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Fatalny wypadek

Kierowca
walczy o ¿ycie
(WÊGORZYNO) Wczoraj, o 4.30
nad ranem, w Wêgorzynie na ul. Runowskiej dosz³o do gronego wypadku. Jad¹cy samochodem Ford Fiesta
z kierunku Runowa Pom. Mariusz G,
32-letni mieszkaniec Wêgorzyna, z
nieznanych jeszcze przyczyn zjecha³
na pobocze i uderzy³ w drzewo, doszczêtnie rozbijaj¹c samochód. Dzieñ
wczeniej nast¹pi³a odwil¿, a wieczorem cisn¹³ mróz, by³o wiêc bardzo
lisko. Poszkodowany dozna³ licznych obra¿eñ cia³a i w stanie ciê¿kim
zosta³ przewieziony do szpitala na
Unii Lubelskiej w Szczecinie. KAR
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Czy naprawdê bardzo
dobra komturia?
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Dop³aty bezporednie,
renty strukturalne
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Z drugiej strony

Przyjcia, odejcia,
falowanie...

KazimierzRynkiewicz
Sta³o siê to, o czym do tej pory
nie pomyla³em ani przez chwilê.
Wies³aw Ma³yszek, od pocz¹tku
wydawania Tygodnika £obeskiego
jego redaktor naczelny, opuci³ nasz
zespó³, o czym sam informuje poni¿ej. Nie bêdê t³umaczy³ Czytelnikom
powodów, bo sam ich nie znam i nie
rozumiem tej decyzji, ale przyjmujê j¹
z ca³ym inwentarzem i konsekwencjami na przysz³oæ. Si³¹ rzeczy, jako

Wies³aw Ma³yszek
Szanowni Pañstwo. Tekst ten
jest ostatnim, jaki piszê na ³amach
tygodnika ³obeskiego. Od 31
stycznia 2005 roku nie jestem ju¿
redaktorem naczelnym pisma,
które redagowa³em przez 3 lata. Za
te trzy lata chcia³bym Wam serdecznie podziêkowaæ. Tych, których w ich mniemaniu w jaki sposób urazi³em  serdecznie przepraszam.

w³aciciel gazety i wydawnictwa,
przejmujê obowi¹zki redaktora naczelnego i do czasu mianowania
jego nastêpcy bêdê dostarczycielem wiadomoci z powiatu ³obeskiego. Tylko i wy³¹cznie brak czasu
spowodowany zajmowaniem siê
sprawami firmy nie pozwala³ mi pisaæ
wiêcej ponad to, co udawa³o mi siê
napisaæ w chwilach wolnych od za³atwiania spraw. Ci, co prowadz¹ jak¹kolwiek dzia³alnoæ gospodarcz¹
wiedz¹, jak to wygl¹da. Z przyjemnoci¹ jednak wracam do pisania i
opisywania, bo jest o czym. Na przyk³ad niezamierzone przeze mnie kontrowersje wywo³a³ artyku³ pt. Niezauwa¿alnie, aczkolwiek..., tak¿e
zamiar publikacji listy stypendystów. Po rozmowach okaza³o siê, ¿e

w materii jawnoci ¿ycia publicznego jedni ³atwo obra¿aj¹ siê, inni
wci¹¿ nie znaj¹ ustawy o dostêpie do
informacji publicznej, jeszcze inni
nie doceniaj¹ roli krytyki, która mo¿e
ocalaæ, reflektowaæ, przynosiæ inne
punkty widzenia, przywracaæ pewne, zapomniane w ferworze pracy,
normy. W³adza zu¿ywa, w³adza odrywa od rzeczywistoci, punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia i
tym podobne truizmy powtarzaæ
trzeba czêsto, bymy ich nie zapomnieli, bo przychodz¹ wybory i jestemy zdziwieni ich wynikami.
Mymy siê napracowali, a oni nas
nie docenili. Mechanizm stary jak
wiat. Krytyka jest potrzebna, potrzebna jest opozycja w ka¿dym
miejscu i czasie, by nie zacieraæ ró¿-

DZIÊKUJÊ
ZA TRZY LATA
Na zakoñczenie pozwolê sobie
przytoczyæ anegdotê o mnichach,
którzy postanowili przez dwa miesi¹ce schroniæ siê w ciszy. Na pocz¹tku sz³o im niele. Jednak min¹³
tydzieñ i pierwszy mnich powiedzia³:
Zastanawiam siê, czy dobrze zamkn¹³em drzwi w mojej celi w klasztorze zanim wyruszylimy do jaskini? Drugi zaraz go zruga³: G³upcze.
Mielimy milczeæ dwa miesi¹ce!

Trzeci zawo³a³: A ty, ty te¿ z³ama³e
postanowienie! Na co ostatni z
mnichów, z westchnieniem: Bogu
dziêki, ¿e jestem jedynym, który jeszcze siê nie odezwa³.
W marcu bie¿¹cego roku bêdê
mia³ zaszczyt odezwaæ siê do Szanownych Pañstwa, do mieszkañców Powiatu £obeskiego z ³amów
nowej, powiatowej gazety. Jeszcze
raz dziêkujê za zaufanie, jakim by³em

O mandacie radnej
zdecyduje wojewoda
(DOBRA) Czy radna Teresa Wojciechowska straci mandat z powodu
prowadzenia dzia³alnoci na mieniu
gminy? Szecioro radnych na sobotniej sesji by³o temu przeciwnych.
Sprawa trafi do wojewody, który merytorycznie rozstrzygnie, kto ma racjê.
O problemie z zachowaniem mandatu przez radn¹ Teresê Wojciechowsk¹ pisalimy dwa tygodnie temu, gdy
okaza³o siê, ¿e prowadzi ona dzia³alnoæ w wybudowanym przez siebie
budynku, który stoi na dzia³ce dzier¿awionej od gminy. Okaza³o siê równie¿,
¿e budynek nie ma wymaganych prawem pozwoleñ budowlanych. Na po-

nic, stanowisk, mo¿liwoci artyku³owania odmiennych interesów ró¿nych grup i rodowisk. To najwiêksze dowiadczenie, najbardziej prê¿nej demokracji - amerykañskiej, z
której mo¿emy tylko braæ przyk³ad.
Nie mo¿na tego kraju wyobraziæ sobie bez prasy i opozycji  nieustannych polemik i cierania siê pogl¹dów w sferze publicznej. Po drugiej
stronie jest negatywne dowiadczenie unifikacji i centralizacji. Zanik
krytyki i jednomylnoæ. W warunkach polskich zaczyna siê zwykle od
ma³ej grupy przed wyborami, a koñczy TeKaeM-em (Teraz Kurwa My).
Na prowincji jednomylnoæ to katastrofa kulturowa i gospodarcza,
która wytwarza zacianek. Trzeba
siê przed tym broniæ.

przedniej sesji burmistrz Barbara Wilczek wnios³a uchwa³ê, by sprzedaæ
radnej ca³¹ nieruchomoæ, czyli dzia³kê wraz z budynkiem. Radna Wojciechowska podejrzewaj¹c, ¿e musia³aby
ju¿ wybudowany dom jeszcze raz kupiæ, zapowiedzia³a, ¿e zaskar¿y
uchwa³ê. Na obecn¹ sesjê czworo radnych: Henryk Albiniak, Leokadia
Osuchowska, Józef B¹k i Katarzyna
Go³¹b wnieli projekt uchwa³y, który
mówi³ ju¿ tylko o sprzeda¿y dzia³ki dla
radnej Wojciechowskiej. Jednak radca prawny urzêdu stwierdzi³, ¿e w tej
wersji uchwa³a nie mo¿e byæ g³osowana, wiêc zdjêto j¹ z porz¹dku obrad.

Radna Wojciechowska
wstrzyma³a siê od g³osu
we w³asnej sprawie
Tu¿ po tym radni przyst¹pili do
g³osowania w sprawie wyganiêcia
mandatu radnej Wojciechowskiej. 6
radnych by³o za tym, by mandat wygas³, 7 by³o przeciw, a 2 wstrzyma³o siê
od g³osu. Tym samym pani Wojciechowska pozostaje radn¹, za spór
prawny o mandat pozostanie rozstrzygn¹æ wojewodzie. KAR

przez Was obdarzany przez 3 lata.
Z powa¿aniem
Wies³aw Ma³yszek
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Nowe cacko
dla Policji

WYDARZENIA

Aspirant sztabowy Henryk Michalski przy nowym Focusie
(£OBEZ) Powiatowa Komenda Policji w £obzie zosta³a doposa¿ona w sprzêt. Nowy Ford Focus
to dar od Komendy Wojewódzkiej
w Szczecinie. Auto, przy obecnej

sytuacji ³obeskiej Policji, z pewnoci¹ jest potrzebne. Samochód jest
zupe³nie nowy, a jego wartoæ to
ponad 60.000 z³. Oby takich darów
wiêcej.
(r)

W oczekiwaniu
na Smoka
(£OBEZ) Kto zas³u¿y³ siê ³obeskiemu powiatowi, mo¿e oczekiwaæ na
Smoka. To statuetka, któr¹ zarz¹d
powiatu chce nagradzaæ ludzi zas³u¿onych w okrelonych dziedzinach.
Kto na nie zas³u¿y³? O tym zdecydowa³a Kapitu³a z³o¿ona z radnych,
która wybra³a sporód zg³oszonych
przez organizacje i instytucje kandydatur pierwszych piêciu laureatów.
Rozdanie statuetek nast¹pi za tydzieñ
Rok temu zarz¹d powiatu podj¹³
uchwa³ê o ustanowieniu nagrody
specjalnej starosty ³obeskiego. Pierwotnie mia³y je otrzymywaæ osoby,
których dzia³alnoæ zmieci³aby siê w
trzech ustanowionych kategoriach;
rozwój gospodarczy, owiata i wychowanie oraz kultura, sztuka i sport.
W padzierniku ub.r. zarz¹d powo³a³
Kapitu³ê, która mia³a przeprowadziæ
konkurs i wy³oniæ laureatów. W jej
sk³ad wesz³o szecioro radnych: Henryk Kmieæ  przewodnicz¹cy, Waldemar Konefa³ i Janina Bubacz z Wêgorzyna, Adam Szatkowski i Maria Sêkowska z Reska, Ryszard Sola z £obza
oraz dodatkowo dyrektor Wydzia³u
Owiaty starostwa Teresa £añ.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e jest wiele
innych dziedzin dzia³alnoci nie objêtych owymi kategoriami, w których
równie¿ wiele siê dzieje. Rozszerzono
je wiêc o dwie dodatkowe. £¹cznie, co
roku bêdzie przyznawanych piêæ

Smoków, w kategoriach: rozwój
gospodarczy, owiata i wychowanie,
dzia³acz spo³eczny, kultura i sztuka
oraz sport i turystyka.
- Wys³alimy informacje do mediów lokalnych, gmin i ró¿nych podmiotów, aby wstêpowa³y z kandydatami na specjalnych wnioskach, w których umotywowa³y by, dlaczego
chc¹, aby ich kandydat tak¹ nagrodê
otrzyma³. Wnioski sk³ada³y urzêdy
gmin, stowarzyszenia sportowe i artystyczne. Starostwo te¿ zg³osi³o swoich kandydatów.  mówi o procedurze
ich wy³aniania Teresa £añ..
Do starostwa wp³ynê³y wnioski z
27 kandydaturami. Do nagród bêd¹
nominowane po trzy osoby w ka¿dej
kategorii. Laureatami zostan¹ ci, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów
przyznanych przez Kapitu³ê. O tym,
kto zostanie laureatem (a raczej zosta³,
bo Kapitu³a dokona³a ju¿ wyboru; jest to pilnie strze¿ona tajemnica 
podkrela Teresa £añ), mamy dowiedzieæ siê na uroczystej gali, która odbêdzie siê 11 lutego w Zespole Szkó³ w
£obzie. Dlaczego smok, a nie co, co
by siê kojarzy³o z powiatem ³obeskim?
Teresa £añ odpowiada, ¿e by³o wiele
propozycji, w tym konie, ale o wyborze
mia³a zdecydowaæ cena zaprojektowania i wykonania statuetek. Smoki
okaza³y siê najtañsze, a wykona³ je
instruktor DPS w Resku.
KAR
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Powsta³a nowa
czytelnia internetowa

(DOBRA) W ramach programu
Ikonka realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Biblioteka Miejska w Dobrej otrzyma³a 3 komputery PC (wyposa¿one w
pakiet biurowy, system operacyjny
oraz program antywirusowy) oraz
sprzêt sieciowy typu Wi-Fi. Poprzez
realizacjê tego programu w Bibliotece Miejskiej powsta³a tzw. czytelnia internetowa, która daje szansê
na zmianê oblicza biblioteki publicz-

nej oraz umo¿liwia setkom nowych
u¿ytkowników korzystanie zarówno z zasobów Polskiej Biblioteki
Internetowej, jak równie¿ z innych
zasobów edukacyjnych Internetu.
Realizacja tego programu sprzyja
budowaniu spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostêpie do róde³ wiedzy, szczególnie
na terenach wiejskich i w ma³ych
miejscowociach.
(es)

Bêd¹ broniæ praw
cz³onków SM Jutrzenka
(£OBEZ) Od 28 stycznia oficjalnie zaczê³o dzia³aæ Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków
Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie. W tym dniu w
starostwie zosta³ zarejestrowany
regulamin stowarzyszenia.
Cz³onkowie za³o¿yciele wykorzystali nowy tryb rejestracji stowarzyszeñ, st¹d tak szybka rejestracja
i mo¿liwoæ dzia³ania. Jest to stowarzyszenie zwyk³e, które obecnie
mo¿na zarejestrowaæ zg³aszaj¹c regulamin dzia³alnoci do starostwa.
Po niedawnym spotkaniu w £obeskim Domu Kultury, na którym dyskutowano o problemach w SM Jutrzenka, w obecnoci ponad stu
osób, czêæ cz³onków podjê³a decyzjê o zorganizowaniu siê, by móc
lepiej broniæ swoich praw i racji.
Za³o¿yciele w regulaminie napisali, ¿e Stowarzyszenie jest otwarte
dla ludzi zainteresowanych problematyk¹ spó³dzielczoci mieszkaniowej, a wiêc tworzy szersze forum, ni¿
wyznacza to statut spó³dzielni. Do
stowarzyszenia mog¹ nale¿eæ miêdzy innymi rodziny cz³onków spó³dzielni, osoby wspólnie zamieszkuj¹ce w gospodarstwie domowym, a

tak¿e kandydaci na cz³onków spó³dzielni.
Zak³adaj¹c stowarzyszenie jego
za³o¿yciele wyznaczyli sobie zakres
zadañ, jakich chc¹ siê podj¹æ; do
nich nale¿y miêdzy innymi ochrona
praw cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej i jej mieszkañców, udzielanie
porad, wyra¿anie opinii i zg³aszanie
wniosków do organów spó³dzielni
dotycz¹cych regulaminów i podejmowanych uchwa³, reprezentowanie cz³onków stowarzyszenia, informowanie spó³dzielców o sprawach
dotycz¹cych spó³dzielni, a tak¿e
zg³aszanie wniosków do organów
spó³dzielni w sprawach zwi¹zanych
z jej dzia³alnoci¹.
W celu usprawnienia pracy stowarzyszenia powo³ano 5-osobowy
sekretariat, który dzia³a spo³ecznie.
Przedstawicielem reprezentuj¹cym
stowarzyszenie jest pan Antoni Moroz. We wszystkich sprawach mo¿na siê kontaktowaæ tak¿e z panem
Bogdanem Góreckim  tel. 0692
383911 i pani¹ Helen¹ Szwemer  tel.
0609116601. Najbli¿sze spotkanie
stowarzyszenie zaplanowa³o na
dzieñ 10 lutego, o godz. 18.00 w
£obeskim Domu Kultury.
KAR
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OFERTY
PRACY PUP
Firma Ekswood z Kamiennego
Mostu zatrudni: stolarzy meblowych
Tel. 562-21-08.
Firma Centropromor Sp.z o.o. w
Szczecine zatrudni: spawaczy, monterów konstrukcji stalowych, lusarzy,
szlifierzy. Tel. 431-06-51.
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni nauczyciela matematyki.
Tel. 397-14-18.
Zak³ad Masarniczy D.M.Chojnaccy
Sp.J. w widwinie zatrudni technologa ¿ywienia, tel. 094/ 365-33-06.
Firma JP w £osonicy zatrudni:
kierowcê kat. C+E. Tel. 608-356-697.
Przedsiêbiorstwo Bau -Trans w
Dobrej zatrudni: kierowcê samochodu ciê¿arowego, dwie kobiety do lekkiej obróbki drewna. Tel. 3914-502.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w £obzie zatrudni inspektora nadzoru budowlanego.
Tel. 397-61-28.
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni:
ksiêgow¹. Tel. 397-33-54.
Firma Pagok w Wêgorzynie
zatrudni elektryka-konserwatora.
Tel. 39-71-503.
Norwegian Trade Ltd. w Ko³baskowie
zatrudni do pracy w Norwegii:
cieli budowlanych, izolerów, monterów ruroci¹gów okrêtowych, spawaczy z Tig-iem, magazynierów, mechaników samochodowych z diagnostyk¹ komputerow¹, lusarzy, monterów
rusztowañ. Tel. 311-93-23;
strona internetowa www.norwegian.pl, aplikacje wysy³aæ meilem biuro@norwegian.pl

UWAGA
PRACODAWCY!
Zapraszamy do udzia³u w nowej
formie aktywizacji przygotowanie zawodowe, które polega
na przyuczeniu do nowego zawodu bez nawi¹zywania stosunku pracy. Przygotowanie
zawodowe mog¹ odbywaæ osoby d³ugotrwale bezrobotne nie
zale¿nie od wieku.
Szczegó³owe informacje mo¿na
dowiadywaæ siê w PUP w £obzie pok. nr 5, lub pod numerem
telefonu 577-70-30. Projekt
wspó³finansowany ze rodków
programu Unii Europejskiej
Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczoci.
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Dariusz Czubak i Adrian Kokot finalistami

W M£ODYCH
WARTO INWESTOWAÆ
(£OBEZ) Niedawno,
bo 25 stycznia w Szczecinie,
Kuratorium Owiaty wraz
z Zespo³em Szkó³ nr 6 im.
Miko³aja Reja zorganizowa³y
Ogólnopolski Turniej na
Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz.
Na podium staneli
dwaj m³odzi ³obezianie.
By³ to etap wojewódzki, a turniej
zosta³ zorganizowany po raz 10. Konkurs trwa³ dwa dni. W konkursie startowali uczniowie z Zespo³u Szkó³ w
£obzie, Dariusz Czubak oraz Adrian
Kokot, uczniowie klasy trzeciej. Obaj
wypadli znakomicie - Darek zaj¹³ II
miejsce, natomiast Adrian by³ trzeci.
Wygra³ syn w³aciciela firmy
Asprod z Goleniowa. Pani dyrektor
Jolanta Manowiec zorganizowa³a w
szkole spotkanie z wyró¿nionymi
uczniami oraz ich wychowawcami.
- Nasi uczniowie byli najlepsi po
czêci pisemnej - mówi pani Barbara
Siedlecka, wychowawczyni. - W czêci praktycznej uczniowie przyst¹pili
do wykonania chleba okr¹g³ego, chleba pod³u¿nego i pieczywa przek³adanego, oraz tego, co chcieli. Wybrali
wyroby przek³adane.
- Drugie miejsce jest premiowane
wyjazdem do Wroc³awia na konkurs
ogólnopolski - mówi pani Jolanta
Manowiec. - Trzecie miejsce, niestety,
ju¿ nie by³o premiowane. Adrian
otrzyma³ jedynie nagrodê. Jak siê okazuje, w konkursie trzeba mieæ odrobinê szczêcia.
- Adrian jest bardzo ambitny, wiêc
bardzo prze¿y³ to, ¿e zaj¹³ tylko trzecie
miejsce - kontynuuje pani Barbara. - W
szkole zawsze pomaga³ innym. Z tego jest
znany. Wczeniej w podobnym turnieju
bra³ udzia³ Adrian Dul, który radzi³ sobie
równie dobrze. To by³o trzy lata temu.

Adrian Kokot oraz Dariusz Czubak
uczêszczaj¹ na praktyki do GS, gdzie
ich opiekunem jest pan Wies³aw
Kwak. Na praktykach, jak mówi pan
Wies³aw, jest 11 osób ze szko³y. Z
pewnoci¹ wyró¿nienie dla Adriana i
Dariusza to du¿y sukces samych
uczniów, ich wychowawców, oraz
szko³y.
Adrian:
- Zainteresowanie tym zawodem
przysz³o samo. Na razie lubiê to, co
robiê. Chcê kontynuowaæ naukê w liceum uzupe³niaj¹cym. Mam ma³y niedosyt po tym turnieju. Zawali³em nieco testy. Mówi siê trudno. Konkurs
by³ bardzo dobrze zorganizowany. Nie
nudzilimy siê.
Dariusz:
- By³a nawet szansa wygraæ, ale i
tak jest dobrze. Podoba³o mi siê. Nie
spodziewa³em siê takiego miejsca. W
nagrodê dosta³em discmana i bluzê.
- Z tego, co wiem, to pan Kwak
opiekuje siê uczniami, a ¿e jest wietnym fachowcem, to widaæ efekty kontynuuje pani Manowiec. - To s¹
ch³opcy, którzy ucz¹ siê w cyklu trzyletnim. Musimy przypomnieæ, ¿e
obecnie, po reformie szkolnictwa,

mamy te¿ zawody dwuletnie. Poza tym
uwa¿am, ¿e m³odzie¿y ze szkó³ zawodowych powinno zale¿eæ na pokazaniu siê na praktykach, gdy¿ w tym
miejscu wyrabia siê punktualnoæ,
pracowitoæ. Mylê, ¿e tutaj potrzebna jest wiadomoæ pracodawców, ¿e
szko³a ma przygotowaæ ucznia do pracy, do zawodu. Natomiast pracodawca ma przygotowaæ na praktykach
ucznia do egzaminu praktycznego.
- Poza tym uwa¿am, ¿e ci ch³opcy
to s¹ dobrzy kandydaci na mê¿ówmieje siê dyrektor. - Oni tak pracowali
na tym konkursie, ¿e od razu robili ko³o
siebie porz¹dek, co te¿ zosta³o docenione. Z pewnoci¹ nie bêdzie k³opotów z przygotowaniem posi³ków.
Chcia³abym podkreliæ, ¿e Adrian i
Darek przynieli i szkole, i miastu, i firmie du¿y splendor.
Przygotowywanie m³odych ludzi
do zawodu to - jak widaæ - sztuka. Potrzebny jest talent ucznia, cierpliwoæ
nauczyciela, odrobina szczêcia.
M³odzi ludzie maj¹ coraz wiêksz¹
wiadomoæ w³asnych potrzeb i mo¿liwoci oraz wyzwañ, jakie niesie
wspó³czesny rynek pracy.
Wiêc na taki sukces, jaki odnieli
Darek i Adrian, trzeba po prostu zapracowaæ.
(m)
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Sesja Rady
Powiatu £obeskiego

Radni zostali poinformowani

(£OBEZ) Kilka uchwa³ mieli
do podjêcia radni powiatu
³obeskiego, wiêc sesja by³a
krótka. Wczeniej, na
komisjach, radni zapoznali
siê ze sprawozdaniami z
dzia³alnoci PUP, PCPR,
Powiatowego Rzecznika
Konsumentów oraz Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
i do ich dzia³alnoci uwag
nie mieli.

zarz¹d powiatu. Z wa¿niejszych
spraw przedstawi³a: zarz¹d od
1 stycznia br. zdecydowa³ o
powo³aniu na czas nieokrelony pani Lucyny Cywki na stanowisko dyrektora £obeskiego Centrum Kultury, pracowa³
nad ustanowieniem Fundacji
na rzecz Rozwoju Powiatu £obeskiego oraz ulokowaniem
siedziby Urzêdu Skarbowego
w £obzie. W tej sprawie
wkrótce do £obza przyjedzie
podsekretarz stanu w ministerstwie finansów.
Obecni na sesji dyrektorzy instytucji powiatowych krótko
przypominali najbardziej znacz¹ce osi¹gniêcia w minionym roku.
Za jedno z nich, dyrektor PCPR
Katarzyna B³aszczyk uzna³a pozyskanie dla dzieci siedmiu rodzin
zastêpczych. Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski przypomnia³ o pozyskanych kilkukrotnie wy¿szych,
w stosunku do lat poprzednich,

Radni wys³uchali najpierw
omówienia dop³at bezporednich
w rolnictwie, które przedstawi³a
kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Barbara
Schmidt. Jej relacjê zamieszczamy na s¹siednich stronach.
Starosta Halina Szymañska
omówi³a najwa¿niejsze sprawy,
którymi zajmowa³ siê w styczniu

gradzania nauczycieli szkó³ i placówek powiatowych oraz powierzyli urzêdom miejskim w £obzie,
Dobrej, Wêgorzynie i Resku zadania utrzymania czystoci ulic
powiatowych w tych miastach.
Przyjêli sprawozdania dyrektorów swoich jednostek organizacyjnych. Interpelacji nie by³o.
Na zakoñczenie przewodnicz¹cy rady Adam Szatkowski odczyta³ uchwa³ê rady miejskiej Nowogródka Pomorskiego, apeluj¹c¹ o zmianê ordynacji wyborczej
na wiêkszociow¹, w wyborach
do sejmu. Radny Gutkowski zaproponowa³, by tê sprawê skierowaæ do komisji i tam przemyleæ.
O co chodzi w tym apelu? O tym
w nastêpnych wydaniach. KAR

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRA
Og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
SZKO£YPODSTAWOWEJWWOJTASZYCACH
(72-210 Dobra, Wojtaszyce)

Aresztantom
bêdzie przyjemniej
(£OBEZ) Dobiega koñca remont
aresztu w Powiatowej Komendzie
Policji w £obzie. Wyremontowane
zosta³y pomieszczenia, w których
przetrzymywano zatrzymanych. Chodzi o trzy cele. Dodatkowo odnowiono ³azienki oraz pomieszczenia gospodarcze. W celach wymieniono okna.
Jest jasno i przejrzycie. Do tej pory
zatrzymanych wo¿ono do aresztów w
widwinie lub Drawsku Pomorskim.
W Drawsku Pom. Powiatowym Komendantem Policji jest mieszkaniec

kwotach, na programy maj¹ce ³agodziæ bezrobocie, prowadzonych szkoleniach i dobrej ocenie
dzia³añ ³obeskiego PUP przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, w tym wyjazd z ministrem do Londynu.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wies³aw Ma³y zapowiedzia³, ¿e bêdzie bardziej nag³ania³
swoj¹ dzia³alnoæ. Powiedzia³, ¿e
w wielu sprawach uda³o mu siê
pomóc konsumentom, a wiele
spraw jest w trakcie za³atwiania.
O dzia³alnoci PCPR, PUP i
rzecznika bêdziemy pisaæ w kolejnych wydaniach.
Radni, po wczeniejszych
dyskusjach w komisjach, nie
mieli uwag do podejmowanych
uchwa³. Przyjêli regulamin wyna-

£obza, podinspektor Leszek Olizarczyk, który swego czasu pracowa³ w
³obeskiej komendzie, wiêc trafiali do
niego znajomi.
Koszt dobowego pobytu, je¿eli
chodzi o zatrzymanie amatorów mocniejszych trunków, którzy zak³ócaj¹
publiczny spokój i porz¹dek oraz innych zatrzymanych, wynosi 130 z³.
Dro¿ej ni¿ w niejednym hotelu. Czy
zmniejszy siê iloæ osób zatrzymanych do wytrzewienia, i czy odstraszy ich cena?
(m)

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
- ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
- ukoñczy³a studia wy¿sze lub podyplomowe z zakresu zarz¹dzania, albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania owiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
- posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
- w okresie piêciu lat bezporednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska³a co
najmniej dobr¹ ocenê pracy;
- jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
- posiada aktualne zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
- uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i
rozwoju szko³y lub placówki;
- ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoci informacjê
o sta¿u pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej 
w przypadku nauczyciela akademickiego.
- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia  w przypadku osoby bêd¹cej
nauczycielem;
- dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego  w przypadku
osoby nie bêd¹cej nauczycielem;
- dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarz¹dzania albo zawiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarz¹dzania owiat¹;
- ocenê pracy;
- aktualne zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
- owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹ oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne;
- owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi;
- owiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Ofery nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem Konkurs, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia,
na adres: URZ¥D MIEJSKI UL. RYNEK 1 72-210 DOBRA
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Dobra (Urz¹d Miejski ul. Rynek 1 72-210 Dobra)
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni
indywidualnie. Dobra, dnia 28.01.2005r.
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Czy naprawdê bardzo dobra komturia?
Komturia  (od rz. komtur), hist. okrêg administracyjno-s¹dowowojskowy w pañstwie krzy¿ackim.
Wielki komtur  najwy¿szy urzêdnik i zastêpca wielkiego mistrza zakonu krzy¿ackiego; podskarbi zakonu.
W numerze 52 tygodnika ³obeskiego ukaza³ siê artyku³ pt. Bardzo
dobra komturia, informuj¹cy o wynikach kontroli przeprowadzonej w
Nadlenictwie £obeskim. Wypowiedzi kontrolerów  kolegów nadleniczego pana R. nie odpowiadaj¹ rzeczywistoci. Kontroler A. Pyrczek
powiedzia³ ...¿e w czasie kontroli inspektorzy musieli niele siê nachodziæ, ¿eby znaleæ co, do czego mo¿na by siê przyczepiæ.
Kontroler Zb. Szynkowski chwali £obeskie Nadlenictwo, ¿e nie wycina drzewostanów do go³ych placów.

Ka¿dy mo¿e sprawdziæ, ¿e za polan¹ piêkny las bukowy zanika, a na odkrytych placach tworz¹ siê ³¹ki pe³ne pokrzyw i chaszczy. Zniszczone zosta³o naturalne siedlisko kwanej buczyny rzadko spotykanej w naszym regionie.
Wed³ug ustawy o ochronie przyrody i rozporz¹dzeniu o siedliskach chronionych (Ustawa  Prawo ochrony rodowiska z 2001 r. Dz. U. 62/2001, poz. 627.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych z 1995 r. Dz. U. 16 poz. 78), jakakolwiek degradacja spowodowana presj¹ cz³owieka np. nadmierny wyr¹b drzewostanu ma podstawy prawne do na³o¿enia odpowiednich kar na sprawcê zniszczenia fitocenozy za skutki jego dzia³añ.
Przypominamy, ¿e nadlenictwa gospodarz¹ na mieniu ogólnonarodowym
i lasy, szczególnie okalaj¹ce miasta, powinny s³u¿yæ ca³emu spo³eczeñstwu, a
nie wybranej grupie skupionej w komturiach.
Ko³o Polskiego Klubu Ekologa w £obzie

Chirurg z certyfikatem
Powy¿sze zdjêcie wiadczy o czym zupe³nie innym. Wystarczy przecie¿ krótki spacer po obrze¿ach £obza, by stwierdziæ, ¿e panowie kontrolerzy prawdopodobnie obejrzeli tylko to, co im komturia ³obeska pokaza³a. Zachêcamy spacerowiczów, by sprawdzili, ¿e na koñcu ul. Strumykowej piêkny sosnowy las wyciêty zosta³ do go³ego placu. Wa¿n¹
rzecz¹ jest dobra wspó³praca nadlenictwa z samorz¹dami  podkreli³ A.
Pyrczek maj¹c na myli wspó³dzia³anie przy tworzeniu cie¿ek ekologicznych... W omawianym artykule czytamy: Równie wysoko w ocenie
kontrolerów prowadzone s¹ dzia³ania proekologiczne.

(RESKO) Prezes Niepublicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej, pan Jacek Kargul, poinformowa³ nas, ¿e zarz¹dzana przez niego spó³ka NZOZ
Chirurg otrzyma³a Certyfikat Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ ISO
9001:2000. Certyfikat przyzna³ holenderski audytor Det Norske Veritas z
siedzib¹ w Rotterdamie. Obejmuje on
specjalistyczne us³ugi medyczne w

zakresie chirurgii ogólnej, dzieciêcej,
naczyniowej oraz ortopedii  traumatologii, onkologii i urologii. Przyznany
zosta³ do 2007 roku. Mamy nadziejê,
i¿ osi¹gniête przez nas standardy
przyczyni¹ siê do nieustannego podnoszenia jakoci wiadczeñ zdrowotnych dla dobra naszych pacjentów 
napisa³ w licie do redakcji prezes Jacek Kargul.
KAR

Stowarzyszenie Przyjació³
Karwowa po wyborach

Powy¿sze zdjêcie przedstawia faktyczny obraz dzia³añ ekologicznych
nadlenictwa ³obeskiego.
Czy ta wysoka ocena dotyczy równie¿ zniszczenia 4,54 siedliska chronionej prawnie kwanej buczyny w dalszej czêci miejskiego parku lenego przekazanej we w³adanie obecnej Komturii ³obeskiej pod wodz¹ wielkiego komtura z ocen¹ bardzo dobr¹ z ochrony rodowiska?

(KARWOWO) Dnia
28.01.2005 r. w Karwowie,
gm. £obez, odby³o siê
Zebranie Za³o¿ycielskie
Stowarzyszenia Przyjació³
Karwowa. Przy poparciu
najwy¿szych w³adz gminy, w
obecnoci radnego
powiatowego pana Romana
Ciechañskiego, w trakcie
spotkania przyjêto statut
organizacji.

Przewiduje on podejmowanie wszelkich dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczno-kulturalnego mieszkañców
wsi. Stowarzyszenie reprezentowaæ
bêdzie Zarz¹d w sk³adzie:

Bo¿ena Zarecka  Prezes
Jadwiga Malinkiewicz  Z-ca Prezesa
Marek Kogut  skarbnik
Agata Kostka  sekretarz
Ma³gorzata Kopczyñska, Ewa Kopczyñska, And¿elika Kokot  cz³onkowie.
Do Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Krystyna Zarzyka
2. Renata Kokot
3. Kazimiera Brugger
Wszystkim cz³onkom Komitetu
Za³o¿ycielskiego oraz sympatykom
Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa
gratulujê podjêcia ambitnego wyzwania, ¿yczê powodzenia w realizacji planów.
Z powa¿aniem
Bo¿ena Zarecka
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Dop³aty bezporednie, renty strukturalne i zalesianie

Pieni¹dze do wziêcia, aczkolwiek...
(POWIAT) W powiecie ³obeskim
wnioski o dop³aty bezporednie z³o¿y³o 810 rolników, z których 6 dosta³o
decyzjê negatywn¹, bo nie spe³nia³o
podstawowego wymogu  powierzchni jednego hektara u¿ytków rolnych.
Na renty trzeba poczekaæ. Nikt nie
z³o¿y³ wniosku o zalesianie.  Jest to
trochê taka droga przez mêkê, aczkolwiek s¹ to pieni¹dze do wziêcia. 
mówi³a podczas sesji powiatowej kierownik biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa pani Barbara Schmidt.
Kierownik Schmidt przedstawi³a
sytuacjê zwi¹zan¹ z dop³atami w powiecie ³obeskim. Odpowiada³a te¿ na
pytania radnych. Wyjaniaj¹c, dlaczego 6 osób dosta³o decyzjê negatywn¹ w sprawie dop³at, powiedzia³a;
- Niektórzy posiadali hektar, ale je¿eli
odjê³o siê zabudowania, to nie spe³niali tego podstawowego wymogu.
Do koñca grudnia wydalimy 52 decyzje o dop³atach bezporednich.
By³y to decyzje dotycz¹ce rolników,
którzy nie wystêpowali z wnioskami o
dop³aty dotycz¹ce gospodarowania
w trudnych warunkach. My, jako biuro powiatowe, niewiele mamy do powiedzenia. Dane o tym, ile osób dostanie dop³aty, otrzymujemy z Warszawy.
Na podstawie tych danych sprawdzamy, czy wszystko siê zgadza  numer
konta i wyliczona p³atnoæ  i na podstawie tego wydajemy decyzje, któr¹
wysy³amy do Warszawy. To Warszawa przelewa pieni¹dze na konta rolników. W tej chwili opracowujemy 648
decyzji, bo tak¹ iloæ danych otrzymalimy z Warszawy. Po sprawdzeniu
zostan¹ one odes³ane. Jaki to jest procent? Dok³adnie - 87,06 proc. ogó³u
wniosków o dop³aty bezporednie,
które do nas wp³ynê³y. Zosta³y nam
jeszcze do zrealizowania 102 wnioski,
z tego 62 to s¹ te wnioski, gdzie by³y
kontrole. Tam ma wejæ kontrola bezporednia, wiêc s¹ one jeszcze nie
uwzglêdniony w tej turze, któr¹ realizujemy. Tu decyzje bêd¹ dopiero w
lutym. Decyzje generujemy raz w miesi¹cu. Pierwsza tura by³a w listopadzie, druga w grudniu, teraz jest trzecia
tura  zdecydowanie najwiêksza. 
mówi³a.
Przedstawi³a równie¿ sytuacjê w
kwestii rent strukturalnych i wniosków rolno-rodowiskowych.
- Te ostatnie s¹ pisane przy wspó³udziale doradców rolniczych, z uwagi
na to, ¿e w tych wnioskach przewidziane s¹ plany zatwierdzane przez
tych doradców. Je¿eli chodzi o renty
strukturalne, to wp³ynê³o do nas 14
wniosków, z tego 11 jest ju¿ po drugim
etapie naliczania, to znaczy ¿e nast¹pi³o ju¿ przekazanie gospodarstwa.
Najpierw wniosek jest sk³adany, my
sprawdzamy, czy s¹ wszystkie doku-

menty odnonie przekazuj¹cego i
wnioski zostaj¹ ustawione w kolejnoprzejmuj¹cego, jakie s¹ przewidziane
ci do naliczania p³atnoci.
ustaw¹. Je¿eli wszystko siê zgadza,
- Jaki jest czas od momentu z³o¿erolnik który wyst¹pi³ o rentê dostaje nia wniosku i otrzymania decyzji do
informacjê, ¿e mo¿e przyst¹piæ do drumomentu wp³yniêcia pieniêdzy na
giej tury naliczania. Wtedy ma pó³
konto?
roku, od momentu wydania postano- Nie ma okrelonego czasu ustawienia, aby gow¹, ile czasu mija
spodarstwo forod momentu, gdy
malnie przekarolnik otrzyma dezaæ. Mo¿e przecyzjê, do momenkazaæ je komu z
tu, gdy pieni¹dze
rodziny, lub w
faktycznie wp³ydzier¿awê, je¿eli
n¹ na konto. Z doprzekazuje
je
wiadczeñ mogê
osobie obcej. Jepowiedzieæ, ¿e jest
¿eli chodzi o
to mniej wiêcej do
wnioski rolnomiesi¹ca. Tak wyrodowiskowe,
nika na podstawie
to wp³ynê³o ich
rozmów z rolnika12. Na razie jest
mi. My tych piedu¿o
pytaj¹niêdzy nie wyp³acych. Mylê, ¿e
camy.
bêdzie ich wp³y- Rolnicy, gdy
wa³o coraz wiêprzekazuj¹ gocej.  powiedziaspodarstwo na³a.
stêpcom, przestaRadny Józef
j¹ byæ rolnikami i
Drozdowski zanie s¹ ubezpieczeda³ trzy pytania.
ni. Kiedy po z³o¿ePublikujemy je Kierownik biura
niu wniosku i
³¹cznie z odpo- powiatowego ARiMR
przejciu procewiedziami kie- Barbara Schmidt
dury, mog¹ sporownik Schmidt.
dziewaæ siê decy- Czy kolejzji i otrzymania
noæ rozpatrywania wniosków zale¿y renty. Gdy zdaje gospodarstwo, nie
od daty z³o¿enia, czy wielkoci gospoma dochodu, a musi ponieæ sporo
darstwa?
kosztów z tym zwi¹zanych.
- To zale¿y od dwóch podstawo- Zwraca³o siê do nas z tymi pytawych elementów; od terminu, kiedy niami sporo rolników, którzy spe³nili
wniosek zosta³ z³o¿ony oraz od tego, wymagania pierwszego i drugiego
czy wniosek zosta³ z³o¿ony bez popra- etapu. Oni siê trochê przestraszyli, z
wek, to znaczy, czy nie by³o wezwañ
uwagi na to, ¿e KRUS-u nie mog¹ zado poprawek, czy rolnicy sami nie p³aciæ, bo od stycznia przestali byæ
zmieniali jakich danych we wniosku, rolnikami, za decyzji ostatecznej o
bo na przyk³ad zmieni³ siê komu nu- tym, ¿e otrzymuj¹ wyliczon¹ rentê
mer konta, to jest to liczone od momenjeszcze nie otrzymali. Ta sprawa by³a
tu, kiedy ten wniosek zosta³ uzupe³- wyjaniana w Warszawie. Jest takie
niony. To jest ogólna zasada, kiedy te
rozporz¹dzenie, które mówi o tym, ¿e

je¿eli rolnik przekaza³ gospodarstwo,
a nawet nie ma tej dzia³ki pó³hektarowej, które mo¿e zatrzymaæ zgodnie z
ustaw¹, to jest ubezpieczony jakby z
urzêdu. Je¿eli chodzi o decyzje, to jeszcze takich nie wydawalimy, bo Agencja by³a w okresie kontroli i nie ma
chyba jeszcze akredytacji i to siê przesuwa w czasie. Nieoficjalnie wiemy, ¿e
akredytacja zosta³a udzielona, ale nie
mamy jeszcze oficjalnego pisma, wiêc
sprawa wisi. To przykra dla nas
sytuacja, ale my  jako biuro powiatowe  nie mamy wp³ywu na to. Je¿eli
Polska, ARiMR, otrzyma akredytacjê,
sprawa automatycznie zostanie zamkniêta i decyzje zostan¹ wys³ane do
rolników, oczywicie, z naliczaniem od
momentu, do kiedy nabyli tych praw.
- Jak wygl¹da sprawa zalesiania
s³abych gruntów i zaprzestania na
nich dzia³alnoci rolniczej, zwi¹zanej z zalesieniem. Ile wp³ynê³o
wniosków?
- Do nas nie wp³yn¹³ ¿aden
wniosek o zalesianie. By³y osoby
zainteresowane, ale przeszkod¹
by³ brak planów zagospodarowania przestrzennego w gminach.
Póniej by³a nowelizacja ustawy,
która pozwala³a omin¹æ ten brak
planów. Wnioski mo¿na sk³adaæ.
Musi byæ jednak plan zalesiania,
zatwierdzany przez Nadlenictwa.
Rolnik musi przyjæ do nas z takim
planem. Do tej pory ¿aden rolnik z
takim planem do nas siê nie zg³osi³.
Je¿eli chodzi o otrzymanie p³atnoci, to najpierw rolnik musi zalesiæ,
wy³o¿yæ pieni¹dze na sadzonki,
ogrodzenie, grunt zalesiany musi
byæ odebrany przez nadlenictwo,
które stwierdza, ¿e sadzonki siê
przyjê³y i wtedy dopiero jest zwrot
pieniêdzy. Jest to trochê taka droga przez mêkê. Nie jest to ³atwe,
aczkolwiek s¹ to pieni¹dze do
wziêcia.  podkreli³a Barbara
Schmidt.
KAR

Ko³o Gospodyñ ju¿ dzia³a
(ZAJEZIERZE) Powsta³e
niedawno w Zajezierzu Ko³o
Gospodyñ Wiejskich jest ju¿
po wyborach i rozpoczê³o seriê
spotkañ, na których cz³onkowie wymieniaj¹ dowiadczenia, omawiaj¹ cele, zadania,
jakie chc¹ realizowaæ.
Spotkanie
za³o¿ycielskie
Ko³a Gospodyñ Wiejskich odby³o siê w po³owie stycznia. Skupia panie z Zajezierza i Zagórzyc. Na spotkaniu wybrano
zarz¹d i komisjê rewizyjn¹.
Przewodnicz¹c¹ Ko³a zosta³a

pani Anna Ró¿ycka, za do zarz¹du wesz³y jeszcze panie Ala
Diak i Agnieszka Osieczko. Goæmi byli dyrektor Wojewódzkiego Zarz¹du Rolników, Kó³ek i
Organizacji Rolniczych Waldemar Baran, szef ³obeskiego PSL
Tadeusz Woniak oraz so³tys
Stanis³aw Tarnicki. Kilka dni
póniej, na drugim spotkaniu,
by³a kosmetyczka, która w ramach szkolenia przedstawi³a zasady pielêgnacji. Wczoraj odby³o siê trzecie spotkanie, na którym kobiety poznawa³y siê wza-

jemnie, mówi¹c o swoich pracach. Wymieniano dowiadczenia kulinarne i rêkodzielnicze.
Omawia³y prace, które wykonuj¹, miêdzy innymi sianoploty,
hafty, frywolitki, wyroby szyde³kowe, wszelkiego rodzaju
ozdoby. Kobiety chc¹ siê szkoliæ, s¹ zainteresowane wikliniarstwem oraz zorganizowan¹ promocj¹ i sprzeda¿¹ swoich prac.
Kontakt z Ko³em: Anna Ró¿ycka, tel. 0692 794241; mail:
ankarozycka@poczta.onet.pl.
KAR
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Pracuj¹ dla innych
(RESKO) Szko³a rozwija
spo³ecznie, uwra¿liwia, uczy
wspó³pracy, dzia³ania na
rzecz innych i dobra
wspólnego. Kieruj¹c siê
tym has³em uczniowie
Szko³y Podstawowej w
Resku z ogromnym
zaanga¿owaniem przyst¹pili
do realizacji zadania Praca
dla innych.
Zarówno nauczyciele jak i
uczniowie bardzo powa¿nie podeszli do realizacji swoich przedsiêwziêæ. Klasa I a i I b wykona³a stroiki
wi¹teczne i z³o¿y³a ¿yczenia dla
samotnych i chorych w szpitalu  kl.
3 e. Uczniowie kl. 2 przygotowali
Jase³ka i wystawili je podczas
Wigilii dla samotnych, a kl. 3 a dla
przedszkolaków. wietlica szkolna

oraz DZ S³oneczna Gromada dla
mieszkañców DPS w Resku. Podczas
koncertu WOP swój program artystyczny zaprezentowa³o 9 grup; kl.:
2a, 2b, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b i DZ S³oneczna Gromada. Uczniowie klasy
3b, 4a, 4c, 6a zorganizowali pomoc w
nauce, a uczniowie klas 4b, 4a, 4e i 5c
pomoc chorej kole¿ance. M³odzie¿
nie zapomnia³a te¿ o dzieciach z
Domu Dziecka ze Stargardu Szczeciñskiego, dla których zebrali upominki kl.: 4a, 4b, 4c, 5b.
W
ramach
wolontariatu
uczniowie kl. 6b zorganizowali
gry i zabawy ruchowe oraz pomoc
w nauce dzieciom ze wietlicy terapeutycznej. Z ogromnym zapa³em zaoferowali swój wolny czas.
Uda³o im siê zrealizowaæ ciekawe
pomys³y w gronie najm³odszych
kolegów. Pomagaj¹c innym jestem szczêliwa i radosna, czujê
siê po¿yteczna, jestem dumna z
tego, ¿e inni mog¹ siê cieszyæ.
(Sara Kubieñ kl. 4c).

Skautowskie harce
(RESKO) W dniach 14 
16.01.2005 r. dru¿yna harcerska
Czarne stopy w sk³adzie: dru¿ynowa Natalia Ho³owczak, Ola
Mucha, Kasia Manel, Karolina
Chech³a, Anita Lis, Maja Piórkowska, Dawid Mich, Konrad
W³odarczyk, Damian Raniewicz,
Maciek Piaskowski, Tomek Ram,
Micha³ Kuderko, £ukasz Zalcer i
Darek Czaja bra³a udzia³ w kolejnym
biwaku szkoleniowym, który odby³
siê tradycyjnie w domku myliwskim Ko³a £owieckiego Eskulap.
Gospodarzem obiektu by³ Tomek
Rakowiecki, ucz. kl. VI c.
Leniczówka Ostoja po³o¿ona jest w malowniczej okolicy
w g³êbi lasu. Wymarzone wrêcz
miejsce do skautowskich harców, nad których sprawnym
przebiegiem czuwa³ dowiadczony szkoleniowiec z goleniowskiego hufca druh Jarek
Sroka z podopiecznymi druhami
Marcinem £ukasiewiczem i Piotrem Zieniewiczem z 7 MDH
Kamczatka i druhami Ol¹ P³atek, Joann¹ Rutkowsk¹, Joann¹
Wêglarz z 11 GDH Ostoja. Zajêcia terenowe przeplata³y siê z
zabawami i wieczornymi wieczkowiskami przy kominku. Nie
oby³o siê bez nocnego ogniska
harcerskiego rozpalonego na
rozleg³ej polanie i przygotowania wieczerzy polowej. Du¿y nacisk podczas zajêæ po³o¿ylimy
na naukê musztry harcerskiej:

zbiórka zastêpu, wystêpowanie
z dwuszeregu, sk³adanie meldunku oraz przemieszczanie siê
kolumny krokiem marszowym w
szyku uporz¹dkowanym. Zajêcia te prowadzili druhowie Piotr
i Marcin, jak równie¿ zajêcia z
przetrwania w terenie i biegi patrolowe. Dziêki druhom Joannie
i Oli wieczorne wieczkowiska
przy kominku wype³nione by³y
muzyk¹, pieniami, konkursami
wiedzy harcerskiej z dobrym
humorem. Zajêcia zakoñczylimy 16 stycznia uroczystym
apelem, podczas którego dru¿ynowi patrolów z³o¿yli meldunki
w przepisowy sposób. Druhna
Maja Piórkowska wrêczy³a w
imieniu wszystkich podziêkowanie dla p. Marka Rakowieckiego,
przedstawiciela Ko³a £owieckiego Eskulap, potwierdzone
gromkim okrzykiem ca³ej dru¿yny Czuj  czuj  czuwaj. Po tym
nast¹pi³o uroczyste wrêczenie
dla dru¿yny Czarnych stóp
chust harcerskich i szlufek. Ca³oæ zakoñczylimy odpiewaniem hymnu harcerskiego, który
niós³ siê echem wród drzew.
Oby wiêcej takich wyjazdów i
spotkañ.
Marek Ilgiewicz
Szko³a Podstawowa w Resku
Podziêkowanie dla ks. Grzegorza Gierka, który zorganizowa³
przejazd dzieciaków.

Bardzo dobrze dzieje siê, ¿e
znaczna czêæ uczniów widzi potrzebê dzia³ania na rzecz innych, ma
konkretne pomys³y i wyra¿a chêæ
brania udzia³u w zaproponowanym
przez siebie dzia³aniu. Dru¿yna ZHP
opiekowa³a siê dzieckiem niepe³nosprawnym, a zwierzêtom przetrwaæ
zimê pomogli uczniowie kl.: 1b, 1c,
4c. Wszystkie zadania zosta³y tak
zaplanowane, by ka¿dy uczeñ mia³
mo¿liwoæ wziêcia udzia³u w przedsiêwziêciu. Wielu z nich wziê³o udzia³
w akcjach ogólnoszkolnych, m.in.
w³¹czaj¹c siê w zbiórkê pieniêdzy
Góra Grosza, Ma³y podarek 
du¿o radoci, czy przygotowaniu
paczek dla rodzin wielodzietnych i
najubo¿szych naszej szko³y. Samorz¹d Uczniowski zebra³ gry oraz zabawki i przekaza³ je na loteriê WOP.
Przeprowadzenie tak bogatego
programu nie by³oby mo¿liwe bez zaanga¿owania i wsparcia rodziców,
którzy asystowali podczas wystêpów swoich pociech, u³atwiali spo-

tkania, przygotowali rekwizyty, dawali pieni¹dze i dary.
Podsumowaniem zadania Praca
dla innych by³ udzia³ w koncercie
WOP. Zamierzamy nadal organizowaæ pomoc kole¿eñsk¹ uczniom s³abym i chorym oraz podejmowaæ
dzia³ania na rzecz innych, reaguj¹c
na rzeczywistoæ i sytuacje na
wiecie. W³anie szkolne ko³o
PCK i Samorz¹d Uczniowski organizuje pomoc poszkodowanym
ofiarom tsunami w Azji.
Praca na rzecz innych pokaza³a,
¿e wspólnie podête dzia³ania klasowe nie tylko integruj¹ dzieci, ale daj¹
szansê wykazania siê wszystkim
uczniom. To ono zrozumieli potrzebê
troski o innych i odczuli przyjemnoæ i satysfakcjê w dzieleniu siê dowiadczeniami i przyjemnociami.
Potwierdzi³o siê przekonanie, ¿e
nasi uczniowie s¹ wra¿liwi, pomys³owi i chêtni do bezinteresownego
dzia³ania.
Renata Gajdzis

Znowu na truskawki !
Jak co roku Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie przy wspó³pracy ze szczeciñskim WUP-em przeprowadzi³ nabór bezrobotnych pañ, które wyrazi³y chêæ
pracy w Hiszpanii przy zbiorze truskawek.
Z grupy 33 osób, która zosta³a wytypowana w £obzie, przedstawiciele strony hiszpañskiej wybrali 16 osób. W tym z gminy:
- £obez- 6 osób
- Resko  1 osoba
- Wêgorzyno  4 osoby
- Dobra  2 osoby
- Radowo Ma³e  3 osoby.
Wed³ug przewidywañ pracodawców hiszpañskich, zatrudnione panie bêd¹
mia³y zapewnion¹ pracê przez okres od 3 do 6 miesiêcy.

Starostwo powiatowe
w £obzie informuje
Je¿eli chcesz ukoñczyæ studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczeciñskim  zajêcia odbywaæ siê mog¹ w £obzie. Mo¿liwoæ uzyskania kwalifikacji:
- pedagogicznych,
- edukatora  kwalifikacje do prowadzenia zajêæ z doros³ymi,
- przekwalifikowania dla nauczycieli.
Koszt jednego semestru ok. 1000 z³. Mo¿liwoæ uruchomienia zajêæ ju¿ w
marcu 2005 r.  otwarte zostan¹ kierunki, które cieszyæ siê bêd¹ najwiêkszym
zainteresowaniem.
Je¿eli chcia³by skorzystaæ z powy¿szej oferty lub jeste zainteresowany
innymi kierunkami studiów zaocznych  zadzwoñ pod numer 397 60 97 do Wydzia³u Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w £obzie.
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Kolejny puchar dla Iskry
23 stycznia odby³ siê IV
Turniej Ligi Tanecznej,
którego organizatorami byli
Uczniowski Klub Sportowy
Pikander ze Szko³y
Podstawowej w Komorowie
oraz Zespó³ Szkó³
Publicznych w Mostach.
Bezkonkurencyjni okazali
siê uczniowie ³obeskiej
Iskry.
Laureatami pierwszych miejsc w
poszczególnych kategoriach zostali:
Duety
- expert  Kornelia Oniszczuk i
Patrycja Kuzio  I miejsce w stylu
standard
- dominat  Katarzyna Kuzio i
Marta Chochro  I miejsca w stylach
latino, standard i disko
- dominat  Ola Rokosz i Laura
Skrobiñska  I miejsce w stylu latino
- champion  Katarzyna Drapa³a i
Anastazja Wolska  I miejsce w stylu
standard
- champion  Anna Iskra i Monika
Iskra  I miejsce w stylu standard
- beniamin  Gabriela Piskorz i Karolina Rodak  I miejsce w stylu latino

- beniamin  Daria Stasiak i Paulina
Bubacz  I miejsce w stylu latino
- beniamin  Katarzyna Wilk i Zofia
Konieczna  I miejsce w stylu latino
- beniamin  Karolina Pacha³ko i
Ma³gorzata Miszel  I miejsce w stylu
latino
- adept  Karolina Galas i i Anna
Choknacka  I miejsce w stylu latino
Pary
- beniamin  Katarzyna Wilk i Grzegorz liwka  I miejsce w stylu standard
- adept  Zuzanna Romejko i Piotr
Wyczo³ek  I miejsce w stylu standard
- adept  Aleksandra Gêsikiewicz
i Jakub Jówiak  I miejsce w stylu
latino
Dru¿ynowo puchar zdoby³a Szko³a Tañca Iskra z £obza.
Poza konkursem w turnieju swoje
umiejêtnoci taneczne zaprezentowa³y ³obeskie przedszkolaki: Julia Ku³akowska, Maja W³odarczyk, Gabriela
Prygiel, Kamila Rêkiewicz i Paulina
Szcepañska.
Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu i ¿yczymy równie udanych wystêpów w nastêpnym turnieju, który tym razem odbêdzie siê 13
marca w Hali Widowiskowo  Sportowej w £obzie. Organizatorami s¹:
Urz¹d Miasta i Gminy £obez oraz
Szko³a Tañca Iskra. (r)

OG£OSZENIA
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MATERIA£Y
BUDOWLANE
Ul. Toruñska
78-500 Drawsko Pom.

UTYLIZACJA
AZBESTU
Blachodachówka
od 20,50 z³ / m kw. brutto

FIRMA HANDLOWA

Dachówka cementowa
od 21,65 z³ / m kw. brutto

poszukuje
magazynu

SUPOREX 24

od 4,80 z³ / szt. brutto

Bramy gara¿owe
od 750,00 z³ / szt. brutto

Klej mrozoodporny
13,90 z³ / 25 kg brutto

Glazura, terakota

o powierzchni 250  300 mkw.
do wynajêcia w £obzie
Tel. (091) 5777 941

od 23,95 z³ / m kw. brutto

STUDIO NIE¯KA

Farby, lakiery, narzêdzia

Tel. 0 94 363 20 80

Wysoki rabat = dobra cena!
Tel/fax 094 363 30 89

OG£OSZENIA DROBNE
n Mieszkanie 2-pokojowe w centrum

nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³a-

n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe

nResko - mieszkanie 2-pok. w bloku

miasta,bezczynszowe, instalacja gazowa, w 3-rodzinnym domku, wysoki
standard; tel. 0608 048 560.
w Wêgorzynie, w³asnociowe, wysoki standard, centrum miasta. Tel.
kom. 0501 657 800, cena 52 000 z³.

snociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.
w³asn. 41,7 mkw. sprzedam pilnie.
Cena do uzgodnienia. Tel. 39 51 546.

n £OBEZ  centrum,mieszkanie 3
pokojowe, pow. 63 mkw., IV piêtro.
CENA 64 000 z³.

Masz co do sprzedania lub kupienia - zamieæ og³oszenie drobne.
To nie drogo.
Cena na kuponie poni¿ej.

nAUDI 100 (Cygaro) 1,8 benzyna,
rok prod. 1984, przebieg po remoncie g³ównym silnika - 42 tys.
km, wspomaganie, nowe bêbny,
wymienione amortyzatory, nowa
przednia szyba itp. cena 3700 (do
uzgodnienia) tel. 0604 183 598
lub 5790566.
n Sprzedam Opla Kadeta 1,6i,
1991r., instalacja gazowa, centralny zamek, autoalarm, ABS,
elektr. szyber dach. Przebieg 160
tys. Cena 3300 z³ (do negocjacji);
tel. 501-555-051

n W nowo wybudowanym sklepie w
centrum £obza wydzier¿awiê pomieszczenie handlowe o powierzchni 60 mkw. Tel. 39 76 456 lub
506-337-828.
n Sprzedam siano prasowane w

kostkach, tel. 418 83 70, Stepnica.

n Sadzonki (zrezy) wierzby energetycznej do nasadzeñ wiosennych
sprzedam, tel. 0601 415 174 lub
(091) 43 92 851 w godz. 21-22.
n Drzewo opa³owe, liciasta, iglaste

tel. 694 161 517.
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Wszyscy stawili siê na parkiecie

JERZY, PAMIÊTAMY...
(£OBEZ) Ju¿ po raz czwarty
rozegrano memoria³ im.
Jerzego Machoñskiego,
który po raz pierwszy odby³
siê w £obzie w nowej Hali
Sportowo -Widowiskowej.
Mo¿na go nazwaæ
nieoficjalnymi
mistrzostwami w pi³ce
halowej powiatu ³obeskiego.
Udzia³ wziê³y wszystkie kluby
sportowe naszego powiatu: Sarmata Dobra, Sparta Wêgorzyno, Radovia Radowo Ma³e, Mewa Resko, wiatowid £obez oraz dru¿yna
Samorz¹dowców £obza (3-krotnych zwyciêzców tej imprezy). Dodatkowo udzia³ wziêli Oldboye z Wêgorzyna i £obza.
W imieniu zespo³u organizacyjnego g³os zabra³ Zbigniew Pude³ko, który przywita³ wszystkich przyby³ych i
¿yczy³ sportowych wra¿eñ. Memoria³
otworzy³ burmistrz £obza Marek Romejko. W krótkim programie artystycznym wyst¹pi³ zespó³ taneczny
Iskra, który zebra³ du¿e brawa za
swój wystêp.
Zespo³y zosta³y rozlosowane na
dwie grupy. Po rozegraniu 12 meczów
wy³oni³a siê czwórka pó³finalistów:
Samorz¹dowcy £obez, Radovia,
Mewa oraz, co by³o du¿¹ niespodziank¹, Oldboje Wêgorzyno. Najpierw rozegrano mecz o 7 miejsce pomiêdzy wiatowidem a Oldboyami
£obez. Wynik 0:0. Zarz¹dzono rzuty
karne. Lepszymi egzekutorami okazali
siê starsi panowie. Dru¿ynê wiatowida reprezentowali juniorzy, gdy¿
seniorzy wyjechali na mecz do Polic.
Mecz o 5 miejsce rozegra³y zespo³y,
które zajê³y trzecie miejsca w swoich
grupach, Sarmata ze Spart¹. Wynik 2:0
dla Sparty.
W pó³finale zespó³ Samorz¹dowców wygra³ z Oldboyami Wêgorzyno 3:1, natomiast Mewa wygra³a z
Radovi¹ 4:3 po rzutach karnych.
O 3 miejsce przysz³o wiêc rywalizowaæ zespo³om Radovii i Oldboyów
Wêgorzyno. Wygra³a Radovia 4:1. W
finale zagra³y dru¿yny Mewy i Samorz¹dowców. Po 12 minutach zwyciê¿yli ju¿ po raz czwarty z rzêdu Samorz¹dowcy wynikiem 2:0. Fina³owe bramki
zdobyli Mariusz W³odarz i Mariusz
Poniewiera. Cztery pierwsze zespo³y
otrzyma³y puchary, które wrêczyli
panowie Marian Szyjka i Zbigniew
Pude³ko z komitetu organizacyjnego
imprezy, oraz zastêpca burmistrza
£obza, pan Ryszard Sola. W imieniu
starosty ³obeskiego puchar wrêczy³a
pani Teresa £añ.
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a
równie¿ piêkny puchar, który ufundo-

Puchar ufundowany przez
pani¹ Annê Machoñsk¹ w
tym roku trafi³ w rêce
Samorz¹dowców
wa³a rodzina Jerzego Machoñskiego,
a wrêczy³a go córka Jerzego Machoñskiego - Anna. Jest to puchar przechodni. Zdobêdzie go na w³asnoæ ta
dru¿yna, która trzy razy z rzêdu zajmie
pierwsze miejsce w kolejnych latach.
Poprzedni puchar na w³asnoæ zdobyli Oldboye ze wiatowida, a fundatorem pucharu by³a pani Helena
Szwemmer. Licznie zgromadzeni kibice
oraz pi³karze mogli ogl¹daæ równie¿
wystawê powiêcon¹ osobie Jerzego
Machoñskiego. Zosta³a ona przygotowana przez pana Zdzis³awa Bogdanowicza. Materia³y zgromadzone na
wystawie bêd¹ wykorzystane równie¿ w ksi¹¿ce o sporcie ³obeskim, któr¹ pan Zdzis³aw przygotowuje.
Zespo³y wyst¹pi³y w sk³adach:
Samorz¹dowcy £obez: Andrzej
Jurzysta, Tadeusz Sikora, Grzegorz
Pawlak, Miros³aw Urbañski, Arkadiusz Kogut, Mariusz W³odarz i Andrzej Kuzon.
Mewa Resko: P. Tichanów, A.

Chojnacki, M. Pietrowski, £. Grygiel,
M. Jówiak, K. Rajewski, K. Wasiak, £.
Gabry, A. Paw³owski, D. Kêsy.
Radovia: D. Brodowicz, P.Grochulski, M. Dro¿d¿ewski, T. Kmieæ, E.
Pilichowski, M. Gradus, W. Kli, M.
Tomaszkiewicz, P. Samal, £. Tomaszkiewicz.
Sparta Oldboje: M. Michalczyszyn, J. ¯urawik, J. Paraszczuk, N. Blacharski, M. Szymkowski, J. Kowalczyk, M. Lichnowski, T. Side³.
Sarmata Dobra: A. Mioduszewski,
B. Kaczor, T. Surma, E. Kamiñski, W.
Dorsz, D. Sad³owski, D. Padziñski, J.
Jaszczuk.
Sparta Wêgorzyno: P. Noryca, S.
Nowak, T. Side³, A. Zwoliñski, Zbyszek, Andrzej, Krzysiek Nadkierniczni.
wiatowid: B. Szwaciñski, K. Skrobiñski, A. Czubak, K. Iwachniuk, R.
Korszewski, M. Zych, S. Micha³owski, Kuba Rejmer, Krzysztof Rejmer, M.
Nowosielski, D. Paczkowski.
wiatowid Oldboje: A. Mrozowicz,

S. Sumbar, A. Druch, H. Januszonek,
Jacek Skrobiñski, R. Liptak, Sawicki.
Zawody sêdziowali koledzy pana
Jerzego Machoñskiego: Andrzej Belina, Andrzej Hadam i Marian Szyjka. IV
Memoria³ otrzyma³ wsparcie finansowe ze strony Starostwa Powiatowego
w £obzie, Urzêdu Miejskiego w £obzie, a tak¿e licznych sponsorów: Sklep
Gra¿ka, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego H.A.B. Niedzwiedzccy  Lubieñ Górny, firma Promex  Strzmiele Dro¿d¿yk  T. Moskal oraz osoby
prywatne p.p. M. Szwemmer, Zb. G¹bski i Zb. Pude³ko.
Komitet organizacyjny memoria³u
w sk³adzie: Zdzis³aw Urbañski, Zbigniew Pude³ko, Grzegorz Pawlak,
Marian Szyjka, Andrzej Belina, Bogdan Osieczko, Andrzej Mrozowicz sk³ada serdeczne podziêkowanie za
wsparcie imprezy i zaprasza na V
Memoria³ Jerzego Machoñskiego w
2006 roku.
Zdzis³aw Urbañski

Hutnik Szczecin - wiatowid £obez 5:3 (3:0)

Ciekawy mecz Policach
wiatowid: A. Lewicki, K. Kacprzak, A. Samal, M. Mosi¹dz, A. Sadowski, N. Kazimierczak, A. Jendrysiak, M. Kamierowicz, M. £añ, A.
Jab³oñski, K. Zych oraz M. Hnat, R.
Zielonka, K. Obolewicz, Andrusieczko, £. Brona, Tober, P. Kulczyñski.
Bramki: Andrusieczko 60, 78 i K.
Obolewicz 85
(POLICE) Okres przygotowawczy
nie znosi pró¿ni. W minion¹ sobotê, na
sztucznej murawie w Policach, dosz³o
do meczu rewan¿owego pomiêdzy
wiatowidem £obez i Hutnikiem
Szczecin. Przed tym meczem gra³y jedenastki Pogoni Szczecin i Floty winoujcie (wynik 6:0 dla Pogoni). By³o
wiêc kogo podpatrywaæ.
Mecz u³o¿y³ siê pod dyktando
Hutnika. Ju¿ w 20 minucie szczecinianie prowadzili 3:0, a zespó³ ³obezianie
nie potrafili z³apaæ rytmu gry. Trzy
bramki wiatowid straci³ po ewident-

nych, indywidualnych b³êdach w
obronie. Jednak od 20 min. gocie
poma³u zaczêli przejmowaæ inicjatywê
i stwarzali coraz groniejsze sytuacje
pod bramk¹ Hutnika. Bez zarzutu spisywa³ siê bramkarz gospodarzy, który
kilka razy broni³ grone strza³y goci.
Grê z przodu robi³ dobrze graj¹cy Andrzej Jab³oñski, gra siê wi¹za³a, ale do
przerwy bez bramkowego rezultatu.
Po przerwie wiatowid zaatakowa³
odwa¿niej. W 55 min. po zagraniu w
uliczkê przez Kamierowicza obroñcom Hutnika uciek³ Jab³oñski, ale jego
strza³ z 16 metrów trafi³ w s³upek. W 60
min. po strzale Kamierowicza bramkarz Hutnika odbi³ pi³kê przed siebie,
a do pustej bramki skierowa³ j¹ Andrusieczko. Hutnik odpowiedzia³ dwoma
trafieniami. Jednak wiatowid zdo³a³
siê otrz¹sn¹æ i chwilê póniej kopia
sytuacji jak przy pierwszej strzelonej
bramce dla wiatowida. Tym razem

strzela³ Sadowski, a pi³kê po odbiciu
przed siebie bramkarza skierowa³
znów do siatki Andrusieczko. Wynik tego ciekawego spotkania ustali³ Krzysztof Obolewicz, który wykorzysta³ prostopad³e podanie na
przedpole Hutnika i pokona³ bramkarza gospodarzy.
Z pewnoci¹ ten mecz by³ o wiele
bardziej udany w wykonaniu wiatowida, ni¿ wczeniejsze spotkanie obu
dru¿yn w £obzie. Dru¿yna zagra³a
odwa¿niej i sk³adniej, wiêcej by³o gry
pi³k¹, mimo, i¿ nie da³o siê ustrzec b³êdów. Cieszy gra w ataku, i to, ¿e wiatowid stwarza³ sobie du¿o dobrych
okazji do zmiany wyniku. Jest czas na
poprawê gry obronnej, widaæ, ¿e zespó³ ma przed sob¹ ciekawe perspektywy. Hutnik jest mocnym zespo³em i
przy takiej grze ma bardzo du¿e szanse, aby za rok graæ w V lidze. Razem ze
wiatowidem.
(m)
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Memoria³ im. Jana Niewczasa

Trochê tradycji, du¿o zabawy
(RESKO) Rozgrywane
w Resku do wielu lat
zawody w pi³kê siatkow¹ s¹
kontynuacj¹ siatkarskich
tradycji sportowych w tym
miecie, a tak¿e wietn¹
zabaw¹ dla samych
uczestników.
Rozgrywki pi³ki siatkowej s¹ w
Resku kontynuacj¹ dawnej tradycji
Mewy Resko, która wystêpowa³a
kiedy w III lidze siatkarskiej. Stare to
dzieje, ale z tamtej ekipy pozosta³o kilku panów, którym siatkówka na tyle
wesz³a w krew, ¿e chce im siê jeszcze
czasami pograæ. Do nich nale¿y m.in.
Jan Michalczyszyn, który od wielu lat,
wraz z kolegami z boiska, organizowa³
takie zawody. Trzy lata temu postanowiono nadaæ im nazwê memoria³u ku
pamiêci zmar³ego dzia³acza sportowego sprzed lat - Jana Niewczasa. Zachowane wiêzi kole¿eñskie sprawiaj¹, ¿e
do Reska od lat przyje¿d¿aj¹ ekipy z
s¹siednich gmin; do³¹czaj¹ nowe - od
dwóch lat bierze udzia³ ekipa z Dobrej.
Sobotnie rozgrywki ci¹gnê³y do
Reska ekipy z Trzebiatowa, P³otów,
£obza i Dobrej. Nie dojecha³y Gryfice.
Gospodarze wystawili dwa zespo³y;
nauczycieli i samorz¹dowców. Na
swoim terenie okazali siê bezkonkurencyjni i pomiêdzy sob¹ stoczyli
walkê o puchar, chocia¿  jak oceni³
Jan Michalczyszyn  najsilniejsz¹
dru¿yn¹ by³a ³obeska, która w pierwszym meczu wygra³a seta z póniejszym zwyciêzc¹ turnieju, ale w dalszych grach zabrak³o jej szczêcia.
Mecze rozgrywano najpierw w
grupach, póniej stoczono pojedynki
o poszczególne miejsca. W pierwszej
grupie w meczach Resko I - £obez pad³
remis; póniej Resko I pokona³o Trzebiatów, za Trzebiatów odegra³ siê
pokonuj¹c £obez. W drugiej grupie
Resko II wygra³o z Dobr¹ i P³otami, te
za wygra³y z Dobr¹.

W meczu o V miejsce, pomiêdzy
Dobr¹ i £obzem pad³ remis i tutaj o
kolejnoci zdecydowa³ rzut monet¹.
Wiêcej szczêcia mia³a Dobra. W meczu o miejsce III P³oty pokona³y ekipê
Trzebiatowa, za w finale dru¿yna
nauczycieli z reskich szkó³ pokona³a
reskich samorz¹dowców, zdobywaj¹c
puchar. Turniej otworzy³ burmistrz
Reska Jan Olszewski, zamyka³a, wrêczaj¹c statuetki dla najlepszych graczy, starosta Halina Szymañska.
Otrzymali je: Arek Siwiñski z Dobrej,
Jarek Kajma (I) i Waldek Merta (II) z
Reska, Piotr Pietrzykowski z Trzebiatowa, W³adys³aw Kutynia z £obza.
Resko czeka na budowê hali
sportowej z prawdziwego zdarzenia, dopiero wtedy siatkówka dostanie szansê na nie tylko skromn¹
kontynuacjê tradycji, ale jej rozwój. Budowa hali przy gimnazjum
jest ju¿ zaplanowana, a jej realizacji mo¿na siê spodziewaæ na prze³omie tego roku.
Zespo³y wyst¹pi³y w sk³adach:
DOBRA: Krzysztof Motyliñski,
Arian Ma³y, Miros³aw Budzyñski, Janusz £ukomski, Lidia i Anita Garliñskie, Arkadiusz Siwiñski.
P£OTY: Józef Aleksiuk, Zdzis³aw
Krupa, Henryk Mi³oszewicz, Marek
Kordacz, Bartosz Zajfert, Wies³aw
Buchwa³.
£OBEZ: Kazimierz Mikul, Marek
Woniak, Kazimierz Chojnacki, Arkadiusz Sak, Rafa³ Szyliñski, Dominik
Sola, Marcin Æwik³a, W³adys³aw Kutynia.
TRZEBIATÓW: Piotr Pietrzykowski, Roman Szafrañski, Zbigniew Kupczyk, Tomasz Bogdañski, Piotr Proniewski, Miros³aw Staszków i
Krzysztof Maruszewski.
RESKO I: Roman Gojlik, Arek Wietrzykowski, Renata Czerwiñska, Jan i
Justyna Michalczyszynowie, Jaros³aw Kajma, Wies³aw Gromek.
RESKO II: Zbigniew Gromek, Waldemar Merta, Dariusz Pniewski, Zbigniew Strojny, Arkadiusz Czerwiñski
i Dariusz Grankowski.

Podwójna wygrana Reska
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Drawszczanie lepsi w karnych
(£OBEZ) 28 stycznia na Hali Widowiskowo - Sportowej w £obzie, odby³ siê
turniej zorganizowany przez Mariusza W³odarza dla uczniów szkó³ rednich w
halowej pi³ce no¿nej. W turnieju wystartowa³o 7 dru¿yn, z których najlepsza
okaza³a siê pierwsza dru¿yna z Drawska Pom. z opiekunem Andrzejem Pedryczem, która w finale pokona³a rzutami karnymi drug¹ dru¿ynê £obza.
Grupa I, wyniki
Drawsko I - £obez I 1:2, Resko I - ZSZ 1:1, ZSZ - Drawsko I 0:3,
Resko I - £obez I 1:4, ZSZ - £obez I 1:5, Drawsko I - Resko I 1:0.
1.ZS £obez I, 2. ZS Drawsko Pom. I, 3. Resko I, 4. ZSZ £obez
Grupa II, wyniki - Drawsko II - £obez II 0:0, Drawsko II - Resko II 1:1,
Resko II - £obez II 2:2. 1.ZS Resko II, 2. ZS £obez II, 3. ZS Drawsko Pom. II
Mecz o V miejsce - Resko I - Drawsko II 2:2, k. 2:3
Pó³fina³y - £obez I - £obez II 0:2, Resko II - Drawsko I 1:3
Mecz o III miejsce - £obez I - Resko II 8:0
Mecz o I miejsce - £obez II - Drawsko I 1:1, k. 1:2
Sk³ady dru¿yn:
Resko I: Bartek K³osowski, Maciek Barciuk, Krzysiek Drabina, Marcin
Szumny, Kuba Tonecki.
Resko II: Piotr Tichanów, Arek Paw³owski, Micha³ Markowski, Marek
Maczulski, Darek Brodowski.
£obez I: Marek Niedzwiedzki, Sylwek Micha³owski, Marcin Nowosielski,
Kamil Zych, Kamil Iwachniuk, Andrzej Czubak, Manuel Paczkowski, Radek
Koralewski.
£obez II: £ukasz Kogut, Mariusz Zych, Konrad Pawluk, Bartosz Szwaciñski,
Piotr Kulczyñski, Kacper Skrobiñski, Tomasz Rejmer, Adrian Lewicki.
ZSZ £obez: Darek Czubak, Arek Borkowski, Kamil Rejmer, Adam Zienkiewicz, Krzysztof Bêdziñski, Mateusz Sobczak, Jakub Soroczyñski, Krzysiek
¯urawik, Adrian Kokot.
Drawa I: £ukasz Szmagaj, Dariusz £ukasiewicz, £ukasz wist, Jakub Taczykowski, Pawe³ Jacków, Dawid Dudek, Dominik Hudecki, Stateczny Sebastian,
Hornostaj W³adek, Rafa³ Misiarz, Duczyñski Artur.
Drawa II: Czapiga Mariusz, Kañczugowski Marcin, led £ukasz, Bart³omiej
Waku³a, Drobniewski Daniel, ¯uk Pawe³, Terlecki Wojciech, Strzy¿ Pawe³, D¹browski Maciej, Artur Kamiñski, P³uska Tomasz, Rybicki Rafa³.
Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Kamil Iwachniuk z zespo³u £obez I
(zdobywca 6 bramek), a najlepszym bramkarzem wybrano £ukasza Szmagaja z
Drawy I.
Tekst i foto: Marcel Kamierowicz

Wicemistrzowie - £obez II
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WALNE ZEBRANIE TKKF B£YSKAWICA
(£OBEZ) Dnia 21 stycznia
2005 r. w sali klubowej
MLKS wiatowid odby³o
siê walne zebranie TKKF
B³yskawica.

W spotkaniu wziêli udzia³ cz³onkowie Ogniska i zaproszeni gocie, w
szczególnoci przedstawiciele w³adz
miasta. Obecny zarz¹d ogniska dzia³a
od marca 2004 r. Spotkanie by³o okazj¹ do podsumowania niemal rocznej
dzia³alnoci stowarzyszenia.
Poruszono tak¿e bol¹czki i trudnoci, z którymi zmagaj¹ siê dzia³acze sportowi. W 2005 r. wszyscy
spo³ecznicy, nie tylko ci
dzia³aj¹cy w zakresie sportu, bêd¹ musieli zmierzyæ
siê z ustaw¹ z 24.04.2003 r. o
dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Akt prawny zmienia relacje
na linii organizacja pozarz¹dowa  urzêdy administracji. W szczególnoci rewolucjonizuje zasady udzielania dotacji dla stowarzyszeñ
poprzez wprowadzenie nie
znanej dotychczas biurokracji i szeregu dodatkowych
wymagañ formalnych. Na spotkaniu
nie oby³o siê bez dyskusji o sporcie ³obeskim, o historii, stanie obecnym, jak
te¿ o jego perspektywach. Pojawia³o
siê kilka nowych pomys³ów lub te¿
wspominano te, które kr¹¿¹ w rodowisku sportowym od jakiego czasu i
nie mog¹ zostaæ wprowadzone w ¿ycie.
Ponadto Prezes Zarz¹du Jerzy
Rakocy gor¹co podziêkowa³ wszystkim, dziêki którym Ognisko mog³o tak
prê¿nie dzia³aæ w 2004 r., dziêki którym
moglimy przeprowadziæ tak wiele

imprez. W szczególnoci s³owa podziêkowania zosta³y skierowane do
naszych wspó³pracowników - popularyzatorów sportu, sponsorów, a
tak¿e do cz³onków w³adz stowarzyszenia. Wspomaga nas du¿a grupa
entuzjastów, promotorów sportu, rekreacji ruchowej i turystyki, naszych
wspó³pracowników  wszyscy spo³ecznicy, którzy powiêcaj¹ swój
czas i pomagaj¹ przy organizowaniu
imprez. Nasz¹ dzia³alnoæ wspar³o
wielu sponsorów i dobroczyñców,
bez których nie uda³oby siê nam przeprowadziæ tak udanych imprez.
Obecny Zarz¹d postawi³ sobie za
cel wypracowanie kilku sztandaro-

wych imprez, które na sta³e wesz³yby do ³obeskiego kalendarza sportowego oraz stanowi³y swoist¹ wizytówkê Ogniska oraz naszego miasta. Pragniemy równie¿ wspó³dzia³aæ z innymi stowarzyszeniami i klubami przy wspó³organizowaniu
wiêkszych imprez sportowych.
Najbli¿sze plany to wspó³organizacja £obeskiej Amatorskiej Ligi
Pi³ki No¿nej, Koszykówki i Siatkówki oraz przeprowadzenie Rajdu Pieszego Dolin¹ Rzeki Regi do Grodziska Karwowo.
Adam Kogut

TRENOWALI KENDO
(DOBRA) Na hali sportowej w
dniach 28-29 stycznia odby³o siê gesshuku - zgrupowanie Szczeciñskiego
Klubu Kendo. Zgrupowanie prowadzi³ Andrzej Kustosz z £odzi, posiadacz 5 dan w
kendo i 3 dan w
laido (sztuka koncentracji), trener
kadry narodowej.
W pi¹tek, o
godz. 18, kendowcy wraz z prezesem Szczeciñskiego Klubu Jaros³awem Romackim, pokazali mieszkañcom Dobrej piêkn¹ sztukê walki.
By³a to ma³a rozgrzewka przed Mistrzostwami Polski w Kendo, które
odbêd¹ siê za tydzieñ w Warszawie.
Kendo jako sztuka walki wywodzi
siê bezporednio z bojowej szermierki

samurajskiej, która mia³a zastosowanie ju¿ od XI wieku. Nazwa kendo
oznacza drogê miecza. Do Polski
kendo dotar³o w 1973 r. Obecnie Miêdzynarodowa Federacja Kendo zrzesza blisko 40 krajów.
Regularnie (co 3
lata) odbywaj¹ siê
Mistrzostwa wiata
oraz Mistrzostwa
Europy. Po latach
pierwszych fascynacji, g³ównie jego
egzotyk¹,
dzi
wszystko wskazuje
na pe³ne umiêdzynarodowienie kendo, jako wspó³czesnej, wiatowej
dyscypliny sportu.
Je¿eli znajd¹ siê chêtni do uprawiania tej dyscypliny sportu w UKS w
Gimnazjum w Dobrej, to sekcja kendo
zostanie za³o¿ona.
(es)

Imprezy sportowo-rekreacyjno-turystyczne
przeprowadzone w 2004 r.
1) 21.03.2004 r. - rajd pieszy pn. Powitanie wiosny na Kr¹piel¹
impreza wspó³organizowana z Klubem Tatrzañskim ze Szczecina, oko³o 30
uczestników
2) maj - czerwiec 2004 r., I edycja Biegu po Zdrowie £obez i Zajezierze (dom
dziecka i wie), 2 razy w tygodniu po 30 min, na ka¿dym biegu oko³o 30 uczestników
3) 26.05.2004 r. - Bieg o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica w cyklu ³obeska 10 trasa biegu: £obez - Unimie, ponad 30 uczestników
4) 1-30 maj 2004 r. (co wtorek) - liga pi³karska 7, wspó³organizowana z
MLKS wiatowid i Rad¹ Gmin¹ LZS, zakoñczona w dniu 30.05.2004 r. imprez¹
fina³ow¹ Turniej Pi³karski 7 o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica
Dalno, oko³o 100 uczestników
5) 29.05.2004 r. - impreza rekreacyjna - biegi dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka Zajezierze, oko³o 40 uczestników
6) 12.06.2004 r. - rajd rowerowy £obez-Ginawa rajd po³¹czony z wycigiem
rowerowym dla m³odzie¿y (oko³o 15 uczestników) oraz festynem rekreacyjnosportowym dla rowerzystów i rodzin wêdkarzy (nad jez. Dubie w Ginawie, oko³o
50 uczestników) rajd stanowi³ imprezê towarzysz¹c¹ zawodów wêdkarskich
HDK o Memoria³ Romana Mikszy
7) 24.07.2004 r.- Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty £obeskiego
Ginawa, 80 uczestników
8) 22.08.2004 r. - Bieg Wzgórzami Moreny Czo³owej - Grand-Prix
Ginawa, 32 uczestników
9) 22.08.2004 r.- Zawody Wêdkarskie o Puchar Dyrektora Grupy Ubezpieczeniowej Concordia - Ginawa, 40 uczestników
10) 10.10.2004 r. - Bieg Wzgórzami Moreny Czo³owej Powiatu £obeskiego
i Iñska po³¹czony z uroczystym zakoñczeniem Grand Prix, wspó³organizacja:
Centrum Owiatowo-Kulturalne - Szko³a Podstawowa w Iñsku
Iñsko, 30 zawodników,
11) wrzesieñ - listopad 2004 r. - II edycja Biegu po Zdrowie
£obez i Zajezierze (dom dziecka i wie), 2 razy w tygodniu po 30 min, na ka¿dym
biegu oko³o 30 uczestników wraz z uroczystym zakoñczeniem tegorocznych
biegów przy ognisku w Zajezierzu
12) 11.11.2004 r. - VII Turniej Szachowy Dzieci i M³odzie¿y z okazji Dnia
Niepodleg³oci o Puchar Burmistrza £obza. £obez, 44 zawodników, impreza
wspó³organizowana z UKS Pat-Mat z SP 2 i UKS Gambit z SP 1
13) 11.11.2004 r. - XVI Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy Starszych i M³odszych im. Witolda Markiewicza £obez, hala widowiskowo-sportowa, impreza
wspó³organizowana z MLKS wiatowid, Rad¹ Gmin¹ LZS, Urzêdem Miejskim
i Starostwem Powiatowym, udzia³ wziê³o 7 dru¿yn w kategorii trampkarzy starszych i 10 dru¿yn w kategorii trampkarzy m³odszych
14) 13.11.2004 r. - rajd pieszy dla dzieci z TPD w £obzie na trasie £obez - Bonin
- wiêtoborzec, 15 uczestników
15)Bal Andrzejkowy dla dzieci z Zajezierza (wie i dom dziecka), Bonina i
Budziszcza Zajezierze, impreza wspó³organizowana z rad¹ so³eck¹ wsi Zajezierze
16) 6.12.2004 r. - rajd pieszy miko³ajkowy, £obez - Bonin
17)£obeska Amatorska Liga Pi³ki No¿nej, Koszykówki i Siatkówki
turniej rozgrywany na hali widowiskowo-sportowej udzia³ wziê³y amatorskie
dru¿yny z £obza i okolicznych wiosek impreza wspó³organizowana z MLKS
wiatowid i Rad¹ Gmin¹ LZS
18) oraz liczne rajdy rowerowe i piesze, ze szczególnym udzia³em m³odzie¿y,
czêsto organizowane jako imprezy towarzysz¹ce innym zawodom; zaplanowano szereg tras po Ziemi £obeskiej z myl¹ o najciekawszych miejscach naszego
regionu. A.K.

Pi³ka w grze
(£OBEZ) W najbli¿sz¹ sobotê, 5
lutego o godzinie 9.00, na Hali Widowiskowo- Sportowej w £obzie odbêdzie siê Turniej Juniorów w Halowej Pi³ce No¿nej o Puchar Prezesa
MLKS wiatowid £obez.

Natomiast w niedzielê, 6 lutego, o
godz. 10.00, równie¿ na Hali Widowiskowo- Sportowej odbêdzie siê Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Przewodnicz¹cego Gminnego Zrzeszenia
LZS w £obzie. Zapraszamy! (Red.)
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Kompletowa³ fiata
(£OBEZ) W okresie od padziernika 2004 roku, do dnia 10.01.2005
roku, w £obzie przy ul. Waryñskiego
na parkingu komisu FIAT, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y akcesorii samochodowych: wycieraczek,
klosza tylnej lampy i innych z sam.
osobowego Fiat BRAVA o wartoci
oko³o 1350 z³ na szkodê Tadeusza C.
(zam. winoujcie).
Trafi³ sarnê
(WÊGORZYNO)
W
dniu
25.01.2005 r. oko³o godz. 1.20, na drodze Wêgorzyno  £obez, Lucjan L.
(zam. Niemcy, posiada zameldowanie
w £obzie), kieruj¹c samochodem VW
Passat uderzy³ w sarnê, która wybieg³a z pobocza na jezdniê. Pojazd uleg³
szkodzeniu.
Agencja bez dachu
(£AGIEWNIKI)
W
dniu
25.01.2005 r. oko³o godz.17.00 w £agiewnikach Rafa³ N. lat 16 (zam. £.,
pow. ³obeski), Kamil M. lat 14 (zam. £.,
pow. ³obeski), po wczeniejszym zdemontowaniu, z dachu budynku na
terenie by³ego gospodarstwa rolnego
ukradli 9 arkuszy blachy falowanej o
³¹cznej wadze 440 kg i ogólnej wartoci 264 z³ote, na szkodê Agencji Rynku Rolnego w £obzie.
Nie kochaj¹ go w £obzie
(£OBEZ) W dniu 25.01.2005 r. w
godz. 8:00  15:00 w £obzie na ul. Sienkiewicza, z samochodu marki VW Golf,
nieznany sprawca, po uprzednim
wymontowaniu z przedniego zderzaka zabra³ w celu przyw³aszczenia dwie
lampy halogenowe. Straty w kwocie
300 z³ poniós³ S³awomir D. ze widwina. Wczeniej skradziono mu listwy
ozdobne z drzwi i b³otnika, na kwotê
150 z³.
Wypadek przy pracy
(£OBEZ) W dniu 26.01.2005 r.
oko³o godz. 7:00 w £obzie przy ul. H.
Sawickiej 1 w zak³adzie Drut-Pol, Zdzis³aw Z. (zam. U., gm. £obez) nie zachowa³ ostro¿noci, wskutek czego w³o¿y³ rêkê pomiêdzy elektrody zgrzewarki, w wyniku czego dozna³ zmia¿d¿enia
palca wskazuj¹cego prawej rêki.
Takie rzeczy siê zdarzaj¹
(£OBEZ) W dniu 26.01.2005 r.
oko³o godz. 15:00, na drodze £obez  Strzmiele, podczas wymijania siê samochodów; Volkswagena LT 35 kierowanego przez Piotra K. (zam. Szczecin), spad³a
bry³ka lodu na przedni¹ szybê sa-
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mochodu s³u¿bowego Skoda Fabia, którym kierowa³ Tomasz B.
(zam. Z., pow. drawski). Uszkodzeniu uleg³a szyba.
Bêd¹ wierciæ rodzicom dziurê
w brzuchu?
(£OBEZ) W okresie od 22 do
24.01.2005 r. w £obzie, przy ul. Siewnej, Kamil O. lat 14, Marek O. lat 12
(zam. £., gm. £obez) i Artur G. lat 12
(zam. £., gm. £obez), po uprzednim
wyrwaniu desek zabezpieczaj¹cych
okno komórki, dokonali w³amania do
pomieszczenia gospodarczego, sk¹d
zabrali w celu przyw³aszczenia wiertarkê elektryczna, lutownicê oraz inne
drobne narzêdzia o wartoci oko³o 500
z³otych na szkodê Stanis³awa £. (zam.
£., pow. ³obeski).
Rozwalali bez dylematów
(£OBEZ) W dniu 25.12.2004 r.
oko³o godz. 5:15 w £obzie, przy Pl.
Spó³dzielców, w lokalu DYLEMAT,
grupa oko³o 15 nieustalonych mê¿czyzn dokona³a zniszczenia dwóch
barów, napojów alkoholowych i innych, naczyñ, krzese³, hockerów, sto³u. Straty w kwocie 4000 z³ na szkodê
Wies³awy W. (zam. D., pow. ³obeski).
Rabata by³a mocniejsza
(£OBEZ) W dniu 26.01.2005 roku
o godz. 21.00 w £obzie na ul. Kom.
Paryskiej, kieruj¹cy sam. osob. m-ki
Opel nr, Andrzej B. (zam. B., gm. Wêgorzyno) nie dostosowa³ prêdkoci
jazdy do panuj¹cych warunków na
jezdni, w wyniku czego wpad³ w polizg i uderzy³ w betonowe ogrodzenie
rabaty kwiatowej. Uszkodzeniu uleg³
pojazd.
Przyw³aszczy³
(SIEDLICE) Na pocz¹tku stycznia
2005 r. w Siedlicach, Robert S. (zam. D.,
gm. £obez) po¿yczy³ od Tomasza W.
(zam. S., gm. Radowo Ma³e) pilarkê
spalinow¹ Stihl, któr¹ nastêpnie odsprzeda³ mê¿czynie o nazwisku P.
(zam. D., gm. £obez). Straty w kwocie
1000 z³ na szkodê Tomasza W.
Kolizje drogowe
(£OBEZ-WÊGORZYNO) W
dniu 26.01.2005 r. oko³o godz. 12:00 na
drodze £obez  Wêgorzyno, Tomasz
P. (zam. Ko³bacz) kieruj¹c samochodem Mercedes Actros nie dostosowa³ szybkoci do panuj¹cych warunków i uderzy³ w ty³ skrêcaj¹cego w
prawo sam. osob. m-ki Daihatsu Feroza, którym kierowa³ Maciej D. (zam.
W., pow. ³obeski). Uszkodzeniu uleg³y
pojazdy.

(RADOWO) W dniu 26.01.2005
roku o godz. 21.10 na drodze nr 147
Radowo Wielkie  Radowo Ma³e,
kieruj¹cy sam. osob. m-ki VW Golf,
Mariusz G. (zam. R., gm. Resko) jad¹c droga podporz¹dkowan¹ nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
sam. osob. m-ki Ford, którym kierowa³ Marek R. (zam. P³oty), uderzaj¹c
go w prawy bok. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
Hydrow³am
(DOBRA) W okresie od dnia
21.01.2005 r. godz.11.00 do dnia
27.01.2005 r. godz.13.00 w Dobropolu gm. Dobra nieznany sprawca, po
uprzednim oberwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejciowe, wszed³
do wnêtrza hydroforni, sk¹d zabra³
w celu przyw³aszczenia sprê¿arkê
typu Wan, pojemnoci 115 litrów, nr
fabryczny 1189, rok produkcji 1982,
o wartoci 3.000 z³, czym dzia³a³ na
szkodê Zak³adu Wodoci¹gów w
Dobrej.
Kolizje drogowe
(DOBRA) W dniu 27.01.2005r. o
godz.19.10 na drodze miêdzy miejscowociami Dobra i Nowogard, kieruj¹cy samochodem osobowym marki
Mazda 121 Tomasz S. (zam. Osina) nie
dostosowa³ prêdkoci jazdy do panuj¹cych warunków drogowych, w wyniku czego wpad³ w polizg i wjecha³
do przydro¿nego rowu.
(RESKO) W dniu 27.01.2005r. o
godz.19.00 w Resku na skrzy¿owaniu ul. Wojska Polskiego z ul. D¹browszczaków kieruj¹cy samochodem osobowym marki Mercedes, Tomasz S. (zam. Bia³ogard) nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci
jazdy, wymusi³ pierwszeñstwo
przejazdu, czym doprowadzi³ do
czo³owego zderzenia samochodu
osobowego marki Fiat 126p, kierowanego przez Krzysztofa B. (zam.
R., pow. ³obeski) z samochodem
osobowym marki Toyota Tercel,
kierowanym przez Bartosza T.
(zam. R., pow. ³obeski).
(RESKO) W dniu 27.01.2005r.
ok. godz.19.55 w miejscowoci Policko gm. Resko, kieruj¹cy samochodem osobowym marki Toyota
Avensis, Jaros³aw C. (zam. Trzebiatów) nie dostosowa³ prêdkoci
jazdy do panuj¹cych warunków i
na ³uku drogi wpad³ w polizg, a
nastêpnie uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. Uszkodzeniu uleg³ przód
pojazdu.

Str. 15

Nietrzewy kieruj¹cy
(£OBEZ) W dniu 28.01.2005 r.
oko³o godz. 21:00 w £obzie na Pl. Spó³dzielców, Tomasz T. lat 25 (zam. W.,
gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2,32
promila).
Zabezpieczy³ siê
(£OBEZ) W dn. 29.01.2005 r., w
godz. 7.10-17.00 w Be³cznej gm. £obez, nieznany sprawca, po uprzednim
zerwaniu plomby zabezpieczaj¹cej
drzwiczki skrzynki energetycznej, zabra³ z wnêtrza w celu przyw³aszczenia
trzy bezpieczniki wraz z oprawami o
ogólnej wartoci 30 z³ na szkodê Zofii
D. (zam. £., pow. ³obeski).
Szybot³uki
(£OBEZ) W dniu 29. 01. 2005 r.
oko³o godz. 23. 30 w £obzie przy ul.
Kociuszki Rajmund B. lat 24 (zam.
£., pow. ³obeski), Maciej K. lat 24
(zam. £., pow. ³obeski) znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci dokonali
wybicia szyby w oknie wystawowym Ksiêgarni Wspó³czesnej wartoci 250 z³, na szkodê Jerzego M.
(zam. £., pow. ³obeski).
(£OBEZ) W okresie pomiêdzy
godz. 00.00 a godz. 10.05, dnia
29.01.2005 r., w £obzie na ul. Browarnej, nieustalony sprawca, poprzez
uderzenie przedmiotem, wybi³ przedni¹ szybê w samochodzie marki Mazda 323, o wartoci ok. 340 z³, czym
dzia³a³ na szkodê Krzysztofa P. (zam.
£., pow. ³obeski).
Zwin¹³ komórkê
(RESKO) W dniu 28.01.2005 r.
pomiêdzy godz. 11.30 a 12.00, w dyskoncie spo¿ywczym Biedronka w
Resku, nieznany sprawca w nieustalonych okolicznociach dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Nokia model 3110, o wartoci 600 z³, czym dzia³a³ na szkodê
klienta w/wym. sklepu Józefa Z.
(zam. R., pow. ³obeski).
Kradzie¿ z w³amaniem
(RADOWO MA£E) W dniu
30.01.2005 roku oko³o godz.21.30 w
Radowie Ma³ym, nieustalony sprawca, po uprzednim wybiciu nieustalonym narzêdziem prawej bocznej szyby
w drzwiach, dokona³ w³amania do samochodu Mercedes VITO, z wnêtrza
pojazdu zabra³ w celu przyw³aszczenia torbê reklamow¹ z zawartocia
odzie¿y i karton z zeszytami o ³¹cznej
wartoci ok. 150 z³otych na szkodê
Zenona S. (zam. R., pow. ³obeski).
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Humor studenta

Student przychodzi na egzamin z logiki i na bezczelnego
pyta profesora; -Pan siê ³apie w tej logice panie Profesorze?
-Oczywiscie, co za pytanie.
-To ja mam tak¹ propozycjê panie Profesorze, zadam panu
pytanie i jeli pan nie odpowie stawia mi pan 5, a jeli pan odpowie wywala mnie pan na zbity pysk.
-OK, niech pan pyta.
-Co obecnie jest legalne, ale nie logiczne, logiczne ale
nielegalne, a co nie jest logiczne ani legalne?
- Profesor nie zna³ odpowiedzi wiêc postawil studentowi 5
i wo³a swojego najlepszego studenta i pyta go o odpowied.
Ten mu natychmiast odpowiada:
-Ma pan 65 lat i jest pan ¿onaty z 25-letni¹ kobiet¹, co jest
legalne, ale nie logiczne.
-Pana ¿ona ma 20-letniego kochanka, co jest logiczne, ale nie
legalne.
-Pan stawia kochankowi swojej ¿ony 5, chocia¿ powinien go
pan wywaliæ na zbity pysk i to nie jest ani logiczne ani legalne.

M³ody talent
W Centrum Aktywizacji
Spo³ecznej w Dobrej mo¿na
obejrzeæ wystawê rzeby autorstwa Krystiana G³ogowskiego. M³ody artysta pracuje w drewnie. Jego rzeby to
postacie pe³nych tajemnic

Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do dnia 17 lutego na adres redakcji.
Sporód prawid³owych odpowiedzi wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.

NAGRODA

miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego

Zbiorcza lista nagrodzonych

Nr 2
Rozwi¹zaniem krzy¿ówki nr 2 by³o has³o Gwyneth Paltrow. Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e),Cecylia Dzwonnik (£obez), Maria Szylinowicz (£obez),
Teresa Syjczak (£obez), Klaudia Gromadzka (Dobra), Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nr 3
Rozwi¹zaniem krzy¿ówki nr 3 by³o has³o: Lira Nerona by³a kamertonem. Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Teresa Syjczak (£obez), Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e), Lucyna Niedwied
(Resko), Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Wwaliszewski (Radowo Ma³e), Stanis³aw Gromadzki (Dobra), Maria Szylinowicz (£obez), Cecylia Dzwonnik (£obez).
Nr 4
Rozwi¹zaniem krzy¿ówki nr 4 by³o has³o:Niezidentyfikowany obiekt lataj¹cy. Poprawne
rozwi¹zania nades³ali: Antonina Kaczmarek (Dobra), Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e), Telesfor
Waliszewski (Radowo Ma³e), Maria Szylinowicz (£obez), Cecylia Dzwonnik (£obez).
Nagrodê  miesiêczn¹ prenumeratê  wylosowali: pani Cecylia Dzwonnik z £obza, pani
Antonia Kaczmarek z Dobrej oraz pani Teresa Syjczak z £obza. Gratulujemy.
CMYK

ludzi. Ka¿da rzeba ma indywidualny charakter i wygl¹d.
K. G³ogowski jest samoukiem
i jak twierdzi rzebi z zami³owania. Jest równie¿ autorem p³askorzeb.
Zapraszamy.

