tomasz F. (zam. Ł., gm. Łobez) kierujący samochodem Seat Ibiza, podczas manewru cofania nie zachował
należytej ostrożności, wskutek czego uderzył w prawidłowo jadący
samochód Fiat Ulysse. Uszkodzeniu uległy pojazdy.

WYSTRZELONY Z £UKU
(PRUSINOWO) 17.10.2005r. o
godz. 14.00. w Prusinowie gm.
Łobez, nieustalona osoba kierując
samochodem m-ki Opel Vectra, na
łuku drogi z nieustalonych przyczyn, uderzyła bokiem samochodu
w mur budynku gospodarczego,
powodując uszkodzenie samochodu.

DZIK NA DRODZE
(DOBRA) 17.10.2005r. o godz.
19.10. na drodze Anielino-Wojtaszyce, gm. Dobra, Adam P. zam. N.,
gm. Nowogard, kierując samochodem Peugot, uderzył w dzika, który
wybiegł z pobocza pod kierowany
przez w/w samochód, powodując
jego uszkodzenie.

DO ZAKAZU BÊDZIE NAKAZ?
(ŁOBEZ) 18. 10. 2005 r. o godz.
13.00 w Łobzie, na ul. Spokojnej,
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Ryszard W. lat 49 (zam. Ł., gm.
Łobez), kierował samochodem
osobowym marki Opel Kadett, tym
samym naruszył zakaz prowadzenia
pojazdów wydany na okres 12 miesięcy przez Sąd Rejonowy w
Łobzie.

WANDAL
(ŁOBEZ) 18. 10. 2005r. około
godz. 19. 00 w Łobzie przy ul. Kolejowej w oknie budynku dworca PKP
Jacek D. zam. L., gm. Łobez, umyślnie butelką uderzył w szybę powodując jej wybicie, wartości do 250
złotych na szkodę PKP.

KUCHARZE
(WOŁKOWO) W okresie pomiędzy dniem 4.10.2005 r. a dniem
18.10.2005 r. w Wołkowie, nieznani
sprawcy po uprzednim wyłamaniu
drzwi wejściowych weszli do wnętrza mieszkania, skąd zabrali w celu
przywłaszczenia kuchenkę metalową, o wartości 100,00 złotych,
czym działali na szkodę Romana K.
(zam. Ł., pow. łobeski).

ZNIEWA¯Y£ POLICJANTÓW
(ŁOBEZ) 18. 10. 2005r. ambulatorium Pogotowia Ratunkowego w
Łobzie, przy ul. Waryńskiego, w
obecności lekarza dyżurnego Piotr
L. lat 23 (zam. D., gm. Dobra) wypowiadał słowa wulgarne i obelżywe w
stosunku do policjantów Rewiru
Dzielnicowych w Dobrej.

ZAJECHA£
(ŁOBEZ)19.10.2005r. o godz.
08.30. w Łobzie na ul. Konopnickiej,
Jerzy W. zam. G., gm. Węgorzyno
kierując samochodem Fiat, wykonując nie sygnalizowany manewr skrętu w lewo, zajechał drogę wykonującemu manewr wyprzedzania Edwardowi P. zam. Ł., pow. łobeski, kierującemu samochodem Mercedes,
powodując uszkodzenia obu samochodów.

ALE COFKA II
(ŁOBEZ) 20.10.2005 r. około
godz. 12.40, na parkingu przy sklepie Netto w Łobzie, przy ul. Obr.
Stalingradu, Anna W. (zam. D.,
gm. Łobez) kierująca samochodem osobowym Opel Astra, cofając z miejsca parkingowego uderzyła w przechodzącą Bożenę Ż.
(zam. Ł., pow. Łobeski), która
przewróciła się na ziemię, w wyniku czego doznała ogólnych potłuczeń ciała, została przewieziona
do Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom.

CZY TAM ZOSTA£ JESZCZE
JAKIŒ DRUT?
(WIEWIECKO) W nocy z 19 na
20.10.2005 r. w rejonie Wiewiecka
nieznany sprawca, po uprzednim
wycięciu zabrał w celu przywłaszczenia 5 odcinków o łącznej długości
500 metrów drutu miedzianego o
wadze 30 kg, wartości 540 złotych, z
napowietrznej linii telefonicznej.
Działał na szkodę Zakładu Linii Telekomunikacyjnych PKP.

Z£OMIARZ
(REKOWO) W okresie 20/
21.10.2005 r. w Rekowie, na terenie
gospodarstwa rolnego, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży metalowej pokrywy studni. Straty w kwocie
300 zł na szkodę Grażyny H.

UKRADLI BUTLE Z GAZEM
(RESKO) W nocy 21/22. 10.
2005r. w godz. 20.30- 6.55 w Resku,
przy ul. Chopina, na terenie stacji
paliw „Styga” nieustalony sprawca,
po uprzednim przecięciu kłódek
drzwi wejściowe do trzech kontenerów wolnostojących skąd zabrał w
celu przywłaszczenia 58 butli gazowych propan – butanu, z czego 40
napełnionych oraz 18 pustych. Straty ogólnej wartości 7.000 złotych na
szkodę PRO Gaz Koszalin.

OKRAD£ MALUSZKA
(DOBRA) W nocy 21/22.10.2005
r. w godz. 22.00 - 10.00 w Dobrej, na
parkingu przy ul. Piłsudskiego, nieznany sprawca, po uprzednim wypchnięciu trójkątnej szyby w lewych
drzwiach samochodu osobowego
Fiat 126p, z wnętrza zabrał w celu
przywłaszczenia radioodtwarzacz
Safari II, oraz z wnętrza bagażnika
zabrał akumulator 12V i koło zapasowe. Straty ogólnej wartości 188 złotych na szkodę Bogusława B.

ZAWIEDZIONY
(WINNIKI) W okresie od
21.10.2005r. godz. 18.00 do
22.10.2005r. godz. 14.30, w Winnikach, gm. Węgorzyno nieznany
sprawca usiłował dokonać kradzieży z włamaniem poprzez wyłamanie
drzwi wejściowych. Zamierzonego
celu nie osiągnął z uwagi na spłoszenie w wyniku załączenia się alarmu
włamaniowego. Sprawca działał na
szkodę Andrzeja K. zam. Niemcy.

GÓRAL W PRUSINOWIE
(PRUSINOWO) W okresie od
22.10.2005r. godz. 22:00 do
23.10.2005r. godz. 10:00 w Prusino-

(SIENNO DOLNE) 17.10.2005r. o
godz. 18.30. w Sielnie Dolnym, Jan C.
lat 53 (zam. D., gm. Radowo Małe), kierował ciągnikiem rolniczym Klaas, będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 2,34 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WĘGORZYNO) 18.10.2005 roku o
godz. 15.20 w Węgorzynie, na ul. Runowskiej, Jerzy G. (zam. P., gm. Łobez)
kierował sam. osob. Fiat będąc w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu 1,95
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 19.10.2005r. o godz.
08.45. w Resku na ul. Jedności Narodowej, Władysław W. lat 58 (zam. P., gm.
Resko) kierował rowerem będą w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu 2,59
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(UNIEMIE) 20. 10. 2005r. około
godz. 17. 00 w Uniemiu Krzysztof K. lat
28 (zam. U. gm. Świerzno, czasowo
Unimie pow. łobeski) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości
0,62 w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 23.10.2005 roku o godz.
00.30 w Łobzie, na ul. Niepodległości,
Kamil R. kierował rowerem będąc w
stanie nietrzeźwości odpowiadającemu
0,64 mg/ L alkoholu w wydychanym powietrzu.
(SIEDLICE) 23.10.2005 roku o
godz. 1.35 w Siedlicach, Błażej P. kierował sam. osob. m-ki Opel Astra będąc
w stanie po spożyciu alkoholu odpowiadającemu 0,16 mg/ L alkoholu w wydychanym powietrzu.

wie nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru typu górskiego marki
Victus Rapid. Straty w kwocie 200 zł
na szkodę Marcina W.

SKLEPOWIEC
(ŁOBEZ) 23.10.2005r. około
godz. 10:28 w Łobzie, w sklepie Biedronka, Krzysztof B. dokonał kradzieży produktów spożywczych
wartości 7.85 zł, czym działa na szkodę w/w sklepu.

POZBAWILI KO£PAKÓW
(ŁOBEZ) W okresie od
22.10.2005r. godz. 20:00 do
23.10.2005r. godz. 9:00 w Łobzie,
przy ul. Orzeszkowej, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży 4 szt.
kołpaków z samochodu Peugeot
106. Straty w kwocie poniżej 250 zł na
szkodę Marioli J.

AUTEM W STODO£Ê
(SIEDLICE) 23.10.2005r. około
godz. 1:40 w Siedlicach kierujący
samochodem osobowym Opel
Astra nie dostosował prędkości do
panujących warunków na drodze,
wpadł w poślizg i uderzył w stodołę.
Pasażerowie ani kierujący nie odnieśli obrażeń ciała. Uszkodzeniu uległ
pojazd.
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tygodnik łobeski 25.10.2005 r.

HUMOR TYGODNIA
Jasiu do mamy: - Mamusiu, robisz kolację ?
- Tak, ale będzie szybciej jeśli mi ktoś pomoże.
- Aż tak bardzo głodny nie jestem...
U dentysty w fotelu siedzi przerażony mężczyzna: - Panie doktorze, czy na pewno potrafi pan
bezboleśnie wyrwać zęba? - Różnie z tym bywa...
Tydzień temu podczas wyrywania zwichnąłem sobie rękę.
Mąż rano patrzy w lustro i mówi do żony: - Co
sobie pomyślałaś jak przyszedłem wczoraj pijany z
tym sińcem pod okiem? - Jak przyszedłeś to go jeszcze nie miałeś...

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
kiego”
„Tygodnik
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 41 brzmiało:
„Człowiek słucha mózgiem a nie uszami”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Janina Rachwał (Łobez), Joanna Syjczak (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Cecylia Dzwonnik (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Joanna Syjczak z Łobza. Gratulujemy.
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