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Z dzieæmi na wycieczkê wyjecha³o dwóch kierowców.
To uspokoi³o rodziców. W Drawsku jeden wysiad³ i wróci³ do £obza.

RODZICE
OBURZENI
(£OBEZ) W œwietle doniesieñ o wypadkach
autobusów wycieczkowych rodzice s¹
wyczuleni na wyjazdy swoich dzieci. Tak
by³o podczas sobotniego wyjazdu uczniów
na wycieczkê do Olkusza. Wezwali policjê,
ta sprawdzi³a pojazd i dopuœci³a go do ruchu.
Pojecha³o dwóch kierowców. Po godzinie okaza³o siê,
¿e jedzie jeden. Rodzice poczuli siê oszukani.
REKLAMA
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„Piêkna wieœ” pod kontrol¹
(RADOWO MAŁE) Gmina Radowo Małe w zorganizowanym w
ubiegłym roku konkursie “piękna
wieś” wypadła najlepiej i w tym roku
ma zamiar powtórzyć swój sukces. W
tym celu w urzędzie gminy zorganizowano spotkanie z sołtysami i pracownikami sezonowymi, na którym omówiono szczegóły przygotowań i
przedstawiono nowy regulamin
utrzymania porządku i czystości.
-Program “piękna wieś” sprawdził sie u nas i widać to gołym okiem.
Wciąż jednak mamy problemy ze
znalezieniem pracowników. Ludzie
nie chcą pracować. Mimo, że wielu z
nich jest bezrobotnymi od dłuższego czasu, to gdy oferujemy im zajęcie, podają jakieś dziwne wymówki.
Udało nam się jednak znaleźć 18
chętnych, których zatrudnimy na 4
miesiące. W związku z wątpliwościa-

List do redakcji

mi dotyczącymi jej charakteru, wyjaśniam, że jest praca przez osiem godzin, jednak tylko od zatrudnionego
zależy w jakich godzinach będzie
pracował. Osobą odpowiedzialną za
pracownika i efekty jego pracy jest
sołtys – rozpoczął spotkanie wójt
Józef Wypijewski.
Szczegółowo wymienino obowiązki pracowników, do których
należy podnoszenie estetyki sołectwa, likwidacja dzikich wysypisk,
utrzymywanie porządku i czystości
na placach, przystankach i placach
zabaw.
-Do waszych obowiązków na
pewno nie należy sprzątanie prywatnych posesji. Musicie też informować sołtysów, gdy z jakichś konkretnych przyczyn nie będziecie w
pracy. Wasza praca będzie kontrolowana – dodał wójt.

Obecny na spotkaniu inspektor
do spraw ochrony środowiska Janusz Piotrowicz przedstawił zebranym ustalenia dotyczące utrzymywania czystości zawarte w nowym
regulaminie. Nowe przepisy dotyczą
selekcji i wywozu śmieci oraz nieczystości płynnych oraz ogólnych zasad dbania o własne środowisko.
Poruszono również kwestię przycinania drzew przez firmę energetyczną.
-Często bywa tak, że wchodzą
nam na teren bez pytania i wycinają
jak chcą, szpecąc drzewa i nie sprzątając po sobie – stwierdził jeden z
mieszkańców.
-Nikt bez waszego pozwolenia
nie może tego robić, jeżeli nie sprzątają po sobie to dzwońcie do gminy,
my będziemy to załatwiać – obiecał
Wypijewski.
(gp)

Przeżył kilka pokoleń,
powalił go... urzędnik

W majowym numerze “Wiadomości Łobeskich” znajduje się
opis
uroczystości
sadzenia
drzewka wyrosłego z nasienia
dębu poświęconego przez papieża Jana Pawła II. Wydarzenie to
fetowano z wielką pompą. Okazuje się, że są tacy ludzie, którzy
lubią wszelkiego rodzaju uroczystości czemuś lub im samym służące, ale nie zastanawiają się nad
ich głębokim sensem.
Życie Jana Pawła II wskazuje,
że był nie tylko patriotą, ale i miłośnikiem przyrody ojczystej, podziwiał jej piękno i nawoływał do
ochrony polskich lasów, polskich
drzew, polskiej ziemi, choćby w
słowach: “Niech nasza praca pomoże uratować piękno polskich
lasów dla dobra naszej ojczyzny i
jej mieszkańców”. O braku zastanowienia się nad sensem słów
wielkiego Polaka świadczy fakt,
że prawie w tym samym czasie,
gdy uroczyście umieszczano w
ziemi niewielką sadzonkę dębu papieskiego, w innym miejscu wycinano piękny, zdrowy, kilkusetletni dąb zdobiący placyk między
obskurnymi baraczkami tuż za
“NETTO” (za sklepikiem meblowym). Ktoś wydał wyrok na to
wiekowe i potężne drzewo. Kogoś
irytowało, drażniło, kusiło i zniewalało swoją potęgą. Wrażliwi, na
tego rodzaju występki, Łobezianie o fakcie ścięcia poinformowali
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego, a nie inspektora ochrony
środowiska pana Dynowskiego,
który (jak nam powiedzieli) nie
czyta lokalnej prasy. A szkoda.
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Podziêkowanie
Wszystkim tym mieszkańcom Spółdzielni „Jutrzenka” w
Łobzie, Resku i Węgorzynie,
którzy nie dali się zwieść omamom i zagłosowali za wnioskami, że piwnice są przynależne
do mieszkań – dziękuję.
Na przyszłość upraszam o
wyciągnięcie z toczącej się
kampanii słusznych wniosków. Ta walka jest skazana na
wygraną. Wykonaliśmy pracę
u podstaw.
Przewodniczący
Stowarzyszenia
Antoni Moroz

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org

Gazeta Powiatowa

Obejrzeliśmy i sfotografowaliśmy
powalony dąb o trzymetrowym obwodzie. Był prosty, zdrowy, bez żadnych uszkodzeń, taki jak na fotografii nr 1 w uzasadnieniu, które przygotował pan Dynowski, inspektor
ochrony środowiska zatrudniony w
Urzędzie.
To piękne drzewo przeżyło kilka
ludzkich pokoleń, obie wojny światowe, głęboki komunizm, ale nie
oparło się urzędniczej głupocie i
pazerności w obecnych czasach.
Dąb “Chrobry”, którego nasiona
poświęcił Jan Paweł II ma 740 lat.
Nasz dąb znad Regi miał szansę dożyć, a nawet przeżyć swego protoplastę, ale mu nie pozwolono! Jak
długo będzie żył tak uroczyście sadzony “dąb papieski”? Czy kiedyś
nie przeszkodzi komuś w budowie
domu, drogi lub supermarketu?
Przecież to brak zrozumienia słów
Ojca Świętego, sadzić maleńkie
drzewko i równocześnie wycinać
dorodne olbrzymy w mieście. Takich olbrzymów Nadleśnictwo
Łobeskie ma na swoim sumieniu
wiele. To przecież pan Nadleśniczy

wydał wyrok na przepiękną aleję
bukowo-dębową, która kiedyś zachwycała mieszkańców Łobza.
Czyżby to uczynił dla dobra naszej Ojczyzny i jej mieszkańców?
Wyrok na “dąb znad Regi” wydali
ci, którzy powinni strzec łobeskiej
przyrody niczym własnego oka.
To inspektorzy infrastruktury i
ochrony środowiska powinni inwentaryzować ciekawe okazy i
występować o ich prawną ochronę. A jeśli nie umieją podejmować
właściwych decyzji, niech ustąpią miejsca tym, którzy to zrobią
profesjonalnie. Nikt nie jest do
“stołka” przyklejony. Czasy się
zmieniły, a głupota i nepotyzm
nadal rządzą. Brak odpowiedzialności, nadzoru i przyzwolenie na sobiepaństwo doprowadziły do zniszczenia środowiska
i społeczeństwa. Nie wszyscy
zdają sobie sprawę, jaką krzywdę czynią nam i przyszłym pokoleniom ci, którzy źle sprawują
władzę z naszego wyboru.
Łobeskie Koło Polskiego
Klubu Ekologicznego
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WYDARZENIA

Baczyñski z Buczkiem
w jednym stali liceum - reskim
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Po konkursie w starostwie

Wybrano
El¿bietê Feluœ

(POWIAT) Starostwo poinformowało, że w wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale
Komunikacji i Drogownictwa została zatrudniona pani Elżbieta Feluś z
Radowa Małego. Starostwo nie podało, ilu zgłosiło się kandydatów. (r)

Pielêgniarki
do Stanów!
(RESKO) Największa inwestycja w powiecie - gimnazjum i sala
gimnastyczna - nabiera kształtów.
Na sali kładziony jest dach. Do tej inwestycji zaliczyć trzeba też drogę,
która wkrótce zostanie zakończona.
To wszystko już zmienia oblicze
osiedla Wichrowe Wzgórza i samego Reska. Dla harmonii pozostaje
jeszcze zmiana nazwy przyległej ulicy im. Mariana Buczka. Po zmianach

w Polsce ta się ostała, i aż dziw bierze, że znajduje się przy nim reskie
liceum, które z założenia ma kształcić
światłych ludzi. W Polsce ściga się
faszyzm, a nawet antysemityzm, a
taki Marian Buczek, który chciał
wprowadzić komunizm w naszym
kraju, a może nawet przyłączyć go
do Sowietów, nadal wisi sobie na
ścianie szkoły. Nawet po tym, jak w
Konstytucji zapisano zakaz głosze-

Spraw¹ zainteresowa³y siê stacje telewizyjne

Uczeñ – no¿ownik
nie chodzi ju¿
do szko³y
(£OBEZ) Uczeñ, który pchn¹³ no¿em mê¿czyznê,
a ten po tygodniu zmar³, chodzi³ do gimnazjum
z innymi dzieæmi. Dopiero wczoraj, po prawie dwóch
miesiêcy od tamtego zdarzenia, zosta³ osadzony
w schronisku dla nieletnich.
Trzy tygodnie temu pisaliśmy o
tragedii, jaką przeżyła matka Michalina Sikorska z Klępnicy, której zmarł
syn. Został dźgnięty nożem przez
gimnazjalistę Adama M. z Przemysławia. Zmarł tydzień później. Dyrektor szkoły powiedziała nam wtedy, że szkoła pisała pisma do sądu
rodzinnego w Łobzie w sprawie jego
zachowania.
- Dla szkoły byłoby lepiej, gdyby
policja i sąd działały szybciej. - mówiła.
- Decyzja została podjęta już
dawno, ale trzeba było przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
Według prawa nie można zastoso-

wać aresztu wobec nieletniego. Procedura jego osadzenia jest długa,
wymaga znalezienia miejsca, wyznaczenia terminu, oczekiwania na decyzję, którą wydaje Poznań. Musimy
przestrzegać przepisów międzynarodowych dotyczących nieletnich. tłumaczył nam wczoraj prezes Sądu
Rejonowego w Łobzie Tomasz Szaj.
Decyzja w końcu zapadła i wczoraj policjanci odwieźli chłopca do
schroniska dla nieletnich w Szczecinie. Sprawą zainteresowały się ogólnopolskie media. Wczoraj mijaliśmy
koło komendy ekipę telewizyjną jednej ze stacji, a już Łobzem interesowała się następna.
KAR

nia takich poglądów. Tym bardziej,
że szkołę nazwano imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ten
zginął za wolność Polski, Buczek
chciał ją zniewolić. Nie wiadomo,
śmiać się, czy płakać nad takim połączeniem. A jaki wstyd, przy korespondencji do różnych instytucji i
urzędów. Listy prawie jak ze skansenu. Może przy okazji budowy gimnazjum usunąć ten relikt?
KAR

Kradzie¿
i pobicie
(RADOWO MAŁE) 27
maja br. ok. godz. 22.00 w
Radowie Małym, Piotr P. i
Robert B., lat 23 pobili Stanisława C., zabrali mu zegarek
marki “Casio” i pieniądze w
kwocie 300 złotych. Sprawcy
zostali zatrzymani i osadzeni
w areszcie. Wobec jednego z
nich sąd zastosował areszt
tymczasowy.
(P)

Senat USA przyjął kolejną poprawkę do ustawy imigracyjnej:
zniósł limity wiz imigracyjnych dla
pielęgniarek z całego świata. Minimalna pensja w USA to 36 tys.
USD rocznie, jest tam ponad 118
tys. wakatów pielęgniarskich i
liczba ta będzie rosła.
(r)
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 29.05.2006r.
O Firma “Michałów” w Węgorzynie
zatrudni: Betoniarza Tel. (091)3971751, 500-000-990
O P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Kierowcę kat. B Tel. (091)3914-548
O O.W.K. “Kameleon” w Międzywodziu zatrudni: Kucharzy, Pomoce kuchenne, Kelnerów, Pokojówki. Tel.
606-761-824
O P.P.H.U “Alf” w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
(091)397-37-05
O Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie zatrudni: Montera
osprzętu elektrotechnicznego. Wymagane kwalifikacje w zawodzie: elektryk, hydraulik lub pracownik budowlany z 5 letnim stażem Tel. (091)39747-85
O Usługowy Zakład Pralniczy “Harenda” w Kołczewie zatrudni: Praczki Tel.
(091)32-65-434
O Firma „Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza Tel. (091) 3976-221
O OHP w Łobzie zatrudni: Stolarza
mistrza (wymagany kurs pedagogiczny) Tel. (091)397-30-99
O Firma Handlowo-Usługowa “Trójka” w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę
kat. C+E Tel. (091) 397-16-54
O Bar “Smaczek” w Międzywodziu
zatrudni: Kucharkę Tel. (091)38-14874
O Zakład Fryzjerski “Karin” Osinów
Dolny zatrudni: Fryzjera damsko –
męskiego Tel. (091)4144-310 Pracodawca zapewnia zakwaterowanie
O Sklep Spożywczo – Przemysłowy
„Chrobry” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel. 509-56-44-91
O Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.;
“Biedronka” w Łobzie zatrudni: Kierownika sklepu, Kasjerów handlowych Spotkanie z przedstawicielem
biedronki odbędzie się 31.05.2006 r. o
godz. 1200 w PUP w Łobzie. Szczegółowe informacje u pośredników pracy w
pok. nr 5.
O PPHU “Inter Arimar” w Łobzie zatrudni: Pozostałych robotników przygotowujących drewno i pokrewni Tel.
608-287-839.
O Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat.
C+E Tel. (091)397-44-65
O Gospodarstwo Rolne w Lisowie zatrudni: Traktorzystę Pomocniczego
robotnika przy hodowli zwierząt (dojarz) Tel. (091)38-51-295
O Ośrodek Wczasowo – Kolonijny
“Albatros” w Pogorzelicy zatrudni: Kucharzy, Pomoce kuchenne Tel. 502516-210
O Firma Media Group ze Szczecina zatrudni na terenie powiatu łobeskiego:
Przedstawiciela handlowego Tel.
(091)485-41-48
O „Netto” w Łobzie zatrudni: Sprzedawców Tel. (091)397-61-29
O PPUH “Jamex” w Węgorzynie zatrudni: Betoniarza Tel. (091)3971-951
O „Intertransport” w Goleniowie zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091)407-30-69.

Z ¯YCIA POWIATU
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Henryk Kmieæ
starost¹
(POWIAT) Starosta Halina Szymańska nie będzie pracować, choć
pozostanie na stanowisku starosty.
Chociaż, według wojewody, nie ma
przeszkód prawnych, by pracowała
w starostwie, to na dodatkową pracę
nie zgodził się zwierzchnik Szymańskiej, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Warszawie.
Po tym, jak Halina Szymańska
została dyrektorem szczecińskiego
oddziału ARiMR, rozważano w zarządzie powiatu radzie dwie koncep-

Pieni¹dze na dodatkow¹ edukacjê i pracownie
w Resku i £obzie

cje; jedna, by była ona starostą społecznym, druga – by pracowała na
część etatu. Jak się okazuje, na tę
drugą koncepcję nie zgodził się dyrektor ARiMR. Jak nas poinformował sekretarz powiatu Grzegorz
Wasilewicz, starosta Szymańska
przebywa na urlopie bezpłatnym i
będzie na nim do końca mijającej
kadencji, tj. do 27 października.
Wczoraj wicestarosta Wiesław
Bernacki, zastępujący starostę
wybrał się na dwutygodniowy
urlop. W związku z tym, pełniącym
obowiązki starosty został etatowy
członek zarządu powiatu Henryk
Kmieć. Przez dwa tygodnie będzie
urzędował jak starosta.
KAR

Plaga kradzie¿y lusterek

Z³odzieje
Starostwo
pozyskało środki grasuj¹
na Hanki
Sawickiej

(POWIAT) W odpowiedzi na rządowy program wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. “Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zespół ds. Pozyskiwania Środków Unijnych w
starostwie przygotowali programy na pozyskanie środków finansowych.
30 maja br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłosił wyniki
konkursu. Wśród 11 programów zatwierdzonych do realizacji dla
powiatów, powiat łobeski “przeforsował” wszystkie siedem swoich
wniosków.
“Działam więc jestem – aktywny obywatel i zaradny przedsiębiorca” - kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzbudzanie przedsiębiorczych inicjatyw wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu.
“Pierwszy krok” - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży
klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych poprzez programy stypendialne.
“Specyfikacja ekosystemu rzecznego – spływ kajakowy doliną
rzeki Regi” - rozwój wiedzy i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w
Resku oraz Zespołu Szkół w Łobzie w zakresie kultury fizycznej i nauk
przyrodniczych.
“Powrót do przyszłości” – program socjalizacyjny dla dzieci niedostosowanych społecznie i mających problemy w nauce w szkołach
ponadgimnazjalnych w powiecie łobeskim.
“Wszystkie strony WWW naszego świata” – praktyczne podejście do informatyki, poprzez tworzenie nowych stron internetowych
oraz programowanie, w ramach zajęć pozalekcyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Unowocześnienie i modernizacja pracowni
chemicznej w Zespole Szkół w Resku w celu poprawy efektywności
nauczania.
Unowocześnienie i modernizacja pracowni fizycznej w Zespole
Szkół w Resku w celu poprawy efektywności nauczania.
Realizacja programów rozpocznie się już w czerwcu w Zespole
Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie i w Zespole Szkół w Resku. Zakończenie prac przewidywane jest na grudzień.
(s)

(ŁOBEZ) Kilkanaście samochodów pozbawili lusterek złodzieje grasujący w nocy na osiedlu
Hanki Sawickiej w Łobzie.
Pierwsza seria kradzieży miała
miejsce w nocy z 2 na 3 bm. Złodzieje
okradli z lusterek kilka aut. Przydały
im się także kołpaki. Tak było z
BMW, które obrobili z lusterek i kołpaków. Właściciel Jacek U. wycenił
szkody na 300 zł. Z Opla Astry zniknęły lusterka i zatyczki felg. Krzysztof L. Oszacował je na 800 zł. Innego
Opla Astrę pozbawiono lusterek,
które Bolesław W. wycenił na 54 zł.
Lidia K. wyceniła brak lusterek przy
swoim Oplu Omega Combi na 250
zł, zaś Zenon Z. oszacował skradzione lusterka w swoim Seacie
Ibiza na 100 zł. Podczas kradzieży
jedno lusterko zostało uszkodzone. Włodzimierz M. wycenił szkodę na 200 zł.
Jak się dowiedzieliśmy, wczorajszej nocy złodzieje ponownie skradli lusterka w kilku samochodach.
Jeden z mieszkańców powiedział nam, że – owszem – światło o
które walczono, by świeciło w
nocy na osiedlu – świeci, ale lamp
jest za mało, a parkingi nie są wcale oświetlone. Mieszkańcom nie
pozostaje nic innego, jak wzmóc
czujność i złapać złodzieja lub informować policję o kręcących się
nocą nieznajomych.
(r)
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Sposób na historiê

A to moja prababcia

(STAROGRAD £OBESKI) Gdy
zaje¿d¿amy do szko³y
podstawowej w potocznie
zwanym Starogródku, w jednej
z klas zastajemy kilkoro
uczniów pochylonych nad
szkolnymi kronikami. Klasê
wype³niaj¹ zdjêcia zgromadzone
przez uczniów. Spogl¹daj¹ z
nich twarze rodziców, dziadków,
a nawet pradziadków obecnych
uczniów. Tak wygl¹da lekcja
historii.
Martyna Janik z klasy piątej pokazuje zdjęcie ślubne dziadków.
Państwo Halina i Wiesław Baran
wzięli ślub w 1951 r. Wraz z nauczycielem Czesławem Szawielem klasa
odwiedziła panią Halinę w domu.
Opowiedziała dzieciom kawałek historii z życia wziętej. Martynka
przyniosła również do szkoły fotografię prababci - Heleny Baran,
wykonaną w 1934 roku.
Wystawa “Nasi przodkowie na
starej fotografii” to właśnie pomysł
Szawiela. Namówił dzieci, by przyniosły i pokazały fotografie swoich
przodków. W ten sposób zainteresował ich historią rodziców, dziadków, pradziadków. Jak było widać po
ilości eksponatów, rodzice zaufali i
powierzyli szkole osobiste pamiątki.
Najstarsze pokazują inny, nieznany
nawet dorosłym, styl życia przodków; na zdjęciach panie w długich
sukniach, stylowe meble, charakterystyczne dla lat przedwojennych
uczesania, mundury, guziki, buty.
Na fotografiach, najczęściej
ślubnych, ale i indywidualnych i
zbiorowych, uwiecznione zostały
rodziny: Korzeniowskich (także ich
dzieci z rodziny Witkowskich), Sibińskich, Deglerów, Staciwa. Jest tu
Ryszard Pieńczakowski uwieczniony w 1938 roku, jest zdjęcie Marii i
Józefa Basów zrobione w Kuropatnikach w 1939 r., jest fotografia rodziny Żemajtis wykonana na kresach, w
miejscowości Widze, w województwie wileńskim. Najstarsza, z 1927
roku, przedstawia Jana Korzeniowskiego. Często nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakich przodków
mamy. Dopiero informacje ujawnione przy okazji takich wystaw pokazują, że zasłużyli się Polsce. Jan
Korzeniowski, przodek rodziny
mieszkającej w Starogardzie, służył
w jednostce reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Równym, był w
szarży ułańskiej, znał Józefa Piłsudskiego i był wielokrotnie odznaczany za zasługi dla kraju.

Inna fotografia jest z okresu
wojny, z 1943 r. i przedstawia Bronisława Bartkowiaka.
Pozostałe fotografie są dużo
„młodsze”; to zdjęcia ślubne rodziców
uczniów; Stefanii i Czesława Bąków
(1966 r.), Zofii i Wiesława Nowotczyńskich (1982 r.), Henryki i Henryka Kru-

Taka nauka historii to coś więcej, niż tylko wystawa fotografii.
Może w dzieciach odkryć, często
dzisiaj niedostrzegany przez nich,
wymiar historyczny otaczającej ich
rzeczywistości. Kontakt z dziadkami, a tym bardziej pradziadkami
uświadamia, że nie wypadliśmy

sroce spod ogona, lecz uczestniczymy w sztafecie pokoleń, gdzie
każde poprzednie przekazuje coś
następnemu. Jest to ważne zwłaszcza dzisiaj, gdy wielu młodym wydaje się, że świat jest stwarzany
codziennie w... telewizorze i pismach dla nastolatków.
KAR

Martyna Janik

szewskich, Ireny i Witolda Pizonów
(82), Ireny i Józefa Leśniaków (72),
Teresy i Ryszarda Bachtów (83), Czachurskich (70), jest Stanisława Dul na
zdjęciu z 1970 r., jest Mirosław Wabnik
w wojskowym mundurze. Obok wystawa z kronikami szkolnymi, które wzbudzały największe zainteresowanie, bo i
poczytać można, i obejrzeć na zdjęciach
życie szkolne sprzed wielu lat.

Arka pomog³a

Przyjecha³ mammobus
(RESKO) Tutejsze Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie
Arka było organizatorem badań mammograficznych, jakie odbyły
się niedawno w Resku. Po porozumieniu Arki ze szpitalem onkologicznym w Szczecinie Golęcinie, przyjechał stamtąd mammobus, w
którym zdjęcia rtg zrobiło 240 osób z całej gminy.
(r)
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Wyniki Fina³u IX Olimpiady Ekologicznej w Resku:

Przegl¹d Ma³ej Formy Teatralnej:
Kategoria Przedszkole:
Przedszkole Resko: dzieci z grupy najmłodszej pod opieką pani Marzeny Knap i grupy starszaków pod opieką pani Barbary Woszczyńskiej, Oddziału Przedszkolnego ze Starogardu pod opieką pani Alicji Wójcik oraz
przedstawicielka Przedszkola z Węgorzyna Ola Witkowska (op. B.Franczuk)
tak pięknie się zaprezentowali, że wszyscy zajęli I miejsce.
Kategoria kl. I-III:
I m. - kl.III SP Siedlice (op. B. Chałka)
II m. - kl.II a SP Resko (op. R. Gajdzis)
III m. - kl.IIIa SP Resko (op. J. Grygiel)
Kategoria kl.IV-VI:
Wystąpił i został nagrodzony jeden zespół ze Szkoły Podstawowej w
Bełcznej pod opieką pani W.Rogaczewskiej.
Kategoria Gimnazjum:
I. - kl.Ia Gimnazjum Resko (op. J. Murat i D. Jagodzińska)
II. - kl.IId Gimnazjum Resko (op. E. Kuc)

Przegl¹d Piosenki Ekologicznej:
Kat. I-III solista
I. - Klaudia Laska i dwuosobowy chórek SP 1 Łobez (op. B. Korniluk)
II. - Marcelina Ciechanowska SP Siedlice (op. B. Chałka)
III. - Magdalena Adamowicz SP 1 Łobez (op. M. Zieniuk)
Kat. IV-VI solista
I. - Barbara Szkup SP Dobra (op H. Bogdanowicz)
II. - Paulina Stachniuk SP Runowo Pom. (op. G. Stefanowski)
III. - Weronika Kuźmińska Biblioteka Miejska Resko (op. J. Gajdzis)
Kat. Gimnazjum; solista:
I. - Małgorzata Ceniak z Biblioteki Miejskiej w Resku (op. J. Gajdzis)
Kat. Szkoły Średnie; solista:
I. - Ksenia Mierzwiak LO Łobez (op. B. Kordyl)
II. - Daria Mierzwiak LO Łobez (op. B. Kordyl)

Przegl¹d Piosenki Ekologicznej.
Kat. I-III; zespół:
I. – “Dziewczyny z klasą” SP 1 Łobez (op. M. Zieniuk)
II. – “Jedyneczka” SP 1 Łobez (op. B. Korniluk)
III. - trio Klaudia Pawluk, Gabriela Pulkowska i Marek Siarkowski z SP
Siedlice (op. B. Chałka)
REKLAMA

Pozostałe miejsca zajęły dzieci z kl. I i II z SP Łosośnica (op. J. Sienkiewicz
i H. Burcz-Łachmanowicz).
Kat. IV-VI; zespół:
I. - zespół “Dziewczyny” SP 1 Łobez (op. S. Kiwała)
II. - zespół “Iskierki” SP Dobra (op. H. Bogdanowicz)
III. - zespół wokalny z Biblioteki Miejskiej Resko (op. J. Gajdzis)
IV. - zespół z kl. IV-V z Łosośnicy (op. H.Burcz-Łachmanowicz I A.Tichanów).
Kat. Gimnazjum; zespół:
Nagrodę zdobył duet z Biblioteki Miejskiej w Resku: Ola Rachfał i Patrycja Wasilewska (op. J.Gajdzis)

Konkurs Fotograficzny:

I. - Anna Horbacz LO Łobez
II. - Agnieszka Wojnarowska LO Łobez
III. - Anita Deuter LO Resko i dodatkowo Justyna Kulik kl.VI SP Resko

Konkurs Plastyczny:

Przedszkole:
I. - Gabrysia Prygiel Koło Plastyczne Łobez
II. - Natalka Najderek Koło Plastyczne Resko
III. - Paula Deberna Starogard
Kl.I-III
I. - Amanda Drapikowka SP Wojtaszyce
II. - Karolina Leszczyńska SP Resko
III. - Milena Szwemmer SP Łobez
K. IV-VI
I. - Anita Lewandowska SP Resko
II. - Sandra Smolińska Resko
III. - Ewelina Czaja Resko
Gimnazjum
I. - Ewa Szawdenis Koło Plastyczne Resko
II. - Klaudia Chechła Gimnazjum Resko
III. - Aleksandra Kłos Gimnazjum Dobra
Szkoły Średnie:
I. - Magdalena Urban LO Łobez
II. - Emila Koc LO Łobez
III. - Natalia Hołowczak Koło Plastyczne Resko
Jury pracowało w składzie: Małgorzata Bąk (Starostwo Powiatowe w
Łobzie), Danuta Mielcarek (Urzad Miejski w Resku) i Sylwia Grabowska
(Biblioteka Miejska Resko). Nagrody ufundował Urząd Miejski w Resku,
Starostwo Powiatowe w Łobzie i Koło Łowieckie w Szczecinie. (r)
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Jasno i ekologicznie

ANR po zmianach

JóŸwiak przeniesiony
do Nowogardu
(ŁOBEZ) Po połączeniu oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych
w Goleniowie i Łobzie, jej siedzibę
dla obu powiatów umiejscowiono w
Nowogardzie.
Nowy administrator Szczepan Olesiński, po krytyce łobeskiej jednostki
ANR przez rolników, miał zamiar
zwolnić ze stanowiska jej dotychczasowego kierownika Tadeusza Jóźwiaka.
Jako, że ten jest radnym powiatu, według prawa musiał zapytać radę o wyrażenie zgody na zwolnienie z pracy.
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
radni jednogłośnie wypowiedzieli się

przeciwko zwolnieniu swojego kolegi
radnego Tadeusza Jóźwiaka ze stanowiska kierownika jednostki ANR w Łobzie,
wprawiając tym samym w konsternację
władze agencji w Nowogardzie. Radny
Jóźwiak stracił więc pracy, ale nie piastuje już dotychczasowej funkcji. Przeniesiony został do Nowogardu, gdzie objął
funkcję kierownika do spraw zasobów. W
Łobzie nowym szefem oddziału został
Piotr Osiński, sprawujący również
nadzór nad lokalnymi zasobami Składnicy Akt. Zmniejszono również kompetencje biura, ograniczając je do spraw finansowych i informacyjnych.
(gp)

Nowe wydzia³y
w gminie

(ŁOBEZ) Dotychczasowe stanowiska do spraw Sportu i Wypoczynku
oraz do spraw Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Uzależnień 2 czerwca zyskały rangę wydziałów. Tym samym
wiceburmistrz przestał być pełnomocnikiem do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wydziały Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Profilaktyki Uzależnień i Współdziałania Środowiskowego
podlegać będą Ryszardowi Soli. W ramach zmian w regulaminie urzędu
utworzono również stanowisko Głównego Księgowego Gminy, podlegające
bezpośrednio skarbnikowi.
Sprawa nowych wydziałów poruszona została podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej.
-Co dają te zmiany i w jaki sposób
obsadzone zostaną stanowiska w nowych wydziałach – zapytał radny Leszek Gajda.
-Wnioskowałem o utworzenie wydziału Profilaktyki Uzależnień i
Współdziałania
Środowiskowego
głownie z powodu konieczności zwiększenia kontroli nad świetlicami środowiskowymi i programami profilaktycznymi. Po za tym niedługo wejdzie w
życie regulamin określający ściśle zasady funkcjonowania świetlic i kontrola
nad jego przestrzeganiem powierzona
zostanie pracownikom wydziału. Powodem utworzenia wydziału Sportu
jest faktyczny stan obecnego stanowiska do spraw sportu, które obejmuje
REKLAMA
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¯arówki Boscha bez domieszek
szkodliwego o³owiu
Bosch oferuje obszerny program
żarówek do każdego niemal typu
oświetlenia w samochodzie.
Na zainteresowanie zasługuje seria
żarówek Daytime stworzona z myslą o
kierowcach, którzy używają świateł mijania nie tylko w nocy, ale również w
ciągu dnia. Żarówki te wykonane są ze
specjalnych materiałów, zastosowano w nich niestandardową geometrię włókna oraz wypełnienie gazowe, dzięki czemu są one znacznie
trwalsze od żarówek standardowych.
W październiuku na polskim rynku pojawi się nowa linia żarówek
Plus 50/60 Extralife. Nowe produkty zostały opracowane tak, aby
świeciły nie tylko mocniej, ale i dłużej. Są to pierwsze na rynku żarówki
wypełnione Xenonem, które dają o 50-60% więcej światła niż żarówki
standardowe. Dodatkowo mają one 3-krotnie dłuższą trwałość niż
oferowane do tej pory żarówki Plus 50/60. W ofercie pojawią się żarówki halogenowe do reflektorów głównych typu H1, H4, H7. Nowe produkty oferowane są w wygodnych, podwójnych opakowaniach, co
umożliwia wymianę obydwu żarówek naraz zgodnie z zaleceniami fachowców.
Wszystkie żarówki Boscha spełniają wymogi StVZO i są dopuszczone do stosowania na terenie całej Europy. Zostały wyposażone w
filtry promieniowania UV, które zabezpieczają reflektory przed matowieniem, a więc spadkiem wydajności strumienia światła.
¯arówki do nabycia w sklepie Autex w £obzie,
przy ul. Bocznej 20, tel. 0913973411.

pracowników hali i nie ma możliwości
przeprowadzania kontroli funkcjonalnej. Sprawowanie stanowiska wiąże się
z odpowiedzialnością, a trudno odpowiadać nie mając pełnej kontroli, ani też
właściwej gratyfikacji. Na hali pracuje
10 osób i mamy samodzielne stanowisko, dlatego utworzenie wydziału wydaje się zasadne. Jeżeli chodzi o kwestię
obsadzenia stanowisk to mamy do czynienia z różnymi interpretacjami prawa
samorządowego, mamy własny regulamin zatrudnienia. W pierwszej kolejności kandydatów na nowe stanowiska
szukać będziemy spośród pracowników urzędu, w celu uniknięcia tworzenia nowych etatów – poinformował inspektor do spraw Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej Mirosław Sola.
-Na jakiej zasadzie zostanie to rozstrzygnięte? Czy będzie to konkurs,
czy też zastosowane zostaną inne zasady? – drążył radny Gajda.
-Myślę, że zasady naboru zostaną
opracowane. Nadzór nad zatrudnieniem sprawują burmistrzowie i pozostanie to w ich kwestii – odpowiedział
Mirosław Sola.
(gp)
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Spór o
wodê c.d.
(ŁOBEZ) Sprawa naliczania
opłat za odczyt liczników wody odbiorcom indywidualnym powróciła
na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
-Opłata w wysokości 2 zł dotyczyć miała tylko budynków wielolokalowych, w których znajduje się
licznik główny i są liczniki lokatorskie. Dotychczas wodociągi pobierały opłaty za odczyt od wspólnot,
tymczasem mieszkańcy ulicy Dubois otrzymali rachunki za kwiecień, w
których znajduje się opłata za odczyt licznika. Nikt z nami tego nie
konsultował, nikt też nie przedstawił
żadnej nowej umowy, która by
uwzględniała takie płatności– poruszył ponownie sprawę radny Kazimierz Chojnacki.
-Ustawa zobowiązuje nas do zamontowania przyłącza wodociągowego do każdej nieruchomości. Niezależnie od tego czy jest to wspólnota czy dom jednorodzinny. W przypadku wspólnot mamy obowiązek
założenia wodomierza głównego.
Od początku maja organizujemy
spotkania z współwłaścicielami nieruchomości, gdzie proponujemy założenie głównego licznika bądź założenie wodomierzy lokalowych. Nie
wypowiadamy poprzednich umów,
na razie prowadzimy rozmowy, głównie z inicjatywy mieszkańców. Poprzednia ustawa zobowiązywała nas
do rozliczania odbiorców, teraz rozliczane mają być nieruchomości. Jeżeli mieszkańcy będą mieli zamiar
założyć licznik główny z pominięciem wodomierzy lokalowych, wówczas zrobimy to za darmo – poinformował prezes PwiK Józef Misiun.
-Jeżeli można rozliczać lokale bez
dodatkowych inwestycji, to instalacja wodomierzy głównych wydaje
REKLAMA
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Dzieñ rodzin zastêpczych

(ŁOBEZ) 30 maja na tyłach
Łobeskiego Centrum Turystyki
odbyła się impreza zorganizowana przez PCPR poświęcona
rodzinom zastępczym. Na pikniku sfinansowanym przez fundację Ernst&Young pojawiła
sie kilkanaście rodzin. Wydarzenie miało nader skromny

charakter; stworzyło jednak
możliwość przybliżenia sytuacji takich rodzin.
W chwili obecnej w powiecie
jest ich 54. Na początku istnienia
powiatu było ich 42 i większość z
nich składała się z osób ze sobą spokrewnionych. Z roku na rok przybywa również chętnych do zaopieREKLAMA

się nielogiczna, zwłaszcza w kontekście problemów jakie ma zakład z
utrzymaniem sieci w odpowiednim
stanie. Robi się to tylko po to by
trzymać się ściśle często nieżyciowych przepisów – zauważyła przewodnicząca Elżbieta Kobiałka.
-Obecna ustawa wskazała nam
konkretne rozwiązania, których musimy się trzymać – odpowiedział prezes Misiun.
-Myślę, że dyskusja na ten temat
tutaj nie przyniesie żadnego rozwiązania. Musimy zostawić tą kwestię
prawnikom – zakończył dyskusję
radny Gajda.

kowania się dzieckiem spoza własnej rodziny. Najczęściej są to osoby w wieku od 40 do 50 lat, których
własne dzieci juz dorosły, bądź właśnie wchodzą w dorosłość. Bogatsi
we własne doświadczenia i ustatkowani materialnie widzą jeszcze
potrzebę zaopiekowania się i obdarowania uczuciem.
(gp)
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Problemy ma³ych miejscowoœci

Rozmowa z sołtysem Żelmowa
Zdzisławą Namaczyńską

Wieś Żelmowo – niewielka
popegeerowska miejscowość
położona jest około 6 kilometrów na zachód od Radowa
Małego. Na terenie liczącej 140
mieszkańców osady znajduje
się również dziewiętnastowieczny pałac. Na temat wsi i
jej mieszkańców rozmawialiśmy z sołtysem Zdzisławą Namaczyńską.
Grzegorz Paciorek – Jak
wygląda pani dotychczasowa
działalność na stanowisku sołtysa?
Zdzisława Namaczyńska –
To niewielka bidna wieś i możliwości tutaj są raczej niewielkie. Co roku dostajemy tylko
207 zł na fundusz sołecki i
wydatkować je możemy raczej
w skromny sposób. Zaraz na
początku swojej kadencji zaczęłam organizować imprezy
dla dzieci z okazji dnia dziecka i
mikołajek. Udało nam się także
przenieść skrzynki pocztowe –
sprawa z pozoru błaha ale
wcześniej zdarzały się kradzieże listów i ingerowanie w cudzą

korespondencję. Zakupiliśmy
również za pieniądze pozyskane
z „alkoholówki” piłki do gry dla
dzieci. Wieś stała się także bardziej czysta, głównie dzięki staraniom mieszkańców.
GP – Czy macie szansę na
zwycięstwo
w
konkursie
„Piękna Wieś”?
ZN – Myślę, że szansę ma
każdy. Mamy jednak w
tym roku dobrego pracownika, który zajmuje
się porządkami i być może
uda nam się zwyciężyć.
GP – Czy na terenie
wsi jest świetlica?
ZN – Niestety nie mamy
miejsca, w którym nasze dzieci
mogłyby spędzać wolny czas.
Nie mamy nawet miejsca na jej
stworzenie. Jedynym wyjściem
może być udostępnienie naszym dzieciom świetlicy mającej powstać w Gostominie. Do
niedawna brakowało nam nawet placu zabaw. Mamy jednak
już miejsce i wójt obiecał nam
pomoc w zrealizowaniu tego
przedsięwzięcia.
GP – Czy istnieje tutaj możliwość rozwoju agroturystyki?
ZN – Nie mamy we wsi żadnego poważniejszego rolnika,
który mógłby się tym zająć.
Dużo osób pobiera świadczenia
socjalne, bądź pracuje po za
wsią. Jedyną atrakcją turystyczną mógłby być pochodzący z dziewiętnastego wieku pałac. Jednak jakiś czas temu kupili go Duńczycy i nic w nim nie
robią, budynek powoli popada
w ruinę. Niszczeją również budynki byłego pgr -u, należące
do ANR – u, z którymi jednak
agencja nic nie robi.
GP – Dziękuję za rozmowę.

Kwiaty
za wodoci¹g
(BONIN) Po długich staraniach ruszył wodociąg w Boninie.
Podczas sesji rady sołtys Waldemar Zakrzewski wręczył burmistrzowi kwiaty składając na jego ręce podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do jego powstania.
Marek Romejko stwierdził, że podziękowania należą się również poprzedniej ekipie, za rządów której rozpoczęto działania w
tym kierunku.
(r)

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Umorzenia
na sesji
(ŁOBEZ) Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni
zadecydowali o nie umorzeniu
długów pani Krystyny Turowskiej wynikających z nieuregulowania przez nią płatności
czynszowych. Jednocześnie
radni zwrócili uwagę na możliwość zamiany mieszkania na
lokal o mniejszej powierzchni.
W myśl przegłosowanej na
sesji uchwały, o umorzeniach
dotyczących wierzytelności
przekraczających kwotę 3
tys. zł decyduje rada. Do
kompetencji burmistrza należy rozpatrywanie niższych
wierzytelności przekraczających jednak sumę 1 tys zł. Zadłużenie mniejsze od tej kwoty
może zostać umorzone przez
kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
(r)

Bêdzie przebudowa
chodnika na ul. Koœciuszki

O bezpieczeñstwo
gimnazjalistów
i nie tylko
(ŁOBEZ) Po ostatniej sesji
rady miejskiej mieszkańcy ul.
Kościuszki mogą mieć nadzieję,
że w tym roku będą chodzić po
nowym chodniku.
Na kwietniowej sesji radny
Bogdan Górecki zgłosił wniosek,
by wymienić nawierzchnię chodnika przy ul. Kościuszki. Pod koniec maja otrzymał odpowiedź
p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Ryszarda Korbutowicza, że jego wniosek wzięto pod
uwagę i ZDP chce wykonać przebudowę w porozumieniu z gminą.
Chodzi o odcinek od ul. Przyrzecznej do Segala, od strony
gimnazjum. Radny Górecki swój
wniosek motywował względami
bezpieczeństwa gimnazjalistów, a
także nasileniem się ruchu pieszych po wybudowaniu przy Segala Biedronki.
Porozumienie polega na tym,
że ZDP zakupi materiał, zaś przebudowę wykona urząd miejski.
Na ostatniej sesji burmistrz Marek Romejko potwierdził, że takie
porozumienie zostanie zawarte, a
chodnik przebudowany.
(r)
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Kasa
Zarz¹du Powiatu
Oœwiadczenie starosty przed³o¿one zosta³o wojewodzie, tak¿e
na jego opublikowanie musimy jeszcze poczekaæ.
Przedstawiamy oœwiadczenia maj¹tkowe najbli¿szych
wspó³pracowników Haliny Szymañskiej.
Wicestarosta Wies³aw
Bernacki
Wicestarosta Bernacki posiada
domopowierzchni105metrówkwadratowych, wyceniany na 150 tys. zł, działkę, na której ów dom stoi o powierzchni
670 metrów kwadratowych, wartą 5 tys.
zł, działkę budowlaną – 755 metrów
powierzchni (5 tys. zł) i dom letniskowy,
będący jeszcze w budowie o powierzchni 80 metrów kwadratowych,
wyceniany na 30 tys. zł. Wszystkie
wymienione nieruchomości stanowią
również własność małżonki wicestarosty. W ubiegłym roku za pracę w starostwie otrzymał 78003,12 zł. Majątek ruchomy to samochody osobowe Fiat
Bravaz2001roku i Renault Clio z 2002
roku. Zobowiązaniem wicestarosty
jest spłata zaciągniętego pod hipotekę w 2002 roku kredytu na 15 lat w
wysokości 27780 euro. W ubiegłym
roku spłacono 2200 euro. Do spłaty
pozostaje 23800 euro.

Cz³onek Zarz¹du
Andrzej Gradus
Andrzej Gradus zatrudniony jest
w Nadleśnictwie Resko jako drwal
motorniczy. Środki pieniężne jakimi
dysponuje to zgromadzone na koncie 630 zł i 1500 zł gotówki. Majątek
nieruchomy to mieszkanie o powierzchni 43,70 metrów kwadratowych, warte około 45 tys. zł. W ubiegłym roku w dochodach Andrzeja
Gradusa znalazło się wynagrodzenie z nadleśnictwa w wysokości
34251,22 zł i dieta członka zarządu –
20160 zł. Cały jego majątek stanowi
również własność małżonki.

Cz³onek Zarz¹du
Waldemar Konefa³
Waldemar Konefał jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Węgorzynie. W roku ubiegłym zarobił tam
56151,51 zł. Ponadto, za pracę jako
radny i członek zarządu otrzymał
20160 zł oraz z umowy – zlecenia –
1224 zł. Ponieważ cały majątek rad-

nego jest współwłasnością żony, w
oświadczeniu podane są także i jej
dochody w wysokości 37498,40 zł.
Radny posiada mieszkanie o powierzchni 68 metrów kwadratowych,
warte 70 tys. zł i samochód Ford
Focus z 2004 roku. Nie posiada żadnych oszczędności, zobowiązany
jest natomiast do spłaty zaciągniętego na zakup samochodu kredytu. 31
grudnia 2005 roku pozostawało mu
do zapłacenia 14700,54 zł.

Cz³onek Zarz¹du
Henryk Kmieæ
Henryk Kmieć jest właścicielem
gospodarstwa rolnego, z którego w
ubiegłym roku nie uzyskał żadnych
dochodów. Podana wartość powierzchni gospodarstwa jest nieprecyzyjna - nie wiadomo czy metry, czy
hektary (podano tylko liczbę – 600).
Oszczędności Henryka Kmiecia to 16
tys. zł. W ubiegłym roku osiągnął dochody z następujących źródeł: praca w
Zarządzie – 67079 zł, sprzedaż domu –
50 tys. zł, wykup akcji przez Zakłady
Mięsne w Szczecinie – 1578 zł. W
oświadczeniu podany jest również
dochód żony w wysokości 38000,34 zł.
Zobowiązania Henryka Kmiecia wynikają ze wspólnej, z Grażyną Horbacz
dzierżawy gospodarstwa w Rekowie
należącego do ANR .

Skarbnik
Helena Szulc
Skarbnik powiatu posiada 3990
zł oszczędności. Mieszka w 67 metrowym mieszkaniu wycenianym
na 70 tys. zł. Lokal nabyty został w
1993 roku od gminy Łobez w drodze przetargu. Do nieruchomości
zalicza się również garaż o powierzchni 21 metrów kwadratowych, warty 6 tys. zł. W garażu tym
stoi czasami samochód Ford
Escort z 1993 roku. Za pracę skarbnika otrzymała w ubiegłym roku
63135 zł.

Sekretarz Grzegorz
Wasilewicz
Grzegorz Wasilewicz jest również radnym w Dobrej i członkiem
Rady Nadzorczej Fundacji na
Rzecz Rozwoju Powiatu Łobeskiego. Z tytułu wykonywanych
obowiązków w ubiegłym roku
otrzymał 50819,03 zł za pracę w
starostwie, 850 zł – dieta radnego
i 6755 zł – wynagrodzenie arbitra.
Sekretarz jeździ Oplem Astrą z
1994 roku. Oszczędności radnego
Dobrej wynoszą 19,5 tys. zł.
Domu, ani mieszkania własnościowego nie posiada.

Kasa burmistrza
Dobrej
Oœwiadczenia maj¹tkowe starosty, burmistrzów i
przewodnicz¹cych rad przed³o¿one zosta³y wojewodzie. Przed ich
zatwierdzeniem publikacja oœwiadczeñ nie jest obowi¹zkowa.
Jako jedyna upubliczni³a je burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Barbara Wilczek za pracę burmistrza otrzymała w ubiegłym roku
73703,40 zł. Burmistrz Dobrej posiada dom o powierzchni 55 metrów
kwadratowych, wyceniany na 50 tys. zł. Nie posiada żadnego majątku ruchomego, którego wartość przekraczałaby 10 tys. zł. Nie posiada żadnych oszczędności, ani też zobowiązań.
(r)
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Z dzieæmi na wycieczkê wyjecha³o dwóch
kierowców. To uspokoi³o rodziców.
W Drawsku jeden wysiad³ i wróci³ do £obza.

Rodzice oburzeni
(£OBEZ) W œwietle doniesieñ o wypadkach autobusów
wycieczkowych rodzice s¹ wyczuleni na wyjazdy swoich
dzieci. Tak by³o podczas sobotniego wyjazdu uczniów na
wycieczkê do Olkusza. Wezwali policjê, ta sprawdzi³a
pojazd i dopuœci³a go do ruchu. Pojecha³o dwóch
kierowców. Po godzinie okaza³o siê, ¿e jedzie jeden.
Rodzice poczuli siê oszukani.
W sobotę, 3 czerwca, sprzed szkoły nr 2, o
godz. 4.00 rano, odjechała
wycieczka
uczniów klas IV-VI w
Pieniny. Prawie 50 dzieci.
Trasa pierwszego
dnia, według posiadanego przez nich programu,
wyglądała następująco:
godz. 4.00 – odjazd; 8.00
- Gniezno (zwiedzanie 1
godz.); 14.00 - Częstochowa (zwiedzanie 2 godz.); 17.00 Ogrodzieniec (zwiedzanie 1 godz.) i o
19.00 – Olkusz. Jest to trasa 15-godzinna z przerwami. Łącznej jazdy, jak wyliczył jeden z rodziców, jest 11 godzin,
a na taki czas przejazdu powinno jechać
dwóch kierowców.
O godzinie 4 rano, przed wyjazdem,
został sprawdzony autokar przez funkcjonariuszy policji pod względem technicznym i sprawdzono, że w trasę wyjeżdża dwóch kierowców. Rodzice
również byli spokojni, widząc, że jedzie dwóch kierowców. Uwagę rodziców zwrócił fakt, że przed wyjazdem,
pod szkołę podjechał kierownik łobeskiej placówki PKS pan Wiesław Ćwikła. Jednak można było pomyśleć, że
przywiózł jakieś dokumenty. O godzinie 4.00 autobus z dziećmi odjechał, a
uspokojeni rodzice poszli do domów.
Jednak jednego z rodziców zainteresowało to, dlaczego kierownik PKS
jedzie swoim osobowym samochodem
za autobusem w stronę Drawska. Na to
pytanie nie trzeba było długo czekać. W
Drawsku kierownik Ćwikła odebrał z
autobusu jednego kierowcę i wrócił z
nim do Łobza. Do Olkusza pojechał
tylko jeden kierowca.
Zapytany o wyjaśnienie sprawy
dyrektor do spraw logistyki gryfickiego PKS pan Sebastian Dziewguć powiedział, że skontaktuje się z panem
Ćwikłą i sprawę wyjaśni. Po uzyskaniu
wyjaśnień powiedział nam, że kierowca
dwa razy w tygodniu może jechać
dziennie 10 godz. I tak było w przypadku tego kierowcy, który pojechał. Dlaczego drugi wysiadł w Drawsku Pom.?
Według dyrektora Dziewgucia tyle było
ponad limit, więc dlatego pojechał, ale
dalej już nie musiał.
- Zmieścił się w limicie 10 godzin
jazdy. Takie są przepisy i my z nich korzystamy. - powiedział.

Jednak brzmi to mało wiarygodnie w świetle notatki policyjnej, jaka
została sporządzona na okoliczność
policyjnej kontroli powracającego z
Drawska Pom. kierownika Ćwikły.
Otóż rodzic, po telefonicznej rozmowie z dzieckiem w autobusie, poinformował policję, że jeden z kierowców wysiadł z niego i wraca do
Łobza. Co ta stwierdziła?
- Policjanci zatrzymali auto do
kontroli i potwierdzili, że wraca nim
kierowca, który pół godziny wcześniej wyjechał autobusem. Pan Ćwikła stwierdził, co jest zapisane w
notatce, że drugi kierowca dosiądzie
w Kaliszu Pomorskim. - informuje
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łobzie komisarz Andrzej Sarnowski.
Dlaczego więc Wiesław Ćwikła
kłamał, i to policjantom?
- Wyjazd dwóch kierowców to
było na pokaz, dla nas rodziców. My
byliśmy przekonani, że dzieci będą
miały zapewniony bezpieczny przejazd. Tak przecież jeżdżą dzisiaj wycieczki, z dwoma kierowcami. - mówi
matka dziecka, które pojechało, i podaje znane jej przykłady.
Dyrektor Dziewguć obiecał nam,
że w drodze powrotnej dośle kierowcę do Poznania, by tamten nie musiał
pokonywać całej, około 600-kilometrowej trasy.
- Dlaczego organizator wycieczki pozwolił, aby pojechał jeden kierowca? Może się tłumaczyć tym, że
nie wiedział, ale tak nie jest, bo widząc, że po ok. 20 km wysiada kierowca i wraca do domu, dlaczego
pojechał dalej? Organizator wycieczki jak i PKS narazili życie naszych dzieci. A PKS dopuścił się
oszustwa; nas i policji. - oceniają rodzice dziecka.
KAR
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Antykoœció³ w natarciu

„Kod da Vinci” Iœæ, nie iœæ...?

W poprzednim numerze
„Tygodnika Łobeskiego”
przytoczyłem parę negatywnych opinii, jakie opublikowano w kilku popularnych gazetach po prezentacji filmu „Kod da Vinci” na
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes,
w maju br. Zarówno sam
film, jak i poprzedzająca go
książka, o prawie takim samym tytule, szybko okazały
się, najdelikatniej mówiąc,
bardzo kontrowersyjne opinie, więc zdecydowałem się
ów problem trochę rozwinąć i nieco przybliżyć
współczesną „technologię”
walki z chrześcijaństwem.
Rozkręcona na wielką
skalę światowa medialna reklama, najpierw książki
Dana Browna, potem zrobionego na jej podstawie filmu, wprowadziła w zakłopotanie a nawet skołowała
wielu ludzi. Pojawiły się
wątpliwości w rodzaju – coś
w tym musi być..., Kościół
coś ukrywa... itp. Tymczasem książka „Kod Leonarda
da Vinci”, a także film, prezentują się jako mieszanki
niewielu faktów i mnóstwa
prowokacyjnych fantazji.
Wiele osób po przeczytaniu
książki lub obejrzeniu filmu
jest zaszokowanych tym,
czego dowiedzieli się z tych
źródeł o fundamentach
chrześcijaństwa. Aby nie
być gołosłownym przytoczę zarys kilku scen z filmu.
Oto papież biegający z karabinem po zakrystii watykańskiej; siostry zakonne okładające się pięściami po twarzach; kardynałowie uprawiający hazard; szkalowanie krzyża i Eucharystii;
szyderstwa z Jana Pawła II
nazywanego zdziwaczałym,
starym papieżem; drwiny z
papieskiego
sekretarza
kard. Dziwisza itp. A sam
film reklamowany był bluźnierczym plakatem z wizerunkiem zakrwawionego i
roześmianego
Chrystusa
przed telewizorem i jeszcze
z napisem – śmiech zamiast
wiszenia. Książka Browna i
film przy pomocy sensacyjnej fabuły o tajemniczym

mordzie na kustoszu paryskiego
Luwru – członku zakonu Syjonu
(XI w.), fabuły upstrzonej pseudo historycznym wątkiem o
ziemskim żywocie Jezusa, usiłuje z całą mocą uderzyć w same
fundamenty chrześcijaństwa.
- Chrystus był tylko zwykłym człowiekiem, nie umarł na
krzyżu, miał dzieci z Marią Magdaleną. Takie stawianie sprawy
wywraca do góry nogami nie
tylko podstawy naszej wiary, ale
całej kultury i cywilizacji europejskiej. Autor miesza fakty z
wytworami własnej fantazji,
przedstawiając je jako stwierdzenia naukowe.
Ileż trzeba mieć cynicznej
odwagi albo ślepej nienawiści,
aby przeciwstawić się całemu
depozytowi wiedzy historycznej
o chrześcijaństwie. Biblia, tradycja, ogromne księgozbiory,
architektura,
świątynie
–
wszystko to świadczy o ciągłości i niezmienności tej wiedzy.
W przypadku „Kodu da Vinci” nie sposób nie zauważyć takiego nagromadzenia perfidnych kłamstw i negatywnych
skojarzeń na temat historii Kościoła, jakiego nie mieliśmy od
czasów najbardziej skrajnej propagandy komunistycznej.
Szczególnym celem ataku na
Kościół stała się znana powszechnie organizacja społeczno-religijna Opus Dei, co po
polsku znaczy Dzieło Boże. Ta
katolicka organizacja, powstała
w Hiszpanii jeszcze przed II
wojną, wyznacza swoim członkom, głównie świeckim, jako
cel życia dążenie do świętości
poprzez zwykłą pracę i spełnianie codziennych obowiązków.
Członek Opus Dei to katolik,
który powinien w każdej sytuacji, także publicznej, być aktywnym świadkiem Chrystusa,
a także sam żyć zgodnie z wymogami wiary. I tego właściwie
najbardziej boją się ośrodki liberalno-ateistyczne z otoczenia
Browna. Boją się, że „Dzieło
Boże” może się tak rozwinąć, że
sięgnie po urzędy i władzę. Uderzenie w Opus Dei to cios wymierzony w Jana Pawła II, bo to
on nadał mu rangę prałatury personalnej Kościoła, to także cios
w Benedykta XVI - kontynuatora pontyfikatu papieża Polaka.
„Kod da Vinci” jako film czy po-

wieść jest zaledwie jednym z
wielu niepoliczalnych, zmasowanych ataków na Kościół. To
przykład mobilizacji i aktywizacji sił zła, czyli antykościoła.
Specjaliści od takiej destrukcyjnej propagandy wiedzą dobrze,
że najlepiej uderzyć w ludzi słabej wiary i słabo wykształconych, podsuwając im np. sensacyjne odkrycie ewangelii Judasza czy innych apokryfów z II i
III wieku. Tak po ludzku biorąc
– to niewiarygodne, że chrześcijaństwo, które jest depozytariuszem najlepszych wartości
kulturotwórczych, czyli zdolnych do budowania cywilizacji
życia – jest tak okrutnie atakowane już od początków swego
istnienia.
- Ileż krwi przelali pierwsi
chrześcijanie, ile tysięcy duchownych padło ofiarą szatańskich rewolucji, jak francuska
czy bolszewicka, a dodać do
tego jeszcze męczenników za
wiarę z okresu II wojny światowej, a także współczesnych – to
będzie ogrom zła, które trudno
pobieżnie ogarnąć. Wielki sukces filmu „Pasja” Mela Gibsona
musiał bardzo rozdrażnić wrogów Kościoła, którzy chyba ze
zwykłej zemsty natychmiast
uruchomili na całym świecie
wielką medialną promocję (także w Polsce) najpierw książki
Dana Browna, potem filmu
„Kod da Vinci”. Wrogowie ci
mają w ogóle wielki problem z
całym zasiewem Dobra, którego
dokonał Jan Paweł II w czasie
swego pontyfikatu. Ileż wściekłych ataków medialnych padało od początku i pada dalej na
„Radio Maryja” i jego dyrektora
o. Tadeusza. Warto odnotować,
że nasz umiłowany papież – rodak wielokrotnie błogosławił to
fenomenalne dzieło ojców Redemptorystów, którego misja
tak bliska jest Opus Dei. Na dowód przytoczę Jego słowa: „Ja
codziennie Panu Bogu dziękuję,
że jest w Polsce takie radio, co
nazywa się Radio Maryja”. Co
mają zatem do powiedzenia ci,
którzy mówią, że tak kochają
Ojca Świętego, a chorują z nienawiści do tego katolickiego
medium? Pomimo tylu niezliczonych ataków i prowokacji
chrześcijanie zachowują wielką
powściągliwość i spokój – w

odróżnieniu od wyznawców
innych religii. Niech przykładem będzie reakcja muzułmanów na opublikowanie w
duńskim piśmie karykatur
Mahometa. Ileż to wywołało
protestów i demonstracji w
świecie islamu doprowadzając niemalże do kryzysu międzynarodowego. Inny przykład: wiadomo nie od dziś, jak
wrażliwe są społeczności
żydowskie w Izraelu i na Zachodzie na wszelkie, nawet
śladowe, przejawy antysemityzmu, co prowadzi do tego,
że w Europie i Ameryce nie
jest możliwe publiczne wyśmiewanie judaizmu. Natomiast chrześcijaństwo można
bezkarnie szkalować i to na
każdym kroku. Prym wiodą
liczne, usłużne stacje telewizyjne, radiowe i wiele gazet.
Do tego dołączają niektóre
teatry, reklama, a bywa na tej
fali także odszczepiona sztuka. Propagowanie książki
Browna i powstałego na jej
podstawie filmu stanowi
przejaw swoistego amoku
nienawiści do Kościoła, jaki
ogarnął wiele środowisk opiniotwórczych na Zachodzie i
próbuje także zagnieździć się
w ojczyźnie Jana Pawła II.
Ataki i prowokacje wobec Kościoła to także ciosy
wymierzane w każdego z
nas wierzących, którzy jesteśmy przecież Jego żywymi członkami. Dlatego naszą
odpowiedzią nie powinno
być tylko milczenie i pospolita obojętność. Pokojowy
bojkot, pogłębienie wiedzy
religijnej, akcje uświadamiające i inne będą naszą aktywną reakcją. W niektórych
krajach film A. Browna wobec licznych protestów w
ogóle nie uzyskał zgody na
rozpowszechnianie. - A w
Polsce...
Na szczęście mamy dwie
mocne Opoki: Jan Paweł II i
Benedykt XVI, za którymi
podążają rzesze, jak ongiś za
Chrystusem, mamy Kościół,
którego „bramy piekielne nie
przemogą”. Trwajmy mocni
w wierze, a prawda i racja na
pewno będą triumfować.
Bronisław Micek
LPR Łobez
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60-lecie OSP w Zagórzycach, czyli w³adza siê bawi, a ludzie patrz¹

Stra¿acy gasili ogieñ i...
- pragnienie
(ZAGÓRZYCE) 60-lecie OSP
w Zagórzycach nie wypad³o zbyt
okazale. Deszcz zniechêci³
przyjezdnych, zaœ miejscowi nie
wiedzieæ czemu nie kwapili siê
do zabawy. Stra¿acy PSP ugasili
wrak malucha, zaœ OSP pragnienie.
60-lecie miało być okazałe. Niektórzy przebąkiwali nawet, że pojawi się
sam szef OSP Waldemar Pawlak. Nie
pojawił się. Obchody rozpoczęto
Mszą świętą, którą odprawił ks.
Krzysztof Maj. Później odsłonięto tablicę pamiątkową przy remizie, na której wywieszono nawet flagę unijną.
Jeszcze później wszyscy przeszli na
boisko, na którym odbyła się część oficjalna. Stało kilka stoisk, scena i namiot,
w którym zgromadzili się goście.
Wręczono medale; złotą odznaką
udekorowano Wiesława Rymszewicza,
a burmistrza Marka Romejkę medalem
im. Bolesława Chomicza. Złote medale
za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
zastępca komendanta PSP w Łobzie
Marek Bukato, strażak tejże PSP Mirosław Ulan oraz OSP z Zagórzyc – Józef
Sirecki i Franciszek Nowosielski. Srebrne medale przyznano komendantowi
PSP w Łobzie Andrzejowi Kuzonowi
oraz strażakowi OSP z Bonina Stefanowi Gilemowi. Brązowy medal otrzymał
radny Bogdan Górecki.
Odznaki Wzorowego Strażaka
otrzymali: Marcin Latawiec, Józef
Adamów, Patryk Michota, Szymon
Michota, Andrzej Stępiński, Jarosław
Ścibosz oraz Kamila Szczepańska,
Emilia Ryczko i Dorota Wysocka.
Bardzo efektownie wyglądała pokazowa akcja gaszenia i wyciągania kierowcy z płonącego samochodu. Jeden z
odważnych strażaków wszedł do wraku “malucha”, który z tyłu podpalono
i wezwano służby ratownicze. Straż i
pogotowie nadjechały w ostatniej chwili, bo strażaka “kierowcę” już ogarniał
dym i przypiekał ogień. Przybyli strażacy sprawnie poradzili sobie z ogniem,
a karetka zabrała ochotnika.
Strażacy chętnie odwiedzają się
nawzajem. Tak było i tym razem; pojawili się strażacy z Bonina, Dobrej,
Tuczy, Siedlic i okolicznych wiosek.
Niestety, nie dopisała pogoda i nie bardzo wiedzieli co mają robić. Stali grupkami na boisku i przyglądali się temu
wszystkiemu z daleka. Wariant namiotowy przewidziano tylko dla władz,
które schroniły się pod dachem i przed
wścibskimi spojrzeniami ludzi. Po ugaszeniu auta tu i ówdzie gaszono pragnienie. Tuż po południu niektórzy byli
już całkiem nieźle ululani.
Ktoś zwrócił mi uwagę, że na imprezie prawie w ogóle nie ma ludzi z wioski.

Gdyby odliczyć przyjezdnych, to na
boisku pozostało by kilka osób. Dlaczego? Jeden ze strażaków z Dobrej opowiadał o świętowaniu na południu kraju,
z pełnym sznytem i tłumami. Ale tam są
tradycje. Wygląda na to, że 60 lat to za
mało, by OSP w Zagórzycach je wy-

kształciła. U nas głównym jej elementem,
oprócz gaszenia ognia, jest gaszenie pragnienia. Władza przy okazji realizuje
nieodpartą potrzebę pokazania się.
Sama dla siebie i przed sobą, bo – jak było
widać – ludzi takie niby świętowanie
coraz mniej interesuje.
KAR

Rehabilitacja „zawodówek”
(ŁOBEZ) Działalność łobeskiego
PUP powoli zaczyna wychodzić po za
ramy określające zadania urzędu. Podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami Zarządu Głównego Izb Rzemieślniczych ze Szczecina z prezesem
Władysławem Jefrenienką na czele,
dyrektor Jarosław Namaczyński
przedstawił projekt szkoleń obejmujących przedsiębiorców. Szkolenia mają
obejmować przygotowanie pedagogiczne do nauki zawodu, szkolenia BHP
oraz elementy zarządzania przedsiębiorstwem. O pozyskanie pieniędzy na
ten cel starać się będą wspólnie urząd i
Izba Rzemieślnicza.
Spotkanie stało sie również pretekstem do rozmowy na temat szkolnictwa
zawodowego i roli izb w przygotowywaniu do zawodu.
-Szkolnictwo zawodowe generalnie
leży. Brakuje współpracy między szkołami a przedsiębiorcami. Warto zauważyć, że dyplomy z egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przeprowadzane
przez izby są jako jedyne honorowane w
państwach UE – stwierdził członek zarządu Krzysztof Góralczyk.
-Poziom przygotowania do zawodu jest zdecydowanie niższy w szkołach, w których praktyki odbywają się
jedynie na ich terenie. Zupełnie inaczej
wygląda to, gdy uczeń uczęszcza w
ramach praktyk do wybranego zakładu,
gdzie może zaznajomić się z warunkami
i specyfiką miejsca i poznać czym na
prawdę jest praca – powiedziała członkini łobeskiej izby Henryka Metza.
Prezes Jefrenienko poinformował
zebranych o mającym odbyć się 9
czerwca w Szczecinie spotkaniu dyrektorów szkół zawodowych z pracodawcami, na którym poruszone mają zostać
wymienione problemy.
Rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników fizycznych w krajach UE przywróciło

do łask szkoły, które jeszcze niedawno
starano się zlikwidować, bądź zepchnąć na margines naszego systemu
edukacyjnego. Zawody, którym nie
wróżono przyszłości stają się nagle
pilnie poszukiwane przez pracodawców. U progu naszej transformacji starano się wmówić nam, że w powstającej
gospodarce wolnorynkowej liczyć się
będą tylko ludzie z wyższym wykształceniem. Jak mylili się ci prorocy
dane mi było poznać po przykładach
moich znajomych, którzy po skończeniu studiów musieli pracować za kasą w
supermarketach, bądź wyjechać za granicę by pracować w równie “przyjemnych” mejscach. Innym o wiele więcej
znaczącym przykładem wskazującym
na omylność takich sądów jest przypadek dalekowschodnich “tygrysów”, w
których w latach 70 sukces gospodarczy wypracowany został głównie
przez młodych ludzi, którzy zamiast
studiować ostro wzięli się do roboty.
Przez ostatnie kilkanaście lat instytucję szkół zawodowych zdyskredytowano w takim stopniu, że trudno dziwić

się, że w chwili obecnej nie są przygotowane do zmieniających się warunków
i wymagań rynku pracy. Łobeska szkoła zawodowa przygotowuje do zawodu
piekarza, sprzedawcy, kucharza małej
gastronomii i murarza. Tymczasem
wystarczy prześledzić oferty pracy
zamieszczane na łamach prasy przez
PUP, by móc stwierdzić, że oferta szkoły jest dość uboga. Pilnie poszukiwani
są betoniarze, mechanicy samochodowi, hydraulicy, stolarze, wyspecjalizowani kierowcy itd. Oferta szkół może
się powiększyć, gdy ściślej zaczną
współpracować z przedsiębiorcami.
Być może konieczna jest reforma całego
systemu szkolnictwa zawodowego,
uelastyczniająca go i umożliwiająca
jego dostosowanie do zmieniających się
potrzeb rynku pracy.
(gp)
W skład Zespołu wchodzą: liceum
ogólnokształcące, liceum profilowane,
zasadnicza szkoła zawodowa (z oddziałami specjalnymi dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim) i
ZSZ dla Dorosłych.
(OHP)
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£obeska Fundacja Pomocy Dzieciom – Œwiêto Radoœci
Laureat Ogólnopolskiej Nagrody Roku 2004 “Optimus Hominum”
za działalność humanitarną zaprasza na:

XI Zachodniopomorskie Spotkania Integracyjne
– Œwiêto Radoœci 2006 „Witajcie w naszej bajce”
pod honorowym patronatem Mistrza Świata w powożeniu psimi zaprzęgami
– Tomasza Jamrożego z Ińska
Łobez - Stare Boisko 10.06.2006 r. (sobota)
Program (projekt):
Godz. 14:00 Uroczysta Msza Św. Polowa
Godz. 15:00 Festyn Integracyjny Święto Radości 2006 pod hasłem:
„Witajcie w naszej bajce”:
Występy estradowe dzieci i młodzieży – śpiew, taniec, występy teatralne
Konkursy z nagrodami pod hasłem: Witajcie w naszej bajce - plastyczny – Ulubiony bohater bajki (malowanie dla wszystkich chętnych); konkurs znajomości bajek
o Puchar Prezesa Zarządu Fundacji – drużyny 3-osobowe
konkurs na bajkowy strój – parada przebierańców na scenie, nagroda jury i publiczności.
Sesje zdjęciowe w bajkowych strojach (wyk. zdjęcie własnym aparatem)
Relaks – Terapia - Zabawa – prezentacje integracyjne w wyk. dzieci z OREW w
Radowie Wielkim
Paraolimpiada sportowa o Puchar Kuriera Szczecińskiego
Otwarte warsztaty plastyczne pod patronatem artystów niepełnosprawnych z
AMUN, wystawy twórczości artystów – amatorów
Prezentacja instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy rodzinie i dzieciom
(TWK, PCPR, ŚDS, DPS, organizacje pozarządowe i inne - stoiska promocyjne)
Pokazy sprzętu strażackiego KPSP w Łobzie
Stoisko prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łobzie (sprzęt policyjny, radiowóz, psy); konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie
Stoiska kolekcjonerów, rękodzielnicze, handlowe itp.
Loteria Fantowa, licytacja, kwesta na rzecz pomocy dzieciom
Festynowe niespodzianki
Około godz. 20. - Prezentacje psich zaprzęgów, wystawa psów, dogoterapia; gość
specjalny Tomasz Jamroży.
Godz. 22:00 - V Edycja “Kina pod Gwiazdami” - Plenerowa projekcja filmowa
Organizator: Łobeska Fundacja Pomocy Dzieciom – Święto Radości
Współorganizatorzy: łobeskie szkoły i przedszkole, Urząd Miejski w Łobzie, Parafia Rzymsko – Katolicka w Łobzie, Łobeski Dom Kultury, Tow. Walki z Kalectwem
O/ Łobez, Klub HDK Łobez.
Złoty Sponsor: Starostwo Powiatowe w Łobzie, PCPR Łobez – PFRON, Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Patronat medialny:
“Kurier Szczeciński”, “Tygodnik Łobeski”, “Nowy Tygodnik Łobeski”.

Goœæ specjalny Tomasz Jamro¿y
O sobie: - Mieszkam w Ińsku.
Przygoda z psami zaczęła się 6 lat
temu. Początkowo startowałem na
zawodach ligi amatorskiej. Lata podpatrywania czołówki światowej
przyniosły efekty. 2 lata temu zaczęły przychodzić poważne sukcesy na
arenie krajowej i międzynarodowej.
W sezonie 2004/05 pierwsze miejsce
w Pucharze Europy w Jakuszycach i
Cisnej, czego efektem było zdobycie
drugiego miejsca w Pucharze Europy,
a zawody obstawiane są przez europejską czołówkę. Sezon został ukoronowany zdobyciem tytułu Mistrza
Polski, jak i IV miejsca na mistrzostwach Europy w Nauders w Austrii,
tylko dlatego, że nastąpiło potkniecie
się podczas ostrego zjazdu i w konsekwencji wywrotka urwała cenne sekundy.
Uwieńczeniem sezonu było wywalczenie mistrzostwa świata na
wózkach. Początek obecnego sezonu
nie zapowiadał się dobrze, bowiem w
listopadzie, tuż po rozpoczęciu treningów, najlepszy pies musiał przejść
operację usuwającą kamienie z przewodu moczowego, co opóźniło rozpoczęcie pracy z psami o około dwa
miesiące. Kluczowym momentem
sezonu był wyjazd na 2-miesięczny
obóz treningowy z psami, gdzie musiałem spać w przyczepie campingowej w śniegu. Ale codzienne treningi

tygodnik
tygodnikłobeski
łobeski6.05.2006
6.06.2006r.r.

PI£KARZE £OBESKIEGO GIMNAZJUM
W FINALE WOJEWÓDZKIM

W międzyszkolnych rozgrywkach w piłce nożnej w ramach Gimnazjady doskonale spisują się chłopcy reprezentujący Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie.
W zawodach półfinałowych Mistrzostw Województwa zajęli oni II miejsce i zapewnili sobie awans do finału Wojewódzkiej Gimnazjady. Wcześniej zdobyli oni
Mistrzostwo Powiatu i Wicemistrzostwo Regionu. Młodzi piłkarze z łobeskiego
Gimnazjum znaleźli się tym samym wśród czterech najlepszych drużyn województwa zachodniopomorskiego.
Prześledźmy teraz drogę łobeskiego zespołu do zawodów finałowych.
MISTRZOSTWA POWIATU – 9.05.2006. – Łobez
Mecze eliminacyjne:
Gimnazjum Łobez – Gimnazjum Resko 3:0 (bramki: Rajca 2, Rokosz)
Gimnazjum Łobez – Gimnazjum Węgorzyno 1:0 (bramka: Momot)
Finał:
Gimnazjum Łobez – Gimnazjum Dobra 1:0 (bramka: Afeltowski).
MISTRZOSTWA REGIONU - 23.05.2006 – Stargard Szczeciński
Gimnazjum Łobez – Gimnazjum Drawno 1:0 (bramka: Rajca),
Gimnazjum Łobez – Gimnazjum Kalisz Pomorski 3:0 (bramki: Rajca, Rokosz, Grzywacz),
Gimnazjum Łobez – Gimnazjum nr 4 Stargard Szczeciński 1:2 (bramka: Rajca).
PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI – 31.05.2006. - Łobez
Gimnazjum Łobez – Gimnazjum nr 3 Police 3:0 (bramki: Grzywacz, Wielgus, Kubka),
Gimnazjum Dębno - Gimnazjum nr 4 Stargard Szcz. 0:5
Mecz o I miejsce:
Gimnazjum Łobez – Gimnazjum nr 4 Stargard Szcz. 1:3 (bramka: Rajca).
Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie reprezentowali: bramkarze: Martin
Drogosz i Łukasz Falkiewicz; obrońcy: Mateusz Sygnowski, Mateusz Ostaszewski, Damian Kubka, Paweł Sobczak, Bartek Wierzchowski, Mateusz Adamowicz;
pomocnicy: Czarek Afeltowski, Tomasz Rokosz, Damian Grzywacz, Dawid Krystosiak, Denis Chodyna, Remek Borejszo, Paweł Iskra; napastnicy: Sebastian
Rajca, Paweł Wielgus, Grzegorz Momot.
Trzymajmy za nich kciuki w dalszych rozgrywkach!
(mp)
P.S. Podziękowania dla gospodarzy stadionu miejskiego w Łobzie za udostępnienie i przygotowanie płyty głównej oraz dla pracowników starostwa za zorganizowanie turnieju półfinałowego.

£obez najlepszy w trójboju
(ŁOBEZ) 25 maja br na Stadionie Miejskim w Łobzie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w Indywidualnym Trójboju LA Dziewcząt
i Chłopców Szkół Podstawowych.
OPIEKUNOWIE:
Resko: Agnieszka Kmieć
– Dz, Ch
Radowa Małe: Adrian Mały
– Ch, Dz
Runowo Pomorskie: A.Zaczkowska- Jaremko – Dz, Ch
Siedlice: Mirosław Kopaczewski
– Dz
Łobez; Szkoła nr 1: Piotr Błażejowski
– Dz, Ch
Łobez; Szkoła nr 2: Elżbieta Romej
– Dz, Ch
Łabuń Wielki: Justyna Michalczyszyn
– Ch
Dobra: Janusz Łukowski
– Ch
Kategoria: DZIEWCZĘTA

przyniosły efekty; psy z treningu na
trening prezentowały się coraz lepiej
i już w połowie swojego cyklu treningowego zdobyły 2 razy 2 miejsca w
pucharach Europy, co było dużym
sukcesem. Niewyobrażalnym wręcz
sukcesem było zdobycie niespełna
półtora miesiąca później tytułu wicemistrza świata, a następnie Mistrza
Polski w kategorii D1, czyli 2 syberian
husky i maszer. Od 2 lat jestem członkiem ścisłej reprezentacji narodowej.
Od dwóch lat zdobywam punkty do
klasyfikacji drużynowej, czego efektem było wywalczenie przez Polskę
drużynowego Mistrza Świata w Frauenwaldzie w Niemczech.
(r)

I miejsce – Katarzyna Głuchowska ;
II miejsce – Agata Kowal
III miejsce – Weronika Kwak
IV miejsce – Anna Ciszewska
V miejsce – Agnieszka Sira
VI miejsce – Katarzyna Bojanowska
VII miejsce – Monika Mazur

SP 2 Łobez ;
209 pkt
SP Resko ;
194 pkt
SP Runowo Pom. ; 161 pkt
SP Resko;
146 pkt
SP Radowo Małe ; 134 pkt
SP 2 Łobez ;
132 pkt
SP 1 Łobez ;
127 pkt

Kategoria: CHŁOPCY
I miejsce – Bartek Sygnowski
II miejsce – Paweł Jesionek
III miejsce – Artur Sagan
IV miejsce – Adrian Kałapacki
V miejsce – Łukasz Uchwał
VI miejsce – Krzysztof Kraus
VII miejsce - Przemysław Kurek

SP 1 Łobez;
SP 2 Łobez;
SP Dobra;
SP Runowo Pom;
SP Dobra;
SP 2 Łobez
SP Radowo Małe;

175 pkt
165 pkt
157 pkt
151pky
143 pkt
137 pkt
135 pkt
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Mecz wielce pechowy
SPARTA Wêgorzyno – VIELGOVIA Szczecin 1:3 (0:1)
Sparta: Noryca – Tondrik,
Nadkierniczni: Artur, Andrzej
(46’ Dariusz), Marcin; Samal,
Raj, Majchrzak (80’ Pokrywka
Paweł), Romańczyk Grzegorz,
Konieczny Jarosław (65’
Gwóźdź), Szwalec.
Trener: Ryszard Jamroży.
Ten mecz mógł przejść do historii
węgorzyńskiej piłki nożnej, gdyby w
doliczonym czasie Spartanie wykorzystali okazje, jakie w tych ostatnich minutach stworzyli. Przegrywając 0:3 mogli strzelić trzy bramki
mając stuprocentowe okazje. To
byłby chyba niespotykany na stadionach wynik. Niestety, strzelili
tylko jedną.
Ten mecz Sparta musi zaliczyć do
wielce pechowych. Już w 5 min.
mogła strzelić bramkę i być może gra
potoczyła by się inaczej. Po rajdzie
Andrzeja Nadkiernicznego, który
spod samej linii końcowej zagrał na
pole bramkowe, Szwalec nie trafił w
piłkę. Mógł ją dobić jeszcze Grzegorz
Romańczyk, który zagrał za pauzującego brata Daniela, ale naciskany
przez obrońcę nie dał rady.
Inicjatywę na boisku przejęła Vielgovia. W 15 min. jej napastnik wrzucił
wysoką piłkę na pole bramkowe Norycy, a ten w wyskoku walcząc z napastnikiem zahaczył ją tylko, tak pechowo, że ta spadła na głowę szczecinianina i wleciała do bramki.
Później bigosu narobił Szwalec,
który najpierw za gadkę z sędzią
dostał żółtą kartkę, a za chwilę drugą
za ostre starcie i opuścił boisko. Od
20 min. Sparta gra w dziesiątkę.
Szybko stracona bramka i zejście
Szwalca rozbija i tak już osłabiony
zespół. Z powodu kontuzji nie grali
Łukasz Rzepka i Zbyszek Nadkierniczny; jego brat Andrzej pomimo
niedyspozycji wchodzi na boisko,
bo nie dojeżdża ze szkoły Darek (wejdzie dopiero w drugiej połówce), na
ławce, również niedysponowany
pozostaje Krzysztof Gwóźdź. Trener
Jamroży musi grać juniorami.
W tej sytuacji nie lepiej wygląda
druga połówka. W 55 min. szczeci-

nianie trafiają i jest 0:2. Kolejny pech
dopada Artura Nadkiernicznego,
który próbując wybić piłkę umieszcza ją w siatce własnej bramki. Jest
0:3 i zapowiada się koniec meczu.
Jednak sędzia dolicza 4 minuty i gra
toczy się dalej. W tych kilku minutach
dzieją się cuda. Wprowadzony
Gwóźdź widząc, że Vielgovia łapie na
spalone, nie podaje, lecz rusza z piłką
i dociera pod pole bramkowe. Nagrywa do Samala, a ten w idealnej pozycji
trafia w... poprzeczkę. Ale to nie koniec; piłka kozłem odbija się i leci
wprost na nadbiegającego Romańczyka, i gdy wydaje się że ten ją dobije,
o centymetry nie sięga jej głową. Jest
92 min. Darek Nadkierniczny wpada w

pole karne, nagrywa do Romańczyka
i ten kieruje ją do siatki. Jest 1:3 i dwie
minuty do końca. Za chwilę koronkowa akcja Samal – Romańczyk –
Gwóźdź, a ten ostatni piętą odgrywa
piłkę Romańczykowi, który wychodzi
na pozycję sam na sam z bramkarzem,
ale strzela tuż obok słupka. To wszystko w ciągu czterech minut, w doliczonym czasie, grając w dziesiątkę! Mógł
być remis, a nawet zwycięstwo. Skończyło się na honorowej bramce.
Na osłodę juniorzy rozgromili
Vielgovię 7:1, po podwójnych trafieniach Damiana Szuberta i Damiana Pokrywki oraz po jednym
Andrzeja Wojtali, Jarka Koniecznego i Ariana Demki.
(r)

Faworyt
nie zawiód³
RYBAK Trzebie¿ – SARMATA Dobra 0:4 (0:1)

W sobotniej kolejce rozgrywek o
mistrzostwo Klasy Okręgowej Sarmata
Dobra udał się na boisko najdalej położonego rywala – Rybaka Trzebież.
Gospodarzom, po ubiegłorocznym
spadku z V ligi, słabo się wiedzie w
tegorocznych rozgrywkach; Rybak
zajmuje przedostatnie (nie licząc Vinety) miejsce w tabeli. Z tego też powodu, znajdujący się w “czubie” tabeli
Sarmata był w tym meczu zdecydowanym faworytem. Faworyt nie zawiódł
i odniósł zdecydowane zwycięstwo
4:0 po bramkach zdobytych przez
Olechnowicza, Padzińskiego, K.Szkupa i Graczykowskiego. Rybak praktycznie przez cały mecz był rywalem
wyraźnie słabszym. Jedynie po stracie
bramki w 20 min. miejscowi zaatakowali śmielej bramkę Sarmaty i wypracowali dwie dogodne sytuacje, jednak
w zdobyciu bramek przeszkodził im
dobrze broniący w tym meczu bramkarz Sarmaty Marek Smoliński.

Oldboje

Rywale
nie dojechali
(RESKO) Rywale Oldbojów Mewy
Resko nie przyjechali na mecz oddając
wynik walkowerem. Tym samy Mewa zdobyła 3 pkt. i awansowała o 2 miejsca. Następny mecz Mewa zagra u siebie, w sobotę, 10 bm. z Sokołem Karlino.
(r)

Mimo, iż do zakończenia rozgrywek pozostały jeszcze do rozegrania
trzy mecze, i mimo, iż Sarmacie nie
udało się zająć pierwszego miejsca premiowanego awansem do V ligi, to obecny sezon przypadający w roku jubileuszowym 60-lecia klubu należy
uznać za udany. Sarmata zdobył obecnie 54 pkt., czyli o 2 więcej, niż w najlepszym dotychczas sezonie 2001/
2002 i ma szanse na poprawienie tego
dorobku w trzech ostatnich meczach.
Również w tym sezonie drużyna zanotowała najwyższe zwycięstwo w
historii występów w Klasie Okręgowej (13:0 z Iskrą Golczewo). Ten
wynik jest także istotny dla Światowida, który przegrał mecz, ale utrzymał przewagę punktową.
Niestety, gorzej spisali się, rewelacyjnie do tej pory grający juniorzy, którzy wiosną nie przegrali żadnego meczu.
Tym razem zaliczyli wpadkę przegrywając z młodymi Rybakami 5:1.
(r)

1. TERMEX/ZEFIR WYSZEWO
2. INA EKO-TRAS_IŃSKO
3. KONSORCJUM BIAŁOGARD
4. MISTRAL MIROSŁAWIEC
5. SOKÓŁ KARLINO
6. MEWA RESKO
7. STRAŻAK ŚWIESZYNO MANOWO
8. CZARNI CZARNE
9. LEGION DOBRZYCA
10. SCAL/KPPD WIERZCHOWO
11. WYBRZEŻE BIESIEKIERZ
12. WYBRZEŻE REWAL
13. OLIMP ZŁOCIENIEC

M
20
20
20
20
20
20
21
21
20
20
20
21
21

PKT
45
39
35
35
34
31
30
29
28
27
17
16
11

BR
83-42
49-41
45-25
53-36
35-31
35-28
56-45
51-51
49-48
50-50
35-65
32-74
18-55

Tabele i wyniki
Klasa okrêgowa
Piast Chociwel - Masovia Maszewo 4:1, Mewa Resko - Wicher Brojce
2:1, Rybak Trzebież - Sarmata Dobra
0:4, Promień Mosty - Dąbrovia Stara
Dąbrowa 0:0, Iskra Golczewo - Orkan
Suchań 2:1, Świt Szczecin - Vineta II
Wolin 3:0 W, Sparta Węgorzyno - Vielgovia Szczecin 1:3, Światowid Łobez
- KP Police II 0:2.
Tabele
1. Piast Chociwel
65
2. KP Police II
54
3. Sarmata Dobra
54
4. Świt Szczecin
53
5. Masovia Maszewo 47
6. Sparta Węgorzyno
45
7. Promień Mosty
43
8. Mewa Resko
42
9. Orkan Suchań
41
10. Vielgovia Szczecin 40
11. Wicher Brojce
35
12. Dąbrovia Stara Dąbrowa30
13. Światowid Łobez
29
14. Rybak Trzebież
25
15. Iskra Golczewo
7
16. Vineta II Wolin
6

69-20
71-28
61-26
72-35
60-43
38-29
60-43
50-48
40-27
48-38
47-55
29-34
38-51
49-77
32-136
13-87

V liga
Polonia Płoty - Sokół Pyrzyce 1:2,
Stal Szczecin - Mieszko Mieszkowice
4:0, Dąb Dębno - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 3:3, Radovia Radowo Małe Iskra Banie 3:2, Pomorzanin Nowogard - Korona Stuchowo 2:1, Sparta
Gryfice - Zorza Dobrzany 2:2, Fagus
Kołbacz - Vineta Wolin 0:5, Kłos Pełczyce - Kluczevia Stargard 3:2.
1. Sokół Pyrzyce
65
2. Stal Szczecin
53
3. Polonia Płoty
51
4. Kluczevia Stargard
48
5. Mieszko Mieszkowice 48
6. Hutnik EKO TRAS
44
7. Zorza Dobrzany
43
8. Kłos Pełczyce
38
9. Dąb Dębno
37
10. Vineta Wolin
35
11. Sparta Gryfice
33
12. Fagus Kołbacz
30
13. Pomorzanin Nowogard 27
14. Radovia Radowo Małe 25
15. Korona Stuchowo
21
16. Iskra Banie
16

78-24
59-32
52-37
66-40
51-32
41-31
43-46
41-39
48-31
39-46
35-44
35-51
38-67
40-62
36-65
31-86

GRANIE W PLANIE
Klasa okręgowa
Wszystkie najbliższe mecze odbędą
sie 10 czerwca o godzinie 16:00; Masovia
Maszewo - Światowid Łobez, KP Police
II - Sparta Węgorzyno, Vielgovia Szczecin - Świt Szczecin, Vineta II Wolin - Iskra
Golczewo Orkan Suchań - Promień Mosty, Dąbrovia Stara Dąbrowa – Rybak
Trzebież, Sarmata Dobra - Mewa Resko,
Wicher Brojce - Piast Chociwel.
V liga
Podobnie jak w przypadku klasy
okręgowej wszystkie mecze zaplanowane są na godzinę 16:00 - 10 czerwca;
Sokół Pyrzyce - Kłos Pełczyce, Kluczevia Stargard - Fagus Kołbacz, Vineta
Wolin - Sparta Gryfice, Zorza Dobrzany Pomorzanin Nowogard, Korona Stuchowo - Radovia Radowo Małe, Iskra Banie
- Dąb Dębno, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Stal Szczecin, Mieszko Mieszkowice - Polonia Płoty.
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QSpawanie wszystkiego z żeliwa i
aluminium - głowice, bloki, chłodnice w Łobzie. Tel. 607 553 912.
QBezstresowa szkoła jazdy z Koszalina organizuje kurs dla kierowców 6 czerwca godzina 17.00. Zespół szkół gimnazjalnych w Łobzie
ul. Kościuszki 17.

Dajesz og³oszenie do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
NIERUCHOMOŒCI

QPilnie sprzedam TV Toshiba 42” 100 Mhz, idealna jakość obrzu,
cena 3400 zł - możliwość negocjacji. Tel. 0500 183 817.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

QSprzedam domek wolnostojący
na wsi w dobrym stanie, z dużym
podwórkiem. Cena do uzgodnienia. Tel. 606 389 093, 665 554 833.

Q Sprzedam blachę ocynkowaną
falista z robórki, stan dobry, sztuk 42,
cena 15zł/szt., wymiar bl. 1x2mb.
Tel. 0803 097 983 do 21.00.

Q
QHydraulika siłowa - naprawa,
przewody hydrauliczne, pneumatyczn - Nowogard. Tel. 091
391 33 07, 0604 349 998.

Q Wynajmę halę usługowo-handlową w centrum Dobrej Nowogardzkiej, po remoncie, bardzo dobry standard. Tel. 607 171 619.

QSamotny kawaler zodiakalny rak,
37 lat, pozna kobietę w celu prawdziwej przyjaźni. Tel. 885 338 162.

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

QSprzedam dom wolnostojący w
Karwowie, 3 pokoje, chlewik gospodarczy, c.o., ogród 28 ar - drzewa owocowe, jezioro, las, kościół,
sklep i klub. Tel. 091 397 70 34.

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

QSprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.

US£UGI

QWynajmę halę 800 mkw. w centrum Łobza. 0607 553 912.
Q Usługi krawieckie: wszywanie
zamków, skracanie spodni. Ceny
konkurencyjne. Tel. 091 397 48 49.

MOTORYZACJA
Q Tanio sprzedam Opel Omega
1800cm3 – 1987, produkcji gaz,
stan tech. b. dobry, tel. 0663 816 469

Q Sprzedam samochód Ford
Mondeo - Turbodiesel, poj. 1,8,
moc 90 km. Rocznik 1997, niemieckie tablice, nowe opony zimowe i letnie, przegląd techniczny niemiecki ważny 1,5 roku,
nowe teleskopy. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 569 191.
QSprzedam skrzynię biegów Seicento/Cinqecento 900 cm. Stan
idealny (rok 1998). Cena 500 zł.
Tel. 605 547 879.
QOkazyjnie tanio sprzedam Mercedes ciężarowy skrzyniowy. Tel. 091
391 33 93 po godzinie 20.00.
Q Sprzedam Opel Omega 2.0.
Rok prod. 1992, instalacja gazowa, świeży przegląd, kolor wiśniowy met., wsp. kier., alu felgi,
relingi dach, hak, radio, c. zamek,
el. lust., welur, szyberdach, reg.
fotela góra-dół, ABS. Stan b. dobry. Cena 7500 - do uzgodnienia.
Tel. 502 028 914
Q Sprzedam Ford Sierra 1,6 rok
prod. 1989, przebieg 200 tys. km,
benzyna + gaz w kole, przegląd do
stycznia 2007; cena 2800 zł; tel. 600
93 82 95 lub 602 25 27 30.
QSprzedam Opel Omega 2.0
Kombi, rok 1993. Posiada alufelgi c. zamek elektr. szyby i lusterka,
radio Kenwood. Cena 5000 zł - do
uzgodnienia. Stan idealny. Tel.
091 39 763 64.
QTanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.

INNE

MIESZKANIA

QMieszkanie 3 pokojowe w Łabuniu Wlk. koło Reska 69 mkw. parter,
kuchnia z zabudową, niski czynsz sprzedam. Tel. 503 004 868.
Q Sprzedam górę domu dwurodzinnego w Łobzie, własność, bezczynszowe, 2 pokoje (57mkw.),
ogrzewanie gazowe. Cena 80 tys.
Tel. 501 787 117.
QWynajmę mieszkanie 3 pokojowe na I piętrze w centrum Łobza.
Tel. 0601 429 991.
QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.
Q Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe (79 mkw.), 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, taras, ciepła woda,
niski czynsz - podwyższony standard
- Łobez ul. Ogrodowa - kontakt 0602
407 541, 091 397 45 04.

QKupię 2-pokojowe mieszkanie w
Gryficach na osiedlu XXX-lecia, tel.
0665 385 992

QSprzedam ogródek działkowy w
centrum Łobza. Tel. 0601 429 991.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.
QSprzedam garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

QDo wynajęcia kawalerka od zaraz
w Drawsku Pom. - parter, ogród i
piwnica, nowocześnie urządzona,
pokoje nieumeblowane, blisko do
centrum. cena 300 zł miesięcznie +
300 zł kaucji. Tel. 501 241 338.
Q Sprzedam część budynku handlowego - 3 kondygnacje 197 mkw.
w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego. Tel 605 765 790.
QZiemia rolna pow. 3,13 - 6,55ha,
Kosobudy, klasa (III-V), tanio,
0609311340.

QSprzedam ziemię niedaleko Rewala (1,5km od plaży) przy drodze
głównej z kierunku Gryfic, 0,40ha
15zł 1mkw. W sezonie letnim widok
na kursującą z Pogorzelcy do Trzęsacza
ciuchcię
Retro
tel.
889 262 951.
QSprzedam działkę budowlaną w
Trzebiatowie 8100 mkw. Tel. 091
384 33 49.

QTanio sprzedam rożen węglowy.
Tel. 091 384 33 49.
Q Króliki Nowozelandzkie sprzedam. Tel. 603 285 438.

Firma KSM Trading
Gie³da Maszyn w Nowogardzie

ZATRUDNI
Przedstawicieli
handlowych Kat B i T
tel. 091 39 26 943, 091 39 27 113
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By³em w Krakowie

Pielgrzymka na spotkanie z Benedyktem XVI

W sobotę 27 maja wybrałem się
pociągiem do Krakowa, na spotkanie z przebywającym tam w tym
czasie Ojcem Świętym Benedyktem
XVI. Wyjechałem wcześnie rano. Na
ulicach wszędzie pusto i cicho i tylko minęło mnie kilka samochodów
dostawczych zaopatrujących łobeskie sklepy. Na stacji kilka osób
wsiadło do pociągu. W Stargardzie
Szczecińskim do pociągu jadącego
do Przemyśla przez Kraków też
wsiadło niewielu pasażerów. Ja rozglądałem się, czy jadą grupy do Krakowa, ale nie było takich. Pociąg miał
długi skład i pasażerów jechało mało.
Od Stargardu do Rawicza jechała
jedna osoba, później dosiadły dwie
osoby, a od Wrocławia byłem w
przedziale sam. W okolicy Opola
wsiadła para młodych oraz młoda
osoba, przypuszczam, że studentka. Wkrótce nawiązano rozmowę. Z
rozmowy dowiedziałem się, że małżonkowie wywodzą się z krakowskiego Kazimierza, ale obecnie
mieszkają w Hamburgu. Okazało
się, iż wszyscy w przedziale jadą na
spotkanie z papieżem. Tak się dobrze złożyło, bo małżonkowie mieli
karty wstępu na Błonia. My we
dwoje kart nie mieliśmy, ale małżonkowie mieli nadmiar i je nam sprezentowali.
Na dworcu w Krakowie z pociągu wysiadło bardzo dużo młodzieży, bo wielu dosiadło na poszczególnych stacjach na Śląsku. Od dworca
głównego dojście utrudnione. Dużo
ludzi szło chodnikami i jezdnią.

Wszelki ruch pojazdów, a także tramwajów i autobusów miejskich został
wstrzymany. Od czasu do czasu przejechały pojazdy policyjne lub strażackie oraz karetki pogotowia i uprzywilejowane samochody dostawcze. Same
Błonia mają przybliżony kształt trójkąta i najdłuższy bok liczy prawie 1500
metrów. Wzdłuż alei F.Focha znajdowały się placówki handlowe. Samych tylko
stoisk pocztowych było co najmniej 5.
Szereg z nich oferowało małe krzesełka o
konstrukcji drewnianej lub metalowej,
były stoiska z książkami i rozmaitymi
pamiątkami. Nabyć można było chorągiewki, małe papierowe kosztowały złotówkę, a plastikowe odznaki przedstawiające papieża ze stosownym napisem
- 2 złote. Dużo stoisk oferowało żywność oraz napoje. Z boku ustawiono kilka dużych namiotów spełniających rolę
szpitala polowego.
W sobotę odbyło się spotkanie Ojca
Świętego z młodzieżą, od strony ulicy
Piastowskiej, a następnego dnia, w niedzielę, Msza święta odprawiana była w
części centralnej Błoni. Po spotkaniu
trwały jeszcze długo modlitwy i śpiewy. W bardzo szybkim tempie plac
zamienił się w obozowisko. Zamieniono jego funkcję i oczom ukazały się niezliczone ilości namiotów. Wieczorem
po zakończeniu spotkania z trudem
okrężną drogą dotarłem do mieszkania
swojego znajomego, turysty Antoniego
Kruczka, u którego przenocowałem.
Poznałem go we wrześniu, chyba
1964 roku, na rajdzie turystycznym, na
trasie siedmiodniowej z Krakowa do
Zakopanego, na której pełnił funkcję

kierownika. Nasza znajomość przetrwała przez wiele lat. Będąc u kolegi
miałem możliwość obejrzenia w telewizji powtórek z pobytu papieża w poprzednich dniach, to jest od przyjazdu
do Polski 25 maja.
Następnego dnia wstałem wcześnie
i wyszedłem, aby dojść na Błonia na
Mszę. Okazało się jednak niemożliwe
dojść najkrótszą trasą, bo wszędzie, na
wszystkich uliczkach, pełno ludzi i
obsługa kierowała na dodatkowe wejścia z drugiej strony Błoni. Czym bliżej
celu, tym więcej szło osób. Szli chodnikami i całą szerokością jezdni. Na plac
dostałem się od strony ulicy Piastowskiej. Dzięki temu, że dołączyłem się do
napotkanej rodziny zamieszkującej w
Krakowie, to doszedłem rozmaitymi
przejściami pomiędzy zabudowaniami.
Na obszernym terenie znajdowało się
już wiele ludzi i ciągle przybywało.
Grupy zorganizowane miały transparenty, z których wyczytać można było,
z jakiej miejscowości pochodzą. W zasięgu wzroku wyczytałem nazwy małych i większych miejscowości ze
wszystkich regionów kraju. Widziałem
transparent niemiecki, a liczna grupa
osób miała chorągiewki ukraińskie, a na
jednym widniał napis w języku ukraińskim grupy ze Lwowa. Podczas Mszy
stałem daleko od ołtarza, ale blisko telebimu i dobrze widziałem, co się przy
nim dzieje. Wyliczyłem, że na Błoniach
znajdowało się 30 sektorów oraz 6 telebimów.
Po zakończeniu Mszy świętej odczekałem około godziny, by tłum się
zmniejszył. Ja udałem się nie w kierun-

ku dworca kolejowego, ale w kierunku Wisły, na jedną z ulic, gdzie kursowały tramwaje. Dojechałem do
stacji Kraków Płaszów. Tu okazało
się, że na peronach i przed budynkiem pełno ludzi. Z tej stacji odjeżdżały specjalne pociągi zamawiane przez diecezje. Podczas pobytu
odjechały dodatkowe pociągi do
Łodzi, Skarżyska Kamiennej i Lublina. Do Rybnika specjalny pociąg
czekał na pasażerów na stacji Kraków Mydlniki. Wykupiłem bilet do
Bochni z myślą, aby tutaj wsiąść do
pociągu jadącego z Przemyśla do
Szczecina. W Bochni było już pod
wieczór. Przeszedłem przez miasto.
Akurat ludzie wychodzili z kościoła.
Skorzystałem, że był jeszcze otwarty, a w kaplicy znajdowało się kilka
osób modlących się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Bocheńskiej – koronowany w 1934 roku
przez biskupa tarnowskiego. Przy
okazji mogłem zobaczyć przemarsz
młodzieżowej orkiestry i przez krótki czas posłuchać muzyki w jej wykonaniu na Rynku. Kiedy wróciłem
na dworzec okazało się, że tu znajduje się grupa młodzieży z czterema
wychowawcami. Było aż 40 osób.
Pochodzili ze Słońska koło Kostrzynia Odrzańskiego. Oni także postanowili podjechać jedną stację i mieć
zapewnione miejsce siedzące w wagonie. Jechali do Krzyża i tu mieli
przesiadkę na pociąg do Gorzowa. W
Płaszowie wysiedli z przedziału pasażerowie, a przybyła młodzież z
Poznania.
Zbigniew Harbuz

Akcja Serek w gimnazjum

Nauka szacunku dla żywności
(ŁOBEZ) W środę, 24 marca w
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Łobzie odbyła się “Akcja Serek”.
Wśród gimnazjalistów rozdawano
serki topione sponsorowane przez
Unie Europejską (serki zostały wyprodukowane w Polsce przez Agencję
Rynku Rolnego, a Unia dała fundusze).
W całej szkole na tablicach ogłoszeniowych pojawiły się hasła mające na celu
uzmysłowienie tego, jak ważny jest szacunek dla żywności, np.: “co 3,6 sekundy umiera jedno dziecko” wsparte zdjęciami. Na trzeciej lekcji po klasach chodziły uczennice z tacami pełnymi serków. Na przerwie, po lekcji, na stoiskach
pod transparentem z napisem “Akcja
Serek”, zrobionym przeze mnie (moich

rodziców) rozdawano wśród uczniów
serki oraz zorganizowano degustację
różnych potraw z serkami w “roli głównej”, m.in. zupa z serków oraz pięknie
przyozdobione kanapki, przy których
były widniały przepisy (wykonanie
przepisów i potraw: Aneta Nachman,
Ewa Olejnik i Daria Musielewicz).
Każdy mógł spróbować po raz kolejny, ale warunek był jeden: “jeśli nie
zjesz - nie bierz”. W myśl całej akcji
zależało nam na tym, aby uczniowie nie
wyrzucali serków, ani co gorsza, co
“celniejsi” bohaterowie nie zaczęli rzucać do innych “ruchomych celów”. Na
szczęście tylko jeden uczeń nie umiał się
zachować, ale można było się wyżyć na
tarczy, w którą rzucano normalnymi
lotkami (zorganizowane przez Krzysztofa Klukowskiego i Alicję Jesionek).
Oczywiście były również inne dyscypliny np. siłowanie na rękę (Siłacz) dla
chłopaków (pomysł i wykonanie mój z
pomocą Kamila Bielawskiego) oraz
quiz, w którym zadawane były pytania
na temat żywności (wykonane prze
Alicję Bobko, Martę Frączek i Basię
Macińską). Oczywiście we wszystkich dyscyplinach do wygrania były...
zgadliście - serki. Akcja cieszyła się

wielkim powodzeniem szczególnie
konkurs Siłacz, w którym najmocniejszy okazał się Paweł Matuszczyk.
Rozdano ponad 699 serków (jeden
znaleziono w śmietniku, i tylko jeden!!!). Całą imprezę zorganizowała
klasa IIa pod przewodnictwem pani

Wandy Dawlud oraz trzy dziewczyny
z innych klas: Magda Rutkowska,
Magda Karpińska oraz Monika Papina.
Akcja odbyła się pod patronatem PCK
z inicjatywy pani Elżbiety Kobiałki.
Tekst: Grzegorz Czaprowski,
zdjęcia: Klaudia Miłek.

RAJD ROWEROWY
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Na trasach powiatu ³obeskiego

ZWIEDZAJ¥C WIEJSKIE KOŒCIO£Y
W niedzielę, 4 czerwca br. o godzinie 10.00, grupa rowerzystów z Łobeskiego Centrum Turystyki ruszyła na
kolejną wyprawę. Tradycyjnie zjawili
się stali amatorzy turystyki rowerowej.
Wyjechaliśmy z Łobza w kierunku Unimia i Dobieszewa. Dalej jechaliśmy
przez Konie – Siedlice – Sielsko –
Chwarstno - Trzebawie – Cieszyno
– Winniki – Runowo – Kraśnik - Kąkolewice - Łobez. Z drogi podziwialiśmy szerokie panoramy na
poszczególne wioski. Przy pagórkowatym terenie wznosimy
się w górę, gdzie na horyzoncie
ciągną się wzniesienia Pojezierza Ińskiego z Głowaczem.
Pogoda była odpowiednia.
Słoneczko pokazało się koło
południa, kiedy docieraliśmy nad jez. Woświn w Cieszynie Łobeskim, gdzie
przewidziane było pieczenie kiełbasek na ognisku.
Nie ma nic lepszego po wyczerpującej jeździe na rowerze. Dzięki gościnności
państwa
Kwiatkowskich mogliśmy rozpalić ognisko na terenie
ich Ośrodka Wczasowego “Woświn”, za
co serdecznie im
dziękuję w imieniu
turystów. Z Cieszyna udaliśmy się w kierunku Winnik i Runowa. Na trasie niewątpliwie było co podziwiać. Na 60 kilometrach trasy widzieliśmy aż 9 kościołów (opis poniżej).
Z turystycznym pozdrowieniem
Elżbieta Wiśniewska
Najciekawsze zaszego powiatu.
Unimie
–
przed wsią po
obu stronach
drogi zabudowania po byłej
fermie kur i tuczarni.
Na
wzniesieniu
we wsi stał
do niedawna
ko-

kątki na-

ściół ryglowy z XVIII w.
Dobieszewo – w centrum wsi na
niewielkim wzniesieniu, wśród
kasztanowców dominuje kościół
murowany, zbudowany na planie
prostokąta,
którego
ściany
wzmocnione są przyporami, a
przykryty jest bardzo stromym
dachem. Otoczony kamiennym
murem.
Konie – niewielkie osiedle obrośnięte kasztanowcami. W głębi
zarastające jezioro. Niesamowite wrażenie robią rosnące w wodzie drzewa.
Siedlice – Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowany został w XVIII w. Jest to
budowla salowa, na planie prostokąta z prezbiterium zamkniętym pięciobocznie. Wieża jest częściowa włączona w
korpus, dwukondygnacyjna, przykryta barokowym
hełmem
zwień-

czonym sterczyną z kulą i krzyżem.
Ołtarz w formie tryptyku przedstawia
matkę Bożą z Dzieciątkiem w części
centralnej i figurami po bokach. Za ołtarzem w oknach witraże z postaciami św.
Piotra i Pawła. Ambona z XIX w. ma
kształt kielicha. Przy ścianie szczytowej i częściowo przy bocznych drewnianą emporę wsparto na 4 słupach.
Sylwetka kościoła ładnie wyróżnia się
od otoczenia, ponieważ belki pomalowane są na czarno, a pola na biało. Na
cmentarzu przykościelnym dęby.
Sielsko – wieś z piękną aleją lipową.
Kościół św. Jana Chrzciciela zbudowany na planie prostokąta, z kamieni narzutowych w końcu XVI w. W XVIII w.
dobudowano ryglową wieżę, zakończoną barokowym hełmem. Wewnątrz
zabytkowa ambona, z zamalowanym napisem “Renovatum”
1560, 1845, 1929. Przed kościołem stoi dzwonnica
szkieletowa z dwoma
dzwonami: z XVI w. i z
1923r. Park naturalistyczny z XIX w. o
pow. 5,5 ha ze starodrzewem (m. in. dęby o
obwodzie do 404 cm, dwie
aleje grabowe). We wsi rośnie kilka ładnych drzew,
m.in. topola czarna o obw.
400 cm, lipy.
Chwarstno – wieś położona na niewielkim

wzniesieniu. Kościół Wniebowzięcia
NMP stoi na wysokiej skarpie (10,5),
pochodzi z XVI w. zbudowany został
na planie prostokąta z kamieni narzutowych i dostawiono szkieletową (oszalowaną deskami) wieżę.
Cieszyno - wieś położona jest po
wschodniej stronie jez. Woświn, przy
linii kolejowej Stargard Szcz.. – Gdynia,
1 km na północ od głównej drogi. W centrum wsi położony jest kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, o konstrukcji ryglowej, zbudowany w 1740
r., na planie prostokąta z pięciobocznie
zamkniętym prezbiterium. Wieżę
zwieńczono ośmiobocznym hełmem.
Obok cmentarz ze starymi nagrobkami.
Park naturalistyczny o pow. 14 ha,
gdzie rosną stare drzewa, w tym pomniki przyrody: dęby szypułkowe o obw.
400-500 cm, świerki, buki zwyczajne o
obw. do 360 cm. Bogactwem wsi jest jezioro Woświn położone na pograniczu
moreny dennej i czołowej, ma powierzchnię 831 ha, maksymalna głębokość 28 m, długość 9,5 km, szerokość
linii brzegowej 26 km. Od strony zachodniej otaczają je wysokie brzegi,
częściowo porośnięte lasem sosnowobukowym, zaś od wschodniej łagodne,
częściowo zabagnione. Jest siedliskiem ptaków wodnych i błotnych.
Bogate w ryby, najczęściej spotykane
to: leszcz, sielawa, płoć, szczupak,
okoń, węgorz. W
okolicy dominuje wzgórze
Belweder i
Plebanka.

Runowo – ciekawym obiektem
jest tu kościół św. Tomasza Apostoła,
późnogotycki zbudowany z kamienia
(XV w.), i neogotycka wieża ceglana z
1882 r. W szczycie wschodnim sześć
ostrołukowych blend. Wyposażenie
renesansowe z XVII w. (chrzcielnica z
1604 r, stalle i ambona z 1605 r.) ołtarz
z pocz. XVIII w. oraz 2 lichtarze z
XVI w. Na zapleckach w płycinach
stalli 4 herby, w tym herb rodu von
Rohde. W oknach umieszczono witraże z herbami z końca XIX w. i współczesne. Na cmentarzu przykościelnym stoi pomnik z głazów poświęcony poległym mieszkańcom wsi w czasie I wojny światowej z figurką Matki
Boskiej . Na południe od kościoła
położony jest park krajobrazowy ze
starodrzewem, gdzie rosną m.in. dęby
o obw. do 510 cm.
Kraśnik – otoczony niewielkim
murem Kościół Matki Bożej Gromnicznej. Budowla ceglana pochodzi z
XIX w., ściany wzmocnione są szkarpami, okna ostrołukowe. Od zachodu
wystaje niewielka wieżyczka z dwoma otworami na dzwony. Park naturalistyczny z XIX w. o pow. 6,5 ha, prowadzi na niego aleja lipowa o obw.
drzew do 360 cm.
Kąkolewice – pałac klasyczny z
przełomu XVIII i XIX w. Za pałacem
park naturalistyczny z XVIII w. Przy
szosie głaz narzutowy. Kościół św.
Józefa położony na wzniesieniu, ryglowy zbudowany został w 1732 r.,
od strony wschodniej zamknięty 5boczną

Winniki – Kościół znajduje się na
wysokiej skarpie, neogotycki, pw. św.
Karola Boromeuszka zbudowany został z cegły w 1860 r. Ma prezbiterium
zamknięte pięciobocznie, czworokątną wieżę przechodzącą w ośmioboczny ostrosłup. Wokół kościoła
ozdobny frez. W oknach absydy, witraże przedstawiające św. Boromeuszka, Chrystusa i św. Małgorzatę Marię
Alacogue, wykonane przez Bernarda
Ratajskiego ze Szczecina w 1983 r.

apsydą. Barokowy ołtarz jest bogato
zdobiony spiralnymi kolumienkami i
snycerską dekoracją o motywach roślinnych, drewniany chór muzyczny
wsparto na 4 kolumnach z ozdobnymi
kapitelami. Na cmentarzu przykościelnym stoi szkieletowa dzwonnica
metalowa z dzwonem z 1838 r.
I tak dobiega końca nasza dzisiejsza
wyprawa, do zobaczenia na następnym
rajdzie.
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NAPROMILOWANI

ZAMEK I W£AMYWACZ
ZAMKNIÊCI
(KOMOROWO) W okresie od
grudnia 2005 do stycznia 2006 r. w
Komorowie, Adrian Ł., lat 17 (zam. K.,
pow. łobeski), usiłował dokonać kradzieżyzwłamaniemdosamochoduVW
Golf, poprzez wyłamanie wkładek zamków w drzwiach. Zamierzonego celu
nie osiągnął z uwagi na niepokonanie
zamków. Sprawca został zatrzymany i
doprowadzony do KPP w Łobzie.

OKRADLI GARA¯
(SIEDLICE) W nocy z 25 na 26
maja br. w godz. 12.00 - 9.00 w Siedlicach gm. Radowo Małe nieznany
sprawca, z otwartego garażu zabrał w
celu przywłaszczenia ciągnik do cięcia trawy, pilarkę do cięcia drewna
marki Husqwarna typ 357 oraz kosz
wiklinowy ze słodyczami o łącznej
wartości 5.100 zł, na szkodę Henryka
K. (zam. S. gm. Radowo Małe).

LIS BEZ PR¥DU
(ZAGÓRZYCE) 25.05.br. w godzinach 9.00 - 22.00 w rejonie Zagórzyc (gm. Łobez) nieznany sprawca
dokonał kradzieży 2 szt. elektryzatorów o łącznej wartości 520 zł, na szkodę Koła Łowieckiego LIS w Łobzie.
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ZDERZENIE
(ŁOBEZ) 26.05.br. około godziny 12.05, kierująca samochodem osobowym Fiat Punto Anna F.
(zam. R., pow. Łobeski) jadąc ul.
Niepodległości w Łobzie, w trakcie
wykonywania manewru skrętu w
ul. Wybickiego wymusiła pierwszeństwo przejazdu dla prawidłowo jadącego ul. Niepodległości
samochodu osobowego Citroen
BX, kierowanego przez Henryka
G., mieszkańca Łobza, w wyniku
czego doszło do zderzenia i uszkodzenia pojazdów.

Z£ODZIEJ POCI¥GN¥£
GÓRALA
(MIŁOGOSZCZ) W nocy z 25
na 26.05.br. w godz.19.30 - 11.00 w
Miłogoszczy, gm. Resko, nieznany sprawca dokonał kradzieży z
klatki schodowej roweru górskiego Media Ekspert wartości 300 zł,
na szkodę Dariusza B. z tej miejscowości.

NAWET KRZEWY
MO¯NA UKRAŒÆ
(WĘGORZYNO) W okresie od
24 do 26.05.br. przy ulicy Drawskiej
w Węgorzynie Marek C. (zam.W. gm
Węgorzyno) dokonał kradzieży 11
szt. krzewów ozdobnych łącznej
wartości 230 zł na szkodę Stanisławy
M. z Węgorzyna.

POZBAWI£
TRANSPORTU
(WĘGORZYNO) W okresie od
20.05.br. do 25.05.br. w Węgorzynie, z terenu magazynów zbożowych, nieustalony sprawca, po
uprzednim demontażu dokonał kradzieży silników elektrycznych z
urządzeń służących do transportu
zboża w ilości 4 szt. o mocy 1,5 KW
i 1 szt. o mocy 5-7 KW, o łącznej
wartości około 2000 zł, na szkodę
Ireneusza J. z Węgorzyna.

WYMUSZENIE
(ŁOBEZ) 29 maja br. około
godz. 7:30 w Łobzie na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Pl. 3 Marca
Dariusz B kierujący samochodem
Peugeot 309 wymusił pierwszeństwo przejazdu na Marcinie B kierującym samochodem Audi A-6.
Uszkodzeniu uległy pojazdy.

WYNIÓS£ SILNIK
ZE STODO£Y
(NIEGRZEBIA)29 maja br. w
miejscowości Niegrzebia z otwartej stodoły nieznany sprawca dokonał kradzieży silnika elektrycznego o mocy 5 KW. Straty w kwocie 500 zł na szkodę Bolesława M.

CHWILA NIEUWAGI
(ŁOBEZ) 30 maja br około
godz. 18:00 w Łobzie przy ul. Rapackiego nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę Mieczysława
S. z otwartego mieszkania dokonał
kradzieży portfela z zawartością
pieniędzy w kwocie 1100 zł, prawa
jazdy, dowodu rejestracyjnego
samochodu Daewoo Nexia i dowodu rejestracyjnego przyczepki samochodowej.

KIEPSKI
MANEWR
(ŁOBEZ) 31 maja br. o godz.
12:10 w Łobzie na parkingu przy ul.
Wybickiego, kierująca sam. osobowym Fiat Uno Lucyna K. wykonując manewr cofania uderzyła w
prawidłowo jadący sam. marki Toyota Yaris, którym kierował Marcin
K. Uszkodzeniu uległy pojazdy.

(RADOWO MAŁE) 30
maja br. około godziny 15.45
na drodze Radowo Małe – Pogorzelica kierująca samochodem marki Fiat 126p o Kamila
P. znajdując się w stanie nietrzeźwości straciła panowanie
nad pojazdem, zjeżdżając na
pobocze , w następstwie czego
samochód dachował. Osób
rannych nie było.
(CIESZYN ŁOBESKI) 1
czerwca br. o godz.17:28 w
Cieszynie Łobeskim Robert C.
kierował samochodem Seat,
znajdując się w stanie nietrzeźwości, 0,8 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(RUNOWO) 30 maja br. o
godz. 21:00 na drodze publicznej w Runowie Lech M kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości wyrażonym wynikiem 2 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu.

OKRADZIONY
W PRACY
(ŁOBEZ) 26 maja br. około
godz. 17.00 w Łobzie przy ul. Szosa
Świdwińska, z pomieszczenia szatni pracowniczej mieszczącego się
w budynku Cegielni nieustalony
sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Siemens
MC 60 o wartości 150 złotych na
szkodę Krzysztofa G.

KRADZIE¯
D£UGOTERMINOWA
(STARA DOBRZYCA) W
okresie od 06.01.2006 roku do dnia
31.05.2006 roku w Starej Dobrzycy,
Sabina K. poprzez nielegalne podłączenie się do słupa energetycznego dokonała kradzieży energii
elektrycznej, działając na szkodę
Zakładu Energetycznego w Gryficach.

RYZYKANT
(GINAWA) 1 czerwca br. w
godz. 1.00-6.00 w Ginawie gm. Węgorzyno nieznany sprawca z czynnej linii energetycznej dokonał
wycięcia i kradzieży 800 m przewodu aluminiowego, działając w ten
sposób na szkodę “ENEA”- Rejon
Energetyczny w Gryficach.

ŒLADOWY
NARKOMAN
(RESKO) 1 czerwca br. o godz.
13.10 w Resku na ul. Rynek nieletni
Krzysztof K. zam. R. posiadał śladowe ilości środka odurzającego w
postaci marihuany.
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HUMOR
TYGODNIA

W obiektywie tygodnika: SP w Starogardzie; po³¹czyli historiê
z nowoczesnoœci¹ czyli komputery w otoczeniu eksponatów

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 21 brzmiało:
„Żarówka ma knot wolframowy”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Justyna Kołodziejczyk (Łobez), Bohdan Kędzierski (Łobez), Antinina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz
(Łobez), Grażyna Maćkowaiak (Łobez), Zofia Janicka (Łobez), Joanna Michniewicz (Łobez).
Nagrodę wylosował
pan Bohdan Kędzierski z Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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