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15 KANDYDATÓW
NA RADNYCH

W NUMERZE:
DOBRA
- Pijany
kierowca
wióz³
dzieci
do szko³y
CZYTAJ - str. 3

(£OBEZ) W pi¹tek min¹³ termin
rejestrowania kandydatów na
radnych w wyborach
uzupe³niaj¹cych do rady
miejskiej w £obzie. O dwa
mandaty bêdzie ubiegaæ siê
15 kandydatów.
W poniedzia³ek komisja
wyborcza przydzieli³a numery
dla list wyborczych (na
zdjêciu).
czytaj str. 9
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Obiecanki
cacanki,
a droga
zamkniêta
CZYTAJ - str. 8
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Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Zaduszki w Klubie Nauczyciela w Łobzie. Kilkanaście
osób. Wspomnienie o Jerzym
Giedroycu i Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Padają daty,
informacje z biografii, cytaty z
książek. Prowadzący naprzeciw słuchaczy. W pewnym momencie Lidzia czyta fragment
“Dziennika pisanego nocą”, w
którym Herling tłumaczy, jak
doszło do rozejścia się dróg z
Giedroycem. Rzecz banalna,
wręcz małostkowa, ale jakże
wiele mówiąca. Giedroyc odmawia Herlingowi opublikowania w “Kulturze”, którą razem
zakładali i redagowali przez kilkadziesiąt lat, artykułu, w którym krytycznie wypowiada się o
rządzie Tadeusza Mazowieckiego i polityce grubej kreski.
Jest przeciwko porozumieniu z
komunistami. Ma za sobą pobyt
w łagrze. Wie, kim oni są i czego
można się po nich spodziewać.
Zwraca się do redaktora Jerzego Turowicza z Tygodnika Powszechnego. Ten też odmawia
publikacji. Bez problemu uzyskuje zgodę redakcji “Rzeczpospolitej”, dzięki czemu większe
grono może zapoznać się z jego
twórczością.
Spór o publikację wydaje się
banalny w czasach “gazetowych”, gdy redakcje nagminnie odmawiają sprostowań i
wzbraniają się przed polemikami. Spór okazuje się dotykać
kwestii fundamentalnych, gdy
weźmiemy pod uwagę, że autorów łączy wieloletnia praca
na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Poróżnia
rozumienie, czym jest niepodległość, wolność i demokracja.
Upraszczając, można by
stwierdzić, że odmawiając publikacji innych poglądów już na
starcie wolnej Polski Giedroyc
i Turowicz sami się tymi decyzjami zdyskwalifikowali. Razem z Herlingiem walczyli o
wolność, ale gdy nastała, oka-
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Co nam zostawili pisarze
zało się, że dla Herlinga poglądów w wolnej Polsce miejsca
nie ma. A jak nie ma, to nie
zaistniała demokracja, o jaką
walczyli. O jaką przynajmniej
walczył Gustaw Herling-Grudziński. Turowicz i Giedroyc
okazali się zarażeni wirusem
systemu, z którym walczyli.
Szybko zajęli jego miejsce, stając się cenzorami i wyznaczając polityczne mody, określając
granice poprawnego myślenia.
Ale to nie było już w Polsce
czymś wyjątkowym. Podobnie
zachowywali się niedawni opozycjoniści. Pęknięcie nastąpiło
i jedni stali się władzą, inni znowu opozycją. Ujawniony spór
okazał się sporem o kształt
przyszłej demokracji, jaka ma
zapanować w kraju. O jej rozumienie. Czy ma być wolnym
rynkiem idei, debaty, gdzie jej
cechą zasadniczą jest nieustający spór pomiędzy zwolennikami różnych koncepcji urządzania państwa, a gazety w tym pomagają, czy też demokracja to
rządy autorytarne różnych grup
interesów, które dorwą się do
władzy w przekonaniu, że mają
absolutną rację i innych racji w
imię “dobra społecznego” (spokoju, stabilności itd.) dopuszczać nie należy. Bo jak się dopuści, to tę demokrację zepsują.
Jak dzisiaj wiemy, zwyciężyła ta
druga opcja, a jak widać duży
udział w tym zwycięstwie miały
postawy Turowicza i Giedroyca. Według nich Grudziński

swoimi poglądami mógł demokrację psuć, więc należało go
wykluczyć. Jako, że w demokracji działać nie da się już za
pomocą nagiej siły, pozostają
miękkie, ale nadal skuteczne
środki perswazji, wykluczania,
lansowania i przemilczania.
Spór jaki zaistniał pomiędzy
Giedroycem a HerlingiemGrudzińskim był więc sporem
zasadniczym, o najwyższe
wartości w demokracji, o jej
kształt. Znowu więc nastąpił
powrót do sytuacji sprzed politycznego przełomu. Znowu
musiał zawiązać się szeroki
obóz opozycji, by walczyć o
możliwość uprawiania publicznej debaty, przekonywania innych, pozyskiwania ich poparcia. Jednak by to rozumieć,
potrzebna jest wiedza na temat
sporów, jakie toczą się na rynku idei. Zwolennicy demokracji
ograniczonej, monologizującej,
chcąc zamknąć usta różnym
oszołomom i zapobiec artykułowaniu różnych racji ośmieszyli samą istotę tej demokracji
– spór, nazywając go kłótnią, co
oczywiście ma negatywne skojarzenia. Wystarczy krzyknąć,
że się kłócą i już nikt nie słucha
o co, a raczej o co się spierają,
jakie przedstawiają argumenty,
bo wiadomo, że kłócić się mogą
tylko o pieniądze i władzę
(oczywiście również w opinii
publicznej mocno zdeprecjonowanej, a więc z natury rzeczy
podejrzanej). Tym sposobem

pozbawiono demokrację jej
motoru, zasadniczej cechy systemowej – możliwości uprawiania publicznych debat i sporów. Do wielu nie docierają
więc inne argumenty i idee. Powoli rodzi się świat homogeniczny kulturowo i myślowo.
Gustaw Herling-Grudziński
przeżył już podobną utopię i
wie, czym jest człowiek i system. Jego doświadczenie wydaje się bardziej realne od nowych lub nie wygasłych jeszcze utopii, które wciąż nas nie
opuszczają.

Przepraszam
Pana Jana
Piotrowskiego
za zajœcie w dniu
28.05.2005 r.
Andrzej Zapa³a
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Pijany
kierowca
wióz³
dzieci
do szko³y
(DOBRA) Gdy policjanci
zatrzymali w Dobrej autobus
wioz¹cy dzieci do szko³y,
okaza³o siê, ¿e jego
kierowca ma 0,9 promila
alkoholu w wydychanym
powietrzu.
O pijanych kierowcach autobusów szkolnych media donosiły wielokrotnie. Okazuje się, że nie do
wszystkich to dociera lub niewiele
sobie robią z takich ostrzeżeń. Gdy
tydzień temu, w środę, policjanci
skontrolowali autobus wiozący
dzieci do szkoły w Dobrej, okazało
się, że jego kierowca, 43-letni Bogdan R. znajduje się pod wpływem
alkoholu. Autobus zatrzymano o
godz. 7.40 na ul. Strażackiej. Pierwszy pomiar wykazał mniejsze stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugi, zrobiony po kwadransie,
wykazał 0,9 promila, a więc stężenie
rosło. Wynikało z tego, że Bogdan R.
musiał spożywać alkohol niedługo
przed wyjazdem w trasę. Przewoził
20 dzieci. Jak powiedziała nam burmistrz Barbara Wilczek, kierowca nie
był pracownikiem urzędu. Autobus
należał do firmy Tadex z Chociwla,
która uzupełnia przewozy szkolne w
gminie. Kierowca będzie odpowiadał przed sądem za jazdę w stanie
nietrzeźwym, za co grozi kara nawet
do 2 lat pozbawienia wolności. KAR

WYDARZENIA

Pierwsza wizyta pos³a
w £obzie
(ŁOBEZ) 24 października, na
zaproszenie Koła Platformy Obywatelskiej, w Łobzie gościła posłanka tej partii Magdalena Kochan z Goleniowa.
Było to pierwsze, terenowe spotkanie posłanki. Omówiła ona aktualną sytuację polityczną w toczących się rokowaniach pomiędzy PiS
i PO w Warszawie. Trudności i wątpliwości jest wiele, ale przeważa chyba chęć utworzenia koalicji w celu
rządzenia Polską. Wszyscy posłowie PO zdają sobie sprawę z różnych
zagrożeń z tym związanych, lecz
przeważa pogląd o odpowiedzialności za państwo, nawet kosztem utraty jakiejś części możliwości realizacji
programu PO w przyszłym rządzie.
Oczywiście są też głosy, aby do ko-

alicji nie wchodzić i władze krajowe
PO mają ciężki „orzech do zgryzienia”. W trakcie dyskusji omówiono
poglądy na temat przyczyn porażki
Donalda Tuska w wyborach prezydenckich, rozmawiano o służbie
zdrowia, podziale środków unijnych
w województwie, zasadach przyszłej
współpracy pomiędzy Kołem PO w
Łobzie a posłanką. Złożyła ona deklarację bycia w powiecie łobeskim
na każde zaproszenie i pełną współpracę. Jej pierwszym, priorytetowym zadaniem, jakie sobie postawiła w parlamencie, jest zabieganie o
utworzenie Jednomandatowych
Okręgów Wyborczych.
Na podst. informacji Zarządu
Koła Platformy Obywatelskiej w
Łobzie.
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W £obzie maj¹ powstaæ dwa
kolejne supermarkety. Czy
uwa¿a Pani\ Pan, ¿e to dobrze?

Elwira Stawska
- Myślę, ze drobni przedsiębiorcy stracą i zlikwidują część miejsc
pracy, przybędzie nam kolejnych
bezrobotnych, to jest oczywiste.
Jeśli chodzi o plusy to na pewno
bonusy, niesamowite konkurencyjne wyprzedaże i promocje. Dla klienta może to być korzystne, ale dla naszych sklepikarzy i lokalnych przedsiębiorców będzie to dramat i dla ich
rodzin również.

POCI¥GNÊLI
HELMUTOWI BMW
(STARA DOBRZYCA) W
nocy z 29 na 30.10.2005r. w godz.
23.00 - 6.15, z terenu posesji
ośrodka wypoczynkowego Oaza
w Starej Dobrzycy nieznany

sprawca z terenu hotelu zabrał w
celu przywłaszczenia samochód
terenowy BMW wartości 300.000
zł na szkodę Helmuta G. (obywatela Niemiec).

Daniela Witkowska
- Słyszałam już o tych planach,
nie wiem czy jest to aktualne. Wydaje mi się, że to dobrze, bo powinno
być dużo taniej, niż w tych małych
sklepach. Na zakupach w supermarketach można trochę zaoszczędzić.
Uważam wiec, że takie sklepy są u
nas potrzebne. Teraz w Łobzie są
dwa takie sklepy, a jak będzie ich
więcej, to będzie większa konkurencja i ceny powinny być niższe.

Pan Zdzis³aw
- Uważam, że jak na takie małe miasteczko to za dużo. I tak mamy bardzo duże bezrobocie, a kolejne supermarkety jeszcze je zwiększą, bo
małe sklepiki poupadają. Te dwa,
które mamy, w zupełności wystarczają. Słyszałem, że będą dwie „Biedronki” i jeszcze jeden nowy sklep i
to jest za dużo.

Z ¯YCIA POWIATU
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Szkolenia dla niepe³nosprawnych
W £obzie maj¹ powstaæ dwa
kolejne supermarkety. Czy
uwa¿a Pani\ Pan, ¿e to dobrze?

(POWIAT) Rada Powiatu pod
koniec września przesunęła środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pożyczek na
szkolenia.
Rada Powiatu w formie uchwały
określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Radni uznali,
że konieczność zmiany jest wynikiem większego zainteresowania
osób niepełnosprawnych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
niż uzyskiwaniem pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota 25 000 złotych, jaką
dysponuje Powiatowy Urząd Pracy

na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej, może zostać przeznaczona na szkolenia kilkunastu
osób, natomiast z pożyczek mogłyby skorzystać zaledwie dwie osoby. Radni wzięli pod uwagę, iż
szkolenia zdecydowanie podnoszą szanse na znalezienie pracy
przez osoby niepełnosprawne i na
ten cel przesunęli środki.
(r)

Emeryci na 102
Ma³gorzata Bargiel
- Myślę, że w takich sklepach ludzie znajdą pracę i to będzie pozytywne, ale co zrobią te sklepy, które
teraz są – będzie klapa. Tak jak z
aptekami, jest ich tyle, że jedna lub
dwie będą musiały upaść. Gdyby
jeszcze w tych sklepach pracę znaleźli miejscowi, ale czy nie przywiozą
swoich pracowników? Mogą przywieźć swoich i wtedy będzie zupełnie źle, sklepiki drobne zbankrutują
i bezrobocie będzie jeszcze większe.

Teresa Zienkiewicz
- Wydaje mi się, że takie przedsięwzięcia mają dwie strony medalu.
Jedna z nich jest taka, że to dobrze iż
powstaje duży sklep, bo jest większa
możliwość wyboru, zrobienia spokojnie zakupów. Druga strona medalu
jest niestety taka, że małe sklepiki
tracą na tym, a często w tych małych
sklepach pracuje jedyny żywiciel rodziny. Są więc argumenty za i przeciw.

Pani Gra¿yna

- Jeśli miało by się to wiązać z powstaniem 100 nowych miejsc pracy,
to niech powstają, ale tak się raczej
nie stanie. Uważam, że jest to pomysł bezsensowny. Ja wolę kupować w takich małych sklepach,
gdzie czuję się o wiele swobodniej
i mam świadomość, że nie bogacę
kogoś z zagranicy. Pieniądze wydane tam przeze mnie zostaną prawdopodobnie w naszym mieście.

(£OBEZ) W ostatni¹ œrodê
w £obeskim Domu Kultury
spotkali siê nasi emeryci,
renciœci i inwalidzi.
Uroczystoœæ ta przebiega³a
pod has³em „Œwiatowy Dzieñ
Seniora”. Patrz¹c na tych
bawi¹cych siê œwietnie
starszych ludzi mo¿na œmia³o
powiedzieæ, ¿e mo¿emy siê
od nich wiele nauczyæ,
przede wszystkim pogody
ducha, a na pewno poczucia
humoru.

Na spotkanie przybyło ponad stu
członków łobeskiego i węgorzyńskiego koła PZERiI, a także zaproszeni goście. Wśród nich można było
zobaczyć starostę Halinę Szymańską, burmistrzów Łobza Marka
Romejkę i Ryszarda Solę oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Łobzie Andrzeja Zdzieszyńskiego.
Wszystkich gości przywitała serdecznie, tak jak czyni to już od wielu
lat, pani Teresa Zienkiewicz. Jej słowa wzruszające i ciepłe sprawiły, że
łza zakręciła się w niejednym oku.
Później było już tylko weselej. Na estradę wszedł niezawodny chór „Uśmiech”, który odśpiewał kilka znanych piosenek, ale

także wiele nowych szlagierów.
Kolejnym punktem programu
było wręczenie 80 – latkom nagród.
Otrzymali je: Anna Gacka, Aniela
Poczykowska, Jan Strzelecki, Władysław Saczyński, Stanisława Magalan. Szanownym solenizantom
zapśpiewano chóralne STO LAT.
Pani Anna Gacka odebrała też nagrodę za 25-letni staż w PZERiI.
Następnie na scenie królowała
podwórkowa kapela z Łobeskiego
Domu Kultury, a przy ich muzyce
zebrani nie dość, że śpiewali, to jeszcze tańczyli i to z wielką werwą.
Wszystkim naszym seniorom życzymy, aby mieli jej jak najwięcej na kolejne długie lata.
Sylwia Maczan
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INFORMACJE - REKLAMA

Podwyżki podatków wstrzymane
(£OBEZ) Na œrodowej sesji radni
mieli podj¹æ uchwa³ê dotycz¹c¹
ustalenia stawek podatku
od nieruchomoœci. Do takich
ustaleñ (czytaj podwy¿ek)
na razie nie dosz³o.
Przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kobia³ka ostrzega³a przed
niekorzystnym bilansem
podatkowym na rok 2006.
Już na komisjach, temat proponowanych przez władze miejskie
podwyżek wzbudził dyskusje. Zaproponowane stawki miały być w
2006 roku wyższe średnio o 2% w
stosunku do stawek z 2005 roku.
W trakcie dyskusji na sesji radni
Bogdan Górecki i Leszek Gajda zaproponowali pozostawienie części
stawek podatkowych na niezmienionym poziomie.
Skarbnik Piotr Szymczak przypominał radnym, że niektóre stawki nie
są podwyższane od dwóch lat, cho-

dziło tu o podatek od garaży, wolno
stojących komórek i szopek. W tej
chwili podatek od 1 mkw. tych zabudowań wynosi 5.02 złotych. Proponowano podwyżkę o 8 groszy, do
5.10 za metr.
Przewodnicząca Kobiałka mówiła: – Wielu naszych podatników z terenów wiejskich, właścicieli nieruchomości rolnych, nie będzie obciążona wzrostem podatku w tym roku,
gdyż GUS ustalił niską cenę żyta, a
jest ona podstawą do naliczania podatku rolnego. W sytuacji naszej
gminy zaskutkuje to obniżeniem
tych właśnie podatków. Tak naprawdę bilans podatkowy dla gminy na
rok 2006 będzie niekorzystny, bo
tych podatników jest wielu, a podatek zostanie w znacznym stopniu
obniżony. Do tej pory podstawa
podatku wynosiła 32,20 zł, w tej
chwili schodzimy na 27,88.
Leszek Gajda pytał o możliwość
zróżnicowania stawek dla poszczególnych podmiotów, na przykład
supermarketów.
Ewa Wójcik, prawnik urzędu
odpowiadała, że taka możliwość istnieje, trzeba jednak podmioty określić rodzajowo. Kazimierz Chojnacki

dopytywał, czy może to być zróżnicowanie ze względu na zajmowaną
powierzchnię handlową.
Radni zgłosili jeszcze kilka podobnych pytań i wątpliwości, wobec czego postanowiono debatę
podatkową przełożyć na dalszy
termin i omówić to na sesji nadzwyczajnej.
Sylwia Maczan
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OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 28.10.2005 r.

Z ¯YCIA POWIATU
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Pieskie życie – ciąg dalszy

 - „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. Tel. 397-41-04.
 - „Rivaal” w Łobzie zatrudni lakiernika. Tel. 3976-221.
 - SZOZ “Praxis” w Nowogardzie
zatrudni pielęgniarkę. Tel. 39-20787.
 - Piekarnia W. Wasilewski w Węgorzynie zatrudni kierowcę kat. B, robotnika gospodarczego przy krojeniu pieczywa. 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.
431-68-50,601-781-875.
 - 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.
 - Gospodarstwo Rolne w Łęcznie
zatrudni pracownika do pracy przy
koniach (umiejętność jazdy konnej).
Tel. 609-542-393.
 - Firma Usługowo – Handlowa
TRRREK w Nowogardzie zatrudni
elektryka przemysłowego, sprzedawcę. Tel. 39-23-887.
 - P.P.U.H “Jamex” w Węgorzynie
zatrudni betoniarza, operatora koparki zwałowarki. Tel. 397-19-51.
 - Euro-Transporter w Gryficach
zatrudni kierowcę kat. C+E. Tel. 38425-27.
 - Punkt Pocztowy w Łobzie zatrudni listonosza. Tel.3974600.

(ŁOBEZ) Temat wyłapywania beznienia z psem naprawdę agresywnym
pańskich psów powrócił na środowej
bądź z psem chorym nieuleczalnie. Częsesji Rady Miejskiej w Łobzie. W związsto ludzie porzucają takie zwierzęta, bo
ku z wieloma wątpliwościami i pytaniaich nie stać na leczenie.
mi, które zgłosili na komisjach radni i
Problem, z jakim borykają się
mieszkańcy, na sesję został zaproszony
wszystkie schroniska to przepełnienie.
szef schroniska dla zwierząt w BiałogarWyjściem z sytuacji są akcje adopcyjne:
dzie – pan Jerzy Harłacz. Opowiedział
każdy chętny może zgłosić się do schrozebranym jak wygląda w praktyce wyniska i po uiszczeniu drobnej opłaty
łapywanie psów oraz funkcjonowanie
wziąć zwierzaka do domu. –
schroniska. Odpowiedział także na barW naszym schronisku nie ma
dzo wiele pytań, a odpowiedzi na tyle
przepełnienia, a dlaczego?
zadowoliły radnych, że jednogłośnie
Już mówię - w ubiegłym roku
przyjęli uchwałę dotyczącą „zasad i waschroniska w Koszalinie i w
runków wyłapywania bezdom|Kołobrzegi w sumie oddały
nych zwierząt oraz rozstrzy46 psów do adopcji,
gania o dalszym postępowamy w Białogardzie
niu z tymi zwierzętami”.
oddaliśmy 204.
Spore
wątpliwości
W tym roku
wzbudziła kwota 500 złojaoddałem174
tych, którą poniesie gmina
i te psy do
za złapanie jednego bez- Jerzy Har³acz
nas nie wradomnego psa i przyjęcie go
cają. Na to
do schroniska. Pan Harłacz ze stowarzyszenia „Animals” wszystko
tłumaczył:
mam doku– Po psa trzeba dojementację i
chać, nie zawsze zwierzę zostanie złapazdjęcia piesków i można to sprawdzić.
ne za pierwszym razem, niejednokrotnie
Jeśli zostanie złapany pies, który ma
trzeba też użyć środków usypiających,
właściciela, ten będzie mógł go odebrać
gdy pies jest bardzo agresywny. Dochoze schroniska w terminie 14 dni, oczywidzi do tego późniejsze utrzymanie psa w
ście po wpłaceniu 500 złotych. Sołtysi
schronisku, sterylizację, kastrację,
pytali, co stanie się z psami, po które nikt
szczepienia wszelkiego rodzaju, odrobasię nie zgłosi.
czenie i odpchlenie. Sporo kosztuje także
– Te pieski idą do adopcji, nie mają
leczenie psów, które trafiają do nas często
zalegać jak towar na półkach w magazyw bardzo złym stanie. Więc nie mówcie
nie, one mają znaleźć nowych właściciepaństwo, że 500 złotych to drogo, bo gdyli. Schronisko nie jest rozwiązaniem
byście chcieli oddać psa do schroniska w
samo w sobie, tak jak domy dziecka rówStargardzie Szczecińskim, to musielibynież nie są rozwiązaniem. – odpowiadał
ście go tam sami zawieźć i zapłacić 1800
pan Harłacz.
złotych rocznie na jego utrzymanie.
Sytuację na pewno poprawiłoby
Odniósł się także do problemu usywprowadzenie ewidencji psów, a kolejpiania zwierząt w schroniskach na manym krokiem musi być ich znakowanie.
sową skalę. – Słyszałem, że macie pańRadny Zbigniew Pudełko dopytystwo obawy dotyczące eutanazji zwiewał, jaka ilość zwierząt jest dokładnie
rząt i nie ukrywam, że w wielu schroniusypiana w schronisku, w przeliczeniu
skach źle się dzieje, ale nie we wszystna 100 osobników.
kich, a na pewno nie w moim. Jeśli docho- Na 300 sztuk, w ciągu roku poddadzi do uśpienia zwierzęcia, to tylko w
nych eutanazji było 9%, czyli 27 psów
dwóch przypadkach, jeśli mamy do czy– mówił Jerzy Harłacz. Potwierdził tak-

że, że w wielu schroniskach dzieje się źle
– są takie, w których usypia się nawet 90
% psów.
Sylwia Maczan pytała, czy przeznaczenie przez gminę 10 tysięcy złotych, czyli środków na złapanie około 20
psów wystarczy na rozwiązanie tego
problemu oraz jakie opłaty trzeba ponieść, aby adoptować psa ze schroniska
w Białogardzie.
- U nas biorąc psa płaci się jedynie za
szczepienie 20 złotych i nie zawsze ją
biorę, bo jak widzę, że ktoś chciałby
wziąć pieska, a nie ma nawet tych 20
złotych, to psa wydaję. Jeśli chodzi o to,
czy pieniędzy wystarczy na wyłapanie
psów bezpańskich, to myślę, że tak, jeśli
nastawimy się przede wszystkim na
wyłapanie psów agresywnych. Jeśli zaś
chodzi o psy wałęsające się, to trzeba
ustalić właściciela i chętnie w takiej sytuacji pomogę, a zapewniam państwa, że
mam w tym względzie spore doświadczenie. W przypadku ustalenia właściciela powinno się karać go mandatem i to
bezwzględnie, i nie ma go co pouczać, bo
to nic nie daje. Po prostu –żadnej tolerancji dla ludzi, którzy notorycznie łamią
przepisy. – tłumaczył pan Harłacz.
W naszej gminie jak dotąd nie doszło
do żadnych groźnych zdarzeń z udziałem psów, ale każdy, kto widzi te psie
kohorty przemierzające miasto i okolice
musi przyznać, że jest to chyba cud. Jak
podkreślił pan Jerzy Harłacz, za taką
sytuację odpowiadają ludzie, bo na 100
wałęsających się psów, 99 ma lub miało
właściciela. Władze miasta i radni wprowadzając tę uchwałę dali dobry początek, powinni teraz „pójść za ciosem” i
wprowadzić uchwałę o znakowaniu
zwierząt w naszej gminie. Także Straż
Miejska, tak skuteczna, jeśli chodzi o
wypisywanie mandatów ( 200 % normy), powinna wykazać się większą
skutecznością w ściganiu bezmyślnych właścicieli czworonogów. Jeśli
wszystko to uda się wprowadzić w
życie, to wszyscy poczujemy się bezpieczniejsi.
Sylwia Maczan
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Dołożyli na zajęcia
pozalekcyjne
(POWIAT) W po³owie paŸdziernika specjalna komisja w starostwie
zatwierdzi³a liczbê godzin i iloœæ pieniêdzy, jakie starostwo
przeznaczy w tym roku szkolnym na zajêcia pozalekcyjne
w szko³ach ponadgimnazjalnych.
Wpłynęło 36 programów: 21 z Zespołu Szkół w Łobzie i 15 z Zespołu Szkół
w Resku. Komisja zatwierdziła 31 programów: 17 dla szkoły w Łobzie i 14 dla
szkoły w Resku. Zarząd Powiatu Łobeskiego zaakceptował te propozycje,
na ich realizację przeznaczając 10 383 zł dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
w Łobzie oraz 9188 zł dla Zespołu Szkół w Resku.
Komisja zastrzegła, że zajęcia sportowe powinny odbywać się maksymalnie 2 razy w tygodniu po 2 godziny oraz to, że autorzy programów z dziedzin:
chemia, fizyka, biologia, ekologia, powinni większy nacisk położyć na doświadczenie i praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności. Tak więc w
tych szkołach będą następujące zajęcia pozalekcyjne, z których mogą skorzystać wszyscy uczniowie:
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie:
1. Koło z języka polskiego - Dorota Kotwicka - 52 godz.
2. Zajęcia uzupełniające przygotowanie uczniów
do egzaminu maturalnego (geografia) - Mirosław Rabiński - 92 godz.
3. Zajęcia dodatkowe z fizyki dla klasy III - Urszula Regulska - 30 godz.
4. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminów
potwierdzających umiejętności językowe (certyfikaty)
- Małgorzata Wojciechowska - 30 godz.
5. Program zajęć dodatkowych z matematyki - zajęcia wyrównawcze
- Mirosława Parzygnat - 30 godz.
6. Koło języka angielskiego - Justyna Madej - 40 godz.
7. Koło biologiczne dla uczniów klas III - Jolanta Abramowska - 66 godz.
8. Zajęcia pozalekcyjne z chemii - Joanna Krzywańska - 40 godz.
9. Towaroznawstwo artykułów żywnościowych i nieżywnościowych,
II klasa ZSZ - Barbara Siedlecka - 40 godz.
10. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego - Barbara Solska - Nazarek - 40 godz.
11. Koło historyczne - Warsztat pracy historyka - Zbigniew Szymanek - 42 godz.
12. Zajęcia dodatkowe z matematyki „Matematyka bez tajemnic” - Mirosława
Parzygnat - 60 godz.
13. Koło biologiczne dla uczniów słabych - Wiesława Wyszyńska - 45 godz.
14. Sekcja piłki siatkowej dziewcząt - Ewa Łukasik - 70 godz.
15. Sekcja piłki siatkowej chłopców - Marcin Ćwikła - 120 godz.
16. Zajęcia z piłki koszykowej dziewcząt - Mariusz Włodarz -120 godz.
17. Zespół wokalno - instrumentalny - Bożena Kordyl - 74 godz.
Zespół Szkół w Resku:
1. Koło matematyczne - Sławomir Brzozowski - 50 godz.
2. Zajęcia informatyczne: administrator, prowadzący koło informatyczne Sławomir Brzozowski - 50 godz.
3. Oswajanie z maturą - Maria Korczyńska - 90 godz.
4. Koło języka niemieckiego - Regina Sztuba - 60 godz.
5. Koło matematyczne - Małgorzata Biały - 60 godz.
6. „I want to learn more” - koło z języka angielskiego
- Marian Bartkowiak - 62 godz.
7. Dbałość o środowisko misją każdego z nas - Klaudia Michalska - 30 godz.
8. Z chemią na ty - Kazimierz Pasternacki - 60 godz.
9. Edukacja obywatelska i prawna - Agata Popielarz – 40 godz.
10. Koło historyczne - Agata Popielarz - 20 godz.
11. Praca z uczniem słabym z matematyki - Sławomir Brzozowski - 50 godz.
12. Przeczytać - zrozumieć - napisać - Maria Korczyńska - 30 godz.
13. Program edukacyjny dla uczniów z trudnościami w nauce
języka polskiego - Lidia Bielecka-Jahnz - 80 godz.
14. Koło żywego słowa - Lidia Bielecka-Jahnz - 55 godz.
15. Zajęcia piłki siatkowej dziewcząt - Jan Michalczyszyn - 120 godz.
Komisja obradowała w składzie: Wiesław Bernacki - wicestarosta (przew. komisji), Teresa Łań - dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Maria
Sękowska - członek Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Powiatu, Waldemar
Konefał - członek Zarządu Powiatu, Małgorzata Biały - wz. dyrektor Zespołu
Szkół w Resku i Jolanta Manowiec - dyr. Zespołu Szkół w Łobzie.
KAR

Zareklamuj siê
tel. 0504 042 532
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A jednak siê krêci!

Takiej lekcji fizyki jeszcze nie było...
Szymek Deuter z klasy III e
jeszcze nie wierzy, ¿e ta pi³ka nie upadnie

Grupa 45 uczniów z trzecich
klas Gimnazjum w Resku 27
paŸdziernika 2005 roku
wyjecha³a do Szczecina, aby
przekonaæ siê i doœwiadczyæ
dowodu ruchu obrotowego
naszej kuli Ziemskiej.
Na wieży Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie działa od niedawna jedyne w województwie zachodniopomorskim wahadło Foucaulta.
Uczniowie w spektakularny, bezpośredni sposób doświadczyli ruchu
wirowego Ziemi. Wahadło to ma długość 28,5 metra, masa obciążnika
wynosi 70 kilogramów, a okres drgań

Wahad³o Foucaulta na wie¿y Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie - Iwona Señko
z klasy III e sprawdza swoj¹ moc...

wynosi 10 sekund. Niesamowite
wrażenie pogłębiło wejście na wieżę
i podziwianie panoramy Szczecina.
To nie koniec z doświadczeniami
fizycznymi w tym dniu gdyż zwiedziliśmy wystawę zatytułowaną EUREKA – cuda nauki i techniki. Wystawa ta mieści się w byłym Domu
Marynarza w Szczecinie. Każdy
mógł sam wykonać eksperymenty
fizyczne a wyniki niektórych z nich
były wielkim zaskoczeniem. Chłop-

£ukasz Burzyñski z klasy III b
szuka œrodkowego punktu na kiju

ców bardzo ciekawiły zadania logiczne np. wieża Hanoi. Zobaczyliśmy wiele interesujących zjawisk:
niekończący się tunel, widma gazów
szlachetnych, wahadło matematyczne, równię pochyłą, bęben akustyczny i wiele atrakcyjnych doświadczeń z fizyki.
To niezapomniana lekcja, która
na długo zostanie w pamięci
uczniów. Fizyka uczy myślenia
problemowego i zajmuje się bada-

niem zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie, więc takie
spotkanie z tą nauką pozostawi
wiele wrażeń i przyczyni się do
myślenia nad rozwiązaniem tego,
co zobaczyliśmy. Może w grupie
Gimnazjalistów z Reska w przyszłości będzie sławny naukowiec –
fizyk?
Organizator wycieczki Bożena
Sobolewska - nauczyciel z Gimnazjum w Resku.

Nawet Blechacz by nie wygra³ takiego Chopina

Obiecanki cacanki,
a droga zamkniêta
(ŁOBEZ) Wiceburmistrz Ryszard Sola kilkakrotnie zapewniał, że
ulica Chopina zostanie ponownie
otwarta dla ruchu. Jednak mimo
upływu czasu i wielu interwencji,
wciąż obracamy się w sferze tak
zwanych obiecanek cacanek.
Nasze władze są „mistrzami” w podejmowaniu pochopnych i nieprzemyślanych decyzji. W ich realizowaniu są
niestrudzeni i niestety skuteczni, ku
utrapieniu mieszkańców. Sprawy wyglądają gorzej, kiedy okazuje się, że z
pewnych decyzji trzeba się wycofać.
Kłopoty z tym związane piętrzą się
przed włodarzami naszego miasta w zastraszającym tempie, a z ich wypowiedzi wynika, że w ich obliczu są zupełnie
bezradni. I nikt nie powinien mieć do
nich pretensji, bo przecież chcieli dobrze. Podobnie było z ulicą Chopina,
zamkniętą prawie rok temu. Jak pisaliśmy w ostatnim numerze, pojawiło się
jednak światełko w tunelu. Ryszard
Sola zapowiedział, że „Biedronka” zadeklarowała, że dołoży do remontu ulicy Chopina 150 tysięcy złotych, co by
usprawniło ruch do tego sklepu, a resztę
ma dać gmina. Na sesji miał zostać

przedstawiony szacunkowy kosztorys tych prac. Propozycja ta wydawała
się bardzo korzystna. Dopiero na sesji
okazało się dla kogo.
- „Biedronka” zgłosiła się do gminy
z propozycją, że jest skłonna dofinansować budowę ulicy Chopina
w kwocie 150 tysięcy brutto.
Jeżeli będzie taka wola rady i
gmina dołoży się do
tego, ta firma da
te 150 tysięcy.
W e d ł u g
wstępnego
kosztorysu,
który sporządziliśmy, na budowę tej
ulicy, to sama jezdnia kosztowałaby
360 tysięcy plus odcinek nawierzchni przy samej
„Biedronce”, to kolejne 52 tysiące, więc
w sumie 410 tysięcy, ale bez chodników. Chodniki wycenione są na 80 tysięcy. Jeżeli „Biedronka” da 150 tysięcy, pozostałą kwotę musi gmina dołożyć. Jest to kosztorys inwestorski. –
mówił na sesji inspektor do spraw dróg
Marian Kozioryński.
Jeśli więc radni zdecydują się na ten

plan, to za „jedyne” 260 tysięcy, być
może, w bliżej nieokreślonej przyszłości mieszkańcy będą znów mogli jeździć po Chopina, bo zapewne stanie się
to warunkiem jej ponownego
otwarcia. A wszystko to z troski
o wygodę i bezpiec z e ń s t w o
mieszkańców, a
nie o prywatę, o
czym powinniśmy być święcie przekonani.
O tym, czy te
pieniądze zostaną
zaplanowane w budżecie na
przyszły rok
zdecydują radni.
W kolejce „stoi”
kilka innych ulic,
których mieszkańcy od lat czekają na
remont lub budowę. A swoją drogą władze obiecywały, że bez względu na to,
czy znajdą się pieniądze, droga ta dla
mieszkańców osiedla Orzeszkowej
zostanie „odblokowana”. Obiecanki
cacanki... Finalistą tegorocznego
Konkursu Chopinowskiego został
Rafał Blechacz. Obawiamy się jednak,
że w Łobzie nawet Blechacz by nie
wygrał takiego Chopina.
Sylwia Maczan
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Wybory uzupe³niaj¹ce do rady miejskiej w £obzie
(£OBEZ) W pi¹tek min¹³ termin
rejestrowania kandydatów na radnych
w wyborach uzupe³niaj¹cych do rady
miejskiej w £obzie. O dwa mandaty
bêdzie ubiegaæ siê 15 kandydatów.
W poniedzia³ek komisja wyborcza
przydzieli³a numery dla list wyborczych.

Kandydaci zarejestrowani

Wybory uzupełniające odbędą się po tym, jak dwóch
radnych złożyło mandaty. Mieszkańcy do piątku mieli czas na zgłaszanie swoich kandydatur. W wyznaczonym terminie komitety wyborców zgłosiły 15
kandydatów, załączając listy poparcia z minimum 25 podpisami mieszkańców.
Wybory odbędą się w dwóch okręgach, nr 1 i nr 3. Pierwszy obejmuje zachodnią część
miasta, między szkołami nr 1 i 2 oraz osiedle Książąt Pomorskich. Drugi – osiedle Hanki
Sawickiej i ulice do gimnazjum. Trzy komitety zgłosiły kandydatów w obu okręgach: KWW
Szansa dla Młodych (Sebastian Tomczak i Maciej Dąbal), KWW Samorządu Gminnego w
Łobzie (Andrzej Adamów i Włodzimierz Buczkowski) oraz KWW Młodzi dla Łobza (Bogusław Zienkiewicz i Dorota Tokarska). Ci ostatni są członkami łobeskiego Koła Platformy
Obywatelskiej. W okręgu nr 1 o mandat będzie starać się 9 kandydatów: Marek Krzywański, Sylwia Maczan, Krystyna Bogucka, Krzysztof Roszak, Teresa Witczak, Stanisława
Szydłowska, Maciej Dąbal, Bogusław Zienkiewicz i Andrzej Adamów.
W okręgu nr 3 kandyduje 6 osób: Stanisława Podyma, Henryk Stankiewicz, Włodzimierz Musielewicz, Sebastian Tomczak, Włodzimierz Buczkowski i Dorota
Tokarska. Wybory odbędą się 27 listopada.
KAR

Zaduszki
w Klubie Nauczyciela
(£OBEZ) Tegoroczne zaduszki
w Klubie Nauczyciela
poœwiêcone by³y dwóm
postaciom i milionom
Polaków poleg³ych na
wschodzie, na Syberii.
Wspominaj¹c Jerzego
Giedroyca i Gustawa
Herlinga-Grudziñskiego
nieuchronnie wspominano
ofiary komunizmu.
Na ścianach sali Klubu Nauczyciela w ŁDK wiszą portrety twórców
paryskiej “Kultury” - Jerzego Giedroyca i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wycinki prasowe, sporo
wydawnictw. Palą się świece. Ludwik Cwynar przypomina sylwetkę
Herlinga-Grudzińskiego, czyta fragment “Innego świata”, odsyłający
do syberyjskich łagrów. Henryk
Musiał dopowiada innym fragmentem, literacką analizą rozpadu człowieczeństwa w warunkach Gułagu,
ciągnie temat, przypominając miliony ofiar komunizmu.
Po wojnie obaj pisarze i publicyści zabiegają o wolną Polskę. Gdy w
1989 roku ta wolność przychodzi, ich
drogi się rozchodzą. Fragment opisujący przyczyny tego rozstania z
“Dziennika pisanego nocą” czyta
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Lidia Lalak-Szawiel. Giedroyc opowie się za Kwaśniewskim i Millerem
przeciwko Wałęsie, Herling, po odrzuceniu jego politycznych analiz
przez Giedroyca i Tygodnik Powszechny zaczyna publikować w
“Rzeczpospolitej”. Przez kilkadziesiąt lat łączyła ich przeszłość, podzieliła przyszłość; Polska wolna,
ale jaka? – pytali i dawali różne odpowiedzi.
Czy wspomnienia mają być “pomnikowe”, czy należy odczytywać
przesłania, jakie nam twórcy zostawiają, nawet jeżeli idą one w poprzek dotychczasowych przyjaźni
i biografii obu pisarzy? Zabrakło
czasu, by o tym porozmawiać. A

przecież pisarz umiera, gdy o nim
zapominamy lub gdy zamieniamy
go w pomnik. Żyje, gdy żyją w nas
jego przesłania, jego wątpliwości,
rozterki i spory, jakie toczył, ale i
racje, którymi się z nami dzieli poprzez czas. Zza grobu. Tkając niewidzialną nić łączącą pokolenia w
odwiecznym sporze o prawdę, dobro i piękno. W tej konstelacji zabrakło głosu Zbigniewa Herberta,
jakże bliskiego Herlingowi w strofie “ocalałeś nie po to aby żyć /
masz mało czasu trzeba dać świadectwo”. Świadectwo zostało dane.
Nam pozostaje je odczytywać. Tu i
teraz. I dawać świadectwo. Zawsze
jest mało czasu.
KAR

Sztandar
dla SP 1
(ŁOBEZ) Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie
będzie miała nowy sztandar. Jego uroczyste wprowadzenie do szkoły nastąpi w przyszłą środę, 9 listopada. Uroczystość rozpocznie msza św. w kościele o godz. 9.45, a po niej, o godz.
11.00 odbędzie się apel, zwiedzanie
okolicznościowej wystawy i wprowadzenie sztandaru.
KAR
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.
Zakład krawiecki Łobez ul. Ogrodowa 4c/6, w godz. 11.00-19.00.
Tel. 397 31 44.
Usługi transportowe, profesjonalne przeprowadzki. Tel.
0604 516 451

Korepetycje z historii i WOSU,
przygotowanie do nowej matury,
pisanie prac, tel. 0606 313 508.
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
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

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

Szukam garażu do wynajęcia
na Osiedlu XXX-lecia. Kontakt
384 5024.
Kupię garaż blaszany w Gryficach. Tel. 507 199 176.
Sprzedam dom o pow. 300 mkw.
na działce 1200 mkw. Gryfice. Tel.
0607 844 825.
Gryfice - lokal usługowo - handlowy sprzedam. Tel. 0607 844 825,
0889 315 656.

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 spokojnego 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)
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 BMW 520i rok, 1989
stan super, Ford Scorpio 1991 stan
super i inne samochody. Ceny okazyjne od 3000 zł. Tel. 397 23 49 lub
600 523 783.

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

Sprzedam przyczepę rolniczą i
przyczepę 1-osiową. Tel. 395 19 57.
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, zabezpieczenie antykradzieżowe - odcięcie
zapłonu, stan idealny, bez rdzy, zielomy metalik, przebieg orginalny
144.000 km, cena do uzgodnienia.
Tel. 0605 522 340.

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

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.
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Zmiany bud¿etowe

(£OBEZ) £obeskim radnym
uda³o siê w tym roku
zaoszczêdziæ kilka tysiêcy
z³otych, g³ównie na dietach.
Pieni¹dze te postanowiono
przeznaczyæ na
dofinansowanie £DK i SP1.

W Szkole Podstawowej nr1 odbędzie się wkrótce uroczystość
przekazania sztandaru szkolnego.
Radni postanowili dołożyć do tego
przedsięwzięcia 1500 złotych.
- Uroczystość wręczenia sztandaru odbędzie się 9 listopada. Ten
sztandar, który mamy obecnie
ufundowano 30 lat temu, w 1975
roku, a od 20 lat jest on nieaktualny. Od tylu lat nasza szkoła nie jest
już szkołą zbiorczą, a taki napis
widnieje na sztandarze. Niestety,
do tej pory nie mieliśmy pieniędzy
na nowy sztandar. W tym roku
udało się nam przy pomocy wielu

osób ten zamiar zrealizować. Jeśli
chodzi o całkowity koszt imprezy,
to szacujemy, że wyniesie około 6
tysięcy złotych. Dzięki pomocy
Rady Rodziców i przewodniczącej
Rady Miejskiej większość tych
środków udało się nam już zebrać.
– mówił dyrektor szkoły Tadeusz
Sikora.
Cena samego sztandaru to 3650
złotych, a udało się zebrać około 5
tysięcy. Radni przekazali na sztandar, ze swoich pieniędzy, ponad
600 złotych.
Kolejne dwa tysiące złotych postanowiono przeznaczyć, na dofinansowanie miesięcznika „Wiadomości Łobeskie”, którego wydawcą jest Łobeski Dom Kultury.
- Trwał bój o utrzymanie tej gazety, mamy jeszcze propozycje i
uwagi, co do strony merytorycznej, jednak konsekwentnie chcemy pomóc i dlatego proponujemy
dofinansowanie kwotą 2 tysiące
złotych, po to, żeby utrzymać mie-

OdpowiedŸ na artyku³
„Czego boi siê Zarz¹d S.M. „Jutrzenka”?”
Chciałabym odnieść się do artykułu Pana K. Czmielewskiego zamieszczonego w ostatnim numerze
„Tygodnika Łobeskiego” zatytułowanego „Czego boi się Zarząd S.M.
„Jutrzenka”?
Otóż Szanowny Panie, nie wiem,
dlaczego rozpowszechnia Pan tak
bardzo mijające się z prawdą poglądy.
Populizm był i jest łatwym środkiem
zwrócenia na siebie uwagi, zapewne
jest tak i tym razem. Nie rozumie Pan,
na czym polega wyodrębnienie własności albo celowo wprowadza w
błąd czytelników. Spróbuję to Panu
wyjaśnić. W sytuacji, gdy piwnice
zostały zakwalifikowane do części
wspólnych nieruchomości po wyodrębnieniu 100% lokali mieszkalnych,
piwnice staną się w 100% własnością
właścicieli, tak samo jak 100% dachu,
100% klatki schodowej, 100% ścian
zewnętrznych, 100% działki gruntu
i 100% innych części wspólnych.
Spółdzielnia będzie miała wówczas
0% udziału, czyli nic. Wynika z tego,
że teza stawiana przez Pana, iż Spółdzielnia będzie miała nadal kontrolę
nad blokiem jest absolutnie nieprawdziwa. Wspólnotę można powołać
wcześniej zgodnie z ustawą Prawo
Spółdzielcze. Można wynająć profesjonalnego zarządcę, któremu za zarząd trzeba zapłacić 0-40-0,90 zł za
1 mkw. powierzchni użytkowej. Są
to koszty obsługi księgowej oraz realizowania uchwał podjętych przez
właścicieli. Oprócz tego trzeba również zapłacić koszty eksploatacyjne
(te koszty, to drobne remonty, ubezpieczenie nieruchomości, koszty
ustawowych przeglądów, prąd na
części wspólnej, różnice w zużyciu

wody pomiędzy licznikiem na wejściu do budynku a sumą liczników domowych, podatek od nieruchomości,
wywóz nieczystości stałych, opłaty
abonamentowe). Proszę mi wierzyć
(mam tu konkretne doświadczenie),
łatwiej wynegocjować niższe stawki
dla dużej Spółdzielni, niż dla pojedynczej wspólnoty. Proszę jeszcze rozpatrzyć kwestie remontów i policzyć,
po ilu latach wspólnota może ocieplić
budynek, wyremontować klatkę
schodową itp. Może warto otworzyć
oczy i popatrzeć na wspólnoty w
Łobzie (gdyby miał Pan kłopoty z
przykładami chętnie służę pomocą).
Zdarza się dość często, że we Wspólnocie nie można zrobić nic, bo np.
płacą 2 osoby i o remontach można zapomnieć. Ale Pan oczywiście wie lepiej, bo tak jest w Szczecinie. Córka
prawdopodobnie mieszka w nowych
zasobach, gdzie wszyscy współwłaściciele mają pracę i płacą terminowo.
Zarzut o wynajętym z Koszalina
dźwigu jest również nieprawdziwy.
Co prawda miało to miejsce jeszcze
zanim zostałam prezesem, ale wiem,
że koszt wynajęcia dźwigu z Koszalina był niższy, niż wynajęcie podnośnika od Zakładu Energetycznego,
dodatkowo w ramach dobrej współpracy firma, która wypożyczyła
dźwig, wykonała bezpłatnie usługę
mycia elewacji budynku.
Przepraszam, jeżeli zbyt mocno
„atakuje” Pana wypowiedź, ale nie
mogę pozwolić na beztroskie rozpowszechnianie nieprawdziwych opinii dotyczących kierowanej przeze
mnie Spółdzielni.
Prezes S.M. „Jutrzenka”
J. Wasielewska

sięcznik. Mamy także oczekiwania
i nadzieje, że będzie to gazeta coraz
lepsza. - mówiła Elżbieta Kobiałka.
- Czy są przewidywane jakieś
działania mające na celu zmianę
kosztów, zmianę formuły, poprawę
atrakcyjności? Co można zrobić,
żeby sprzedać tę gazetę w większej
ilości? - pytał radny Leszek Gajda.
Na te pytania nie uzyskał odpowiedzi, gdyż dyrektor ŁDK Dariusz
Ledzion był w tym momencie nieobecny, a obecna na sesji Milena
Poczykowska - redaktor gazety,
nie została przez nikogo poinformowana, że sprawa ta będzie na
sesji omawiana.
- Powinniśmy mówić o „Wiadomościach Łobeskich” jako o informatorze samorządowym. Więcej
informacji z życia i pracy urzędu,
więcej informacji z prac rady, komisji, problematyki, jaką się zajmujemy na co dzień, więcej szczegółowych relacji z obrad. – dodała przewodnicząca rady.
Tak więc najpierw radni dla gazety, potem gazeta radnym. Radni
propozycje przesunięć w budżecie przyjęli.
Sylwia Maczan

Str. 11

Z ¯YCIA POWIATU

Str. 12

Lekcja historii szkoły na
cmentarzu reskowskim
„Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą,
pozostają po nich buty i telefon głuchy...”
ks. Jan Twardowski
Uczniowie uczestnicy lekcji historii na cmentarzu w Resku

(RESKO) 25 X 2005 roku grupa 24
uczniów z Gimnazjum w Resku wraz z
opiekunem Samorządu Uczniowskiego
pania Bożeną Sobolewską uczciła pamięć byłych pracowników szkoły.
Chętni uczniowie spotkali się po
lekcjach przed budynkiem szkoły
przynosząc znicze oraz grabki. Po
przejściu na cmentarz wspólnie uporządkowaliśmy groby byłych pracowników szkoły i zapaliliśmy znicze.
Aktywność uczniów była bardzo duża,
chętnie sprzątali i słuchali o nauczycielach i pracownikach obsługi którzy już
odeszli z tego świata. Dzięki “Biuletynowi 60-lecia szkolnictwa podstawowego w Resku lata 1945-2005” ucznio-

wie mogli na miejscu wziąć udział w
lekcji historii nie tylko szkoły ale i naszego pięknego miasteczka Reska. Wiele informacji było nie pełnych a ponieważ zbliża się miesiąc listopad w którym szczególnie wspominamy tych,
którzy odeszli uczniowie postanowili,
że dowiedzą się od bliskich i rodzin
umarłych o ich pracy w szkole.
Takie spotkanie w tym szczególnym miejscu jakim jest cmentarz na
pewno na długo pozostanie w pamięci
uczniów i nie pozwoli im zapomnieć o
ludziach których już nie spotkają na
swojej drodze życia.
Opiekun SU w Gimnazjum Resko
Bożena Sobolewska.

Paulin Perzanowska z klasy IIe przy grobie pionierki szkolnictwa
w Resku pani Jadwigi Bartkiewicz

Aleksandra Mucha z klasy Ic zapala znicz na grobie nauczycielki
Anny Piotrowskiej i pracownika obs³ugi pani Emilii- ¯ente Cenne.
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Kto truje drzewa ?
(ŁOBEZ) Drzewa umierają stojąc – szczególnie te podlewane przeróżnymi chemikaliami, a zjawisko to
możemy prawdopodobnie zaobserwować na przykładzie
pięknych lip rosnących przy liceum.
Od jakiegoś czasu te drzewa
umierają i nikt
nie
może
ustalić z jakiej przyczyny.
- Co gmina i policja
zrobiły lub
postanowiły w
sprawie podtruwania drzew na
terenie miasta.
Konkretnie chodzi
tu o sprawę, z którą wystąpiła dyrekcja łobeskiego liceum.
Lipy rosnące przy liceum zaczęły
nagle usychać. To jest „świetna”
metoda, bo taką metodą można zlikwidować wszystkie drzewa w mieście i nikt nie poniesie za to odpowie-

dzialności. A można to chyba jakoś
zbadać, są przecież jacyś specjaliści
– pytała na środowej sesji pani Danuta Petelczyc przedstawicielka Społecznego Komitetu
Ochrony
Przyrody.
Podobny
los może spotkać drzewa
rosnące
przy
poc z c i e ,
ostrzegała
pani Petelczyc.
Drugim
problemem
poruszonym
na sesji przez
ekologów była
sprawa lasu, ciągnąca się już od kilku
lat i ciągle jeszcze nie zakończona.
Pismo, którego treść drukujemy
obok zostało na sesji odczytane i
złożone do Rady Miasta przez Społeczny Komitet Ochrony Przyrody.
Sylwia Maczan

SPORT
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Przykra niespodzianka
SPARTA Wêgorzyno – VINETA II Wolin 0:0
Sparta: Noryca – Nadkierniczni: Dariusz, Zbigniew, Artur, Andrzej, Tondrik, Kazimierczak,
Andrusieczko, Raj (85’ Majchrzak), Nowak, Gwóźdź oraz
Lewiski i Gomulski. Trener Ryszard Jamroży.
Sparta przeżyła przykrą niespodziankę, remisując bezbramkowo na własnym boisku z
przedostatnią w tabeli Vinetą Wolin. Wydawało się, że zwycięstwo
przyjdzie łatwo i przyjemnie.
Sparta ruszyła na gości, a ci zamurowali bramkę licząc minuty
na zegarze. Na taki schemat spartanie nie umieli znaleźć sposobu,
grała chaotycznie i mając
optyczną przewagę nie potrafiła
udokumentować jej bramkami.
Mało tego, nie potrafiła nawet
stworzyć dogodnych sytuacji do
ich strzelenia. Dwa rzuty wolne
wykonane przez Nowaka i jeden
strzał Darka Nadkiernicznego to
zbyt mało, jak na zespół, który potrafił wygrywać z silnymi drużynami.
Gra w drugiej połowie nie uległa zmianie, a czas grał w tym
meczu na korzyść wolinian.
Zwalniali grę, wybijali piłki na aut,
bramkarz nie spieszył się z wybiciami. To skutecznie wybijało
węgorzynian z rytmu, rwało grę,
powodowało chaos, którego nie
potrafili uporządkować. Z upływem czasu do gry wkradła się
nerwowość, która jak wiadomo

nie służy piłce. Okazje w drugiej
połowie zmarnowali Gwóźdź i
Nowak i to było wszystko, na co
w tym dniu stać było gospodarzy.

Bezbramkowy remis po bezbarwnym meczu.
Na osłodę juniorzy zaliczyli
trzy punkty.
(r)

Tylko punkt
do lidera
PROMIEÑ Mosty – SARMATA Dobra 1:2 (1:1)
Sarmata: Zapałowski – Rybczyński (Surma), Mioduszewski,
Jaszczuk, Dorsz, Goszczurny,
Olechnowicz, Kieruzel (Kamiński), Szkup, Padziński, Pacelt.
Trener Tomasz Surma.
Bramki: 30’ samobójcza; 39’
i 75’ Pacelt.
Sarmata umocniła się na pozycji wicelidera i po remisie
Mewy Resko z Piastem Chociwel dzieli go tylko punkt straty
do prowadzącego w tabeli Piasta. Mecz wygrany zdecydowanie, gdyż wbrew wynikowi,
Sarmata strzeliła w tym meczu 3
bramki. Niestety, jedną do swojej. To ewidentna wina nierównego boiska w Mostach, które
także nie służy gospodarzom.

Bramka samobójcza pada po
podaniu Goszczurnego do Zapałowskiego z dość znacznej odległości. Jednak piłka podskakuje
na nierównej murawie, myli Zapałowskiego i wpada do bramki.
Głupia bramka, ale jest 1:0 dla
gospodarzy, chociaż to Sarmata
dyktuje grę na boisku i jej napastnik Kamil Pacelt. To jego
mecz. W 39 min. strzela na
bramkę i tym razem bramkarz
gospodarzy ma kłopoty z murawą i tańczącą na niej piłką,
która wpada do siatki.
Po przerwie Sarmata nadal
kontroluje grę i dyktuje jej zasady,
co ponownie potwierdza Pacelt
strzelając z 18 metrów do siatki.
Zasłużone zwycięstwo Sarmaty i
umocnienie pozycji w tabeli. (r)

Zd¹¿yli z toalet¹
(ŁOBEZ) Po wielu latach debat,
pytań i interpelacji wreszcie się udało i w Łobzie otwarto publiczną toaletę. Mieści się ona w budynku kaplicy cmentarnej, na cmentarzu komunalnym. Wejście do toalety znajduje się z boku budynku, a samo
pomieszczenie, jak widać na załączonym zdjęciu, zostało pięknie wyremontowane. Toaletę oddano do
użytku w zeszłym tygodniu, korzystanie z niej jest bezpłatne. Pomysł z
toaletą w tym miejscu był jak najbardziej trafiony, zwłaszcza w związku z
dniem Wszystkich Świętych. Mieszkańcy naszego miasta z niecierpliwością czekają na kolejną toaletę, zlokalizowaną tym razem w centrum miasta. Miejmy nadzieję, że władze uporają się z tym problemem jeszcze w tej
kadencji. Czego im i mieszkańcom
Sylwia Maczan
życzymy.

WYNIKI I TABELE
V liga

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

29 30-12
28 30-12
28 32-21
27 37-15
25 25-17
25 27-9
20 16-14
18 22-28
16 16-16
14 21-28
14 13-20
13 17-25
13 19-42
13 16-17
9 15-38
4

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

27 34-11
26 38-15
25 33-13
22 14-15
22 21-14
20 26-17
20 21-16
19 29-16
19 17-12
19 23-21
17 22-24
16 30-37
15 19-23
13 21-26
5 9-36
2 17-78

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

Stanis³aw Przybylak
Zarząd MLKS ,,Światowid”, w
wyniku zbyt nikłych rezultatów uzyskiwanych przez zespół seniorów w
I rundzie rozgrywek ligi okręgowej,
podjął decyzję o zmianie trenera. Z
dniem 12.10. br. nowym szkoleniowcem piłkarzy łobeskich został trener
II klasy Stanisław Przybylak.
Pan Stasiu to charakterystyczna
i wielce zasłużona postać w środowisku sportowym, znana i szanowana wśród większości kibiców i sympatyków futbolu w naszym mieście.
Rozpoczynał działalność pasjonata
sportowego jeszcze na starym boisku przy ulicy Niepodległości. W
wieku 17-18 lat występował już na
boiskach jako piłkarz w legendarnym harcerskim klubie sportowym
„Rega” (1958-59), później w spółdzielczym klubie sportowym „Sparta” (1960-61). Zawsze wyróżniał się
wśród łobeskiej młodzieży wszech-

stronnym usportowieniem. Z entuzjazmem uprawiał kolarstwo szosowe, wzorując się na liderach Wyścigu Pokoju - Stanisławie Królaku i
Gustawie Adolfie Schur. Próbował
swoich możliwości w boksie, piłce
ręcznej, także grywał w LZSowskich turniejach piłki siatkowej.
Lata nauki w technikum oraz zasadniczej służby wojskowej pozwoliły
mu na kontynuację piłkarstwa w bardzo dobrych III-ligowych klubach
„Gryfa” Słupsk i „Płomienia” Koszalin. Od 1965 roku na stałe zadomowił
się w drużynie „Światowida” i w ciągu następnych 10 lat występował
na pozycji lewego lub środkowego
pomocnika.
Jego nauczycielami i trenerami w
miejscowym klubie byli kolejno: Stanisław Kapilewicz, Witold Markiewicz, Henryk Panke i Franciszek Paszel. Stanisław Przybylak w plebiscycie z okazji 40-lecia ,,Światowida” został mianowany do najlepszej
drużyny w historii Łobza. Jurorzy i
znawcy futbolu docenili jego boiskowe walory: pracowitość i ambicja na treningach i meczach, doskonała technika, obowiązkowość, odpowiedzialność, koleżeńskość, kultura osobista. W roku 1973 Pan Stanisław po raz pierwszy objął rolę trenera w macierzystym klubie i w tym
samym sezonie łobescy piłkarze
uzyskali awans z A klasy do ligi
okręgowej. Pracował z seniorami w
latach 1977-78 i 1993-96. Statystyka
zaczerpnięta z rękopisu monografii

„Historia sportu Łobza” wykazuje,
iż trener Przybylak prowadził I zespół „Światowida” w ciągu 139 spotkań
mistrzowskich.
Spośród
wszystkich trenerów klubowych, a
było ich 25, tylko zasłużony szkoleniowiec i piłkarz Tadeusz Sikora prowadził większą ilość meczy w różnych grupach rozgrywkowych, bo
aż 415.
Piłkarskim świętem i historycznym wydarzeniem na stadionie przy
ulicy Siewnej okrzyknięto finał 17
edycji Piłkarskiego Turnieju „Głosu
Szczecińskiego” Juniorów w roku
1992. Zespół uzdolnionych i świetnie
przygotowanych młodych piłkarzy,
pod kierunkiem Stanisława Przybylaka, zwyciężył Chemika Polgar Police
1:0 (po celnym strzale Krzysia Merty)
i zdobył cenny puchar redakcji.
W tym samym okresie juniorzy
„Światowida” występowali w Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów, z
udziałem najlepszych klubów futbolowych północno-zachodniej Polski. Opiekę organizacyjno-sportową w sekcji piłki nożnej juniorów
sprawowali wówczas: prezes Witold
Żemajtajtis, kierownik drużyny Andrzej Mrozowicz, kapitan Daniel
Krakus i trener Stanisław Przybylak. I tak kontakt i współpraca Pana
Stanisława z ukochanym klubem
trwa do dzisiaj, raz pełniąc rolę
czynnego piłkarza, potem szkoleniowca, innym razem działacza i
wolontariusza sportowego, aż po
zawodnika drużyny oldbojów.

Jego życiorys sportowy został
wzbogacony podjęciem studiów
specjalistycznych
na Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Tam w latach 1977-78 zdobył
uprawnienia trenera piłki nożnej II
klasy. Warto wspomnieć, iż obok
łobzianina w gronie absolwentów
zaocznego studium trenerskiego
dyplomy otrzymali zasłużeni piłkarze I-ligowi i reprezentanci kraju:
Waldemar Folbrycht, Jan Żmijewski, Władysław Stachurski i inni.
Teraz nowo mianowany trener
„Światowida” podjął ambitne wyzwanie - zdecydował podnieść poziom wyszkolenia piłkarskiego w zespole seniorów, wyzwolić wśród piłkarzy pozytywne cechy wolicjonalne
i systematycznie awansować w tabeli ligi okręgowej. Pan Stasiu wychodzi
z założenia, iż należy śmielej i realniej
myśleć o powrocie łobeskiej piłki do
prestiżowej grupy V ligi, a nawet
uwierzyć w awans do IV ligi. Hołduje
on starej, lecz sprawdzonej w sporcie
tezie: „bez charyzmy i mądrej pracy,
nie ma kołaczy”.
Działacze zrzeszeni w Zarządzie
klubu, zawodnicy oraz kibice i sympatycy łobeskiej kultury fizycznej
wierzą w mądrość i skuteczność planów i zamierzeń łobeskiego szkoleniowca, obdarzonego ogromnym
bagażem doświadczeń i umiejętności
boiskowych. Warto wspólnie popracować nad rozwojem piłki nożnej na
pięknym obiekcie przy ulicy Siewnej.
Zdzisław Bogdanowicz
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PIES NA KACZKI
(PORADZ) 24. 10. 2005 r. w Poradzu, na terenie posesji Henryka R., pies
sąsiada Adama J. zam. P., gm. Łobez
wszedł na teren, a następnie do zamkniętego kurnika, gdzie zagryzł kilka
kur i kaczek wartości 210 złotych na
szkodę zgłaszającego.

BEZ NAPIÊCIA
(BIENICE) W nocy z 23 na
24.10.2005 r. w Bienicach, na terenie b.
PGR, nieznany sprawca dokonał kradzieży skrzynki napięciowej typu SBI
wartości 150 zł na szkodę Karola G.
zam. B., gm. Dobra.

WYMUSI£ PIERWSZEÑSTWO

(WĘGORZYNO) 24.10.2005 r
około godz. 10.20 w Węgorzynie, przy
ul. Strzeleckiej, w obrębie skrzyżowania z ruchem okrężnym kierujący samochodem Renault Wojciech O. (zam. Ł.,
gm. Łobez) wymusił pierwszeństwo
kierującemu samochodem Lublin Jackowi M. (zam. P., gm. Węgorzyno), w
wyniku czego uszkodzeniu uległ pojazd Renault.

SEZON NA ROWERY

(RESKO) 20.10.2005r. w godzinach popołudniowych w Resku, przy
ul. Wolności, nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru m-ki Shimano o
wartości 300 zł na szkodę Kamila G.
zam. P., pow. łobeski.
(ŁOBEZ) 25.10.2005 r. w godz.
11:00 - 12:00 w Łobzie, przy ul. Obr.
Stalingradu, nieznany sprawca dokonał
kradzieży roweru typu górskiego marki
BULLS koloru czarnego (bdb). Straty w
kwocie 400 zł na szkodę Zbigniewa H.
(zam. Ł., pow. łobeski).

OKAZJA CZYNI Z£ODZIEJA

(ŁOSOŚNICA) 24.10. 2005r. w
busie na trasie Nowogard - Resko nieznany sprawca z torebki pozostawionej po wyjściu, w miejscowości Łosośnica, przez Irenę P. (zam. Ł., pow.
łobeski), zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 210 złotych na
szkodę poszkodowanej.

WYCI¥GNÊLI

(WĘGORZYNO) W okresie 125.10.2005 r. w godz. 12:00 - 09:00 w
Węgorzynie, ul. Drawska, nieznany
sprawca dokonał kradzieży 15 litrów
wina z butli pozostawionej na strychu.
Straty w kwocie 150,- zł na szkodę Sławomira C. (zam. W., pow. łobeski).

OKRAD£ BIURO

(ŁOBEZ) 26.10.2005r. w godz.
6.55 - 7.13 w hotelu OHP w Łobzie,
przy ul. Krótkiej nieznany sprawca po
uprzednim wypchnięciu drzwi, wszedł
do biura, skąd zabrał pieniądze w kwocie 130 złotych.

NAPÊDZI£
(BONIN) W nocy z 25 na
26.10.2005r. w godz. 3.00 - 7.00 w
Boninie, gm. Łobez, nieznany sprawca,
po uprzednim spuszczeniu ze zbiornika ciągnika Ursus, zabrał w celu przywłaszczenia 40 litrów oleju napędowego wartości 160 złotych na szkodę Pawła M. zam. Ł., pow. łobeski.

DWIE OSOBY ZGINÊ£Y

(WINNIKI) 26.10.2005 r. około
godz. 14.40, na drodze Węgorzyno –
Winniki, Grażyna S., lat 53 (zam. D.,
gm. Drawsko Pom.), kierująca samo-
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chodem KIA straciła panowanie nad
pojazdem, w wyniku czego zjechała na
lewe pobocze drogi. Pojazd przewrócił
się na bok i uderzył dachem w przydrożne drzewo. W wyniku uderzenia
kierująca zmarła na miejscu, natomiast
pasażerka Janina R. (zam. S., pow. stargardzki) w stanie bardzo ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do
Szpitala Klinicznego przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, jednak obrażenia
były tak poważne, że pasażerka zmarła. Drugi pasażer Jerzy R. (zam. D. pow.
drawski ) nie doznał żadnych obrażeń.

ZLEKCEWA¯Y£ ZAKAZ

(WĘGORZYNO) 26.10. 2005 r.
około godz. 22.10 w Węgorzynie, na ul.
Podgórnej, Adam W. lat 25 (zam. S., gm.
Węgorzyno) kierował motorowerem,
tym samym naruszył zakaz prowadzenia pojazdów wydany na okres 36 miesięcy przez Sąd Rejonowy.

PASTUCH BEZ PULSU

(DOBIESZEWO) W okresie od
dnia 26.10.2005r. godz. 16:00 do dnia
27.10.2005r. godz. 7:00 na terenie pola
uprawy kukurydzy w okolicach miejscowości Dobieszewo nieznany
sprawca dokonał kradzieży baterii oraz
pulsatora z pastucha elektrycznego.
Straty w kwocie 1000 zł na szkodę
Spółki “Madgier” w Czołowie.

KRADN¥ W POCI¥GACH
(WOROWO) 26.10.2005r. w godz.
20:30-21:00 w Worowie, w pociągu relacji Szczecin -Koszalin nieznany
sprawca dokonał kradzieży pozostawionego w przedziale plecaka z zawartością portfela, w którym znajdowały
się dokumenty w postaci dowodu osobistego, książeczki wojskowej, legitymacji szkolnej, książki pt. “Ferdydurke” oraz czasopisma Focus o łącznej
wartości 50 zł na szkodę Piotra G. (zam.
P., pow. łobeski).

POPYT NA CZEKOLADY

(ŁOBEZ) 24.10.2005r. około godz.
16:55 w Łobzie, przy ul. Niepodległości, w sklepie “Grażka” Ewa G. (bez
stałego miejsca zamieszkania, przebywająca u swojej córki Niny G. w Łobzie)
dokonała kradzieży dwóch czekolad o
wartości 4,78 zł, czym działała na szkodę Grażyny S. W tym samym dniu,
godzinę później, około 17:55, w tym
samym sklepie Piotr K. (zam. Ł., gm.
Łobez) dokonał kradzieży 1 szt. czekolady NUSSBAISER, 1 szt. czekolady
MILKA oraz 2 szt. batonów SNICKERS o łącznej wartości 9,58 zł.

ZDJ¥£, ALE NIE ZD¥¯Y£
WYNIEŒÆ

(WIEWIECKO) 26.10.2005r. około godz. 0:00 na szlaku kolejowym pomiędzy miejscowościami Sulice – Wiewiecko, nieznany sprawca usiłował
dokonać kradzieży 2700 metrów drutu
krzemowo-brązowego, który po
uprzednim zerwaniu z napowietrznej
linii pozostawił na torowisku. Straty w
kwocie 2700 zł na szkodę PKP Telekomunikacji Kolejowej w Szczecinie.

ALE COFKA
(WĘGORZYNO) 27.10.2005r.
około godz. 15:50 w Węgorzynie, na ul.
Grunwaldzkiej, Joanna P. lat 30 (zam.
W., gm. Węgorzyno), wykonując pojazdem VW Polo manewr cofania z parkingu, nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu dla kierującego samochodem
Volvo, i w wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy pojazdy.

UKRAD£ ZBIORNIK

(PRZEMYSŁAW) W okresie pomiędzy godz. 17.00 dnia 27.10.2005 r.
a godz. 8.00 dnia 28.10.2005 r. w Przemysławiu, nieznany sprawca dokonał
kradzieży zbiornika aluminiowego o
pojemności 1200 litrów i wartości 2000
złotych, na szkodę Zdzisława K.

ALE COFKA

(RESKO) 28.10.2005 r. o godz.
10.56 w Resku, na ul. Rynek, kierujący
samochodem osobowym marki Skoda
Fabia Ryszard B. lat 39 (zam. R., gm.
Resko), nie zastosował należytej
ostrożności jazdy i w trakcie wykonywania manewru cofania, uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód marki Hyundaj Lantra, którego właścicielem jest Anna S. (zam. I., pow. łobeski).
Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

KREWKA RESZCZANKA

(RESKO) 28.10.2005 r. o godz.
14.00 w Resku, Jolanta B. lat 46 (zam.
R., gm. Resko) dopuściła się naruszenia
nietykalności cielesnej interweniujących funkcjonariuszy Policji oraz ich
znieważenia. Została zatrzymana i osadzona w PdOZ.

OKRAD£ ROZRZUTNIK

(GINAWA) W okresie od
15.10.2005r.
godz.
15.00
do
28.10.2005r. godz. 13.30 w Ginawie, z
terenu gospodarstwa rolnego nieznany
sprawca po uprzednim zdemontowaniu z rozrzutnika, zabrał w celu przywłaszczenia dwa kompletne koła wraz
z piastami, wartości 2.500 złotych na
szkodę Jana M.

2 MERCEDESY USZKODZONE

(WĘGORZYNO) 28.10.2005r.
około godz. 14.30, na drodze K-20, na
odcinku Węgorzyno Winniki,
Krzysztof S. (zam. Ś., gm. Świdwin)
kierując samochodem Mercedes Benz
nie zachował należytej ostrożności, w
wyniku czego uderzył w tył poprzedzającego stojącego samochodu Renault Dariusza P., który uderzył w stojący przed nim sam. Mercedes Benz
Marka T. W wyniku zderzenia uszkodzeniom uległy wszystkie pojazdy.

UDERZY£ W LAWETÊ

(WĘGORZYNO) 28.10.2005r.
około godz. 22.25 w Węgorzynie, na ul.
Południowej, Janusz B. (zam. G., gm.
Połczyn Zdrój) kierując samochodem
osobowym Fiat 126p, z nieustalonych
przyczyn zjechał naprzeciw legły pas
ruchu i uderzył w przód lawety, ciągnionej przez samochód ciężarowy Iveco,
kierowany przez Mariusza J. lat 29
(zam. G., pow. szczecinecki). W wyniku zderzenia ogólnych potłuczeń ciała

(REKOWO) 28.10.2005 roku o godz.
16.35 na drodze publicznej Strzmiele Rekowo, Józef W. lat 50 (zam. Ł., gm.
Łobez) kierował sam. osobowym marki
PF 126, będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 2,45 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(RESKO) 28. 10. 2005r. ok. godz.
20.00, na drodze Resko – Starogard, Sebastian K. (zam. S., gm. Resko) kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości 2,35 promila w wydychanym powietrzu.
(DOBRA) 28.10.2005r. około godz.
22.45 w Dobrej, na ul. Traugutta, Paweł B.
lat 20 (zam. D. gm. Dobra) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,20 promila w wydychanym powietrzu).
(WĘGORZYNO) 28.10.2005r. około
godz. 22.25 w Węgorzynie, na ul Południowej, Janusz B. kierował samochodem
osobowym marki Fiat 126p, znajdując się
w stanie nietrzeźwości (1,53 w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 29.10.2005r. o godz. 22.30
w Łobzie, na ul. Kolejowej, Paweł C. lat 30
(zam. Ł., gm. Łobez) kierował rowerem
będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 0,67 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WĘGORZYNO) 29.10.2005r. o godz.
21.45, na drodze W-151, na odcinku Gardno - Węgorzyno, Antoni S. lat 43 (zam. G.,
gm. Węgorzyno), kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 1,27 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
doznał kierujący samochodem Fiat.
Został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom., gdzie
pozostał na obserwacji, natomiast kierujący samochodem Iveco nie doznał
żadnych obrażeń.

SP£OSZONY

(WINNIKI) 28.10.2005 r w godz.
21.30 – 22.00 w Winnikach, nieznany
sprawca po uprzednim zerwaniu kłódki usiłował włamać się do garażu. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na
spłoszenie go przez pokrzywdzonego.
Włamywacz działał na szkodę Jana B.
(zam. W., pow. łobeski).

WYRWA£ ZAMEK

(ŁOBEZ) 30.10.2005r. około godz.
13.00 w Łobzie, przy ul. Bema, Łukasz
K. (zam. Ł., gm. Łobez) dokonał zniszczenia mienia poprzez wyrwanie zamka w drzwiach, łączna suma strat - 150
zł na szkodę Andrzeja J.

W£AM PO RADIO

(POWIAT) W nocy z 29 na
30.10.2005r. w godz. 23.00 do 01.00
nieznany sprawca wybijając szybę w
drzwiach samochodu Nissan, dokonał
kradzieży radia samochodowego Sony,
wartości 200 zł na szkodę Rafała K.

UKRAD£ GO£ÊBIE

(DOBRA) 29.10.2005r. w godz.
17.00 - 30.10.2005r. godz. 4.00 w Dobrej, ul. Kolonia Bienice nieznany
sprawca, z nie zamkniętego gołębnika
zabrał w celu przywłaszczenia 23 gołębie wartości 230 złotych na szkodę Jadwigi B.

CMYK

CMYK

ROZMAITOŒCI
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HUMOR CZYTELNIKA
Mo¿e czytelnicy te¿ uœmiechn¹ siê

- Mosiek, czy to prawda, że zapisałeś się
do lewicowej partii?
Prawda!
Zwariowałeś! Po sezonie!!.
OBIAD: Co będzie dziś na obiad?
- Gdybym miała jajka, to zrobiłabym ci omlet z
pieczarkami, ale pieczarek też nie mam....
NIE WYCIŚNIE : Czego najbardziej boi się pijak? - Żeby
mu się pół litra nie wylało na pieluszkę „ Pampers”!
ŚLEDZIE : Proszę kilo “rządowych” śledzi! Jakich?! No,
bez głów ...
LUSTRO : Na co patrzysz po umyciu twarzy, żeby się
przekonać, czy jest już czysta? Na .. ręcznik!

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
kiego”
„Tygodnik
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 42 brzmiało: „Plotka to radio szatana”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Antonina Kaczmarek (Dobra), Władysława Różańska (Łobez), Cecylia Dzwonnik
(Łobez), Szylinowicz Maria (Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Paweł Niedziela (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Aleksandra Rachwał (Resko).
Nagrodę wylosowała pani Antonina Kaczmarek z Dobrej. Gratulujemy.
CMYK

CMYK

