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Czego boj¹ siê w³adze Jutrzenki próbuj¹c zapobiec zebraniu?
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Nauczycielka zawieszona w obowi¹zkach
Kierowca, który przywióz³ uczniów na przes³uchanie by³ nietrzewy
Uczniowie podejrzanymi o sk³adanie fa³szywych zeznañ

RESKO W SZOKU

Pamiêtam, jak kilka lat temu, zbieraj¹c materia³y o pewnym tragicznym
zdarzeniu w Resku, jeden z m³odych
reszczan powiedzia³ mi, ¿e Resko to
miasto seksu i biznesu. Do dzisiaj nie
wiem, co z tym biznesem, ale seks
wtargn¹³ nagle na pierwsze strony
wszystkich gazet. Trzeba by dodaæ
jeszcze  alkoholu. Nie tylko tego
szeroko opisywanego - na biwaku.
Gorzki obraz stanu trzewoci dope³ni³ kierowca, który przywióz³
uczniów na przes³uchanie do prokuratury. Okaza³o siê, ¿e jest nietrzewy.
Zosta³o mu zatrzymane prawo jazdy.
Przes³uchanie by³o zwi¹zane z
zarzutem podwójnego gwa³tu, jaki
Prokuratura Rejonowa w £obzie
postawi³a mê¿owi wychowawczyni
klasy pierwszej miejscowego Zespo³u Szkó³. Mê¿czyzna przyzna³ siê
do odbycia stosunku p³ciowego z
uczennicami, ale twierdzi, ¿e dziewczyny wyrazi³y na to zgodê.

BIWAK NAD DOBRZYC¥

Wszystko zaczê³o siê 4 maja nad
jeziorem w Dobrzycy. Uczniowie z
wychowawczyni¹ i jej mê¿em pojechali tam do stanicy na biwak. Prokuratura ustali³a, ¿e nauczycielka
pi³a alkohol razem z uczniami. Dowodem w sprawie jest zrobione zdjêcie,
na którym uczniowie stoj¹ z butelkami i puszkami piwa.

- Opowiadanie, ¿e trzymali butelki z piwem dla szpanu, w wietle zeznañ trzech osób, ¿e jednak ten alkohol by³ spo¿ywany, uwa¿am za ma³o
powa¿n¹ liniê obrony.
Alkohol pi³ równie¿ m¹¿ nauczycielki. W pewnym momencie zabra³
dwie 16- i 17-letnie uczennice rzekomo na polowanie. W rzeczywistoci
pojechali do Reska, do jego domu.
Po drodze kupili cztery piwa, które
wypili w mieszkaniu. Jednej z dziewcz¹t zrobi³o siê niedobrze, wiêc wesz³a do toalety. W tym czasie mê¿czyzna mia³ zgwa³ciæ tê drug¹. Gdy ta
wybieg³a z mieszkania, mia³ dokonaæ
gwa³tu na jej kole¿ance. Potem razem
wrócili na biwak w Dobrzycy jak
gdyby nic siê nie sta³o. M¹¿ nauczycielki nie przyznaje siê do gwa³tu. W
prokuraturze zezna³, ¿e dziewczyny
dobrowolnie uprawia³y z nim seks.
Te zezna³y co przeciwnego.
Sprawê odkry³ ch³opak jednej z
dziewczyn, przechwytuj¹c sms. Zadzwoni³ do mê¿a nauczycielki ¿¹daj¹c 20 tys. z³ za milczenie. Po odbiór
pieniêdzy przyjecha³ na umówione
miejsce z koleg¹. Tam czeka³ na niego ów mê¿czyzna, ale równie¿ z kolegami. Dosz³o do szarpaniny, w
wyniku której m³odzieniec zosta³
mocno poturbowany. Trafi³ do szpitala. Wniosek o ciganie zg³osi³ ojciec jednej z nich.

Sympatycy nie dopisali
(£OBEZ) W
dniu wczorajszym
w £obeskim Centrum Turystyki odby³o siê zebranie
cz³onków i sympatyków £obeskiego
Ko³a Platformy
Obywatelskiej. Zebranie to nie przyci¹gnê³o zbyt
wielu osób, przyby³o zaledwie kilku sympatyków.
Przewodnicz¹cy Wies³aw Bernacki mówi³ o koniecznoci przyci¹gniêcia do partii ludzi m³odych, wykszta³conych i chêtnych do pracy na rzecz spo³ecznoci lokalnej. W³adze ko³a nie ukrywaj¹, ¿e bêd¹ siê
przygotowywaæ do wyborów samorz¹dowych, które maj¹ siê odbyæ za pó³tora roku. Obecny na spotkaniu Henryk Musia³ pyta³ - czy do ³obeskiej Platformy bêd¹ przyjmowani wszyscy chêtni, czy bêdzie siê odbywa³a weryfikacja, a jeli tak to w jaki
sposób. Cz³onkowie zarz¹du odpowiedzieli, ¿e jeli
deklaracjê z³o¿y osoba nieodpowiednia, jej kandydatura mo¿e zostaæ odrzucona.
Dzia³a ju¿ strona internetowa, na której mo¿na
zapoznaæ siê z programem partii, wzi¹æ udzia³ w dyskusji oraz przedstawiæ w³asne pogl¹dy.
SM

FAJNA PANI

Wiêkszoæ uczniów podkrela³a
podczas zeznañ, nawet pokrzywdzone uczennice, ¿e nauczycielka to
fajna wychowawczyni.
 Ale dlaczego fajna?  zastanawia siê prokurator Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.  Dlatego, ¿e pozwoli³a im piæ na biwaku? Dla mnie
najbardziej bulwersuj¹cy jest fakt,
¿e nauczycielka odpowiedzialna za
te dzieci pozwala na spo¿ywanie alkoholu nad wod¹, przy stanicy w
Dobrzycy, przy pomocie, gdzie tylu
ludzi na trzewo siê utopi³o, a ilu po
alkoholu.  ocenia postêpowanie
nauczycielki prokurator.
Tak¿e wiêkszoæ uczniów stanê³o w obronie wychowawczyni zeznaj¹c, ¿e alkoholu nie pito.

KONSEKWENCJE

Ale sprawa nie dotknie tylko jej.
W stosunku do dziesiêciu uczniów,
jako nieletnich, prokurator skierowa³ zawiadomienie do S¹du Nieletnich o demoralizacji. Przed ca³¹ dziesi¹tk¹ stanê³o równie¿ nagle widmo
oskar¿enia o sk³adanie fa³szywych
zeznañ. Przes³uchania piêciu z nich,
którzy ukoñczyli 17 lat i odpowiadaj¹ z kodeksu karnego, ju¿ w charakterze podejrzanych odbêd¹ siê 1
czerwca. Nomen omen w tym dniu
akurat przypada Dzieñ Dziecka.

- Wszyscy zostali pouczeni o
konsekwencjach sk³adania fa³szywych zeznañ, a powiedzieli nieprawdê.  mówi prokurator.
O zdarzeniu powiadomione zosta³o Kuratorium Owiaty. Z dniem
20 maja pani H. zosta³a zawieszona
przez dyrektora szko³y w obowi¹zkach nauczyciela. Jej mê¿owi grozi
kara od roku do 10 lat wiêzienia. Niewinna zabawa przerodzi³a siê w horror. Komu chyba jednak zabrak³o
wyobrani, a mo¿e tylko zwyk³ych
zasad. Pokolenie czasu róbta co
chceta gorzko dowiadcza konsekwencji realizacji tego pozornie fajnego has³a.
KAR
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Dostosowali pensjê burmistrza do rozporz¹dzenia

Nie chcieli,
nie podnieli
(DOBRA) Najni¿sz¹ pensjê w powiecie ³obeskim mia³a
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek. Przewodnicz¹cy rady
Piotr Ga³ka zaproponowa³, by przy okazji dostosowywania
wysokoci jej pensji do rozporz¹dzenia Rady Ministrów,
podnieæ jej zarobki zasadnicze o 300 z³. Szeciu radnych
odrzuci³o ten wniosek.
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
co roku okrela minimalne i maksymalne wynagrodzenie przys³uguj¹ce burmistrzom. W tym roku ich
wynagrodzenie zasadnicze musi
mieciæ siê w przedziale od 3400 z³ do
4560 z³. Burmistrz Dobrej wynosi³o
3300 z³ i mia³a ona najni¿szy dodatek
specjalny  20 proc. (mo¿e byæ od 20
do 40 proc.). Nale¿a³o je dostosowaæ
do rozporz¹dzenia. Przewodnicz¹cy
rady Piotr Ga³ka zaproponowa³, by
podnieæ je o 300 ponad minimum,
uzasadniaj¹c to jej du¿ym zaanga¿o-

waniem w sprawy gminy; wymieni³
tu zmniejszenie deficytu bud¿etowego i zad³u¿enia gminy oraz pozyskanie funduszy na prace interwencyjne i publiczne. Przewodnicz¹cy
Komisji Owiaty Józef B¹k powiedzia³, ¿e Komisja g³osami 3:1 nie popar³a podwy¿ki. Zaproponowa³, by
pensjê burmistrz przyj¹æ w wersji minimalnej, które okrela rozporz¹dzenie. Jego wniosek popar³o szeciu
radnych. Pozostali wstrzymali siê od
g³osu. Burmistrz zarabia³a 5856 z³,
bêdzie zarabiaæ 6032 z³ brutto. KAR

ZAPRASZAMY NA BIEG
TKKF B³yskawica £obez zaprasza do £OBESKIEGO BIEGU o
MEMORIA£ red. TOMASZA HOPFERA (oko³o 11 km, bieg otwarty, dla
wszystkich powy¿ej 16 roku ¿ycia) w
dniu 4.06 br., start: godz. 12.00, £o-

bez, ul. Sienkiewicza (przed sto³ówk¹ kasyno), zapisy do 30.05 br. 
listownie, telefonicznie, osobicie 
pani El¿bieta Winiewska, ul. Rapackiego 8, 73-150 £obez, tel. 397 31
48, po godz. 19:00

ZAPRASZAMY NA ROWERY
TKKF B³yskawica £obez zaprasza na RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ pn. WOKÓ£ JEZIORA
LUBIE w dniu 29.05 br., start  godz.
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8:30, £obez, pl. Spó³dzielców (przed
restauracj¹ Dylemat), informacje:
pani E. Winiewska - tel. 397 31 48, po
godz. 19:00.

Wieci z ratusza

Burmistrz zmieni³
zdanie i umorzy³
Handlowcowi z £obza, pani Gra¿ynie Zaremba - Szuba
umorzono 50 proc. zaleg³ego podatku od nieruchomoci
za 2004 r., tj. kwotê 4.429,20 z³ (nale¿noæ g³ówna).
Burmistrz uzasadni³: Wnioskodawca oczekuje na kredyt z banku, za
który ma kupiæ od gminy nieruchomoæ przy ul. Browarnej 5. Warunkiem jego przyznania jest rozliczenie
zaleg³oci bud¿etowych. Powy¿szy
wniosek wraz z opini¹ radcy prawnego zosta³ przedstawiony na posiedzeniu Komisji Bud¿etowej w dniu 17
marca 2005r., która nie zanegowa³a
zamiaru umorzenia ww. nale¿noci.
Powy¿sz¹ informacji przedstawi³ burmistrz w swoim sprawozdaniu z pracy za ostatni okres. Na jednej z minionych sesji burmistrz twierdzi³, ¿e nieruchomoæ nie zostanie
sprzedana, je¿eli nie zostanie zap³acony podatek. Pod wp³ywem czego
zmieni³ zdanie? Innych handlowców ciekawi, czy drugie 50 proc.
zaleg³ego podatku te¿ zostanie umorzona, czy zap³acona. Pytaj¹, czy ju¿
mog¹ stan¹æ w kolejce po umorzenia, bo te¿ by chcieli wzi¹æ kredyty.
- Jak siê nie ma na zap³acenie, to
sprzedaje siê luksusowe auto, p³aci
podatek i jedzi tañszym.  zwróci³
uwagê jeden z handlowców. - Burmistrz umarzaj¹c odda³ pieni¹dze

Zapraszamy

podatników. Za tê kwotê mo¿na by³oby zrobiæ boisko dla dzieci lub
kupiæ ksi¹¿ki do biblioteki, by w
przysz³oci, tak jak niektórzy teraz,
nie poprzestawali na czytaniu nalepek na butelkach i cyfr na banknotach.
Po 200 z³ dla Dalna i Poradza
Ze specjalnej rezerwy bud¿etowej dla Rad So³eckich postanowiono wyasygnowaæ po 200 z³ dla So³ectwa Dalno i So³ectwa Poradz. Ww.
rodki finansowe zostan¹ wykorzystane przez so³ectwa na pokrycie
kosztów zorganizowania akcji sprz¹tania swoich wsi,
Remont odjecha³ autem?
Postanowiono odst¹piæ od dofinansowania remontu komisariatu
policji w £obzie. Jednoczenie postanowiono zwiêkszyæ z 4 tysiêcy do
kwoty 10 tysiêcy z³ dotacjê dla Policji na zakup radiowozu (10 tysiêcy z³
z rezerwy owiatowej i 6 tysiêcy z³ z
rezerwy ogólnej).
(informacje pochodz¹ od burmistrza, tytu³y i komentarze od czytelników i redakcji).

Zarz¹d Heimatgemeinschaft der Labser zaprasza mieszkañców
£obza w dniu 31 maja o godz. 9.30 na tradycyjne z³o¿enie kwiatów i zmówienie modlitwy na grobach zmar³ych.
Przewodnicz¹ca R. Noll.
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Biskup Ga³ecki z wizyt¹ w £obzie

p Szko³a Podstawowa w Wêgo-

rzynie zatrudni: - nauczyciel matematyki Tel. 3971-418

p Firma handlowa Helmar
Sklep spo¿ywczy - sprzedawca
Tel. 397-51-31
p

Zak³ad fryzjerski Wiesia
zatrudni; - kosmetyczka
Tel. 397-33-41

p Zak³ad Ogólnobudowlany w

Wêgorzynie zatrudni: - robotnik
budowlany przy docieplaniach
Tel. 397-16-28, 606-471-786

p Publiczna Szko³a Podstawowa
w Be³cznej zatrudni: - wychowawca wietlicy Tel. 397-81-27

p Orodek Wczasowo  Kolonij-

ny Posejdon w Niechorzu, zatrudni: - kucharkê Tel. 508  340 - 508

p Firma Globex w Szczecinie zatrudni:
Kierowcê kat. C+E
Tel. 601-414-602

p Firma Rivaal w £obzie zatrudni: Mistrza produkcji Tel. 397-62-21

p Firma Jamex w Wêgorzynie

zatrudni w ramach przygotowania
zawodowego: Betoniarzy
Informacje w PUP, pok. nr 5

p Firma Poldanor w Radowie

Wielk. Zatrudni: Operatora koparko  ³adowarki Tel. 608-308-427

p Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
w Resku zatrudni: Nauczyciela j.
angielskiego i niemieckiego
Tel. 3951-800

p Firma Furo  Transport w
Gryficach zatrudni: Kierowcê kat.
C+E Tel. 384-25-27

p Firma Lola Polska w £obzie

zatrudni: Operatora maszyn i urz¹dzeñ do obróbki metalu
Tel. 693-898-890

p Firma PPH Praksja w widwinie zatrudni: Szwaczki
Tel. (094)365-63-10

p S.Z.O.Z Praxis w Nowogardzie zatrudni: Pielêgniarkê
Tel. 392-51-20

p Firma Diagro w Mieszewie
zatrudni: Palacza. Tel. 660-986-997
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(£OBEZ) Wczoraj wszystkie
placówki owiatowe
naszego miasta odwiedzi³
znakomity goæ.

Na spotkanie z dzieæmi i m³odzie¿¹ przyjecha³ ksi¹dz biskup Jan Stefan Ga³ecki. Wizyty takie maj¹ miejsce raz na kilka lat.
W szkole podstawowej nr 2 gocia przywita³ szpaler dzieci ubranych w alby. W tym roku dzieci te
przyst¹pi³y do Pierwszej Komunii
wiêtej. Od nich, a tak¿e od ich rodziców ksi¹dz biskup otrzyma³ wi¹zanki kwiatów oraz wiele s³ów podziêkowania.
Na placu szklonym odby³ siê uroczysty apel. Po oficjalnym powitaniu dzieci zaprezentowa³y siê w programie artystycznym. Wszyscy byli
wzruszeni gdy wspomniano ostatni
apel, powiêcony pamiêci Jana Paw³a II.
Po odwiedzinach w przedszkolu
i wszystkich szko³ach biskup Ga³ecki wzi¹³ udzia³ w bierzmowaniu, do
którego przyst¹pi³a ³obeska m³odzie¿.
S.M.
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Uwa¿ajmy na oszustów

4 policjantów strze¿e prawa w gminie

Mniej przestêpstw, wiêcej wykroczeñ Nabieraj¹
(DOBRA) Najwiêksz¹ plag¹
w miecie i gminie s¹
kradzie¿e. Spad³a liczba
zatrzymanych nietrzewych
kierowców oraz
przestêpczoæ nieletnich.
Pomimo remontu budynku
rewiru i du¿ego
zaanga¿owania policjanci
nadal pracuj¹ na maszynach
do pisania. Na takiej
w³anie maszynie kierownik
rewiru w Dobrej spisa³ raport
o stanie ³adu i porz¹dku
publicznego w gminie.

la³a liczba przestêpstw kradzie¿y komendant Robert Rzenik. Burmienia z 20 do 15, ale wzros³a uszko- mistrz przekaza³a na ten cel 10 tys. z³.
dzeñ mienia z 3 do 7. Niestety, zna- Komendant apelowa³ o wsparcie ficz¹co wzros³a liczba wykroczeñ nansowe zakupu aut dla policji. 
zwi¹zana z kradzie¿¹
Nie pracujemy dla siemienia, z 25 do 43 oraz
bie, tylko dla spo³euszkodzeñ mienia z 5
czeñstwa.  mówi³.
do 14.
Wskazywa³ na czêsto
- Iloæ zdarzeñ,
jeszcze wystêpuj¹ce
pomimo znacznego
przyzwolenie dla przespadku, mog³aby byæ
stêpców pod postaci¹
jeszcze ni¿sza, gdyby
paserstwa.  Kupuj¹c
sami w³aciciele mierower lub telefon konia prawid³owo dbali o
mórkowy za 50 z³otych
jego zabezpieczenie.
legalizujemy przestêpJako policjanci nie jeczoæ. Ten rower mo¿e
-Jako policjanci nie jeste- by³ ukradziony na s¹stemy w stanie dopilnowaæ ka¿dego obej- my w stanie dopilnowaæ ka¿- siedniej wsi.  mówi³.
cia gospodarskiego, dego obejcia gospodarskiego, Zwróci³ uwagê, ¿e poRewir w Dobrej podlega pod ko- pozostawionego bez- pozostawionego beztrosko ro- dobna tolerancja istmisariat w Resku, ten za pod Ko- trosko roweru lub in- weru lub innego mienia, czy te¿ nieje wobec pijanych
mendê Powiatow¹ Policji w £obzie. nego mienia, czy te¿ dopilnowaæ ogródków dzia³ko- rowerzystów. Przypowych. - kierownik rewiru dzielKomendant Powiatowy Robert dopilnowaæ ogród- nicowych Zdzis³awKamiñski. mnia³, ¿e w wojewódzRzenik zapowiedzia³ na sesji rady ków dzia³kowych. 
twie w wyniku zamiejskiej w Dobrej, ¿e bêdzie stara³ mówi³ kierownik Kabójstw zginê³o 50 osób,
siê o zmianê struktury policji powia- miñski.
w tym 37 to zabójstwa
towej, bo rewir kojarzy siê bardziej z
Na terenie gminy
w rodzinach, a w wyfilmem o zaklêtych rewirach. W tej nast¹pi³o jedno zabójpadkach drogowych a¿
kwestii trzeba mu przyznaæ racjê  to stwo (w B³¹dkowie),
400 osób, w tym znanie brzmi dobrze.
jeden rozbój oraz jecz¹cy udzia³ maj¹ kiePóki co, w Rewirze Dzielnico- den gwa³t (w Krzerowcy nietrzewi. 
wych w Dobrej, w 2004 roku nast¹pi³ miennej).
Tutaj nie ma taryfy
spadek przestêpstw. Tak wynika z
ciganie sprawulgowej.  ostrzega³.
raportu, jaki na sesji przedstawi³ ców przestêpstw i
Podobnie wobec przejego kierownik aspirant sztabowy wykroczeñ to nie ca³a
 Kupuj¹c rower lub telefon mocy w rodzinie.  To
Zdzis³aw Kamiñski. W rewirze pra- praca policjantów re- komórkowy za 50 z³otych lega- tragedie, które dziej¹
cuje, oprócz kierownika, 3 policjan- wiru. W opisywanym lizujemy przestêpczoæ. Ten siê za cian¹. Po 7-8 intów; starszy posterunkowy Piotr roku przeprowadzili 98 rower mo¿e by³ ukradziony na terwencjach nie bêi n t e r - s¹siedniej wsi.  Robert Rze- dziemy t³umaczyæ
wencji, z nik Komendant KPP w £obzie. znêcaj¹cemu siê nad
tego 60
rodzin¹, ¿eby siê podomowych. Na³o¿yli prawi³. Bêdziemy stosowaæ areszt.
stwierdzony u kierowców stan po u¿yciu
136 mandatów na ³¹cz- Bymy póniej nie musieli robiæ
alkoholu od 0,2 do 0,5 promila jest wykron¹ kwotê 18 tys. z³; za oglêdzin zw³ok.  mówi³. Zapowieczeniem, powy¿ej 0,5 promila jest prze³amanie ustawy o wy- dzia³ zero tolerancji dla ³amania
stêpstwem. Wykroczeniem jest kradzie¿
chowaniu w trzewoci ³awek w parkach, wybijania szyb,
mienia o wartoci do 250 z³otych, powy¿ej
 34, za zak³ócanie po- ³amania znaków drogowych.  Protej kwoty  przestêpstwem.
rz¹dku publicznego  szê dzwoniæ do nas i informowaæ o
11, za zamiecanie wszystkim.  zachêca³. PodziêkoOpieka obs³uguje rejon wiejski, miejsc publicznych  9, za niszczenie wa³ kierownikowi rewiru Zdzis³astarszy posterunkowy Andrzej mienia publicznego  4. Przeprowa- wowi Kamiñskiemu i policjantom
W³odek  rejon miejski, a sier¿ant dzili 218 czynnoci zleconych przez za dobr¹ pracê.
KAR
Artur Jab³oñski prowadzi postêpo- s¹dy, prokuraturê, komorników,
wania przygotowawcze.
wojsko i inne instytucje.
Jak wynika z raportu, w 2004 r.
Spad³a przestêpczoæ nieletnich
ujawniono 121 przestêpstw. Rok z 19 czynów w 2003 do 2 w roku ubiewczeniej by³o ich 164. Chocia¿ na- g³ym. Ujawniono 9 nieletnich pod
(GINAWA) W dniu 22.05.2005 r.
st¹pi³ spadek przestêpstw w tej kate- wp³ywem alkoholu, o czym informo- o godz. 22.40 w Ginawie kieruj¹cy
gorii, to nadal du¿e zagro¿enie po- wano rodziców, szko³y i s¹dy dla samochodem osobowym marki Fiat
woduj¹ nietrzewi kierowcy. Zatrzy- rodzinne. To powinno bardziej mar- 126p, Witold M. (zam. N., gm. Iñsko)
mano ich 48 (w 2003  64). By³o 8 twiæ rodziców, spo³eczeñstwo  ¿e bêd¹c w stanie nietrzewoci w
wykroczeñ spowodowanych kiero- takimi sprawami musi zajmowaæ siê trakcie parkowania nie zachowa³
waniem pojazdami po u¿yciu alko- policja, zamiast wiêcej czasu prze- nale¿ytej ostro¿noci jazdy i udeholu. £¹cznie 56 tych, którzy beztro- znaczaæ na wykrywanie sprawców rzy³ w prawid³owo zaparkowany
sko pili i siadali za kierownicê.
przestêpstw.
samochód marki PF 126p, którego
Nast¹pi³ wyrany spadek przeKamiñski podziêkowa³ burmistrz w³acicielk¹ jest Beata K. (zam. G.
stêpstw kradzie¿y z w³amaniem, z 40 Wilczek za pomoc przy remoncie pow. ³obeski). Uszkodzeniu uleg³y
w roku 2003 do 13 w roku 2004. Zma- kapitalnym rewiru. To samo zrobi³ wy¿ej wymienione pojazdy.

Przypominamy;

na dary

(£OBEZ) Policja w £obzie na
podstawie informacji
Komendy Powiatowej Policji
w Goleniowie ostrzega przed
oszustami, którzy mog¹
pojawiæ siê w powiecie i
próbowaæ naci¹gaæ ludzi na
pieni¹dze.
Mechanizm dzia³ania sprawców
polega³ na skontaktowaniu siê telefonicznie z proboszczem parafii
rzymskokatolickiej z gm. Goleniów i
przekazaniu informacji o przy dzieleniu dla parafii darów w postaci 2
komputerów oraz 6 komputerów dla
Szko³y Podstawowej nosz¹cej imiê
zmar³ego Jana Paw³a II. Dary te mia³y
pochodziæ z USA, a aktualnie znajduj¹ siê Rzymie. W celu potwierdzenia przydzia³u darów, pokrzywdzony mia³ skontaktowaæ siê telefonicznie z Adamem J., na numer telefonu
do W³och - i od niego w rozmowie
dowiedzia³ siê, ¿e dary te zosta³y
przyznane, a szczegó³y przesy³ki ma
uzgodniæ z ekonomem Jackiem
mud¹. ¯muda w rozmowie z pokrzywdzonym potwierdza³ fakt przyznania darów, lecz przekazanie ich
warunkuje dokonaniem op³at
ubezpieczenia przesy³ki w kwocie
540 EURO, które maj¹ byæ przekazane poprzez firmê Western Union na
adres; Miros³aw S. Roma Via Republica 4. Pokrzywdzony dokona³ stosownych op³at, lecz do chwili obecnej nie otrzyma³ przyznanych darów
i poniós³ straty w ³¹cznej kwocie
2.463,09 PLN. Uwa¿ajmy na wszystkich nieznajomych, którzy chc¹ nam
zrobiæ dobrze, ale pod warunkiem, ¿e
im zap³acimy.
Kar

NAPROMILOWANI
(£OBEZ) W dniu 21.05.2005 r.
oko³o godz. 2:25 w £obzie na ul.
Murarskiej, Bogumi³ L lat 20 (zam.
£obez, ul.) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(1,5 ).
(RESKO) W dniu 19.05.2005
roku o godz. 23.20 w Resku na ul. J.
Narodowej , Leszek M. lat 47 (zam.
R., gm. Resko) kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(1,39 promila).
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POLICJA 997
KRADZIE¯ £ÓDKI

(CIESZYNO £OB.)W okresie pomiêdzy
15.05.2005 r. godz. 20.00 a dniem 18.05.2005
r. godz. 20.00 w Cieszynie £obeskim znad
jeziora, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
³ódki plastykowej koloru bia³ego z pomarañczowym wnêtrzem o wartoci 700 z³otych, na
szkodê Zbigniewa CH. (zam. Szczecin).

FA£SZYWKA

(RESKO) W dniu 19.05.2005 r. pomiêdzy
godz. 16.00 a godz. 17.00 w Resku w jednym
ze sklepów, nieznana osoba wprowadzi³a
do obiegu fa³szywy banknot o nominale 20 z³.,
serii EL 9370127, który zosta³ wydany w
formie reszty za zakupione artyku³y dla
Marka M. (zam. Resko).

SKRADZIONO
GÓRALA I ETYLINÊ

(PRZEMYS£AW) W okresie od dnia
20.05.2005 r. godz. 22.00 do dnia 21.05.2005
r. godz. 8.00 w Przemys³awiu, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y roweru górskiego o wartoci 300 z³. stoj¹cego przed budynkiem mieszkalnym, czym dzia³a³ na szkodê
Waldemara A. (zam. Przemys³aw) a z otwartego pomieszczenia gospodarczego dokona³
kradzie¿y 2 kanistrów pe³nych etyliny 95, 1
kanistra 20 litrowego etyliny 98 oraz 1 kanistra
5 litrowego etyliny 98, o ³¹cznej wartoci 500
z³otych czym dzia³a³ na szkodê Andrzeja S.
(zam. Chorzów).

Z ¯YCIA POWIATU
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Tym razem na boisku naprawdê walczono na mieræ i ¿ycie

Ostatni taki poczet

(DOBRA) Do dramatycznego zdarzenia dosz³o podczas
obchodów wiêta ruchu ludowego na stadionie w Dobrej.
Jeden z goci przyby³y z Nowogardu, który by³ uczestnikiem
pocztu sztandarowego zas³ab³ i straci³ przytomnoæ.
Pierwszej pomocy udzielili mu
doberscy stra¿acy obecni na stadionie. Rozpoczêto reanimacjê i wezwano karetkê. Przerwano wiêtowanie
i wszyscy zamarli w oczekiwaniu na
to, co siê stanie.
- Bylimy akurat na trasie Nowogard  Dobra, wiêc pojawilimy siê doæ szybko. 
ocenia kierowca karetki i
ratownik medyczny
Andrzej Wierszy³o,
który bra³ udzia³ w
reanimacji.
- Cz³owiek by³
n i e p r z y t o m n y.
W³¹czylimy siê
do
reanimacji.
ci¹gnêlimy zespó³ helikoptera,
który podj¹³ dalsz¹
reanimacjê zakoñ-

Telefon na kredyt

W czasach telefonów i Internetu, kiedy coraz rzadziej wysy³amy listy
poczt¹, skrytka pocztowa kojarzy siê przede wszystkim z rachunkami. Co
miesi¹c wysypuj¹ siê one wraz z reklamami ze skrzynki. A gdyby tak da³o
siê p³aciæ rachunki rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu... Okazuje siê, ¿e mo¿na.
Jedyna rzecz¹ jak¹ trzeba zrobiæ to zrezygnowaæ z us³ug Telekomunikacji Polskiej. Niestety  tylko z us³ug, bo nadal do nich nale¿eæ bêdzie
linia, za co niestety trzeba p³aciæ abonament. Za to rozmowy, jeli nie
rozmawia siê wiele, mo¿na p³aciæ znacznie rzadziej. Nawet raz na pó³ roku.
Wystarczy w tym celu podpisaæ tylko umowê z operatorem niezale¿nym,
na przyk³ad takim, jak Tele2.
Po podpisaniu umowy mo¿na wykonywaæ wszelkiego typu po³¹czenia krajowe i zagraniczne, a zap³aciæ za nie dopiero wtedy, gdy stan konta
przekroczy 30 z³otych. Jeli nie przekroczy 30 z³ to rachunek przyjdzie
dopiero po 6 miesi¹cach od wystawienia poprzedniego faktury. Mo¿emy wiêc nie tylko porozmawiaæ taniej ni¿ w TP, ale w dodatku rzadziej
p³aciæ rachunki.
A jaka jest relacja cen? Czy za to udogodnienie trzeba dodatkowo
zap³aciæ? Okazuje siê, ¿e jest to tañsze. Jeli za wszystkie po³¹czenia
op³ata zostanie naliczona sekundowo, to przy inicjacji po³¹czenia zaoszczêdzimy 1 grosz, a na minucie po³¹czenia lokalnego ju¿ dwa kolejne. W
przypadku po³¹czeñ dro¿szych oszczêdnoæ to nawet kilkadziesi¹t
procent.
Szkoda, ¿e tak odwa¿nie zdobywaj¹cych rynek graczy jest niewielu.
Inni operatorzy wymagaj¹ sta³ych op³at miesiêcznych, które zu¿ywane
s¹ na zasadach analogicznych do komórkowych telefonów na kartê.
Na przyk³adzie Tele2 widzimy, ¿e da siê skutecznie i co wa¿ne korzystnie
dla nas, klientów konkurowaæ z rynkowym olbrzymem.

czon¹ sukcesem. Procesy ¿yciowe
pacjenta zosta³y ustabilizowane, ma
têtno i cinienie dobre, ale stan jest
bardzo powa¿ny.  powiedzia³ nam
lekarz pogotowia Andrzej Wiêcek.
Po wyl¹dowaniu jeszcze przez
kilkanacie minut zaopatrywano
pacjenta na pok³adzie helikoptera.
Zapyta³em, czemu nie startuj¹, liczy siê przecie¿ ka¿da minuta, czemu nie zaopatruj¹ go w locie.
Takie pytania zapewne
zadawa³o sobie wielu
ludzi przygl¹daj¹cych siê akcji ratowniczej.
- To by³oby niebezpieczne dla
jego ¿ycia. Ten sprzêt
nie nadaje siê do takich dzia³añ w powie-

trzu. Taki sprzêt maj¹ tylko Amerykanie.  wyjani³ lekarz.
Po przygotowaniu pacjenta
helikopter
w
koñcu
wystartowa³ wzbijaj¹c tumany
boiskowego kurzu i
skierowa³
siê na po³udniowy-zachód. Pacjent zosta³ przewieziony na oddzia³ intensywnej terapii w Szczecinie.
KAR

Og³oszenie

Nadlenictwo Resko ul. ¯eromskiego 1 72-315 Resko

jako sprzedaj¹cy zaprasza do sk³adania ofert w trybie przetargu pisemnego na zakup wiaty stalowej wraz z ogrodzeniem murowanym.
Kupuj¹cy zobowi¹zany jest do rozebrania wiaty i ogrodzenia murowanego, uporz¹dkowania terenu po dokonanych rozbiórkach  na
w³asny koszt.
Przedmiot sprzeda¿y mo¿na obejrzeæ i uzyskaæ wiêcej informacji
zg³aszaj¹c siê w siedzibie sprzedaj¹cego pok. 6.
Przetarg (otwarcie ofert) odbêdzie siê dnia 03czerwca 2005 roku o
godz. 10.00 w siedzibie sprzedaj¹cego pok. 17 p. III.

Cena wywo³awcza przedmiotu sprzeda¿y wynosi 10.000,00 PLN
(s³ownie: dziesiêæ tysiêcy PLN). Sprzedaj¹cy wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 PLN. Wadium nale¿y wnieæ w formie gotówki
do kasy sprzedaj¹cego najpóniej do dnia 02.06.2005r. do godz. 15.00.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli oferent, którego oferta
zosta³a przyjêta, uchyli siê od zawarcia umowy. Wadium z³o¿one przez
oferentów, których oferty nie zostan¹ przyjête, zostanie zwrócone
bezporednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zosta³a przyjêta  zostanie zarachowane na poczet ceny.
Oferty nale¿y z³o¿yæ do dnia 03.06.2005 r. do godz. 9.30 w zamkniêtych kopertach zaadresowanych na Nadlenictwo Resko ul. ¯eromskiego 1; 72-315 Resko z dopiskiem Przetarg na sprzeda¿ wiaty.
Oferty mo¿na sk³adaæ osobicie w sekretariacie sprzedaj¹cego (pok. nr
2) lub za porednictwem poczty. Sprzedaj¹cy nie ponosi odpowiedzialnoci za oferty dostarczone przez pocztê po terminie sk³adania ofert.
Z treci oferty powinno wynikaæ:
- do kogo jest kierowana oferta
- nazwa oferenta i jego adres
- wyra¿enie woli kupna wiaty stalowej z ogrodzeniem murowanym wraz
ze zobowi¹zaniem siê do rozebrania wiaty i ogrodzenia murowanego, uporz¹dkowania terenu po dokonanych rozbiórkach  na w³asny koszt
- oferowana cena nabycia.
Oferent jest zwi¹zany ofert¹ miesi¹c od dnia otwarcia ofert tj.
do 03.07.2005 r.
Nadleniczy mgr in¿. Jan Wais.
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Wyrwa³ kasê, o ma³o nie zabi³
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SZALENIEC W BIEDRONCE
(£OBEZ) Przypadkowy klient stoj¹cy przy kasie w sklepie
Biedronka sta³ siê ofiar¹ bestialskiego napadu szaleñca,
który niedawno opuci³ zak³ad karny. Napadniêty o ma³o
nie straci³ ¿ycia, ale nie wiadomo, czy nie straci nogi.
44-letni Miros³aw B. wczeniej
wielokrotnie robi³ zakupy w Biedronce na osiedlu Orzeszkowej w
£obzie. Mieszka na pobliskiej ulicy
S³owackiego. Jednak 21 maja, gdy
wszed³ do
sklepu oko³o
godz. 19.50,
nie chodzi³o
mu o kupno
czegokolwiek. Od razu
zaczepi³
sprzedawczynie
na
najbli¿szym
stoisku. Gdy
te wycofa³y
siê nie podejmuj¹c zaczepki, podszed³ do jednej z
kas, przy której sta³o dwóch m³odych ludzi ze s³owami  Dzisiaj jest
wszystko za darmo. Zacz¹³ ich zaczepiaæ, gdy ci zap³acili i chcieli odejæ.
Uj¹³ siê za nim stoj¹cy w kolejce 53letni mê¿czyzna, Zbigniew J. To rozwcieczy³o napastnika, który przewróci³ klienta na pod³ogê i zacz¹³
rzucaæ w niego puszkami z piwem.

Nastêpnie wyrwa³ z zaczepów kasê
fiskaln¹ i z ca³ej si³y rzuci³ ni¹ w le¿¹cego mê¿czyznê, mia¿d¿¹c mu nogê.
- Gdyby uderzy³ w g³owê, by³by
cz³owieka zabi³.  mówi kierownik
sklepu El¿bieta
Szadziewska.
- Gdy przyjecha³em,
noga
praktycznie wisia³a na skórze. 
mówi aspirant
Robert Kazienko.
- Udo by³o w kilku
miejscach z³amane.
Napastnik jak
gdyby nigdy nic
spokojnie wzi¹³ z
pó³ki paczkê papierosów, puszkê
piwa i wychodz¹c rzuci³ do oszo³omionych ekspedientek, by dzwoni³y po policjê. Wyszed³ za drzwi,
usiad³ na murku i popija³ piwo. Jednak czekanie na policjantów okaza³o siê tylko szukaniem kolejnej zaczepki. Gdy pojawi³o siê czterech
policjantów, nie chcia³ dobrowolnie wsi¹æ do samochodu. Ci mu-

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 13, ust. 1 i art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomociami / Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z póniejszymi
zmianami / i § 13 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie
sposobu i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci
/Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Burmistrz Dobrej og³asza:
Drugi przetarg ustny nieograniczony
Na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej po³o¿onej w
miejscowoci Dobra:
1. ulica Mickiewicza  dzia³ka nr 403/3 o powierzchni 220 mkw (KW 19623)
Cena wywo³awcza - 2 907,37 z³
Wadium  250,00 z³
Post¹pienie  100,00 z³
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1 w dniu 14 czerwca 2005 roku o godz. 12.30 .
Wadium nale¿y wp³aciæ do kasy Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub
na konto w Banku Spó³dzielczym w Chociwlu NR 36 9375 1041 5502 4471
2000 0010 w terminie do dnia 10.06.2005 roku.
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników , warunkiem
jest dokonanie co najmniej jednego post¹pienia powy¿ej ceny wywo³awczej .
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne posiadaj¹ce obywatelstwo polskie oraz osoby prawne z wiêkszociowym kapita³em polskim.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu ( 091) 39 14 535.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

sieli wrêcz stoczyæ z nim walkê i
powaliæ go na ziemiê, by móc na³o¿yæ mu kajdanki. Trafi³ do aresztu,
nastêpnie na badania psychiatryczne do szpitala w SzczecinieZdrojach. O dziwo, lekarz orzek³, ¿e
jest najzupe³niej zdrowy na umyle.
Policja wyst¹pi³a o tymczasowy
areszt dla sprawcy rozboju.
- Tak drastyczny przypadek
zdarzy³ siê tutaj po raz pierwszy.

 mówi kierownik sklepu.  Chocia¿ coraz czêciej zdarzaj¹ siê
osoby, które zachowuj¹ siê agresywnie.
Czy interweniowa³ ochroniarz? 
W Biedronkach nie ma ochroniarzy,
to sklep przyjazny klientom.  mówi.
Miros³aw B. niedawno wyszed³ z
wiêzienia. Trafi³ tam na ponad rok,
gdy no¿em ugodzi³ brata. KAR

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 13, ust. 1 i art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomociami / Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z póniejszymi zmianami / i § 13
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Burmistrz Dobrej og³asza:
Drugi przetarg ustny nieograniczony

Na sprzeda¿ nieruchomoci zabudowanej po³o¿onej w miejscowoci Dobra:
1. ulica Zielona 10  dzia³ka nr 2005 o powierzchni 363 mkw (KW 19519)
Cena wywo³awcza - 19 436,78 z³
Wadium  980,00 z³
Post¹pienie  200,00 z³
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1 w dniu 14 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 .
Uwaga: w chwili obecnej nieruchomoæ wydzier¿awiona osobie fizycznej
Wadium nale¿y wp³aciæ do kasy Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na
konto w Banku Spó³dzielczym w Chociwlu NR 36 9375 1041 5502 4471 2000
0010 w terminie do dnia 10.06.2005 roku .
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników , warunkiem jest
dokonanie co najmniej jednego post¹pienia powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne posiadaj¹ce obywatelstwo polskie oraz osoby prawne z wiêkszociowym kapita³em polskim.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu ( 091) 39 14 535.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

tygodnik ³obeski 24.05.2005 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str. 9

Czego boj¹ siê w³adze Jutrzenki próbuj¹c zapobiec zebraniu?

Nadzwyczajny sposób
na nadzwyczajne walne
(POWIAT) Na nies³ychanie
sprytny pomys³ wpad³y
w³adze Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka,
chc¹c zapobiec zwo³aniu
nadzwyczajnego walnego,
czego domaga siê znaczna
grupa spó³dzielców. Od
kilku dni pracownicy
spó³dzielni zamiast
pracowaæ chodz¹ po
mieszkaniach i namawiaj¹
cz³onków, by wycofywali
swoje poparcie dla
nadzwyczajnego walnego.
Akcja zbierania takich owiadczeñ rozpoczê³a siê w ubieg³ym tygodniu. Poinformowa³a nas o tym
jedna z mieszkanek bloku w centrum £obza. Przysz³a do niej pracownica biura Jutrzenki podsuwaj¹c pismo i namawiaj¹c do wype³nienia za³¹czonego Owiadczenia. W owiadczeniu, po rubrykach na dane osobowe widnieje
zapis: wycofuje/podtrzymujê
swoje poparcie z³o¿one na licie do
wniosku o zwo³anie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Cz³onków, który wp³yn¹³ w dniu
07.03.2005 r. do Zarz¹du i Rady
Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie.
Jak siê nieoficjalnie dowiedzielimy, to pospieszne dzia³anie
w³adz spó³dzielni mo¿e mieæ zwi¹zek z kolejnym pismem, jakie wp³ynê³o do Zarz¹du i Rady Nadzorczej
w³anie w ubieg³ym tygodniu, od
Krajowej Rady Spó³dzielczej
(KRS). W pimie tym prezes KRS
Alfred Domagalski zwraca siê z
prob¹ do w³adz Jutrzenki o
wnikliwe przeanalizowanie dotychczasowej korespondencji w
tej sprawie, ze szczególnym
uwzglêdnieniem naszego pisma
znak: PS/11/2005/B.O. z dnia18
kwietnia 2005 roku i podjêcie decyzji w przedmiocie zwo³ania Zebrania Przedstawicieli na ¿¹danie
cz³onków poprzedzonego Zebraniami Grup Cz³onkowskich oraz
zawiadomienie o tej decyzji Krajowej Rady Spó³dzielczej w terminie
do 31 maja 2005 roku.

Warto w tym miejscu zatrzymaæ
siê na chwilê nad datami. Prezes KRS
powo³uje siê na wys³ane pismo w
dniu 18 kwietnia. Po kilku dniach
musia³o dotrzeæ do £obza. 22 kwietnia prezes spó³dzielni pope³nia samobójstwo, za kilka godzin póniej
w popiechu odbywa siê walne zebranie delegatów, chocia¿ mo¿na je by³o prze³o¿yæ na termin póniejszy. W³adze jak widaæ
dzia³aj¹ pod presj¹ Krajowej Rady Spó³dzielczej, która przecie¿ pilnuje tylko, by w spó³dzielniach by³o przestrzegane prawo. Warto
równie¿ zauwa¿yæ inn¹
zbie¿noæ. Równie¿ 22
kwietnia Gazeta Wyborcza poda³a, relacjonuj¹c prace Sejmu nad
nowelizacj¹ ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych, ¿e wprowadzi
ona odpowiedzialnoæ
maj¹tkow¹ prezesów i
cz³onków rad nadzorczych za wyrz¹dzone jej szkody.
Nowela przewidywa³a sankcje karne
wobec cz³onków w³adz spó³dzielni
za niedope³nienie obowi¹zków lub
przekroczenie uprawnieñ. I co najciekawsze  za nie zwo³anie walnego
zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli cz³onków spó³dzielni grozi³aby kara grzywny lub ograniczenia wolnoci.
Wy¿ej cytowane, drugie pismo
KRS, ponaglaj¹ce w³adze spó³dzielni nosi datê 12 maja. Dociera do
£obza 17 lub 18 maja. Ju¿ 19 maja
w³adze spó³dzielni przygotowuj¹
pismo i podejmuj¹ akcjê zbierania
owiadczeñ. Musz¹ siê spieszyæ, bo
do 31 maja musz¹ daæ odpowied.
Zapewne dostrzegaj¹ furtkê zawart¹ w dalszej czêci pisma:
¯ywi¹c nadziejê, i¿ organy Spó³dzielni, bez ingerencji Krajowej Rady
Spó³dzielczej podejm¹ decyzjê o zwo³aniu przedmiotowego Zebrania, o ile
zosta³y spe³nione wymogi ustawowe
i statutowe w tym zakresie  proszê o
przes³anie harmonogramu Zebrañ
Grup Cz³onkowskich poprzedzaj¹cych Zebranie Przedstawicieli, a tak¿e
zawiadomienia o czasie, miejscu i porz¹dku obrad Zebrania Przedstawicieli zgodnie z art. 40 par. 1 ustawy Prawo

spó³dzielcze. Jednoczenie informujê,
¿e po bezskutecznym up³ywie wskazanego w niniejszym pimie terminu 
Zarz¹d Krajowej Rady Spó³dzielczej
rozwa¿y kwestiê zwo³ania obrad najwy¿szego organu Spó³dzielni zgodnie
z postanowieniami art. 39 par. 5 Prawa
spó³dzielczego.

Jak widaæ, zabawa siê skoñczy³a.
A ¿e rada nadzorcza panicznie boi
siê nadzwyczajnego, czyli mówi¹c
krótko poddania siê demokratycznej
procedurze zapisanej w prawie, podejmuje stanowcze kroki, by jej zapobiec. W³adze furtkê dostrzegaj¹
zapewne w sformu³owaniu: o ile
zosta³y spe³nione wymogi ustawowe i statutowe w tym zakresie 
czyli, o ile s¹ podstawy do zwo³ania
nadzwyczajnego walnego. Tak¹
podstaw¹ jest wniosek z wymagan¹
liczb¹ podpisów 20 procent cz³onków spó³dzielni, który do spó³dzielni ju¿ dawno temu wp³yn¹³.
Kto wpada na genialny pomys³,
by wykruszyæ cz³onków popieraj¹cych wniosek tak, by iloæ podpisów spad³a poni¿ej owych wymaganych 20 procent. Gdy w³adzom to siê
uda, wniosek upadnie; nie bêdzie
spe³nia³ owych wymogów ustawowych i statutowych. Musi siê udaæ
do 31 maja, by w wyznaczonym przez
prezesa KRS terminie poinformowaæ
go, ¿e wniosek jednak nie spe³nia
wymogów i nie ma podstaw formalnych do zwo³ania walnego nadzwyczajnego.
Jak widaæ, w³adze spó³dzielni nie
zasypuj¹c gruszek w popiele i od

pocz¹tku prowadz¹ grê o zachowanie tej w³adzy. Tak by³o od pocz¹tku. Trzeba przypomnieæ równie genialne posuniêcie zwi¹zane ze zwo³aniem zwyczajnego walnego. Wobec podjêtych na pocz¹tku roku
dzia³añ grupy cz³onków i ich publicznie deklarowanego zamiaru
zwo³ania nadzwyczajnego walnego,
prezes robi ruch
wyprzedzaj¹cy te
dzia³ania og³aszaj¹c 22 lutego informacjê o zwo³aniu
zwyk³ego walnego
na dzieñ 22 kwietnia. Wniosek z
podpisami o zwo³anie nadzwyczajnego wp³ywa zaledwie kilkanacie dni
póniej, 4 marca.
Tradycyjnie walne
odbywa³o siê póniej. Teraz zosta³o
przyspieszone, by
zyskaæ argument,
¿e za³atwi ono
wszystkie sprawy i nadzwyczajne
jest niepotrzebne. Tego argumentu
u¿ywa siê do dzisiaj.
Czy jednak za³atwiono wszystko
i dlaczego tak mocno w³adze broni¹
siê przed staniêciem twarz¹ w twarz
ze swoimi cz³onkami? O tym w nastêpnych wydaniach. Dzisiaj podam
tylko dla zobrazowania stawkê, o
jak¹ toczy siê gra. Wydatki bud¿etowe w gminie Dobra wynosi³y za 2004
rok  7 mln z³. Wydatki bud¿etowe
SM Jutrzenki za ten sam rok wynosi³y 5,6 mln z³, a wiêc niewiele mniej.
Na wynagrodzenia z pochodnymi w
urzêdzie w Dobrej wydano 705 tys.
z³. Urz¹d obs³uguje 4,5 tys. ludnoci,
obszar gminy, zajmuje siê wszystkimi sprawami ludnoci; szko³ami,
opiek¹ spo³eczn¹ itd. Na wynagrodzenia w Jutrzence (z pochodnymi) wydano 636 tys. z³. Doliczaj¹c
wynagrodzenia bezosobowe i fundusz wiadczeñ socjalnych  676
tys. z³. Na te p³ace sk³adaj¹ siê wszyscy cz³onkowie spó³dzielni. P³ac¹ za
ka¿d¹ wykonan¹ decyzjê podjêt¹
przez swoje w³adze. P³ac¹ du¿o, czy
ma³o? I za co? Czy mog¹ p³aciæ
mniej? Nikt nie powinien baæ siê takich pytañ. Dobrze jest znaæ odpowiedzi.
Kazimierz Rynkiewicz

JUBILEUSZ
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Pó³ wieku wspólnych radoci i smutków

(WÊGORZYNO) Dziewiêæ par
ma³¿eñskich wytrwa³o ze
sob¹ pó³ wieku. W sobotê
jubilatom burmistrz
Stanis³aw Konarski wrêczy³
medale za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie.
W sali urzêdu miejskiego, na
uroczysty odbiór medali stawi³o
siê siedem par w komplecie i
dwóch panów. Towarzyszy³y
im dzieci i wnuki. Zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, pani Aleksandra Paraszczak
powiedzia³a: - By³o na pewno w
ci¹gu tych d³ugich lat wiele dni
radosnych i piêknych. Byæ
mo¿e by³y te¿ dni smutne i przykre. Wszystkie te prze¿ycia 
radoci i smutki, troski i obowi¹zki, zwi¹za³y was jeszcze
bardziej. Dalicie z siebie wiele
rodzinie, pañstwu i spo³eczeñstwu, wychowuj¹c dzieci na
pociechê dla siebie i wiernych
obywateli naszej ojczyzny.
Burmistrz Konarski przypomnia³, ¿e to pokolenie by³o
pierwszym, które zasiedla³o Pomorze w bardzo trudnym dla
wszystkich okresie czasu. Pomimo tego wielu wspomina go
jako najpiêkniejszy w ¿yciu.
Dlaczego? Burmistrz przywo³a³
anegdotê na ten temat; Napoleon, który wyzwoli³ Polskê,
ustanawiaj¹c Ksiêstwo Warszawskie, chcia³ us³yszeæ s³owa

wdziêcznoci od pracuj¹cej na
polu gospodyni. Zapyta³ j¹, czy
jest szczêliwa z tego powodu.
Ze zdumieniem us³ysza³, ¿e nie.
A kiedy by³a pani szczêliwa. 
mia³ zapytaæ. Us³ysza³:  Jak
by³a tu monarchia austro-wêgierska. Dlaczego  pyta³ jeszcze bardziej zdumiony.  Bo
mia³am wtedy 18 lat.  mia³a odpowiedzieæ kobieta.
Przywo³ane
wspomnienia
m³odoci nie mog³y przys³oniæ
dorobku ¿ycia jubilatów; ogrom
pracy przy zagospodarowaniu
Pomorza, budowanie zrêbów
polskoci na tych ziemiach, wychowane dzieci i wnuki, którzy
w tym dniu przyszli podziêkowaæ im za ten dorobek. Wrêczyli kwiaty, z³o¿yli ¿yczenia. Medale przyznano parom: Janinie i
Janowi Bajorom, Janinie i Wojciechowi Bia³oskórskim, Zofii i
Mieczys³awowi Ciszkom, Nadziei i Janowi Gdyrom, W³adys³awie i Stanis³awowi Grobelom, Franciszce i Janowi Michalczyszynom, Irenie i Bogus³awowi Mochniejom, Marii i
Józefowi Salomonom oraz Irenie i Kazimierzowi Zganiaczom.
Wczeniej na sesji, sekretarz urzêdu Marta Banasik
uspokaja³a, wobec zapytañ o
medale dla kolejnych jubilatów,
¿e o nikim nie zapomniano.
Nastêpne pary otrzymaj¹ je ju¿
za kilka miesiêcy.
KAR
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Drzewa wyciêto, a...

Urz¹d nie z³o¿y³ zawiadomienia
o pope³nieniu przestêpstwa
Rozmowa z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w £obzie
Bartoszem Tymosiewiczem na temat wycinki drzew w
parku miejskim w £obzie.
Tygodnik £obeski  Panie prokuratorze, prokuratura prowadzi³a
kilka postêpowañ dotycz¹cych zdewastowania parku miejskiego przy
ul. Wojska Polskiego w £obzie. Ile
by³o tych postêpowañ i czego one
dotyczy³y?
Prokurator Bartosz Tymosiewicz  Prowadzilimy trzy sprawy.
Pierwsza datuje siê od maja 2003 r i
dotyczy³a wyrz¹dzenia powa¿nych
szkód w rodowisku przyrodniczym
na terenie parku, w okresie od lipca
2002 do marca 2003.
T£ - Czy wiadomo kto te szkody
wyrz¹dzi³?
BT - Przeprowadzenie wycinki w
parku zleci³ Urz¹d Miejski, a wykonawc¹ tych prac by³ Zak³ad Ogólnobudowlany pana B³yszki. Postêpowanie w tej sprawie zakoñczy³o siê
umorzeniem. Z t¹ decyzj¹ nie pogodzili siê cz³onkowie ko³a ekologicznego w £obzie, którzy skierowali
wiele pism do Prokuratury Okrêgowej w Szczecinie z wnioskiem o ponowne podjêcie postêpowania. ¯¹dali przeprowadzenia dodatkowych
czynnoci procesowych i wskazywali pewne uchybienia w postêpowaniu.
T£ - Czy podjêto jakie dodatkowe czynnoci, a jeli tak, to na czym
one polega³y?
BT - Oczywicie. Powo³ano bieg³ych z zakresu dendrologii i ochrony rodowiska. Wydali oni kilka
opinii w tej sprawie. W pierwszej
stwierdzono, ¿e wyciêto ponad 1800
drzew. By³y to g³ównie buki, ale tak¿e modrzewie i jesiony. Jednak¿e w
kwietniu 2004 r. biegli nie byli w stanie stwierdziæ, czy ta wycinka skutkowa³a znacznymi zniszczeniami w
parku. Po roku ponownie powo³ano
komisjê, która stwierdzi³a, ¿e prace
te nie spowodowa³y katastrofy ekologicznej. Oczywicie, by³y to zmiany niekorzystne dla rodowiska. W
wiecie rolinnym dokona³o siê
wielkie spustoszenie. Nie by³y to
jednak zniszczenia znaczne. Tak
wiêc ponownie wszczête postêpowanie umorzono po raz drugi. Podejmuj¹c tak¹ decyzjê opieralimy siê
na opiniach bieg³ych.
T£ - Czego dotyczy³o kolejne
postêpowanie?
BT - Drugi w¹tek jaki badalimy
w tej sprawie, to umowa zawarta pomiêdzy ówczesnym zarz¹dem Gminy
i Miasta £obez, a firm¹ pana B³yszki.
Prawid³owoæ procedur sprawdza³a
Najwy¿sza Izba Kontroli. W ich raporcie pojawi³o siê stwierdzenie, ¿e
sposób zawarcia umowy mo¿e
wskazywaæ na pewne uk³ady korupcjogenne, nie by³o to jednak stwier-

dzenie kategoryczne. NIK sugerowa³, ¿e byli cz³onkowie zarz¹du dopucili siê przestêpstwa przekroczenia uprawnieñ s³u¿bowych w ten
sposób, ¿e zawarli umowê z pominiêciem procedury przetargowej i narazili gminê £obez na straty. Nie znalelimy jednak dowodów na to, ¿e
by³y burmistrz i jego zastêpca podpisuj¹c t¹ niekorzystn¹ umowê dzia³ali umylnie. Stwierdzono tylko
pewn¹ lekkomylnoæ przy zawieraniu umowy. Co do samej formy zawarcia umowy trudno dopatrywaæ
siê bezprawnego dzia³ania. Ustawa
o zamówieniach publicznych, obowi¹zuj¹ca w tym czasie, odnosi³a siê
do wydatkowania rodków finansowych z bud¿etu. Tutaj nie by³o takiej
sytuacji, bo wynagrodzeniem by³o
pozyskane przy wycince drzewo.
Nie by³o wiêc obowi¹zku organizowania przetargu. Prokuratura odmówi³a wiêc wszczêcia w tej sprawie
postêpowania. NIK decyzjê prokuratora w £obzie zaskar¿y³ do Prokuratury Okrêgowej w Szczecinie, która utrzyma³a j¹ w mocy, podobnie jak
S¹d Rejonowy w £obzie. Ta sprawa
jest wiêc zakoñczona.
T£ - Jednak w grê wchodzi³y
du¿e pieni¹dze i kto zrobi³ na tym
niez³y interes. Wyciêto i sprzedano
dwa tysi¹ce drzew, praktycznie bez
¿adnej kontroli.
BT - Niestety, nie by³o dostatecznej kontroli nad wykonaniem tej
umowy. Drzewa mia³y byæ najpierw
znakowane przez leniczego i dopiero potem wycinane. Sta³o siê inaczej.
W tej sprawie toczy siê tak¿e postêpowanie. Ze wzglêdu na to, ¿e jest
ono w toku i jest prowadzone przeciwko konkretnej osobie, nie mogê
na ten temat udzielaæ ¿adnych informacji.
T£ - W wyjanieniach sk³adanych przez pana prowadz¹cego
wycinkê, zaskoczy³o mnie jego
stwierdzenie, ¿e nie jest on w stanie
wyliczyæ ile drzew wyci¹³, gdy¿ by³o
ono na bie¿¹co przetwarzane i sprzedawane. Jak wiêc chcia³ siê na koniec umowy z tego rozliczyæ?
BT - W tej sprawie nie mogê siê
wypowiedzieæ.
T£ - Kolejn¹ bardzo zastanawiaj¹c¹ spraw¹ jest wycena wyciêtych
drzew. Okrelono bowiem, ¿e drzewa by³y warte nieco ponad sto trzydzieci tysiêcy z³otych. Z nawet pobie¿nych wyliczeñ wynika wiêc, ¿e
jedno drzewo wyceniono na oko³o
trzydzieci z³otych. Przecie¿ dro¿sze
s¹ sadzonki.
BT - Wyceny dokona³ bieg³y, fachowiec. Ja nie posiadam wiedzy
specjalistycznej, dlatego powo³a-

³em bieg³ych.
T£ - A nie mo¿na by³o powo³aæ
innego bieg³ego. Nie zastanowi³a
Pana tak niska wycena?
BT - Ja nie jestem fachowcem,
nie bêdê wiêc polemizowa³ z opini¹
bieg³ego.
T£ - Ja te¿ nie, ale wiem ile kosztuje drzewo na przyk³ad opa³owe. A
biegli mog¹ byæ ró¿ni. Kolejna sprawa  cz³onkowie Klubu Ekologicznego rozumiej¹ co to spo³eczeñstwo
obywatelskie. Podjêli wiele dzia³añ
maj¹cych na celu zakoñczenie wycinki. To im siê uda³o. Niestety, ich
wysi³ki skierowane na znalezienie
winnych zaistnia³ej sytuacji nie odnios³y skutku. W swojej, spo³ecznej
przecie¿ pracy napotykaj¹ na wiele
przeszkód. Jeli chodzi o stronê
prawn¹ dzia³anie bardzo utrudnia im
fakt, ¿e nie s¹ stron¹ w sprawie. Kto
w takim razie jest t¹ stron¹?
BT - Stron¹ w tej sprawie jest
Urz¹d Miejski w £obzie.
T£ - Czy w takim razie urz¹d z³o¿y³ do prokuratury doniesienie o pope³nieniu przestêpstwa. Co w tej
sprawie zrobili urzêdnicy?
BT - Urz¹d nie z³o¿y³ ¿adnego doniesienia ani zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa.
T£ - Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
w³odarze naszego miasta nie poczuli
siê pokrzywdzeni?
BT - Nie mogê wypowiadaæ siê
na temat cudzych odczuæ. W ka¿dym razie z Urzêdu Miejskiego w
£obzie ¿adne zawiadomienie nie
wp³ynê³o. Sk³ada³y je tylko panie z
Klubu Ekologicznego.
T£ - Czy to, ¿e nie s¹ stron¹ w
sprawie ogranicza im mo¿liwoæ
dzia³ania?
BT - Katalog uprawnieñ strona
w sprawie ma wiêkszy. Mo¿e skar¿yæ
decyzjê, ma wgl¹d do akt. Wynika to
z przepisów kodeksu postêpowania
karnego.
T£ - Dziêkujê za rozmowê.
Na koniec mo¿na powiedzieæ, ¿e
przy zawieraniu umowy poprzednie
w³adze wykaza³ siê lekkomylnoci¹. Niczego wiêcej nie mo¿na udowodniæ. Obecne w³adze o wycince
doæ d³ugo nie wiedzia³y, lub nie
widzia³y w niej nic z³ego. Proceder
przerwa³y bowiem dopiero po kilku
miesi¹cach. Urzêdnicy, którzy mieli
ca³y ten proces nadzorowaæ nie
wykonali tej pracy dostatecznie rzetelnie. Wyciêto ponad 2000 drzew,
czym ograbiono nas wszystkich 
mieszkañców tej gminy, i nie ma winnych. W³adze, które powinny reprezentowaæ nasze interesy i dbaæ o
gminne mienie nie poczu³y siê stron¹ w tej sprawie, czyli - gospodarzem. Jedynymi osobami naprawdê
zaanga¿owanymi okazali siê cz³onkowie klubu ekologicznego. I jak to
u nas bywa ich zaanga¿owanie jest
docenione.
SM
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SESJE

O bezrobociu
w gminie
(£OBEZ) Jutro, 25 maja, o godz.
15.00 odbêdzie siê sesja rady miejskiej w £obzie, powiêcona bezrobociu.

Radni zapoznaj¹ siê z aktualn¹
sytuacj¹ panuj¹c¹ na rynku pracy.
Przedstawi j¹ dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski oraz burmistrz £obza.
Przedstawione zostan¹ informacje na temat: pozyskiwania i wykorzystania rodków z funduszy pomocowych oraz udzia³u gminy £obez w programach rozwojowych; o
stanie przygotowania i realizacji inwestycji gminnych na 2005 rok; z realizacji programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
£obez na lata 2001  2006.
Nastêpnie
radni
podejm¹
uchwa³y: a) w sprawie przyjêcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy £obez na
lata 2005 -2009, b) w sprawie zmiany
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, c) w sprawie
zmian bud¿etu Gminy £obez na rok
2005.
KAR

Kolejna sesja wyjazdowa
rady powiatu

Jad¹ do Dobrej
(DOBRA) Po sesji wyjazdowej
do Wêgorzyna kolejna sesja rady
powiatu ³obeskiego odbêdzie siê w
Dobrej. Obrady odbêd¹ siê 30 maja
o godz. 16:30 w Centrum Aktywizacji
Spo³ecznej w Dobrej, przy ul. Armii
Krajowej 24.
Na sesji starosta przedstawi informacjê o pracy zarz¹du miêdzy
sesjami oraz o dzia³aniach powiatu
³obeskiego dotycz¹cych gminy
Dobra. Radni przyjm¹ informacjê o
gospodarowaniu nieruchomociami powiatu ³obeskiego oraz o
stanie przygotowañ do organizacji
wypoczynku wakacyjnego m³odzie¿y szkolnej. Nastêpnie podejm¹ uchwa³y w sprawach: zmian bud¿etu powiatu ³obeskiego, ustalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; zmiany planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Obrady zakoñcz¹ interpelacjami i
zapytaniami, wnioskami i owiadczeniami.
KAR

POWIAT £OBESKI
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Dzieñ Unii Europejskiej w naszej szkole

Z ka¿dej klasy dochodzi³y dwiêki i zapachy
(RESKO) Edukacja Europejska
to obecnie bardzo modny i
chêtnie podejmowany przez
nauczycieli temat. Szczególnie
wdziêczny i interesuj¹cy
okazuje siê dla najm³odszych
uczniów szko³y podstawowej
pod warunkiem, ¿e w umiejêtny
sposób zaplanuje siê ka¿de
zajêcie.
To w³anie dzieci 7-10-letnie
najchêtniej poznaj¹ obce, ale interesuj¹ce zwyczaje innych narodów, ³atwo przyswajaj¹ niektóre
informacje z nimi zwi¹zane i z
ochot¹ ucz¹ siê przez zabawê. Do
dnia Unii Europejskiej klasy nauczania zintegrowanego przygotowywa³y siê pod has³em Piêæ
dni w Europie. W pierwszym
dniu zapozna³y siê z symbolami
Unii Europejskiej. W tym te¿ dniu
wybra³y pañstwa, które prezentowa³y podczas zajêæ otwartych
dla rodziców i zaproszonych goci. W drugim dniu prace przebiega³y ju¿ pod k¹tem wybranego

pañstwa. Klasa Ia  Niemcy, Ib 
Grecja, Ic  Hiszpania, IIa  Austria, Iib  Polska, IIIa  W³ochy,
IIIb  Francja, IIIc  Holandia.
Uczniowie zapoznali siê z pe³n¹
nazw¹ pañstwa, po³o¿eniem na
mapie Europy, odszukali stolicy
na mapie, kolorowali flagi pañstwowe, wys³uchali hymnów narodowych i zapoznali siê z walut¹
danego pañstwa. W trzecim dniu
gromadzili materia³y o s³ynnych
budowlach, zabytkach, wynalazkach i s³awnych postaciach.
Czwartego dnia uczniowie rozmawiali o kulturze, tradycji, zwyczajach i wiêtach narodowych
wybranego kraju. 9 maja odby³ siê
dzieñ otwarty dla rodziców i zaproszonych goci. Klasy prezentowa³y swoje kraje. W czasie
prezentacji nie zabrak³o tañców
ludowych (flamenco, krakowiak), pokazu mody paryskiej,
zabawnych scenek i dañ kuchni
regionalnych (bigos, pierogi, ¿urek, go³¹bki, sa³atki greckie). Impreza odby³a siê w auli Domu
Kultury w Resku. W tym te¿ dniu
odby³ siê konkurs wiedzy o Unii

Europejskiej. Maksymaln¹ liczbê
punktów zdobyli uczniowie: Oliwer Tomala z klasy Iib, Agnieszka Skrobuk z IIIa i Grzegorz
Strojny z klasy IIIb. Zaanga¿owani byli tak¿e uczniowie klas IVVI, w którym odkrylimy nowe
mo¿liwoci i talenty, które trudno
dostrzec w procesie lekcyjnym.
Uczniowie poszerzyli znajomoæ
zagadnieñ zwi¹zanych z wejciem Polski do Unii Europejskiej.
Wykazali siê znajomoci¹ historii,
sztuki, obyczajów, codziennoci,
wybitnych postaci, tradycji i
zwyczajów europejskich.
Uczniowie zaanga¿owali siê
w przygotowanie sesji plakatowej i wystroju klas. Przygotowali piêkne, barwne i pomys³owe
plakaty przedstawiaj¹ce po³o¿enie danego kraju, jego architekturê oraz inne ciekawostki. Z
ka¿dej klasy IV-VI dochodzi³y
dwiêki muzyki danego pañstwa
i zapachy potraw regionalnych
(sery, sa³atki greckie, pudding,
smalec, kwanica). To by³a
uczta dla oczu, uszu i s³uchu. W
konkursie wiedzy o Unii Europej-

skiej w klasach IV-VI pierwsze
miejsce zajê³a Justyna Kulik z
klasy 5b, drugie  Ola Mucha z
klasy 6b, trzecie  Natalia Czaban z kl. 4b. Dzieñ Unii Europejskiej zakoñczy³ debat¹ Unia Europejska wczoraj, dzi i jutro
przygotowanej przez klasy pi¹te
pod kierunkiem p. Joanny Murat.
W czasie debaty uczniowie nie
tylko poszerzyli znajomoæ zagadnieñ zwi¹zanych z wejciem
Polski do Unii Europejskiej, ale
doskonale zaprezentowali swoje
umiejêtnoci oratorskie. Zaprezentowana w tym dniu ró¿norodnoæ tradycji i zwyczajów
europejskich pozwoli³a uczniom
uto¿samiæ siê z tradycj¹ narodow¹ Polaków. Poznalimy te¿ lepiej rodziców naszych uczniów,
którzy wspierali nas we wszystkich naszych dzia³aniach. Zdobyte dowiadczenie wykorzystamy w naszej codziennej pracy
pedagogicznej.
Violetta Dynarska  Adamowicz, nauczycielka Szko³y Podstawowej w Resku.
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Mistrzostwa ko³a na Ginawie

T³oczno by³o nad brzegiem
(GINAWA) W dniu 22 maja odby³y siê otwarte mistrzostwa
ko³a Kara, na które licznie przybyli zawodnicy z
zaprzyjanionych kó³. Byli przedstawiciele ko³a Brzana z
Drawska Pomorskiego, Wêgorza z Wêgorzyna, Okonia
z Chociwla oraz reprezentanci Klubu Rega z £obza.
Zawody rozpoczyna³y siê wczenie rano, wiêc dad jeziorem na
wszystkich uczestników zawodów
czeka³o przygotowane niadanie.
Nastêpnie wylosowano
stanowiska i zawodnicy
rozpoczêli przygotowania do
rywalizacji.
Starannie mieszano zanêty,
przyrz¹dzane
wed³ug sekretnych receptur. £owienie rozpoczê³o
siê punktualnie o
10.00 i trwa³o 4 godziny dla seniorów,
natomiast kobiety i
juniorzy wêdkowali o
godzinê krócej.
Po zakoñczonej
rywalizacji i zwa¿eniu
ryb, na zmêczonych ale
zadowolonych wêdkarzy czeka³a
gor¹ca grochówka. Po posi³ku nast¹pi³a oczekiwana przez wszystkich
dekoracja zwyciêzców. Nagrody
przewidziane by³y dla wszystkich
zawodników.
W kategorii juniorów zwyciê¿y³a
trójka reprezentantów ko³a Brzana. Pierwsze miejsce zaj¹³ Rafa³ Baliñski z rewelacyjnym wynikiem 4,40
kg, na drugim miejscu na podium stan¹³ Micha³ Tyrañski (1,95 kg), trzecie
miejsce przypad³o Tomaszowi Stasi-

³owiczowi (1,30 kg). Mistrzem ko³a
Kara w kategorii juniorów zosta³
Kamil Andrzejczak (0,70 kg) zdobywca siódmego miejsca. Wrêczono równie¿ pami¹tkowy puchar najm³odszej uczestniczce zawodów trzynastoletniej
Ewie Ilewicz.
W kategorii kobiet startowa³y
zaledwie dwie
panie, reprezentantki ko³a Kara. Pierwsze
miejsce i tytu³
mistrzyni
ko³a zdoby³a pani Józefa Spa³ka z
wynikiem 1,50 kg,
druga by³a Narcyza
Raiñczuk (0,05 kg).
W kategorii seniorów zwyciê¿y³ Czes³aw Andrzejczak (3,75 kg) zdobywaj¹c puchar mistrza ko³a. Drugie
miejsce przypad³o Jerzemu Rakoczemu (3,60 kg) z Brzany, a trzeci na
podium stan¹³ Kazimierz Truchlewski (3,40 kg). Bronis³awa Kamiñskiego nagrodzono pucharem za z³owienie najwiêkszej ryby  lina mierz¹cego 46 cm o wadze 1,2 kg. Pami¹tkowym pucharem nagrodzono najstarszego uczestnika zawodów pana
Zygmunta Antoniewskiego.
Tekst i Foto: Marcin Horbacz
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POMÓ¯MY IM

(£OB¯ANY) W czwartek wieczorem zawy³y stra¿ackie syreny i
samochody popêdzi³y w kierunku na Resko. Po dwóch
kilometrach skrêci³y w prawo, do ma³ej wioseczki £ob¿any.
Tu p³on¹³ budynek czterorodzinny. Z dachu bucha³y k³êby
ognia i dymu.
By³o popo³udnie 19
maja. Komenda Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie przyjê³a zg³oszenie o
godz. 18.08. Dy¿urny rzuci³
do po¿aru 3 samochody z
£obza. Póniej dojecha³y
wozy stra¿ackie OSP z Zagórzyc i Wêgorzyna.
- Gdy dojechalimy,
dach by³ ca³kowicie objêty
ogniem.  mówi zastêpca
komendanta KPSP kapitan
Marek Bukato.
Budynek jest parterowy ze stromym dachem. Jak póniej
ustalono, ogieñ wybucha w pierwszym naro¿nym mieszkaniu po prawej stronie. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru jest pozostawienie na
kuchence gazowej patelni z olejem,
który po krótkiej chwili zapala siê.
Ogieñ rozprzestrzenia siê b³yskawicznie. Za cian¹, od podwórka,
jest drugie mieszkanie. Rodzina w
pop³ochu wynosi meble. Uda³o im
siê wynieæ na podwórko prawie
ca³y dobytek. Ogieñ schodami przenosi siê na strych i momentalnie
sunie poddaszem wzd³u¿ budynku.
Wypala ca³¹ górê, belki stropowe i
sufitowe.
Stra¿akom szybko ubywa wody
w samochodowym zbiorniku. Ludzie maj¹ wra¿enie, jakby przyjechali bez wody.
- Nic podobnego.  mówi kpt.
Bukato.  Stra¿ nigdy nie jedzi bez
wody.
T³umaczy, ¿e najwiêkszy samochód ma zbiornik o pojemnoci 6
tys. litrów. Jednak przy pe³nych obrotach mo¿na go opró¿niæ w 2 minuty, tak wielka jest wydajnoæ pompy
 3 tys. litrów na minutê!
Stra¿acy maj¹ problem z uruchomieniem hydrantu. Stoi zaledwie
piêtnacie  dwadziecia kroków od
p³on¹cego domu. Gdy ju¿ pod³¹czaj¹ siê do niego, okazuje siê, ¿e cinienie wody jest za s³abe, by skutecznie
wykorzystaæ go do gaszenia po¿aru.
Pobieraj¹ wiêc wodê ze stawu za
wsi¹.
- Cinienie wody spad³o w ca³ej
wsi, gdy pod³¹czono wodoci¹g do
Prusinowa.  mówi jedna z mieszkanek £ob¿an.  Zawsze co rozgrzebi¹ i zostawi¹.  mówi wskazuj¹c na
dziury w drodze, które zrobi³y siê po
wykopach.
Na tragediê bardzo szybko zareagowa³y w³adze miasta. Wiceburmistrz Ryszard Sola z sekretarzem
urzêdu Ireneuszem Kabatem s¹ podczas po¿aru. Proponuj¹ zastêpcze

noclegi. Nie chc¹ skorzystaæ. Bêd¹
spaæ u rodziców lub krewnych we
wsi.
W pi¹tek zastajê jedn¹ z rodzin
przy sprz¹taniu mieszkania. Urz¹d
podstawi³ pojemniki na gruz. Umorusane dzieci pomagaj¹ rodzicom.
Na chwilê przysiadaj¹ na ³awce i
patrz¹ na zgliszcza. Pewnie, ¿e licz¹
na pomoc.
- Sama wielokrotnie odpowiada³am na ró¿ne apele, pomaga³am, tak¿e w kociele. Za³ama³abym siê, jakby inni nie pomogli.  mówi pani
Renata. Obawia siê, ¿e dzisiaj pomoc
bêdzie, ale póniej wszyscy zapomn¹ i sami bêd¹ borykaæ siê z problemami. Ich mieszkanie nie by³o ubezpieczone.
Urz¹d szybko organizuje pomoc.
Ju¿ w pi¹tek dostajemy mailem apel
burmistrza o pomoc poszkodowanym.
- Proponowalimy noclegi zastêpcze, ale rodziny nie skorzysta³y.
Udzielilimy doranej pomocy. Najbardziej poszkodowany, któremu
spali³o siê wszystko, dosta³ tysi¹c
z³otych. Pozostali po 500. Mo¿na
wp³acaæ na konto, Bank Spó³dzielczy nie bêdzie pobiera³ op³at. Zostan¹ zwolnieni z podatku i czynszu do
koñca roku. Opieka z Caritasem zbieraj¹ odzie¿ i meble. Pracownicy interwencyjni pomagaj¹ sprz¹taæ. Odbudujemy dach w ca³oci i roz³o¿ymy
koszty na raty. Zaczniemy, jak tylko
firmy ubezpieczeniowe oszacuj¹
straty.  wylicza sekretarz urzêdu
Ireneusz Kabat.  Jestemy w sta³ym
kontakcie.  dodaje.
W niedzielê podczas mszy parafianie zbieraj¹ do puszek. 
Wszystkie pieni¹dze zebrane na
tacê podczas g³ównej mszy w Bo¿e
Cia³o o godz. 10.30 bêd¹ przeznaczone na pomoc dla poszkodowanych.  informuj¹ mnie w biurze
³obeskiej parafii. Pomoc ruszy³a.
Ludzka solidarnoæ czyni cuda.
W takich sytuacjach cuda s¹ potrzebne. Kazimierz Rynkiewicz
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nDo wynajêcia mieszkanie 2 pokojowe+kuchnia,
³azienka
tel.
0607442135

n Sprzedam dzia³ki rekreacyjne w
Klêpnicy
nad
jeziorem
tel.
507036018.

nSprzedam mieszkanie w kamienicy 6 rodzinnej - centrum
Reska, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, kominek, ogród, gara¿. Po kap.
remoncie, niski czynsz. Cena 65
tys. z³. Tel.0504 209 588, 39 52 607.

n Odnajmê lokal na dzia³alnoæ
us³ugowo-handlow¹ w centrum
£obza skrzy¿owanie ul. Niepodleg³oci i pl. 3 Marca. Tel. 696 491 614.

nZamieniê mieszkanie w³asnociowe spó³dzielcze na ul. Orzeszkowej, 2 pok. na kawalerkê z centralnym ogrzewaniem. Tel. 397 41 52.
nWynajmê mieszkanie 1 pok. na
wsi, ma³¿eñstwu bezdzietnemu.
Tel. 397 70 54.
nWêgorzyno - wynajmê mieszkanie 2 pokojowe 56mkw., wysoki
standard wykoñczenia, s³oneczne,
du¿y balkon, osobno WC i ³azienka.
Tel 0506 073 200.
nDo wynajêcia kawalerka £obez,
tel. 39 73 472
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku w centrum £obza 1 piêtro, 39 75 294.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie,
w³asnociowe lub zamieniê na
Kam. Pom. lub winoujcie; tel.
(091) 4220108, 0503340004.
nSprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

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.

nSprzedam mieszkanie 68mkw. w
Cerkwicy, blisko morza tel. 386
7404.
nKupiê lub odnajmê mieszkanie w
Gryficach i P³otach lub okolicy.
Tel.385 21 30, 0888 863 496.
nWynajmê mieszkanie w Szczecinie, w centrum tel. 384 25 70
n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe na wsi po generalnym remoncie 3 pok. 69mkw., okolice gryfic komunikacja miejska, cena
68tys. z³. Tel. (091) 384 92 05, 0661
107 288.
nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.

nSprzedam gara¿ przy ul. Siewnej.
Tel. 0500 656 882.
nKupiê niedu¿y dom wolnostoj¹cy
lub w zabudowie bliniaczej, mo¿e
byæ do remontu. Posiadam mieszkanie 48mkw. do rozliczenia. Tel. 397
39 40 - wieczorem, 0600 265 547.

n Szukam m³odych, ambitnych,
kreatywnych - praca z ludmi, internetem + ulotki.
Zadzwoñ 692 794 241.

n Zaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.
n Zatrudniê fryzjera lub fryzjerkê
damsko-mêsk¹ w studio fryzjerskim w Trzebiatowie tel. 0504
377 370.

nSprzedam Opel Astra Combi, rok
92, poj 1.4. Po blacharce nowe
czêci, stan dobry, cena 4.800 z³.
do uzgodnienia tel. 0504 695 510
Dobra.

nVW PASSAT Combi 89/90 - 1800,
wtrysk, wspomaganie, centralny
zamek, elektr. szyberdach, alufelgi
+felgi z oponami zimowymi. Cena
6500 tys., tel. 601 167 759.

n Sprzedam 2/3 domu w Dobrej
pow. 75mkw., gara¿, 4 budynki
gosp. pow 52mkw. ³¹czna pow.
dzia³ki 653mkw., tel. 39 14 546.

nSprzedam lokal (5x6m, sklep)
razem z dzia³k¹ 9a. Wieszchowo
k.Z³ocieñca. Cena do uzgodnienia,
tel. 0888 976 857.
nSprzedam dzia³kê budolan¹ w
Drawsku Pom. 18 arów, tel. 502
481 544.
nSprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 2200 mkw. Stare worowo 2/3. Tel. 0692 084 851

nSprzedam pawilon handlowy 12
mkw. typu kontener. Tel. 880 358
540.
nSprzedam barakowóz (camping
mieszkalny) lub zamieniê na przyczepkê samochodow¹ 4-osobow¹
tel. 091 38 66 194.
nSprzedam domek na wsi Otok
45mkw. + budynek gospodarczy
20mkw. teren ogrodzony i uporz¹dkowany, grunt 652mkw., kontakt
091 38 43 848 lub 0505 423 716.
nSprzedam lokal handlowy w centrum Trzebiatowa - cena atrakcyjna. Tel. 0504 460 093.

nAngielski
3635675.

-

korepetycje

tel.

nSprzedam komplet mebli kuchennych + zlewozmywak i okap - dwuletnie. Cena 800z³. Tel 39 74485.
n Owczarki Niemieckie - suczki
sprzedam, Nowogard. Tel. 0601
759 465.

n T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego - t³umaczenia ró¿ne. Tel
0505 972 167, 39 75 924.
nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zak³.+domowe, miasto+powiat.

n Sprzedam okazyjnie meble do
saloniku - w bardzo dobrym stanie, z
drewna bukowego i naturalnej okleiny bukowej; w tym szafka RTV
106x68x56cm, kredens 4 czêæ.
204x83x48cm, kredens 1 drzwiowy
naro¿ny 76x 200x51cm. Transport
gratis tel. 0506 073 200 lub 462 30 62

nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

nSprzedam kozy tel. 39 77 306.

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

n Kontener obudowany blach¹,
wypoca¿ony w meble, instalacjê
elektryczn¹, wodn¹, dobrze docieplony. Przystosowany do wypoczynku nad wod¹ lub dzia³ce. Wym.
8x2,5m. Zabesp. p. kradzierzy.
Cena do uzgodnienia,
tel. 0606 333675.

nWszelkie prace remontowe, stolarskie, kafelkowanie, malowanie,hydraulika i inne wykonam solidnie i fachowo. Dzwoniæ wieczorem, tel.39 22 783.

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

nSprzedam Owczarki Niemieckie,
szczeniaki 7 tygodniowe, czarne
podpalane, mocno zbudowane, tanio sprzedam, tel. 39 20 106. po 20.

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.

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

Adres redakcji: 73-150
£obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax(091) 3973730.
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3:3  DWA OBLICZA
WIATOWID £obez  SPARTA Gryfice 3:3 (1:2)
WIATOWID: Lewicki, Urbañski, Mosi¹dz, Brona, Sagan, Samal,
Sadowski, Jendrysiak, Kulczyñski,
Jab³oñski, Kazimierczak, £awa,
Hnat, Kasprzak, £añ, Obolewicz.
Trener Janusz Skrobiñski.
Zó³te kartki: Jendrysiak, Samal.
Bramki: 7 Jêdrysiak, 81 Urbañski, 88 Andrusieczko.
Pi³ka jest gr¹ sprawiedliw¹. Jeli
czego na boisku siê nie wybiega,
nie mo¿na liczyæ na wynik. Przekona³
siê o tym wiatowid, który w sobotnie popo³udnie zmierzy³ siê z s¹siadem z tabeli gryfick¹ Spart¹. W
pierwszej po³owie gra³a Sparta, w
drugiej wiatowid. Wynik sprawiedliwy, chocia¿ i jedni i drudzy mogli
zdobyæ komplet punktów. Zaczê³o
siê wietnie. Jendrysiak ju¿ w 7 minucie da³ prowadzenie, jednak po tej
bramce ekipa £obza zupe³nie siê
pogubi³a. M³ody Lewik co kilka minut nêkany by³ strza³ami rywali, pomimo to, przez jaki czas zachowywa³ czyste konto (w tym miejscu
apelujê do niektórych kibiców, by
dali mu czas na zdobycie dowiadczenia miêdzy s³upkami). Nie mia³
natomiast szans w 26 minucie, kiedy
po precyzyjnym dorodkowaniu i
bardzo silnym strzale g³ow¹, gocie
doprowadzili do remisu. Jeszcze
przed tym golem obrona i bramkarz
wiatowidu nie ustrzegli siê przed

G³os w obronie
wiatowida
Do napisania tego listu sk³oni³o mnie to, co siê dzieje w ostatnich latach wokó³ zespo³u wiatowida £obez, a w szczególnoci
komentarze kibiców na temat
wyników pracy dzia³aczy, trenerów i samych pi³karzy. Nigdy nie
przypuszcza³em, ¿e mamy w tym
miecie tylu ekspertów! Obdzieliliby Polsat, canal + i jeszcze ca³a
reszta by zosta³a. Sam równie¿
jestem kibicem, dlatego teraz
przedstawiê swój punkt widzenia.
Wylejê co niektórym kubek zimnej
wody na g³owê, bo nie brakuje
bardzo krótkowzrocznych komentarzy. Zacznê od samego zespo³u. Zespo³u który zagro¿ony
jest spadkiem do ligi okrêgowej.
Panikê wywo³uje myl, ¿e tak mo¿e
siê staæ, Nie rozumiem dlaczego?
wiatowid ma w swojej historii
sukcesy i pora¿ki, tak jak ka¿dy zespó³ na wiecie. Grywa³ w III lidze,
grywa³ równie¿ w A klasie. Za³ó¿my, ¿e za rok ten zespó³ znajdzie siê
w okrêgówce (chocia¿ osobicie
s¹dzê, ¿e tak siê nie stanie), to co

pope³nieniem kilku fatalnych b³êdów, na szczêcie bez konsekwencji.
W 44 minucie ju¿ tego szczêcia zabrak³o i po b³êdzie obrony napastnik
Sparty znalaz³ siê sam na sam z ³obeskim bramkarzem i tym razem siê nie
pomyli³. Tak wiêc na przerwê zespó³
Janusza Skrobiñskiego schodzi³ ze
spuszczonymi g³owami.
Pocz¹tek drugiej po³owy wygl¹da³ podobnie jak ca³a pierwsza. Kiedy w 49 minucie Gryfice prowadzi³y
ju¿ 3:1, wydawa³o siê, ¿e spotkanie
jest rozstrzygniête. Nic jednak podobnego. Kilka minut póniej na
boisku pojawili siê Kazimierowicz
oraz Andrusieczko. wiatowid
przejmowa³ kontrolê nad rywalami, i
tym razem to pi³karze Sparty zaczynali traciæ g³owê, tracili tak¿e si³y, w
konsekwencji fauluj¹c brutalnie pi³karzy z £obza. Czerwona kartka w 72
minucie dla jednego z goci by³a
efektem dobrej gry (metamorfozy)
zespo³u z £obza. Widaæ by³o, ¿e
uwierzy³ we w³asne si³y. Na Spartê
spad³a nawa³nica, której nie byli w
stanie zatrzymaæ. Najpierw w s³upek
trafi³ Jab³oñski, potem popisowa
akcja Kazimierowicza, po podaniu
którego popularny Guma prze³o¿y³ tylko nogê do pi³ki i by³o 2:3. To
by³a 81 minuta. 7 minut póniej mielimy remis. Bramkê strzeli³ Diabe³
Andrusieczko i wszyscy oszaleli ze
szczêcia. Pad³ jeszcze czwarty gol
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Bez respektu
SPARTA Wêgorzyno  WIT Szczecin 1:2 (0:0)
SPARTA: Przemek Noryca 
Edward Tondrik, Tomasz Side³, S³awomir Nowak, £ukasz Rzepka, Dariusz
Nadkierniczny (40 Norbert Blacharski), Andrzej Nadkierniczny, Dominik
Raj, Grzegorz Romañczyk, Pawe³ Winiewski. Trener Tomasz Side³.
Bramka: S³¹womir Nowak z karnego.
wit w roli wicelidera walcz¹cego
o wejcie do IV ligi i wysoko gromi¹cego przeciwników trafi³ w Wêgorzynie na równorzêdny zespó³. Sparta nie by³a ch³opcem do bicia i okaza³a siê wymagaj¹cym partnerem na
boisku.
Pierwsza po³owa zakoñczona
bezbramkowym remisem dawa³a wêgorzynianom nadziejê na punkt, za
wit musia³ siê w szatni denerwowaæ.
Remis pozbawia³by ich praktycznie
dla wiatowida, ale sêdzia dopatrzy³
siê spalonego.
Dwa oblicza mia³ pojedynek
dwóch zespo³ów walcz¹cych o
utrzymanie. Widaæ jednak poprawê
gry wiatowida i to ju¿ od meczu w
Nowogardzie. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e ten m³ody zespó³ utrzyma siê
w lidze, bo w nastêpnym sezonie
prawdopodobnie nie bêd¹ mieli
k³opotów z ogrywaniem rywali. Ciep³e s³owa nale¿¹ siê tak¿e kibicom,
którzy gor¹cym dopingiem wspierali naszych pi³karzy i to bez wzglêdu na to jaki by³ wynik.
(R)

szans na awans. Dlatego w drugiej
po³owie szczecinianie przyst¹pili do
zdecydowanych ataków. W 55 min.
po rzucie ro¿nym w zamieszaniu podbramkowym jeden z nich strzela bramkê. To trochê zmienia obraz gry. Teraz
Sparta chce siê odegraæ i zaczyna atakowaæ. Jednak niespodziewanie traci
drug¹ bramkê. Po rzucie wolnym bitym z lewej strony pi³kê chce z³apaæ
Przemek Noryca. Ta jednak wylatuje
mu, dobitka i 2:0. wit pewny zwyciêstwa odpuszcza ostr¹ grê i cofa siê. W
75 min. faul w polu karnym na Blacharskim. Trochê wczeniej, równie¿
w polu karnym faulowany by³ Romañczyk i powinien byæ karny, ale
sêdzia nie gwi¿d¿e. Teraz do pi³ki
podchodzi S³awek Nowak i nie daje
szans bramkarzowi witu. Gdyby
poprzednio sêdzia zagwizda³, móg³by
byæ remis, ale... jest tylko nadzieja na
jego uzyskanie. Ostatni kwadrans to
nerwowa gra z obu stron. Szczecinianie chc¹ dowieæ trzy punkty do koñca, wêgorzynianie zdobyæ ten jeden.
Nie udaje siê.
- To by³ mecz na dobrym poziomie. wit by³ bardzo wymagaj¹cym,
pouk³adanym zespo³em, ale powalczylimy i za to chcia³bym podziêkowaæ ch³opakom.  powiedzia³ trener
Tomasz Side³.
W niedzielê Sparta jedzie do
Mrze¿yna na pojedynek z tamtejszym Or³em. Mecz o godz. 15, juniorzy o 13.
KAR

Ca³e pokolenie pi³karskie zniknê³o z klubu!
wtedy? Ano nic. W pi³ce potrzebna
jest systematyczna praca. Tylko w
ten sposób mo¿na osi¹gn¹æ wynik.
Dajmy wiêc czas trenerowi Skrobiñskiemu. Dajmy czas nowemu zarz¹dowi. Wreszcie dajmy czas m³odym
pi³karzom. Pi³karzom z £obza, co trzeba podkreliæ. Trzeba siê cieszyæ, ¿e
zerwano z praktykami sprzed kilku lat,
kiedy sprowadzano pi³karzy za miedzy ponosz¹c przy tym du¿e koszty.
W ten sposób klub znalaz³ siê w sytuacji, w jakiej jest teraz. Gdzie podziali siê koledzy z seniorów M. Kazimierowicza?
Ca³e pokolenie pi³karskie zniknê³o z klubu! Tak zdecydowali dzia³acze
z chorymi ambicjami. Ludzie, którzy
nie maj¹ pojêcia na czym polega praca w ma³ym klubie. To nie Wis³a Kraków. Jeli nie wychowamy m³odego
pokolenia, które dzi zdobywa dowiadczenie, jeli wrócimy do wy¿ej
wymienionych praktyk - spadniemy
z hukiem i pust¹ klas¹! Ten zespó³
bêdzie mia³ wyniki i ka¿dy kto orientuje siê w temacie, widzi to tam, gdzie
najlepiej to widaæ  na boisku.

Z tak chamsk¹ reakcja na trybunach, jak w £obzie, nie spotka³em siê
w ¿adnym innym klubie na ca³ym
wiecie. ciany pomagaj¹ gospodarzom, tylko nie w £obzie.
Oczywicie, s¹ prawdziwi kibice.
Apelujê w tym miejscu do nich, ¿eby
przejêli inicjatywê. Zapraszam tak¿e
szyderców na treningi, na których s¹
wszyscy pi³karze. Przypominam w
tym miejscu, jak wygl¹da³y treningi
za czasów pana Franciszka Paszela
(cztery, piêæ osób), nie umniejszaj¹c
umiejêtnoci trenerowi ze widwina.
Nasz klub niejako buduje siê od
nowa, budowany jest równie¿ m³ody zespó³, który w sparingach z ni¿ej
notowanymi rywalami dostawa³
baty po 6:0. Dzisiaj walczy jak równy
z równymi z Radovi¹. Jest postêp,
poczekajmy na wyniki. Jest tak¿e
wietny zespó³ juniorów. Ci m³odzi
pi³karze pod okiem trenera W³odarza, dojrzej¹, nabior¹ dowiadczenia, i za dwa trzy lata wzmocni¹
pierwszy zespó³. Chyba, ¿e znowu
postawimy na ludzi ze Stargardu i za
dwa, trzy lata obudzimy siê w tym

samym miejscu, gdzie jestemy
dzisiaj. Proponujê wiêc schowaæ
wybuja³e ambicje do kieszeni i
trzewym okiem spojrzeæ na to,
czym na dzieñ dzisiejszy dysponujemy. Mo¿na byæ optymist¹.
Mo¿na prorokowaæ, ¿e za rok,
mo¿e dwa bêdziemy w lepszej
sytuacji, ni¿ Radovia. S¹ w £obzie ludzie, którzy chc¹ zrobiæ du¿o
dobrego dla zespo³u. Nie tylko ci
zwi¹zani bezporednio z pi³k¹.
Widaæ ich na meczach w £obzie i
na wyjazdach. Na takich ludziach
trzeba budowaæ przysz³oæ pi³ki
w £obzie.
Nie na ekspertach z trybun,
którzy po kilku g³êbszych, wulgarnym jêzykiem wyra¿aj¹ swoje
niezadowolenie Pozdrowienia
dla ¿ylety ³obeskiej. Kiedy
wiatowid przegrywa³ 3:1 z Gryficami, ch³opaki g³ono piewali
wzmacniaj¹c wiarê w sukces i
uda³o siê. Brawo ch³opaki!
Zmieniacie oblicze ³obeskich
trybun, tak jak zmienia siê oblicze naszego klubu.
Kibic

SPORT
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Tym razem Sarmata
zagra³a do koñca
SARMATA Dobra  MEWA Resko 2:1 (0:1)
SARMATA: Marek Smoliñski 
Bogdan Kaczor, Krzysztof Sad³owski, Wojciech Dorsz, Krzysztof
Szkup, Dariusz Sad³owski, Emil Kamiñski, Andrzej Mioduszewski, £ukasz Olechnowicz, Damian Padziñski, Krzysztof Kieruzel. Trener Tomasz Surma.
MEWA: Darek Waszyñski  Dariusz Kêsy, Marcin Paw³owski, Jêdrzejczak, Klaudiusz Wasiak, Mirek
Pietrowski, Krzysztof Waldon (46
Adam Kusiewicz), £ukasz Gabry,
Marcin Mañka, Artur Solowski,
Mariusz Ram, £ukasz Grygiel. Trener Dariusz Kêsy.
Bramki dla Sarmaty: Olechnowicz i Korol; dla Mewy: Grygiel.
Mecz na szczycie w derbach powiatu nie okaza³ siê imponuj¹cym
widowiskiem. Oba zespo³y zajmuj¹ce wysokie i bezpieczne pozycje w
tabeli gra³y w³aciwie o pietruszkê. St¹d mo¿e w pierwszej po³owie
brakowa³o pi³karskiej dramaturgii.
- Dla nas to nie derby.  bagatelizowa³ sprawê kierownik Mewy Sylwester Wla.  Dla nas derby to mecze z Poloni¹ P³oty i wiatowidem, jak spadnie.
W Mewie na stoperze zagra³
sam trener Darek Kêsy, który
pokaza³, ¿e wci¹¿ jest klasowym graczem, wymiataj¹c pi³ki i dyryguj¹c
zespo³em.
Przeciwko niemu
stan¹³ 16-latek,
Emil Kamiñski,
który zagra³ kilka
bardzo dobrych
akcji i pokaza³, ¿e
ma du¿y talent;
dysponuje szybkoci¹, technik¹ i
ma ci¹g na
bramkê. Brakuje mu jedynie dowiadczenia i
ogrania. W sytuacjach
podbramkowych gubi³ siê
jeszcze, ale jak nabierze rutyny, bêdzie postrachem
wszystkich obroñców w
okrêgówce. Emilowi w kilku sytuacjach strzeleckich pi³ka zapl¹ta³a siê miêdzy nogami lub niepotrzebnie oddawa³ j¹ zamiast strzelaæ,
ale dziêki temu Mewa zachowa³a
czyste konto. Reszczanie kontrowali i z jednego takiego wypadu mog³a
paæ bramka. Do koz³uj¹cej pi³ki, która minê³a obroñcê, dopad³ Solowski
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WYNIKI I TABELE
V liga

Korona Stuchowo - Iskra Banie
0:1, Vineta Wolin - Zorza Dobrzany
0:2, Piast Choszczno - Fagus Ko³bacz
3:0, GKS Mierzyn - Gryf Kamieñ Pomorski 3:1, Kluczevia Stargard - Rybak Trzebie¿ 6:1, Pomorzanin Nowogard - Radovia Radowo Ma³e 0:0,
wiatowid £obez - Sparta Gryfice 3:3,
K³os Pe³czyce - Polonia P³oty 1:1.
1. Piast Choszczno
2. Gryf Kamieñ Pomorski
3. Zorza Dobrzany
4. GKS Mierzyn
5. Vineta Wolin
6. Radovia Radowo Ma³e
7. Pomorzanin Nowogard
8. K³os Pe³czyce
9. Fagus Ko³bacz
10. Korona Stuchowo
11. Iskra Banie
12. Polonia P³oty
13. Kluczevia Stargard
14. wiatowid £obez
15. Sparta Gryfice
16. Rybak Trzebie¿

55 61-30
52 73-37
51 49-22
49 54-33
43 41-31
42 44-31
42 48-46
36 33-42
35 49-46
32 45-50
28 39-51
28 34-53
27 42-52
18 42-67
18 40-65
12 23-61

KLASA OKRÊGOWA
i mia³ przed sob¹ ju¿ tylko wybiegaj¹cego Marka Smoliñskiego. Przerzuci³ nad nim pi³kê i ta zmierza³a do
pustej bramki. Tu jednak pojawi³ siê
biegaj¹cy od bramki do bramki
Krzysztof Szkup, który wybi³ j¹ prawie z samej linii bramkowej. To mo¿e
sobie zaliczyæ na poczet póniejszego przestrzelonego karnego.
Jednak druga kontra reszczan
by³a ju¿ skuteczna. Do wrzuconej
pi³ki na wysokoæ pola karnego
dobieg³ £ukasz Grygiel i nie namylaj¹c siê strzeli³ w d³u¿szy
róg, miêdzy rêkami wyci¹gniêtego w paradzie Smoliñskiego.
Druga po³owa mia³a zadziwiaj¹cy obrót. Po roszadach trenera Surmy Sarmata przycisnê³a i ju¿ nie odpuci³a. I gdy wydawa³o
siê, ¿e jednak nie da rady,
po dograniu Korola,
który wszed³ na boisko,
bramkê strzeli³ £ukasz
Olechnowicz, za na kilka minut przed koñcem
Korol strzela zwyciêsk¹
bramkê.
Mecz oceni³
trener Sarmaty
Tomasz Surma: W pierwszej po³owie wiêcej z gry
mia³a Mewa, ale my
mielimy wiêcej sytuacji strzeleckich.
W drugiej po³owie
sytuacja siê odwróci³a, my bylimy
stron¹ atakuj¹c¹; przestrzelony karny, trafienie w s³upek. Po przegranej
po³owie musia³em zmieniæ taktykê;
brakowa³o Jaszczuka, Wojtek Dorsz

przeszed³ na pierwszego stopera,
Darek Sad³owski do rodka pomocy,
a Bogdan Kaczor ze rodka pomocy
na praw¹ obronê, co wzmocni³o si³ê
ofensywn¹. Pierwszy stoper gra
ofensywnie i nadaje ton naszym akcjom. I to siê sprawdzi³o w drugiej
po³owie.
Na temat Sarmaty: - Mamy problemy z ³awk¹ rezerwowych oraz frekwencj¹ na treningach. Wpuszczam
m³odych, by przygotowaæ ich do
gry. Tak jest z Emilem Kamiñskim.
Ten ch³opak ma dopiero 16 lat, a z
meczu na mecz gra coraz lepiej.
Mimo, ¿e tych sytuacji, które mia³,
nie wykorzysta³, ale pokazuje siê,
umie graæ bêd¹c ty³em do bramki,
dobrze przyjmuje pi³kê i odgrywa,
du¿o biega, wiêc jest to zawodnik
przysz³ociowy. Trzeba na niego
stawiaæ. Podobnie na Krzysztofa
Szkupa, drugiego 16-latka. Jego tata
siedzi na ³awce, a on gra w pierwszym sk³adzie.
KAR

D¹brovia Stara D¹browa - KP
Police II 1:0, Jeziorak Szczecin - Wicher Brojce 0:2, Masovia Maszewo
- Orze³ £o¿nica 3:0, Sarmata Dobra Mewa Resko 2:1, Orkan Suchañ Iskra Golczewo 1:2, Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Piast Chociwel 3:2,
Sparta Wêgorzyno - wit Szczecin
1:2, Promieñ Mosty - Orze³ Rega
Merida II Mrze¿yno 5:2.
1. Hutnik EKO TRAS Szczecin 63 63-26
2. wit Szczecin
59 103-24
3. Piast Chociwel
51 53-26
4. Sarmata Dobra
43 46-29
5. Masovia Maszewo
43 49-34
6. KP Police II
39 49-48
7. Mewa Resko
36 30-42
8. Orkan Suchañ
32 31-31
9. Promieñ Mosty
28 39-52
10. Iskra Golczewo
28 49-71
11. Sparta Wêgorzyno
27 32-40
12. Orze³ £o¿nica
26 30-50
13. D¹brovia Stara D¹browa
25 39-56
14. Jeziorak Szczecin
23 18-34
15. Wicher Brojce
21 22-58
16. Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno 19 28-60

16-latek, Emil Kamiñski,
zagra³ kilka bardzo
dobrych akcji i pokaza³,
¿e ma du¿y talent.

SPORT - INNE
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KONKURS
NA NAJ£ADNIEJSZY BALKON
Rada Osiedla w £obzie og³asza
konkurs pt. MÓJ BALKON, który
bêdzie przebiegaæ w miesi¹cach: lipiec-sierpieñ 2005r. Celem konkursu
jest podniesienia estetyki
budynków poprzez pomys³owe zagospodarowanie
balkonów (kompozycje
kwiatowe i inne elementy
wystroju).
Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do udzia³u w
konkursie. Zapewniamy liczne nagrody, wyró¿nienia i niespodzianki.
Wszyscy Chêtni mog¹ zg³osiæ
swój udzia³ w konkursie w formie
pisemnej w terminie do dnia 30
czerwca br. na adres: Rada Osiedla w
£obzie (Urz¹d Miejski, pok. nr 36),

Dziwnowska Majówka

ul. Niepodleg³oci 13,73- 150 £obez.
W zg³oszeniu, z dopiskiem konkurs- Mój Balkon, prosimy podaæ
czytelnie: nazwisko i imiê, pe³ny adres oraz numer telefonu.
Rozstrzygniêcie konkursu wraz z jego ocen¹
nast¹pi w sierpniu br.
Wrêczenie nagród oraz
wyró¿nieñ odbêdzie siê w
czasie jednej z ogólnodostêpnych imprez plenerowych w III
kwartale 2005r. (zdobywcy nagród
bêd¹ powiadomieni dodatkowo pisemnie lub telefonicznie).
ZAPRASZAMY
w imieniu organizatorów
Zarz¹d Rady Osiedla w £obzie

POMÓ¯MY MARCELINCE
US£YSZEÆ WIAT
W Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim w czwartek i pi¹tek,
minionego tygodnia, kontynuowano sprzeda¿ losów loterii fantowej, z
której dochód przekazany zostanie dla Marcelinki. O odpowiedzi
drawszczan, na apel
umieszczony w TPD
(jedna z gazet wydawanych przez nasze wydawnictwo), mo¿na by³o
ju¿ poczytaæ na ³amach
naszej prasy.
Ogó³em sprzedano
przesz³o 500 losów, z których ka¿dy by³ wygrany.
Ten pod którym by³ najatrakcyjniejszy fant  rower, zosta³ kupiony w
pi¹tek. Szczêliwym nabywc¹ okaza³
siê Zbyszek G³uchowski, uczeñ klasy V. Z rozmowy ze Zbyszkiem dowiedzielimy siê, ¿e szczêliwy los
by³ jednym z piêciu zakupionych
przez niego i o tym, i¿ decyzje o zakupie takiej iloci losów podj¹³ dzieñ
wczeniej.
- Uwa¿am, ¿e trzeba pomagaæ
innym ludziom, a to jest bardzo fajny
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sposób. Swój stary rower oddam
mojej starszej siostrze.
Gratulujemy i ¿yczymy ¿eby wygrany rower dobrze s³u¿y³.

Ogó³em w czasie loterii uda³o siê
zebraæ 1024,00 z³, które przekazane
zosta³y na konto.
Dla wszystkich chc¹cych pomóc
Marcelince us³yszeæ wiat podajemy numer konta:
PKO S.A. II Oddzia³ Szczecin: 53
1240 3927 1111 0000 40996952. z dopiskiem dla Marcelinki. (mh)

POSZUKIWANY
Komenda Powiatowa Policji £obez poszukuje na podstawie listu goñczego Lecha Marka, s. Franciszka, Teresy
ur. 30.06.1977 r. Nowogard, zam. Dobra ul. Wojska Polskiego 18, podejrzanego o czyn z art. 279 par. 1 kk (kradzie¿ z
w³amaniem). Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie
prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej Policji w £obzie, ul. Woj. Polskiego 2 (anonimowoæ zapewniona).
Telefony kontaktowe:
Dy¿urny KPP £obez tel. 57-77-311
Poszukiwania osób tel. 57-77-337
RD Dobra tel. 39-14-409.

21 maja, na zaproszenie UKS
BA£TYK w Dziwnowie cz³onkowie sekcji lekkoatletycznej wystartowali w kolejnej edycji zawodów
biegowych. Do Dziwnowa pojecha³o 42 zawodników z klas 0-VI.W
³¹cznej klasyfikacji zespó³ ch³opców zaj¹³ miejsce I, dziewczêta

miejsce II. Indywidualnie wyró¿nili siê: Oliwia mi³owska, Pamela
Szymkowicz, Patrycja Florczak,
Ryszard Rzepecki, Cezary Szkup,
Kordian Sawczuk, Dagmara Szymanek, Klaudia Gromadzka, Weronika Razik, Krystian Awgul, Izabela Awgul.

CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE

W dniu 19 maja br. na stadionie w £obzie odby³ siê Fina³ Powiatowy
tegorocznego cyklu zawodów sportowych  CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE. W zawodach tych startowa³a liczna grupa m³odych lekkoatletów
ze Szko³y Podstawowej w Dobrej. Najlepsze wyniki osi¹gnêli:
Klasy IV: Magdalena Gromadzka( Im-60m), £ukasz Uchwa³(Im- p. pal.),
Kornel Szymkowicz(Im-300m), Sebastian Awgul( Im.  60m.),
Dawid Zapa³owski( II m- 1000 m.),Weronika Razik ( II m  p.pal)
Damian Czurmas³o( IIIm- 1000 m.)
Klasy V: Krystian Awgul( Im-300 m.), Patryk Dzierbicki(III m-300 m.),
Martyna Kie³ek(III m-600m)
Klasy VI: Izabela Awgul( Im-600 m.), Szymon Grzesiak(Im- 300 m.),
Adrian Sokó³( Im-p.pal).
W dniach 13-16 czerwca 2005 r. grupa ok. 10 zawodników bêdzie startowa³a w Warszawie w XI Ogólnopolskich Fina³ach Czwartków Lekkoatletycznych, w których wystartuje ok. 4000 zawodników .

POLICJA 997
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W£AM DO POLONEZA

(KLÊPNICA)
W
dniu
02.05.2005r. w godz. 19.30.do 20.30.
w Klêpnicy nad jeziorem, nieznany
sprawca dokona³ w³amania do samochodu marki Polonez, przez wybicie szyby w drzwiach samochodu a
nastêpnie skrad³ portfel z zawartoci¹ dowodu osobistego, dowodu
rejestracyjnego, prawa jazdy i pieniêdzy w kwocie 50 z³ ³¹cznej wartoci 100 z³ na szkodê Dariusza C. (zam.
Szczecin).

KRADZIE¯ W SZKOLE

(£OBEZ) W dniu 12.05.2005r. w
godzinach 14.00. do 15.00. w £obzie
przy ul. Bema w S.P. nr.1 nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y dowodu
osobistego i pieniêdzy w kwocie 200
z³ na szkodê Anety M. (zam. D., pow.
³obeski).

UKRAD£ CZÊCI OD P£UGA

(PRZYBORZE) W okresie od
kwietnia 2005r. do 11.05.2005r. w
Przyborzu nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y korpusu p³uga rolniczego wartoci 250 z³ na szkodê
Romana R. (zam. £., pow. ³obeski).

NAPAÆ Z KRADZIE¯¥

(STAROGARD £OB) W dniu
11.05.2005r. o godz. 21.50. w Starogardzie £ob. Artur G. lat 24 (zam. S.,
gm. Resko), uderzaj¹c piêciami w
twarz, doprowadzi³ do stanu bezbronnoci i skrad³ portfel z zawartoci¹ 400 z³ na szkodê Roberta C. (zam.
R., pow. ³obeski).

UKRAD£ KARNISTER

(STARE WÊGORZYNKO) W
okresie pomiêdzy dniem 12.05.2005
r. godz. 23.00 a dniem 13.05.2005 r.
godz. 5.00 w Starym Wêgorzynku,
nieznany sprawca dokona³ w³amania do pomieszczenia gospodarczego, poprzez wyrwanie skobla zamkniêcia drzwi, a nastêpnie po wejciu do wnêtrza dokona³ kradzie¿y
kanistra z zawartoci¹ 20 litrów etyliny 95, 6 sztuk ³añcuchów do pi³y
spalinowej oraz bli¿ej nie okrelon¹
iloæ kluczy narzêdziowych na ogóln¹ sumê strat ok. 400 z³, czym dzia³a³
na szkodê Ryszarda M. (zam. S., pow.
³obeski).

SKRADZIONO ROWERY

(£OBEZ) W okresie 13/
14.05.2005 r. w godz. 22:00 - 6:00 w
£obzie przy ul. Spokojnej z terenu
podwórza nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru typu górskiego
wartoci 250,- z³ na szkodê Piotra T.
(zam. £., pow. ³obeski).
(SIELSKO) W okresie 13/
14.05.2005 r. w godz. 19:00 - 7:45 w
Sielsku , nieznany sprawca z otwartego gara¿u dokona³ kradzie¿y roweru typu górskiego. Straty w kwocie 500 z³ na szkodê Henryka K. (zam.
S., pow. ³obeski).

SKRADZIONO DWUTEOWNIK

(RESKO) W okresie 9/
13.05.2005 r. w godz. 7:00 - 18:00 w
Resku z terenu posesji przy ul. B.
Prusa n/n sprawca dokona³ kradzie¿y niezabezpieczonego dwuteowni-

ka o wymiarze 1050 x 16 cm i wadze
oko³o 200 kg. Straty w kwocie 450,z³ na szkodê Zdzis³awa Z. (zam. R.,
pow. ³obeski).

VW W CI¥GNIK

(KRANIK £OB  RUNOWO)
W dniu 14.05.2005r. oko³o godz.
21.00. na drodze Krasnik £ob. - Runowo, gm. Wêgorzyno, Dariusz K. (zam.
R., gm. Wêgorzyno), kieruj¹c samochodem marki VW Polo, podczas
wymijania ci¹gnika rolniczego, uderzy³ w lewe przednie ko³o ci¹gnika a
nastêpnie w przydro¿ne drzewo.

BUTELK¥ W TWARZ

(£OBEZ) W dniu 14. 05. 2005r.
oko³o godz. 20. 30 w lasku przy ul.
Hanki Sawickiej w £obzie Piotr S. lat
21 (zam. £., gm. £obez), bez powodu,
szklan¹ butelk¹ uderzy³ S³awomira
¯. (zam. £., pow. ³obeski), w wyniku
czego poszkodowany dozna³ rozciêcia prawego ³uku brwiowego, st³uczenia koci policzkowej, które naruszy³y prawid³owe funkcjonowanie organizmu do dni siedmiu.

NAPROMILOWANY
ROWERZYSTA RECYDIWISTA

(£OBEZ) W dniu 15.05.2004
roku o godz. 22.45 w £obzie na ul.
Bema , Bartosz S. lat (zam. £., gm.
£obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci (1,14 promila) tym samym naruszy³ zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez
S¹d Rejonowy w £obzie

UKRAD£ £ÓD

(£OBEZ) W okresie 15/
16.05.2005 r. w godz. 23:55 - 5:30 w
£obzie przy ul. Mickiewicza, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y ³odzi
z laminatu koloru zielonego, pozostawionej na baga¿niku dachowym
samochodu
osobowego
Opel
Ascona Straty w kwocie 800 z³ na
szkodê Janusza M. (zam. £., pow.
³obeski).

ROZ£O¯Y£ MATERACE

(£OBEZ) W okresie pomiêdzy
godz. 18.00 dnia 16.05.2005 r. a godz.
06.45 dnia 17.05.2005 r. w £obzie przy
ul. Przyrzecznej , nieznany sprawca
po uprzednim wyjêciu szyby w
oknie sali gimnastycznej wszed³ do
jej wnêtrza, gdzie roz³o¿y³ na pod³odze trzy du¿e i cztery ma³e materace,
niczego nie uszkadzaj¹c czym dzia³a³ na szkodê Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie.

Z£OMIARZ

(KLÊPNICA) W dniu 17.05.2005
r. pomiêdzy godz. 2.30 a 3.00 w Klêpnicy, n/n sprawcy dokonali wyciêcia
2 przêse³ napowietrznej linii energetycznej tj. 400 metrów bie¿¹cych linki
energetycznej AL. 50 wykonanej z
aluminium, o ³¹cznej wadze 60 kg i
wartoci 400 z³, na szkodê ENEA sp.
z o.o. Rejon Energetyczny Gryfice.

UKRAD£ KOMÓRÊ

(DOBRA) W dniu 17.05.2005 r. o
godz. 11.15 w Dobrej na ul. Armii
Krajowej, Adrian P.(zam. W., gm.
Dobra) i Sebastian D. (zam. K., gm.
Dobra) w komisie AGD - RTV dokonali kradzie¿y telefonu komórkowego marki Nokia 3310 o wartoci 180
z³, czym dzia³ali na szkodê Bogdana
M (zam. Dobra).

NA DWÓCH GAZACH

(WÊGORZYNO) W dniu
17.05.2005 r. o godz. 11.15 w Wêgorzynie na ul. 3-go Maja, kieruj¹cy
samochodem marki Toyota Corolla
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(2,38 promila)
Edward S (zam. R., gm. Wêgorzyno) wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na kieruj¹cej samochodem marki
VW Passat, Joannie S. (zam. R., gm.
Radowo Ma³e) w wyniku czego zosta³y uszkodzone oba. pojazdy.

P£¥N¥CA STODO£A

(KARWICE)
W
dniu
18.05.2005r. oko³o godz. 23.15. w
Karwicach gm. Radowo Ma³e, zniszczeniu w wyniku po¿aru, który zaistnia³ z nieustalonej przyczyny,
uleg³a stodo³a z zawartoci¹ drewna
opa³owego, wartoci nieustalonej,
na szkodê Doroty S. lat 44 ( zam. K.
pow. ³obeski ), Czes³awa K. lat 52 (
zam. K. pow. ³obeski ), W³adys³awa
G. lat 47 ( zam. K. pow. ³obeski ),
Kazimierza R. lat 46 ( zam. £., pow.
³obeski). Zaistnia³y po¿ar nie zagra¿a³ ¿yciu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu znacznej wartoci.

FORDEM W SARNE

(£OBEZ  ZAJEZIERZE) W
dniu 19.05.2005 r. o godz. 23.25 na
drodze publicznej £obez - Zajezierze
kieruj¹ca samochodem marki Ford
GALAXY, Ewa D. lat 42 (zam. Gryfice) uderzy³a w sarnê, która nagle
wbieg³a pod nadje¿d¿aj¹cy samochód. Uszkodzeniu uleg³ przedmiotowy pojazd.

ROZMONTOWA£
I UKRAD£ POMPE

(REKOWO) W okresie od sierpnia 2004r. do 19. 05. 2005r. godz. 9.
30 n/n sprawca z nie zamkniêtego
gara¿u gospodarstwa rolnego w
Rekowie gm. Radowo Ma³e pow.
³obeski),po uprzednim zdemontowaniu od opryskiwacza Holder ,zabra³ w celu przyw³aszczenia pompê
ss¹co - t³ocz¹c¹, rozdzielacz sekcyjny, filtr wodny, wa³ek przekanika
mocy . Ogólnej wartoci 3.650 z³otych na szkodê Gra¿yny H. (zam. C.,
pow. ³obeski).

MOTOREM W DRZEWO

(K¥KOLEWICE) W dniu
20.05.2005 r. oko³o godz. 18:20 w
K¹kolewicach, Dariusz R. lat 48

Str. 19
(zam. K., gm. Wêgorzyno) kieruj¹c
motocyklem Honda z nieznanych
przyczyn zjecha³ na prawe pobocze
i uderzy³ w s³up energetyczny, w
wyniku czego dozna³ podwójnego,
otwartego z³amania lewej nogi. Z
miejsca zdarzenia odwieziony do
szpitala.

Z£OMIARZ

(SULICE - WIEWIECKO) W
dniu 20.05.2005 r. oko³o godz. 22:30
na odcinku Sulice - Wiewiecko, nieznany sprawcy po uprzednim wyciêciu z napowietrznej linii telekomunikacyjnej PKP, usi³owali dokonaæ kradzie¿y 3200 m drutu krzemowo br¹zowego o wadze 185 kg. Zamierzonego celu nie osi¹gnêli z uwagi na sp³oszenie przez podejmuj¹cych interwencjê f-szy Policji i SOK.
Straty w kwocie 3330 z³ na szkodê
Zak³adu Telekomunikacji PKP w
Szczecinie.

PIJAK NA ROWERZE

(£OBEZ) W dniu 22.05.2005 r.
oko³o godz. 20.00 w £obzie na ul.
Kolejowej, Krzysztof K. (zarn. £.,
gm. £obez ) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(2,20%0) tym samym naruszy³ zakaz
prowadzenia pojazdów wydany na
okres 48 miesiêcy przez S¹d Rejonowy w £obzie, który siê uprawomocni³ w dniu 11.12.2003 r..

P£¥N¥CA WIATA

(WÊGORZYNO - WIEWIECKO) W dniu 22.05. 20?5r. oko³o
godz. 4.45 przy drodze Wêgorzyno
- Wiewiecko z nieustalonej przyczyny ca³kowitemu spaleniu uleg³a drewniana wiata dla podró¿nych mieszcz¹ca siê na parkingu
lenym przy drodze Nowe Wêgorzynko - Wiewiecko . Ogólnej wartoci powy¿ej II 250 z³otych na
szkodê Nadlenictwa w £obzie.
Nie stwierdzono zagro¿enia dla
mienia znacznych rozmiarów.

OKRAD£ SAMOCHÓD

(£OBEZ)W okresie pomiêdzy
dniem 16 a 18.05.2005 r. w £obzie,
na parkingu przy ul. Kraszewskiego nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y po uprzednim zdemontowaniu z samochodu marki Volkswagen Golf dwóch przednich halogenów, dwóch bia³ych kierunkowskazów oraz 5 listew bocznych, o
³¹cznej wartoci 1000 z³otych,
czym dzia³a³ na szkodê Janusza R
(zam. Prusinowo).

GROBY

(£OBEZ) W dniu 20.05.2005 r.
ok. godz. 20.00 w £obzie w Barze na
ul. Kolejowej, Joanna W (zam. £obez) wypowiada³a s³owne groby
pozbawienia ¿ycia wobec Magdaleny M (zam. £obez) .
(GRABOWO)
W
dniu
20.05.2005 r. godz. 22.00 w Grabowie
, Marcin G (zam. Grabowo) wypowiada³ s³owne groby pozbawienia
¿ycia wobec swojej matki Katarzyny G (zam. Grabowo).

ROZMAITOCI
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NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 6 czerwca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 19 brzmia³o:
Europa po Ja³cie.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Zofia Chojnacka (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Jerzy Wilczarski (Radowo
Ma³e), Zofia Klimek (£obez), Cecylia Dzwonnik (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Jerzy Wilczarski z Radowa Ma³ego. Gratulujemy.
CMYK

Masz problem
zadzwoñ do redakcji
39 73-730; 0504 042 532
wppp1@wp.pl

