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Kaski zagro¿one

(£OBEZ) Jedna z niewielu
firm powsta³ych w
ostatnich latach w
£obzie, popularnie
zwana kaskami
prze¿ywa k³opoty.
Pracuj¹ce tutaj 143
osoby s¹ zagro¿one
zwolnieniami.
str. 16
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Policja prosi
wiadka o pomoc

BEZSENSOWNA
MIERÆ
(£OBEZ - WÊGORZYNO) W
dniu 28.05.2005 r. oko³o godz.
15:50 na drodze £obez  Wêgorzyno, dosz³o do tragicznego wypadku, w którym mieræ ponios³a 29letnia mieszkanka £obza Anna K.
Jak wynika z zebranych przez
policjê materia³ów, Anna K.
chcia³a w tym dniu jechaæ do
Przytonia. Poprosi³a Zbigniewa
K., by j¹ zawióz³. Ten kieruj¹c
Mazd¹ 626 w pewnym momencie
wyprzedzi³ na trasie Fiata 126 p.
Prawdopodobnie skrêcaj¹c na
prawy pas jezdni zrobi³ to zbyt
gwa³townie i straci³ panowanie
nad kierownic¹. Auto zjecha³o do
rowu i uderzy³o czo³owo w drzewo. Kieruj¹cy dozna³ urazu nóg,
st³uczenia klatki piersiowej, krêgos³upa i czaszki. Siedz¹ca z ty³u
Anna K. dozna³a najciê¿szych obra¿eñ i pomimo d³ugiej reanimacji
zmar³a na miejscu zdarzenia. Drugi
pasa¿er Jaros³aw B. lat 35 (zam.
£obez) przetransportowany zosta³
mig³owcem do szpitala w Szczecinie, a trzeci - Ireneusz O. lat 35 (zam.
Przytoñ) do szpitala w Drawsku
Pom. Kierowca by³ najprawdopodobniej pod wp³ywem alkoholu.
Pobrano mu krew do badania i
wkrótce bêd¹ znane wyniki.
Policja prosi kobietê, lat oko³o
40., która jecha³a Fiatem 126p, koloru br¹zowego, a która by³a bezporednim wiadkiem zdarzenia o
pomoc w ustaleniu okolicznoci
zdarzenia. Tel. 997.
KAR
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Jak oszo³omy francuskie
spotka³y siê z ³obeskimi

Kazimierz Rynkiewicz
Nie sposób nie odnotowaæ w Tygodniku odrzucenia przez Francuzów w referendum traktatu konstytucyjnego, który stawia pod znakiem zapytania dalsze losy projektu
zwanego Uni¹ Europejsk¹, wymylonego za biurkiem przez kilku polityków, którzy chcieliby zabezpieczyæ swoje posady, z wybieralnych
i kadencyjnych na do¿ywotnie. Niestety, dla tych, którzy nie rozumiej¹
zasad demokracji, to powa¿na strata.
Ludzie tylko wyrazili swoj¹ wolê,
chc¹c mieæ wp³yw na to co siê dzieje,

nie chc¹c byæ pionkami w biurokratycznej maszynie zaprojektowanej
przez technokratów. A ci ju¿ kombinuj¹, jak zakrêciæ maszyn¹, by jednak wynik wypad³ po ich myli. Podobnie jak w naszej Jutrzence.
Mo¿na zwo³aæ walne nadzwyczajne
i poddaæ siê procedurze oceny, jaka
jest istot¹ demokracji, ale mo¿na te¿
kombinowaæ i wymylaæ  jak jej siê
jednak nie poddaæ. Na przyk³ad namawiaj¹c ludzi, by wycofali swoje
podpisy pod wnioskiem o zwo³anie
nadzwyczajnego zebrania. Uczciwie
sprawê traktuj¹c w³adze spó³dzielni,
jak ju¿, to powinny zapytaæ wszystkich cz³onków, chodz¹c po mieszkaniach, jak to robi¹, czy chc¹ lub nie
takiego zebrania. Tu jednak nie chodzi o uczciwe rozpoznanie problemu
i wyra¿enie woli, ale o zachowanie
w³adzy, posad i pieniêdzy. Jednak

koñczy siê okres kolektywnej fasady; demokracja to tak¿e odpowiedzialnoæ wobec prawa i przed t¹
odpowiedzialnoci¹ nikt nie zas³oni
siê kolektywnym organem  zarz¹dem lub rad¹ nadzorcz¹. Choæby nie
wiem jak kolektywnie zapada³y decyzje, odpowiedzialnoæ coraz bardziej bêdzie ponoszona indywidualnie. Choæby wszelkie organy mówi³y, ¿e cz³owiekowi nie nale¿y siê przy
sprzeda¿y mieszkania piwnica lub
gara¿, wyrok s¹du lub trybuna³u
zmusi je do zmiany zdania. Idzie to
opornie, ale przyk³ad Francji pokazuje, ¿e ludzie mog¹ jednak decydowaæ o swojej przysz³oci. Tak jak
przyk³ad mieszkañców ulicy S³owackiego, opisany w Tygodniku.
Jasne, ¿e wszystko zaczyna siê od
oszo³omów. Ale jaki wiat by³by
bez nich? A¿ strach pomyleæ.
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List
do redakcji

Panie Rynkiewicz

Szuka pan tematu na artyku³ autorski? W ostatnim numerze z drugiej rêki nie mia³ pan tematu, a pi³karze mog¹ i powinni kopn¹æ lub jak
redaktor naczelny woli dmuchn¹æ
takiego pismaka w tr¹bê. Ja jako
wêdkarz czêsto chodzê brzegiem
Regi i widzê w wodzie coraz wiêcej
butelek i mieci. Id¹c w czwartek promenad¹ 19 maja godzina 9:15 spotka³em ludzi z kosiarkami zajêtymi strzy¿eniem trawników. O zgrozo! Butelki
i ró¿ne mieci wyrzucano do rzeki,
przeszkadza³y im w koszeniu. We
pan aparat fotograficzny i zaczaj siê,
a temat bêdzie, a kto kocha astronomiê i technikê to idzie na studia i nie
r¿nij pan filozofa za dychê.
Obserwator
P.S. £obez dosta³ pieni¹dze na
ekologiê z Unii, a promenadê sprz¹taj¹ kosztem rzeki. Mo¿e czêæ pieniêdzy w³adze miasta przeznacz¹ na
edukacjê seniorów, bo juniorzy tak
nie miec¹.

Bo¿e Cia³o  najwspanialsza uroczystoæ

Barbara Górniak
Bo¿e Cia³o, wiêto Cia³a i Krwi
Chrystusa, przepada na jedenasty
dzieñ po Zielonych wi¹tkach. Uroczystoci tego dnia, a tak¿e nastêpnych osiem dni (oktawa) przepiêkne
w swej symbolice i treci. Obchodzone s¹ uroczycie w ca³ej Polsce 
zarówno w miastach jak i na wsi, pod
kopu³¹ samego nieba, obsypane
deszczem kwiatów w najpiêkniejszej
porze roku.
wiêto ustanowione zosta³o 11
sierpnia 1264 roku przez papie¿a
Urbana IV, a zatwierdzone w 1314
roku przez papie¿a Klemensa V, który nada³ mu jednoczenie nazwê.
W wiêto Bo¿ego Cia³a odbywaj¹ siê procesje do czterech o³tarzy.
Prowadzony przez mê¿czyzn ksi¹dz,
niesie pod baldachimem monstrancjê, dzieci posypuj¹ drogê p³atkami
kwiatów, a przy ka¿dym o³tarzu odpiewywana jest wyznaczona ewangelia i odmawiane modlitwy. Procesje, ale ju¿ tylko wokó³ kocio³a,
odbywaj¹ siê tak¿e w czasie ca³ej
oktawy Bo¿ego cia³a.
Cyprian Kamil Norwid w 1842
roku tak opisa³ Bo¿e Cia³o w Krakowie:

cach pola chroni¹
zasiewy przed chorobami i szkodnikami. Na koniec
oktawy Bo¿ego
Cia³a wiêci siê
ma³e wianuszki.
Wianuszki te, wielkoci d³oni, zwi¹zane czerwon¹
wst¹¿eczk¹ (trzy
na pami¹tkê Trójcy
wiêtej) po powieceniu zabiera
siê do domu i przechowuje przez ca³y rok. Do wicia wianków u¿ywa siê wielu zió³ i traw, bo jak
mówi stare przys³owie Ka¿de ziele
mówi: wiêæ mnie. W wieconych
wianuszkach nie mo¿e zabrakn¹æ macierzanki, miêty, rozmarynu, rozchodnika, lubczyku, podbia³u, niezapominajek rumianku, stokrotek i wielu innych zió³ i traw. Dawniej mia³y wianki
znaczenie lecznicze  wierzono, ¿e
umierzaj¹ wszelkie bóle, s³u¿¹ jako lekarstwo i zapobiegaj¹ chorob¹, nie tylko ludzi, ale i byd³a. Zawieszano je nad
oknami, nad drzwiami, u wrót stodó³,
stajen i obór. Wk³adano pod fundamenty nowo budowanych domów.
Wyje¿d¿aj¹c po raz pierwszy w pole,
wk³adano wianek pod pierwsz¹ skibê, aby Bóg b³ogos³awi³ zasiew¹,
a palonymi okadzano dzie¿ê do wyrabiania ciasta.
Dobrze by by³o wróciæ do dawnych tradycji, jak równie¿ z pobo¿noci¹ obchodziæ uroczycie ca³¹
oktawê Bo¿ego Cia³a. Gdzie niebo z
ziemi¹ siê jednoczy by oddaæ czeæ

Pod baldachimem z gor¹cej mg³y i z³ota
(na wysokich dr¹¿kach nios¹ go anieli)
S³oneczna monstrancja rzêsicie migota.
Z³ocicie siê weseli.
P³atki, kwiatki, b³awatki lec¹ u dró¿ek
Dzwoni¹ wierszcze dzwonkami dwiêcznej kapeli,
Monstrancja wietlista, promienista w górze.
Z³ocicie siê weseli.
A w dole chwiej¹ siê, chwiej¹ a¿ do ziemi
K³osy zbo¿ne, pobo¿ne, kornie, niemia³o,
W chrzêcie nie s³ysz¹, jak w nich cia³o tajemne
Ronie chleb  Bo¿e Cia³o.
(T. Makowiecki, Na dzieñ Bo¿ego Cia³a).
Zatrzymali siê przed o³tarzem
ustrojonym w zielonoæ, kot³y usta³y, zewsz¹d cisza, a piêædziesi¹t chor¹gwi kocielnych i cechowych, na
podobieñstwo masztów, pochyla
siê ku ziemi i lud jak fala ni¿ej, a ca³e
miasto g³uche, bowiem ze wszystkich ulic sp³ynêli na rynek i umilkli.
Dziwne jest nad g³owami kilkunastu
tysiêcy ludzi s³yszeæ przelotne piewy jaskó³ek lub szmer topoli zieleniej¹cych w rynku. Z równ¹¿ powag¹
ca³a odby³a siê procesja, przed ka¿dym o³tarzem przyklêkniêto i powtórzono cichoæ,  po czym znów piewy, kot³y i g³one nabo¿eñstwo.
W czasie procesji i bezporednio
po niej mo¿na by³o zaobserwowaæ jak
ludzie (zw³aszcza na wsi) ob³amuj¹
ga³¹zki brzózek, którymi przyozdobiony by³ o³tarz. Jest to zwyczaj oparty na przekonaniu o sile magicznej
zdobi¹cych o³tarze kwiatów i ga³¹zek.
Ga³¹zki brzózek zatkniête za rynnê
maj¹ chroniæ dom od piorunów, gradu i nawa³nicy a wetkniête na grani-

nale¿n¹ Sercu Jezusowemu ukrytemu w Najwiêtszym Sakramencie. To
serce przebywa tu z nami po wszystkie dni, jako tron mi³osierdzia, skarbnica ³ask, ognisko wiêtego ¿aru i
ród³o naszej mocy.
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Nowa nawierzchnia ulicy wykrusza siê, ale...

Kozioryñskiego
to nie interesuje
(£OBEZ) Po³o¿ona dwa lata temu kostka brukowa na
osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich na ulicy Mieszka I wykrusza
siê. W³adze miejskiej zapytane o tê sprawê nie chcia³y
udzieliæ nam informacji na ten temat.
Sprawa kiepskiej jakoci kostki
brukowej na ulicy Mieszka I pojawi³a siê na rodowej sesji rady miejskiej. Problem wykruszaj¹cej siê
systematycznie kostki poruszy³ radny Kazimierz Chojnacki.
- Czy firma, która kostkê uk³ada³a
mo¿e j¹ naprawiæ w ramach gwarancji.  pyta³ radny.
Zdziwienie radnych wywo³a³a odpowied kierownika Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej pani Ewy
Ciechañskiej,
¿e
gwarancja w³anie
niedawno minê³a.
Firma, która by³a wykonawc¹, udzieli³a gwarancji na polbruk na... dwa
lata! Niestety, jej termin up³yn¹³ w
styczniu. Nie wiadomo wiêc kto ma
dokonaæ naprawy, a co wa¿niejsze,
sk¹d wzi¹æ na to pieni¹dze. Na razie
kostka brukowa miejscami tylko wykrusza siê z wierzchu. Ale je¿eli ju¿
po dwóch latach kostka kruszy siê,
to za nastêpne dwa bêd¹ tam dziury
i nowa ulica bêdzie nadawa³a siê do
generalnego remontu. Jakby tego
nie nazwaæ, jest to budowlany skandal. Kto po prostu wyrzuci³ pieni¹dze podatników w b³oto.
W tej sprawie udalimy siê do
urzêdu miejskiego, aby uzyskaæ na
ten temat kilka podstawowych informacji  ile kosztowa³o wybrukowanie tej ulicy, kto dokona³ odbioru
technicznego i kto zaakceptowa³ tak
krótk¹ gwarancjê na kostkê maj¹c¹
s³u¿yæ za nawierzchniê ulicy. Niestety, na ¿adne z tych pytañ nie uzyskalimy odpowiedzi. Sekretarz Ireneusz Kabat poprosi³ do swojego gabinetu pana Mariana Kozioryñskiego, odpowiedzialnego za sprawy
dróg gminnych i poprosi³ go, aby
udzieli³ nam informacji na ten temat.
Pan Kozioryñski stwierdzi³, ¿e po
pierwsze - ta sprawa go nie interesuje, po drugie - to nie on nadzorowa³
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wykonanie tych prac i po trzecie - nie
bêdzie udziela³ informacji prasie,
gdy¿ burmistrz Marek Romejko wyranie mu tego zakaza³. Po tej krótkiej
wypowiedzi wyszed³ z gabinetu sekretarza.
Burmistrz Romejko w rozmowie z nami potwierdzi³, i¿ wyda³
wszystkim kierownikom
wydzia³ów zakaz rozmów z pras¹, gdy¿ - jak to
okreli³ - piszemy pierdo³y. Na nasze pytanie
- kiedy w takim razie mo¿emy siê spodziewaæ
wyjanieñ w sprawie
kostki na ulicy Mieszka
I odpowiedzia³, ¿e sprawê tê przeka¿e urzêdnikom, a odpowied zostanie nam udzielona w
stosownym czasie. SM
Od redkacji: Urz¹d siêgn¹³ bruku  tak mo¿na sparafrazowaæ znane
norwidowskie powiedzenie o ideale,
chcia³oby siê powiedzieæ  samorz¹dowym. Urzêdnik Kozioryñski zachowuje siê w pracy jak panisko we
w³asnym folwarku. Niedawno pisalimy o tym, ¿e trzech ludzi pracuj¹cych na pracach interwencyjnych,
które on nadzoruje, wziê³o urlop i w
tym czasie r¹bali drzewo u matki
Kozioryñskiego. Zale¿noæ zbyt
widoczna, by by³a przypadkowa.
Ale zwierzchnicy Kozioryñskiego
zapewne nie wyci¹gnêli ¿adnych
wniosków. St¹d arogancja Kozioryñskiego, który mo¿e mówiæ, ¿e
sprawa zmarnowanych pieniêdzy
mieszkañców go nie interesuje. Je¿eli burmistrz Marek Romejko nie
zareaguje na tak¹ wypowied we
w³aciwy sposób, bêdzie znaczy³o
to tyle, ¿e w urzêdzie zapanowa³o
bezho³owie, a burmistrz nie panuje
nad tym, co siê w nim dzieje. Oczekujemy na konkretn¹ odpowied, jakie
burmistrz podj¹³ kroki, by zdyscyplinowaæ swojego podw³adnego,
pana Kozioryñskiego.

MIERTELNE
WYPRZEDZANIE
(WEGORZYNO  WINNIKI) W
dniu 24.05.2005 roku o godz. 8.45 na
drodze Wêgorzyno - Winniki, kieruj¹cy sam. osobowym marki Fiat Palio, £ukasz H. lat 26 (zam. Szczecin)
na ³uku drogi rozpocz¹³ wyprzedzanie dwóch poprzedzaj¹cych go pojazdów, w wyniku czego zjecha³ na
przeciwleg³y pas ruchu zderzaj¹c siê
czo³owo z sam. ciê¿arowym marki
Man z naczep¹, kierowanym przez
Tomasza R. (zam. T., gm. Pyrzyce).
Na skutek zderzenia mieræ na
miejscu poniós³ pasa¿er sam. Fiat,

Piotr H. (zam. Szczecinek), obra¿eñ
cia³a w postaci z³amania górnych i
dolnych koñczyn dozna³ kieruj¹cy
sam. Fiat £ukasz H. i zosta³ przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, natomiast dwóch pasa¿erów sam. Fiat,
Tomasz £. (zam. Szczecinek) i Jakub K. (zam. Szczecinek) z drobnymi obra¿eniami cia³a zostali przetransportowani do Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom, gdzie po
udzieleniu pomocy medycznej zostali zwolnieni do domu. KAR

Podziêkowania dla Martyny

(£OBEZ) W ostatni¹ niedzielê
burmistrz Affing  Lorenz Drexl podziêkowa³ Martynie Rzenik za opiekê, jak¹ sprawuje nad Grobem Nieznanego ¯o³nierza na cmentarzu w
£obzie. Do podziêkowañ przy³¹czy³
siê pan Tadeusz Barañski, który wrêczy³ Martynie pami¹tkowy grawerton. To w³anie pan Barañski zainteresowa³ siê spo³eczn¹ prac¹

dziewczynki. Tadeusz Barañski
wrêczy³ tak¿e medal wybity z okazji
60 rocznicy zakoñczenia II wojny
wiatowej - burmistrzowi Affing.
Pan Drexl przypomnia³, ¿e w jego
miecie jest grób Polaka - Micha³a
Kwika, wywiezionego tam podczas
wojny do pracy przymusowej. Grobem tym zajmuje siê dziewczynka
niewiele starsza od Martyny. S.M.
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PRACY PUP
p Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie zatrudni:
- nauczyciela matematyki
Tel. 3971-418

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

p Zak³ad fryzjerski Wiesia za-

trudni; - kosmetyczkê Tel. 397-33-41

p Publiczna Szko³a Podstawowa
w Be³cznie zatrudni: - wychowawcê 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 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 S.Z.O.Z Praxis w Nowogardzie zatrudni: Pielêgniarkê
Tel. 392-51-20

p Firma Diagro w Mieszewie
zatrudni: Palacza. Tel. 660-986-997

p Firma Asprod (sklep Netto,

dzia³ piekarniczo cukierniczy) w
£obzie zatrudni: Sprzedawcê
Kierownika stoiska Tel. 418480 wew.
11 Spotkanie z pracodawc¹ odbêdzie siê 14.06.05r. o godz. 11.00 w
PUP w £obzie.

p Sklep Chrobry w £obzie za-

trudni: Sprzedawcê Tel. 509-56-44-91

p PPH Panex w Kamieniu Pom.
Zatrudni: Stolarzy Tel. 608-411-545

p Orodek Wczasowy Bociano
Gniazdo w Pogorzelicy zatrudni:
Szefa kuchni Ratownika wodnego
Pracownika do prowadzenia zajêæ i
imprez rekreacyjno  sportowych
Tel. 38-63-100 lub 38-63-101

Z ¯YCIA POWIATU
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Pirat drogowy
w mundurze ?
sprawie informowalimy policjê wiele razy, gdyby kto przyszed³ z nami
porozmawiaæ to wymienilibymy
tych gagatków z nazwiska. Ale
nikt siê tym nie zainteresowa³. 
stwierdza rozgoryczony.
Jeden z bardziej radykalnych
mieszkañców nosi³ siê z zamiarem
Mieszkaj¹cy przy ul. S³owackieInny dodaje  Proszê pani, to rozk³adania desek nabijanych gwogo wyst¹pili do w³adz o zainstalowa- skandal, ¿eby sprawami piratów dro- dziami, ¿eby nauczyæ niektórych
nie na ulicy garbów, które maj¹ gowych i ³amania przepisów zajmo- porz¹dku. Na szczêcie swojego plawp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñ- wali siê ludzie. Pytam, gdzie jest nasz nu nie zrealizowa³.
stwa na tej ulicy.
Podobno
Podpisy pod pejednym z tych
tycj¹ zbiera³am zalednieodpowiewie jeden dzieñ, a
dzialnych, gropodpisa³o siê pod ni¹
nych kierowców
prawie czterdzieci
jest m³ody poliosób, prawie wszycjant. Potwierscy mieszkañcy stadzi³o to kilka
rej czêci ulicy. Podosób wymieniapisy s¹ jednak nadal
j¹c jego nazwizbierane. Petycjê od
sko i markê samieszkañców przemochodu, któkaza³am, za poredrym jedzi.
nictwem radnego
O wypowied
Henryka Musia³a
na ten temat pow³adzom miasta na
prosilimy koostatniej sesji.
mendanta policji
Zbieraj¹c podpi Roberta Rzenisy us³ysza³am wiele
ka. Obieca³, ¿e z
przykrych s³ów pod
osobami, na które
adresem naszej poliwp³ywaj¹ skargi
cji. Ludzie mówili mi,
od mieszkañców
¿e problem ten zg³aS³owackiego zoD³ugi i prosty odcinek ulicy zachêca nieodpowiedzialnych
szali wielokrotnie.
stan¹ przeprowaNiestety  bez efektu.
kierowców do brawurowej jazdy.
dzone rozmowy
 Niech pani spyta na
dyscyplinuj¹ce.
tej sesji pana komendanta, ile razy sta³ dzielnicowy, czy chocia¿ raz przePolicja poprze tak¿e pomys³
na naszej ulicy radar? A przecie¿ propo- szed³ siê po ulicy, porozmawia³ z mieszkañców dotycz¹cy zainstanowa³em, ¿eby stanêli nawet na moim ludmi, zapyta³ o nasze problemy? lownia na ulicy S³owackiego ograpodwórku i ³apali rajdowców  mówi Nigdy! Tutaj nikt chyba nie wie, kto niczników prêdkoci tak zwanych
jeden z mieszkañców.
jest tym dzielnicowym. Przecie¿ o tej garbów.
S.M.

(£OBEZ) Samochody pêdz¹ce po ulicy S³owackiego z
zawrotn¹ prêdkoci¹ nie s¹ dla jej mieszkañców ¿adn¹
nowoci¹. Sytuacja taka trwa ju¿ od kilku lat. To cud, ¿e
nie dosz³o tu do tej pory do ¿adnego powa¿nego wypadku.
Jednak ostatnio miarka siê przebra³a.
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K¹pieliska bêd¹ legalne
Po naszych artyku³ach
dotycz¹cych braku
zalegalizowanych k¹pielisk
w gminie i powiecie
burmistrz £obza przedstawi³
nam stan przygotowañ do
sezonu letniego k¹pielisk na
terenie gminy.
Z pisma, które do nas dotar³o
wynika, ¿e Urz¹d Miejski zleci badanie wody jeziora Moszczenica (ko³o
Uniemia) i jeziora tzw. Miejskiego w
celu stwierdzenia, czy spe³nia ona
wymagania stawiane k¹pieliskom.
Pla¿e w rejonach tych jezior oraz w
Klêpnicy zostan¹ oczyszczone ze
mieci, dokonany zostanie przegl¹d
i drobne naprawy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej tych miejsc
(pomosty, kosze i zasieki na mieci
itp.). Umieszczone zostan¹ tablice
informacyjne oraz przygotowane
regulaminy korzystania z pla¿y. W
porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w £obzie, Nadlenictwem i
Agencj¹ Nieruchomoci Rolnych
podobne dzia³ania przeprowadz¹ te
instytucje na terenach pla¿ nad jeziorami Karwowo, Zajezierze,
Che³m, G³êbokie (gm. Radowo
Ma³e). Stra¿ Miejska i policja obejmie wszystkie te miejsca specjalnym nadzorem i bêdzie egzekwowa³a przestrzeganie prawa miejscowego okrelonego w regulaminach. W
miarê mo¿liwoci finansowych
przy udziale Powiatowego Urzêdu
Pracy w £obzie, przeprowadzone
zostan¹ szkolenia bezrobotnych w
zakresie przygotowania ich do pracy na wyznaczonych pla¿ach, pod
katem udzielania pierwszej pomocy, monitorowania i nadzoru po-

rz¹dku na obiektach, a tak¿e ratownictwa wodnego. Ustalono, ¿e
optymalne zatrudnienie na jedno
k¹pielisko - pla¿ê to 1 i pó³ etatu.
Wszystkie te podejmowane dzia³ania maj¹ na celu poprawienie ogólnego stanu obiektów znajduj¹cych
siê w granicach naszej gminy przed
sezonem letnim, a tym samym do
zachêcenia turystów odwiedzaj¹cych nasz region do korzystania z
wypoczynku na naszym terenie.
Podobne stanowiska zajê³y inne

samorz¹dy z terenu powiatu ³obeskiego.  poinformowa³ burmistrz
Marek Romejko.
Nale¿y pochwaliæ tak szybkie
skoordynowane dzia³anie w³adz w
tym zakresie. Turyci przyje¿d¿aj¹cy do £obza praktycznie nie mieli
mo¿liwoci zakosztowania k¹pieli w
jeziorach, których zdjêcia w folderach turystycznych s³u¿y³y tylko do
ogl¹dania  ¿e s¹. Pozbawione pla¿,
jakiejkolwiek infrastruktury s³u¿¹cej
turystom s³u¿y³y tylko wêdkarzom.

A nie wszyscy nimi s¹. Nie by³o propozycji dla samych mieszkañców,
dzieci i ludzi przyje¿d¿aj¹cych tutaj
w rodzinne strony, którzy pamiêtali
na przyk³ad jezioro Miejskie jako
miejsk¹ pla¿ê, gdzie by³ pomost,
przebieralnie, nieopodal kiosk z
oran¿ad¹, czysty piasek i woda. To
wszystko to odleg³e wspomnienia,
gdy¿ pla¿a jest zaniedbana, co pokazuj¹ zdjêcia. Trzeba j¹ przywróciæ
miastu. Tak jak wiele podobnych
jezior w innych gminach.
(r)

Og³oszenie

PBO-GRINBUD Sp. z o.o. w Nowogardzie
zleci wykonanie nastêpuj¹cych robót budowlanych

na budowie gimnazjum w Resku oraz innych budowach realizowanych przez PBO-GRINBUD Spó³kê z o.o. w Nowogardzie:
robót murarskich,
uk³adanie p³yt gipsowo-kartonowych,
robót elewacyjnych,
wykonanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem
Zatrudnimy równie¿ pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych przez PBO-GRINBUD Sp. z o.o. budowach w
zawodach:
murarz  tynkarz,
betoniarz  zbrojarz,
dekarz.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ osobicie lub telefonicznie
w biurze PBO-GRINBUD Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 103, telefon 57 92 630
1. Eugeniusz Niziñski

telefon 57 92 630
2. mgr in¿. Bogumi³a Bacza

telefon 57 92 637.
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Powiatowa Rada Zatrudnienia w nowym sk³adzie

Du¿o przed ni¹ pracy

(POWIAT) 16 maja, w siedzibie
starostwa odby³o siê pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zosta³a ona reaktywowana, lecz
ju¿ w innym sk³adzie i pod innym przewodnictwem. Zadania rady pozosta³y praktycznie bez zmian. Na pierwszym posiedzeniu dyrektor PUP- Jaros³aw Namaczyñski obszernie omówi³ sytuacjê bezrobocia w naszym
powiecie. Okaza³o siê liczba bezrobotnych na naszym terenie systematycznie spada, bowiem od lutego
2003 do kwietnia 2005 uby³o nam 959

bezrobotnych. Jednak ostatnie dane
dotycz¹ce likwidacji kilku zak³adów
w powiecie oraz zwolnieñ w instytucjach mog¹ spowodowaæ, ¿e rada
bêdzie mia³a czym siê zajmowaæ. A
bêdzie to robiæ w sk³adzie: przewodnicz¹cy  Wies³aw Bernacki, wicestarosta powiatu ³obeskiego, jego zastêpc¹ jest Urszula Dzie¿ak  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie
ARKA w Resku, cz³onkowie: Ryszard Sola  wiceburmistrz £obza,
Barbara Wilczek  burmistrz Dobrej,
Arkadiusz Czerwiñski  wicebur-

mistrz Reska, Stanis³aw Konarski 
burmistrz Wêgorzyna, Józef Wypijewski  wójt Radowa Ma³ego, Jaros³aw Namaczyñski  dyrektor PUP,
Jan Bia³kowski  NSZZ Solidarnoæ
Rolników Indywidualnych, Katarzyna B³aszyczyk  Stowarzyszenie
Wspó³istnienie, Piotr B³a¿ejowski
 ZNP  OPZZ, Zofia Krupa  NSZZ
Solidarnoæ, Henryka Metza  szefowa ³obeskiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych, Julian Sierpiñski  Izba Rolnicza i Jerzy Grezel  Stowarzyszenie
£obeska Alternatywa.
(r)

Festyn w Dobieszewie
(£OBEZ) Pokazy umiejêtnoci OSP z Zagórzyc, wystêp Chóru
Umiech, gry i zabawy dla dzieci, turniej siatkówki dla
m³odzie¿y oraz ognisko  to atrakcje przygotowane przez
so³tysa Dobieszewa Stanis³awa Polnego dla mieszkañców.

Pod bacznym okiem burmistrza £obza buda warzywna U
Bronka pod kasztanami, stoj¹ca
w reprezentacyjnym miejscu
£obza, ko³o Pomnika Wdziêcznoci  unios³a siê do góry zajmuj¹c czêæ parkowej, zielonej
skarpy, a estetyczny kamienny
murek run¹³, run¹³, run¹³... 
ustêpuj¹c jej miejsca. Gdyby tê
twórcz¹ energiê, si³ê wzroku i
swój cenny czas burmistrz M.
Romejko skierowa³ nie na dzia³ania typu: przenoszenie straganu,
lecz na np.: atrakcyjnoæ turystyczn¹ naszego regionu, o której pisze Z. Martyniak w artykule
Wiêcej promocji i wiary w siebie (T.£. nr 20)  wiêcej lania
wody  to gmina mog³aby samodzielnie prezentowaæ walory turystyczne na X Targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2005.
Brudna Rega, dukty lene  zwane cie¿kami rowerowymi, hala
sportowa, £obeskie Centrum
Turystyki nie zast¹pi¹ zniszczonych i zaniedbanych walorów
turystycznych regionu a smrody
winiarni (firma Prima) nie ci¹gn¹ turystów. Co tu promowaæ?!
 Chyba to, ¿e papier przyjmie
wszystko. ¯al, ¿e zniszczono
parki i lasy parkowe, ¿e zarasta
jezioro miejskie, ¿e odstrasza
swoim wygl¹dem dworzec kolejowy, ¿e nie ma szaletów miejskich i ¿e nie ma ju¿ stada ogierów.  ¯al!
Klin
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Okazj¹ do zorganizowania festynu by³ obchodzony niedawno
Dzieñ Matki oraz przypadaj¹cy
wkrótce Dzieñ Dziecka. W Dobieszewie oba te wiêta obchodzono
razem, na wspólnej imprezie, na
któr¹ przyby³o wielu zaproszonych goci. Frekwencja dopisa³a
podobnie jak pogoda, która by³a
tego dnia wyj¹tkowo piêkna. Pieni¹dze na zabawê, poczêstunek
oraz upominki dla dzieci pochodzi³y
ze
rodków
Rady So³eckiej. Pewne
fundusze
przekazali
tak¿e obaj
burmistrzowie. Wielk¹
pomoc okaza³ tak¿e pan
Bogdan Tumanowicz,
który na festyn udostêp-

ni³ swoje podwórze. Wraz z panem
Kazimierzem Koper¹ przygotowa³
drewnian¹ altan¹,
w której siedzieli
gocie. Gospodynie z Dobieszewa
przygotowa³y poczêstunek,
na
szczególn¹ za
pochwa³ê zas³u¿y³y ich wypieki.
Oprawê
muzyczn¹
zapewni³ chór Umiech z
£obza, który weso³ymi pio-

senkami i przypiewkami
umila³ wszystkim czas.
So³tys Stanis³aw Polny
obiecywa³, ¿e to nie ostatnia tego typu impreza. Dla

mieszkañców swojej wioski chce zrobiæ du¿o wiêcej. Nied³ugo zostanie
otwarta wietlica wiejska dla dzieci i
m³odzie¿y. Latem ma zostaæ uprz¹tniêty przykocielny, zabytkowy
cmentarzyk. So³tys stara siê tak¿e o

za³o¿enie w kociele owietlenia.
- Uda³o siê ju¿ wiele zrobiæ. Wie
jest uprz¹tniêta, zadbana, kolorowa.
Odremontowalimy kocieln¹
dzwonnicê, teren wokó³ zosta³
wy³o¿ony kostk¹ chodnikow¹.
Dobieszewo staje siê ³adniejsze
ka¿dego dnia. Ale nie spoczywam na
laurach. Do koñca kadencji zosta³o mi
jeszcze pó³tora roku. To du¿o, i jeszcze
du¿o chcê dla mojej wsi i jej mieszkañców zrobiæ  mówi so³tys Polny. SM
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REKLAMA

INFORMACJA

Zapraszamy
na wêdkowanie
Klub HDK zaprasza
na VIII Okrêgowe Zawody w Wêdkarstwie Sp³awikowym im.
Romana Mikszy Klubów HDK PCK. Zawody odbêd¹ siê 11 czerwca
od godz. 8.00 nad jeziorem Ginawa.
TKKF B³yskawica zaprasza
na otwarte zawody sp³awikowe o Puchar Starosty £obeskiego.
Zawody odbêd¹ siê 19 czerwca o godz. 7.00 na jeziorze w Ginawie,
w kategorii indywidualnej i dru¿ynowej (3 osoby). Zapisy oraz
wp³aty przyjmuje pan Jerzy Rakocy (tel. 602 829 772), do dnia 15
czerwca. Op³ata wynosi 10 z³ od uczestnika.
KAR

Str. 7

Str. 8
W przegl¹dzie big bandów wziê³y udzia³ 4 zespo³y.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy
Franciszek Suwa³a oraz cz³onkowie 
Tadeusz Dobijañski i Edward Waliszewski, po wys³uchaniu wykonawców postanowi³o przyznaæ: Puchar
Dyrektora £DK  DIXIELAND z Vitkow (Czechy),
Tytu³ Laureata I stopnia  The
Paj¹k Band z £obza
Tytu³ Laureata II stopnia  Sprint
Band z £obza.
Wyró¿nienie otrzyma³ zespó³
Combo z Dêbowskiego Orodka
Kultury.
Jury w tym samym sk³adzie, w
kategorii  orkiestr dêtych, za prezentacje koncertowe, przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody :
Grand Prix oraz Puchar burmistrza £obza Miejska Orkiestra Dêta
z Drnis w Chorwacji,
I miejsce i Z³otego Wilka  M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z £obeskiego Domu Kultury,
II miejsce i Srebrnego Wilka 
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Vitkow  Czechy,
III miejsce i Br¹zowego Wilka 
Orkiestra Dêta z Estonii.
Puchar przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w £obzie otrzyma³a Orkiestra Dêta z Affing  Niemcy.
W kategorii  przemarsz orkiestr:
I miejsce  M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z £obza
II miejsce  Miejska Orkiestra
Dêta z Drnis  Chorwacja
III miejsce  M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z P³ot.

PARADA

Majowe orkiestry
(£OBEZ) Od 27 do 29 maja w £obzie odbywa³y siê IX
Miêdzynarodowe Majowe Spotkania Orkiestr Dêtych i Big
Bandów. Organizatorem by³ £obeski Dom Kultury i Zamek
Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie.
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W kategorii  musztra paradna:
I miejsce i Puchar starosty ³obeskiego  M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta z P³ot, za uk³ad musztry paradnej,
II miejsce i Puchar Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego  M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z £obza, za oryginalne
pomys³y artystyczne i widowiskowoæ,
III miejsce i Puchar Unii Miast i
Gmin Dorzecza Regi  M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Vitkow, za artystyczne wykonanie muzyki marszowej.
W kategorii  koncerty na scenie:
Tytu³ Laureata I stopnia  M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z £obza i
Zak³adowa Orkiestra Dêta Elektrowni Dolna Odra,
Tytu³ Laureata II stopnia  M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z P³ot i Orkiestra Dêta OSP S³awno,
Tytu³ Laureata III stopnia  Orkiestra Dêta widwiñskiego Domu
Kultury.
Jury wyró¿ni³o tak¿e: Orkiestrê
Dêt¹ ze Stargardu Szczeciñskiego 
Puchar wicestarosty ³obeskiego
oraz M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹
OSP z Malechowa  Puchar przewodnicz¹cego rady powiatu ³obeskiego.
Ponadto jury postanowi³o przyznaæ Puchar Kuriera Szczeciñskiego
 najm³odszej orkiestrze dêtej województwa zachodniopomorskiego,
otrzyma³a go orkiestra z P³ot.
Za przeprowadzenie warsztatów
muzycznych, jury przyzna³o Puchar
prezesa PPZ Novamyl S.A., panu
Bogumi³owi Winiarskiemu.
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Owiadczenia maj¹tkowe radnych Rady Powiatu
Ewa Bo¿ena Augustiañska-Szulc

Jan Michalczyszyn

 prowadzi indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktykê lekarsk¹ w £obzie.
Nie posiada oszczêdnoci. Ma mieszkanie w³asnociowe o pow. 80 mkw. i
wartoci 80 tys. z³. W roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód w wysokoci 51.630
z³ i dochód 26.829 z³. Jako radna pobra³a diety w wysokoci 5.950 z³. W
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zarobi³a 2.155 z³. Jedzi Peugeotem
306 z 2000 r. o wartoci 22 tys. z³. Do sp³aty kredytu w wys. 56.880 z³ mia³a
na koniec grudnia ubr. nieca³e 9 tys.

 emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ w
Resku. Zgromadzi³ 31 tys. z³. Posiada mieszkanie w³asnociowe o pow. 78
mkw. o wartoci 70 tys. z³. Jako nauczyciel zatrudniony na 1/2 etatu zarobi³
w szkole 10.247 z³, pobra³ dietê radnego w wys. 6 tys. z³ oraz emeryturê 
19.449 z³. Z ubezpieczenia otrzyma³ 1339 z³. Wraz z córk¹ posiada VW Transporter.

Janina El¿bieta Bubacz

 dysponent  kasjer w banku PKO BP S.A. w £obzie. Oszczêdnoci nie
posiada. Mieszka w mieszkaniu w³asnociowym o pow. 42 mkw. o wartoci
30 tys. z³. Z tytu³u pracy w banku otrzyma³a 24.797 z³. Pobra³a dietê radnej
w wys. 13.200 z³. Auta i zobowi¹zañ powy¿ej 10 tys. nie posiada.

 pracuje jako pedagog szkolny w Gimnazjum w Wêgorzynie. Bie¿¹ce zasoby okreli³a na tysi¹c z³otych z poborów i diety. Posiada obligacje w Pionierze i Funduszu Inwestycyjnym na sumê 1219 dolarów oraz w Funduszu
PKO i PKN na kwotê 10 tys. z³. Posiada dom o pow. 219 mkw., który wyceni³a
na 150 tys. z³. W roku ubieg³ym zarobi³a 31.449 z³, jako radna pobra³a diety
w wys. 6 tys. z³. Jedzi Skod¹ Oktawi¹ z 2003 r., na który wziê³a 38 tys. kredyt
w banku PEKAO w winoujciu.

Roman Ciechañski

 pracuje jako starszy specjalista w £obeskim Centrum Turystyki.
Oszczêdnoci nie posiada. Ma dom o pow. 120 mkw. o wartoci 80 tys. z³ oraz
dzia³kê 2576 mkw. o wartoci 3500 z³. W roku ubieg³ym uzyska³ wynagrodzenie  39.048 z³, za diety radnego  5800 z³, za umowy zlecenia prawie 7 tys.
z³. Nie ma zobowi¹zañ, kredytów i po¿yczek przekraczaj¹cych 10 tys. z³.

Józef Drozdowski

 pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim.
Zaoszczêdzi³ 4,5 tys. z³. Mieszka w mieszkaniu spó³dzielczym lokatorskim.
Posiada 7 ha ziemi o wartoci 27 tys. z³, z której nie osi¹gn¹³ dochodu. Pracuj¹c w szkole zarobi³ 39.840 z³, jako wiceprzewodnicz¹cy rady pobra³ diety
w ³¹cznej wysokoci 13.090 z³. Jedzi Deawoo Lanos z 2000 r., kupionym na
raty w Invest Banku. Na koniec grudnia ubr. pozosta³o radnemu do sp³acenia
17 tys. z³.

Andrzej Gradus

 pracuje w Nalenictwie Resko jako operator maszyn i urz¹dzeñ lenych.
Oszczêdnoci nie ma. Posiada wraz z ¿on¹ mieszkanie 43 mkw. o wartoci 40
tys. z³. Roczny dochód za pracê wyniós³ 35 tys. za diety radnego otrzyma³
20.160 z³. Samochodu i kredytów o wartoci powy¿ej 10 tys. nie posiada.

Antoni Gutkowski

 emeryt. Wraz z ma³¿onk¹ zgromadzili 22 tys. z³ oszczêdnoci; mieszkaj¹
w mieszkaniu w³asnociowym o pow. 47 mkw. i wartoci oko³o 47 tys. z³. Do
30.09.04 prowadzi³ firmê Organizacja Kursów Dokszta³caj¹cych Owiata
(zarobi³ 1886 z³) oraz pracowa³ jako dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie  za co otrzyma³ pensjê w ³¹cznej wysokoci 52.576 z³. Od 1.09.04
przeszed³ na emeryturê. Do koñca grudnia otrzyma³ j¹ w wys. 11.049 z³. Jako
radny pobra³ 6 tys. diety. Za pracê w Prywatnym Liceum Ogólnokszta³c¹cym
otrzyma³ wynagrodzenie w wys. 2.165 z³. Posiada piêcioletniego VW Golfa.

Tadeusz Jówiak

 administrator Agencji Nieruchomoci Rolnych  Jednostka Gospodarcza Zasobu w £obzie. Posiada zasoby pieniê¿ne w wys. 60 tys. z³. Wraz z
ma³¿onk¹ posiada mieszkanie o pow. 80 mkw. i wartoci 70 tys. z³ oraz dzia³kê
w £obzie o pow. 8996 mkw. o wartoci 10 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia otrzyma³
80.513 z³, diety radnego pobra³ w wys. 5.950 z³. Jedzi Oplem Vectr¹ z 1993 r.

Henryk Kulik

 pracuje jako kierownik magazynów w Provimi £obez. Zgromadzi³ 22 tys.
z³ oraz 3700 euro. Posiada w³asnociowe mieszkanie spó³dzielcze o pow. 68 mkw.
i wartoci 45 tys. z³. Z tytu³u pracy otrzyma³ 61.364 z³, za umowy zlecenia  3600
i 8628 z³, za diety radnego pobra³ 12.980 z³. Jedzi Fiatem Punto z 2000 r.

Waldemar Konefa³

 jest dyrektorem szko³y podstawowej w Wêgorzynie. Oszczêdnoci nie
posiada. Ma mieszkanie w³asnociowe o pow. 68 mkw. i wartoci 60 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia uzyska³ dochód w wys. 56.690 z³, za bêd¹c radnym i
cz³onkiem Zarz¹du Powiatu pobra³ diety w wysokoci 18.480 z³. Kupi³ sobie
nowego Forda Focusa 1,6 za 56 tys. z³, na co wzi¹³ 15 tys. z³ kredytu.

El¿bieta Pilecka

Marian P³óciennik

 dyrektor Provimi w £obzie. Zgromadzi³ 30 tys. z³ oszczêdnoci. Posiada
bony skarbowe na kwotê 210 tys. z³. Ma dom o pow. 220 mkw. o wartoci 150
tys. z³ oraz ziemiê - nieca³e 1,5 ha, wartoci 2 tys. z³. Jest równie¿ w³acicielem
dzia³ki budowlanej o pow. 1602 mkw. o wartoci 40 tys. z³. Jako dyrektor w
roku ubieg³ym zarobi³ 238.301 z³, za diety radnego pobra³ 12.870 z³. Jedzi
Renaultem Megane 1,6 z 1996 r. Sp³aca kredyt mieszkaniowy w PKO BP w
wys. 18 tys. z³.

Ryszard Sarna

 emeryt. Mieszka w Dobrej. Oszczêdnoci nie posiada. Posiada mieszkanie w³asnociowe o pow. 85,9 mkw. i wartoci 80 tys. z³. Pobra³ emeryturê
w wys. 22.525 z³, otrzyma³ trzynastkê z tytu³u zatrudnienia w 2003 r. w wys.
915 z³; dietê radnego  5.950 z³. Jedzi Citroenem Xar¹ rocznik 2000. Wzi¹³ 12
tys. po¿yczki z banku PKO S.A. na piêæ lat.

Maria Sêkowska

 emerytowana nauczycielka. Mieszka w Resku. Oszczêdnoci nie posiada. Wraz z mê¿em posiada dom o pow. 120 mkw. (z 16-arow¹ dzia³k¹)
o wartoci 80 tys. z³ oraz mieszkanie o pow. 52 mkw. i wartoci 52 tys. z³.
Dzier¿awi dzia³kê o pow. 84 arów (bez dochodów z tego tytu³u). W roku
ubieg³ym otrzyma³a emeryturê w wys. 31.669 z³. Dodatkowo otrzyma³a
wynagrodzenie z umowy o dzie³o za lekcje biologii w Prywatnym Liceum
dla Doros³ych w Resku  3.612 z³. Za diety radnej otrzyma³a 5.950 z³.
Ma³¿onkowie posiadaj¹ samochód Hyunday Accent z 2000 r., na którego
kupno wziêli kredyt w wys. 36 tys. z³. Wziêli równie¿ po¿yczkê hipoteczn¹
na remont w wys. 7.170 z³.

Ryszard Sola

 leniczy Nadlenictwa £obez. Zgromadzi³ 16,5 tys. z³. Ma dom o pow.
150 mkw. o wartoci 110 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia otrzyma³ 50.882 z³. Diety
radnego pobra³ w wys. 12.980 z³. Jedzi Renaultem Thali¹ z 2003 r. Zobowi¹zañ nie ma.

Adam Szatkowski

 dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w Resku i przewodnicz¹cy
Rady Powiatu. Mieszka w mieszkaniu spó³dzielczym w³asnociowym o
pow. 63 mkw. i wartoci 150 tys. z³. Za pracê w szkole w ubr. otrzyma³
ponad 73 tys. z³. Pobra³ diety w wys. 20.160 z³. Posiada samochód KIA
z 1999 r. oraz wspó³w³asnoæ z synem  Opel Corsa, rocznik 2003. Zaci¹gn¹³ kredyt w PKO S.A. na zakup lokalu mieszkalnego; na koniec
roku 2004 pozosta³o do sp³aty - 30.361 z³; kredyt na kupno mieszkania
dla córki pozosta³o do sp³aty 75 tys. z³; kredyt samochodowy  pozosta³o prawie 30 tys. z³. W BO kredyt na modernizacjê ogrzewania 
pozosta³o 13.644 z³.

W³odzimierz Szczepaniak

 mieszka w Dobrej. Pracuje jako komisarz akcyzowy w Izbie Celnej
w Szczecinie. Oszczêdnoci nie posiada. Posiada dom o pow. 101 mkw.
i wartoci 150 tys. z³. Naby³ lokal u¿ytkowy w Dobrej o pow. 40 mkw. i
wartoci 27 tys. z³. Za pracê otrzyma³ w roku ubieg³ym 47.184 z³. Diety
radnego i cz³onka zarz¹du otrzyma³ w wys. ³¹cznej 13.090 z³. Posiada
dwuletni¹ Skodê Octavia 1,9 wartoci 35 tys. z³. Sp³aca kredyt w Volkswagen Bank Polska.
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Sesja Rady Miejskiej w £obzie
(£OBEZ) Ta sesja rady miejskiej
zapowiada³a siê wyj¹tkowo
ciekawie. Omawiany mia³ byæ
problem bezrobocia  najwiêkszej
bol¹czki naszego miasta i
regionu. Informacje na ten temat
przekazaæ mia³ burmistrz £obza
oraz dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy. Niestety, na sesji
nie dowiedzielimy siê niczego
nowego.
DWIE RADOSNE
INFORMACJE
Po otwarciu sesji i za³atwieniu
spraw regulaminowych mia³a byæ
omówiona sytuacja bezrobocia na
terenie naszej gminy. Nast¹pi³y jednak nieoczekiwane zmiany w porz¹dku obrad. O g³os poprosi³ bowiem
burmistrz Marek Romejko, który mia³
do przekazania radnym oraz wszystkim obecnym dwie radosne nowiny;
po pierwsze - £obez otrzyma³ od
Zwi¹zku Miast Polskich dwie odznaki  br¹zow¹ i srebrn¹, po drugie ³obescy samorz¹dowcy zajêli drugie
miejsce na Turnieju w Pi³ce No¿nej w
Brennej. Burmistrz medale i puchar
zaprezentowa³ zebranym, a nastêpnie przekaza³ na rêce przewodnicz¹cej rady. Sporo czasu pan burmistrz
powiêci³ opowiadaniu o sukcesie
naszych pi³karzy.
Do tego podnios³ego nastroju
dostosowa³a siê pani Barbara Andrysiak  so³tys Uniemia. Podziêkowa³a burmistrzowi za zorganizowanie so³tysom pielgrzymki do Lichenia. Wrêczy³a mu tak¿e pami¹tkowy
album. Pocz¹tek sesji by³ wiêc bardzo radosny. Gratulacje, podziêkowania i oklaski zajê³y sporo czasu.
I POWRÓT
DO RZECZYWISTOCI
Niestety, po chwili trzeba by³o
wróciæ do ponurej rzeczywistoci
panuj¹cego bezrobocia w naszym
miecie. O tym, ¿e sytuacja jest z³a
nie trzeba nikogo przekonywaæ. Jednak obecny na sesji zastêpca dyrektora PUP Piotr Æwik³a, po tak optymistycznym pocz¹tku obrad, równie¿ dostosowa³ siê do tego nastroju. Mówi³ przede wszystkim o tym,
jak dobrze uk³ada siê wspó³praca
pomiêdzy Urzêdem Miejskim a PUP
przy kolejnych edycjach robót publicznych, prac interwencyjnych i
sta¿y. Podobno w porównaniu z
poprzednimi latami kontakty pomiêdzy tymi dwoma urzêdami s¹ coraz
lepsze. By³y to niestety jedyne
optymistyczne wiadomoci, bowiem poza takimi formami zatrudniania bezrobotnych dzieje siê niewiele
wiêcej. Urzêdowi pracy udaje siê co
roku pozyskiwaæ fundusze na ró¿ne
programy i szkolenia, nie przybywa
natomiast nowych, trwa³ych miejsc
pracy. Wed³ug informacji podanych

SESJA
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Mia³o byæ o bezrobociu
przez wicedyrektora Æwik³ê - w ci¹gu
dwóch lat uby³o nam prawie tysi¹c
bezrobotnych, to jednak nie wiadomo, czy znaleli oni pracê, zostali po
prostu wyrejestrowani czy wyjechali za granicê.
Równie¿ burmistrz Marek Romejko w informacji któr¹ przedstawi³
opowiada³ o bardzo dobrych kontaktach z PUP, dziêkowa³ te¿ szefom i pracownikom tej placówki za ich ciê¿k¹
pracê. Podobne s³owa
uznania us³ysza³ burmistrz od pana Æwik³y.
Przedstawiciel stowarzyszenia £obeska
Alternatywa pan Jerzy
Grezel pyta³, czy oprócz
organizowania prac interwencyjnych urz¹d
prowadzi jakie konkretne rozmowy z inwestorami, a jeli tak, to na jakim
s¹ one etapie, bowiem
tylko sta³e miejsca pracy
mog¹ poprawiæ sytuacjê
w naszym regionie.
Burmistrz Romejko
stwierdzi³, ¿e ci¹gle
trwaj¹ poszukiwania
inwestorów. Z jego wypowiedzi wynika³o, ¿e
£obez ma jakiego pecha, wiêkszoæ bowiem z przedsiêbiorców zainteresowanych inwestycjami w naszym miecie okazuje
siê przestêpcami poszukiwanymi
nawet listami goñczymi, albo
ludmi niesolidnymi.
Radny Zbigniew Pude³ko, który
stwierdzi³, ¿e podejmowane dotychczas dzia³ania nie przynosz¹ ¿adnych efektów. Inwestorów trzeba,
wed³ug niego, zachêcaæ i ci¹gaæ do
£obza, a nie czekaæ a¿ pojawi¹ siê
tutaj sami.
Do jego wypowiedzi odniós³ siê
burmistrz Ryszard Sola. Opowiada³ o
tym, jak trudne s¹ takie rozmowy z
inwestorami i jak ciê¿ko ich pozyskaæ. Na temat bezrobocia swoje
zdanie wyrazi³ te¿ so³tys Zakrzewski. Stwierdzi³, ¿e wielu osobom po
prostu nie chce siê pracowaæ, bo
nauczyli siê biadoliæ i zamiast do
pracy wol¹ zg³osiæ siê po pieni¹dze
do opieki spo³ecznej.
Na koniec debaty o bezrobociu
stwierdzono, ¿e £obez jest miejscem
ma³o atrakcyjnym dla inwestorów 
nie ma tu bowiem odpowiednio wykszta³conych fachowców ani zbyt
atrakcyjnych terenów. Radni informacjê na temat bezrobocia przyjêli
jednog³onie.
Tak jednomylni nie byli jednak przy g³osowaniu nad informacj¹ dotycz¹c¹ pozyskiwania i wy-

korzystywania rodków z funduszy pomocowych. W tej sprawie
trzech radnych wstrzyma³o siê od
g³osu.
ZEC CZY PIEC?
Bardzo wiele emocji wzbudzi³
kolejny punkt programu informacja o stanie inwestycji gminnych.
Chodzi³o tu konkretnie o modernizacjê Zak³adu Energetyki Cieplnej.
Okaza³o siê bowiem, ¿e na przetarg

dotycz¹cy sporz¹dzenia dokumentacji wp³ynê³y dwie oferty i obie zosta³y odrzucone. Ca³¹ procedurê
trzeba wiêc rozpocz¹æ od nowa.
Radni wyrazili swoje zaniepokojenie odwlekaniem rozpoczêcia inwestycji. Pad³o pytanie czy modernizacja bêdzie przeprowadzona w tym
roku.
W tym momencie chyba
wszystkich zaskoczy³ burmistrz
Romejko, który stwierdzi³, i¿ koncepcja modernizacji przyjêta przez
radnych jest niew³aciwa. Stwierdzi³, ¿e kot³ownia na wêgiel i biomasê nie ma nic wspólnego z ekologi¹, wobec tego on chcia³by
przedstawiæ inn¹ propozycjê, któr¹ mia³ przedstawiæ radnym na
spotkaniu po sesji. Radni byli wyranie zdumieni takim rozwi¹zaniem. Podtrzymali dotychczasowy
projekt modernizacji ZEC, co burmistrz przyj¹³ z wyranym niezadowoleniem. Z powodu opónienia
ca³ego procesu mo¿e okazaæ siê, ¿e
modernizacja nie zakoñczy siê
przed sezonem grzewczym lub zostanie od³o¿ona na przysz³y rok.
Informacjê na ten temat, podobnie
jak kolejn¹, dotycz¹c¹ gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy przyjêto, przy trzech g³osach wstrzymuj¹cych siê.

RADNI PYTAJ¥
Jednog³onie za to podjêto dwie
uchwa³y dotycz¹ce zmian w Gminnym Programie Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz w bud¿ecie gminy.
Nastêpnie rozpocz¹³ siê ciekawy
jak zwykle, kolejny punkt obrad 
interpelacje, wnioski i pytania.
Rekordzist¹, jeli chodzi o pytania, by³ na tej sesji radny Henryk
Musia³  zada³ ich bowiem a¿ siedem.
Dotyczy³y miêdzy innymi przeprowadzenia spo³ecznej debaty na temat sposobu uczczenia pamiêci Jana
Paw³a II, ruchu na ulicach S³owackiego oraz Orzeszkowej, dostêpnoci opasek odblaskowych, mo¿liwoci wybudowania skejt parku.
Kazimierz Chojnacki poprosi³ o
odpowied na pimie, w sprawie wywozu nieczystoci z kilku domów przy
ulicy Hanki Sawickiej. Stwierdzi³, ¿e
mieszkañcy p³ac¹ za wywóz cieków,
a one s¹ prawdopodobnie wypuszczane do £onicy. Mówi³ te¿ o kiepskiej jakoci polbruku po³o¿onego
zaledwie dwa lata temu na skrzy¿owaniu ulic Mieszka I i Chrobrego.
Radny Zbigniew Pude³ko poprosi³ o podjêcie kroków maj¹cych na
celu uniemo¿liwienie handlu poza
obrêbem targowiska. Nie dotyczy³oby to handlu p³odami rolnymi.
Radny Bogdan Górecki chcia³ siê
dowiedzieæ, czy w ostatnim czasie
urz¹d przeprowadza³ kontrole dotycz¹ce przyznawania dodatków
mieszkaniowych.
Pada³y tak¿e pytania dotycz¹ce
ruchu na ulicy Konopnickiej i Chopina, niedostatecznej liczby miejsc
parkingowych w centrum miasta,
chodników wymagaj¹cych remontu.
Na wiêkszoæ pytañ odpowiada³a pani Ewa Ciechañska  kierownik
wydzia³u infrastruktury komunalnej. Jak zwykle, na czêæ remontów
i inwestycji po prostu nie ma rodków, sprawy dotycz¹ce reorganizacji ruch zostan¹ przekazane w³aciwym jednostkom.
G³os zabra³ tak¿e obecny na sesji
komendant Policji Robert Rzenik.
Mówi³, ¿e problem z piratami na
S³owackiego przeka¿e swoim podw³adnym. Podziêkowa³ te¿ za pieni¹dze przekazane na radiowozy.
So³tys Karwowa Bo¿ena Zarecka
zaprasza³a wszystkich do wziêcia
udzia³u w uroczystoci powiêcenia
nowej kapliczki w tej wsi oraz o t³umne przybycie na wiêto Radoci.
Przyjêto jeszcze, przy jednym
g³osie przeciwnym, informacjê o pracy burmistrza w kwietniu i po krótkiej
dyskusji przewodnicz¹ca zakoñczy³a obrady.
S.M.
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Niedojrza³oæ czy selekcja negatywna?

Prof. Jerzy Przystawa
Mi³ociwie nam panuj¹cy Aleksander Kwaniewski owiadczy³
by³, jaki rok temu, ¿e nie mo¿e nam
wprowadziæ jednomandatowych
okrêgów wyborczych w wyborach
do Sejmu, poniewa¿ spo³eczeñstwo
polskie do takiej demokracji nie dojrza³o i ¿e musimy jeszcze poczekaæ.
Pocz¹tkowo ta wypowied Prezydenta bardzo mnie rozgniewa³a, bo
jak¿e to nie dojrza³o, skoro ordynacjê tego rodzaju ma nawet Papua
Nowa Gwinea czy Republika Malawi, jeli ju¿ pomin¹æ Francjê, Kanadê czy Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej? Nie mog³em w ¿aden sposób
pogodziæ siê z myl¹, ¿e oto kraj o
tysi¹cletniej tradycji pañstwowej,
kraj, w którym jednomandatowe
okrêgi wyborcze funkcjonowa³y na
setki lat przed pojawieniem siê na
mapie wiata Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, kraj, który
monteskiuszowski podzia³ w³adz
wymyli³ i zastosowa³ na trzy wieki
przed urodzeniem siê Monteskiusza, a trzy wieki przed Napoleonem
mia³ ju¿, i stosowa³, Kodeks Napoleoñski, ¿e taki kraj musi jeszcze nie
wiadomo ile lat dojrzewaæ do stosowania prostego, czytelnego, zrozumia³ego nawet dla analfabety
systemu wyborczego, natomiast
wietnie  zdaniem Pana Prezydenta - dojrza³ do stosowania skomplikowanych metod obliczeniowych
przeliczania g³osów na mandaty, do
wszelkiego rodzaju dontów,
santlagów raz modyfikowanych,
a innym razem znowu niemodyfikowanych, ustawicznie, z wyborów
na wybory, zmienianych i poprawianych.
Dzisiaj jestem zdania, ¿e ta wypowied Pana Prezydenta by³a brutaln¹ szczeroci¹ czekisty: macie taki
system wyborczy, na jaki zas³ugujecie. Skoro inteligenci polscy, w swojej masie, nie interesuj¹ siê systemem
wyborczym, skoro uwa¿aj¹, ¿e system wyborczy jest jakim dziesiêciorzêdnym problemem piêknoduchów,
to bêd¹ mieli taki system, jaki nam siê
podoba. Dopóki nie zrozumiej¹ o co
chodzi i dopóki siê nie obudz¹. By³a
to wypowied na wzór s³ynnej wypowiedzi Jerzego Urbana, wówczas ministra w rz¹dzie Jaruzelskiego: rz¹d
siê jako sam wy¿ywi.

Na przeszkodzie zasadniczej reformie systemu wyborczego w Polsce stoi, oczywicie, niechêæ tzw.,
klasy politycznej, która bez nas jako siê sama wybierze, ale przede
wszystkim brak wiedzy i zrozumienia
wagi tego problemu przez szerokie
rzesze polskich inteligentów, w³¹czaj¹c w to jej najbardziej elitarne
krêgi akademickie. Skoro na wiecie
funkcjonuj¹ dziesi¹tki ró¿nych ordynacji wyborczych, skoro inny
system ma Szwajcaria, a inny Holandia, skoro inaczej wybieraj¹ siê Anglicy a inaczej W³osi, to znaczy, ¿e
sprawa ta jest bez znaczenia i
wszystko jedno, tak czy siak. Kiedy
W³osi dokonywali w 1993 roku rewolucji ustrojowej, odrzucaj¹c na
drodze referendum proporcjonaln¹
ordynacjê i zmieniaj¹c swój system
wyborczy, na ten temat polskie media, wszystkie, od prawa do lewa,
milcza³y jak zaklête. Pomimo tego, ¿e
we W³oszech codziennie przebywaj¹ setki polskich dziennikarzy od prasy, radia i telewizji. Kiedy w roku
1997 w podobny sposób reformowali swój system wyborczy Japoñczycy, to najmniejsza wzmianka na ten
temat nie przedosta³a siê do polskich
mediów. Pomimo tego, ¿e zbieg³o siê
to z wizyt¹ w Japonii polskiego laureata Nagrody Nobla, który w swoim
czasie obiecywa³ nam drug¹ Japoniê. W tym samy roku Chiny odebra³y Wielkiej Brytanii Hongkong.
Wprowadzi³y tam swoje wojska a
razem z nimi zmianê systemu wyborczego z JOW na ukochan¹ przez
wszystkich prawdziwych demokratów  jak Aleksander Kwaniewski
- proporcjonaln¹ ordynacjê wyborcz¹. Zupe³nie w odwrotnym kierunku poszli demokraci gorszego gatunku - Chiñczycy zamieszkuj¹cy
Taiwan: po wyborach z 14 maja tego
roku wprowadzaj¹ JOW! Na pró¿no
szukam informacji na ten temat w
g³ównych polskich pismach opiniotwórczych, o telewizji ju¿ nawet nie
warto wspominaæ.
Zasiadaj¹ przed kamerami wybitni polscy politycy ze wszystkich
partii i zgodnym chórem narzekaj¹:
ten Sejm jest najgorszy ze wszystkich. Jakoæ polskiego parlamentu
pogarsza siê z kadencji na kadencjê.
Mówi¹ dok³adnie to, co stwierdzaj¹
wszystkie badania opinii publicznej:
pos³owie RP ciesz¹ siê najgorsz¹
opini¹, ich autorytet stoi najni¿ej w
rankingu szacunku okazywanego
przez obywateli przedstawicielom
ró¿nych sektorów naszego ¿ycia
publicznego. I co? I jakie wnioski
wyci¹gaj¹ z tego zarówno sami publiczni rozmówcy, jak i ich ogl¹dacze
i s³uchacze? No, trzeba lepiej wybieraæ. Co to znaczy lepiej? Lepper

mówi: g³osujcie na mnie, jeszcze nie
by³em przy w³adzy. To samo mówi
Roman Giertych, bij¹c siê jednoczenie pobo¿nie w piersi. To samo oferuje nam odnowiony Donald Tusk,
który zapewnia o swojej nieposzlakowanej i bezkompromisowej uczciwoci, nie inaczej, z nowym wiatrem
w stare ¿agle Bracia Kaczyñscy. Nikt
z nich, ani ci z prawa, ani ci z lewa, nie
mówi, ¿e zafundowali nam na d³ugie
lata efektywny mechanizm selekcji
negatywnej, w zwi¹zku z czym pogarszanie siê sk³adu parlamentu jest
po prostu naturaln¹ tego konsekwencj¹.
Na czym polega ten mechanizm
selekcji negatywnej i czym siê on
ró¿ni od propozycji JOW?
Wybory do Sejmu, w ramach
partyjnej ordynacji, odbywaj¹ siê w
zasadzie w dwóch turach: pierwsza,
ta g³ówna i najwa¿niejsza, jest preparowaniem list partyjnych kandydatów do parlamentu. Jest to tura
zamkniêta, dostêpna jedynie dla
najwê¿szych partyjnych elit, a g³os
rozstrzygaj¹cy maj¹ w niej szefowie
partii. Jest to operacja skomplikowana, bo ordynacja wyborcza wymaga, ¿eby ka¿da partia licz¹ca na mandaty wystawi³a co najmniej 460 kandydatów, a w zasadzie zmusza je do
wystawienia ok. 1000 (2 razy 460).
Czy jest rzecz¹ mo¿liw¹, ¿eby jaki
genialny lider, niech to bêdzie nawet
sam Donald Tusk czy Jaros³aw Kaczyñski, by³ w stanie dokonaæ sensownego wyselekcjonowania 1000
ludzi jako kandydatów na pos³ów?
Czy mo¿na tego sensownie dokonaæ
przegl¹daj¹c tysi¹ce stron akt i kwestionariuszy, jakie musz¹ wype³niaæ
kandydaci do konkursu?
Oczywicie, jest to niemo¿liwe.
Nie o to zreszt¹ im chodzi. Czego i
kogo szukaj¹ bonzowie partyjni na
listach wyborczych w 42 okrêgach,
w jakich trzeba rejestrowaæ listy
partyjne?
Kryterium jest bardzo proste: na
tych listach znaleæ mo¿e siê dos³ownie ka¿dy, bez wzglêdu na kwalifikacje. Nie mog¹ siê tylko znaleæ
ludzie, których pozycja spo³eczna i
autorytet, po uzyskaniu mandatu
poselskiego, zagrozi³yby autorytarnej w³adzy wodza partii, stworzy³y mu konkurencjê i podwa¿y³y
jego autorytet. Najlepiej jak na tych
listach znajd¹ siê ludzie bezbarwni,
bez wyrazistej osobowoci, którzy
swoje wywy¿szenie zawdziêczaæ
bêd¹ liderowi partii. BMW: bierny,
mierny, ale ¿eby by³ wierny. Jakoæ
kampanii wyborczej nie ma znaczenia, nie jest te¿ wa¿ne ilu ich ostatecznie te mandaty otrzyma. Regu³y

gry s¹ takie, ¿e w tej ordynacji ¿adna
partia nie wygrywa i ¿adna sama
odpowiedzialnoci za nic ponosiæ
nie bêdzie. Licz¹ siê tylko ewentualne pozycje liderów. Poprzeczka
jest ustawiona w dó³: cina ka¿d¹
indywidualnoæ, ka¿d¹ g³owê wystaj¹c¹ ponad przeciêtnoæ. Jeli
ten mechanizm siê utrwala, jeli
dzia³a z wyborów ma wybory, to nie
mo¿e byæ inaczej: sk³ad parlamentu,
przy ka¿dym kolejnym obrocie tej
maszyny, pogarsza siê.
Okrêgi jednomandatowe oznaczaj¹ zerwanie z tym piekielnym
mechanizmem. Partia musi siê rozejrzeæ za ludmi, którzy potrafi¹
wygrywaæ, a wiêc cechuje ich silna
indywidualnoæ i jakie solidne
kwalifikacje polityczne. No i ka¿dy
partyjny lider musi obowi¹zkowo
przejæ weryfikacjê wyborcz¹ w
swoim okrêgu. Nie wród swoich
towarzyszy i pretorianów, ale weryfikacjê obywatelsk¹, w zró¿nicowanym i ró¿norodnym spo³eczeñstwie. Parê tygodni temu omawia³em wyniki wyborów parlamentarnych, jakie 5 maja odby³y siê w
Wielkiej Brytanii. W Londynie, w
okrêgu Bethnal Greek & Bow mandat zdoby³ George Galloway, który
by³ ostrym krytykiem Laburzystów i Tonyego Blaira za udzia³ w
wojnie w Iraku. Przed wyborami
wyst¹pi³ z partii, Laburzyci nie
zdobyli mandatu w tym okrêgu,
zdoby³ go laburzystowski buntownik, pojedynczy kandydat, George
Galloway. W minionym tygodniu
George Galloway wystêpowa³ jako
goæ Kongresu Stanów Zjednoczonych i nasze publikatory donios³y, ¿e tam, w sercu Ameryki,
podda³ mia¿d¿¹cej krytyce wojnê w
Iraku i politykê Busha wobec tego
kraju. Na tym tle mylê o przypadku prof. Zyty Gilowskiej, która
wyst¹pi³a w³anie z Platformy. Jest
oczywiste, ¿e p. Gilowska, ¿eby
nawet zaczê³a piewaæ jak Jan Kiepura, a m¹droci¹ przyæmi³a samego prof. Geremka, nie ma ¿adnych
szans na zdobycie kolejnego mandatu. Chyba...chyba ¿e przygarnie
j¹ jaka inna partia mandatowa,
chyba ¿e przygarnie j¹ Kaczyñski,
albo Giertych, albo Lepper? Ale
któremu z nich potrzebna jest taka
pyskata i wykszta³cona baba? Ka¿dy z nich potrzebuje jedynie pos³usznych wykonawców swoich
poleceñ: BMW.
Za degradacjê polskiego Sejmu, za obni¿anie siê poziomu klasy
politycznej, odpowiedzialny jest
zgni³y, generuj¹cy korupcjê i promuj¹cy miernoty, partyjny system
wyborczy. Czas najwy¿szy, aby siê
go pozbyæ!
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Wojewódzki Przegl¹d Autorskich Zespo³ów Teatralnych
W dniach od 20.05. do 22.05.2005
r. na Zamku w widwinie odby³ siê
Wojewódzki Przegl¹d Autorskich
Zespo³ów Teatralnych. W przegl¹dzie tym wzi¹³ udzia³ triumfator Konkursu Powiatowego zespó³ teatralny
z £DK w £obzie  Przyjaciele, którego opiekunem jest p. T. Wasilewska. Co roku otrzymuj¹ oni wyró¿nienia w kategorii szkó³ podstawowych. W ubieg³ym roku by³o to
wyró¿nienie I stopnia, a w tym roku
otrzymali NAGRODÊ wraz z dwoma
zespo³ami: Tygrysek ze Szczecina
i Przyjaciele z Binina. Laureatem Konkursu Wojewódzkiego zosta³ Zespó³
Teatralny ze Stargardu
Szczeciñskiego  klasa IV
Teatralno  Dziennikarska
ze Szko³y Podstawowej Nr 2.
Oprócz wy¿ej wymienionych zwyciêzców by³y te¿
wyró¿nienia. Tak wiêc Zespó³ Teatralny z £DK w
£obzie odniós³ najwiêkszy
w swej historii sukces plasuj¹c siê zaraz za laureatem, ale wy¿ej ni¿ wyró¿nienia. W tym roku wystawi³ on sztukê w opracowaniu i re¿yserii p. T. Wasilewskiej pt. Jak
koza Teresa chcia³a wyjæ za m¹¿ za
wilka. Autork¹ scenografii jest
pani Danuta Banacka  przyjaciel
tego zespo³u od kilku lat. Aktorzy

Nasz Teatrzyk

Przyjaciele wykazali ogromny kunszt
aktorski, graj¹c z ca³kowitym oddaniem i
temperamentem
wzbudzaj¹c aplauz widowni, profesjonalnego jury konkursowego oraz
jury m³odezie¿owego. Jury m³odzie¿owe przyzna³o w³asn¹ ocenê wystêpuj¹cym zespo³om teatralnym.
Ono w³anie bra³o pod uwagê nasz
³obeski zespó³ i zespó³ ze Stargardu
jako laureatów i po d³ugim sporze

przyzna³o tytu³ laureata zespo³owi
stargardzkiemu, a nam g³ówne wyró¿nienie. Cz³onkowie zespo³u
Przyjaciele z £DK w £obzie zas³uguj¹ na najwy¿sze pochwa³y i wyró¿nienia, bo s¹ to uczniowie naszych
szkó³ ³obeskich (SP 2 i Gimnazjum w
£obzie, w tym jeden ch³opiec to
przedszkolak), którzy oprócz nauki
potrafi¹ z zapa³em oddaæ siê nadobowi¹zkowym zajêciom nie licz¹c na
dobre stopnie czy oceny wzorowe,
ani na nagrody rzeczowe. Oni w³anie

wspaniale zaprezentowali nasz powiat na szczeblu wojewódzkim amatorskiego ruchu artystycznego.
S¹ to: Rafa³ Postlep z ZSG, Karolina Rudzka, Ola Rudzka, Paulina
Banacka, Katarzyna Wójtowicz,
Kuba Winiewski, Jola Bibik, Karin Schonn, Martyna Szymañska,
Patryk Gêbicki, Marcel Dy³a, Ola
Kalwinek (wszyscy SP 2), i najm³odszy aktor z Przedszkola Nr 1 
Marcin Zawilak, który otrzyma³
najwiêcej braw.
(r)
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UWAGA STUDENCI
Z POWIATU £OBESKIEGO
Starostwo Powiatowe w £obzie informuje, ¿e do dnia 15
czerwca 2005r. mo¿na sk³adaæ wnioski z za³¹cznikami o
stypendium finansowane z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.
Przyjmowane bêd¹ tylko pe³ne
komplety dokumentów! Warunkiem
ubiegania siê przez studenta o przyznanie stypendium jest z³o¿enie w
Starostwie Powiatowym w £obzie:
1. Wniosku o przyznanie stypendium
2 Owiadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta (dochód na osobê nie przekraczaj¹cy
504 z³ netto lub 583,00 z³ netto, gdy
cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoci)
3. Dokumenty potwierdzaj¹ce dochód netto osi¹gniêty w roku 2004
(dochód opodatkowany powinien
byæ potwierdzony wy³¹cznie zawiadczeniem z urzêdu skarbowego).
4. Kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenia miejsca zameldowania na terenie powiatu ³obeskiego (potwierdzonej za zgodnoæ z orygina³em przez pracownika
Starostwa Powiatowego w £obzie)
lub zawiadczenia o zameldowaniu z

biura meldunkowego w przypadku
osób nie posiadaj¹cych dowodu
osobistego.
5. Deklaracjê o zamiarze podjêcia nauki na pierwszym roku studiów lub zawiadczenie z uczelni o
kontynuowaniu studiów w roku
akademickim 2005/2006, zawieraj¹ce informacjê o tym, czy student powtarza lub nie powtarza roku lub
semestru akademickiego oraz o fakcie pobierania lub nie pobierania
stypendium socjalnego w bie¿¹cym roku akademickim (zawiadczenie z uczelni powiadczaj¹ce
fakt przyjêcia na I rok studiów mo¿na dostarczyæ do koñca sierpnia
2005r.)
Wnioski i dokumenty (pe³ny
komplet) nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie w
starostwie powiatowym w ³obzie
(pokój nr 25 lub 30) do dnia 15 czerwca 2005r.; telefony kontaktowe: 397
60 95, 397 60 97. Z³o¿enie wniosku nie
jest równoznaczne z przyznaniem
stypendium.

MO¯NA SK£ADAÆ
WNIOSKI O STYPENDIA
Uwaga uczniowie LO i LP w £obzie i Resku oraz uczniowie
III klas gimnazjum w Dobrej, £obzie, Radowie Ma³ym,
Resku, Wêgorzynie chc¹cy od 1.09.2005r. uczêszczaæ do
LO i LP w £obzie i Resku
Starostwo Powiatowe w £obzie
informuje, ¿e do dnia 15 czerwca
2005 r. mo¿na sk³adaæ wnioski z za³¹cznikami o stypendium finansowane z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.
Stypendium przeznaczone jest
dla uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Liceum Profilowanego w
£obzie i Resku. Przyjmowane bêd¹
tylko pe³ne komplety dokumentów!
Warunkiem ubiegania siê o przyznanie stypendium jest z³o¿enie pe³nej
dokumentacji:
1. Wniosku o przyznanie stypendium
2. Owiadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia (dochód
na osobê nie przekraczaj¹cy 504 z³
netto lub 583,00 z³ netto, gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoci)
3. Dokumenty potwierdzaj¹ce

dochód netto osi¹gniêty w roku
2004 (dochód opodatkowany powinien byæ potwierdzony wy³¹cznie
zawiadczeniem z urzêdu skarbowego)
4. Kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenia miejsca zameldowania (potwierdzonej za
zgodnoæ z orygina³em przez pracownika szko³y) lub zawiadczenia o
zameldowaniu z biura meldunkowego w przypadku osób nie posiadaj¹cych dowodu osobistego.
Wnioski i dokumenty nale¿y
sk³adaæ wy³¹cznie do dnia 15 czerwca 2005r:
1. Uczniowie LO i LP w £obzie i
Resku w swoich szko³ach.
2. Uczniowie gimnazjów z Dobrej, £obza, Radowa Ma³ego, Reska,
Wêgorzyna w swoich gimnazjach.
Z³o¿enie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
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OG£OSZENIA

OG£OSZENIA DROBNE

nSprzedam mieszkanie 58 mkw.
Osiedle Hanki Sawickiej, cena do
uzgodnienia, mo¿liwoæ kupna
gara¿u. Tel. 0609 649 568 - po
godz.17.
nSprzedam mieszkanie w³asnociowe 64 mkw. w Resku przy ul.
Zachodniej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 554 401.
nWynajmê mieszkanie 1 pok. na
wsi, ma³¿eñstwu bezdzietnemu.
Tel. 397 70 54.
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.

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.

n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe, parter, 4 pokoje, kuchnia,
³azienka, WC, 2 piwnice, gara¿,
balkon oraz 3 pokoje na 1 piêtrze,
kuchnia, ³azienka, WC, piwnica
gara¿, balkon. Bez czynszu 2,2 do
budynku. Tel. 384 28 73.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe pow. 57,6 mkw. - Gryfice, osiedle XXX-lecia, 4 piêtro.
Tel. 502 564 238.
nWynajmê mieszkanie w Szczecinie, w centrum tel. 384 25 70.

nSprzedam króliki miêsne nowozelandzkie i kalifornijskie w ró¿nym
wieku, od 10 - 30 z³. Tel. 696 588
221, 091 39 22 607.
nSprzedam komplet mebli kuchennych + zlewozmywak i okap - dwuletnie. Cena 800z³. Tel 39 74485.
nSprzedam kozy tel. 39 77 306.

n Sprzedam dzia³ki rekreacyjne w
Klêpnicy
nad
jeziorem
tel.
507036018.
n Odnajmê lokal na dzia³alnoæ
us³ugowo-handlow¹ w centrum
£obza skrzy¿owanie ul. Niepodleg³oci i pl. 3 Marca. Tel. 696 491 614.

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

nT³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego - t³umaczenia ró¿ne. Tel
0505 972 167, 39 75 924.

nPraca na wakacje! Nie ponosisz
¿adnych inwestycji - zarabiasz ile
chcesz - zadzwoñ 692 794 241.

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

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 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.

n Zaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.
nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

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 dzia³kê budolan¹ w
Drawsku Pom. 18 arów, tel. 502
481 544.

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 dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 2200 mkw. Stare worowo 2/3. Tel. 0692 084 851

nSprzedam lokal handlowy w centrum Trzebiatowa - cena atrakcyjna. Tel. 0504 460 093.

nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
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.
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Kaski zagro¿one
(£OBEZ) Jedna z niewielu
firm powsta³ych w ostatnich
latach w £obzie, popularnie
zwana kaskami prze¿ywa
k³opoty. Pracuj¹ce tutaj 143
osoby s¹ zagro¿one
zwolnieniami.
24 maja do Urzêdu Miejskiego w
£obzie wp³ynê³o pismo od prezesa
firmy Speed Concept pana Andrzeja
Siciarza. Informuje w nim, ¿e wymawia umowê dotycz¹c¹ dzier¿awy
budynku przy ulicy Drawskiej. Jednoczenie prosi o skrócenie okresu
wypowiedzenia z szeciu do trzech
miesiêcy. Pan Siciarz koniecznoæ
zamkniêcia zak³adu t³umaczy swoim
z³ym stanem zdrowia.

Szanowni
Pañstwo!

Niedawno
obejrza³am film wyemitowany
przez telewizjê kablow¹, na czeæ
Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie. Przesz³y mnie
ciarki na myl o tym, do czego s¹
zdolni ludzie, którzy walcz¹ o sto³ki, a raczej ich utrzymanie.
¯enuj¹ce jest to, ¿e program
ten by³ nagrywany w dwa dni po
pogrzebie prezesa spó³dzielni.
Komu tak bardzo siê spieszy³o i
dlaczego? Bo ³atwo by³o zagraæ
na emocjach, na czysto ludzkich
odruchach?
Ci którzy realizacjê tego programu zlecili uczuæ takich na pewno nie znaj¹. Dali temu dowód
przeprowadzaj¹c walne zebranie
w kilka godzin po tragicznej mierci prezesa. Z tym te¿ nie mogli siê
wstrzymaæ, choæby z szacunku
dla zmar³ego, którego mienili siê
przyjació³mi.
Ale wróæmy do tematu  jaki
cel mia³o nagranie i wyemitowanie
tego programu? Czy omieszenie
i zdyskredytowanie ludzi, którzy
omielili siê domagaæ swoich
praw? Ludzi, którzy chcieli wiedzieæ, na co s¹ wydawane ich pieni¹dze. Próbuje siê z nich w tej
chwili robiæ oszo³omów tylko
dlatego, ¿e wreszcie g³ono zapytali o to, o czym wczeniej tylko siê
szepta³o. To na nich zrzuca siê odpowiedzialnoæ za mieræ prezesa.
Padaj¹ s³owa  zaszczuli go. Pytam kto i w jaki sposób? Jeli zaszczuwaniem nazwiemy zawi¹zywanie stowarzyszeñ, dzia³aj¹cych zgodnie z prawem, jeli zaszczuwaniem jest zadawanie nie
zawsze wygodnych pytañ doty-

W firmie Speed Concept pracuj¹
obecnie 143 osoby, g³ównie kobiety,
i co jest wa¿ne, na umowê o pracê.
Pieni¹dze na zatrudnienie czêci z
nich pochodzi³y z Powiatowego Urzêdu Pracy. Przekazano
je w ramach organizowanych
w zak³adzie prac interwencyjnych, które trwaj¹ pó³ roku. Po
ich zakoñczeniu w³aciciel zak³adu zobowi¹za³ siê do zatrudnienia tych osób na kolejne pó³tora roku.
W tej chwili prawie po³owa
za³ogi przebywa na przymusowych urlopach. Do pracy przychodzi tylko jedna zmiana, dla
pozosta³ych nie ma bowiem pracy.
Zaniepokojony t¹ sytuacj¹ dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski,
próbowa³ skontaktowaæ siê z panem

Siciarzem telefonicznie. Niestety,
jest on ciê¿ko chory i wszystkie telefony odbiera ¿ona. W rozmowie telefonicznej poinformowa³a dyrekto-

ra PUP, ¿e zak³ad ma przejciowe
trudnoci z jednym z dostawców
komponentów do produkcji. W³aciciele firmy zastanawiaj¹ siê tak¿e
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nad zmian¹ profilu dzia³alnoci, co
byæ mo¿e spowoduje zwolnienie
czêci pracowników. Zapewnia³a, ¿e
na razie nie ma mowy o zamkniêciu
zak³adu. Jednak pismo, które wp³ynê³o do urzêdu mo¿e wiadczyæ o
czym przeciwnym.
Wczoraj odwiedzilimy firmê
Speed Concept. Niestety nie zostalimy wpuszczeni na teren
zak³adu. Osoba, która otworzy³a nam na chwilê drzwi powiedzia³a, ¿e obecnie w firmie nie ma
¿adnej osoby upowa¿nionej do
przekazywania jakichkolwiek
informacji.
Na razie nie pozostaje wiêc
nic innego, jak tylko czekaæ na
dalszy rozwój wypadków.
Mamy jednak nadziejê, ¿e zak³ad nie zostanie zamkniêty,
gdy¿ ponad stu nowych bezrobotnych znacznie pogorszy³oby i tak
ju¿ tragiczn¹ sytuacjê na ³obeskim
rynku pracy.
S.M

KTO ZAP£ACI£ ZA FILM O JUTRZENCE ?
cz¹cych naszych pieniêdzy, jeli zaszczuwaniem jest domaganie siê
nale¿nych nam praw  miejmy siê na
bacznoci. Ka¿de pytanie zadane
urzêdnikowi, szczególnie to niezbyt
wygodne mo¿e zostaæ potraktowane jako zaszczuwanie.
Ciekawi mnie kto zap³aci³ za nagranie tego filmiku i kto p³aci nadal
za jego emitowanie. Podejrzewam, ¿e
wiedzê na ten temat maj¹ aktorzy
wystêpuj¹cy w tym przedstawieniu.
Pan Gibowski  by³y przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, którego
¿ona dzier¿awi lokal u¿ytkowy w
budynku nale¿¹cym do SM Jutrzenka. Wyg³osi³ on w tym filmie
jedyn¹ kwestiê, z któr¹ siê zgadzam,
a mianowicie, ¿e prezes nigdy nie
podejmowa³ decyzji samodzielnie.
Odpowiedzialnoæ za zaistnia³¹ sytuacjê ponosi wiêc Zarz¹d i Rada
Nadzorcza.
Pani Smolich  obecna przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej, wystêpuj¹ca w tym filmie w roli g³ównej. Ona,
w swoich wypowiedziach szczególnie mija siê z prawd¹. Na zebraniach
grup cz³onkowskich nikt nie tupa³ i
nie gwizda³. Pod adresem prezesa
nie pada³y ani przekleñstwa, ani tym
bardziej groby. Nikt te¿ nie chcia³
wywoziæ go na taczkach. To raczej
prezes i pracownicy spó³dzielni zachowywali siê na tych zebraniach
niegrzecznie.
Pan Romejko  burmistrz £obza,
wystêpuj¹cy tak¿e w tym filmie. On
ju¿ wczeniej mianowa³ siê oskar¿ycielem publicznym. Swoje zdolnoci
zaprezentowa³ ju¿ na pogrzebie prezesa, na który przyszed³ prosto z
imienin i to w stanie wskazuj¹cym...
Jest jeszcze pan B³aszków 

obecnie cz³onek zarz¹du, w filmie nie
wystêpuj¹cy, ale tak¿e powi¹zany
sieci¹ zale¿noci ze spó³dzielni¹.
Jego ¿ona oraz córka dzier¿awi¹ od
spó³dzielni dwa lokale.
Jestem tak¿e oburzona wypowiedziami i opiniami, tak starannie dobranych i wyselekcjonowanych aktorów  amatorów. A¿ cinie siê na
usta pytanie  drodzy Pañstwo, jeli
by³o tak dobrze, to dlaczego na spotkania organizowane przez stowarzyszenie obrony spó³dzielców
przychodzi³o po kilkaset osób. Dlaczego na tych zebraniach pada³o
tyle niewygodnych czasami pytañ?
Sk¹d wziê³o siê tylu zbuntowanych i niezadowolonych? Tego
wszystkiego nie da siê chyba wyt³umaczyæ populistycznymi has³ami
organizatorów spotkañ. Nie wszystko wygl¹da³o tak jak przedstawiaj¹
to twórcy filmu.
Nikt nie ma za z³e tego, ¿e zrobiono docieplenia budynków, place
zabaw czy remonty klatek. W koñcu
robiono to z naszych pieniêdzy. Pada³y jednak pytania - dlaczego te
prace by³y tak drogie, dlaczego wykonywa³a je ci¹gle ta sama firma.
Przecie¿ przeznaczenie na remont
jednej klatki schodowej ponad 18
tys. z³otych to skandal.
Mam wra¿enie, ¿e pod tymi kolorowymi fasadami budynków jest bagno, które kto za wszelk¹ cenê stara
siê przed nami ukryæ. Przemawiaj¹ za
tym kolejne dzia³ania pracowników
spó³dzielni i rady nadzorczej.
Mieszkania na osiedlu Orzeszkowej zaczê³a nawiedzaæ pani Szadziewska z Rady Nadzorczej, przekonuj¹ca do wycofania poparcia dla
zwo³ania nadzwyczajnego walnego

zebrania. Mówi, ¿e rada nadzorcza zrobi wszystko, aby do tego
zebrania nie dosz³o. A¿ strach pytaæ  wszystko, to znaczy co?
Podobne dzia³ania podjê³a
pani Smolich. Pytam wiêc, co ci
ludzie maj¹ do ukrycia, skoro
posuwaj¹ siê do dzia³añ tak nikczemnych.
Chcia³abym jeszcze przypomnieæ, ¿e nic z tego co nam - spó³dzielcom  obiecano, nie zosta³o
zrealizowane. Nie oddano nam
pieniêdzy za ogrzewanie, nie
mo¿emy nabyæ mieszkañ z piwnicami itd.
I na koniec kilka pytañ, na
które kto musi w koñcu odpowiedzieæ, bo ³aski nie robi:
1. Czy pan Bryczkowski, pan
B³aszków i pani Smolich pobieraj¹ z racji pe³nienia swoich funkcji
jakie pieni¹dze ze spó³dzielni, a
jeli tak, to w jakiej kwocie?
2. Czy to prawda, ¿e pan Marek Romejko zalega z op³atami za
mieszkanie przy ulicy Budowlanej powa¿n¹ kwotê, której zap³aty do tej pory nikt nie dochodzi³?
3. Za czyje pieni¹dze powsta³
i jest emitowany film o spó³dzielni, a w³aciwie hymn pochwalny
na czeæ jej w³adz?
4. Kiedy otrzymamy obiecane
pieni¹dze z nadp³at za ogrzewanie i z funduszu remontowego?
¯yjemy w pañstwie demokratycznym i mamy w koñcu prawo
pytaæ o nasze pieni¹dze i ka¿dy,
kto zechce zostaæ prezesem, musi
byæ przygotowany na takie - proste przecie¿ - pytania.
Czytelniczka
(nazwisko i adres znane redakcji)
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Wci¹¿ jeszcze przy nadziei
Polonia P³oty  wiatowid £obez 3 : 0 (2 : 0).
Sk³ad wiatowida: A. Lewicki, M.
Mosi¹dz (od 33 min. M. Ka¿mierowicz), G. Urbañski, K. Obolewicz, £.
Brona, A. Samal, A. Sadowski, P.
Kulczyñski (od 33 min. A. Jendrysiak, od 80 min. K. Kacprzak), A.
Jab³oñski, W. Kazimierczak (od 33
min. A. Andrusieczko) oraz R. Koralewski, H. £añ. Kierownik F. Mê¿yñski, trener I. Skrobiñski. Od pocz¹tku spotkania inicjatywê na boisku
przejêli gospodarze i nied³ugo trzeba by³o czekaæ na efekty. Od 16 minuty po indywidualnej akcji napastnika z P³ot , polonici prowadzili 1 :

0. Gra nadal siê nie uk³ada³a i po b³êdzie w rodkowej czêci boiska w 30
minucie, Lewik po raz drugi w tym
spotkaniu wyci¹ga³ pi³kê z siatki. Po
utracie drugiej bramki trener Skrobiñski dokona³ trzech zmian i gra
zaczê³a wygl¹daæ zdecydowanie lepiej. W drugiej po³owie dogodnych
sytuacji nie wykorzystali Jab³oñski i
Andrusieczko. Fatalny w skutkach
b³¹d w polu karnym w 60 min. i polonici prowadzili ju¿ 3 : 0. Od 70 minuty nast¹pi³o 45 minut przerwy. Zawodnik gospodarzy z³ama³ rêkê i tak
d³ugo trzeba by³o czekaæ na karetkê.

Juniorzy: Polonia P³oty  wiatowid £obez 2 : 6.

Iskra Golczewo - Sarmata Dobra 1:0

W sobote 28 maja Sarmata Dobra
kolejny mecz ligowy rozegra³ na
wyjedzie z Iskr¹ Golczewo. Dru¿yna
Sarmaty wyst¹pi³a w tym meczu bez
kilku zawodników z podstawowego
sk³adu. Z ró¿nych przyczyn nie mogli zagraæ Mioduszewski, K.Sad³owski a Pacelt i D.Sad³owski doznali
kontuzji i musieli opuciæ boisko.
Braki kadrowe spowodowa³y ¿e Trener Sarmaty Tomasz Surma musia³
przeprowadziæ zmiany w ustawieniu
i np. najleprzy strzelec Sarmaty Damian Padziñski zagra³ na pozycji prawego obroñcy. Spowodowa³o to
os³abienie linii ofensywnej zespo³u z
Dobrej. Mimo tego to Sarmata wypracowa³a pierwsza sytuacje bramkowe,
ju¿ w 2 min. Krzysztof Korol popisa³
siê silnym strza³em lecz pi³ka poszybowa³a nad poprzeczka. Dziesiêæ minut póniej ten sam zawodnik przeprowadzi³ indywidualn¹ akcjê lecz
jego strza³ równie¿ by³ niecelny. W 14
minucie pierwsza grona akcja zawodników Iskry, lecz ich strza³ koñcz¹cy akcje w piêknym stylu obroni³
Smoliñski. W 20 min. dobr¹ indywidualna akcj¹ po prawej stronie boiska
popisa³ sie Padziñski lecz jego dobrego dorodkowania nie wykorzysta³
Kamiñski. W 43 min. gospodarze
przeprowadzili kolejn¹ gron¹ akcje
lecz znowu skuteczn¹ obron¹ popisa³
siê Smoliñski.
Druga po³owa rozpoczê³a siê od
mocnego uderzenia gospodarzy. w 49
min. zagran¹ z prawej strony pi³kê
wzd³ó¿ bramki Sarmaty nie uda³o siê
wybiæ ¿adnemu z obroñców goci, co

wykorzysta³ zawodnik Iskry i z ok. 5 m.
umieci³ j¹ w siatce Iskra - Sarmata 1:0.
Trzy min. póniej ³adn¹ dwujkow¹
akcaj¹ popisali sie Korol i Kieruzel lecz
strza³ tego ostatniego okaza³ siê minimalnie niecelny. W 77 min. dobrym
strza³em g³ow¹ popisa³ siê Mateusz
Miko³owski lecz jego strza³ minimalnie
min¹³ s³upek bramki Iskry. Ten sam
zawodnik w 86 min. wybi³ pi³kê napastnikowi gospodarzy który by³ w sytu-

acjisamnasamzMarkiemSmoliñskim.
Koñcówka meczu to przewaga zawodników Sarmaty, lecz nie uda³o im siê
strzeliæ wyrównanej bramki.
Juniorzy sarmaty w dalszym ci¹gu nie zaznali wiosn¹ pora¿ki wygrywaj¹c w sobotê z Iskr¹ 4:2 odnosz¹c swoje 9-te zwyciêstwo. Sukces
jest tym wiêkszy ¿e w dru¿ynie nie
gra³o kilka zawodników z podstawowego sk³adu.
(red)

Taneczna majówka Iskry
W Szczecinie 21 maja 2005 r. odby³ siê turniej tañca Ligi Tanecznej
Majówka 2005 zorganizowany
przez DK Dance Szko³a Tañca.
£obez reprezentowa³a Szko³a Tañca
Iskra. W kategorii Duety ADEPT
Chojnicka Anna i Golas Karolina zajê³y I miejsce w LA
i awans do Beniaminów. Duety ADEPT Krzeñcko Aleksandra i Jaremko Patrycja I
miejsce LA. Kategoria BENIAMIN Rodak Karolina i
Piskorz Gabryjela I miejsce
LA i Disco i awans do
CHAMPIONÓW. Kategoria BENIAMIN Kurowska
Maja i Adamów Katarzyna I
miejsce Disco awans do
CHAMPIONÓW. Pacha³ko
Karolina i Miszel Ma³gorzata I miejsce w LA i awans do
CHAMPIONÓW. Kategoria ADEPT pary Kamila
Pieñczkowska i Kacper Kobielak I miejsce LA SP. Szko³a Tañca Iskra otrzyma³a puchar dru¿ynowy. Pokazowo
wyst¹pi³ przedszkolach Gabrysia Prygiel.

WYNIKI
I TABELE
V Liga

wiatowid walczy³ do koñca, ale nie
uda³o siê strzeliæ nawet honorowej
bramki. Przegra³a równie¿ Sparta
Gryfice 1 : 2 z Pomorzaninem Nowogard. Raczej na pewno do okrêgówki
spadn¹ dwa zespo³y. Zapowiada siê
wiêc fascynuj¹cy wycig o pozostanie w lidze, miêdzy £obzem a Gryficami. Zapraszam kibiców w sobotê o
godzinie 16.00 na stadion przy ulicy
Siewnej. Trzeba pomóc naszym
ch³opcom ograæ K³osa z Pe³czyc.

K³opoty kadrowe

Sarmata: Smoliñski, Kaczor,
Jaszczuk, Padziñski, Dorsz, Kieruzel,
D.Sad³owski, K.Szkup, Pacelt, Korol, Kamiñski, oraz Miko³owski, Basiñski, Swarcewicz, Ko³a
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W turnieju uczestniczy³a szko³a
tañca Iskra w Wêgorzynie, któr¹ reprezentowali: Natalia Paraszczak, Basia Maciupa, Agata Ksi¹¿czyk,
Agnieszka Konefa³, Pawe³ Maciupka,
Kajetan Wolski, Kamil Doburzyñski.

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

56 62-31
54 52-23
53 74-38
52 56-34
45 50-46
43 45-32
43 43-34
39 35-43
38 52-48
32 46-53
31 37-53
28 43-53
28 40-53
18 40-67
18 42-70
12 24-63

Kl. Okrêgowa
KP Police II - Promieñ Mosty
2:3, Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno - Sparta Wêgorzyno 2:2,
wit Szczecin - Hutnik EKO
TRAS Szczecin 0:0, Piast Chociwel - Orkan Suchañ 1:2, Iskra
Golczewo - Sarmata Dobra 1:0,
Mewa Resko - Masovia Maszewo
2:2, Orze³ £o¿nica - Jeziorak
Szczecin 2:0, Wicher Brojce - D¹brovia Stara D¹browa 2:0
1. Hutnik EKO TRAS Szczecin 64 63-26
2. wit Szczecin
60 103-24
3. Piast Chociwel
51 54-28
4. Masovia Maszewo
44 51-36
5. Sarmata Dobra
43 46-30
6. KP Police II
39 51-51
7. Mewa Resko
37 32-44
8. Orkan Suchañ
35 33-32
9. Promieñ Mosty
31 42-54
10. Iskra Golczewo
31 50-71
11. Orze³ £o¿nica
29 32-50
12. Sparta Wêgorzyno
28 34-42
13. D¹brovia Stara D¹browa
25 39-58
14. Wicher Brojce
24 24-58
15. Jeziorak Szczecin
23 18-36
16. Orze³ Rega Merida II
20 30-62
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Mamy m³odzie¿owych
wicemistrzów województwa
w szachach
Martyna i Jêdrzej przywieli z mistrzostw województwa m³odzie¿y
w szachach srebrne medale. Wród 9 rozegranych partii przegrali
tylko ze zdobywcami pierwszych miejsc.
14 maja 2005 r. na VI Wojewódzk¹ Olimpiadê M³odzie¿y na Rok 2005 w
Szachach zjechali najlepsi szachici z naszego województwa. Ka¿dy z nich marzy³,
¿eby w 9 partiach zdobyæ jak najlepsze miejsce w swojej grupie wiekowej. Gminê
£obez, a zarazem powiat ³obeski reprezentowali zawodnicy skupieni w Uczniowskich Klubach Sportowych, Gambit przy Szko³y Podstawowej nr 1 oraz Pat-Mat
przy Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie. Szachici startuj¹c w imprezach kwalifikacyjnych zdobywaj¹ kategorie ( od V do I ). Wyjazdy na tego typu zawody
s¹ kosztowne. Dlatego ³obescy trenerzy zdecydowali siê na masowy udzia³ naszej
m³odzie¿y w lokalnych zawodach. Oprócz tego pod opiek¹ nauczycieli-trenerów
³obeska m³odzie¿ æwiczy elementy królewskiej gry. O klasie naszych uczniów
wiadcz¹ zdobyte miejsca na VI Olimpiadzie po zaciêtych partiach z posiadaczami
wysokich kategorii. Wród uczestników by³a aktualna mistrzyni wiata dziewcz¹t
do lat 14, Kamila Kulon z Klubu Hetman - Politechnika Koszaliñska, posiadaczka
I kategorii. Wyniki indywidualne i dru¿ynowe to sukcesy naszej m³odzie¿y trenowanej przez Krystynê Solê i Ma³gorzatê Zieniuk w UKS Gambit oraz Marka
Woniaka z UKS Pat-Mat. Szczególn¹ rolê odgrywa poparcie i zrozumienie ze
strony rodziców.
Sukcesy przychodz¹ po kilku latach. Aktualnie nasi najm³odsi szachici zajmuj¹
czo³owe miejsca na zawodach szczebla wojewódzkiego. Punkty zdobywane przez
szachistów odgrywaj¹ du¿¹ rolê w klasyfikacji sportowej szkó³.
Wyniki oficjalne VI Wojewódzkiej Olimpiady M³odzie¿y
na Rok 2005 w Szachach.

Dziewczyny do lat 12.
1 Kinga Zakocielna
kat. I
Hetman-Politechnika Koszaliñska
2 Katarzyna Adamowicz
kat. I
Hetman-Politechnika Koszaliñska
3 Alicja Stodolnik
kat. III
Hetman-Politechnika Koszaliñska
4 Aleksandra Gabryja³owicz kat. IV Solny Zieleniewo
5 Iza Szwaciñska
UKS Pat-Mat £obez
8 Beata Wonicka
UKS Gambit £obez
Ch³opcy do lat 12.
1 Marcel Kanarek
kat. I Hetman-Politechnika Koszaliñska
2 Jêdrzej Sola
UKS Pat-Mat £obez
3 Mateusz Sudenis
WIE¯A Bia³ogard
4 Stanis³aw Bieniecki
kat. III Hetman-Politechnika Koszaliñska
5 Szymon Szustakiewicz UKS Gambit £obez
6 Damian Ziemba
kat. IV UKS Bia³y Pion Gryfino
9 Tomasz Bia³oskórski UKS Gambit £obez
13 Patryk Pañka
UKS Pat-Mat £obez
15 Jacek Szabunia
UKS Pat-Mat £obez
23 Mateusz Urbañski
UKS Pat-Mat £obez
Dziewczyny do lat 14
1 Klaudia Kulon
kat. I
Hetman-Politechnika Koszaliñska
2 Martyna Zieniuk
UKS Gambit £obez (uczennica ³obeskiego gimnazjum)
3 Ma³gorzata Piznal
kat. V
UKS Bia³y Pion Gryfino
4 Agnieszka Nowak
kat. V
WIE¯A Bia³ogard
5 Marta Jab³oñska
kat. IV
UKS Bia³y Pion Gryfino
6 Anna Salamon
kat. V
Taktyk Szczecinek
Ch³opcy do lat 14
1 Borys Tofil
kat. I
Solny Zieleniewo
2 Marek Duszkiewicz
kat. I
Solny Zieleniewo
3 Pawe³ Rydzewski
kat. II
Hetman-Politechnika Koszaliñska
4 Patryk Górecki
kat. IV
UKS Bia³y Pion Gryfino
5 Mariusz Luty
kat. II
GENS Ko³obrzeg
6 Bronis³aw Czaplewski
kat. III
GENS Ko³obrzeg
9 Mariusz liwiñski
UKS Pat-Mat £obez
Punktacja dru¿ynowa klubów.
Punktacja dru¿ynowa powiatów.
1 Hetman-Politechnika Koszaliñska72 pkt
1 koszaliñski
72 pkt
2 UKS Bia³y Pion Gryfino
37 pkt
2 ko³obrzeski
47 pkt
3 WIE¯A Bia³ogard
31 pkt
3 gryfiñski
37 pkt
4 Solny Zieleniewo
25 pkt
4 bia³ogardzki 31 pkt
5 GENS Ko³obrzeg
22 pkt
5 ³obeski
30 pkt
6 Gambit £obez
15 pkt
6 szczecinecki 14 pkt
7 Pat-Mat £obez
15 pkt
Opiekunowie UKS Gambit przy Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie dziêkuj¹ bardzo dla sponsorów, dziêki którym m³odzie¿ pojecha³a do Szczecinka.
Pani Rozalii Bober  Sklep Jubiler, Pani Irenie Mazur  bar Borko oraz Pañstwu
Bo¿enie Karmasz i Krzysztofowi D³ugoszowi  Dom Towarowy Plus.
JZ
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To by³a bardzo udana impreza

CZAS NA PODZIÊKOWANIA
22 maja 2005 r. nad jeziorem w Ginawie odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Wêdkarskie. Oko³o sto osób
mog³o spêdziæ s³oneczny dzieñ na
rodzinnym wêdkowaniu dziêki organizatorom spotkania w osobach
Bogdana Góreckiego  radnego
Rady Miejskiej w £obzie, Teofila
Kapli  wieloletniego cz³onka ko³a
Kara i Janusza
Matulewicza z zarz¹du tego ko³a.
Jak podkrelaj¹
organizatorzy, impreza uda³a siê
przede wszystkim
dziêki sponsorom,
którym chcieliby za
porednictwem Tygodnika £obeskiego podziêkowaæ. S¹ nimi: Pan
Marian P³uciennik  Provimi Polska,
Pañstwo Sobolewscy  Rivaal, Pan
A. Szafrañski  Us³ugi Transportowe, Urz¹d Miejski w £obzie, Starostwo Powiatowe w £obzie, Pañstwo
Marsza³kowie  Sklep Wêdkarski,
Pan Bogdan Górecki, NZOZ-MEDICOR  panowie A. Wysocki i M.
Kubacki, Nadlenictwo £obez, GS 
£obez  Pan R. Dubicki, ZNMR S.A.
Pan Paszkiewicz, Zak³ad Przetwórstwa Rybnego PESCA Pan K. Stanis³awski  Marianowo, Rada Osiedla
£obez, TKKF B³yskawica, Zak³ad
Przetwórstwa Miêsnego w Lubieniu
Górnym  pañstwo Niedwieccy, Firma ubezpieczeniowa B. i T. Kajat, Firma Consult  M. Bogunia, Hurtownia Ekonomik pañstwo Winiarscy,

Zarz¹d Nieruchomoci Administrator pani H. Janiec, Centrala Nasienna
 Pan Wies³aw Waliszewski, Dom
Ksi¹¿ki  Pan J. Mechliñski, Panowie:
R. Tryjak, B. Kamiñski, J. Urbañski, P.
Grajcewicz, H. Mikulski, Firma ubezpieczeniowa Pan D. Knysz, Pan J. Kamiñski.
W imieniu wszystkich uczestników
organizatorzy
dziêkuj¹ ludziom, którzy wykonali ogrom
pracy w przygotowaniu terenu do zawodów: za przygotowanie jeziora do wêdkowania panom K. Truchlewskiemu i J. Matulewiczowi; za udostêpnienie jeziora na
zawody  Pañstwowe Gospodarstwo
Rybackie w Iñsku  Panu Micha³owi
Czerepaniakowi; za przeprowadzenie
zawodów wêdkarskich ko³u Kara;
za przygotowanie (grochówki) posi³ków  panom St. Karkuszewskiemi i E.
Waszkiewiczowi.
Ka¿dego rodzaju masowa impreza
w naszym rodowisku jest wielkim
wydarzeniem. £¹czy ludzi, daje okazjê
spêdzenia wolnego czasu ca³ym rodzinom. Pokazuje m³odym ludziom, ¿e
warto mieæ jakie pasje i realizowaæ siê
na ró¿nych p³aszczyznach. Oby takich ludzi, którzy widz¹ potrzebê wyjcia na przeciw spo³ecznoci, znajd¹
wspania³ych sponsorów, bez pomocy których niczego nie mo¿na by³oby
zrobiæ  by³o wiêcej. Gratulujemy udanej akcji i prosimy o kolejne. (red)

Rzuæ Palenie Razem z Nami
Pod tym has³em trwa
akcja promuj¹ca zdrowy
tryb ¿ycia oraz informuj¹ca o szkodliwoci palenia ju¿ od 1991 roku. 31
maja jest wiatowym
Dniem Bez Tytoniu.
Niewiele osób pal¹cych
zdaje sobie sprawê, ¿e
pal¹c tylko jedn¹ paczkê
dziennie przepala w ci¹gu roku rednio 1800
z³otych, a w ci¹gu 20 lat
samochód. Palenie jest
te¿ zró¿nicowane w ró¿nych grupach zawodowych oraz
spo³eczno  ekonomicznych. Z badañ wynika, ¿e czêciej pal¹ ludzie
biedni oraz gorzej wykszta³ceni.
Szczególnie czêsto pal¹ te¿ bezrobotni( prawie 60%).Ubytek w bud¿ecie
rodzinnym 150  200 z³otych, a rocznym 1800- 2400 przy tylko jednej osobie pal¹cej to ogromna dziura; to jest
równie¿ wa¿ny powód do pog³êbiania siê ubóstwa w biednych rodzinach. Polacy rocznie przepalaj¹ oko³o16 miliardów z³otych. Szacunkowo
te¿ pañstwo wydaje dwa razy wiêcej
na naprawianie szkód zdrowotnych

spowodowanych paleniem, ni¿ zarabia na podatku tytoniowym. Próby
podjêcia wyzwolenia siê z na³ogu podejmowane s¹ przez ró¿ne osoby;
jednym siê udaje innym nie, ale to
wcale nie znaczy , ¿e nie nale¿y podejmowaæ tych prób. Oczywicie ,¿e
nale¿y próbowaæ jeli nie ze wzglêdów finansowych to przyczyn zdrowotnych. Wybór zawsze nale¿y do
Ciebie. Jeszcze nie jest za póno, aby
rzuciæ palenie. Jeli potrzebujesz
wsparcia , zadzwoñ do Telefonicznej
Poradni Pomocy Pal¹cym 0-801 108
108 S.Podyma

POLICJA 997
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g³owê kilkakrotnie uderzy³a ni¹ o ziemie, w wyniku czego Miros³awa B. lat
41 (zam. Resko pow. ³obeski ) dozna³a
wstrz¹nienia mózgu, otaræ naskórka, zsinieñ nogi i g³owy, czym naruszy³a prawid³owe funkcjonowanie
narz¹dów cia³a powy¿ej dni siedmiu.

STARA£ SIÊ I NIC

(£OBEZ) W nocy z 22 na
23.05.2005r. w £obzie przy ul. Kociuszki, nieznany sprawca usi³owa³
dokonaæ kradzie¿y z w³amaniem do
gara¿u przez odgiêcie bocznej blaszanej ciany, jednak zamierzonego
celu nie osi¹gn¹³ z uwagi na brak wartociowych przedmiotów, czym
dzia³a³ na szkodê Ryszarda M. (zam.
£., pow. ³obeski).

POBICIE

(£OBEZ) W dniu 23.05.2005r.
oko³o godz. 14.50. w £obzie na ul.
Bema, Kazimierz P. lat 46 (zam. B., gm.
£obez) wspólnie z nieznanym mê¿czyzn¹ pobili Krzysztofa W. (zam. B.,
pow. ³obeski ).

ST£UCZONA SZYBA

(£OBEZ  WÊGORZYNO) W
dniu 23.05.2005r. oko³o godz. 9.30. na
drodze £obez-Wêgorzyno, kieruj¹cemu Peugeotem, Jackowi S. zam.
W., gm. Wêgorzyno podczas wymijania samochodu ciê¿arowego marki
Man, uderzy³ w przedni¹ szybê nieustalony przedmiot, wybijaj¹ j¹.

U BRODY
OGOLILI Z KOMÓRKI

(WÊGORZYNO) W dniu
23.05.2005r. w godz. 2.00. do 3.00. w
Wêgorzynie, przy ul. Sosnowskiego w lokalu U Brody nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu
komórkowego marki Nokia 6250,
wartoci 600 z³ na szkodê Rafa³a L.,
(zam. W., pow. ³obeski).

WANDAL OGRODOWY

(DOBRA) W okresie 18 maj,
godz. 17.00  19 maj godz. 15.00 w
Dobrej przy ul. Pi³sudskiego nieznany sprawca na dzia³ce z³oliwie z ziemi wyrwa³ 9 drzewek owocowych
oraz 6 drzewek ozdobnych i kwiatów
ogrodowych, które nastêpnie po³ama³, pozostawiaj¹c na terenie dzia³ki. Straty o wartoci 775 z³ na szkodê
Danuty S. (zam. D., pow. ³obeski ) .

UKRAD£ MATERAC

(BE£CZNA) W nocy z 23 na 24
maja w godz. 19.00/7.15 w Be³cznie,
nieustalony sprawca po uprzednim
wybiciu szyby w oknie oraz wypchniêciu okna dokona³ w³amania
do budynku sali gimnastycznej,
sk¹d dokona³ kradzie¿y jednego
materaca gimnastycznego i dwóch
pokryæ z materacy gimnastycznych
o ³¹cznej wartoci 960 z³otych na
szkodê Szko³y Podstawowej w
Be³cznie.

ZNISZCZY£ ROLETY

(£OBEZ) W nocy z 23 na 24 maja
w godz. 19.00/10.00 w £obzie przy ul.
Obr. Stalingradu nieustalony
sprawca po uprzednim wyrwaniu
dwóch klamek dokona³ zniszczenia
rolety antyw³amaniowej zabezpieczaj¹cej drzwi wejciowe do lombardu. Straty w kwocie 300 z³ na szkodê
Piotra M.(zam. £., pow. ³obeski).
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NIE ZAUWA¯Y£A CIÊZARÓWKI

(£OBEZ) 24 maja o godz. 14.20 w
£obzie na parkingu przy ul. Browarnej, kieruj¹ca Citroenem Anna B.
(zam. Nowogard) wykonuj¹c manewr cofania nie zachowa³a nale¿ytej ostro¿noci w wyniku czego uderzy³a w lewy bok prawid³owo zaparkowanego sam. ciê¿arowego Mercedes nale¿¹cego do Paw³a P. (zam.
£., pow. ³obeski). Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

OBLA£ FARB¥

(WÊGORZYNO) W okresie od
17 do 18 maja w godz. 22:00 - 7:00 w
Wêgorzynie, przy ul. Zielonej nieznany sprawca dokona³ zniszczenia
elewacji budynku mieszkalnego w
ten sposób, ¿e obla³ cianê farb¹
koloru czerwonego z trzech puszek,
wskutek czego powsta³y zacieki z
farby na bia³ej cegle, oknach i parapetach oraz na podbitce dachu. Straty w kwocie 1200 z³ na szkodê Jana P.
(zam. W., pow. ³obeski).

OKRAD£ KOLEJ

(£OBEZ LESIÊCIN) W okresie
od 25 do 26 maja do godz. 7:50, na
szlaku kolejowym £obez - Lesiêcin
w okolicy jeziora Miejskiego, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 56
sztuk ¿eliwnych ciê¿arków napinaj¹cych oraz odcinka oko³o 100 mb miedzianej linki kotwi¹cej z trakcji elektrycznej. Straty powy¿ej 250 z³ nas
szkodê Zak³adu Energetyki PKP w
Szczecinie.

UKRAD£ BILON Z RYBNEGO

(RESKO)W okresie od 25 do 26
maja w godz. 22:00 - 6:00 w Resku
przy ul Sportowej nieznany sprawca,
po uprzednim wybiciu szyby w
oknie wystawowym, wszed³ do wnêtrza sklepu rybnego, gdzie dokona³
kradzie¿y bilonu z kasy sklepowej.
Straty w kwocie 30 z³ na szkodê
Macieja K. (zam. R., pow. ³obeski).

OKRAD£ SAMOCHÓD

(DOBRA) 26 maja w godz. 0:30 9:00 Dobrej przy ul. Kociuszki nieustalony sprawca po uprzednim
wybiciu szyby w drzwiach od strony
kierowcy samochodu Volvo dokona³ kradzie¿y radioodtwarzacza CD.
Straty w kwocie 300 z³ na szkodê
Zuzanny D. (zam. D., pow. ³obeski).

ST£UCZKA

(WÊGORZYNO  GINAWA) 26
maja oko³o godz. 11:25 na drodze
Wêgorzyno - Ginawa, Yuri D. (zam.
Grodno, Bia³oru) kieruj¹c samochodem Volvo, na ³uku drogi w miejscu oznaczonym podwójn¹ lini¹ ci¹g³¹ podj¹³ manewr wyprzedzania,

wskutek czego uderzy³ w lewy bok
samochodu Opel Astra kierowanego
przez Krzysztofa N. (zam. Szczecin).
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

OKRADAJ¥ PGRy

(STAROGARD) W dniu 18 maja
w godz. 10:00 - 18:00 w Starogardzie
£ob. z obory na terenie by³ego PGR,
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y bojlera elektrycznego o pojemnoci 80 l, dwóch myjni elektrycznych
aluminiowych, rur aluminiowych, 3
dojarek elektrycznych oraz w okresie ostatnich dwóch tygodni nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y dystrybutora paliwowego i blachy aluminiowej z zadaszenia suszarni.
Straty w ³¹cznej kwocie co najmniej
9.500 z³ na szkodê ANR £obez.

PRÓBOWALI UKRAÆ
SIEÆ RYBACK¥

(TUCZA) 26 maja oko³o godz.
16:10 na jeziorze Wowin w okolicy
miejscowoci Tucza, Józef A. (zam.
T., gm. Dobra), Damian . (zam. T.,
gm. Dobra), Rados³aw G. (zam. T.,
gm. Dobra), Grzegorz G. (zam. D., gm.
Dobra), usi³owali dokonaæ kradzie¿y
sieci rybackiej o wartoci poni¿ej 250
z³ na szkodê Gospodarstwa Rybnego w Iñsku. Zostali sp³oszeni przez
osoby znajduj¹ce siê w pobli¿u.

GROZI£

(£OBEZ) W okresie 19  25 maja
w £obzie, przed budynkiem na ul.
Budowlanej Tomasz K lat 30 (zam.
£obez) kilkakrotnie wypowiada³
s³owne groby pobicia oraz zniszczenia mieszkania Dariusza B. lat 47
(zam. £obez ).

PRZYW£ASZCZY£
KINO DOMOWE

(£OBEZ) 27 maja pomiêdzy
godz. 16.00 a 20.30 Maciej D. (zam.
£obez) dokona³ przyw³aszczenia
zestawu kina domowego Philips, o
wartoci 800 z³, czym dzia³a³ na szkodê Zygmunta D. (zam. Niegrzebia).

WPROWADZANIE W B£¥D

(WÊGORZYNO) 26 maja oko³o
godz. 12.20 w Wêgorzynie nad stawem rybnym wêdkuj¹cy mê¿czyzna
podaj¹cy siê za Andrzeja S. umylnie wprowadzi³ w b³¹d co do swoich
danych personalnych, kontroluj¹cego stra¿nika Spo³ecznej Powiatowej Stra¿y Rybackiej w £obzie Janusza M.

POBI£A J¥

(RESKO) 27 maja oko³o godz.
12.00 w Resku przy ul Jednoci Narodowej Zofia K. lat 52 (zam. Resko)
uderzy³a ceg³¹ w nogê, a nastêpnie
przewróci³a na ziemie i chwytaj¹c za

NAPROMILOWANI

(KLÊPNICA - NAÆMIERZ) 28
maja oko³o godz. 20:55 na drodze
Klêpnica  Naæmierz, Andrzej S. lat
36 (zam. Naæmierz) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,05 mg/l) pomimo s¹dowego
zakazu kierowania pojazdami.
W dniu 28.05.2005 r. oko³o godz.
20:55 na ul. Obr. Stalingradu, Grzegorz C. lat 19 (zam. £obez) kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,06 mg/l).
(WÊGORZYNO) 29 maja oko³o
godz. 4:30 w Wêgorzynie na ul.
Strzeleckiej, Maurycy F. (zam. Wêgorzyno) kierowa³ samochodem
BMW 316, znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (0,98 mg/l).
(RESKO) 26 maja oko³o godz.
17:40 w Resku, na ul. W. Polskiego,
Tomasz B. lat 50 (zam. R., gm. Resko)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci. Wymieniony
odmówi³ poddania siê próbie trzewoci na urz¹dzeniu alcomat, pobrano krew na zawartoæ alkoholu.

COFA£ A¯ UDERZY£

(£OBEZ) W dniu 28.05.2005
roku w Resku na ul. Woj. Polskiego,
kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Opel Vectra, Dawid B. (zam.
Resko) wykonuj¹c manewr cofania
uderzy³ w przód stoj¹cej za nim
Skody Fabia, którym kierowa³ Zenon K. (zam. Bydgoszcz). Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

PROFANOWA£ GROBY

(WOROWO) 29 maja oko³o
godz. 13. w Worowie na cmentarzu
komunalnym, Leszek D. lat 40 (zam.
Worowo) dokona³ profanacji trzech
grobów przez zerwanie z nich tabliczek z nazwiskami zmar³ych, oraz
porozrzuca³ na tych grobach kwiaty
i znicze. Z uwagi na zaburzenia psychiczne zosta³ przewieziony do
szpitala w Gryficach.

CHCIA£ UKRAÆ PRANIE

(£OBEZ) W dniu 29.05.2005 r.
oko³o godz. 1:40 w £obzie, z balkonu mieszkania przy ul. Orzeszkowej,
Roman W. (zam. widwin) usi³owa³
dokonaæ kradzie¿y ubrañ pozostawionych na suszarce. Zamierzonego celu nie osi¹gn¹³ z uwagi na sp³oszenie go przez pokrzywdzon¹ i
wiadka zdarzenia. Straty w kwocie
powy¿ej 250,- z³ na szkodê Wandy P.
Sprawca zatrzymany.

KRADZIE¯ TABLIC

(£OBEZ) W okresie od
28.05.2005r. godz. 19.00 do
28.05.2005r. godz. 11.00 w £obzie
przy ul. G³owackiego, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y tablicy
rejestracyjnej wartoci 100 z³ od
Opla Omega, na szkodê W³odzimierza W. lat 49 ( zam. £obez).

ROZMAITOCI
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KRZY¯ÓWKA
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NR 22

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 13 czerwca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 brzmia³o:
Zimni ogrodnicy.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
W³adys³awa Ró¿añska (£obez), Zofia Klimek (£obez), Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e),
Antonina Kaczmarek (Dobra), Cecylia Dzwonnik (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodê wylosowa³a pani W³adys³awa Ró¿añska z £obza. Gratulujemy.
CMYK

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

