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REKLAMA

W Łobzie pilnie potrzebni są ludzie
posiadający licencję zarządcy nieruchomościami. Taki wniosek można
wyciągnąć ze sytuacji, jaka panuje na
rynku zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. To sygnał dla tych, którzy
zastanawiają się, co jeszcze w Łobzie
można robić. Okazuje się, że w sferze

zarządzania wspólnotami brakuje
konkurencji, która mogłaby przejąć
sporą część wspólnot niezadowolonych z dotychczasowej sytuacji. Ta
wytworzyła się w sposób dość
sztuczny, gdy usługi komunalne zostały sprywatyzowane. 1 stycznia
2002 r. zlikwidowano Zakład Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Administrator zakupił od urzędu
sprzęt oraz materiały niezbędne do
funkcjonowania i po wygranym w
lutym 2002 r. przetargu na usługi zarządzania zasobami mieszkaniowymi
gminy, praktycznie zmonopolizował
łobeski rynek.
Cd. na str. 11
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Kazimierz Rynkiewicz
Przejeżdżając wczoraj przez
Łobez z pewnym smutkiem
stwierdziłem, że władze miasta zignorowały święto nie wywieszając flag. Święto z samej definicji
sprawia, że władza w tym dniu nie
musi pracować. Już sam ten
przywilej powinien powodować,
że władza powinna być wdzięczna czemuś lub komuś, że takie
święto jest i może z tego przywileju korzystać. I tak, mimo dnia
wolnego, urzędnicy pensję dostaną, nie wspominając o wakacjach nauczycieli, w przeciwieństwie do tzw. prywaciarzy, dla
których jest to dzień stracony dla
zarobkowania. Więc wywieszanie flag w czasie świąt powinno
być odruchowe.
Wymyśliłem sobie tą najbardziej prymitywną przyczynę do
wdzięczności władzy za to święto, bo sam pogrążony jestem w
takim absolutyzowaniu wolności,
że nie pozwala mi to oczekiwać
od władzy czegokolwiek, a od
ludzi jej sprawujących czegokolwiek wymagać, ponad wykonywanie swoich obowiązków.
Wdzięczność do zakresu obowiązków nie należy. Dlatego znalazłem ten najniższy próg, który
mógłby ją chociaż trochę powodować i być zarazem w jakiś sposób związany z urzędem. Z przynajmniej tej minimalistycznie postrzeganej wdzięczności urzędnicy mogliby w dniu 15 sierpnia
wywiesić flagi państwowe. Przynajmniej dali by sygnał, że wiedzą,
że w tym dniu nie przypada święto ziemniaka, buraka, deszczu,
ziemi, tolerancji, dzień walki z
kleszczami, nikotyną, otyłością,
nietolerancją, wadami wzroku,
kręgosłupa, dzień kobiet, chłopów, hydraulików lub święto 27
departamentu 17 komisji Rady
Europy do spraw wdrożenia 1984
dyrektywy z zakresu ochrony
lodu na Antarktydzie. Przynajmniej dali by sygnał, ale nie dali.
Nie wywiesili żadnej flagi, nawet
unijnej, którą tak często przy różnych okazjach wywieszają. Dla
nich nie ma więc 15 sierpnia żadnego święta. Jest tylko dzień
wolny od pracy.

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Oni wszyscy byli
wtedy Wojskiem
Polskim, a my
im nawet flagi
nie wywiesiliœmy
To nic, że prezydent podpowiadał, że jednak jakieś święto
będzie, bo zapowiedział nadanie
odznaczeń kombatantom za Bitwę Warszawską, a nawet podpowiadała telewizja, która puściła
film o Józefie Piłsudskim i krwawych walkach o Polskę. To nic,
że tego dnia przypada święto
Wojska Polskiego, bo przecież
my wojska nie mamy, a trudno
myśleć, że wojskiem byli jacyś
kombatanci z pożal się Boże zaciągu. A jeszcze gorzej, gdyby
pomyśleć, że flagi można by wywiesić z powodu święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, bo przecież samorząd nie
może identyfikować się ze swoimi mieszkańcami, a urząd z obywatelami, bo jakby to wyglądało.
Dlatego każdy może sobie prywatnie świętować to, że 15 sierpnia 1920 roku Polska, cała, bez
wyjątku, stoczyła krwawą bitwę
nie tylko w obronie Warszawy, ale
całego, ledwo dwa lata wcześniej
powstałego, państwa. Stoczyła
bitwę w obronie niepodległości
nie tylko własnej, ale całej Europy, zatrzymując triumfalny pochód komunizmu radzieckiego
prącego do połączenia z niemieckim i hiszpańskim. Po 86 latach
od tamtych wydarzeń okazuje się,
że ktoś tam walczył o Polskę, o
niepodległość, o Europę, że później, ale także w sierpniu, było jakieś Powstanie Warszawie, że
walczyło jakieś Wojsko Polskie, i

do tego jakaś Armia Krajowa, ale
pech chciał, że to wszystko –
owszem - działo się, ale nie u nas,
w Łobzie. I w dodatku tak dawno. Więc my nie mamy z tym nic
wspólnego.
Owszem, wszyscy widzieli,
że przed szkołą stał samolot, ale
już go nie ma, więc nie jesteśmy
już wobec kogokolwiek zobowiązani. Co najwyżej wobec WKU w
Gryficach, ale tymi sprawami
zajmujemy się bez zarzutu.
Tak oto moje myślenie o tym
święcie dobiegło kresu. Po obejrzeniu filmu dokumentalnego o
Bitwie Warszawskiej chciałem
napisać o wielkim poświęceniu
Polaków dla ojczyzny i wolności,
co widać na złapanych w kadrze
twarzach chłopów, robotników,
dzieci, kobiet, panujących nastrojach, wydarzeniach. Oni wszyscy
byli wtedy Wojskiem Polskim i w
takim dniu warto o tym pamiętać.
Także o tym, co im zawdzięczamy. A zawdzięczamy im to, że
możemy sami decydować, jak
układać życie i sprawy we własnym kraju, a nie decydują o tym
inni. Chociaż czasami sprawiamy
wrażenie, jakby było inaczej. Nawet flagi nie potrafimy w takim
dniu sami powiesić, a co dopiero
wykonać jakiś choćby symboliczny gest ku pamięci. Z wdzięczności za wolność. A choćby i za
dzień wolny od pracy. A tu nic.
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?

Zawody sp³awikowe
Karasia

Zarząd koła PZW „Karaś” organizuje w dniu 27.08.2006 r (niedziela) o godz. 8.00 rodzinne zawody spławikowe na jeziorze Karwowo. Wpisowe 10 zł od drużyny. Zawody zamknięte wyłącznie
dla członków koła „Karaś”.
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POWIEDZIELI
Na temat powstania
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
i „walce z uk³adami”.
- To słowo pejoratywne, ale
dobrze oddaje zło, które tkwi w
państwie. Bo jak to się dzieje, że
różne instytucje w miejscu swojego funkcjonowania nie są w
stanie odkrywać afer korupcyjnych, a jeśli już je odkryją, nie
potrafią ich rozliczyć? Dzieje się
tak, bo istnieją nieformalne powiązania pomiędzy ludźmi we władzach sądowniczych, administracyjnych i w organach ścigania. Na
to nakładają się jeszcze relacje z
miejscowymi gangsterami. Stąd
pomysł powołania CBA, bo to
służba spoza tych powiązań.
Zbigniew Wassermann - minister ds. służb specjalnych w
wywiadzie dla „Dziennika”.

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org
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Okradli stacje benzynowe
w Wêgorzynie i Dobrej

RAJD
PO £UPY
(WĘGORZYNO – DOBRA) W ciągu jednej nocy
ofiarą włamywaczy stały się
dwie stacje PKN Orlen. 8 sierpnia o godzinie 2.35 w Węgorzynie, przy ul. Podgórnej, nieustaleni sprawcy wybili szyby
w drzwiach wejściowych stacji
i ukradli alkohole i papierosy o
łącznej wartości ok. 3000 zł.
Jeszcze tej samej nocy podobne zdarzenie miało miejsce w
Dobrej. Tam w godzinach między 3:00 a 5:00 sprawcy wyłamali kłódki i zamek i weszli do
pomieszczenia handlowego
stacji. Zabrali olej silnikowy i
papierosy. Wartość łupu wyceniono na 3000 zł. Najprawdopodobniej obu włamań dokonała
ta sama grupa.
(r)

Œwietlica i boisko w Wysiedlu
(WYSIEDLE gm. £obez) 18 sierpnia br. o godzinie 17.00
nast¹pi tu otwarcie œwietlicy wiejskiej oraz oddanie do
u¿ytku nowego boiska.
W ramach projektu „Poprawa infrastruktury społecznej we
wsi Wysiedle” wykonano mo-

dernizację świetlicy wiejskiej
wraz z doposażeniem, wybudowano boisko sportowo - rekre-

Uwaga uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych

Mo¿na sk³adaæ
wnioski o stypendia
(POWIAT) Starostwo Powiatowe w Łobzie przypomina o trwającym naborze wniosków na program
stypendialny „PIERWSZY KROK”.
Uprawnieni do składania wniosków
są uczniowie klas pierwszych liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej z zespołach szkół w Łobzie i w
Resku, których dochód na osobę w

Do¿ynki
powiatowe w Resku
(POWIAT) W tym roku do¿ynki powiatowe odbêd¹ siê w Resku.
Powiatowe œwiêtowanie plonów odbêdzie siê w Resku ju¿
po raz drugi. Bêdzie ono po³¹czone z obchodami Dni Reska.
Dożynki powiatowe odbędą się w Resku 3 września. Dzień wcześniej
odbędą się Dni Reska, w tym roku na sportowo. Jak nas poinformowała
dyrektor d/s Kultury i Biblioteki pani Anna Bogdańska, w programie przewidziano zawody jeździeckie, mecz Mewy z niemieckim „Traktorem”
oraz zabawę taneczną pod gwiazdami. Atrakcji ma nie zabraknąć także
podczas dożynek, na które już dzisiaj zapraszają organizatorzy. Szczegółowy program przedstawimy w następnych wydaniach.
(r)
REKLAMA
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WYDARZENIA

rodzinie w lipcu 2006 r. nie przekroczył 316 zł netto. Wnioski są do
pobrania w macierzystej szkole. Termin składania wniosków upływa 31
sierpnia br. Wszelkich informacji
udzielają pracownicy Wydziału
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Starostwa Powiatowego w Łobzie
ul. Konopnickiej 41, pokój nr 30, telefon: 091 397 60 97.
(r)

Nabór na
stanowisko
w PCPR

(POWIAT) Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łobzie ogłosiło
konkurs na wolne stanowisko pracy –
podinspektora. Wymagane są m.in.
wykształcenie wyższe, preferowane
kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse, oraz doświadczenie zawodowe
(staż pracy 3 lata). Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Łobzie, przy ulicy Bema 27, z dopiskiem: “Dotyczy konkursu na stanowisko Podinspektor” w terminie do dnia
18.08.2006r. do godz. 13.00.
(r)

acyjne tj. do piłki nożnej i siatkowej oraz plac zabaw dla dzieci.
Łączna wartość zadania wyniosła 142.431,93 zł. w tym dofinansowanie z UE wyniosło
93.396,80 zł. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój
obszarów
wiejskich
20042006” w działaniu „Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
(r)
REKLAMA
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Œladami naszych publikacji

Patrzeæ na miasto po gospodarsku (cz. 1)
(ŁOBEZ) Po naszych publikacjach na temat zaniedbań dotyczących sfery turystycznej w mieście,
po artykule o tym, że ci, którym się
już nie chce, powinni ustąpić miejsca tym, którym się jeszcze chce,
kilku mieszkańców zaprosiło nas na
rekonesans po Łobzie. Chcieli pokazać, ile i co można zobaczyć chodząc
ulicami. I czego nie dostrzegają włodarze miasta, chociaż jest to widoczne „gołym” okiem. Poruszyli również
kilka spraw, które ich nurtują.

Zwa³y piachu,
roœnie zielsko
na ul. Kraszewskiego

Nieczynna
lampa
na moœcie

Zaczêliœmy od mostów
na Redze
Na obu mieszkańcy pokazują mi
stojące na nich lampy, a raczej ich kikuty.
- Te lampy są jeszcze przedwojenne, z betonu. Gdyby ktoś o nie zadbał
i przywrócił im dawną świetność, żeby
wieczorem oświetlały mosty, Łobez
od razu byłby ładniejszy, a mosty bezpieczniejsze. Od lat szpecą i nikt sie
nimi do tej pory nie zainteresował. mówią. - Na moście na ul. Obrońców
Stalingradu, po wprowadzeniu objazdu na ul. Segala i zwiększeniu ruchu
pojazdow przejście mostem stało się
niebezpieczne. Proponujemy wybudować po zewnętrznej stronie barierek
mostu kładki dla pieszych. To poprawiło by nasze bezpieczeństwo. Na
moście chodnik jest wąski i przy natężonym ruchu, zwłaszcza samochodów ciężarowych, robi się niebezpiecznie, a był tu już wypadek śmiertelny. - zauważa jeden z mieszkańców.
Przypomina, że na moście na ul.
Segala miała być umieszczona tablica z informacją o dopuszczalnym obciążeniu samochodów. Poprzednią

zdjęto i nowej nie postawiono.
- Do końca czerwca miała być dokonana ekspertyza mostu przez biegłych z Politechniki Szczecińskiej i
co? Dzisiaj jest sierpień. Tak to się u
nas działa, tak to właśnie wszystko
wygląda. - macha ręką z dezaprobatą
dla takich działań.

Wyspa zupe³nie nie
wykorzystana,
a to ³adne miejsce

- Pisał pan o turystyce, a raczej jej
braku w mieście. A mamy przecież
wyspę przy Nadleśnictwie, z ładnym
wodospadem i rzeką. Do kogo należy, to nie wiem, ale do kogo by nie na-

W „Zaciszu” by³o gwarno

Tak w lato mo¿na siê bawiæ
(TRZEBAWIE, gm. Węgorzyno) W ciepłe, bezdeszczowe popołudnie, 6
sierpnia, w Trzebawiu odbył się turniej plażowej piłki siatkowej. W sąsiedztwie woświńskiego jeziora rywalizację rozpoczęło sześć drużyn z Węgorzyna,
Stargardu i okolic.
Grano systemem „każdy z każdym” do 3 wygranych setów, do 15 punktów. Rywalizacja, jak to w sporcie bywa, była zacięta i emocjonująca do samego
końca. Zawodnicy nie odpuszczali nawet skrawka piaskowej nawierzchni, z
poświęceniem walczono o każdą piłkę. Choć bywały ciężkie mom enty, w
których brakowało sił w nogach, uczestnicy nie poddawali się i nadrabiali to
swoją ambicją i determinacją, dzięki czemu można było dostrzec wiele efektownych i efektywnych w rezultacie akcji. Wreszcie po blisko pięciu godzinach
zmagań nadszedł czas wręczenia pucharu i dyplomów, ufundowanych przez
państwa Beatę i Ireneusza Banaszaków z Ośrodka Wypoczynkowego “Zacisze” w Trzebawiu, którym należą się gorące podziękowania za zorganizowanie
całego turnieju. Oto miejsca i składy drużyn, które zwyciężyły w siatkarskiej
rywalizacji:
1. KANONIERZY (Łukasz Nowacki, Radosław Tokarski)
2. PRZYJACIELE (Andrzej Baryluk, Andrzej Nowacki)
3. ALFA (Paweł Trejgis, Adam Nowosad)
Mamy nadzieje, że za rok spotkamy się w jeszcze szerszym gronie, bo w końcu
sport to zdrowie! Ze sportowym pozdrowieniem - uczestnik turnieju.

Mia³y byæ domy,
s¹ tumany kurzu i chaszcze
leżała, to można podjąć wspólne
działania, by teren zagospodarować. Na wsypie można by wybudować przystań kajakową, teren przepiękny. Postawić wiaty kryte
strzechą, zrobić miejsce na ognisko,
oświetlić i mamy gdzie skierować
turystów. W pobliżu jest parking,
bar, są sklepy, każdy by na tym skorzystał. - snuje wizje mój rozmówca.

Mia³y byæ ³adne domy,
s¹ chaszcze
Dochodzimy do ronda. Po drugiej stronie mój rozmówca pokazuje
“niby” parking. Dlaczego niby?
- Tu miała być ładna zabudowa
domków z usługami. Miasto sprzedało działki kilka lat temu za duże pieniądze i nic się nie dzieje. Warto byłoby
zapytać – dlaczego? Kiedy ruszy zabudowa? A jeżeli nie ruszy, to doprowadzić teren do należytego porządku. Plac leży w centrum miasta, przy-

jeżdżają goście z innych miast i dziwią
się, że tu taki bałagan, tumany kurzu,
ruiny porośnięte chaszczami. Jeżeli
właściciele nie są w stanie tu niczego
wybudować, to gmina powinna odkupić ten teren od nich i samemu go
zagospodarować, bo ten widok tylko
świadczy o braku gospodarza w mieście. - mówi i oprowadza mnie po placu łobezianin. Jak podkreśla, urodził
się tutaj po wojnie, więc los miasta nie
jest mu obojętny. Prowadzi mnie dalej
ul. Kraszewskiego.
- Ktoś przecież odpowiada za
stan ulic. Ta od wiosny nie była
sprzątana. - pokazuje rosnące przy
krawężnikach zielsko i zwały piachu.
Kiedyś to była ulica powiatowa, teraz jest wojewódzka. Ale w mieście.
Ale czyja by nie była, ktoś powinien
ją sprzątać. To wydaje się oczywiste,
ale chyba nie dla wszystkich.
Za tydzień dalszy ciąg wędrówki
po mieście i spostrzeżenia łobezian.
Kazimierz Rynkiewicz
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Ciê¿kie pojazdy wywo³uj¹ wstrz¹sy

Pękają budynki
na Browarnej
Komisje
przeegzaminuj¹
nauczycieli

(ŁOBEZ) Pochodzące jeszcze
z początku ubiegłego wieku budynki przy ulicy Browarnej niszczeją w zastraszającym tempie.
Ich degradację przyspieszyła
gwałtownie rozbiórka byłej restauracji „Tradycja”. Pod wpływem wstrząsów wywołanych
przez ciężkie samochody, które
wywożą gruz, zaczęły pękać
mury.
Najgorzej wygląda sytuacja w
budynku numer 11.
- Ten budynek i tak jest w kiepskim stanie. Nikt nie zrobił tu nic od

kilkudziesięciu lat. Jednak po tym,
jak weszła tutaj ta firma, sytuacja
wygląda jeszcze gorzej. Od kilkunastu dni dom dosłownie chodzi.
Jeżdżą tędy ciężkie pojazdy, a ta ulica nie jest do takiego ruchu przystosowana. Najbardziej cierpią na tym
fundamenty budynku. W piwnicach odpadają kamienie ze ścian,
gdy tylko przejedzie jakaś ciężarówka. Popękane już wcześniej
ściany mogą ulec jeszcze większym zniszczeniom. Nie rozumiemy też, dlaczego teren budowy jest
tak kiepsko zabezpieczony. To ni-

skie ogrodzenie jest w stanie sforsować każdy. Od dłuższego czasu
interweniujemy w gminie w tej
sprawie. Jednak na razie nie przynosi to żadnych efektów. Dowiedzieliśmy się, że nasz budynek będzie badany. Jednak sprawa dotyczy nie tylko naszego domu –
mówią mieszkańcy tej posesji.
Jak dowiedzieliśmy się w gminie, w tym tygodniu budynek na
Browarnej 11 będzie badany przez
eksperta z Drawska Pomorskiego.
Reszta domów będzie musiała na
ekspertyzę poczekać.
(gp)

(ŁOBEZ) Trzy nauczycielki
staną przed komisjami egzaminacyjnymi, które ocenią ich dorobek
i zdecydują o awansie na stopień
nauczyciela mianowanego.
W Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie o taki awans ubiega się nauczyciel matematyki
pani Beata Kupczyńska oraz nauczyciel – bibliotekarz pani Joanna Marek, a w Przedszkolu
Miejskim Nr 1 w Łobzie nauczyciel pani Ewa Pospieszyńska.
Komisjom przewodniczy kierownik Wydziału Spraw Społecznych urzędu miejskiego w Łobzie
pani Mirosława Turbak.
(r)

Cztery auta najecha³y na siebie

S³ychaæ
by³o stukot
zderzaków
(ŁOBEZ) 12 sierpnia o godz.
14:30 w Łobzie, na Placu 3 Marca,
doszło do niecodziennego zdarzenia.
Jacek K., mieszkaniec Dolnego Śląska, kierując samochodem Alfa Romeo nie zachował należytej ostrożności i uderzył w jadący przed nim samochód Renault, kierowany przez
Tomasza R., a ten z kolei uderzył w
samochód Toyota kierowany przez
Mariana K., który uderzył w samochód
Renault kierowany przez Adama K. (r)

REKLAMA
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 14.08.2006r.
O P.P.H. „Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza, Cukiernika, Technika technologii żywności Tel. (091)3914-548
O Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza Technik stolarz (obsługa
CNC i wykonywanie modeli) Tel.
(091)3976-221
O Firma Handlowo-Usługowa “Trójka” w
Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat.
C+E, Tel. (091) 397-16-54
O Auto – Szlif A. Jeleński w Łobzie zatrudni: Tokarza - szlifierza 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 Firma Handlowo Usługowa “TYMPOL” zatrudni: Kierowcę kat C+E,
Mechanika samochodowego Tel.
0 606-97-61-62
O Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie
zatrudni: Nauczyciela bibliotekarza,
Nauczyciela techniki, Nauczyciela języka niemieckiego Tel. (091)397-47-61
O Firma “Malarz” w Szczecinie zatrudni:
Robotników budowlanych (murarz,
tynkarz, malarz, glazurnik, monter
płyt kartonowo-gipsowych) Tel.
(091)48-75-133
O Szkoła Podstawowa w Runowie Pom.
zatrudni: Nauczyciela języka angielskiego Tel. (091)3971-440
O Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie zatrudni: Nauczyciela oligofrenopedagogiki Tel. (091)397-43-70
O Banachowicz Andrzej w Zakrzycach
zatrudni: Pracownika fizycznego przy
obsłudze maszyn Tel. 604-188-258
O Ośrodek Wczasowo-Kolonijny “Kameleon” w Międzywodziu zatrudni: Kelnerki Tel. 606-76-18-24
O „Imotrel” w Resku zatrudni: Wyplataczy koszy Tel. (091)3951-758
O „Swedwood” w Resku zatrudni: Operatora
maszyn
stolarskich
Tel.
(091)579-0700
O Studio “R” w Łobzie zatrudni: Technika informatyka Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z pośrednikami
pracy pok. nr 5
O Utech Sp. z o.o. w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
501-503-003
O „Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zatrudni w sklepie w Łobzie i w Szczecinie:
Sprzedawców Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z pośrednikami
pracy pok. nr 5
O Firma “EKSWOOD” w Chociwlu zatrudni: Glazurników, Murarzy, Stolarzy, Malarzy, Monterów płyt kartonowo-gipsowych Praca w Danii Tel.
(091)56-22-513
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Horrendalne koszty obs³ugi hipoteki

Zdjêcie z hipoteki 1,80 z³
kosztowa³o 180 z³
(£OBEZ) Wielu mieszkañców £obza (i nie tylko),
posiadaj¹cych domy zakupione jeszcze w latach
piêædziesi¹tych lub szeœædziesi¹tych mo¿e spotkaæ siê z
ni¿ej opisan¹ sytuacj¹, gdy kiedyœ ich nieruchomoœci
zakupione zosta³y na kredyt.
Pani Sylwia Maczan stara się
o kredyt na remont domu przy
ul. Słowackiego. Kredyt chciała zaciągnąć na hipotekę domu.
Zgodnie z wymaganiami banków, starający się o kredyt
musi wykazać, że jego nieruchomość nie jest obciążona
żadnym zobowiązaniem. Takie
zaświadczenie uzyskać można
w sądzie i jego koszt wynosi
REKLAMA

150 zł. Po otrzymaniu takiego
zaświadczenia pani Sylwia
wpadła w zdumienie. Okazało
się, że hipoteka jej domu jest
obciążona na kwotę 1,80 zł i
dług ten należny jest bankowi
PKO. W dokumencie nie napisano jednak, z którego roku jest
to zobowiązanie i któremu oddziałowi banku pieniądze te się
należą. Wysłała pismo do banku

w Goleniowie z prośbą o ustalenie konkretnego wierzyciela. Pismo wysłała 26 czerwca. Jak
nam powiedziała - odpowiedź
gotowa była już 3 lipca, jednak w
wyniku opieszałości pracowników banku odpowiedź przyszła
dopiero na początku sierpnia.
Pani Sylwia spłaciła należność w
banku w Goleniowie. Wykreślenie zadłużenia z hipoteki kosztowało ją kolejne pieniądze, tym
razem 36 zł. Zadłużenie wynoszące 1,80 zł zostało usunięte po
wydaniu jego stukrotnej wartości. Pani Sylwia twierdzi, że w
podobnej sytuacji mogą znaleźć
się mieszkańcy ulicy Słowackiego i wielu innych.
(gp)

INFORMACJE
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V Przegl¹d Kapel Podwórkowych

Rozgonili deszcz

(£OBEZ) V Przegl¹d Kapel
Podwórkowych odby³ siê wbrew
przeciwnoœciom kapryœnej aury.
Pada³ deszcz, ale muzycy
zagrali i przegonili chmury,
wiêc mog³a siê nawet odbyæ
zabawa na starym boisku.

Przegląd, pomimo że odbył się
już po raz piąty, nie jest oszałamiająco popularną imprezą, ale też kapele
podwórkowe to nowe zjawisko w
krajobrazie miejskim Pomorza. Może
za kilka lat będzie ich więcej... albo
mniej, to zależy, czy starzy muzycy
będą uczyć i przekazywać pasję
młodszym. W łobeskiej kapeli młodzi
się pojawili, więc można mieć nadzieję, że tradycja się odrodzi.
Do Łobza na Przegląd przyjechało
5 kapel. Nie dojechali nowogardzianie.
Mimo deszczu nie zawiedli słuchacze,
którzy zgromadzili się pod namiotami.
Po przesłuchaniach, jury uznało, że
główna nagroda należy się Kapeli Dudi
z Koszalina. Drugie „wygrała” kapela
„Bez zagrychy” z Pyrzyc. Na trzecim
znaleźli się łobezianie, czyli kapela
„Smoki”, ale publiczność wyróżniła ich
przyznając im swoją nagrodę.
Kapela występuje w 10-osobowym składzie: Edward Hryniewiecki
– gitara, śpiew; Kazimierz Malicki –
banjo, śpiew; Henryk Koszela – tara;
Stanisław Rybak – akordeon; Stanisław Borejszo – saksofon tenorowy;

Krzysztof Molenda – klarnet; Sławomir Koszela – trąbka; Franciszek
Szućko – bęben; Dariusz Ledzion –
suzafon (taka wielka trąba) i Leszek
Kotwicki – banjo tenorowe (nieobecny na przeglądzie).

„Smoki” istnieją od roku, jeżdżą
na podobne przeglądy; w Koszalinie
zajęli drugie miejsce. W repertuarze
mają pięć piosenek o Łobzie.
- Zapraszamy do współpracy tekściarzy z Łobza, by piosenek o mieście
było jak najwięcej. Opracujemy je

muzycznie i będziemy śpiewać. - powiedział nam Dariusz Ledzion (ten z
wielką trąbą – suzafonem), na co dzień
dyrektor Łobeskiego Domu Kultury.
Po Przeglądzie dla widzów zagrały zespoły Sprint Band oraz Rimejk. Zaczęło się mokro, skończyło wesoło. (r)

Sukces
„£obuziaków”
(KAMIEŃ POM.) Występujący na X Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim łobeski Zespół
Pieśni i Tańca Ludowego “Łobuziacy” z Łobeskiego Domu
Kultury w Łobzie zajął II miejsce. Gratulujemy.
(r)
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W moim ¿yciu politycznym
zamyka siê ko³o

Rozmowa z wiceburmistrzem Węgorzyna Ryszardem Brodzińskim. Był
on wcześniej burmistrzem Węgorzyna,
później członkiem zarządu powiatu
stargardzkiego. Od początku członek
Unii Demokratycznej, później Unii
Wolności. Obecnie bezpartyjny.
Redakcja - W sondzie, którą przeprowadziliśmy wśród samorządowców, powiedział pan, że nie zamierza
ubiegać się o funkcję burmistrza
Węgorzyna. Przyznaję, że informacja ta była trochę zaskakująca.
Ryszard Brodziński - Dla wielu
osób moje stanowisko nie jest nowiną.
Podobnie było cztery lata temu.
W opinii wielu ludzi należy pan
w do nielicznej grupy osób, ze względu na samorządowe doświadczenie,
REKLAMA

WYWIAD

najlepiej przygotowanych do pełnienia funkcji publicznych.
- Może właśnie dlatego, że wiem, co
to znaczy być burmistrzem. To jest
funkcja wymagająca od osoby ją sprawującej bardzo wielu różnych i bardzo
szczególnych cech; są to przede
wszystkim wiedza, odpowiedzialność,
umiejętność zarządzania ludźmi oraz
posiadanie realnej wizji rozwoju
gminy. Nie mnie oceniać jakim jestem człowiekiem, choć trochę
nieskromnie powiem, że znam
swoją wartość. Rzecz jest w
czym innym. Po prostu uważam, że serwowanie ludziom
systemu bezpośrednich wyborów burmistrza było
wyłącznie populistycznym chwytem naszych
polityków (i zresztą – o
zgrozo – nie jedynym), ponieważ na
tę funkcję mamy
wybrać osobę o
cechach jak wyżej, a wybory
bezpośrednie
to – mówię to
złośliwie – konkurs dla modelek.
Zaskakujące słowa w ustach
polityka...
- A jak ocenić sytuację, że społeczeństwo wybrało człowieka, a potem okazuje się, że wybrało „modela” odpowiedzialnego wyłącznie – jak to się popularnie mówi – przed Bogiem i historią, a
rządzić to ten „model” może nawet zza
więziennych krat. Czy to science fiction,
czy polska rzeczywistość?
To prawda, ale to też nie powód, by
oddawać pole bez walki. Znana jest
mi pana niezbyt pochlebna opinia na
temat powiatu, do którego jednak
planuje pan start. Jest w tym jakaś
niekonsekwencja.
- To nie jest mój sprzeciw wobec
konkretnego powiatu, np. naszego

łobeskiego, ale znów jest to sprzeciw
wobec polityków i naszego sposobu
uprawiania polityki. Otóż w 1998 roku,
w momencie decydowania o kształcie
drugiego etapu reformy (tworzenie samorządowych województw i powiatów – przyp. red.) nasi politycy nie
zastanawiali się, jakie rozwiązania są
najkorzystniejsze z punktu widzenia
państwa, lecz zajadle walczyli o swoje
lokalne interesiki, które w istocie rzeczy szkodzą państwu. I w tym kontekście należy odnosić się do moich poglądów. Ja należę do tych osób, które
twierdzą, iż powiaty są nadmiernie rozbudowane i nadmiernie rozdrobnione, a
przez to mniej efektywne z punktu
widzenia interesu państwa, jako całości.
Ale są. I dziś jest to też pole publicznej
działalności.
A przecież powiaty to idea przewodnia byłej Unii Wolności, w której
był pan znaczącą postacią. Skąd więc
dzisiaj ta samokrytyka?
- Tak, to prawda. To dziecko Unii
Wolności, a więc i w jakimś sensie moje.
Ale to jest chyba temat na osobną rozmowę. Mam świadomość błędów, jakie popełniliśmy, mam też świadomość, jak źle
oceniana była Unia w środowisku, w którym żyję. W moim życiu politycznym
zamyka się koło. Na przełomie lat 70 i 80
byłem członkiem ZSL (dziś PSL), z którego wystąpiłem 17 grudnia 1981 roku, tj.
nazajutrz po wystrzelaniu górników w
kopalni „Wujek”. Kolejną moją partią
była Unia Demokratyczna, później Wolności, z której wielu moich partyjnych
kolegów (Tusk, Rokita, Komorowski,
Gilowska itd…) uciekło zakładając Platformę Obywatelską. Dzisiaj słyszę o
aliansach między PO a PSL. W ciekawych
czasach żyjemy. Ale ja już w wielkiej
polityce nie uczestniczę, a przenoszenie
jej na poziom gminy uważam za nieporozumienie i działalność szkodliwą dla środowiska lokalnego. Dzisiaj mam wrażenie, że wielka polityka i jej obyczaje dotarły na sam dół. Trwa festiwal medialnych efektów, festiwal populizmu, a nie
festiwal efektywności w pomnażaniu
złotówek płaconych przez podatników.
Rozgoryczenie...?
- Pewnie tak, a jego powód zilustruje może następujące zdarzenie z ostatnich dni. Jak pan wie, w czerwcu rozpoczęliśmy budowę gimnazjum i najważniejszym pytaniem, z jakim się spotkałem od tzw. przygodnej osoby, to było
pytanie o to, czy planujemy uroczyREKLAMA

stość wbudowania kamienia węgielnego.
Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że
nie przyszło nam do głowy, by taką uroczystość zorganizować. Być może to
błąd z naszej strony i należało z tzw.
pompą wbić w ziemię pierwszy szpadel.
No cóż, mówi się trudno, ale ja wolałbym
odpowiadać na pytanie - dlaczego budujemy to gimnazjum, jakie mamy pomysły na jego funkcjonowanie.
Dobrze, to wróćmy do naszych
spraw lokalnych. Czy pana deklaracja o braku zainteresowania startem
wyborach na burmistrza to nie jest
przypadkiem wyraz ucieczki przed
problemami, z którymi nie radzi sobie lokalny samorząd? W powiecie
będzie łatwiej?
- Nie ma we mnie takiego poziomu
samokrytyki, nie mam tak złej samooceny. Burmistrzem mijającej kadencji
jest pan Stanisław Konarski i wszystko, co się dokonało, to za jego przyczyną. Myślę, że minione cztery lata
nie są powodem do wyciągania takich
wniosków. Uważam wręcz ten czas za
lata, w których gmina była bardzo dobrze prowadzona, szczególnie jeżeli
weźmie się pod uwagę sytuację gminy
Węgorzyno w 2002 roku, tj. w momencie startu obecnej kadencji burmistrza
Konarskiego. Należy pamiętać, że na
koniec 2002 roku zabrakło w gminnej
kasie prawie 400 tys. zł na uregulowanie bieżących rachunków, a na biurku
pan burmistrz zastał podpisane bzdurne umowy, z których trzeba było się
jakoś „wygrzebać”, by uniknąć bankructwa. Dziś sprawy są poukładane,
inwestycje w toku i zabezpieczone finansowo, a gmina posiada pełną płynność finansową.
Znany jest pan z tego, że nie lubi samorządowych fajerwerków, ale za to
skutecznie przeprowadza inwestycje,
jak choćby teraz gimnazjum. Wydawało się, że gmina już jej nie rozpocznie
w tej kadencji.
- Pracując w szkole budowałem
szkołę. Jako burmistrz halę sportową,
wodociągi, kanalizacje, telefony. W
Radzie Parafialnej kościół, a teraz jako
wiceburmistrz wspierałem budowę
gimnazjum. Te budowy to jednak nie
moja wyłączna zasługa, to efekt pracy
wielu osób…
Zapewne jednak wynikają z długoletnich doświadczeń w samorządzie, jakich w tym zakresie niewiele
osób posiada...
- Być może, ale też to nie znaczy, że
ktoś inny nie może ich zdobyć. Droga
dla wszystkich jest otwarta.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Kazimierz Rynkiewicz

INFORMACJE - REKLAMY
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Stypendia
nie przepadn¹
(POWIAT) Jeden z czytelników napisał do nas zaniepokojony brakiem informacji w starostwie dotyczącej przyznawania stypendiów unijnych dla studentów. Wielu z nich dostało
się na studia w sierpniu, natomiast termin składania wniosków
upłynął 31 lipca. Jak dowiedzieliśmy się w starostwie, wszyscy studenci, którzy zostali wpisani na listę studentów po
upływie wymienionego terminu, mogą w dalszym ciągu starać
się o przyznanie stypendium unijnego.
(gp)

Most na Segala do 20 ton

EKSPERTYZA JU¯ JEST,
DECYZJI NIE MA

(£OBEZ) Wszystko wskazuje na
to, ¿e nast¹pi kolejna zmiana w
organizacji ruchu w £obzie, na
ulicach Niepodleg³oœci i Segala.
Mo¿e nast¹piæ przywrócenie
stanu ruchu sprzed lipca 2005
roku, chyba, ¿e drogowcy nas
czymœ jeszcze zaskocz¹.
Zapowiadana przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich ekspertyza dotycząca mostu na ul. Segala ogranicza
ruch na nim dla pojazdów nie przekraczających 20 ton. Tak nas poinformowano w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Przeprowadzona ekspertyza wcale nie wiąże się
jednak ze zmianą w organizacji ruchu. Decyzję o ewentualnych zmiaREKLAMA

nach ma podjąć
Biuro Nadzoru
nad Drogami Wojewódzkimi przy
Urzędzie Marszałkowskim w
Szczecinie. Jakie
będą ich decyzje
– trudno powiedzieć dyrektorzy
wracają bowiem
dopiero dziś z długiego weekendu.
Być może biuro
swoje decyzje konsultować będzie z
władzami gminy. Te, jak powszechnie wiadomo, popierają zmiany
wprowadzone 15 lipca ubiegłego
roku. Co ciekawe, na temat ewentualnych zmian nie wiedzą nic pracownicy Rejonowego Biura Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, którzy odpowiedzialni są
za drogi w powiecie łobeskim. W
przypadku zmian z w ruchu, jako
pierwsza powinna zostać poinformowana zostać policja. Tymczasem
policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego w Łobzie nic nie wiedzą na ten
temat. Wprowadzone w roku ubiegłym zmiany zostały przeprowadzone tak nieudolnie, że do dzisiaj odbijają się czkawką, a końca sprawy nie
widać. Ciekawe, jak decydenci rozwiążą teraz ten „węzeł Segala”?. (gp)

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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Kto ma zrobiæ remont korytarza – wspólnota czy w³aœciciel sklepu, któremu to nakaza³ Sanepid?

UCHWA£A
ZA PLECAMI ZARZ¥DU

(£OBEZ) Sprywatyzowanie czêœci mienia komunalnego
spowodowa³o powstanie szeregu wspólnot, w których
czêsto ludzie ucz¹ siê mieszkania razem i dbania
o wspólne dobro, jakim jest budynek, w którym
mieszkaj¹. Niestety rodzi to czêsto konflikty.
Jedną z takich wspólnot, jest zamieszkująca budynek przy ulicy Niepodległości nr 42 w Łobzie. Tworzą ją
właściciele kilku mieszkań, właściciel
lokalu użytkowego Grażyna Moskal
oraz urząd miejski, który posiada
mieszkania komunalne. Spór między
mieszkańcami domu, a właścicielem
sklepu trwa od kilku lat. W budynku
niegdyś znajdowała się także piekarnia,
jednak mieszkańcy posesji wywalczyli
jej przeniesienie. Od ubiegłego roku
trwa konflikt związany z remontem
korytarza.
- Korytarz jest nasz wspólny, ale
pani Grażyna Moskal korzysta z niego
zarobkowo. Z tego też powodu Sanepid
w ubiegłym roku nakazał jej jego remont. Sanepid nie wysłał pisma do
wspólnoty, tylko do niej i powinna to
być sprawa tej pani. Pani Moskal wystąpiła do zarządcy nieruchomości,
pani Janiec, o przygotowanie uchwały
dotyczącej remontu tego korytarza. W
czerwcu ubiegłego roku zebraliśmy się
na podwórzu i wszyscy jednogłośnie
byli przeciw. Tydzień później pani Janiec przygotowała nową uchwałę. Tym
razem nie było żadnego zebrania. Pani
Moskal chodziła i zbierała pod uchwałą
podpisy.
Uchwałę oprócz pani Moskal podpisał pan Łuczak oraz burmistrz gminy,
która posiada 37 procent udziałów w
budynku. W sumie, mimo naszego
wcześniejszego sprzeciwu, uchwalono
remont korytarza naszym kosztem.
Mieliśmy wówczas przygotowane
pieniądze na remont dachu. Teraz połowa z nich, ponad 5 tys. zł, przeznaczona zostanie na remont korytarza.
Wszystko byłoby w porządku w sferze
formalnej, gdyby nie przepis mówiący,
że tylko zarząd wspólnoty może przeprowadzić zbieranie podpisów pod
uchwałą w trybie zbierania indywidualnego, a nie każdy członek wspólnoty,
jak to było w przypadku pani Moskal.
Postanowiliśmy oddać sprawę do sądu
w celu unieważnienia tej uchwały.
Pierwsza rozprawa odbyła się w Szczecinie. Popełniliśmy jednak błąd i zaskarżyliśmy zarządcę panią Janiec. Okazało się, że za uchwały odpowiada zarząd,
czyli pan Romaniuk i ja. Co prawda nie
mieliśmy z tą uchwałą nic wspólnego,
ale formalnie odpowiadamy za nią.
Wychodzi na to, że występujemy niejako przeciwko sobie. Druga rozprawa

odbyła się już w Łobzie, a na świadków
powołano panią Moskal i burmistrza
Marka Romejkę. 31 lipca odbyła się
kolejna rozprawa. Na niej postanowiłem powołać na świadka również zarządcę wspólnoty. Kolejna rozprawa
odbędzie się 11 września. – mówi członek zarządu wspólnoty Dariusz Staszewski.
Pan Staszewski twierdzi, że to zarząd powinien przygotowywać uchwały, a nie zarządca, którego zadaniem jest
wcielanie ich w życie. O to, czy uchwał
nie powinien przygotowywać zarząd
wspólnoty zapytaliśmy zarządcę
panią Hannę Janiec z “Administratora”.
– Pozwala mi na to zawarta ze wspólnotą umowa. Jeżeli chodzi o uchwałę ze
wspólnotą z ul. Niepodległości 42, to
moja rola polegała jedynie na jej przygotowaniu na zlecenie jednego z mieszkańców. - twierdzi pani Janiec.
Nie wydaje się to jednak prawdą,
gdyż – jak twierdzi pan Staszewski –
podpisy pod uchwałą zbierała pracownica “Administratora”, pani Grażyna
Wawrzoła. Właściciele mieszkań odmówili złożenia podpisów, z wyjątkiem
pana Łuczaka. “Administrator” znający lepiej przepisy o wspólnotach niż
mieszkańcy powinien wiedzieć, że
uchwała powstaje w sposób niezgodny
z zapisami ustawy i powinien o tym
przestrzec panią Grażynę Moskal, ale
też burmistrza.
Jak twierdzi pan Staszewski, pani
Moskal, by uzyskać podpis członka
wspólnoty, jakim jest urząd miejski,
udała się do burmistrza Romejki, by ten
podpisał uchwałę, co też nastąpiło. Jego
podpis zdecydował, że uchwała uzyskała poparcie większości wspólnoty,
licząc udziałami w budynku.
Wiceburmistrz Ryszard Sola informował nas wcześniej, że w przypadku,
gdy są spory we wspólnotach lub gdy
chodzi o podejmowanie uchwał, urząd
będąc ich członkiem przychyla się z
reguły do opinii większości. W tym
przypadku postąpił inaczej. Ponoć
burmistrz miał zostać wprowadzony w
błąd, że tę uchwałę taka większość popiera.
Wiceburmistrz potwierdził, że
“Administrator” może podejmować
decyzje w imieniu gminy tylko w zakresie zwykłego zarządu. Skarżący uchwałę twierdzą więc, że podpisy pod nią
mógł zbierać tylko zarząd.

Hanna Janiec – Jeżeli nie byłoby
określonego sposobu zarządu, to tak.
Zarząd natomiast jest określony w
umowie. Jest to umowa z “Administratorem”.
Redakcja – Jeżeli dobrze rozumiem,
to “Administrator” jest zarządcą, a nie
zarządem?
Hanna Janiec – Oczywiście, w umowie jest określony sposób zarządu. Nie
ma tam jednak żadnej wzmianki o tym,
że to tylko zarząd może zbierać podpisy. Nikt nie może jednak zabronić nam
przygotowywania uchwał na wniosek
innych mieszkańców.
Wypowiedź jest dosyć dziwaczna
zważywszy, że jeżeli czegoś nie ma w
umowie, a regulują to przepisy wyższego rzędu, to do nich trzeba się odwołać.
W tym przypadku nie popisały się
również sądy. Członkowie wspólnoty
wnioskowali o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia
jej prawomocności. Taki wniosek nakazywałby szybki tryb i podjęcie takiej
decyzji, a sprawa ciągnie się od roku. Po
części z powodów formalnych, ale też
chyba niezrozumienia materii sprawy.
Bo co teraz będzie, gdy uchwała okaże
się niezgodna z prawem, a została wykonana, czyli pieniądze na remont korytarza pobrano z konta wspólnoty,
która chciała przeznaczyć je na remont
dachu?
- Naturalnie, uchwała została zrealizowana, bo wyboru dokonała większość. Dokonaliśmy już częściowego
remontu korytarza. - potwierdza Hanna Janiec.
Pan Staszewski jest zdeterminowa-

ny i czeka na rozstrzygnięcie sądu.
- Przepisy ustawy dotyczącej
wspólnot mówią wyraźnie, że podpisy
pod uchwałą zbiera zarząd wspólnoty.
Nie ma w nich mowy o innym sposobie
zbierania. Ustawa ta mówi również o
konieczności pisemnego poinformowania członków wspólnoty o treści
uchwały. To również nie miało miejsca,
bo jako zarząd takiej uchwały nie dostaliśmy. Nawet nie znamy jej treści. mówi pan Staszewski i przedkłada nam
Dziennik Ustaw.
W art. 23 ust. 1 widnieje: “Uchwały
właścicieli lokali są podejmowane bądź
na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd;
uchwała może być wynikiem głosów
oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich
zbierania”, zaś ust. 3 mówi, że “O treści
uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie,
każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie”.
- Mamy prawne podstawy skarżyć
tę uchwałę, choćby ze względu na to, że
naruszyła ona wymienione przepisy
oraz nasz interes. Chcemy przecież remontować dach, bo to dla nas ważniejsza sprawa, niż korytarz. Jeżeli Sanepid nakazał pani Moskal remont korytarza, który wykorzystuje do działalności zarobkowej, to powinna go wykonać we własnym zakresie. Tym bardziej, że koszty remontu może wrzucić
w koszty takiej działalności. Niestety,
jako zarząd nie jesteśmy o niczym informowani przez zarządcę. - mówi
Dariusz Staszewski.
(gp)
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Wspólnota Szkolna 8 kontra „Administrator”

CIERPLIWOŒÆ
NASZEJ WSPÓLNOTY
JU¯ SIÊ WYCZERPA£A
(£OBEZ) W ubieg³ym tygodniu
otrzymaliœmy list od zarz¹du
wspólnoty mieszkaniowej przy
ul. Szkolnej 8, z którego
wynika, ¿e po perypetiach
gminy z zarz¹dc¹ mienia
komunalnego, walkê z
„Administratorem” tocz¹
równie¿ mieszkañcy wspólnot.
W liście mieszkańcy napisali: “W lipcu 2005 roku w budynku nr 8 przy ulicy
Szkolnej przeprowadzono remont siedemnastu balkonów, opierając się na
uchwale wspólnoty z 24 czerwca 2005
roku, zakładającej jego wykonanie za
8511,34 zł brutto. Remontu balkonów
dokonała firma “Administrator” nadzorowana przez zarządcę nieruchomości panią
Hannę Janiec. Remont wykonano pod
dyktando pani Grażyny Wawrzoły oraz
technika budowlanego pana Jarosława J.
Po zakończeniu remontu i sporządzeniu kosztorysu powykonawczego
okazało się, że firma nadzorowana przez
wspomniane wyżej osoby zawyżyła
kosztorys w stosunku do pierwotnie
przyjętego o sumę 4603, 57 zł brutto.
Wyniósł on ostatecznie 13155,31 zł.
Należy nadmienić, że takich kosztorysów, oprócz wymienionego sporządzono jeszcze trzy, każdy na inną sumę. W
związku z tym, że nasza wspólnota nie
wyraziła zgody na zawyżenie tych kosztów, prowadziliśmy negocjacje z zarządem “Administratora” o zredukowanie
zawyżonej sumy. Niewiele jednak one
nam przyniosły.
Zarząd nasz zwracał się o pomoc do
burmistrza Marka Romejki o przeprowadzenie z urzędu weryfikacji tego
kosztorysu. W gminie bowiem zatrudniony jest taki pracownik w dziale infrastruktury Urzędu Miejskiego, który
zajmuje się sprawdzaniem kosztorysów. Na podstawie przeprowadzonych
rozmów i uzgodnień, potwierdzonych
potem w piśmie burmistrza, jako nadzorującego zarządcę nieruchomości, otrzymaliśmy zapewnienia zajęcia się tą
sprawą. Gdy jednak doszło do odpowiedzi na pisma, w sposób obrażający nas
burmistrz zaczął bronić błędów popełnianych przez “Administratora”. Przekazaliśmy również na ręce burmistrza
dwa wykazy usterek z czterech wspomnianych kosztorysów i również nie

uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.
W związku z tym, że cierpliwość
naszej wspólnoty już się wyczerpała,
zarząd wspólnoty podjął decyzję o
przekazaniu sprawy do prokuratury w

celu ustalenia i wyjaśnienia zasadności
zawyżenia kosztorysu powykonawczego, cen stawek za roboczogodziny,
nadmiernego zużycia materiałów, zawyżenia czasu pracy, podwójnego izolowa-
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nia cieplnego balkonów (miało to miejsce
tylko raz) oraz wielu innych nieprawidłowości związanych z przepisami prawa budowlanego. Poinformowaliśmy
również prokuraturę o samowolnym pobraniu pieniędzy z konta wspólnoty w
kwocie 2591,50 zł za trzy remonty
trzech balkonów, którego rozliczenie
podlega gminie. Dokonano tego bez wiedzy i akceptacji zarządu. Takie posunięcie jest karygodne i nie zgodne z przepisami finansowymi.”
Pod listem podpisali się członkowie
zarządu wspólnoty. Nie wyrazili jednak
zgody na publikację swoich nazwisk.
Na temat postawionych zarzutów
rozmawialiśmy z panią Hanną Janiec,
zarządcą wspólnoty i jednocześnie właścicielem firmy “Administrator”, która
remonty wykonywała. W tej sytuacji
doszło do ewidentnego – naszym zdaniem – konfliktu interesów, gdyż z jednej
strony pani Janiec powinna występować w interesie wspólnoty, która zleciła
jej zarządzanie tą wspólnotą, z drugiej
zlecając prace własnej firmie siłą rzeczy
występowała w jej interesie. Czy to da
się pogodzić? Pani Janiec nie widzi w
tym nic niestosownego.
- Ta uchwała zawierała konkretną
kwotę. Później jednak zarząd wspólnoty zwrócił się do mnie o zwiększenie
zakresu robót. Dlatego zwiększyły się
koszty. – twierdzi zarządca.
- Nie mamy na to żadnego dokumentu. Dysponujemy uchwałą z zapisanym
kosztorysem, która nie była aneksowana. Nie ma żadnych załączników do niej.
– zaprzecza przedstawiciel zarządu tej
wspólnoty.
Na ten temat pani Janiec nie chciała
nic więcej powiedzieć. Wszystko wskazuje na to, że któraś ze stron mija się z
prawdą. Jej ustalenie pozostaje w gestii
prokuratury, gdzie trafił wniosek wspólnoty.
Jedno co jest w tej sprawie pewne, to
niezadowolenie mieszkańców tej wspólnoty, którzy idąc śladem gminy, w
czerwcu 2006 roku wypowiedzieli „Administratorowi” umowę.
(gp)

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
ID¥ DO S¥DU
(Dokończenie ze str. 1) Gdy w listopadzie 2004 r. rada miejska podjęła
decyzję o sprzedaży mieszkań komunalnych za 1 procent ich wartości, dotychczasowi lokatorzy zaczęli je wykupować na własność. W świetle
ustawy, w budynkach, gdzie wykupiono takie mieszkania, powstawały
wspólnoty mieszkaniowe. Musiały
one wybrać zarządy, ale w przeważającej większości nie miały za bardzo
wyboru zarządcy. Najczęściej, nie
znając przepisów, nie mając świadomości własnej siły, decydowały się na
pójście “pod skrzydła” dotychczasowego zarządcy “z ramienia gminy”,
czyli Administratora. W ubiegłym
roku, gdy bliżej przyjrzeliśmy się
działalności Administratora, okazało
się, że już na samym początku gmina
zawarła z nim umowę na nadzwyczaj
wysoką stawkę na zarządzanie - 1.75
zł za mkw. zarządzanej powierzchni.

W tym samym czasie ceny na rynku
kształtowały się w granicach 0.70-1 zł.
Komisja Rewizyjna, która zbadała
sprawę, zawnioskowała, by wypowiedzieć tę umowę. Tak też się stało.
Ale to nie rozwiązuje kłopotów,
jakie mają z Administratorem wspólnoty mieszkaniowe. Okazuje się, że coraz
częściej idą one do sądu, bo czują się
oszukane, lub wypowiadają umowy,
krytycznie oceniając dotychczasowy
sposób zarządzania. W trakcie konfliktów, do jakich dochodzi z zarządcą,
okazuje się, że dopiero wtedy właściciele mieszkań zaczynają interesować
się obowiązującymi wspólnotę przepisami, remontami, własnymi pieniędzmi, zarządzaniem i przysługującymi im
prawami. Okazuje się, że istnieje wręcz
strach przed wypowiedzeniem umowy, bo ludzie nie wiedzą, co dalej zrobić, jak to będzie, do kogo zwrócić się o
pomoc. Dlatego można powiedzieć, że
łobeski rynek wciąż czeka na demonopolizację tych usług. Konkurencja spowodowałaby, że obniżyły by się ceny i

poprawiła jakość zarządzania. Ta
wciąż pozostawia bardzo wiele do
życzenia, o czym świadczą opublikowane obok przykłady.
Zarządom wspólnot mogę tylko
podpowiedzieć, by powołały forum
zarządów wspólnot, wspierały się
wiedzą i doświadczeniem, kształciły
się w zakresie prawa i zarządzania, a
może nawet, po sformalizowaniu takiego forum, mogłyby starać się, jako
organizacja społeczna, o środki unijne na na przykład szkolenia. Niech za
przykład wezmą sobie Stowarzyszenie Obrońców Praw Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej “Jutrzenka”, której działalność przyniosła członkom spółdzielni wymierne korzyści. Mówiąc krótko –
nikt wam nie pomoże, jeżeli sami
sobie nie pomożecie. Dzisiaj przestrzeń dla działań obywatelskich jest
otwarta dla wszystkich, trzeba tylko trochę odwagi i poświęcenia – w
końcu przecież swoim sprawom.
Kazimierz Rynkiewicz
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O bezpieczeñstwo dzieci – pedofilii stop!

Na ogół nie ma dnia, aby media nie
donosiły o nowych aferach gospodarczych, konfliktach zbrojnych, o wypadkach drogowych powodowanych
przez pijanych kierowców, a także o
ciężkich przestępstwach kryminalnych. Jest to fatalny wizerunek kultury społecznej naszych czasów,
która miast się doskonalić, przeżywa
jakąś chorobliwą zapaść, i to niestety
także z powodu pewnej obojętności
znacznej części społeczeństwa. Najbardziej odrażające w odczuciach
społecznych są wszelkie gwałty zadawane małym dzieciom, w tym także zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem na tle seksualnym.
Niestety, obecny kodeks karny, i
to w rękach dość pobłażliwych sądów, nie jest w stanie – jak dowodzą
wyniki badań socjologicznych – wyeliminować, ani powstrzymać tego
wciąż narastającego zjawiska nazywanego powszechnie pedofilią. Przestępstwami pedofilskimi zajmuje się
aktualnie art. 200 kk, który przewiduje kary pozbawienia wolności od 2 do
12 lat. W związku z tym Liga Polskich
Rodzin przygotowała projekt zmian
tej ustawy, radykalnie zaostrzający
represje wobec morderców – pedofilów, gdzie przewiduje się karę 25 lat,
dożywocie, a wyjątkowo nawet karę
śmierci. Według projektu wzrastają
REKLAMA
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także wszystkie inne kary za czyny zabronione na podłożu pedofilskim.
Tak radykalna nowelizacja ustawy
LPR (która zawsze była zagorzałym
obrońcą życia od poczęcia do naturalnej
śmierci) może niektórych czytelników
dziwić, a nawet bulwersować. Tymczasem warto przypomnieć, że tzw. prawo
naturalne daje każdemu człowiekowi
prawo do obrony własnej, do obrony
słabszych, a nawet zobowiązuje do
obrony najsłabszych i bezradnych, a
takimi są dzieci. Czym różni się bandyta, który kieruje prosto we mnie gotowy do strzału pistolet, od recydywisty
pedofila, który czyha na bawiące się
opodal bezbronne dziecko? Wspomnę
jeszcze o poważnym problemie “polowań” internetowych, tak chętnie czynionych przez pedofilów. Okazuje się,
że czasem tylko najwyższy wymiar
kary, zwłaszcza wobec recydywisty,
może zapobiec niejednej tragedii. Tylko
w lipcu br. policja zatrzymała 9 mężczyzn, którym zarzuca się molestowanie bądź gwałty na nieletnich. Są wśród
nich gwałciciel i morderca 15-letniej
dziewczynki, nauczyciel w-f i trener
karate pedofil recydywista. W Warszawie i Częstochowie sądy skazały na
kary więzienia za molestowanie uczennic dwóch byłych nauczycieli. W marcu
br. aresztowano dwóch gwałcicieli i
morderców 8-letniego Mateusza z

Rybnika. W toku śledztwa oprawcy
przyznali się do tego, że “od wielu
miesięcy polowali na dzieciaki i gwałcili
je”.
Jak podaje “Gazeta Wyborcza”
powołując się na statystykę światową
– co siódme dziecko poniżej 15 roku
życia jest ofiarą wykorzystania seksualnego. W Polsce, według statystyk
policyjnych, w ciągu ostatnich kilku lat
utrzymuje się stale wysoki liczebnie
poziom przestępstw pedofilskich (ok.
1500 – 1900 rocznie). A ile jest jeszcze
przestępstw tego typu, których nigdy
nie udało się wykryć i ujawnić? To bardzo ponury i odrażający obraz rzeczywistości, w której przyszło nam żyć.
Niedawno w Holandii zalegalizowano
pewną organizację pedofilską (rzekomo
niegroźną?!), a czymże jest zaskakująca aktywność środowisk homoseksualnych, legalizacja w kolejnych krajach
UE związków jednopłciowych oraz
uznawanie ich za małżeństwo na takich
samych prawach jak rodzina naturalna.
Doprawdy nietrudno zauważyć, jak
patologie lubią być razem, a przynajmniej blisko siebie, bo wtedy się wspomagają, są po prostu mocniejsze. A kiedy na czele homo-parady stanie znana
skandalistka, posłanka SLD Joanna Senyszyn, wszystko staje się jasne, skąd
wieje wiatr. Projekt nowelizacji ustawy
z dn. 6 czerwca 1997 kk (Dz.U. z 1997

Nr 88 poz. 553) o najwyższych wymiarach kar za najcięższe przestępstwa, a więc morderstwa ze szczególnym okrucieństwem na tle seksualnym dokonane na nieletnich, ma na
celu:
1. skutecznie odstraszyć potencjalnych przestępców (prewencja
ogólna)
2. uniemożliwić, zwłaszcza recydywistom, popełnianie przestępstw o podłożu pedofilskim
3. będzie pewnym zadośćuczynieniem dla społecznego poczucia
sprawiedliwości.
W związku z tym Liga Polskich
Rodzin organizuje w całym kraju akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmian w kodeksie
karnym. My także apelujemy do
mieszkańców Łobza i całego powiatu
o przyłączenie się do tej akcji i składanie podpisów (+ nr pesel) na listach
przedłożonych przez upoważnione
osoby z LPR, a także w biurze poselskim LPR przy ul. Kościuszki 9 (Toto
Lotek) w Łobzie, w piątek, 18 sierpnia, w godz. 16-18 i w najbliższe poniedziałki, w godz. 17-18. Zapraszamy i zachęcamy.
Na podstawie informacji
Biura Prasowego LPR Warszawa
www.lpr.pl.
Bronisław Micek, LPR Łobez.
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
US£UGI

QStudent udzieli lekcji z informatyki głównie dla osób starających się
o pracę w biurze - Węgorzyno Łobez. Tel. 889 777 667.

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

QProjekty budowlane, kosztorysy,
nadzory, iwentaryzacje. Tel. 888
412 931.
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.

NAUKA
QSzkoła kosmetyczna „AKADEMIE
PRENIER” w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór do klas pierwszych. Zapisy przez szkołę w Szczecinie. Tel. 091 421 29 60.

INNE

QSprzedam komplet wypoczynkowy, używany. Tel. 502 744 461.

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

MOTORYZACJA

Q Sprzedam Volkswagen Passat
GLGTI, rok prod. 1987, pojemność
1,8 benzyna, stan licznika 167 000
km., centralny zamek, elektryczne
lusterka. Stan bardzo dobry. Cena
2500 zł. Tel. 091 397 40 06.
Q Sprzedam Opel Astra 3, rok
prod. 12/2004, przebieg 15.000
km., pełne wyposażenie, stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 938 295 lub 602 252 730.

QSprzedam mieszkanie w Łobzie
57 mkw., 3 pokoje, własnościowe,
ogrzewanie gazowe, podwyższony
standard. Cena do uzgodnienia.
Tel. 602 252 730.
QSprzedam mieszkanie w Resku
74,5 mkw., 3 pokoje, duża kuchnia
i łazienka, ogród, garaż. Tel. 505
076 575, 501 322 525.
QWynajmę mieszkanie trzy pokojowe na pierwszym piętrze w centrum
Łobza. Tel. 601 429 991.
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.

QSprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, pow. 462 mkw. na
osiedlu Sucharskiego w Resku.
Tel. 091 395 25 26 po 20.00 lub
0692 413 918.
Q Sprzedam 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.

Q Sprzedam działki budowlane
nieuzbrojone Gryfice - Borzyszewo
o pow. 1350 - 1660 mkw. Cena 70
zł/mkw. Tel. 502 564 460.

PRACA
Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 27 mkw. - stare budownictwo - piece. Tel. 094 364 71 23
lub 515 263 164.
Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o wysokim standardzie,
75 mkw. parter. Tel. 696 079 385.

QSzukam pracownika do lat 30 do
pracy koło Hamburga - murowanie,
malowanie itd., prawo jazdy, pomoc w założeniu własnej firmy.
Kontakt 0600 805 710.

REKLAMA
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Pokaz strzelecki Ochikary

KA£ASZNIKOW PRZEBIJA WSZYSTKO
(PUCICE) Zaproszenie na
pokaz strzelecki Szko³y
Ochrony Ochikara przyjêliœmy
z nadziej¹, ¿e mo¿na bêdzie
postrzelaæ sobie do tarczy.
Nic z tego. Broñ by³a ostra
i przestrzegano wszelkich
zasad bezpieczeñstwa.
Po takim pokazie pryskaj¹
wszelkie mity dotycz¹ce
filmowych strzelanin.
Na pokaz zaprosił prasę i telewizję szczecińską wykładowca Szkoły
Ochrony Ochikara pan Jarosław
Buniak na strzelnicę w Pucicach pod
Goleniowem. Strzelnica okazała się
profesjonalnym ośrodkiem strzeleckim, z wielkim budynkiem, w którym
znajduje się wytłumiona strzelnica,
kawiarnia, sala wykładowa, pokoje
gościnne. Kilka hektarów wokół zajmują strzelnice ziemne i spory plac
do strzelań do rzutek. Ćwiczą tu
myśliwi, policjanci, pracownicy
ochrony, ale też zaglądają Niemcy.
Pan Buniak - poznać było, że
wielki pasjonat strzelectwa - chciał
pokazać, jak w rzeczywistości zachowują się różne cele, ostrzeliwane
z różnej broni. Celami były: para
drzwi samochodowych, płyta betonowa, opona, klocki drzewa, kamizelka kuloodporna, przyłbica policyjnego hełmu i sam hełm. Instruktor
posługiwał się trzema pistoletami,
strzelbami i karabinami. Okazało się,
że największe rażenie mają wycofywane już z użycia karabin kałasznikow i pistolet TT (tetetka).
Drzwi samochodowe zostały
podziurawione na wylot, a przechodzące pociski wzbijały tumany piasku w strzelniczym wale. Chowanie

się więc policjantów za drzwiami aut,
jak to ma miejsce na filmach, jest
fikcją na użytek widzów. W rzeczywistości samochód nie ochroni nikogo znajdującego się za nim. Kule
z pistoletów przebijały oponę na
wylot, ale kałasznikow i karabin
snajperski Sako bez problemu przebiły felgę oraz klocki drzewa grubości około 30 cm, a więc spore drzewo.
Kamizelka kuloodporna z wkładem ceramicznym okazała się odpor-

na na przebicia kul karabinu Beryl,
ale uderzenie kuli było tak mocne, że
prawie wyłamało dziurę w płycie pilśniowej, na której kamizelka wisiała.
W takim przypadku policjant nie
zginął by od kuli, ale od siły uderzenia, a w najlepszym przypadku miałby połamane żebra i obrażenia wewnętrzne. Mimo wszystko kamizelka
chroni przed kulami pistoletowymi.
Kula z Beretty 9 mm parabellum
utknęła na dziewiątej warstwie spe-

cjalnego płótna, których kamizelka
ma 24. Jednak nie oparła się kuli z TT
7,62 mm. Dość odporna okazała się
również przyłbica hełmu, w której
utkwiła kula pistoletu Heckler Koch.
Jeden z oglądających pokaz, jak się
okazało długoletni policjant, powiedział, że nigdy wcześniej w takim
pokazie nie brał udziału. Na mnie
największe wrażenie sprawiła siła
rażenia broni. Pokaz obalił wiele mitów z tym związanych.
KAR

SPORT

tygodnik łobeski 16.08.2006 r.

Str
Str.. 15

i tabele
Beniaminek pokonany, remis w derbach Wyniki
Klasa okrêgowa

SPARTA Wêgorzyno – ORZE£ Prusinowo 2:0 (0:0)
MEWA Resko – SPARTA Wêgorzyno 1:1 (1:1)

Sparta - Orzeł: Przemysław Noryca - Marcin Nadkierniczny, Łukasz
Rzepka, Zbigniew Nadkierniczny, Paweł Samal, Dominik Raj (Damian Kopania),
Daniel Romańczyk, Andrzej Nadkierniczny, Dariusz Nadkierniczny, Sławomir
Nowak, Artur Andrusieczko (Damian Szubert).
Bramki w meczu z Orłem: Szubert 59' Nowak 83”k, w meczu z Mewą –
Andrusieczko. W obu nie zagrał Krzysztof Gwóźdź z powodu wyjazdu.
Trener: Ryszard Jamroży.
Trzy punkty - to bilans dwóch
meczów, jakie Sparta zagrała, najpierw
w Węgorzynie z beniaminkiem Orłem
Prusinowo, a w drugim, w derbach powiatu z Mewą Resko. W pierwszym, na
własnym boisku węgorzynianie wybiegli na murawę bez Tondrika i Artura
Nadkiernicznego. To jednak nie osłabiło
zespołu na tyle, by nie zdobyć trzech
punktów.
Pierwsza połowa spotkania stała na
niskim poziomie. Akcji z obydwu stron
było niewiele. Druga odsłona była zde-

cydowanie lepsza dla Sparty. W 59 min.
trójkową akcję przeprowadzili Darek
Nadkierniczny, Dominik Raj oraz Damian Szubert, po którego strzale piłka
ugrzęzła w dłuższym rogu bramki rywali. Warto tutaj zaznaczyć świetne
wejście w mecz tego 16-letniego piłkarza, który przebywał na boisku niecałe
dwie minuty przed opisaną akcją. Goście oddali tylko raz groźny strzał głową
z trzech metrów, ale Przemek Noryca
instynktownie wybił piłkę. Niecodzienna akcja miała miejsce w 82 min.,

Paweł Samal uderzył futbolówkę w kierunku narożnika boiska. Walczący zaciekle o piłkę Darek Nadkierniczny
ograł dwóch rywali, a następnie został
sfaulowany w polu karnym, czego efektem był rzut karny. Na bramkę zamienił
go Sławek Nowak, który mocnym
strzałem pod poprzeczkę nie dał szans
na obronę bramkarzowi przyjezdnych.
W drugim meczu Sparta wywiozła
cenny punkt z Reska. W powiatowych derbach padł remis 1:1, chociaż
po dobrej grze węgorzynian. Gdyby
nie kiks obrońcy, który za słabo podał
do Norycy, a piłkę przechwycił napastnik Mewy i strzelił gola, mecz
mógłby potoczyć się zupełnie inaczej. Reszczanom zrewanżował się
Artur Andrusieczko, który ładnym
strzałem zza pola karnego umieścił
piłkę pod poprzeczką. Szubert zmienił Samala, ale tym razem nie udało mu
się powtórzyć efektownego wejścia z
poprzedniego meczu.
(r)

Police wybiegane, remis w derbach Niedawni A -

KP II Police – MEWA Resko 4:1 (2:0)
MEWA Resko – SPARTA Wêgorzyno 1:1 (1:1)

Mewa: Marcin Libiszewski – Mirek Pawłowski, Darek Kęsy (trener), Michał
Żurawik, Artur Mielczarek, Rafał Porębski, Mirek Pietrowski, Klaudiusz Wasiak,
Franek Wojtowicz, Krzysztof Kopka, Marek Gradus, Mariusz Błaszczyk, Paweł
Łabas, Hubert Konczewski.
Bramki: w Policach – Marek Gradus, ze Spartą – Mariusz Błaszczyk.
Nie udał się wyjazd do Polic. Młodzi, wybiegani i ambitnie grający policzanie
nie pozwolili odebrać sobie punktów przed własną publicznością. Gdy po pierwszej, słabej połowie w wykonaniu reszczan było 0:2, grający trener i stoper Dariusz
Kęsy przeszedł do ataku. Gra się poprawiła, ale nie udało się zniwelować różnicy
bramkowej, trochę niesprawiedliwej dla Mewy. Napastnikom po prostu zabrakło
skuteczności, bo – nie można powiedzieć – okazje były. Jedną z nich wykorzystał
Marek Gradus strzelając honorową bramkę.
Podobnie było w derbach ze Spartą Węgorzyno. Pierwsza połowa słabsza,
chociaż zakończona bramkami, druga lepsza, ale nie zmieniła wyniku. Po
strzale Mariusza Błaszczyka Mewa objęła prowadzenie, ale nie potrafiła go
utrzymać, w ostateczności dzieląc się punktami ze Spartą. W derbach remis
to wynik chyba przez wszystkich pożądany.
(r)

Ostre strzelanie w Dobrzanach i punkt u siebie
ZORZA Dobrzany – RADOVIA Radowo Ma³e 0:4 (0:1)
RADOVIA Radowo Ma³e – ODRA Chojna 0:0

Radovia: Lewicki – Tomasz Kmieć, Emil Pilichowski, Drożdżewski, Przemek
Gałka, Irek Kulik, Rafał Rosiak, Łukasz Tomaszkiewicz, Marcin Tomaszkiewicz,
Mateusz Ryling, Wojtek Kliś, Sylwester Bednarek. Trener Henryk Kulik – na urlopie.
Będącemu na urlopie w Zakopanym trenerowi Henrykowi Kulikowi piłkarze mogli zameldować telefonicznie – Panie prezesie, zadanie wykonane. Radovia w Dobrzanach zagrała dobry mecz, uzyskując znakomity wynik 4:0. Po
dwie bramki w tym meczu strzelili Wojtek Kliś i Łukasz Tomaszkiewicz, w tym
jedną z karnego. Niestety, Łukasz nie potrafił powtórzyć takiego strzału w
meczu z Odrą. Gdy wydawało się, że na dziesięć minut przed końcem jego strzał
z karnego rozstrzygnie wynik tego trudnego pojedynku, trafił w słupek. Byłyby trzy punkty, a jest jeden. Ale łącznie weekend pomyślny dla Radovii. (r)

Emil załatwił Świta, a w Mostach remis
SARMATA Dobra – ŒWIT Szczecin 3:0
PROMIEÑ Mosty – SARMATA Dobra 1:1

Sarmata: Brodowicz – Dorsz,
Jaszczuk, K. Sadłowski, Kieruzel,
Dzierbicki, Olechnowicz, Michałowski, Padziński, Graczykowski, Kamiński, Wierzchowski, Załęski, Łojek, Komorowski, Bosiński, Król, bagiński.
Trener Tomasz Surma.
Po wysokim zwycięstwie 3:0 z Iną
Ińsko jeszcze lepsze widowisko w
meczu ze Świtem i pozycja wicelidera.
Znakomity w tym meczu występ Emila
Kamińskiego i Damiana Padzińskiego.

Ten ostatni nagrywał, ten pierwszy
strzelił dwie bramki, a trzecią Padziński. Sarmacie dużo lepiej gra się z silnymi przeciwnikami, a na przykład z takim Promieniem dużo trudniej. Ale
komu w Mostach gra się łatwiej? Stąd
remis i tylko punkt. Sarmata znowu w
czołówce po wysokich zwycięstwach,
co najbardziej cieszy kibiców, bo nie ma
to jak widowiskowe bramki. Zapewne
dużo takich padnie w najbliższym meczu z Orłem Prusinowo.
(r)

klasiœci skopali
Œwiatowida
ŒWIATOWID £obez
– ISKIERKA Œmierdnica 0:4 (0:3)
INA Iñsko – ŒWIATOWID £obez 4:2

To nie porażki, to klęski. Oba zespoły, które jeszcze niedawno grały w
A klasach, dosłownie skopały niedawnego IV-ligowca. Ziścił się koszmar
niektórych działaczy, którzy nie mogli
uwierzyć, że Światowid może przegrywać z wiochami. Nie mieściło im się
w głowach, że przegrywa z Węgorzynem, Reskiem lub Radowem. Teraz
musi im się zmieścić, że przegrał z
Ińskiem i Śmierdnicą, o której wielu
łobezian nie potrafiło by powiedzieć,
gdzie się znajduje. I to jakimi wynikami. Trudno nawet opisywać mecz ze
Śmierdnicą, bo tak jakby go nie grano.
To znaczy odbył się, ale prawdziwego
futbolu było tam niewiele. Wynik z
Ińska potwierdza, że Światowid nie
przełamał kryzysu, który toczy go już
od dwóch lat. Wydawało się, że właśnie
w tych dwóch meczach łobezianie
mogą zdobyć punkty do jakiegoś lepszego startu w lidze. Nie zdobyli i
zajmują ostatnie miejsce. Ja nie potrafię powiedzieć co się stało. Może ktoś
inny na to odpowie.
KAR

Wyniki z soboty: KP Police II Mewa Resko 4:1, Sparta Węgorzyno Orzeł Prusinowo 2:0, Korona Stuchowo
- Promień Mosty 3:1, Sarmata Dobra Świt Szczecin 3:0, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Ina Ińsko 2:0, Światowid Łobez
- Iskierka Śmierdnica 0:4, Wicher Brojce
- Orkan Suchań 0:0, Masovia Maszewo
- Vielgovia Szczecin 1:4.
Wyniki z wtorku: Vielgovia Szczecin - KP Police II 2:4; Orkan Suchań Masovia Maszewo 1:1; Iskierka
Śmierdnica - Wicher Brojce 1:1; Ina Ińsko - Światowid Łobez 4:2; Świt Szczecin - Dąbrovia Stara Dąbrowa 3:0; Promień Mosty - Sarmata Dobra 1:1; Orzeł
Prusinowo - Korona Stuchowo 3:1;
Mewa Resko - Sparta Węgorzyno 1:1.
1. KP Police II
3 7 9-4
2. Sarmata Dobra
3 7 7-1
3. Vielgovia Szczecin
3 6 9-5
4. Świt Szczecin
3 6 8-3
5. Iskierka Śmierdnica
3 5 6-2
6. Sparta Węgorzyno
3 5 4-2
7. Dąbrovia Stara Dąbrowa 3 4 3-4
8. Mewa Resko
3 4 3-5
9. Ina Ińsko
3 3 4-7
10. Korona Stuchowo
3 3 4-9
11. Orzeł Prusinowo
3 3 3-4
12. Orkan Suchań
3 3 2-2
13. Promień Mosty
3 2 3-5
14. Masovia Maszewo
3 2 3-6
15. Wicher Brojce
3 2 1-4
3 1 3-9
16. Światowid Łobez

V liga

Wyniki z soboty: Sparta Gryfice Kłos Pełczyce 3:1, Fagus Kołbacz - Vineta Wolin 1:2, Zorza Dobrzany - Radovia Radowo Małe 0:4, Odra Chojna
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:3, Dąb
Dębno - Piast Chociwel 1:0, Osadnik
Myślibórz - Polonia Płoty 3:1, Piast
Choszczno - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
6:1, Mieszko Mieszkowice - Pomorzanin Nowogard 1:1.
Wynik z wtorku: Radovia Radowo
Małe - Odra Chojna 0:0.
Tabela po rundzie sobotniej
(bez wyników wtorkowych)
1. Hutnik EKO TRAS Szcz. 2 6 7-2
2. Sparta Gryfice
2 6 4-1
3. Dąb Dębno
2 6 3-1
4. Pomorzanin Nowogard
2 4 7-1
5. Piast Choszczno
2 4 7-2
6. Radovia Radowo Małe
2 4 4-0
7. Vineta Wolin
2 4 3-2
8. Odra Chojna
2 3 3-4
9. Osadnik Myślibórz
2 3 3-7
10. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
2 3 2-6
11. Fagus Kołbacz
2 1 1-2
12. Mieszko Mieszkowice
2 1 1-2
13. Piast Chociwel
2 0 1-3
14. Polonia Płoty
2 0 2-5
15. Kłos Pełczyce
2 0 1-4
16. Zorza Dobrzany
2 0 1-8

GRANIE W PLANIE
Klasa okręgowa
19 sierpień – sobota: 17:00 Korona Stuchowo - Mewa Resko; 17:00 Sarmata
Dobra - Orzeł Prusinowo; 17:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Promień Mosty; 17:00
Światowid Łobez - Świt Szczecin; 17:00 Wicher Brojce - Ina Ińsko; 17:00 Masovia
Maszewo - Iskierka Śmierdnica
20 sierpień – niedziela: 15:00 KP Police II - Sparta Węgorzyno; 17:00 Vielgovia Szczecin - Orkan Suchań.
V liga
19 sierpień – sobota: 18:15 Sparta Gryfice - Piast Choszczno; 18:00 Zorza
Dobrzany - Orzeł Trzcińsko-Zdrój; 17:00 Odra Chojna - Vineta Wolin; 17:00 Dąb
Dębno - Radovia Radowo Małe; 17:00 Osadnik Myślibórz - Hutnik EKO TRAS
Szczecin; 18:00 Pomorzanin Nowogard - Polonia Płoty;
20 sierpień – niedziela: 17:00 Mieszko Mieszkowice - Piast Chociwel;
17:00 Fagus Kołbacz - Kłos Pełczyce.
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Lekkoatleci i badmintonistki trenuj¹ w krajowych oœrodkach szkoleniowych

Zapracowali – pojechali
na obozy sportowe

Sport kszta³tuje charakter, uczy i mo¿e byæ przepustk¹ w œwiat;
na poziomie szkolnym wyjazdy na zawody czy obozy sportowe s¹
dla uczniów czêsto jedyn¹ okazj¹ poznania ciekawych miejsc w
kraju. Na zdjêciu reprezentacja lekkoatletyczna powiatu
³obeskiego w Warszawie przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza.

(£OBEZ – POLSKA) Czas letnich wakacji to dla
prawdziwych sportowców okres obozów i zgrupowañ.
Najlepsze uczniowskie kluby sportowe w powiecie
³obeskim wykorzystuj¹ kaniku³ê na podnoszenie swoich
kwalifikacji i szlifowaniu formy przed zawodami.
Najlepsi sportowcy pojechali na obozy do znanych
oœrodków szkoleniowych z kraju.
Akcję obozową o charakterze
sportowym zorganizowali: UKS
„Promyk” przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie (Kazimierz
Mikul), UKS „Arbod” przy Szkole
Podstawowej w Dobrej (Janusz
Łukomski) i UKS „Badmintona”
przy Szkole Podstawowej w Bełcznej (Kazimierz Pawelec).
Bydgoszcz
Na zgrupowanie w ośrodku „Zawiszy” został powołany członek kadry województwa młodzików Michał Serweta, uczeń klasy III gimnazjum w Łobzie. Michał należy do
najlepszych sprinterów (300 m – 37,5

sek.) i solidnie przygotowuje się do
wrześniowych mistrzostw makroregionu i Polski.
Ostrzeszów
Liderzy grupy biegowej trenera
Kazimierza Mikula - Bartek Wierzchowski i Marcin Grynkiewicz
przebywali na zgrupowaniu w stolicy polskich przełajów - Ostrzeszowie. Utalentowani juniorzy pracowali nad wytrzymałością biegową. Tu mieli możliwość odbywania treningów łącznie z rówieśnikami z klubu LKS „Pomorze” Stargard
Szcz., pod fachowym nadzorem
trenera Zbigniewa Krzyśka.

Puck
11-osobowa grupa sportowców
z łobeskiego gimnazjum spędzi w
sierpniu aktywnie czas nad Zatoką
Pucką. Pan Kazimierz Mikul zaplanował swoim podopiecznym zajęcia
szkoleniowe w konkurencjach lekkoatletycznych, a także wypoczynek i turystykę krajoznawczą.
Szczawnica
UKS „Arbod” przy Szkole
Podstawowej w Dobrej już tradycyjnie organizuje dla swoich
uczniów letni obóz sportowy. W
tym roku w górach. Rolę opiekuna
i szkoleniowca sprawuje pan Janusz Łukomski, nauczyciel wychowania fizycznego, a zarazem
dyrektor placówki. Pobyt dwóch
grup młodych lekkoatletów z UKS
„Promyk” i UKS „Arbod” w Pucku
i Szczawnicy został dofinansowany ze środków Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Dopłata stanowi
nagrodę za wzorową całoroczną
pracę klubów promującą lekką
atletykę wśród dzieci i młodzieży.

Białystok
Do stolicy Podlasia wyjechały
młode badmintonistki ze Szkoły
Podstawowej w Bełcznej. Obozem
kadry województwa zostali objęci
najlepsi w swoich kategoriach wiekowych. Z UKS „Badmintona” na
zgrupowaniu przebywały Agata
Kielan i Krystyna Kielan.
Pan Kazimierz Pawelec, opiekun sekcji badmintona, pragnął
wysłać na obóz wszystkich medalistów zawodów wojewódzkich i
międzywojewódzkich, nad którymi chętnie popracowałby trener –
selekcjoner okręgu zachodniopomorskiego. W Białymstoku przebywały jednak te zawodniczki,
których rodzice byli w stanie sfinansować główną część odpłatności. A trzeba wiedzieć, że pobyt
na jednym turnusie obozowym,
pod kierunkiem doświadczonych
trenerów, podnosi umiejętności
techniczne, nad którymi w warunkach szkolnych trzeba pracować
przez trzy miesiące.
Zdzisław Bogdanowicz

NAPROMILOWANI

Uwaga na sarny
(ŁOBEZ) 7 sierpnia, o godz. 20.45,
w Łobzie, na ul. Świętoborzec, Marek
W., kierując samochodem Volkswagen,
w momencie hamowania, po uderzeniu
w pojazd przez wybiegającą sarnę,
został uderzony w tył pojazdu przez
Waldemara W., kierującego samochodem Alfa Romeo, w wyniku czego doszło do uszkodzenia pojazdów. Osób
rannych nie było.
(WĘGORZYNO – ŁOBEZ) 7
sierpnia o godz. 20.40 na drodze Wegorzyno - Łobez, Zbigniew M. kierując
samochodem Daewoo Matiz uderzył w
wybiegającą z pobocza sarnę, uszkadzając pojazd. Osób rannych nie było.

Obroni³ swoje mienie
(RESKO) 8 sierpnia o godz. 3.15
w Resku, przy ul. Sucharskiego, nieustalony sprawca z samochodu Opel
Vectra zaparkowanego na terenie posesji dokonał kradzieży radioodtwarzacza, wzmacniacza oraz zestawu
płyt CD o łącznej wartości około 600
zł, na szkodę Zdzisława C. W wyniku pościgu pokrzywdzonego za
sprawcą porzucił on skradzione
przedmioty i zbiegł.

Rowery w modzie

Otwarte okna kusz¹

(RESKO) W okresie od 4.08.2006r.
Godz. 20.00, do dn. 5.08.2006 godz.
9.00, w Resku, na ul. Wojska Polskiego,
nieznany sprawca dokonał kradzieży
roweru górskiego wartości 200 zł, czym
działał na szkodę Stanisława T.
(DOBROPOLE) 13 sierpnia w
godz. Od 21.00 do 22.00 w Dobropolu z terenu posesji nieznany sprawca
dokonał kradzieży roweru górskiego
wartości 230 zł, czym działał na
szkodę Kamila S.

(RESKO) W okresie od
7.08.2006r. Godz. 13.00 do dn.
8.08.2006r. Godz. 8.30 w Resku,
przy ul. Śląskiej, nieustalony
sprawca wszedł przez otwarte okno
w piwnicy do niezamieszkałego, remontowanego budynku, skąd skradł
różnego rodzaju narzędzia i elektronarzędzia o łącznej wartości ponad
2.000 zł, działając na szkodę Zbigniewa A.

Znamy przeciwników w PP
(REGION) ZZPN dokonał losowania par II rzutu Pucharu Polski.
Mecze odbędą się 23.08.2006 r. o godzinie 18:00. Gospodarze na
pierwszym miejscu.
1. Mewa Resko (O 1)
2. Bizon Cerwica (A 1)
3. Piast Kolin (A 2)
4. Orzeł Łożnica (A 2)
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Polonia Płoty (V)
Radovia Radowo Małe (V)
Sparta Węgorzyno (O 1)
Światowid Łobez (O 1)

III rzut PP rozegrany zostanie 13.09.2006 r. godzina 17:00. (r)

DALP - LATO 2006
TABELA ROZGRYWEK
Lp.
Zespół
Pkt. bramki
1
OLDBOJE Dobra
10
24:4
2
„SPARTAKUS” Dobropole
8
13:9
3
„AMIGOS” Dobra
7
15:10
4
JENIKOWO
4
11:11
5
„DRAGON” Krzemienna
3
7:17
6
„ŻYWCZYK” Bienice
1
2:15
Termin I 09.07.2006r. - KRZEMIENNA
„SPARTAKUS” Dobropole „DRAGON” Krzemienna
3:2
OLDBOJE Dobra
JENIKOWO
3:0
„AMIGOS” Dobra
„ŻYWCZYK” Bienice
4:1
Termin II 16.07.2006r. - WOJTASZYCE
„AMIGOS” Dobra
JENIKOWO
1:5
„ŻYWCZYK” Bienice
“SPARTAKUS” Dobropole 0:4
OLDBOJE Dobra
“DRAGON” Krzemienna
5:1
Termin III 23.07.2006r. - KRZEMIENNA
„DRAGON” Krzemienna
„AMIGOS” Dobra
0:6
„SPARTAKUS” Dobropole OLDBOJE Dobra
2:2
JENIKOWO
„ŻYWCZYK” Bienice
3:3
Termin IV 13.08.2006r. - JENIKOWO
„AMIGOS” Dobra
„SPARTAKUS” Dobropole 4:4
JENIKOWO
„DRAGON” Krzemienna
3:4
„ŻYWCZYK” Bienice
OLDBOJE Dobra
1:14
Termin V 06.08.2006r. – KRZEMIENNA
„DRAGON” Krzemienna
„AC BIENICE”
14.00
OLDBOJE DOBRA
„AMIGOS” DOBRA
16.00
JENIKOWO
„SPARTAKUS” Dobropole 18.00
Strzelcy bramek (Liderzy):
8 – Dorsz (OLDBOJE),
5 - Olechnowicz(ŻYWCZYK), Kieruzel(AMIGOS), Korol (SPARTAKUS),
4 – Skorodyński M (JENIKOWO), Jaszczuk (OLDBOJE), Borek (DRAGON)

Nie pokona³ zabezpieczeñ
(BIENICE) 8 sierpnia w godz. Od
3.00 do 5.30 w Bienicach, nieustalony
sprawca, poprzez zerwanie dwóch kłódek w drzwiach wejściowych usiłował
dokonać włamania do sklepu spożywczego, lecz zamierzonego celu nie
osiągnął, ze względu na niemożliwość
pokonania dalszych zabezpieczeń.
Działał na szkodę Anny K.

Prêdkoœæ i zakrêty
równa siê drzewo
(ŁOBEZ – ZAJEZIERZE) 8 sierpnia, około godz. 11.30, na drodze Łobez
– Zajezierze, kierujący samochodem
osobowym Fiat Panda, na łuku drogi nie
dostosował prędkości do panujących
warunków, w wyniku czego zjechał na
prawe pobocze i uderzył w drzewo.
Uszkodzeniu uległ pojazd.

Kradzie¿ w porozumieniu
(ŚWIĘTOBORZEC) 9 sierpnia w
godz. Od 14.00 do 15.10 w lesie, w rejonie Świętoborca, nieletni Grzegorz S.,
działając wspólnie i w porozumieniu z
Dawidem R. i Pawłem T. dokonali kradzieży motoroweru Romet wartości
420 zł na szkodę Tadeusza M.

Radio i wêdka
(ŻERZYNO) 9 sierpnia około godz.
19.25 w Żerzynie, w okolicach jeziora,
nieznany sprawca, po uprzednim wypchnięciu szyby w drzwiach od strony
kierowcy w samochodzie marki VW Polo,
wszedł do jego wnętrza, skąd zabrał w celu
przywłaszczenia radioodtwarzacz marki
Sony wartości 500 zł na szkodę Mariusza
M. oraz wędkę wraz z kołowrotkiem
wartości 400 zł na szkodę Macieja S.

Zrobi sk³adaka?
(KARNICE) W okresie od
1.08.2006r. Godz. 19.00. do 10.08.2006r.
godz. 22.00, w Karnicach, nieznany
sprawca dokonał włamania do pomieszczenia gospodarczego przez zdjęcie
drzwi z zawiasów i kradzieży elementów
samochodu Fiat 126 oraz motocykla MZ.
Łączna wartość strat wyniosła 2.800 zł,
na szkodę Kazimierza R.

Ukrad³ dokumenty
z baga¿nika roweru
(RESKO) 10 sierpnia o godz. 15.00
w Resku, przy Alei Wolności, nieznany
sprawca dokonał kradzieży z bagażnika
roweru pozostawionego przed sklepem
portfela z zawartością dowodu osobistego, działając na szkodę Moniki W.

Z³omiarz kanalizacyjny
(ŁOBEZ) 11 sierpnia w Łobzie
przy ul. Segala nieznany sprawca dokonał kradzieży kratki kanalizacyjnej,
wartości do 250 zł, działając na szkodę
Zakładu Wodociągów w Łobzie.

Zatankowa³
(PRZYTOŃ) 11 sierpnia w godz. Od
2.00 do 6.00 w Przytoni, nieznany
sprawca dokonał włamania do po-

(ŁOBEZ) 8 sierpnia o godz.
0.10 w Łobzie, na ul. Świętoborzec, Józef Ś. kierował samochodem marki Peugeot znajdując się
w stanie nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(STARA DOBRZYCA) 8
sierpnia, o godz. 6.35, w Starej
Dobrzycy, Krzysztof J. kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości wyrażonym wynikiem 1,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RESKO – STAROGARD
ŁOBESKI) 8 sierpnia, o godzinie
20.00, na drodze Resko-Starogard Ł., Piotr D. kierował rowerem w stanie nietrzeźwości (1,7
promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(STAROGARD ŁOBESKI –
RESKO) 9 sierpnia, o godz. 8.30,
na drodze między Starogardem a
Reskiem, Piotr D. kierował samochodem marki Łada znajdując się
w stanie po spożyciu alkoholu
wyrażonym wynikiem 0,45 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
(RESKO) 10 sierpnia, o godz.
23.20, w Resku, na ul. Wojska
Polskiego, Mariusz M. (zam. R.,
gm. Resko) kierował samochodem Fiat 126 będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 0,8
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ŁOBEZ) 11 sierpnia, o godz.
1.40, w Łobzie, na Placu 3 Marca,
Robert F. kierował samochodem
Opel Vectra będąc w stanie nietrzeźwości (0,79 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
mieszczenia warsztatowego zakładu
„Tartak Przytoń”, a następnie dokonał kradzieży z beczki 60 litrów oleju
napędowego. Wartość strat wyniosła
240 zł na szkodę Jana P.

Nie omin¹³
(WEGORZYNO) 11 sierpnia o
godz. 16.10, na drodze Węgorzyno Drawsko Pom., kierujący samochodem
BMW Jan S. (zam. Niemcy) przekraczając podwójną linię ciągłą usiłował
ominąć skręcający w lewo, jadący przed
nim pojazd Citroen, w wyniku czego
uderzył go w bok uszkadzając drzwi.

Zbi³ szybê
(ŁOBEZ) 13 sierpnia o godz. 3.25, w
Łobzie, przy ul. Szkolnej, nieznany
sprawca dokonał wybicia szyby okiennej
wartości 100 zł na szkodę Katarzyny S.

Wandal nad jeziorem
(RESKO) 13 sierpnia, w Starej
Dobrzycy, na polu namiotowym, nieznany sprawca dokonał zniszczenia
ławki przez oderwanie i spalenie deski.
Straty w kwocie ok. 20 zł poniósł Urząd
Miejski w Resku.
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HUMOR TYGODNIA
Policjant zatrzymuje kierowcę jadącego pod prąd.
- A dokąd się pan tak śpieszy?
- Do pracy, ale i tak chyba się spóżniłem bo widzę że
wszyscy już wracają

***

Do księgarni wchodzą dwaj policjanci.
- Czy jest „Pan Tadeusz”? pyta jeden.
Ekspedientka odwracając się, woła na zaplecze:
- Panie Tadziu, znowu po pana przyszli.

***

- Kelner, proszę o porcję ambrozji!
- Że co proszę?
- Ambrozji! To taki napój bogów!
- O przepraszam, nie poznałem pana....

***
Klient do kelnera:
- Dostałem sok bez słomki!
- O przepraszam, proszę chwilkę poczekać w tej chwili
wszystkie są zajęte!
***

Przychodzi facet do baru i pyta:
Jest może czarny kawior?
- Nie, ale w zastępstwie mogę podać czarne okulary
do ryżu - odpowiada kelner.

***

Kelner do klienta:
- Pan wywrócił szklankę z kawą!
- Skądże, ta kawa była tak słaba że sama się wywróciła!
- Pan wypalił dziurę w ***
obrusie! - krzyczy zdenerwowany kelner.
- Ależ skądże, ja nie palę!
- Znam te numery, pana poprzednik mówił tak samo!
W obiektywie tygodnika: – Henryk Koszela – tara
V Przegl¹d Kapel Podwórkowych

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 31
brzmiało: „Niezidentyfikowany obiekt latający”.
Prawidłowe rozwiązania nadesłali:
Grażyna Maćkowiak (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Janina Rachwał (Łobez), Aleksander Rachwał (Resko), Antonina Kaczmarek (Dobra), Paulina Błyszko (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodę wylosowała Grażyna Maćkowiak z
Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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