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Po¿egnalimy Ojca wiêtego

mieræ pod
ciê¿arówk¹
(WÊGORZYNO) Do tragicznego zdarzenia dosz³o
wczoraj tu¿ przed godz. 18 na
drodze Wêgorzyno  Drawsko
Pom. W okolicach wsi Wiewiecko, na ³uku drogi zderzy³y
siê dwa samochody; ciê¿arowy Volvo i Volkwagen Vento.
Kieruj¹cy tym drugim autem
mieszkaniec Wêgorzyna Miros³aw C. poniós³ mieræ na miejscu. Policja bada przyczyny
wypadku. Nieoficjalnie dowiedzielimy siê, ¿e mê¿czyzna
osieroci³ dwójkê dzieci. KAR
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LISTY-POLEMIKI OPINIE

Mog¹ pojawiæ siê w £obzie

Uwaga
na domokr¹¿ców
W dniu 11 marca 2005 roku Komenda Powiatowa Policji w widwinie zosta³a zawiadomiona przez
pani¹ Anastazjê S. zam. widwin o
dokonanej z jej mieszkania kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 1.900,00 z³.
W dniu 11.03.2005 r. oko³o godziny
14.00 do zg³aszaj¹cej przysz³y dwie
kobiety, najprawdopodobniej narodowoci romskiej, z propozycj¹
zakupu pocieli. Posiada³y one ze
sob¹ torbê turystyczn¹ z zawartoci¹ pow³ok na pociel. Du¿o mówi¹c zareklamowa³y swój towar na
tyle, ¿e pani Anastazja S. zakupi³a
dwie poszwy za kwotê 50.00 z³. Na
tym sprzedaj¹ce nie poprzesta³y
pod pretekstem obejrzenia ³adnie
urz¹dzonego mieszkania zwabi³y
pokrzywdzon¹ do jednego z pokoi.
Nastêpnie aran¿uj¹c potrzebê pozostawienia swojego numeru telefonu jedna z kobiet wysz³a z pokrzywdzon¹ do kuchni, gdzie zagaduj¹c zatrzyma³a j¹ na parê minut.
W tym czasie, druga ze sprzedaj¹cych penetrowa³a pokój, w którym
pozosta³a. Ostatecznie kobiety

wysz³y, wyproszone przez pokrzywdzon¹, która wstêpnie nie
podejrzewa³a, aby goszcz¹ce u niej
kobiety co ukrad³y. Po pewnym
czasie od wyjcia sprzedaj¹cych,
pokrzywdzona po dokonaniu
sprawdzenia, ujawni³a, ¿e w szafie
w pokoju, gdzie pozosta³a jedna z
kobiet, brakuje pieniêdzy w kwocie
1.900,00 z³, które to pieni¹dze posiada³a tam schowane. Opisuj¹c
sprawczynie, zg³aszaj¹ca poda³a
nastêpuj¹ce rysopisy:
I. Kobieta lat oko³o 30, wzrost
185 cm, ciemne d³ugie w³osy, cera
jasna, ubrana w d³ugi p³aszcz koloru ciemnego.
II. Kobieta lat oko³o 50, wzrost
175 cm, sylwetka szczup³a, cera
ciemna, na g³owie posiada³a chustê koloru jasnego.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê
o rozes³anie powy¿szej treci telegramu na jednostki w kraju, celem
typowania sprawców i udzielenia
informacji na temat zaistnienia podobnych przestêpstw i zatrzymanych sprawcach tych przestêpstw.

Sygna³y czytelników
W pi¹tek, 08.04.05 zak³ad Riwal bêdzie normalnie funkcjonowaæ. W
sobotê równie¿ ten zak³ad bêdzie funkcjonowa³, a inne nie. Dlaczego tak jest,
¿eby w dzieñ pogrzebu Jana Paw³a II ów zak³ad funkcjonowa³, mimo, ¿e inne
zak³ady s¹ zamkniête.  pyta³ jeden z czytelników na dzieñ przed pogrzebem
papie¿a. Pytanie kierujemy do dyrekcji zak³adu.
Red.

Wspomnienie o ks. W³adys³awie Faronie
1 kwietnia 1965 roku zmar³ zas³u¿ony dla parafii £obez ksi¹dz
W³adys³aw Faron. Przy okazji 40
rocznicy zgonu przypomnieæ nale¿y kilka faktów z bogatego ¿yciorysu.
Urodzi³ siê 19 maja 1891 roku.
Jak sobie przypominam, to mówiono o nim, ¿e jest góralem. Tak jak
górale mia³ potê¿ny g³os, co by³o
mu bardzo przydatne w czasie
sprawowania Mszy wiêtej i g³oszenia kazañ. W owym czasie, zaraz po wojnie, kocio³y nie posiada³y nag³onienia i donony g³os
dociera³ do wszelkich zak¹tków.
Swego czasu wêdruj¹c po górach
z Turbacza przez Gorce do Szczawy, przypadkowo natkn¹³em siê
na zabudowania nosz¹ce nazwê
Farony i Faronówki, co mo¿e sugerowaæ, ¿e wywodzi³ siê z po³udnia Polski.
Podczas okupacji zosta³ uwiêziony. Podczas jednego z transportów uda³o siê mu uciec wraz z
grup¹ osób, ale tylko jemu jednemu dane by³o zachowaæ ¿ycie.
Od wrzenia 1948 roku zosta³
proboszczem parafii £obez. Jednoczenie te¿ zosta³ nauczycielem
Pañstwowego Gimnazjum i Liceum, lecz w koñcu sierpnia 1951
roku zosta³ pozbawiony pracy, gdy¿
ze szkó³ usuniêto naukê religii.
Ca³e ródmiecie £obza le¿a³o
w gruzach. Ksi¹dz szybko podj¹³
Listy do redakcji
prosimy kierowaæ
na adres:
Tygodnik £obeski
ul. S³owackiego 6
73-150 £obez

List od czytelnika

BURMISTRZ RESKA ZNOWU K£AMIE ...
W nawi¹zaniu do wywiadu przeprowadzonego z Burmistrzem Reska
p.JanemOlszewskimzamieszczonym
w Nowym Tygodniku £obeskim z
dnia 30 marca 2005 r. (artyku³ p. t.
WSZED£SOBIEVAT),chcia³bym
wyraziæ swoje stanowisko w sprawach w nim poruszonych.
Choæ Burmistrzowi Reska wydaje siê, ¿e sprawa przydzia³u i
sprzeda¿y drugiego mieszkania
dla Skarbnika Gminy Resko Pani
Haliny Puch jest ju¿ zakoñczona,
jego zdaniem zgodna z prawem,
chcia³bym w tym miejscu wyraziæ
swoje zdumienie, ¿e urzêdnik z tak
d³ugoletnim sta¿em pracy g³osi
takie nieprawdy. To moje spostrze¿enie na temat kompetencji

Pana J. Olszewskiego nie jest tylko
moim stanowiskiem. W tej sprawie
posiadam oficjaln¹ odpowied Wojewody Zachodniopomorskiego na
pismo skierowane przez Klub radnych Uczciwoæ i Rzetelnoæ do
Jego Biura Prawnego. W pimie tym
czytamy: ocena dzia³alnoci Burmistrza Reska przy dokonywaniu
sprzeda¿y lokalu mieszkalnego
w miejscowoci Iglice 29/2 dla Skarbnika Gminy Resko Pani Haliny Puch,
NALE¯Y DO KOMPETENCJI
RADY MIEJSKIEJ W RESKU ORAZ
JEJ KOMISJI REWIZYJNEJ.
W pimie tym ponadto Wo jewoda wyra¿a równie¿ swoje
stanowisko w sprawie zgodnoci z prawem podejmowanych
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przez Burmistrza Reska decyzji.
Natomiast w sprawie wypowiedzi Pana Olszewskiego pod
moim adresem, a dotycz¹cej budowy szko³y, to podkrelam w
ca³ej rozci¹g³oci, ¿e wszystkie
zarzuty tam wypowiedziane
mogê skwitowaæ jednym s³owem
K£AMSTWO.
Panie Burmistrzu Reska Janie
Olszewski zapytujê Pana na ³amach tego tygodnika: Kiedy Pan
zaprzestanie uprawiania swojej
polityki opartej na k³amstwie, to
przecie¿ wstyd tak ci¹gle oszukiwaæ swoich Wyborców? Jak d³ugo jeszcze bêdzie siê Panu udawaæ
bezkarnie k³amaæ?!
Radny Adam Seredyñski

decyzjê, na ówczesne czasy heroiczn¹. Podj¹³ siê odbudowy ca³kowicie wypalonego kocio³a. W
tym czasie nie by³y modne s³owa
czyn spo³eczny, ale odbudowa
kocio³a zosta³a zrealizowana
rodkami i rêkoma mieszkañców.
Dziêki staraniom, od w³adz centralnych otrzymano kwotê oko³o
500 tysiêcy z³otych, ale nie by³a
to du¿a kwota. By³ du¿y tytu³ o
przyznaniu pomocy jaki ukaza³
siê w Kurierze Szczeciñskim.
W latach 1955  1957 zosta³
administratorem parafii na Pomorzanach przy ul. Po³abskiej 1. W
nastêpnych latach zosta³ proboszczem parafii Wniebowziêcia
NMP w Szczecinie, a w latach
1962  1963 parafii Zamêcin. Oko³o 1963 roku powróci³ jako emeryt
do swojej parafii, dla której mieszkañców nieomal od podstaw odbudowa³, na ³obeskie warunki,
okaza³y gmach kocio³a.
Wspomnieæ nale¿y jeszcze
fakt, ¿e w dzia³alnoci kap³añskiej
podczas okupacji wspó³dzia³a³ z
siostr¹ zakonn¹, S³u¿ebniczk¹
Starowiejsk¹, któr¹ Jan Pawe³ II
beatyfikowa³ w grupie 108 mêczenników w 1999 roku - Katarzyn¹ Celestyn¹ Faron. Ksi¹dz W³adys³aw Faron uczy³ mnie religii w
latach 1949  1951 w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym.
Zbigniew Harbuz
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100 tys. na remont PUP
(POWIAT) 100 tys. z³ przeznaczyli radni powiatu na remont siedziby Powiatowego Urzêdu Pracy. Tak¹
decyzjê podjêli na sesji wyjazdowej
w Wêgorzynie, podczas dzielenia
nadwy¿ki bud¿etowej za
rok ubieg³y w kwocie 717
246 z³.  Chcemy poprawiæ warunki obs³ugi, by
nie by³o s³ychaæ rozmów
na korytarzu prowadzonych w pokojach, bo brakuje tam normalnych
cian. By³y g³osy pracodawców i bezrobotnych,
¿e jest to krêpuj¹ce.  powiedzia³ nam wicestaro-

sta Wies³aw Bernacki. Po oszacowaniu zakresu robót starostwo przyst¹pi do remontu.  Spróbujemy to
zrobiæ w ramach prac publicznych,
by by³o taniej.  doda³. KAR

Parking uwolniony
od wystawek
(£OBEZ) Od po³owy marca na parkingu
znajduj¹cym siê na Placu 3 Marca nie
mo¿na parkowaæ d³u¿ej, ni¿ dwie godziny.
Tym samym tym parkingu, w centrum miasta, wreszcie mog¹ znaleæ
miejsce kierowcy, którzy chc¹ za³atwiæ sprawy lub klienci chc¹cy zrobiæ zakupy. Do tej pory by³o to czêsto niemo¿liwe, ze wzglêdu na parkuj¹ce tu samochody wystawiane
na sprzeda¿.
Problem ci¹gle zapchanego parkingu w centrum miasta istnia³ od
wielu lat. Nasili³ siê w ostatnich kilku
miesi¹cach, gdy zaczêto sprowadzaæ auta z Niemiec. Pojawi³a siê
wiêksza iloæ aut w sprzeda¿y.
By³y one wystawiane na tym
w³anie parkingu. Tarasowa³y
miejsca dla kierowców, którzy
przyje¿d¿ali tu, by w pobli¿u za³atwiæ jakie sprawy lub
zrobiæ zakupy. Znalezienie miejsca graniczy³o z
cudem.
Mieszkañcy problem
zg³aszali radnym i stra¿y miejskiej
wielokrotnie. Nie by³o jednak prawnej mo¿liwoci, by zabroniæ tu parkowania. Znaleziono inny sposób.
- Jest przepis, który mówi, ¿e mo¿na czas postoju ograniczyæ. Wyst¹pilimy wspólnie z inspektorem Kozioryñskim do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, aby wyrazili zgodê na po-
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stawienie takiego znaku
ograniczaj¹cego postój
do dwóch godzin.  mówi
komendant
Stra¿y Miejskiej Jerzy Ratajski (na zdjêciu).
Wszystkie instytucje, Policja i
Urz¹d Marsza³kowski zaakceptowa³y zmianê i 19 marca znak stan¹³ przy wjedzie na parking.
- Jest wyrana poprawa.  ocenia komendant. 
Chocia¿ na pocz¹tku
pretensje mieli pobliscy handlowcy, bo
nie mogli zostawiaæ
tu swoich aut. Uwa¿am, ¿e handel zale¿y
od iloci klientów i chyba bardziej
korzystne jest, gdy oni tu znajd¹
miejsce do parkowania. Problem zosta³ rozwi¹zany.
Co siê sta³o z samochodami wystawianymi wczeniej tutaj na sprzeda¿? S¹ rozproszone po miecie.
Najwiêcej trafi³o na pusty do tej pory
parking przy rondzie.
KAR

Sprzedam
kawalerkê
w centrum £obza.
Tel. 508 274 911

Wzrós³ podatek od osób fizycznych

Szko³y dosta³y pieni¹dze
(POWIAT) Rada powiatu podzieli³a rodki na szko³y
ponadgimnazjalne, jakie wp³ynê³y w tym roku do bud¿etu.
Na sesji wyjazdowej w Wêgorzynie rada podzieli³a 5,8 mln z³, która to
kwota wp³ynê³a do tegorocznego
bud¿etu w ró¿nych tytu³ów. Bud¿et
zasili³a czêæ owiatowa subwencji
ogólnej w wysokoci 107 612 z³ oraz
35 tys. z³ w dziale Owiata i wychowanie jako otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej,
co stanowi ³¹czn¹ kwotê 142 612 z³.
Wydatki w tym dziale zapisano w
wysokoci 152 527 z³. Czêæ tej sumy
 90 947 z³ - przeznaczono na wymianê stolarki okiennej i remont elewacji budynku Zespo³u Szkó³ w £obzie.
Tê inwestycjê dofinansowano tak¿e
kwot¹ 47 tys. wziêt¹ z Powiatowego

Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej.
Drug¹ czêæ w wysokoci 35 tys.
z³ przeznaczono na wydatki rzeczowe, za 26 580 z³ na wynagrodzenia
w zespo³ach szkó³ w £obzie i Resku
(wynagrodzenia - 22 131 z³; pochodne od wynagrodzeñ - 4 449 z³). Szko³a
w £obzie otrzyma³a 16862 z³, za
szko³a w Resku  9718 z³.
Ró¿nicê miêdzy dochodami w
dziale owiatowym a wydatkami,
wynosz¹c¹ ponad 10 tys. z³, pokryto
z dochodów z tytu³u udzia³u powiatu we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który
wzrós³ o kwotê 11440 z³.
KAR

Kontrole odbiorców wody
Od dnia 10.04.2005 r. Stra¿ Miejska w £obzie bêdzie kontynuowa³a
kontrolê odbiorców wody, którzy
maj¹ nieuregulowany sposób zagospodarowania nieczystoci p³ynnych. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr
XXXVIII/300/02 z dnia 27 kwietnia
2002r w sprawie szczegó³owych zasad utrzymywania czystoci i porz¹dku w gminie £obez:
- Nieczystoci ciek³e gromadzone w zbiorników bezodp³ywowych

powinny byæ wywo¿one przez podmiot posiadaj¹cy zezwolenie na
wiadczenie tej us³ugi, na zlecenie
w³aciciela nieruchomoci, z wyprzedzeniem wykluczaj¹cym przepe³nienie zbiornika.
- W³aciciel nieruchomoci
obowi¹zany jest przechowywaæ dokumenty zwi¹zane z korzystaniem z
us³ug w zakresie usuwania odpadów
przez okres jednego roku i okazywanie ich na ¿¹danie Stra¿y Miejskiej.

Naszej kole¿ance Sylwii Maczan
wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu mierci dziadka
.p. Tadeusza £agody
sk³ada zespó³
Wydawnictwa Polska Prasa Pomorska
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OFERTY
PRACY PUP
Swedwood Poland w Resku zatrudni: technologa produkcji
Tel. 5790-725
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zatrudni: nauczyciela matematyki. Tel. 39-51-800
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni: ksiêgow¹. Tel. 397-33-54
Speed 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
Coralgol w £obzie zatrudni:
kierowcê kat. B+C Tel. 605-545-162
Firma Lama w Resku zatrudni:
lakiernika samochodowego
Tel. 602-239-289
Restauracja Dylemat w £obzie
zatrudni: kucharza . Tel. 3976-887
Firma Cyfra + zatrudni:
pracowników do sprzeda¿y produktu cyfry + z terenu £obza i okolic
Tel. (094)3477712. List motywacyjny oraz CV proszê wysy³aæ poczt¹
elektroniczn¹ na adres wszefler@pulsar.gda.pl
Foto  Video Krzy w £obzie zatrudni: sprzedawcê  fotografa
Tel. 604-12-15-69
Firma Wawa  Bud 2 z Ko³baczowa zatrudni: montera sieci telekomunikacyjnych. Praca w delegacji
na terenie woj. Krakowskiego i Kieleckiego, zakwaterowanie zapewnione.
Tel. 509-970-352
Firma Konsalnet Inowopol zatrudni na terenie gm. Dobra pracowników ochrony fizycznej.
Wymagania: - orzeczenie o niepe³nosprawnoci Tel. (077)454-34-60
lub 695-335-052.
Us³ugi Ogólnobudowlane w £obzie
zatrudni¹: murarza, dekarza
Tel. 3975-166 lub 691-614-980
Firma Utech w £obzie zatrudni w
ramach przygotowania zawodowego: mechanika samochodowego
Tel. 397-49-66.
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
- podstawy obs³ugi komputera i kas
fiskalnych
- prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej z obs³ug¹ komputera
- podstawy jêzyka angielskiego
- podstawy jêzyka niemieckiego
Zapisy przyjmowane s¹ w PUP w
£obzie, pok. nr 5 lub pod nr telefonu 577-70-30.

Z ¯YCIA POWIATU
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ZEC  bêdzie taniej i nowoczeniej?
(£OBEZ) Byæ mo¿e ju¿ wkrótce, po d³ugich
przepychankach, dojdzie do modernizacji ³obeskiej
ciep³owni. Inwestycja ta jest kosztowna lecz niezbêdna.
Bez niej ceny ciep³a w £obzie by³yby niemo¿liwe do
utrzymania.
Na ostatniej sesji radni przyjêli
informacjê burmistrza dotycz¹c¹ tej
inwestycji. Mo¿na wiêc ju¿ rozpocz¹æ procedury przetargowe. Jeszcze w kwietniu zostanie og³oszony
przetarg na sporz¹dzenie dokumentacji technicznej. Na ten cel urz¹d
miejski przeznaczy³ 180 tys. z³.
- Planujemy zmianê ród³a ciep³a
z kot³ów parowych, opalanych wêglem kamiennym mia³em, na kot³y
wodne, opalane wêglem kamiennym
mia³em i biomas¹  mówi Józef Micha³kiewicz pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora Zak³adu Energetyki Cieplnej
w £obzie.
Kot³y, które s¹ eksploatowane w
tej chwili s¹ ju¿ bardzo stare, maj¹
bowiem 26 lat. W przypadku ostrej
zimy w ka¿dej chwili mog³a nast¹piæ
awaria, a wtedy mieszkania nie by³yby ogrzane. Groba taka tej zimy by³a

realna. Kot³ownia ta,
oprócz tego, ma jeszcze
jedn¹ wadê  zatruwa
rodowisko, co w gminie
chc¹cej uchodziæ za
ekologiczn¹ jest nie do
przyjêcia.
Jeli planowana inwestycja dojdzie do
skutku, w ³obeskiej ciep³owni zastosowany
zostanie kanapkowy
system spalania. Wêgiel i biomasa bêd¹ w piecu u³o¿one i spalane warstwowo. Jest to
sposób bardzo wydajny, a jednoczenie ekologiczny.
- Dziêki zastosowaniu w tym projekcie paliwa ekologicznego, jakim
jest biomasa, jest mo¿liwoæ uzyskania preferencyjnych kredytów. 
mówi pan Micha³kiewicz.

Przy tak powa¿nych kosztach
inwestycji zaci¹gniêcie takiej po¿yczki jest niezbêdne. Po spe³nieniu przez gminê okrelonych
warunków, mo¿e ona zostaæ czêciowo umorzona. Jeli sporz¹dzona dokumentacja zostanie

przez ³obeskich radnych zaakceptowana, zostanie og³oszony
kolejny przetarg, tym razem na
wykonawcê. Jeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ciep³o z
nowej, zmodernizowanej ciep³owni pop³ynie do naszych
mieszkañ w sezonie grzewczym
2006-2007.
Sylwia Maczan

Ustalili najni¿sze wynagrodzenia zasadnicze
(POWIAT) Radni rady powiatu
ustalili najni¿sze wynagrodzenia zasadnicze w I kategorii zaszeregowania oraz wartoci jednego punktu, co
bêdzie mia³o zastosowanie przy
ustalania wynagrodzeñ pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Uchwa³y podjêto w
zwi¹zku z ustalonymi w bud¿ecie na
ten rok planowanymi podwy¿kami
wynagrodzeñ.
Ustalanie najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii za-

szeregowania le¿y w kompetencjach
rady powiatu. Radni w tej sprawie
podjêli kilka uchwa³, odrêbnie dla
ka¿dej jednostki organizacyjnej:
PUP, ZDP, DPS, PCPR oraz dla pracowników placówek owiatowych
nie bêd¹cych nauczycielami. Ustalili, ¿e takie wynagrodzenie dla pracowników Powiatowego Urzêdu
Pracy bêdzie wynosiæ 490 z³, a wartoæ jednego punktu  5 z³; dla pracowników Zarz¹du Dróg Powiatowych  560 z³ i punktu - 4,80 z³; dla
pracowników Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie  589 z³ i
punktu  3,90 z³; dla pracowników
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
 573 z³ i punktu  2,80 z³; za dla
pracowników nie bêd¹cych nauczycielami zatrudnionych w Zespo³e Szkó³ w £obzie, Zespole
Szkó³ w Resku, Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Zajezierzu, Domu Dziecka w Zajezierzu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie  600 z³ i
punktu  4 z³. Te kwoty obowi¹zuj¹
od 1 stycznia br.
KAR
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Nowe w³adze HDK

W dniu 9 kwietnia 2005 r. w £obeskim Domu Kultury odby³o
siê spotkanie Zarz¹du Klubu HDK. Celem zebrania by³ wybór
zarz¹du HDK na nastêpn¹ 4-letni¹ kadencjê. Mimo k³opotów
z jakimi borykaj¹ siê cz³onkowie nowo wybranego Zarz¹du,
postanowili wspólnie pracowaæ dalej na rzecz rozwoju klubu.
Trudnoci o jakich wspomnia³am, to niski procent krwiodawców
nale¿¹cych do tutejszego klubu. Od 1997 roku, kiedy to zamkniêto punkt krwiodawstwa w £obzie, zaczê³y siê
problemy z dojazdami do
pobliskich placówek
szpitalnych w celu oddania krwi. Od lat walczymy o to, aby taki
punkt przywróciæ w £obzie. Wi¹¿e siê to z du¿ymi
kosztami, wiêc pozostaje
obecna sytuacja i spora
liczba krwiodawców zaprzesta³a oddawania
krwi. Kolejne Zarz¹dy,
mimo obiecanej poprawy sytuacji, niczego nie
zmieni³y. Pragniemy zaapelowaæ do

lokalnych w³adz, aby pomimo trudnoci finansowych wspólnie rozwi¹zaæ ten problem.
Sk³ad nowego Zarz¹du Klubu HDK
w £obzie:
1. El¿bieta Modrzejewska  Prezes
2. Bogus³aw Zienkiewicz
 V-ce Prezes
3. Przemys³aw Galczak 
cz³onek.
4. Leszek Okoñski  cz³onek.
Komisja Rewizyjna:
1. Ma³gorzata Bachorz 
przew.
2. Jan Ludwikowski 
cz³onek.
Wybory przeprowadzono pod nadzorem
Przewodnicz¹cego
Rejonowej Rady PCK
w £obzie Zenona Nowickiego. EM

OBROBI£ AUTA W DOBREJ
(DOBRA) W okresie 3-4 bm. w
godz. 22.55  10.00 w Dobrej, przy
ul. Kolonia Bienice, niezidentyfikowany sprawca, po uprzednim
otwarciu przy pomocy nieznanego
narzêdzia zamków drzwi samochodów VW Passat, Polonez oraz VW
Golf, dokona³ kradzie¿y radiood-

twarzaczy samochodowych marki
Pioneer, Red Star Sony, zmieniarki
p³yt kompaktowych marki Sony,
portfela z zawartoci¹ prawa jazdy,
dowodu rejestracyjnego i karty
bankomatowej. Straty w ³¹cznej
kwocie 1000,- z³ na szkodê Anny G.,
S³awomira K. i Roberta B.

Obwieszczenie

Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Gryficach tel. (091) 38 44
623 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi¹zku z art. 955 kpc, ¿e w
dniu 20 maja 2005 r. o godz. 12.30 w Wydziale Cywilnym S¹du Rejonowego w £obzie odbêdzie siê:

Pierwsza licytacja nieruchomoci:

1. dzia³ka niezabudowana nr 234/30 o pow. 388 mkw KW 5064  po³o¿onej w miejscowoci Resko, przy ul. Sucharskiego 23 bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym d³u¿nika: Liptak Krzysztof zam. 78-316 Brzeno,
Wiêc³aw 13, Liptak Joanna zam. 78-300 Rusinowo 11,
2. dzia³ka niezabudowana nr 234/31 o pow. 389 mkw KW 5065  po³o¿onej w miejscowoci Resko, przy ul. Sucharskiego 24 bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym d³u¿nika: Liptak S³awomir zam. 72-315 Resko, Starogard £ob. 43/B/9.
Nieruchomoci oszacowane s¹ na kwotê:
ad 1) 9.824,00 z³
ad 2) 9.850,00 z³
Cena wywo³awcza w powy¿szej licytacji wynosi: trzy czwarte
wartoci oszacowania.
Przystêpuj¹cy do licytacji zobowi¹zany jest z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoci 10% ceny oszacowania nieruchomoci najpóniej do godziny 15.00
dnia poprzedzaj¹cego licytacjê. Nieruchomoæ tê mo¿na ogl¹daæ codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, za operat szacunkowy nieruchomoci znajduje siê do wgl¹du w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie bêd¹ przeszkod¹ do przeprowadzenia licytacji i przys¹dzenia na w³asnoæ na rzecz nabywcy bez zastrze¿eñ, jeli
osoby te przed rozpoczêciem licytacji nie z³o¿¹ dowodu, ¿e wnios³y
powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomoci lub innych
przedmiotów razem z ni¹ zajêtych.
Komornik S¹dowy

Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Gryficach tel. (091) 3844623

zawiadamia

na podstawie art. 953 kpc w zwi¹zku z art. 955 kpc, ¿e w dniu 20 maja 2005 r.
o godz. 12.00 w Wydziale Cywilnym S¹du Rejonowego w £obzie odbêdzie siê:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomoci po³o¿onej w miejscowoci Rynowo, gm. £obez
stanowi¹cej w³asnoæ d³u¿nika: ¯wañska Barbara Rynowo 18, 73-150 £obez.
Nieruchomoæ stanowi lokal mieszkalny dwupokojowy o pow. 65,70 mkw w budynku czterorodzinnym oraz gara¿ i pomieszczenie w budynku gospodarczym.
Nieruchomoæ oszacowana jest na kwotê: 29.723,00 z³.
Cena wywo³awcza w powy¿szej licytacji wynosi: trzy czwarte wartoci oszacowania
tj. kwotê: 22.292,00 z³.
Przystêpuj¹cy do licytacji zobowi¹zany jest z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoci 10% ceny oszacowania nieruchomoci najpóniej do godziny 15.00 dnia poprzedzaj¹cego licytacjê. Nieruchomoæ tê mo¿na ogl¹daæ codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia,
za operat szacunkowy nieruchomoci znajduje siê do wgl¹du w biurze komornika. Prawa
osób trzecich nie bêd¹ przeszkod¹ do przeprowadzenia licytacji i przys¹dzenia na w³asnoæ
na rzecz nabywcy bez zastrze¿eñ, jeli osoby te przed rozpoczêciem licytacji nie z³o¿¹
dowodu, ¿e wnios³y powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomoci lub innych
przedmiotów razem z ni¹ zajêtych.
Komornik S¹dowy mgr Jacek Krzyka
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Nadzwyczajnego nie bêdzie, chocia¿ mo¿e...

SM JUTRZENKA  KTO KOGO PRZECZEKA
(£OBEZ) Po burzliwych spotkaniach cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka z w³adzami zapad³a cisza.
Trudno powiedzieæ, czy jest to cisza przed burz¹, czy
metoda na przeczekanie trudnej sytuacji, w jakiej znalaz³y
siê w³adze spó³dzielni. Odrzuci³y one mo¿liwoæ zwo³ania
nadzwyczajnego walnego. Jednak wczoraj prezes Jan
Dziêgielewski powiedzia³ Tygodnikowi, ¿e rozwa¿a
mo¿liwoæ zwo³ania walnego nadzwyczajnego po odbyciu
walnego zwyk³ego w dniu 22 kwietnia.
Krótka historia dwóch walnych
1. W pierwszej po³owie lutego
dochodzi do spotkania cz³onków SM
Jutrzenka w sali £obeskiego Domu
Kultury, na którym pojawia siê ponad
dwiecie osób. Zwo³uje je zawi¹zane
wczeniej Stowarzyszenie Obrony
Praw Cz³onków SM Jutrzenka.
Trwa burzliwa debata; spó³dzielcy
zg³aszaj¹ wiele zastrze¿eñ do dzia³alnoci swoich w³adz. Zapowiadaj¹
zebranie podpisów pod wnioskiem o
zwo³anie nadzwyczajnego walnego
zebrania przedstawicieli. Domagaj¹
siê, by nie naliczaæ dodatkowych
op³at za docieplanie budynków tym,
którzy chc¹ wyodrêbniæ swoje mieszkania na w³asnoæ.
2. Zarz¹d spó³dzielni uprzedza te
zamiary i 22 lutego og³asza, ¿e wyznaczy³ datê zebrania walnego na 22
kwietnia, chocia¿ do tej pory takie
zebrania odbywa³y siê w maju.
3. W drugiej po³owie lutego stowarzyszenie odbywa spotkania z
cz³onkami spó³dzielni w Resku i Wêgorzynie.
4. W pierwszych dniach marca
stowarzyszenie zbiera wymagan¹
liczbê podpisów pod wnioskiem o
zwo³anie nadzwyczajnego walnego
zebrania. Pod wnioskiem podpisuje
siê oko³o 400 cz³onków spó³dzielni.
5. W dniu 4 marca przedstawiciele stowarzyszenia próbuj¹ z³o¿yæ
wniosek o zwo³anie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Cz³onków SM Jutrzenka, ale prezes odmawia przyjêcia
wniosku. Wniosek zostaje przes³any
poczt¹. Spó³dzielcy zg³aszaj¹ w nim
postulat odwo³ania Rady Nadzorczej.
O z³o¿eniu wniosku powiadamiaj¹
Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹.
4. Na pocz¹tku marca rozpoczynaj¹ siê  zwo³ane przez zarz¹d - zebrania grup cz³onkowskich poprzedzaj¹ce walne. Pierwsze, odbyte 7
marca w Resku, wzbudza du¿e zainteresowanie i wywo³uje du¿o emocji. W
kolejnych dniach odbywaj¹ siê spotkania w £obzie i Wêgorzynie.
5. Na jednym ze spotkañ w £obzie, 11 marca, obecni odwo³uj¹ dwóch
dotychczasowych przedstawicieli,
Józefê Szuraj i przewodnicz¹c¹ Rady
Nadzorczej spó³dzielni Teresê Smolich. W ich miejsce wybieraj¹ nowych: Helenê Szwemmer i Danutê
Wojtowicz. Na innym spotkaniu nowym przedstawicielem wybrany zo-

staje Stanis³aw Dubicki.
6. Po odbytych spotkaniach na
zaistnia³¹ sytuacjê odpowiadaj¹ w³adze spó³dzielni.
Na posiedzeniu w dniu 18 marca
Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³ê
o zawieszeniu uchwa³ podjêtych na
zebraniu Grupy Cz³onkowskiej w
£obzie. Rada Nadzorcza kwestionuje
odwo³anie dwóch przedstawicieli
Józefy Szuraj i Teresy Smolich i wybór nowych: Heleny Szwemmer i
Danuty Wojtowicz zarzucaj¹c obecnym na spotkaniu z³amanie prawa.
Uchwa³ê podpisuje odwo³ana wówczas przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej Teresa Smolich. Uwa¿a, ¿e nie
jest odwo³ana.
7. Obraduj¹cy w tym samym dniu
Zarz¹d spó³dzielni po przeanalizowaniu opinii Zebrañ Grup Cz³onkowskich oraz opinii Rady Nadzorczej
przyznaje racjê postulatom cz³onków
i wycofuje zapis o naliczaniu op³at za
docieplanie przy nabywaniu mieszkañ na w³asnoæ.
8. Ta sama Rada Nadzorcza na
tym samym posiedzeniu odrzuca
wniosek cz³onków spó³dzielni o zwo³anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Przedstawicieli uzasadniaj¹c,
¿e z³o¿ony wniosek z dnia 07.03.2005
r. kolidowa³ z harmonogramem odbywanych grup cz³onkowskich poprzedzaj¹cych zwo³ane Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli na dzieñ
22.04.2005 r., tak wiêc termin 6 tygodni ustalony w par. 24 ust. 5 Statutu
nie mo¿e byæ dotrzymany. Gdyby
liczyæ owe 6 tygodni, nadzwyczajne
walne powinno odbyæ siê 18 kwietnia, a wiêc cztery dni wczeniej, ni¿
zwyk³e walne. Z dalszego uzasadnienia wynika, ¿e skoro za³atwiono sprawê op³at za docieplanie, to nadzwyczajne walne jest niepotrzebne.
9. Równie¿ Zarz¹d w tym samym
dniu (18.03), na tym samym posiedzeniu, odrzuca mo¿liwoæ zwo³ania zebrania walnego nadzwyczajnego.
Uzasadnienie jest identyczne jak
Rady Nadzorczej.
10. Pod koniec marca dociera do
Zarz¹du i Rady Nadzorczej oraz
cz³onków spó³dzielni pismo z Krajowej Rady Spó³dzielczej w Warszawie
z prob¹ o poinformowanie Krajowej
Rady do 30 marca o terminie zwo³ania przedmiotowego Zebrania na ¿¹danie cz³onków. Prezes KRS Alfred

Domagalski prosi równie¿ o przes³anie harmonogramu Zebrañ Grup
Cz³onkowskich
poprzedzaj¹cych
Zebranie Przedstawicieli, a tak¿e zawiadomienie o czasie, miejscu i porz¹dku obrad Zebrania Przedstawicieli zgodnie z art. 40 par. 1 ustawy
Prawo spó³dzielcze.
11. Cz³onkowie stowarzyszenia
w odpowiedzi na uchwa³y Zarz¹du i
Rady Nadzorczej o nie zwo³ywaniu
zebrania walnego nadzwyczajnego
wysy³aj¹ pismo do Krajowej Rady
Spó³dzielczej, by ta  zgodnie z art.
39 par. 5 ustawy Prawo spó³dzielcze
 zwo³a³a takie zebranie.
12. Wczoraj prezes Jan Dziêgie-

lewski powiedzia³ Tygodnikowi, ¿e
jest sk³onny zwo³aæ zebranie walne
nadzwyczajne, rozpoczynaj¹c zebrania grup cz³onkowskich w maju.
13. Jaki przebieg bêdzie mia³o zebranie zwyczajne przedstawicieli SM
Jutrzenka w dniu 22 kwietnia, zwo³ane na godz. 17.00 i jakie decyzje
podejm¹ przedstawiciele cz³onków?
Na pocz¹tek stan¹ przed problemem
zapewnienia wiêkszej sali dla wiêkszej liczby zainteresowanych problemami spó³dzielni, o co ju¿ wnioskuj¹
zainteresowani spó³dzielcy. Jak sobie z tym poradz¹? Wydaje siê, ¿e
przeczekaæ problemów ju¿ siê nie da.
Kazimierz Rynkiewicz

Bezpieczeñstwo dzieci
przede wszystkim
(RESKO) Z takim zamys³em reskowska szko³a podstawowa
i gimnazjum po raz kolejny bior¹ czynny udzia³ w Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
G³ówny cel jaki przywieca imprezie to podnoszenie poziomu wiedzy i kultury uczestnictwa dzieci i
m³odzie¿y w ruchu drogowym poprzez popularyzowanie przepisów i
zasad bezpiecznego poruszania siê
po drogach, kszta³towanie partnerskich zachowañ wobec innych
uczestników ruchu oraz upowszechnianie roweru jako ekologicznego
rodka transportu, rekreacji i sportu.
W tym roku eliminacje szkolne
odby³y siê 2 kwietnia tj. w sobotê, o
godz. 10.00, na terenie szko³y gimnazjalnej.
Najwiêksze emocje rywalizacja
wzbudza³a wród uczniów podstawówki, gdzie a¿ 31 osób przyst¹pi³o
do zawodów. Ze szko³y gimnazjalnej
wziê³o udzia³ 8 uczniów.
Komisja turnieju w sk³adzie: Lucyna Seredyñska, Adam Seredyñski, Mieczys³aw Krutowski i Marek
Ilgiewicz po zsumowaniu wyników z
dwóch konkurencji: test wiadomoci i jazda po torze przeszkód, wy³oni³a zwyciêzców.
Na poziomie szko³y podstawowej bezkonkurencyjni okazali siê
uczniowie klasy VI b, którzy zajêli
trzy pierwsze miejsca:
1. Grzegorz Buczek VI b, test: 82
pkt., jazda: 97 pkt. = 179 pkt.
2. Marcin Chudyk VI b, test: 72
pkt., jazda: 100 pkt. = 172 pkt.
3. Aleksandra Mucha VI b, test:
70 pkt., jazda: pkt. = 165 pkt.
4. Adrian Kowalewski V a, test:
67 pkt., jazda: 94 pkt. = 161 pkt.
Na pi¹tej pozycji uplasowa³ siê

najm³odszy uczestnik zawodów
Marcin Zawadzki z kl. IV b z wynikiem
160 pkt.
Na poziomie gimnazjum klasyfikacja koñcowa wygl¹da nastêpuj¹co:
1. Tomasz Majcher II d, test: 75
pkt., jazda: 94 pkt. = 169 pkt.
2. Paulina Jaworska II d, test: 69
pkt., jazda: 100 pkt. = 169 pkt.
3. Patrycja Wierzchnicka I e, test:
68 pkt., jazda: 100 pkt. = 168 pkt.
4. Miros³aw Wojcieszak II d, test:
66 pkt., jazda: 98 pkt. = 164 pkt.
5. Patrycja Wasilewska II d, test:
66 pkt., jazda: 97 pkt. = 163 pkt.
Pierwszych piêciu podstawówkowiczów i gimnazjalistów zostanie
uhonorowanych nagrodami rzeczowymi podczas zakoñczenia roku
szkolnego 2004/2005.
Eliminacje powiatowe turnieju
organizuje stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski w spó³ce z
Komend¹ Powiatow¹ Policji w £obzie i Lig¹ Obrony Kraju w £obzie.
Zawody odbêd¹ siê 15 kwietnia o
godz. 10.00 w gimnazjum w £obzie
przy ul. Kociuszki 17 (test wiadomoci o ruchu drogowym) oraz na
placu manewrowym LOK w £obzie
(jazda po torze przeszkód).
Szko³ê Podstawow¹ z Reska reprezentowaæ bêd¹: Grzegorz Buczek
VI b, Marcin Chudyk VI b, Aleksandra Mucha VI b. Gimnazjum reprezentowane bêdzie przez: Tomasza
Majchra II d, Paulinê Jaworsk¹ II d i
Patrycjê Wierzchnick¹ I e.
¯yczymy naszym zawodnikom
szczêcia i trzymamy kciuki. MIL
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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
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KLÊPNICKO  OÆ NIEZGODY
Klêpnica to ma³a, malowniczo po³o¿ona wie  której
najwiêksz¹ atrakcj¹ jest jezioro. Nie ka¿dy chyba wie,
¿e jest to najwiêksze jezioro w naszej gminie.

Walory te dostrzeg³o wiele osób,
które tu w³anie postanowi³y kupiæ
dzia³ki rekreacyjne i zbudowaæ domki letniskowe. Jest tu cicho i spokojnie, jezioro czyste i pe³ne ryb. Wystêpuj¹ tu rzadkie okazy flory i fauny. Nic wiêc dziwnego, ¿e wiele osób
tu w³anie chce spêdziæ wakacje czy
urlop. Z obecnoci wczasowiczów
cieszyli siê tak¿e mieszkañcy wsi,
którzy pomagaj¹c w pracach porz¹dkowych czy remontowych dorabiali sobie do skromnych emerytur lub zasi³ków. Wszyscy ¿yli ze
sob¹ zgodnie, bez konfliktów a gmina £obez czerpa³a zyski z tytu³u

podatków. Tak sytuacja wygl¹da³a
do wrzenia ubieg³ego, tj. 2002 roku.
Wtedy to Agencja W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa postanowi³a jezioro Klêpnicko oddaæ w dzier¿awê.
Przetarg wygra³ Sylwester Syku³a
z Oparzna. I wtedy w³anie zaczê³y
siê konflikty i k³opoty. Mieszkañcy
wsi i wczasowicze nie potrafi¹ znaleæ wspólnego jêzyka z dzier¿awc¹.
Oskar¿aj¹ go o to, ¿e uniemo¿liwia im korzystanie z pla¿y i jeziora,
wycina k³adki, prowadzi rabunkow¹
gospodarkê. Mówi¹, i¿ w tej chwili
w jeziorze ju¿ prawie nie ma ryb,
gdy¿ ³owi je przez ca³y czas sieciami,

a tak¿e przy pomocy agregatu, nie
zarybia jednak akwenu. Od amatorów wêdkowania pobiera op³aty za
kartê w wysokoci 70 z³, gdy normalnie pobiera siê 30 z³.
So³tys wsi Stanis³awa Bobko zebra³a podpisy ponad 50 osób protestuj¹cych przeciwko dzier¿awieniu
Klepnicka przez Sylwestra Syku³ê.
Agencja Nieruchomoci Rolnej
(dawna AWRSP) odpowiada, ¿e
umowê jest bardzo trudno wypowiedzieæ, gdy¿ dzier¿awca wywi¹zuje
siê z jej warunków.
16 lipca 2003 r. na zaproszenie
so³tys Stanis³awy Bobko przyjecha³ przedstawiciel ANR  Przemys³aw Czerniejewski. Chcia³ on na
miejscu zbadaæ sprawê. Na zebranie
przyby³o ponad 40 mieszkañców
i wczasowiczów zbulwersowanych
zarówno postêpowaniem pana Syku³y, jak i bezradnoci¹ ANR.
Przemys³aw Czerniejewski odwiedzi³ dzier¿awcê (który na spotkanie nie przyby³) i stwierdzi³, ¿e dokumentacja, jak i sprzêt do od³owów
jest prawid³owy. Jedynie zastrze¿e-

nia dotyczy³y zarybieñ i oczywicie
utrudnianiu ludziom korzystania
z pla¿y i wody.
Pan Czerniejewski sprawê Klêpnicka przekaza³ zwierzchnikom, którzy
zadecyduj¹, co dalej. Zdesperowani
mieszkañcy i wczasowicze odgra¿aj¹
siê, ¿e sprawê skieruj¹ do s¹du.
Burmistrz Marek Romejko odpowiedzialnoci¹ za zaistnia³¹ sytuacjê
obarcza Agencjê, która nie sprawdzi³a cz³owieka chc¹cego jezioro
wydzier¿awiæ. Nie bez winy s¹ tak¿e
poprzednie w³adze gminne, które
wiedzia³y o zamiarach Agencji i nie
zg³asza³y ¿adnych uwag ani zastrze¿eñ. By³o to, co najmniej dziwne, ¿e
gmina ekologiczna  nastawiona na
turystykê zgodzi³a siê na oddanie
w prywatne rêce najpiêkniejszego
w gminie jeziora.
PS. Mo¿e jest w tym jaka logika,
której nie dostrzegam, bo do tej samej gminy sprowadzono firmê zajmuj¹c¹ siê fermow¹ hodowl¹ trzody
chlewnej. Taka ekologia pojmowana
 INACZEJ. (Wiadomoci £obeskie
nr 8/2003)
S.M.

Sprostowanie
W odniesieniu do artyku³u sporz¹dzonego przeze mnie w Wiadomociach £obeskich nr 8/2003 pod tytu³em Klêpnicko  oæ niezgody
stwierdzam, ¿e nieprawd¹ jest by Sylwester Syku³a uniemo¿liwia³ korzystanie z pla¿y i jeziora Klêpnicko, wycina³ k³adki, prowadzi³ rabunkow¹
gospodarkê przez ³owienie ryb agregatem, pobiera³ op³aty za kartê wêdkarsk¹ w wysokoci 70 z³.
Sylwia Maczan

INFORMACJA
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie informuje o realizowaniu nastêpuj¹cych projektów finansowanych w ramach programu PHARE 2002
SSG RZL:
1) Program Promocja wzrostu zatrudnienia wród m³odzie¿y,
projekt pod nazw¹ M³odzi na start  aktywizacja zawodowa m³odzie¿y w Powiecie £obeskim  sta¿ dla 43 osób, szkolenie dla 4 osób, czas
trwania projektu: 31.01.2005  30.07.2005,
2) Program Integracja spo³eczna i zawodowa grup zagro¿onych
wykluczeniem, projekt pod nazw¹ Nowa szansa  program aktywizacji zawodowej d³ugotrwale bezrobotnych mieszkañców Powiatu
£obeskiego  przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 33 osób,
czas trwania projektu: 04.04.2005  03.07.2005.
Projekty wspó³finansowane ze rodków programu Unii Europejskiej Phare realizowane pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczoci
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POWIAT £OBESKI

Klêpnicko  inne spojrzenie
(£OBEZ) Kilka lat temu pomiêdzy mieszkañcami wsi, wczasowiczami a dzier¿awc¹ jeziora istnia³
ostry konflikt.
Opisa³am to w artykule zamieszczonym obok. Wówczas nie mia³am okazji,
aby z panem Sylwestrem Syku³¹ porozmawiaæ. Spotkalimy siê dopiero na
sprawie w s¹dzie, gdy¿ pan
Syku³a artyku³em poczu³
siê tak dotkniêty, ¿e skierowa³ przeciwko mnie sprawê
o znies³awienie. Na sali rozpraw, po wys³uchaniu wzajemnych wyjanieñ postanowilimy zawrzeæ ugodê.
T.£  Panie Sylwestrze, dlaczego nie by³ Pan
obecny na ¿adnym spotkaniu z mieszkañcami i wczasowiczami, organizowanymi przez so³tysa?
S.S  Odpowied jest
bardzo prosta, na ¿adne takie spotkanie nie by³em zaproszony.
T.£  Ludzie zarzucali Panu, ¿e
uniemo¿liwia im Pan korzystanie z pla¿y i jeziora, czy to prawda?
S.S  Nigdy nie utrudnia³em
mieszkañcom wsi czy wczasowiczom
dostêpu do pla¿y czy jeziora. Mogli
siê swobodnie k¹paæ czy u¿ywaæ
sprzêtu rekreacyjnego. Gdy przystêpowa³em do przetargu wiedzia³em, ¿e
jezioro Klêpnicko szczególnie latem
jest t³umnie odwiedzane. Stoi tam tak¿e wiele domków letniskowych. Wiedzia³em wiêc, ¿e ludzie bêd¹ siê tam
k¹paæ i p³ywaæ. Nigdy mi to nie przeszkadza³o i nigdy nikogo nie przegania³em, bo po prostu nie mam takiego
prawa.
T.£  Podobno od³owi³ Pan
wiêkszoæ ryb, jakie pozosta³y w jeziorze i nie zarybia³ go?
S.S.  Gdy wzi¹³em to jezioro w
dzier¿awê nie by³o tam czego od³awiaæ. Od wielu lat nie by³o zarybiane
i p³ywa³o tam trochê leszczy. Ja, aby
rozpocz¹æ zarybianie musia³em mieæ
operat rybacki. Jest to doæ drogi
dokument a na jego sporz¹dzenie trzeba czekaæ czasami kilka miesiêcy. Poza
tym musi on zostaæ zaopiniowany
przez Akademiê Rolnicz¹. Dopiero po
jego uzyskaniu mo¿na rozpocz¹æ zarybianie. Robi siê to jesieni¹ albo wiosn¹ a nigdy latem.
Ju¿ w 2003 roku do jeziora wpuci³em  karpia kroczka 60 kg, szczupaka
(70 dkg) 140 kg, szczupaka (13 dkg) 60
kg. W 2004 roku 580 kg karpia.
Wszystko to w obecnoci pracownika Agencji Nieruchomoci Rolnej,
dowodem czego s¹ protoko³y przez
niego podpisane. Jezioro to jest i bêdzie nadal systematycznie zarybiane.
Ju¿ nied³ugo zostan¹ tam wpuszczone
tak¿e inne gatunki ryb takie jak to³pyga i amur.
T.£  Jak Pan s¹dzi, co by³o
przyczyn¹ tego konfliktu?
S.S.  Jezioro Klêpnicko by³o przez
d³ugi czas niewyczerpanym ród³em
nielegalnych dochodów dla niektórych mieszkañców tego regionu. Po-

przedni dzier¿awca praktycznie go nie
pilnowa³, mo¿na tam by³o wêdkowaæ
bez karty a nawet k³usowaæ  praktycznie bezkarnie. Nic wiêc dziwnego,
¿e gdy to ja sta³em siê dzier¿awc¹ i zacz¹³em przeprowadzaæ kontrole, dla
wielu osób sta³em siê niewygodny.
Podejrzewam tak¿e, ¿e pewne sprawy
rodzinne, o których wola³bym nie mówiæ, by³y
te¿ w pewnym stopniu
przyczyn¹ tych ataków
na moj¹ osobê.
T.£.  Dzier¿awi
Pan jeszcze jedno jezioro, czy mia³ Pan tam podobne k³opoty?
S.S.  Na tym drugim jeziorze podobne
sytuacje nigdy siê nie
zdarza³y. Jest to jezioro
we wsi Oparzno, o powierzchni ponad 125
hektarów. Przyje¿d¿a
tam wielu wêdkarzy, bo jest co ³owiæ.
Zarybi³em je karpiem kroczkiem, karasiem srebrnym, to³pyg¹, sandaczem i
wêgorzem. Ryby rosn¹ tu szybciej,
jezioro jest bowiem czêciowo zabagnione i sprzyja to rozwojowi ryb.
T.£.  Upora³ siê Pan ju¿ wieloma problemami, co pozosta³o jeszcze
do zrobienia?
S.S.  Zdecydowanie najwiêkszym k³opotem s¹ k³usownicy. Wybijaj¹ ryby agregatami pr¹dotwórczymi w³asnej roboty, ³owi¹ je sieciami i wszelkimi innymi nielegalnymi przyrz¹dami. Najczêciej noc¹.
Tylko w zesz³ym miesi¹cu z³apano i
ukarano na tym jeziorze kilka osób.
S¹ tak¿e ludzie, którzy wêdkuj¹ bez
wykupionej karty wêdkarskiej. Jeli
spotykam ich pierwszy raz to tylko
pouczam i proponujê wykupienie
takiej karty. Jeli sytuacja taka siê
powtarza osoba taka jest karana.
Chcia³bym tu podkreliæ, i¿ w stosunku do k³usowników bêdê bezwzglêdny. Ich dzia³alnoæ nara¿a
mnie na wymierne straty finansowe.
Powoduj¹ oni wiele szkód, gdy¿ k³usuj¹ na ryby nawet w czasie okresów
ochronnych.
Sporym problemem s¹ tak¿e inni
k³usownicy  wydra i czapla. Szczególnie grone s¹ wydry, które ³api¹ i
zjadaj¹ najwiêksze ryby, a sporo z nich
tylko rani¹. S¹ to jednak k³usownicy
objêci ochron¹ i nie mo¿na z nimi walczyæ. Cieszê siê z tego, ¿e na tych jeziorach nie ma kormoranów.
T.£.  Czy wêdkarz lub wczasowicz, który wykupi u Pana kartê jest w
Klêpnicy mile widzianym gociem?
S.S.  Oczywicie, przecie¿ ja równie¿ dostrzegam walory turystyczne i
wêdkarskie tego piêknie po³o¿onego
jeziora. Zale¿y mi na tym, aby przyje¿d¿a³o tu, a tak¿e do Oparzna wielu
amatorów wêdkowania i aby wyje¿d¿ali zadowoleni zarówno z pobytu
tu jak i z po³owów. Na tyle, ¿eby chcieli
wróciæ tu za rok.
T.£.  Dziêkujê za rozmowê.
Sylwia Maczan
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Powiat dofinansowa³
remont OREW

(RADOWO WIELKIE) Radni powiatu wprowadzaj¹c zmiany w
tegorocznym bud¿ecie zwiêkszyli go o kwotê prawie 28 tys. z³,
któr¹ otrzymali jako dotacjê celow¹ z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu.
Pod tym tajemniczym zapisem
kryje siê kwota, która zosta³a jeszcze
w ubieg³ym roku przeznaczona na
wymianê okien i drzwi oraz remont
dachu w Orodku RehabilitacyjnoE d u k a c y j n o - Wy c h o w a w c z y m

(OREW) w Radowie Wielkim, które
prowadzi urzêduj¹ce tam stowarzyszenie.  Prace zosta³y zakoñczone
dopiero teraz, st¹d przesuniêcie terminu p³atnoci.  wyjani³ wicestarosta Wies³aw Bernacki.
KAR

Burmistrz £obza informuje
Wnioski UE sk³adane przez Urz¹d
Miejski w £obzie
1/ do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie tournee M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £obeskiego Domu Kultury
na VIII Miêdzynarodowy Festiwal Zespo³ów M³odzie¿owych w Salonikach
(Grecja)  kwota dofinansowania 12 372
z³.
2/ do Zachodniopomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego o dofinansowanie
remontu kocio³a wiejskiego w Zajezierzu z bud¿etu województwa  kwota
dofinansowania 66 020 z³.
3/ do funduszu PHARE 2002 Przygotowanie projektów do wsparcia z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw. Pipeline) o dofinansowanie wykonania pe³nej dokumentacji
projektowej modernizacji Ciep³owni
Miejskiej ZEC w £obzie  kwota dofinansowania 100% kosztu dokumentacji
projektowej.
4/ do Urzêdu Marsza³kowskiego o
dofinansowanie zakupu sprzêtu sportowego do hali sportowo  widowiskowej
w £obzie  kwota dofinansowania 10
000 z³.
5/ karta informacyjna projektu dotycz¹cego modernizacji Ciep³owni Miejskiej w £obzie z³o¿ona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie (etap
wstêpny do z³o¿enia wniosku o dofinansowanie).
6/ Ponadto informujê, ¿e z³o¿one
wnioski do Urzêdu Marsza³kowskiego na dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
dotycz¹ce:
· Modernizacji stacji uzdatniania wody
w £obzie
· Rozbudowy i modernizacji £obeskiego
Domu Kultury
· Budowy ulicy Chopina w £obzie
· Modernizacji budynku Szko³y Podstawowej Nr 2 w £obzie
· Informatyzacji Urzêdu Miejskiego pn.
Platforma cyfrowa dorzecza Regi
przesz³y ocenê formaln¹ i zgodnoci z
celami programu i zosta³y skierowane do
dalszej oceny przez panel ekspertów.
Absolwent pomaga
Gminne Centrum Informacji Zawodowej i Gospodarczej ABSOLWENT
odwiedzi³o 767 osób poszukuj¹cych
pracy lub materia³ów do szko³y. Pracownicy centrum udzielili pomocy osobom
starszym w pisaniu podañ i ¿yciorysów,
a tak¿e w poruszaniu siê po Internecie.

Przetargi
1/ Przeprowadzono przetargi nieograniczone na:
a. Zarz¹dzaniem cmentarzem komunalnym w £obzie.
b. Dostawê artyku³ów biurowych.
c. Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na ulicach gminnych
w miecie £obez.
2/ Og³oszono przetargi nieograniczone na:
a.dostawê artyku³ów spo¿ywczych,
b. wykonanie remontu cz¹stkowego nawierzchni bitumicznych na gminnych
drogach.
Nowy Klub rodowiskowy
W dniu 4.04.2005r zosta³ otwarty
Klub rodowiskowy dla m³odzie¿y
szkolnej w Bibliotece Miejskiej w £obzie, godziny otwarcia: pn.  pt. 10-14,
sob. 10-14. Zapraszamy wszystkich
chêtnych i zainteresowanych udzia³em
w zajêciach organizowanych w Klubie,
gdzie bêd¹ w szczególnoci odbywa³y
siê spotkania grup harcerskich.
Szkolenia z przeciwdzia³ania
narkomanii
W Zespole Szkó³ im. Tadeusza Kociuszki prowadzone s¹ szkolenia maj¹ce na celu przeciwdzia³anie narkomani
dla uczniów wszystkich klas. Na zakoñczenie zostanie równie¿ zorganizowane
szkolenie dla kadry nauczycielskiej.
Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowan¹ kadrê z MONAR-u z
Grabowa. Ponadto uruchomiony zosta³
punkt konsultacyjny dla osób uzale¿nionych od narkotyków i ich rodzin oraz
dla wszystkich zainteresowanych.
Stypendia szkolne
W dniu 19 marca Rada Miejska w
£obzie podjê³a uchwa³ê w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy £obez. Uchwa³ê przekazano
do publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Decyzje o przyznaniu stypendiów wydawane bêd¹ po up³ywie 14 dni od publikacji (termin publikacji nie jest jeszcze
znany). Zapotrzebowanie na rodki z
przeznaczeniem na stypendia szkolne
(wg z³o¿onych wniosków) to kwota ok.
320 000 z³ rocznie, natomiast z Urzêdu
Wojewódzkiego otrzymalimy informacjê o przyznaniu nam na ten cel kwoty
155 391 z³. Aktualnie trwa weryfikacja
wniosków.
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Po¿egnalimy

Wierni zbieraj¹ siê przed kocio³em

Miniony tydzieñ by³ czasem ¿a³oby po mierci Ojca wiêtego Jana
Paw³a II. W ka¿dym kociele parafialnym odby³y siê msze w., na których modlono siê za papie¿a.
W specjalnych mszach udzia³
wziêli uczniowie szkó³ ³obeskich; liceum i gimnazjum. Nauczyciele z klasami przychodzili pod koció³ by
zapaliæ wiece i pomodliæ siê lub
przynajmniej zadumaæ nad t¹ mierci¹, która w tak szczególny sposób
dotknê³a Polaków. Ludzie reagowali
bardzo spontanicznie organizuj¹c
miejsca modlitw. Msza w. polowa w
£obzie odby³a siê na starym boisku,
i przysz³o na ni¹ bardzo du¿o mieszkañców, którzy chcieli wyraziæ swój

¿al, ale tak¿e pokazaæ, ¿e s¹ wspólnot¹, ¿e Ojciec wiêty by³ t¹ osob¹,
która ³¹czy³a bardzo wielu ludzi o
ró¿nych pogl¹dach i sposobach
bycia, ¿e to, czego naucza³, znalaz³o
s³uchaczy. Czy us³yszeli?
Wielu mówi, ¿e czas ¿niw dopiero
nadchodzi. Tym plonem mo¿e byæ
pokolenie m³odych, które w szczególny sposób nawi¹za³o kontakt z
papie¿em. To by³ czas ¿a³oby i smutku, ale nie rozpaczy, co w³anie pokazali m³odzi ¿egnaj¹c Ojca wiêtego na Placu w. Piotra w Rzymie. Jak
bardzo zmieni³ wiat papie¿ Jan Pawe³ Wielki uwiadomimy sobie zapewne dopiero za jaki czas.
KAR

Zainteresowanie
Ministranci, ksiê¿a, £obeska Orkiestra Dêta

(£OBEZ) Na wieæ o mierci papie¿a jako jedna
z pierwszych placówek handlowych zareagowa³a
ksiêgarnia Wspó³czesna w centrum £obza. Ksi¹¿ki
napisane przez papie¿a zosta³y przepasane kirem. Szef
ksiêgarni pan Jerzy Mechliñski szybko odpowiedzia³ na
wzrastaj¹ce zainteresowanie papieskimi publikacjami.
Ksi¹¿ki napisane przez papie¿a i publikacje jemu powiêcone zawsze znajdowa³y nabywców. wiadczy o tym fakt, ¿e
w³aciciel sklepu pan Mechliñski, zaraz po mierci papie¿a,
przygotowa³ wystawê jego dzie³
i ksi¹¿ek o nim w witrynie ksiêgarni, na której pokaza³ 12 tytu³ów z w³asnych zbiorów, które
nie s¹ do kupienia. Mo¿na za to
nabyæ tutaj 18 innych tytu³ów.
W ostatnich tygodniach zainteresowanie nimi znacz¹co wzros³o.
Tym bardziej, ¿e w ubieg³ym roku

Mszê w. na starym boisku odprawia ks. Ryszard z kap³anami

ukaza³y siê dwie ksi¹¿ki biograficzne o papie¿u ró¿nych autorów, które
by³y szeroko omawiane i komento-

Ustawione wiece tworz¹ kszta³t krzy¿a
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Ojca wiêtego
¯eby im zapad³o w serce i pamiêæ
(£OBEZ) Przed kocio³em spotkalimy grupê dzieci z klas trzecich
b i c Szko³y Podstawowej nr 1. Zapali³y wiece, chwilê posta³y. Nauczycielka pani Danuta Szymanek powiedzia³a im kilka s³ów o tym, po co tu
przysz³y. Zapytalimy o to wychowawczynie, które z dzieæmi przysz³y
- panie Danutê Szymanek i Beatê
Zapalsk¹.
- Przyszlimy siê pomodliæ. Tak¿e dlatego, ¿eby dzieci zapamiêta³y,
¿e by³a taka osoba. Kiedy na lekcji
mówi³ymy im, ¿e mia³y szczêcie, ¿e
przysz³o im ¿yæ w tych czasach, ¿e
mog³y znaæ Ojca wiêtego. O wielu

osobach ucz¹ siê z ksi¹¿ek, z telewizji,
nie znaj¹c ich. Przez takie uczestnictwo
³atwiej im pewne rzeczy zrozumieæ. 
mówi Danuta Szymanek.
- To s¹ jeszcze maluchy i to co dotkn¹ i zobacz¹, to im zapada w serce i
pamiêæ.  doda³a Beata Zapalska. KAR

Licealici id¹ na Mszê w.

ksi¹¿kami papie¿a
wane nawet w prasie codziennej.
- Zawsze by³o zainteresowanie
ksi¹¿kami papie¿a i o papie¿u, ale na
pewnym poziomie.  ocenia Jerzy
Mechliñski, w³aciciel ksiêgarni. 
Obecnie jest bardzo du¿e. Jedni wiedz¹ co chc¹ kupiæ, inni gubi¹ siê w
wyborze, bo pozycji jest bardzo
du¿o. Od pamiêtnych czasów po raz
pierwszy ludzie zapisuj¹ siê na licie,
by jak¹ pozycjê kupiæ.
Jak wynika ze sprzeda¿y ksi¹¿ek,
najwiêksz¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê
dzie³a samego Jana Paw³a II: Pamiêæ
i to¿samoæ oraz Tryptyk rzymski
 poezje, dramaty i szkice napisane
przez Karola Wojty³ê. W ksiêgarni
Wspó³czesnej mo¿na kupiæ lub
zamówiæ, oprócz tu wymienionych,
nastêpuj¹ce pozycje: Autobiografia Jana Paw³a II, Chrzecijanie
obojga narodów  pielgrzymka Ojca
wiêtego na Ukrainê, Chwalcie
Boga w waszym ciele, Historia

wyboru papie¿y, Encyklopedia
Nauczania Spo³ecznego Jana Paw³a II, Jan Pawe³ II  ponad æwieræ
wieku na tronie papieskim, Karol
Wojty³a  z Wadowic w wiat. Historia szczególnego powo³ania,
Jan Pawe³ II  modlitwy (7 pozycji  modlitw zgromadzonych pod
wspólnym tytu³em), wiadek nadziei, Lourdes z Janem Paw³em
II, Ufne serce: Jan Pawe³ II i dzieci, Wstañcie chodmy!  wydanie albumowe ze zdjêciami Adama
Bujaka.
- Mam nadziejê, ¿e bêdziemy realizowaæ to, o czym mówi³ i pisa³
papie¿, bo jak nie, to oka¿emy siê
ludmi ma³ego formatu. To wymaga zmian. Te zmiany trzeba zacz¹æ
od siebie, trzeba zacz¹æ zmieniaæ
siê samemu.  odpowiedzia³ pan
Mechliñski na pytanie o znaczenie
przes³ania zawartego w naukach
papie¿a.
KAR

Gimnazjalici i ucznowie szkó³ podstawowych

Przystaj¹, zapalaj¹ wiece, modl¹ siê.

Koció³ w Wêgorzynie
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Pup
informuje

Niepe³nosprawnoæ
- ukryte mo¿liwoci

Pragniemy poinformowaæ, ¿e
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
we wspó³pracy ze Starostwem
Powiatowym jest inicjatorem i
twórc¹ projektu p.t. Niepe³nosprawnoæ - ukryte mo¿liwoci !,
który adresowany jest do osób niepe³nosprawnych oraz pracodawców naszego powiatu.
Projekt ten zosta³ zg³oszony do
II edycji konkursu og³oszonego
przez PFRON na wykorzystanie
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach SPO RZL Dzia³anie 1.4.Integracja zawodowa
i spo³eczna osób niepe³nosprawnych. Program Niepe³nosprawnoæ  ukryte mo¿liwoci zak³ada
stworzenie i sfinansowanie 20
miejsc pracy przez okres 2 lat dla
osób posiadaj¹cych co najmniej
umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci.
Bior¹c pod uwagê zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, problem bezrobocia, który dotyka w
szczególny sposób osoby niepe³nosprawne oraz to, ¿e posiadaj¹
one dodatkowe ograniczenia zdrowotne stanowi¹ce barierê w dobyciu zatrudnienia, wydaje siê rzecz¹

Pup
informuje

bardzo wa¿n¹ inicjatywa programu
adresowanego w³anie do tej grupy naszych klientów.
Celem naszego projektu jest zwiêkszenie szans na aktywnoæ zawodow¹ osób niepe³nosprawnych. Zatrudnienie w tym przypadku jest czêci¹ ogólnego procesu rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej, której nadrzêdnym celem jest zapewnienie jak
najpe³niejszego rozwoju osobistego
i samorealizacja oraz udzia³ w ¿yciu
zawodowym. Motywacja i potencja³
zawodowy osób niepe³nosprawnych, naszym zdaniem jest zbyt
rzadko wykorzystywany na rynku
pracy. Chcemy to zmieniæ. Mamy
nadziejê, ¿e pomylne rozstrzygniêcie
konkursu i pozytywna ocena programu Niepe³nosprawnoæ  ukryte
mo¿liwoci ! mog¹ staæ siê zielonym
wiat³em dla o¿ywienia rynku pracy
dla niepe³nosprawnych mieszkañców naszego powiatu.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w programie.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w £obzie, w dziale Poradnictwa Zawodowego
tel: 3974088 lub 3974244.
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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 niedrogo.
Cena na kuponie.
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
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OG£OSZENIA DROBNE

nDo wynajêcia mieszkanie 2 pokoje + kuchnia. Tel. 0607 442 135.
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.
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 75mkw. na osiedlu Hanki Sawickiej, I piêtro. Cena do
uzgodnienia, tel.3973628 po 15.

nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zak³.+domowe, miasto+powiat.

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

nSprzedam mieszkanie na wsi
66mkw., budynki gospodarcze,
sad, ogród, dzia³ka rolna 0,35ha.
Tel. 091 384 55 59 po 18-tej, 0696
047 548.
nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.
nKupiê mieszkanie w³asnociowe w Gryficach 3-pokojowe. Tel.
607 425 987.

nDAEWOO Matiz rok 1999, przebieg 70.000km., kolor czerwony
cena 10 tys. z³. Tel (094) 367 38 79,
0606 815 285.

nSprzedam dzia³kê nad jeziorem
Womin w miejscowoci Cieszyno
£obeskie o pow 650mkw. tel.
3979682.
nRolety zewnêtrzne alu., ceny producenta, monta¿. Rolety tkaninowe wszystkie typy. Tel 604 560 745.
n Us³ugowy zak³ad Zduñski J.
Dremlug - Z³ocieniec. Piece, kuchnie, kominki i inne. Faktury VAT. Tel.
361 11 99, 0604 858 092.

n Sprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

nSprzedam mieszkanie wlasnociowe w centrum Drawska Pom.,
pow. 48mkw. Tel. 363 37 51.

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

nKupiê stare meble, obrazy, ksi¹¿ki, porcelanê, tel. 0602 255 816,
509 318 870.
nKomputerowe
przepisywanie
prac magisterskich, dyplomowych.
Szybko i tanio! Tel. 0509 142 654.
nKupiê stare meble, obrazy, ksi¹¿ki, porcelanê 0605 255 816,
509 318 870.

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

nKurki nioski odchowane powy¿ej
8 tygodni w sprzeda¿y, gospodarstwo drobiowe ¯arowo 13, tel. 39
10 666.

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.

nWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
nWszelkie prace remontowe, stolarskie, kafelkowanie, malowanie,hydraulika i inne wykonam solidnie i fachowo. Dzwoniæ wieczorem, tel.39 22 783.

nZatrudniê fryzjera lub fryzjerkê
damsko-mêsk¹ w studio fryzjerskim w Trzebiatowie tel. 0504
377 370.

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

BEZROBOCIE
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Bezrobocie w Powiecie £obeskim

FAKTY I MITY
Nieprawd¹ jest ¿e bezrobocie w powiecie ronie!
W miesi¹cach zimowych w ca³ej Polsce nastêpuje
wzrost bezrobocia. W Powiecie £obeskim równie¿
jest to wynikiem sezonowoci oraz faktu zakoñczania
w koñcu roku realizacji wiêkszoci programów
prowadzonych przez urz¹d pracy.
Od dwóch lat w Powiecie £obeskim bezrobocie spada  nale¿y porównaæ liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych w odpowiednich miesi¹cach. Jest to efekt dzia³añ Powiatowego Urzêdu Pracy w
porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, wszystkimi urzêdami gmin i
wieloma bud¿etowymi oraz prywatnymi pracodawcami. W wyniku
g³ównie prac interwencyjnych,
szkoleñ indywidualnych, dotacji
powstaj¹ obok du¿ej liczby czasowych zatrudnieñ, tak¿e sta³e miejsca
pracy. Czêæ przedsiêbiorców zatrudnia osoby bezrobotne na sta³e

bez wsparcia finansowego urzêdu
pracy. Jednak proces powstawania
sta³ych miejsc pracy jest ci¹gle zbyt
wolny.
Zatrwa¿aj¹cy jest fakt, ¿e pomimo ogromnych rodków, iloci programów, zaanga¿owania PUP w walkê z bezrobociem efekt koñcowy nie
jest taki, na jaki mo¿na by by³o liczyæ.
Stosunek zatrudnieñ tymczasowych do zatrudnieñ na sta³e jest ci¹gle niezadowalaj¹cy. Mimo wszystko PUP stoi na stanowisku, ¿e przy
brakach sta³ych miejsc pracy nale¿y
daæ szansê pracy jak najwiêkszej
liczbie osób przynajmniej okresowo.

Liczba osób bezrobotnych w Powiecie £obeskim
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W grudniu 2004 najwiêkszy spadek stopy bezrobocia w woj. zachodniopomorskim zanotowano w
powiecie choszczeñskim (36,5%

spadek o 0,2%), a najwiêkszy wzrost
w powiecie widwiñskim (38,7%
wzrost o 1,3%) - nie w powiecie ³obeskim (wzrost 1,2).

WZROST EFEKTYWNOCI PRACY
POWIATOWEGO URZÊDU PRACY W £OBZIE

*Zatrudnienie osób bezrobotnych w latach 2001 i 2002 by³o finansowane przez PUP w niepe³nych kwotach, a czêsto nawet symbolicznie.

Spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP £obez w latach 2003, 2004, 2005

Spada liczba osób bezrobotnych natomiast stopa bezrobocia w
styczniu 2004 przy tej samej liczbie
bezrobotnych znacznie wzros³a z
powodu wykorzystania w obliczeniach danych uzyskanych podczas
spisu powszechnego z roku 2002. I

ta wysoka obliczeniowa stopa utrzymuje siê do dzi, pomimo spadku
liczby osób zarejestrowanych.
Powiat £obeski zosta³ najbardziej
pokrzywdzony przez statystykê na
prze³omie roku 2003 i 2004 w ca³ym kraju. Obrazuj¹ to poni¿sze zestawienia.

Zestawienie 1

Wzrost stopy bezrobocia w Powiecie £obeskim w styczniu 2004 przy nie
zmienionej licznie osób bezrobotnych.

Zestawienie 2

Wzrost stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w
styczniu 2004 przy nie zmienionej liczbie osób bezrobotnych.

We wschodnich landach niemieckich przy podobnych proporcjach
mieszkañców i zarejestrowanych bezrobotnych stopa bezrobocia wynosi
niewiele ponad 20%. Znaczenie maj¹ metody obliczeniowe.

* 6 138  liczba rekordowa bezrobotnych
* 5 296  liczba minimalna bezrobotnych
** Ostatni rekordowy spadek w miesi¹cu marcu 2005 o 325 osób.
Z jednej strony przy braku sta³ych miejsc pracy dzia³alnoæ urzêdu pracy zabezpiecza przynajmniej
zatrudnienie dla znacznej liczby
bezrobotnych (niestety nigdy dla
wszystkich) na okres 6 miesiêcy czy
roku. Jest to wa¿ne dla osób, które
nie pracowa³y od wielu lat, daje to w
pewnym zakresie mo¿liwoæ uzyskania jakiegokolwiek dochodu,
wypracowywania jakiegokolwiek

sta¿u pracy oraz wypracowania prawa do zasi³ku. Liczba osób pobieraj¹cych zasi³ki dla bezrobotnych od
roku 2003 ronie.
Jednak dopóki nie bêdzie lepszych warunków dla naszych przedsiêbiorców (o¿ywienia gospodarczego, obni¿enia podatków i obci¹¿eñ ZUS) lub nowych inwestorów,
nie mo¿na liczyæ na gwa³towny, sta³y spadek bezrobocia. (Info. PUP)
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WÊDRÓWKI

RAJD PIESZY

DOLIN¥ RZEKI REGI do GRODZISKA KARWOWO
W niedzielê 3 kwietnia 2005 r. odby³ siê kolejny rajd
pieszy, organizowany przez Ognisko TKKF B³yskawica
w £obzie. Tym razem przetarlimy ciekawy szlak dolin¹
Regi. Naszym celem by³o zdobycie grodziska
wczesnos³owiañskiego ko³o Karwowa. Trasa rajdu: £obez 
Dalno  Przyborze  jezioro Karwowo  grodzisko Karwowo
 jezioro Che³m  £obez. Ponad 25 km.
Siedem godzin marszu, wliczaj¹c
postoje i zwiedzanie. Wyruszylimy
spod ³obeskiej stacji kolejowej, gdzie
piechurów powitali Prezes TKKF-u
Jerzy Rakocy i prowadz¹ca rajd El¿bieta Winiewska. Organizatorzy ¿yczyli dobrej pogody, szerokiego szlaku i wytrzyma³ych zelówek, a tak¿e
niezwyk³ych wra¿eñ przy podziwianiu uroków Ziemi £obeskiej.
Po powitaniu minut¹ ciszy
uczczono pamiêæ Ojca wiêtego
papie¿a Jana Paw³a II, który na zawsze pozostanie w pamiêci nas
wszystkich. Jego mieræ poruszy³a
ca³y wiat.
W rajdzie udzia³ wziê³o 30 osób.
Oprócz osób z £obza i okolic by³a
tak¿e grupa z Klubu Tatrzañskiego
PTTK ze Szczecina. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ najm³odsi uczestnicy  Mateusz Kilian (10 lat) i Jakub
Winiewski (12 lat). Najstarszym
uczestnikiem by³ Zbigniew Harbuz,
znany ³obeski popularyzator turystyki, w tym turystyki pieszej.
Na trasie w okolicach mostu na
Redze i jez. Karwowo do³¹czy³a do
nas kilkunastoosobowa grupa dzieci, m³odzie¿y i mieszkañców wsi
Karwowo wraz z pani¹ so³tys Bo¿en¹ Zareck¹. Razem wspiêlimy siê na
grodzisko. Obiekt po³o¿ony zaledwie 500 m od jeziora Karwowo wznosi siê 60 metrów ponad powierzchniê
lustra wody.
W dalszej czêci trasy mia³o miejsce spotkanie z wiceburmistrzem £obza Ryszardem Sol¹ i jego ma³¿onk¹,
którzy ¿yczyli uczestnikom wielu sukcesów na turystycznych szlakach.
Wêdrówka wzbogacona by³a
malowniczymi widokami oraz szere-

giem ciekawostek turystyczno-krajobrazowych  pa³ac w Dalnie, g³az
narzutowy, wzgórze lotniarzy i cmentarz ewangelicki w Przyborzu, drewniany most na Redze, k³adki wêdkarskie nad jez. Karwowo, kolonia mrowisk k. Strzmiela, Wilcze Dêby, kasztanowiec - pomnik przyrody nad rzek¹ Mielnic¹, jezioro Che³m i drewniane mostki na Redze k. Unimia.
Na zakoñczenie by³o pieczenie
kie³basek i poczêstunek przy ognisku, przygotowanym przez organizatorów. Wszystkim uczestnikom
panowie wiceburmistrz R. Sola i Prezes TKKF-u J. Rakocy wrêczyli pami¹tkowych dyplomy.
Z turystycznym pozdrowieniem
El¿bieta Winiewska
Wczesnoredniowieczne grodzisko s³owiañskie Karwowo (IXXII w.), zwane dawniej Burgwall,
oddalone jest o oko³o kilometr od
wsi. Obronny obiekt o czworobocznym kszta³cie z zaokr¹glonymi naro¿nikami, zlokalizowany zosta³ na
wysokim, stromym brzegu doliny
Regi. Naturalne warunki obronne w
postaci otaczaj¹cych grodzisko g³êbokich i stromych w¹wozów, uzupe³nione zosta³y przez system fos i
wa³ów o wysokoci do 8 m, które s¹
jeszcze dzi wyranie widoczne. Do
grodziska od strony po³udniowowschodniej przylega³o podgrodzie,
równie¿ otoczone wa³ami. Imponuj¹ca powierzchnia obiektu (2 ha)
wiadczy o tym, ¿e by³ on siedzib¹
w³adcy plemienia, osiad³ego nad
rodkow¹ Reg¹. Bogaty materia³ archeologiczny wskazuje na d³ugi
okres u¿ytkowania grodziska.

Str. 15

Str. 16

Wyniki i tabele
V liga seniorzy
GKS Mierzyn - Iskra Banie 2:1;
Kluczevia Stargard - Piast Choszczno 0:2; Pomorzanin Nowogard - Vineta Wolin 2:0; wiatowid £obez Korona Stuchowo 2:4; K³os Pe³czyce - Zorza Dobrzany 0:3; Polonia
P³oty - Fagus Ko³bacz 2:2; Sparta
Gryfice - Gryf Kamieñ Pomorski 1:2;
Radovia Radowo Ma³e - Rybak Trzebie¿ 3:0.
1. Piast Choszczno
42 48-25
2. Gryf Kamieñ Pom.
39 50-28
3. Zorza Dobrzany
38 38-18
4. GKS Mierzyn
36 42-23
5. Vineta Wolin
36 32-22
6. Korona Stuchowo
31 39-34
7. Radovia Radowo Ma³e 28 32-26
8. Fagus Ko³bacz
28 41-37
9. Pomorzanin Nowogard 26 33-40
10. K³os Pe³czyce
26 22-30
11. Kluczevia Stargard
20 30-29
12. Polonia P³oty
18 25-45
13. Iskra Banie
16 26-36
14. Sparta Gryfice
14 31-50
15. wiatowid £obez
13 33-46
16. Rybak Trzebie¿
6 13-46
Kl. okrêgowa seniorzy:
Sarmata Dobra - KP Police II 4:1;
Orkan Suchañ - Masovia Maszewo
2:0; Hutnik EKO TRAS Szczecin - Jeziorak Szczecin 2:0; Sparta Wêgorzyno - D¹brovia Stara D¹browa 4:1;
Promieñ Mosty - Wicher Brojce 1:0;
Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno Orze³ £o¿nica 2:0; wit Szczecin Mewa Resko 6:1; Piast Chociwel Iskra Golczewo 3:0.
1. Piast Chociwel
44 44-13
2. Hutnik EKO TRAS
42 42-18
3. wit Szczecin
38 62-20
4. Mewa Resko
32 23-29
5. Sarmata Dobra
30 35-23
6. Masovia Maszewo
28 34-26
7. KP Police II
27 38-30
8. Orkan Suchañ
24 21-22
9. Iskra Golczewo
22 38-45
10. Promieñ Mosty
22 25-34
11. Jeziorak Szczecin
21 13-19
12. Orze³ £o¿nica
21 24-39
13. Sparta Wêgorzyno
20 23-29
14. D¹brovia Stara D¹browa 16 31-46
15. Wicher Brojce
13 15-49
16. Orze³ Rega Merida II 12 21-47
Kl.okrêgowa juniorzy
Sarmata Dobra - KP Police II 2:2;
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Jeziorak Szczecin 7:5; Piast Chociwel Iskra Golczewo 6:1; wit Szczecin Mewa Resko 4:1; Sparta Wêgorzyno
- D¹brovia Stara D¹browa 0:4.
1. Piast Chociwel
48 73-16
2. Orze³ Rega Merida II
42 63-22
3. Hutnik EKO TRAS
35 79-43
4. Orkan Suchañ
33 64-37
5. Sarmata Dobra
33 56-31
6. Masovia Maszewo
30 45-36
7. KP Police II
29 53-34
8. D¹brovia Stara D¹browa 25 37-32
9. wit Szczecin
25 39-36
10. Mewa Resko
25 42-49
11. Promieñ Mosty
25 47-88
12. Iskra Golczewo
16 32-62
13. Jeziorak Szczecin
15 42-70
14. Orze³ £o¿nica
13 26-57
15. Sparta Wêgorzyno
10 29-53
16. Wicher Brojce
9 26-87

SPORT
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Zdobyli potrzebne punkty
Sparta Wêgorzyno  D¹brovia Stara D¹browa 4:1 (2:1)

SPARTA: Noryca  Blacharski
(60 Nadkierniczny Artur), Side³,
Tondrik, Nadkierniczny Zbigniew,
Nadkierniczny Andrzej, Bot (70
Mazuro B.), Raj, Nowak, Rzepka, Romañczyk (83 Jawiñski) oraz
Krzysztof Nadkierniczny.
Bramki: Nowak 18 i 30, Romañczyk 50, Nadkierniczny A. 91.
- Sparta musi zdobywaæ punkty 
podkrela prezes klubu Krzysztof
Gwód i Sparta je zdobywa. Trzeba
dodaæ, ¿e musi je zdobywaæ z równorzêdnymi dru¿ynami, takimi jak D¹brovia, bo przyjd¹ mecze z zespo³ami
z czo³ówki tabeli i o punkty bêdzie
trudniej.
To by³ mecz walki o takie punkty.
Sparcie dopisa³o równie¿ szczêcie,
bo z kilkunastu sytuacji wykorzystali kilka i zas³u¿enie wygrali. Bohaterem meczu by³ Nowak, który ³adnymi strza³ami ze sta³ych fragmentów gry w³aciwie zapewni³ dru¿ynie
zwyciêstwo. Rozpocz¹³ w 18 min.,
strzelaj¹c z 18 metrów do siatki obok
bramkarza. W 22 min. okazjê mia³
Blacharski, dobijaj¹c pi³kê w zamieszaniu, ale ta tylko odbi³a siê od s³upka. W 30 min. kopia akcji pierwszej
bramki. Rzut wolny z 18 m, ponownie
Nowak i pi³ka l¹duje w siatce. 2:0 i
rozlunienie w szeregach obrony, co
na minutê przed koñcem po³owy wykorzystuj¹ gocie strzelaj¹c honorowego  jak siê póniej okazuje  gola.
W drugiej po³owie wielk¹ przytomnoci¹ umys³u popisuje siê Dominik Raj. Ci¹gnie lewym skrzyd³em

i móg³by strzelaæ, ale widzi wchodz¹cego w pole karne Romañczyka i
nagrywa, a ten technicznym strza³em obok bramkarza umieszcza pi³kê
w bramce. Kilka minut póniej ponowny rajd Raja, którego obroñca
D¹brovii fauluje w polu karnym, jednak pi³kê przejmuje Romañczyk i
sêdzia puszcza grê zamiast odgwizdaæ karnego. Romañczyk niestety gubi siê w zwodach i marnuje
okazjê. Mija 90 min. gry. Sêdzia dolicza dwie minuty. W 91 min. z po³owy
boiska d³ugie podanie do wybiegaj¹cych napastników. Obroñcy D¹brovii akurat wychodz¹ próbuj¹c
³apaæ wêgorzynian na spalonego.
Sêdzia uznaje, ¿e w momencie podania obroñca by³ ostatni, nie podnosi
chor¹giewki i puszcza grê. Do pi³ki
dobiega Jawiñski, strzela, ale odbi-

Potkniêcie po liderze
wit Szczecin Skolwin - Mewa Resko 6:1 (3:1)
Mewa: Waszyñski, Kusiewicz,
Jówiak, Paw³owski M. (70 Wójtowicz), Paw³owski A., Pietrowski,
Gabry, Wasiak, Mielcarek (15 £abas), B³aszczyk, Solowski (75 Jêdrzejczak) Trener: Dariusz Kêsy
Bramka: Paw³owski Arek 27
Po zwyciêstwie nad liderem
przed tygodniem, zespó³ Mewy
ostrzy³ sobie apetyt na trzy punkty
w konfrontacji z dru¿yn¹ witu
Szczecin. Niestety rzeczywistoæ
okaza³a siê brutalna i Mewa dosta³a srogie baty.
Pierwsza po³owa nie wskazywa³a
na taki obrót wydarzeñ. wit szybko
obj¹³ prowadzenie 2:0, ale Mewa
dzielnie poczyna³a sobie w ofensywie i w 27 minucie bramkê dla dru¿yny
z Reska zdobywa Arek Paw³owski.
Reszczanie w koñcówce maj¹ jeszcze
szanse na wyrównanie, ale marnuj¹

dogodn¹ sytuacje. wit tego dnia
skrzêtnie wykorzystywa³ wszystkie
mo¿liwe sytuacje do strzelenia bramki i do szatni schodzi z korzystnym dla
siebie wynikiem 3:1.
Po przerwie zawodnicy Mewy
chc¹c powalczyæ o remis lub lepszy
rezultat musieli zaatakowaæ, a to
oznacza³o poluzowanie w obronie.
Bezlitonie wykorzystali to szczecinianie, którym w tym dniu wszystko
wychodzi³o. Reszczanom nie, o czym
wiadczy³y zmarnowane trzy stuprocentowe sytuacje, po których wydawa³o siê, ¿e pi³ka powinna znaleæ siê
w siatce, ale nie znajdowa³a.
Po strzale Paw³owskiego pi³kê
cudem broni bramkarz, a obroñca
wybija j¹ z pustej bramki. B³aszczyk
znajduj¹c siê w sytuacji sam na sam
przelobowa³ bramkarza, niestety pi³kê zatrzyma³a poprzeczka. Gdy

ja bramkarz goci. Pi³ka trafia pod
nogi Artura Nadkiernicznego, który
strzela do bramki obok nadbiegaj¹cego obroñcy.
- Sparta od pocz¹tku mia³a inicjatywê, ale to nie by³a
jaka mia¿d¿¹ca
przewaga w grze.
Mecz móg³ siê potoczyæ bardzo ró¿nie. Stracilimy
bramkê na zejcie do szatni,
ale ch³opcy nie
za³amali siê i
grali do koñca, st¹d bramka w ostatniej minucie meczu. Wygrana cieszy,
bo punkty s¹ nam bardzo potrzebne.
Jedziemy do Brojc powalczyæ o nastêpne.  powiedzia³ po meczu prezes klubu Krzysztof Gwód. KAR
Mewa marnowa³a kolejne akcje, wit
strzela³ kolejne bramki, w efekcie
ustalaj¹c wynik spotkania na 6:1.
Wynik móg³ zmieniæ jeszcze Solowski, ale znajduj¹c siê sam na sam z
bramkarzem, nie trafi³ w bramkê.
- Mój zespó³ w tym meczy by³ zespo³em du¿o gorszym. Nie na tyle,
by przegraæ a¿ 6:1! wit zagra³ bardzo skutecznie i wykorzysta³
wszystkie swoje sytuacje. Za tydzieñ spróbujemy odgryæ siê i zmazaæ plamê ze Szczecina. - powiedzia³
nam trener Dariusz Kêsy.
Mewa ma nieustanne k³opoty kadrowe spowodowane wyjazdami ludzi do pracy i na studia. Tak by³o i w
tym przypadku. Z powodu nauki do
Szczecina nie dojechali Grygiel i
Waldon. Kontuzja Mielcarka na pocz¹tku gry os³abi³a zespó³. To powoduje, ¿e Mewa gra nierówno; potrafi
wygraæ z liderem, by teraz wysoko
przegraæ. Jednak wbrew tym
wszystkim przeciwnociom potrafi
siê mobilizowaæ i zajmuje wysok¹
lokatê w tabeli.
KAR

SPORT
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GRANIE W PLANIE

16-17 kwiecieñ - sobota/niedziela

V liga

Iskra Banie - Radovia Radowo Ma³e; Rybak Trzebie¿ - Sparta Gryfice;
Gryf Kamieñ Pomorski - Polonia P³oty; Fagus Ko³bacz - K³os Pe³czyce; Zorza
Dobrzany - wiatowid £obez (sobota, godz. 16); Korona Stuchowo - Pomorzanin Nowogard; Vineta Wolin - Kluczevia Stargard; Piast Choszczno - GKS
Mierzyn.

Klasa okrêgowa

16 kwiecieñ:
KP Police II - Piast Chociwel; Iskra Golczewo - wit Szczecin; Mewa Resko
- Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno (godz. 15); Wicher Brojce - Sparta Wêgorzyno (godz. 16); D¹brovia Stara D¹browa - Hutnik EKO TRAS Szczecin;
17 kwiecieñ:
Orze³ £o¿nica - Promieñ Mosty; Jeziorak Szczecin - Orkan Suchañ;
Masovia Maszewo - Sarmata Dobra (godz. 14).

NOWE TERMINY GIER

Wydzia³ Gier ZZPN poinformowa³, ¿e ze wzglêdu na odwo³anie na terenie
ca³ego kraju rozgrywek pi³karskich w dniu 3.04.2005 r. z powodu mierci Ojca
wiêtego Jana Paw³a II nie odbyte zawody pi³karskie bêd¹ rozegrane obligatoryjnie w terminie: V liga i Klasa Okrêgowa  3 maja (wtorek): 14:00 
juniorzy i 16:00  seniorzy.

Powtórka sprzed tygodnia
wiatowid £obez - Korona Stuchowo 2:4 (0:2)
wiatowid: Krystosiak, Anulicz
(Kacprzak 45), Obolewicz, Brona,
Kazimierczak, Samal, Jendrysiak, Sagan (£añ 80), Sadowski, Jab³oñski,
Zych, Trener: Janusz Skrobiñski.
Bramki: Jab³oñski 50 i 78.
¯ó³te kartki: Obolewicz, Sagan,
Jendrysiak
Widzów: ok. 200.
Podobnie jak przed tygodniem,
wiatowid schodzi z boiska pokonany. Tym razem zbyt silny okaza³ siê
zespó³ Korony Stuchowo, który
przed tym meczem zajmowa³ wysokie siódme miejsce w tabeli.
Pierwszy gwizdek sêdziego poprzedzi³a minuta ciszy ku pamiêci Jana
Paw³a II i Miko³aja Kondratowicza.
Gocie od pocz¹tku do koñca
byli stron¹ dominuj¹c¹ i w stu procentach kontrolowali przebieg gry.
Ju¿ w 5 minucie dok³adne podanie
uruchamia napastnika Korony, który pewnym strza³em zdobywa bramkê. Dru¿yna ze Stuchowa posz³a za
ciosem i w 13 minucie po bardzo ³adnej akcji i strzale tu¿ obok s³upka,
pi³ka po raz drugi l¹duje w bramce
Krystosiaka. wiatowid próbowa³
jeszcze przed przerw¹ zdobyæ choæby bramkê kontaktow¹, ale strza³
Sagana bramkarz wybija na róg.
Z szatni wiatowid wyszed³ przebudzony i ruszy³ do ataku. W 50 minucie Jendrysiak dogrywa pi³kê w
pole karne, pomiêdzy dwóch obroñców. Pi³kê przejmujê Jab³oñski, zwodem k³adzie bramkarza na ziemi i
technicznym strza³em przywraca
nadziejê wiatowidowi. Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e ³obeski zespó³ wykorzysta chwile rozkojarzenia przeciwników i szybko doprowadzi do
remisu. Wyrównanie jednak nie

pada, a co gorsza, Korona znów
zaczyna ca³kowicie przewa¿aæ. W 55
minucie s³upek ratuje wiatowid
przed utrat¹ gola, jest to za razem
zwiastun ciekawej koñcówki meczu.
Dwadziecia minut przed koñcem
meczu, po sk³adnej akcji goci i b³êdzie Krystosiaka wiatowid teoretycznie traci szansê na choæby
punkt w tej konfrontacji. Chocia¿
odrobienie dwóch bramek w takim
czasie zdarza siê bardzo czêsto. W
kilka minut po tym, do sytuacji bramkowej znów dochodzi Jab³oñski i podobnym strza³em jak dwa kwadranse wczeniej - pokonuje bramkarza Korony i znów umiech nadziei
budzi siê na twarzach ³obeskich fanów, którzy gor¹co dopingowali
naszych pi³karzy do samego koñca
spotkania. Bardzo ciekawy przebieg
maj¹ ostatnie 5 minut meczu, w których podyktowane zostaj¹ dwa karne dla goci. Pierwszy z nich, bardzo
kontrowersyjny, sprawiedliwie
omija wiat³o bramki Krystosiaka.
Druga jedenastka równie¿ nie
przynosi bezporednio bramki, gdy¿
Krystosiak paruje strza³ przed siebie,
ale przy dobitce jest ju¿ bezradny.
Po dwóch ca³kiem dobrych spotkaniach przyszed³ czas na s³abszy
mecz. Przez ca³e dziewiêædziesi¹t
minut by³o widaæ, która z dru¿yn jest
lepsza. W dru¿ynie wiatowida na
wyró¿nienie zas³uguje strzelec obu
bramek  Andrzej Jab³oñski. Spotkanie to nie wró¿y pomylnego rozwi¹zania w nastêpnym meczu, w którym wiatowid wybiera siê do - chyba najsilniejszej obecnie dru¿yny
naszej ligi - Zorzy Dobrzany. Miejmy
nadziejê, ¿e tym razem szczêcie bêdzie po naszej stronie i w koñcu zobaczymy zwyciêski wiatowid. R.O.
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Zrewan¿owali siê Policzanom
SARMATA Dobra - KP Police II 4:1 (1:0)
Sarmata: Smoliñski, Bonkowski, Mioduszewski, K.Sad³owski,
Dorsz, Kieruzel, Pacelt, D.Sad³owski, K.Szkup, Olechnowicz, Padziñski, oraz Swarcewicz, Kaczor, E.Kamiñski, Basiñski, Z.Szkup, Ko³a.
Trener: Tomasz Surma
KP Police II: Magierski Piotrowski, J.Rembisz, Maj, Grzes³o, Krawacki, Lachowski, Olejarz, Kalisz,
P.Rêbisz, Bielawski, oraz Ochal, Bednarski, Æwiacz.
Trener: Józef Rembisz
Strzelcy bramek: dla Sarmaty Mioduszewski 2, K.Szkup i Kieruzel,
dla KP Police - Maj
W sobotê 9 kwietnia do Dobrej
na mecz ligowy przyby³a dru¿yna
Klubu Pi³karskiego Police II. Zawodnicy Sarmatyprzed meczem
zapowiadali chêæ rewan¿u za wysok¹ pora¿kê 0:4 jak¹ ponieli jesieni¹ na stadionie w Policach. I
trzeba przyznaæ, ¿e rewan¿ uda³ im
siê prawie ca³kowicie, gdy¿ pokonali rywala 4:1. Ale zapowied rewan¿u zaczê³a siê spe³niaæ praktycznie dopiero w drugiej po³owie
meczu, gdy¿ w pierwszej po³owie
gra toczy³a siê g³ównie w rodkowej strefie boiska, a ¿adnej z dru¿yn nie uda³o siê stworzyæ klarownej sytuacji do zdobycia bramki.
Jedyna bramka w tej po³owie pad³a
z rzutu wolnego, z ok.22 m,którego
wykonawca, 16-letni Krzysztof
Szkup precyzyjnym strza³em ponad murem obroñców pos³a³ pi³kê tu¿ obok s³upka bramki KP Police, mimo rozpaczliwej interwencji
bramkarza goci.
Druga po³owa rozpoczê³a siê od
mocnego uderzenia gospodarzy. Ju¿
w 46 min. meczu (a 1 min. drugiej
po³owy) Krzysztof Szkup wykonywa³ rzut wolny, praktycznie z naro¿nika dru¿yny polickiej. Precyzyjnie
zagrana pi³ka trafi³a do Andrzeja
Mioduszewskiego, który efektownym szczupakiem podwy¿szy³

wynik na 2:0 dla Sarmaty. W 49
min.Krzysztof Kieruzel po znakomitym kiwniêciu dwóch obroñców
Polic w naro¿niku pola karnego, kapitalnym strza³em w d³ugi róg podwy¿szy³ wynik na 3:0. I gdy ju¿ siê
wydawa³o, ¿e za chwilê straty z jesieni zostan¹ wyrównane, jeden z nielicznych kontrataków goci zakoñczy³ siê dla nich honorow¹ bramk¹.
Maciej Kalisz zagra³ pi³kê z rzutu
wolnego do Bartosza Maja, który
skierowa³ j¹ g³ow¹ do bramki Sarmaty. Mimo straty bramki napór Sarmaty trwa³ nadal. W 58 min. K. Szkup
znów precyzyjnie zagra³ z rzutu ro¿nego na pole karne Policzan i ponownie stoper Sarmaty Andrzej
Mioduszewski znakomit¹ g³ówk¹
zdoby³ czwartego gola dla Sarmaty.
W dwie minuty póniej bramkarz
Sarmaty Marek Smoliñski efektownie obroni³ strza³ z rzutu wolnego
zawodnika goci.
Ostatnie pó³ godziny meczu to
okres wyranej przewagi zawodników Sarmaty, lecz jej m³odzi zawodnicy seryjnie marnowali dogodne
sytuacje strzeleckie.
W obu dru¿ynach na boisku
wyst¹pi³y dwa pokolenia pi³karzy: w
dru¿ynie z Polic graj¹cy trener Józef
Rembisz wyst¹pi³ wraz z synem
Przemys³awem, a w dru¿ynie Sarmaty Zdzis³aw Szkup - ojciec rozgrywaj¹cego bardzo dobre spotkanie
Krzysztofa Szkupa by³ wród zawodników rezerwowych.
Wraz z pierwszym meczem rundy wiosennej, dziêki pomocy Urzêdu Miejskiego w Dobrej miejscowy stadion zosta³ czêciowo zmodernizowany. Dla zawodników rezerwowych wybudowano nowe
funkcjonalne wiaty. Dla kibiców
dokoñczono budowê trybuny. W
chwili obecnej na stadionie jest
280 miejsc siedz¹cych. Odnowiono tak¿e ogrodzenie stadionu.
Widaæ by³o, ¿e gospodarze bardzo
mocno po³o¿yli nacisk na estetyczny wygl¹d obiektu.
(K)

TERMINARZ ROZGRYWEK GRUPY I KLASY OKRÊGOWEJ
SARMATA DOBRA
1. Masovia Maszewo - SARMATA
2. SARMATA  Jeziorak Szczecin
3. D¹brovia Stara D¹browa - SARMATA
4. Orze³ Merida Trzebiatów - SARMATA
5. SARMATA  Wicher Brojce
6. Orze³ £o¿nica - SARMATA
7. SARMATA  Mewa Resko
8. Iskra Golczewo - SARMATA
9. SARMATA  Piast Chociwel
10. wit Szczecin - SARMATA
11.Promieñ Mosty - SARMATA
12. SARMATA  Sparta Wêgorzyno

17.04.2005 12.00-14.00
23.04.2005 14.00-16.00
30.04.2005 14.00-16.00
3.05.2005 14.00-16.00
7.05.2005 15.00-17.00
15.05.2005 14.00-16.00
21.05.2005 15.00-17.00
28.05.2005 14.00-16.00
4.06.2005 14.00-16.00
11.06.2005 14.00-16.00
19.06.2005 14.00-16.00
25.06.2005 14.00-16.00
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Juniorzy

SPORT I INNE

Mewa gra³a, wit strzela³
wit Szczecin Skolwin - Mewa Resko 4:1 (2:0)
Mewa: Tichanów  Zgnilec,
Ziemski Piotr, Brodowski, Lalik,
Ziemski Przemek, Mañka, Kopka, Paprocki, Harasiemowicz, ¯urawik,
Konczewski Hubert, Kulczewski, Jaworski, Konczewski Kuba, Wojnarowicz. Trener Dariusz Kêsy.
Bramka: Lalik w 60 min.
Juniorzy równie¿ nie sprostali
szczecinianom, ale dali sobie strzeliæ
trochê mniej bramek. Tak jak w przypadku seniorów mo¿na napisaæ, ¿e

by³ to wypadek przy pracy i to nie
tylko ch³opaków z Mewy.  My prowadzilimy grê, a oni strzelali.  oceni³ przebieg meczu trener Kêsy. Zwa¿ywszy, ¿e dwie bramki pad³y ze spalonych (ewidentnych  ocenia trener,
ale sêdzia jest jeden, wiêc nie wszystko widzi), a ostatnia by³a samobójcza,
to nie mog³o byæ a¿ tak le, jakby
wskazywa³ wynik. Ale to on poszed³ w wiat i trzy punkty zabra³
wit. Tak to w pi³ce bywa. KAR

Czas na naukê
Sparta Wêgorzyno - D¹brovia Stara D¹browa 0:4 (0:2)
SPARTA: Kufel  Zelmanowski,
Kopania, Rzepka, Gomulski, K. i A.
Demkowie, K., A. i D. Szubertowie,
Bernat, ogorza³ek, Ostrowski, Nieradka, Konieczny, Krzemiñski.
Wysokiej pora¿ki nie trzeba ko-

mentowaæ. Honor uratowali seniorzy prawie tak samo wysokim wynikiem i to powinno os³odziæ smak tej
przegranej m³odszym nastêpcom.
Pozostaje wykorzystaæ czas na naukê, a bêdzie lepiej.
KAR

Bramka na wagê punktów
wiatowid £obez - Korona Stuchowo 1:0 (0:0)
wiatowid: Grzegorz Hnat, Przemys³aw Surowiak, Andrzej Czubak,
Mariusz Zych, Kamil Iwachniuk,
Bartosz Tober, Artur Andrusieczko,
Sylwester Micha³owski, Kamil Rejmer, Jakub Rejmer, £ukasz Kogut,
Marcin Grzywacz, Bartosz Szwaciñski, Manuel Paczkowski, Piotr Kulczyñski, Tomek Rejmer, Radek Koralewski
Bramki: Paczkowski.

Juniorzy wiatowida na boisku
w wiêtoborcu stawili czo³a m³odym
zawodnikom ze Stuchowa. Mecz by³
bardzo wyrównany, z lekk¹ przewag¹ gospodarzy. Wynik powinien
byæ du¿o wy¿szy ze wzglêdu na to,
i¿ ostatnie 15 minut dru¿yna Korony,
po usuniêciu dwóch pi³karzy z boiska (w tym bramkarza), koñczy³a
mecz w dziewi¹tkê. Mimo to ciesz¹
kolejne trzy punkty.
R.O.

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Trampkarze gr. 5,
po przedostatniej kolejce.
1. Polonia P³oty
2. wiatowid £obez
3. Sparta Wêgorzyno
4. Radovia Radowo Ma³e
5. Sarmata Dobra
6. Mewa Resko

15 36- 4
12 19- 8
9 18-10
3 8-20
3 7-21
3 6-31

Terminarz rozgrywek

MEWA RESKO - Mecze na w³asnym stadionie

Zarz¹d LKS Mewa Resko uprzejmie informuje, i¿ mecze ligi okrêgowej rundy wiosennej sezonu 2004/2005 rozgrywane w Resku
odbêd¹ siê na stadionie Miejskim w Resku przy Al. Wolnoci 4b
w nastêpuj¹cych terminach:
1. 02.04.2005 sobota Mewa Resko  Piast Chociwel godz. 13.00 15.00
2. 16.04.2005 sobota Mewa Resko  Orze³ II Rega Trzebiatów 13.00  15.00
3. 30.04.2005 sobota Mewa Resko  Sparta Wêgorzyno
15.00  17.00
4. 15.05.2005 niedziela Mewa Resko  Orkan Suchañ
15.00  17.00
5. 29.05.2005 niedziela Mewa Resko  Masovia Maszewo 15.00  17.00
6. 11.06.2005 sobota Mewa Resko  D¹brovia Stara D¹browa 14.00  16.00
7. 18.06.2005 sobota Mewa Resko  Orze³ £o¿nica
14.00  16.00
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Dbajmy o wygl¹d (cd.)
Odnajd w d³oni piêkno na wiosnê
W poprzednich odcinkach cyklu dbajmy o
d³onie przybli¿y³am tematy: manicure, maseczki
i k¹piele parafinowe na d³onie.
Teraz chcia³abym omówiæ paznokcie
sztuczne, tipsy akrylowe, tipsy ¿elowe, fiberglass i fiber¿el.
1 . Sztuczne paznokcie  jest to szybka metoda ale nietrwa³a ,
polecana na jednorazowe wyjcie, jest najstarsza i najprostsza .
AKRYL  komfort i elegancja
System przed³u¿ania paznokci powsta³y w wyniku zmieszania
¿ywicy i p³ynu formuj¹cego (liquid).
Podczas formowania paznokcia zachodzi reakcja miêdzy dwoma
preparatami, które samoistnie utwardzaj¹ siê tworz¹c masê akrylow¹.
Jest najbardziej efektywn¹ metod¹ ze wszystkich dotychczas znanych
i wykonywanych.
Akrylowa technika przed³u¿enia pozwala na odtworzenie nawet
bardzo zniszczonego i obgryzionego paznokcia i daje rewelacyjne
rezultaty.
Dziêki twardoci ¿ywicy, nawet aktywne kobiety mog¹ mieæ piêkne
rêce przez d³ugi czas, niezale¿nie od rodzaju wykonywanej pracy.
Masa akrylowa cile przylega do istniej¹cej naturalnej p³ytki paznokciowej i pomaga jej rosn¹æ we w³aciwym kierunku.
Znakomicie trzyma siê na nich lakier  nie odpryskuje, nie z³uszcza
siê (wystarczy odwie¿yæ 1 raz w tygodniu). cdn.
Dyplomowana manikiurzystka Kamila Urbañska
Salon Fryzjerski ; WIESIA; £obez

Apel
Zarz¹d Terenowy NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w £obzie zwraca siê z
uprzejm¹ prob¹ do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla córki
naszego kolegi  Grzegorza Zwierzchowskiego, która urodzi³a siê z g³êbokim niedos³uchem. Marcelinka
jest dzieckiem w pe³ni sprawnym
umys³owo i ruchowo, niestety nie
s³yszy od urodzenia. Aby Marcelinka mia³a szansê normalnie s³yszeæ, a
co za tym idzie mówiæ potrzebny jest
zabieg za³o¿enia implantu limakowego. Wed³ug lekarzy prowadz¹cych z Katedry i Kliniki Foniatrii i
Audiologii Akademii Medycznej w
Poznaniu najlepszym okresem do
operacji jest wiek dwóch lat, gdy¿
rokuje to na pozytywn¹ rehabilitacjê w kierunku s³uchu i mowy dziecka, ka¿dy rok opónienia zmniejsza
szansê na znaczn¹ poprawê w tej
kwestii. Marcelinka ma na to niewiele czasu bo tylko siedem miesiêcy.
Niestety od kilku lat Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zakup niewielkiej iloci implantów. Bior¹c pod
uwagê iloæ osób oczekuj¹cych,
przybli¿ony termin operacji kszta³tuje siê na rok 2008. By³by to zbyt
d³ugi okres oczekiwania, który
zmniejszy³by znacznie szansê na
prawid³owy rozwój dziecka. Koszt

implantu limakowego w chwili
obecnej wynosi oko³o 17 tys. euro.
Jest to kwota wielokrotnie przekraczaj¹ca mo¿liwoci finansowe rodziców dziecka. Maj¹c powy¿sze na
uwadzew jeszcze raz zwracamy siê z
prob¹ o pomoc w zbieraniu rodków
na zakup implantu. Ka¿de nawet najmniejsze wsparcie finansowe zbli¿y
Marcelinkê do wiata dwiêków.
Pieni¹dze zbierane s¹ na konto
Zarz¹du Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Zachodniopomorskiego nr konta PEKAO S.A. II O/Szczecin 53124039271111000040996952 z
dopiskiem Dla Marcelinki
Przewodnicz¹cy T.O. NSZZ
Policjantów przy KPP w £obzie
Mariusz Brzeziñski
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DACHOWA£A
(£OBEZ-WÊGORZYNO) 4
kwietnia br. oko³o godz. 13.40, na
drodze £obez  Wêgorzyno, Dorota P. kieruj¹ca samochodem
Peugeot 306, prawdopodobnie
wskutek pêkniêcia opony wpad³a
w polizg, wjecha³a do rowu i dachowa³a. Kieruj¹ca jecha³a sama,
dozna³a st³uczenia nosa.
USZED£ Z ROGAMI
(CIESZYNO) W okresie 17.034.04.2005 r. w godz. 14.00  14.30 w
Cieszynie £obeskim, na terenie
dzia³ki rekreacyjnej, nieznany
sprawca, po uprzednim wybiciu
szyby w oknie domku letniskowego dokona³ kradzie¿y z jego wnêtrza butli gazowej 11 kg, butli gazowej 5 kg oraz poro¿a jelenia.
Straty w kwocie 500 z³ na szkodê
Józefa K.
Z£OMIARZ
(SIELSKO) W okresie 2331.03.2005 r. w godz. 21.00  15.00
w Sielsku, Mariusz D. dokona³
kradzie¿y 15 rur o d³ugoci 3 m
ka¿da, oraz 2 elementy metalowe z
ogrodzenia. Straty w kwocie 400 z³
na szkodê Mieczys³awa K.
HIENA CMENTARNA
(£OBEZ) W okresie od
2.04.2005 r. od godz. 18.00 do
3.04.2005 r. do godz. 15.00 z terenu
cmentarza komunalnego w £obzie
przy ul. Wojska Polskiego nieznany sprawca zabra³ w celu przyw³aszczenia ³aweczkê wykonan¹ z
kamienia marmurowego wartoci
300 z³otych na szkodê Jadwigi K.
WGNIÓT£ FIATA
(£OBEZ) 5 bm. oko³o godz.
15.00 w £obzie, na parkingu przy
sklepie Netto nieznany pojazd
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód osobowy Fiat Sienna, powoduj¹c wgniecenia prawego przedniego b³otnika oraz
przednich prawych drzwi na szkodê Jana Z.
Z£OMIARZ KOT£OWY
(RUNOWO POM.) W nocy z
31 marca na 4 kwietnia br. w godz.
22.00  4.00 w Runowie Pom. z
posesji Leszka R., przy ul. Strzeleckiej, nieznany sprawca zabra³ w
celu przyw³aszczenia kocio³ metalowy o wadze ok. 50 kg, wartoci
100 z³otych.
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Z£ODZIEJ SIÊ SPRÊ¯Y£
(ZAJEZIERZE) W okresie od
1.04.2005 r. od godz. 15.00 do
godz. 9.00 dnia 6.04.2005 roku w
Zajezierzu, nieustalony sprawca
po uprzednim zerwaniu k³ódki
przy drzwiach wejciowych dokona³ w³amania do budynku hydroforni, a nastêpnie dokona³
kradzie¿y sprê¿arki t³okowo olejowej o wartoci 2867,00 z³otych na szkodê Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w £obzie.
Z£ODZIEJ GARA¯OWICZ
(£OBEZ) W nocy z 5 na 6
kwietnia br. w godz. 23.00-13.30 w
£obzie przy ul. Przemys³owej,
nieustalony sprawca po uprzednim wyrwaniu skobla z k³ódk¹ zabezpieczaj¹c¹ drzwi wejciowe
dokona³ w³amania do gara¿u,
sk¹d dokona³ kradzie¿y ró¿nych
kluczy o wartoci 610 z³otych na
szkodê Paw³a M., nastêpnie po
uprzednim wy³amaniu zamka w
drzwiach dokona³ w³amania do
sam. m-ki Opel Astra, dokonuj¹c
kradzie¿y radioodtwarzacza Pionieer o wartoci 200 z³otych na
szkodê Piotra M.
Z£ODZIEJ KAJAKARZ
(ZAGÓRZYCE) W okresie od
21.10.2004 roku do 6.04.2005 roku
do godz. 16.00 w Zagórzycach,
Stefan R. w nieustalony sposób
dokona³ w³amania do pomieszczenia piwnicznego i gospodarczego,
sk¹d dokona³ kradzie¿y drewnianego kajaka, lampy z ¿yrandolem,
kinkietu oraz litrowe s³oiki z zawartoci¹ niebieskiej farby o ³¹cznej wartoci 700 z³otych na szkodê Cecylii R.
ALE COFKA
(£OBEZ) 6 bm. o godz. 8.15 w
£obzie, na terenie stacji paliw
Orlen przy ul. Przemys³owej,
Kazimierz T. wykonuj¹c manewr
cofania sam. osob. VW Passat,
uderzy³ w prawid³owo stoj¹cy za
nim sam. osob. Ford Mondeo, którym kierowa³ Mariusz L. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
Z£ODIZEJ MALARZ
W okresie od 4 do 6.04.br. w
godz. 19.00 18.30 w £obzie, przy
ul. Bema, nieznany sprawca, po
uprzednim zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi gara¿u, dokona³
kradzie¿y z jego wnêtrza dwóch

wiertarek, dwóch szlifierek k¹towych, pistoletu do malowania,
opalarkê. Straty w kwocie 600 z³
na szkodê Andrzeja K.
UWAGA NA DZIKI
6.04.2005 r. oko³o godz. 23.30
na drodze Krzemienna - Wojtaszyce, Stanis³aw P., kieruj¹c samochodem Citroen, uderzy³ w przebiegaj¹cego dzika. Uszkodzeniu
uleg³ pojazd.
ORZE£ ZASN¥£
(WÊGORZYNO) 7.04.2005 r.
pomiêdzy godz. 1.10 a 1.25, w Wêgorzynie, na ul. Podgórnej , nieustalony sprawca, po uprzednim
rozwierceniu wk³adek w drzwiach
g³ównych wszed³ do wnêtrza budynku stacji benzynowej, sk¹d
dokona³ zaboru ró¿nego rodzaju
artyku³ów na kwotê ok. 10 000
z³otych, czym dzia³a³ na szkodê
PKN Orlen.
OSZUSTWO WIRTUALNE
19.03.2005 r. o godz. 16.05 Kamil K. (zam. Bydgoszcz), na aukcji
internetowej w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporz¹dzenia powierzonym mieniem, w
portalu Allegro dokona³ sprzeda¿y neodymowego magnesu o wartoci 40 z³otych, przyj¹³ nale¿noæ
lecz z zawartej umowy siê nie wywi¹za³, czym dzia³a³ na szkodê
Krzysztofa K.
W£AM PILARSKI
(£OBEZ) 8.04.2005 r. oko³o
godz. 3.01 w £obzie, przy ul. Rapackiego, nieustalony sprawca
po uprzednim wy³amaniu drzwi
wejciowych wszed³ do wnêtrza
sklepu, sk¹d zabra³ siedem pilarek
spalinowych Husqwarna wraz ze
stojakiem, na którym by³y zawieszone oraz osprzêt do pilarek.
Straty w kwocie oko³o 25.000 z³ na
szkodê Haliny L i Joanny K.
PO¯YCZY£ I SPRZEDA£
(£OBEZ) 25.03.2005 r. oko³o
godz. 16.30 w £obzie, na stacji
paliw Orlen, Adam M. przyw³aszczy³ rower typu górskiego marki
Forester uprzednio po¿yczony,
który nastêpnie sprzeda³. Straty w
kwocie 300 z³ na szkodê Stanis³awa D.
FORD Z MANEM
(£OBEZ) 9.04.2005 o godz.
6.35 w £obzie, na ul. Bema, kieru-
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j¹cy samochodem osobowym
marki Ford Eskort, Kamil W., w
trakcie, gdy by³ ju¿ wyprzedzany
przez samochód ciê¿arowy marki
MAN, którym kierowa³ Tadeusz P.
prawdopodobnie podj¹³ manewr
skrêtu w lewo, co spowodowa³o
zderzenie pojazdów.
SZYBOT£UK
(DOBRA) 9.04.2005 r. pomiêdzy godz. 3.55 a godz. 6.30 w Dobrej, przy ul. Kociuszki, nieustalony sprawca, w nieustalony sposób, wybi³ w cianie czo³owej budynku stacji benzynowej szybê
wystawow¹ w oknie okratowanym
o wartoci 100 z³otych, czym dzia³a³ na szkodê PKN Orlen.
NAPROMILOWANI
(£OBEZ) 9.04.2005 roku o
godz. 16.40 w £obzie, na ul. Siewnej, Ryszard W. kierowa³ sam.
osob. Opel Kadett, znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci 1,78 mg/l.
(STAROGARD) 9.04.2005 r. o
godz.16.30 w Starogardzie, Jan S.
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci 0,49 mg/l.
(RESKO) W tym samym dniu,
o godz.18.05, na drodze Resko Policko, Czes³aw K. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci 0,86 mg/l. Kilkadziesi¹t minut póniej, godz.18.40 w
Resku na ul. Ko³obrzeskiej, Janusz O. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
0,47 mg/l.
ODJECHA£ W SIN¥ DAL
(£OBEZ) 9.04.2005 roku oko³o
godz. 16.30 w £obzie, przy ul.
Okopowej, z klatki budynku wielorodzinnego nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y roweru Romet, typu sk³adak, koloru czerwonego, o wartoci 100 z³otych na
szkodê Lecha W.
OKRAD£ MIESZKANIE
(WIEWIECKO) W okresie od
21.03.2005 r., godz. 17.30, do dnia
10.04.2005 r. do godz. 12.00 w
Wiewiecku, gm. Wêgorzyno, nieustalony sprawca po uprzednim
wybiciu szyby w oknie budynku,
dokona³ w³amania do mieszkania,
sk¹d ukrad³ trzy dywany, zamra¿arkê, lodówkê, telewizor, dwa
fotele, zestaw garnków i czajnik o
³¹cznej wartoci 10.000 z³otych
na szkodê Marii K.

ROZMAITOCI
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KRZY¯ÓWKA

tygodnik ³obeski 12.04.2005 r.

NR 15

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 22 kwietnia
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne has³o krzy¿ówki nr 13 brzmia³o:
I po wiêtach.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Cecylia Dzwonnik (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e), Zofia Klimek (£obez),Maria Szylinowicz (£obez), Teresa Syjczak (£obez), Jan Muszyñski (Resko).
Nagrodê wylosowa³a pani Cecylia Dzwonnik z £obza. Gartulujemy.
CMYK

Masz problem
zadzwoñ
do redakcji
39 73-730;
0504042532
wppp1@wp.pl

