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W zwi¹zku z wypowiedzi¹ p. Joanny Senyszyn podczas „parady równoœci” (sobota, 10 czerwca 2006),
¿e ta parada „zmieni oblicze ziemi – tej ziemi”, przypominamy sylwetkê wiceprzewodniczacej SLD...

Vademecum bajzelmamy
Stanisław Michalkiewicz
„Nachalne są te k...y i zuchwałe” –
zauważył w “Przygodach dobrego wojaka Szwejka” pewien żołnierz, kiedy
pogłaskała go po twarzy patriotycznie
nastrojona dama. Ten literacki przykład
pokazuje, jak łatwo o nieporozumienie
w międzyludzkich kontaktach bezpośrednich, więc cóż dopiero, kiedy kontakt następuje za pośrednictwem literatury? “I panowie chorują, czemuż lwy
nie mogą?” Czyż nie to właśnie mogła
dopuścić sobie do głowy pani Joanna
Senyszyn, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Kariery
literackie robione są na dwa sposoby;
normalny i przyspieszony. Karierę
przyspieszoną przedstawił w telegraficznym skrócie Janusz Szpotański w
poemacie “Bania w Paryżu”: “przez
łóżek sto przechodzi szparko, stając się
damą i pisarką”. Pani Joanna Senyszyn
przystępując do pisania “Leksykonu
naszych czasów” damą już była, więc
potrzebowała już tylko chociaż raz
przelecieć się na Pegazie. Jej książka ma
wyjść w czerwcu, ale już teraz wiadomo, że obejmuje “felietony” pani wiceprzewodniczącej (“otruł gościa kotletem, nazwał to kabaretem”) oraz pełne
treści sentencje i perły jej dowcipu. Nie

jest wykluczone, że ze względu na to
bogactwo treści, “Leksykon” będzie
mógł stanąć wśród pomników literatury polskiej, w jednym szeregu z “Nowymi Atenami, czyli Akademią wszelkiey sciencyi pełną” księdza Benedykta Chmielowskiego i poezjami księdza
Józefa Baki (“Jaśniejecie na świeczniku
/ Gaśnie słońce w swym promyku /
Pomrzecie, zgaśniecie / Jak śmiecie na
świecie” – J. Baka “Panom uwaga”).
Pokazuje to, że Opatrzność jednakowo
rozsypuje perły talentu między wierzących i niewierzących.
Ale obok tych podobieństw są
oczywiście i różnice. Jak przystało na
wiceprzewodniczącą spadkobierczyni
partii bolszewickiej, twórczość pani
Senyszyn jest zaangażowana. W odróżnieniu jednak od swoich literackich
poprzedników, pani Senyszyn ostrze
swojej dowcipy wystawia albo w stronę politycznych przeciwników, albo
wrogów ideowych. Nie stroni przy
tym od maniery bakalarskiej i na poczekaniu konstruuje różne nieubłagane
prawa i definicje. Na przykład orgazm
definiuje jako “stan moherowych beretów w czasie słuchania ojca Rydzyka”.
Niektórzy początkujący recenzenci
określają w związku z tym panią Joannę mianem “skandalistki”. Rzeczywiście trzeba przyznać, że autorka “Leksykonu” bardzo stara się stworzyć takie wrażenie, również w sferze pozaliterackiej. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ją na sejmowej mównicy, sądziłem, że jest to najbardziej elokwentna,
tzn. wyszczekana reprezentantka pro-

fsojuza pracownic agencji towarzyskich, lobbująca na rzecz dodatku za
wysługę lat, czy czegoś w tym rodzaju.
Okazało się jednak, że to posłanka,
tylko bardzo wyzwolona. Takie przynajmniej sprawiała wrażenie. Jednak,
jak wspomniałem, pozory mylą. Kiedy
nieco później, przy okazji programu
telewizyjnego, miałem okazję bezpośredniej rozmowy z panią prof. Senyszyn, odniosłem wrażenie, że mimo
assez zaawansowanego wieku, nadal
myśli ona, że u człowieka narządy
płciowe znajdują się pod brodą! Nie jest
zatem wykluczone, że i o orgazmie
mogła tylko słyszeć od kogoś, iż “rzadkość to wielka i obrosła mitem”, a swoją
w tym zakresie ignorancję maskuje
pozorami dowcipu. Czyżby również
całe to skandalizowanie, te wszystkie
kreacje, to stylizowanie się na bajzelmamę, to była tylko poza, rozpaczliwe
wołanie o trochę wibracji przed zbliżającym się nieubłaganie wyłączeniem
prądu? Na tym świecie pełnym złości
wszystko jest możliwe, a więc i to, że
pani Senyszyn, to nie żadna “skandalistka”, że “naiwne to i niewinne” kobieciątko tak tylko dokazuje, starając się
dotrzymać w kroku modzie. Niektórzy
okazują w takich przypadkach wyrozumiałość i litość, ale inni – przeciwnie:
“I ty za młodu niedorżnięta megiero, co
masz taki tupet, że szczujesz na mnie
swe szczenięta...” – pisał Julian Tuwim.

zonans. Na razie, w ramach zaprawy,
fragmentami dzieła faszeruje partyjnych kolegów z SLD. Takie demoralizowanie pana przewodniczącego Olejniczaka, czy pana sekretarza Napieralskiego podczas wymiany pieluch musi
być dla starszej pani perwersyjnie ekscytujące, ale obawiam się, że i w tym
przypadku wszystko może kończyć
się zawodem i rozczarowaniem. “Kadeci siedzą, dłubią w nosie, ziewają, z
dzikiej nudy puchną, czują się prawie
jak w areszcie, z rozpaczą myślą: kiedyż wreszcie przestanie bździć to stare
próchno!” Czyżby w tej smutnej sytuacji “Leksykon” miał być takim wyładowaniem zastępczym, rodzajem masturbacji ufundowanym na nadziei, że
epistola non erubescit? Wykluczyć się
tego nie da, bo jeśli chodzi o względy
literackie, to można odnieść wrażenie,
iż to nie autorka przeleciała się na Pegazie, tylko odwrotnie.

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org

Bo też pani prof. Senyszyn ma nadzieję, że jej “Leksykon” stanie się
wielkim wydarzeniem w życiu literackim, że wywoła szalony społeczny re-

Otwarcie gimnazjum w Resku foto galeria
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S¹ pieni¹dze na stypendia
UWAGA UCZNIOWIE LO i LP w
Resku i w Łobzie pochodzący z rodzin byłych pracowników PGR, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przy-

Rekordzista
w „maluchu”
(WĘGORZYNO – RUNOWO) 1 lipca br. o godz. 23:10 na
drodze Węgorzyno - Runowo
Wieś Andrzej M. lat 41 będąc w
stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 3,10 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował samochodem Fiat 126. W pewnym
momencie zjechał na prawe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo.
W wyniku wypadku obrażeń ciała
w postaci ran ciętych twarzy odniósł pasażer Roman R.
(r)

znano stypendium ANR i do 22 maja
2006 r. złożyli wnioski w swoich
szkołach
Uprzejmie informuję, że od 5 lipca
2006 r. kasy Zespołu Szkół im. T.
Kościuszki w Łobzie i Zespołu Szkół
w Resku w godzinach 9.00 – 15.00
wypłacać będą stypendia Agencji
Nieruchomości Rolnej zgodnie z

uchwałą Nr 36/2006 Rady Ministrów
z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR na lata 2006 – 2008
(rodzice uczniów niepełnoletnich
odbierają stypendium osobiście).
Starosta Łobeski

Na pocz¹tek mecz na telebimie, póŸniej koncerty

10 w nowej aran¿acji
(ŁOBEZ) Wczoraj, tuż przed zamknięciem wydania, dowiedzieliśmy się, że podwoje otwiera klub „Dziesiątka” przy ul. Browarnej.
Przez miesiąc był nieczynny. Nowi właściciele na nowo zaaranżowali wystrój wnętrza i zapraszają miłośników dobrej muzyki,
piwa, a na początek... niespodzianka dla kibiców, którzy będą
mieli okazję obejrzeć mecz Mistrzostw Świata na telebimie.
Otwarcie w sobotę o godz. 19.00.
(r)

Jest nowy
„Administrator”
pieniêdzy nie odda szef ZDP
(ŁOBEZ) W marcu br. Komisja
Rewizyjna zajęła się działalnością
firmy „Administrator”, zarządzającej mieniem komunalnym. Postawione przez komisję wnioski przyczyniły się do zerwania przez gminę umowy z firmą.
Komisja wnioskowała między innymi o zwrócenie pieniędzy do kasy
gminy za okres pierwszych dwóch
miesięcy obowiązywania umowy. W
okresie tym „Administrator” działał
nie posiadając dokumentacji i według rewizorów nie miał podstaw do
pobierania pieniędzy.
Burmistrz zasięgnął opinii
radcy prawnego. W myśl tej opinii wniosek komisji rewizyjnej
jest nieuzasadniony, gdyż mimo
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braku dokumentacji firma wywiązywała się z umowy.
Zwrotu pieniędzy nie będzie. (gp)

Zgubiłeś - zgłoś się
Jeżeli coś zgubisz lub znajdziesz
zgłoś się do Biura Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Powiatowym
Zarządzie Dróg przy ul. Niepodległości 35 w Łobzie. Przypominamy, że
coś nawet na pozór bez wartości dla
nas – dla kogoś może mieć duże znaczenie. Okres wakacji sprzyja gubieniu różnych rzeczy. Dlatego oczekujemy – jeżeli coś znajdziesz – przynieś
do naszego biura. Szczególną uwagę
chcę zwrócić na klucze.
Starostwo Powiatowe w Łobzie,
Biuro Rzeczy Znalezionych
Małgorzata Bargiel.

Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
zatrudni ratowników wodnych
na plażach w Węgorzynie oraz Cieszynie,
w miesiącach lipiec oraz sierpień 2006.
Podanie powinno zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie
kursu ratownika WOPR
- określenie terminu zatrudnienia
- określenie miejsca zatrudnienia
- kontakt telefoniczny.
Termin składania podań do 10.07.2006 r.
Podania należy adresować na: Urząd Miejski w Węgorzynie, ul.
Rynek 1, 73-155 Węgorzyno. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod tel. 091 397 12 51, lub w pokoju nr 29 w UM.

(POWIAT) Po tym, jak starostwo w Łobzie ogłosiło konkurs
na stanowisko dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych, formalne wymogi uprawniające do ubiegania
się o to stanowisko spełniło
dwóch kandydatów. Byli nimi Marian Kozioryński z Łobza i Krzysztof Wasicionek ze Świdwina. Zarząd powiatu spośród tych
dwóch kandydatów wybrał na
dyrektora pana Krzysztofa Wasicionka. Jak się dowiedzieliśmy,
był on zastępcą dyrektora ZDP w
Świdwinie.
(r)

Dyrektor Jan Woch
odchodzi na emeryturê

Szko³a
w Be³cznej
ma nowego
dyrektora
(BEŁCZNA) Wczoraj w urzędzie miejskim w Łobzie rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Bełcznej.
Dotychczasowy dyrektor szkoły pan Jan Woch odejdzie na emeryturę 31 sierpnia br. Urzęduje na
tym stanowisku 16 lat. Komisja do
wyboru nowego dyrektora rozpatrzyła pozytywnie jedyną kandydaturę Piotra Kielana. Jest on nauczycielem nauczania początkowego w tej szkole. Po zaopiniowaniu kandydatury przez kuratorium
kandydat zostanie nowym dyrektorem szkoły z dniem 1 września br. (r)
REKLAMA
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Rzecznik
radzi,
uradzili
rzecznikowi
(POWIAT) Na wyjazdowej sesji
w Starej Dobrzycy radni rady
powiatu ³obeskiego podjêli
uchwa³ê o podwy¿szeniu
wynagrodzenia Powiatowemu
Rzecznikowi Konsumentów.
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów jest pan Wiesław Mały.
Pracuje on na tym stanowisku na 1/
4 etatu. Jest on jednocześnie dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej
i Spraw Obywatelskich w starostwie. W związku z zaplanowaną w
budżecie podwyżką płac dla pracowników w urzędzie wicestarosta złożył wniosek do rady powiatu o podwyższenie składników wynagrodzenia rzecznikowi o 50 zł brutto. Radni
przychylili się do wniosku i podnieśli rzecznikowi pensję, z wyrównaniem od 1 stycznia br. Teraz jego
miesięczne wynagrodzenie wynosi
1000 zł brutto. Powiatowy Rzecznik
Konsumentów jest samodzielnym
stanowiskiem w starostwie.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU
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Pojecha³a do Szczecina,
by odebraæ sobie ¿ycie
(ŁOBEZ) Do ogromnej tragedii
rodzinnej doszło w ubiegłym tygodniu. Mieszkanka Łobza pojechała
do Szczecina i tam wyskoczyła z wieżowca, ponosząc śmierć na miejscu.
28 czerwca, o godz. 5.20 rano,
policja łobeska otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 45-letniej Alicji F.
Jej syn stwierdził, że mama wyszła

i trzeba jej szukać, bo obawia się, że
może zrobić sobie krzywdę, ze
względu na stan psychiczny, w jakim się znajduje.
Policja rozpoczęła poszukiwania; ściągnięto nawet psa tropiącego, ale nie odnaleziono kobiety.
Rodzina zaginionej błyskawicznie
rozwiesiła plakaty z informacją o
zaginięciu matki. Po południu, ze

Uwaga rolnicy
– spotkanie informacyjne
(POWIAT) Starostwo w
Łobzie organizuje spotkanie informacyjne dla rolników z powiatu łobeskiego.
Na spotkaniu przedstawione
zostaną informacje o zasadach
skupu zbóż w tym sezonie, dopłatach bezpośrednich, stanie zagospodarowania gruntów rolnych
ANR itp. Spotkanie odbędzie się 5
lipca, w środę, o godz. 10.00 w
Łobeskim Centrum Turystyki
przy ul. Konopnickiej 42 (budynek między policją a starostwem). Na spotkanie zostali za-

proszeni przedstawiciele ANR,
ARiMR, ARR, Izby Rolniczej oraz
firm rolnych z powiatu.
(r)

Szczecina wyruszył śmigłowiec, z
którego policjanci mieli obserwować okolicę. Zanim wylądował na
boisku w Łobzie, do komendy dotarła wiadomość o samobójstwie
kobiety w Szczecinie, o nieznanej
jeszcze tożsamości. Policjanci
skojarzyli to z zaginięciem w
Łobzie. Po jej identyfikacji okazało się, że to – niestety – mieszkanka Łobza.
Bardzo wcześnie rano wyszła z
domu, zdążyła na pociąg i dotarła do
Szczecina. Tam weszła do wieżowca
i skoczyła, ponosząc śmierć na miejscu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że rodzina bardzo dbała, by nic
złego nie stało się matce i teraz przeżywa dramat.
Składamy jej wyrazy szczerego
współczucia.
Redakcja

Braki kadrowe
w wêgorzyñskim urzêdzie

Ksi¹dz Filipek z Reska

Nowy proboszcz w Zajezierzu
(ZAJEZIERZE) Po odejściu ks. Krzysztofa Maja parafia Zajezierze
ma nowego proboszcza. Został nim ks. Leszek Filipek, który już odprawił msze św. w kościołach filialnych. Wcześniej był wikariuszem
w parafiach w Gryficach, Szczecinie, a ostatnio w Stargardzie Szczecińskim. Ks. Filipek pochodzi z Reska, gdzie ukończył liceum.
(r)
REKLAMA

(WĘGORZYNO) Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie
przedstawiono informację z ubiegłorocznej działalności Urzędu Miejskiego. Jak wynika z opracowania bolączką
urzędu jest brak odpowiedniego pracownika, który potrafiłby odpowiednio przygotowywać wnioski inwestycyjne o fundusze pomocowe.
REKLAMA

- Brakuje nam „budowlańców” i trudno jest znaleźć odpowiednio przygotowaną do tego osobę. Nie jesteśmy zbytnio konkurencyjni. Mimo to wnioski są opracowywane. Do tej pory powstało ich
osiem i czekamy na ich rozpatrzenie
– powiedział wiceburmistrz Ryszard
Brodziński.
(gp)
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Kasa burmistrzów, wójtów i starosty
Oœwiadczenia maj¹tkowe starosty, burmistrzów i wójtów gmin
powiatu ³obeskiego oraz przewodnicz¹cego rady powiatu za 2005 r.

Burmistrz £obza
Marek Romejko

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Adam Szatkowski
Adam Szatkowski jako dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych
w Resku zarobił w ubiegłym roku
65.079,29 zł. Jako przewodniczący
rady otrzymał 20.160 zł. Jego małżonka zarobiła w ubiegłym roku
28.050 zł. Majątek przewodniczącego składa się z mieszkania o powierzchni 63,70 metrów kwadratowych, wycenionego na 180 tys. zł
oraz dwóch samochodów osobowych: Kia z 1999 roku i Opel Corsa
z 2003 roku, którego współwłaścicielem jest także syn Adama Szatkowskiego. Na zakup samochodu
zaciągnięto kredyt w CC banku,
do którego spłaty pozostaje jeszcze 24.149,09 zł. Na zakupienie
mieszkania dla córki dyrektor
Szatkowski zaciągnął kredyt w
PKO SA. Do spłaty pozostaje mu
jeszcze 72.709,38 zł. Do jego pozostałych zobowiązań należy zaciągnięty również w PKO kredyt na
zakup lokalu mieszkalnego (do
spłaty – 21.798 zł) i pożyczka na
modernizację centralnego ogrzewania udzielona przez BOŚ (do
spłaty – 24.149,09 zł).
REKLAMA

Majątek nieruchomy Burmistrza
Romejki składa się z domu o powierzchni 216,5 metrów kwadratowych, 36-metrowego budynku gospodarczego i 22-metrowego garażu.
Całość wyceniona została na 400 tys.
zł. Ubiegłoroczne wynagrodzenie za
pracę burmistrza wyniosło 109.839 zł.
Do zobowiązań burmistrza przekraczających kwotę 10 tys. zł należy spłata trzech kredytów: mieszkaniowego
udzielonego przez Bank Spółdzielczy
w Goleniowie na kwotę 210.000 zł (termin spłaty: do maja 2029 roku), gotówkowego zaciągniętego w Banku Pocztowym w Szczecinie w wysokości 27
tys. zł (termin spłaty: do października
br.) oraz drugiego gotówkowego uzyskanego w PKO BP na sumę 15 tys. zł
(termin spłaty: do grudnia br.).

Burmistrz Reska
Jan Olszewski
Ubiegłoroczne dochody burmistrza Olszewskiego składały się z
wynagrodzenia za pracę w urzędzie

miejskim w wysokości 93.077,47 zł,
rekompensaty za upolowaną zwierzynę w kwocie 459 zł i udziału z
polowań w sumie 301,92 zł. W
oświadczeniu zamieszczono także
dochody małżonki w wysokości
19.233,58 zł. Majątek nieruchomy
burmistrza składa się z 83-metrowego mieszkania, wycenionego
na 55 tys. zł, gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,42 ha, wartego
17 tys. zł oraz działki rekreacyjnej
zabudowanej domkiem letniskowym, wartej 54.500 zł. Burmistrz
Reska jeździ samochodem Suzuki
Bolero z 1996 roku.

Starosta Powiatu
£obeskiego
Halina Szymañska
Starosta złożyła oświadczenie majątkowe 28 kwietnia. W skład jej majątku wchodzi 80 tys. zł oszczędności,
mieszkanie o powierzchni 82,4 metrów
kwadratowych, wycenione na 120 tys.
zł, 24 – metrowa działka zbudowana 18
–metrowymgarażemwrazz6,5%udziałem w drodze dojazdowej (całość warta
10 tys. zł) oraz Ford Focus z 2000 r.
Halina Szymańska za pracę w starostwie otrzymała w ubiegłym roku
115.514,71 zł. Pozostały dochód w
wysokości 41.520 zł starosta uzyskała
w wyniku umowy – zlecenia.

Wójt Radowa Ma³ego
Józef Wypijewski
Wójt Józef Wypijewski zarobił w
ubiegłym roku 76584,60 zł. W
oświadczeniu zamieścił także ubiegłoroczny dochód żony wynikający
z zatrudnienia w wysokości
42144,16 zł oraz z tytułu umowy –
zlecenia w kwocie 168 zł. W ubiegłym
roku na sprzedaży 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Resku wójt zarobił 16667,21 zł. W skład
majątku Józefa Wypijewskiego
wchodzi 91-metrowe mieszkanie,
wycenione na 40 tys. zł, 1- hektarowe gospodarstwo rolne, warte 3 tys.
zł oraz samochód Volkswagen Golf z
2002 r. Na zakup pojazdu wójt zaciągnął kredyt w Volkswagen Bank
Polska w kwocie 8971 zł.

Burmistrz Wêgorzyna
Stanis³aw Konarski
Majątek Burmistrza Konarskiego składa się z 61-metrowego mieszkania, wycenionego na 60 tys. zł,
mieszkania spółdzielczego o powierzchni 63 metrów kwadratowych, samochodu Peugeot 206 z
2002 roku oraz oszczędności zgromadzonych w kwocie 8500 zł, 1000
USD i 500 euro. Burmistrz zarobił w
ubiegłym roku na piastowanym
przez siebie stanowisku 91.549,76
zł, jego żona zaś 17.625 zł. Do zobowiązań burmistrza należy spłata kredytu odnawialnego, zaciągniętego
w PKO BP na kwotę 10 tys. zł.
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AKTUALNE NA DZIEÑ 19.06.2006r.
O Firma “Michałów” w Węgorzynie
zatrudni: Betoniarza Tel. (091)3971751, 500-000-990
O P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Kierowcę kat. B, Piekarza Tel.
(091)3914-548
O P.P.H.U “Alf” w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
(091)397-37-05
O Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza, Technik stolarz (obsługa
CNC i wykonywanie modeli) 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 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 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
O Piekarnia i Cukiernia “Drożdżyk” w
Łobzie zatrudni: Sprzedawcę, Piekarzy, Cukierników Tel. (091)397-41-04
O Starostwo Powiatowe w Łobzie
ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Tel.
(091)397-40-88
O Auto – Szlif A. Jeleński w Łobzie zatrudni: Tokarza Tel. kom. 696-44-22-62
O EURO –TRANSPORT Gryfice zatrudni: Kierowcę kat C+E Tel. (091)
384-25-27
O Gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Resku zatrudni: Nauczyciela języka niemieckiego, Nauczyciela języka angielskiego Tel. (091)
395-17-40
O Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
(sklep Biedronka) zatrudni: Kasjerów
handlowych Tel. 0 696-00-00-47
O Usługi Transportowe “AR TRANS”
zatrudnią: Kierowcę kat C+E Tel.
(091) 397-62-08
O Firma Handlowo Usługowa “TYMPOL” zatrudni: Kierowcę kat C+E,
Mechanika samochodowego Tel.
0 606-97-61-62.
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Spór o punkt wyborczy
miêdzy Mieszewem a Sielskiem
(WĘGORZYNO – SIELSKO –
MIESZEWO) Jednym z punktów obrad piątkowej sesji w Węgorzynie był
wniosek postawiony przez
Adama Hliba ze Stowarzyszenia Przyjaciół Mieszewa o
przeniesienie tam punktu wyborczego dotychczas znajdującego się w Sielsku, co wywołało dyskusję między znajdującymi się na sali przedstawicielami obu miejscowości.
– Zebraliśmy podpisy
mieszkańców Sielska, którzy
w dużej mierze nie zgadzają
się na taką zmianę. Punkt
wyborczy był u nas od początku i jest to swego rodzaju
tradycja. Wielu mieszkańców
nie będzie chciało dojeżdżać
do Mieszewa – sołtys Andrzej Marcinów przedstawił
stanowisko mieszkańców
Sielska.
– Rozumiem mieszkańców Sielska, ale niech zrozumieją, że
dojazd do ich miejscowości jest trudny.
Obie wsie mają taką samą liczbę ludności. Jednakże frekwencja dojeżdżających mieszkańców Mieszewa jest większa, niż mieszkańców Sielska, którzy
mają przecież punkt na miejscu, a przeniesienie punktu do nas mogłoby jeszcze
bardziej zwiększyć liczbę chętnych do
głosowania – odpowiedziała radna Lidia
Mantur, będąca jednocześnie sołtysem
Mieszewa.
– Nasza wieś jest najbardziej oddalona od punktu wyborczego, a mimo
to od wielu lat jesteśmy w czołówce pod
REKLAMA

względem liczby osób biorących udział
w różnego rodzaju wyborach. Wielu z
nas dojeżdża na własny koszt. Zauważ-

Adam Hlib
z Mieszewa

my również że jest u nas sporo młodzieży, która jak wiadomo niechętnie bierze
udział w życiu publicznym, a umiejscowienie punktu wyborczego u nas mogłoby ich zachęcić do brania udziału w
wyborach. – argumentował wnioskodawca Adam Hlib.
– Tylko po co to całe zamieszanie,
skoro decyzja należy tylko i wyłącznie
od burmistrza? - zapytała radna Barbara Pietrusz.
– Jakiej decyzji bym nie podjął, to
i tak znajdą się niezadowoleni. Chcę
zasięgnąć opinii rady w tej sprawie. –
odpowiedział burmistrz Stanisław Konarski
Radni większością głosów odrzucili
wniosek mieszkańców Mieszewa.
Jak dowiedzieliśmy się w kuluarach, mieszkańcy Mieszewa będą
starać się dalej o utworzenie u nich
punktu wyborczego, do czasu podjęcia decyzji przez burmistrza, mimo,
że w świetle opinii rady wydaje się
ona dość oczywista.
(gp)

Wykreœl¹ dzielnicê Dobrej

Nazwa zachowa³a siê tylko w wykazie
(DOBRA) Na ostatniej sesji radni upoważnili burmistrza Dobrej do wystąpienia do właściwego ministra z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy
„Dobrzanka” nadanej dla części miasta.
Ta sprawa wyniknęła przy porządkowaniu nazw miejscowości znajdujących
się w gminie. Okazało się, że w „Wykazie urzędowych nazw miejscowości w
Polsce” przy mieście Dobra jako jego część wymienia się Dobrzankę. Był to
majątek, zwany dawniej Daberfreiheit, który w połowie XIX w. został założony
na wschód od miasta. Jego granice rozciągały się od mostku na rzece Dobrzenica
(ul. T. Kościuszki) w kierunku drogi do Rogowa (ul. Jana Piwnika Ponurego). W
chwili obecnej ta nazwa nie istnieje w żadnych dokumentach dotyczących Dobrej
ani nie jest używana przez mieszkańców. Zachowała się tylko w wykazie.
Burmistrz Wilczek musiała jednak przeprowadzić konsultacje społeczne na
temat zniesienia nazwy. Nie cieszyły się one zainteresowaniem, gdyż wypowiedziały się tylko trzy osoby. Wszystkie za zniesieniem. Tym samym radni zdecydowali, że nazwa zostanie wykreślona ze wspomnianego wykazu.
(r)
REKLAMA

Og³oszenie
Burmistrz Reska og³asza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Starogard. Lokal mieszkalny nr 5 położony we wsi Starogard nr 7 o powierzchni 60,85 mkw. (parter) składający się z kuchni, dwóch
pokoi, łazienki, wc, przedpokoju i spiżarki. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie na strychu o powierzchni 11,90 mkw, budynek gospodarczy o
powierzchni 15,69 mkw. Lokal mieszkalny położony jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 58/2 o powierzchni 2802 mkw. w udziale do
1455/10000.
Cena wywoławcza – 26.895,00 złotych (zwolnione z podatku VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2006 roku o godz. 10.00
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 4.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia
31.07.2006 roku na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku
91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni za
wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu
przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny w terminie lub
nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie
i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.
Burmistrz Reska
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Sesja w £obzie
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Bezrobocie i skarga
(£OBEZ) Dzisiaj, o godz. 12.00 rozpocznie siê sesja rady
miejskiej £obza. Radni m.in. wys³uchaj¹ informacji o
bezrobociu w gminie i rozpatrz¹ skargê mieszkañca miasta.
Radni wysłuchają informacji o
bezrobociu w gminie przedstawionych przez dyrektora PUP oraz burmistrza oraz informacji z realizacji
umów w zakresie zadań własnych
gminy w sferze komunalnej. Podejmą uchwały w sprawach: zmian
budżetu; zmiany uchwały Nr XIX/
158/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w
sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu
Bełczna, Poradz i Klępnica w gminie
Łobez; przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu nr 1 miasta Łobez; wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy
dzierżawy części działki nr 59/4 położonej w obrębie Poradz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Łobzie.
Po podjęciu uchwał będzie
punkt: interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkańców
oraz odpowiedzi na nie. Burmistrza
przedstawi informacja o pracy za
okres od 10 maja do 12 czerwca 2006
roku. Na koniec radni rozpatrzą skargę wniesioną do Rady Miejskiej. (r)

Walne
Zgromadzenie
w Cechu
(ŁOBEZ) W dniu 27.06.2006 r. W
Cechu Rzemiosł Różnych w Łobzie
odbyło się Walne Zgromadzenie
członków Cechu. Starsza Cechu
Wiesława Metza przywitała zaproszonych gości i członków Cechu
słowami „cieszy mnie osobiście, że
obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się we własnym budynku,
kupionym przez rzemieślników, który służył i ma służyć przyszłym pokoleniom zrzeszonych w Cechu. Uważam, że naszym obowiązkiem jest
utrzymanie majątku Rzemiosła w tak
trudnych czasach”.
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, które poprowadził
Podstarszy Cechu Waldemar Kot,
przedstawiając porządek obrad.
Członkowie udzielili absolutorium

dla Zarządu Cechu. Walne Zgromadzenie było reprezentowane przez
Zarząd Izby Rzemieślniczej w Szczecinie. Między innymi wprowadzono
zmiany w Statucie Cechu, powiększono Zarząd Cechu o dwóch członków – Henryk Milczrkowski, Andrzej Raińczuk, wybrano nową Komisję Rewizyjną – Krystyna Frątczak, Gracja Ewa Sobótka. Prezes
Izby Rzemieślniczej Krzysztof Góralczyk omówił kursy dokształcające
finansowane przez Unię Europejską,
wyjaśnił na czym polegać będzie
nowe dofinansowanie kosztów nauki uczniów szkolnych w zakładach
rzemieślniczych. Omówiono również utworzenie w biurze Cechu biura Eurodeputowanego posła Liberadzkiego. Ustalono godziny urzędowania biura Cechu.
(r)

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców informuje, że biuro
Cechu w Łobzie, ul. Słowackiego 6 (piętro) czynne jest codziennie od godz.
9.00 do godz. 17.00.
Prawnik Adrian Targoni będzie udzielał porad prawnych w sprawach
spornych w drugi czwartek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00. Doradztwo
będzie bezpłatne.
Zarząd Cechu przyjmować będzie w każdy wtorek w godz. 15.00 – 17.00.
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Łobzie w porozumieniu z
Polskim Zrzeszeniem Płytkarzy w Szczecinie organizuje kursy przygotowujące do zawodu glazurnik. Kurs będzie trwał 4 dni opłacony ze środków Unii
Europejskiej zakończony dyplomem Czeladnika, honorowanym w krajach
całej Unii Europejskiej. Kontakt telefon komórkowy 501-762-765.
(r)
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Problemy ma³ych miejscowoœci

Rozmowa z sołtysem Łobżan
Edwardem Batorem

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

Łobżany to niewielka, licząca nieco ponad sześćdziesięciu mieszkańców wieś, położona 2 kilometry od
Łobza, w kierunku Reska. W ubiegłym
roku wieś była dość znana z powodu
pożaru jaki miał w niej miejsce. Dziś
zniszczony wówczas do gołych ścian
dom jest już w znacznej mierze odbudowany. Wieś jest typową „ulicówką”
z położonym w jej obrębie niewielkim
majątkiem i pałacykiem zbudowanym
w 1880 roku. Tak jak i wiele innych
posiadłości w naszym regionie budowla należała do znanego rodu Borcków. Pałac jest obecnie w dość dobrym
stanie i mieszka w nim kilka rodzin.
Jedno z mieszkań należy do sołtysa
wsi Edwarda Batora.
GP – Jak długo jest pan tutaj sołtysem
Edward Bator – W tym roku mija
już ćwierć wieku, odkąd objąłem tę
funkcję.
GP – To spory szmat czasu.
Czym tłumaczy pan tak długie sprawowanie tej funkcji?
EB – To niewielka miejscowość.
Niewiele osób chciałoby nim zostać.
Ludzie przyzwyczaili się do mnie.
GP – Jak długo mieszka pan tutaj?
EB – Od 1956 roku. Pochodzę z
biednej centralnej Polski. Urodziłem
się w 1928 roku i po wojnie szukałem
szczęścia pracując w Katowicach,

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

Chorzowie. W końcu trafiłem tutaj.
GP – Może pan coś powiedzieć
na temat historii miejscowości?
EB – Mamy tu pałac z 1880 roku.
Nie jest on jednak wpisany w rejestr
zabytków. Jeszcze przed 1989 rokiem kręcili się tu jacyś eksperci – nic
jednak nie zostało w tym kierunku
zrobione. Przed dworkiem mamy
dwa duże cisy, a w jego pobliżu
park modrzewiowy. Na początku PRL–u probowano tu założyć PGR, potem jednak z
tego zrezygnowano i mieszkańcy naszej miejscowości pracowali w Dalnie.
Dziś mamy tu tylko dwóch rolników.
Większość przeszła na renty, bądź
emerytury, wielu wyjeżdża w poszukiwaniu lepszego życia.
GP – Ile macie tu dzieci?
EB – Jest ich tutaj czternaścioro.
Funkcjonuje tu dla nich świetlica
utworzona w dworku tuż po 1945
roku. Prowadzimy w niej dożywianie dzieci, organizujemy okolicznościowe spotkania. W tym roku dostaliśmy także pieniądze z „alkoholówki” w kwocie 700 zł. Między innymi
za te pieniądze kupiliśmy kosiarkę,
dzięki której utrzymujemy w dobrym stanie boisko. Dopiero za rządów obecnego burmistrza pomyślano o przekazaniu pieniędzy tam,
gdzie są potrzebne. Zresztą gmina
daje tyle ile może.
GP – Jak pan ocenia te 25 lat?
EB – Trudno powiedzieć. Inaczej żyło się przed 1989 rokiem, inaczej żyje się teraz. Wtedy przynajmniej każdy miał pracę. Rolnik jak
coś wyprodukował, to miał gwarancję, że to sprzeda, niezależnie od
ilości. Teraz wprowadza się jakieś
normy, ograniczenia. Największym
problemem w chwili obecnej jest
brak pracy. Poza tym wieś jest dość
spokojna i ludzie żyjący tutaj nie
stwarzają sobie problemów, wręcz
przeciwnie, pomagają sobie.
Rozmawiał Grzegorz Paciorek
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Wojna o podrêczniki - preludium
(ŁOBEZ) Trwający od kilku lat
konflikt między księgarzami a nauczycielami, dotyczący kolportażu
podręczników na terenie szkół może
w tym roku wybuchnąć ponownie.
16 czerwca br. Jerzy Mechliński
Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy skierował pismo do dyrektora
Izby Skarbowej w Szczecinie zawiadamiające o sprzedaży podręczników na terenie szkół powiatu łobeskiego. Sprawa dotyczyć ma przede
wszystkim podstawówek W piśmie
tym wymieniono również nazwiska
nauczycieli, którzy jak twierdzi, zajmują się tą działalnością nie rejestrując jej i nie płacąc podatków. Dyrektor izby otrzymał również między
innymi raport dotyczący współpracy szkół z wydawnictwami, listę pre-

zentów dla nauczycieli otrzymanych
od wydawnictw za sprzedaż podręczników oraz kserokopię listu wysłanego do szkół powiatu łobeskiego, w
którym zarząd stowarzyszenia zwraca uwagę władzom szkół na niezgodność z prawem wspomnianej działalności.
Według Jerzego Mechlińskiego
szkoły w ciągu kilku najbliższych dni
mają otrzymać pismo z Izby Skarbowej ostrzegające przed konsekwencjami finansowymi jakie mogą być
wyciągnięte wobec szkół, które zarabiają na handlu podręcznikami. Mechliński zapowiada również wystąpienie przeciwko konkretnym osobom do Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorski z zawiadomieniem o
przestępstwie, gdyby jego działania
nie odniosły skutku.

Zapytani przez nas dyrektorzy
łobeskich podstawówek nie wiedzą
nic na temat handlu podręcznikami
na terenie ich placówek. Co więcej
zgodnie twierdzą, że gdyby coś takiego zaistniało byliby o tym na pewno o tym poinformowani. Dyrektor
Szkoły podstawowej nr 2 stwierdziła, że w obowiązku szkoły określonym przez ministerstwo leży jedynie
poinformowanie uczniów i rodziców o obowiązujących podręcznikach i o miejscach, w których można je nabyć. Z kolei dyrektor „jedynki” stwierdził, że mimo korzyści
jakie odnosi szkoła i uczniowie z takiej prowadzonej w legalny sposób działalności, to dla świętego
spokoju od kilku lat na terenie
szkoły nie prowadzi się żadnych
tego typu przedsięwzięć.
(gp)
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Jezioro Miejskie
– ulubione
miejsce
z³odziei komórek
(ŁOBEZ) Złodzieje komórek znaleźli nowe miejsce pracy. Atrakcyjnym dla nich miejscem okazało się
Jezioro Miejskie w Łobzie, gdzie
otumanieni słońcem, a nieraz i alkoholem plażowicze łatwo stają się ich
ofiarami.
27 czerwca, w ciągu kilkunastu
godzin łupem złodziei padły trzy telefony komórkowe. Właściciela
zmieniły Motorola, Siemens i Mitsubishi. O godzinie 17:00 zniknęły dwa
telefony, a godzinę po północy dokonano kradzieży trzeciego aparatu.
Złodziej obłowił się na jakieś 980 zł.
Jak widać niektórzy nie mają
wakacji.
(gp)

Jak ciê zatrzymaj¹, masz 7 dni na wyrobienie nowego dokumentu

R – XXI – mniejszy
Nie ma kolejek
po nowe prawa jazdy o Goleniów
(POWIAT) Wbrew doniesieniom
niektórych mediów o stosowaniu przez
kierowców wybiegu przy wymianie
praw jazdy, Wydział Komunikacji starostwa w Łobzie nie potwierdził takie
zjawiska na naszym terenie.
Dotychczasowe prawa
jazdy trzeba było
wymienić z
papierowych na
plastikowe do 1 lipca. Wiadomo, że nie
wszyscy zdążyli. Niektóre
media doniosły,
że niektórzy kierowcy wpadli na pomysł, by
zgłaszać zaginieciedokumentu, co
miałoby ich uchronić przed mandatami.
Wydział Komunikacji w starostwie nie
potwierdził nasilenia tego zjawiska w
naszym powiecie. Owszem, są spóźnialscy, ale tłumaczą, że wcześniej była
za słaba informacja o wymianie, więc
dowiedzieli się w ostatniej chwili. W
starostwie powiedziano nam, że wymiana prawa jazdy trwa 14 dni.

Także na policji nie zauważono nasilenia zgłoszeń o kradzieżach tych dok u m e n - tów. Policja w takim przypadku wystawia zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia, jednak na jego
podstawie nie można
jeździć.
Co grozi kierowcy, który nie dokonał wymiany prawa jazdy? W
przypadku zatrzymania
przez policję może
zostać pouczony lub otrzymać mandat. Jego wysokość nie jest
w taryfikatorze określona, więc zależy
od kontrolującego. Policja nie może jednak zatrzymać i holować auta na koszt
kierowcy.
- Policjant jest zobligowany do
zatrzymania starego prawa jazdy i
wydania kierującemu pokwitowania
uprawniającego do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni. W tym czasie kierowca powinien uzyskać nowy dokument. - tłumaczy szef Wydziału
Prewencji KPP Łobez komisarz
Andrzej Sarnowski.
(r)

(POWIAT) Celowy Związek
Gmin R – XXI powstały w celu ujednolicenia i udoskonalenia gospodarki odpadami powoli rozpada się.
Pod koniec czerwca radni Goleniowa zadecydowali o wystąpieniu ze
związku. Radni nie mogli doczekać
się na budowę zakładu gospodarki
odpadami w Słajsinie i zdecydowali
się na przyjęcie oferty spółki ze Stargardu Szczecińskiego, planującej
budowę wysypiska w Łęczycy.
Do związku należą wszystkie
gminy naszego powiatu oprócz
Łobza. Utworzony został trzy lata
temu i dotychczas nie widać efektów
jego działalności, po za opracowaniem planu powstania zakładu, do
którego mają być zwożone wszystkie nieczystości z terenów gmin należących do związku. Zakład powstanie być może w 2008 roku. Być może,
bo władze CZG R - XXI zasłaniają się
trudnościami z pozyskiwaniem funduszy i problematycznymi procedurami prawnymi.
Podczas kwietniowej sesji w
Węgorzynie przedstawiciel orga-

nizacji Paweł Pieczonka namawiał
radnych do przekazania organizacji
wysypiska w Kąkolewicach. Zarządzanie wysypiskiem ułatwiłoby
uzyskanie związkowi unijnych dotacji. Radni nie mogli jednak się
zapoznać się ze szczegółami działalności związku. Dowiedzieli się jedynie o wzroście cen za wywóz
śmieci w przypadku wprowadzenia
scentralizowanego systemu. Decyzję odłożono na następną sesję,
zwracając jednocześnie uwagę na
konieczność szerszego zaprezentowania działalności związku.
Od tej pory Paweł Pieczonka nie
pojawił się w gminie. Wysypisko w
Kąkolewicach pozostało w rękach
gminy Węgorzyno.
Jak widać władzom związku nie
zależy zbytnio na szerszym zaprezentowaniu swoich osiągnięć i efektów
dotychczasowej działalności, mimo że
organizacja utrzymuje się ze składek
płaconych przez należące do niej gminy. Przykład Goleniowa świadczy o
tym, że warto zastanowić się do czego
się należy i za co się płaci.
(gp)
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Zjazdowe wspomnienia
e-mail: wppp1@wp.pl - NAPISZ DO NAS O SWOICH WRAŻENIACH ZE ZJAZDU

„IV Zjazd Absolwentów i
Nauczycieli Szkół Średnich w
Łobzie uważamy za zakończony”. Te słowa wypowiedziała Jolanta Manowiec i
Henryk Musiał wobec garstki
uczestników biwaku w Boninie
25 czerwca 2006 r. o godz.
17.40. Śmiało można powiedzieć - garstki, biorąc pod uwagę
nieprzeliczone
rzesze
uczestników bawiących się na
dziedzińcu Zespołu Szkół im. T.
Kościuszki w Łobzie.
Od czerwca 2005 roku grupa
organizatorów podjęła decyzję, że
tuż po zakończeniu roku szkolnego odbędzie się dwudniowe spotkanie abiturientów i nauczycieli,
którzy w XX wieku związali swoje życie z tym miastem. Po raz
czwarty kierowałem komitetem
organizacyjnym gdzie spotkała
się grupa fantastycznych ludzi,
którzy swoje umiejętności i czas
wolny poświęcili przygotowaniom do zjazdu.
Każda osoba znalazła swoje
miejsce i pomagała na miarę
swoich sił i umiejętności. U wielu odkryłem nieujawnione do
tego momentu zdolności organizacyjne. Ile rozmów i planów
snuliśmy wieczorami, to tylko
my wiemy. Samo ułożenie programu spotkań zajęło nam kilkanaście dni. Jak zdobyć namioty
na bal świętojański, czy dostaniemy scenę przenośną, czy zdobędziemy na czas adresy abiturientów, czy wyżywimy liczną grupę
uczestników? Te i inne pytania
nurtowały nas cały czas.

W czasie przygotowań z każdym dniem liczba zadań i wątpliwości powiększała się. Każdy z
nas przyjął na swoje barki zadania, z których wywiązał się znakomicie. Dlatego mogę śmiało
napisać, iż uczestnicy spotkania
wystawiają nam ocenę celującą.
Przyczynili się do tego: Tadeusz
Barański, Aleksander Białek, Józef Błyszko, Agnieszka Buksa,
Hanna Czurak, Aldona Gawłowska, Jan Kamiński, Aneta Konstanta - Dajnowska, Mariola Kotowicz, Barbara Król, Anna Magdalan, Longina Makawczyk, Izabela Mościcka, Henryk Józef Musiał, Joanna Nikołajczyk, Danuta
Pasieka, Barbara Piróg, Milena
Poczykowska, Stanisława Podyma, Renata Siarkiewicz, Grażyna
Tokarska, Maria Zdzieszyńska.

Kilka dni przed zjazdem dołączyła do nas znaczna grupa absolwentów i nauczycieli oraz młodzież licealna.
Pani Jolanta Manowiec z radością przyjęła informację o przygotowaniach do zjazdu i otoczyła
nas wszelką pomocą ze strony
własnej i pracowników szkoły.
Bardzo dużą pomoc rzeczową
otrzymaliśmy bezspornie od
Marka Romejki - Burmistrza
Łobza i pracowników Urzędu
Miejskiego w Łobzie. Pan Leszek
Olizarczyk dołożył wielu starań,
żeby uczestnicy, a wśród nich
Jego rodzeństwo, wyniosło jak
najlepsze wrażenia z pobytu w
Łobzie. Lista dobrodziejów naszego zjazdu jest imponująca, dlatego pozwalam sobie wymienić
tylko trzy postacie. Do pozosta-

łych będziemy sukcesywnie docierać z podziękowaniami. Obliczyłem, obserwując przygotowania, przebieg spotkań i sprzątania, że przy organizacji tych unikalnych dni pracowało 617 osób
oraz wiele organizacji i instytucji.
W ocenie wielu zjazdowiczów
była to bardzo dobra promocja
miasta i powiatu. Przyjechali absolwenci ze 107 miejscowości
oraz 15 krajów. Wszystkie koszty
organizacji zjazdu zostały pokryte
z wpłat uczestników.
Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, darczyńcom,
uczestnikom i ludziom, którzy
wspomagali nas w pracy.
Do zobaczenia w upalny czerwiec 2010 roku.
Henryk Józef Musiał
– rocznik 1968.

Z poczty mailowej:
tygodniklobeski@wp.pl

Dziękuję
Wróciłem z IV Zjazdu Nauczycieli i Absolwentów. Jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji Zjazdu.
Dzięki za atrakcje, które nam
przygotowano, za uśmiech i
sympatię organizatorów i
młodszych kolegów. Jestem
wdzięczny za umożliwienie
nam spotkania dawnych kolegów i koleżanek, za podtrzymanie więzi z dawną
szkołą i miastem.
Łobeskie było i jest piękne
i atrakcyjne.
Uczestnik Zjazdu
Albert Miłaszewski, LO 55.

Rocznik 1995

Rocznik 1990 - czêœæ gupy

Rocznik 1991

Rocznik 1979

Rocznik 1969

Rocznik 1966

Rocznik 1994

Rocznik 1997
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Gimnazjum w Wêgorzynie

Po¿egnanie klas III

(WĘGORZYNO) 23 czerwca,
rano; zaczynają pojawiać się autobusy szkolne przywożące uczniów
na ostatni apel w tym roku, apel
szczególny zwłaszcza dla uczniów
III klas Gimnazjum. Uczniowie wysiadają z autobusów przygnębieni,
dziewczyny wychodzą zapłakane...
Wszyscy nie mogą znieść myśli, że
w tym gronie spotykają się ostatni
raz, że dzisiaj się rozstaną.
Anastazja Wolska rozpoczyna
uroczystość, zaprasza panią Małgorzatę Trytek, aby dokonała wprowadzenia sztandaru szkoły. Dyrektor
Elżbieta Gębka wita gości, w tym
burmistrza Węgorzyna, pana Stanisława Konarskiego.
Apel, jak można było się spodziewać, przebiegał w dość specyficznej atmosferze, uczniowie I i II
klas już nie mogli się doczekać na
finału, myślami byli już poza murami
szkoły, wiedzieli, że za dwa miesiące
spotkają się znowu razem, ale nie
wszyscy mieli taki sam nastrój...
mowa oczywiście o teraźniejszych

absolwentach placówki przy ul
Grunwaldzkiej, którzy już za dwa
miesiące będą uczyć się w innym
mieście, siedzieć w ławce z obcymi
osobami.
Uczniowie przygotowali bardzo
ciekawy, emocjonujący apel, pod-

czas którego nawet nauczycielom
zakręciła się łezka w oku, często było
słychać załamanie głosu (nawet u
pani dyrektor). Dla mnie czymś fascynującym i szczególnym tego
dnia był występ Magdy Romańczyk
(wokal), Nastki Wolskiej (wokal) i
Pawła Bugały (gitara), którzy przygotowali własny program, bez wiedzy nauczycieli (nawet pan Grzegorz
Stefanowski - odpowiedzialny za
muzykę w szkole nie wiedział, co oni
tak ambitnie trenują w hali).
Ich występ muzyczny spodobał
się wszystkim. Magda z Anastazją
zaśpiewały trzy piosenki... Dziewczynom w pewnym momencie załamał się głos...
Nie zapomniano także o nagrodach, dla najbardziej aktywnych
gimnazjalistów. Odbyły się pamiątkowe wpisy do złotej księgi
dla uczniów z najwyższą średnią
(rekord – 5.3).
Na koniec została odczytana
ostatni raz lista obecności, i tak: pani
Anna Kamińska - wychowawca klasy IIIa - przeczytała listę swojej kla-

Spór o wodę w opinii prawników
(ŁOBEZ) Poruszany już kilkakrotnie podczas sesji rady temat opłat za
wodomierze główne pobieranych przez PWiK, znalazł się w końcu w rękach
prawników.
Opinię prawną w sprawie przedstawiła Ewa Wójcik z Kancelarii Radców
Prawnych „Lege Artis” w Szczecinie.
Końcowe wnioski dość długiego dokumentu brzmią następująco:
„...w obowiązującym stanie prawnym przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne jest zobowiązane do instalowania wodomierzy głównych u
wszystkich odbiorców, w tym także na budynkach wielolokalowych (do których należy również dom składający się z dwóch mieszkań – nawet, gdy nie
są one przedmiotem odrębnej własności lokali). Natomiast dopóki dany budynek wielolokalowy nie zostanie opomiarowany wodomierzem głównym, przedsiębiorstwo nie jest uprawnione do pobierania od poszczególnych lokatorów stałej
opłaty w kwocie 2 zł, określonej w taryfie z 1 kwietnia 2006 roku”.
(gp)

sy i oddała dziennik pani dyrektor,
zakańczając tym samym istnienie
klasy. To samo zrobiła pani Barbara
Krzęćko - wychowawca klasy IIIb (a
zarazem pedagog szkolny), pani
Regina Leśniewska - wychowawca
klasy IIIc, a na sam koniec listę obecności sprawdził pan Karol Widera wychowawca klasy IIId. Wyczytywani uczniowie podnosili się kolejno z miejsca, wywołując czasem
aplauz młodszych kolegów.
Gdy po apelu siedziałem w sekretariacie, zauważyłem niekończące
się wizyty do pani dyrektor. Absolwenci przychodzili z kwiatami, podziękowaniami oraz prosili o pamiątkowe zdjęcie.
Ja już na szczęście mam rozstanie
klasowe za sobą (a nawet dwa) i
wiem, że jest wam trudno pogodzić
się z tą myślą. Jeżeli mogę wam dać
radę to:
- róbcie spotkania klasowe tak
często jak to możliwe, bo jeżeli nie
zrobicie np. za rok, to za dwa lata
będzie jeszcze trudniej zrobić, a jak
się uda, to przyjdzie garstka osób,
bo reszta przez te 2 lata się gdzieś
wykruszy.
- nie idźcie do szkół średnich
pojedynczo, dobrze jest, gdy przynajmniej jedna osoba w nowej klasie
jest ze starej klasy gimnazjum, ja
właśnie zrobiłem ten błąd i wybrałem
sobie szkołę, gdzie byłem sam z
Węgorzyna,
- nie bójcie się nowych nauczycieli, na początku będą wam się wydawać jak jacyś profesorowie z najwyższych uczelni i będą próbowali
wam pokazać co to nie oni, ale tak nie
jest i z czasem się o tym przekonacie.
Życzę samych sukcesów w nowej szkole
Jarek Rudnicki
Foto: Jarek Rudnicki
i Aśka Kujawska
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Podsumowanie w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
Szkoła zakończyła kolejny już rok
szkolny. Jak każdego roku uczniowie,
którzy uzyskali najlepsze wyniki
(średnia ocen przynajmniej 5,0 bez ocen
dobrych i wzorowe zachowanie) wpisali się do Złotej Księgi. Z klas pierwszych byli to: Katarzyna Banacka,
Katarzyna Dawlud, Małgorzata Horbacz, Agata Łowkiet, Lidia Wolanicka,
Martyna Kaczmarek, Małgorzata Lipert, Adrianna Siemaszko, Emilia Sola
i Paweł Gosławski. Spośród uczniów z
klas drugich najlepszymi okazali się
Iwona Lis, Karolina Górecka, Justyna
Kmieć, Małgorzata Miszel, Klaudia
Pizoń, Karolina Pachałko i Grzegorz
Kalita. Wśród uczniow klas trzecich
najlepsi uczniowie to Małgorzata Besiekirska, Marlena Baziuk, Anna Rokosz, Przemysław Murawski, Grzegorz Górny i Marta Siarkiewicz.
Najlepszy wynik z egzaminu
gimnazjalnego uzyskali Grzegorz
Górny (94 punkty) i Przemysław
Murawski (90 punktów).
Tradycją Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie jest fakt, że nasi uczniowie rozsławiają dobre imię szkoły nie
tylko w środowisku lokalnym, ale także
w województwie i w kraju. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, prowadzonych z dużym zaangażowaniem,
najczęściej społecznie, przez nauczycieli naszej szkoły, prezentują podczas
konkursów przedmiotowych, artystycznych i na zawodach sportowych.
Czołowe lokaty, jakie zajmują, są najlepszym miernikiem wysokiej jakości pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim:
Konkurs Chemiczny: laureat
Grzegorz Górny, finalista Tomasz Baran (nauczyciel mgr Mariola Łowkiet)
oraz finalistka Małgorzata Łapuć ( nauczyciel mgr inż. Ewa Zawiałow).
Konkurs Języka Polskiego z Elementami Wiedzy o Sztuce: finalistka
Kamila Kustowska (nauczyciel mgr
Arkadiusz Sak).
Konkurs „Moja mała ojczyzna”:
laureatka Adriana Siemaszko (nauczyciel mgr Ewa Popławska), finalistka
Małgorzata Lipert.
Ogólnopolski Konkurs Języka
Niemieckiego „Deutschfreund”: laureaci Grzegorz Górny, Iwona Lis (nauczyciel mgr Małgorzata Wysocka).
Ogólnopolski Konkurs Języka
Niemieckiego dla Gimnazjalistów:
finaliści Grzegorz Górny, Kamila Kustowska, Iwona Lis (nauczyciel mgr
Małgorzata Wysocka).
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur: wyróżnienia
Anna Papina, Agata Łowkiet, Małgorzata Horbacz (nauczyciele: mgr Teresa
Zalewska, mgr Krystyna Sak).

W Ogólnopolskim Konkursie
ekologicznym “Eko –Planeta”
wyróżnieni zostali Barbara Pierożek, Martyna Wójcik, Łukasz Iwan,
Rafał Olas, Małgorzata Rorata, Kamila Derucka, Marcelina Jasińska,
Andżelika Stempkowska, Grzegorz
Czaprowski, Weronika Malczak,
Justyna Szamanek, Monika Macińska, Anna Kałużna, Paulina Okrasa,Aleksandra Mosiądz, Joanna
Diak, Łukasz Bodych, Piotr Osiak,
Michał Górski, Marta Siarkiewicz,
Michalina Sobiesiek i Katarzyna
Górna (nauczyciel mgr Wanda Dawlud).

II m w Małych Piłkarskich Mistrzostwach Świata: Martin Drogosz, Mateusz Synowski, Mateusz
Ostaszewski, Damian Kubka, Cezary Afeltowski, Tomasz Rokosz,
Paweł Wielgus, Damian Grzywacz,
Sebastian Rajca, Grzegorz łomot,
Remigiusz Borejszo (nauczyciele
mgr Mariusz Poniewiera, mgr Grzegorz Pawlak).

Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
“Zamki, pałace, dwory i dworki w
otoczeniu parków”: laureatka Monika Macińska (nauczyciel mgr Lidia
Dzieżak).

Drużyna gimnazjum pod opieką
pana Jakuba Zieniuka brała udział w
Ogólnopolskich
Mistrzostwach
Szkół Gimnazjalnych w Szachach.

Konkurs Plastyczny Zachodniopomorskie. Morze przygody:
laureatka Marlena Mazur (nauczyciel mgr Lidia Dzieżak).
I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Piosenki i Poezji
Angielskiej w kategorii wiersza zajęła Katarzyna Dawlud (nauczyciel
mgr Mariusz Jarema).
Osiągnięcia sportowe na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim:
W Mistrzostwa Międzywojewódzkich I miejsce w biegu na 2500
m zajął Bartłomiej Wierzchowski (nauczyciel mgr Kazimierz Mikul).
Mistrzostwa Województwa:
Bartłomiej Wierzchowski - I,
miejsce w biegu na 1500 m, I miejsce
w biegu przełajowym na 2500 m, II m
w biegu na 2000 m, V m w sztafetowych biegach przełajowych, VII m w
biegu przełajowym na 2500 m (nauczyciel mgr Kazimierz Mikul)
Agnieszka Dudek – I m w rzucie
dyskiem, III m w pchnięciu kulą (nauczyciel mgr Mirosław Łowkiet)

Martyna Zieniuk, Jędrzej Sola,
Mariusz Śliwiński, Paweł Burchardt
– III m w Drużynowych Mistrzostwach Województwa w Szachach
(nauczyciel mgr Grzegorz Pawlak).

Marcelina Jasińska – III m w skoku w dal (nauczyciel mgr Mirosław
Łowkiet).
Marcin Grynkiewicz: II m w biegu na 1500 m, IV miejsce w biegu na
1000 m (nauczyciel mgr Grzegorz
Pawlak, mgr Kazimierz Mikul).
IV miejsce w piłce nożnej: Martin Drogosz, Mateusz Synowski, Mateusz Ostaszewski, Damian Kubka,
Cezary Afeltowski, Tomasz Rokosz,
Paweł Wielgus, Damian Grzywacz,
Sebastian Rajca, Grzegorz łomot, Remigiusz Borejszo, Łukasz Falkiewicz,
Paweł Sobczak, Dawid Krystosiak,
Mateusz Adamowicz, Paweł Iskra
(nauczyciele mgr Mariusz Poniewiera, mgr Grzegorz Pawlak)
Agnieszka Zielińska - V m w rzucie oszczepem (nauczyciel mgr Mirosław Łowkiet).
V m w sztafetowych biegach
przełajowych: Grzegorz Walasiak,
Sebastian Rajca, Michał Łowkiet,
Jakub Łabaziewicz, Remigiusz Borejszo, Michał Micho, Maciej Bober,
Ariel Różański, Paweł Koniński,
Michał Serweta (nauczyciele mgr
Kazimierz Mikul, mgr Grzegorz
Pawlak).

Michał Serweta VII m w biegu na
300 m, VII m w biegu na 600 m (nauczyciel mgr Kazimierz Mikul).
Szymon Kordyl VII m w pchnięciu kulą (nauczyciel mgr Kazimierz
Mikul).
Daniel Karkuszewski VII m w
rzucie dyskiem (nauczyciel mgr Kazimierz Mikul).
Grzegorz Walasiak VII m w biegu
na 1000 m (nauczyciel mgr Grzegorz
Pawlak).
VII w mistrzostwach Województwa w Piłce Siatkowej Chłopców:
Sebastian Rajca, Michał Serweta, Tomasz Baran, Łukasz Bodych, Mateusz Klimek, Przemysław Górny,
Mateusz Jurzysta, Paweł Iskra, Mateusz Sygnowski, Michał Łowkiet,
Szymon Kordyl (nauczyciel mgr
Grzegorz Pawlak).
VII w mistrzostwach Województwa w Piłce Koszykowej Chłopców:
Sebastian Rajca, Michał Serweta, Tomasz Baran, Łukasz Bodych, Paweł
Iskra, Mateusz Sygnowski, Michał
Łowkiet, Jakub Bejnar, Piotr Kurdel,
Szymon Kordyl (nauczyciel mgr
Grzegorz Pawlak).
Remigiusz Borejszo VIII m biegu na 1000 m (nauczyciel mgr Kazimierz Mikul).
X m w sztafecie 4x100 m Mateusz Jurzysta, Marcin Gawryluk,
Michał Serweta, Krystian Polny (nauczyciel mgr Kazimierz Mikul).
Nasi uczniowie brali także udział
w licznych konkursach i zawodach na
szczeblu powiatowym, zajmując czołowe lokaty. Wszystkie osiągnięcia są
przedmiotem dumy społeczności
uczniowskiej i grona pedagogicznego
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w
Łobzie. Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie
gratuluję.
Dyrektor ZSG mgr Ewa Popławska
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SPARTA PODSUMOWANIE SEZONU 2005/06
W miniony piątek Zarząd Klubu
LKS “Sparta” zorganizował uroczyste
zakończenie zakończonego niedawno
sezonu 2005/06. Spotkanie zawodników Sparty, działaczy klubu oraz
sponsorów odbyło się w Ginawie w
położonej nad jeziorem pięknej leśniczówce. Zarząd Klubu postanowił
przyznać wyróżnienia co niektórym
zawodnikom w postaci statuetek.
Nagrody wręczane przez Prezesa klubu otrzymali: Krzysztof
Gwóźdź za zdobycie tytułu Króla
Strzelców w sezonie 2005-06,
Edward Tondrik za godne pełnienie
funkcji kapitana drużyny jak również zawodnika, który na każdy mecz
Sparty dojeżdżał aż ze Szczecina,
Artur Nadkierniczny za najlepszą
postawę sportową na boisku w minionym sezonie, trener Pan Ryszard
Jamroży za osiągnięcie wyniku
sportowego w postaci ilości zdobytych punktów z zespołem. Warto
dodać iż 48 punktów zdobytych w
minionym sezonie jest największą
do tej pory liczbą w trzecim sezonie
występów “Sparty” w klasie okręgo-

wej. Podziękowania za zakończony
sezon złożono również trenerowi
trampkarzy Panu Andrzejowi Nowackiemu oraz trenerowi zespołu

juniorów Panu Krzysztofowi Gwoździowi. Po wręczeniu nagród, wszyscy uczestnicy zasiedli do bogato
zastawionych stołów i najbliższe kil-

ka godzin spędzili w gronie ludzi
związanych ze Spartą z którymi wymieniali poglądy na temat zakończonego sezonu.

Festyn w Worowie

Naprawi³ boisko i drogê

(WOROWO) Opiekun œwietlicy
w Worowie – pani Ewa Olejnik
– wraz z so³tysem tej wsi –
panem Ryszardem Bartczakiem
– zorganizowali 23 czerwca
worowskim dzieciom festyn.
Okazj¹ do tego sta³y siê trzy
œwiêta; Dzieñ Dziecka, Dzieñ
Matki i Dzieñ Ojca.
W trakcie zabawy przewidziano
występy podopiecznych świetlicy
oraz liczne konkursy. Dzieci mogły
między innymi wykazać się umiejętnością kręcenia hula- hop, skakaniem przez
skakankę, rzutem do celu czy zdolnościami malarskimi – rysując portret swojego rodzica. Odbył się również konkurs
rodzinny, w którym poszczgólni członkowie rodzin rywalizowali w karmieniu
jogurtem, skokach w worku czy biegach

na czas. Dla młodzieży zorganizowano
turniej piłki siatkowej oraz nożnej. Nikt
nie pozostał bez nagrody. Dorosła, męska część woroskiej społeczności rozegrała mecz piłki nożnej, w którym kawalerowie stanęli przeciwko żonatym.
Walka była zacięta, ale lepsi okazali się

ci “niezaobrączkowani”, wygrywając
5:4. Na worowskie boisko, gdzie odbywał się festyn, przybył również czerwony samochód Straży Pożarnej, który był
dla dzieci nie lada atrakcją. W przerwach
między kolejnymi zabawami, wszyscy
uczestnicy festynu mogli poczęstować

się domowym ciastem, zjeść kiełbasę lub
kaszankę z grilla, a także zaspokoić pragnienie napojami. Właściciel sklepu w
Worowie – pan Sylwester Momot – ufundował także lody dla wszystkich dzieci.
On też, najbardziej ze wszystkich mieszkańców tej miejscowości, przyczynił się
do organizacji festynu, gdyż z własnej
woli, angażując również młodzież, doprowadził do stanu używalności zaniedbane boisko i drogę do niego. Gratulujemy inicjatywy! Życzymy również wsi
Worowo, jeszcze więcej takich mieszkańców, którzy zamiast kłócić się między
sobą, zrobią coś pożytecznego dla swojej
miejscowości i ludzi w niej mieszkających! Być może wtedy jeszcze niejeden
taki festyn zostanie zorganizowany!
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim sponsorom, a przede wszystkim: panu Sylwestrowi Momotowi, panu Janowi Sobótko z firmy “SARA” oraz panu Witoldowi Mazurowi z firmy “UNIVEX”.
Magdalena Śliwińska
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
MIESZKANIA

QWynajmę mieszkanie trzy pokojowe na pierwszym piętrze w centrum
Łobza. Tel. 601 429 991.
QSprzedam mieszkanie w Łobzie
około 40 mkw., garaż, (możliwość
adaptacji poddasza) w domu trzyrodzinnym. Tel. 0513 653 297.
QWynajmę mieszkanie w Łobzie.
Tel. 601 787 819, 501 072 670.
QMieszkanie 3 pokojowe w Łabuniu Wlk. koło Reska 69 mkw. parter,
kuchnia z zabudową, niski czynsz sprzedam. Tel. 503 004 868.
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.

PRACA

QZatrudnimy w Szczecinie operatora na koparko-ładowarkę z
uprawnieniami. Tel. 691 925 738

QPrzyjmę pracownika do pracy w
gospodarstwie rolnym o następujących kwalifikacjach: traktorzysta uprawnienia na kombajn, mechanik maszyn rolniczych, pełna dyspozycyjność. Wynagrodzenie 1500 zł
miesięcznie. Marian Danielewicz
Łubieszewo 48, 78 - 520 Złocieniec.
Tel. 661 194 854.

US£UGI
QWynajmę halę 800 mkw. w centrum Łobza. 0607 553 912.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

MOTORYZACJA

QSprzedam Mitsubishi Lancer
GLX - 1996 poj. 1,3 po wypadku.
Cena do uzgodnienia. Tel.
0663 585 109.
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.

NIERUCHOMOŒCI

INNE

QSprzedam w centrum Łobza górę
domu (91 mkw.) - 4 pokoje wyremontowane, ogród, pomieszczenie gospodarcze. Cena 120.000 zł.
Tel. 508 696 755.

QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Q Sprzedam garaż 40 mkw. ul.
Boczna koło nadleśnictwa. Tel.
661 051 797.
QSprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
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.

QZiemia rolna pow. 3,13 - 6,55ha,
Kosobudy, klasa (III-V), tanio,
0609311340.

QSprzedam 1/3 własnościowego
domu, parter, 3 pokoje 76,72 mkw.,
c.o. gazowe, wolnostojący, osobne
wejście. Cena do uzgodnienia. Tel.
091 384 28 73.

SPORT
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Sarmata obchodzi³ 60-lecie
Sarmata jest jednym z najstarszych klubów województwa
zachodniopomorskiego.
ierwszą nazwą klubu był
Union. Sarmata jest klubem
dwusekcyjnym: piłki nożnej i brydża
sportowego. W pierwszych latach
istnienia klubu szatnie dla zawodników mieściły się m. in. w prywatnych
mieszkaniach Państwa Wojciechowiczów (obecne mieszkanie Państwa Peczeniuków), Marianny i
Henryka Szkupów, a także w budynku gdzie obecnie się znajduje
firma T.A.C.
awodnicy na mecze jeździli
różnymi środkami lokomocji, a wśród nich były m. in. skrzynia
na samochodzie ciężarowym „Lublin” i ciągnik z przyczepą zwany
„bonanzą”. W latach 70. na stadion
została doprowadzona woda, a piłkarze mogli się wymyć po meczu w
słynnym „korycie”.
1979 roku Sarmata po raz
pierwszy awansował do
klasy okręgowej (w tamtym roku
klasa okręgowa była odpowiednikiem obecnej IV ligi).

Dzia³acze Sarmaty i najm³odszy prezes Robert Dudziec

P

Z

W
Z

espół wprowadzili do klasy
okręgowej trenerzy Zygmunt Kopaczewski i Zdzisław Leszczyński, a drużynę w „okręgówce”
trenował Stanisław Przybylak.

W

swoim debiucie w „okrę
gówce” Sarmata zajął 7
miejsce na 14 drużyn, a grał m. in. z
takimi klubami jak: Pogoń II, Arkonia i Stal Stocznia ze Szczecina, Pogoń Barlinek, Chemik Police, Flota
Świnoujście czy Ina Goleniów. Do
historii przeszły takie mecze jak
wygrana 2:0 z Pogonią II Szczecin,
remis 2:2 z Chemikiem Police, który
na koniec sezonu zajął I miejsce i
awansował do III ligi oraz dwie
wygrane ze Stalą Stocznia Szczecin
u siebie i na wyjeździe po 1:0.

P

od koniec lat 70. Sarmata
awansował do V rundy Pucharu Polski i trafił tam na Błękitnych StargardSzczeciński,zktórymiprzegrał0:1.

J

uniorzy Sarmaty w 1996 roku
występowali w I lidze juniorów, a
trenerem zespołu był Jerzy Plewiński.

P

owtórnie Sarmata awanso
wał do klasy okręgowej w
1996 roku i gra w niej nieprzerwanie do
dnia dzisiejszego, zajmując lokaty w
ścisłej czołówce tabeli, najlepsze
miejsce to III w sezonie 2001/2002.

B

rydżyści Sarmaty przez wie
le lat występowali w klasie
okręgowej zajmując w sezonie 1995/
1996 III miejsce, a najczęściej jej
barwy reprezentowali: Jan Sobczak, Ryszard Piotrowicz, Tadeusz Piotrowicz, Jerzy Bielawski,
Jan Przystupa, Mirosław Bąk, Józef Bąk, Edward Stanisławczyk.

K

lub Sarmata na początku lat
90. organizował coroczny turniej brydżowy „Brydż w Dobrej”, w ramach cyklu „Grand Prix” województwa
. Brali w nich udział najlepsi brydżyści
naszego województwa, a także z innych regionów, wśród nich byli mistrzowie i reprezentanci Polski: Małgorzata Pasternak, Konrad Araszkiewicz,TadeuszKaczanowski,PiotrKlimacki czy Aleksander Swatler.

P

ierwszym prezesem klubu był
Władysław Arabski, a po
nim m. in. Franciszek Rzepka, Marian Schab, Henryk Szkup, Ry-

Juniorzy 2004

szard Witkowski, Jan Zieniewicz,
Andrzej Pszkit, Edward Stanisławczyk i obecny prezes Robert
Dudziec.

N

ajdłużej grającym zawodni
kiem jest Zdzisław Szkup,
który zaczął grać w Sarmacie w 1971
roku i jest czynnym zawodnikiem do
dnia dzisiejszego, czyli już... 35 lat!

N

ajwięcej ponad 400 bramek
dla Sarmaty strzelił Józef
Kamiński.

N

ajwięcej - 7 bramek w jednym
meczustrzeliłZbigniewŻywicki grając w klasie B, natomiast w klasie
okręgowej5bramekstrzeliłDamianPadziński, z tego 3 w ciągu 2 min. i 40 sek.

A

ndrzej Mioduszewski - wie
loletni kapitan Sarmaty,
oprócz gry na różnych pozycjach w
polu, grał także na pozycji bramkarza.

N

ajwięcej - 48 bramek w jed
nym sezonie strzelił Zbigniew Żywicki.

N

ajwyższe zwycięstwo w kla
sie okręgowej to 13: 0 z Iskrą
Golczewo.

W

roku 2046, w czasie jubi
leuszu 100-lecia istnienia
klubu Sarmata będzie mistrzem Polski!

SKŁAD SARMATY
W OSTATNICH LATACH
Trener: Tomasz Surma
Bramkarze:
Zapałowski Krzysztof (1984 r. wychowanek); Swarcewicz Marek,
Smoliński Marek (1965 r. Ina Ińsko,
Pogoń Szczecin, Mewa Resko),
Obrońcy:
Sadłowski Krzysztof (1976 r. wychowanek), Dorsz Wojciech (1976 r.
wychowanek), Jarota Zbigniew
(1971 r.) Mioduszewski Andrzej
(1970 r. wychowanek), Jaszczuk Jarosław (1967 r. Piast Chociwel, Sarmata Dobra, Masovia Maszewo), Szkup
Zdzisław (1958 r. wychowanek).
Pomocnicy:
Mikołowski Mateusz (1988 r. wychowanek), Kieruzel Krzysztof
(1986 r. wychowanek), Pacelt Kamil
(1985 r. Pomorzanin Nowogard),
Olechnowicz Łukasz (1981 r. wychowanek, Ina Goleniów), Sadłowski Dariusz (1977 r. wychowanek, Ina
Goleniów), Kaczor Bogdan (1965 r.
wychowanek, Budowlani Nowogard,
Pomorzanin Nowogard), Szkup
Krzysztof (1989 r. wychowanek).
Napastnicy:
Kamiński Emil (1989 r. wychowanek), Kubacki Grzegorz (1986 r.
wychowanek), Padziński Damian
(1983 r. wychowanek, Ina Goleniów),
Zawilski Tomasz (1980 r. Dąb Dębice), Goszczurny Marek (1971 r. Pomorzanin Nowogard), Korol Krzysztof (1977 r. wychowanek), Banasiak
Jarosław (1976 r. Dąb Dębice), Zawilski Tomasz (1980 r. Dąb Dębice).

Seniorzy 2004
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£obez - tu jest moje miejsce, tu jest mój dom
Pod takim hasłem zorganizowałam
wystawę o Łobzie z okazji 61 rocznicy
wyzwolenia. Data ta wpisała się na
trwale w kalendarium miasta. Co roku
na pamiątkę tamtych wydarzeń oddajemy cześć ludziom, którzy polegli wyzwalając Łobez i Ziemię Łobeską. W
związku z tą rocznicą pragnęłam przybliżyć uczniom dzieje naszego miasta,
począwszy od pradziejów aż do
współczesności. Przedstawiłam fotografie starego i nowego Łobza z podpisami i odniesieniem do dnia dzisiejszego. Uczniowie mogli porównać jakie
zmiany w wyglądzie miasta dokonały
się w XX w. Wielkim zainteresowaniem
zwiedzających cieszyły się albumy,
kroniki, foldery, reklamy, drzewa genealogiczne, makiety wykonane przez
uczniów klas IV- VI. Najciekawsze
prace zostały wyróżnione. Na poziomie klas I-III były to prace plastyczne
wykonane różnymi technikami.

da - “opiekuna miasta”. Oba te miejsca
były ulubionym miejscem wypoczynku łobezian oraz gości odwiedzających
miasto. W budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sikorskiego w okresie
międzywojennym mieścił się Urząd
Skarbowy i Urząd Celny. Na wystawie
znalazło się dużo ciekawostek związanych ze “starym” Łobzem, m.in. gazeta
wydawana do chwili obecnej przez
związek byłych mieszkańców Łobza

ważności, po Aleksandrii, ośrodka hellenistycznego w Azji Mniejszej. Był
wnioskodawcą rekonstrukcji ołtarza
Zeusa w berlińskim Pergamonie. Wymienił potomków rodu Borków m.in. słynną
Sydonię, Fryderyka Wilhelma, Franza
Heinricha, który pełnił funkcję dyrektora Szczecińskiej Izby Majątkowej i
część swojego majątku przeznaczył na
cele charytatywne, Caspara, który jako
pierwszy przetłumaczył na język nie-

Oto wyróżnieni uczniowie:
Kacper Gałan
Oliwia Krystosiak
Natalia Czerska

kl. I a
kl. II b
kl. III c

Na poziomie klas IV- VI
–prace plastyczne

W koœciele w Wysiedlu z proboszczek ks. Krzysztofem Majem.

Łukasz Czarny
Michalina Kulczewska
Mateusz Pizoń
Remigiusz Bogdanowicz
Marta Targosz
Natalia Barzycka
Agnieszka Turowska
Arleta Żółtaszek
Aleksandra Kamińska
Aneta Chrostowska

kl. IV a
kl. IVb
kl. IVd
kl. Va
kl. V b
kl.V d
kl.Vd
kl. VI c
kl. VI c
kl. VI c

Makiety
Klaudia Jadaszewska
Katarzyna Wilk
Mariola Mosiądz
Paulina Piszewska
Maja Sobiesiek
Anna Gross
Anna Baziuk
Klaudia Bielarska
Katarzyna Dubicka
Paulina Bubacz
Monika Pawelec

kl. IV b
kl. IV b
kl. V c
kl.V c
kl. V c
kl.V d
kl. V d
kl.V d
kl. V d
kl. V d
kl. V d

Albumy
Dominika Malczak
Andżelika Staniszewska
Martyna Rzeźnik
Jagoda Ilewicz

kl. Va
kl. V a
kl. V b
kl.Vc

Wiersze
Karolina Kamińska
i Magdalena Witas

kl. Vb

Dwuwiersz - reklama
Uczniowie

kl. IV a

Wracając do wystawy, wiele obiektów, które były wizytówką przedwojennego Łobza już dzisiaj nie istnieje,
chociażby rynek, na którym stał zabytkowy ratusz, kandelabr, budynki
wokół ratusza, pałac Bismarcka, kościół, pomnik i plac Jahna oraz Wzgórze
Pamięci, na którym stał pomnik Rolan-

“Heimat”, łobeskie notgeldy, które zostały wyemitowane w październiku
1921r., oryginalna nalepka z masła i
oryginalne butelki po piwie rozlewanym w Łobzie przed II wojną światową.
Ciekawostką, która wzbudziła wiele emocji był fragment ulicy Łobeskiej w
Warszawie. Wielu uczniów pytało mnie
czy to prawda. Dzieje miasta nierozerwalnie wiążą się z pomorskim rodem
Borków. Najbardziej znaną postacią z
tego rodu jest oczywiście Sydonia znana
każdemu dziecku z naszej szkoły jako
czarownica, która rzuciła klątwę na książęcy ród Gryfitów, za co została spalona
w Szczecinie w 1620 r. O niej i o innych
osobach i ciekawostkach związanych z
Łobzem z zainteresowaniem opowiadał
uczniom klas szóstych pan Czesław
Szawiel na spotkaniu 3 marca br. Przyniósł ze sobą tyle pamiątek związanych
z Łobzem i Pomorzem Zachodnim, że
uczniowie wprost oniemieli z wrażenia.
Począwszy od starych fotografii, przez
widokówki, drzewa genealogiczne Borków i Gryfitów (mapa Lubinusa), literaturę związaną z naszym regionem, panoramę Łobza z 1903r., oryginalny herb
Borków, litografie rodu Borków, listy
Sydonii do brata i sądu, ryciny związane
ze zwyczajami łobeskimi, zdjęcia Puchsteina, zdjęcia pałacu ze Starogardu
Łobeskiego przed zburzeniem przez
Rosjan zaraz po II wojnie światowej,
zdjęcia grobowca rodu Borków w Dobrej, zdjęcia muzeum w Pergamonie. Pan
Szawiel przypomniał uczniom historię
naszego miasta, najważniejsze daty.
Przedstawił ludzi związanych z Łobzem
m.in. sylwetkę profesora Otto Puchsteina i jego rodzinę. Profesor był archeologiem, Sekretarzem Generalnym Cesarsko - Niemieckiego Instytutu Archeologii, odkrywcą Pergamonu, drugiego co do

miecki jedno z dzieł Szekspira oraz potomków żyjących współcześnie w
Niemczech i podtrzymujących więzi z
Łobzem - ziemią ich przodków.
Co roku pan Czesław organizuje
spotkania historyczne pt. “Okruchy
pamięci”, na które zaprasza mieszkańców Łobza chcących poznać losy, historię “małej ojczyzny” na przestrzeni wieków. Prezentował sylwetki Piotra Sienkiewicza i Kazimierza Obuchowskiego
związanych z Łobzem. Ciekawostką, o
której mało kto wiedział, był w Łobzie w
okresie przedwojennym cmentarz
żydowski usytuowany przy ulicy Segala na naturalnym wzniesieniu. Służył on
jako miejsce pochówku i kultu miejscowej gminie żydowskiej. Pan Szawiel
opowiadał o cmentarzach, nekropoliach
i pomnikach pamięci w powiecie łobeskim powstałych przed 1945r. Większość z nich niestety została zniszczona
m.in. pomnik Rolanda, zniszczony na
początku lat siedemdziesiątych, pomnik
Jahna. Niektóre przetrwały do dnia

dzisiejszego np. pomniki figuralne w
Zajezierzu i Radowie Małym, głazy w
Przytoniu i Brzeźniaku, obeliski w Dorowie i kamienne piramidy w Runowie,
cmetarz w Przyborzu, Cieszynie i Dobieszewie. W Łobzie przy Cmentarzu
Komunalnym znajduje się odrestaurowany pomnik - kamień poświęcony Ottonowi Puchsteinowi oraz lapidarium.
W związku z tym spotkaniem w
późniejszym czasie odbył się konkurs o
Łobzie i Ziemi Łobeskiej. Uczniowie
klas szóstych wykazywali się wiedzą o
swojej “małej ojczyźnie”. Najbogatszą z
nich zaprezentował uczeń kl. VI d Jacek
Szabunia zajmując I miejsce, II - uczennica kl. VI c Arleta Żółtaszek, III - uczeń
kl. VI b Daniel Olejnik.
Ponadto zorganizowałam wycieczkę dla swojej kl. V d do Urzędu Miasta
i Gminy.
Wyczerpujących informacji o pracy
urzędu, zadaniach poszczególnych wydziałów, problemach miasta i mieszkańców kompetentnie przekazał nam sekretarz miasta Ireneusz Kabat. Uroki Ziemi
Łobeskiej podziwialiśmy także na wycieczkach rowerowych. Zwiedziliśmy
Strzmiele, Wysiedle, Bonin. Przed nami
jeszcze wiele atrakcji.
Odkrywając piękno swoich “małych
ojczyzn” powinniśmy pamiętać o specyfice naszego regionu i jego odrębności historycznej już w średniowieczu. Pomorze Zachodnie przez stulecia poddawane
było różnym wpływom i naciskom. Zagmatwane losy naszej “małej ojczyzny”
jeszcze bardziej komplikują się po 1945r.
Pojawiają się zagadnienia związane z
uchodźstwem niemieckim, ludnością napływową, przenikaniem się kultur i tradycji. Wreszcie kwestia wzajemnego oddziaływania społeczeństwa polskiego i
niemieckiego. Sześćdziesiąt lat powojennej historii upoważnia nas do badania
zasięgu, charakteru, cech i poczucia wspólnoty na tzw. Ziemiach Uzyskanych. Stopniowo zatarciu ulegają tradycje i obyczaje
pierwszych osadników przybywających
na Pomorze Zachodnie po zakończeniu II
wojny światowej. Łobez, Szczecin, Stargard i wiele innych miast wraz ze swoimi
mieszkańcami na trwale wpisały się w
najnowszą historię Polski.
Zofia Malinowska
Ps. Serdecznie dziękuje panu Tadeuszowi Korzeniewskiemu za wzbogacenie naszej wystawy pamiątkami ze swojej bogatej kolekcji.

„Moja ma³a ojczyzna”
„Moja mała ojczyzna, moja miejscowość, mój region” - to tytuł konkursu
wojewódzkiego z Edukacji Regionalnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to konkurs międzyprzedmiotowy, ze szczególnym uwzględnieniem historii Pomorza Zachodniego. Jego celem jest pogłębienie wiedzy o regionie
i kształtowanie tożsamości regionalnej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie biorą udział w tym konkursie
od początku jego istnienia, czyli szósty raz. Po raz kolejny odnieśli sukcesy. W
bieżącym roku szkolnym reprezentowali szkołę uczniowie kl. VI a Marcin Sak,
który zajął V miejsce i zdobył tytuł laureata, Wojciech Kotwicki zajął X miejsce
i został finalistą, Marta Martyniak zajęła XVII miejsce i jest finalistką.
Gratuluję uczniom wiedzy i umiejętności. Życzę dalszego rozwoju i sukcesów w gimnazjum.
Opracowała Zofia Malinowska, nauczyciel historii w SP nr 2 w Łobzie.
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Kradzie¿ pastucha
(ŁUGOWIANA) Między 25 a
26 czerwca br. w godz. 21:30 - 08:00
z działki rolniczej nr 86 w obrębie
Ługowiny, nieznany sprawca dokonał kradzieży elektrycznego odstaszacza zwierzyny. Straty w
kwocie 400 zł poniosło Koło
Łowieckie Knieja w Resku.

Zbita szybka,
nic nie zniknê³o
(ŁOBEZ) 29 czerwca br. około
godziny 22:25 przy ulicy Niepodległości w Łobzie nieznana osoba
dokonała wybicia szyby w okienku kiosku, wartości do 250 zł, działając na szkodę Janusza K.

Radyjko
(ŁOBEZ) Miedzy 29 a 30
czerwca br. w godzinach od 16:00
– 06:45 przu ulicu Głowackiego w
Łobzie nieznany sprawca po
uprzednim otwarciu zamka drzwi
samochodu osobowego m-ki WV
Golf bliżej nieustalonym narzędziem, dokonał z wnętrza kabiny
kradzieży radioodtwarzacza sa-

mochodowego m-ki Denwer wartości 250 zł, działając na szkodę
Tomasza O.

Kradzie¿ p³otu
(ŁOBEZ) 30 czerwca br. o
godz. 11:00 w Łobzie przy ul. Strumykowej dwóch nieznanych
sprawców dokonało kradzieży
siatki ogrodzeniowej i bramki,
wartości do 250 zł, działając na
szkodę Mariusza R.

Lataj¹ce kamienie
(STRZMIELE – ŁOBEZ) 1 lipca br. około godziny 10:45 na drodze Strzmiele - Łobez Jacek T. zam.
Szczecin kierując samochodem
osobowym marki Daewoo Lanos
w trakcie mijania się z drugim samochodem osobowym, doznał
uszkodzenia przedniej szyby w
wyniku wyrzucenia kamieni z pod
kół mijanego samochodu.

Dachowanie
(STRZMIELE – ŁOBEZ) 1 lipca br. około godziny 17:15 na drodze nr 147 Strzmiele - Łobez kierująca samochodem osobowym
marki Ford Scorpio Renata S. w
trakcie pokonywania zakrętu w
lewo, na skutek nadmiernej prędkości straciła panowanie nad prowadzonym pojazdem w wyniku
czego zjechała do przydrożnego
rowu , doprowadzając do wywrócenia pojazdu na dach.

Kosiarz
(TRZASKI) W okresie od
29.06 - 30.06.2006 r. w godzinach
od 15.00 - 17.00 w miejscowości
Trzaski nieznana osoba z terenu
obejścia gospodarskiego dokonała kradzieży spalinowej kosiarki do trawy marki Partner wartości 1500 zł, działając na szkodę
Marka R.

Zasady œcigania sprawców przestêpstw drogowych,
pope³nionych pod wp³ywem alkoholu

Przeczytaj,
zanim si¹dziesz za kierownicê
Prokurator Rejonowy w
Łobzie informuje, że w dniu
22 czerwca 2006r. Minister
Sprawiedliwości Prokurator
Generalny określił jednolite dla
wszystkich prokuratur w kraju zasady postępowania wobec sprawców przestępstw
przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji, zobowiązując
jednocześnie prokuratorów
do upowszechnienia tych zasad w lokalnych mediach.
Przyczyną opracowania
takich zasad jest fakt, iż dotychczas stosowana praktyka
w zakresie wymiaru kary i
środków karnych nie przyniosła oczekiwanych rezultatów
w zakresie tzw. prewencji
ogólnej, czyli inaczej mówiąc,
nie nastąpił spadek ilości tego
rodzaju przestępstw. Orzekane przez Sądy kary nie okazały
się na tyle skuteczne, aby odstraszyć sprawców tego rodzaju przestępstw. Mając zatem na uwadze potrzebę radykalnego zmniejszenia ilości
przestępstw przeciwko bez-
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pieczeństwu w komunikacji, Pan
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny polecił, aby w
przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa z art. 177§2 k.k.
w zw. z art. 178 k.k. (spowodowanie wypadku drogowego ze
skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, pod
wpływem alkoholu), sprawcom
należy bezzwłocznie przedstawiać zarzuty i dokonywać zabezpieczenia samochodu, którym
sprawca się poruszał na poczet
grożących mu kary grzywny i
świadczenia pieniężnego. Te
same zasady obowiązywać będą
wobec wszystkich osób, które
popełniły przestępstwo z art.
178a§1 k.k. czyli prowadziły samochód lub inny pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości.
Wobec każdego ze sprawców
wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, który prowadził
pojazd pod wpływem alkoholu,
stosowany będzie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Nadto prokuratorzy zostali
zobowiązani do wnioskowania
przed Sądami o orzeczenie dotkliwych kar majątkowych dla
sprawców tego rodzaju przestępstw, a możliwości płatnicze sprawców będą ustalane
także na podstawie wartości
zabezpieczonego pojazdu.
Wobec sprawców już
uprzednio skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości będą składane
wnioski o przepadek samochodu oraz o orzeczenie maksymalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (nawet na 10 lat).
Wobec wszystkich sprawców składane będą wnioski o
podanie wyroku do publicznej
wiadomości, łącznie z opublikowaniem nazwiska, a nawet
wizerunku skazanego.
Informację opracowała:
Prokurator Rejonowy
w Łobzie Klaudia
Karpińska-Gęsikiewicz

(ŁOBEZ) 27 czerwca br. o
godz. 1:05 w Łobzie na ul.
Segala Krystyna T. kierowała
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonym
wynikiem 0,64 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(SULISZEWICE)
28
czerwca br. o godz. 18:31 na
drodze publicznej w Suliszewicach kierujący samochodem marki Fiat 126p Artur P.
znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu (0,25 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WĘGORZYNO)
30
czerwca br. o godzinie 4:55 na
ulicy Południowej w Węgorzynie Andrzej D. kierował samochodem ciężarowym marki
Mercedes znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu (0,44
promila).
(RESKO) 1 lipca br. o
godz. 3:17 w Resku na ul.
Wojska Polskiego Krzysztof Z.
kierował samochodem marki
Fiat 126p znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu wyrażonym wynikiem 0,4 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
(KRZEMIENNA – WOJTASZYCE) 1 lipca br. o godzinie 15:30 na drodze Krzemienna – Wojtaszyce, czternastoletni Przemysław R kierował rowerem w stanie nietrzeżwości
(0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(RESKO) 1 lipca br. o
godz. 22:50 w Resku na ul.
Aleja Wolności Adam D. kierował rowerem będąc w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu (0,9 promila) alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ)2 lipca br. w
Łobzie na ul. Spokojnej Kazimierz O. kierował rowerem
znajdujac się w stanie nietrzeźwości wyrażonym wynikiem 1
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 2 lipca br. o
godz. 04:25 w Resku na ul.
Żeromskiego Krzysztof H. kierował rowerem będąc w stanie
nietrzeźwości odpowiadającemu 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
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HUMOR TYGODNIA
Przychodzi baba do okulisty:
- Panie doktorze, z bliska źle widzę.
- A z daleka?
- Z Koszalina...
***
Przychodzi baba do lekarza z poparzoną ręką i nogą.
- Co się pani stało? - pyta lekarz.
- Dotknęłam ręką gniazdka i mnie prąd kopnął.
- A noga?
- Oddałam mu.
***
Przychodzi baba do lekarza i mówi, że chce schudnąć.
- Proszę codziennie biegać godzinę po parku - zaleca
lekarz.
- Przed śniadaniem czy po?
- Zamiast, proszę pani, zamiast!
***
Baba po badaniu rozbiera się do rosołu i mówi:
- Nie mam pieniędzy, więc zapłacę panu w naturze.
- Dlaczego ma pani taki brudny brzuch? - dziwi się
lekarz.
- Nic takiego, przed godziną płaciłam za węgiel.
***
Przychodzi trup baby do lekarza i kładzie się na leżance.
- Co się pani tu tak rozkłada! - krzyczy lekarz.
- A co, mam gnić w poczekalni?!
***
Przychodzi baba do lekarza w sprawie męża.
- Panie doktorze, ciężko z nim, jest coraz bardziej
nerwowy. Co robić?
- Wyjedźcie oboje - radzi lekarz.
- A dokąd? - W przeciwnych kierunkach...

W obiektywie tygodnika: Tak siê bawi³ rocznik 1971 na polanie
w Boninie w drugim dniu zjazdu absolwentów

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 25 brzmiało:
„Nie zaglądaj do kieliszka bo tam siedzi biała myszka”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Grażyna Maćkowiak (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Ola
Rachwał (Resko), Wiesława Rachwał (Resko),
Telsfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodę wylosowała
pani Wiesława Rachwał z Reska. Gratulujemy.
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