CMYK

PORAZI£O GO 15 TYSIÊCY VOLT, ALE PRZE¯Y£ str. 6

GAZETA POWIATOWA Nr 49 (205) Rok IV 6.12.2005 r. Cena 2,20 zł (w tym 7% VAT) ISSN 1643-5761

£obeska odpowiedŸ na globalizacjê

BOGDAN PRZYBY£A
TWORZY SIEÆ

CMYK

CMYK

Z drugiej strony

Str. 2

Kazimierz Rynkiewicz
Warto z uwagą przeczytać to, co
ma do powiedzenia i zaproponowania pan Bogdan Przybyła, który zorganizował spotkanie łobeskich właścicieli i pracowników zakładów naprawczych z branży motoryzacyjnej.
Duże sieci części samochodowych
poszerzają rynek zbytu, a najlepszym sposobem jest stawianie dużych stacji obsługi, kilkunastostanowiskowych. Taka stacja spowodowała by wyginięcie wiele małych
lokalnych zakładów. To cena globalizacji i otwarcia, przed laty zupełnie
bezmyślnie (a może celowo), krajowego rynku. Przy wypracowanych
przez lata mechanizmach wspierania
przedsiębiorców w innych krajach,
nasi przedsiębiorcy zostali rzuceni
na pożarcie. Nie mając doświadczenia w działalności na otwartym rynku i przede wszystkim kapitału kazano im konkurować z gigantami, za
którymi stoją laboratoria, kancelarie
prawne, banki, domy mediowe (od
reklamy), marka. Które mają zgromadzone przez lata doświadczenia i
opracowane procedury podbijania
rynków i zdobywania klientów.
Gdy zapytałem kiedyś pewnego
starszego księgowego, co decyduje, że często tak niekorzystne dla nas
rozwiązania wprowadzali nasi politycy, którzy powinni dbać o nas, a
sprawiali wrażenie, jakby bardziej
martwili się o obcy kapitał, odpowiedział, że siła pieniądza. Gdy wpuścimy do klatki pudelka i wilczura, nie
trzeba zgadywać, kto przeżyje. Z

OPINIE

Jak rekiny zjad³y
szczupaki, a pudelek
nie mo¿e...
góry wiadomo. Jednak politycy
wychowani na komuniźmie, a więc
pewnym ideologicznym eksperymencie, postanowili jeszcze raz
spróbować – może jednak przeżyje
pudelek? Ludzie lubiący eksperymentować zazwyczaj mają negatywny stosunek do tradycji, do ludzkiego doświadczenia, które zdobywane
jest w procesie historycznym. Ten
stosunek wynika albo z głębokiej
pogardy dla ludzi, albo ze zwykłego
nieuctwa. I chociaż wilczur zagryzie
dziesiątego pudelka, wpuszczą jedenastego, chcąc udowodnić swoją
rację. A nuż pudelek potwierdzi nasze ambicje i zagryzie wilczura?
Podobnie nietrudno było przewidzieć eksperyment z wpuszczeniem na nasz rynek finansowych
rekinów. Pozjadały szczupaki i rozglądają się za płotkami. Nie pogardzą
żadnym stawem. Obserwowałem to z
bliska w Nowogardzie. PSS „Społem” najpierw sprzedała w centrum
miasta restaurację, którą zburzono i
postawiono Netto. Wpuściła do
kurnika lisa, który wyjadł kury. Ta
sama branża i bezwzględna konkurencja. Później PSS oddała duży sam
w centrum dla Media Expert. Kolejnym krokiem było oddanie dużego
sklepu, tuż obok, dla marketu „Stokrotka”. Ostatni gol do własnej
bramki. Mecz został przegrany i to
wysokim wynikiem. Mając na wyjściu sieć sklepów w mieście, po pięt-

nastu latach PSS nie ma prawie nic.
Może niektóre dzierżawi, ale to tylko
świadczy o myśleniu władz spółdzielni – na pensje starczy, aby do
emerytury. Co ze spółdzielcami, pracownikami, mieszkańcami? Siła pieniądza wypiera instynkt samozachowawczy, patriotyzm i poczucie
odpowiedzialności za najbliższych.
Całe byłe koszalińskie opiera się
inwazji marketów, z wyjątkami. Wydaje się, że Łobez się poddał. Wkrótce mają powstać dwa markety. Już w
centrum zamknięto dwa sklepy spożywcze. Pobliska gmina Dobra broni
się. Przy sprzedaży ponad hektarowej działki radni zdecydowali, że
trzeba ją podzielić i sprzedać w kawałkach. Może w ten sposób zapobiegną powstaniu tam marketu. Skupieni na spożywce nie zauważamy, że
w innych branżach też trwa ostra
walka o rynek. Potrzeba takich polityków krajowych i lokalnych, którzy
by obronili chociaż resztki naszej
ekonomicznej niezależności. Inaczej będziemy proletariatem pracującym w zagranicznych firmach, z
powodu niskich pensji kupującym
najtańszą żywność w zagranicznych marketach. Właściciele jednych i drugich zyski wywiozą do
swoich krajów, by tam je wydawać.
Na pożytek swoich ziomków. Proletariusze wszystkich krajów – nie
łączcie się. Bądźcie właścicielami,
drobnymi, ale jednak...

Nadleśnictwo Resko z siedzibą: Resko ul. Żeromskiego 1, 72-315 Resko,
telefon 091-3951400, fax. 91-3951401, e-mail: resko@szczecin.lasy.gov.pl

Oferuje do sprzedaży
choinki świerka srebrnego
w ilości ok.1 tys. szt. oraz świerka pospolitego w ilości ok.
2 tys. szt. (średnia wysokości ok. 2,5 metra).

Serdecznie dziękuję
wszystkim tym, którzy
zaufali mi i oddali na
mnie głosy w wyborach
uzupełniających.
Henryk Stankiewicz

Sprzedaż choinek odbędzie się po rozpatrzeniu pisemnych ofert nabywców zawierających ilość, rodzaj choinek
i oferowaną cenę jednostkową.
Pisemne oferty należy złożyć do dnia 12.XII.2005 r. do godz. 10.00
w sekretariacie nadleśnictwa.
Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 12.XII.2005 r. o godz. 10.30
w świetlicy N-ctwa – adres j.w.
Choinki oferowane do sprzedaży można oglądać w dniach od 5.XII
- 9.XII.2005 r. w godz. 7.00 – 13.00 po uprzednim powiadomieniu N-ctwa
– z jedniodniowym wyprzedzeniem.
Uważamy, że wskazana jest lustracja oferowanych choinek przez osoby
zainteresowane zakupem. Informujemy, że istnieje możliwość wyboru przez
nabywcę choinek przeznaczonych do sprzedaży z powierzchni plantacji i jednocześnie zastrzegamy, że wycięcie choinek nastąpi po wpłaceniu całej należności za choinki wybrane przez nabywcę.
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Nie złożysz
oświadczenia
– zapłacisz

(KRAJ) Do 16 grudnia osoby
zwolnione z opłacania abonamentu
rtv muszą złożyć na poczcie
oświadczenie, na podstawie którego uzyskają zwolnienie. Przysługuje ono osobom, które skończyły 75
lat oraz osobom niedowidzącym i
niedosłyszącym, a także inwalidom
wojennym. Jednak te osoby będą
musiały płacić, jeżeli prowadzą gospodarstwo domowe z dwiema osobami powyżej 26 roku życia. Przy
składaniu oświadczenia trzeba pokazać na poczcie dowód osobisty.
Do domów mają trafić odpowiednie
druki, które po wypełnieniu można
oddać listonoszowi. Jeżeli ktoś dotychczas zwolniony z opłaty za rtv
nie złoży takiego oświadczenia,
będzie musiał zapłacić.
(r)
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WYDARZENIA

Radowianie nie zap³ac¹ za psy
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Stowarzyszenie Obrony Praw
Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”

Organizuje

Spotkanie sprawozdawcze dla cz³onków
stowarzyszenia i wszystkich cz³onków Spó³dzielni
„Jutrzenka” dnia 9 (pi¹tek) grudnia 2005 r. o godz.
18:00 w sali Domu Kultury w £obzie
Porządek spotkania:
1) Sprawozdanie z odbywających się procesów sądowych
2) Omówienie projektów regulaminów rozliczenia kosztów dostawy
wody zimnej i ciepłej
3) Dyskusja
4) Podjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów
(Walnego) poprzedzonego zebraniami grupowymi
5) Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Obywatelskiego
Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego z osobowością prawną
Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych
Stowarzyszenie Obrony Praw

Nabór do pracy w Hiszpanii

(RADOWO MAŁE) Tutejsi radni zwolnili mieszkańców gminy z płacenia podatku za posiadane psy.
Taką decyzję podjęli na sesji 22
listopada. Radni podatku znieść nie
mogą, ale mogą z niego zwolnić.
Tak więc najpierw radni ustalili
roczną stawkę podatku od posiadania psa w wysokości 18 zł za każdego psa, a następnie zwolnili “osoby
fizyczne zameldowane na stałe na
terenie gminy Radowe Małe”. Z
uchwały wynika, że za posiadanie
psa będą więc płacić osoby nie
będące “zameldowane na stałe na

terenie gminy”, co nie jest jednoznaczne z miejscem zamieszkania,
oraz firmy posiadające psy.
(r)

Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie organizuje nabór bezrobotnych do pracy sezonowej w
Hiszpanii przy zbiorze truskawek.
Wymagania: płeć kobiety,
wiek do 45 lat, umiejętność pracy
w zespole, dobry stan zdrowia,
aktualny paszport.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 06.12.2005 r. o godz.
900 w PUP w Łobzie. Kontakt te-

lefoniczny pod numerem 577-7030 (proszę zabrać paszport oraz
dowód osobisty).

Str. 4

OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 1.12.2005 r.
 - „Ekswood” w Kamiennym Mo-

ście zatrudni stolarzy meblowych.
Tel. 501-716-276.
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżo-

we 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 Gryfi-

cach 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

Z ¯YCIA POWIATU
Burmistrz £obza informuje

W sprawie wylewania gnojowicy
krążą pisma
Burmistrz Łobza poinformował,
że: “W związku z uciążliwością związaną z wywozem gnojowicy z fermy
tuczu trzody chlewnej w Suliszewicach, gm. Łobez, niezwłocznie po
otrzymaniu sygnałów od mieszkańców okolicznych miejscowości,
podjęto interwencje w celu wstrzymania wywozu gnojowicy w rejon
strefy ochronnej ujęcia wody dla
miasta Łobez. Nadmienić należy, że
Burmistrz nie posiada delegacji
prawnych do bezpośredniej interwencji, dlatego w tej sprawie wystosowano pismo do Inspekcji Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Szczecinie. Ten właśnie organ jest
władny do przeprowadzenia kontroli na ww. obiekcie. W odpowiedzi
uzyskanej od WIOŚ w Szczecinie w
dniu 31.10.2005r. (Nr WI.OW.0551/
19.1/2005) czytamy:

“…Odnosząc się do zagadnienia wylewania gnojowicy w strefie ochrony ujęcia wody informujemy, że z zapisów zawartych w
decyzji o strefie znak: OSB-8/
6226/10/97 z dnia 6 listopada
1997 roku, wydanej przez Wojewodę Szczecińskiego nie wynika
zakaz stosowania nawozów naturalnych na terenie zewnętrznej
strefy ujęcia wody. W celu wyeliminowania faktu wylewania gnojowicy na pola uprawne wchodzące w teren strefy ochronnej
ujęcia wody, co może stanowić potencjalne zanieczyszczenie wód
podziemnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Szczecinie wystąpił z wnioskiem
do “PRIMY” Sp. z o.o., właściciela fermy w Suliszewicach, o wyłączenie z ogólnego areału przeznaczonego pod nawożenie gnojo-

Łobzie zatrudni przedstawiciela handlowego.Tel.397-63-10,603-39-03-17.

Og³oszenie

 - Zespół Szkół Rolniczych-Cen-

Burmistrz Węgorzyna ogłasza

trum Kształcenia Praktycznego w
Świdwinie zatrudni nauczyciela j.
Angielskiego. Tel. (094)36-52-852.
 - Regionalne Centrum Pomocy

Bliźniemu “Monar - Markot” w Rynowie poszukuje z-cę 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.

 - 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.

 - Firma “Dekor” w Łobzie zatrudni

operatora komputera przy maszynie.
Tel. 579-31-32.

 - Piekarnia “Drożdżyk” w Łobzie

zatrudni księgową. Tel. 397-41-04.

 - Agro - Market w Wiewiecku zatrud-

ni kierowcę kat. C + E. Tel. 397-18-46.

 - Import – Export Transport Dro-

gowy w Sielsku zatrudni kierowcę
kat. C. Tel. 397-85-67, 607-575-889.
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II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
działek położonych w Ginawie, w gm.Wegorzyno
nr 88/3 o pow. 30,60 ha; Księga Wieczysta nr 6869, sklasyfikowana jako Tr, zrekultywowana po wydobyciu złoża, z obowiązkiem zagospodarowania o leśnym kierunku. Przeznaczona w Studium pod zalesienie.
Cena wywoławcza 85.680 zł - wadium 17.136 zł
nr 88/4 o pow. 56,5285 ha; Księga Wieczysta nr 6869, sklasyfikowana jako rola kl.IVa
– 20,8481, rola kl.IVb-2,5828 ha i rola kl.V – 33,0976 ha, przeznaczona w Studium pod
zalesienie, a w części jako tereny otwarte ( Strefa rozwoju gospodarki rolnej, rybackiej i leśnej
oraz turystyki i rekreacji przy respektowaniu zasad ochrony przyrody i krajobrazu z dopuszczeniem wprowadzenia nowej zabudowy wyłącznie w obrębie dawnych siedlisk).
Do dnia 31.12.2005 r. nieruchomość obciążona umową dzierżawy
Cena wywoławcza 243.100 zł - wadium 48.620 zł
W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic.
Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty żądania
na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną
na roboty, wyłonioną w drodze przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie
nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie
O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 9 stycznia 2006 r.
Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego.
Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ceny
pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 21 dni, licząc od daty zakończenia przetargu na
konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia ceny jest data uznania rachunku bankowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu
lub zamknięciu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny
dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy). Po odbiór wadium wpłacający zwraca
się osobiście, bez wezwania, do kasy Banku Spółdzielczego mającego punkt kasowy w
siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu, w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik nie dokona wymaganej wpłaty reszty ceny
we wskazanym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca,
licząc od daty zakończenia przetargu. Zastrzega się odwołanie przetargu.

Przetarg rozpocznie się w dniu 12 stycznia 2006 r. o godz.12.30
w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ( sala konferencyjna I piętro)
Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości
i Rolnictwa ( II piętro p. nr 25 lub telefonicznie ( 091) 39 71 402.

wicą pól uprawnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia
wody. Niezbędne są również działania użytkownika ujęcia w zakresie realizacji obowiązków nałożonych decyzją w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody dla miasta Łobez, szczególnie w zakresie upowszechniania
instrukcji stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych na terenie powyższej strefy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Szczecinie, przy następnych kontrolach na fermie trzody chlewnej
w Suliszewicach, szczegółowo
przeanalizuje kwestię wywozu
gnojowicy w rejonie strefy
ochronnej ujęcia wody.”
Z pisma WIOŚ w Szczecinie wynika, że w zakresie zagospodarowania gnojowicy w roku 2005 przeprowadzono dwie kontrole, które
wykazały, że gnojowica stosowana jest zgodnie z planem nawożenia
zaopiniowanym przez stację chemiczno-rolniczą. Jednak Burmistrz
Łobza nie zgadza się ze stanowiskiem WIOŚ w Szczecinie, że gnojowica może być stosowana jako
nawóz naturalny w strefie zewnętrznej ujęcia wody, gdyż mimo
braku umieszczenia takiego zakazu
w decyzji ustanawiającej strefy
ochronne ujęcia wody, przepisem
nadrzędnym jest Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 60, poz. 616), określające minimalną odległość od strefy
ochronnej ujęć wody w przypadku
stosowania nawozów naturalnych
na 20 metrów. Pismo w tej sprawie
wystosowano do WIOŚ w Szczecinie. Burmistrz Łobza zdaje sobie
sprawę z uciążliwości powodowanej przez rolnicze wykorzystanie
gnojowicy i w przypadku podejrzenia, że jej rolnicze wykorzystanie
odbywa się z naruszeniem przepisów, każdorazowo będą podejmowane interwencje.”
Tyle burmistrz Marek Romejko. Życie sobie, przepisy sobie.
Wygląda na to, że można pić wodę
z dodatkiem naturalnych nawozów, bo przecież strefa ochronna
20 metrów to żaden problem dla
przesiąkającej cieczy. Może
wkrótce okaże się, że woda z dodatkami jest zdrowsza?
Red.
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REKLAMA
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Poprawa warunków ¿ycia
na wsi

Sprawy
drobne
z pozoru, ale
uci¹¿liwe

(RADOWO MA£E) Wójt Józef
Wypijewski przedstawi³ na
sesji informacjê o realizacji
wniosków z kampanii
wyborczej so³tysów
zaplanowanych na 2004
i 2005 rok.
Ze złożonych wniosków w
ciągu tych dwóch lat zrealizowano: wycięto drzewa w Borkowie
Wielkim przy cmentarzu; we
wsiach Strzmiele, Orle i Wołkowo wyrównano nawierzchnie
pod boiska sportowe; w Karnicy
ukończono remont i uruchomiono świetlicę wiejską; wyremontowano drogę Gostomin – Żelmowo; we wszystkich sołectwach ustawiono kosze na plastiki; w Strzmielu wyremontowano
drogę na odcinku Strzmiele od
krzyżówki w stronę Zachełmia
przez wieś; w Pogorzelicy wyremontowano mostek i odcinek
drogi Pogorzelice – Wołkowo, a
w Radowie Małym naprawiono
chodnik na odcinku od sklepu do
szkoły.
W trakcie realizacji jest budowa chodnika na odcinku Siedlice
– Rekowo, a w Mołdawinie uzupełniane jest oświetlenie uliczne.
Władze gminy sukcesywnie likwidują dzikie wysypiska.
Część prac ma zostać wykonana w przyszłym roku; w Borkowie Wielkim ma być zrobiony
chodnik od kościoła do krzyżówki, zaś w Siedlicach i Rekowie
mają być położone chodniki przez
wieś. Czachowo doczeka się
przerobienia budynku po zlewni
mleka na przystanek autobusowy, ale władze odstąpiły od realizacji wniosku postawienia słupa
oświetleniowego przy przystanku w Dobrkowie.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU
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Z³odziej na s³upie

PORAZI£O GO
15 TYSIÊCY VOLT,
ALE PRZE¯Y£
(GMINA WÊGORZYNO) O
niebywa³ym szczêœciu
mo¿e mówiæ 28-letni
mieszkaniec wsi D³usko,
w gminie Wêgorzyno. Gdy
wdrapa³ siê na s³up
wysokiego napiêcia, porazi³
go pr¹d, ale prze¿y³. Ze
s³upa zdj¹³ go stra¿ak OSP
Robert Gandlik.
Gdy strażacy OSP w Węgorzynie otrzymali sygnał o człowieku, który zawisł na drutach
wysokiego napięcia, natychmiast
przystąpili do akcji. Teren był
trudny do przebycia, gdyż słup
stał z dala od zabudowań, w lesie,
między Dłuskiem a Sątyrzem,
które należy już do gminy Ińsko.
Gdy strażacy odnaleźli słup, zobaczyli wiszącego na nim człowieka.
- Widać było, że jest porażony
prądem, był lekko okopcony, ale
żył. – relacjonuje zastępca naczelnika OSP w Węgorzynie Robert
Gandlik, któremu przyszło ratować mężczyznę.
Okazało się, że człowiek wisi
na słupie, gdzie na drutach jest napięcie 15 tysięcy volt. Pracowni-

cy Energetyki odcięli
prąd i strażacy mogli
przystąpić do akcji
ratunkowej. Już
po zdjęciu wis i e l c a
stwierdzono,
ż
e
męż-

czyz n a
musiał
złapać za
drut pod
napięciem,
gdyż prąd
upalił mu
wszystkie
prawej
j a k b y
je
piła.
mięśnie na
miał spaprzeszył
s z e d ł
nogą, o
świadpalona na
ra i wy-

palce
ręki tak,
ucięła mu
Skórę
i
ramieniu
lone. Prąd
ramię i wyp r a w ą
c z y m
czyła wynodze dziurwane mięśnie.

- Rozwinęliśmy drabinę, która
sięga do trzeciego piętra i powo-

lutku zacząłem go ewakuować.
Mężczyzna był przytomny, ale
lekko oszołomiony. Bardzo
śmierdział spalenizną. – mówi
Gandlik.
Po zdjęciu strażacy przekazali
go w ręce lekarza karetki pogotowia ratunkowego, który wstępnie
go opatrzył i przekazał lekarzowi
helikoptera ratunkowego, który
został wezwany na pomoc. Strażacy zabezpieczyli mu lądowanie
tuż przy miejscu zdarzenia.
Wsadzono poszkodowanego i odleciał do
szpitala w Gryficach, na oddział
oparzeniowy.
Mężczyzna
wlazł na słup, bo
prawdopodobnie chciał
druty odciąć i sprzedać je na
złom. Prawdopodobnie nie działał
sam, ale kolega lub koledzy “ulotnili” się. Dobrze, że chociaż powiadomili o zdarzeniu.
- Nożyce wisiały na drutach.
Zrzuciłem je na ziemię. – potwierdza Robert Gandlik.
Kradzież drutów energetycznych jest plagą w gminie Węgorzyno, z którą nikt do tej pory nie
mógł sobie poradzić. Być może
dopiero to zdarzenie odstraszy innych złodziei.
KAR

INFORMACJE - REKLAMA
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Porz¹dkuj¹ gminn¹ oœwiatê

Ju¿ widaæ kszta³ty gimnazjum
(RESKO) Budowa gimnazjum w
Resku przebiega bez zak³óceñ.
Panuj¹ca pogoda sprzyja
pracom i na budowie trwa
spory ruch. Ju¿ widaæ kszta³ty
przysz³ej szko³y i wygl¹daj¹ one
doœæ ciekawie.
W Resku problem z miejscem do
uczenia był od dawna. Od czasów wojny powstał tu tylko budynek liceum, ale
do tej pory nie powstała żadna hala
sportowa z prawdziwego zdarzenia. W
chwili obecnej uczniowie szkoły podstawowej uczą się aż w czterech różnych miejscach na
terenie
miasta.

Sześć klas uczy się w przedszkolu na
osiedlu, część uczy się w budynku
byłego żłobka na ul. 1 Maja, a jeszcze
niedawno dwie klasy uczyły się w budynku na ul. Monte Cassino. Stąd decyzja o budowie gimnazjum, która, oprócz
skupienia uczniów w jednym miejscu
spełni jeszcze jeden warunek założeń
edukacyjnych – wyodrębni szkoły,
podstawową od gimnazjum.
- Ostatnią rzeczą byłoby budowanie
szkoły, gdyby chodziło o jedną czy
dwie klasy. - mówi wiceburmistrz Arkadiusz Czerwiński. - Była wersja,
żeby rozbudować budynek byłego
żłobka na ul. 1 Maja i zbudować obok
halę sportową. Projektant obejrzał i
powiedział, że to wszystko trzeba zburzyć. Jednak tam zmieścić halę z parkingami byłoby trudno. Tam w dodatku
są tereny bagniste i to mogłoby się wiązać z palowaniem terenu, co
znacz- n i e

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 we wsi Bienice
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana oznaczona
w ewidencji gruntów nr 207 o pow. 2800 m2 położona we wsi Bienice.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.340,00 zł
Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 44,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
w wysokości 300,00 zł. (trzysta złotych).
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 23 grudnia 2005r. do godz. 15 30.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1 w dniu 29 grudnia 2005 roku o godz. 12.00
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech
dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego
wadium nie zwraca się.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy
notarialnej
Burmistrz Dobrej może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione
przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. ( 091) 39 14 535.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

podrożyło by koszt inwestycji. Niektórzy się uparli i rok trwały dyskusje,
zanim udało nam się przekonać radnych.
Była też rozważana wersja rozbudowy obecnej „czerwonej” szkoły, ale
wtedy też niektórzy uparli się, że szkoła podstawowa ma być oddzielona od
gimnazjum i nie było na to zgody. To
zostało storpedowane. Tak te pomysły
się kończyły.
To nie jest tak, że my sobie coś
wymyśliliśmy. Widzę w jakich warunkach uczą się inne dzieci... Co to za
szkoła w czterech budynkach? Koszt
ogrzewania budynku byłego przedszkola na osiedlu, gdzie uczy się sześć
klas, wynosi 50 tys. zł, a w szkole, w
tym czerwonym budynku, gdzie jest 18
klas – 30 tys. Jaki jest sens utrzymywać
tak kosztowną strukturę? Wybraliśmy
wariant budowy szkoły na osiedlu.
Może nas to na początku będzie więcej
kosztować, ale tam jest przestrzeń,
można robić boiska, można budować

dalej. - podsumowuje historię zabiegów
o budowę szkoły wiceburmistrzi.
Spory sporami, ale w końcu powstanie w Resku jakaś przyzwoita hala
sportowa, na którą czekają nie tylko
uczniowie, ale również wielu mieszkańców miasta.
Władze budując gimnazjum problem finansowania inwestycji rozwiązały w ten sposób, że kredyt na budowę
zaciągnął inwestor i buduje szkołę z
własnych pieniędzy. Gmina będzie
spłacała zobowiązanie inwestorowi
przez dziesięć lat.
Gdy rozmawiałem z wiceburmistrzem Czerwińskim nieobecny był
burmistrz Jan Olszewski. W tym dniu
pojechał do Szczecina podpisać dotację
na 1,5 mln zł, jaką gmina otrzymała od
ministerstwa sportu na budowę hali.
- Ta inwestycja będzie nas sporo
kosztować i będziemy musieli zaciskać pasa, ale wreszcie uporządkujemy system oświaty w gminie. kończy Czerwiński.
KAR
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Aplauz dla Mickiewicza
(WÊGORZYNO) Pan Marcin Luft
próbuje ró¿nych sposobów na
dodatkow¹ edukacjê
wêgorzyñskiej m³odzie¿y.
Jednym z nich jest za³o¿ony
przez niego teatr „Aplauz”,
do którego z entuzjazmem
przyst¹pi³o kilkanaœcioro
gimnazjalistów. W sobotê
przypomnieli twórczoœæ Adama
Mickiewicza.
W kameralnej atmosferze węgorzyńskiej biblioteki, pośród regałów z
książkami, szesnaścioro uczniów recytuje teksty Adama Mickiewicza. Blask
świec, zmieniające się światło, zbudowana na kształt piramidy scena, a na niej
siedzą młodzi ludzie. Recytują wybrane fragmenty tekstów. W pewnym
momencie Paweł Bugała sięga po gitarę
i śpiewa Redutę Ordona. Wydawało by
się – tekst nie do zaśpiewania, ale całkiem nieźle daje sobie z nim radę.
Gdy kończą i zapala się światło,
otrzymują oklaski. Podekscytowani, za
sceną, otaczają sprawcę tego wydarzenia, polonistę węgorzyńskiego gimnazjum pana Marcina Lufta. To grupa teatralna „Aplauz” pokazała kolejne
swoje przedstawienie.
- Spotkaliśmy się z okazji 150 rocz-

nicy śmierci Adama Mickiewicza. Na
tyle, na ile było to możliwe, zrobiliśmy
przekrój przez jego twórczość, od Filaretów, „Pana Tadeusza”, aż po „Dziady”. Zależało mi na tym, by przypomnieć tę twórczość i by to miało elementy edukacyjne. Dlaczego wystawiane są lektury? Nie da się ukryć, że
występuję tu w podwójnej roli, jako
prowadzący teatr i jako nauczyciel języka polskiego. Zależy mi na tym, by
oni wynieśli coś więcej, niż tylko
przygodę z teatrem, z żywym słowem, ale także, by miało to jakikolwiek wymiar edukacyjny i wiem, że
ma. Jestem pewny, że z tekstami, z

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w mieście Resko.

którymi się spotykają tutaj, albo nie
będą mieli później możliwości spotkania, albo do takiego spotkania będą
w jakiś sposób przygotowani. – mówi
o założeniach teatralnych i edukacyjnych prowadzenia „Aplauzu” pan
Marcin Luft.
Grupa zawiązała się rok temu i na
początek wystawiła Gombrowicza.
„Dziady” pokazała w nietypowej, listopadowej scenerii węgorzyńskiego
cmentarza. Przymierzają się do „Antygony” . Przedstawienie ma być gotowe
w lutym. Wydawało by się, że teksty,
tematy i forma teatru są zbyt trudne dla
młodzieży gimnazjalnej, ale jak widać

młodzi ludzie są gotowi się z nimi zmierzyć. I ta gotowość, entuzjazm i poświęcenie mogą w przyszłości przynieść niespodziewane efekty. Jeżeli nie
w teatrze tradycyjnym, to na pewno w
teatrze życia codziennego.
Grupa teatralna „Aplauz” wystąpiła
w składzie: Anastazja Wolska, Agata
Banaś, Beata Ciesielska, Marta Grabarczyk, Tomasz Bidny, Paweł Bugała, Arian
Demko, Joanna Kujawska, Anna Stanisławska, Monika Wereszczyńska, Marek
Kuźmiński, Milena Kubiak, Magda Romańczyk, Ola Szabrońska, Magda Smyka, Marlena Kubic; opiekun Marcin Luft.
Kazimierz Rynkiewicz

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w mieście Resko.

Lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w
wysokości 484/10000, położony w m. Resko przy ul.Prusa nr 30 o powierzchni 67,60 m2
/ parter / składający się z kuchni, czterech pokoi, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu
przynależna jest piwnica o powierzchni 10,36 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku
dwunastorodzinnym położonym na działkach będących w użytkowaniu wieczystym oznaczonych numerami geodezyjnymi 574/53 i 574/2 o łącznej powierzchni 2593 m2.

Lokal mieszkalny nr 3 wraz z udzialem w częściach wspólnych budynku i gruntu w
wysokości 430/10000, położony w m. Resko przy ul.Prusa nr 32 o powierzchni 57,80 m2
/ I piętrze / składający się z kuchni, trzech pokoi, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 11,52 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku
dwunastorodzinnym położonym na działkach będących w użytkowaniu wieczystym oznaczonych numerami geodezyjnymi 574/53 i 574/2 o łącznej powierzchni 2593 m2 .

Cena wywoławcza - 62.035,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/

Cena wywoławcza - 54.910,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/

wartość lokal mieszkalny
wartość udziału w prawie użytkowania
wieczystego gruntu

- 61.996,00 złotych
- 3.304,00 złotych

wartość lokal mieszkalny
wartość udział w prawie użytkowania
wieczystego gruntu

- 54.864,00 złotych
- 2.936,00 złotych

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości 220,00 złotych
tj. koszt wyceny nieruchomości.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości
220,00 złotych tj. koszt wyceny nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2005 roku o godz. 1100
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2005 roku o godz. 1030
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 23.12.2005 roku
no konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank
Spółdzielczy Gryfice o/Resko. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni,
za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w
terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie
i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku -pokój nr 4,
tel. 091 3951503 wew. 26 lub 27. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 23.12.2005
roku na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007
Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed
upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w
terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie
i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku-pokój nr 4,
tel. 091 3951503 wew. 26 lub 27. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.
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Podatki od
nieruchomości w Radowie
Małym
(RADOWO MAŁE) Tutejsi radni 22 listopada ustalili wysokość
podatków od nieruchomości, jakie
mieszkańcy gminy zapłacą w przyszłym roku.
Radni przyjęli następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1 mkw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 mkw. powierzchni,
2. OD BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI:
a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1
mkw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od

Doberscy
radni
obradują
(DOBRA) Dzisiaj o godz.
16, w Centrum Aktywizacji
Społecznej odbędzie się sesja
rady miejskiej, na której radni
podejmą kilka uchwał.
Podjęcie uchwał poprzedzi
informacja o działalności CIS
w Łobzie, które taką informację przedstawia radnym we
wszystkich gminach powiatu.
Później radni zdecydują o
sprzedaży działek w Dobrej,
budynku w Wojtaszycach,
ustalą wysokość podatku od
nieruchomości, regulamin wynagradzania nauczycieli i regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych w
gminie. Radni wysłuchają
również informacji o realizacji
zadań z zakresu ochrony środowiska. Na koniec wolne
wnioski i zapytania.
KAR

INFORMACJE
Wa¿ne dla u¿ytkowników wieczystych

Chcesz na w³asnoœæ
– masz bonifikatê

(RESKO) Rescy radni podjęli decyzję o udzieleniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.
Radni tę uchwałę podjęli 29 listopada. Wysokość bonifikaty uzależnili od czasu użytkowania wieczystego, w następujący sposób:
1) 70% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1959-1964;
2) 65% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1965-1969;
3) 60% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1970-1974;
4) 55% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1975-1979;
5) 50% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1980-1984;
6) 45% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1985-1989;
7) 40% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1990-1994;
8) 35% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po roku 1994.
Radni ustalili również, że opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a warunkiem jej udzielenia jest pokrycie kosztów wykonania
operatu szacunkowego nieruchomości przez wnioskodawcę.
(r)

budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej -11,48 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 6,18 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,70 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,61 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
3. OD BUDOWLI
- 2% ich wartości.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w mieście Resko.

Lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 339/10000, położony w m. Resko przy ul. Prusa nr 34 o powierzchni 45,80 m2 /II piętro/
składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna
jest piwnica o powierzchni 8,84 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku dwunastorodzinnym położonym na działkach będących w użytkowaniu wieczystym oznaczonych
numerami geodezyjnymi 574/53 i 574/2 o łącznej powierzchni 2593 m2.

Cena wywoławcza - 47.000,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
wartość lokal mieszkalny
wartość udziału w prawie użytkowania
wieczystego gruntu

- 44.997,00 złotych
- 2.314,00 złotych

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczona zostanie kwota w wysokości 220,00 złotych
tj. koszt wyceny nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2005 roku o godz. 1000
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 23.12.2005 roku
na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank
Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem
3
dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w
terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie
i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku - pokój nr 4,
tel. 091 3951503 wew. 26 lub 27. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.
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Podatki
od nieruchomoœci
w Resku
(RESKO) Rada miejska w Resku
uchwaliła na sesji w dniu 29 listopada
wysokość podatków od nieruchomości.
ści:

Przyjęła je w następującej wysoko-

l) OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,52 zł/mkw.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,46 zł/ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł/mkw.
2) OD BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI:
a) mieszkalnych - 0,51 zł/mkw.,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej -14,65 zł/mkw.,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym 6,62 zł/mkw.,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3,71 zł/mkw.,
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 4,65 zł/mkw.
3) OD BUDOWLI: - 2 % wartości.

KULTURA
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Okruchy Pamiêci Rodu Borcków - 2005
(POWIAT) Już po raz piąty inicjatorzy, organizatorzy i pomysłodawcy cyklicznych spotkań historycznych, Lidia Lalak-Szawiel i Czesław Szawiel zaprosili miłośników
historii regionalnej i członków stowarzyszenia „Okruchy Pamięci” do odkrywania i poznawania śladów z przeszłości pomorskiego rodu Borcków.
W tym roku kontynuujemy poznawanie linii łobesko-węgorzyńskiej sławnego rodu- powiedziała
Lidia Lalak-Szawiel rozpoczynając
nasze spotkanie z historią tej ziemi.
Jako pierwszy oglądaliśmy pałacyk
w Łobżanach, wybudowany w roku
1880 przez Luisa von Borcke. O historii tego pałacu mówił Czesław
Szawiel. Zachowały się tu w holu
przepiękne rzeźbione szafy, a w pomieszczeniu, które było kiedyś salą
balową, a obecnie jest świetlicą
wiejską, resztki ogrzewania podłogowego przesłoniętego ozdobną
kutą kratą. W drzwiach wejściowych podziwialiśmy pozostałości
kolorowych szkieł witrażowych.
Przed wejściem do pałacyku zachował się owalny gazon, okolony
żeliwnym ażurowym ogrodzeniem i
dwa okazałe cisy drzewiaste. Obok
pałacu znajduje się park o powierzchni prawie 3 hektarów, którego granice obsadzone są dębami.
Następnym przystankiem był
pałac w Klępnicy, którego właściciel
Janusz Karmasz oprowadził nas po
remontowanych wnętrzach. Tym razem to Kazimierz Chojnacki przedstawił nam historię tego obiektu i ich właścicieli: Fryderyka Wilhelma von
Borcke, Franza Heinricha
von
Borcke,

który pełnił funkcję dyrektora Szczecińskiej Izby Majątkowej i część
swojego majątku przeznaczył na
cele charytatywne (budowę miejskiego szpitala w Łobzie).
Dalej trasa wiodła do Naćmierza.
Jest tu przepiękny dworek jednokondygnacyjny przykryty dachem naczółkowym i trzykondygnacyjna wieża przykryta dachem namiotowym. W
holu zachowały się resztki plafonu,
istnieje jeszcze sala balowa z wyjściem na taras i do pięknego niegdyś
parku. Dwór ten został wybudowany
przez Borcków w XVIII wieku. Jednak
ostatnim jego właścicielem był Wilhelm Holtz, który mieszkał
tu do 1945 roku.

Tradycyjnie spotkanie zakończyliśmy w gnieździe rodu Borcków, w
Strzmielu. Tu dalej wspominaliśmy
prześwietnych przedstawicieli tego
pomorskiego rodu. Henryk Musiał
mówił o słynnym zawadiace Maćku
Borko i przekazał informacje o Borckach zawarte w tekstach Heinricha
Berghausa. Mariusz Molenda opowiedział o intelektualiście Casparze
von Borcke (1704-1747), który jako
pierwszy przetłumaczył na język niemiecki jedno z dzieł Szekspira. Pan
Otto Hayder zaprezentował przetłumaczony przez siebie tekst na temat
pałacyku w Klępnicy autorstwa E.

von Borcke, a pan Zbigniew Harbuz
przypomniał kilka dat ze swojego
„Kalendarium”, związanych z naszym miastem i rodem von Borcke. Na
zakończenie piękne życzenia świąteczne złożył wszystkim obecnym miłośnik spotkań z historią ks. Krzysztof Maj.
Spotkanie umilił swym śpiewem
Parafialny Chór „Dominanta” pod
kierunkiem pana Lesława Buczka.
Chórowi jak i wszystkim uczestnikom
spotkania tą drogą serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na kolejne
„Okruchy Pamięci Rodu Borcków” .
Prezes Stowarzyszenia „Okruchy Pamięci” – Czesław Szawiel.
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£obeska odpowiedŸ na globalizacjê

BOGDAN PRZYBY£A TWORZY SIEÆ
(£OBEZ) Takiego spotkania
w £obzie jeszcze nie by³o.
W miniony pi¹tek, w sali
£obeskiego Centrum
Turystyki, spotka³o siê 30
mechaników
samochodowych oraz
w³aœcicieli warsztatów
naprawczych. Zebra³ ich
pan Bogdan Przyby³a, który
szuka sposobu na
globalizacjê rynku us³ug.
Z pozoru sklep „Autex”, handlujący częściami samochodowymi przy ul.
Bocznej, niewiele różni się od innych w
tej branży. Spotkanie pokazało jednak,
że jego właściciel nie tylko stoi za ladą
i sprzedaje, ale także próbuje szukać
odpowiedzi na nowe wyzwania pojawiające się na rynku, po wejściu do Unii,
coraz bardziej globalnym.
Pan Bogdan zorganizował spotkanie i zaprosił na nie swoich klientów –
odbiorców części samochodowych, bo
chce ich szkolić.
- Umiejętności macie duże, ale czasem brakuje wiedzy. – mówił do zebranych. A przyszło ich sporo, i to
było – przynajmniej dla mnie – duże
zaskoczenie. Okazało się, że ma swoich wiernych klientów nie tylko w
Łobzie i powiecie, ale także w Świdwinie, Drawsku Pomorskim, Złocieńcu i Kaliszu Pomorskim.
- Współpracowałem z panem Bogdanem od lat prowadząc zakład w
Drawsku Pomorskim. Później przeniosłem się do Złocieńca, ale ta współpraca
układała się tak dobrze, że pomimo
odległości nie zrezygnowałem z niej. –
mówi właściciel zakładu naprawczego
w Złocieńcu pan Wiktor Czarnecki.
Pan Bogdan musiał mieć sporą siłę
przekonywania, skoro potrafił wyciągnąć z warsztatów ich właścicieli i pracowników. To trudna sztuka, wiedząc,
że są oni ciągle zapracowani, zabiegani,
a i nie nawykli do takich spotkań, gdyż
raczej nikt ich na nie nie zaprasza. Może
właśnie dlatego, że ktoś się nimi zainteresował – przyszli. Mogło się wydawać, że przeszkodą do wspólnego spotkania mogą być również zadawnione
urazy i źle pojęta walka o rynek, które
skłócają branżę.

Piotr
Mackiewicz

- Spotkali się przyjaciele i wrogowie. – odpowiedział jeden z mechaników na moje wątpliwości.
Przecież nie trudno sobie wyobrazić, że na przestrzeni lat dochodziło do
różnych waśni. Ktoś wyuczył się zawodu i odchodził, zakładał warsztat konkurując z niedawnym mistrzem, ktoś na
kogoś ponarzekał, skrytykował i to
wystarczyło, by rosły mury niechęci.
Na tym spotkaniu zaszłości poszły
w kąt i szybko wytworzyła się
znakomita atmosfera. To także
za sprawą dwóch przedstawicieli firmy Bosch, Piotra Mackiewicza i Przemysława Ćwikowskego, których zaprosił
pan Bogdan. Poprowadzili
szkolenie, w sposób niezauważalny wciągając do dyskusji obecnych na sali. Mówili o
firmie, o świecach samochodowych, sondach, różnych
nowinkach technicznych. W
bardzo prosty sposób przedstawili różnicę między działaniem świec i przewodów w
silnikach benzynowych i napędzanych gazem, co nawet mi, laikowi,
rozjaśniło temat. Forma konkursu z
nagrodami rozluźniła atmosferę, zaś
duszą towarzystwa okazał się pan
Dominik Gadziński, co rusz rozbawiający kolegów jakimś żartem.
- Bosch jest pierwszą firmą, która
rozpoczęła cykl szkoleń. Rozmawiałem z Lukiem, a więc będzie temat
sprzęgieł oraz szkolenie prawne odnośnie klauzuli napraw. W niektórych
państwach była ochrona wzorów części i trzeba było do napraw stosować

tylko te zakupione w autoryzowanych
stacjach. Było głosowanie w Unii i odchodzi się teraz od tego. O tym trzeba
wiedzieć. – mówi Przybyła.
Na sali pojawiła się większość właścicieli łobeskich zakładów samochodowych, kilku pracowników. Przyszli panowie Henryk Milczarkowski, Czesław
Żuk, Teodor Karolkowski, Grzegorz
Sycz, Waldemar Kot, Paweł Michna,
Grzegorz Magdalan, Witold Sładkie-

wicz, Jerzy Rakocy, Henryk Mikulski,
Waldemar Romanowski, Mieczysław
Szostak, Adam Maruszewski, Emil Górny, Krzysztof Tokarski, Krzysztof
Daniel, Grzegorz Franczuk, Krzysztof
Roszak, Zbigniew Surowiak, Zenon Pachałko, Zdzisław Ogorzałek, Stanisław
Żurawski, już wymienieni Dominik
Gadziński i Wiktor Czarnecki ze Złocieńca. Był przedstawiciel zakładu pana
Mirosława Pawluka z Drawska Pomorskiego, z Kalisza Pom. przyjechali Jerzy
i Paweł Wojtczakowie.
Kazimierz Rynkiewicz

Bogdan
Przyby³a

Bogdan Przybyła: - Zorganizowałem spotkanie, by zaktywizować całą
społeczność “samochodową” do przyswajania wiedzy. Ci ludzie mają ogromne
doświadczenie, natomiast ciągle napływa do nas nowa technologia i niezbędne
jest uaktualnianie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w tej branży. Zależy mi na tym, by ci mechanicy stali na
wysokim poziomie technicznym, bo
oni stymulują rozwój sklepów, których
mamy już pięć w Łobzie.
Na rynku samochodowym jest napływ aut nowszych, lepszych, i klienci
warsztatów samochodowych stają się
coraz zamożniejsi. Ryzyko jest takie;
jeżeli ci mechanicy nie będą dysponowali nową wiedzą i technologią, to ci klienci będą odchodzili do innych serwisów
samochodowych, poza Łobez.
Nowe przepisy zrównują warsztaty
niezależne z autoryzowanymi warsztatami, co daje im ogromne możliwości,
ale będą mogły z tej okazji skorzystać,
bo nie będą wiedzieć, jak naprawiać nowe
auta. Jeżeli nie będą się kształcić stanie
się tak, że mechanicy będą naprawiać
coraz starsze samochody, a więc zyskowność tych napraw będzie mniejsza
i będą wypadać z rynku.
Dlaczego chciałbym być takim katalizatorem na rynku? Rozwój mechaników powoduje i mój rozwój. Żeby ograniczyć odpływ klientów do serwisów,
będę się starał podwyższać kwalifikacje
tych ludzi. Tym bardziej, że ja z tymi
ludźmi pracuję od początku. W Łobzie
jest duża tradycja serwisowa. Tu była
ASO, czyli Autoryzowana Stacja Obsługi
Fiata. Tam wykształciło się sporo fachowców; choćby panowie Kot i Surowiak. Ci ludzie zdobywali wiedzę i praktykę w Warszawie. Po przemianach Polmozbyt się rozpadł i wielu z nich pozakładało własne firmy. Starsi fachowcy
kształcili młodzież, pan Kot, pan Mikulski. Trzeba tu wspomnieć o nieżyjącym
już panu Jeleńskim, który robił szlify i
ściągał do Łobza klientów z całego województwa. Pan Żurawski składał te silniki.
Wokół pana Jeleńskiego dużo firm miało
zyski i mogło się rozwijać. Teraz, żeby
utrzymać ten rozwój, potrzeba jakiegoś
działania. Ja mam partnera w firmie
Bosch, która może dać wiedzę, środki i
możliwości. Ale to jest taka sama zależność, jak moja z mechanikami. Mechanicy dużo naprawiają, ja dużo sprzedaję,
oni też wtedy dużo sprzedają. Trzeba
spojrzeć na spożywcze sieci handlowe, to
samo będzie działo się w branży motoryzacyjnej. Powstają sieci nie tylko sprzedające części, ale tworzą one duże warsztaty. Jeżeli ten rynek będzie słaby, wystarczy, że taka sieć postawi warsztat
dziesięciostanowiskowy i wielu zginie.
Ja tu się urodziłem, tu kształcę dzieci
i tu złożę kości. Tu zarabiam i tu inwestuję. Podobnie ci wszyscy mechanicy.
Natomiast zewnętrzny usługodawca tu
tylko zbierze kasę, ale nie będzie dbał o
rozwój miasta.
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Obserwuj¹, póŸniej okradaj¹

Kieszonkowcy grasują
w centrum miasta
(ŁOBEZ) Od dwóch miesięcy nasiliły się kradzieże w centrum miasta. Złodzieje kradną portfele, torebki, dokumenty. Okres przedświąteczny to dla nich
czas żniw. Dlatego trzeba być szczególnie czujnym. Warto zawrócić uwagę, czy
ktoś obcy nie kręci się na klatce schodowej, nie zagląda do mieszkań. Pomoc sąsiedzka może uratować od utraty mienia.
Do szczególnie zuchwałych kradzieży doszło w listopadzie w centrum
miasta. Tydzień temu, w okolicy placu
3 Marca, o godz. 11, starsza kobieta
stwierdziła nagle, że jej torebka jest
pusta. Okazało się, że została niepostrzeżenie rozcięta i zniknął portfel z
pieniędzmi, dowód osobisty, legitymacje kombatancka i emerycka. Na szczęście pieniędzy było niewiele. Straty
oszacowano na 230 złotych. Więcej
straciła Janina P., gdy na początku listopada, robiąc zakupy, dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że z jej
torebki zniknął portfel z zawartością
600 zł.
- Trudno takich złodziei złapać na
gorącym uczynku. Z naszych doświadczeń wiemy, że obserwują oni swoje
ofiary, gdy te robią zakupy. Patrzą, ile
mają pieniędzy, gdzie chowają portfele,
jak noszą torebki. - mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w

Łobzie aspirant Robert Kazienko.
Na początku października, w centrum miasta, w samo południe, Marcie
B. Złodziej wykradł z torebki portfel z
pieniędzmi
w kwocie
400 zł i dowód osobisty.
W połowie listopada, również
w południe i
również w
ciągu handlowym,
między ul.
Boczną
a
sklepem
Plus, starszej kobiecie
z
nieza- UWAGA w centrum
mkniętej torebki skradziono portfel, kartę bankomatową, dowód osobisty.
- Okradzeni nawet nie wiedzą, kto
im to zrobił, bo o tym, że coś im zginęło
orientują się często po jakimś czasie.
Dlatego apelujemy o szczególną ostrożność. Złodzieje mogą działać w grupie,
obserwują, robią sztuczny tłok w
przejściu, zagadują i w tym momencie
ktoś z tyłu wyciąga zawartość torebki.

Dla bezpieczeństwa najlepiej ją nosić z
przodu, zabierać mniejsze sumy, portfel można chować do wewnętrznej kieszeni. - radzi Kazienko.

Kieszonkowcy chętnie zaglądają do
domów. Zwłaszcza otwartych. Na
wydrę. Naciskają klamkę i jak ktoś w
mieszkaniu nie reaguje, zabierają co jest
w pobliżu i wychodzą. Takie zdarzenie
miało miejsce 1 grudnia na ul. Mickiewicza, przed południem. Tak jak w podobnych przypadkach, tu nawet trudno
ustalić dokładną godzinę zdarzenia.
Gdzieś między 10 a 11.30. W pewnym

momencie Danuta W. po prostu stwierdziła brak torebki, która wisiała w
przedpokoju. Zniknęła wraz z pieniędzmi w kwocie 600 zł, dowodem i
legitymacją rencisty.
- Nawet będąc w domu, trzeba zamykać drzwi na klucz. Zwłaszcza w
blokach, gdzie kręci się dużo obcych
ludzi. Złodziejowi wystarczy kilkanaście sekund, by otworzyć i wziąć coś z
wieszaka w przedpokoju. Gdy trafi na
właściciela, udaje, że pomylił wejścia,
pyta o kogoś innego lub wymyśla jakąś
“bajkę”. Na pewno jakąś przeszkodą
byłyby sprawne domofony, które chroniły by przed fałszywymi akwizytorami krążącymi po mieszkaniach, szukającymi okazji do kradzieży. Niedawno
zatrzymaliśmy handlarza dywanami,
który był poszukiwany listem gończym. - mówi asp. Kazienko.
Można uniknąć takich sytuacji lub
je zminimalizować nie wpuszczając do
mieszkań obcych ludzi. Można sobie
odpuścić akwizytorów, bo chęć zakupu
tańszej rzeczy, “okazji”, może kosztować nas dużo więcej. Warto też docenić
pomoc sąsiedzką, zwracając uwagę na
obcych, kręcących się po klatkach schodowych, zapytać, czego szukają,
przyjrzeć się im uważniej, co już
może ich spłoszyć. A w razie podejrzeń dzwonić na policję.
KAR

- Zarządzenie nr 17 Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 14
września 2004 r. w sprawie procedury pobierania próbek. Szczegółowe
zasady, sposób pobierania próbek
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
określone są w zależności od asortymentu i kierunku badań w Polskich Normach, Wydawnictwach
Metodycznych Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub stosownych rozporządzeniach Ministra Zdrowia.
4. Gdyby był poruszony na
rozprawie temat atestów PZH, o
czym pisze Pan w artykule, pracownik PIS wyjaśniłby, że Świadectwa Jakości Zdrowotnej uzyskane w Państwowym Zakładzie
Higieny wydawane są na podstawie badań jedynie dostarczonej
próbki. Pobieranie próbek z obrotu
ma na celu sprawdzenie zgodności
wyrobu z obowiązującymi wymaganiami.
Świadectwo powyższe może

być zmienione, unieważnione
lub stracić ważność w przypadku
przedstawienia odpowiednich
dowodów, np. wprowadzenia
zmian w składzie wyrobu lub
technologii jego produkcji - informacje powyższe znajdują się
na dokumencie.
W świetle powyższych wyjaśnień pobieranie próbek wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w żaden sposób
nie podważa autorytetu PZH, a
spełnia obowiązki wynikające z
planu pobierania próbek, opracowanego na podstawie wytycznych, wskazań i kryteriów
przekazanych przez Głównego
Inspektora Sanitarnego.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łobzie
Od redakcji: Za zmianę nazwiska i oczywistą pomyłkę co do
podpisania protokołu przez p.
Rafała P. przepraszam.
Kazimierz Rynkiewicz

miasta grasuj¹ kieszonkowcy

SPROSTOWANIE
Celem wyjaśnienia do artykułu zawartego w Tygodniku
Łobeskim z dn. 15.11.05 r. „Sanepid kontra przedsiębiorca” Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łobzie stwierdza co
następuje:
1. Zostało zmienione nazwisko i stanowisko służbowe przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegojest „inspektor Sanepidu, pani
Teresa Gibczak” – winno być Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku Teresa Witczak
2. Nieprawdą jest, że Pan
Rafał P. odmówił podpisania
protokołu kontroli sanitarnej.
Protokół został podpisany przez
przedsiębiorcę i zawierał podstawy prawne, na mocy których
pracownicy PIS są upoważnieni
do przeprowadzania kontroli i
pobierania prób do badań, co
zostało ustalone podczas rozprawy na podstawie dowodu,

czyli powyższego protokołu.
3. Korzystne byłoby, aby artykuły w lokalnej prasie informujące o
pracy PIS miały charakter informacyjny, a nie służyły wywołaniu sensacji. Należałoby w artykule przytoczyć, ku wiedzy innym przedsiębiorcom, nie potoczne określenia,
lecz podstawy prawne, które istotnie zostały przywołane podczas
rozprawy.
Nadzór Państwowej Inspekcji
Sanitarnej nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z
żywnością regulują przepisy :
- ustawa z dnia 14 marca 1985
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. nr 90 poz. 575 z 1998 r.
z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 11maja 2001r.
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (tj. Dz.U. nr 63 poz. 634
i Dz. U. z 2005r nr 178 poz 1480),
- Ustawa z dnia 6 września
2001 r. o materiałach i wyrobach
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. (Dz.U. nr 128.poz.1408)
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Stra¿acy odprawili druha na emeryturê

Henryk Szproch to instytucja
(WĘGORZYNO) Tutejsi strażacy
ochotnicy w pełnej gali odprawili druha
Henryka Szprocha na strażacką emeryturę. W dymie pochodni, w pełnym
rynsztunku, w obecności gości, pożegnano strażaka, który 35 lat służył
węgorzynianom. Henryk Szproch to
instytucja. – powiedział burmistrz Stanisław Konarski.
Pan Henryk Szproch to kawał historii węgorzyńskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Do tej pory nie zdarzały się
takie odprawy, a strażacy ochotnicy
pełnili służbę tak długo, jak czuli się na
siłach. Jak wytłumaczył komendant
Gminnego Zarządu OSP Krzysztof
Paluch, pan Henryk “padł ofiarą” nowych przepisów, które nie pozwalają
pełnić służby strażackiej dłużej, niż do
60 roku życia. Panu Henrykowi stuknęło 67.
Już przed godz. 17.00, przed remizą
strażacką, zebrali się strażacy w mundurach, rodzina, goście. Naczelnik Artur Warszawa złożył komendantowi
gminnemu OSP Krzysztofowi Paluchowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości pożegnania druha
Henryka.
Za długoletnią służbę dziękowali
mu komendant Paluch, prezes węgorzyńskiej OSP Paweł Malinowski, burmistrz Stanisław Konarski z zastępcą
Ryszardem Brodzińskim, zastępca komendanta PSP w Łobzie Marek Bukato.
Do licznych medali przyznanych w
czasie służby Henryk Szproch dołączył
w tym dniu odznakę za wysługę XXXV

Sylwetkę druha Henryka
Szprocha przypomniał
komendant OSP Ryszard Paluch.

Dziękujemy
Ci Heniu

lat, którą wręczył mu prezes Paweł Malinowski.
Podziękowano także małżonce
strażaka pani Lucynie oraz rodzinie.
- Ich postawa życiowa niejednokrotnie dodawała Tobie sił na co dzień
i sprawiała, że bez obawy o własny dom
i rodzinę mogłeś oddać się obowiązkom
statutowym OSP. – mówił komendant
Paluch.
Strażacy ochotnicy włączyli syreny w samochodach, żegnając swojego druha, przy którego boku

wszyscy się szkolili i dorastali do
tej zaszczytnej służby.
KAR

Sejmik Uczniowski w Węgorzynie
29 listopada w Gimnazjum im. Orła
Białego w Węgorzynie odbył się IV
Sejmik Uczniowski pod hasłem „Nauka - nasz szkolny obowiązek”.
Idea organizacji sejmiku w naszej
szkole narodziła się w 2002 r. Wówczas przeprowadzono pierwsze obrady sejmiku. Uczniowie zastanawiali się, dlaczego akceptujemy zjawiska negatywne. Przez dwa kolejne lata (2003 i 2004) tematem posiedzeń sejmiku było wzajemne odnoszenie się uczniów do siebie. Młodzi „parlamentarzyści” rozważali
problem agresji.
Celem tegorocznego sejmiku
było zwrócenie uwagi gimnazjalistów na przyczyny i skutki absencji

Komisje sejmikowe

uczniów na zajęciach szkolnych.
Zebrani w hali sportowej uczestnicy
obrad mieli możliwość poznać przepisy prawne i szkolne na temat realizacji obowiązku szkolnego. Zastanawiali się, jak poprawić frekwencję
na lekcjach. Wśród wniosków pojawiły się na przykład następujące
propozycje:
- analiza i zmiany w regulaminie
kar i nagród,
- zapoznanie rodziców ze skalą
zjawiska „wagarów”
- powołanie Młodzieżowego
Forum ds. Uczniowskich,
- ogłoszenie konkursu „Klasa z
najlepszą frekwencją”.
Za sprawne przeprowadzenie

obrad sejmiku odpowiedzialny był
Samorząd Uczniowski. Pomocą służyli nauczyciele z zespołu wychowawczego. Posiedzenie „szkolnego parlamentu” prowadzili uczniowie: marszałek - A.Wolska, wicemarszałkowie – M.Romańczyk i
T.Bidny. W obradach wzięli czynny
udział protokolanci, uczniowie
tworzący komisje sejmikowe oraz
gremium wnioskodawcze.
Organizacja sejmiku była sprawna,
a wypracowane wnioski wartościowe. Będą one służyły nauczycielom i
uczniom w pracy wychowawczej.
I. Auguścik, A. Kamińska opiekunowie RSU; B. Krzęćko pedagog szkolny.

Marsza³kowie sejmiku

Henryk Szproch urodził się 15
lipca 1938 r. W latach 1958 – 1960
odbył zasadnicza służbę wojskową,
gdzie zdobył prawo jazdy. Po odbyciu służby wojskowej pracował w
PGR Zwierzynek. W 1970 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zatrudnia druha Henryka na kierowcę
samochodu pożarniczego w OSP Węgorzyno. Jak sam mówi dużo pomogli
mu w tym byli funkcjonariusze ze
straży łobeskiej Czesław Kępniak i
św. pamięci Zdzisław Rudzki.
Praca była ciężka, sprzęt wymagał ciągłych napraw i stałej konserwacji. Na wyróżnienie zasługuje to, że
większość 35-letniego czasu, jaki
spędził w tych murach, był sam. Z
tym, że nie do końca, bo bardzo duże
zasługi ma w tym jego małżonka. Była
i jest pogodną, życzliwą i wyrozumiałą kobietą, za co należą się jej duże
słowa uznania i podziękowania z naszej strony.
Te czasy, które wspomina, to
przede wszystkim pożary, jakie raczej się już rzadko spotyka, a były to
stodoły wypełnione pod dach słomą,
sianem oraz zbożem. Zmorą tamtych
lat były pożary lasów, które wywołują grozę i niepokój nie tylko wśród
mieszkańców lasu, ale przede
wszystkim boją się go strażacy, bo nie
wiedzą jakiego rozmiaru nabierze szalejący czerwony kur.
Przez okres 35 lat druh Henryk
jeździł dwoma samochodami Star 25
– zwanymi „babciami” oraz trzema
Starami 244. Trzeba tu zaznaczyć, że
był to sprzęt zawsze już gdzieś eksploatowany. Za te wszystkie lata był
wielokrotnie odznaczany i wyróżniany i tak:
W 1973 ukończył kurs Mechaników Motopompistów w Szczecinie Zdroju,
W 1974 otrzymał odznakę Wzorowy Strażak,
W 1974 otrzymał Brązowy Medal za zasługi
dla pożarnictwa
W 1979 otrzymał Srebrny Medal za zasługi
dla pożarnictwa,
W1983 z rąk Wojewody otrzymał Gryfa
Pomorskiego,
W 1983 ukończył kurs Mechanik – Kierowca,
W 1995 otrzymuje odznakę 25-lecia służby
w OSP,
W 1996 kończy kurs operatorów sprzętu w
Szczecinie,
W 1996 zdał pozytywnie egzamin i otrzymał
świadectwo ukończenia kursu szeregowego
na nowych zasadach,
W 2000 został wyróżniony złotym medalem
za zasługi dla pożarnictwa
Od 1984 posiada zezwolenie na obsługę
urządzeń radiowych,
W 2005 uchwałą Zarządu ZG OSP w Węgorzynie otrzymał odznakę za wysługę XXXV lat.
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Na zdrowy rozum
Prof. Jerzy Przystawa

Laureat Nagrody Nobla i doktor
honorowy niezliczonych uniwersytetów, nieśmiertelny Lech Wałęsa,
wypowiedział kiedyś złotą myśl: W
polityce logika nie zawsze funkcjonuje, a nawet bardzo rzadko. Logika, to słowo obce, a nasz wielki rodak, jak wiemy, do nauki nigdy specjalnie się nie przykładał, nie wiadomo więc co, dokładnie, pod nim rozumiał. Zaryzykuję opinię, że chodziło
mu o ulubiony instrument analityczny Polaków, czyli tzw. zdrowy rozum.
Rzeczywiście, polityka, a już na pewno polityka polska, oglądana z pozycji zdrowego rozumu, może wywołać tylko ból głowy, bo nic się tu
kupy nie trzyma i wydaje się, że zjawiska tu zachodzące mieszczą się
wyłącznie w kategorii cudów. Oczywiście, cudem sam w sobie jest Lech
Wałęsa i jego światowa i uniwersytecka kariera, ale czyż za cud porównywalny z jego doktoratami i nagrodami nie można uważać, że on sam,
nieomal jednoosobowo, obalił komunizm i cały sajuz nieruszimyj?
Czyż nieustającym ciągiem cudów
nie jest cała nasza transformacja
gospodarcza, nieugięcie twarda złotówka – nieustannie rosnąca w siłę
(podczas gdy na przykład taki dolar
amerykański słabnie w oczach), zatkane wspaniałymi samochodami
miasta i drogi, nowoczesne hotele i
restauracje na każdym rogu ulicy
itd., itd., itp.?
Wszystko to na zdrowy rozum
trudne jest do pojęcia, dlatego Polacy, w coraz większej masie, odsuwają
się od polityki, od zainteresowania
sprawami państwowymi i społecznymi, uciekają w prywatność i we
własnym kraju zachowują się tak,
jakby byli gdzieś na saksach i guzik
ich wszystko obchodzi. Wymownie
świadczy o tym spadająca, z wyborów na wybory, frekwencja wyborcza i malejące uczestnictwo w życiu
publicznym. Zjawisko to najgroźniejsze rozmiary przyjmuje wśród
młodzieży, przede wszystkim młodzieży akademickiej. Skoro logika
nie funkcjonuje, skoro na zdrowy
rozum nie można tego pojąć, to po co
sobie tym zawracać głowę?

Ponieważ za najważniejszą reformę, jakiej nasz kraj potrzebuje, uważam reformę prawa wyborczego i
wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, zilustruję te uwagi przykładem, jak zdrowy rozum
podchodzi do tej sprawy.
Jestem przekonany, że większość Polaków uważa, że kraje
prawdziwie demokratyczne, to
przede wszystkim USA, Kanada,
Wielka Brytania... Są to nasi najwięksi sojusznicy, którzy nieba by
nam przychylili i chcieliby, aby Polska była krajem tak samo demokratycznym, jak ich. Dlaczego więc
politycy tych krajów nie próbują
nas zachęcić do wprowadzenia w
Polsce systemu wyborczego, takiego jaki mają u siebie? Dlaczego tak
bezinteresownie zgadzają się na
zupełnie odmienne procedury wyborcze (i nie tylko)? Zdrowy rozum
podpowie zapewne w tym miejscu,
że to dlatego, że w żadnym wypadku nie chcą nam niczego narzucać,
że to jest nasza i tylko nasza sprawa! Niestety, okazuje się, że tam,
gdzie właśnie jak najbardziej narzucają, to narzucają z reguły coś zupełnie innego. Najnowszym przykładem jest, oczywiście, Irak, ale tak
samo było po wojnie z Niemcami,
Japonią, Włochami... Zdrowy rozum jest bezsilny wobec takiej sytuacji.
Ale co z Polakami w Ameryce,
Kanadzie, Wielkiej Brytanii? Wielkie miliony naszych rodaków, od
pokoleń żyją tam i korzystają z dobrodziejstw rozwiniętej demokracji.
Dlaczego, poza jednostkami, do
których policzenia wystarczą palce
jednej ręki (no, może dwóch), nie
starają się oni przybliżyć rodakom
w Kraju sposobu, w jaki TAM wyłaniane są elity polityczne? Czy też
może i tam, posługując się zasadą
na zdrowy rozum nie rozumieją
działania tamtego systemu wyborczego i jego skutków państwowych, politycznych i społecznych?
No, bo jak na zdrowy rozum pojąć taki dziwny fakt: wybory odbywają się w okręgach jednomandatowych, kandydować może każdy,
komu się to spodoba, wygrywa ten,
kto zdobywa najwięcej głosów.
Dlaczego, w takim razie, w wyniku
takich wyborów, parlamenty tych
krajów nie stają się zbieraniną skłóconych ze sobą partyjek i grup –
tylko przeciwnie: powstaje dwubiegunowa scena polityczna, na której
Z REGUŁY pojawia się zawsze jedna partia, która zdobywa większość
miejsc w parlamencie i sama sprawuje rządy? Piszę z reguły, ponie-

waż nie jest to żaden przepis prawny, nie jest to żadna konstytucyjna
reguła, tak się po prostu NA OGÓŁ
dzieje, a nieliczne odstępstwa jedynie tę regułę potwierdzają! Na zdrowy rozum jest to nie do pojęcia.
Nawet na zdrowy rozum polityka
największej klasy.
Mam przed sobą książkę Odwrotna strona medalu – mówi Jarosław Kaczyński (Verba, Warszawa 1991). Oto co mówi o ordynacji
większościowej w wydaniu anglosaskim (str. 112 i 113): Wszystkie
mandaty bierze wtedy ten, kto dostał więcej głosów; a nie musi mieć
połowy wszystkich głosów, jak to
jest na przykład we Francji, gdzie
są jeszcze dwie tury. Propozycja
angielska jest taka: jeden ma te
40%, drugi 30%, i wszystkie mandaty dostaje ten, kto ma te 40%.
Może wygrać nawet taki, kto dostał dwa głosy, pod warunkiem, że
jego przeciwnik dostał jeden głos,
a tylko trzy osoby poszły na głosowanie.
Jarosław Kaczyński dokonuje
zdroworozsądkowej analizy zastosowania takiego systemu w
Polsce: Załóżmy, że jest 10 kandydatów i 100 wyborców. Ośmiu
uzyskało – czego można się spodziewać w sytuacji polskiej – po
10 głosów, jeden 9 głosów, a jeden
11. Wszystkie mandaty z tego
okręgu i tak dostałby ten ostatni,
chociaż 90% wyborców głosowało na inne osoby czy partie. W istniejącym wówczas układzie, z mitologią “Solidarności”, Komitetami Obywatelskimi itp., takie
rozwiązanie dałoby zwycięskiej
grupie cały parlament, 100 procent głosów....
W roku 2000, na konferencję
Ruchu JOW w Tarnowie przybył
ówczesny sekretarz generalny
SLD Krzysztof Janik. Zapewnił on
zebranych, że gdyby wprowadzono JOW w wyborach do Sejmu, to
– na zdrowy rozum - SLD zdobyłby
minimum 420 mandatów! Myślałem wtedy, że może to Janik sam
wpadł na taki argument, dopiero
kiedy zajrzałem do wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, zdałem sobie
sprawę, że ten: zdrowy rozum to
szablon myślowy naszej elity politycznej, niekoniecznie komunistycznej proweniencji.
Na zdrowy rozum, na logikę tak powinno być w Polsce! Ale na
świecie tak nie jest, aczkolwiek nie
wykluczam, że nasi czołowi politycy – kierując się zdrowym rozumem, a nie znajomością faktów –
wydają się o tym nie wiedzieć.
Wkrótce po tym wystąpieniu Jani-

ka, Kwach przedstawił publicznie
opinię, że społeczeństwo polskie
jeszcze nie dojrzało do JOW w
wyborach do Sejmu. Nie wiem czy
z tą opinią zgadzają się Lech i Jarosław Kaczyńscy, ale wiem, że pod
tą opinią podpisują się legiony
polskich polityków, naukowców i
dziennikarzy, a w szczególności
prawie wszyscy dyżurni telewizyjnie eksperci i komentatorzy. Gdzie
tam porównywać się nam do Anglików czy Amerykanów! Tam demokracja funkcjonuje od ponad
200 lat, a my dopiero zaczynamy.
Czy – nawet na zdrowy rozum - 200
lat temu, gdy wprowadzono w
Ameryce JOW, tamto społeczeństwo było wyżej rozwinięte od społeczeństwa polskiego AD 2005?
Sekretarz generała Kiszczaka,
Krzysztof Dubiński, w swojej
książce Magdalenka – transakcja
epoki, opisuje spór pomiędzy naszymi dzisiejszymi prezydentami,
Aleksandrem Kwaśniewskim i Lechem Kaczyńskim, o ordynację do
Senatu: Kwach chciał wyborów
większościowych, Kaczor domagał się proporcjonalnych (tak, tak,
to nie pomyłka!). Wolno przyjąć założenie, że każdy z nich działał
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem w
interesie strony, którą reprezentował. Kwach wygrał, komuchy narzuciły swoją propozycję solidaruchom! A jaki był wynik wyborów? Dla tych, którzy nie pamiętają,
przypomnę, że solidaruchy zdobyły 99 mandatów na 100 możliwych!
Przez walec “Solidarności” przedarł
się tylko jeden kandydat komuchów – Henryk Stokłosa, który od
tej pory, na zdrowy rozum, uważany jest za koronny dowód, że gdyby
w Polsce wprowadzono JOW wygrałyby same stokłosy.
Fakty dowodzą genialności
bonmotu Lecha Wałęsy: taka logika rzeczywiście w polityce rzadko
funkcjonuje, a zdrowy rozum, nie
poparty wiedzą i doświadczeniem,
nie prowadzi do pozytywnych rozwiązań. Polacy, przede wszystkim
inteligenci polscy, muszą poważniej i głębiej przyjrzeć się, jak funkcjonują demokracje na świecie,
aby zrozumieć, dlaczego nigdzie
się jeszcze nie zdarzyło, żeby mechanizm wyborczy jaki nam zaaplikowano wyłonił solidną, stabilną
scenę polityczną, z politykami i
partiami politycznymi rozumiejącymi pojęcie odpowiedzialności
przed swoim narodem i swoimi wyborcami. Jest to conditio sine qua
non, aby Polska zdobyła w świecie
miejsce, jakie odpowiada potencjałowi i aspiracjom Polaków.
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By³o kiedyœ Muzeum Powiatowe w Resku
IGNACY SKRZYPEK Koszalin
Heimatmuseum Regenwalde (Resko) i jego zbiory (1929-1945)
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rzez pierwsze dwa lata od roz
poczęcia zbieractwa, pomieszczenie przydzielone początkowo na
gromadzenie zabytków, szybko się zapełniło. Pomimo, że nie było jeszcze
oficjalnie otwarte, to jednak odwiedziło
je paru gości. W pierwszym roku praca
w muzeum odbywała się bez żadnych
środków pieniężnych, dopiero od roku
1931 Muzeum Regionalne w Resku,
które było placówką miejską (Stadtisches Heimatmuseum Regenwalde)
uposażono niewielką, lecz stałą kwotą
z budżetu miasta.
iebawem jednak brak miejsca
dał się tak bardzo we znaki, że
po czterech latach przydzielono muzeum klasę o powierzchni 45 mkw., w
której w październiku 1933 r. urządzono wystawę rzemiosła miejscowego ze
zbiorów własnych, darów różnych cechów oraz wypożyczonych eksponatów z Muzeum Prowincjonalnego w
Szczecinie.
ładze miasta jednak zdawały
sobie sprawę, że w muzeum
musi być zatrudniony na stałe jakiś
prawdziwy muzealnik i opiekun zbiorów, po prostu osoba z dużą wiedzą o
kulturze regionu.
gromadzone zabytki trzeba bo
wiem opracowywać rzeczowo,
podzielić na działy i przygotować do
kolejnych wystaw. Póki co, nadal całym
muzeum zajmował się społecznie nauczyciel szkoły średniej Wilhelm Geissier, który mieszkał w Resku przy ulicy
Am Nordbahnhof 3. Z tego też powodu
muzeum było otwarte tylko w niedzielę
i święta, latem od 10.00-12.00, natomiast zimą od 11.00-12.00 i od 15.0016.00.
o wystawie rzemiosła, zbiory
podzielono na działy rzeczowe
i wydzielono: a) dzieje ziemi, czyli zabytki geologiczne i przyrodnicze regionu, b) prehistorię, c) zabytki sztuki i
monety, d) wytwory ludowe i gospodarcze, e) sztukę sakralną, f) historię
miasta i organizacje cechowe. Wstęp do
muzeum był wolny. Placówka była
finansowana przez miasto, które w
początkach lat 30-tych XX w. liczyło
zaledwie 5 tysięcy mieszkańców. Muzeum spełniało równocześnie rolę opiekuna zabytków, a także prowadziło archeologiczne badania ratownicze.
ważniejszych wówczas zabyt
ków wymienia się skarb denarów rzymskich, kamienne bóstwo słowiańskie, chrzcielnicę drewnianą z
rzeźbą anioła z XVIII w., rzeźby sakralne, m.in. Zwiastowanie NMP z XVII
w., mosiężną misę chrzcielną, ladę cechu
krawieckiego z Reska z 1692 r., księgę
miejską z 1593 r., zbiór cechowych
willkomów z 1720 r., portrety trumienne, starą mapę Pomorza rzeźbioną na
desce z 1600 r., rzeźby przedstawiające
sceny pruskiej historii, meble biedermeierowskie, mapę E. Lubinusa z 1618 r.,
herby, pieczęcie i sztandary cechowe.
Cennym eksponatem było też, podaro-

wane przez hrabinę Perponcher z Komorowa Pomorskiego, nakrycie haftowane na szarym tle, z motywem starego
testamentu. Z racji swojej rzadkości
wypożyczyło go nawet później Muzeum Krajowe w Szczecinie (Landesmuseum), na wystawę czasową organizowaną w maju 1939 r.
iedy zbliżały się uroczystości
jubileuszowe 650-lecia miasta
Reska, obchodzone 25 lutego 1938 r.,
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postanowiono urządzić wystawę zbiorów muzealnych w dawnym budynku
rodziny Perponcher, zwanym pałacem
lub zamkiem, mieszczącym się w parku
zamkowym. W ten sposób położono
jak gdyby kamień węgielny pod przyszłe muzeum, które już dalej nie mogło
się mieścić z powodu szczupłości miejsca w budynku szkoły.
nia l kwietnia 1939 r. nastąpiło
połączenie dotychczasowych
muzeów w Łobzie i Resku w jedno Powiatowe Muzeum Regionalne w Resku
(Kreisheimatmuseum Re-genwalde), z
siedzibą w tzw. budynku bramnym z l
poł. XVIII w., należącym do zespołu
dawnych zabudowań zamku rodziny
von Borcke. Kierownikiem muzeum
pozostał nadal Wilhelm Giessler, a jego
najbliższym współpracownikiem i zastępcą, wizytator szkolny Alfred von
Rowe, dotychczasowy kierownik muzeum regionalnego w Łobzie. Dużą pomoc w organizacji tego nowego muzeum
okazali dr Graf von Borcke oraz kustosz
Muzeum Krajowego w Szczecinie dr H.
J. Eggers i dr W. Borchers, którzy służyli merytorycznymi radami przy
urządzaniu ekspozycji. Radca szkolny
(wizytator) A. Rowe, interesował się
szczególnie skamielinami i różnorodnymi skorupiakami zamkniętymi w
skałach sprzed milionów lat, o których
zresztą pisał bardzo obrazowo.
uzeum otrzymało 8 pomiesz
czeń w budynku bramnym, z
tym że na wystawy przeznaczono 6 sal.
Również hol i klatkę schodową oraz
poddasze wykorzystano na eksponowanie zabytków. Całość zbiorów tym
razem podzielono na sześć działów:
a) geologię i przyrodę, b) niemiecką
archeologię i prehistorię, c) historię kultury regionalnej, rzemiosło i cechy, d)
sztukę sakralną, e) kulturę ludową (etnografię), f) militaria i pamiątki szlacheckie.
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rzy wejściu na schody wywie
szono mapy pomorskie i powiatu Resko, z których największe zainteresowanie wzbudzała znana mapa Pomorza Eilharda Lubina (Lubinusa),
wykonana w latach 1611-1618. Muzeum miało zapewne reprodukcję z
1926 roku wydaną w Szczecinie. W
pierwszym pomieszczeniu na parterze
zebrano i wyeksponowano wyposażenie mieszczańskie, historię kultury regionalnej i rzemiosło. Były tu na ścianach wywieszone widoki miasta Węgorzyna, Łobza i Płot z XIX i XX w., a
także widok Płot z XVIII w. wykonany
przez Kruppela, rysunek Reska wykonany przez Sanne’go z
1830 r., czy też herb powiatu składający się z
herbów 4 miast: Płot,
Łobza, Reska i Węgorzyna. Zebrano i wystawiono różnorodne naczynia mieszczańskie z
mosiądzu, żelaza, drewna i porcelany z XVIII i
XIX w., kafle renesansowe, klasycystyczne i
biedermeierowskie oraz
rzeźbione i ozdabiane
rysunkami drzwi drewniane z Reska, Łobza i
Węgorzyna z XVIII i XIX w., które poświadczały niezwykłą umiejętność rzemieślniczą fachowców z tego regionu.
dokumentów należy wymie
nić księgę zbiorczą z 1593 r.,
zawierającą wpisy darowizn pieniężnych niektórych miast pomorskich na
odbudowę spalonego Reska. Była też
księga oprawiona w świńską skórę
dotycząca uczniów cechu szewskiego
z nazwiskami od zakończenia wojny
30-letniej (1648) do XIX w. oraz księga miejska cechu szewskiego z lat
1705-1851, księga bractwa strzeleckiego z Reska za rok 1661, a także różnorodne listy cechowe i mistrzowskie
miasta Reska z 1739 r.
uzeum w Resku posiadało w
swoich zbiorach cenne okazy
cynowych wyrobów rzemiosła cechowego i naczynia cynowe sztuki sakralnej. Na szczególne upowszechnienie w
tych zbiorach zasługują ozdobne puchary cechowe (willkomy), a także lichtarze ołtarzowe, kielichy i naczynia
chrzcielne. Były też, proste w formie i
wykonawstwie, przedmioty cynowe z
gospodarstw domowych, wiejskich i
miejskich. Zleceniodawcami tych
przedmiotów byli chłopi, mieszczanie,
szlachta, duchowni. Każdy przedmiot
posiadał więc charakterystyczne cechy
danego stanu i charakteryzował się
formą oraz wykonawstwem określonego stulecia. Były tam zgromadzone
wyroby cynowe od renesansu do epoki
klasycyzmu. Wyroby te posiadały znaki cynarzy takich miast, jak: Kołobrzeg,
Stargard Szczeciński i Szczecin co
świadczy, że cechy zlecały wykonanie
naczyń okazjonalnych cynarzom z
tych miast. Szczególne miejsce w zbiorach reskich zajmował dzbanek cynowy z przykrywką w stylu renesansowym z XVI w. z miejscowości Wysiedlę k/Łobza. Gruszkowaty kształt na-
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czynia podzielony jest na części trzema
kryzami. Pałąkowaty uchwyt posiada
wypukły ornament w postaci nieokreślonego zwierzęcia z dwoma długimi
uszami trzymającego w pysku gałązkę
kwiatów. Kopulasta pokrywa ma wystający uchwyt z rytem znaków słońca,
a na dnie widnieje medal przedstawiający to samo zwierzę z kielichem. Wysokość dzbanka z pokrywką wynosiła 22
cm, a największa średnica 10 cm.
ypowym w stylu renesanso
wym, był puchar cechu krawców z 1621 r. z Płot, ozdobiony maskami lwów. Podobną ozdobę obrzeży posiadały też puchary cechu szewskiego
i cechu kowali z Węgorzyna z 1696 r.
o wysokościach 52 cm i średnicy 16,5
cm, które wykonał odlewnik Johann
Syring ze Stargardu w 1683 r. Także
Bractwo Strzeleckie w Resku posiadało puchar ufundowany w 1720 r. o
wysokości 52 cm i średnicy 14 cm.
Pękaty puchar cechu rusznikarskiego z
wyrytymi nazwiskami rzemieślników
i napisami okolicznościowymi cechu o
wysokości 44 cm i średnicy 14 cm
pochodził z 1754 r.
ył także okazały puchar cechu
bednarzy z Płot o wysokości 60
cm i największej średnicy 16 cm z wygrawerowanymi nazwiskami 5 mistrzów i datą 6.12.1766, którego wykonawcą był Johann Syring ze Stargardu
Szczecińskiego. Puchar cechu stolarzy
z Reska z 1783 r., ozdobiony był na pokrywie postacią wojownika rzymskiego z chorągwią, a na brzuścu maskami
lwów. Wysokość jego wynosiła 56 cm a
średnica 16,5. Wykonawcą był Dawid
Kayser, od 1751 r. mieszkaniec Stargardu. Puchar cechu stolarzy w Płotach z
1817 r. o wysokości 47,5 cm i średnicy
13,3 cm, ma kształt kielicha z przykrywką, na której wyryta jest nazwa
cechu. Jest to praca rzemieślnika szczecińskiego. W tym ciekawym zbiorze
cynowym należy jeszcze wymienić puchar stolarzy z Reska z 1793 r. i kowali
z Płot z 1757 r. oraz najstarszy puchar
kołodziejów z 1585 r., o wysokości 43
cm i średnicy 14 cm, wykonany przez
rzemieślnika Abrahama ze Stargardu.
mieszczańskich i chłopskich
przedmiotów cynowych, które były w muzealnych zbiorach, należy wymienić kufel okrągły ze Stargardu i tacę cynową, wykonane przez odlewnika Johana Dawida Kaysera ze
Szczecina z połowy XVIII w., (kiedy
był jeszcze mieszkańcem Szczecina).
Będące także w zbiorach lampki cynowe na oliwę nie posiadały oznakowań wytwórców. Dopełnieniem działu rzemiosła miejskiego były skrzynie
cechu szewców z 1705 r., lada cechu
krawców z 1692, stolarzy, bednarzy,
ślusarzy i kołodziejów z Reska, a także najstarsza pieczęć miasta Reska
oraz pieczęcie cechowe kowali, płatnerzy, stolarzy, krawców, szewców i
kołodziejów z czterech miast powiatu reskiego: Płoty, Resko, Łobez, Węgorzyno. Do najstarszych pieczęci
wykonanych w brązie należą cechowe stemple szewców z 1615 r. oraz
mały i duży kowali z 1689 r., wszystkie z Węgorzyna.
CDN.
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Pomoc w nauce, stała i doraźna.
Szkoła podstawowa i gimnazjum
bez j. obcych. Tel. 607 115 143.
Sprzedam Nokię 3510i + 2 ładowarki, z dokumentacją, etui, w kartonie cena 275 zł. Tel. 0605 522 340.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 38 mkw. w Łobzie, pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój, duża
piwnica, komórka i strych, ogrzewanie gazowe, tanie opłaty, cena do
uzgodnienia. Tel. 0913976005 po
19 lub 0502 165 802
Sprzedam mieszkanie własnościowe w Grabowie. 57 mkw. +
garaż, cena do uzgodnienia. Tel
663 644 386.
Sprzedam mieszkanie własnościowe bezczynszowe, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, działka w
Zajezierzu. Tel. 607 171 470 lub
0913978342.
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 lub zamienię na
mieszkanie w Łobzie dom jednorodzinny wolnostojący w Przyborzu,
podwórko, ogród, sad + 2,20 ha ziemi, ciągnik C-330. Cena do uzgodnienia. Tel. 0507 155 981.
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.

Kawalerka do wynajęcia - Gryfice
Tel. 384 26 86.
Sprzedam dom + zabudowania gospodarcze na działce
1000 mkw. Kołomąć, tel. 385 40
49 (wieczorem).
Sprzedam działki budowlane w
Gryficach uzbrojone różnej wielkości. Tel. 0606 904 584.
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.

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.

Sprzedam samochód Fiat Palio
Weekend Kombi 1200. Rok prod.
1999, pierwszy właściciel, stan idealny, cena
10.500 zł. Tel. 880 004 398.
Sprzedam Subaru napęd 4x4 rok
1991. Stan bardzodobry, idealny w
teren. Okazja - cena 2200 zł. Tel
0913972349 lub 600 523 783.
Sprzedam samochód Daewoo
Nexia. Pierwszy właściciel, kupiony
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.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.
Zakład krawiecki „Laura” w
Łobzie ul. Ogrodowa 4c/6, w godz.
11.00-19.00. Tel. 397 31 44.

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

Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Usługi budowlane w zakresie:
glazurnictwo, stolarka, ogulnobudowlane. Ceny konkurencyjne. Tel.
0504 289 816.
Laryngolog T. Woźny, Gryfice ul.
Śniadeckich 38. Tel. 604 499 445.
Usługi budowlano-remontowe,
budowa domów, tynki, glazura
„KOZŁOWSKI”. Tel. 501 055 337,
507 565 966.
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
Drukowanie bloczków (samokopia) z nazwą firmy.Tel.
39-73-730, 504-042-532.

Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Sprzedam motocykl YAMAHA
TDR 125 rok prod. 1997, przebiag
25.000, rozrusznik chłodzony
cieczą, stan idealny, importowany
ze Szwajcarii. Tel. 507 569 982.

Sprzedam reflektory przednie do
Opla Vectry 1997. 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.

Sprzedam komplet kół zimowych
do Opla Corsy. Stan bardzodobry
888 356 615.
Sprzedam VW Passat 1.9D Rok
prod 1992, ciemnozielony metalik,
c. zamek, alarm, alufelgi, el. szyberdach, wspom. 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

Dajesz
ogłoszenie
do jednej gazety
a ukaże się
w trzech
w tej samej
cenie !!!
To niedrogo.
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Z ¯YCIA POWIATU

Spotkali siê cukrzycy

(£OBEZ) 1.12.2005 w £DK
odby³ siê II Powiatowy Dzieñ
Walki z Cukrzyc¹. Z tej
okazji Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków,
Ko³o nr 5 w £obzie,
zorganizowa³o spotkanie
informacyjne o cukrzycy.
Gośćmi obchodów byli burmistrz
M. Romejko, wiceburmistrz R. Sola,
prezes zarządu wojewódzkiego stowarzyszenia Z. Kędzierski i w-ce prezes
I.Kulewska oraz prezes koła z Węgorzyna B. Siemieniec.
PSD to organizacja pozarządowa
utrzymujący się ze składek. Pomagamy
naszym członkom w edukacji, obsłudze
glukometru, nakłuwacza i uczymy
wykonania wstrzyknięć insulinowych.
Członkowie zarządu uczestniczą w fe-

stynach, spotkaniach i także dokonujemy badań wczesnego wykrycia cukrzycy. Wcześniej stwierdzona daje nam
lepszą szansę życia z tą chorobą. Jest
ona niewyleczalna, ale trzeba umieć z
nią żyć. Nasi członkowie uczestniczyli
w wojewódzkich obchodach w Kołobrzegu, było nas z Łobza 19 (członków)
– cukrzyków, z Węgorzyna pojechał
chór “Cantylena”, który przedstawił
część artystyczną. W nagrodę za pomoc ludziom Zarząd Główny z Bydgoszczy zaprosił 18 osób z Zachodniopomorskiego, w tym 1 osobę z Łobza i
2 z Węgorzyna na Ogólnopolski Dzień
Walki z Cukrzycą do Krakowa. Tegorocznym hasłem jest “Dbaj o stopę, a
unikniesz amputacji”.
Nasze powiatowe dni walki z cukrzycą odbyły się też pod tym hasłem
“Stopa”. Aby uniknąć amputacji, w profilaktyce chorego należy dbać o dobre
poziomy cukrów, cholesterol, ciśnienie
tętnicze, dietę, higienę nóg. I o tym my
w Stowarzyszeniu mówimy, edukujemy i uczymy jak żyć z cukrzycą.

Powiatowy Dzień Walki z Cukrzycą urozmaicił nam występ
uczniów SP nr 1 w Łobzie. Był to piękny występ naszych wnuków, którzy
przekazali piękny dar radości dla “słodkich osób”. Zarząd pragnie podziękować za część artystyczną uczniom SP
nr 1, uczniom LO, wolontariuszom,
którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości i obsłudze imprezy. Dziękuję
Zarządowi Powiatu za wsparcie finansowe. Dziękuję księdzu Krzysztofowi
Majowi za słowo i dobrego ducha. Licznym członkom, którzy przybyli na tę
uroczystość oraz firmom, które chciały
uczestniczyć w naszej imprezie. Dziękuję wszystkim i zapraszam do naszego Stowarzyszenia w Łobzie, w przychodni przy ul. Sikorskiego, w poniedziałki i środy w godz. 13.00 – 14.00 po
porady. Pragnę dziś życzyć wszystkim
zdrowia, mało kłopotów, dużo radości,
wesołych słodkich świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Przewodnicząca Koła
Czesława Lasota
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Zapraszamy
na jasełka
Od kwietnia 2004 r. w naszej
szkole pojawiają się cyklicznie
wystawy pod wspólnym hasłem
“Obce rzeczy dobrze wiedzieć
jest, swoje obowiązek”. Celem
organizatorów, pań R. Siarkiewicz, J. Mościckiej i M. Olszewskiej, jest przybliżenie tradycji,
obrzędów i obyczajów polskich,
w literaturze dzisiaj często zapomnianej. Do tej pory obejrzeliśmy
ekspozycje: “Życie w dawnej polskiej wsi – obowiązki i rozrywki”,
“Wielki tydzień – powitanie wiosny”, “Lubimy się ba(wi)ć –
Święto Zmarłych w naszej kulturze” oraz “Adwent w tradycji polskiej”.
Eksponaty na wystawy przygotowują uczniowie angażując
często rodziców. Lekcje otwarte
w formie ciekawych opowieści o
tradycjach polskich dla uczniów
naszej szkoły i innych zainteresowanych prowadzi pani Renata
Siarkiewicz. Zajęcia takie są niezwykle interesujące i oczekiwane
przez dzieci. Warto wspomnieć o
“niespodziance”, jaką sprawiła
uczennica kl. III b Kasia Wójtowicz. W rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości zorganizowała ciekawą lekcję historii dla klas I – III. Przygotowała i
wykonała na trąbce wiązankę pieśni legionowych prowokując koleżanki i kolegów do dyskusji na
w/w temat. Były więc zagadki,
rebusy, krzyżówki, które łączyła
z elementami muzyki. W najbliższej przyszłości obejrzymy kolejny raz “Jasełka”, wspaniale przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pani Bożeny Wójtowicz.
Przedstawienia tego typu oglądamy co roku w okolicy 21 – 22
grudnia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych,
nie tylko z naszej szkoły.
Mirosława Górecka

SPORT
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Dok¹d zmierza Radovia?
(RADOWO MAŁE) To zasadne
pytanie można postawić po zakończeniu rozgrywek, czytając sprawozdanie
z działalności klubu, za okres 10 miesięcy br., jakie złożył jego prezes Henryk
Kmieć, na ręce przewodniczącego rady
gminy w Radowie Małym.
Drużyna “Radovii” Radowo Małe,
w ubiegłym sezonie szturmem wdarła
się do V ligi i jako beniaminek wywalczyła VI miejsce, co jest bez wątpienia
największym sukcesem w historii klubu. Czy gra w tej lidze będzie jednak
stałą tradycją Radowa Małego? Na połowę października, końcowego okresu
sprawozdawczego, zespół znajdował
się – co przypomina prezes – na 9 pozycji, po 11 kolejkach, z dorobkiem 14
punktów. Jednak na mecie rundy jesiennej, po rozegraniu następnych 5 kolejek
Radovia zajęła 14 pozycję, zdobywając
w tych 5 meczach tylko 2 pkt.
“Naszym celem w sezonie 2005 2006 jest utrzymanie się w tej lidze oraz
zajęcie jak najwyższego miejsca.” –
napisał w sprawozdaniu prezes Kmieć,
ale jeżeli Radovia nie weźmie się w
garść, to te słowa mogą okazać się tylko
noworocznymi życzeniami.
Prezes podkreślił, że prawie całość
drużyny stanowią wychowankowie
klubu, ale i to w pewnym momencie
może się zmienić, gdyż z powodu braku funduszy na zakup
sprzętu (butów) oraz środków
na transport klub zrezygnował
z rozgrywek w klasie trampkarzy. Została więc przerwana
ciągłość szkoleniowa kolejnych
roczników, czego skutkiem za
kilka lat może być luka pokoleniowa w drużynie, których to
skutków bardzo boleśnie doświadczył zespół Światowida
Łobez.
Prezes Kmieć upatruje
przyczyn w zbyt małych środkach przeznaczonych na działalność klubu. “W ostatnich latach wzrastają koszty transportu, zakupu sprzętu, delegacji i opłat sędziowskich.” – wymienia. “W tym roku
szczególne starania położyliśmy na
stworzenie właściwej murawy. Możemy się pochwalić jedną z najlepszych w

Tabela rozgrywek o mistrzostwo V ligi seniorów po rundzie jesiennej
Lokata Nazwa zespołu

——— Dom ———
Mecze Pkt. Bramki Pkt. BramkiZ. R. P.

1. Sokół Pyrzyce
16
2. Polonia Płoty
16
3. Stal Szczecin
16
4. Kluczevia Stargard
16
5. Zorza Dobrzany
16
6. Mieszko Mieszkowice 16
7. Hutnik EKO TRAS Szcz.16
8. Fagus Kołbacz
16
9. Pomorzanin Nowogard 16
10. Vineta Wolin
16
11. Dąb Dębno
16
12. Sparta Gryfice
16
13. Kłos Pełczyce
16
14. Radovia Radowo Małe 16
15. Iskra Banie
16
16. Korona Stuchowo
16
tej chwili płyt boiskowych z wielu znanych nam obiektów sportowych. Planując założenie drugiej płyty boiskowej
należy bezwzględnie zaplanować w
budżecie zakup profesjonalnej kosiarki do trawy, gdyż takiej klub “Ra-

44-16
37-25
38-16
35-14
30-19
33-19
20-17
24-31
25-46
19-28
27-21
22-31
18-24
26-35
17-53
17-37

18
24
17
16
17
19
12
12
15
12
8
13
13
14
10
3

30-7
23-8
19-9
20-5
17-12
22-4
9-4
12-11
21-23
8-9
17-10
13-10
13-9
22-12
10-17
5-21

6
8
5
4
5
6
3
4
5
4
2
3
4
4
3
1

0
0
2
4
2
1
3
0
0
0
2
4
1
2
1
0

2
0
1
0
1
1
2
4
3
4
4
1
3
2
4
7

18
10
16
15
14
10
12
9
4
6
10
4
3
2
0
6

14-9
14-17
19-7
15-9
13-7
11-15
11-13
12-20
4-23
11-19
10-11
9-21
5-15
4-23
7-36
12-16

6
3
4
5
4
3
4
3
1
1
3
1
0
0
0
1

0
1
4
0
2
1
0
0
1
3
1
1
3
2
0
3

2
4
0
3
2
4
4
5
6
4
4
6
5
6
8
4

W tym roku liczniejsza i mocniejsza

Ruszy³a doberska
halówka

TABELA I WYNIKI
DOBERSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PI£KARSKIEJ DALP

dovii” nie posiada, a dotychczasowe
koszenie jest możliwe dzięki życzliwości sympatyków klubu.” – relacjonuje prezes. Szkoda tylko, że w sprawozdaniu brakuje załącznika z rozliczeniem finansów klubu za wymieniony okres.
KAR

Wyst¹pili o 64 tys.

SPARTA W BUD¯ECIE
(WĘGORZYNO) Powoli kończą
się przymiarki do gminnych budżetów na przyszły rok. Zanim zostaną
zatwierdzone, radnych czekają dyskusje – komu i ile przyznać pieniędzy.
Po krótkiej dyskusji na piątkowej
sesji można wnioskować, że raczej
nie będzie wątpliwości przy ustaleniu budżetu dla Sparty Węgorzyno.
Temat wywołała radna Monika
Kuźmińska.
- O ile pieniędzy wystąpiła Sparta? – zapytała. W projekcie budżetu

36
34
33
31
31
29
24
21
19
18
18
17
16
16
10
9

———— Wyjazd ————
Pkt. Bramki
Z. R. P.

zapisano, że na sport przeznacza się
70 tys. zł.
- O 64 tysiące. Dokonaliśmy analizy kosztów i to jest wystarczająca
kwota. - powiedział wiceburmistrz
Ryszard Brodziński.
- Czy pozostałe 6 tys. zł nie można
przeznaczyć na inne cele. – dopytywała się radna.
Burmistrz Stanisław Konarski
wytłumaczył, że owe 6 tys. zostało
zaplanowane na pozalekcyjne zajęcia sportowe.
KAR

1. “GALAKTIKOS” Dobra
2. “LZS OSTRZYCA” Ostrzyca
3. “FC PREZESI” Nowogard
4.”OLDBOYS” Nowogard
5. “MŚCICIELE” Miszewo
6. “FAST & FURIOUS” Dobra
7. “CELTIC” Dobra
8. “NIEDŹWIADKI” Dobra
9. “SPARTAKUS” Dobropole
10. “DRAGON” Krzemienna
11. “AC BIENICE” Bienice
12. “YOUNG BOYS” Dobra
13. “BAD BOYS” Bieniczki

Mecze
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2

“MŚCICIELE” Miszewo
“LZS OSTRZYCA” Ostrzyca
“DRAGON” Krzemienna
”OLDBOYS” Nowogard
“YOUNG BOYS” Dobra
“GALAKTIKOS” Dobra
“CELTIC” Dobra
“MŚCICIELE” Miszewo
“SPARTAKUS” Dobropole
“BAD BOYS” Bieniczki
“FC PREZESI” Nowogard
“NIEDŹWIADKI” Dobra
“FAST & FURIOUS” Dobra
“AC BIENICE” Bienice

“AC BIENICE” Bienice
“NIEDŹWIADKI” Dobra
“SPARTAKUS” Dobropole
“FC PREZESI” Nowogard
“FAST & FURIOUS” Dobra
“BAD BOYS” Bieniczki
pauza
“LZS OSTRZYCA” Ostrzyca
”OLDBOYS” Nowogard
“CELTIC” Dobra
“YOUNG BOYS” Dobra
“DRAGON” Krzemienna
“GALAKTIKOS” Dobra
pauza

-

STRZELCY BRAMEK - Liderzy:
Paweł Samal(“MŚCICIELE” Miszewo)
Paweł Graczykowski(“GALAKTIKOS” Dobra)
Damian Padziński(“FAST & FURIOUS” Dobra)
Jarosław Jaszczuk(“FAST & FURIOUS” Dobra)
Emilian Kamiński(“GALAKTIKOS” Dobra)
Tomasz Spór(“CELTIC” Dobra)
Daniel Kubski(“LZS OSTRZYCA” Ostrzyca)

Pkt
6
6
4
4
3
3
3
3
3
0
0
0
0

bramki
13:4
4:2
8:3
3:1
9:1
10:6
5:1
4:3
2:3
1:4
0:9
4:14
2:14

7
6
5
3
3
3
3

9:0
3:2
1:2
1:1
2:7
9:1
0:1
0:2
1:5
7:2
2:0
3:4

POLICJA 997
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NAPROMILOWANI

OKRAD£ GARA¯E
(PRUSINOWO) W okresie od
26 listopada, godzina 23.00 do 28 listopada, godz. 8.30 nieznany
sprawca dokonał włamania do garażu usytuowanego w Prusinowie.
Zdjął kłódkę, a następnie z ukradł
piłę spalinową i inne rzeczy o wart.
250 zł na szkodę Wacława Z., po
czym ze stojącego w garażu samochodu Opel Kadet dokonał kradzieży radioodtwarzacza i innych rzeczy
o wart. 350 złotych na szkodę Władysława Z.
Złodziej nie poprzestał na tym.
Zdjął kłódkę i wszedł do drugiego
garażu, skąd ukradł koła i inne rzeczy
na szkodę Alicji Ć., zam. Prusinowo,
powodując starty w wysokości 400
zł.

BARIERKA OCHRONI£A
(POWIAT) 28 listopada br. ok.
godziny 9.15, Renata M., zam. Świnoujście, kierując samochodem
Honda Civic nie dostosowała prędkości do panujących warunków na
drodze, w wyniku czego uderzyła w
barierkę ochronną uszkadzając pojazd.

SK£ADAKIEM DO •RÓDE£KA
(ŁOBEZ) Przemysław G. (zam.
Łobez) zgłosił, że 28 listopada, około godz. 22:45 w Łobzie, przed wejściem do baru Źródło, nieznany
sprawca ukradł mu rower typu składak wartości 200 zł.

UKRADLI TABLICE
(DOBRA) W dniach 26-28.11.br.
w Dobrej, przy ul. Kościuszki, nieznany sprawca dokonał kradzieży
tablic rejestracyjnych z samochodu
Opel Omega na szkodę Agnieszki S.

RURARZ
(STAROGARD) W okresie od
26 listopada, godz. 17.00 do 28 listopada br. godzina 8:30, nieznany
sprawca dokonał włamania do piwnicy w bloku w Starogardzie, gm.
Resko poprzez otwarcie drzwi oryginalnym kluczem, skąd następnie zabrał w celu przywłaszczenia rury
miedziane o wart. 1800 zł na szkodę
Lecha F.

KOMÓRKOWIEC
(STAROGRAD) W okresie pomiędzy godz. 22.00 dnia 25.11.br. a
godz. 10.00 dnia 26.11.br. w Starogardzie, nieznany sprawca, w nieustalonych okolicznościach doko-

nał kradzieży telefonu marki Nokia
6200, o wartości 600 złotych, czym
działał na szkodę Krzysztofa J.

CEL - ROSJA
(ŁOBEZ) 30.11.br. Sąd Rejonowy w Łobzie zastosował środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia w areszcie deportacyjnym wobec obywatela Rosji Davida K., celem deportacji ww., który przebywał
nielegalnie na terytorium RP.

UWAGA NA TOREBKI
(ŁOBEZ) 30.11.br. około godz.
11:00 w Łobzie, na odcinku pomiędzy Pl. 3 Marca a sklepem rybnym na
ul. Niepodległości, nieznany sprawca, po uprzednim przecięciu torebki
dokonał kradzieży portfela z zawartością dowodu osobistego, legitymacji kombatanckiej i emeryckiej
oraz pieniędzy. Straty w kwocie 230
zł na szkodę Marii C.

KRADLI W ZAJEZIERZU
(ZAJEZIERZE) W nocy z 30 listopada na 1 grudnia br. w godz.
17.00-7.00 w Zajezierzu nieznany
sprawca, po uprzednim oberwaniu
kłódki od drzwi, wszedł do wnętrza
komórki, skąd zabrał w celu przywłaszczenia rower typu damka, wartości 100 zł, rower górski koloru zielonego, wartości 300 zł, oraz pilarkę
spalinową Stihl wartości 600 złotych, na szkodę Jana R. Następnie,
po zerwaniu kłódki i otwarciu drzwi
wszedł do innej komórki, nie zabierając żadnych przedmiotów. Działał na
szkodę Kazimierza Ś.

WYNIÓS£ TOREBKÊ
Z PRZEDPOKOJU
(ŁOBEZ) 1 grudnia br. w godz.
10.00-11.30, w Łobzie, przy ul. Mickiewicza, nieznany sprawca z przedpokoju nie zamkniętego mieszkania
zabrał w celu przywłaszczenia torebkę damską koloru brązowego, z zawartością pieniędzy w kwocie 600
złotych, dowodu osobistego, legitymację rencisty, kosmetyków. Straty ogólnej wartości 650 złotych poniosła Danuta W.

ALE JAZDA
(ŁOBEZ) 2 grudnia br. około
godz. 19:00 w Łobzie, na ul. Niepodległości, Szymon W. (zam. Ł., gm.
Łobez) kierujący samochodem WV
Golf, podczas manewru wyprzedzania innego WV, kierowanego przez
Mariusza C. (zam. Ł., pow. łobeski)

uderzył w zaparkowany przy lewej
krawędzi samochód Fiat (należący
do Anny M., zam. Ł., pow. łobski),
od którego się odbił i uderzył w
wyprzedzany samochód VW.
Uszkodzeniu uległy pojazdy.

CZO£ÓWKA MALUCHÓW
(ŁOBEZ) 2 grudnia br. około
godz. 19:00, w Łobzie, na ul. Chopina, Stanisław C. (zam. U., gm. Łobez)
kierując samochodem Fiat 126p zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył czołowo w samochód Fiat 126p,
kierowany przez Damiana B. (zam. R.,
pow. łobeski). Uszkodzeniu uległy
pojazdy.

UKRAD£ W£AZY
DO STUDZIENEK
(RESKO) W okresie od 25 listopada br. do dnia 2 grudnia br. w
Resku, przy ul. Polnej, Stanisława
H. (zam. R., gm. Resko), dokonał
kradzieży 3 szt. pokryw stalowych
przykrywających włazy do studzienek ściekowych. Straty o
łącznej wartości 300 złotych na
szkodę ZUK w Resku. Policja mienie odzyskała.

NA SKRADZIONYCH
TABLICACH
(DOBRA) Jan C. (zam. N. pow.
Goleniów) kierował samochodem
Citroen AX sprowadzonym na polski obszar celny bez uiszczenia opłat
skarbowych, który posiadał zamontowane tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży. Sprawca został
zatrzymany przez policjantów z Dobrej. Przed wykonaniem czynności
sprawcę przewieziono do szpitala w
Nowogardzie.

(RESKO) 28 listopada br.
około godz. 19:40, w Resku, na ul.
Kołobrzeskiej, Sebastian M.
(zam. Prusim) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,02 mg/l).
(ŁOBEZ) 29 listopada br.
około godz. 20.00, w Łobzie, na
ul. Szosa Świdwińska, Wojciech
W. kierował rowerem znajdując
się w stanie nietrzeźwości. 2, 29
promila.
(ZAJEZIERZE) 1 grudnia br.
o godz. 20.55 w Zajezierzu, Jarosław W., kierował rowerem będąc
w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 1,00 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 1 grudnia br. w Resku, na ul. Chopina, Waldemar
W. kierował samochodem osobowym Opel Omega znajdując
się w stanie nietrzeźwości (1.28
mg/l) w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 1 grudnia br. o
godz. 21.14 w Resku, na ul. Wąskiej, Bogdan U. kierował samochodem m-ki Ford będąc w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu
2,52 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 3 grudnia br. około
godz. 22.55 w Łobzie, na ul. Kraszewskiego, Grzegorz W. lat 32
(zam. M., gm. Węgorzyno) kierował motorowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości (0,99 promila) w wydychanym powietrzu.

LIPCOWA OSZUSTKA
(ŁOBEZ) W lipcu 2005 r. w
Łobzie, przy ul. Okopowej nieznana
kobieta podająca się za pracownika
MGOPS, wykorzystując nieuwagę z
segmentu w pokoju zabrała w celu
przywłaszczenia pieniądze w kwocie
1000 złotych na szkodę Leokadii R.
zam. P., pow. łobeski.

WANDALIZM
(ŻELMOWO) W okresie 34.12.br. w Pałacu w Żelmowie, niznany sprawca dokonał zniszczenia
mienia poprzez wybicie szyb w 4
oknach i rozsypanie na podłodze
worka wapna. Straty w kwocie powyżej 250 zł na szkodę CAMELOT,
spółka z o.o. w Poznaniu.

AWANTURA W
KRZEMIENNEJ
(KRZEMIENNA) 3 grudnia br. w
Krzemiennej, gm. Dobra, w rejonie
miejscowego klubu doszło do awantury pomiędzy Sylwią G. (zam. K.,
gm. Dobra), Ireneuszem S. (zam. K.,
gm. Dobra) oraz w późniejszym czasie Eugeniuszem S. zam. (zam. K.,
gm. Dobra), a Sylwią G. W wyniku
awantury Sylwia G. doznała rany
tłuczonej głowy i po założeniu
szwów pozostała w szpitalu w Nowogardzie.
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NAGRODA

Do gabinetu dyrektora wpada bez pukania jego podwładny.
Wylewa dyrektorowi kawę na koszulę, pokazuje mu język i wygarnia wszystko. W tym momencie do gabinetu wpadają koledzy.
- Stasiu, Stasiu! To był żart, wcale nie wygrałeś w totka!

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”

- Cicho Jasiu! Dlaczego płaczesz, gdy się kłócę z tatusiem?
- Bo jak nazywasz tatę starym hipopotamem, a on ciebie głupią gęsią, to kim ja jestem?

Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 47 brzmiało: „Jesienne mgły”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Teresa Syjczak (Łobez), Barbara Kapcio (Rynowo), Zofia Janicka (Łobez), Maria
Szylinowicz (Łobez), Paweł Niedziela (Łobez), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo).
Nagrodę wylosowała pani Barbara Kapcio z Rynowa. Gratulujemy.

W dżungli lew zarządził, żeby zwierzęta podzieliły się na dwie
grupy: po lewej piękne, a po prawej mądre. Wszystkie zwierzęta poszły na którąś stronę, tylko żaba została na środku.
Lew zniecierpliwiony:
- A ty żabo co?
- No przecież się nie rozdwoję!

CMYK

Policjant zatrzymuje auto prowadzone przez staruszkę.
- Przekroczyła pani sześćdziesiątkę!
- Ależ skąd! To ten kapelusz tak mnie postarza.
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