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Postêp analfabetyzmu spo³ecznego

Kazimierz Rynkiewicz
W poprzednim numerze pisaliśmy o zimie, która jak zwykle zaskoczyła drogowców i ślizgawicy, z
wnioskiem równie zaskakującym jak
zima – tak ma być! Bo jest zima. A jak
jest zima, to jest ślisko. I było. Po co
się dziwić takiemu prostemu ciągowi
zdarzeń. Wczoraj, tuż za Łobzem
Świętoborcem, gdzie jest podjazd
pod górkę, ustawiła się bardzo długa
kolejka samochodów, bo nie można
było pod nią podjechać. Zima jest
odkąd się urodziłem (a ponoć i wcześniej też była, chociaż nie dam głowy
za to, bo mnie nie było), a i górka była
tu zawsze (chociaż to też można próbować podważać), i zawsze jak po-

padał śnieg i przymarzło, było ślisko.
Ustaliliśmy więc bez wątpienia miejsce i okoliczności, które występuje
tu z niezachwianą pewnością. Jedyną niewiadomą jest działanie
służb drogowych, które gdzieś są, i
to też jest pewne w tych okolicznościach, ale nigdy nie wiadomo gdzie.
Na pewno nie na górce, podjeździe,
chociaż mając ustalone wszystkie
występujące w tym teatrze zasady:
miejsce, czas i aktorów, ciągle brakuje akcji. A przecież dla tej to przyczyny zasadniczo kupuje się bilety, by ją
obejrzeć. Drogowcy mają wszystkie
dane, które są niezmienne co roku,
ale co roku brakuje akcji lub jak kto
woli reakcji – posypania stromego
podjazdu piaskiem. Można nie sypać całych dróg – jakoś przejedziemy. Ale pod górkę się nie da. Takich
górek jest zaledwie kilka i można je
zlokalizować, policzyć, pomierzyć,
porobić zdjęcia, powiesić sobie nad
biurkiem i czekać; nawet przyczaić
się za tym biurkiem i czekać, na śnieg,
na lód; choćby i z mściwą satys-

fakcją w oczach – no chodź, no
przyjdź, ja tu na ciebie czekam, jak cię
dopadnę, to tym piaskiem, po
oczach, po lodzie, sypać, sypać,
sypać...
Niestety, to tylko sen urzędnika
w czasie przerwy na śniadanie. Gdy
budzi się, ogarnia go jedna wielka
niemożność. Ma tak dużo pracy, że
nie wie, za co się zabrać. Podpowiadam więc najprostsze rozwiązanie;
wystarczy przy górce wysypać wywrotkę piasku i wbić łopatę. Kierowcy sami sobie podjazd posypią nie
czekając na przyjazd drogowców. To
poważna propozycja, do przemyślenia. Bo jeszcze wiele zim przed nami
i skoro przez tyle lat nie wyciągnięto
wniosków, to nikła nadzieja, by coś
się w najbliższym czasie zmieniło.
Przy okazji spotkań historycznych w Strzmielu publikujemy tekst
o historii powstania muzeum powiatowego w Resku. Na długo przed
wojną. Niedawno w Łobzie odbyła
się batalia o założenie takiego muzeum. Nieudana. Wbito nam do gło-

Wyjaœnienie do sprostowania PINB
W nawiązaniu do sprostowania
zamieszczonego w „Tygodniku
Łobeskim” nr 47 z dnia 21.10.2005
wyjaśnić należy, że:
decyzja z 18.10.2005 roku, cytuję
„Po rozpatrzeniu odwołania pana
Zygmunta Mielcarka zam. Łobez ul.
Słowackiego 2/2 od decyzji PINB w
Łobzie z dnia 16.08.2005 r. znak PINB
KK7141/2-32/04 PINB w Powiecie
łobeskim nakazującą rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego o wymiarach 2.82x2.40m stanowiącą sa-

mowolę budowlaną o dokonaną rozbudowę. Uchylam zaskarżoną decyzję w całości i umarzam postępowanie organu I instancji. Uchylenie
zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania I instancji następuje z
powodu wydania jej z naruszeniem
przepisów art.155 kodeksu postępowania administracyjnego”
Pomieszczenie to zostało sprzedane mi przez Urząd Miejski w Łobzie
w oparciu o art. 68 Ustawy z dnia
27.08.1997 roku o gospodarce nieru-

chomościami ( Dz.U. nr.46 poz. 543 z
późniejszymi zmianami) oraz par. 6
Uchwały Rady Miejskiej w Łobzie z
dnia 23.03.1999 roku Nr VII/59/1999.
W związku z powyższym , pomieszczenie to zostało rozebrane
przez Urząd Miejski w Łobzie bezprawnie, ponieważ zapis w akcie
notarialnym i księdze wieczystej
uwierzytelnia podstawę prawną
sprzedającego. Mapa geodezyjna
fakt ten potwierdza.
Zygmunt Mielcarek.

Szanowny Panie Moroz!
Po przeczytaniu Pana artykułu w Tygodniku Łobeskim w
sprawach SM “Jutrzenka”
chciałbym
zaproponować
Panu jako Przewodniczącemu
Stowarzyszenia Obrony Praw
Członków przed Zarządem i
Radą Nadzorczą SM “Jutrzenka”, aby Pan spowodował w jak
najkrótszym terminie zebranie
członków Stowarzyszenia,
sympatyków i wszystkich
członków Sp-ni, którzy chcą
aby we władzach tej Sp-ni zasiadali ludzie, którzy będą dbali
o dobrze pojęty interes Sp-ni i
członków. W swym liście zwraca się Pan do Pani J. Wasielewskiej aby zrezygnowała z zajmowanego stanowiska – niepotrzebnie i tak tego nie uczyni, jak i nie uczyni tego Rada

Nadzorcza Sp-ni. Oni chcą trwać
przy “korycie” tak długo jak tylko się
da. Już na zebraniu Grupy Członkowskiej w marcu b.r. Z apelem takim w
imieniu wielu Członków tej Sp-ni wystąpiła pani Irena Skoniecka i co –
spłynęło po Mich jak woda po kaczce! Dlatego trzeba powtórnie zebrać
podpisy członków Sp-ni i zmusić
Zarząd do przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli. Wszelkie dyskusje z Zarządem i Radą Nadzorczą tej
Sp-ni nie mają żadnego sensu, gdyż
Oni będą robić wszystko aby do
“Walnego” nie dopuścić. Ja osobiście udowodniłem Pani Wasielewskiej, że kłamie (w sprawie podnośnika) i co? Nazwała mnie prymitywnym populistą! A gdyby miała choć
trochę doświadczenia na tym stanowisku, gdyby w swym krótkim życiu

choć raz podpisała umowę na
ocieplenie czy malowanie bloku
mieszkalnego, odpisałaby mnie,
że umowa na np. Malowanie tego
budynku została zawarta na najniższą możliwą kwotę np. 5 zł za
mkw elewacji, a skąd wykonawca weźmie podnośnik to już
“Jego” sprawa. Ja i tak bym nie
mógł tego sprawdzić bo władze
tej Sp-ni działają przy zamkniętej
kurtynie. Myślę, że ten przykład
wystarczająco mówi, dlaczego
powołano Panią Wasielewską na
Prezesa Sp-ni. Dlatego bardzo
proszę Pana, aby Pan zorganizował w jak najkrótszym terminie
takie zebranie, aby członkowie
mogli się wypowiedzieć czy chcą
takie władze Sp-ni. Z poważaniem K. Czmielewski.

wy, że jest postęp, a to co było kiedyś było prymitywne i głupsze od
nas (faktem jest, że wielu nie umiało
czytać). My dysponujemy znakomitą techniką i wykształceniem. Dzisiaj nie możemy poradzić sobie ani z
oblodzoną górką, ani z muzeum, co
by znaczyło, że jednak jesteśmy
głupsi od naszych przodków. I wygląda na to, że biedniejsi, bo nas na
takie rozwiązania nie stać. Więc
wciąż kręcimy się w kółko; dlaczego
biedny – bo głupi, dlaczego głupi,
bo biedny.
Sprostowanie do artyku³u o
„Pocz¹tkach szko³y w Sielsku”
Podczas przepisywania opracowania pana Józefa Drozdowskiego o początkach szkoły w Sielsku wkradło się nam kilka błędów
w nazwiskach, co szybko wychwycili starsi czytelnicy. Prostujemy więc: jednym z pierwszych
dyrektorów szkoły był pan Klik,
dalej pani Zofia Murii, zaś sołtysem gromady pan Mikołaj Bilko.
Zainteresowanych przepraszamy
i jednocześnie informujemy, że
będą dalsze szczegóły z historii
szkoły, które obiecał nam przedstawić jeden z czytelników, świadków jej powstawania. Redakcja
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WYDARZENIA

Œwiêto krwiodawców

(ŁOBEZ) W piątkowy wieczór, w
świetlicy łobeskiego liceum odbyła się
uroczysta akademia, z okazji 60 lecia
PCK, Dni Honorowych Krwiodawców
i Dni Młodzieży PCK. Na spotkanie
przybyło wielu krwiodawców oraz zaproszonych gości.
Na początku głos zabrała przewodnicząca rejonowego oddziału PCK Elżbieta Kobiałka, która serdecznie przywitała wszystkich zebranych. Władze
powiatowe reprezentował przewodniczący Rady Powiatu Adam Szatkowski
oraz Wiesław Mały a władze gminy
Łobez wiceburmistrz Ryszard Sola i
Mirosława Turbak. Zarzad wojewódzki PCK wydelegował Zdzisława Szmita, a HDK ze Szczecina Jerzego Kasperkowicza. Oprócz nich na sali można
było zobaczyć dyrektorów wielu szkół
z terenu powiatu łobeskigo.
W tym roku przygotowaniem akademii zajęła się czerwonokrzyska młodzież z łobeskiego LO pod kierunkiem
Jolanty Abramowskiej – opiekunki
koła. Prowadzący akademię członek
koła mówił “ Przeobrażamy się biernych widzów ludzkich katastrof, nie
pamiętając o tym, że my też możemy
być na nie narażeni. Istnieją jednak ludzie, dla których bezinteresowna pomoc jest jedyną wartością absolutną a
uczucia samarytańskie nie są frazesem
lecz potrzeba serca. Zawsze możemy
liczyć na to, że przyjdą z pomocą tym,
którzy najbardziej tego potrzebują. Do
takich osób możemy zaliczyć czynnych działaczy Polskiego Czerwonego
Krzyża a także Honorowych Dawców
Krwi, którzy są w stanie podzielić się
z innym człowiekiem tym co najcenniejsze, częścią siebie samego – własną
krwią. Trudno znaleźć odpowiednie
słowa by określić jak cenna jest taka
postawa. Bez wątpienia wynika ona z
odpowiedniego rozumienia człowieczeństwa, poczucia odpowiedzialności
za los drugiego człowieka”
Po krótkim przemówieniu władze
PCK i HDK przystąpiły do wręczania
nagród i odznaczeń, a otrzymali je:odznaczenia HDK III stopnia: Krystian
Knapek, Piotr Pieniuta, Krzysztof
Nawrocki, Ireneusz Marek, Waldemar
Sobuś, Robert Zarzycki; odznaczenia
HDK II stopnia: Krzysztof Czubak;
Jerzy Staciwa odznaczenia PCK IV

stopnia: ubojnia “Antex” Węgorzyno –
sponsor, Bogusław Zienkiewicz vice
prezes klubu HDK odznaczenia PCK
III stopnia: piekarnia - cukiernia
Drożdżyk Grażyna i Tadeusz Moskalowie, Bożena Brodzicka ze szkoły w
Węgorzynie.

Po części oficjalnej czerwonokrzyska młodzież zaprezentowała program
artystyczny i krótki pokaż ratownictwa. Za trud włożony w przygotowanie całej akademi zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. S.M.

II miejsce w krajowym finale PCK

Joasia Chilakowska
- zacznij od siebie
(WÊGORZYNO-ZGIERZ)
Joanna Chilakowska
z wêgorzyñskiego
gimnazjum przeprowadzi³a
akcjê promuj¹c¹ zdrowy styl
¿ycia i zosta³a doceniona
przez jurorów w Zgierzu.
Joasia podbiła serca jurorów na
XIII Krajowej Olimpiadzie Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK akcją pt.
“Walcz z agresją – zacznij od siebie”.
Olimpiada odbyła się Zgierzu koło
Łodzi. Zajęła drugie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych oraz I miej-

sce za najbardziej wartościową i interesującą akcję promującą zdrowy
styl życia przeprowadzoną w środowisku lokalnym. Przygotowywała ją
pani Ewa Adamów. Uczennica i nauczycielka otrzymały za ten wspólny
sukces gratulacje od dyrektora Biura Zachodniopomorskiego Zarządu
Okręgowego PCK w Szczecinie pani
Reginy Gomółki. Dołączamy się i
gratulujemy sukcesu na tak wysokim, krajowym poziomie.
KAR
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Spotkanie
cukrzyków
(ŁOBEZ) Doroczne spotkanie cukrzyków odbędzie się 1 grudnia, o
godz. 11.00 w Łobeskim Domu Kultury.
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OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 25.11.2005 r.
 - „Ekswood” w Kamiennym Moście zatrudni stolarzy meblowych.
Tel. 501-716-276.
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test w Szczecinie zatrudni spawacza, montera instalacji sanitarnej i CO, gońca – zaopatrzeniowca.
Tel. 431-68-50,601-781-875.
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno –

Usługowe “Filter” w Gryficach zatrudni szwaczki. Tel. 38-446-88 pracodawca zapewnia dojazd.
 - P.P.U.H „Jamex” w Węgorzynie
zatrudni betoniarza, operatora koparki i zwałowarki. Tel. 397-19-51.
 - Euro-Transporter w Gryficach
zatrudni kierowcę kat. C+E. Tel.
384-25-27.
 - Herkt Waldemar (targowisko

Manhattan) w Szczecinie zatrudni
sprzedawcę. Tel. 502-528-777.
 - Firma Budowlana Okno – Plast II

w Łobzie zatrudni przedstawiciela
handlowego. Tel. 397-63-10, 603-3903-17.
 - Zespół Szkół Rolniczych-Centrum Kształcenia Praktycznego w
Świdwinie zatrudni nauczyciela j.
Angielskiego. Tel. (094)36-52-852.
 - Regionalne Centrum Pomocy

Bliźniemu “Monar - Markot” w Rynowie poszukuje zastępcę kierownika w ramach przygotowania zawodowego. Tel. 3976-630.
 - Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

poszukuje kierowców śmieciarki
do pracy w Sztokholmie. Wymagania: prawo jazdy kat. C, wiek do 40
lat. Tel. 577-70-30.
 - Adamus HT w Węgorzynie za-

trudni sekretarkę ze znajomością j.
Niemieckiego. Tel. 397-14-29
 - Sklep Wędlinex w Łobzie zatrud-

ni sprzedawcę. Tel. 397-48-93.
 - Agencja Reklamowa Mart-B w

Łobzie zatrudni przedstawiciela
handlowego. Tel. 579-22-65.
 - “Eko – Farb” w Łobzie zatrudni
kierowcę kat. C+E. Tel. 397-66-42.
 - PHP „Karex” w Ciesławiu zatrud-

ni kierowcę kat. C+E. Tel. 38-32-560.

Z ¯YCIA POWIATU
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Krystyna Bogucka i Henryk Stankiewicz wejd¹ do rady

Mamy dwoje nowych radnych
(£OBEZ) W minion¹ niedzielê
w dwóch okrêgach
wyborczych w £obzie odby³y
siê wybory uzupe³niaj¹ce do
rady miejskiej. W ich wyniku
dwoje nowych radnych
zasi¹dzie w radzie miejskiej.
Wybory uzupełniające nie
cieszą się większym zainteresowaniem mieszkańców. Przewidywana frekwencja okazała się
niska – średnia z obu okręgów
wyniosła 11,35 proc. (na 6244
uprawnionych do lokali wyborczych poszło 709 obywateli). W
dwóch obwodach była zupełnie
nikła, na poziomie 5-6 procent.
Jeden z członków komisji wyborczej, którą odwiedziliśmy,
zwrócił uwagę, że jedną z przyczyn tak niskiej frekwencji mogło być bardzo słabe poinformo-

Członkowie komisji wyborczej w siedzibie Agencji Nieruchomości
Rolnych przy placu Spółdzielców nie mieli zbyt dużo pracy. Frekwencja
w tym obwodzie wyniosła zaledwie 6,55 proc. Od prawej: przewodniczący Wiesław Zienkiewicz, Zdzisław Dąbrowski i Barbara Wargocka.

Wyniki wyborów w kolejnoœci zdobytych g³osów.
OKRĘG WYBORCZY nr 1
Kandydaci OKW 1 - SP 2; OKW 2 –
1. Krystyna Bogucka
79
2. Sylwia Maczan
28
3. Krzysztof Roszak
46
4. Stanisława Szydłowska 34
5. Marek Krzywański
27
6. Bogusław Zienkiewicz
12
7. Teresa Witczak
11
8. Andrzej Adamów
13
9. Maciej Dąbal
3
RAZEM 253 156 409

SP 1 RAZEM
49
128
37
65
10
56
13
47
15
42
15
27
14
25
3
16
0
3

OKRĘG WYBORCZY nr 3
Kandydaci OKW 3 – Gimnazjum;
OKW 6 – ANR; OKW 7 – ŚDS; RAZEM
1. Henryk Stankiewicz
6
2
2. Dorota Tokarska
33
19
3. Włodzimierz Buczkowski 0
27
4. Włodzimierz Musielewicz 1
0
5. Sebastian Tomczak
9
11
6. Stanisława Podyma
9
7
RAZEM 58 66 176 300
Jak głosowano w obwodach
OBWODY LICZBA UPRAWNIONYCH
GŁOSOWAŁO FREKWENCJA
Nr 1 (SP 2)
1768 253
Nr 2 (SP 1)
1409 156
Nr 3 (Gimnazjum)
1009 58
Nr 6 (ANR)
1007 66
Nr 7 (ŚDS)
1051 176
Razem 6244 709 11,35 %.

126
13
12
22
2
1

134
65
39
23
22
17

14,31 %
11,07 %
5,85 %
6,55 %
16,75 %

Kandydaci, którzy zdobyli największe poparcie wyborców, otrzymają mandaty po złożeniu ślubowania na najbliższej sesji rady miejskie. Prawdopodobnie 28 grudnia. KAR

wanie wyborców o odbywających się wyborach.
- W mieście zauważyłem jeden mały plakacik z informacją.
Dla zwykłego człowieka nie
było widać, że odbywają się
wybory. – powiedział. To oczywiście nie tłumaczy wszystkiego, ale informacje na mieście
były rzeczywiście skąpe.
Największe zainteresowanie
wyborami było na osiedlu Hanki
Sawickiej, gdzie zagłosowało
ponad 16 proc. uprawnionych.
Bezapelacyjnie wygrał tutaj pan
Henryk Stankiewicz, który tylko w tym obwodzie otrzymał
126 głosów, co już zapewniło
mu wyborcze zwycięstwo. W
dwóch pozostałych obwodach
otrzymał dodatkowo 8 głosów i
z najlepszym wynikiem w tych
wyborach - 134 głosami - został
radnym. Ponad połowę mniej
otrzymała druga w kolejności
pani Dorota Tokarska – 65.
W okręgu nr 1 (głosowano w
szkołach nr 1 i nr 2) największą
liczbę głosów otrzymała pani
Krystyna Bogucka – 128 (w SP
1 – 49 głosów i w SP 2 – 79). Tu
również dystans okazał się duży
- połowę mniej otrzymała druga
w kolejności pani Sylwia Maczan – 65 głosów.
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REKLAMA

Zareklamuj siê
tel. 39 73 730
0504 042 532
wppp1@wp.pl
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Na stanowiska pracy
i tworzenie firmy

PUP
ubiega siê
o dodatkowe
pieni¹dze
(POWIAT) Powiatowy Urząd
Pracy w Łobzie ubiega się o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na
aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu.
Pozyskana kwota przeznaczona będzie na powstanie miejsc
pracy u pracodawców w ramach
refundacji kosztów wyposażenia/
doposażenia stanowisk pracy,
tworzenie nowych firm przez
osoby bezrobotne, poprzez uzyskanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej, a także na szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych.
Dzięki podjętym działaniom
jest szansa na to, że jeszcze w
tym roku powstanie w naszym
powiecie kilkadziesiąt stałych
miejsc pracy.
(info PUP)

Z ¯YCIA POWIATU
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Krystyna Bogucka i Henryk Stankiewicz wejd¹ do rady

Mamy dwoje nowych radnych
(£OBEZ) W minion¹ niedzielê
w dwóch okrêgach
wyborczych w £obzie odby³y
siê wybory uzupe³niaj¹ce do
rady miejskiej. W ich wyniku
dwoje nowych radnych
zasi¹dzie w radzie miejskiej.
Wybory uzupełniające nie
cieszą się większym zainteresowaniem mieszkańców. Przewidywana frekwencja okazała się
niska – średnia z obu okręgów
wyniosła 11,35 proc. (na 6244
uprawnionych do lokali wyborczych poszło 709 obywateli). W
dwóch obwodach była zupełnie
nikła, na poziomie 5-6 procent.
Jeden z członków komisji wyborczej, którą odwiedziliśmy,
zwrócił uwagę, że jedną z przyczyn tak niskiej frekwencji mogło być bardzo słabe poinformo-

Członkowie komisji wyborczej w siedzibie Agencji Nieruchomości
Rolnych przy placu Spółdzielców nie mieli zbyt dużo pracy. Frekwencja
w tym obwodzie wyniosła zaledwie 6,55 proc. Od prawej: przewodniczący Wiesław Zienkiewicz, Zdzisław Dąbrowski i Barbara Wargocka.

Wyniki wyborów w kolejnoœci zdobytych g³osów.
OKRĘG WYBORCZY nr 1
Kandydaci OKW 1 - SP 2; OKW 2 –
1. Krystyna Bogucka
79
2. Sylwia Maczan
28
3. Krzysztof Roszak
46
4. Stanisława Szydłowska 34
5. Marek Krzywański
27
6. Bogusław Zienkiewicz
12
7. Teresa Witczak
11
8. Andrzej Adamów
13
9. Maciej Dąbal
3
RAZEM 253 156 409

SP 1 RAZEM
49
128
37
65
10
56
13
47
15
42
15
27
14
25
3
16
0
3

OKRĘG WYBORCZY nr 3
Kandydaci OKW 3 – Gimnazjum;
OKW 6 – ANR; OKW 7 – ŚDS; RAZEM
1. Henryk Stankiewicz
6
2
2. Dorota Tokarska
33
19
3. Włodzimierz Buczkowski 0
27
4. Włodzimierz Musielewicz 1
0
5. Sebastian Tomczak
9
11
6. Stanisława Podyma
9
7
RAZEM 58 66 176 300
Jak głosowano w obwodach
OBWODY LICZBA UPRAWNIONYCH
GŁOSOWAŁO FREKWENCJA
Nr 1 (SP 2)
1768 253
Nr 2 (SP 1)
1409 156
Nr 3 (Gimnazjum)
1009 58
Nr 6 (ANR)
1007 66
Nr 7 (ŚDS)
1051 176
Razem 6244 709 11,35 %.

126
13
12
22
2
1

134
65
39
23
22
17

14,31 %
11,07 %
5,85 %
6,55 %
16,75 %

Kandydaci, którzy zdobyli największe poparcie wyborców, otrzymają mandaty po złożeniu ślubowania na najbliższej sesji rady miejskie. Prawdopodobnie 28 grudnia. KAR

wanie wyborców o odbywających się wyborach.
- W mieście zauważyłem jeden mały plakacik z informacją.
Dla zwykłego człowieka nie
było widać, że odbywają się
wybory. – powiedział. To oczywiście nie tłumaczy wszystkiego, ale informacje na mieście
były rzeczywiście skąpe.
Największe zainteresowanie
wyborami było na osiedlu Hanki
Sawickiej, gdzie zagłosowało
ponad 16 proc. uprawnionych.
Bezapelacyjnie wygrał tutaj pan
Henryk Stankiewicz, który tylko w tym obwodzie otrzymał
126 głosów, co już zapewniło
mu wyborcze zwycięstwo. W
dwóch pozostałych obwodach
otrzymał dodatkowo 8 głosów i
z najlepszym wynikiem w tych
wyborach - 134 głosami - został
radnym. Ponad połowę mniej
otrzymała druga w kolejności
pani Dorota Tokarska – 65.
W okręgu nr 1 (głosowano w
szkołach nr 1 i nr 2) największą
liczbę głosów otrzymała pani
Krystyna Bogucka – 128 (w SP
1 – 49 głosów i w SP 2 – 79). Tu
również dystans okazał się duży
- połowę mniej otrzymała druga
w kolejności pani Sylwia Maczan – 65 głosów.

INFORMACJE - REKLAMA
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SPZOZ w likwidacji
(POWIAT) Od momentu powstania powiatu łobeskiego starostwu nie
udało się przejąć SPZZOZ-u, w skład
którego wchodzi przychodnia zdrowia,
RUM i budynek szpitala. Najpierw
starostwo stargardzkie wydzierżawiło
szpital spółce Intermed, a niedawno
zdecydowało, że zlikwiduje ZOZ.
Właścicielem budynków, w których
znajduje sie obecnie przychodnia w
Łobzie, szpital w Resku oraz Rejestr
Usług Medycznych jest niezmiennie
już od wielu lat starostwo powiatowe w
Stargardzie. Ostatnio pojawiła sie informacja, że całe mienie ZOZ-u ma
zostać sprzedane, gdyż powołany kilka tygodni temu likwidator, został upoważniony do wyceny budynków. Natomiast Rada Powiatu w Sargardzie nie podjęła jeszcze na temat sprzedaży stosownej
uchwały, a tylko ona o
tym może zdecydować. Starostwo powiatowe
w
Łobzie będzie się starało te budynki pozyskać, ale
tak naprawdę to właściciel zadecyduje o tym,
komu
je
sprzedać.

Na razie Stargard podjął uchwałę, że jeśli dojdzie do przetargu na te budynki,
to starostwo powiatowe w Łobzie będzie z niego wyłączone. Postanowiono
bowiem, że mienie ZOZ-u będzie
sprzedane ZOZ-om. Powiat Łobez do
tej pory nie ma swojego ZOZ-u.
- Kiedy próbowaliśmy zarejestrować go, to nam odmówiono. Przyczyną było to, że nie mamy majątku,
czyli budynków, w których taki ZOZ
mógłby działać. Do przetargu, w którym z kolei moglibyśmy kupić takie
budynki nie możemy przystąpić, bo
nie mamy ZOZ-u. I w ten sposób kółko sie zamyka. - mówi starosta Halina
Szymańska, która kilka dni temu spotkała się w przychodni z jej pracownikami. Sytuacja, od lat niejasna, staje
się jeszcze bardziej
zagmatwana.
(sm)

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Dobra, dn. 28.11.2005 r.

Na podstawie art. 13, ust. 1, art. 37, ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.
U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami / oraz 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 nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Dobra

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana
oznaczona w ewidencji gruntów nr 439 o pow. 1262 m2
położona przy ulicy Józefa Bema w mieście Dobra.
Nieruchomość obciążona jest służebnością drogową przejścia i przejazdu na rzecz działki nr 440.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.632,00 zł
Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 47,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
w wysokości 507,00 zł. (pięćset siedem złotych).
Przeznaczenie nieruchomości określone w studium uwarunkowań: strefa produkcyjno - usługowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł w kasie
Urzędu Miejskiego Dobrej lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2006r. do godz. 15 30.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1
w dniu 05 stycznia 2006 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.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
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Takiego po¿aru dawno nie by³o
(WÊGORZYNO) Gdy w
minion¹ sobotê Powiatowe
Stanowisko Kierowania
w PSP w £obzie przyjê³o
zg³oszenie o po¿arze
w Nowym Wêgorzynku,
natychmiast powiadomi³o
jednostki OSP w Zwierzynku,
Runowie, Sielsku
i Wêgorzynie.
Pali³a siê cha³upa.
Gdy wozy bojowe ze strażakami
ochotnikami dotarły do Nowego
Węgorzynka, gdzie miało się palić,
okazało się, że „Chałupa” to kryptonim ćwiczeń zgrywających, które
przeprowadził Zarząd Gminny OSP
w Węgorzynie.
Jak wyjaśnił komendant gminny
OSP Krzysztof Paluch - Ćwiczenia są
podstawową formą przygotowania
do działań ratowniczych. Każde
ćwiczenia podnoszą gotowość operacyjną jednostek, pozwalają sprawdzić realność przyjętych procedur, a
ratownicy doskonalą swój warsztat
pracy. Ćwiczenia wykazują braki kadrowe i sprzętowe. Dają możliwość
sprawdzenia, czy jesteśmy zdolni w
większej grupie współdziałać oraz
pozwalają odkryć predyspozycje
dowódcze i doskonalić proces kierowania akcjami. Jest to jedyna okazja
do sprawdzenia systemu łączności i
jest to doskonały poligon dla sprawdzenia umiejętności współdziałania.
Po wyjaśnieniach złożonych
przez komendanta Palucha i prezesa
OSP Pawła Malinowskiego oraz
krótkim szkoleniu, strażacy przystąpili do akcji, tak jakby chałupa paliła
się naprawdę. Pobrano wodę z jeziora do wozów i rozwinięto osiem linii
gaśniczych, w tym jedną przez drabinę. Użyto nawet masek gazowych
oraz osłaniano sąsiednie budynki
przed rozprzestrzenieniem się pożaru. Akcja zakończyła się pomyślnie.
Ćwiczenia obserwował z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w
Łobzie asp. sztab. Mirosław Ulan,
który wyraził pozytywną opinię o
zgrupowaniu.
Obserwował ją również, od początku do końca, burmistrz Stanisław Konarski, wraz z zastępcą Ryszardem Brodzińskim, którzy są odpowiedzialni za ochronę przeciwpożarową na terenie gminy.
Jak tradycja nakazuje, po zwinięciu i złożeniu do samochodów sprzętu strażacy z Sielska, Runowa, Zwierzynka i Węgorzyna, przy ognisku i
kiełbaskach podsumowali manewry
strażackie. Oby tylko do takich wyjeżdżali, czego im życzymy. KAR

OSP RUNOWO

OSP SIELSKO

OSP WÊGORZYNO

KULTURA
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By³o kiedyœ Muzeum
Powiatowe w Resku
INSTANTIA EST MATER DOCTRINAE Szczecin 2001. ss. 419-429
IGNACY SKRZYPEK Koszalin

Heimatmuseum Regenwalde (Resko) i jego zbiory (1929-1945)
Jedno z młodszych muzeów regionalnych na dawnym Pomorzu Tylnym
(Hinter-pommern) powstało w 1929 r. z
inicjatywy ówczesnego burmistrza Reska dr Kleeberga. Całe przedsięwzięcie
rozpoczęło się prawie 10 lat wcześniej,
po I wojnie światowej, kiedy to na łąkach
położonych na zachód od miasta, podczas osuszania terenu, odkopano łódź dłubankę z drewna dębowego. Początkowo nie wiedziano co z takim niespodziewanym znaleziskiem zrobić zwłaszcza,
że ówczesne Muzeum Prowincjonalne
w Szczecinie (Provinzial Pommerscher
Altertumer) nie chciało przyjąć do swoich zbiorów takiego kłopotliwego (?) i w
nie najlepszym stanie zabytku. Burmistrz miasta Reska zdecydował więc,
aby łódź umieścić na razie w piwnicy
budynku średniej Szkoły Miejskiej im.
Bismarcka (Bismarckschule), zbudowanej w 1915 r., położonej przy Bahnhofstrasse 11.
Łódź-dłubanka, jako niecodzienne
“curiosum” cieszyła się początkowo dużym zainteresowaniem, później nie zakonserwowana rozeschła się. Część
środkowa, najlepiej zachowana, została
przeniesiona do klasy szkolnej i stała się
pierwszym zabytkiem przyszłego muzeum, z pozostałych fragmentów drewna zbito skrzynię. To wydarzenie
było powodem do wydania w
1923 r. decyzji przez burmistrza dr Kleeberga, aby od tej
pory zwracać uwagę na
wszystkie znaleziska i przekazywać je do miejscowej
szkoły. Tak rozpoczęła się
działalność zbieracka na tym
terenie i początki organizacyjne późniejszego muzeum
regionalnego w Resku .
Kiedy w kwietniu 1929 r.
burmistrz przyjął do szkoły
im. von Bismarcka nauczyciela języka angielskiego, francuskiego i
łaciny w osobie Wilhelma Geissiera, to
powierzył mu również opiekę nad
miejską biblioteką mieszczącą się w jednej z klas szkolnych. Tam też znajdowały się zebrane dotychczas niewielkie
zbiory archeologiczne, którymi opiekował się na razie nauczyciel Kusserow wicedyrektor szkoły. Była tam właśnie
ocalała, środkowa, część dłubanki, kilka
urn ciałopalnych oraz fragment przydenny popielnicy z okresu rzymskiego
z miejscowości Piaskowo – Młyn, w
której wnętrzu zachowało się ok. 40 cm
ostrze miecza żelaznego, jako pozostałość wyposażenia zmarłego (spalonego)
w zaświaty. Te i inne jeszcze zabytki
stały się zaczątkami przyszłego muzeum, którego zorganizowanie burmistrz Reska dr Kleeberg powierzył nauczycielowi W. Geissierowi.
Przykład łodzi-dłubanki wpłynął na
postawę burmistrza i miejscowych

urzędników, co do konieczności powołania muzeum. Doszli oni bowiem do
wniosku, że wszystkie zabytki historycznej przeszłości regionu, nie objęte
ochroną, ulegną z czasem zapomnieniu i
zagładzie. Dlatego też należy szanować
wszystko to, co pochodzi z przeszłości
i ocalić je w miejscowym muzeum, albowiem atmosfera poszanowania tradycji
narodowych, budowanie patriotyzmu
lokalnego i umacnianie ducha w każdym
mieszkańcu tej “małej ojczyzny” stwarza
poczucie więzi z tą ziemią i przodkami,
których cmentarzyska i cmentarze znajdują się prawie w każdej miejscowości.
Oprócz takiego udokumentowania
potrzeby powołania muzeum w Resku,
widziano również powód praktyczny.
Istniało już co prawda od 6 lat na tym
terenie muzeum w Łobzie, ale jednak z
uwagi na to, że powiat reski było mocno
wydłużony w kierunku NW-SE, wynoszący około 48 km, to jakiekolwiek zgłoszenia przypadkowych znalezisk lub
odkryć archeologicznych z północnej
części powiatu docierałyby zbyt późno
do muzeum w Łobzie, skąd mogła nadejść fachowa pomoc w zabezpieczeniu
zabytków. Jako świeży przykład poda-

wano odkrycie w zachodniej części Reska, przy wydobywaniu żwiru, cmentarzyska szkieletowego z wyposażeniem,
o którym dowiedziano się dopiero po
dziesięciu dniach, kiedy już znaczna
część obiektów archeologicznych uległa
zniszczeniu. Stawiano sobie więc pytanie, kiedy by taka wiadomość dotarła do
Łobza, oddalonego o 22 km od miejsca
odkrycia?
Powołanie muzeum uzasadniano
również tym, że Resko posiadało najbardziej rozbudowany system szkół w
powiecie, a wiadomo, że zbiory regionalnych starożytności powinny przede
wszystkim służyć szkołom. Muzeum
regionalne miało prezentować przyrodę
i kulturę stron rodzinnych by zachować
je dla potomności. Miało ratować przedmioty o lokalnym znaczeniu historycznym, które będą przypominać pokoleniom o zwyczajach życiowych minionych i upływających właśnie czasów. Te
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Łobezianie i szczecinianie
wspominają ludzi kultury
(STRZMIELE) Dzisiaj w Strzmielach odbywa się spotkanie, w czasie
którego grono archiwistów i historyków wspomina znane postacie archiwistyki i kultury szczecińskiej. Wspominani, nieżyjący już literaci Ryszard Dżaman
i Mirosław Lalak mieli łobeskie korzenie, zaś wielu archiwistów szczecińskich
przyjeżdżało do pałacu w Strzmielu i miało tu wielu przyjaciół.
Spotkanie poprzedzi msza św. O godz. 10.30, którą odprawią księża dr Jan
M. Mazur i Krzysztof Maj z udziałem chóru parafialnego z Łobza. Później,
w pałacu w Strzmielu, gdzie mieści się filia Archiwum szczecińskiego, prof.
Kazimierz Kozłowski będzie wspominał archiwistów szczecińskich, przed i
powojennych; Ignacy Skrzypek z Koszalina przypomni dzieje Muzeum byłego powiatu, mającego przed wojną siedzibę w Resku; redaktor Bogdan
Twardochleb będzie wspominał literatów Ryszarda Dżamana i Mirosława
Lalaka. Ten pierwszy, pochowany jest na cmentarzu w Łobzie, drugi - do
momentu wyjazdu na studia w Szczecinie, mieszkał w Łobzie. Doktoryzował
się w Warszawie i był redaktorem naczelnym czasopisma „Pogranicza”. Jako
literaturoznawca pracował na Uniwersytecie Szczecińskim.
Poniżej przedstawiamy fragment pracy archeologa Ignacego Skrzypka o
Muzeum Powiatowym w Resku. Cała historia Muzeum zostanie przedstawiona
na spotkaniu w Strzmielu. My będziemy ją drukować w odcinkach, by dać
wyobrażenie - wobec niedawnej dyskusji, jaka przetoczyła się w Łobzie na temat
utworzenia muzeum – jak inni kiedyś potrafili dbać o własną historię. KAR
praktyczne i merytoryczne racje przeważyły o wydaniu przez burmistrza
decyzji o utworzeniu muzeum w Resku.
Nauczyciel Wilhelm Geissier zaczął
penetrować teren w poszukiwaniu zabytków. Również woźny szkoły, niejaki
Dalchow, był bardzo zainteresowany
zbieraniem regionalnych eksponatów i
położył duże zasługi w urządzaniu tej
placówki. Jeździł rowerem w teren razem z nauczycielem i wyszukiwał różnorodne stare przedmioty. Posiadał
przy tym duże poczucie estetyki artystycznej i manualne uzdolnienia, które
pozwoliły mu samodzielnie
wyklejać i rekonstruować naczynia, a także wykonywać
kopie zabytków archeologicznych (siekierki, toporki,
przęśliki). Sporządził też bardzo udane modele: domu palowego z młodszej epoki kamienia (neolitu), który w
pradziejach budowali mieszkańcy osad nawodnych lub
terenów bagiennych, zrekonstruował grób skrzynkowy z
wczesnego okresu epoki żelaza, grób megalityczny z epoki
kamienia, piec do wypalania
naczyń, grób ciałopalny z
urną oraz świder, na zasadzie
łuku, do wiercenia otworów w kamieniu.
W początkowym okresie zbiory
podzielono na 4 działy: a) prehistorię, b)
historię regionu, c) kulturę ludową (etnografię), d) zbiory broni, monet, map.
Wszystko mieściło się w kilku szafachwitrynach w bibliotece szkolnej i nie
było jeszcze udostępnione zwiedzającym z zewnątrz. Jedynie młodzież
szkolna korzystała na miejscu, w trakcie
prowadzonych lekcji historycznych
dotyczących wiedzy o regionie.
W zbiorach archeologicznych były
urny ciałopalne, trochę biżuterii z okresu cesarstwa rzymskiego, monety rzymskie znalezione na tzw. “srebrnym polu”
(Silberacker) w 1929 r., przy szosie do
Płot, kiedy to gospodarz Behnke wyorał
naczynie zawierające 180 rzymskich
denarów srebrnych datowanych na lata
98 do 320 r n.e. Dalsza orka na tym polu
ujawniała kolejne egzemplarze monet,
których w sumie znaleziono 255 sztuk.

Z innych zabytków archeologicznych
wymienia się 2 siekierki krzemienne,
wypolerowane, z Łabunia Małego, w
tym jedna o żółto-bursztynowym odcieniu surowca, fragmenty czarnych popielnic z okresu rzymskiego z miejscowości Żerzyno Las, a także szkielet
wczesnośredniowieczny mający 185 cm
wzrostu, ze srebrnym kabłączkiem przy
skroniach, żarna kamienne, neolityczne
i wczesnośredniowieczne, oraz kamień
wyobrażający bóstwo słowiańskie.
W dziale historycznym znajdowały
się stare obrazy, litografie, sztychy, panoramy miast, dokumenty z XVIII i XIX w.,
pamiątki po konnej poczcie, pożarnictwie, bractwie strzeleckim, monety pomorskie, a z kultury ludowej sprzęt codziennego użytku, odzież i modele różnych typów domów chłopskich. (cdn.)

LIGATANECZNA
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Ruszy³a liga taneczna

£obezianie i wêgorzynianie
tañczyli w Œwidwinie
(ŒWIDWIN) W tutejszym
oœrodku kultury odby³ siê
20 listopada I Turniej Tañca
Ligi Tanecznej Œwidwin
2005. Wziêli w nim udzia³
tancerze zespo³u Iskra
z £obza i Wegorzyna.
Tańczono w trzech blokach: duetach oraz parach. Tancerze z Łobza
i Węgorzyna otrzymali nowe tytuły
i awanse w swoich kategoriach.
Duety w kategorii Adept: Julia
Gongała i Patrycja Gongała; Oliwia
Rybińska i Renata Żórawska; Agata
Adamkowicz i Julia Kułakowska;
Dominika Zielińska i Patrycja Bajwoł;
Gabrysia Prygiel i Daria Grabska
– te pięć duetów otrzymało tytuł
Adepta. Duet Agata Pastwa i Justyna Barańska zajął I miejsce w LA i
awansował do Beniaminów.
Duet w kategorii Beniamin - Paulina Bubacz i Daria Stasiak - zajął I
miejsce w LA i DS i awansował do
Championów.
Duety Champion: Gabriela Piskorz i Karolina Rodak wywalczyły I
miejsce w LA i DS i awans do Nominatów, zaś duet Katarzyna Adamów i Maja Kurowska - I miejsce
w LA i DS.
Duety Dominaty: Katarzyna Drapała i Anastazja Wolska zajęły I miejsce w LA, ST i DS, a Kasia Kuzio i
Marta Chuchro – I miejsce w LA.
Duety Expert: Patrycja Kuzio i Kornelia Oniszczuk zajęły I
miejsce w LA i ST, a Kasia Wilk
i Paulina Maroszczuk – I miejsce
w DS.
Pary Adept: Piotr Wyczołek
i Joanna Romejko – I miejse w
ST i LA, zao Jakub Jóźwiak i
Aleksandra Gęsikiewicz – I miejsce w LA i ST.
W parach Beniamin Wojtek
Łapuć i Maja Kurowska zajęli I
miejsce w LA, a w Championach
Paweł Pyrczak z Joanną Romejko wywalczyli I miejsce w ST.
Także duety z Węgorzyna
otrzymały tytuły Adepta; Weronika Kamińska i Kinga Moroz;
Weronika Łepik i Dominika Blacharska; Monika Staruch i Agata Abramowicz; Natalia Parasz-

czak i Małgorzata Kamieńska; Serafina Stasiak i Agnieszka Konefał.
Pary Adept: Kamil Dobrzyński i
Ernestyna Jóźwiakowska oraz Kajetan Wolski i Agata Książczyk również otrzymały tytuł Adepta.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU
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Lekcja historii, która trwa

Ludzie i chwile – uchwyceni, odczytywani
(WÊGORZYNO) 22 listopada
w Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie
odby³a siê niecodzienna
lekcja historii. Uczniowie
trzecich klas gimnazjalnych
mieli za zadanie odszukaæ
w swoich domach stare
zdjêcia i przynieœæ do szko³y.
Na ich podstawie powstała ciekawa wystawa zatytułowana „60
lat... ocalić od zapomnienia”. Podczas lekcji każdy uczeń omawiał jedno z przyniesionych zdjęć. Pani Barbara Górniak ze Stowarzyszenia Kresowian z „Kuropatnik”, która wraz z
panią Anną Kamińską, nauczycielką
historii, prowadziła lekcje, zwracała
uwagę uczniom, jak odczytywać
daną fotografię.
Każde zdjęcie to utrwalenie rzeczywistości w danym momencie. Na jego
podstawie możemy dowiedzieć się nie
tylko jak wyglądała dana osoba, czy
osoby będące na zdjęciu, ale na nim
utrwalone są także emocje, otoczenie,
stroje. To niejednokrotnie źródło informacji historycznej, dokument, który
należy zachować dla przyszłych pokoleń. Uczniowie przynieśli bardzo różne
zdjęcia. Najczęściej do omówienia wybierali fotografie rodzinne.

Pani Barbara Górniak w kl 3a
- To piękne, gdy uczeń omawiając zdjęcie mówi - to są moi pradziadkowie, dziadkowie i mój tato,
czy mama, gdy byli mali. Historia
przodków nie jest dla niego wówczas abstrakcją, ale rzeczywistością, w której może poprzez to zdjęcie uczestniczyć. To jestem ja,
mówi jeden uczeń, z moim dziadkiem. Na zdjęciu uśmiechnięty
starszy człowiek trzymający w ob-

Dru¿yna harcerska „Czarne Stopy”

W KRAINIE
DESZCZOWCÓW

(RESKO) Dru¿yna harcerska „Czarne Stopy” wystêpem
artystycznym udanie rozpoczê³a wspó³pracê z Domem
Pomocy Spo³ecznej.
Gdy tylko dostaliśmy informację od pani Haliny Krutowskiej specjalistki pracy socjalnej w
Domu Pomocy Społecznej w Resku, o potrzebie pomocy przy
aranżacji zabaw dla dzieci i pensjonariuszy DPS-u na jesienny bal “W
krainie deszczowców”, od razu
wzięliśmy się do pracy.
Harcerzy nie trzeba długo namawiać: – Jesteśmy zawsze tam, gdzie
nas potrzebują. – mówi zastępowa
dziewcząt Anita Lis. - Można zawsze
na nas liczyć. - dodaje Darek Czaja,
pełniący funkcję zastępowego w
grupie chłopców.
Bal został zorganizowany przy
współpracy Domu Kultury w Resku,
PCPR i Stowarzyszenia “Współistnienie”. Odbył się 17 listopada w sali

widowiskowej Domu Kultury w Resku. Humor wszystkim dopisywał,
wodzirej przebrany za iluzjonistę
czuwał nad właściwą atmosferą zabawy, harcerze aranżowali pląsy i
wspólne tańce przy muzyce, a kilka
osób przebranych za postacie profesora krokodyla, Bartoliniego,
szpiega z krainy deszczowców i zbója dopełniało bajkowego klimatu
balu. Gdy zakończyła się impreza,
uczestnicy opuszczali salę z uczuciem niedosytu, ale tak to już bywa
na udanych zabawach. Wszystkie
znaki na niebie wskazują, że to dobry
początek owocnej współpracy DPS
i drużyny harcerskiej “Czarne Stopy” przy Szkole Podstawowej w
Resku.
Marek Ilgiewicz, opiekun drużyny.

jęciach może rocznego wnuczka.
Wnuczek go nie pamięta, ale dzięki
temu zdjęciu wie, jak wyglądał
dziadek, i że dla dziadka był on kimś
wyjątkowym. – mówi Barbara Górniak, dzieląc się wrażeniami z lekcji.
Pomysłodawcą lekcji była pani
Anna Kamińska, nauczycielka historii w gimnazjum w Węgorzynie.
Pani Aniu gratulujemy pomysłu, to
nie tylko lekcja historii, ale także coś

więcej, dużo więcej. Może poprzez
analizę fotografii rodzinnych
uczniowie poznają lepiej swoich rodziców, może spróbują ich zrozumieć, zapytać ich, co czuli, o czym
myśleli, gdy byli w ich wieku. Może
wybiorą się wspólnie do swoich
dziadków, by dowiedzieć się, skąd
przybyli pradziadkowie, kim byli, co
robili i wówczas ta lekcja historii
będzie trwała nadal.
(r)

ABC zapobiegania AIDS
HIV jest skrótem od angielskiego
określenia dla wirusa wywołującego
brak odporności immunologicznej. Nasz
organizm wyposażony jest w mechanizm obronny – system immunologiczny , który zwalcza atakujące nas infekcje
oraz choroby. HIV powoli osłabia ten
system, aż do jego ostatecznego zniszczenia. Wirus może przez wiele lat dokonywać uszkodzeń w systemie immunologicznym, zanim osoba zakażona zacznie chorować. Może mieć dobre samopoczucie nie wiedząc o tym, że jest zakażona wirusem. Zakażenie się HIV nie
musi od razu oznaczać , że ma AIDS ani,
że wkrótce będzie poważnie chory. Sama
nazwa AIDS jest skrótem od angielskiego określenia dla nabytego zespołu niedoboru odporności. AIDS nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem objawów różnych chorób, które w charakterystyczny sposób atakują osoby zakażone wirusem HIV. Wirusem HIV można
zakazić się podczas stosunków seksualnych bez zabezpieczenia. Przez przedostanie się zakażonej krwi innej osoby do
naszego krwiobiegu. Dzieje się tak gdy
wstrzykując sobie narkotyki nie korzystamy z igieł jednorazowego użytku. W
czasie ciąży, podczas porodu lub karmienia piersią przez matkę zakażoną HIV. W
codziennych kontaktach zarówno zawodowych, jak i towarzyskich nie ma
ryzyka zakażenia się HIV. Nie można za-

kazić się od psów, kotów oraz przez ukąszenie komara. Można zakazić się poprzez korzystanie ze wspólnej maszynki do golenia lub szczoteczki do zębów
gdy będzie na nich materiał zakaźny. 1
grudnia jest dniem walki z AIDS i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV.
Tegoroczna kampania przebiega pod
hasłem ABC zapobiegania AIDS . Nie
daj szansy AIDS. Zadbaj o swoich bliskich, wybierając jeden ze sposobów zapobiegania HIV:
-Jeśli potrafisz powstrzymać się od
współżycia seksualnego, wybierz Abstynencję seksualną
-Jeśli inicjację seksualną masz już za
sobą, buduj silne więzi–Bądź wierny
jednemu partnerowi
-Jeśli nie jesteś w stałym związku,
zawsze zabezpieCzaj się prezerwatywą.
-Jeśli w Twoim życiu pojawił się
chociaż raz inny partner seksualny lub
były inne ryzykowne
zachowania – Zrób test na HIV.
Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny znajduje się w Szczecinie ulica
Energetyków 2 / tel.462-40-18/. Punkt
wykonuje anonimowo i bezpłatnie
badania w kierunku HIV. Jest również telefon zaufania AIDS: 022 692 82
26 lub www.aids.gov.pl Zdecyduj sam.
Wybierz ABC zapobiegania AIDS i ciesz
się życiem.
S.Podyma
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Sprzedam
mieszkanie powieszchnia 80 mkw., 4 pokoje, własnościowe, ogrzewanie gazowe w
Resku. Tel. 502 548 338.
Sprzedamy dom własnościowy
w Poradzu. Tel. 397 57 40 lub
397 57 55.
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.

Zamienię mieszkanie w Szczecinie 110 mkw. na Gryfice. Tel.
696 350 303.
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.

Wynajmę dom jednorodzinny w
Nowogardzie ul. Wiejska 32. Budynek posiada kompletnie wyposażoną kuchnię, duży umeblowany salon, 4 sypialnie na piętrze,
dwie łazienki+wc na parterze,
ogrzewanie podłogowe, dzuży taras, ogród, garaż, tel. Koszt wynajmu 1800 zł + gaz, energia, woda.
Tel. 0602 45 42 66.

Działki budowlane: Cieminko
91 ar., Jankowo 17 ar., Żółte nad
jez. 49 ar., Świerczyna 80 ar. i 39 ar.
Tel (032) 285 14 15.
Działki rolne: Trzciniec, Psie
Głowy, Rzepowo, Stare Gonne,
Gudowo, Świerczyna, Nowe Laski, Żabin, Darskowo. Tel. (032)
285 14 15.

Kawalerka do wynajęcia - Gryfice
Tel. 384 26 86.

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

Wydawnictwo w Łobzie zatrudni dziennikarza. Tel. 3973 730 lub
504 042 532
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.

Zakład krawiecki „Laura” w
Łobzie ul. Ogrodowa 4c/6, w godz.
11.00-19.00. Tel. 397 31 44.
Usługi transportowe, profesjonalne przeprowadzki. Tel.
0604 516 451

Usługi transportowe -1,5 tony,
przeprowadzki i inne - cały kraj
tel. 608 728 454.

Usługi budowlano-remontowe,
budowa domów, tynki, glazura
„KOZŁOWSKI”. Tel. 501 055 337,
507 565 966.

Sprzedam działki budowlane w
Gryficach uzbrojone różnej wielkości. Tel. 0606 904 584.

Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

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

Sprzedam samochód Daewoo
Nexia. Pierwszy właściciel, kupionu
w salonie, bez wypadku rok prod.
1997. Cena do uzgodnienia. Tel.
0606 921 161.
Sprzedam komplet nowych opon
zimowych Gislavet 175x70 R13. Tel.
397 11 89.
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.

Laryngolog T. Woźny, Gryfice ul.
Śniadeckich 38. Tel. 604 499 445.

Sprzedam Dom + zabudowania gospodarcze na działce
1000 mkw. Kołomąć, tel. 385 40
49 (wieczorem).

Sprzedam dom o pow. 300 mkw.
na działce 1200 mkw. Gryfice. Tel.
0607 844 825.
Pomoc w nauce, stała i doraźna.
Szkoła podstawowa i gimnazjum
bez j. obcych. Tel. 607 115 143.

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

Drukowanie bloczków (samokopia) z nazwą firmy.Tel.
39-73-730, 504-042-532.

Sprzedam VW Passat 1.9D Rok
prod 1992, ciemnozielony metalik,
c. zamek, alarm, alufelgi, el. szyberdach, spom. kierownicy. Cena do
uzgodnienia. Cena wywoławcza
7900 zł. Tel. 386 15 45.
Sprzedam Ford Escort Kombi
(biały) 1.8, 16V, Rok. produkcji
1992, przebieg 130.000 km, centralny zamek, szyberdach, roleta,
regulacja kierownicy, zadbany
wewnątrz, stan techniczny bardzo dobry, Cena 6500 zł. Tel. 508
211 405
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Prezes Robert Dudziec z³o¿y³ sprawozdanie

„SARMATA” zrealizowa³a za³o¿enia sportowe z nawi¹zk¹
Na ostatniej sesji rady miejskiej
prezes klubu “Sarmata” Robert Dudziec złożył sprawozdanie z działalności klubu w 2005 r. na dzień 30
października. Sarmata jest jednym z
najstarszych klubów w województwie i niedługo będzie obchodzić 60lecie istnienia. Jest starsza od Pogoni Szczecin. Przy skromnym budżecie do jubileuszu można przygotowywać się z podniesionym czołem,
gdyż Sarmata zajmuje najwyższą
pozycję w lidze w historii klubu i
wiosną może walczyć o najwyższą
lokatę.

W£ADZE KLUBU
18 sierpnia odbyło się Walne
Zgromadzenie członków “Sarmaty”,
na którym uzupełniono skład zarządu oraz wybrano nowego prezesa.
Kilka dni wcześniej rezygnację złożył dotychczasowy prezes Andrzej
Pszkit. W nowym zarządzie zabrakło
również Mariana Sagana i Romana
Koły.
W skład nowego Zarządu klubu
weszli: Robert Dudziec, Edward Stanisławczyk, Jan Gudełajski, Antoni
Kontowicz, Zdzisław Szkup i Zbigniew Górski. Nowym prezesem został wybrany Robert Dudziec. W
skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Piotr Gałka, Włodzimierz Szczepaniak i Jerzy Basiński. Kierownikiem
drużyn trampkarzy i juniorów pozostał Jan Zieniewicz, a kierownikiem
drużyn seniorów i oldbojów Zbigniew Górski. Trenerem seniorów
jest Tomasz Surma. W składzie zespołu jest 22 zawodników. Grupę 20
juniorów prowadzi Jarosław Jaszczuk, a grupę blisko 30 trampkarzy
Damian Padziński.

NIE POSIADA I NIE
ADMINISTRUJE
Klub ma siedzibę w urzędzie miejskim w Dobrej, magazyn sportowy
znajduje się w
hali sportowej przy Gimnazjum
(pomieszczenie wspólne z osobami,
które sprzątają szkołę). Sędziowie
podczas meczów przyjmowani są w
budynku Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji. Klub nie posiada, ani nie
administruje żadnymi obiektami
sportowymi. Ma braki w strojach w
drużynach trampkarzy i juniorów, a
seniorom brakuje drugiego kompletu na zmianę.

BIEDNY KLUB BOGATY
W BRAMKI
Jak wynika ze sprawozdania prezesa Dudźca, klub jest jednym z biedniejszych klubów grających w klasie
okręgowej. Utrzymywany jest głów-

nie ze środków budżetu Gminy. Jego
budżet w tym roku wynosi 65 700 zł.
Do końca października wydano 58
072,75 zł, tj. 88,39 % budżetu.
W sprawozdaniu rozliczono wydatki do końca września br., i tak: na
artykuły spożywcze wydano
5146,11 zł; na sprzęt piłkarski 11751,61 zł; na delegacje - 290 zł; na
telefony służbowe - 195,50 zł; na
transport i wynajem autobusu 9581,66 zł; na umowy zlecenia z trenerami - 15103,00 zł; na składki
ZZPN i LZS - 2647,90 zł; na opłaty
sędziowskie - 5167,50 zł; na zakup
piłek nożnych - 837,46 zł. Wydatki
pozostałe wyniosły 1963,33 zł.
Łącznie na koniec września wydano
sumę 50 720 zł.
Dodatkowymi wpływami klubu
są dofinansowania ze strony sponsorów oraz wpływy ze sprzedaży biletów na mecze (cena jednego biletu
wynosi 3 zł). Prezes pochwalił się, że
w dniu sprawozdawania Sarmata
strzeliła w lidze największą ilość bramek – 41. Co prawda po ostatniej
kolejce wyprzedził Sarmatę Piast
Chociwel, i może także wyprzedzi
Świt (zagrał zaległy mecz w niedzielę),
ale i tak jest to imponujący dorobek.

MO¯E DAÆ SARMACIE HALÊ?
Na sesji, na której prezes Dudziec przedstawił sprawozdanie,

radni mieli kilka pytań i uwag. Radny może dać ją Sarmacie? – zastanawiali
Grzegorz Krzemień stwierdził, że je- się radni.
den komplet strojów był kupiony,
- Do końca roku utrzymanie hali
więc dlaczego mówi się, że brakuje jest zapisane w budżecie szkoły.
strojów. Prezes wyjaśnił, że chodzi o Dyskutujemy nad tym, jak to będzie
komplet zapasowy; jeżeli przyjeżdża po nowym roku. Na razie powierzyzespół i ma koszulki w podobnych liśmy rolę administratora hali Damiabarwach jak Sarmata, to gospodarze nowi Padzińskiemu. Chcemy, żeby
muszą założyć stroje w innym kolo- do godziny 15 korzystały z niej szkorze, czyli musi być drugi komplet.
ły, a po godzinie 15 wszyscy chętni.
- Czy Sarmata płaci za korzysta- – mówił już jako sekretarz urzędu Ronie z hali sportowej? – pytał radny bert Dudziec.
KAR
Krzysztof Kowalczyk. – Tak. – usłyszał odpowiedź. – Czy zarząd pobiera wynagrodzenie? – Nie.
- Słyszałem, że bilety na mecze są
za drogie. - mówił prezes Dudziec
przy okazji dyskusji o wpływach z
ich sprzedaży. – Nie. – usłyszał
odpowiedź radnych.
– Bardziej chodzi o to,
że kibice wchodzą
przez płot, stąd niższe wpływy do kasy.
– mówili radni. Prezes
tłumaczył, że strażacy OSP pilnują wejść
i raczej mało kto
wchodzi bez biletu.
- Obok stadionu
stoi hala, którą rządzi
dyrektor gimnazjum Prezes Sarmaty Robert Dudziec sk³ada
Krzysztof Motyliń- sprawozdanie z dzia³alnoœci klubu;
ski i nie potrafi sobie obok burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
z nią poradzić, to

Powiatowa pi³ka no¿na: Sparta prowadzi, ale...

SARMATA
NIE PRZEGRYWA
(POWIAT) Cztery kluby naszego powiatu grają w klasie okręgowej, jeden w V lidze. W całych rozgrywkach nasze zespoły zajmują
różne miejsca w tabeli, tutaj podajemy kolejność zgodną z tabelą: Sparta Węgorzyno, Sarmata Dobra,
Mewa Resko, Światowid Łobez. A
jak wygląda mała tabelka, złożona
tylko z wyników uzyskanych w rywalizacji bezpośredniej klubów z terenu naszego powiatu (nie uwzględniamy w niej zespołu Radovii, z
oczywistych względów).
Wyniki:
Światowid - Sparta
0:1, 0:2
Mewa - Światowid
3:2
Światowid - Sarmata
2:3
Mewa - Sarmata
1:1
Sarmata - Sparta
2:0
Sparta - Mewa
2:1

Tabela:
1. Sparta
9 pkt. 5:3
2. Sarmata
7 pkt. 6:3
3. Mewa
4 pkt. 5:5
4. Światowid
0 pkt. 4:9
Jak widać, mała tabelka, dokładnie odpowiada tabeli głównej rozgrywek. Jednak Światowid i Sparta rozegrały jeden mecz więcej niż Mewa i
Sarmata. Bez uwzględnienia meczu
rozegranego awansem z wiosny, w
którym Sparta pokonała Światowid
2:0, w tabeli na pierwszym miejscu
byłby Sarmata i to on byłby mistrzem
półmetka w rywalizacji w powiecie.
Sarmata jako jedyny nie zaznał porażki w tej rywalizacji, najgorzej wypadł
Światowid, który nie zdobył nawet
punktu. Na dzień dzisiejszy Sparta
jest liderem, a na zakończenie tej zabawy trzeba jeszcze poczekać. (mk)

TURNIEJ
DLA LICEUM I
(ŁOBEZ) 27 listopada 2005 roku w
łobeskiej hali widowiskowo-sportowej
odbył się Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej. Udział wzięło 10 zespołów,
które zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A rywalizowały zespoły
(w kolejności zajęte miejsca w tabeli):
Drutpol, Bode, Liceum II, Parys, Dream. W grupie B: Przyjaciele, Liceum I,
Rynowo, ZNMR, Worowo. Mecze w
grupach wyłoniły tych, którzy stanęli
do rywalizacji o 1 i 3 miejsce.
O III miejsce
Bode- Przyjaciele 2:1
O I miejsce
Liceum I - Drutpol 1:0
Turniej był z pewnością miłym
urozmaiceniem ligowej przerwy. Wyróżnili się następujący zawodnicy, grający w polu: Andrzej Jendrysiak
(ZNMR) i Piotr Kulczyński (Rynowo)
oraz bramkarz Krzysztof Kulczewski
(Drutpol).
Organizatorzy turnieju to: Andrzej
Belina, Stanisław Przybylak, Andrzej
Bejnar, Andrzej Mrozowicz, Stanisław
Sumbar.
Następny taki turniej będzie miał
miejsce 10 grudnia 2005 roku, także na hali
widowiskowo-sportowej w Łobzie. (mk)
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POTRZEBNE BY£Y ZMIANY
Marcel KaŸmierowicz
(POWIAT) Zakończyła rozgrywki klasa okręgowa, a także V
liga. 19 listopada ostatnie mecze o
punkty w tym roku rozegrały wszystkie drużyny z naszego powiatu. Była
to kolejka rozegrana awansem, gdyż
pierwotnie mecze te miały się odbyć
dopiero na wiosnę 2006 roku.
Czas na podsumowanie zakończonej rundy, która pokazała jak dalekie zmiany zaszły na piłkarskiej
mapie naszego powiatu i regionu.
Do głosu doszły zespoły, które
przed sezonem były uznawane za
pretendentów do spadku (Sparta
Węgorzyno) jak i walczących o
przetrwanie (Sarmata Dobra, Mewa
Resko) oraz tych, którzy mieli nadawać ton rozgrywkom (Światowid
Łobez). Życie zweryfikowało te plany. Osobny rozdział to Radovia Radowo Małe, walcząca klasę wyżej,
mająca przeciwników z wyższej półki.

V liga
RADOVIA RADOWO MAŁE
- 14 lokata
Tak dobrze i skutecznie grającej
Radovii, jak w poprzednim sezonie,
wcześniej nie oglądano. Radovia
była rewelacją rozgrywek, a każdy
klub musiał się z nią liczyć. Jaka była
siła zespołu z Radowa przekonała się
przede wszystkim Zorza Dobrzany,
której chęci na awans rozwiały się

jak chmura przy silnym wietrze po
meczu ostatniej kolejki minionego
sezonu. Jednak w tej rundzie Radovia nie przypominała zespołu z poprzedniego sezonu. Brak bramkarza
klasy Damiana Brodowicza i pomocnika Piotra Grochulskiego był, jak
widać, zbyt trudny do zastąpienia w
krótkim czasie. Wysokie porażki na
wyjeździe zadecydowały o niskiej
lokacie w tabeli. Wiosna pokaże, czy
ta tendencja zniżkowa zostanie przełamana. Dobry bramkarz to dla Radovii konieczność.

Klasa Okrêgowa
SPARTA WĘGORZYNO
- 2 lokata
Od niej zaczniemy, gdyż Sparta
jest najwyżej w tabeli. Po odejściu
grającego trenera Tomasza Sidła
do Piasta Chociwel wydawało się,
że Sparta wyląduje piętro niżej.
Trener Ryszard Jamroży poukładał
jednak zespół wyśmienicie. Piłkarze z Węgorzyna wykorzystali
swoje atuty w 100%. Kolektywność w grze, pressing na całym
boisku, ambicja, kreatywność,
siła, szybkość. Niewiele zespołów
było, jak widać po wynikach, jest w
stanie przeciwstawić się tak zorganizowanej Sparcie. Norbert Kazimierczak oraz Artur Andrusieczko,
grający poprzednio w Światowidze, odnaleźli się w tej drużynie.
Nie wiadomo, w jakim klubie obaj
piłkarze zagrają na wiosnę, gdyż
do Sparty zostali wypożyczeni tylko na rundę jesienną.
Sparta swoją postawą na boisku, nawiązała do swej, wziętej ze
starożytności, nazwy - twarda walka, determinacja, nieustępliwość.

Bardzo dobrą bronią Sparty było
szybkie przejście z obrony do ataku. Cały zespół zasługuje na gratulacje. Tak trzymać. Najlepsza runda
w historii klubu. Pozostaje tylko
jedno pytanie - czy sezon także?
SARMATA DOBRA
- 4 lokata
Przy odrobinie szczęścia Sarmata mógł być liderem. Śmiały
szturm na pierwszy fotel w tabeli
zakończył ostatni mecz w Chociwelu, przegrany 0:1. Bardzo dobra
runda w wykonaniu zespołu z Dobrej. Stary-nowy trener Tomasz
Surma poukładał grę Sarmaty. Widać siłę zespołu. Do drużyny weszło kilku młodych i utalentowanych juniorów. Świeża krew zrobiła swoje. 6 punktów straty do lidera, to dużo i mało. Sarmata to zespół
z charakterem. Najbardziej doświadczona obrona w powiecie,
powrót Łukasza Olechnowicza
oraz Marka Goszczurnego, snajperskie możliwości Damiana Padzińskiego oraz talent Emila Kamińskiego i silna ławka rezerwowych sprawiły, iż Sarmata w tej
rundzie zajął bardzo dobrą pozycję
do ataku na I miejsce w tabeli.
Znając ambicje piłkarzy z Dobrej,
ciekawie będzie zapewne do końca
rozgrywek.
MEWA RESKO - 10 lokata
10 lokata w tabeli, jak dla mnie
trochę za niska, jak na miarę tego
zespołu. Jednak zmiana pokoleniowa nie odbiła się tak silnie na
Mewie, jak występy zespołu ze
stolicy powiatu. Pod koniec rundy, po jedynej dotkliwej porażce

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa okrêgowa gr. 1 seniorzy
——Dom ———
—— Wyjazd ———
Lokata Nazwa zespołu
Mecze Pkt. Bramki Pkt. Bramki Z. R. P.
Pkt. Bramki Z. R. P.
——————————————————————————————————————————
1. Piast Chociwel
16 36 44-12
20 29-6
6 2 0
16 15-6
4 4 0
2. Sparta Węgorzyno
16 31 19-15
18 9-3
5 3 0
13 10-12
4 1 3
3. Świt Szczecin
15 31 42-15
19 29-4
6 1 0
12 13-11
4 0 4
4. Sarmata Dobra
16 30 42-17
19 29-5
6 1 1
11 13-12
3 2 3
5. Promień Mosty
16 28 34-27
16 21-10
5 1 2
12 13-17
3 3 2
6. Orkan Suchań
16 28 28-17
16 16-6
4 4 0
12 12-11
4 0 4
7. Masovia Maszewo
16 23 33-26
10 18-11
3 1 4
13 15-15
4 1 3
8. Vielgovia Szczecin
16 23 31-23
10 13-12
3 1 4
13 18-11
4 1 3
9. KP Police II
15 22 36-19
15 20-7
4 3 1
7 16-12
2 1 4
10. Mewa Resko
16 22 31-28
15 20-11
4 3 1
7 11-17
1 4 3
11. Rybak Trzebież
16 19 35-45
18 31-17
6 0 2
1 4-28
0 1 7
12. Dąbrovia Stara Dąbrowa 16 19 21-26
11 10-10
3 2 3
8 11-16
1 5 2
13. Wicher Brojce
16 19 24-34
9 10-15
2 3 3
10 14-19
3 1 4
14. Światowid Łobez
16 13 25-37
9 14-14
3 0 5
4 11-23
1 1 6
15. Vineta II Wolin
16 6 13-48
1 6-25
0 1 7
5 7-23
1 2 5
16. Iskra Golczewo
16 3 23-92
2 16-34
0 2 6
1 7-58
0 1 7

0:5 w Maszewie, piłkarze Mewy
obudzili się i rozkręcili. Remisy 2:2
z liderem z Chociwela, Sarmatą,
Wichrem Brojce i wygrana 6:1 z
Dąbrovią sprawiły, iż z pewnością
niektórzy w Resku żałują, iż runda
skończyła się akurat teraz. Wcześniejsze zwycięstwa m.in. ze Świtem Szczecin, Promieniem Mosty,
remisy z Policami i Vielgovią pokazały, że przy odrobinie szczęścia i
większego zaangażowania w innych meczach zespół z Reska
mógłby być o wiele wyżej. Czas jednak pracuje na korzyść tego zespołu. Dobra praca z młodzieżą ma przełożenie na spokojny byt i normalne
funkcjonowanie klubu. Na dobre
wyniki przyjdzie jeszcze czas.
ŚWIATOWID ŁOBEZ
- 14 lokata
Cóż napisać o zespole, który
jeszcze niedawno brylował w IV lidze, a teraz walczy w ogonie klasy
okręgowej, a którego zwycięstwa
są prawdziwym świętem w mieście? Życie przerosło ambitne plany o potędze na lokalnym podwórku piłkarskim i dzisiaj klub z Łobza
jest najniżej w tabeli, tak naprawdę, to chyba odkąd pamiętam. Dobrych piłkarzy w Łobzie nigdy nie
brakowało. Odnajdują się oni jednak dopiero w innych klubach,
gdzie współtworzą sukcesy sąsiadów. Myślę, że do dzisiaj nikt głośno i publicznie nie zapytał o taki
stan rzeczy. Nie ma pytania, nie ma
odpowiedzi. Jest próżnia i frustracja i pokolenie piłkarskie, które
samo musi utorować sobie drogę.
13 punktów w rundzie, 14 lokata w
tabeli, przegrane ze wszystkimi klubami powiatu: Mewą, Sarmatą,
Spartą - dwukrotnie. Wniosek jest
jeden, Światowid to dzisiaj zdecydowany outsider i dostarczyciel
punktów w ligowej tabeli. Nie czuć
więzi między zespołem a zarządem
klubu, zespół jest osamotniony.
Młodzież w zespole, chyba najbardziej utalentowana w powiecie, ale
bez wiary, przekonania, pod dużym
psychicznym obciążeniem, które
powoduje, że nie rozwija się normalnie. Zadania dla zespołu sprzed
sezonu - miejsce w pierwszej piątce
tabeli - brutalnie zweryfikowało
boisko. Strach pomyśleć, gdzie
byłby Światowid, gdyby inne zespoły zajęły miejsce Vinety II Wolin i Iskry Golczewo, z którymi
Światowid zdobył 6 punktów. Jedyny klub w całym powiecie, gdzie
zmiany nie zaowocowały progresem w grze.
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KOLIZJE DROGOWE

DAMKA ODJECHA£A
(ŁOBEZ) 20 listopada w godz.
14.00 do 15.00 w Łobzie, przy ul.
Komuny Paryskiej, z klatki schodowej nieustalony sprawca dokonał
kradzieży roweru typu “damka” wartości 500 zł, na szkodę Zdzisława K.
lat 56 (zam. Ł., pow. łobeski).

POBI£ BARBARÊ
(ŁOBEZ) 21 listopada o godz.
6.00 w Łobzie, przy ul. Szkolnej,
Daniel C. lat 24 (zam. Z., gm. Łobez)
wszedł do mieszkania i nieustalonym narzędziem uderzył w głowę
Barbarę I. (zam. Ł., pow. Łobeski), w
wyniku czego doznała rozcięcia skóry na głowie. Sprawca został zatrzymany i osadzony w PdOZ.

FA£SZYWA SETKA
(ŁOBEZ) 21 listopada o godz.
15.00 w Banku Spółdzielczym w
Łobzie, Władysław R. (zam. Ł., gm.
Łobez) usiłował wprowadzić do
obiegu sfałszowany banknot o nominale 100 zł.

ZNISZCZY£A ODZIE¯
(ŁOBEZ) 21 listopada o godz.
13.30 w Łobzie, na ul. Niepodległości, Katarzyna T., bez żadnego powodu zaczęła szarpać za odzież Martę H., w wyniku czego uszkodziła
okulary korekcyjne i torebkę, o
łącznej wartości 445 zł, czym działała
na szkodę w/w.

SMAK BRZOSKWINI
(ŁOBEZ) 17 listopada około
godz. 17.43 w Łobzie, przy ul. Okopowej, w sklepie spożywczym “Wędlinex” nieustalony sprawca z lady
sklepowej zabrał w celu przywłaszczenia butelkę wina o smaku brzoskwini wartości 10.50 złotych na
szkodę Krzysztofa G.

Z£AMA£ PALEC
W BIEDRONCE
(ŁOBEZ) 19 listopada około
godz. 17:55 w Łobzie, przy sklepie
Biedronka, Ryszard G. podczas
szarpania się w celu utrzymania
skradzionego uprzednio towaru ze
sklepu Biedronka dokonał złamania prawego palca wskazującego
Karoliny Z.

NIE UPILNOWA£ SIÊ
(ŁOBEZ) 22 listopada około godz.
12:00 w Łobzie, przy ul. Obr. Stalingradu, przy sklepie NETTO, Zbigniew Ż.

i Bogdan S. (obydwaj bezdomni) dokonali kradzieży psa rasy terier czarny,
pozostawionego na smyczy przed
sklepem. Straty w kwocie 300 zł na
szkodę Ryszarda N. Sprawcy zatrzymani i osadzeni w PdOZ

Z£AMANA ¯UCHWA
(RESKO) 20 listopada około
godz. 23:00 w Resku, przy ul. W.
Polskiego, Adrian L. został pchnięty
w plecy przez nieustaloną osobę, w
wyniku czego upadł na betonowy
cokół ogrodzenia i doznał złamania
żuchwy. Pozostaje na leczeniu w
szpitalu w Resku.

BÊDZIE GAZOWA£
(ŁOBEZ) W nocy z 22 na 23 listopada, w godz. 3.40-3.45 w Łobzie,
przy ul. Przemysłowej, na terenie
stacji paliw Orlen nieustalony
sprawca, po uprzednim zerwaniu
kłódki zabezpieczającej drzwiczki
stojaka z butlami gazowymi propanbutan, z wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia 9 sztuk butli z gazem, o
wadze ok. 20 kg każda, oraz 11 szt.
pustych o wadze ok. 5 kg, w kolorze
białym z czerwonym napisem Orlen.
Straty ogólnej wartości 2100 złotych
na szkodę PKN Orlen Płock.

ZABRA£A SKARPETY

(ŁOBEZ) 23 listopada około
godz. 13.15 w sklepie Netto w
Łobzie, przy ul. Obr. Stalingradu
Ewa G., czasowo zam. w Łobzie, zabrała w celu przywłaszczenia skarpety męskie, dezodorant Heva, ogólnej
wartości 5.98 złotych.

NIED£UGO UKRADN¥ IGLICÊ
(IGLICE) W okresie 22 listopada - 23 listopada w godz. 8.00-8.30
w Iglicach, gm. Resko, nieustalony
sprawca po wcześniejszym wybiciu szyby w oknie wszedł do wnętrza opuszczonego pałacu, następ-

nie z kopuły dachu zabrał w celu
przywłaszczenia jeden arkusz blachy miedzianej o wadze 5 kg, wartości 50 złotych, na szkodę Magdaleny S.

KIESZONKOWCY
(ŁOBEZ) 21 listopada w godz.
12.00-13.00 w Łobzie na terenie
sklepu Netto nieznany sprawca
(najprawdopodobniej kobieta)
dokonał kradzieży portfela z pieniędzmi w kwocie 30 zł na szkodę
Elżbiety Z.

ODJECHA£ ROWEREM
(ŁABUŃ) W dniach 19-23 listopada w Łabuniu Wielkim, nieustalony sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do piwnicy poprzez odkręcenie skobla, a następnie zabrał rower marki Kross wartości 300 zł na
szkodę Henryka B.

KOMÓRKOWIEC
(ŁOBEZ) 25 listopada, w godz.
6.00-22.00 Andrzej B. (zam. W.), w
OHP Łobez dokonał kradzieży telefonu Motorola E365 wartości 270 zł
na szkodę Joanny O.

ZEMSTA CZY WANDALIZM?
(WIEWIECKO) 24 listopada, w
godz. 17-19 w Wiewiecku, nieznany
sprawca umyślnie zniszczył 16 szt.
betonowych elementów ogrodzenia
wartości 500 zł na szkodę Michała K.

CO SIÊ NAWINIE
(PRZYTOŃ) W okresie pomiędzy dniem 24.11.05, godz. 16.00, a
dniem 26.11.05, godz. 11.00, w
Przytoni nieustaleni sprawcy, z
otwartego garażu dokonali kradzieży kabli od spawarki, szlifierki, kluczy ślusarskich o wartości
240 zł, czym działali na szkodę Jarosława K.

NAPROMILOWANI
(WĘGORZYNO) 20 listopada o godz. 15.07, w Węgorzynie, na ul. Grunwaldzkiej, Zdzisław S. lat 56 (zam. W., gm. Węgorzyno), kierował rowerem
będąc w stanie nietrzeźwości (1,56‰), tym samym naruszył zakaz kierowania pojazdami ustanowiony przez Sąd Rejonowy w Łobzie.
(ŁOBEZ) 27 listopada o godz. 17.25 w Łobzie, na Placów Spółdzielców,
Remigiusz W., lat 25, (zam. Drawsko Pomorskie) kierował sam. osob. m-ki
Fiat będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 0,33 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 27 listopada o godz. 18.45 w Łobzie, na ul. H. Sawickiej,
Bogdan R. lat 44 (zam. S. gm. Łobez) kierował rowerem będąc w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
(DOBRA) 27 listopada, o godz. 19.00, na drodze Dobra – Tucze, Wiesław B., lat 42 (zam. Dobra), kierował sam. Fiat 126p będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 0,62 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

(DALNO) 18 listopada około godz.
7:20, na drodze 147, na wysokości suszarni Dalno, pies wybiegł z pobocza wprost
pod przejeżdżający samochód Ford kierowany przez Joannę M. zam. R., gm. Radowo Małe. Uszkodzeniu uległ pojazd.
(ŁOBEZ) 18 listopada około godz.
15:35 w Łobzie, na ul. Murarskiej, kierujący
samochodem Fiat 126 cofając uderzył w zaparkowany samochód VW Jetta powodując jego uszkodzenie i odjechał z miejsca
zdarzenia.
(WIEWIECKO-GIENAWA) 18 listopada, o godz. 20.00, na drodze K-20, na odcinku Wiewiecko-Ginawa, w rejonie skrzyżowania z drogą do Storkowa, Krzysztof
W., zam. Recz ul. Kolejowa, kierując samochodem marki Ford Escort, nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu dla Agnieszki O.
zam. S., woj. lubelskie, kierującej samochodem Skoda Octawia, powodując
uszkodzenia obu samochodów.
(ŁOBEZ) 22 listopada o godz. 17.30,
w Łobzie, na Pl. 3 Marca, Henryk K, kierując samochodem marki Scania, wykonując manewr skrętu w lewo, zahaczył naczepą samochód marki Opel kierowany
przez Mateusza I.
(RESKO) 24 listopada około godz.
20:30 w Resku, na ul. Podgórnej, Grzegorz
P. (zam. P., gm. Resko) kierujący samochodem Opel Omega nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Leszkowi B. (zam. Ł., pow.
łobeski) kierującemu samochodem Opel
Vectra, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów.
(ŁOBEZ - WĘGORZYNO) 24 listopada o godz. 7.30, na drodze Łobez - Węgorzyno i skrzyżowaniu z drogą na Lesięcin, kierujący samochodem marki VW
Golf Krzysztof D. zam. K., gm. Węgorzyno, wymusił pierwszeństwo kierującemu
samochodem marki Skoda Oktavia. Lahes J. zam. Niemcy. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.
(RESKO) 22 listopada około godz.
12:00, w Resku, na parkingu przy ul. W.
Polskiego, nieustalona kierująca samochodem Polonez podczas cofania uderzyła w prawidłowo zaparkowany samochód
Ford Mondeo należący do Edward L., powodując jego uszkodzenie i odjechała z
miejsca zdarzenia.
(RESKO) 22 listopada około godz.
14:10, w Resku, przy ul. Szpitalnej, Tadeusz L. Lat 44, kierując rowerem nie zachował ostrożności podczas włączania się do
ruchu z drogi podporządkowanej - wewnętrznej dojazdowej do szpitala, na drogę
publiczną, w wyniku czego doprowadził do
zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem Fiat Uno, kierowanym prze Stanisława B. Rowerzysta z podejrzeniem złamania kręgu kręgosłupa przewieziony do szpitala w Gryficach.
(ŁOBEZ) 25 listopada, około godz.
7:10, w Łobzie, na terenie stacji paliwo
Orlen, Jerzy P. (zam. Łobez) kierujący
samochodem ciężarowym Mercedes cofając uderzył w przód prawidłowo zaparkowanego samochodu VW Golf, należącego
do Wojciecha P.
(ORLE) 27 listopada, około godz.
14.50, na drodze Pogorzelica – Orle,
spod kół samochodu osobowego Audi
wyleciał kamień, który uszkodził przednią szybę w przejeżdżającym samochodzie Renault, kierowanym przez
Annę O. (zam. Radowo Małe).
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Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 46 brzmiało: „Pijakowi i kropla dobra”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Teresa Syjczak (Łobez), Antonina Kaczmarek
(Dobra), Helena Rengwelska (Resko), Maria Szylinowicz (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Stanisław Zakrzewski (Nowogard), Zofia Janicka (Łobez), Janina Rachwał (Łobez), Cecylia Dzwonnik (Łobez).
Nagrodę wylosował pan Stanisław Zakrzewski z Nowogardu. Gratulujemy.
CMYK

Policjant zatrzymuje bace jadącego furmanką.
- Baco, co wieziecie? Baca nachyla się i szepcze:
- Siano.
- Czemu tak cicho mówicie?
- Żeby koń nie usłyszał!
Co to jest półprzewodnik?
Jest to przewodnik pracujący na pół etatu.
Dwóch mężczyzn wchodzi do „MacDonalda”
- Dwa wieśmaki. - krzyczą.
A sprzedawca na to - To widzę, ale co podać?
Facet pyta strażaka: - Dlaczego pan już odjeżdża?
Przecież nie ugasił pan jeszcze pożaru?
- Niech pan ma pretensje do mojego komendanta!
Chciałem pracować na całym etacie, a on mi dał tylko pół...
Do sypialni wpada mąż i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar !!!
Z szafy przerażony męski glos: - Meble! Ratujcie meble!
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