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¯ycie £obza w pytaniach
i odpowiedziach str. 10-11
(£OBEZ) Pierwsza w tym
roku sesja Rady
Miejskiej cieszy³a siê
bardzo du¿ym
powodzeniem. Przyby³o
na ni¹ tylu mieszkañców
i zaproszonych goci, ¿e
trzeba by³o dostawiaæ
krzes³a. Nic dziwnego,
przez dwa miesi¹ce
nazbiera³o siê sporo
tematów.
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Remont w rodku zimy
Panie burmistrzu, jaki to rodzaj rozs¹dnej gospodarnoci
nakazuje Panu w rodku zimy i w
rodku roku szkolnego wykonywaæ now¹ elewacjê i wymieniaæ
okna w szkole w Runowie Pom.?
To nie rozs¹dek kieruje naszymi
poczynaniami inwestycyjnymi lecz
decyzje dysponentów funduszy
pomocowych. W styczniu ub.r. z³o¿ylimy do Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich wnioski, m.in.
o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku szko³y w Runowie, z nadziej¹, ¿e decyzje o
ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadn¹ w okresie zapewniaj¹cym nam normalne wykonanie
zadañ. Niestety, nasze rachuby
okaza³y siê nazbyt optymistyczne.
Kiedy wiêc gmina otrzyma³a decyzjê o udzielonej pomocy?

Nie decyzjê, a informacjê, ¿e jest
szansa na otrzymanie dofinansowania w wysokoci do 40% wartoci zadania (mog³o byæ nawet du¿o
mniej) otrzymalimy ok. 20 listopada. Powiadomiono nas, ¿e istnieje
taka mo¿liwoæ, ale pod warunkiem,
¿e w nieprzekraczalnym terminie do
31 grudnia przeprowadzi przetarg i
podpisze umowê z wykonawc¹, a
zadanie zostanie wykonane do marca 2005 roku. Mimo, i¿ warunki nam
okrelone by³y wyj¹tkowo ryzykowne, to podjêlimy decyzjê o
przyst¹pieniu do inwestycji.
No i co, op³aca³o siê?
Mylê, ¿e tak. Po pierwsze  wa¿ne by³o to, ¿e w pe³ni bylimy przygotowani do rozpoczêcia zadania,
bowiem posiadalimy wymagan¹
dokumentacjê i mo¿liwoci zabezpieczenia finansowego. Po drugie 

uda³o nam siê przeprowadziæ procedurê przetargow¹ tak, ¿e 31 grudnia
podpisalimy umowê z wykonawc¹. Po trzecie  okaza³o siê, ¿e
otrzymujemy maksymaln¹ pomoc,
a wiêc 40% wartoci zadania, czyli
ponad 130 tys. z³. I po czwarte 
kompleksowo przygotowana inwestycja umo¿liwi³a nam wyst¹pienie do Banku Ochrony rodowiska o preferencyjny kredyt na
termomodernizacjê.
To wyjania ca³¹ sprawê, ale warunki pogodowe chyba nie bardzo
sprzyjaj¹ realizacji, czy w tej sytuacji dochowacie terminów?
Nie tylko warunki atmosferyczne stwarzaj¹ problemy, ale szczêliwie przebrnêlimy ju¿ wszystkie
najtrudniejsze przeszkody i zadanie
zostanie zakoñczone w przewidzianym terminie.

Wnioski do IPN mo¿na bêdzie z³o¿yæ w Drawsku
W zwi¹zku z opublikowaniem w internecie tzw. listy
Wildsteina wszystkie oddzia³y Instytutu Pamiêci Narodowej
prze¿y³y oblê¿enie osób sk³adaj¹cych wnioski o dostêp do
swoich dokumentów.

niu listy pracownicy szczeciñskiego Oddzia³u IPN przyjmowali
dziennie oko³o 40-50 osób zainteresowanych wgl¹dem w swoje
akta. Dzi liczba ta jest mniejsza i
ustabilizowa³a siê na poziomie
oko³o 15 osób.

Podobnie by³o w Szczecinie
pomimo, ¿e zasoby archiwalne
dotycz¹ce spraw i osób z terenu
Województwa Zachodniopomorskiego nie dotar³y jeszcze do
Szczecina. Szacuje siê, ¿e nast¹pi

Do tej pory w Województwie
Zachodniopomorskim wnioski
mo¿na by³o sk³adaæ jedynie w
Szczecinie i Koszalinie. Wychodz¹c naprzeciw wiêkszemu zapotrzebowaniu, dyrekcja Oddzia³u
IPN w Szczecinie postanowi³a
u³atwiæ sk³adanie wniosków tak¿e mieszkañcom mniejszych
miejscowoci.

to dopiero pod koniec 2005 roku.
Do koñca 2004 roku, jeszcze
wtedy delegatura Oddzia³u Poznañskiego IPN w Szczecinie
przyjmowa³a zaledwie 2-3 wnioski tygodniowo. Po opublikowa-

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 39 73 730

17 marca 2005 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 w siedzibie S¹du Rejonowego w Drawsku
Pomorskim przy ul. Z³ocienieckiej 5 w pokoju nr 1, przyjmowane bêd¹ wnioski o udostêpnienie
dokumentów / zapytanie o status
pokrzywdzonego na podstawie
ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej Komisji cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Wnioski bêdzie mo¿na pobraæ
bezporednio na miejscu, b¹d
ci¹gn¹æ je ze strony internetowej
IPN : www.ipn.gov.pl pamiêtaj¹c, ¿e dokumenty musz¹ byæ
przygotowane w trzech egzemplarzach.
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OWIADCZENIE
Zwracaj¹c siê do klientów
biznesowych owiadczam, w
imieniu Wydawnictwa Polska
Prasa Pomorska oraz redakcji
Tygodnika £obeskiego, ¿e pan
Marcin Oci³owski pozostaj¹c
pracownikiem naszej firmy,
korzysta z urlopu wychowawczego. Tym samym nie
mo¿e podejmowaæ ¿adnych
dzia³añ w imieniu naszej firmy,
a tym bardziej na jej szkodê.
Wszelkie tego typu dzia³ania
pozostawiam ocenie naszym
klientom.
Wydawca
Tygodnika £obeskiego
Kazimierz Rynkiewicz

UWAGA
CZYTELNICY
Wszelkie materia³y i informacje
oraz reklamy do gazety prosimy
sk³adaæ najpóniej do
poniedzia³ku do godziny 12.00.
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OKR¥G£A ROCZNICA
(£OBEZ) W dniu 3 marca 2005 roku przypada 60 rocznica
przejêcia £obza przez polsk¹ administracjê. Urz¹d miejski
przygotowa³ program obchodów tej rocznicy.
11.50  Zbiórka pocztów sztandarowych, przedstawicieli szkó³ i zak³adów pracy oraz organizacji spo³ecznych przed £obeskim Domem
Kultury i przemarsz pod Pomnik
Wdziêcznoci przy udziale M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej.
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WYDARZENIA

12.00  Hymn pañstwowy i z³o¿enie
wi¹zanek i kwiatów pod pomnikiem.
12.15  Prezentacja melodii wojskowych w wykonaniu orkiestry.
12.30  Odprowadzenie pocztów
sztandarowych pod £obeski Dom
Kultury.

Samolot odleci
(£OBEZ) Samolot  pomnik, który od ponad trzydziestu lat
stoi na skwerze przed liceum, nied³ugo zniknie z ³obeskiego
krajobrazu. Bêdzie zdemontowany i sprzedany na z³om.
Mówi³ o tym na ostatniej sesji rady burmistrz Marek
Romejko.

Nowe wynagrodzenie
burmistrza Romejki
(£OBEZ) Burmistrz Marek Romejko od stycznia bêdzie
zarabia³ wiêcej.
Tak na ostatniej sesji rady miejskiej
zdecydowali radni, jednog³onie podwy¿szaj¹c mu pobory. Przewodnicz¹ca
rady El¿bieta Kobia³ka argumentowa³a, i¿ ostatnia regulacja wynagrodzenia
burmistrza mia³a miejsce 15 lutego 2003
roku. Do tej pory burmistrz zarabia³ 7584

z³, a obecnie jego wynagrodzenie wynosi 7990. Sk³ada siê ono z czterech
sk³adników; 4430 z³ to p³aca zasadnicza, 1490 - dodatek funkcyjny, 1184 dodatek specjalny i 886 z³ - wys³uga lat.
Jest to wynagrodzenie brutto.
Sylwia Maczan

Nie bêdzie wk³adki
 bêdzie gazeta
(£OBEZ) Na komisji spraw spo³ecznych rady miejskiej £obza
dosz³o do dyskusji na temat dalszego funkcjonowania
miesiêcznika Wiadomoci £obeskie, wydawanego przez
£obeski Dom Kultury.
Dyskusjê wywo³a³a redaktor tej
gazety Milena Poczykowska. - Czy to
prawda, ¿e gazeta ma zostaæ zamkniêta, gdy¿ od kilku tygodni dochodz¹ do
mnie takie informacje.  zapyta³a.
Odpowiedzi udzieli³ wiceburmistrz
Ryszard Sola, który te - jak to okreli³
 plotki, zdecydowanie zdementowa³.
Radny Henryk Musia³ powiedzia³, ¿e
tak¿e do niego takie wieci dotar³y,
tak¿e to, ¿e z jedn¹ z gazet prowadzono
na ten temat rozmowy. Wiadomoci
£obeskie mia³y by byæ wk³adk¹ do
pewnego nowo powstaj¹cego tygo-

dnika. - Ulotki reklamuj¹ce gazetê widzia³em u radnych na poprzedniej
komisji. Jeli to prawda, to czy prowadzono rozmowy z drug¹ gazet¹ z naszego terenu na ten temat?  pyta³
radny.
Wiceburmistrz Sola zapewni³, ¿e nic
na temat takich rozmów mu nie wiadomo i powtórzy³, i¿ Wiadomoci £obeskie bêd¹ nadal miesiêcznikiem, a nie
wk³adk¹. Obecny na komisji dyrektor
domu kultury Dariusz Ledzion, który
jest wydawc¹ Wiadomoci, nie wypowiedzia³ siê w tej sprawie.
SM

Spó³dzielnia Mieszkaniowa £obezianka ul. Hanki Sawickiej 29 G
73-150 £obez oferuje do sprzeda¿y:

1. Agregat pr¹dotwórczy 40 kW
2. Spawarka Bester
3. Szlifierka dwutarczowa
4. Przecinarka do metalu.
Zainteresowani kupnem w/w urz¹dzeñ winni z³o¿yæ oferty cenowe netto w zamkniêtej
kopercie w dniu 11.03.2005 r. do godz. 11.00 w biurze Spó³dzielni.
Otwarcie ofert nast¹pi 11.03.2005 r. o godz. 11.30. Urz¹dzenia mo¿na ogl¹daæ w dniach
08.03.2005  10.03.2005 r. w godz. od 10.00  14.00. Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo
wycofania urz¹dzeñ ze sprzeda¿y bez podania przyczyny.

Samolot jest w coraz gorszym stanie, przechyla siê na jedno skrzyd³o i
stanowi zagro¿enie dla przechodniów. Specjalici ze widwiñskiej jednostki wojskowej, która pomnik stawia³a, ogl¹dali go niedawno i stwierdzili, ¿e nie nadaje siê do remontu. W

porozumieniu z nimi w³adze miasta zadecydowa³y o demonta¿u pomnika 
samolotu. Bêdzie on sprzedany na
z³om, a pieni¹dze uzyskane w ten sposób bêd¹ przeznaczone na remont
drogi przebiegaj¹cej obok.
Sylwia Maczan

REKLAMA
W GAZECIE

Z dniem 14.02.2005
Uniewa¿nienia siê piecz¹tki
o treci:
Przewodnicz¹cy £KOB
Jerzy Grezel oraz
£obeski Komitet
Obrony Bezrobotnych
£obez ul. Kociuszki

Tel./Fax 091-39-73-730
Email wppp1@wp.pl
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OFERTY
PRACY PUP
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel. 397-14-18
Firma JP w £osonicy zatrudni:
kierowcê kat. C+E
Tel. 608-356-697
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni:
ksiêgow¹ Tel. 397-33-54
Speed Concept w £obzie zatrudni:
szwaczki i osoby do pracy na monta¿u. Tel. 397-61-36
Orodek Rehabilitacyjny Relax w
Miêdzywodziu zatrudni:
pracownika kulturalno  owiatowego ze znajomoci¹ j. niemieckiego
Tel. 696-079-906 lub 38-138-21
ZA£OM w Szczecinie Za³omiu
zatrudni: mechanika maszyn rolniczych ( umiejêtnoæ naprawy kombajnów) Sta¿ pracy minimum 5 lat. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i
obiady. Tel. 397274 lub 505-573-520
Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy
Chrobry w £obzie zatrudni:
sprzedawcæ na ½ etatu
Tel. 509-564-491
Handel Us³ugi Transportowe Sklep
Spo¿ywczo  Przemys³owy Kubu
zatrudni: sprzedawcê
Tel. 506-337-828
Sklep  Jowisz w £obzie zatrudni:
sprzedawcê Tel. 397-62-67
Przedsiêbiorstwo Budowlano-Monta¿owe Scambet w Chociwlu Sp. z
o.o. zatrudni:
- betoniarza  zbrojarza
- operatora dwigu i suwnicy
Tel. 578-82-50
Imoprojekt w Dobrej zatrudni:
konserwatora Tel. 39-14-678
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel.39-51-800
Kokos w Stargardzie Szczeciñskim zatrudni:
cukierników oraz piekarzy
Tel. 577-69-70. Zakwaterowanie zapewnione.
Fundacja Rozwoju z Warszawy zatrudni:
palacza CO praca na terenie £obza
Tel. 694-416-885
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

Z ¯YCIA POWIATU
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Niecodzienny dar
(£OBEZ) 22 lutego uczennica ³obeskiego Gimnazjum Sandra
Budrewicz przekaza³a na rêce przewodnicz¹cego Zarz¹du
£obeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom wiêto Radoci
M. Kubackiego niecodzienny dar: tysi¹c euro w gotówce.
Darczyñca - pan Otto Puchstein,
jest wnukiem rodowitego ³obezianina, odkrywcy Pergamonu, który na
sta³e mieszka w Niemczech, ale £obez systematycznie odwiedza. By³
miêdzy innymi w czerwcu 2004 roku,
kiedy to goci³ w naszych stronach
patronuj¹c wiêtu Radoci.
Otto Puchstein jako cz³owiek
wielkiego serca, wielokrotnie wspiera³ s³owem i czynem tych najm³odszych i najbardziej potrzebuj¹cych.
Raz jeszcze uczyni³ to samo prosz¹c
swoich niemieckich przyjació³ o
przekazanie pieniêdzy zamiast prezentów, które zwykle otrzymywa³ na
urodziny. Efekt  tysi¹c euro, które
trafi¹ do ³obeskich dzieci. Pan Puch-

stein na swojego reprezentanta
przekazuj¹cego dar; nie przypadkiem wybra³ Sandrê. Rzecz w zaufaniu wynikaj¹cym m.in. ze sta³ych listownych kontaktów i zainteresowañ Sandry dotycz¹cych wielkich
archeologicznych odkryæ dziadka
Puchsteina.
Pieni¹dze nie dotar³yby do £obza, gdyby nie pomoc pani Gabrieli
Rutkowskiej oraz mamy Sandry,
pani Barbary. Jak nam powiedzia³ dr
Kubacki - euro osobicie wymieni³
na z³otówki i wp³aci³ na konto fundacji, i choæ kurs wymiany obecnie
marny, to i tak pozyskana kwota
wspomo¿e wielu w potrzebie. Darczyñcy dziêki i chwa³a, a ludzi z takim
sercem oby by³o wiêcej!
MAK
Na zdjêciu: Sandra przekazuje
pieni¹dze prezesowi fundacji M. Kubackiemu, w rodku pani Gabriela
Rutkowska.

Pracodawcy mieli ma³o pytañ
(DOBRA) W tutejszym Centrum Aktywizacji Spo³ecznej
spotkali siê przedsiêbiorcy, którzy wys³uchali informacji o
systemie pomocy, jakiej mo¿e udzieliæ im Powiatowy Urz¹d
Pracy (PUP) w £obzie, przy zatrudnianiu pracowników.
Ka¿da z przyby³ych inspektorów
PUP, Aleksandra Pre, El¿bieta Szczêsny i Zenona Wójtowicz przedstawia³y ustawowe formy pomocy pracodawcom, jakimi w urzêdzie siê zajmuj¹.
Doradca zawodowy Aleksandra Pre
mówi³a o porednictwie pracy i wyszukiwaniu kandydatów pod konkretne potrzeby pracodawców. Dyrektor
PUP Jaros³aw Namaczyñski zauwa¿y³,
¿e bezrobocie w powiecie ma swoj¹
specyfikê, gdy¿ wiêkszoæ osób zarejestrowanych jako bezrobotni jest s³abo wykszta³cona i nie jest przygotowana do podjêcia pracy w firmach,
które coraz czêciej szukaj¹ fachowców. Burmistrz Barbara Wilczek poinformowa³a, ¿e od marca z porad doradcy bêdzie mo¿na korzystaæ na miejscu,
w urzêdzie. 8 marca dy¿ur bêdzie pe³niæ doradca zawodowy Elwira W³odarz. Poinformowa³a tak¿e, ¿e w urzêdzie mo¿na skorzystaæ z pomocy przy
wype³nianiu wniosków. Udziela jej
pracownik urzêdu pani Wies³awa
Marut.

Inspektor ds. programów i po¿yczek El¿bieta Szczêsny omówi³a zasady przyznawania pomocy publicznej
w formie bezzwrotnych dotacji dla
bezrobotnych na za³o¿enie firmy. Dzisiaj maksymalna suma przyznawana
na ten cel wynosi 11300 z³. 6600 z³ to
wysokoæ refundacji kosztów utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Inspektor ds. instrumentów
rynku pracy Zenona Wójtowicz omówi³a szkolenia bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowego.
Przedsiêbiorców nie by³o du¿o.

Nie mieli wielu pytañ, ale z rozmowy
wynika³o, ¿e pomoc publiczna wi¹¿e siê
g³ównie z zatrudnieniem dodatkowych
osób, na co zwyczajnie ich nie staæ.
Pytali o program 50 plus, który PUP
w £obzie realizuje poza ustaw¹, jako
pilota¿owy, na który otrzyma³ dodatkowe pieni¹dze. Zg³oszenia przyjmowane s¹ jeszcze przez kilka dni, ale nie ma
zbyt du¿ego zainteresowania; nie ma
chêtnych do tworzenia miejsc pracy.
Dyrektor Namaczyñski podkreli³,
¿e burmistrz Wilczek mocno zaanga¿owa³a siê w pomoc przy kontaktach
PUP-u z pracodawcami.  Kobiecie siê
chce.  zauwa¿y³. Burmistrz poinformowa³a, ¿e urz¹d przygotowuje kompleksow¹ ofertê inwestorsk¹ gminy
Dobra, która ma byæ gotowa do koñca
marca.
KAR

KupiêdrzwidoPoloneza
leweprzednie
(od kierowcy), bez rdzy.
Tel. 507 082 917

Doberscy pracodawcy nie mieli zbyt wielu pytañ.
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Podzielono pieni¹dze
na sport w gminie
(£OBEZ) Burmistrz poinformowa³, ¿e w dniu 22 lutego 2005
r. zosta³ rozstrzygniêty otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na 2005 rok.
W wyniku konkursu wszystkim organizacjom, które z³o¿y³y oferty przyznano
dotacjê w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. UKS Jedynka przy SP Nr 1 w £obzie
 4.000 z³
2. UKS Gambit przy SP Nr 1 w £obzie
 2.000 z³
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Owiaty
i Kultury i Sportu wsi Be³czna i Okolic
 4.000 z³
4. UKS Promyk przy ZSG w £obzie
 9.000 z³
5. Ognisko TKKF B³yskawica
 4.750 z³
6. Miêdzyzak³adowy Ludowy Klub Sportowy wiatowid  66.000 z³
7. Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp
 5.000 z³
8. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe
 4.750 z³
9. Okrêg PZW Ko³o Pstr¹g

500 z³
10. UKS Kometa przy SP Nr 2 w £obzie
 5.000 z³
11. UKS PAT-MAT przy SP Nr 2 w £obzie
 2.000 z³

Rodzina zastêpcza
- daj szansê dziecku
(£OBEZ) Osierocone, opuszczone lub niechciane dzieci,
spragnione mi³oci i ciep³a, którego nie zazna³y w ¿yciu
czekaj¹ na ciep³o rodzinnego domu. Mog¹ je znaleæ w
rodzinach zastêpczych. Apel do ludzi chc¹cych tak¹ rodzinê
stworzyæ publikujemy od kilku tygodni na ³amach naszej gazety.
Zapytalimy Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, które zajmuje siê t¹
spraw¹, jaki jest odzew ze strony spo³eczeñstwa na ich apele. Okaza³o siê,
¿e sporo osób przychodzi lub telefonuje w tej sprawie. Pracownicy przeprowadzaj¹ z nimi rozmowy, wyjaniaj¹ i t³umacz¹. Wa¿ne jest bowiem, aby
takie decyzje ludzie podejmowali rozwa¿nie, a nie pod wp³ywem impulsu. 
Zdarza siê, ¿e przychodz¹ osoby
chc¹ce w ten sposób zarabiaæ.  mówi
pani Wielgus, zajmuj¹ca siê rodzinami
zastêpczymi.  Komu takiemu na
pewno nie powierzymy naszych
dzieci.
Jeli rozmowa wypada pomylnie,
przeprowadza siê wywiad rodowiskowy i kompletuje dokumenty. Nastêpnie rodzina taka jest kierowana na
kurs. Po jego ukoñczeniu jest ju¿ gotowa na przyjêcie do domu dzieci. W
tej chwili na taki dom, w naszym powiecie, czeka 32 mniejszych i wiêkszych milusiñskich.
- Obecnie w powiecie ³obeskim
mamy 45 rodzin zastêpczych, w których jest 60 dzieci. W wiêkszoci s¹ to

rodziny spokrewnione z dzieckiem. 
mówi Katarzyna B³aszczyk, dyrektor
PCPR w £obzie.
Rodziny zastêpcze s¹ dla dzieci
szans¹ na dorastanie w rodzinnej atmosferze, w otoczeniu ludzi, którzy je
kochaj¹ i akceptuj¹. Jest to forma na
pewno du¿o lepsza od domów dziecka, które zapewniaj¹ im tylko podstawowe potrzeby bytowe. Jest to jednak
za ma³o.
£obeskie PCPR planuje utworzenie w tym roku kolejnych 10 rodzin
zastêpczych. Maj¹ nadziejê, ¿e znajdzie siê tyle osób pragn¹cych wzi¹æ
do siebie dzieci, i ¿e bêd¹ na to wystarczaj¹ce fundusze.
- Pragnê te¿ podkreliæ, ¿e wspó³praca z S¹dem Rodzinnym oraz kuratorami zawodowymi uk³ada siê nam
bardzo dobrze. Zawsze mo¿emy na
nich liczyæ, a jest to w naszej pracy
niezmiernie wa¿ne.  zaznacza Katarzyna B³aszczyk.
Nale¿y wiêc mieæ nadziejê, ¿e plany zostan¹ zrealizowane i dzieci trafi¹
wreszcie do prawdziwych domów,
czego im ¿yczymy.
SM
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Komitet Obrony Praw Cz³onków SM Jutrzenka
na spotkaniach wyjazdowych

Dotarli do Reska
i Wêgorzyna

powinni interesowaæ siê tymi sprawami.  zauwa¿y³ na pocz¹tku cz³onek
komitetu Wincenty Nowik.
Szef Komitetu Antoni Moroz
omówi³ problemy spó³dzielni mieszkaniowej na terenie gminy Wêgorzyno.
Poruszy³ miêdzy innymi nie za³atwioW Resku na spotkaniu pojawi³o n¹ sprawê wydzielenia dzia³ki pod
budynkiem, który w czêci stoi na
siê ponad szeædziesi¹t osób zainteresowanych sprawami Spó³dzielni gruncie spó³dzielczym.  Od siedmiu
lat nie zdo³ano tego za³atwiæ. 
Mieszkaniowej Jutrzenka. Przedmówi³. Wiceburmistrz Brodziñstawiciele Komitetu przedstawili
ski poinformowa³, ¿e jest ju¿
sprawy, które w spó³dzielni budz¹
zgoda prezesa, by tê dzia³kê wyich niepokój lub sprzeciw. Tych
dzieliæ. Moroz przypomnia³, ¿e
spraw ze spotkania na spotkanie
o ile w £obzie i Resku spó³przybywa. Pojawiaj¹ siê nowe
dzielnia wykupi³a ju¿
fakty, a tak¿e ronie wród
grunty na w³asnoæ, to w
cz³onków znajomoæ spó³Wêgorzynie do tej pory
dzielczych przepisów i ich
tego nie zrobiono. A to
wyk³adni. Wielu z obecjest
podstawonych zapisa³o
wym warunsiê do komitetu
kiem wykupu
oraz podpisa³o
mieszkañ na
wniosek
w
w³asnoæ, któsprawie zwore tak napraw³ania zebrania
dê staje siê
walnego w SM
Antoni Moroz
w³asne dopieJutrzenka.
ro wtedy, gdy
Du¿o gornabywa siê je
sza by³a frekwencja na spotkaniu w Wêgorzynie. aktem notarialnym z prawem do
u³amkowej czêci gruntu pod nim.
Odby³o siê ono w sobotê po po³uWiceburmistrz Brodziñski przypodniu. Przysz³o dziesiêæ osób, w tym
radny powiatu i cz³onek spó³dzielni mnia³, ¿e ju¿ prawie rok temu gmina
umo¿liwi³a spó³dzielni kupno tych grunJózef Drozdowski oraz radna Barbara
tów, wyra¿aj¹c uchwa³¹ zgodê na ich
Pietrusz.
sprzeda¿ w trybie bezprzetargowym.
- Nie jestem cz³onkiem, ale to moje
osiedle, wiêc przysz³am z ciekawoci. Dotyczy to gruntów pod budynkami
spó³dzielni przy ul. Kopernika i Jagiel powiedzia³a.
Gospodarzem by³ wiceburmistrz loñskiej, które w tej chwili s¹ w u¿ytkoRyszard Brodziñski, który odpowia- waniu wieczystym. Doda³, ¿e podobn¹
da³ na pytania dotycz¹ce spraw na uchwa³ê podjêto na rzecz SM Cisy,
styku gmina  spó³dzielnia mieszka- która grunty ju¿ wykupi³a. SM Jutrzenka nie. Gmina chce je sprzedaæ z 85niowa.
procentow¹ bonifikat¹ w zwi¹zku z usta- Chyba kto zrywa³ og³oszenia. 
nowieniem odrêbnej w³asnoci lokali
powiedzia³ jeden z mieszkañców. 
Kto mówi³, ¿e spotkanie odwo³ano.  lub z przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asnoci lokali.
t³umaczy³ drugi tak nisk¹ frekwencjê.
Pomimo, ¿e by³o tak ma³o osób,
 Piêæ razy rozwiesza³am plakaty. 
stwierdzi³a Helena Szwemmer, po- tym którzy byli powiêcono sporo
czasu przedstawiaj¹c cele komitetu i
twierdzaj¹c g³osy o ich zrywaniu.
- Szkoda, ¿e nie ma tu delegatów omawiaj¹c sprawy, jakimi siê komitet
zajmuje.
KAR
spó³dzielni z terenu Wêgorzyna, bo
(RESKO,WÊGORZYNO)W ubieg³ym tygodniu dosz³o do dwóch spotkañ Komitetu Obrony Praw Cz³onków SM Jutrzenka, ze spó³dzielcami
z Reska i Wêgorzyna, gdzie znajduj¹
siê bloki mieszkalne tej spó³dzielni.

Wiceburmistrz Ryszard Brodziñski odpowiada³ na pytania dotycz¹ce spraw na styku
gmina  spó³dzielnia mieszkaniowa. Z lewej Jerzy Mechliñski i Helena Szwemmer.
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Bezpañski pies ugryz³
(£OBEZ) O tym, ¿e bezpañskie psy s¹ grone, przekona³ siê
jeden z mieszkañców miasta, który zosta³ w zesz³ym
tygodniu ugryziony przez potê¿nego mieszañca  owczarka
kaukaskiego. Zdarzenie mia³o miejsce na ulicy
Konopnickiej, nieopodal komendy policji.
Bezpañskie zwierzê sta³o przed
sklepem od rana. By³o tak wyg³odzone, ¿e s³ania³o siê na nogach. Powiadomiony przez mieszkañców
stra¿nik miejski Leszek Bryczkowski
natychmiast przyby³ na miejsce.
Sta³a ju¿ tam spora grupa ludzi, poruszonych losem biednego stworzenia. Zdarzy³ siê niestety przykry incydent  pies zdenerwowany lub
zdezorientowany t¹ sytuacj¹ ugryz³
jednego z przechodniów w nogê.
Trzeba go wiêc by³o odprowadziæ
do lecznicy dla zwierz¹t, na ulicy
Rolnej. W drogê wyruszy³ ca³y konwój; przodem pisz¹ca te s³owa, dalej
stra¿nik Leszek Bryczkowski, prowadz¹cy olbrzymiego kaukaza na
sznurku, a na koñcu pani Barbara Lewandowska.
Po doprowadzeniu pies zosta³
osadzony w klatce, gdzie bêdzie
przebywa³ na obserwacji 15 dni, by
wykluczyæ zagro¿enie dla pogryzionego.

- Bezpañskie psy to bardzo powa¿ny problem.  mówi Maciej Szymañski, lekarz weterynarii, który psa
przyj¹³.  W tej chwili na terenie naszego miasta jest oko³o 40 wa³êsaj¹cych siê psów. Aby poradziæ sobie
z tym problemem, gmina musia³aby

Grzegorz Pop³awski i Maciej Szymañski, lekarze weterynarii

wykupiæ w schronisku dla zwierz¹t 3
lub 4 miejsca na sta³e. W tej chwili
zwierzêta s¹ odwo¿one do schroniska w Policach i jest to jednorazowy
koszt oko³o 500 z³otych. Gmina przeznacza na ten cel oko³o 5 tys. z³ rocznie, jest to wiêc kropla w morzu potrzeb. Za te pieni¹dze musimy zwierzêta utrzymywaæ, odpchliæ, a czasami tak¿e leczyæ, bo czêsto s¹ one
chore lub poranione.
Pan Grzegorz Pop³awski, drugi z
lekarzy weterynarzy powiedzia³ nam
tak¿e, ¿e przy lecznicy wkrótce powstanie ma³y hotel dla zwierzaków.
Bêd¹ tam tak¿e dwa lub trzy kojce dla
bezpañskich psów, pomieszczenia o
wy¿szym standardzie, gdy¿ obecnie
psy siedz¹ w doæ ciasnych metalowych klatkach.
Z problemem porzuconych, bezdomnych psów i kotów borykaj¹ siê
prawie wszystkie miasta w Polsce.
Sytuacja na pewno wygl¹da³a by lepiej, gdyby wprowadzono system
czipowania. Wtedy bez problemu
mo¿na by³oby ustaliæ w³aciciela
ka¿dego czworonoga. Prawie ka¿dy
z tych nieszczêliwych zwierzaków
mia³ kiedy swój dom, z którego zosta³ wyrzucony przez nieodpowiedzialnych ludzi.
Sylwia Maczan

Pstr¹g po wyborach
(£OBEZ) W niedzielê 30 stycznia br. w Konsumach, odby³o
siê zebranie sprawozdawczo  wyborcze ³obeskiego Ko³a
PZW Pstr¹g. Przyby³o na nie 20 cz³onków ko³a oraz
zaproszeni gocie: Emil Pilch z Zarz¹du Okrêgu w
Szczecinie, Ryszard Ciunel i Tadeusz Dzierwa z Ko³a
Sumik oraz Ryszard Sola, zastêpca burmistrza £obza.
Ko³o Pstr¹g istnieje od niedawna, bo od 2001 roku i liczy
139 cz³onków.
Prezes ko³a Andrzej Kozie³
otworzy³ zebranie i przywita³
wszystkich obecnych. Na prowadz¹cego obrady wybrano Roberta
Topolê, protoko³owa³ Robert Ró¿ycki.
Prezes z³o¿y³ sprawozdanie z
dzia³alnoci Zarz¹du za 2004 rok,
relacje z prac zdali tak¿e przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, przewodnicz¹cy S¹du Kole¿eñskiego
oraz skarbnik. Przedstawione sprawozdania przyjêto w g³osowaniu
jawnym  jednog³onie. W takim
samym trybie Zarz¹d otrzyma³ absolutorium. Nastêpnym punktem
obrad by³y wybory w³adz ko³a, któ-

re wy³oniono w g³osowaniu jawnym i jednog³onie. Oto ich sk³ad:
Andrzej Kozie³  prezes,
Andrzej Laszuk 
wiceprezes, Tomasz Ró¿ycki 
sekretarz,
Dariusz
Burchardt  skarbnik, Boles³aw
Kor¿ak  gospodarz, Jaros³aw
Orzechowski  cz³onek zarz¹du.
Komisja rewizyjna: Adam Piesiakowski, Henryk Habecki, Micha³
Czerski. S¹d kole¿eñski: Robert Topola, Zdzis³aw Kasprzak, Tadeusz

Kowalewski. Jako delegaci na zjazd
pojad¹ Robert Topola i Leszek
Bryczkowski.
Uchwalono tak¿e, ¿e zawody
Pstr¹g Regi odbêd¹ siê w kwietniu, a zawody o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Osiedla we wrzeniu.
Po tej czêci prowadz¹cy odda³
g³os cz³onkom ko³a i rozpoczê³a siê
dyskusja i zg³aszanie wolnych
wniosków. Poruszono problem
mieci zebranych podczas akcji
sprz¹tania nad jeziorami, których
d o tej pory nie wywieziono. Wêdkarze zadali tak¿e wiele pytañ dotycz¹cych prze-

targów
na jezioro Miejskie Ma³e i rzekê Regê. Interesowa³o ich te¿, czy jest mo¿liwe zarybianie wód rybami innymi ni¿ karp
oraz zamiana czêstotliwoci zarybieñ.

Omawiano sprawê zawodów
okrêgowych, problematykê ochrony wód i kontakty ze stra¿¹ ryback¹.
Na pytanie dotycz¹ce wywozu
mieci odpowiedzia³ zastêpca burmistrza Ryszard Sola. Zobowi¹za³
siê, ¿e mieci zostan¹ usuniête.
Uspokoi³ zarz¹d w sprawie dotacji
na zawody Pstr¹g Regi  takie
wsparcie ko³o otrzyma. Przypomnia³ te¿ cenn¹ inicjatywê cz³onków ko³a, którzy jednemu dziecku z
Domu Dziecka w Zajezierzu ufundowali kartê wêdkarsk¹.
Nastêpnie g³os zabra³ Emil
Pilch, przedstawiciel Okrêgu.
Odpowiada³ na pytania dotycz¹ce przetargów i zarybieñ.
Poinformowa³, ¿e Okrêg wygra³
przetarg na Inê (bez dolnego
odcinka) oraz, ¿e stanie do
przetargu na rzekê Regê. Jeli
za chodzi o zarybienie, to
jego wartoæ wzros³a ze 180
d
o 270 tys. z³.
Po zakoñczeniu dyskusji, zakoñczono obrady i wszyscy udali
siê na ognisko, na starym boisku.
W sezonie 2005 redakcja ¿yczy 
po³amania kijów. Sylwia Maczan

OG£OSZENIA
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Firma motoryzacyjna zatrudni
blacharzy i lakierników
- Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz mieszkanie.
- Wymagane dowiadczenie i wysokie kwalifikacje.
- Oferty proszê kierowaæ na adres:
CEMOT sp.j ul.Spó³dzielców 31d. 72-006 Szczecin - Mierzyn

OG£OSZENIE
Wynajmê kawalerkê
na parterze
w centrum £obza
tel. 508 274 911.

Nowo otwarty

SKLEP
ELEKTRYCZNOPRZEMYS£OWY
w £obzie zaprasza
przy ul. Segala 14
Tel. (091) 39-700-03

NOWO OTWARTY WIELOBRAN¯OWY
SKLEP w DOBREJ
- Materia³y Budowlane
- Sanitarne
- Metalowe
- Hydrauliczne

-

Elektryczne
Elektronarzêdzia
Pokrycia dachowe

Zapraszamy codziennie od 8.00  17.00 Soboty od 8.00  14.00
Dobra Ul. Bema 2 Tel/Fax: (091) 39 14 055 (przy poczcie)

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

UTYLIZACJA
AZBESTU
Blachodachówka

od 23,98 z³ / m kw. brutto

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

SUPOREX 24

od 4,80 z³ / szt. brutto

PROMOCJA
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 80 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 80
+STELA¯ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1029,00 z³/szt.
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 90 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 90
+STELA¯ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1099,00 z³/szt.
Promocja trwa do odwo³ania lub wyczerpania
zapasów magazynowych.

STUDIO NIE¯KA

Farby, lakiery, narzêdzia

Tel. 0 94 363 20 80
Wysoki rabat = dobra cena!
Tel/fax 094 363 30 89
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Lista studentów, którzy
otrzymali stypendium unijne
przyznane przez komisjê
w starostwie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Adamska Agata
Ambros Maciej
Augucik Jacek
Baczyñska El¿bieta
Beka Sylwia
Boguszewska El¿bieta
Bortczuk Katarzyna
Bryk Krzysztof
Chomycz Sylwia
Czapiewski Sebastian
Czerwiñska Monika
Æwik³a Aldona
D¹browski Piotr
Dorsz Kamila
Falko Wioleta
Gryze³ko Patrycja
Gude³ajski Marcin
Honke Katarzyna
Kamiñska Agata
Kawa Mateusz
K³ysiewicz Katarzyna
Kobielska Anna
Komorowska Dorota
Król Piotr
Kucharska Ilona
Kudliñski Piotr
Kurko Lucyna
Lewañczuk Magdalena
£asiewicka Anna
Maciupa Marcin
Malicki Rados³aw
Matulewicz Anita
Mazurek Adam
Michalak Zbigniew
Micha³owski Micha³
Molêda Mariusz
Nadkierniczna Monika
Ondczycz Jaros³aw
Padziñska Karolina
Papina Adrian
Pelczar Milena
Perdek Marcelina
Podemska Dorota
Polna Marzena
Reinhard Artur
Rogaciñska Alicja
Rzepka £ukasz
Sikorska Ilona
Sikorski Bartosz
Sosnowska Justyna
Szostak Agata
Szymczyk Karolina
widerek Barbara
Topola ¯aneta
Ulrych Micha³ Ryszard
Wasiak Ewa Henryka
Wojtysiak Monika
Woniak Jadwiga
Zganiacz Agnieszka
¯ejmo Artur Pawe³
¯yg³owicz Agata
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Czekaj¹ na stypendia

PUP INFORMUJE

Dostan¹ studenci,
uczniowie mo¿e
póniej

Kurs szwaczki

(POWIAT) Rozpocz¹³ siê marzec, a uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych i studenci nie otrzymali stypendiów ze
starostwa za styczeñ br. Skomplikowany system ich
weryfikacji i przep³ywu pieniêdzy miêdzy instytucjami
powoduje, ¿e tak mo¿e byæ w ci¹gu ca³ego roku szkolnego.
Stypendyci musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoæ.
Program stypendialny rozbudzi³
du¿e nadzieje na pieni¹dze, które co
miesi¹c mog³y pokrywaæ czêæ kosztów zwi¹zanych z nauk¹. Dotyczy to
zw³aszcza studentów, którzy co miesi¹c musz¹ p³aciæ za dojazdy, wy¿ywienie lub pobyt w akademiku. Jest ju¿
marzec, a nie otrzymali pieniêdzy za
styczeñ. Starostwo poinformowa³o,
¿e czeka na pieni¹dze z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Niestety, jeszcze
wczoraj ¿adna z osób, z którymi rozmawialimy na ten temat nie by³a w stanie
podaæ daty, kiedy pieni¹dze bêd¹.
Starostwo w £obzie rozliczy³o siê
z dokumentacji jako jedne z pierwszych. Sprawozdanie z³o¿y³o 25 stycznia. WUP rozpocz¹³ weryfikacjê dokumentów, polegaj¹c¹ na sprawdzaniu
faktur i rachunków.
- Do kilku mieli zastrze¿enia, ale
szybko to wyjanilimy.  powiedzia³a nam dyrektor Wydzia³u Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej w starostwie Teresa £añ.
- £obez jest rzeczywicie rozliczony i czeka na pieni¹dze.  potwierdzi³a
koordynator ds. informacji w WUP
Agnieszka Garncarz.
Na tle innych powiatów £obez
wygl¹da bardzo dobrze, gdy¿  jak
nam powiedzia³a Garncarz  s¹ powiaty, które do tej pory jeszcze siê nie
rozliczy³y. Okaza³o siê jednak, ¿e stypendia sk³adaj¹ siê z dwóch czêci;
rodków unijnych i finansowanych z

bud¿etu pañstwa. Na czêæ unijn¹
Urz¹d Marsza³kowski wzi¹³ kredyt z
Banku Gospodarstwa Krajowego. Na
wyp³atê styczniow¹ czêci finansowanej z puli rz¹dowej pieniêdzy nie
otrzyma³ (przekazuje je wojewoda).
- By je otrzymaæ, WUP musi przedstawiæ harmonogram p³atnoci z wyszczególnieniem kwot na stypendia
dla uczniów oraz studentów, a do tej
pory go nie otrzymalimy.  powiedzia³a nam zastêpca dyrektora Wydzia³u Finansów Urzêdu Wojewódzkiego Iwona Go³êbiewska.
Sprawê komplikuje to, ¿e pieni¹dze
z puli rz¹dowej przyznaj¹ dwa ministerstwa; dla studentów  Ministerstwo Gospodarki, dla uczniów  Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu.
Urz¹d Wojewódzki otrzyma³ ju¿ pieni¹dze dla studentów (zwiêkszenie
bud¿etu) z Ministerstwa Gospodarki,
ale nie wp³ynê³y pieni¹dze z drugiego
ministerstwa. Mo¿e siê wiêc okazaæ,
¿e studenci dostan¹ wczeniej, a
uczniowie póniej.
Ten ca³y ba³agan dzieje siê jak
najbardziej w wietle prawa. Urzêdnicy pocieszaj¹, ¿e pieni¹dze dostan¹
wszyscy i w ca³oci, tyle ¿e póniej.
Dyrektor £añ powiedzia³a, ¿e stypendia to grube teczki dokumentacji.
Szko³y i starostwa bêd¹ wystawiaæ
PIT-y uczniom i studentom, bo stypendia s¹ traktowane jako przychód.
KAR

W zwi¹zku z zainteresowaniem
pracodawców zatrudnianiem kobiet w
bran¿y krawieckiej PUP w £obzie rozwa¿a mo¿liwoæ przeprowadzenia
Kursu szwaczki.
Osoby zainteresowane proszone
s¹ o sk³adanie wniosków w PUP w
£obzie.

Szkolenia dla
bezrobotnych
Powiatowy Urz¹d Pracy £obzie organizuje nastêpuj¹ce szkolenia dla
osób bezrobotnych:
1. malarz budowlany
2. monter p³yt kartonowo
 gipsowych
3. murarz  tynkarz
4. stolarz meblowy
Przewidywany termin szkoleñ - od
kwietnia do czerwca 2005 r.
Zapisy przyjmowane s¹ w PUP w
£obzie, pokój nr 5 osobicie b¹d telefonicznie pod numerem 577-70-30
oraz w Filii Urzêdu Pracy w Resku, tel.
39-51-309 w terminie do 31 marca 2005
roku.

Sta¿ dla
bezrobotnych
Osoby bezrobotne zainteresowane sta¿em proszone s¹ o sk³adanie
wniosków w PUP w £obzie w pokoju
nr 5. Istnieje mo¿liwoæ powtórnego
odbycia sta¿u.

PORWA£
KACZORA

(MIESZEWO) W nocy z 30 na
31 stycznia, w Mieszewie, Edward
S. (zam. D., gm. Radowo Ma³e) z
otwartego kurnika dokona³ kradzie¿y kaczora o wadze 5 kg i wartoci 50 z³otych na szkodê Ewy K.
(zam. M., pow. ³obeski).

OKRADLI KRASNALA HA£ABA£Ê
(£OBEZ) W nocy z 24 na 25 lutego, nieustaleni sprawcy
w³amali siê do przedszkola im. Krasnala Ha³aba³y, przy ul.
Mickiewicza w £obzie.
Po wybiciu szyby w oknie kot³owni,
otworzyli je i weszli do rodka. Tu od pomieszczeñ oddziela³a ich krata, któr¹ po
prostu zdjêli z zawiasów. Po wywa¿eniu
drzwi wejciowych do sekretariatu zainteresowali siê metalow¹ szaf¹. Odchylili
³omem górny róg drzwi i odsunêli rygiel.
Szafa okaza³a siê pusta. Przeszli wiêc do
gabinetu dyrektora, sk¹d zabrali pieni¹-

dze w kwocie 44 z³otych, bazê komputerow¹ wraz z kart¹ gwarancyjn¹ oraz licencjê programu Kadry. Nie ob³owili
siê, ale wyrz¹dzili straty o ³¹cznej wartoci 3.226,99 z³otych na szkodê urzêdu
miejskiego w £obzie. Policja podejrzewa, ¿e by³a to grupa przyjezdna, gdy¿ do
podobnego w³amania dosz³o w powiecie drawskim.
KAR
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Wp³ynê³o 250 podañ o pracê

Nie bêdzie apteki, bêdzie produkcja
(RESKO) Ostatnia sesja rozwia³a plotki i w¹tpliwoci, jakie
narasta³y wokó³ wydzier¿awienia przez gminê budynku
internatu firmie, która pojawi³a siê w Resku. Nie bêdzie
apteki, o czym g³ono mówiono w miecie, bêdzie firma
produkuj¹ca drewno kominkowe.
Na tle wydzier¿awienia budynku
dochodzi³o do ostrych staræ miêdzy
burmistrzem Janem Olszewskim, a
opozycyjnym wobec niego klubem
radnych Uczciwoæ i Rzetelnoæ,
z radnymi Adamem Seredyñskim i
Iren¹ Makuch na czele. Klub zarzuca³ burmistrzowi, ¿e nie zrealizowa³
uchwa³y mówi¹cej o sprzeda¿y tego
obiektu, lecz go wydzier¿awi³. Komu
 do momentu, w którym nie przemówi³ prezes wynajmuj¹cej obiekt firmy  nie by³o wiadomo i na ten temat
kr¹¿y³y przeró¿ne plotki. Podejrzewano, ¿e ma powstaæ apteka, co mia³oby zagroziæ miejscowym aptekarzom, ale snuto tak¿e gorsze podejrzenia. Gdy okaza³o siê, ¿e burmistrz
Olszewski wydzier¿awi³ budynek za
900 z³ miesiêcznie, opozycja zarzuci³a mu, ¿e to zbyt ma³o, bo móg³by za
3-4 tysi¹ce z³otych.
Na wszystkie te w¹tpliwoci odpowiedzia³ na sesji prezes spó³ki Depol pan Zbigniew Miedziñski, której
wiêkszociowym udzia³owcem jest
obywatel z Niemiec (by³ na sesji, jest
wiceprezesem).
- Mielimy do wyboru cztery lokalizacje.  wylicza³ Miedziñski. 
£obez, Trzebiatów, Dobr¹ i Resko,
bo tu s¹ lasy, a my chcemy produkowaæ drewno kominkowe. W przysz³oci tak¿e systemy ogrodowe.

Prezes szczegó³owo mówi³ o tym,
czym firma bêdzie siê zajmowaæ i jak
wygl¹da technologia produkcji
drewna kominkowego. Powiedzia³,
¿e nikt nie zgodzi³by siê na czynsz w
tak zdewastowanych budynkach w
wysokoci 3-4 tysiêcy z³otych, bo w
remont i przystosowanie ich do produkcji trzeba w³o¿yæ sporo pieniêdzy. W tym momencie przekaza³ na
rêce radnego Seredyñskiego zdjêcia
pokazuj¹ce ju¿ wyremontowane
biura. Odniós³ siê tak¿e do zarzutu,
kierowanego zreszt¹ do burmistrza,
¿e ten zgodzi³ siê na to, by firma
mog³a poddzier¿awiaæ pomieszczenia. T³umaczy³, ¿e dotyczy to wynajmowania przez niego samego od
spó³ki lokalu, w którym zamieszka³.
Je¿eli chodzi o zatrudnienie, to
z³o¿ono 250 podañ o pracê. Wybra³
12 osób, gdy¿ potrzebuje przede
wszystkim fachowców z uprawnieniami palacza, operatora wózka wid³owego i pilarza jednoczenie. Taka
iloæ ma byæ zatrudniona na pocz¹tku. Docelowo, po pe³nym rozruchu,
mo¿e to byæ kilkadziesi¹t osób. Jednak do wszystkiego spó³ka chce
dochodziæ stopniowo. Radnych
wyranie przekona³y argumenty
prezesa.
Na koniec pochwali³ on reskich
policjantów za to, ¿e z³apali z³odziei.

Prezes Zbigniew Miedziñski wzbudzi³ zaufanie radnych.
Do nowo powsta³ej firmy zd¹¿ono
w³amaæ siê ju¿ dwa razy, dzieñ po
dniu.
KAR

Porachunki czy walka z konkurencj¹

W Zajezierzu lataj¹ mo³otowy
(ZAJEZIERZE) We wsi rozgrywaj¹ siê dziwne wydarzenia. Do
jednego z domów ju¿ po raz drugi wrzucono tzw. koktajle
mo³otowa, czyli butelki z p³ynem zapalaj¹cym. Tragedii
uda³o siê unikn¹æ, ale wisi ona w powietrzu. Nikt nie zna
przyczyn tych zamachów lub nie chce o nich mówiæ.
Pierwszy zamach na rodzinê S. mia³
miejsce w nocy z 3 na 4 lutego. Oko³o
godz. 4 starszych ludzi mieszkaj¹cych
w budynku przy szosie  jak wynika³o
z ich relacji  obudzi³ brzêk t³uczonej
szyby. Do pokoju wpad³a butelka z
pal¹cym siê p³ynem. Zanim ogieñ zdo³a³ siê rozprzestrzeniæ, zdo³ali go ugasiæ. Policja badaj¹ca sprawê nie potrafi³a odkryæ motywów tego zamachu.
Gdy ju¿ o sprawie prawie zapomniano, tydzieñ temu nieznani sprawcy ponownie zaatakowali w ten sam
sposób. W nocy, z 21 na 22 lutego,

oko³o godz. 2.30 do pokoju, przez rozbit¹ szybê, wpad³a butelka z p³ynem
zapalaj¹cym, który rozla³ siê.
Tym razem atak by³ bardziej zaplanowany, gdy¿ zaraz po niej rzucona
zosta³a butelka z zapalonym knotem.
Mia³a zapaliæ rozlany p³yn. Sprawca
jednak nie trafi³ dok³adnie i butelka
rozbi³a siê na futrynie. Tu p³yn rozla³
siê i zaczê³y paliæ siê parapet i firanka.
Pañstwo S. i tym razem ugasili po¿ar w
zarodku.
Oba zdarzenia mia³y miejsce nad
ranem. Dom stoi przy szosie, wiêc

sprawca lub sprawcy wsiadaj¹ do
samochodu i odje¿d¿aj¹. Nikt niczego
nie widzi, nic nie wie.
Nieoficjalnie dowiedzielimy siê,
¿e w grê mog¹ wchodziæ jakie porachunki lub walka konkurencyjna o
rynek wiejski, bo ponoæ w Zajezierzu
mia³ powstaæ drugi sklep, w budynku,
który chciano spaliæ. S¹ to tylko niepotwierdzone wersje, ale jaka przyczyna musi przecie¿ byæ.
Wartoæ zniszczonego mienia
oceniono na 1000 z³. Sprawa jest o tyle
powa¿na, ¿e sprawca swym dzia³aniem spowodowa³ bezporednie zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia mieszkañców, za co grozi kara pozbawienia
wolnoci. Policja liczy na pomoc
mieszkañców Zajezierza i okolicznych
wiosek w wyjanieniu tych tajemniczych zamachów.
KAR
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Sesja
miejska
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¯ycie £obza w pytaniach i

(£OBEZ) Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej cieszy³a
siê bardzo du¿ym powodzeniem. Przyby³o na ni¹ tylu
mieszkañców i zaproszonych goci, ¿e trzeba by³o
dostawiaæ krzes³a. Nic dziwnego, przez dwa miesi¹ce
nazbiera³o siê sporo tematów.
Pocz¹tek sesji to sprawy proceduralne. Przyjêto protokó³ z poprzedniego posiedzenia i zmieniono porz¹dek
obrad. Miedzy innymi, na kolejn¹ sesjê prze³o¿ono uchwa³y dotycz¹ce
podwy¿ek za wodê i cieki oraz
uchwa³y w sprawie przyjêcia zadañ do
realizacji zg³oszone przez rady so³eckie Karwowa i Wysiedla. Okaza³o siê,
¿e w tej sprawie wymagane s¹ konsultacje z mieszkañcami wsi.
Wprowadzono do porz¹dku dwa
inne projekty.
Sprawozdanie burmistrza w sprawie umorzonych wierzytelnoci oraz
udzielonych ulg, radni przyjêli jednog³onie. Podobnie jak sprawozdanie
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
oraz informacjê na temat mieszkalnictwa w gminie £obez. Z dokumentami
tymi szczegó³owo zapoznali siê na
komisjach, nie by³o to wiêc dok³adniej
omawiane na sesji.
Skarbnik Piotr Szymczak przedstawi³ propozycje zmian w bud¿ecie.
Wp³ynê³o dodatkowe 440 tys. subwencji owiatowej, któr¹ w czêci
dostan¹ szko³y (oprócz SP 1), a 180
tys. przeznaczono na wykonanie dokumentacji modernizacji kot³owni
ZEC. Wojewoda Zachodniopomorski
przeznaczy³ dodatkowe 100.200 z³ na
pomoc spo³eczn¹. rodki te zosta³y
przeznaczone na realizacjê programu
Posi³ek dla potrzebuj¹cych.
Do ostatniej chwili wisia³o na w³osku porozumienie dotycz¹ce wzrostu
sk³adników wynagrodzeñ nauczycieli. Urz¹d nie móg³ siê w tej sprawie
dogadaæ ze zwi¹zkami zawodowymi.
Porozumienie zawarto dopiero na

dzieñ przed sesj¹. Szczegó³y przedstawimy za tydzieñ.
Po dyskusjach w komisjach, na
sesji jednog³onie przyjêto Plan
Gospodarki Odpadami oraz Program Ochrony rodowiska dla
gminy £obez.
W sprawie trzech wniosków o
bezprzetargow¹ sprzeda¿ lokali, jednego mieszkalnego i dwóch u¿ytkowych, radni postanowili sprzedaæ trzy
mieszkania przy ulicy Siewnej, magazyn przy ulicy Niepodleg³oci firmie
Administrator. Natomiast nie zgodzili siê na sprzeda¿ pañstwu Szubom
sklepu przy ulicy Browarnej.
W nastêpnym punkcie wyznaczyli termin wyborów uzupe³niaj¹cych w
Prusinowie.
Kilku radnych przygotowa³o projekt g³osowañ imiennych, który radni
przyjêli jednog³onie.
Wprowadzony pod obrady projekt podwy¿ki wynagrodzenia burmistrza, zaakceptowali bez dyskusji.
Przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka argumentowa³a, ¿e burmistrz Romejko ostatni¹ podwy¿kê mia³ dwa
lata temu. Obecnie bêdzie zarabia³
7990 z³ brutto.
Najwiêcej emocji wzbudzi³y wnioski, interpelacje i pytania radnych oraz
mieszkañców.
Halina Rabiec, Zofia Grudziñska i
Wies³awa Bogunia z Klubu Ekologicznego, zada³y wiele pytañ dotycz¹cych wycinki drzew w parku miejskim;
czy odpowiedzialni za to urzêdnicy
ponieli konsekwencje oraz dlaczego
do tej pory nie zerwano umowy z firm¹
pana B³yszki?

So³tysi prawie w komplecie uczestniczyli w sesji

Radni decyduj¹ o sprawach mieszkañców
Pan Mechliñski zg³osi³ potrzebê
wprowadzenia monitoringu w centrum miasta w celu poprawy bezpieczeñstwa. W ostatnim czasie dwukrotnie wybito szyby w ksiêgarni.
So³tys z Bonina Waldemar Zakrzewski poruszy³ sprawê bezpañskich psów, które stwarzaj¹ zagro¿enie dla ludzi.
Bogdan K³apacz pyta³, jak zakoñczy³a siê sprawa zakupu fotoradaru oraz o to, gdzie i w jakich
godzinach ³obescy radni przyjmuj¹ interesantów.
Radny Leszek Gajda mówi³ o
hali widowiskowo  sportowej,
która jest hal¹ tylko sportow¹, bo
o urz¹dzaniu widowisk  jego zdaniem - przy tak fatalnym nag³onieniu nie mo¿e byæ mowy.
Sylwia Maczan w imieniu powstaj¹cego stowarzyszenia £obeska Alternatywa zg³osi³a wiele krytycznych uwag dotycz¹cych funkcjonowania £obeskiego Domu Kultury. Wspar³a j¹ pani Ma³gorzata
Zieniuk, pytaj¹c, dlaczego dyrektor
traktuje Klub Nauczyciela jak podmiot gospodarczy, pobieraj¹c za
jego dzia³alnoæ op³aty.
Na temat zmian w organizacji ruchu na osiedlu Orzeszkowej, które
utrudniaj¹ poruszanie siê tak pieszym
jak i kierowcom  mówi³ Wincenty
Nowik. Ten temat wraca na sesje jak
bumerang. G³os w tej sprawie zabierali
radni Kazimierz Chojnacki, Zbigniew
Pude³ko i Leszek Gajda krytykuj¹c
wprowadzone rozwi¹zanie.
Radny Pude³ko zaapelowa³ tak¿e o
podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
wyremontowania dworca PKP, który
powoli staje siê ruin¹.
Po przerwie burmistrzowie oraz
kierownicy poszczególnych wydzia³ów sk³adali wyjanienia oraz udzielali
odpowiedzi na zadane wczeniej pytania. Wiceburmistrz Ryszard Sola
mówi³, i¿ monitoring w centrów miasta
jest potrzebny. Projekt ten powinien
byæ realizowany przy wspó³pracy z

policj¹ i stowarzyszeniem Bezpieczny
Powiat £obeski. Na pytanie dotycz¹ce wycinki drzew w parku miejskim
odpowiedzia³, ¿e kilkakrotnie przeprowadzano kontrole i wszyscy znaj¹ ich
wyniki. Umowy z firm¹ pana B³yszki
nie mo¿na zerwaæ, gdy¿ musi siê z niej
wywi¹zaæ i dokonaæ nasadzeñ nowych drzew.
Burmistrz Marek Romejko przyzna³, ¿e problem bezdomnych psów i
kotów jest powa¿ny. Najlepszym wed³ug niego  wyjciem, by³oby
wprowadzenie programu chipowania.
W tej chwili trwaj¹ rozmowy ze
schroniskiem w Stargardzie Szczeciñskim, gdzie bêd¹ odsy³ane zwierzêta z
naszego terenu.
Na temat organizacji ruchu na
osiedlu Orzeszkowej g³os zabra³o wiele osób, w tym Robert Rzenik, komendant policji, który stwierdzi³, ¿e od
momentu wprowadzenia zmian nast¹pi³a poprawa bezpieczeñstwa na tym
osiedlu. Na koniec Ryszard Sola poinformowa³ zebranych, ¿e rozmowy na
ten temat bêd¹ ponownie podjête.
Marek Romejko przyzna³ ¿e nag³onienie hali nie spe³nia standardów i
nale¿y zainstalowaæ inne g³oniki.
Radny Gajda pyta³, kto za to nowe
nag³onienie zap³aci. Jeli bowiem
wykonawca nie wywi¹za³ siê z umowy,
to on powinien ponieæ koszty tej
wymiany.
Kierownik wydzia³u Spraw Spo³ecznych Anna Turbak odpowiadaj¹c
na zarzuty dotycz¹ce funkcjonowania
domu kultury, odczyta³a zestawienie
imprez. Wyst¹pienie to nie usatysfakcjonowa³o jednak zadaj¹cych pytania.
Pozostali, którzy nie otrzymali odpowiedzi na zadane pytania lub nie
byli z tych odpowiedzi zadowoleni
mog¹ zwróciæ siê pisemnie z pytaniami
do burmistrza lub Rady Miejskiej.
Radni rozpatrzyli tak¿e trzy skargi
i dwie z nich uznali za niezasadne.
Natomiast skargê wniesion¹ przez
pana Stefana Polnego uznali.
Sylwia Maczan
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odpowiedziach

Burmistrzowie - Marek Romejko i Ryszard Sola

Radni: K. Chojnacki, Z. Pude³ko, E. Kordyl, L. Gajda.

Przychodz¹ ze sprawami; J. Mechliñski, B. K³apacz i K. Zieniuk
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Nasze szeædziesiêciolecie
Coraz to mniej ludzi pamiêta co siê dzia³o 60 lat temu.

Nowsze, m³odsze pokolenie mieszkañców nie zawsze ma mo¿liwoæ odtworzyæ sobie historiê miasta lub innej miejscowoci po³o¿onej na terenie powiatu
³obeskiego. Jaki by³ 1945 rok przedstawiê w formie krótkich zdañ. Czytelnicy
niech sobie spróbuj¹ odtworzyæ obraz ¿ycia po przejciu frontu i pocz¹tków organizacji bytu na nowym miejscu zamieszkania.
Do 03 1945 £obez  Miasto ma nazwê niemieck¹ Labes
02.1945 Przesta³ kursowaæ poci¹g (Berlin)  Szczecin  £obez  Gdañsk  Królewiec
02.03. 1945 Wêgorzyno  wkroczenie Armii Czerwonej
03.03 1945 £obez zdobyty przez wojska I Frontu Bia³oruskiego
dowodzonego przez marsza³ka Georgija ¯ukowa
03. 1945 Po przejciu frontu zbudowano pomniki a m.i. £obez na
cmentarzysku ¿o³nierzy rosyjskich przy Wybickiego,
Wêgorzyno ul. Runowska, Runowo Pomorskie przy dworcu kolejowym
od 03.1945 Pocz¹tek osiedlania siê Polaków na terenie powiatu
od 03.1945 Przejêcie wa¿niejszych obiektów, w tym lini kolejowych
przez wojska rosyjskie
03.1945 Zwanowo  zniszczenie kocio³a i klasztoru
04.03. 1945 Resko  zorganizowanie posterunku Milicji Obywatelskiej
06.03.1945 £obez  przypadkowa potyczka z przechodz¹cymi Niemcami
w pobli¿u wiêtoborca
14.03.1945 Rada Ministrów Rz¹du Tymczasowego powo³a³a tzw. Okrêg
Pomorza Zachodniego z Obwodem £awiczka. Póniejsze województwo
i powiat. £awiczka to pierwsza nazwa powojenna Reska
17.03.1945 £obez  Teofil Fiutowski zostaje przez sowieckiego
komendanta mianowany burmistrzem
24.03.1945 Resko  zorganizowano pierwszy Zarz¹d Miejski
z burmistrzem Janem Helskim
30.04.1945 Resko  obsadzenie stacji kolejowej
08.05.1945 Leopold P³achecki otrzymuje nominacjê na Pe³nomocnika
Rz¹du na Obwód £awiczka
08.05.1945 koniec II wojny wiatowej (09.05.1945)
23.05.1945 P³oty  rozpoczêcie pracy ekipy Leopolda P³acheckiego
30.05.1945 £obez  rozpoczêcie pracy ekipy Leopolda P³acheckiego
1945  1963 Wêgorzyno  siedziba w³adz miejskich mieci³a siê
przy ul. Kociuszki 9
01.06.1945 £obez  rozpoczêcie urzêdowania przez burmistrza Stefana Nowaka
01.06.1945 £obez  zorganizowanie Oddzia³u PUR przy ul. Gdañskiej 15
13.06.1945 Resko  przekazanie przez wojska sowieckie stacji kolejowej
15.06.1945 Resko  powiêcenie kocio³a
15.06.1945 Starogard £obeski  zebranie z udzia³em Pe³nomocnika Rz¹du
w sprawie utworzenia w³adz miejskich w Resku
20.06.1945 £obez  przejêcie stacji kolejowej od wojsk rosyjskich
04.07.1945 £obez  uruchomienie urzêdu pocztowo-telekomunikacyjnego
14.07.1945 £obez  pierwsze zebranie cz³onków PPS
22.07.1945 dokonano podzia³u Obwodu na 11 gmin
lato 1945 £obez  uruchomienie apteki przy ul. Osóbki Morawskiego
lato 1945 £obez  za³o¿enie izby chorych (szpitalik) przy ul. Lipowej
03.08.1945 Resko  uruchomienie urzêdu pocztowo-telekomunikacyjnego
przy ul. Wojska Polskiego 19
09.08.1945 £obez  zorganizowano Spó³dzielniê Spo¿ywców D¿wigniê
12.08.1945 Sielsko  przyby³y wraz z repatriantami ks. Franciszek Jastrzêbski
odprawi³ pierwsz¹ Mszê wiêt¹
14.08.1945 £obez  Micha³ Woropajew zosta³ powo³any na organizatora
Powszechnej Szko³y Publicznej
15.08.1945 Karwowo  powiêcony zosta³ koció³
28.08.1945 £obez  uruchomiono kaszarniê przy ul. Budolanej
08.1945 £obez bburmistrzem zostaje Feliks Mielczarek
01.09.1945 £obez  rozpoczêto naukê w szkole przy ul. Bema,
kierownikiem zosta³ Micha³ Woropajew, nauczycielk¹ Jadwiga Pe³czyñska
08.09.1945 Resko - rozpoczêto naukê w szkole
09.09.1945 £obez rozpoczêcie gimnazjum przy ul. Kociuszki 17.
Dyrektorem zosta³ Stanis³aw Tuz
1945 Lesiêcin  uruchomiono naukê w 4-klasowej szkole
1945 Runowo Pomorskie  we wsi uruchomiono naukê w 4-klasowej szkole
09.1945 Wêgorzyno  przyje¿d¿a transport 25 rodzin ze Z³oczowa
07.09.1945 Radowo Ma³e i Wielkie  powiêcenie kocio³a
15.10.1945 £obez przybywa ksi¹dz Franciszek Pochwa³a
11.11.1945 Resko  za³o¿ono Zwi¹zek Kupców
19.11.1945 £obez  zorganizowano Przedszkole przy ul. Bieruta
20.12.1945 Uruchomiono liniê telefoniczn¹ £obez  Resko
21.12,1945 Resko  przekazanie przez wojska sowieckie stacji meteorologicznej
29.12.1945 Resko  ukonstytuowa³ siê Komitet Miejski PPR
1945 £obez  zorganizowano Spó³dzielniê Rolniczo  Handlow¹ Rolnik
1945 Resko  uruchomiony zosta³ tartak
1945 Resko  na terenie miasta dzia³a³y partie polityczne  PSL, PPS i PPR
1945 £obez  powsta³a Stacja Traktorów i Maszyn Rolniczych przy ul. Rzecznej
ok. 12.1945 £obez  przyby³a lekarz, jedyna przez oko³o 10 lat na terenie miasta,
Nina Boguszewska (Bogusz Boguszewska Dabrysowa). Zbigniew Harbuz

Str. 12

OG£OSZENIA

tygodnik ³obeski 1.03.2005 r.

Teraz og³oszenia drobne w nowej formule

Dajesz og³oszenie do
jednej gazety a uka¿e
siê w trzech w tej samej
cenie !!!
Masz co do sprzedania lub kupienia
- zamieæ og³oszenie
drobne.
To nie drogo.
Cena na kuponie.
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OG£OSZENIA DROBNE

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
nFIAT SIENA 1,2EL 2000r. Przebieg 76000 km. Serwisowany, gara¿owany. Tel. 0508053044

nSprzedam mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe w domku 3-rodzinnym, ogrzewanie gazowe, po
remoncie. Tel 0608 048 560.

nSprzedam dzia³kê nad jeziorem
Wowin w miejscowoci Cieszyno
£obeskie o pow. 650 mkw. tel.
3979682.

nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32 mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.

nSadzonki (zrezy) wierzby energetycznej do nasadzeñ wiosennych
sprzedam, tel. 0601 415 174 lub
(091) 43 92 851 w godz. 21-22.

nSprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Wêgorzynie, w³asnociowe, wysoki standard, centrum miasta. Tel.
kom. 0501 657 800, cena 52 000 z³.

nDrzewo opa³owe, liciasta, iglaste tel. 694 161 517.

nDo wynajêcia mieszkanie 2-poziomowe w centrum £obza. Tel.
3973259.
nVECTRA z niemiec 91r. 1,7 160
tys. Czerwona, nowe opony, radio,
c. zamek, Cena 5200 z³ , do uzgodnienia + op³aty.
Tel. 507 082 917.
nSprzedam 4 felgi stalowe do
BMW na 5 rub, nowe, rozmiar 15
Tel. 507 082 017.

nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel
3974127, 604845753 w domu
klienta i zak³adzie RTV.
nFirma Provident Polska S.R. Zatrudni przedstawiciela z rejonu
Dobrej. Tel. 39 20 633, 606 660 860

nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931

nANGIELSKI- korepetycje, przygotowanie do matury, egzaminów:
studia, FCE, CAE, CPE. Tel. 363 66
20 w godz. 8-16

nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³asnociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.

nWannê naro¿nikow¹ z akrylu
(lewa) w bardzo dobrym stanie
sprzedam, tel 39 74 947 - Wieczorem.

nTanio sprzedam wypoczynek, niebieski welur 3+2+1, nie rozk³adany.
Tel. 36 329 76, kom. 0509 319 276.

nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.

nSprzedam siano prasowane w
kostkach tel. 41883 70 Stepnica.

nKupiê mieszkanie w³asnociowe w Gryficach 3-pokojowe. Tel.
607 425 987.

nKomputerowe
przepisywanie
prac magisterskich, dyplomowych.
Szybko i tanio! Tel. 0509 142 654

n Sprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie tel. 39 71 051.
n(Drawsko Pom.) Szukam kawalerki do wynajêcia. Tel 363-66-20 w
godz. 8-16
nKupiê dom lub segment bliniaka, tel. 501 131 628.
n Sprzedam sklep w³asnociowy
32mkw os wojskowe budowo k Z³ocieñca. Cena 34000
tel. 0507 100 816

nSprzedam mieszkanie 52 mkw.,
budynek gosp., sad, ogród; 778
mkw. Cena 35 tys.
Tel. 0600 009 509.
nWynajmê pomieszczenie warsztatowe na ka¿d¹ dzia³alnoæ.
Wszystkie media, zaplecze socjalno-biurowe. Plac 800m2. Kontakt:
Gryfice 384 24 33, 693 140 421
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Informacja dla spó³dzielców
SM Jutrzenka
2 grudnia 2004 roku mia³o miejsce
spotkanie cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie
z prezesem tej¿e spó³dzielni. Niestety,
w ¿adnej z postulowanych przez nas
spraw nie dosz³o do zbli¿enia stanowisk. Postanowilimy wiêc zorganizowaæ siê w celu obrony w³asnych praw,
zagwarantowanych nam przecie¿ w
Statucie spó³dzielni. Powo³alimy
wiêc Stowarzyszenie Obrony Praw
Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej
Jutrzenka w £obzie, które zosta³o
zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w £obzie, dnia 28 stycznia 2005
roku. Stowarzyszenie zwo³a³o zebranie cz³onków spó³dzielni na 10 lutego
(relacjê z jego przebiegu publikowano). Niezadowolenie bardzo du¿ej
liczby spó³dzielców z zasad funkcjonowania organów spó³dzielni, z tego,
¿e nie mamy wp³ywu na to, jak nasze
pieni¹dze s¹ wydawane, jak siê w naszym imieniu gospodarz¹, wyzwoli³o
w nas inicjatywê zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cz³onków. Czekamy na Pañstwa
wsparcie i udzia³ w pracach stowarzyszenia. Pojedynczo nic nie zdzia³amy,
bêdziemy nadal bezmylnie p³aciæ za
wszystko, bez analizowania i rozliczania. Jestemy zainteresowani wszystkim, co dotyczy naszego wspólnego
maj¹tku, tj. op³atami czynszowymi,

remontami, rozliczeniami centralnego
ogrzewania i wody, a tak¿e przestrzeganiem naszych praw.
Na listach popieraj¹cych zwo³anie
walnego zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym, zebralimy ju¿ podpisy
ponad 300 osób z terenu naszego miasta, a ci¹gle przybywaj¹ nowi, sk³adaj¹ podpisy i wyra¿aj¹ akceptacjê dla
naszych dzia³añ. Po zsumowaniu
wszystkich podpisów z terenu £obza,
Wêgorzyna i Reska przeka¿emy Pañstwu tê informacjê.
Na dzieñ dzisiejszy wymagany statutem warunek dla zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cz³onków, czyli ¿¹danie co najmniej 20
% ogólnej liczby cz³onków ju¿ zosta³
spe³niony. Zgodnie z paragrafem 24
Statutu, takie zebranie w trybie nadzwyczajnym zwo³uje zarz¹d w ci¹gu 6
tygodni od dnia wniesienia ¿¹dania!
Prosimy zatem uzbroiæ siê w cierpliwoæ, krok po kroku, z rozwag¹
osi¹gniemy zamierzony cel! A przecie¿ wszyscy wiemy o co nam chodzi.
Teraz jest czas na analityczne opracowania problemów, które zamierzamy
postawiæ na porz¹dku obrad nadzwyczajnego zgromadzenia.
Zarz¹d Stowarzyszenia Obrony
Praw Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie

W Dobrej grali
w sieci
(DOBRA) W dniach 24 i 25 lutego
2005 r. w Centrum Aktywizacji Spo³ecznej w Dobrej odby³ siê sieciowy
Turniej Counter - Strike. By³ on jedn¹
z imprez zorganizowanych w czasie
ferii zimowych dla miejscowej m³odzie¿y szkolnej.
Turniej wygra³a dru¿yna w sk³a-

dzie: Adam Maziec, Micha³ Jab³oñski
i Mateusz Siegieñ. Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali nagrody, które
ufundowali: Przemys³aw Wójcik Logos Nowogard, Urz¹d Miejski w
Dobrej, Centrum Aktywizacji Spo³ecznej i P.P.T.H. Nova z Dobrej oraz
firma CSS z £odzi. (r)
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TPD zajmuje siê profilaktyk¹
(POWIAT) Burmistrz £obza poinformowa³, ¿e 22 lutego
zosta³ rozstrzygniêty
otwarty konkurs ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie realizacji zadañ profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdzia³ania narkomanii
na 2005 rok. W wyniku
konkursu na realizatora zadania wskazano
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Zachodniopomorski Oddzia³ Regional-

ny w Szczecinie. TPD udzielono dotacji w kwocie 10.000 z³. (r)

Rozk³ad jazdy poci¹gów
ze stacji £obez
Odjazdy
Bia³ogard: 5.17, 6.49p, 8.52pg, 9.47, 11.39p, 15.21, 15.66p, 16.52, 18.28p,
20.49pb, 14,25
Bia³ystok: 11.39p, 22.22pb
Bielsko Bia³a: 19.12pg
Gdynia: 6.49p, 11.39p, 15.56p, 18.28p, 22.22pb
Elbl¹g: 6.49p, 11.39p, 15.56p, 22.22pb
Ko³obrzeg: 8.52pg
Koszalin: 5.17, 6.49p, 9.47, 11.39p, 15.21, 15.56p, 16.52, 18.28p, 20.49e,
22.22pb,14.25
Olsztyn G³.: 6.49p, 11.30p, 15.56p, 22.22pb
Tczew: 6.49p, 11.39p, 15.56p, 22.22pb
Runowo Pom.: 4.16pa, 4.30c, 6.02, 7.36e, 10.08p, 13.35p, 17.10, 17.36p,
19.12pg, 19.50, 22.20p, 15.22
S³upsk: 6.49p, 11.39p, 15.56p, 18.28p, 22.22pb
Stargard Szcz.: 4.16pa, 4.30c, 6.02, 7.36e, 10.08p, 13.55p, 17.10, 17.36p,
19.12pg, 19.50, 22.20p, 15.22
Szczecin G³.: 4.16pa, 4.30c, 6.02, 7.36e, 10.08p, 13.25p, 17.36p, 19.12pg,
19.30, 22.20p
Przyjazdy
Bia³ogard: 4.15pa, 6.01, 7.35e, 10.07p, 13.34p, 17.10, 17.36p, 19.11pg,
19.50p, 22.19p
Bia³ystok: 4.15pa, 17.36p
Bielsko Bia³a: 8.51pg
Gdynia G³.: 4.15pa, 10.07p, 13.34p, 17.36p, 22.15p
Elbl¹g: 4.15pa, 13.34p, 17.36p, 22.19p
Ko³obrzeg: 19.11pg
Koszalin: 4.15pa, 6.01, 7.35e, 10.07p, 13.34p, 17.10, 17.36p, 19.50, 22.19p
Olsztyn G³.: 4.15pa, 13.34p, 17.36p, 22.19p
Tczew: 4.15pa, 13.34p, 17.36p, 22.19p
Runowo Pom.: 5.16, 6.48p, 8.51pg, 9.46, 11.36p, 15.20, 15.55p, 16.51,
18.27p, 20.45c, 22.16pb, 23.13h, 14.25
S³upsk: 4.15pa, 10.07p, 13.34p, 17.36p, 22.19
Stargard Szcz.: 5.16, 6.48p, 8.51pg, 9.46, 11.28, 15.20, 15.55p, 16.51, 18.27p,
20.49e, 22.16pb, 23.12h, 14.25
Szczecin G³.: 6.48p, 851pg, 9.46, 11.38p, 15.20, 15.55p, 16.51, 18.27p, 20.49e,
22.16pb, 23.12h
Legenda
p  pospieszny
a  kursuje w soboty i w poniedzia³ki oraz 24, 31.12, 29.03., 29.04.-01.05,
2, 11.11, oprócz 25.12, 01.01, 28.03., 31.10., 12.11.
b  kursuje w pi¹tki i niedziele oraz 23, 30.12, 28.03., 29.04.-02.05., 01, 10.11.,
oprócz 24, 31.12., 27.03., 30.10., 11.11.
c  kursuje od poniedzia³ku do soboty, oprócz 01.01., 28.03., 03.05., 12.11.
e  kursuje oprócz 25, 26.12., 01.01., 27.03., 01, 02.05., 11, 12.11.
g  kursuje 25.06.  04.09.
h  kursuje od poniedzia³ku  pi¹tku i w niedzielê oprócz 31.12., 27.03.,
02.05., 11.11.
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Ferie na Hali

(£OBEZ) Ju¿ po raz pi¹ty Urz¹d Miejski w £obzie oraz
Uczniowski Klub Sportowy Badmintona w Be³cznie
zorganizowali 24 lutego turniej o mistrzostwo gminy £obez
w badmintonie.
Po raz pierwszy turniej odby³ siê w nowej hali sportowo  widowiskowej.
Wszyscy uczestnicy mistrzostw byli zachwyceni sam¹ hal¹ oraz mo¿liwociami,
jakie daje nowy obiekt sportowy w £obzie do uprawiania badmintona.
30 zawodników z £obza, Be³czny, Klepnicy i Poradza rywalizowa³o w dwóch
kategoriach wiekowych - m³odzicy (dziewczêta i
ch³opcy
ze
szkó³
podstawowych) i open
(wszystkie pozosta³e
grupy wiekowe kobiet i mê¿czyzn).
Najm³odszym
uczestnikiem imprezy
by³ Pawe³ Kielan, uczeñ klasy II
Szko³y Podstawowej w Be³cznie,
a najstarszym
pan Henryk Szabunia
z £obza.
A oto wyniki
czwartkowej
imprezy badmintonowej:
w
m³odzikach
wród dziewcz¹t I miejsce zajê³a Dorota Sosnowska, drugie  Kinga Kreller, a trzecie  Krystyna Kielan.
W tej kategorii wród ch³opcy najlepszy okaza³ siê Patryk Berna, wyprzedzaj¹c Paw³a Afeltowicza i Dawida ¯ywulskiego.
W kategorii open wród kobiet najlepiej spisa³a siê Alicja Mrozek, drugie
miejsce zajê³a Dorota Krupa, a trzecie Ma³gorzata Majchrzak.
Wród mê¿czyzn triumfowa³ Piotr Kordyl, na drugim miejscu uplasowa³ siê
Stanis³aw Panasz, a na trzecim Jakub Belina.
Najlepszych zawodników mistrzostw nagrodzono pucharami i dyplomami,
natomiast wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali s³odkie upominki. Fundatorem
nagród by³ g³ówny organizator zawodów Urz¹d Miejski w £obzie.
G³ówny sêdzia zawodów Kazimierz Pawelec.

Ferie na sportowo
(£OBEZ) W ramach wspó³zawodnictwa sportowego, w pi¹tek
25 lutego, na Hali Widowiskowo  Sportowej spotka³y siê
dzieci i m³odzie¿ ze wietlic socjoterapeutycznych, wietlic
TPD oraz ³obescy harcerze.

Rozegrano trzy turnieje : halowej w pi³ce no¿nej, pi³ce siatkowej oraz turniej
siedmiu potów. Zawodnicy nie szczêdzili si³, a kibice i opiekunowie garde³.
Rywalizacja choæ na weso³o, by³a bardzo zaciêta.
Oto wyniki:
Halowa pi³ka no¿na
I miejsce  wietlice TPD
II miejsce  harcerze z SP 2
III miejsce  wietlica socjoterapeutyczna SP 2
IV miejsce  wietlica socjoterapeutyczna SP 1
Pi³ka siatkowa
I miejsce  harcerze z SP 2
II miejsce wietlice TPD
III miejsce  wietlica socjoterapeutyczna z SP 2
IV miejsce  wietlica socjoterapeutyczna z SP 1
Turniej 7 potów
I miejsce  harcerze z SP 2
II miejsce  wietlica socjoterapeutyczna z SP 2
III miejsce  wietlica socjoterapeutyczna z SP 1
IV miejsce  wietlice TPD
Po zakoñczeniu turnieju, burmistrz Marek Romejko wrêczy³ uczestnikom
puchary i podkreli³, ¿e najwa¿niejsza w tych zawodach by³a dobra zabawa i
piêkna rywalizacja. -Tak naprawdê to wygralicie wszyscy  powiedzia³. Wszyscy mali i wiêksi sportowcy zostali tak¿e obdarowani s³odyczami  zapewne aby
mogli zregenerowaæ nadw¹tlone turniejem si³y.
SM

W hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie 21.02.2005 r., w ramach
akcji Ferie 2005 , odby³y siê rozgrywki dla dzieci ze wietlic wiejskich.
Udzia³ wziê³o 243 dzieci.
Wyniki:
- w turnieju 7 POTÓW
I.
Suliszewice
II.
Wysiedle
III.
Zagórzyce
IV.
Dalno
V.
Karwowo
VI.
Unimie + Dobieszewo
VII.
£ob¿any
VII
Zajezierze
VIII.
Grabowo
IX.
Worowo
IX .
Prusinowo
IX .
Poradz
IX .
Be³czna
- w turnieju Pi³ki No¿nej Halowej
I.
Wysiedle
II.
Suliszewice
III.
Worowo
- w turnieju pi³ki siatkowej
I.
Zajezierze
II.
Dalno
III.
Suliszewice
Na zakoñczenie turnieju dla uczestników przygotowano s³odki poczêstunek.
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£obescy Oldboje ci¹gle mocni
W £obzie 26.02.2005 r. odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej 5 Oldbojów. Udzia³
w nim wziê³y dru¿yny z Trzebiatowa, Nowogardu, widwina, Wêgorzyna,
Ko³obrzegu, Krosina, Pyrzyc oraz dwie ekipy z £obza. Wci¹¿ niepokonani
pozostaj¹ ³obescy oldboje, którzy wygrali puchar po zaciêtym meczu z Pametem
widwin.
Wyniki:
1. Trzebiatów  Krosino
2:1
2. £obez I  Nowogard
3:0
3. £obez II  Ko³obrzeg
2:0
4. Krosino  Pyrzyce
5:0
5. Nowogard  Wêgorzyno
4:0
6. Ko³obrzeg  widwin
0:2
7. Trzebiatów  Pyrzyce
1:0
8. Wêgorzyno  £obez
1:4
9. £obez II  widwin
0:2
10. A-1  B-2 Trzebiatów  Nowogard
2:1
11. B-1  A-2 £obez I  Krosino
1:0
12. C-3  A-3 Ko³obrzeg  Pyrzyce
4:0
13. B-2  C-1 Nowogard  widwin
1:4
14. A-2  C-2 Krosino  £obez II
0:1
15. B-3  C-3 Wêgorzyno  Ko³obrzeg
1:4
16. A-1  C-1 Trzebiatów  widwin
0:1
17. C-2  B-1 £obez II  £obez I
0:2
18. B-3  A-3 Wêgorzyno  Pyrzyce
3:2
Mecz o 5 miejsce  Nowogard  Krosino
1:0
Mecz o 3 miejsce  Trzebiatów  £obez II
3:1
Fina³  widwin  £obez
1:2
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Mariusz Poniewiera (Oldboje
£obez), a za najlepszego bramkarza turnieju uznano Wies³awa
Orzuchowskiego z Pametu widwin.
Sk³ady dru¿yn:
Oldboje £obez I: Andrzej Jurzysta, Tadeusz Sikora, Mariusz Poniewiera,
Mariusz W³odarz, Miros³aw Urbañski, Zdzis³aw Urbañski, Józef Andrzejewski,
Henryk Grygiel, Arkadiusz Kogut.
Oldboje £obez II: W³adys³aw Sarnowski, Arkadiusz Druch, Dariusz Rosa,
Wies³aw Kwaniak, Janusz Skrobiñski, Maciej Belina.
Pamet widwin: Jacek Hryñczuk, Janusz i Adam Paproccy, Leszek Kuzio,
Zbigniew Kosiñski, Mieczys³aw Piotrowski, Wies³aw Orzuchowski.
Sparta Wêgorzyno: Marek Michalczyszyn, Miros³aw Szymkowski, Jerzy
¯urawik, Marek Paszkowski, Jerzy Paraszczak, Jaros³aw Kowalczyk, Norbert
Blacharski.
Oldboje Nowogard: Krzysztof Sasin, Janusz Raczyñski, Zbigniew Kwiatkowski, Karol Sosnowski, Roman Olkowski.
Rega Trzebiatów: Andrzej Mazur, Andrzej Piwowarczyk, Jan Wojtalik, Edward
Tasmiñski, Ryszard Poczekaj³o, Anatol Zakrzewski, Zbigniew Kupczyk.
KAR

Du¿o niegu i gry

wiatowid £obez  Sarmata Dobra 0:5 (0:1)

WIATOWID: G. Hnat, A. Brodowicz, K. Obolewicz, M. Rybczyñski, B. Tober, D.
Anulicz, P. Kulczyñski, K. Kacprzak, A. Sadowski, K. Zych, A. Samal, A. Jab³oñski, G.
Urbañski, A. Andrusieczko, R. Sagan, M. Kutynia, N. Kamierczak, A. Jendrysiak, K. Rejmer, K. £ojek, M. £añ. Trener Janusz Skrobiñski.
SARMATA: M. Smoliñski, K. Sad³owski, A. Mioduszewski, W. Dorsz, J. Jaszczuk,
K. Kieruzel, E. Kamiñski, D. Sad³owski, K. Pacelt, D. Chodziñski, M. Ko³a, K. Szkup, K.
Basiñski, M. Bonkowski, P. Graczykowski. Trener Tomasz Surma.
Bramki dla Sarmaty: Padziñski 35 min., Kieruzel 55, Szkup 60 i 75 oraz Mioduszewski w 90 min. Sêdziowa³ Zdzis³aw Urbañski.
Silne opady niegu parali¿uj¹ pi³karskie przygotowania do rundy wiosennej
na odkrytych boiskach. Tak by³o tydzieñ
temu i tak by³o w miniony weekend. Na
boisku w £obzie  wiêtoborcu nie pomog³o odnie¿anie. nieg pada³, ale pi³karze
nie pofolgowali sobie i rozegrali zaplanowany mecz sparingowy. Do £obza zawita³a Sarmata, do niedawna prowadzona
przez trenera Janusza Skrobiñskiego.
Dzisiaj stan¹³ po przeciwnej stronie i...
ch³opcy z Dobrej nie zawiedli swojego

niedawnego trenera, strzelaj¹c jego nowemu zespo³owi piêæ bramek.
Pierwsza po³owa nie zapowiada³a
wysokiej pora¿ki. Mecz by³ zaciêty, a twarda walka w rodku pola sprawi³a, ¿e ogl¹dalimy ciekawe widowisko. W 29 min. meczu,pob³êdzieSmoliñskiego,idealnejsytuacji do strzelenia gola nie wykorzysta³ Jab³oñski.Kilkaminutpóniejsytuacjisamna
sam z m³odziutkim Hnatem nie wykorzystujenapastnikSarmatyM.Ko³a.W35min.
wynik do szatni ustala Padziñski. Sarma-

Finalici: Oldboje £obez - Pamet widwin

Wêgorzyno i Nowogard
ta ma zaliczkê, wiatowid do odrobienia.
Odegranie siê dowiadczonemu zespo³owi Sarmaty okazuje siê ponad si³y
odm³odzonej dru¿yny wiatowida. Tym
bardziej, ¿e Sarmata nie zamierza³a marzn¹æ na boisku. Przejê³a inicjatywê narzucaj¹c styl i tempo gry. W 55 min. bramkê
strzela Kieruzel. Nastêpny kwadrans nale¿y do Szkupa. Ten ch³opiec mo¿e byæ
odkryciem wiosennego sezonu. Niespe³na 16-letni pi³karz ma du¿y talent i w³aciwe szkolenie oraz m¹dre doradztwo
mo¿e otworzyæ mu drogê do pi³karskiej
kariery. W ci¹gu piêtnastu minut strzela
dwie bramki. wiatowid nie mo¿e wyregulowaæ celownika; do pustej bramki
dobrzan nie trafia Jendrysiak, a sytuacji
sam na sam nie wykorzystuje Kamierczak. Wynik meczu na 0:5, w ostatniej
minucie ustala Mioduszewski.
Jednak pomimo pora¿ki wiatowid
pokaza³ siê z lepszej strony, ni¿ w dotychczasowych meczach kontrolnych.
Trenerowi Skrobiñskiemu przysz³o po
raz drugi budowaæ zespó³ od podstaw.
Postawi³ na juniorów, których dziewiêciu
zagra³o w podstawowym sk³adzie, a dal-

szych piêciu w drugiej po³owie. Czy z
kilkoma dowiadczonymi zawodnikami i
t¹ m³odzie¿¹ zd¹¿y siê przygotowaæ
przed czekaj¹c¹, trudn¹ dla wiatowida
rund¹? Zobaczymy po pierwszych grach.
Po meczu powiedzieli; trener Janusz
Skrobiñski  Sarmata to bardzo solidny zespó³. Serce mia³em rozdarte i nie powiem,
¿ebym nie by³ dumny z zespo³u z Dobrej,
wszak to byli do niedawna moi ch³opcy, z
którymi pracowa³em prawie dwa lata. Zespó³ z £obza jest bardzo m³ody i ma³o dowiadczony, a dowiadczenie to najwiêkszy atut w takich warunkach. Jednak jestem przekonany, ¿e moi ch³opcy bêd¹
grali i wygrywali. Na wszystko przychodzi czas. Teraz ciê¿ka praca i lanie, ale dowiadczeñ coraz wiêcej i o to chodzi. Ostatni sparing przed pass¹ 24 nie przegranych
meczów w lidze Sarmata przegra³a z Prusinowem z B-klasy 5:0, dlatego wyniki
sparingów mówi¹ du¿o dla mnie, ale w kontekcie meczów ligowych nie znacz¹ nic.
Zaleg³e mecze Sarmaty z Mrze¿ynem i
wiatowidazPomorzaninemNowogard,któremia³yzostaærozegraneprzedrund¹wiosenn¹,zosta³yprze³o¿onenadzieñ3maja. Dzieju
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W sobotê wielki turniej szachowy
(POWIAT) Zapraszamy bardzo serdecznie mi³oników
szachów 5 marca o godz. 8.30 do hali widowiskowo
- sportowej w Lobzie.
Osoba, która nawet sporadycznie
gra w ta piekna gre rozwija w sobie
wiele cech potrzebnych w zyciu. Dlatego zachecamy do wziecia czynnego
udzialu w zawodach bez wzgledu na
wlasne umiejetnosci. Juz po pierwszej
partii przekonacie sie, ze nie wygrana
za wszelka cene decyduje o przyjemnosci grania w szachy. Jezeli Twoje
umiejetnosci odbiegaja znacznie od
najlepszych, to ¿aden szachista nie da
Tobie odczuæ swojej wy¿szoci. Obserwuj¹c zawodników jako uczestnik
lub kibic zauwa¿ysz niewidzialn¹ niæ
sympatii, jaka bêdzie rozwijaæ siê
wród uczestników bez wzglêdu na
wiek i umiejêtnoci.
Na I £obeski Memoria³ im. Gabriela Bieñkowskiego przyjad¹ zawodnicy z ró¿nych orodków szachowych
województwa zachodniopomorskiego. Regulaminy wys³alimy do
wszystkich szkó³ powiatu ³obeskiego. Dziêki sponsorom, wród których
s¹ samorz¹dy lokalne, bêdziemy w
stanie nagrodziæ bardzo wielu uczestników. Zawodnicy bêd¹ klasyfikowani w 5 kategoriach wiekowych oraz
najlepsze panie.
Najm³odsi to uczniowie klas I-III
szkó³ podstawowych. W tej grupie

oprócz najlepszych z ca³ego województwa, niektóre samorz¹dy nagrodz¹ swoich przedstawicieli. Podobnie
bêdzie w kategorii klas IV-VI. Oprócz
nich bêdzie osobno klasyfikowana
m³odzie¿ gimnazjalna i licealna. Seniorzy oraz chêtne osoby m³odsze wystartuj¹ w kategorii open. Walczyæ
bêd¹ o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dla
najlepszego zawodnika. Czo³owi szachici z tej kategorii otrzymaj¹ znacz¹ce nagrody finansowe ufundowane
przez Pana Grzegorza Bieñkowskiego,
syna Gabriela.
Najwiêcej nagród rzeczowych
oraz pucharów przeznaczamy dla najm³odszych szachistów. Na przyk³ad
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
£obzie oraz burmistrz £obza nagrodz¹ najlepszego zawodnika z gminy
£obez, najlepszego gimnazjalistê,
uczniów w kategorii szkó³ podstawowych oraz najlepsze dziewczêta w
tych grupach wiekowych.
Wp³ywaj¹ do nas ró¿ne propozycje sponsorowania tych piêknych zawodów.
O ludziach, którzy pomagaj¹
nam przy organizacji I £obeskiego
Memoria³u im. Gabriela Bieñkow-

skiego jeszcze nie raz napiszemy.
W statucie Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat £obeski jest wiele
celów, których realizacja wp³ywa na
poprawê poczucia bezpieczeñstwa
wród mieszkañców naszego powiatu. Dzia³ania prewencyjne, nie tylko
naszego Stowarzyszenia, s¹ lepsze ni¿
zwalczanie z³ych nawyków. Dlatego
cieszy nas bardzo poparcie jakiego
udziela nam policja oraz szko³y i samo-

I £OBESKI MEMORIA£ SZACHOWY
im. GABRIELA BIENKOWSKIEGO
o PUCHAR KOMENDANTA POLICJI
w SZCZECINIE
TERMIN - 5 MARCA (SOBOTA) 2005 R.
MIEJSCE - HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
W LOBZIE UL. ORZESZKOWEJ 7
UCZESTNICY - KA¯DY AMATOR GRY W SZACHY
KATEGORIE  KL. I-III, KL. IV-VI, GIMNAZJA
- KATEGORIA OPEN
PRZEBIEG ZAWODÓW:
8.30
- 9.00 - ZAPISY UCZESTNIKÓW
9.00 - 0.30 - UROCZYSTE OTWARCIE
9.30 ok. 15.00 9 RUND SZACHOW
ok. 15.20
- uroczyste zakoñczenie, wrêczenie pucharów, nagród,
dyplomów przez fundatorów i organizatorów
organizatorzy:
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski
Klub Gambit
przy Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie
Klub Szach-mat przy Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie

Dobry klimat w Dobrej
To by³y prawdziwe sportowe ferie
(DOBRA) Dru¿yna siatkarek z doberskiego gimnazjum, jako
jedna z nielicznych w powiecie, mia³a szczêcie pojechaæ
na prawdziwy obóz sportowy. To dziêki staraniom
nauczyciela wychowania fizycznego pana Arkadiusza
Siwiñskiego z £obza, który w Dobrej odnalaz³ dobry klimat
do pracy z m³odzie¿¹.
Krótka, bo zaledwie pó³roczna
przygoda pana Arkadiusza Siwiñskiego z doberskim sportem dobrze
wró¿y tutejszej m³odzie¿y. Ten pracuj¹cy zaledwie kilka miesiêcy w gimnazjum nauczyciel wychowania fizycznego potrafi³ skompletowaæ dru¿ynê
siatkarsk¹, odbyæ z ni¹ wiele wyjazdów na zawody, ci¹gn¹æ na pokazy
mistrza aikido, zostaæ wybranym na
prezesa nowo powsta³ego UKS-u
oraz zorganizowaæ wyjazd na obóz
sportowy.
Pan Siwiñski jest w sporcie fachowcem (studia i piêæ dyplomów
instruktorskich), i a¿ trudno uwierzyæ,
¿e nie znalaz³ zatrudnienia w rodzimym
miecie. Znalaz³ je w Dobrej, w gimnazjum, gdzie trafi³ na sprzyjaj¹cy klimat
dla takich zapaleñców jak on. Pó³ roku
pracy i jest ju¿ zal¹¿ek dziewczêcego

zespo³u siatkarskiego. Objedzi³ z nim
wiele imprez gminnych i powiatowych. W padzierniku ubieg³ego roku
sprowadzi³ do Dobrej kolegê ze studiów, wicemistrza kraju w aikido, który
przybli¿y³ dzieciakom tê dyscyplinê.
Póniej pojawi³a siê potrzeba wyjcia
z zespo³em na szersze forum, wiêc
doprowadzi³ do powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego. UKS Gimnazjum Dobra powsta³ dwa tygodnie
temu. Trzydziestu rodziców i nauczycieli obecnych na spotkaniu zaufa³o
nauczycielowi z £obza powierzaj¹c
mu funkcjê prezesa klubu. Zaufa³o mu
nie tylko dlatego, ¿e potrafi³ scementowaæ zespó³ m³odych siatkarek, ale
tak¿e zachêci³ do pracy innych, poruszy³ rodowisko. Zapewne niejeden
UKS w powiecie marzy o takiej frekwencji na swoich spotkaniach. Ro-

rz¹dy lokalne. Wyrazem tego jest decyzja Pana nadinspektora Andrzeja
Gorgiela, który obj¹³ honorowy patronat nad naszymi zawodami.
Przy tak wielkiej pomocy wielu ludzi dobrej woli masowe zawody szachowe w £obzie stan¹ siê coroczn¹,
ciekaw¹ imprez¹ w okresie rocznic
walk o to miasto w 1945 roku.
W imieniu organizatorów
Henryk Musia³.

Trener Arkadiusz Siwiñski
dzice wspó³tworz¹ zarz¹d klubu; zastêpc¹ Siwiñskiego zosta³ Cezary
Kie³ek, sekretarzem Ma³gorzata Niedwied, skarbnikiem dyrektor szko³y
Krzysztof Motyliñski i cz³onkiem
Tomasz Krzy¿anowski.
Przed feriami Siwiñski rzuci³ has³o,
by zorganizowaæ obóz sportowy. Zebra³ rodziców, przedstawi³ plan i podjêto dzia³ania. Burmistrz Barbara Wilczek znalaz³a tanie miejsce na pobyt w
Trzêsaczu nad morzem. Zapewni³a
przewóz. Dyrektor Motyliñski przekaza³ drobn¹ sumê zebran¹ za wpisowe
podczas odbytych imprez sportowych. Na pobyt z³o¿yli siê rodzice, bo
przecie¿ to ich dzieci mia³y prze¿yæ tê

przygodê. I prze¿y³y. Dziesiêæ gimnazjalistek, tworz¹cych zgrany siatkarski kolektyw, pojecha³o na obóz sportowy; Dominika Krzy¿anowska,
Aleksandra Niedwied, Agata
Szczubia³, Magda Laska, Justyna
Kwieciñska, Aleksandra Storta, Natalia Kopacz, Beata Zachcia³, Paulina
£amek i Lucyna £obodziñska.
Dziewczêta nie nudzi³y siê. Nie
mia³y na to czasu. Treningi na pla¿y, w
hali sportowej w Pobierowie, p³ywanie w basenie, wieczorem zajêcia z taktyki, oparte na materia³ach filmowych
z meczów odtwarzanych na wideo. Do
tego 1,5 godziny nauki jêzyka angielskiego.
- Dziewczyny napracowa³y siê
solidnie, ale to scementowa³o zespó³.
Teraz to zgrana grupa, gotowa stan¹æ
do sportowej walki na ka¿de zawo³anie.  ocenia trener efekty pobytu w
Trzêsaczu. W ostatnim dniu dziewczêta pokona³y w sparingu przebywaj¹c¹ tu na obozie sportowym ekipê z
Podkarpacia 3:2.
- To du¿a satysfakcja, jak nauczyciel rozbudzi w dziecku chêæ do
pracy, jak mu cokolwiek zaszczepi,
czy to sport, czy cokolwiek innego.
By to robiæ, by kszta³ciæ dzieci, potrzebny jest dobry klimat, wspó³praca z ludmi, którzy pomagaj¹, a nie
tylko odpychaj¹ od siebie wszelkie
sprawy, by siê zbytnio nie przemêczaæ. Tu taki klimat do pracy znalaz³em.  dodaje Siwiñski.
KAR
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107 TYSIÊCY D£UGU
W SPADKU

(Drawsko Pom.) W sprawê rodzeñstwa Sebastiana
i Karoliny Markiewiczów zaanga¿owa³y siê media,
aby im pomóc w trudnej dla nich sytuacji ¿yciowej.
Mieszkaj¹ w Drawsku Pom. przy
ul. £¹kowej 18. Sebastian jest studentem i ma 24 lata. Mieszka na stancji w Szczecinie. Karolina uczy siê w
LO w Ko³obrzegu i ma lat 17. Opiekuj¹
siê nimi dziadkowie ze strony matki,
którzy mieszkaj¹ na s¹siedniej ul.
Spokojnej. Ojciec ich zmar³ kilkanacie lat temu. Maj¹ po nim oboje 500
z³ renty. Matka jest poza granicami
Polski. Ich udzia³y w domu wynosz¹
po 1\4 jego wartoci. Pozosta³a czêæ,
1\2, nale¿y do matki.
W dniu 22 lutego, we wtorek,
spotkalimy siê z Sebastianem i
Karolin¹ w ich domu, aby porozmawiaæ z nimi o nag³onionej przez
media sprawie.
TPD:- Kiedy dowiedzia³ siê
pan, ¿e wraz z siostr¹ otrzymalicie
w spadku 107 tys. d³ugu?
Sebastian Markiewicz: - Dowiedzia³em siê od komornika s¹dowego, który przyszed³ do domu na
£¹kowej w czerwcu 2003r. Powiedzia³ on, ¿e na mocy tytu³u wykonawczego S¹du Rejonowego w
Szczecinie wraz z siostr¹ z tytu³u
odziedziczonego spadku winni jestemy firmie Drobimex ze Szczecina 107 tys.z³.
TPD:- Jak pan zareagowa³ na t¹
wiadomoæ?
SM:- By³em zaszokowany. Nie
wiedzia³em o co chodzi. Nigdy w
¿yciu nie by³em winien nikomu nawet z³otówki. Wiadomoæ wytr¹ci³a mnie z równowagi psychicznej.
W tym czasie przygotowywa³em
siê do egzaminów semestralnych
na Uniwersytecie Szczeciñskim.
TPD:- Czy komornik podj¹³ ju¿
jakie kroki egzekucyjne?
SM:- Dosz³o do czterokrotnej
egzekucji z mojej czêci renty, to
jest z 250 z³ komornik ka¿dorazowo
zaj¹³ mi po 70 z³, ³¹cznie 280z³. W
tym czasie uda³o mi siê doprowadziæ do przejêcia mojej czêci renty
przez siostrê, która dziêki temu, ¿e
nie jest pe³noletnia uniknê³a egzekucji. W dalszym toku postêpowa-

DOM MARKIEWICZÓW

nia komornik zaj¹ 1\4 domu, która
jest moj¹ w³asnoci¹.
TPD:- Kim by³ dla pana spadkodawca?
SM:- Spadkodawc¹ jest nie¿yj¹cy od 1999r Janusz Kargul, mój
wujeczny dziadek, czyli rodzony
brat mojej babki ze strony ojca,
którego nigdy nie pozna³em. Prowadzi³ on interesy z firm¹ Drobimex. Dziesiêæ lat temu s¹d zobowi¹za³ go do oddania tej firmie
ponad 24 tys.z³; kwoty tej nie odda³. Z powodu tarapatów finansowych pope³ni³ samobójstwo.
Kwota ta wraz z odsetkami uros³a
do 107 tys.z³. O sprawach tych nie
mia³em pojêcia ja ani ojciec. Natomiast radca prawny firmy stwierdzi³ przed s¹dem, ¿e o nich wiedzielimy. A to oznacza, ¿e wprowadzi³
s¹d w b³¹d. Ojciec mój zmar³ przed
zawarciem umowy przez Janusza
Kargula, który mieszka³ na wsi
ko³o Miêdzyrzecza.
TPD:- Jakie s¹dy by³y dotychczas zaanga¿owane w sprawê?
SM:- Postêpowanie spadkowe
przeprowadzi³ S¹d Rejonowy w
Miêdzyrzeczu. Na sprawie nie by³em, poniewa¿ o niej nie wiedzia³em. Spadkobierców by³o piêciu,
wród nich ja z siostr¹. Ci, którzy
wiedzieli o d³ugach spadkodawcy
zrzekli siê spadku. Jeden z nich,
rodzona siostra mego ojca zamieszka³a w Szczecinie, z³o¿y³a
owiadczenie o przyjêciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza w
S¹dzie Rejonowym w Szczecinie.
Owiadczenie to rozci¹ga siê na
wszystkich pozosta³ych spadkobierców, w tym równie¿ na mnie i
moj¹ siostrê. Zgodnie z prawem
oznacza to, ¿e jeli osoba zmar³a
pozostawi³a maj¹tek i d³ugi, to
sp³aca je tylko do wysokoci maj¹tku. Janusz Kargul nie pozostawi³ ¿adnego maj¹tku, który móg³by
byæ przejêty za d³ugi przez firmê
Drobimex, lecz tylko sam d³ug. Z
tego wynika, ¿e nic nie jestemy
winni tej firmie. Tytu³ egzekucyjny
zaskar¿ylimy do Sadu Rejonowego w Drawsku Pom., który wstrzyma³ jego wykonanie 10 sierpnia
2004r. Nie zgodzi³ siê z tym prawnik
reprezentuj¹cy Drobimex i zaskar¿y³ go do S¹du Okrêgowego w Koszalinie. S¹d ten oddali³ moje powództwo przeciw egzekucyjne,
utrzymuj¹c tym samym egzekucjê.
Mia³o to miejsce 27 stycznia br.
Krzysztof
Walczak
Mój
adwokat,
z Ko³obrzegu na
sprawie
nie stawi³ siêlistonosz
nie powiada- walentynkowy
miaj¹c mnie o tym. S¹d natomiast

zas¹dzi³ na rzecz
pe³nomocnika
Drobimexu 3.300
z³, które mam zap³aciæ za prowadzenie przez niego sprawy. Aktualnie rozwa¿am
mo¿liwoæ podjêcia dalszych kroków w celu odwo³ania siê od ostatniego wyroku.
SEBASTIAN
TPD:Kto
MARKIEWICZ
panu pomóg³ w
tej sprawie?
SM:- Bardzo
jestem wdziêczny panu Krzysztopotencjalnym spadkobiercom, ¿e
fowi Orszagh z zespo³u pomocy
od dnia otrzymania informacji o
ofiarom przestêpstw. Podj¹³ siê on
spadku, maj¹ 6 miesiêcy na to, by
broniæ nas przed egzekucj¹ d³ugu
zdecydowaæ siê, czy go przyjmuj¹
odziedziczonego w spadku. To on
czy odrzucaj¹. W tym czasie popowiadomi³ media, które nag³oniwinni oni sprawdziæ, czy po zmar³y nasz¹ sprawê w ca³ym kraju.
³ym pozosta³ jaki maj¹tek. Jeli o
TPD:- Jak¹ rolê w pañskiej
zmar³ym niewiele wiadomo, to nasprawie odegra³y media?
le¿y przyj¹æ maj¹tek z dobrodziejSM:- Bardzo nam pomog³y i nadal pomagaj¹. Jestem bardzo
stwem inwentarza. Oznacza to, ¿e
wdziêczny redaktorowi Piotrowi
jeli osoba zmar³a pozostawi³a
Lichocie ze szczeciñskiego oddziamaj¹tek i d³ugi, to bêdziemy sp³a³u radia RMF fm, który 17 lutego
caæ je tylko do wysokoci tego
nadawa³ z ulicy £¹kowej audycje w
maj¹tku. W przedstawionej spranaszej sprawie, dziêkuje te¿ Wojtwie zarówno S¹d Rejonowy w Miêkowi To³y¿owi, dziennikarzowi z
dzyrzeczu jak i w Szczecinie uznaSUPER expressu, za publikacje z
³y, ¿e dziedziczenie spadku nast¹17,18 i 21 lutego br. To od Piotra
pi³o w sposób prosty. A wiêc nie
Lichoty dopiero dowiedzia³em siê o
uwzglêdni³y one przyjêcia spadku
tym, ¿e firma Drobimex, w wyniku
z dobrodziejstwem inwentarza. Sêakcji mediów, zrezygnowa³a z dodzia z Miêdzyrzecza przyzna³ siê
chodzenia zwrotu d³ugu.
do pope³nienia tego b³êdu. (jw,mh)
TPD:- Dziêkujemy za rozmowê.
Foto: Micha³ Hnat
Zwracamy uwagê wszystkim

KAROLINA MARKIEWICZ
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ROZBÓJ WOJSKOWY
(£OBEZ) 20 lutego, ok. godz. 4.50
w £obzie, na ul. Pl. Spó³dzielców,
Dominik D. (zam. widwin), po
uprzednim przewróceniu na chodnik
Dominika O. (zam. £., pow. ³obeski),
zabra³ mu dowód osobisty i ksi¹¿eczkê wojskow¹.
ZAWALI£ DACH
(DOBIESZEWO) W okresie od
dnia 17 lutego, do godz. 8.00 dnia 21
lutego, w Dobieszewie, Mariusz J. lat
28 (zam. P., gm. Wêgorzyno), po
uprzednim demonta¿u konstrukcji
dachowej, dokona³ kradzie¿y metalowych elementów konstrukcji dachu
oraz ¿eliwnych s³upów podtrzymuj¹cych w/w konstrukcjê o ³¹cznej wartoci 800 z³otych. W wyniku dzia³ania
sprawcy zawaleniu uleg³ strop budynku gospodarczego straty oko³o
10.000 z³otych na szkodê Spó³ki MADAGIER w Dobieszewie. Sprawca
zosta³ zatrzymany przez policjê.
KUPA Z£EGO NA JEDNEGO
(£OBEZ) 20 lutego, ok. godz. 4.35
w £obzie, na ul. Szkolnej, Krzysztof S.
(zam. £., pow. ³obeski) zosta³ pobity
przez grupê siedmiu nieustalonych
m³odych mê¿czyzn, w wyniku czego
dozna³ otaræ naskórka na twarzy i lewej d³oni.
GROBA KARALNA
(£OBEZ) 20 lutego, o godz. 23.00
w £obzie, przy ul. G³owackiego, Wies³aw G. (zam. £., pow. ³obeski) wypowiada³ s³owne groby uszkodzenia
cia³a i pobicia wobec Sebastiana J.
(zam. £., pow. ³obeski).
ZWiK BEZ POWIETRZA
(DOBRA) W okresie od 10 lutego,
godz. 9.05, do dnia 17 lutego, godz.
10.00, w miejscowoci Krzemienna,
gm. Dobra, nieustalony sprawca po
uprzednim zerwaniu k³ódki przy
drzwiach wejciowych dokona³ w³amania do budynku hydroforni, sk¹d
zabra³ w celu przyw³aszczenia sprê¿arkê przenon¹ o wartoci 500 z³otych
na szkodê Zak³adu Wodoci¹gów i
Kanalizacji w Dobrej.
OGRODOWA SZARAÑCZA
(£OBEZ) W dniu 22 lutego, oko³o
godz. 19. 30, na terenie dzia³ki warzywnej w £obzie przy ul Nowe Osiedle,
Jacek K. lat 24 (zam. widwin), Maciej
T. lat 21 (zam. £., gm. £obez), Katarzyna T. lat 21 (zam. £., gm. £obez), po
uprzednim wywa¿eniu zamka patentowego drzwi wejciowych pomieszczenia gospodarczego, weszli do jego
wnêtrza, sk¹d zabrali w celu przyw³aszczenia pi³kê do ciêcia drewna
przymocowan¹ do kija. Ogólna wartoæ strat wynios³a 40 z³ na szkodê
Tadeusza A. (zam. £., pow. ³obeski).

POLICJA 997

BÊDZIE SIÊ ENERGETYZOWA£ JAK SPRZEDA Z£OM
(RESKO) W dniu 22 lutego, w
godz. od 1.00 do 2:00 w wiêciechowie, nieznany sprawca, po uprzednim
wyciêciu z napowietrznej linii energetycznej, zabra³ w celu przyw³aszczenia
6800 m linki aluminiowej. Straty w
kwocie powy¿ej 250 z³ na szkodê Grupy Energetycznej ENEA Szczecin.
ODJECHA£ AVI¥ (NETK¥)
(£OBEZ) W okresie od grudnia
2004 roku do dnia 23 lutego2005 roku
do godz. 15.00, w £obzie przy ul. Magazynowej, Eugeniusz M. (zam.
Stargard Szcz.) dokona³ przyw³aszczania sam. dostawczego marki
AVIA, materia³ów budowlanych i
wyposa¿enia biura o ³¹cznej wartoci 63 700 z³otych na szkodê Bogdana K. (zam. Niemodlin).
M£ODZIE¯
SIÊ WYSZUMIA£A
(RESKO) W dniu 22.02.2005 roku
i w dniu 23.02.2005 roku oko³o godz.
20.45 w £osonicy z budynku by³ej
gorzelni, Grzegorz K. lat 23 (zam. Nowogard), Mariusz P. lat 17 (zam. £.,
gm. Resko) i £ukasz K. lat 18 (zam. £.,
gm. Resko) dokonali kradzie¿y 3
sztuk silników elektrycznych, 7 szt.
rur miedzianych oraz innych metalowych elementów o wartoci ok. 2000
z³otych, dzia³aj¹c na szkodê Agencji
Nieruchomoci Rolnej, Oddzia³ £obez. Sprawcy zostali osadzeni w
PdOZ w KPP £obez.
POCI¥GAJ¥CA GRA
(£OBEZ) W okresie 27.03.2003 r. 7.04.2003 r. w £obzie, na ul Obr. Stalingradu, Marcin K. lat 21 (zam. £., gm.
£obez), dokona³ przyw³aszczenia
konsoli gry play station wraz z dwoma
padami i przewodami o wartoci 300
z³otych, czym dzia³a³ na szkodê Marka
O. (zam. £., pow. ³obeski).
CH£OP JAK D¥B
(ZAGÓRZYCE) 22 lutego, w
godz. 17.00 - 18.00, w Zagórzycach
koloni, Daniel G., lat 16, po wyciêciu
dokona³ kradzie¿y dwóch dêbów, o
ogólnej wartoci 250 z³otych, rosn¹cych na polu dzier¿awionym przez
Józefa A. (zam. Z., pow. ³obeski) od
Agencji Rynku Rolnego w £obzie.
WALUTA ZNIKNÊ£A
(ZAGÓRZYCE) W okresie od
15 lutego, godz. 15.00, do 24 lutego,
godz. 10.00, w Zagórzycach nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 6.000 z³, 130
USD oraz 100 rubli, a tak¿e dwóch
ksi¹¿eczek oszczêdnociowych z
oszczêdnociami w kwocie oko³o
5.000 z³, na szkodê Tadeusza N.
(zam. Z., gm. £obez).

NAPROMILOWANI
(£OBEZ) 25 lutego, o godz. 21.55.
w £obzie na ul. Kociuszki, Damian M.
lat 19 (zam. £., gm. £obez), kierowa³
rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, odpowiadaj¹cemu (0,91 promila)
alkoholu w wydychanym powietrzu.
(£OBEZ) 25 lutego, o godz. 23.20,
w £obzie na ul. Bocznej, Szczepan K.
lat 46 (zam. D., gm. £obez), kierowa³
rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci
(1,96 promila).
(RESKO) 25 lutego, o godz. 19.10.
w Resku, na ul. Jednoci Narodowej,
Bogus³aw P. (zam. £., gm. Resko), kierowa³ samochodem marki Polonez,
bêd¹c w stanie nietrzewoci, odpowiadaj¹cemu 1,86 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(RESKO) 25 lutego, o godz.19.50
w Resku, na ul. Jednoci Narodowej,
Waldemar S. (zam. L., gm. Resko), kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci (1,80 promila).
UKRAD£ RADYJKO
(DOBRA) 25 lutego, o godz. 14.30
w miejscowoci W., gm. Dobra, Kamil
K. (zam. W., gm. Dobra), dokona³ kradzie¿y radiomagnetofonu Philips o
wartoci 50 z³ na szkodê Stanis³awa M.
(zam. W., pow. ³obeski).
OD CIANY DO CIANY
(£OBEZ) 26 lutego, o godz. 13.00
w £obzie, przy ul. Siewnej, kieruj¹cy
samochodem osobowym marki
BMW, Remigiusz R. (zam. Szczecin)
nie dostosowa³ prêdkoci jazdy do
panuj¹cych warunków drogowych,
wpad³ w polizg, zjecha³ na lewe pobocze uderzaj¹c w drzewo, od którego
siê odbi³, a nastêpnie zjecha³ na prawe
pobocze jezdni i uderzy³ w s³up betonowy energetyczny, uszkadzaj¹c go.
ALECOFKI
(£OBEZ) 25 lutego, w £obzie
przy ul. Chopina kieruj¹ca samochodem Nissan Primera Beata S.
(zam. B., gm. Wêgorzyno) nie zachowa³a nale¿ytej ostro¿noci jazdy i w
trakcie wykonywania manewru cofania uszkodzi³a zaparkowany samochód osobowy marki Ford
Escort, którego w³acicielem jest
Robert D. (zam. £., pow. ³obeski).
(£OBEZ) 26 lutego, o godz.
13.00 w £obzie, na ulicy Bema, na
parkingu Janusz A. (zam. B., gm.
widwin), kieruj¹cy samochodem
marki Seat Toledo, nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noci jazdy i w trakcie wykonywania manewru cofania
uszkodzi³ prawid³owo zaparkowany
samochód osobowy marki Toyota,
którego w³acicielem jest Andrzej B.
(zam. £., pow. ³obeski).

Str. 19

ROZEBRALI NAWET I TO
(STAROGARD) 26 lutego, w Starogardzie, Marek P. (zam. S., gm. Resko), Przemys³aw S. (zam. S., gm. Resko) i Dawid D. (zam. S., gm. Resko), po
uprzednim zdemontowaniu z ogrodzenia zbiornika przeciwpo¿arowego,
dokonali kradzie¿y 5 przêse³ ogrodzeniowych wartoci 150 z³otych, czym
dzia³ali na szkodê Urzêdu Miasta i
Gminy Resko.
TRAFI£ NA SARNÊ
(RESKO) 26 lutego, oko³o
godz.16.30, na drodze Przemys³aw Starogard Mariusz S. (zam. Z., gm.
£obez), kieruj¹c samochodem osobowym Opel uderzy³ w sarnê, która nagle
wbieg³a na drogê.
LISKO I DO ROWU
26 lutego, oko³o godz. 16.30, na
drodze Nowogard - Dobra kieruj¹cy
Stefan ¯. (zam. Nowogard), na liskiej
nawierzchni nie dostosowa³ prêdkoci
do panuj¹cych warunków, w wyniku
czego wpad³ w polizg i zjecha³ do przydro¿nego rowu uszkadzaj¹c pojazd.
ZLIKWIDOWA£ PRODUKCJÊ
(WINNIKI) W okresie od 23 lutego godz. 15.00, do 27 lutego godz. 7.00,
w Winnikach, gm. Wêgorzyno, nieznany sprawca z niezabezpieczonego
budynku gospodarczego dokona³
kradzie¿y matryc do wyrobów gumowych, g³owicy tokarskiej, frezów palcowych i tarczowych, no¿y tokarskich, form do produkcji elementów
betonowych, elektrobêbna i innych
narzêdzi, ³¹cznej wartoci 80.150 z³ na
szkodê Andrzeja K. (zam. W., gm.
Wêgorzyno).
NIEZ£YKOLARZ
(WÊGORZYNO) 27 lutego, o
godz. 17.10, na ul. Po³udniowej w
Wêgorzynie, Zbigniew W., lat 47
(zam. G., gm. Iñsko), kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewym (2,33 promila).
UKRADLIKRÓLIKI
(WÊGORZYNO) W okresie od 26
lutego, godz. 18.00, do 27 lutego godz.
9.00, na terenie ogródków dzia³kowych w Wêgorzynie, nieustalony
sprawca z niezabezpieczonej klatki
dokona³ kradzie¿y dwóch królików
wartoci 200 z³ na szkodê Stanis³awa
B. (zam. W., pow. ³obeski).
WPAD£ W DZIURÊ
(WÊGORZYNO) 27 lutego, o
godz. 9.30, w Wêgorzynie na ul. Podgórnej (droga 151), Zygmunt S. (zam.
R., woj. zachodniopom.), kieruj¹c samochodem BMW, wjecha³ w dziurê w
jezdni, w wyniku czego uszkodzi³ prawe tylne ko³o.
(informacje pochodz¹ od KPP w
£obzie, tytu³y od redakcji)
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ROZMAITOCI

KRZY¯ÓWKA NR 9

tygodnik ³obeski 1.03.2005 r.

HUMOR TYGODNIA
FRAGMENTY AUTENTYCZNYCH
RAPORTÓW POLICYJNYCH CZÊÆ III
By³ to pies marki wilczur.
Chêæ wypicia wódki wynika³a z choroby mojego kolegi
po wczeniejszym pijañstwie.
Podejrzany nie przyznaje siê do winy z powodów
osobistych i wiatopogl¹dowych.
Poszkodowany zosta³ odwieziony do szpitala
celem umieszczenia w tamtejszym zak³adzie pogrzebowym.
Na mojej g³owie zbeszczeszczono or³a z koron¹.
Podkrelam ponownie, ¿e patrol pieszy nie jest w stanie w
¿aden sposób skutecznie uj¹æ i zatrzymaæ uciekaj¹cego samochodu.
Ukrywa³ siê w mietniku, przez co cuchn¹³ tak intensywnie,
¿e nawet pies s³u¿bowy siê skrzywi³.
W³aciciel bi³ konia a¿ do zdechniêcia.
Na miejscu zdarzenia spotka³em dwóch denatów, z których
dwoje dawa³o oznaki ¿ycia w postaci przekleñstw,
a trzeci by³ ca³kiem nie¿ywy.
Podejrzany bi³ swoj¹ ¿onê, z któr¹ mia³ piêcioro dzieci
za pomoc¹ sznurka.
Dnia ... o godzinie ... patroluj¹c ulice zauwa¿ylimy grupê
osobników zachowuj¹cych siê podejrzanie. Podeszlimy
do nich celem wylegitymowania. Na nasz¹ probê o
okazanie dokumentów odpowiedzieli: Spierdalajcie,
co te¿ niezw³ocznie uczynilimy.
£apówki w postaci pieniêdzy przyjmowa³ do prawej
kieszeni spodni mundurowych.
Ob. K. zosta³ przez nas zatrzymany w ³azience, gdzie wpad³
rozpêdem wrzucaj¹c dowód rzeczowy bezporednio w rurê
kanalizacyjn¹.
Teciowa zakrad³a pensjê miesiêczn¹ i roz³o¿y³a nas daj¹c
kochankowi nasze przyrz¹dy kuchenne, a mê¿owi da³a
zatruty alkohol chc¹c go pozbawiæ ¿ycia.

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 11 marca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne has³o krzy¿ówki nr 7 brzmia³o:
Niezidentyfikowany obiekt lataj¹cy.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Pawe³ Niedziela
(£obez), Emilia B¹k (Bienice), Zofia Klimek (£obez), Jerzy Wilczarski (Radowo
Ma³e), Cecylia Dzwonnik (£obez), Telesfor Waliszewski (Radowo Ma³e), Antonina Kaczmarek (Dobra), Bogdan Chorowski (£obez), Teresa Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Radowa Ma³ego. Gratulujemy.
CMYK

