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Dziwny telefon

Zginêli czy ¿artowali?
(£OBEZ) W czwartek wieczorem dy¿urny Komendy
Powiatowej Policji w £obzie podniós³ s³uchawkê
telefonu i us³ysza³ wo³anie o pomoc. S¹dz¹c po
g³osie, starsza kobieta mówi³a, ¿e ko³o Wo³kowa
dosz³o do wypadku, w którym ranny jest jej m¹¿.
Po chwili zadzwoni³a, ¿e nie ko³o Wo³kowa, lecz
Dobrkowa. Dy¿urny postawi³ na nogi policjantów i
stra¿aków. Rozpoczêto poszukiwania, ale bez skutku.
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Bezrobotni
na bankiecie
(POWIAT) Z wypiekami na
twarzy, g³onym mlaskaniem
i oblizywaniem siê
przeczytalimy program,
który realizuje w³anie
Powiatowy Urz¹d Pracy dla
bezrobotnych. Nie jest to
byle jaki program, bo
miêdzynarodowy, tzn. unijny.

WYDARZENIA
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Bezrobotni na bankiecie

Kazimierz Rynkiewicz
(POWIAT) Z wypiekami na
twarzy, g³onym mlaskaniem i
oblizywaniem siê przeczytalimy
program, który realizuje w³anie
Powiatowy Urz¹d Pracy dla bezrobotnych. Nie jest to byle jaki
program, bo miêdzynarodowy,
tzn. unijny.
Jak wiadomo, bezrobocie, tak
jak dobrobyt, nie znaj¹ granic.
Okazuje siê, ¿e to nie tylko problem Polski, ale tak¿e powa¿ny
problem w krajach Unii Europejskiej, tak¿e w Niemczech. Dlatego Unia i Euroregion Pomerania
do³o¿y³y pieni¹dze, by ³obeski
PUP móg³ przeszkoliæ bezrobotnych ze Stralsundu. Jako, ¿e poziom ¿ycia bezrobotnego w

Niemczech jest na granicy naszej
redniej stopy ¿yciowej, nasi
urzêdnicy musieli siê niele nag³owiæ, by przyjazd do Polski nie by³
dla Niemców zbyt dotkliw¹ kar¹.
A by³by ni¹, gdyby zechciano ich
zintegrowaæ z polsk¹ wersj¹ bezrobocia (np. ¿ó³te kamizelki i miot³y).
Jak wynika³o z za³o¿eñ, szkolenie ma podnieæ kwalifikacje
zawodowe z zakresu znajomoci
jêzyka niemieckiego i projektowania stron internetowych, a tak¿e interesuj¹co spêdziæ czas w
grupie m³odzie¿y z Polski i z Niemiec. Trwa od 5 do 19 czerwca,
czyli 14 dni. Program jak program. Chyba ma³o kto uwa¿a, ¿e
mo¿na przez te kilka dni nauczyæ
siê niemieckiego lub projektowania stron internetowych, ale jak
kto siê przy³o¿y...?
Jednak po przejrzeniu programu trzeba przyznaæ, ¿e na przy³o¿enie siê do nauki taki bezrobotny
nie bêdzie mia³ czasu. Ten czas
bêd¹ mu aktywizowaæ do tego
stopnia, ¿e zabraknie go na naukê.

Jak wynika z programu, warsztaty internetowe i jêzykowe bêd¹
trwa³y od godz. 8 do 14 zaledwie
przez 8 dni. Pozosta³e 6 dni przeznaczono na integracjê bezrobotnych z robotnymi. Integrowaæ bêd¹ urzêdnicy, którzy zamiast pracowaæ, bêd¹ gociæ,
przyjmowaæ, obwoziæ, przemawiaæ i bankietowaæ razem z bezrobotnymi. Ci robotni bêd¹ w tym
czasie pracowaæ na jednych i
drugich. A jeszcze nie daj Bo¿e,
by w tych dniach przysz³o im do
g³owy chcieæ co za³atwiæ w
urzêdach. Urzêdnicy s¹ zajêci integracj¹ i nie wolno im przeszkadzaæ lub po prostu ich nie ma, bo
w³anie pojechali z bezrobotnymi
na wycieczkê.
Z wycieczek odnotowalimy:
do stadnin, nad jezioro, do Domu
Dziecka, na fermê (?) strusi, do stada ogierów, starej cegielni, rezerwatu przyrody, na wêdkowanie, do
gospodarstw agroturystycznych,
Iñskiego Parku, orodków wypoczynkowych, na sp³yw kajakowy,
zwiedzanie zabytków itp.

Nasze szosy
Niedawno mia³em okazje jechaæ autobusem na trasie Dobra 
Chociwel  Dobrzany. Pierwszy
odcinek Dobra  Chociwel
liczy 14 kilometrów. Szosa
jest w¹ska ma nierówna
nawierzchniê. Mijaj¹ce siê
samochody nie maj¹ miejsca na zjazd z jezdni na pobocze gdy¿ przeszkadzaj¹
drzewa. Pojazdy musz¹
zmniejszaæ szybkoæ. Z
trudem siê mijaj¹, szczególnie te o zwiêkszonych
gabarytach. Jecha³em w
sobotê w godzinach po³udniowych i co chwila jecha³y samochody. Kiedy
znalaz³em siê na drugim
odcinku Chociwel  Dobrzany to by³em na innym
wiecie.
Nawierzchnia
g³adka, jakby szersza od
poprzedniej a drzewa na
poboczu nie rosn¹. Trasa
liczy 17 kilometrów, ale jecha³em krócej. Pomyla³em co za przyczyna, ¿e
szosa lokalna jedna jest tak
z³a a drugi odcinek prawie
bardzo dobry. Jeden i drugi
odcinek ³¹czy ma³e miasta
i posiada po³¹czenia z wa¿niejszymi drogami o znaczeniu
krajowym. Doszed³em do wniosku, ¿e odcinek Dobra  Choci-

wel po³o¿ony by³ na obrze¿ach
istniej¹cych niegdy Rejonów
Eksploatacji Dróg Publicznych.

Jeden nie dba³ o tê drogê a drugi
równie¿ nie zwraca³ uwagi. St¹d
powsta³y zaniedbania. S¹dzê, ¿e

ruch samochodowy bêdzie wzrasta³ nadal i nale¿a³oby czyniæ starania zmierzaj¹ce do usprawnienia pracy kierowcom. Dwa
tygodnie temu, w niedzielê
29 maja szed³em pieszo szos¹ z Karlina do Domacyna
w pobli¿u której to wsi znajduje siê najwiêksza w Polsce statua Matki Boskiej
Królowej wiata stanowi¹ca dar narodu filipiñskiego.
Szosa o znaczeniu lokalnym
pomiêdzy Karlinem a S³awoborzem tak w¹ska, ¿e
gdy us³ysza³em warkot motoru to uskakiwa³em w bok
by mnie pojazd nie zahaczy³. Wraca³em autobusem i
przy mijaniu siê jeden z pojazdów odnajdywa³ miejsce
miêdzy drzewami i czeka³
na miniêcie. Na tej trasie nie
widzia³em tego dnia samochodów wiêkszych. Niech
te moje, niefachowe, uwagi
zmobilizuj¹ s³u¿by drogowe
do poczynienia starañ by w
miarê mo¿liwoci usprawniæ szybki przejazd tak¿e
drogami lokalnymi. Na ile
znam drogi w powiecie ³obeskim, to na niektórych
trasach nale¿a³oby siê zastanowiæ
jak polepszyæ przejazd.
Zbigniew Harbuz

Ze spotkañ oficjalnych: ze starost¹, burmistrzami £obza, Reska, Wêgorzyna i Dobrej oraz
wójtem Radowa Ma³ego.
Po ciê¿kiej pracy, jak przysta³o na bezrobociu, uczestnicy posilaæ siê bêd¹ wod¹ i chlebem. Ale
to tylko przez krótk¹ chwilê, w
ramach warsztatów pieczenia
chleba i prezentacji zwyczajów
wsi polskiej, nie myliæ ze wsi¹
popegeerowsk¹ lub enerdowsk¹.
By pokazaæ Niemcom, ¿e u nas
bezrobocie te¿ nie jest takie z³e,
przewidziano bankiety; w restauracji Tradycja, w Orodku Wypoczynkowym Wowin w Cieszynie, w pensjonacie Taber w
Dobrej, obiady w szkole w Radowie Ma³ym i gdzie tam jeszcze.
To dlatego tak oblizywalimy siê
w redakcji czytaj¹c ten program.
Kilku pracowników ju¿ z³o¿y³o
podania o zwolnienie siê z pracy i
dopytuj¹, kiedy bêdzie nastêpny
taki kurs. Bardzo im siê spodoba³.
Powiedzia³em im, ¿e w ramach
rewizyty nastêpny odbêdzie siê
zapewne w Niemczech. Ju¿ zaczêli wkuwaæ po niemiecku
s³ówka aktywizacja  integracja,
aktywizacja  integracja, aktywizacja  integracja...
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Dziwny telefon

Zginêli czy ¿artowali?
(£OBEZ) W czwartek wieczorem dy¿urny Komendy Powiatowej
Policji w £obzie podniós³ s³uchawkê telefonu i us³ysza³ wo³anie o
pomoc. S¹dz¹c po g³osie, starsza kobieta mówi³a, ¿e ko³o
Wo³kowa dosz³o do wypadku, w którym ranny jest jej m¹¿.
Po chwili zadzwoni³a, ¿e nie ko³o Wo³kowa, lecz Dobrkowa.
Dy¿urny postawi³ na nogi policjantów i stra¿aków. Rozpoczêto
poszukiwania, ale bez skutku.
Powiadomienie o wypadku dy¿urny przyj¹³ 2 czerwca, w czwartek
o godzinie 23. Brzmia³o wiarygodnie. Po g³osie i sposobie mówienia
oceni³, ¿e informuj¹ca o wypadku
kobieta mo¿e mieæ oko³o 50-60 lat i
pochodzi ze wsi. Kobieta, która
przedstawi³a siê jako Aleksandra
Owsik mówi³a, ¿e jechali volkswagenem i dosz³o do wypadku.  M¹¿ jest
w stanie ciê¿kim.  informowa³a i
prosi³a o pomoc, o przyjazd do Wo³kowa. Za chwilê zadzwoni³a jeszcze
raz mówi¹c, ¿e chodzi o Dobrkowo.
Z Wo³kowa w gminie Radowo Ma³e,
droga biegnie przez ¯elmowo i Rogowo do Dobrkowa, oko³o 10 km od
Dobrej.
Policjanci powiadomili s³u¿by ratunkowe. Do akcji ruszyli stra¿acy
PSP z £obza, OSP z Dobrej, karetka
pogotowia i dwa policyjne radiowozy. Jednak ani w Dobrkowie ani w
Wo³kowie nie dostrze¿ono ¿adnego
rozbitego auta.
Zak³adano, ¿e kto móg³ nie znaæ
tych okolic i nie potrafi³ okreliæ
swojego po³o¿enia. Zak³adano równie¿, ¿e dzwoni¹ca kobieta mog³a
straciæ przytomnoæ lub roz³adowa³a siê jej komórka. Telefon milcza³.
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Kto móg³ przy drodze umieraæ.
Postanowiono wiêc rozszerzyæ poszukiwania o inne pobliskie trasy.
Przeszukano drogi pomiêdzy wsiami Radowo Wielkie i Ma³e, okolice
Wo³kowa, Strzmieli, Dargomyla,
Rogowa, Sienna, wiêciechowa,
Orla, Borkowa i niestety, nikogo nie
znaleziono. To wszystko dzia³o siê
o pó³nocy, z 2 na 3 czerwca. Rano
powtórnie podjêto poszukiwania,
ale równie¿ bezskutecznie. Telefon,
z którego dzwoni³a kobieta nadal
milcza³. Milczy do dzisiaj. Policji nie
uda³o siê ustaliæ jego w³aciciela.
Tak wiêc nie wiadomo, co siê sta³o.
Czy kto rzeczywicie zab³¹dzi³ na
ma³o uczêszczanej drodze i tam dosz³o do wypadku, który mo¿e odkryje dopiero jaki grzybiarz, czy
by³ to tylko g³upi ¿art, który zaabsorbowa³ znaczn¹ iloæ ratowników? Nikt dzisiaj nie zna odpowiedzi na to pytanie.
Dlatego policja prosi ka¿dego,
kto co wie o tej sprawie o pomoc.
Kobieta poda³a nazwisko  Aleksandra Owsik i dzwoni³a z telefonu
komórkowego nr 880 094 969. Mo¿e
ten numer kto zna i pomo¿e wyjaniæ tê zagadkê?
KAR

OG£OSZENIE
Urz¹d Miejski w Wêgorzynie zatrudni

ratowników wodnych na pla¿ach w Wêgorzynie
oraz Cieszynie, w miesi¹cach lipiec oraz sierpieñ 2005 r.
Podanie powinno zawieraæ:
- kserokopiê dokumentów potwierdzaj¹cych ukoñczenie
kursu ratownika WOPR,
- okrelenie terminu zatrudnienia,
- okrelenie miejsca zatrudnienia
- kontakt telefoniczny
Podania nale¿y adresowaæ na:
Urz¹d Miejski w Wêgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Wêgorzyno.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 3971483,
lub w pokoju nr 29 w UM.

Krwiodawcy
zapraszaj¹ na Ginawê
(£OBEZ) W najbli¿sz¹ niedzielê,
nad jeziorem w Ginawie odbêd¹ siê
VIII Okrêgowe Zawody w Wêdkarstwie Sp³awikowym im. Romana
Mikszy Klubów HDK PCK.
Organizatorem zawodów jest
Klub HDK PCK w £obzie, Zachodniopomorska Okrêgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w
Szczecinie przy wspó³pracy z Ko³em
PZW Kara w £obzie.

We wspó³zawodnictwie wemie udzia³ 12 klubów HDK PCK,
które wystawi¹ kilkanacie 3 osobowych dru¿yn (³¹cznie 44
osoby) oraz 6 zawodników indywidualnych.
Organizatorzy przygotowuj¹ dla
zawodników i goci poczêstunek
(obiecuj¹ pyszn¹ grochówkê), liczne nagrody i puchary, dobr¹ zabawê
oraz wiele innych atrakcji. S.M.

Oszustka grasuje
(£OBEZ) W ostatni¹ niedzielê do
kilku mieszkañ w £obzie, puka³a kobieta podaj¹ca siê za pracownicê
Miejsko  Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej. Przedstawia³a siê imieniem i nazwiskiem jednego z pracowników. Próbowa³a sk³oniæ starsze
osoby, do wpuszczenia jej do mieszkania. Na szczêcie mieszkañcy nie
dali siê nabraæ i oszustki nie wpucili.

Kierownik MGOPS przypomina, ¿e pracownicy orodka przeprowadzaj¹cy wywiady rodowiskowe odwiedzaj¹ mieszkania tylko w dni robocze. Oprócz tego ka¿dy z nich posiada legitymacjê ze
zdjêciem.
O odwiedzinach oszustów nale¿y bezzw³ocznie informowaæ policjê.
S.M.

Str. 4

OFERTY
PRACY PUP
p Szko³a Podstawowa w Wêgo-

rzynie zatrudni: - nauczyciela matematyki. Tel. 3971-418

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

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

p Publiczna Szko³a Podstawowa
w Be³cznie zatrudni: - wychowawcê wietlicy. Tel. 397-81-27

p Orodek Wczasowo  Kolonijny

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

Z ¯YCIA POWIATU

RESKO
W SZOKU cd.
Gor¹cy tydzieñ prze¿yli mieszkañcy Reska po ujawnieniu sprawy
dotycz¹cej zgwa³cenia dwóch uczennic miejscowego Zespo³u
Szkó³. Taki zarzut postawi³a prokuratura w £obzie Hubertowi H.,
mê¿owi nauczycielki, która wraz z uczniami mia³a spo¿ywaæ
alkohol na biwaku w Starej Dobrzycy.
S¹d Rejonowy w £obzie oddali³
wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec
podejrzanego Huberta H. Prokuratura z³o¿y³a za¿alenie do S¹du Okrêgowego w Szczecinie. Ten uwzglêdni³ za¿alenie i zastosowa³ wobec
podejrzanego rodek zapobiegawczy.
- To postanowienie musi zostaæ
wykonane. Hubert H. musi zostaæ
doprowadzony do zak³adu karnego. mówi prokurator Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.
Jeszcze wczoraj policja takiego
wniosku nie dosta³a.
- Jak go tylko dostaniemy, to
wszelkie czynnoci wykonamy. 
mówi komisarz Irena Lenkiewicz, zastêpca komendanta KPP w £obzie.
Zawieszenie w obowi¹zkach nauczycielki Ma³gorzaty H. nie zakoñczy³o rozliczeñ w szkole. Kurator skie-

rowa³ pismo do wojewody oraz starostwa w £obzie, w którym domaga siê
wyci¹gniêcia sankcji równie¿ wobec
dyrektora Zespo³u Szkó³ w Resku
Krystyny Czech. Zarzuca jej, ¿e wiedz¹c, co wydarzy³o siê w szkole nie
poinformowa³a o tym kuratorium, nie
podjê³a rodków wychowawczych
wobec uczniów uczestnicz¹cych w
tym zdarzeniu oraz najpowa¿niejszy,
¿e nauczyciel sta¿ysta bez opiekuna
sta¿u wyjecha³ na biwak.
Starostwo w £obzie, które jest
pracodawc¹ dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Resku otrzyma³o pismo od
kuratora.
- Sprawê bada rzecznik odpowiedzialnoci dyscyplinarnej przy wojewodzie. Czekamy na to, jakie postawi zarzuty i czy wniesie sprawê
do komisji dyscyplinarnej. Wtedy
podejmiemy decyzjê.  mówi starosta Halina Szymañska.
KAR

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
Murarza - kafelkarza. 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
zatrudni: 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.

Serdeczne wyrazy wspó³czucia
kole¿ance pani Jadwidze Byndas

z powodu mierci mê¿a
sk³adaj¹ Zarz¹d Spó³ki Drutpol Sp. z.o.o.
oraz kole¿anki i koledzy.
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OFERTY
PRACY PUP
p Szko³a Podstawowa w Runowie

Pom. zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego
Nauczyciela j. niemieckiego
Nauczyciela zintegrowanego (nauczania pocz¹tkowego)
Pedagoga specjalnego
Tel. 397-14-40

p Firma Ekswood w Chociwlu
zatrudni:
Lakiernika meblowego
Stolarza meblowego
Tel. 501-716-276
p Us³ugi Transportowe w Nowogardzie zatrudni¹:
Kierowcê kat. C+E
Tel. 577-79-41

Og³oszenie

W dniu 8 czerwcza br. o godz. 11.00
w Klubie Pracy PUP w £obzie odbêd¹ siê rozmowy kwalifikacyjne na
szkolenia:
1) Stolarz meblowy
2) Malarz budowlany

Jest praca
w szkole

(DOBRA) Jak nas poinformowano, Szko³a Podstawowa w Dobrej bêdzie posiada³a w przysz³ym
roku szkolnym wolne etaty. W
zwi¹zku z tym ju¿ teraz poszukuje
nauczycieli jêzyka polskiego i matematyki oraz nauczyciela z kwalifikacjami do pracy w bibliotece. Chêtni
mog¹ uzyskaæ informacje pod numerem tel. 3914410.

Z ¯YCIA POWIATU
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Biskup Ga³ecki
w Winnikach

Str. 5

Kuba Acman
finalist¹ Pomorze
bez tajemnic
(WÊGORZYNO - SZCZECIN) Jakub Acman, uczeñ trzeciej
klasy Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, zosta³
finalist¹ konkursu wiedzy o Pomorzu Zachodnim.

W Winnikach, na dawnym cmentarzu przykocielnym, z udzia³em ks.
biskupa Jana Ga³eckiego, w 145
rocznicê budowy kocio³a, odby³a
siê 5 czerwca uroczystoæ powiêcenia figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczêcia. W tym dniu dokonano równie¿ otwarcia lapidarium

powsta³ego z resztek zniszczonych
nagrobków. So³tys Zbigniew Sobczyk i mieszkañcy Winnik zapraszaj¹
wszystkich do odwiedzania tego
miejsca. Mo¿na tu zobaczyæ dwa
kamienie nagrobne, z których jeden
przedstawia bardzo charakterystyczne kszta³ty ludzkie.
(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.

Kuba w grudniu skoñczy 16 lat.
Na konkurs wiedzy o Pomorzu Zachodnim przygotowywa³ siê od II
klasy gimnazjum pod okiem pani Ani
Kamiñskiej. W po³owie stycznia br.
odby³ siê I etap tego konkursu. 15
osób przechodzi³o do fina³u. Kuba
zaj¹³ III miejsce. 30 maja pojecha³
sprawdziæ swoj¹ wiedzê w Muzeum
Morskim w Szczecinie. Tam odby³
siê fina³.
- Otrzymywalimy trzy pytania.
Na odpowied mielimy 10 minut.
Mo¿na by³o za 3 poprawne odpowiedzi otrzymaæ maksymalnie 15 pkt.
 mówi m³ody zwyciêzca Kuba Acman.

Po przerwie na poczêstunek i
przygotowanie siê do scenki ka¿dy z
fina³owej piêtnastki rozpocz¹³ przedstawienie. Kolejnoæ by³a od miejsca
I do XV, wed³ug iloci punktów uzyskanych w I etapie. Za scenkê mo¿na
by³o otrzymaæ 10 pkt. Po naradzie
komisja przyzna³a Kubie maksymaln¹
notê, co da³o mu ³¹cznie z punktami za
wiedzê pierwsze miejsce w konkursie.
Warto by³o siê uczyæ. Kuba dosta³
ksi¹¿ki historyczne, notatnik, ksi¹¿kê
matematyczn¹, kalendarz i tangramy.
Oficjalne wrêczenie nagród nast¹pi 7
wrzenia br., najprawdopodobniej na
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie.
KAR
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Wie na rozdro¿u o¿y³a

(PRZEMYS£AW) Przemys³aw
to malutka wie z niezamieszka³ymi
blokami, które mog¹ dojrzeæ kierowcy jad¹cy z £obza do Reska. Co
prawda le¿y tylko ale na pograniczu gmin ³obeskiej i reskiej, ale dla jej
mieszkañców oznacza, ¿e znajduje
siê na koñcu wiata, a co najmniej 
jak mówi¹ - na rozdro¿u. Mieszkañcy
postanowili, ¿e skoro ich nikt nie
dostrzega, to poka¿¹ siê sami.
Jak postanowili, tak zrobili. Doæ
ju¿ mieli siedzenia i utyskiwania na
biedê i brak zainteresowania reskich
urzêdników. Reskich, gdy¿ administracyjnie nale¿¹ do gminy Resko,
jednak tradycyjnie bli¿ej im do
Be³cznej, która le¿y ju¿ w gminie
£obez. W stronê Be³cznej nakierowane by³o i jest ¿ycie spo³eczne
Przemys³awia, ale...
- Panie, z tego tylko same k³opoty s¹.  mówi jedna z mieszkanek,
która do szko³y w Be³cznej chodzi³a
trzydzieci lat temu. Teraz chodz¹
tam jej dzieci. Szko³a nale¿y do gminy ³obeskiej. Dzieci s¹ reskie. To
owe administracyjne rozdro¿e, które
ci¹gle daje siê ludziom we znaki.
Maj¹ problemy przy podawaniu adresów, bo mieszkaj¹ w gminie reskiej,
a pocztê maj¹ w Be³cznej.
- Jak dzielili unijn¹ ¿ywnoæ w
Resku, to nam nie dali, bo powiedzieli, ¿e jak dzieci chodz¹ do Be³cznej, to
niech tam daj¹.  mówi jedna z matek.
- Jak dzieci ³obeskie jedz¹ w
szkole, to naszym nie daj¹, bo z innej
gminy.  t³umaczy owo rozdro¿e
Marek Wierzbowski  za³o¿yciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Dzie-

ci Wiejskich Dzieci  Daj Nam Szansê w Przemys³awiu.
Na pocz¹tku zawsze wylewa siê
¿ale. Jest ich tym wiêcej, im d³u¿ej
narasta³y. Siedzê przy ognisku i s³ucham. O tym, ¿e nie ma we wsi so³tysa, bo Przemys³aw i Naæmierz w³¹czono do so³ectwa Starogródek. Jak
nie ma so³tysa, to wie nie ma g³osu.
Mieszkañcy uwa¿aj¹, ¿e Starogródek ich objada. Do tych wsi nie trafia nic, nikt nie przyje¿d¿a. So³tys
Starogródka,
tak¿e ich so³tys, nie by³a
tutaj chyba nigdy. Do tej
pory nie maj¹
boiska, wietlica by³a w ruinie, na oczy
nie widzieli so³eckich pieniêdzy.
W koñcu
powiedzieli  doæ. Trzeba co zrobiæ, przynajmniej dla dzieci. Pod koniec roku naradzili siê i na pocz¹tku
stycznia zarejestrowali Stowarzyszenie. Przewodnicz¹cym jest
Wierzbowski, zastêpc¹ Mariusz
Majchrzak, a sekretarzem El¿bieta
Rzeniczak. Trzon grupy stanowi¹
ich ¿ony i mê¿owie. Wierzbowski z
¿on¹ nie maj¹ pracy. Ale nie chc¹
siedzieæ bezczynnie i czekaæ.
Najpierw zabrali siê za plac w
rodku wsi. Le¿a³a tu kupa gruzu i
mieci. Teraz tutaj odbywa siê festyn dla dzieci. Jest ich we wsi sporo. Widaæ, ¿e bawi¹ siê znakomicie.
- Nie by³o tu takiej zabawy od

niepamiêtnych czasów.  mówi
Wierzbowski.
Nawet za komuny  pytam starszej pani, bo wtedy robili.
 Nawet wtedy, bo PGR by³ w
Starogródku i tam wszystko siê dzia³o.  mówi.  U nas nie.
Gdy przyje¿d¿am, na festynie
jest ju¿ radny Andrzej Gradus, przyjecha³a przewodnicz¹ca rady w Reska Barbara Basowska. Jest przedstawiciel sponsora pani Magdalena
Juncewicz, jest
dzielnicowy,
s¹ stra¿acy z
OSP Resko.
Zrobili dzieciakom pokaz, pucili wodê, dali
potrzymaæ
wê¿e, pozwolili
wejæ na samochód.
- By³em tu
dwa lat temu i
postanowi³em uporz¹dkowaæ ten
plac.  mówi radny powiatu Andrzej
Gradus.  Us³ysza³em, ¿e by³o tu ju¿
kilku takich i s³uch po nich zagin¹³.
Ja upar³em siê.  mówi.
Gmina dorzuci³a urz¹dzenia do zabawy dla dzieci i telewizor do wietlicy.
- Wiceburmistrz Czerwiñski to
sympatyczny facet, a Gradus da³ od
siebie siatkê i pi³kê do siatkówki. 
ocenia tê pomoc Wierzbowski.
wietlica dopiero bêdzie. Nied³ugo ukoñcz¹ jej remont. Radna Basowska obieca³a, ¿e bêdzie opiekunka. Pani Magdalena Juncewicz w
imieniu firmy Imortel z Reska przekaza³a do wietlicy meble, 20 krzese³,

stoliki, szafki.
- Chêtnie pomogê stowarzyszeniu, mo¿emy bezp³atnie zrobiæ szkolenie w zakresie pozyskiwania rodków unijnych.  mówi Juncewicz.
Ma pomys³ na utworzenie w Przemys³awiu wiejskiego punktu internetowego. I kilka innych.
Nie tylko doroli wziêli siê do
roboty. Przed nami tañczy grupa
dziewcz¹t. Nauczy³y siê same. Jednak nie wszystko idzie tak dobrze.
Ludzie z pocz¹tku podchodzili do
nich nieufnie.
- By³y momenty zw¹tpienia. Balimy siê, ¿e nikt nie przyjdzie.  mówi
Mariusz Majchrzak.
Nie znaleli wsparcia u radnego
Zenona Brzozowskiego. Nie za³amali siê. Wie wysz³a na plac i zaczê³a
siê bawiæ. W kolejce na zrobienie
czeka boisko, bo ch³opaki chc¹
stworzyæ dru¿ynê z prawdziwego
zdarzenia. Dopiêli swego. Ludzie s¹
zagubieni i rozgoryczeni, ale przede
wszystkim czuj¹ siê pokrzywdzeni i
oszukani. Chcemy poprawiæ dostêp
naszych dzieci do dóbr kultury i
choæ w niewielkim stopniu rozweseliæ im szar¹ wiejsk¹ rzeczywistoæ.
 szczerze napisali w licie do sponsorów. Prosimy wszystkie mamy o
upieczenie ciasta. ¯yczymy udanej
zabawy.  w zaproszeniu. Wielu
odpowiedzia³o. Kr¹g bezradnoci
zosta³ przerwany. Zawi¹za³ siê nowy.
Przemys³aw przemówi³ z pogranicza
gmin i koñca wiata ju¿ nie jako
ostatni na zagrodzie, ale jako równi
wród ma³ych samorz¹dnych spo³ecznoci naszego powiatu.
Kazimierz Rynkiewicz
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Miejsce na twoj¹ reklame
tel. 39 73 730
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wiêto Radoci  10 urodziny
(£OBEZ) W tym roku tytu³
Przyjaciel wiêta Radoci zosta³
przyznany Mieszkañcom Miasta i
Gminy £obez  solidarnym w trudnej sztuce dzielenia siê dobrem,
wspieraj¹cym ideê niesienia pomocy dzieciom, bezinteresownym na
rzecz integracji spo³ecznej. Jest to
tytu³ jak najbardziej zas³u¿ony, bo
jak mówi Bo¿ena Zarecka  dyrektor
biura obs³ugi Fundacji  na has³o
wiêto Radoci w £obzie otwieraj¹
siê wszystkie serca. A czêsto tak¿e
portfele.
Obchody Swiêta radoci rozpoczê³y siê ju¿ 30 maja  dniami otwartymi w rodowiskowym Domu Samopomocy w £obzie. Dzieci i m³odzie¿ z ³obeskich szkó³ mog³y wzi¹æ
udzia³ w zajêciach i warsztatach jakie
siê tam odbywaj¹.
Podobn¹ akcjê zorganizowa³a
tak¿e Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. Mo¿na by³o zasiêgn¹æ
porady psychologa lub pedagoga i
na przyk³ad dowiedzieæ siê czy
dziecko nie cierpi na dysleksjê. Obie
te akcje cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem wród mieszkañców.
Sobotni festyn, na starym boisku, rozpocz¹³ siê uroczyst¹ polow¹ msz¹ wiêt¹, któr¹ odprawi³
ksi¹dz Krzysztof Pokorski.
Nastêpnie, tak jak to na urodziny
przysta³o, na scenê wjecha³ ogromny tort ufundowany przez burmistrza £obza. Wystarczy³o go dla
ponad 400 goci. Po torcie by³y ¿yczenia oraz pami¹tkowe grawertony,
od Starostwa Powiatowego i Urzêdu
Miejskiego w £obzie.
Póniej by³ ju¿ czas na zabawy,
wystêpy, gry sportowe i inne atrakcje  a by³o ich niema³o. Gdy bowiem
na scenie rozpoczêli swoje wystêpy
m³odzi artyci, na placu obok trwa³a
paraolimpiada. Prowadzi³a j¹ Ewa
£ukasik z pomoc¹ wolontariuszy.
Clowni z fundacji Dr Clown
zabawiali dzieci, malowali im buzie
i przeprowadzali ró¿ne konkursy.
Obok trwa³a loteria fantowa zorganizowana przez ³obeski klub
HDK PCK.
Na licznych stoiskach swoje prace wystawiali: pensjonariusze rodowiskowego Domu Samopomocy,
artyci niepe³nosprawni z klubu
Arka przy Zarz¹dzie Wojewódzkim Towarzystwa Walki z Kalectwem, m³odzi ³obescy artyci oraz
pani Dorota Szachewicz ze stowarzyszenia Amun(twórcy maluj¹cy
ustami i stopami). Wszyscy oni
przekazali czêæ swoich prac ³obeskiej fundacji. W przysz³oci bêd¹
one wystawione na aukcji, a rodki
w ten sposób uzyskane zasil¹ konto
fundacji.

Przyjechali tak¿e uczniowie z liceum plastycznego w Szczecinie,
którzy malowali portrety wszystkim
chêtnym. Mo¿na je by³o nabyæ za
drobn¹ op³at¹.
Wielu zwiedzaj¹cych przyci¹gnê³a wiejska zagroda, w której mo¿na by³o zobaczyæ kucyki, kozy,
owce, winki i gêsi.
Pierwszy dzieñ festynu zakoñczy³ siê pokazem filmu Iniemamocni, na który przysz³o ponad 300
osób.
Drugi dzieñ festynu rozpocz¹³
siê tak¿e wystêpami estradowymi
pensjonariuszy DS-u. Kolejn¹
atrakcj¹ by³a wystawa psów. Na
scenie pojawi³y siê kundelki a tak¿e
kilka piesków rasowych. Ka¿dy z
nich otrzyma³ w nagrodê puszkê
karmy.
Dwudniowy festyn zakoñczy³
siê wystêpem ³obeskiej kapeli
Still Blue.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e czerwcowy festyn wiêto Radoci zagoci³ na dobre w kalendarzu imprez.
Przyci¹ga wielu ludzi, ³¹czy ponad
podzia³ami a integracja jako cel na
pewno zosta³ osi¹gniêty.
Pani Bo¿ena Zarecka pragnie
podziêkowaæ wszystkim sponsorom, a s¹ to:
Starostwo Powiatowe w £obzie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urz¹d Miejski w £obzie, Provimi
w £obzie, Komandor, Tomex.
Wielk¹ pomoc okazali tak¿e:
Monika Smulska, Ewa Radanowicz,
ksi¹dz Krzysztof Pokorski, Lidia
Dzie¿ak oraz wolontariusze i wielu
ludzi dobrej woli.
S³owa uznania nale¿¹ siê tak¿e
pani El¿biecie Modrzejewskiej i wolontariuszom z HDK PCK. Loteria
przez nich zorganizowana przynios³a 1508 z³otych. Pieni¹dze te zostan¹ przekazane fundacji.
Podsumowuj¹c  tegoroczny,
urodzinowy festyn wiêta Radoci mo¿na wiêc zaliczyæ do bardzo
udanych. Zawiod³a jedynie pogoda,
ale niestety organizatorzy nie mieli
na to wp³ywu.
Sylwia Maczan

Foto: Tadeusz Korzeniewski
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Op³ata na fundusz mog³aby wynosiæ 50 groszy, czyli gdzie i jak szukaæ oszczêdnoci

O co tak naprawdê walcz¹
Najkrócej mo¿na powiedzieæ  o w³asne pieni¹dze
Je¿eli kogo to nie interesuje,
bo ma ich za du¿o, to nie musi
czytaæ tego tekstu. S¹ jednak tacy,
którzy uwa¿aj¹, ¿e do tej pory ich
pieni¹dze wydawane by³y zbyt
rozrzutnie, bez dyskusji nad sensownoci¹ i jawnoci¹ ich wydatkowania. Ka¿dy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ dwa razy
ogl¹da z³otówkê, zanim j¹ wyda.
Podobnie dzieje siê w wielu rodzinach, w których nie starcza na
zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale p³ac¹ za spó³dzielcze luksusy, z których niekoniecznie korzystaj¹, lub do których mo¿na by
inaczej dojæ. Trudno zgodziæ siê
na sytuacjê, w której ludzie
oszczêdzaj¹ ka¿dy grosz, za w³adze spó³dzielni ¿yj¹ ponad stan,
g³owi¹c siê nad tym, na co by tu
jeszcze wydaæ, by nie zosta³o w
kasie na koniec roku. Trudno zgodziæ siê na sytuacjê, gdzie brak
jest przejrzystoci finansowej.
Przyk³ady innych pokazuj¹, ¿e
tam, gdzie kontroluje siê wydatki,
tam ludzie p³ac¹ mniej. 25 maja
odby³o siê zebranie przedstawicieli cz³onków Spó³dzielni Miesz-

kaniowej Nad Reg¹ w Gryficach.
Kilka lat temu odwo³ano tam prezesa
Witolda Sugiera. Przy odwo³aniu
pope³niono b³¹d formalny, wiêc
sprawa powróci³a ponownie pod
obrady delegatów. Jeden z nich,
Bogus³aw Bednarek, tak oceni³ jego
pracê: Za pañskich czasów za centralne ogrzewanie mieszkañcy p³acili po 3 z³ za metr kwadratowy. Mimo
up³ywu szeciu lat, podwy¿ek gazu,
inflacji, na dzieñ dzisiejszy mieszkañcy p³ac¹ zaliczkowo 2,60 z³ za
mkw. W rozliczeniu ogólnym koszt
ogrzania metra kwadratowego wynosi oko³o 1,92 z³. (cytat za Gazet¹
Gryfick¹ nr 22 z dn. 1.06.05 r.).
Problem z jawnoci¹ dzia³añ
w³adz Spó³dzielni pokaza³o spotkanie grupy cz³onkowskiej w Resku,
gdzie by³y prezes mia³ problem z upublicznieniem Regulaminu. Starszej
osobie kaza³ jechaæ z Reska do £obza, by tam mog³a w biurze z nim siê
zapoznaæ. Gdy spó³dzielcy postulowali, by wywiesiæ go na tablicy, okaza³o siê, ¿e takich nie ma. Czy ju¿ s¹
i Regulamin wisi? Czy rozesz³o siê
po kociach, do nastêpnego spotkania?

Jak to jest mo¿liwe, ¿e przedstawiciele na walnym dostaj¹ roczne
plany remontów budowlanych, a
nie otrzymuj¹ szczegó³owego rozpisania wydatków po ich realizacji?
Przynajmniej ci, których pyta³em
twierdzili, ¿e nie dostali. W planach
podaje siê ceny orientacyjne robót.
Nie maj¹c sprawozdania z wykonania planów nie znane s¹ koszty rzeczywiste. Ró¿nica miêdzy kosztem
orientacyjnym (planowanym) a rzeczywicie poniesionym jest po prostu nieznana. Mo¿na sobie zaplanowaæ, ¿e wyda siê 1000 z³, a zrobi
siê za 900. Przy ponad 1 milionie 200
tys. z³ ró¿nica miêdzy planem a rzeczywistymi wydatkami mo¿e byæ
ju¿ znacz¹ca. Przyjrzyjmy siê takiemu planowi na ten rok. Przy k³opotach z Regulaminem upublicznienie
sprawozdania finansowego za ka¿dy rok zapewne przeros³oby si³y
Zarz¹du i Rady Nadzorczej razem
wziêtych. Dlatego pozwalamy sobie przedstawiæ go wszystkim spó³dzielcom z w³asnymi uwagami zak³adaj¹c, ¿e ¿eby dyskutowaæ, to
trzeba przynajmniej znaæ podstawowe dane.

Niektóre pozycje tego planu s¹
wród spó³dzielców  delikatnie
mówi¹c  kontrowersyjne.

ROBIMY WAM DOBRZE

Zaplanowano remont posadzek
na balkonach 6 klatek przy ul. Ogrodowej (4-4E); wartoæ robót - 66.340
z³. Po pierwsze  wielu uwa¿a, ¿e
wyk³adanie terakot¹ balkonów to
zbêdny luksus fundowany ludziom
na si³ê, tym których staæ, i tym, których na to nie staæ, ale zap³ac¹ za to
w czynszu; po drugie  luksus niesprawiedliwie dzielony, bo takie remonty szereg osób wykona³o ju¿ we
w³asnym zakresie i nie wszystkie
lokale maj¹ balkony. Jak siê to ma do
stawki na fundusz, któr¹ wszyscy
p³ac¹ w tej samej wysokoci? Niektórym spó³dzielcom brakuje na
podstawowe potrzeby, ale bêd¹
mieæ posadzki na balkonach! Mo¿e
to jednak oni bêd¹ decydowaæ, na co
wydaæ swoje pieni¹dze, a nie prezes,
który chce im na si³ê zrobiæ dobrze
ka¿¹c im p³aciæ za to.
Zabudowê balkonów i remont
posadzek na ul. Kociuszki 1-3 wyceniono na 33.384 z³  takie remonty
na innych budynkach wykonywane
by³y odp³atnie w ca³oci przez lokatorów, np. Murarska 1-2.

ZAPLECZE PREZESA

WÊGORZYNO

Warto przyjrzeæ siê wydatkom na
zaplecze techniczne Spó³dzielni. W
tym roku zaplanowano wydaæ na nie
jeszcze 42.800 z³. W 2004 r. na jego
remont wydano nastêpuj¹ce kwoty:
1. roboty budowlane  117.700.00 z³
2. uk³adanie placu 600 mkw. 
70.620 z³. Razem: 188.320 z³. W ci¹gu
2 lat na remont zaplecza technicznego wy³o¿¹ spó³dzielcy kwotê ponad
230 tys. z³. Czemu ma s³u¿yæ taka
gospodarka? Mo¿e sensowniej by³oby zatrudniæ w³asnych malarzy i
elektryka, a wtedy koszty remontu
klatek i owietlenia zaplanowane na
1 klatkê w wysokoci 19.581 z³ mo¿na
by³oby obni¿yæ co najmniej o po³owê! Wed³ug naszej oceny klatkê
mo¿na wyremontowaæ za ok. 3-5
tys., ale mo¿na te¿, tak jak na ul.
Ogrodowej 5-5B za ponad 20 tys.!
Jeszcze jedno spostrze¿enie; na bie¿¹cy rok zaplanowano remont 25 klatek schodowych, i za 3 lata bêd¹
wyremontowane wszystkie. Czy
potrzebny jest taki popiech, czy nie
ma jakiego d³ugofalowego planu,
jak z sensem, gospodarnie wydawaæ
pieni¹dze spó³dzielców?

1. Kopernika 12, 12 AB dokoñczenie robót dociepleniowych wartoæ rob. 69.550 z³
2. Wymiana stolarki okiennej wartoæ rob. 10.700 z³.
Ogó³em miasto Wêgorzyno  80.250 z³
Ogó³em SM Jutrzenka  1.272.658 z³.

Na modernizacjê placu przy ulicy
Ogrodowej 5-5B zaplanowano wydaæ kwotê 85.600 z³. Proszê przyjrzeæ

Plan remontów budowlanych na rok 2005 Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka.

£OBEZ
1. Bema 7  8a

 modernizacja wejæ do budynku i piwnic (3 klatki) wartoæ rob. 25.680 z³
Remont instalacji c.o. i wymiana grzejników (3 kot³y) wartoæ rob. 97.370 z³
2. Budowlana 11-14
 remont klatki i owietlenie (4 klatki) wartoæ rob. 78.324 z³
Modernizacja wejæ do budynku i piwnic (4 klatki) wartoæ rob. 34.240 z³
3. Murarska 8-10
 remont klatek i owietlenie (3 klatki) wartoæ rob. 58.743 z³
4. Ogrodowa 4-4E
 remont klatek, owietlenie (6 klatek) wartoæ rob. 117.486 z³
modernizacja c.o. wartoæ rob. 51.360 z³
remont posadzek (6 klatek) wartoæ rob. 66.340 z³
5. Kociuszki 1-3
 zabudowa balkonów, remont posadzek (24 mieszkania) wartoæ rob. 33.384 z³
6. Zaplecze techniczne SM Jutrzenka  dokoñczenie remontu warsztatu wartoæ rob. 42.800 z³
7. Orzeszkowej 3-3D  remont klatek, owietlenie (5 klatek) wartoæ rob. 97.905 z³
modernizacja wejæ (5 klatek) wartoæ rob. 42.800 z³
8. Ogrodowa 5-5B
- modernizacja placu - wartoæ rob. 85.600 z³
Remont klatek i owietlenie (3 klatki) wartoæ rob. 71.261.00 z³
9. Zakup koszy na mieci wartoæ 48.150 z³
10. Wymiana stolarki okiennej wartoæ rob. 117.700 z³.
Ogó³em miasto £obez  1.069.144 z³

RESKO

1. Prusa 12-18  remont klatek, owietlenie (4 klatki) wartoæ rob. 78.324 z³
Modernizacja wejæ (4 klatki) wartoæ rob. 34.240 z³
2. Wymiana stolarki okiennej wartoæ rob. 10.700 z³
Ogó³em miasto Resko  123.264 z³

(NIE) ZBÊDNY LUKSUS?

OPINIE
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spó³dzielcy Jutrzenki?
siê, czy stan faktyczny nie jest zadowalaj¹cy, kwietniki, zieleñce, plac
zabaw, a mo¿e trzeba zafundowaæ
komu jaki parking?

ROBOTY ZAKOÑCZONE,
PIENI¥DZE NADAL
ZAPLANOWANE

Zupe³ne kuriozum to umieszczenie w planie kwoty 69.550 z³ na dokoñczenie robót dociepleniowych w
Wêgorzynie, ul. Kopernika 12,
12AB. Jest to zwyczajnie ukryta re-

zerwa, bo remonty zosta³y wg
owiadczeñ sk³adanych przez prezesa zakoñczone w 100% w ubieg³ym
roku, jak równie¿ nie wystêpuje ¿adne zobowi¹zanie z tego tytu³u na
koniec roku.

MO¯E WYSTARCZY£O BY
50 GROSZY?

Z przed³o¿onego przez Spó³dzielniê planu remontów zatwierdzonego
przez Zebranie Przedstawicieli w
dniu 22.04.2005 r. nale¿a³oby wy³¹czyæ 297.674 z³ i zatwierdziæ plan do
kwoty 974.984 z³. Jak siê przedstawia
finansowanie, o tym nie ma mowy w
¿adnych dokumentach. Przyjmuj¹c
proponowan¹ stawkê na fundusz
remontowy w wysokoci 0,50 z³ za
mkw. powierzchni obliczenia s¹ nastêpuj¹ce:
- 67.185,46 mkw x 0,50 z³ x 12 mcy = 403.112 z³.
- dochody z lokali u¿ytkowych tylko z terenu £obza za 2004 r.
wynosi³y kwotê 493.854 z³
- odsetki bankowe za 2004 r.
wykonanie - 118.988 z³
- stan niewykorzystanego
funduszu
remontowego
na
31.12.2004 r. - 156.110 z³.
Na fundusz remontowy w roku
bie¿¹cym wp³ynê³oby co najmniej
1.172.064 z³, co zabezpiecza wszystkie niezbêdne remonty i tworzy rezerwê oko³o 200 tys. z³ przy stawce
0,50 z³ wp³at na fundusz! Jest to rozs¹dna wysokoæ i taka rednio
kszta³tuje siê w ca³ym województwie.

O CO TYLE KRZYKU?
- O JEDEN CZYNSZ!?

Dla zobrazowania - o co tak naprawdê ta ciê¿ka batalia: zaoszczêdzimy 0,70 z³ x przeciêtne mieszkanie
50 mkw. = 35 z³ miesiêcznie x 12
m-cy = 420 z³. To wiêcej ni¿ 1
czynsz lub wakacje dla dziecka. Nale¿a³oby przypomnieæ,
¿e w 1995 r. stawka na fundusz
remontowy wynosi³a 12 groszy, obecnie 1,20 z³, a wiêc
wzros³a 1000 procent! Zarz¹d
i Rada Nadzorcza Spó³dzielni
pozoruj¹ dzia³anie dla dobra
cz³onków - podjêto uchwa³ê o
obni¿eniu stawki jedynie o 30
groszy od 1 maja br., bez ¿adnej analizy wniosków, które
przedk³ada³y zebrania grup
cz³onkowskich. Jak dot¹d nie
obni¿ono czynszów. Do wiadomoci ogólnej nale¿a³oby
jeszcze podaæ, jakie by³y
oszczêdnoci za ostatnie lata
na centralnym ogrzewaniu,
które przekazano na zasilenie
funduszu remontowego tylko
od spó³dzielców na terenie
£obza: 2001 r.  207.630 z³,
2002 r.  199.318 z³, 2003 r. 
199.925 z³, 2004 r.  191.394 z³;
to daje ok. 200 z³ na mieszkanie.

FIRMA Z KOSZALINA

Nieprawd¹ jest, ¿e nie mo¿na
wyp³aciæ oszczêdnoci z sezonu
grzewczego 2004/2005, poniewa¿
oszczêdnoci te po pierwsze - s¹, po
drugie - fundusz remontowy na koniec roku zosta³ nie wykorzystany.
Swoj¹ drog¹ docieplenia nie
da³y jakiego znacz¹cego, wymiernego efektu w sensie
oszczêdnoci na cieple, które
mimo ogromnych nak³adów s¹
na tym samym poziomie, poprawi³y jedynie estetykê budynków. Wynikaæ to mo¿e z faktu, ¿e
wymiana okien nie jest tak szybka jak prace remontowo  budowlane zlecane przez Spó³dzielniê do wykonania tylko jednemu wykonawcy t.j. Przedsiêbiorstwu Us³ugowo  Produkcyjno  Handlowemu BUDMAR z Koszalina. Za 2004 r. w
wydatkach ogó³em na remonty
 refundacja stolarki okiennej to
87.243 z³ czyli 6% bud¿etu. Koszalin
okazuje siê byæ zapleczem doradczowykonawczym £obza; z tego co siê
dowiedzielimy, to film o Jutrzence
nakrêci³a telewizja kablowa, której
wspó³za³o¿ycielem jest Spó³dzielnia
Mieszkaniowa Przylesie w Koszalinie, której prezes jest tak¿e wiceprezesem w zarz¹dzie tej telewizji.
Dlaczego prac budowlanych i

remontów nie wykonuj¹ firmy z £obza? Pieni¹dze p³acone przez spó³dzielców w postaci czynszów mo-

g³yby trafiaæ z powrotem na ³obeski
rynek i czêsto wracaæ do kieszeni
spó³dzielców  handlowców i przedsiêbiorców, nie mówi¹c o dodatkowych miejscach pracy z tym zwi¹zanych.

KOSZT PLACÓW ZABAW NIE
JEST ZABAWNY

I jeszcze jedno pytanie - ile w
koñcu kosztowa³o urz¹dzenie placów zabaw? Ze sprawozdania Spó³dzielni wynika, ¿e za 10 zestawów
zap³acono 105.139.60 z³. Czy to nie za
drogo? Ile kosztowa³y faktycznie nadal nie wiadomo, poniewa¿ dowiadujemy siê w ostatnich dniach,
¿e wsparcie Unii Europejskiej  to

wynika ze s³ów pana Szklarskiego w
filmie o spó³dzielni  dla tego tytu³u
inwestycyjnego by³o zwracane.

WYNAGRODZENIA

Ze sprawozdania finansowego
wynika, ¿e przeciêtne wynagrodzenie za 2004 r. wynosi³o 2.009 z³ i wzros³o od 2003 r. o 9,12% bez poborów
prezesa, nagród jubileuszowych i
odpraw emerytalnych. Spó³dzielnia
w roku sprawozdawczym zatrudnia³a 16 osób; 2.009 x 16 osób
x 12 m-cy = 385.728 z³ wg
owiadczenia prezesa i
powiadczenia g³. ksiêgowego z³o¿onych na
jednym z zebrañ p³aca na
tym stanowisku to 7.000
brutto, co ³¹cznie daje
kwotê 84.000 z³. Razem 469.728 z³.
Ze sprawozdania o
kosztach dzia³alnoci
operacyjnej za 2004 r.
wynika, ¿e wynagrodzenia osobowe wynios³y
kwotê 547.316.91 z³. Czy
jest to mo¿liwe, aby na
nagrody jubileuszowe i
odprawy emerytalne w 2004 r. wydano 77.589 z³? Niestety, brak szczegó³owego rozpisania wydatków pozwala snuæ dowolne przypuszczenia.
Niestety tak¿e - dowolnie wydawaæ
pieni¹dze.
Kazimierz Rynkiewicz
Ps. O innych sprawach napiszemy w nastêpnych wydaniach Tygodnika. Zapraszamy do dyskusji.
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2 kandydatów
na prezesa
Jutrzenki
(£OBEZ) 31 maja obradowa³a
Rada Nadzorcza SM Jutrzenka, która dopuci³a do dalszych rozmów
dwoje kandydatów na prezesa. S¹
nimi pani Miros³awa Jêdrzejczyk prowadz¹ca Biuro Nieruchomoci
Atut oraz pan Bogdan Idzik, pracuj¹cy w urzêdzie miejskim w £obzie. O
tym ostatnim kandydacie mówi³o siê
od doæ dawna. Rada Nadzorcza ma
dokonaæ wyboru do 15 czerwca. KAR

Zapraszamy na
mecze siatkówki
(DOBRA) 11 czerwca br. na hali
sportowej w Dobrej rozegrany zostanie VI turniej pi³ki siatkowej o puchar Burmistrza Dobrej. W tym roku
w turnieju udzia³ wezm¹ zaproszone
dru¿yny ze Szczecina, £obza, Nowogardu i Dobrej.
Otwarcie turnieju w sobotê 11
czerwca o godz. 10.00. Wszystkich
fanów dobrej siatkówki serdecznie
zapraszamy.

POWIAT £OBESKI
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Zg³osi³o siê oko³o 70 poszkodowanych

Mieli na koncie
ponad 50 kradzie¿y
(£OBEZ) Zatrzymani przez
policjê na pocz¹tku maja
dwaj bracia z³odzieje, którzy
przez ponad dwa lata
okradali mieszkañców
£obza, maj¹ na koncie
ponad 50 w³amañ.
O odkryciu magazynu z³odziejskich ³upów w centrum miasta i zatrzymaniu dwóch braci pisalimy 10
maja (Okradli ciê, mo¿e tu znajdziesz). Jeszcze wtedy trwa³ spis
rzeczy odebranych z³odziejom, których liczbê policjanci oszacowali na
oko³o tysi¹c. Na apel policji po ich
odbiór zg³osi³o siê do tej pory oko³o
70 pokrzywdzonych, którzy w wiêkszoci rozpoznali i odebrali skradzione im rzeczy. Dzisiaj wiadomo ju¿, ¿e
z³odzieje maj¹ na koncie ponad 50
w³amañ do altanek, piwnic, gara¿y i

innych pomieszczeñ. Policja
wszczê³a 52 dochodzenia. Przy
okazji ujawniono 4 inne zdarzenia, wczeniej
nie odnotowane. Dokumentacja w tych sprawach liczy 9 tomów po rednio
200 stron.
Z³odzieje
dzia³ali
od
stycznia 2003
roku. Trudno
powiedzieæ, jakie mieli zamiary, gdy¿ magazynowali skradzione przedmioty w gara¿u i szopce. W policyjnym magazynie pozosta³o jeszcze sporo rzeczy do odzyskania. Policja wysy³a
powiadomienia do pokrzywdzo-

nych, by przyszli i je rozpoznali.
- Zale¿y nam na wydaniu tych
rzeczy. O tym, co zrobiæ z pozosta³ymi zadecyduje s¹d.  mówi zajmuj¹cy siê t¹ spraw¹ st. sier¿ant sztabowy Marek Ilewicz.
KAR

SPORT
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£obeskie Biegi o Memoria³ red. Tomasza Hopfera

Wy³oniono mistrzów powiatu ³obeskiego
W sobotê dnia 4 czerwca br. na
dystansie 12 km rozegrano biegi
prze³ajowe. Impreza wzbogaci³a tegoroczne obchody wiêta Radoci,
które obchodzi³o 10 urodziny. Bieg
organizowany by³ dla wszystkich,
którzy ukoñczyli 16 rok ¿ycia.
By³o to rozwiniêcie biegów organizowanych dla m³odzie¿y szkolnej.
Biegi Hopfera organizowane s¹ ju¿
od 19 sezonów. Jednak¿e od pewnego czasu ograniczono siê tylko do
m³odzie¿y szklonej. Wielu ³obeskich
biegaczy wspomina³o swoje uczestnictwo w tych znakomitych zawodach, które o¿ywia³y ca³e miasto. Z
tego w³anie powodu TKKF B³yskawica, bêd¹cy propagatorem
sportu biegowego, postanowi³ przeprowadziæ Biegi Hopfera tak¿e dla
doros³ych. Tomasz Hopfer (19351982) to wspania³y dziennikarz, publicysta i prezenter telewizyjny, propagator akcji bieg po zdrowie i
wielu innych imprez sportowych.
By³ równie¿ czynnym biegaczem. W
1978 r. goci³ w £obzie.
Ognisko TKKF B³yskawica corocznie na prze³omie maja i czerwca
organizuje biegi prze³ajowe. Dotychczas nazywane one by³y £obesk¹
10. Biegi te zawsze przeprowadzane
by³y równolegle z biegami im. red. T.
Hopfrea. W tym roku nasze Ognisko
dziesi¹tkê rozbudowa³o do dwunastki. By³ to bieg prze³ajowy, g³ównie
drogami lenymi. Znacz¹ czeæ trasy
biegacze pokonali nawierzchni¹ betonow¹. Zawodnicy preferowali jednak¿e miêkk¹ nawierzchniê drogi lenej. Start i metê przewidziano na ul.
Sienkiewicza. Trasa wiod³a w kierunku oczyszczalni cieków, dalej drog¹
len¹ do szosy unimskiej, nastêpnie
betonówk¹ w kierunku suszarni dalnowskiej. Tutaj by³ nawrót i punkt
kontrolny, a nastêpnie powrót
wzd³u¿ ³¹k nad Reg¹.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów otrzymalimy
znakomit¹ pomoc ze strony £obeskiego Centrum Turystki w osobach pani dyrektor Lucyny Cywki
i pana Romana Ciechañskiego. Pan
Roman entuzjasta sportu biegowego i przede wszystkim rowerowego, odda³ nam znacz¹ przys³ugê
w wytyczeniu i oznaczeniu trasy
(ale nie tylko). Otrzymalimy równie¿ pomoc ze strony Komendy
Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej
Pañstwowej
Stra¿y
Po¿arnej, Zarz¹du Dróg Powiatowych. Pomaga³o nam ponadto wiele innych osób - spo³eczników,
którzy wspieraj¹ ka¿d¹ sportow¹
akcjê w miecie.
Imprezê sponsorowali Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF w
Szczecinie, TKKF B³yskawica
£obez, Starostwo Powiatowe w
£obzie, £obeskie Centrum Turystyki, Urz¹d Miejski w £obzie,
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Alkoholi-

zmowi oraz £obeska Fundacja Pomocy Dzieciom wiêto Radoci.
W tym roku zawodnikom kibicowali
równie¿ przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zwi¹zku TKKF w
Szczecinie w osobach prezesa Tomasza Wo³oszczuka i Stanis³awa
Adamczyka. Ogromn¹ radoæ ³obeskim dzia³aczom sprawia obecnoæ
przedstawicieli regionu, którzy dostrzegaj¹ i doceniaj¹ nasz¹ dzia³alnoæ. Pan Tomasz Wo³oszczuk wrêczy³ burmistrzowi £obza nagrodê za
zajêcie I miejsca w Ogólnopolskim
Sportowym Turnieju Miast w 2004 r.
i obieca³ specjaln¹ nagrodê pieniê¿n¹ dla £obza.

Zwyciêzc¹ biegu zosta³ Jaros³aw ¯abicki (43:57 min) przed Leszkiem Ga³anem (45:53) i Marianem
Ostrowskim (46:06). Wród kobiet
triumfowa³a Daria Turek (53:46,
MKS Junior Z³ocieniec) przed Joann¹ Ga³an (57:38, MKS Junior
Z³ocieniec) i El¿biet¹ Winiewsk¹
(1:06:24, TKKF B³yskawica £obez). Po raz pierwszy historii naszego powiatu wy³oniono mistrza i mistrzyniê. I tak Mistrzem Powiatu
£obeskiego zosta³ Zygmunt Draczyñski, a Mistrzyni¹ Powiatu zosta³a El¿bieta Winiewska.
Oto klasyfikacja wg kategorii
wiekowych mê¿czyzn. Kat. wiek. 20-

29 lat: I miejsce - Jaros³aw ¯abicki i II
m. Adam Matu³a - obydwaj z MKS
Junior Z³ocieniec. Kat. wiek. 40-49
lat: I m. Leszek Ga³an (MKS Junior
Z³ocieniec), II m. Grzegorz Niwiñski
(Tupot Ustka) i III m. Bogdan Skóra (P³oty). Kat. wiek. 50-59 lat. - I m.
Marian Ostrowski (MKS Junior
Z³ocieniec), II m. Marek Lembowicz
(Po³czyn Zdrój), III m. Zygmunt Draczyñski (TKKF B³yskawica £obez), IV m. - Roman Graczyk (Z³ocieniec) i V m. - Ryszard Stulig³owa (£obez). W kat. wiek. 60-69 lat triumfowa³
Adam Kaniewski ze Szczecina, a w
kat. wiek. 70 i wiêcej lat wygra³ Mieczys³aw Zaworski ze Szczecina, najstarszy zawodnik turnieju.
Ognisko TKKF B³yskawica w
£obzie pragnie podziêkowaæ wszystkim, którzy wspomagali nas przy organizacji zawodów. Wszystkim naszym wspó³pracownikom - popularyzatorom sporu, którzy powiêcaj¹c
swój czas, wsparli nas przy przeprowadzeniu zawodów. Pragniemy ponadto wyraziæ nasz podziw dla
wszystkich zawodników, którzy z
powodzeniem pokonali dystans ponad 12 km. Sport biegowy wymaga
wielu powiêceñ, du¿o treningów i
wytrwa³oci. Wszystkim zawodnikom nale¿¹ siê ogromne brawa !!
Do zobaczenia na nastêpnych
biegach E. Winiewska i A. Kogut

Rajd rowerowy doko³a jeziora Lubie

To by³ upalny weekend. Tak ciep³o
w tym roku jeszcze nie by³o i zapewne
prêdko nie bêdzie. Zapowiada siê
kiepskie lato, powtórka z zesz³ego
roku. W niedzielê 29 maja br. TKKF
B³yskawica £obez odby³
kolejny rajd rowerowy.
Wyruszylimy na drogi
Pojezierza Drawskiego.
Ca³kowita d³ugoæ wyprawy to oko³o 90 km. W
Drawsku Pomorskim spotkalimy siê z grup¹ mi³oników turystyki rowerowej, którzy poprowadzili
nas w d³ugi rajd dooko³a
jeziora Lubie. Kilku rowerzystów musia³o zawróciæ
z trasy z powodu defektów
technicznych. Natomiast w okolicach Sienicy czêæ rowerzystów
utraci³a kontakt z reszt¹ i korzystaj¹c
ze skrótu wysunê³a siê przed czo³ówkê rajdu. Uznano ju¿, ¿e osoby te
pogubi³y siê gdzie po drodze, a oni
czekali na nas daleko z przodu.
Na trasie mijalimy miejscowoci
Gudowo, Linowo, Lubieszewo, Zatonie, Sienica, Karwice i Mielonko
Drawskie. W sumie przejechalimy
przez 5 gmin: £obez, Drawsko Pom.,
Z³ocieniec, Wierzchowo (ma³y fragment) i Kalisz Pom. Wokó³ jeziora wytyczono szlak rowerowy - czerwony
Wokó³ jeziora Lubie (d³ugoci 50

km), którym w zasadzie pod¹¿alimy.
Jechalimy w pewnym oddaleniu od
linii brzegowej. Jezioro Lubie to jeden
z najwiêkszych akwenów Pojezierza
Drawskiego - pow. 1439 ha, g³êbokoæ

- 46,3 m, d³ugoæ - 14,1 km, szerokoæ
2,2 km. W jeziornej toni tkwi a¿ 5 wysp
- Rybaki, So³tysia, Kamieniec, Ptaszyniec i bezimienna. Jezioro posiada
wysokie brzegi o skomplikowanej linii. Pomiêdzy Karwicami a Mielenkiem
Drawskim jechalimy cie¿k¹ prowadz¹c¹ wzd³u¿ wysokiego i stromego
brzegu. Z miejsc, gdzie las jest rzadki,
rozpocieraj¹ siê malownicze widoki
na jezioro.
Nad Draw¹, przy tzw. mocie pontonowym, niedaleko miejsca gdzie
rzeka wyp³ywa z jeziora Lubie, wyznaczone zosta³o miejsce na ognisko.
Tutaj zatrzymalimy siê na posi³ek

turystyczny. Szlak kajakowy rzek¹
Draw¹, od Czaplinka a¿ do Noteci,
nosi imiê papie¿a Jana Paw³a II. W
Karwicach przejechalimy obok neogotyckiego pa³acu z pocz. XIX w. z
pseudowie¿yczkami i prawdziw¹ wie¿¹. Tutaj odbywa³y
siê s³ynne spotkania wa¿nych osobistoci wiata polityki. Podczas s³ynnego
obiadu drawskiego Lech
Wa³êsa spotka³ siê z genera³ami. Wie letniskowa po³o¿ona jest w s¹siedztwie najwiêkszego w Polsce poligonu i z tego wzglêdu do niedawna by³a niedostêpna
dla turystów. Miejscowoæ
stanowi³a orodek wypoczynku jedynie dla oficerów. Zwykli
miertelnicy mog¹ zwiedzaæ zakazany teren dopiero od lat 90. Nad Draw¹ przy tzw. mocie pontonowym
wci¹¿ tkwi¹ tablice z napisem wstêp
wzbroniony. Tablice skierowane s¹
w kierunku wody, tak jakby ostrzega³y ryby przed wyjciem na l¹d.
Nastêpny rajd zaplanowano na
Ziemi £obeskiej. 19 czerwca br. jedziemy szlakiem niebieskim Dolin¹ rzeki Regi. Zapraszamy wszystkich chêtnych.
Do zobaczenia na kolejnym rajdzie
w dniu 19 czerwca 2005 r. !
El¿bieta Winiewska, Adam Kogut
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OG£OSZENIA DROBNE

nSprzedam tanio pokój z aneksem
30mkw. w³asnociowy w kamienicy
w centrum £obza. Tel. 0601 777 609

n Sprzedam Mercedes 207 blaszak rok produkcji 1979, sprawny.
Cena 2500 z³. Tel607 363 309.

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

nDo wynajêcia kawalerka w Szczecinie. Tel. (091) 39 74 926.
n£obez, Hanki Sawickiej - Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 2
pok. rozk³adowe na Ip. IIp. bloku, tel.
39 76 361 (wieczorem) lub 0692
410 281
n Sprzedam mieszkanie 58 mkw.
Osiedle Hanki Sawickiej, cena do
uzgodnienia, mo¿liwoæ kupna
gara¿u. Tel. 0609 649 568 - po
godz.17.
n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 64 mkw. w Resku przy ul.
Zachodniej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 554 401.
n Wynajmê mieszkanie 1 pok. na
wsi, ma³¿eñstwu bezdzietnemu.
Tel. 397 70 54.
n Sprzedam M4 w Wêgorzynie,
w³asnociowe lub zamieniê na
Kam. Pom. lub winoujcie; tel.
(091) 4220108, 0503340004.
n Sprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 3 pokoje 57 mkw., IV piêtro, generalny remont, okna PCV,
glazura, terakota, armatura nowa,
suchy tynk, kuchnia z antresol¹. Tel.
0506 941 188, 0502 600 124.

nM4, piêtro, 65 mkw. w nowym
wolnostoj¹cym w³asnociowym
budynku, dzia³ka. Tel. 696 757 393.
nSprzedam mieszkanie 5 pokojowe, pow. 109mkw., blok z ceg³y
okna mahoniowe, du¿a kuchnia ze
spi¿arni¹, pod³ogi deska barlinecka, terakota. Bardzo niski czynsz.
Wysoki standart. Tel. 384 85 31,
0608 641 590.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe pow. 57,6 mkw. - Gryfice, osiedle XXX-lecia, 4 piêtro.
Tel. 502 564 238.

n Wynajmê grupê budowlan¹ do
wykoñczenia budynku mieszkalnego. Tel. 508 739 487.

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.

nZaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.

n Sprzedam lokal (5x6m, sklep)
razem z dzia³k¹ 9a. Wieszchowo
k.Z³ocieñca. Cena do uzgodnienia,
tel. 0888 976 857.

nDrzewa i krzewy ozdobne £obez
ul. Rolna 1 tel. 602 740 395.

n Sprzedam dzia³kê budolan¹ w
Drawsku Pom. 18 arów, tel. 502
481 544.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 2200 mkw. Stare worowo 2/3. Tel. 0692 084 851

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 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.

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

nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

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.

Dajesz og³oszenie do jednej gazety a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!! To niedrogo.
Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax(091) 3973730.
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Otwarcie lapidarium

Przecie¿ i ja - ziemi tyle mam
Ile jej stopa ma pokrywa
Dopok¹d idê
Cyprian Kamil Norwid

Stoimy w³anie w takim miejscu,
z którym ka¿dy z nas tu obecnych ma
swoje wspomnienia. Ci, którzy
mieszkali tu w przesz³oci przychodzili tu, aby z³o¿yæ ho³d swoim zmar³ym. My, pokolenie urodzone na tej
ziemi pamiêtamy pe³en tajemniczego
piêkna skrawek ziemi - dawny cmentarz. Cmentarz, który w latach siedemdziesi¹tych znika³ z dnia na
dzieñ. Za zgod¹ w³adz to miejsce
zniszczono, zdewastowano, spl¹drowano, wywo¿¹c pod os³on¹
nocy prawie wszystkie nagrobne
p³yty na peryferie miasta i w nieznanym kierunku.
Niewiele ocala³o. Jeszcze dzi
pod cienk¹ warstw¹ ziemi mo¿na
natrafiæ na fragment grobowca, p³yty, ozdobny metalowy p³otek, który
w przesz³oci okala³ mogi³y.
To co uda³o siê odnaleæ, umiecilimy w tym lapidarium. Jest tu
kilka p³yt nagrobnych, porcelanowa tabliczka, fragmenty piêknie rzebionego grobowca, oraz kamienny
krzy¿ Barona von Schroedersa i jego
¿ony - przodków Dietricha Wulfa
von Borcka. Wiemy ju¿ wiele o rodzinie barona i o nim samym, wiemy jak
wygl¹da³ i jaki by³ jego grób na ³obeskim cmentarzu. Mo¿e poznamy i
inne historie. Ju¿ dzisiaj wiemy, ¿e
nasze lapidarium bêdzie siê rozrasta³o, zg³asza siê do nas wielu ludzi,
informuj¹c o ocala³ych tabliczkach i
krzy¿ach przysypanych ziemi¹.
Ustawimy je tu wszystkie, nawet
najmniejsz¹ p³ytê, ka¿dy metalowy
czy kamienny krzy¿.
Wiele nagrobnych p³yt zniszczono. Dlatego postawilimy tutaj tê
bia³¹ cianê. Niech bêdzie ona swoist¹ ksiêg¹, miejscem, w którym ka¿dy bêdzie móg³ umieciæ tabliczkê
z nazwiskiem swoich bliskich zmar³ych, którzy spoczywali na tym
cmentarzu.
Niech to lapidarium bêdzie równie¿ lekcj¹ historii dla m³odego pokolenia, bo jeli nie nauczymy ich
dzi szanowaæ grobów innych, nie
liczmy na to, ¿e bêd¹ oni kiedy sza-

nowaæ nasze mogi³y, a przecie¿ ka¿dy cmentarz jest kamienn¹ kronik¹.
Nasze miasto przez wiele lat takiej
kroniki nie mia³o. Niech wiêc te kilka
ocala³ych fragmentów dawnego
cmentarza rozpocznie na nowo zapisywanie prawdziwej historii tej pomorskiej ziemi, tego miejsca, naszego miasta.

I mylê, ¿e warto tu przytoczyæ s³owa
poety:
Ale nie depczcie przesz³oci o³tarzy,

Choæ macie sami doskonalsze wznieæ;
Na nich siê jeszcze wiêty ogieñ ¿arzy,
I mi³oæ ludzka stoi tam na stra¿y,
I wy winnicie im czeæ!
Tym, którzy ¿yli na tej ziemi,
to miejsce powiêcamy.
Dziêkujemy Panu dyrektorowi Zarz¹du Powiatowego Dróg Lokalnych w
£obzie  Aleksandrowi Kotwickiemu,

Panu Andrzejowi Weso³emu w³acicielowi Zak³adu Kamieniarskiego
Stela w £obzie oraz Micha³owi
Karauowi za ¿yczliwoæ i bezinteresown¹ pomoc.
Lidia Lalak-Szawiel
i Czes³aw Szawiel

Gabrysia Rutkowska, Czes³aw Szawiel i Dieter Fröbel
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Po finale w £obzie

czas na medale w Warszawie
CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE  to najbardziej masowa
impreza dla dzieci szkó³ podstawowych w Polsce. Wród oko³o 100
orodków realizuj¹cych roczny program popularyzacji aktywnoci ruchowej wród najm³odszych znajduje siê tak¿e £obez. Organizacj¹
czwartków na szczeblu krajowym
zajmuje siê Stowarzyszenie Sport
Dzieci i M³odzie¿y w Warszawie. Na
jego czele stoi Marian Woronin,
olimpijczyk, sprinter, od 20 lat rekordzista Polski na 100 m z wynikiem
10.0 sekund.
Natomiast w
powiecie ³obeskim organizacjê zawodów
lekkoatletycznych realizuje
Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy.
W tegorocznej
edycji 11 mityngów na stadionie miejskim w
£obzie udzia³
wziê³o ponad
1000 dziewcz¹t i
ch³opców z klas
IV, V, VI. Za systematyczny i
aktywny udzia³ gratulacje nale¿¹ siê
szko³om podstawowym z Dobrej,
Wêgorzyna, £abunia Wielkiego,
£osonicy, Runowa Pomorskiego i
£obza (nr 2). Obecnie trwaj¹ przygotowania reprezentacji Powiatu £obez do XI fina³u ogólnopolskich
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH w Warszawie. Przez 3
dni, 13-16.VI.2005 r. do rywalizacji

sportowej na bie¿ni, rzutni i skoczni
stadionu Akademii Wychowania Fizycznego przyst¹pi oko³o 4000 m³odych lekkoatletów. Prezentujemy 40osobow¹ listê ekipy powiatu £obez
na zawody fina³owe w stolicy:
- ze Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie (12 osób)  Daria Stasiak,
Dominika Czarnecka, Ola Szubert,
Alina Olas, Agata Weso³owska,
Emilia B³osiñska, Kinga Szara, Jakub
Plesiak, Piotr Krzemiñski, Tomasz
Kobielski, Dawid Bidny, Mateusz
Drozda;
- ze Szko³y Podstawowej w Dobrej
(10 osób)  Magdalena Gromadzka, Izabela Awgul, Weronika Razik, Sebastian
Awgul,
Szymon
Grzesiak, Krystian
Awgul, Dawid Zapa³owski, Adrian Sokó³, £ukasz Uchwa³,
Kornel Szymkowicz;
- ze Szko³y Podstawowej w Runowie Pom. (6 osób) 
Natalia Ernst, Adrian
Ka³apacki,
Wojciech Adamczyk, Adam Stachniuk, Piotr Jagie³ka,
Pawe³ Józefko;
- ze Szko³y Podstawowej w £abuniu Wlk. (5 osób)  Maria Malatyñska, Ewelina Manel, Jakub Knap,
Przemys³aw Fabisiak, Damian Brzeziñski;
- ze Szko³y Podstawowej w £osonicy (3 osoby)  Patrycja Chojarska, Maja Wierzbicka, Karolina Buæ;
- ze Szko³y Podstawowej nr 2 w

£obzie (4 osoby)  Adrian Siemaszko, Katarzyna Bojanowska, Krzysztof Kraus, Damian Mosi¹dz.
Wszystkim ¿yczymy udanej ekspedycji sportowej do Warszawy.
W klasyfikacji ogólnej opieku-

nów grup sportowych 1 miejsce zaj¹³ Janusz £ukomski z Dobrej, 2 Dariusz Czajka i 3 Joanna Stasiak 
oboje z Wêgorzyna (na zdjêciu), dru¿ynowo zwyciê¿y³o Wêgorzyno.
Zdzis³aw Bogdanowicz

UKS ARBOD
biega³ w Iñsku
3 czerwca w Iñsku odby³y siê tradycyjne biegi uliczne. Wystartowa³a
w nich ponad 30-osobowa reprezentacja naszego klubu. Start naszych zawodników by³ bardzo udany.
Szeciu zawodników stanê³o
na podium: Pamela Szymkowicz i
Miros³aw W³odek ( kl. I), Dagmara
Szymanek i Kordian Sawczuk(kl.II), Magdalena Gromadz-

ka(kl. III), Kornel Szymkowicz (kl.
IV), Krystian Awgul (kl. V), Izabela Awgul (kl. VI).Najlepszy wynik
osi¹gnê³a Dagmara Szymanek,
która wygra³a swój bieg w klasach
II dziewcz¹t.
Dla wiêkszoci naszych m³odych sportowców by³ to ostatni
start przed wakacyjnym odpoczynkiem i igrzyskami w Warszawie.

SPORT
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Zwyciêstwo w derbach
SARMATA Dobra - PIAST Chociwel 3:1
Sarmata: Smoliñski, Mioduszewski, Jaszczuk, Dorsz, K.Sad³owski, Kieruzel,K.Szkup, D.Sad³owski,
Olechnowicz, Korol, Padziñski, oraz
Basiñski, Kamiñski, Pacelt, Ko³a,
Z.Szkup, Swarcewicz
Trener: Tomasz Surma
Bramki: Damian Padziñski 2
(18,22 ), Krzysztof Kieruzel 23
W sobotê 4 czerwca Sarmata
swój kolejny mecz ligowy rozegra³ z
s¹siadem zza miedzy Piastem Chociwel. Mecze miêdzy Piastem a Sarmat¹ s¹ bardzo zaciête i maja dla zawodników obu dru¿yn charakter presti¿owy. Obie dru¿yny s¹ od lat czo³owymi dru¿ynami ligii okrêgowej a
Piast jeszcze do niedawna by³ jednym z kandydatów do awansu. Dru¿yna Sarmaty po raz pierwszy od
kilku tygodni mog³a wyst¹piæ w sobotê w optymalnym sk³adzie. Byæ
mo¿e ten optymalny sk³ad spowodowa³, ¿e w pierwszych 30 minutach
trwa³ prawdziwy koncert gry Sar-

matów a wynik 3:0 dla Sarmaty by³
tylko czêciowym odzwierciedleniem tego co siê dzia³o na boisku. W
tym okresie ca³a dru¿yna Sarmaty
zagra³a bardzo aktywnie w akcjach
ofensywnych czym zaskoczy³a ca³kowicie dru¿ynê Piasta. W 6 min.
D.Padziñski wykona³ energiczny
rajd po prawej stronie lecz jego dobrego dorodkowania nie wykorzysta³ Korol. W 18 min. K.Szkup precyzyjnie zagra³ pi³kê do Padziñskiego,
który szybko min¹³ obroñców Piasta
i strza³em w d³ugi róg bramki nie da³
szans Markowi Ufnalowi, bramkarzowi Piasta. W cztery min. póniej
kolejny sza³ radoci na trybunach,
gdy¿ Korol zagra³ pi³kê do Damiana
Padziñskiego, który bêd¹c miêdzy
stoperami Piasta przyj¹³ j¹ na klatke
piersiow¹ i spadaj¹c¹ uderzy³ tu¿
obok bramkarza Piasta, zdobywaj¹c
swoj¹ drug¹ bramkê. W minute póniej Padziñski przerzuci³ p³kê na prawe skrzyd³o do K.Kieruzela który
powtórzy³ akcjê Padziñskiego z 18

min. i strza³em w d³ugi róg zdoby³
trzeci¹ bramke dla Sarmaty. W 26
min. kolejna indywidualna akcja
D.Padziñskiego lecz jego strza³ okaza³ siê niecelny, gdy¿ trafi³ w s³upek.
Za chwile kolejne indywidualna akcja Padziñskiego lecz jego dorodkowania ponownie nie wykorzysta³
Korol. W 33 min. P.Je¿yna wykorzysta³ b³¹d w ustawieniu M.Smoliñskiego i dalekim strza³em przerzuci³
nad nim pi³kê do bramki Sarmaty,
zdobywaj¹c honorow¹ bramkê dla
Piasta. Druga po³owa to okres wyrównanej gry, tylko momentami z
przewag¹ Piasta lecz dobra postawa
Smoliñskiego i obroñców Sarmaty
nie pozwoli³a im na zmianê wyniku.
Juniorzy Sarmaty pokonali w
sobotê Piasta lidera rozgrywek 2:1
odnosz¹c wiosn¹ 10-te zwyciêstwo.
Tym zwyciêstwem udowodnili, ¿e s¹
wiosn¹ najlepsz¹ dru¿yn¹ wród
juniorów, lecz straty z jesieni do lidera Piasta powoduj¹, ¿e w ca³ym sezonie zajm¹ tylko II miejsce.

Turniej siódemek

Dalno liderem, Barcelona do roboty
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WYNIKI
I TABELE
V liga

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

59 64-31
57 56-23
56 75-38
55 61-37
45 51-50
43 48-37
43 43-35
42 39-45
39 53-49
34 41-54
33 47-54
29 43-53
28 40-57
19 40-67
18 44-74
12 24-65

Klasa okrêgowa

Wicher Brojce - KP Police II 2:1,
D¹brovia Stara D¹browa - Orze³
£o¿nica 4:0, Jeziorak Szczecin Mewa Resko 1:0, Masovia Maszewo - Iskra Golczewo 4:2, Sarmata
Dobra - Piast Chociwel 3:1, Orkan
Suchañ - wit Szczecin 1:3, Hutnik
EKO TRAS Szczecin - Orze³ Rega
Merida II Mrze¿yno 3:0, Sparta
Wêgorzyno - Promieñ Mosty 2:0.
1. Hutnik EKO TRAS Szczecin 67 66-26
2. wit Szczecin
63 106-25
3. Piast Chociwel
51 55-31
4. Masovia Maszewo
47 55-38
5. Sarmata Dobra
46 49-31
6. KP Police II
39 52-53
7. Mewa Resko
37 32-45
8. Orkan Suchañ
35 34-35
9. Sparta Wêgorzyno
31 36-42
10. Promieñ Mosty
31 42-56
11. Iskra Golczewo
31 52-75
12. Orze³ £o¿nica
29 32-54
13. D¹brovia Stara D¹browa
28 43-58
14. Wicher Brojce
27 26-59
15. Jeziorak Szczecin
26 19-36
16. Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno 20 30-65

Wyniki ³obeskich rozgrywek:

(£OBEZ) W ostatni¹ niedzielê
na stadionie miejskim w £obzie,
odby³ siê pi³karski turniej siódemek o Puchar prezesa TKKF
B³yskawica.
Wziê³a w nim udzia³ rekordowa
liczba dru¿yn, o puchar walczy³o
bowiem 10 dru¿yn z ca³ej gminy.

Nie dopisa³a jedynie pogoda,
przez wiêksz¹ czêæ turnieju pada³
bowiem deszcz. Nie ostudzi³ on
jednak zapa³u pi³karzy i na obu
bocznych boiskach, stoczyli oni
kilka emocjonuj¹cych i zaciêtych
meczy.
Rozgrywki pi³karskich sióde-

mek to impreza sk³adaj¹ca siê z
czterech turniejów, rozrywanych
co tydzieñ. Na kolejny, organizatorzy zapraszaj¹ w niedzielê do Dalna. W tej chwili w klasyfikacji
ogólnej prowadzi Dalno, a na kolejnych miejscach s¹: Rynowo,
Cherlaki i Pety.
S.M.

1. DALNO
2. RYNOWO
3. CHERLAKI
4. KCBC
5. BAJERN
6. MURARSKA
7. ZAJEZIERZE
8. FC HAMOWO
9. PETY
10. BARCELONA

 20 pkt
 18 pkt
 16 pkt
 14 pkt
 12 pkt
 10 pkt
 8 pkt
 6 pkt
 4 pkt
 2 pkt

INNE - SPORT
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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.
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Z Nad Reg¹ nad Regê
Jeli bêdziesz ¿yæ w zgodzie z natur¹,
nigdy nie bêdziesz ubogi. Seneka

Na RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ pn. DOLIN¥ RZEKI REGI w
dniu 19.06 br., trasa rajdu prowadzi niebieskim szlakiem rowerowym z kilkoma
zmianami, start  godz. 10:00, £obez, pl. Spó³dzielców (przed restauracj¹ Dylemat), informacje: pani E. Winiewska - tel. 397 31 48, po godz. 19:00.

Porady dla cukrzyków

PSD ko³o nr 5 £obez zaprasza
Lekarz, rozpoznaj¹c u osoby
doros³ej cukrzycê usi³uje przekazaæ jej wiedzê na temat istoty powik³añ pacjentów i postêpowania
z t¹ chorob¹. Uzupe³nieniem rozmowy bywaj¹ ulotki, broszurki,
ksi¹¿ki. Zdobyt¹ wiedzê lub pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoci co do jej
interpretacji mo¿na chcieæ skonsultowaæ z lekarzem, pielêgniark¹
edukacyjn¹ lub z najbli¿szym
ogniwem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Edukacja pacjentów chorych
na cukrzycê odgrywa istotn¹ rolê
zarówno w zakresie umacniania
zdrowia, jak i ochrony ¿ycia.
Dziêki niej chory mo¿e wiadomie
podejmowaæ decyzje dotycz¹ce
stylu ¿ycia i dzia³ania zapobiegaj¹cego negatywnym skutkom
choroby. Dobra edukacja to co
najmniej po³owa sukcesu w leczeniu cukrzycy. Ryzyko zacho-

rowania na cukrzycê typu 2 ronie
z wiekiem. Potwierdzaj¹ to dane
statystyczne z ca³ego wiata.
Wynika z nich, ¿e oko³o 40% ludzi
po 65 roku ¿ycia ma albo cukrzycê, albo upoledzon¹ tolerancjê
wêglowodanów. Wi¹¿e siê to miêdzy innymi ze starzeniem siê populacji. Dziêki postêpowi medycyny czas ludzkiego ¿ycia w ci¹gu ostatniego pó³wiecza wyd³u¿y³ siê mniej wiêcej 20 lat  selekcja genetyczna nie jest tak bezwzglêdna jak przed wiekami. 90%
osób chorych na cukrzycê typu 2
to osoby oty³e, a nadwaga to pocz¹tek choroby. W stowarzyszeniu uczymy, co mo¿na jeæ, jak
pos³ugiwaæ siê glukometrem, penem i jak wa¿na jest gimnastyka w
¿yciu cukrzyka. Zapraszamy do
naszego ko³a, które czynne jest w
poniedzia³ek od godz.13.00-15.00 i
w rodê 10.30- 12.00 Zarz¹d PSD

Scenki prawdziwe obrazuj¹ce
wiadomoæ ekologiczn¹ £obezian
Scenka I
Znajomy do znajomego

- Nareszcie! Nareszcie sprawiedliwoæ nasta³a i te brzozy na naszej ulicy wyciêli. Ju¿ nie do wytrzymania by³y. A licie to okr¹g³y rok
lecia³y. Na chodniku brudno. Ci¹gle zamiataj. Dachy oblepione. Rynny
zapchane. Ptaki krzycz¹, sraj¹. No, ³adne to one by³y, te brzozy, tylko
zimow¹ por¹, jak go³e sta³y, czarne, bez jednego listka. A taki s¹siad to
tych brzóz tak broni³! Tak broni³, ¿e ma³o nie p³aka³. Tak za nimi obstawa³!
Musi co oszo³om jaki, jak te panie z Klubu Ekologa.

Antybrzozowiec

Wysoko postawiony urzêdnik, który zadecydowa³ o wycince
wszystkich brzóz przy ul. Sikorskiego i ul. Wojska Polskiego w £obzie
spotykaj¹c ekologa mówi entuzjastycznie:
- Piêknie jest teraz bez tych brzóz
- Co pan wygaduje?  ¿achn¹³ siê ekolog
- Ale¿ tak, ja jestem rolnikiem i z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ stwierdzam, ¿e brzozy to chwasty
- Okropnoæ!  powtarza pan s³owa ³obeskiego nadleniczego 
gorszy siê ekolog
- Nadleniczy te¿ tak mówi³?  O!?  Ucieszy siê urzêdnik.
- Panie, mo¿e dla lenika i rolnika brzozy to chwasty, ale brzozy w
miecie spe³niaj¹ ca³kiem inn¹ rolê  próbuje edukowaæ urzêdnika ekolog
- E tam!  przerwa³ urzêdnik. - Bêd¹ inne, nie brzozy. Machn¹³ rêk¹,
zamia³ siê i odszed³.
- To by³y szczególne brzozy  p³acz¹ce.  westchn¹³ roz¿alony
ekolog i w zamyleniu doda³: któ¿ teraz zap³acze nad ludzk¹ g³upot¹.cdn.

Mi³o mi poinformowaæ, ¿e cz³onkowie i sympatycy Towarzystwa
Przyjació³ Lasu Oddzia³u Terenowego w Resku spotkali siê ponownie 22
maja, aby podsumowaæ podjête do
tej pory dzia³ania i ustaliæ plan na
najbli¿szy okres - lato i jesieñ.
Spotkanie rozpoczê³o siê sp³ywem kajakowym doæ trudn¹ tras¹
Resko - ¯erzyno (który poprowadzi³
dowiadczony amator sportów
wodnych Jan Michalczyszyn).
Uczestnicy mogli siê przekonaæ jak
piêknie wygl¹da przyroda naszej
gminy od strony wody, ale niektórzy
poszli jeszcze dalej i ogl¹dali j¹ tak¿e
pod wod¹! Na szczêcie wszystkie
kajaki razem z za³ogami przycumowa³y po dwóch godzinach w ¯erzynie, a wodniacy czym prêdzej poszli
do ogniska wysuszyæ mokr¹ odzie¿
i siê ogrzaæ.
Prezes Roman Gojlik przedstawi³
zarz¹d, podsumowa³ udan¹ kwiet-

niow¹ akcjê sadzenia lasu k. £abunia
Wlk., w której udzia³ wziê³o 40
uczniów ZSG i SP oraz poinformowa³
o planowanych akcjach jesiennych.
Cz³onkowie jednog³onie wybrali
Komisjê Rewizyjn¹ , w sk³ad której
weszli: Justyna Michalczyszyn,
Dominika Walentynowicz i Robert
Bogdañski.
Przyznaæ trzeba, ¿e dzia³alnoæ
TPL Oddzia³u Terenowego Nad
Reg¹ nabiera rumieñców. Wierzê w
to, ¿e je¿eli 20 czy 30 ludzi chce co
sensownego i po¿ytecznego zrobiæ,
to musi siê udaæ, tym bardziej, ¿e
oferta skierowana jest do ró¿norodnych grup wiekowych, wiêc w akcjach bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ ca³e
rodziny. Turystyka staje siê coraz
bardziej modna w naszym kraju, co
dobrze rokuje takim w³anie regionalnym towarzystwom. ¯yczê wiêc
Zarz¹dowi TPL Nad Reg¹ powodzenia. El¿bieta Kuc ZSG w Resku
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UKRAD£ MATERACE

(BE£CZNA) W okresie od 29 do
30 maja w godz. 19:00 - 06:45 w Be³cznie, nieustalony sprawca po uprzednim wybiciu szyby okiennej sali gimnastycznej, dokona³ kradzie¿y 2
materacy gimnastycznych. Straty w
kwocie 720,- z³ na szkodê Szko³y
Podstawowej w Be³cznie.

KRADZIE¯ DOKUMENTÓW

(£OBEZ) W dniu 23 maja o godz.
17:00 lub w dniu 24 maja o godz.
15:00 w £obzie przy ul. Obr. Stalingradu w sklepie NETTO, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y dowodu
osobistego, karty bankomatowej i
pieniêdzy umieszczonych siê etui
le¿¹cym w otwartej torebce, która
znajdowa³a siê w koszyku podczas
robienia zakupów przez pokrzywdzon¹. Straty w kwocie 310,- z³ na
szkodê Krystyny C. (zam. £., pow.
³obeski).

NACI¥GACZKA Z HISZPANII

(£OBEZ) W okresie od
19.04.2005 roku do dnia 19.05.2005
roku w £obzie, nieustalona kobieta
(zam. Hiszpania) oferuj¹c za³atwienie pracy pobra³a 630 z³otych i nie
wywi¹za³a siê z umowy dzia³aj¹c na
szkodê Waldemara G. (zam. £. pow.
³obeski).

ZNALELI GO W MARKOCIE

(RYNOWO) W dniu 31 maja ok.
godz. 8. 30 w Rynowie w Orodku
Markot zosta³ zatrzymany Piotr K.
lat 35 (Pi³a) poszukiwany w celu doprowadzenia do ZK zgodnie z nakazem Sygn. akt IIK wydanym przez
S¹d Rejonowy Wydz. II Karny w
Pile. Zatrzymania dokonali policjanci SP i RD KPP £obez.

WYP£ATA Z KARTY

(£OBEZ) W dniu 27 maja oko³o
godz. 9. 00 w £obzie przy ul. nieznany sprawca przy pomocy karty bankomatowej Maestro gotowej do
wyp³aty pozostawionej w wyniku
roztargnienia w bankomacie Banku
PKO SA I oddz. w £obzie dokona³
wyp³aty pieniêdzy w kwocie 500 z³otych, na szkodê Bogumi³y G (zam. £.,
pow. ³obeski), nastêpnie zabra³ w
celu przyw³aszczenia pieni¹dze wraz
z wym. kart¹.

POSZCZU£A PSEM

(£OBEZ) W dniu 31 maja oko³o
godz. 1.00 w £obzie na ul Krótkiej
Katarzyna T. zam. £. gm. £obez

podczas spaceru z psem rasy Bokser
poszczu³a nim stoj¹ca na schodach
OHP w £obzie Julitê K zam. £. pow.
³obeski , w wyniku czego pies ugryz³
w nogê powoduj¹c ranê szarpan¹.

NAPROMILOWANY

(PRUSINOWO) W Prusimowie
gm. £obez, o godz. 18.40. Bogdan O
lat 44 ( zam. P., gm. £obez), kierowa³
samochodem marki VW Polo bêd¹c
w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 0,82 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

BÊDZIE GAZOWA£

(PRUSINOWO) W okresie od
30 maja. godz. 19.00 do 31 maja
godz. 6. 30 w Prusimiu nieznany
sprawca po uprzednim ob³amaniu
kab³¹ka k³ódki zabezpieczaj¹cej
drzwiczki kontenera, z wnêtrza zabra³ w celu przyw³aszczenia piêæ
butli z gazem propan-butan
11kg,oraz cztery puste butle. Ogólnej wartoci 1.075 z³otych na szkodê
Arktyka Zak³ad Mechaniki Ch³odniczej w Kamieniu Pom.

KRADZIE¯ KOMÓRKI

(CIESZYNO £OBESKIE) W
dniu 30 maja w godz. 12.00 - 16.00 w
Cieszynie ³obeski z otwartego namiotu nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y telefony komórkowego
Simens C-60 wartoci 350 z³otych na
szkodê Heleny W. zam. £. pow ³ob.

UKRAD£ ELEKTRYZATOR

(MO£DAWINA) W okresie od
30 maja godz. 22.30 do 31 maja godz.
7. 00 w Mo³dawinie gm. Radowo
Ma³e nieznany sprawca z pola
uprawnego zabra³ w celu przyw³aszczenia elektryzator uniwersalny
EBS872/M1-01-10 wraz z bateriami
4As8 ogólnej wartoci 300 z³otych
na szkodê Zygmunta Sz. (zam. M.
pow. ³obeski).

Z£OMIARZ

(RUNOWO POM.  CIESZYNO
£OB.) W okresie od 18 maj godz. 18.00
do 31 maja godz. 12.50 na szlaku kolejowym Runowo Pom. - Cieszyno £ob.
na wysokoci miejscowoci Po³chowo nieznany sprawca po uprzednim
odciêciu zabra³ w celu przyw³aszczenia ogólnej d³ugoci 280 metrów linki
kotwieñ rodkowych na szlaku kolejowym Runowo Pom. -Cieszyno £ob.
Ogólnej wartoci 3.000 z³. na szkodê
Zak³aduLiniiKolejowychwKoszalinie.
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WYBI£ SZYBÊ

(£OSONICA) W dniu 31. maja o
godz. 15.50. w £osonicy gm. Resko,
kieruj¹cy samochodem marki Honda
Piotr¯.zam.P³oty,nieust¹pi³pierwszeñstwa przejazdu, kierowanego przez Miros³awa F. zam. S, gm. wierzno.

(£OBEZ) W dniu 4 czerwca o
godz. 1.10 w £obzie na Placu 3 Marca, Przemys³aw B. dokona³ wybicia
szyby w drzwiach od strony kierowcy w sam. marki Fiat Uno, o wartoci
150 z³otych na szkodê Artura A.

PO£AKOMI£ SIÊ NA PASSATA

DOPROWADZILA
DO WYPADKU

(£OBEZ) W okresie od godz.
22.30. dnia 1 czerwca do godz. 08.00
2 czerwca w £obzie przy ul. Niepodleg³oci z parkingu Hotelu, S³owiañski, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y samochodu VW Passat, wartoci 140 tys. Z³. na szkodê francuskiej firmy Goupil .

POBI£ GO

(STAROGARD)W Starogardzie
w dniu 26 maja oko³o godz. 22.30.
mê¿czyzna (zam. Starogard), uderzaj¹c piêci¹ w twarz Rafa³a S. ( zam. S.
pow. ³obeski), spowodowa³ u pokrzywdzonego z³amanie nosa.

WYBI£ SZYBY

(£OBEZ) W okresie od 2 do 3
czerwca w godz. 17:00  06:00 w
£obzie przy ul. Wojcelskiej 1a w firmie PREEM, nieznany sprawca przy
u¿yciu kamieni wybi³ szyby w
oknach hali magazynowej. Straty w
kwocie oko³o 500,- z³ na szkodê Armanda B.

NAPROMILOWANY
ROWERZYSTA

(£OBEZ  UNIMIE) W dniu 3
czerwca o godz. 20.15 na drodze
£obez  Unimie, Miros³aw L kierowa³ rowerem znajduj¹c siê wstanie
nietrzewym 0,92 mg/l.

KRADZIE¯ W SZATNI

(DOBRA) W dniu 3 czerwca o
godz. 11.00 w Gimnazjum w Dobrej z
otwartej szatni, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Motorola C650 o
wartoci 400 z³otych na szkodê Bernardety .

ST£UCZKA

(SIEDLICE  RUNOWO POM.)
W dniu 3 czerwca oko³o godz. 13:15,
na drodze Siedlice  Runowo Pom.
skrzy¿. do Sielska, W³adys³aw S kieruj¹c samochodem Skoda wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu na samochodzie Mazda, kierowanym przez
Ryszarda M. Uszkodzeniu uleg³y
pojazdy.

W dniu 4 czerwca oko³o godz.
14.10 Renata L Kieruj¹ca samochodem osobowym Skoda na skrzy¿owaniu ulic Wojska Polskiego - Boh.
Warszawy w trakcie wykonywania
manewru skrêtu w lewo, nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo jad¹cemu Arkadiuszowi Sz.
motocyklem Suzuki w wyniku czego motocykl uderzy³ w prawe tylne
ko³o samochodu, kieruj¹cy upad³
na drogê doznaj¹c z³amania lewego
obojczyka, oraz ogólnych pot³uczeñ cia³a. Zosta³ przewieziony do
Szpitala Rejonowego oddzia³ chirurgii w Resku.

NAPROMILOWANI

(£OBEZ) W dniu 5 czerwca o
godz. 10.30 w £obzie na ul. Rolnej,
Wac³aw J znajduj¹c siê w stanie nietrzewym 1,59 mg/l, kierowa³ sam.
osobowym marki Opel.
(£OBEZ) W dniu 5 czerwca. w
£obzie na ul. B. Chrobrego, Dariusz
K kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,88 promila).
(£OBEZ) W dniu 5 czerwca. w
£obzie na ul. B. Chrobrego, Tomasz
K kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,84 promila).
W dniu 5 czerwca Waldemar W
znajduj¹c siê wstanie nietrzewym
1,59 mg/l, kierowa³ sam. osobowym
marki Ford Eskort.

Kto zgubi³ rower?
W dniu 5.06.2005 r o godz.
20.50 do KPP w £obzie zg³osi³y
siê dziewczynki, które przyprowadzi³y rower typu górskiego
m-ki Victus Dynamic koloru czerwono-czarnego. Rower posiada
uszkodzone tylne ko³o.
Dziewczynki poda³y, ¿e znalaz³y go podczas trwaj¹cego festynu w £obzie na Starym Boisku.
Prosimy w³aciciela o odbiór
roweru w tut. KPP.

ROZMAITOCI
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NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 20 czerwca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 brzmia³o:
Raz na ludowo.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Antonina Kaczmarek (Dobra), Zofia Klimek (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Anna Ma³yszko (Wêgorzyno), Cecylia Dzwonnik (£obez), Bogdan
Charowski (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Anna Ma³yszko z Wêgorzyna. Gratulujemy.
CMYK

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

