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Szara strefa bezrobocia

(POWIAT) - Gdyby nasze
propozycje wesz³y w ¿ycie, to
liczba osób zarejestrowanych
w powiatowym urzêdzie pracy
spad³a by o po³owê.
 mówi Jaros³aw
Namaczyñski dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy
w £obzie. Te propozycje to
dziesiêæ godzin pracy
tygodniowo, któr¹
wykonywaliby bezrobotni.
Uchylaj¹cy siê od pracy
byliby wykrelani z rejestru
bezrobotnych.
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Z drugiej strony

Na pó³metku kadencji potrzeba
rzetelnej debaty nad bezrobociem

Kazimierz Rynkiewicz

Wokó³ meczu

Coraz wyraniej widaæ, ¿e pomys³ na utworzenie zak³adu karnego
w £obzie jest pomys³em ze wszech
miar godnym poparcia. Dlaczego
coraz wyraniej? Bo dochodzi coraz
wiêcej argumentów. Gdyby taki zak³ad powsta³, by³yby to trwa³e miejsca pracy, niezale¿ne od wszelkich
zmian politycznych i administracyjnych. Niezale¿ne na przyk³ad od
tego, jakiego bymy mieli co cztery
lata burmistrza, jak bardzo stara³ by
siê urz¹d pracy i jakie by nie wymyla³ programy, czy by³by tu powiat,
czy te¿ nie.
Wymienione tu czynniki s¹ bardzo zmienne i maj¹ du¿y wp³yw na
sytuacjê na lokalnym rynku. Paradoksem jest, ¿e Powiatowy Urz¹d
Pracy tworzy najprzeró¿niejsze programy, ci¹ga na ich realizacjê dodatkowe pieni¹dze, a bezrobocie
ronie. PUP tworzy nie tylko programy; podpowiada nawet ministrowi,
jak rozwi¹zywaæ bezrobocie w skali
kraju. Dyrektorzy je¿d¿¹ z ministrem
do Londynu, prowadz¹ szkolenia innych urzêdników, a bezrobocie...
ronie. Cyfry s¹ bezwzglêdne. W listopadzie 2002 roku by³o 5714 osób
bezrobotnych w powiecie; rok póniej 5349; w listopadzie 2004 roku 
5296 i wydawa³o siê, ¿e bêdzie to
trwa³y spadek. W grudniu tego roku
liczba ta jednak podskoczy³a do

Rados³aw Orze³ek
Pi³ka no¿na od zawsze ci¹ga³a na stadion przy ulicy Siewnej wielu sympatyków.
Dziwi mnie i¿ mimo ³adnej
pogody, i atrakcyjnego przeciwnika, w sobotê odnotowano s³ab¹ frekwencje.
Nie zawiedli wierni kibice
którzy, przywitali pi³karzy serpentynami i w ci¹gu meczu starali siê wspieraæ ich piewami.

5563, by w lutym osi¹gn¹æ poziom
prawie 2002 roku, czyli 5660 osób
pozostaj¹cych bez pracy. Wrócilimy w to samo miejsce, pomimo znakomitych pomys³ów i ogromnych
pieniêdzy wpompowanych w lokalny rynek. Zrozumia³e wydaje siê byæ
wiêc zniecierpliwienie dyrektora
PUP, który poszukuje radykalnych
sposobów na zmniejszenie tej liczby. Trudno przecie¿ pogodziæ siê z
ostatnim miejscem w tej smutnej statystyce. Byæ mo¿e st¹d te¿ p³ynie
chêæ poszukiwania przyczyn tego
zjawiska w sferach pozarynkowych.
St¹d pojawienie siê artyku³ów, m.in.
w G³osie Szczeciñskim, a ostatnio
w Newsweeku o tym, ¿e ludziom w
£obzie nie chce siê pracowaæ, ¿e jest
tu najwiêcej zarejestrowanych aut,
kupionego sprzêtu RTV i AGD i tym
podobne próby wyt³umaczenia tego
dziwnego zjawiska wysokiego bezrobocia, przy rzekomej zamo¿noci
mieszkañców powiatu. St¹d zapewne pomys³ najwie¿szej daty, by
bezrobotni pracowali po 10 godzin
tygodniowo, by odsiaæ chc¹cych
naprawdê pracowaæ od tych unikaj¹cych pracy, pracuj¹cych na czarno
lub w Niemczech, a tu korzystaj¹cych z ubezpieczenia.
Jednak obawiam siê, ¿e s¹ to tylko pó³rodki. Mo¿e pracownicy PUP
ul¿¹ sobie wypisuj¹c mniej zawiadczeñ, ale problemu bezrobocia to nie
rozwi¹¿e. Tym bardziej jeszcze wiêkszego problemu, który za nim siê kryje  biedy. Mo¿emy zbiæ liczbê bezrobotnych ró¿nymi zabiegami, ale
biedy zbiæ siê nie da. Co z tego, ¿e

skrelimy ile tam osób z listy, co z
tego, ¿e przesuniemy ubezpieczenia
do innej instytucji lub odelemy bezrobotnych do opieki spo³ecznej, na
garnuszek gminy. Ludziom z tego
powodu nie przybêdzie pieniêdzy, w
powiecie nie przybêdzie miejsc pracy.
O sytuacji na rynku wiadczy kondycja zak³adów pracy i firm. A ta jest
kiepska, ja wynika chocia¿by z danych dotycz¹cych sp³acania po¿yczek zaci¹gniêtych w tym¿e PUP.
Trzy firmy, które wziê³y takie po¿yczki w 2002 roku, przesta³y je sp³acaæ i
sprawy trafi³y do s¹du. Omiu przedsiêbiorców ma problemy z regularn¹
sp³at¹. To jedna trzecia po¿yczkobiorców. Za tymi danymi, przynajmniej niektórymi, kryj¹ siê ludzkie
dramaty zwi¹zane z pogarszaj¹c¹ siê
koniunktur¹ na rynku, brakiem pieniêdzy, widmem bankructwa. Dopiero te dane pokazuj¹ prawdziwe oblicze naszego lokalnego rynku.
Na nic zdadz¹ siê tu socjologiczne analizy i powierzchowne obserwacje. Potrzeba twardych faktów,
czyli... trwa³ych miejsc pracy. Trudno mi podpowiadaæ jak to zrobiæ, ale
obserwuj¹c chocia¿by powiatowe
Centrum Informacji Turystycznej
wiem, jak du¿e pieni¹dze mo¿na utopiæ w dzia³aniach nie przynosz¹cych
¿adnych efektów. Chyba ¿e za znacz¹cy efekt promocyjny uznamy na
przyk³ad... wystawê lalek, jaka siê
kiedy tam odby³a. Gdy zapyta³em
kilka osób o jakie znacz¹ce wydarzenia promuj¹ce gminê £obez lub
powiat, to okaza³o siê, ¿e nikt nie
potrafi³ wymieniæ ¿adnego rozpo-

Na mecz przybyli wszyscy
cz³onkowie nowopowsta³ego
zarz¹du. By³o to bardzo dobre
posuniêcie, gdy¿ w razie niepowodzenia bêd¹ mogli wyt³umaczyæ siê: przynajmniej siê interesowalimy!.
Co do zmiany na stanowisku konferansjera, to warto zastanowiæ siê czy by³a ona korzystna. Odk¹d pamiêtam w
£obzie zawsze by³ z tym problem i uwierzcie mi pañstwo on
nie znikn¹³. Z zapowiedzi prezesa wynika³o, i¿ obni¿one zostan¹ ceny biletów, jednak pozosta³y one takie same i pozostaje wierzyæ, ¿e gra naszych
ulubieñców w tej rundzie bêdzie niezwykle atrakcyjna dla
oka i utrata czterech z³otych bêdzie w pe³ni rekompensowana.
Co do samego meczu to
szkoda, ¿e na pierwszy mecz
wiatowid nie wyszed³ w swoich barwach klubowych.

Ju¿ dawno nie mielimy
okazji do obserwowania pi³karzy w bia³o-niebieskich trykotach, ale kto by siê tym przejmowa³... Zaskoczy³a mnie
równie¿ s³aba postawa zawodników Piasta, po liderze spodziewalimy siê du¿o lepszej
gry, ale miejmy nadzieje ¿e to
nasz zespó³ by³ tak dobrze
przygotowany i nie pozwoli³ liderowi siê rozegraæ!
Cieszy postawa m³odych zawodników, w których przejawia
siê syndrom walki o swoje! To w
niedalekiej przesz³oci mo¿e zaprocentowaæ, i poziom gry w
dru¿ynie wyrówna siê, a wtedy
mo¿e byæ ju¿ tylko dobrze.
Tak wiêc dopisujemy
wiatowidowi kolejny cenny
punkt i ze zniecierpliwieniem
czekamy na kolejne mecze.
Do póki wiatowid w grze,
wszystko jest mo¿liwe- czy
jako tak....

znawalnego znaku firmowego
gminy lub powiatu. Wiêkszoæ z
tych osób o Centrum Informacji
Turystycznej nic nie s³ysza³a i nawet by³a zdziwiona, ¿e w £obzie co
takiego jest. Tylko jedna z tych osób
napomknê³a co o orkiestrach, ale
wiadomo, z tego grania nam nic nie
przybêdzie, a gadanie o walorach
promocyjnych orkiestry z £obza na
wystêpach w Chorwacji trzeba braæ
z przymru¿eniem oka.
Mówi¹c krótko, ludzie grzej¹
etaty, bior¹ niema³e pieni¹dze i niewiele robi¹. Dla innych. Tych w³anie
bezrobotnych mieszkañców, na rzecz
których powinni pracowaæ. Zastój
promocyjny (np. informacja gospodarcza) to tylko jeden ze szwankuj¹cych elementów na rynku pracy. Jest
ich na pewno du¿o wiêcej, je¿eli rynek
potraktujemy jako zbiór takich elementów oddzia³uj¹cych na siebie,
których dopiero suma mo¿e przynieæ po¿¹dane efekty. Mo¿na by siê
nie martwiæ wysok¹ stop¹ bezrobocia, gdyby rzeczywicie w szarej strefie kwit³y interesy. Ale nawet ta strefa
jest po prostu biedna. Dlatego mo¿e
na pó³metku kadencji wszystkich samorz¹dów warto by³oby zorganizowaæ debatê nad rzeczywistymi przyczynami bezrobocia w powiecie i próbami wyjcia z tego kryzysu, by za
dwa lata nie uznaæ ich za stracone dla
tej sprawy.
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NZOZ MEDICOR ZAPRASZA
NA KOLEJNE BEZP£ATNE
BADANIA LEKARZY SPECJALISTÓW
1 kwietnia 2005 (pi¹tek godz.14.00)
Bezp³atne konsultacje specjalisty diabetologa. Zapraszamy osoby chore na cukrzycê, z nieprawid³owymi poziomami glukozy na czczo , z nieprawid³owymi poziomami lipidów. Ka¿dy pacjent zg³aszaj¹cy siê na konsultacjê
proszony jest o przybycie z lipidogramem (poziom cholesterolu trójglicerydy, LDH, HDL - wa¿ne sa równie¿ badania wykonane w okresie ostatnich
kilku miesiêcy)
2 kwietnia 2005
(sobota godz. 9.00)
Bezp³atne badania spirometryczne (wydolnoæ oddechowa) , testy alergiczne (tylko dla pacjentów NZOZ Medicor A.Wysocki i M.Kubacki) oraz
konsultacje lekarza specjalisty pulmonologa. Zapraszamy osoby z przewlek³ym kaszlem , dusznoci¹ , pal¹cych papierosy , uczuleniami objawiaj¹cymi
siê katarem, itp.
5 kwietnia 2005 (wtorek godz. 14.00)
Bezp³atne konsultacje specjalisty kardiologa . Zapraszamy osoby ze
schorzeniami serca. Wszyscy konsultowani pacjenci bêd¹ mieli wykonane
bezp³atne EKG oraz poziom cholesterolu.
Zapisy na bezp³atne konsultacje dla zainteresowanych pacjentów w
przychodni NZOZ-u Medicor A.Wysocki i M.Kubacki S.C.  £obez
ul.Kwiatowa 12, od poniedzia³ku do pi¹tku lub telefonicznie , w godz. 11.0015.00. Iloæ miejsc ograniczona. Informacje: telefon 3973895.

Sztandar
dla Policji
Z inicjatywy radnych Powiatu £obeskiego,
przedstawicieli lokalnych firm oraz policjantów KPP
powsta³ w 2004 roku Spo³eczny Komitet Fundatorów
Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w £obzie.
Nadanie sztandaru planowane
jest na 10 czerwca 2005 roku. Uroczystoæ taka bêdzie doskona³¹ okazj¹ do uwietnienia obchodzonych
w tym czasie Dni £obza w zwi¹zku z
710-leciem nadania praw miejskich.
Powy¿sz¹ uroczystoæ pragniemy
po³¹czyæ z festynem prewencyjnym
dla wszystkich mieszkañców powiatu, wystaw¹ prac plastycznych
funkcjonariuszy policji, dzieci i m³odzie¿y oraz prezentacj¹ zbiorów kolekcjonerskich dotycz¹cych oznakowania, symboli policyjnych z ca³ego wiata. Spo³eczny Komitet Fundatorów Sztandaru i Komenda Powiatowa Policji w £obzie zwraca siê

z prob¹ wsparcia tego projektu w
formie organizacyjnej i finansowej.
Ewentualne rodki finansowe
prosimy przekazaæ na konto Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat £obeski Bank Spó³dzielczy Goleniów
o/£obez 689375103826003320
20000010 z dopiskiem: Sztandar dla
Policji
Za okazan¹ ¿yczliwoæ serdecznie dziêkujemy
Przewodnicz¹cy Spo³ecznego
Komitetu Fundatorów Sztandaru
Mgr Adam Szatkowski
Komendant Powiatowy Policji w
£obzie
M³. Insp. Mgr Robert Rze¿nik.
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SZANSA NA NOWE STA£E MIEJSCA PRACY !

WESPRZYJ SPO£ECZN¥
INICJATYWÊ !
ZAK£AD KARNY
NATERENIE
POWIATU £OBESKIEGO
Z inicjatywy:
STOWARZYSZENIA £OBESKA ALTERNATYWA
przy poparciu:
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
STAROSTWA POWIATOWEGO
URZÊDÓW GMIN POWIATU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMIN
INNYCH INSTYTUCJI
JE¯ELI ZECHCE PAN/PANI POPRZEÆ POMYS£  LISTA POPARCIA JEST DOSTÊPNA W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZÊDU PRACY W £OBZIE ORAZ W FILII URZÊDU W RESKU

Trzech nie sp³aca, omiu ma problemy

K³opoty przedsiêbiorców
(POWIAT) Pod koniec 2002 roku Powiatowy Urz¹d Pracy
udzieli³ 33 po¿yczek na utworzenie nowych miejsc pracy.
Wiêkszoæ po¿yczkobiorców z
umów siê wywi¹za³o lub wywi¹zuje.
Niestety, trzech zaprzesta³o sp³acania po¿yczek i PUP umowy z nimi
zerwa³. By odzyskaæ pieni¹dze, ³¹cznie oko³o 90 tys. z³, skierowa³ spawy
do s¹du. Kolejnych omiu przedsiêbiorców ma spore k³opoty z terminowym sp³acaniem zaci¹gniêtych po¿yczek. Mo¿e to wiadczyæ o kiepskiej sytuacji na lokalnym rynku
gospodarczym.
SM
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OFERTY
PRACY PUP
Restauracja Rybka w Iñsku zatrudni: kucharza, pomoc kuchenn¹
Tel. 56-23-787
Swedwood Poland w Resku zatrudni: technologa produkcji
Tel. 5790-725
Firma Kokos w Stargardzie
Szcz. zatrudni: cukiernika, piekarza
Tel. 577-69-70
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zatrudni: nauczyciela matematyki Tel. 39-51-800
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni: ksiêgow¹. Tel. 397-33-54
Speer Concept w £obzie zatrudni:
szwaczki. Tel. 397-61-36
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel. 3971-418
Indywidualne Gospodarstwo Rolne
w P³ucicach zatrudni: dojarza
mechanika maszyn rolniczych
(pracodawca zapewnia zakwaterowanie). Tel. 4617-213

Z ¯YCIA POWIATU

W gminie bezpiecznie,
i mo¿na pogadaæ, jak na sesji
(£OBEZ) Na ostatniej, marcowej sesji, radni przyjêli wiele
informacji oraz podjêli szereg uchwa³. Najwiêcej emocji
wzbudzi³ przyjêty, po d³ugiej i burzliwej dyskusji,
regulamin dotycz¹cy stypendiów socjalnych dla uczniów z
gminy £obez.
Na sesjê przyby³o 13 radnych
oraz so³tysi, przedstawiciele organizacji spo³ecznych i mieszkañcy miasta. Na pocz¹tku administrator Tadeusz Jówiak przedstawi³ informacjê na temat restrukturyzacji Stada
Ogierów w £obzie (pisalimy o tym
w poprzednim wydaniu).
Wiele uwagi powiêcono stanowi bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie gminy. Radni informacje przygotowane przez Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie, Komendanta Powiatowego
Stra¿y Po¿arnej w £obzie i Komendanta Stra¿y Miejskiej w £obzie przyjêli jednog³onie. W wietle przedstawionych raportów nasza gmina
jest w miarê bezpieczna i spokojna.
Dyrektor Miejsko  Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej El¿bieta
Graliñska przygotowa³a materia³y dotycz¹ce pracy podleg³ej jej placówki.
Burmistrz Marek Romejko mówi³
o inwestycji zwi¹zanej z moderniza-

cj¹ Ciep³owni Miejskiej. Radni przyjêli uchwa³ê w tej sprawie.
Radni przyjêli tak¿e szereg
uchwa³ dotycz¹cych miêdzy innymi
zmian w bud¿ecie na 2005 rok, zasad

OG£OSZENIE NA SZKOLENIE
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
organizuje nastêpuj¹ce szkolenia
dla osób bezrobotnych:
- malarz budowlany
- monter p³yt kartonowo  gipsowych
- murarz  tynkarz
- stolarz meblowy
- obs³uga imprez masowych
Zapisy przyjmowane s¹ w PUP w
£obzie, pok. nr 5 lub pod nr telefonu
577-70-30.

997 POLICJA

NIETRZE¯WY
KIEROWA£
I DACHOWA£
(WÊGORZYNO  WIEWIECKO) W dniu 28 marca br. o godz.
22.55 na drodze publicznej Wêgorzyno - Wiewiecko kieruj¹cy samochodem osobowym marki Peugot
106, Krzysztof L. lat 55 (zam. P., gm.
Wêgorzyno) bêd¹c w stanie nietrzewoci (2,25 promila) straci³ panowanie nad pojazdem zjecha³ na
pobocze drogi a nastêpnie dachowa³. Kieruj¹cy pojazdem ze z³amaniem przedramienia zosta³ przewieziony do Szpitala Rejonowego w
Drawsku Pomorskim.
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odp³atnoci za pobyt w DS, regulaminu przyznawania stypendiów socjalnych, zbycia lokalu u¿ytkowego
oraz realizacji zadañ dotycz¹cych
wsi Karwowo oraz Wysiedle.
Nastêpnym punktem obrad by³y
interpelacje, wnioski i zapytania.
Maria Pokomeda pyta³a o mo¿liwoæ

stworzenia w domu kultury klubokawiarni, w której mog³aby spotykaæ
siê ³obeska m³odzie¿. Pan Tadeusz
Barañski dopytywa³ siê, co dalej z
dworcem PKP, który w obecnym stanie jest haniebn¹ wizytówk¹ naszego miasta. So³tys z Zagórzyc poinformowa³ o zamieconej i nie czyszczonej od lat rzece £o¿nicy, która w
tym roku podtopi³a piwnice domów
w jego wsi.
Po raz kolejny podjêto temat bardzo z³ego stanu technicznego dróg
w naszym miecie.
Na tej sesji przedstawiono nowego so³tysa wsi Prusinowo, którym
zosta³ pan Jaros³aw Marchut.
W zwi¹zku z pytaniami mieszkañców dotycz¹cymi dy¿urów radnych, pan Henryk Musia³ powiedzia³, ¿e takie dy¿ury bêdzie pe³ni³ w
ka¿dy poniedzia³ek, w sali 22 lub 23
urzêdu miejskiego, w godzinach od
15 do 17.
SM

UWAGA PRACODAWCY !
Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie zaprasza pracodawców
do sk³adania wniosków o skierowanie bezrobotnego do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, które
jest now¹ form¹ aktywizacji i
polega na przyuczeniu do zawodu bez nawi¹zywania stosunku pracy.
Przygotowanie zawodowe

realizowane bêdzie w terminie
04.04.2005  03.07.2005 w
ramach Programu PHARE
2002 Integracja spo³eczna i
zawodowa grup zagro¿onych
wykluczeniem, projekt pod
nazw¹ Nowa szansa  program aktywizacji zawodowej
d³ugotrwale
bezrobotnych
mieszkañców Powiatu £obeskiego i dotyczy osób d³ugo-

trwale bezrobotnych, niezale¿nie od wieku.
Szczegó³owe
informacje
mo¿na uzyskaæ w siedzibie PUP
w £obzie, pokój nr 5, tel. 577
70 30.
Projekt wspó³finansowany
ze rodków programu Unii Europejskiej Phare realizowany pod
nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoci
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Naci¹gnêli mieszkañców Wêgorzyna, Reska, Dobrej

Wirtualne oszustwa
coraz popularniejsze
(POWIAT) Oszuci wynajduj¹ coraz wiêcej sposobów na
³atwy i szybki zysk. Wykorzystuj¹c biedê, a czêsto i
naiwnoæ ludzi, naci¹gaj¹ ich coraz czêciej za pomoc¹
og³oszeñ telewizyjnych i internetowych. Ofiar¹ oszustów
padli ostatnio mieszkañcy naszego powiatu; Wegorzyna,
Reska i Dobrej.
Joanna B. ofertê pracy w Niemczech znalaz³a w telegazecie TVN jeszcze w ubieg³ym roku. Oferta dotyczy³a
pracy w masarni na terenie Niemiec. W
og³oszeniu podany by³ numer telefonu
komórkowego. Po skontaktowaniu siê
z daj¹cym og³oszenie i rozmowie pani
Joanna otrzyma³a numer konta bankowego, na który mia³a wp³aciæ 50 z³ tytu³em ubezpieczenia na czas przejazdu.
Suma nie wydawa³a siê wielka, wiêc
wp³aci³a. Wyjazd mia³ nast¹piæ w dniu
13 listopada 2004 r., sprzed hotelu
Merkury w Poznaniu. W umówionym
czasie pani Joanna pojecha³a do Poznania, gotowa do wyjazdu. Oprócz niej
przyby³o tam kilkanacie innych osób,
jednak mê¿czyzna, z którym rozmawia³a przez telefon nie pojawi³ siê. Wszyscy przyjezdni zostali oszukani. Po powrocie do domu, pani Joanna zg³osi³a
ten fakt ³obeskiej policji.
W wyniku postêpowania ustali³a
ona, ¿e jednym z oszustów jest Jan T.,
zamieszka³y w Koninie. W dniu 22
marca br. zosta³ on zatrzymany, a dwa
dni póniej S¹d Rejonowy w £obzie
zastosowa³ wobec niego rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztu na okres trzech miesiêcy

Z ustaleñ policjantów Komendy
Powiatowej wynika, ¿e w podobny
sposób jak Joanna B., oszukanych
zosta³o kilkadziesi¹t osób w kraju. Zatrzymanie oszusta z Konina to niew¹tpliwy sukces ³obeskich policjantów,
którzy jako pierwsi w kraju ustalili i zatrzymali tego naci¹gacza.
50 z³ to nie jest jeszcze du¿a strata,
chocia¿ dla osoby bezrobotnej mo¿e
ogromna, dodaj¹c inne poniesione
koszty. Du¿o wiêcej, bo ponad 400 z³
zap³aci³o kilku mieszkañców Reska
oszustowi, który obiecywa³ za³atwiæ
im pracê w Holandii. Oszust znikn¹³, a
pieni¹dze razem z nim.
Dowirtualnych,telewizyjnychitelefonicznychoszustwdochodz¹corazczêciej internetowe. Takie mia³o miejsce w
Dobrej.W okresieod 10 do 17 marca br.,
nieznany sprawca wykorzystuj¹c portal internetowy Allegro, dokona³ oszustwa na szkodê nieletniego Piotra P. w
ten sposób, ¿e obieca³ pokrzywdzonemutelefonkomórkowymarkiSonyEricson,wzamianzadwatelefonymarkiMotorola wartoci 450 z³ i marki Siemens
wartoci 250 z³. Pokrzywdzony wys³a³
telefony sprawcy, nie otrzymuj¹c obiecanego telefonu od niego.
KAR

Zgubi³e  mo¿e znajdziesz tutaj

Kto zgubi³ WSK-ê lub górala

(£OBEZ) Wraz z powstaniem powiatów przy starostwach tworzono
Biura Rzeczy Znalezionych. Funkcjonowa³y one lepiej lub gorzej, a
nawet wcale, a na pewno nie istnia³y
w wiadomoci mieszkañców jako
miejsce, gdzie mo¿na zanieæ co, co
siê znalaz³o, lub odzyskaæ co, co siê
zgubi³o. W £obzie to ma siê zmieniæ.
Od niedawna rzeczami znalezionymi
zajmuje siê pani Ma³gorzata Bargiel.
Biuro Rzeczy Znalezionych mieci siê w budynku Zarz¹du Dróg Powiatowych przy ul. Niepodleg³oci.
Ka¿dy, kto co znalaz³ i chcia³by, by
odzyska³ to w³aciciel, mo¿e oddaæ
znalezisko do tego w³anie biura.
Ka¿dy co co zgubi³ lub mu ukradziono, mo¿e dowiedzieæ siê tutaj,
czy zguba nie trafi³a do biura. Zdarza
siê, ¿e skradzione przedmioty s¹
porzucane przez z³odziei w czasie
pocigu lub w innych okoliczno-

Ma³gorzata Bargiel
ciach. Te¿ trafi¹ do biura. W tej
chwili znajduj¹ siê tu do odebrania:
motocykl WSK, rowery górskie
Ital Bike, Santos oraz Romet,
rower typu damka Tornado, plecak z telefonem komórkowym Siemens, trzy komplety kluczy (po 4, 6
i 10 kluczy w komplecie) oraz pojemniki plastikowe z proszkami czyszcz¹cymi  6 sztuk. Tel. do Biura Rzeczy Znalezionych: 397 40 66. KAR

Z ostatniej
chwili
Starosta £obeski informuje, ¿e w
dniu 16 marca 2005r. na wydzielone
konto wp³ynê³y rodki finansowe z
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Szczecinie w ramach projektu Lepszy start edukacyjny dla studentów
z powiatu ³obeskiego. W zwi¹zku z
tym, tego samego dnia na konta studentów otrzymuj¹cych stypendia
zosta³y przelane rodki z otrzymanej
transzy. Kwota ta odpowiada wysokoci dwóch miesiêcznych rat stypendium. Pozosta³e rodki bêd¹
sukcesywnie wyp³acane z chwil¹ ich
otrzymania z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.

Znaleziono komórkê
W Komendzie Powiatowej Policji
w £obzie zabezpieczono znaleziony w dniu 12.03.2005 r. telefon komórkowy m-ki Sony Ericson. W³aciciel proszony jest o zg³oszenie
siê w KPP £obez w godz. 08.3015.00 celem identyfikacji i zwrotu
telefonu. Osoba zg³aszaj¹ca powinna powo³aæ siê na L.dz. 2224/05.
Podziêkowanie
Ordynatorowi Oddzia³u Wewnêtrznego Szpitala w Resku lek.
med. Panu Ireneuszowi Zdanowskiemu za skuteczne leczenie i wszechstronn¹ pomoc oraz
siostrom w/w oddzia³u za profesjonaln¹ opiekê najlepsze podziêkowanie sk³ada wdziêczna
pacjentka.
T. Myszyñska
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Czarne stopy na szlaku przygody
Przybylimy, zobaczylimy i w wielkim boju
wywalczylimy III miejsce. I dh. Czarne Stopy
w dniach 25  27.02.05 r. uczestniczy³a
w I Zlocie Zwi¹zku Dru¿yn Nowogard.
(RESKO-NOWOGARD) Koci
zosta³y rzucone i tak oto w sk³adzie
reprezentacyjnym: dru¿ynowa Kasia Piecuch i harcerze Dariusz Czaja,
Anita Lis, Tomek Rakowiecki, Maciej Piaskowski, Tomek Ram, Marcin
Olbrich, Artur Bartnicki wyl¹dowalimy w towarzystwie doborowych
dru¿yn Nowogardu, Goleniowa i
Gryfic na powa¿nej imprezie skautowskiej.
To wielkie trzydniowe wiêto
harcerskie odby³o siê dziêki ciê¿kiej
pracy i zaanga¿owaniu wielu osób z
Rady Osiedla Bema i Rady Rodziców
SP nr 4 w Nowogardzie pod wodz¹
Komendanta ZDN pdw. Andrzeja
Wasiaka i Przewodnicz¹cego Rady
Przyjació³ Harcerstwa pdw. S³awomira Kucala.
Apel inauguruj¹cy zaszczycili
swoj¹ obecnoci¹ senior harcerstwa dh. Halina Andrzejewska, dyrektor SP nr 4 p. Magdalena Zarêbska - Kulesza i przedstawiciel UMiG
w Nowogardzie p. Tomasz Kulinicz
oraz Komendant Hufca Goleniów
dh. £ukasz Sroka.
Potem ju¿ imprezy posypa³y siê
jak z rogu obfitoci, ka¿dy dzieñ
wype³niony by³ po brzegi: olimpiada
sportowa, ogniska w krêgach zuchowym i harcerskim, gry terenowe,
Wyprawa po skarby, Festiwal
Form Ró¿nych, kabarety, pieni,
projekcje filmów, mecz instruktorzy
kontra harcerze, bajanie o uczuciach
wg Jana Korczaka, sejmiki, spotkanie z ciekawymi ludmi.
Uroczyste zakoñczenie zlotu roz-

poczê³o siê niedzieln¹ msz¹ wiêt¹ w
rocznicê zawi¹zania Zwi¹zku Dru¿yn Nowogard (27 lutego 2004 r.). W
miêdzyczasie wêdrownicy i instruktorzy uczestniczyli w spotkaniu instruktorskim, podczas którego omawiano kwestie przesz³oci zwi¹zku,
kierunków rozwoju, mo¿liwoci budowania orodka w P³otkowie itp.
Po wspólnym obiedzie, i tu uk³on
z podziêkowaniem dla pañ kucharek,
które wspaniale nas ¿ywi³y, przez
czas ca³ego zlotu by³ ju¿ tylko apel
po¿egnalny, wrêczenie dyplomów,
rozdanie rozdanie pami¹tkowych
plakietek i ³zy w oczach, ¿e to ju¿
koniec, ¿e trzeba siê rozstaæ.
Aby zbytnio siê nie rozmiêkczyæ
postanowilimy po powrocie skupiæ
uwagê na przygotowaniach do Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Eliminacje szkolne
odbêd¹ siê 2 kwietnia 2005 r. w ZSG
Resko. Jest o co walczyæ. Ka¿dy
uczestnik, który zdobêdzie 100 pkt. z
jazdy po torze przeszkód i uzyska
minimum 80% pozytywnych odpowiedzi z testu o przepisach drogowych uzyska kartê rowerow¹ i zakwalifikuje siê do eliminacji powiatowych w £obzie.
Karta rowerowa to dla harcerza
rzecz nieodzowna, tym bardziej, ¿e
planujemy rajd rowerowy po³¹czony z biwakiem w Starej Dobrzycy i
nie tylko. Czuwaj!!!
Marek Ilgiewicz
Szko³a Podstawowa w Resku
Podziêkowanie dla pana A. Fedeñczaka za organizacjê transportu.

Krajobrazy Polski
oczami dzieci
(£OBEZ) W £obeskim Domu Kultury odby³a siê wystawa
prac plastycznych dzieci i m³odzie¿y szkó³ ³obeskich
pod nazw¹ Krajobrazy Polski.
Jury pod przewodnictwem Izabelli Rewcio, z udzia³em plastyka El¿biety
Kamiñskiej, komisarza wystawy Marty Praczyk, dyrektora £DK Dariusza
Ledziona oraz instruktora ARA £DK Jana Zareckiego wyró¿ni³o najciekawsze prace i ich autorów. W przegl¹dzie udzia³ wziê³y trzy zespo³y i dwóch wykonawców indywidualnych, ³¹cznie 108 uczestników.
Wyró¿nienia otrzymali:
W kategorii do lat 7:
Gabriela Prygiel  lat 5 Ko³o plastyczne przy SP2 w £obzie, opiekun Lidia
Lalak- Szawiel
Norbert Woniak  lat 7 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Janczura
Alicja Pancerz  lat 7 SP1 w £obzie, opiekun Gra¿yna Tymoszczuk dwie prace
Dawid Grzegorczyk  lat 7 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Janczura.
Daniel G³owacki lat 7 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Janczura
Maciej Sikorski  lat 7 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Janczura
Michalina Gembala  lat 7 SP1 w £obzie, opiekun Gra¿yna Tymoszczuk
Anna Januszonek  lat 7 SP1 w £obzie, opiekun Gra¿yna Tymoszczuk
Aleksandra Gêsikiewicz  lat 7 SP1 w £obzie, opiekun Gra¿yna Tymoszczuk
W kategorii od lat 8  11.
Micha³ Majchrzak  lat 8 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Zieniuk
Martyna Szymañska  lat 8 SP2 w £obzie, opiekun Lidia Lalak  Szawiel.
Kornelia Mierzwiak  lat 8 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Zieniuk, 2
prace
Patryk Wojcieszak  lat 8 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Zieniuk, 2 prace
Justyna wier  lat 8 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Zieniuk, 2 prace
Piotr Pater  lat 11 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Jaszczura
Kajetan Olizarczyk  lat 11 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata ¯aczek
W kategorii od lat 12  14
Agnieszka Zieliñska  lat 12 SP1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata ¯aczek
Komisja stwierdzi³a zadowalaj¹cy poziom prac w kategoriach wiekowych
do siedmiu lat oraz w kategorii wiekowej omiu lat.
(red.)
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Miejsce na twoj¹ reklamê
tel./fax: 39 73 730

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

POWIAT £OBESKI
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Szara strefa bezrobocia

(POWIAT) - Gdyby nasze propozycje wesz³y w ¿ycie, to
liczba osób zarejestrowanych w powiatowym urzêdzie
pracy spad³a by o po³owê.  mówi Jaros³aw Namaczyñski
dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie. Te
propozycje to dziesiêæ godzin pracy tygodniowo, któr¹
wykonywaliby bezrobotni. Uchylaj¹cy siê od pracy byliby
wykrelani z rejestru bezrobotnych.
Ka¿dego dnia do Powiatowego
Urzêdu Pracy w £obzie przychodzi
kilkadziesi¹t osób, najczêciej w jednym celu  potrzebuj¹ zawiadczeñ
o tym, ¿e s¹ zarejestrowani jako bezrobotni. Zawiadczenie takie musz¹
przedstawiaæ u lekarzy, w opiece
spo³ecznej, gdy staraj¹ siê o dodatek mieszkaniowy czy stypendium
dla dziecka. W 2003 r. wydano ponad
18 tys takich zawiadczeñ, rednio 75 dziennie. Z myl¹ o tym, aby t¹
niepotrzebn¹ biurokracjê zmniejszyæ napisano specjalny raport o
Rynku pracy i opiece socjalnej w
powiecie ³obeskim. Scharakteryzowano w nim trzy grupy bezrobotnych:
I - bezrobotni zarejestrowani najczêciej krótkotrwale, którzy samodzielnie, bez pomocy PUP, szybko i
sprawnie znajduj¹ zatrudnienie;
II  bezrobotni poszukuj¹cy pracy, ale z powodów osobowociowych i postawy roszczeniowej posiadaj¹ deficyt umiejêtnoci odnajdywania siê na rynku pracy;
III  bezrobotni nie zainteresowani ofertami pracy oraz zatrudnieniem,
zarejestrowani tylko ze wzglêdu na
ubezpieczenie spo³eczne. Osoby te
najczêciej zatrudnione s¹ w szarej
strefie w kraju lub za granic¹.

W raporcie tym zaproponowano,
aby ka¿dy bezrobotny pracowa³ 2
godz. dziennie, czyli 10 tygodniowo.
Prace dla tych osób organizowa³yby samorz¹dy lokalne, a pieni¹dze
na wynagrodzenie przekazywa³yby
urzêdy pracy. Miesiêcznie, ka¿dy
zatrudniony w ten sposób zarobi³by
ponad 200 z³.
 Jeli kto pracuje w Niemczech
to wiadomo, ¿e takiej pracy nie podejmie. Chcemy w ten sposób zniechêciæ ludzi do oszukiwania. Ma to
byæ pewna forma walki z szar¹ stref¹.  mówi dyrektor Namaczyñski.
Taki projekt mo¿e siê sprawdziæ,
gdy na urzêdach pracy nie bêdzie
ci¹¿yæ obowi¹zek odprowadzania
sk³adek zdrowotnych.
 Nie chodzi nam o to, aby ludzi
pracuj¹cych na czarno karaæ. - dodaje dyrektor. - Powinni oni byæ nadal
ubezpieczeni, ale zaj¹æ tym powinien
siê ZUS, oczywicie po przekazaniu im
dodatkowych rodków.
Inn¹ propozycj¹ jest mo¿liwoæ
skorzystania z bezp³atnej opieki lekarskiej po okazaniu dowodu osobistego.
Zapytalimy kilka osób spotkanych w Urzêdzie Pracy, co sadz¹ o
propozycji pracy przez 2 godz.
dziennie.

Magdalena Strzelecka
- Szukam pracy od 7 lat
- Wiadomo ¿e wola³abym pracowaæ 8 godzin, ale gdybym mia³a pracowaæ dwie godziny, to na pewno
bym posz³a. Jestem bezrobotna od 7
lat. Przez ten czas nie mia³am ani jednej propozycji pracy, nie skierowano
mnie na ¿aden kurs. - mówi Magda-

Bezrobocie w powiecie
³obeskim w lutym 2005
Miasto / Gmina

Ogó³em
razem
kobiety

Zamieszkali na wsi
razem
kobiety

Wskanik
bezrobocia

Gmina Radowo Ma³e
MG Dobra
MG £obez
MG Resko
MG Wêgorzyno
Powiat £obeski

695
746
1940
1258
1021
5660

695
395
631
649
642
3012

29.9%
27.0%
21.3%
24.5%
23.3%
23.9%

349
349
962
579
533
2772

349
186
305
306
320
1466

lena Strzelecka.  Ja mieszkam w
£obzie, ale mylê, ¿e gorzej by mieli
doje¿d¿aj¹cy, którzy zarobione pieni¹dze wydaliby na bilety. - dodaje.
Wed³ug innego bezrobotnego taka
propozycja to wyrzucanie pieniêdzy
w b³oto.  Co te kilka tysiêcy ludzi by
tutaj robi³o, ile mo¿na sprz¹taæ ten
sam teren. - pyta pan Marek. Jego
zdaniem, te dwie godziny dziennie to
za ma³o, aby ludzi wyrwaæ z tego
marazmu.
Edyta Powirska deklaruje, ¿e
chêtnie by siê takiej pracy podjê³a. 
Lepsze to ni¿ nic, trzeba przecie¿ co
robiæ i liczy siê ka¿dy zarobiony
grosz.  mówi.
Propozycje zawarte w raporcie
zosta³y uznane przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy za godne uwagi
i s¹ w tej chwili rozpatrywane. A co
myl¹ na ten temat nasi czytelnicy?
Prosimy o listy.
SM

Bezrobocie w województwie - XII 2004
Liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na
koniec grudnia 2004 roku wynios³a
182 692 osoby, z czego 96 787 osób to
kobiety (53,0% ogó³u bezrobotnych). Nast¹pi³ wzrost liczby osób
pozostaj¹cych bez pracy w stosunku
do listopada 2004 roku o 3 756 osób.
Stopa bezrobocia w województwie wynios³a 27,4%, w porównaniu
z listopadem wzros³a o 0,4 punktu
procentowego.
W grudniu najwiêkszy spadek stopy bezrobocia zanotowano w powiecie
choszczeñskim (36,5% spadek o 0,3%).
Najwiêkszy wzrost stopy bezrobocia
zanotowano w powiecie ³obeskim
(42,6% wzrost o 1,2%).
W dwóch powiatach odnotowano
stopê bezrobocia wy¿sz¹ ni¿ 40% i s¹
to: ³obeski (42,6%), drawski (40,5%).
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Dalsze kroki w sprawie zak³adu karnego

Poparli jednog³onie

(£OBEZ) Co prawda wizja utworzenia zak³adu karnego
w gminie £obez, o której niedawno pisalimy, jest bardzo
odleg³a, ale podjête dzia³ania s¹ kontynuowane. Sprawa
zak³adu stanê³a na sesji, póniej dosz³o do spotkania osób
zainteresowanych, a kilka dni temu temat poruszy³a
szczeciñska telewizja.
Po naszym artykule o rozmowach
pani Sylwii Maczan z ministrem
Andrzejem Kalwasem na temat
utworzenia zak³adu karnego na terenie powiatu ³obeskiego, nast¹pi³o
poruszenie w instytucjach i samorz¹dach. Pani Maczan przedstawiaj¹c temat na sesji rady miejskiej
£obza, nie musia³a radnych d³ugo
przekonywaæ. £obescy radni nie
dyskutowali. Przyjêli jednog³onie

uchwa³ê intencyjn¹, w której zadeklarowali  w przypadku doprowadzenia pomys³u do realizacji  bezp³atne przekazanie terenów pod tê
inwestycjê. Pan Mieczys³aw Fojna z
wydzia³u rolnego urzêdu miejskiego
wskaza³ nawet takie tereny. Zak³ad
karny móg³by stan¹æ na ulicy Podgórnej lub Drawskiej, poza miastem.
Ju¿ po sesji, ale przed wiêtami,

Niebezpieczne
przeja¿d¿ki
(£OBEZ  DALNO) W dniu 22
marca br. o godz. 17.00 na drodze £obez - Dalno, Lech F. (zam. D., gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewym (2,74 promila).

la) tym samym naruszy³ zakaz
prowadzenia pojazdów wydany
na okres 36 miesiêcy przez S¹d
Rejonowy w £obzie.

(TUCZE) W dniu 22 Marca br. o
godz. 17.05 w miejscowoci Tucze, gm.
Dobra, Dariusz Z. lat 36 (zam. T., gm.
Dobra) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzewym 1,81 promila.

(WÊGORZYNO) W dniu 26 marca br. o godz. 17.00 w Wêgorzynie na
ul. 3-go Maja, Zbigniew G. lat 56
(zam. W., gm. Wêgorzyno) kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,71 promila).

(£OBEZ - UNIMIE) W dniu 26
marca br. o godz. 18.05 na drodze
publicznej £obez - Unimie Pawe³
T. lat 32 (zam. £., gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (1,86 promi-

(WÊGORZYNO) W dniu 26
marca br. roku o godz. 17.00 w Wêgorzynie na ul. 3-go Maja , Stanis³aw
S.(zam. W., gm. Wêgorzyno) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (0,93 promila).

we wtorek, w sali urzêdu miejskiego
w £obzie, dosz³o do spotkania osób
zainteresowanych tematem. Pomys³odawca utworzenia zak³adu karnego, Stowarzyszenie £obeska Alternatywa, zaprosi³ chêtnych do
wspó³pracy. Na sali pojawili siê starosta Halina Szymañska, burmistrz
Wêgorzyna Stanis³aw Konarski,
wiceburmistrz £obza Ryszard Sola,
radny Kazimierz Chojnacki, dyrektorzy PUP Jaros³aw Namaczyñski i
Piotr Æwik³a, dyrektor MGOPS w
£obzie El¿bieta Graliñska oraz
przedstawiciel PCPR Bo¿ena Wielgus. Bez zbêdnych dyskusji powo³ano trzyosobowy sekretariat, którego zadaniem ma byæ koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹
pomys³u. W sekretariacie bêd¹ pracowaæ; Sylwia Maczan, Ryszard

£obezianie
szkol¹
(POWIAT) Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzi³ szkolenie z zakresu przemocy
domowej i rówieniczej. Odby³o siê
ono 18 marca w Pogorzelicy. Jaros³aw Namaczyñski dyrektor PUP w
£obzie przedstawi³ na nim propozycjê dzia³añ zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo i przeciwdzia³anie agresji
rówieniczej na przyk³adzie programu Szkolna S³u¿ba Porz¹dkowa O
tym, jak ta praca wygl¹da w praktyce, opowiada³ pan £ukasz ¯aba ze
Szkolnej S³u¿by Porz¹dkowej w
Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie.
Pomys³ na szkoln¹ s³u¿bê spotka³
siê z du¿ym zainteresowaniem i
byæ mo¿e trafi do szkó³ w innych
powiatach.
SM

Sola i Wies³aw Ma³y. Starostwo zobowi¹za³o siê udzielaæ wszelkiej pomocy oraz udostêpni³o swój adres
do korespondencji. Burmistrz Stanis³aw Konarski zapowiedzia³, ¿e zorganizuje w Wêgorzynie zbieranie
podpisów pod list¹ poparcia dla
pomys³u. W £obzie podpisy mo¿na
sk³adaæ w siedzibie Powiatowego
Urzêdu Pracy oraz w jego filii w Resku. Przygotowywane s¹ inne punkty w ró¿nych czêciach miasta.
W czwartek do £obza zawita³a
telewizja szczeciñska, która zrobi³a
krótki reporta¿ o tej inicjatywie. Z
tego co wiemy, czyni starania, by
wyemitowaæ materia³ w pamie ogólnopolskim. Pani Maczan ma byæ
gociem na jutrzejszej sesji w Wêgorzynie, gdzie przedstawi pomys³
tamtejszym radnym.
KAR

Psycholog
pomo¿e
(£OBEZ) Osoby uzale¿nione
od narkotyków oraz ich
rodziny znajd¹ wsparcie
w punkcie konsultacyjnym,
który zacznie w £obzie
dzia³aæ od kwietnia.
rodki na ten cel, w wysokoci
4 tys. z³, przeznaczy³a Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca w £DK (wejcie od podwórka), dy¿ur bêdzie pe³ni³ psycholog
zajmuj¹cy siê profilaktyk¹ narkotykow¹.
SM
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Teraz og³oszenia drobne w nowej formule

Dajesz og³oszenie do
jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
997 POLICJA
SKRADZIONO KABLE

(RADOWO MA£E) W okresie
22-23 marca br. w godz. 22.00 - 6.30
w Radowie Ma³ym Kolonia, nieznany sprawca po uprzednim wyciêciu z napowietrznej linii energetycznej, zabra³ w celu przyw³aszczenia 1400 mb linki Al. 50
mm2 . Straty w kwocie 4500,- z³ na
szkodê Grupy Energetycznej
ESSA oddzia³ Gryfice.

UDERZY£ W SAMOCHÓD
I ZBIEG£
(£OBEZ) W dniu 28 marca br.
oko³o godz. 10. 40 w £obzie na parkingu przy ul. Hanki Sawickiej obok
budynku sto³ówki nieznany pojazd
uderzy³ w zaparkowany sam. osob.
VW Golf powoduj¹c wgniecenia i
zarysowanie lakieru prawych drzwi,
b³otnika oraz uszkodzenie lusterka
zewnêtrznego, na szkodê Lucyny K.
(zam. £., pow. ³obeski).

Masz co do sprzedania
lub kupienia
- zamieæ og³oszenie drobne.
To niedrogo.
Cena na kuponie.
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
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nSprzedam mieszkanie 2 pokojowe w centum £obza w domku 3rodzinnym, strych, 2 komórki, piwnica i dzia³ka. Tel. 0608 048 560.
nSprzedam mieszkanie 2 pokojowe, wysoki standard wykoñczenia.
Cena 52 tys. z³. Wêgorzyno, tel. 501
657 800.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³asnociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku, 1 piêtro w centrum
£obza. Cena do uzgodnienia. Tel.
3975294.
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 75mkw. na osiedlu Hanki Sawickiej, I piêtro. Cena do
uzgodnienia, tel.3973628 po 15.
nSprzedam kawalerkê 2 piêtro w
centrum £obza 31 mkw. tel.
608374962.
n Sprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

n Kupiê motocykl WSK. Tel. 691
958 871.

nKupiê pojemnik plastikowy z
zaworem pojemnoæ 1000 litrów.

nVECTRA z niemiec 91r. 1,7 160
tys. Czerwona, nowe opony, radio,
c. zamek, Cena 5200 z³ , do uzgodnienia + op³aty.
Tel. 507 082 917.

Tel. 0501 546 817.

nSprzedam mieszkanie 61 mkw. w
bloku 2 piêto, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka i WC osobno, mieszkanie
z balkonem i gara¿em. Tel (094)
3670148.

nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.
n Kupiê mieszkanie w³asnociowe w Gryficach 3-pokojowe. Tel.
607 425 987.

sprzedam, tel 39 74 947 - Wieczorem.
nSprzedam dzia³kê nad jeziorem

nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel
3974127, 604845753 w domu
klienta i zak³adzie RTV.

nRolety zewnêtrzne alu., ceny producenta, monta¿. Rolety tkaninowe wszystkie typy. Tel 604 560 745.

Womin w miejscowoci Cieszyno
£obeskie o pow 650mkw. tel.

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

nSzukam pomieszczenia do wynajêcia w £obzie. Tel. 0601 967 551.
nWynajmê lub sprzedam halê 110
mkw. ul. Starogrodzka 39, trasa na
Szczecin, plac asfaltowy 456mkw.,
mo¿liwoæ adaptacji na biuro. Tel.
(094) 36 36032, 0505 096 165.

3979682.

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

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.

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

nWszelkie prace remontowe, stolarskie, kafelkowanie, malowanie,hydraulika i inne wykonam solidnie i fachowo. Dzwoniæ wieczorem, tel.39 22 783
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 3 pokoje 57 mkw., IV piêtro, generalny remont, okna PCV,
glazura, terakota, armatura nowa,
suchy tynk, kuchnia z antresol¹.
Tel. 0506 941 188, 0502 600 124.

nWannê naro¿nikow¹ z akrylu
(lewa) w bardzo dobrym stanie

nKupiê dom lub segment bliniaka, tel. 501 131 628.

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

n Pilnie potrzebna opiekunka do
dzieci. Praca za granic¹. Tel. kontaktowy: 609632571.

SPORT
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M¹dra gra Radovii Mog³o byæ ró¿nie
Radovia Radowo Ma³e  Fagus Ko³bacz 2:1 (2:0)
Radovia: Damian Brodowicz, Tomasz Kmieæ, Emil Pilichowski, Piotr
Grochulski, £ukasz Tomaszkiewicz,
Marcin Tomaszkiewicz, Pawe³ Samal
(Bednarek65), Marek Gradus (Robert Liptak 60), Wojciech Kli, £ukasz Popiela.
Trener: Henryk Kulik
Bramki: Pilichowski 28, Tomaszkiewicz £. 35
W sobotê na boisku w Radowie
miejscowa Radovia podejmowa³a
pi³karzy Fagusa Ko³bacz. Zapowiada³ siê bardzo ciekawy mecz ze
wzglêdu na to, ¿e w rundzie jesiennej
obie ekipy prezentowa³y bardzo
efektowny futbol. Tak samo mia³o
byæ i tym razem.
Pierwsza po³owa to pokaz koncertowej gry ze strony Radovi. Przez
ca³e 45 minut zespó³ przewa¿a³ i
stworzy³ sobie wiele dogodnych
sytuacji do strzelenia bramki. Zapowiedzi¹ dobrej gry by³a akcja z 7 min.
kiedy to Pilichowski nie wykorzystuje stuprocentowej sytuacji znajduj¹c siê w pozycji sam na sam z
bramkarzem! Zawodnik ten rehabilituje siê dwadziecia minut póniej.
Po dok³adnym dorodkowaniu Grochulskiego na dziewi¹ty metr, Pilichowski uderzaj¹c g³ow¹ nie daje
szans bramkarzowi i Radovia obejmuje prowadzenie. W 35 Kli dok³adnym podaniem uruchamia
wchodz¹cego w pole karne Tomaszkiewicza, który jest faulowany! Sêdzia zdecydowanym ruchem wskazuje na jedenasty metr boiska. Do
pi³ki podchodzi sam poszkodowany
i jest 2:0!
Na drug¹ po³owê dru¿yny wysz³y z odrêbnymi za³o¿eniami! Gospodarzy interesowa³o utrzymanie
korzystnego wyniku, natomiast gocie chc¹c wywieæ z Radowa choæby jeden punkt musieli wzi¹æ siê do
odrabiania strat!

Przebieg drugich czterdziestu
piêciu minut idealnie odzwierciedla³
te zamiary. Fagus uzyskuje optyczn¹ przewagê, która w 60min. zostaje
udokumentowana przepiêkn¹ bramk¹ z dwudziestu piêciu metrów.
W koñcówce Radovia ma jeszcze szansê na podwy¿szenie rezultatu, ale arbiter nie dyktuje ewidentnego karnego po faulu na Klisiu.

Henryk Kulik
- Obawia³em siê tego meczu, ze
wzglêdu na to, i¿ w rundzie przygotowawczej nie rozegralimy ¿adnego meczu na trawie! Boisko zweryfikowa³o jednak umiejêtnoci moich
pi³karzy i wypadli oni bardzo dobrze!

Cieszy mnie szczególnie postawa
m³odych zawodników: Popieli, Samala i Pilichowskiego. Egzamin zda³o równie¿ nowe ustawienie z Grochulskim jako forstoperem. - tak po
meczu wypowiada³ siê trener Radovii Henryk Kulik.
Kolejny mecz Radovia rozegra
w sobotê w Kamieniu Pomorskim z
tamtejszym Gryfem. Na ten mecz
potrzebna bêdzie podwójna mobilizacja, gdy¿ Gryf to bardzo silna dru¿yna, której jedynym celem jest
awans do IV ligi. Zapowiada siê bardzo dobre spotkanie. Mecz o mistrzostwo V ligi: Gryf Kamieñ Pom.Radovia Radowo Ma³e sobota, 2
kwietnia, stadion miejski w Kamieniu Pom.
R.O.

Niefrasobliwoæ pi³karzy czy b³¹d sêdziego?

Mewa ograna walkowerem
Iskra Golczewo - Mewa Resko 3:0 (walkower)
Nie dosz³o do meczu Mewy z Iskr¹
Golczewo z g³upiej przyczyny. Niektórzy pi³karze zapomnieli zabraæ...
dowodów osobistych. Golczewianie
przed rozpoczêciem zawodów uparli
siê sprawdziæ karty klubowe reszczan
i za¿¹dali dowodów osobistych. Okaza³o siê, ¿e kilku pi³karzy z Reska zapomnia³o je zabraæ. Na nic zda³y siê
proby, ¿eby mecz rozpocz¹æ, a dokumenty zostan¹ dowiezione w trakcie
gry. Sêdzia nie zgodzi³ siê.
- Do tej pory by³a taka mo¿liwoæ. Sêdzia powo³ywa³ siê na
nowe przepisy, których nie dostalimy, wiêc bêdziemy siê odwo³ywaæ
od tej decyzji.  powiedzia³ nam trener Mewy Dariusz Kêsy.

Na werdykt komisji ZZPN trzeba
bêdzie poczekaæ. A póki co, Mewa
gociæ bêdzie w Resku w sobotê Piasta Chociwel. Mecz rozpoczn¹ juniorzy o godz. 13., seniorzy o 15.
Juniorzy Mewy nie pozostawili
z³udzeñ, kto tego dnia by³ lepszy na
boisku. Wygrali 2:1 (1:0), ale ten
wynik nie okrela przewagi i sytuacji, jak¹ mieli ch³opaki z Reska.
Mewa wyst¹pi³a w sk³adzie: Tichanów, Zgnilec, Ziemski Piotr, Brodowski, Ziemski Przemek, Mañka,
Kopka, Paprocki, Harasiemowicz,
Bia³oskórski, Konczewski oraz po
zmianach Ziemski Marcin, Wojnarowicz i Lalik. Bramki zdobyli Harasiemowicz i Bia³oskórski.
KAR

Hutnik Szczecin  Sarmata Dobra 1:1 (0:0)

Sarmata: Smoliñski, Jaszczuk,
Mioduszewski, K. Sad³owski, Dorsz,
Kieruzel, Olechnowicz, D. Sad³owski,
K. Szkup (65 Ko³a), Pacelt (46 E.
Kamiñski), Padziñski
Trener: Tomasz Surma
Bramki: K. Sad³owski 80
Dru¿yna Sarmaty na pierwszy
mecz uda³a siê do Szczecina, by tam
strawiæ czo³a vice liderowi tabeli dru¿ynie Hutnika.
Pierwsze minuty to wzmo¿one ataki
szczeciñskiego zespo³u, efektem czego
by³ strza³, po którym pi³ka odbi³a siê od
s³upka i dwie interwencje bramkarza
Marka Smoliñskiego. Sarmata skrzêtnie
broni siê i wyprowadza kontry. W 35 min.
Padziñski mija obroñcê i bramkarza i zostaje sfaulowany! Sêdzia nie zauwa¿a jednak ewidentnej jedenastki i zespó³ z
Dobrej traci okazjê do strzelenia bramki.
W 40 min. W zamieszaniu pod
bramk¹ Hutnika Kieruzel z piêciu metrów przestrzela nad bramk¹!
Pierwsza po³owa koñczy siê zatem
bezbramkowym remisem.
Na drug¹ po³owê trener Surma
narzuci³ swojej dru¿ynie niekonwencjonaln¹ taktykê z piêcioma pomocnikami, czterema obroñcami i jednym
wysuniêtym napastnikiem. Sytuacja
na boisku nieco siê odwróci³a i to
Sarmata by³ stron¹ dominuj¹c¹, a
Hutnik cofniêty do obrony szuka³
szansy w dalekich podbramkowych
podaniach.
W 60 min. na pograniczu pola kar-

nego napastnik szczecinian upada na
obroñcê Sarmaty i arbiter dyktuje tak
zwanego karnego z kapelusza, który zostaje zamieniony na bramkê. Na
trybunach w tym czasie maj¹ miejsce
bójki pomiêdzy kibicami obu dru¿yn i
spotkanie zostaje na moment przerwane. Po powrocie do gry czerwon¹ kartk¹, za uderzenie w twarz Olechnowicza ukarany zostaje jeden z pi³karzy
Hutnika. Od tego momentu Sarmata,
posiadaj¹c przewagê zawodnika ca³kowicie zdominowa³ koñcówkê meczu. W 80 min. po bardzo ³adnym dograniu Dorsza, Sad³owski strza³em z
dwudziestu piêciu metrów zdobywa
bramkê na wagê remisu.
Wynik 1:1 utrzymuje siê do koñca,
mimo i¿ Sarmata w koñcówce mia³ jeszcze kilka dogodnych sytuacji do wyjcia na prowadzenie.
- Remis w tym meczu, to sprawiedliwy wynik. Wszystko mog³o siê u³o¿yæ
zupe³nie inaczej! Moglimy zarówno
przegraæ jak i wygraæ to spotkanie, dlatego te¿ cieszymy siê z takiego rozwi¹zania i zapowiadamy ostr¹ walkê w nastêpnych spotkaniach - tak o meczu
wypowiada³ siê napastnik Sarmaty Damian Padziñski.
Kolejny mecz Sarmata rozegra
na w³asnym boisku podejmuj¹c dru¿ynê Orkana Suchañ. Miejmy nadzieje, ¿e wg tego co zapowiada³ zespó³ z Dobrej, zobaczymy zespó³ Sarmaty walcz¹cy o pi³kê na ka¿dym
metrze boiska.
R.O.

Za powolne wybudzanie
Sparta Wêgorzyno  Masovia Maszewo 1:2 (0:1)
SPARTA: Przemek Noryca  Tomasz Side³, Dariusz Nadkierniczny
(45 Krzysztof Gwód), Krzysztof ,
Zbigniew i Andrzej Nadkierniczni,
S³awomir Nowak, Bart³omiej Mazuro, £ukasz Rzepka (62 Tomasz Jawiñski), Andrzej Zwoliñski, Norbert
Blacharski oraz Pawe³ Winiewski,
Dominik Raj i Piotr Bot.
Masovia to kapryny przeciwnik. Nigdy nie wiadomo, jak zagra.
Wygrywa z najlepszymi, przegrywa
ze s³abymi. Tym razem te¿ by³a kapryna i wygra³a, choæ przy nieznacznej pomocy Spartan, którzy ciê¿ko
wybudzali siê z zimowego snu. Pierwszy kwadrans Sparta zagra³a ospale,
co omieli³o maszewian. W 35 min.
p³aski strza³ z 17 metrów i pi³ka wpada
przy s³upku do bramki. To na chwilê
otrzewi³o wêgorzynian, ale nie potrafili oni stworzyæ sytuacji strzeleckich.
Do drugiej ods³ony Spartanie
wyszli zmobilizowani reprymend¹ trenera i wejciem na boisko Krzysztofa
Gwodzia. Zepchnêli maszewian do
obrony i strzelili upragnion¹ bramkê.
W 65 min. Nowak dorodkowuje, a
Blacharski g³ow¹ wbija pi³kê do siatki.
Spartanie id¹ za ciosem, stwarzaj¹c

dwie grone sytuacje; z rzutu wolnego Nowak trafia w poprzeczkê, a po
indywidualnym rajdzie Krzysztof
Nadkierniczny w s³upek. Jednak nie
bez powodu mówi siê, ¿e szczêcie jest
trzynastym zawodnikiem (dwunastym czasami bywa sêdzia). Tego dnia
ten zawodnik gra³ po stronie przeciwnika. W 80 min. napastnik maszewian
przedziera siê przez obronê Spartan,
ale broni¹cy dostêpu do bramki Noryca fauluje go. Rzut karny i po meczu.
Nie pomaga zejcie po dwóch ¿ó³tych
kartkach zawodnika Masovii. Spartanie schodz¹ pokonani.
Nastêpny mecz z Jeziorakiem, w
niedzielê, o godz. 14.
Równie¿ juniorzy nie wybudzili
siê jeszcze. Przegrywaj¹ 2:3 (1:2),
goni¹c bramka po bramce przeciwników, nie doganiaj¹c jednak. Zagrali w sk³adzie: Bartek Kufel, Kamil
Zelmanowski, Damian Kopania,
Grzegorz Rzepka, Pawe³ Gomulski,
Kamil i Arian Demkowie, Karol, Ariel
i Damian Szubertowie, Grzegorz Bernat, Micha³ Ogorza³ek, Bartek
Ostrowski, Kamil Nieradka, Jarek
Konieczny i Arek Krzemiñski. Bramki: Gomulski i Bernat.
KAR

SPORT
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Wyniki V ligi:
Kluczevia Stargard - Iskra Banie 1:1, Pomorzanin Nowogard - GKS Mierzyn 1:1, wiatowid £obez - Piast Choszczno 2:2, K³os Pe³czyce - Vineta Wolin 0:0, Polonia P³oty - Korona Stuchowo 0:1, Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany 1:2, Radovia Radowo Ma³e - Fagus
Ko³bacz 2:1, Rybak Trzebie¿ - Gryf Kamieñ
Pomorski 2:5

V LIGA

Niespodzianka
wiatowid £obez - Piast Choszczno 2:2 (0:1)
wiatowid - Pawe³ Krystosiak,
Grzegorz Urbañski, £ukasz Brona,
Krzysztof Obolewicz, Artur Samal,
Kamil Kacprzak (46 Andrzej Jendrysiak) Piotr Kulczyñski (79 Micha³
£añ) Marcel Kamierowicz, Andrzej
Jab³oñski, Kamil Zych (55 Norbert
Kazimierczak) Micha³ Anulicz
(79Marek Rybczyñski), Adrian Lewicki, Kazimierz £ojek, Trener: Janusz Skrobiñski
Bramki: Andrzej Jendrysiak
52, Andrzej Jab³oñski
¯ó³te kartki: Obolewicz, Samal, Rybczyñski
Widzów: ok. 300

Wchodz¹cych na boisko powita³y serpentyny, okrzyk i do boju

go i przerywa akcjê. Kilka minut
szanse na to, by przechyliæ szalê
póniej ³obeska dru¿yna przeprozwyciêstwa na swoj¹ stronê!
- Fizycznie mój zewadza bardzo ³adny atak pozycyjTak wiêc w pierwszym wiosenspó³
przygotowany
ny. Jab³oñski z g³êbi pola podaje
nym meczu wiatowida, zas³u¿ony
jest w stu procenpi³kê do Samala, ten wbiega z ni¹ podzia³ punktów! Mecz ten pozwala
tach! Je¿eli chodzi o
w pole karne i wyk³ada na siód- optymistycznie myleæ o przebiegu
grê, to niczego nie
my metr Jendrysiakowi. Nie rozpoczynaj¹cej siê rundy! Warta
mogê byæ pewien,
pozostaje nic innego jak poko- odnotowania wydaje siê obecnoæ
gdy¿ po dwóch i
naæ bramkarza i tak o to w 52 na meczu wszystkich cz³onków zapó³ miesi¹ca gry
min. mamy remis.
rz¹du, co raczej dawno nie mia³o
na niegu, dzisiaj
W 69 minucie po faulu na miejsca! Widaæ ¿e nowy zarz¹d chce
zagramy na dobrze
Samalu sêdzia dyktuje rzut
jak najlepiej zacz¹æ swoj¹ prace, ale
przygotowanej muwolny, trzy metry od linii pola
pamiêtajmy, ¿e prawdziwego mê¿rawie. W momencie
karnego. Do pi³ki podchodzi czyznê rozpoznaje siê nie po tym, jak
gdy zabrzmi pierwJab³oñski i przepiêknym zaczyna, tylko jak koñczy! Kibiców
szy gwizdek sêdziestrza³em, po którym pi³ka raziæ mog³y jedynie dwie rzeczy: b³êgo, rozpoczniemy
odbija siê od poprzeczki i dy sêdziego (nie tylko w pierwszej
walkê o trzy punkty,
wpada do bramki, wypro- lidze jest z tym problem), i praca konjednak¿e ka¿dy punkt
wadza wiatowid na pro- feransjera, który co chwilê myli³ siê
zdobyty przeciwko liwadzenie. Sza³ radoci na zrzucaj¹c winê na niestarannie napiderowi bêdzie sporym
ca³ym stadionie! Teraz po- sany protokó³!
sukcesem - tak przed
zostaje tylko utrzymaæ wyW nastêpnej kolejce wiatowid
meczem wypowiada³
nik do koñca i mo¿na cieszyæ wybiera siê na mecz do Wolina, gdzie
siê trener wiatowida
siê z trzech punktów. Radoæ o zwyciêstwo powalczy z miejscow¹
Janusz Skrobiñski!
ta okazuje siê niestety przed- Vinet¹! Zapowiada siê bardzo ciekawe
Pi³karze wiatowiwczesna, bo w 74 minucie w spotkanie, gdy¿ broni¹cy siê przed
da nie zawiedli swego
zamieszaniu pod bramk¹ Kry- spadkiem ³obeski klub za wszelk¹
trenera i od pocz¹tku
stosiaka i serii strza³ów w cenê bêdzie stara³ siê urwaæ choæby
meczu prowadzili wywiat³o bramki pada wy- jeden punkt aspiruj¹cym do awansu
równan¹ walkê z ryrównanie! Wynik 2:2 wolinianom. Sobota 2 kwietnia godz.
walem we wszyst- Andrzej Jab³oñski utrzyma³ siê do koñca, 16, mecz o mistrzostwo V ligi- Vineta
kich strefach boiska.
chocia¿ obie dru¿yny mia³y jeszcze Wolin- wiatowid £obez.
R.O.
Pierwsze minuty to seria nieudanych akcji obu dru¿yn.
W 12 minucie Zych znajduj¹c siê
w sytuacji sam na sam z bramkarzem
le przyjmuje pi³kê i marnuje tym sawiatowid £obez - Piast Choszczno 4:2 (3:1)
mym doskona³¹ sytuacjê do objêcia
prowadzenia. W 25 minucie Zych z 7
wiatowid- Grzegorz Hnat, Prze- muje pierwsze miejsce w tabeli.
metrów strzela obok bramki i jêk zaMecz rozgrywany na boisku w
wodu po raz kolejny rozbrzmiewa na mys³aw Surowiak, Andrzej Czubak,
ustach kibiców. Jak wiadomo, nie- Rados³aw Sagan, Mariusz Zych, wiêtoborcu by³ bardzo wyrównaKamil Iwachniuk, Kacper Skrobiñ- ny. Pierwsze 20 minut to ostra gra
wykorzystane sytuacje siê mszcz¹ i
po b³êdzie obrony w 28 minucie Piast ski, Karol Koz³owski, Bartosz Tober, goci z Choszczna i kilka udanych inobejmuje prowadzenie! Zawodnicy Artur Andrusieczko, Sylwester Mi- terwencji dobrze dysponowanego
z Choszczna próbowali zaskoczyæ cha³owski, Adrian Lewicki, Kamil Hnata. Mimo jednostronnego poKrystosiaka w pierwszej po³owie Rejmer, Jakub Rejmer, Krzysztof Rej- cz¹tku po przepiêknej bramce z rzutu
jeszcze dwukrotnie, mimo przerwy w mer, £ukasz Kogut, Marcin Grzy- wolnego wykonywanego przez Satreningach graæ w pi³kê to on jeszcze wacz, Bartosz Szwaciñski
gana, wiatowid przej¹³ inicjatywê.
potrafi.
Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê
Bramki: Sagan (z wolnego),
Od razu po przerwie napastnik Skrobiñski, Micha³owski, Tober (z wynikiem 3:1. Drug¹ po³owê obie
Piasta wychodzi na bardzo dobr¹ karnego).
dru¿yny zagra³y bardziej asekurapozycje strzeleck¹, na szczêcie sêDru¿yna juniorów Piasta, po- cyjnie daj¹c strzeliæ sobie po jednej
dzia liniowy dopatruje siê spalone-

Juniorzy wygrali

dobnie jak dru¿yna seniorów, zaj-
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bramce! wiatowid- Piast 4:2 R.O

Tabela V liga
1. Gryf Kamieñ Pomorski
2. Piast Choszczno
3. GKS Mierzyn
4. Vineta Wolin
5. Zorza Dobrzany
6. Fagus Ko³bacz
7. Korona Stuchowo
8. Radovia Radowo Ma³e
9. K³os Pe³czyce
10. Pomorzanin Nowogard
11. Kluczevia Stargard
12. Polonia P³oty
13. Iskra Banie
14. Sparta Gryfice
15. wiatowid £obez
16 Rybak Trzebie¿

36 48-27
36 42-24
33 40-22
33 28-18
32 34-18
27 39-35
27 34-31
25 29-26
25 21-26
23 30-36
20 30-27
17 23-42
16 25-34
14 30-48
13 29-38
6 13-43

Wyniki klasy okrêgowej:
Orkan Suchañ - KP Police II 0:0, Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Sarmata Dobra Nowogardz.
1:1, Sparta Wêgorzyno - Masovia Maszewo
1:2, Promieñ Mosty - Jeziorak Szczecin 0:0
Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno - D¹brovia
Stara D¹browa 2:0, wit Szczecin - Wicher
Brojce 4:0, Piast Chociwel - Orze³ £o¿nica 3:1,
Iskra Golczewo - Mewa Resko 3:0.
Tabela klasy okrêgowej
1. Piast Chociwel
41 41-12
2. Hutnik EKO TRAS Szczecin
3. wit Szczecin
35 56-19
4. Mewa Resko
29 21-23
5. Masovia Maszewo
28 34-24
6. KP Police II
26 37-26
7. Sarmata Dobra
24 29-21
8. Iskra Golczewo
22 38-42
9. Orze³ £o¿nica
21 24-37
10. Orkan Suchañ
20 18-20
11. Jeziorak Szczecin
20 13-17
12. Sparta Wêgorzyno
17 19-28
13. D¹brovia Stara D¹browa
16 29-38
14. Promieñ Mosty
15 22-33
15. Wicher Brojce
10 12-48
16. Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno 6 17-44

Graj¹
w weekend
V liga
Iskra Banie - Rybak Trzebie¿,
Gryf Kamieñ Pomorski - Radovia
Radowo Ma³e, Fagus Ko³bacz Sparta Gryfice, Zorza Dobrzany Polonia P³oty, Korona Stuchowo K³os Pe³czyce, Vineta Wolin - wiatowid £obez, Piast Choszczno - Pomorzanin Nowogard, GKS Mierzyn Kluczevia Stargard
Klasa Okrêgowa
KP Police II - Iskra Golczewo,
Mewa Resko - Piast Chociwel, Orze³
£o¿nica - wit Szczecin, Wicher
Brojce - Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno, D¹brovia Stara D¹browa - Promieñ Mosty, Jeziorak Szczecin Sparta Wêgorzyno, Masovia Maszewo - Hutnik EKO TRAS Szczecin,
Sarmata Dobra - Orkan Suchañ.
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TYGODNIK £OBESKI

KONKURS TAÑCA
TOWARZYSKIEGO

(£OBEZ) W dniu 13 marca br. odby³ siê konkurs tañca
towarzyskiego zorganizowany przez szko³ê tañca Iskra
prowadzon¹ przez pani¹ Katarzynê Radomsk¹.
£obez
Duety.
Tytu³ adepta otrzymali: Fr¹czek
Paulina, Wijatyk Olga, Wysocka
Paulina, Zapalska Ania, Tamala Katarzyna , Michalczyszyn Maria.
Duety Beniamin:
I miejsce w tañcu latynoamerykañskim i disco:
Pacha³ko Karolina i Miszel
Ma³gorzata.
I miejsce w tañcu
latynoamerykañskim i disco: Kasia Adamów i Kurowska Maja.
Duety
Expert:
I miejsce w
tañcu standarKatarzyna
dowym: Oniszczuk Kornelia i
Kuzio Patrycja.
Duety Championów:
I miejsce w tañcu standardowym i disco oraz awans do dominantów: Drapa³a Katarzyna i Wolska Anastazja.
Duety dominant:
I miejsce w tañcu latynoamerykañskim i standardowym: Kuzio Kasia i Chuchro Marta.
I miejsce w tañcu disco: Rokosz
Olga i Skrobiñska Laura.
I miejsce w tañcu latynoamerykañskim Piskorz Gabriela i Rodak
Karolina.
I miejsce disco i awans do
championów: Wilk Katarzyna i Konieczna Zofia.

Turniej tañca ligi tanecznej pod
patronatem burmistrza Miasta £obza Marka Romejki
Pary:
Beniamin 12 lat.
I miejsce w tañcu
standardowym i latynoamerykañskim:
Rybiñski Grzegorz i
Maruszewska Daria.
Beniamin 13 lat.
I miejsce w tañcu
latynoamerykañskim:
£apuæ
Wojtek i Mi³ek
Ewelina.
Dominant:
I miejsce w
tañcu standardowymi latyRadomska
noamerykañskim: Kurowski Maciej i Jaruzel Iwona.
Adept do 9 lat.
I miejsce w tañcu standardowym
i latynoamerykañskim: Romejko Zuzanna i Wyczo³ek Piotr.
Adept 10 lat.
Tytu³ adepta otrzymali: Kozak
Hubert, Schann Karina, Kobielak
Piotr, Haleczka Paulina, Roszak Wojciech, Jarzyñska Dorota.
Na turnieju po³¹czono wystêpy
przedszkolaków.
Organizatorzy turnieju tañca towarzyskiego Ligi Tanecznej w £obzie 13 marca 2005: Urz¹d Miasta £obez i Szko³a Tañca Iskra.
(r)
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Dbajmy o wygl¹d (cd.)
Jak zadbaæ o paznokcie , by by³y ozdob¹
naszych d³oni ?
Nie wszyscy maj¹ piêkne d³onie i kszta³tne
paznokcie. To, ¿e nasze paznokcie odbiegaj¹ od
idea³u nie zwalnia nas z obowi¹zku dbania o nie.
W pielêgnacji d³oni stawiam na naturalnoæ
i ochronê, stosuj¹c doskona³ej jakoci preparaty. Obecnie na rynku jest mnóstwo kosmetyków pomagaj¹cych w pielêgnacji d³oni i paznokci.
Na pocz¹tek omówiê podstawowy pe³ny manicure.
Nie polecam wycinania skórek , wystarczy regularne ich zmiêkczanie, odsuwanie, opi³owywanie i polerowanie p³ytki paznokciowej oraz
stosowanie dobrych preparatów z dodatkiem substancji nawil¿aj¹cych i od¿ywczych.
Manicure zaczynamy od zmycia starego lakieru zmywaczem do
paznokci, opi³owujemy do ¿¹danego kszta³tu i delikatnie polerujemy
tak, aby krawêdzie p³ytek by³y idealnie g³adkie. Zabieg polerowania
gwarantuje nam, ¿e paznokcie bêd¹ bardziej odporne na tzw. zadarcia
i rozdwajanie.
Kolejnym etapem jest moczenie d³oni przez 10 minut w ciep³ej
wodzie z myd³em w p³ynie.
Po osuszeniu d³oni smarujemy skórki ¿elem do zmiêkczania i odczekujemy kilka minut. Nastêpnie delikatnie, ale bardzo dok³adnie
odsuwamy skórki kopytkiem, póniej koniecznie trzeba umyæ d³onie,
by usun¹æ resztki ¿elu do skórek, dok³adnie osuszyæ i wmasowaæ
odrobinê kremu do pielêgnacji d³oni i paznokci, a na zakoñczenie
proponujê k¹piel parafinow¹ przynajmniej 1 raz w miesi¹cu. Teraz kolej
na lakierowanie  jest to niezbêdny element pielêgnacji paznokci!
Polakierowana p³ytka paznokcia jest odporniejsza na dzia³anie szkodliwych czynników zewnêtrznych  takich jak uszkodzenia mechaniczne, woda, detergenty itd.
Lakier do paznokci nie szkodzi p³ytce, wa¿ne jest, aby by³ to lakier
dobry o trwa³ej elastycznej formule, najlepiej ¿ywicy akrylowej, krzemu
lub innych substancji utrwalaj¹cych i pielêgnacyjnych.
Lakierowanie paznokci zaczynamy od poci¹gniêcia p³ytki lakierem
podk³adowym, nastêpnie malujemy paznokcie pow³ok¹ kolorow¹, gdy
pow³oka jest ju¿ ca³kowicie sucha i utwardzona manicure jest ju¿
ukoñczony.
Dziewczynom, które preferuj¹ manicure naturalny lub tym , które
w ogóle nie lubi¹ polakierowanych paznokci, polecam lakiery bezbarwne, jasne pastelowe emalie oraz French Manicure.
Zadbane i zdrowe paznokcie s¹ nasz¹ wizytówk¹.
Dyplomowana manikiurzystka Kamila Urbañska.
Salon Fryzjerski WIESIA £obez.

997 POLICJA

OKRADZIONO DZIA£KI
(£OBEZ) Z 23 na 24 marca br. w godz. 17.30 - 10.00 w
£obzie na terenie kompleksu dzia³ek ogrodniczych Dalno I,
nieznany sprawca dokona³ szeregu kradzie¿y z w³amaniem.
Pierwszego - po uprzednim wy³amaniu dolnej czêci drzwi altany dzia³ki, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia
kuchenkê gazow¹ dwupalnikow¹.
Drugiego po uprzednim zerwaniu
k³ódki i wywa¿eniu drzwi wejciowych altany dzia³ki zabra³ siekierê,
szczypce, obcêgi, p³ytê ¿eliwn¹ z
kuchni i rurki aluminiowe.
Trzeciego - po uprzednim wywa¿eniu zamka drzwi altany dzia³ki zabra³
kuchenkê gazow¹ cztero palnikow¹ z
reduktorem gazowym, piecyk grzewczy ¿eliwny, p³ytê ¿eliwn¹ z rusztami.
Czwartego - po uprzednim zerwa-

niu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi altany dzia³ki zabra³ cztery palniki kuchni
gazowej, pokrywê ¿eliwn¹ od piecyka,
butlê gazow¹ 13 kg koloru niebieskiego z napisem GASPOL, umywalkê
porcelanow¹, bateriê umywalkow¹.
Pi¹tego - po uprzednim wywa¿eniu drzwi altany zabra³ narzêdzia lusarskie, maszt z rurki stalowej ocynkowanej d³ugoci 5 m,
aluminiowy syfon.
Straty w kwocie ³¹cznej 1810 z³ na
szkodê Jana P., Alfreda K., Krystyny
F., Krystyny K., Franciszka G. (wszyscy zam. £., pow. ³obeski).
(r)
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KRADZIE¯ Z W£AMANIEM
(£OBEZ) W £obzie przy ul. Bema w
okresie od 19 godz. 19.00. do 21 marca
br. godz. 11.30. nieznany sprawca
dokona³ w³amania do pomieszczenia
gospodarczego przez wy³amanie
skobla w drzwiach i kradzie¿y kanistra
o poj. 5 litrów, szlifierki elektrycznej,
kuchenki elektrycznej, ³¹cznej wartoci 310 z³. na szkodê Stanis³awa M.
(zam. £., pow. ³obeski).
KIEROWA£ BEZ UPRAWNIEÑ
(£OBEZ) W dniu 21 marca br. oko³o
godz. 19:00 w £obzie na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oci i Mickiewicza, Kazimierz K. (zam. £., gm. £obez)
kieruj¹c samochodem Ford Fiesta
wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu
na samochodzie Opel Corsa kierowanym przez Paw³a Æ. (zam. czas. P.,
pow. £obez), który nie posiada
uprawnieñ do kierowania pojazdami. Pasa¿erka samochodu Ford,
Krystyna K. (zam. £., pow. ³obeski)
zosta³a odwieziona do szpitala,
gdzie stwierdzono obra¿enia w postaci st³uczenia klatki piersiowej.
Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy SPiRD KPP £obez.
UKRAD£ 10 Z£
(£obez) W dniu 21 marca br.
oko³o godz. 14:00 w £obzie w okolicy promenady w £obzie, Bogdan S.
(bez sta³ego miejsca zamieszkania)
podczas wspólnej libacji alkoholowej, zabra³ w celu przyw³aszczenia z
kieszeni kurtki Jana J.(zam. £., pow.
³obeski) portfel z zawartoci¹ pieniêdzy w kwocie 10 z³, czym dzia³a³ na
jego szkodê.
AMATOR CZÊCI OD URSUSA
(PODLIPICE) W okresie od 28
lutego do 17 marca br. w godz. 18:00
- 10:00 w Podlipcach, nieznany
sprawca z niezamkniêtego gara¿u
zabra³ w celu przyw³aszczenia tyln¹
lampê, pr¹dnicê, ko³o zamachowe i
tylny zaczep od ci¹gnika Ursus.
Straty w kwocie 500,- z³ na szkodê
Dariusza H.
ZAWINI£ KAWA£EK DREWNA
(RADOWO MA£E  RESKO)
W dniu 21 marca br. oko³o godz.
15:45 na drodze Radowo Ma³e - Resko, Artur S. (zam. R., gm. Resko)
kieruj¹c samochodem Ford Escort
najecha³ na le¿¹cy na drodze kawa³ek drewna wskutek czego uszkodzi³
w kierowanym przez siebie pojedzie
miskê olejow¹ i uk³ad wydechowy.
PRÓBOWA£ OKRAÆ GARA¯
(£OBEZ) W dniu 21 marca br. w
godz. 15:00 - 23:40, nieznany sprawca
po uprzednim zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi gara¿u, usi³owa³ zabraæ z jego wnêtrza wiertarkê elektryczn¹, pistolet do malowania oraz
osprzêt do tych urz¹dzeñ. Zamierzonego celu nie osi¹gn¹³ z uwagi na
sp³oszenie przez patrol SPiRD. Straty
w kwocie 400,- z³ na szkodê Ryszarda
J. (zam. £., pow. ³obeski).
GROI£ Z KOMÓRKI
(WO£KOWO) W dniu 17 marca
br. o godz. 21.04 w Wo³kowie, nieustalony sprawca przes³a³ z tel. kom.
wiadomoæ tekstow¹ zawieraj¹c¹
groby uszkodzenia cia³a osoby
Grzegorza S. (zam. W., pow. ³obeski).

POLICJA 997

Z£ODZIEJ MAJSTERKOWICZ
(£OBEZ) W okresie 22/23 marca br.
w godz. 16:00 - 11:00 w £obzie przy
ul. H. Sawickiej, na trenie kompleksu
gara¿y, nieznany sprawca po
uprzednim wyrwaniu okna wraz z
ram¹ wszed³ do wnêtrza gara¿u, sk¹d
zabra³ w celu przyw³aszczenia zestaw kluczy nasadowych, lewarek,
nastêpnie po wybiciu szyby w samochodzie Ford Mondeo, zabra³ radioodtwarzacz samochodowy. Straty w kwocie 380 z³ na szkodê Edwarda T. (zam. £., pow. ³obeski).
SKRODZIONO ROWER
(DALNO) W dniu 22 marca br. w
godz. 18:00 - 23:00 w Dalnie, z hali
produkcyjnej zak³adu Polistyl, nieznany sprawca zabra³ niezabezpieczony rower typu górskiego o nazwie
TREX. Straty w kwocie 1000,- z³ na
szkodê Jana I. (zam. K., pow. ³obeski).
PRZYW£ASZCZONO TELEFON
(£OBEZ) W dniu 16 marca br.
oko³o godz. 16:00 w £obzie w budynku £DK, nieznany sprawca zabra³ w
celu przyw³aszczenia telefon komórkowy marki Motorola C-205, pozostawiony w kieszeni kurtki. Straty w
kwocie 199,- z³ na szkodê Teresy G.
(zm. £., pow. ³obeski).
OKRADZIONO KOLEJ
(RUNOWO POM.) W okresie
od lutego 2005 do chwili obecnej, na
szlaku kolejowym Runowo Pom. Cieszyno £ob. w lokatach 21-25 i 2226, nieznany sprawca po uprzednim
wyciêciu dokona³ kradzie¿y miedzianej linki kotwienia rodkowego.
Straty w kwocie powy¿ej 250,- z³ na
szkodê PKP Zak³ad Linii Kolejowych S.A. w Koszalinie.
ST£UCZKA GOLFÓW
(RESKO) W dniu 23 marca br.
oko³o godz. 15:30 w Resku, na ul. J.
Narodowej, Rafa³ K. (zam. Dziwnów)
kieruj¹c samochodem VW Golf, podczas nieprawid³owego manewru wyprzedzania, uderzy³ w bok samochodu VW Golf kierowanego przez Kazimierza M. (zam. R., pow. ³obeski).
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
KRAD£ TOPOLE
(RESKO) W dniu 23 marca br. o
godz. 17.15 w miejscowoci L., pow.
³obeski, Wies³aw L. (zam. L., gm.
Resko), Antoni I. (zam. L., gm. Resko) i Robert I. (zam. L., gm. Resko)
usi³owali dokonaæ kradzie¿y 2,61 m3
drzewa gatunku topola o wartoci
302 z³otych na szkodê Agencji Mienia PKP Oddzia³ Szczecin.
PODRABIA£ PODPIS
(£OBEZ) W okresie 15/16 marca br. w £obzie Krzysztof B. (zam.
£., gm. £obez) na zeznaniu podatkowym za 2004 podrobi³ podpis
swojej ¿ony Joanny B. (zam. R.,
pow. ³obeski) i przed³o¿y³ w Urzêdzie Skarbowym w £obzie jako autentyczny.

ST£UCZKA
(£OBEZ) W dniu 24 marca br.
oko³o godz. 17:30 w £obzie na ul.
Waryñskiego, Justyna O. (zam. £.,
pow. ³obeski), kieruj¹c samochodem
Renault Laguna podjê³a manewr
wyprzedania w miejscu niedozwolonym, wskutek czego uderzy³a w prawid³owo skrêcaj¹cy w lewo samochód Renault Clio kierowany przez
Mariusza G.(zam. £., pow. ³obeski),
który odbity uderzy³ w prawid³owo
zaparkowany samochód Mitsubishi Galant nale¿¹cy do Andrzeja R.
(zam. £., pow. ³obeski). Uszkodzeniu
uleg³y pojazdy.
BO LE COFA£A
(£OBEZ) W dniu 24 marca br.
oko³o godz. 20:20 na Pl. 3 Marca w
£obzie, Kamilla K. (zam. £., pow. ³obeski) kieruj¹ca samochodem Fiat Punto i Marian £. (zam. £., pow. ³obeski)
kieruj¹cy samochodem Renault Clio
nie zachowali ostro¿noci podczas
cofania wskutek czego dosz³o do
zderzenia i uszkodzenia pojazdów.
OKRADZIONO ALTANKI
(£OBEZ) W nocy z 24/25 marca
br. w godz. 18.00/10.00 w £obzie na
terenie ogrodów dzia³kowych Dalno I, nieustalony sprawca po
uprzednim wy³amaniu zamka w
drzwiach wejciowych dokona³ w³amania do altanki sk¹d zabra³ w celu
przyw³aszczenia stó³ ogrodowy kol.
bia³ego, komplet palników kuchenki
gazowej i dwa koce kol. niebieskiego i br¹zowego o ³¹cznej wartoci
220 z³otych na szkodê Zbigniewa B.
(zam. £., pow. ³obeski).
Z£ODZIEJ OGRODNIK
(RESKO) W okresie od dnia 18
lutego do dnia 23 marca br. do godz.
12.00 w Resku na terenie ogrodów
dzia³kowych przy drodze Resko S³owikowo, nieustalony sprawca
po uprzednim wyrwaniu zamka w
drzwiach wejciowych dokona³
w³amania do altanki sk¹d zabra³ w
celu przyw³aszczenia narzêdzia
ogrodowe w postaci wide³, szpadla,
sekatora i inne o ³¹cznej wartoci
100 z³otych na szkodê Jana F. (zam.
R., pow. ³obeski).
OK£AMYWA£ O ZAROBKACH
(RESKO) W okresie od
15.11.2004r. do 24.12.2004r. w Resku,
nieznany sprawca powiadczy³ nieprawdê wystawiaj¹c zawiadczenie o
formie zatrudnienia i wysokoci zarobków, dla Mariusza F. Zatrudnionego w firmie ZUBIT ,,Mêtlowie.
NIEOSTRO¯NIE COFA£
(RESKO) W dniu 25 marca br. o
godz. 8.25 w Resku na ul. 1-go Maja,
kieruj¹cy sam. Marki Polonez Jacek
D. (zam. D., gm. Rymañ) wykonuj¹c
manewr cofania uderzy³ w prawid³owo zaparkowany sam. osobowy
marki Opel Combo nale¿¹cy do Henryka K. (zam. R., pow. ³obeski).
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(DALNO) W okresie od dnia 25
godz. 17.30 do dnia 26. marca br. godz.
9.30 w Dalnie, nieznany sprawca po
uprzednim wybiciu szyby w oknie,
wszed³ do wnêtrza hali produkcyjnej
firmy Polystyl sk¹d zabra³ w celu
przyw³aszczenia sprê¿arkê marki BECUM, butlê gazow¹ du¿¹ pe³n¹, pojemnik z 30 litrami oleju opa³owego ³¹czna
wartoæ skradzionego mienia wynosi
1500 z³otych. Nastêpnie sprawca dokona³ zniszczenia 50 worków z zawartoci¹ ¿wiru barwionego, 8 szyb, podstawy sto³u. £¹czna wartoæ zniszczeñ
wynosi 3000 z³otych, na szkodê Anthoneego S. (zam. W., pow. ³obeski).
PIJANY KIEROWCA MALUCHA
(£OBEZ) W dniu 26 marca br. o
godz. 17.00 w £obzie na ul. Bema ,
Wies³aw P. lat 46 (zam. T., gm. £obez) kierowa³ sam. osob. marki Fiat
126p znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (3,73 promila).
KOLIZJA DROGOWA
(£OBEZ) W dn. 26 marca br.
oko³o godz. 21. 55 w £obzie na ul.
Waryñskiego S³awomir T. (zam. Z.,
pow. drawski, czasowo £., gm. £obez) kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Kadet nie zachowa³
bezpiecznej odleg³oci od poprzedzaj¹cego , w wyniku czego najecha³
na ty³ samochodu osobowego Ford
Mondeo kierowanego przez Wojciecha G. (zam. ., pow. widwiñski).
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
BO NIE MIECI£ SIÊ
NA SWOIM PASIE
(£OBEZ) W dniu 27 marca br. o
godz. 14.00. w £obzie , kieruj¹cy
samochodem marki VW Polo, Daniel
K., (zam. £., gm. £obez), skrêcaj¹c w
ul. Krasiñskiego w £obzie, zjecha³
na przeciwny pas ruchu uderzaj¹c w
prawid³owo jad¹cy samochód marki
VW Bora, kierowany przez Roberta
M., zam. (zam. N., pow. ³obeski).
NAJECHA£ NA FORDA
(RESKO - STAROGARD) W
dniu 27 marca br., o godz. 13.00. na
drodze W-152, na odcinku Resko Starogard, kieruj¹cy samochodem
marki Citroen Berlingo, Leszek H.,
(zam. Stuchowo , gm. wierzno), nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci, w
wyniku czego uderzy³ w ty³ jad¹cego
przed nim samochodu marki Ford Fiesta, kierowanego przez Daniela A.,
(zam. R., pow. ³obeski) , powoduj¹c
uszkodzenia obydwu samochodów.
ODNALEZIONO MERCEDESA
(GIENAWA) W dniu 27 marca br.
o godz. 19.25 w pobli¿u miejscowoci Ginawa, gm. Wêgorzyno, Jan M.
(zam. pow. ³obeski) ujawni³ porzucony samochód osobowy marki Mercedes, utracony w wyniku kradzie¿y
na terenie dzia³ania KMP Koszalin w
nocy z 26/27. marca br.
SKRADZIONO KOMÓRKÊ
(RADOWO MA£E) W dniu 28
marca br. w godz. 1. 00 - 5. 00 w
Radowie Ma³ym z samochodu osobowego VW Golf nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Sony Ericson LT 68 J wartoci 200 z³otych na szkodê Marcina C.
(zam. D., pow. ³obeski).
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HUMOR TYGODNIA

FRAGMENTY AUTENTYCZNYCH
RAPORTÓW POLICYJNYCH
CZÊÆ VII

Wysoki s¹dzie, nie twierdzê, ¿e jestem bez winy bo nie
powinienem by³ iæ tam do tego sklepu, ale co ja mog³em poradziæ maj¹c 3,17 promila alkoholu we krwi. A je¿eli policja
znalaz³a jakie ³omy, to ja jestem przekonany, ¿e w takim
stanie, w jakim siê znajdowa³em (3,17 promila!!!) to nawet jak
ten ³om wa¿y³by tylko 2 kg to by mnie przewróci³, nie mówi¹c
o rozwalaniu k³ódek.
W mieszkaniu urz¹dzi³ melinê pijacko-z³odziejsko-pasersko-prostytuck¹.
Kiedy m¹¿ w swym widzie pijackim chce mnie biæ to tulê
to dzieciê 4-letnie do swego ³ona niczym jak tarcz¹ zas³aniaj¹c siê od zadawania razów rêk¹ zabestwionego pijaka a
czasem i czym ciê¿szym.
Z mê¿em mogê wspó³¿yæ jak jest po alkoholu, ale w stopniu niedu¿ym, ale nie mogê jak jest bardziej pijany, albo mnie
wyzywa od kurew i szmat.
Stwierdzam, ¿e w wyniku znajomoci z ni¹ zauwa¿alne jest w jej ¿yciu partnerskim zboczenie seksualne przewa¿nie w sobotê.
By³em wczoraj u lekarza na krêgos³up a ona zapisa³a mi
biseptol i calcypirynê.
Zrobi³ ze mnie bia³¹ niewolnicê zmuszon¹ w pokorze
us³ugiwaæ panu mê¿owi, a niejednokrotnie piæ z nim alkohol
bez po¿ywienia, co zawsze na drugi dzieñ odchorujê.
Wyjaniam,¿e omy³kowo siê pomyli³em i dlatego wys³a³em do Tarnowa a nie do Tarnobrzega.

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 1 kwietnia
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne has³o krzy¿ówki nr 11 brzmia³o:
Po nitce do k³êbka.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e), Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Radowo Ma³e), Jan Muszyñski (Resko), Cecylia Dzwonnik (£obez), Ma³gorzata Dynarska (Zwierzynek), Teresa Syjczak (£obez), Janina Ilgiewicz (£obez),
Zofia Klimek (£obez), Marianna Krzykalak (Przytoñ), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Janina Ilgiewicz z £obza. Gratulujemy.
CMYK

