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Sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania
Wszystkim Tym, którzy pamiêtali i towarzyszyli
w ostatnim po¿egnaniu naszej kochanej Mamy, ¯ony i Babci

Walerii Siwieckiej
Szczególne podziêkowania dla ca³ego Grona Nauczycielskiego w £obzie za pamiêæ i przepiêkne poetyckie po¿egnanie, oraz
dla Ksiêdza Czes³awa Baraniewicza (Przyjaciela naszej rodziny) za pos³ugê kap³añsk¹ i dodanie otuchy w tych tak trudnych
dla nas chwilach.
Rodzina Siwieckich

CMYK

WYDARZENIA - OPINIE
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M³odzi kronikarze Ziemi Reskiej
W Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zosta³
rozstrzygniêty konkurs literacki Moja miejscowoæ na
Pomorzu Zachodnim - wieci z przesz³oci i
teraniejszoci. Honorowy patronat nad nim obj¹³ dyrektor
pan Adam Szatkowski. Do udzia³u zaprosi³am uczniów szkó³
podstawowych oraz gimnazjum z gminy Resko.
W sk³ad komisji opiniuj¹cej
prace wesz³y Panie: El¿bieta Turczyñska, Violetta Dynarska Adamowicz, Ma³gorzata Bodys i
Joanna Murat. Jurorzy oceniali
sposób, w jaki uczniowie zrozumieli ten temat oraz pomys³owoæ, sprawnoæ jêzykow¹ i
umiejêtnoæ ciekawego komponowania wypowiedzi.
Temat konkursu sk³oni³ m³odych autorów do refleksji, szukania tajemnic przesz³oci, które
tworz¹ specyficzny klimat. Dlatego te¿ przeprowadzali rozmowy
z rodzicami, dziadkami o pierwszych trudnych latach dotycz¹cych ¿ycia w powojennym Resku
i jego okolicach oraz docierali do
materia³ów ród³owych.
Nades³ane prace wiadcz¹ o
wra¿liwoci, z jak¹ uczniowie
patrz¹ na miejsce, w którym ¿yj¹.
Chêtnie wiêc pisali o losach
przodków, sk¹d przybyli na Po-

morze Zachodnie i jak wygl¹da³y
tamte pierwsze, powojenne lata.
Zuzia Powchowicz (S.P. Resko)
napisa³a, ¿e jej dziadek przyjecha³
do Reska w Wielki Pi¹tek 1946
roku i wtedy nie wiedzia³, ¿e zostanie tu na sta³e. To by³y dziwne
i trudne czasy, ludzie dopiero szukali sobie miejsca w powojennej
Tu³aczce - pisze Zuzia w
oparciu o wywiad, jaki przeprowadzi³a z dziadkiem. Praca ta potwierdza to, o czym pisa³o wielu
uczniów, i¿ mieszkañcy naszej
gminy, przyje¿d¿aj¹c na ziemie
odzyskane nie wi¹zali z nimi
swojej przysz³oci, a jednak zostali, bo takich jak oni, którzy nie
mieli siê gdzie podziaæ by³o wiêcej. Paulina Myszak (S.P. Resko)
napisa³a, ¿e jej dziadek - zegarmistrz z Reska wspomina ludzi
¿yczliwych i przyjanie do siebie
nastawionych.
Pierwszych mieszkañców £o-

sonicy w ciep³ych s³owach opisuje Kasia Piecuch (Gimnazjum w
Resku) na podstawie rozmowy z
babci¹  Ludzie tu przybyliby
zacz¹æ wszystko od nowa. Nie
by³o ³atwo, bo czêsto zaczynali od
przys³owiowego zera. Samotnoæ, dezorganizacja u³atwi³y im
integracjê. Pomagali sobie, tworz¹c jedn¹ rodzin¹.
Najwiêcej przysz³o prac, w
których uczniowie opisywali
przesz³oæ Reska i okolic korzystaj¹c z ksi¹¿ek, przewodników
turystycznych. Niew¹tpliwie pomog³o to im wzbogaciæ wiedzê o
opisywanych miejscach. Fakty
historyczne opisuj¹ce czasy panowania rodzin Borków i Widantów w ciekawy sposób przedstawili Bartek Kulpa (SP. Resko)
oraz Justyna Choroszko (SP. Resko). Oprócz przesz³oci historycznej Bartek przypomnia³ legendê o Sydonii, a Justyna wspomina o podziemnym przejciu ³¹cz¹cym dawn¹ posiad³oæ Borków z kocio³em. Agnieszka
Bartkowiak (SP. Starogard), opisuj¹c przesz³oæ swojej miejscowoci jednoczenie zwraca uwagê na warty obejrzenia koció³
ryglowy oraz znajduj¹cy siê w
jego pobli¿u grób rodu Borków.

ladami przodków
Pod koniec listopada 2004 r.
wys³ucha³am audycji radiowej
Janusza Wachowicza Tu jest
mój Heimat. Bohaterkami tej
audycji by³y dwie kobiety seniorki urodzone i wychowane na tej
ziemi w pierwszej po³owie XX
wieku. Postanowi³am do jednej z
nich dotrzeæ. Uda³o siê. To £ucja
Che³mowska. Zaproponowa³am
jej wycieczkê po terenie, o którym
wspomina³a w audycji. 6.12.2004
r. kole¿anka El¿bieta Ciochoñ
przywioz³a rano pani¹ £ucjê ze
Szczecina do Runowa Pom. swoim samochodem. Zaraz ruszy³ymy w trasê, która prowadzi³a
przez Borkowo, Meszne, Strzemiele, £obez, Lesiêcin, K¹kolewice i Kranik. Na trasie gocinnoci u¿yczy³a nam pani Jadwiga D¹bek w zamku Strzmiele oraz
pañstwo Samalowie w Kraniku.
Pani £ucja energicznie porusza³a siê po terenie i z wielk¹ dok³adnoci¹ opowiada³a o tamtych

czasach. Seniorka, to dziecko Polaków z Konina, wychowana przez
niemieckie rodziny. Je¿eli otrzymam
pozwolenie od pani £ucji, to przybli¿ê pañstwu t¹ postaæ w nastêpnym artykule. Smutnym momentem
na trasie by³ nasz pobyt na starym
poniemieckim cmentarzu na wzgórzu we wsi Strzmiele, gdzie by³a pochowana rodzona matka pani £ucji.
Znikome lady pochówków,
wszystko zdewastowane. Przykry
widok. Kole¿anka El¿bieta Ciochoñ
kamer¹ rejestrowa³a ca³¹ niemal
podró¿, która zakoñczy³a siê w Runowie Pom. w szkole. Pani £ucja
zwiedzi³a szko³ê i muzeum szkolne.
By³o ju¿ ciemno, gdy Ela odwozi³a
seniorkê do Szczecina umiechniêt¹ i radosn¹. Do dzi utrzymujê kontakt z pani¹ £ucj¹, która dostarcza
mi wci¹¿ materia³y z tamtych czasów. Ponadto skontaktowa³a mnie z
arystokratk¹ hrabin¹ Elizabeth von
Borcke, urodzon¹ w pa³acu w Lesiêcinie, a obecnie mieszkaj¹c¹ w

Szwajcarii. Pani Elizabeth równie¿ przes³a³a mi 2 ksi¹¿ki o jej
rodzinie i jej dalekich przodkach
tej ziemi oraz wiele fotografii.
Równie¿ dziêki niej by³y rolnik
tych terenów Siegfried Hannemann przys³a³ mi cenne wieci o
historii pa³acu w Kraniku. Materia³ gromadzê dla potomnych w
Muzeum Szkolnym i ju¿ czêciowo wykorzysta³am do lekcji muzealnych Historia rodu von
Borcków. Jesieni¹ planujê spotkanie na zajêciach Jesieni¹ w
wiejskiej chacie. Mam nadziejê,
¿e przedstawi nam to pani £ucja.
Serdecznie dziêkujê dyrektor
Szko³y w Runowie Pom. Marii
Jêdrzejczak, która zaakceptowa³a nasz pomys³ i sfinansowa³a
go. Wiedzia³a, ¿e owoce tego
bêd¹ wielkie.
Nauczycielka Szko³y Podstawowej w Runowie Pom.
Modesta Dêbicka.

Natomiast Justyna Kulik (S.P.
Resko) nada³a swojej pracy formê
listu, w którym zaprasza kole¿ankê do przyjazdu wymieniaj¹c zabytki Reska oraz pisz¹c o osobliwociach obecnie istniej¹cych
(Stacja Meteorologiczna, bujany
mostek w piêknym parku) oraz o
mo¿liwoci uczestniczenia w
sp³ywie kajakowym rzek¹ Reg¹.
Piêkn¹ poetyck¹ wêdrówkê po
Resku zaprezentowa³a Kasia
Grzesik z gimnazjum.
Dziêkujê wszystkim uczniom
za nades³ane prace, a nauczycielom za fachow¹ nad nimi opiekê.
Organizator konkursu
Joanna Murat.
Od redakcji:
Cieszy nas bardzo podjêcie tematu o przesz³oci tych ziem. Po
Wêgorzynie, gdzie podobny konkurs zaistnia³ trochê wczeniej,
teraz Resko podjê³o siê, w osobie
pani Murat, kronikarskiego odnotowania najnowszych, ale jednak
odchodz¹cych w przesz³oæ,
zdarzeñ i wra¿eñ z ¿ycia pierwszego tu po wojnie pokolenia Polaków. Za tydzieñ opublikujemy
wyniki konkursu i przedstawimy
kilka prac.
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Adam Kubisz wygra³

Spotkanie Sybiraków

Paw³odarczycy
przyjad¹ do £obza
(£OBEZ) Do niecodziennego spotkania dojdzie w £obzie w
najbli¿szy pi¹tek. Dzia³aj¹cy od kilku lat Ogólnopolski
Klub Paw³odarczyków rozpocznie swój coroczny zjazd od
uroczystego sympozjum w naszym miecie.
Ogólnopolski Klub Paw³odarczyków zosta³ utworzony kilka lat temu
przez Sybiraków przebywaj¹cych na
zes³aniu w Paw³odarskiej ob³asti w
ZSRR. Na pocz¹tku na zjazdy przyje¿d¿a³o kilkunastu, kilkudziesiêciu
Sybiraków. Na ubieg³orocznym w
Niechorzu by³o ich ju¿ kilkuset. W
tym roku odbêdzie siê w Mrze¿ynie.
Wielokrotnie uczestniczy³ w nich
Tadeusz Barañski z £obza. St¹d pomys³, by tegoroczny, siódmy ju¿
zjazd, rozpocz¹³ siê od spotkania w
£obzie z tutejszymi Sybirakami.
Spotkanie bêdzie mia³o charakter
uroczystego sympozjum powiêconego Polakom na Nieludzkiej ziemi.
O masowych wywózkach ludnoci
cywilnej na zes³anie w okresie II wojny wiatowej bêdzie mówi³ prof. Stanis³aw Aleksandrowicz. O powrocie
zes³añców do ojczyzny i na Ziemie
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Odzyskane opowie szefowa ³obeskiego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków Ludwika Smor¹g-Guriew, za wywózkê
i zamordowanie polskich oficerów w
Katyniu w wietle dokumentów
przedstawi polonista Zespo³u Szkó³
w £obzie Kazimierz Chojnacki.
Goæmi sympozjum maj¹ byæ miêdzy innymi przewodnicz¹cy Klubu
Paw³odarczyków Wincenty Dewojna z Poznania, ambasador Republiki
Kazachstanu, marsza³kowie województw zachodniopomorskiego i
wielkopolskiego. Spotkanie przygotowali ³obeskie Ko³o Zwi¹zku Sybiraków, Ogólnopolski Klub Paw³odarczyków i urz¹d miejski w £obzie.
Sympozjum odbêdzie siê w pi¹tek, 17 czerwca, o godz. 12.00 w hali
widowiskowo-sportowej. Po zakoñczeniu Paw³odarczycy udadz¹ siê na
zjazd do Mrze¿yna.
KAR

ZAPRASZAMY NA ROWERY
TKKF B³yskawica £obez zaprasza na rajd turystyki rowerowej pn.
DOLIN¥ RZEKI REGI w dniu 19.06 br na trasie: £obez - Przyborze - jez.
Karwowo - Strzmiele - Zache³mie - £obez (w znacznym stopniu trasa pokrywa
siê z niebieskim szlakiem rowerowym), start  godz. 10:00, £obez, pl. Spó³dzielców (przed restauracj¹ Dylemat), na trasie ognisko turystyczne, informacje: pani E. Winiewska - tel. 397 31 48, po godz. 19:00.

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.

Faworyta
pokona³a opona

(POWIAT) Na pocz¹tku nic nie zapowiada³o, ¿e powiatowe
zawody si³aczy rozegrane podczas festynu policyjnego
wygra kto z £obza. Na wygl¹d po tytu³ móg³ siêgn¹æ
Mateusz Burdzy z Choszczna, który muskulatur¹
deprymowa³ rywali, prê¿¹c potê¿ne bicepsy przed
publicznoci¹. Za³atwi³a go zwyk³a opona od ci¹gnika.
Mateusz Burdzy z Choszczna
rzeczywicie wygl¹da³ na faworyta.
Szerokie bary, du¿e bicepsy i lekkoæ, z jak¹ podrzuci³ sztangê o wadze 100 kg wskazywa³y, ¿e lekko rozprawi siê z ³obezianami. Ju¿ po pierwszej konkurencji wysun¹³ siê na prowadzenie i wydawa³o siê, ¿e ³atwo te
zawody wygra. Jednak poleg³ na
oponie, co prawda nie takiej tam
zwyk³ej od ci¹gnika, ale du¿ej i ciê¿kiej. Nie potrafi³ jej podnieæ. Po raz
kolejny potwierdzi³a siê prawda, ¿e
nie si³a, ale technika...

Zawody wygra³ Adam Kubisz i
zdoby³ tytu³ Strongmana powiatu
³obeskiego. Burdzy by³ drugi ex
equo z Damianem Nazarukiem z £obza, a trzeci Marcin Szpyruk z Poradza. Nastêpni w kolejnoci byli:
Marek Wierzbowski z Przemys³awia,
Piotr Ku¿el z £obza i £ukasz ¯aba z
Runowa Pom.
- Si³owniê zrobilimy u mnie w
piwnicy. Nie dopingujemy siê ¿adnymi u¿ywkami. Po prostu przychodz¹ ch³opaki i æwiczymy.  mówi ze
skromnoci¹ Damian Nazaruk. KAR
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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 Orodek Wczasowo  Kolonijny  Posejdon w Niechorzu, zatrudni: - kucharkê
Tel. 508  340 - 508
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 S.Z.O.Z Praxis w Nowogardzie zatrudni:
Pielêgniarkê
Murarza - kafelkarza
Tel. 392-51-20
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
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
p Firma Z.C.H. Rolhurt w Szczecinie zatrudni:
Murarza. Zakwaterowanie zapewnia
pracodawca Tel. 311-78-11
p Szczeciñska Stocznia Remontowa Gryfina zatrudni:
Spawaczy z uprawnieniami PRS
Monterów kad³ubów okrêtowych
Tel. 42-42-503

Z ¯YCIA POWIATU

Kaucje dla wszystkich?
(£OBEZ) W 2004 roku Urz¹d Miejski sprzeda³ 208 lokali
mieszkalnych za kwotê 71.457,77 z³otych. rednio mieszkanie
kosztowa³o wiêc 350 z³otych. Na podstawie uchwa³y Rady
Miejskiej z 29 listopada 2003 roku Burmistrz £obza udziela³
bonifikat na kupno lokali w wysokoci 99% ich wartoci.
Do uchwa³y tej zapomniano jednak dodaæ jedno zdanie  ci, którzy
nabyli mieszkanie z tak¹ bonifikat¹
nie maj¹ prawa do zwrotu kaucji.
Kaucje takie musieli wnosiæ najemcy lokali w latach 60  tych i 70 
tych. W roku 2002 S¹d Najwy¿szy
uzna³, i¿ najemcom w chwili wykupienia mieszkania kaucje te nale¿y
wyp³aciæ, oczywicie po zrewaloryzowaniu. W tym roku na wyp³aty
tych kaucji Urz¹d Miejski przeznaczy³ w bud¿ecie 78 tys. z³otych.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e uda³o siê
zrobiæ dobry interes.
W latach 2002 2003 kaucji w £obzie nie wyp³acano, gdy¿ nie by³o odpowiednich przepisów wykonawczych. Wszystkich zainteresowanych odsy³ano wiêc do s¹du, który

okrela³ wysokoæ wyp³at. Na tej podstawie oraz na podstawie ugód pozas¹dowych, w 2004 roku wyp³acono 15
kaucji, na kwotê ponad 17 tysiêcy.
rednio by³o to wiêc 1200 z³otych.
W tym roku wyp³acono nabywcom ponad 49 tysiêcy, a w kolejce
czekaj¹ nastêpni.
Dziêki temu, ¿e w uchwale, o której pisa³am na wstêpie, zapomniano
dopisaæ jedno zdanie : osoba nabywaj¹ca lokal z 99% bonifikat¹ nie ma
prawa do zwrotu kaucji  mamy do
czynienia z zupe³nie kuriozaln¹ sytuacj¹. Kto, kto kupi³ mieszkanie
rednio za 350 z³otych, otrzyma od
gminy z powrotem rednio 1200 z³otych. Za takie drobne niedopatrzenie w³adz jak zwykle zap³acimy
my wszyscy.
Sylwia Maczan
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p Zachodniopomorska Spó³dzielcza Kasa Kredytowa w £obzie zatrudni:
Kasjera handlowego
Spotkanie z pracodawc¹ odbêdzie
siê 17.06.2005 r. o godz. 1100 w PUP w
£obzie
p Agroturystyka Pod Kogutem w Wrzosowie zatrudni:
Pracownika przy koniach
Tel. 381-29-31
p Piekarnia  Ciastkarnia w Kamieniu Pom. zatrudni:
Piekarza. Tel. 38-200-80
p C i Sw Szczecinie zatrudni:
Konserwatora lekkiego redniego
sprzêtu budowlanego
Tel. 46-44-846
p Zak³ad Us³ug Lenych w Wielboki zatrudni:
Traktorzystê,Pilarza
Pomocnika pilarza Tel. 692-578-083

Dzwonek dla niepe³nosprawnych

Najpierw remont, póniej porêcze

(£OBEZ) Od kilku dni wszyscy
wchodz¹cy do Urzêdu Miejskiego
widz¹ piêknie wyremontowane wejcie. Na schodach
po³o¿ono
nowe
p³ytki a ciany pomalowano.
Remont trwa³ prawie
dwa tygodnie i dzi
mo¿emy obejrzeæ
jego efekty. Szkoda tylko, ¿e do
urzêdu nie mo¿e siê
dostaæ osoba niepe³nosprawna lub
rodzice z dzieæmi w
wózkach. Jak poinformowa³ nas wiceburmistrz Ryszard Sola, wybudowanie w tym

miejscu podjazdu by³o niemo¿liwe z
przyczyn budowlanych. Niestety o
innym rozwi¹zaniu nikt w urzêdzie
nie pomyla³. Jak
powiedzia³ wiceburmistrz, aby
jednak u³atwiæ
niepe³nosprawnym za³atwienie
spraw, przy wejciu zostanie zainstalowany
dzwonek.
Po
jego naciniêciu
pojawi siê urzêdnik, który z kolei
sprowadzi urzêdnika w³aciwego do
za³atwienia danej sprawy. Ca³a ta
procedura odbêdzie siê w holu 

szybko i sprawnie. Przy okazji remontu zdjêto porêcz i po jego zakoñczeniu ju¿ siê nie pojawi³a. Wiceburmistrz wyjani³, ¿e porêcz ma zostaæ
zast¹piona barierk¹, która jednak
zostanie za³o¿ona w póniejszym
terminie. Nikt nie potrafi³ odpowiedzieæ dlaczego barierki nie zainstalowano podczas remontu. Teraz
trzeba bêdzie zapewne kuæ to co ju¿
zosta³o po³o¿one by to zrobiæ .
Chcê tylko przypomnieæ, ¿e to
odremontowane wejcie udostêpniono mieszkañcom nastêpnego
dnia po wiêcie Radoci, które
tradycyjnie ju¿ przebiega³o pod has³em  INTEGRACJA.
Sylwia Maczan
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Maj¹ byæ kandydaci na pos³a
kowe zaproponuje PO w kampanii
wyborczej i czy przygotowuje siê do
przedstawienia pakietu ustaw dotycz¹cych naprawy gospodarki. By³o
równie¿ wiele pytañ szczegó³owych
dotycz¹cych miedzy innymi oceny

(£OBEZ) 8 czerwca br. w Centrum Informacji Turystycznej w
£obzie odby³o siê kolejne spotkanie cz³onków i sympatyków
Platformy Obywatelskiej w £obzie. Uczestniczy³ w nim
przewodnicz¹cy Regionu Zachodniopomorskiego PO, pose³
Krzysztof Zaremba.
Spotkanie z pos³em poprzedzi³y
obrady zarz¹du Ko³a, który przyj¹³
trzech nowych cz³onków oraz odwo³a³ Zofiê Krupê - na jej probê - z
funkcji cz³onka zarz¹du. W czêci
oficjalnej pose³ Krzysztof Zaremba
przedstawi³ aktualne inicjatywy poselskie, najbli¿sze plany oraz harmonogram kampanii wyborczej do sejmu. Ponadto zwróci³ siê do ko³a w
£obzie o wytypowanie swojego
przedstawiciela na listê wyborcz¹,
pomimo tego, ¿e wczeniej ko³o nie
deklarowa³o takiej potrzeby. Przewodnicz¹cy ko³a Wies³aw Bernacki
stwierdzi³, ¿e ko³o wiadomie nie
przedstawia³o kandydatury, bowiem uzna³o, ¿e jest zbyt krótki czas
funkcjonowania struktury ³obe-

skiej. - Nie chcielimy naraziæ siê na
zarzut kunktatorstwa politycznego.  mówi³. Jednak Zaremba podtrzyma³ probê
uzasadniaj¹c to
potrzeb¹ medialnego zaistnienia
m³odego Ko³a w
£obzie. W tej
sprawie ma odbyæ
siê odrêbne spotkanie.
Cz³onkowie ko³a zadawali szereg
pytañ pos³owi, dotycz¹cych spraw
programowych, ró¿nic miêdzy PO a
PiS. Pytali, jakie rozwi¹zania podat-

Szkol¹ siê

2005) w wioskach powiatu. Uzasadnieniem projektu jest fakt, i¿ na terenach wiejskich wyj¹tkowo trudno
jest znaleæ zatrudnienie oraz dojechaæ tam gdzie o pracê ³atwiej. Osoby zatrudnione w ramach przygotowania zawodowego bêd¹ wykonywa³y prace porz¹dkowe m.in. wycinanie krzewów i sprz¹tanie np. poboczy dróg. Prace te bêd¹ tak¿e mia³y znaczenie ze wzglêdu na poprawê
bezpieczeñstwa na pozarastanych
drogach. Realizacja tego przedsiêwziêcia mo¿liwa jest dziêki zaanga¿owaniu gmin i so³ectw powiatu ³o-

odejcia z PO Zyty Gilowskiej, szans
wycofania siê rz¹du z podatku na olej
opa³owy, czy te¿ zagro¿eñ zwi¹zanych z przysz³ym uwolnieniem cen
rynkowych energii elektrycznej. (r)

beskiego w inicjatywê Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie. Wed³ug
informacji uzyskanych w MGiP w
Warszawie Powiat £obeski jako jedyny pozyska³ tak wysok¹ kwotê400 tys. z³. z rezerwy Ministra Gospodarki i Pracy. Zadecydowa³ o tym
m.in. fakt idei programu Piêkna
wie skierowanego do najbardziej
potrzebuj¹cych, którzy z racji miejsca zamieszkania maj¹ ograniczone
mo¿liwoci podjêcia pracy. Inne
urzêdy pracy w kraju wnioskuj¹ce o
dodatkowe rodki otrzyma³y po
oko³o 200 tys. z³.
(r)

Og³oszenie

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

(POWIAT) W Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie odbywaj¹ siê
warsztaty internetowe i jêzykowe.
Bior¹ w nich udzia³ m³odzi ludzie z
Polski i Niemiec. Pod okiem fachowców ucz¹ siê projektowania stron
internetowych powiêconych walorom turystycznym naszego regionu. Przy okazji doskonal¹ znajomoæ jêzyka polskiego, niemieckiego i angielskiego. Efekty ich pracy
bêdzie mo¿na zobaczyæ za kilka dni
w Internecie. S.M.

POLICJA 997

BUTELK¥
W TWARZ

(£OBEZ) W dniu 11 czerwca
roku ok. godz. 2.00 w £obzie na ul.
Spokojnej, S³awomir D. lat 21 (zam.
£., gm. £obez) uderzy³ pust¹ butelk¹ po piwie w twarz Mariusza K.
(zam. £., pow. ³obeski) powoduj¹c
obra¿enia w postaci podejrzenia
wstrz¹su mózgu, z³amania nosa,
wybicia zêba i rany ciêtej na lewym
policzku.

NAPROMILOWANI

Dodatkowe rodki
- nowe zatrudnienia- ³adniejsze wioski
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie pozyska³ dodatkowe 400 tys. z³ z
Ministerstwa Gospodarki i Pracy w
Warszawie. Dziêki otrzymanym funduszom mo¿liwe bêdzie przeprowadzenie projektu pn. Piêkna wie.
Projekt ten umo¿liwi zatrudnienie 93
osób na okres 4 miesiêcy (od koñca
czerwca do koñca padziernika
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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.

(£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 samochodem 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 samochodem
osobowym marki Ford Escort.
(£OBEZ) W dniu 7 czerwca o
godz. 22.45 w £obzie na ul. Obr. Stalingradu, Zbigniew B. (zam. £., gm.
£obez) kierowa³ rowerem wstanie
po spo¿yciu alkoholu 0,38 promila.
(£OBEZ) W dniu 8 czerwca
oko³o godz. 19.05 w £obzie na ul.
Kraszewskiego Wies³aw T. lat 47
(zam. £., gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (pobrano krew do ampu³ki)
tym samym naruszy³ zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez S¹d
Rejonowy w £obzie.
(£OBEZ) W dniu 9 czerwca
oko³o godz. 19:10 w £obzie na ul.
Bema, Marcin W. lat 24 (zam. £., gm.
£obez) kierowa³ samochodem VW
Golf II znajduj¹c siê pod dzia³aniem
alkoholu (0,23 mg/l).
(£OBEZ) W dniu 11 czerwca o
godz. 20.50 w £obzie na ul. Drawskiej, Tomasz I. lat 36 (zam. Szczecin) znajduj¹c siê wstanie nietrzewym 0,98 mg/l kierowa³ sam. marki
Nissan,
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Policja pod sztandarem
(POWIAT) Od minionego pi¹tku policja powiatowa bêdzie
s³u¿yæ pod swoim sztandarem, tak jak inne s³u¿by
mundurowe i zwi¹zki. Ufundowany ze zbiórek sztandar
powiêci³ biskup Jan Ga³ecki, a wrêczy³ Komendant
Wojewódzki Policji genera³ Andrzej Gorgiel.
Jeszcze chyba nigdy w £obzie
nie zebra³o siê naraz tylu policjantów i policjantek w pe³nej gali. Powodem ich spotkania by³o uroczyste
wrêczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji. Na placu przed pomnikiem stanê³y szeregi policjantów
z ca³ego powiatu ³obeskiego oraz
gocie - komendanci powiatowi z
ca³ego województwa, dowództwo
KWP, kompania honorowa Oddzia³u Prewencji ze Szczecina.
Uroczystoci poprzedzi³a msza
w. celebrowana przez biskupa Jana
Ga³eckiego. Póniej rozpoczêto ceremoniê wrêczania sztandaru. By³o
to o tyle nowe dowiadczenie, gdy¿
wczeniej nigdy taka ceremonia w
³obeskiej policji nie mia³a miejsca.
Komendant KPP Robert Rzenik
przypomnia³, ¿e z inicjatyw¹ nadania
sztandaru komendzie, w imieniu
spo³ecznoci powiatu ³obeskiego,

wyst¹pi³ przewodnicz¹cy rady powiatu Adam Szatkowski. Utworzono
komitet spo³eczny i zebrano fundusze. Biskup Ga³ecki przed powiêceniem sztandaru przypomnia³, ¿e
sztandar by³ przez wieki symbolem
wiernoci ojczynie, symbolem
s³u¿by spo³eczeñstwu. Pod chor¹gwiami i sztandarami zbierali siê
wszyscy, gdy ojczyzna by³a zagro¿ona. ¯yczy³ policjantom, by te wartoci przywieca³y im w codziennej
pracy. Po wype³nieniu ceremonii
wbicia ko³ków, sztandar komendantowi Robertowi Rzenikowi przekaza³ genera³ Andrzej Gorgiel.
Kompania honorowa odda³a karabinow¹ salwê i da³a pokaz musztry. Nastêpnie przy dwiêkach Orkiestry Marynarki Wojennej ze winoujcia odby³a defiladê. Policjanci
wieczorem spotkali siê na zabawie i
bawili siê do rana.
KAR

Wêdkowali na Ginawie
(£OBEZ) W ostatni¹ sobotê,
na jeziorze w Ginawie
odby³y siê VIII Okrêgowe
Zawody w Wêdkarstwie
Sp³awikowym im. Romana
Mikszy Klubów HDK PCK .

Mimo nie najlepszej pogody na zawody przyjecha³o wiele dru¿yn z terenu
ca³ego województwa. Organizatorzy zapewnili wszystkim dobr¹ zabawê przy
muzyce oraz pyszn¹ grochówkê i pieczone kie³baski.
Koñcowa klasyfikacja zawodów:
Dru¿ynowo:
I miejsce - Klub HDK PCK BANIE
II miejsce  Klub HDK przy Zarz¹dzie
Rejonowym PCK w £obzie
III miejsce  Klub HDK PCK Za³om
Szczecin

Puchar przechodni dla najlepszej
dru¿yny otrzyma³ Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK w Baniach
Indywidualnie:
I miejsce - Zbigniew Pietrzyk z klubu
HDK w £obzie  (z³owi³ 4 kg ryb)
II miejsce - Waldemar M¹czka z Klubu HDK PCK w Baniach
II I miejsce - Damian D¹browski zespó³ reprezentuj¹cy rodzinê Romana
Mikszy
Najwiêksz¹ rybê z³owi³ Zbigniew Kejs
z klubu HDK PCK w Baniach (kara 
28g)
Najstarszym zawodnikiem by³ Zdzi-

s³aw Piotrowski z Miêdzyzak³adowgo
Klubu HDK PCK ZNTK w Stargardzie
Szczeciñskim a najm³odszym Tomasz
Bia³oskórski.
W konkurencji wêdkarskiej dla VIPów zwyciê¿y³ Jerzy Rakocy z wynikiem
2.14 kg z³owionych ryb.
Najwiêkszym pechowcem zawodów
by³ W³odzimierz Szewczyk który spad³ z
k³adki do wody.
W zawodach dru¿ynowych kolejne
miejsca zajê³y ekipy z :
Goleniowa, Stargardu Szczeciñskiego, Nowogardu, Ko³obrzegu, Pyrzyc,
Czerwieñska, Szczecinka, Szczecina i
Zielonej Góry.
Organizatorzy zawodów dziêkuj¹
wszystkim sponsorom oraz osobom, które swoj¹ prac¹ wspar³y t¹ imprezê. SM
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Miejsce na twoj¹ reklame
tel. 39 73 730
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Jedynka rodzicom

Zapraszaj¹ rodziny, zbieraj¹ na sztandar

(£OBEZ) Szko³a Podstawowa
Nr 1 w £obzie chce mocnym
akcentem zakoñczyæ rok
szkolny. W tym celu
przygotowa³a Szkolne
wiêto Rodziny. Na otwarcie
nowego roku we wrzeniu
planujê siê przyjêcie
nowego sztandaru. W
trakcie roku równie¿ sporo
siê dzia³o w sferze
edukacyjno-wychowawczej;
prowadzono zajêcia w
kilkunastu kó³kach
przedmiotowych.
Pracê z uczniami w ko³ach pozalekcyjnych podjê³o wielu nauczycieli spo³ecznie. Kszta³tuj¹ i rozwijaj¹ zainteresowania uczniów uzupe³niaj¹c ich wiedzê o dowiadczenia,
zabawê, wychowanie. Takich kó³
powsta³o w szkole kilkanacie i czêsto konkuruj¹ ze sob¹ osi¹gniêciami. Tutaj dzieci mog¹ rozwijaæ zdolnoci, które wykraczaj¹ poza pro-

gram nauczania. Prowadzone s¹ teatrzyki (J. liwa, K. Sola, B. Zapalska), ko³a wokalno-taneczne (B.
Korniluk i A. wirska, M. Zieniuk,
M. Janczura), plastyczne (G. Tymoszczuk, M. Zieniuk), jêzyka polskiego i recytatorskie (K.
Sola), matematyczne
(Z. Potoczek, H. Wrona), jêzyka niemieckiego (E. Koz³owska).
S¹ te¿ nowe pomys³y,
jak ko³o mediatorów
(D. Ligêza), fotograficzne (S. Kiwa³a) czy
komputerowe i ruchu
drogowego (J. Poczykowski).
Ta praca zosta³a
potwierdzona nagrodami zdobytymi w
maju na wojewódzkim finale Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
który odby³ siê w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich. Laureatem zosta³ zespó³
Jedyneczka, za wyró¿nienia
otrzymali zespó³ Ch³opaki w czerni
oraz indywidualnie Magdalena
Adamowicz.
Praca nauczycieli wspierana jest

przez rodziców. To oni podjêli has³o
ufundowania szkole nowego sztandaru, bo stary jest od dawna nieaktualny. W tym celu powsta³ komitet
na rzecz pozyskiwania funduszy z

rodzicami El¿biet¹ Kobia³k¹ i Leszkiem Olizarczykiem oraz dyrektorem
szko³y Tadeuszem Sikor¹.
- To nie skupia siê tylko na zbieraniu sk³adek. Budujemy relacje z
rodzicami. Rada Szko³y przyznaje
tytu³ Przyjaciela Szko³y ludziom jej
pomagaj¹cym. W tym roku s¹ dwie
kandydatury.  mówi dyrektor. Le-

szek Olizarczyk, którego dzieci ucz¹
siê w tej szkole podkrela, ¿e szko³a
wypracowa³a sobie metody wspó³pracy z rodzicami w ró¿nych trudnych kwestiach.
- Nie wstydzimy siê
zadzwoniæ po policjê jak
trzeba.  t³umaczy dyrektor.  Nie zamiatamy problemów pod dywan.
Najnowszym pomys³em na podsumowanie
roku szkolnego jest
Szkolne wiêto Rodziny, organizowane po raz
pierwszy. Dzieci przygotowa³y program artystyczny, który chc¹ pokazaæ rodzicom. Szko³a
bêdzie mog³a siê pochwaliæ swoimi osi¹gniêciami, bo ma czym.
Ten rok by³ bogaty w sukcesy artystyczne.
KAR
Ps. Chêtni do do³o¿enia siê do
sztandaru mog¹ wp³acaæ pieni¹dze
na konto BS £obez: 15 9375 1038
2606 3946 2000 0010. Szkolne wiêto
Rodziny odbêdzie siê w pi¹tek, 17
czerwca, o godz. 16.30 w sali gimnastycznej.
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Grzegorz Kotwicki nowym prezesem £obeskiej Izby Gospodarczej

PRZEWRÓT U MECHLIÑSKIEGO
(£OBEZ) Nadzwyczajne zebranie
£obeskiej Izby Gospodarczej
(£IG) przypomina³o szlachecki
rokosz. Grupa nowych cz³onków
wprowadzonych do Izby dzieñ
wczeniej przysz³a na walne i
wybra³a nowy. Nikt nie spyta³
nawet, co i jak naprawiæ w
Izbie i jakie cele chce ona
osi¹gn¹æ. Dlaczego do tego
swoistego rokoszu dosz³o teraz
i po co tak siê spieszono?
Termin zwo³ania nadzwyczajnego spotkania £obeskiej Izby Gospodarczej móg³ zaskoczyæ i zaskoczy³
wielu przedsiêbiorców, a zapewne
wielu z nich do dzisiaj nie wie, ¿e siê
odby³o.
- Dosta³em telefon wczoraj wieczorem.  mówi³ jeden z nich.  By³o
zbyt ma³o informacji na terenie powiatu. Na pewno bymy wyrazili
chêæ przynale¿noci, a tak jestemy
tylko s³uchaczami.  mówi³ przedsiêbiorca z Reska Zygmunt wiêcicki.
Nadzwyczajne walne odby³o siê
w rodê, w sali £obeskiego Centrum
Turystyki. Pojawi³o siê na nim kilkunastu nowych cz³onków £obeskiej
Izby Gospodarczej. Sprawê wyjani³
dotychczasowy prezes £IG Jerzy
Mechliñski.
- Wczoraj zarz¹d podj¹³ uchwa³ê
o przyjêciu 24 nowych cz³onków.
Druga uchwa³a dotyczy³a zwo³ania
nadzwyczajnego walnego ze wzglêdu na zdekompletowany Zarz¹d,
Komisjê Rewizyjn¹ i S¹d Kole¿eñski.
 powiedzia³.
- Nowy zarz¹d pañstwa przyjmie.
 mówi³ Grzegorz Kotwicki do reskiego przedsiêbiorcy.  Proszê siê wpisaæ, ja za³o¿ê sk³adkê a póniej to rozliczê.
- Kto tu prowadzi zebranie,
pan Kotwicki czy Mechliñski.
 pyta³a zdezorientowana
Gra¿yna Zaremba-Szuba.
Dopiero wtedy przyst¹piono do wyboru prowadz¹cego walne. Siedemnastoma
g³osami zosta³ nim Grzegorz
Kotwicki.
- Proszê prezesa o przedstawienie sprawozdania Zarz¹du.  zwróci³ siê do Mechliñskiego.
- Tak siê to szybko dzia³o, ¿e nie
zd¹¿y³em tego dobrze przygotowaæ.
 zacz¹³ ustêpuj¹cy prezes. Przypomnia³ pokrótce historiê powstania
£obeskiej Izby Gospodarczej i
przedstawi³ jej problemy.
- Rzeczywicie w ostatnich latach nie by³o w jej dzia³alnoci szybszego pulsu.  przyzna³, ale nie zgo-

dzi³ siê z opini¹, ¿e to martwe stowarzyszenie. Powiedzia³ o kilku za³atwionych przed laty sprawach, ale
te¿ o trudnociach, które doprowadzi³y do zaniku dzia³alnoci £IG; Podstawowym problemem dla ka¿dej organizacji s¹ sk³adki.  mówi³.
Przyzna³, ¿e ich p³acenia zaniechano
ju¿ po pó³tora roku dzia³alnoci. Je¿eli nie bêd¹ p³acone systematycznie i przez wszystkich, to ¿adna
organizacja nie ma mo¿liwoci i
szans na funkcjonowanie. Ci którzy
wst¹pili, wstêpuj¹ i bêd¹ dalej dzia³aæ w Izbie musz¹ mieæ wiadomoæ,
¿e bez wziêcia odpowiedzialnoci
przez wszystkich cz³onków, sam
prezes, nawet z zarz¹dem, niewiele
Winnym ma byæ Urz¹d Statymo¿e zrobiæ, je¿eli nie bêdzie mia³ Rakowieckiego i Czes³awa Kociubê.
wsparcia ca³ej organizacji.  powieCzas na dyskusjê programow¹ styczny, który stosuje ró¿ne wskadzia³. Przypomnia³, ¿e Izba nigdy nie wype³nili gocie. Starosta Halina niki. Wicestarosta Wies³aw Bernacmia³a wsparcia ze strony w³adz sa- Szymañska powiedzia³a, ¿e powsta- ki z³o¿y³ obecnym przedsiêbiorcom
ofertê polityczn¹ wspó³pracy z
morz¹dowych poprzednich kaden- ³a fundacja, która ma byæ funduszem
cji, nie zdo³a³a uzyskaæ nawet lokalu po¿yczkowym dla przedsiêbiorców niedawno powsta³ym w £obzie Ko³em Platformy
na swoj¹ dzia³alObywatelskiej.
noæ.
Pierwsze walne £obeskiej Izby Gospodarczej odby³o siê 12 pa- Czujê siê
Po jego wyst¹pieniu policzono dziernika 1993 roku i wziê³o w nim udzia³ 27 cz³onków za³o¿ycieli. oszukany przez
uprawnionych do Otworzy³ je Jerzy Mechliñski, a poprowadzi³ Andrzej Jankowiak. Przy- P o w i a t o w y
g³osowania. By³o jêto statut, który mówi³, ¿e cz³onkiem £IG jest firma. Sk³adkê miesiêcz- Urz¹d Pracy. 
29 na ponad czter- n¹ ustalono w wysokoci 200 tys. z³ (przed denominacj¹). Zgodnie ze powiedzia³ Grzedziestu obecnych statutem wybrano 7-osobowy zarz¹d w sk³adzie: Jerzy Mechliñski  gorz Bieñkowski
na sali. Uprawnieni, prezes, Andrzej Jankowiak  wiceprezes oraz Bo¿ena Karmasz, Zyg- z firmy CompBi.
bez dyskusji, udzie- munt Draczyñski, Stanis³aw Gêsikiewicz, Aleksander Skokowski i  Przedsiêbiorca
lili ustêpuj¹cemu za- Czes³aw Frost. Komisjê Rewizyjn¹ tworzyli: Pawe³ Zasadzki, Czes³aw jak przyjmuje
rz¹dowi absoluto- Kociuba i Marian Nowik; S¹d Kole¿eñski: Anna Sarnowska, Ewa Jan- sta¿ystê, to potem musi go zarium.
Nastêpnie kowiak i Jerzy Rakocy.
trudniæ, a urzêdy
przyst¹piono
do
przyjmuj¹, a nie
wyborów. Powo³ano Komisjê Mandatow¹ w sk³adzie: powiatu ³obeskiego. Pozyskano dla zatrudniaj¹. Wprowadzono mnie w
Grzegorz Ignatowicz, S³awomir niej 2 miliony z³otych, ale ich przeka- b³¹d, bo nie powiedziano mi, ¿e po
Kmieæ i Edward Stecko oraz Uchwa³ zanie zosta³o wstrzymane w Minister- sta¿u bêdê musia³ zatrudniæ osobê,
i Wniosków (Tomasz Ma³ecki, Jaro- stwie Finansów, bo minister chce je któr¹ na sta¿ wzi¹³em.
- Pieni¹dze ze starostwa i gmin
s³aw ¯uk, Bartosz Kajat). Sporód opodatkowaæ. Poinformowa³a rówszeciu kandydatów wybrano piê- nie¿, ¿e w najbli¿szych dniach delega- wyprowadzane s¹ poza powiat, bo
cja powiatu jedzie do Lu- wiêkszoæ przetargów wygrywaj¹
beki w Niemczech, by na- obce firmy.  dorzuci³ Mechliñski.
- Nie mo¿emy ³amaæ ustawy o zawi¹zaæ kontakty z tamtejsz¹ Izb¹ Przemys³owo- mówieniach publicznych.  odpoHandlow¹. Przygotowy- wiada³a starosta Szymañska.  W
wana jest internetowa Bia³ogardzie przetarg wygra³o konstrona dla podmiotów go- sorcjum z³o¿one z 3 miejscowych
spodarczych, gdzie ka¿dy przedsiêbiorców.
- Ale o tym, ¿e taki przetarg bêbêdzie móg³ zamieciæ
swoj¹ ofertê. Zajmuje siê dzie i ¿e mo¿na za³o¿yæ konsorcjum
tym pan Roman Ciechañ- w³adze powinny informowaæ wczeski. Sprawa utworzenia w niej.  nie ustêpowa³ Mechliñski.
To by³a jedyna dyskusja na te£obzie filii Urzêdu Skarbowego przy palcu Spó³- mat bezrobocia i przedsiêbiorczoci.
cioosobowy zarz¹d w sk³adzie: Grze- dzielców trochê siê wyhamowa³a na Po niej, sporód cz³onków zarz¹du,
gorz Kotwicki, Agnieszka Macie- etapie porozumienia pomiêdzy staro- wybrano prezesa. Chêtnych nie
jewska, Jaros³aw ¯uk, Bo¿ena Kar- stwem, gmin¹, a Izb¹ Skarbow¹. by³o, wiêc o funkcjê konkurowali
masz i Bogdan Przyby³a. Odpad³a Gmina od miesi¹ca nie mo¿e podpisaæ Jaros³aw ¯uk i Grzegorz Kotwicki.
kandydatura Gra¿yny Zaremby- porozumienia, bo ponoæ jest jaki pro- Prezesem zosta³ Grzegorz Kotwicki.
Popar³o go 20 obecnych, ¯uka  6, a
Szuba.
blem z projektem budowlanym.
Komisjê Rewizyjn¹ wybrano w
Dyrektor PUP Jaros³aw Nama- 3 g³osy by³y niewa¿ne.
- Nastêpne spotkanie bêdzie we
sk³adzie: Jerzy Mechliñski, Zyg- czyñski mówi³ o bezrobociu;
munt Raczyñski i Aleksander Sko- Bezrobocie w ci¹gu ostatnich wrzeniu.  poinformowa³ nowy
kowski. Do S¹du Kole¿eñskiego lat spad³o, a ci¹gle jest podawana ta prezes.
wybrano: Annê Sarnowsk¹, Henryka sama stopa bezrobocia.
Kazimierz Rynkiewicz
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OG£OSZENIA DROBNE

Bardzo ³adne i s³oneczne
mieszkanie w³asnociowe (kw.) w
centrum miasta w bloku z now¹
elewacj¹, niski czynsz.
Pow. 50mkw. 2 pokoje, balkon
wysoki standard wykoñczenia.
Cena ofertowa 62.000 z³.
Tel. 39 73 940, 600 265 547.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe pierwsze oiêtro w centrum £obza. Tel. 397 52 94.
nSprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnociowe w bloku zbudowanym z materia³ów ekologicznych
w centrum £obza 58mkw., 2 piêtro,
3 pokoje o podwy¿szonym standardzie. Tel. 397 46 07.

n Szukam do pracy kamieniarza z
dowiadczeniem w kamieniarstwie
nagrobkowym. Tel. 606 921 161
n Wynajmê grupê budowlan¹ do
wykoñczenia budynku mieszkalnego. Tel. 508 739 487.
nPraca na wakacje! Nie ponosisz
¿adnych inwestycji - zarabiasz ile
chcesz - zadzwoñ 692 794 241.

n Zaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.

n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 64 mkw. w Resku przy ul.
Zachodniej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 554 401.
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.

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.

nWynajmê mieszkanie w Szczecinie w centrum tel. 384 2570.
n M4, 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.

nWypo¿yczalnia rowerów zaprasza
Cieszyno Drawskie 45.
Tel. 606 815 285.
nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

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

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

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

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 tanio pokój z aneksem
30mkw. w³asnociowy w kamienicy
w centrum £obza. Tel. 0601 777 609
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 lokal (5x6m, sklep)
razem z dzia³k¹ 9a. Wieszchowo
k.Z³ocieñca. Cena do uzgodnienia,
tel. 0888 976 857.

nSprzedam króliki miêsne nowozelandzkie i kalifornijskie w ró¿nym
wieku, od 10 - 30 z³. Tel. 696 588
221, 091 39 22 607.
nSprzedam kozy tel. 39 77 306.

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.

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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Kto za to
zap³aci ?

INFORMACJE - REKLAMA

(£OBEZ) W domu przy ulicy Niepodleg³oci 66  68 jest 14 mieszkañ, 9
lokatorzy wykupili i stworzyli wspólnotê. Pozosta³e 5 to mieszkania
komunalne nale¿¹ce w dalszym ci¹gu do gminy. Pod koniec marca tego
roku, cz³onkowie wspólnoty podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ od³¹czenia ich
mieszkañ od wspólnej kot³owni. Urz¹d Miejski w £obzie z uchwa³¹
wspólnoty siê nie zgadza i sprawê odda³ do s¹du.

W maju, kiedy temperatury na zewn¹trz gwa³townie spad³y, lokatorzy
mieszkañ komunalnych z tego budynku zwrócili siê do Administratora  zarz¹dcy obiektu o w³¹czenie
ogrzewania. Jak jednak wyjani³a im
pani Janiec, by³o to niemo¿liwe, ze
wzglêdu na brak zgody ze strony
wspólnoty. Mieszkañcy lokali komunalnych byli oburzeni, bo pomimo tego, ¿e za ogrzewanie p³ac¹
przez ca³y rok i to niema³o bo 4.40 z³/
m, to marzli a na
cianach pojawi³
siê grzyb.
- Jak to mo¿liwe, ¿e zgodê na
w³¹czenie ogrzewania musi wyra¿aæ
wspólnota.
Przecie¿ oni wykupili mieszkania i
chc¹ siê od kot³owni od³¹czyæ a mimo
to decyduj¹ o nas,
a z naszym zdaniem
nikt siê nie liczy 
mówi mieszkanka
budynku.
Pani Janiec wyjani³a nam, ¿e w³¹czenie ogrzewania
nie by³o mo¿liwe.
- Wspólnota nie chcia³a ponownego w³¹czenia ogrzewania,
wiêc nie moglimy tego zrobiæ. Wszyscy bowiem musieliby za to p³aciæ.
Wspólnota podjê³a decyzjê o
od³¹czeniu siê z koñcem tego roku od
wspólnej kot³owni. Chc¹ zak³adaæ indywidualne instalacje grzewcze.
- Wypowiedzielimy umowê
bo op³aty by³y bardzo wysokie, a w
mieszkaniach i tak nie by³o za ciep³o.
Rachunki jednak musielimy p³aciæ
przez ca³y rok i nikt nie pyta³ czy nas
na to staæ. Teraz to ja bêdê decydowa³ ile gazu zu¿yjê a jak nie bêdê mia³
funduszy to po prostu przykrêcê
grzejniki  mówi jeden z cz³onków
wspólnoty. Wp³yw na nasz¹ decyzjê mia³a tak¿e sprawa jednego z
cz³onków wspólnoty. Od wielu lat
nie p³aci³ za mieszkanie a pani Janiec
poinformowa³a nas o tym dopiero na
ostatnim zebraniu, kiedy jego d³ug
urós³ do kilku tysiêcy z³otych. Dowiedzielimy siê, ¿e jego d³ug obci¹¿a nasze wspólne konto i bêdziemy
musieli go sp³aciæ. Przez kilka lat zarz¹dca budynku nic w tej sprawie nie

zrobi³. Ten pan grza³ siê za nasze pieni¹dze. Gdy za³o¿ymy ogrzewanie
indywidualne ka¿dy bêdzie musia³
troszczyæ siê o siebie, a kto nie bêdzie p³aci³ ten bêdzie marz³  dodaje.
Pani Janiec uwa¿a, ¿e pomys³ o
od³¹czeniu siê wspólnoty od kot³owni nie jest najlepszy. Gdy od
wspólnego ogrzewania od³¹czy siê
dziewiêæ lokali to ceny ciep³a dla
pozosta³ych
odbiorców
mog¹
znacznie wzrosn¹æ. Za³o¿enie w

tych lokalach instalacji grzewczych
bêdzie z kolei bardzo trudne i kosztowne. Wed³ug jej obliczeñ mog³oby
to byæ nawet 40 tys. z³otych. A nikt
nie jest w stanie wyliczyæ, czy ogrzewanie takie bêdzie tañsze. Jest to bowiem budynek stary, zaniedbany i
nie ocieplony. W wieli mieszkaniach
nie s¹ wymienione okna.
Urz¹d ma obowi¹zek zapewnienia lokatorom lokali komunalnych
ogrzewania. Jak mówi³ wice burmistrz Ryszard Sola poniesiono ju¿
koszty zwi¹zane z powstaniem kot³owni gazowej w tym budynku. Gdy
od³¹czy siê od niej wspólnota jej
utrzymanie stanie siê nieekonomiczne. Z kolei na za³o¿enie piêciu instalacji w mieszkaniach Urz¹d po prostu nie ma pieniêdzy. W tym roku nie
planowano takich wydatków. Dlatego urz¹d zdecydowa³ siê na oddanie
sprawy do s¹du.
Wszyscy mieszkañcy budynku
czekaj¹ na rozstrzygniêcia. Z niepokojem myl¹ o zimie i o tym co ich wtedy
czeka. Na pewno sytuacja ta nie jest
³atwa i wymaga dobrej woli ka¿dej ze
stron tego sporu.
Sylwia Maczan
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Pawe³ £¹czak  sportowiec nr 1
(POZNAÑ  £OBEZ) 5-6.VI. br.
na stadionie Olimpii w Poznaniu
odby³y siê Mistrzostwa Makroregionu Juniorów w Lekkiej Atletyce.
Zawody stanowi³y zarazem eliminacje do fina³ów mistrzostw Polski.
Ogromnym sukcesem zakoñczy³ siê
start reprezentanta £obza UKS
Promyk Paw³a £¹czaka, który
w konkurencji skoku w dal
zaj¹³ 3 lokatê i uzyska³ wynik  6,86 m. Najwa¿niejsze, ¿e uczeñ klasy II ³obeskiego liceum tym
skokiem wykona³ minimum kwalifikacyjne do
udzia³u w mistrzostwach krajowych.
Zawody fina³owe z
udzia³em najlepszych lekkoatletów i
skoczków w dal, w
tym ³obezianina, odbêd¹ siê 5 lipca w
Bydgoszczy. Pawe³
za swój ¿yciowy rekord otrzyma³ od
Zarz¹du macierzystego klubu nagrodê w postaci specjalistycznych butów
skokowych najwy¿szej wiatowej jakoci marki Nike. To
zapewne bêdzie stanowiæ dodatkowy
handicap do przekroczenia zaczarowanej granicy 7,25
m, czyli normy na I
klasê sportow¹. W
tym miejscu warto
wymieniæ rodzimych zawodników
skoku w dal, którzy wynikami powy¿ej szeciu metrów zdobywali w latach minionych medale na szczeblu

ogólnopolskim i wojewódzkim: Pawe³ £¹czak (6,86 m), Grzegorz Mazurczak z Reska (6,78 m), Wincenty
Krzywañski (6,20 m),
Wies³aw Szan (6,08
m), Robert Magdalan (6,24 m), Maciej
Szott (6,18 m), Ludwik Prze³omski
(6,02 m) z Reska,
To m a s z
Ma-

cioszek (6,11 m) z Be³cznej. Granicê 6
metrów przekroczy³a równie¿ ³obzianka z MKS Olimp Krystyna

Kurkianiec. Jej wynik 6,18 m z 1980
roku do dzisiaj jest rekordem województwa juniorek i seniorek w skoku w dal.
KAR
Nowego rekordzistê powiatu ³obeskiego w skoku w dal poprosilimy o kilka s³ów dla Tygodnika.
Kazimierz Rynkiewicz  Przedstaw siê Czytelnikom Tygodnika
Pawe³ £¹czak  Od 17 lat jestem
mieszkañcem £obza. Ukoñczy³em
miejscowe gimnazjum, a obecnie
chodzê do klasy II c Zespo³u Szkó³
im. T. Kociuszki. Bardzo dobrze czujê siê w zespole klasowym, którym m¹drze i wyrozumiale kieruje moja wychowawczyni pani Jolanta
Abramowska. Swój czas
dzielê na naukê, sport i podgl¹danie stron internetowych. Jestem tak¿e ministrantem.
Mam dwoje rodzeñstwa  brata
Krzyka i siostrê
Agnieszkê. Ponoæ mam dobre
warunki fizyczne
do uprawiania
sprintów i skoków w dal 
wzrost 174 cm,
waga 64 kg.
K.R. - Lubisz
sport?
Pawe³  Niepotrzebne pytanie. Lubiê! Przecie¿ sportowe zajêcia sta³y siê
moj¹ ¿yciow¹ pasj¹. Chocia¿ przyznam w skrytoci, i¿ nie jestem tradycyjnym fanem lokalnej pi³ki no¿nej,
czy I ligi pi³karskiej. W ogóle gry ze-

Gimnazjada wojewódzka na tartanie
Na stadionie Iskry Bia³ogard o
nawierzchni tartanowej przeprowadzono imponuj¹c¹ imprezê m³odzie¿y szkolnej: Wojewódzk¹ Gimnazjadê w Lekkiej Atletyce. Sportowy
miting 14-16 letnich uczniów gimnazjów zgromadzi³ przedstawicieli 20
powiatów województwa zachodniopomorskiego. £¹cznie na bie¿ni,
rzutniach i skoczniach wystartowa³o 450 zawodników. Powiat ³obeski
reprezentowa³y wszystkie gimnazja:
Gimnazjum w Resku  opiekun Roman Gojlik, Gimnazjum w Wêgorzynie  opiekun Andrzej Stasiak, Gimnazjum w Dobrej  opiekun Arkadiusz Siwiñski, Gimnazjum w Rado-

wie  opiekun Miros³aw Budzyñski
i Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie  opiekun Kazimierz Mikul. Liderami ³obeskiego terenu stali siê medalici Wojewódzkiej Gimnazjady:
Stanis³aw Wilk, uczeñ z Wêgorzyna
III miejsce , br¹zowy medal wynikiem
37,36 sek. (rek. ¿yciowy) w biegu na
300 m, Piotr Ucan uczeñ z £obza, III
miejsce br¹zowy medal wynikiem
172 cm w skokach wzwy¿, sztafeta
4x100 m ch³opców z Wêgorzyna w
sk³adzie: Mateusz Szpilczyn, Stanis³aw Wilk, Pawe³ Rzepka, Dawid
Seku³a III miejsce br¹zowy medal
wynikiem 47,11 sek..
Bardzo dobre wyniki uzuskali

uzdolnieni lekkoatleci z naszego
powiatu: VI m  Magda Koralewska
(£obez) w biegu na 300 m wynikiem
43,52 sek. (rek. ¿yciowy), VI m
Agnieszka Dudek (£obez) w rzucie
dyskiem wynikiem 22,72 m, VI m
Arian Dymko (Wêgorzyno) w skoku
wzwy¿ wynikiem 165 cm, VIII m Bartosz Zwierzchowski (£obez) w biegu
na 2000 m bardzo dobrym wynikiem
6:08,0 min. (rek. ¿yciowy). Za dobre
przygotowanie do startu i ambitn¹
walkê sportow¹ nale¿¹ siê s³owa
podziêkowania ca³ej ekipie spod
szyldu powiat £obez.
Prezes Powiatowego SZS
Zdzis³aw Bogdanowicz.

spo³owe jako mi nie imponuj¹. Lubiê sporty indywidualne, dyscypliny wymierne  to rzeczywista selekcja wartoci sportowej i psychologicznej ludzi. Np. p³ywanie, ³ucznictwo, ciê¿ary czy wreszcie lekkoatletyka. T¹ ostatni¹ dziedzinê uwa¿am
za królow¹ sportu, w której mog¹ realizowaæ siê talenty i ambicje dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych.
K.R.  Komu zawdziêczasz swoje zainteresowanie lekk¹ atletyk¹?
Pawe³  Ju¿ jako uczeñ Szko³y
Podstawowej nr 3, a póniej gimnazjum, wyró¿nia³em siê wród kolegów du¿¹ szybkoci¹ w biegach
krótkich. Zauwa¿y³ to pan Kazimierz
Mikul, nauczyciel wychowania fizycznego. Wci¹gn¹³ mnie do szkolenia w ramach treningów pozalekcyjnych. Pod jego okiem uzyska³em
pierwszy, znacz¹cy sukces  tytu³
mistrza województwa gimnazjalistów w skoku w dal wynikiem 6,37 m.
Z panem Mikulem æwiczê od 4 lat. Od
wiosny tego roku w podnoszeniu
poziomu sportowego pomaga mi
pan Zdzis³aw Bogdanowicz. Ma
ogromne dowiadczenie w tej konkurencji, imponuje mi nowymi metodami æwiczeñ i profesjonalnym podejciem do sportu. W trakcie edukacji w liceum korzystam z ciekawych lekcji wychowania fizycznego
prowadzonych przez pana Marcina
Æwik³ê. Szczególnie ceniê jego pasjê
w nauczaniu i promowaniu pi³ki siatkowej wród m³odzie¿y £obza.
Wszyscy moi pedagodzy mieli zapewne wp³yw na uzyskany sukces w
Poznaniu.
K.R.  A jak widz¹ rodzice twoje
sportowe zmagania?
Pawe³  Na pewno ciesz¹ siê
wspólnie z moich sukcesów na stadionie. Mój tato chce bardzo widzieæ, jak sobie radzê na skoczni i
dlatego obok trenera jest obecny na
powa¿nych zawodach np. w Szczecinie czy Poznaniu. Jednak rodzice
stanowczo stawiaj¹ naukê na pierwszym miejscu i o tym zawsze muszê
pamiêtaæ.
K.R.  Twoje plany skoczka w dal
na rok bie¿¹cy, na przysz³oæ?
Pawe³  To oczywiste, ¿e chcia³bym reprezentowaæ Polskê na Igrzyskach Olimpijskich w 2010 r. W tym
sezonie startowym mierzê w 7 metrów oraz w¹ski fina³ mistrzostw
Polski. W przysz³ym roku bêdê siê
stara³ uzyskaæ wynik na I klasê sportow¹ i tym samym otrzymaæ indeks
bez egzaminów na Akademiê Wychowania Fizycznego w Gdañsku
Oliwie.
Dziêkujê za rozmowê. Kazimierz
Rynkiewicz.
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Wicelider lepszy
wit Szczecin  Sarmata Dobra 3:0 (1:0)
SARMATA: Smoliñski  Jaszczuk, Mioduszewski, K. Sad³owski,
Dorsz, Kieruzel, K. Szkup, D. Sad³owski, Olechnowicz, Korol, Padziñski oraz Swarcewicz, Ko³a, Z.
Szkup, Pacelt i Miko³owski.
Sarmata pojecha³ do wicelidera,
który strzeli³ w tym sezonie w lidze
najwiêcej bramek. W tej sytuacji by³
na pozycji straconej, ale jecha³ powalczyæ. I tak by³o w pierwszej po³owie, w której gracze Sarmaty mieli
kilka pozycji strzeleckich i wcale nie
byli ch³opcami do bicia, chocia¿ w
koñcówce dali siê wypunktowaæ i w
efekcie wit powiêkszy³ konto strzeleckie o dalsze trzy bramki.
Ju¿ w 3 min. meczu szansê mia³
Korol, który otrzyma³ dobr¹ pi³kê,
ale strzeli³ za s³abo. W 6 min. strza³
napastnika witu znakomicie broni
Smoliñski, wybijaj¹c pi³kê na rzut

ro¿ny. Po jego wykonaniu znów jego
skuteczna interwencja. W 17 min.
Korol strzela w boczn¹ siatkê bramki
szczecinian. Gospodarze wiedz¹, ¿e
musz¹ wygraæ, je¿eli chc¹ walczyæ
jeszcze o pierwsze miejsce w tabeli.
Musz¹ strzeliæ i strzelaj¹. Jest rzut
wolny w okolicach rogu. Wszyscy
spodziewaj¹ siê dorodkowania.
Jednak podanie idzie na przedpole i
st¹d pada strza³ w d³ugi róg i Smoliñski wyjmuje pi³kê z siatki. 31 min.
meczu; znakomita okazja, Damian
Padziñski tu¿ przed bramkarzem,
który rzuca siê w d³ugi róg, strza³
idzie w krótki, ale bramkarz w ostatniej chwili odbija pi³kê kolanem. Sarmata nie odpuszcza. Trzy minuty
póniej Padziñski podaje do Olechnowicza, który przyjmuje pi³kê bêd¹c
na linii z obroñcami. Wyprzedza ich i
strzela do siatki, ale sêdzia boczny
podnosi chor¹giewkê, sygnalizuj¹c

spalonego, z czym trudno by³o pogodziæ siê pi³karzom z Dobrej. Te dwie
akcje zakoñczone golami mog³y inaczej ustawiæ ca³y mecz. W odpowiedzi gospodarze w 42 min. trafiaj¹ w
s³upek. Gocie odpowiadaj¹ strza³ami Korola i Padziñskiego, ale bezskutecznie. 1:0 do szatni i wci¹¿ pozostaje nadzieja na choæby remis.
Druga po³owa nale¿y jednak do
witu. Najpierw Smoliñski wyci¹ga
pi³kê lec¹c¹ wprost w okienko. Póniej wit zalicza drugi s³upek. Robi
siê gor¹co. Efektem naporu jest rzut
karny. Mioduszewski mia³ naciskaæ
i przytrzymywaæ napastnika witu.
To równie¿ kontrowersyjna decyzja,
ale gospodarze nie marnuj¹ takich
prezentów i w 66 min. jest 2:0. To ju¿
grzebie nadzieje. Jeszcze ambitnie
Smoliñski gasi napastnika w sytuacji sam na sam, ale jest bezradny
przy strzale w krótki róg, w ostatniej
minucie meczu. Jeszcze po raz trzeci
wit zalicza s³upek i Sarmata musi
uznaæ wy¿szoæ wicelidera. KAR

TO BY£A SIATKÓWKA
JAKIEJ JESZCZE W POWIECIE NIE BY£O
Oddana do u¿ytku w 2002r. hala
sportowa przy Gimnazjum w Dobrej
doczeka³a siê imprezy siatkarskiej na
wysokim poziomie. VI z kolei Turniej
Pi³ki Siatkowej w Dobrej w tym roku
odbywa³ siê na innych zasadach.
Dwaj mi³onicy pi³ki siatkowej:
dyrektor Gimnazjum w Dobrej p. K. Motyliñski
oraz p. A. Siwiñski nauczyciel wychowania fizycznego z tej¿e szko³y i
jednoczenie sêdzia pi³ki
siatkowej zdecydowali, ¿e
nale¿y podnieæ rangê turnieju zapraszaj¹c dru¿yny
które swoj¹ gr¹ dostarcz¹
nam max wra¿eñ. Tak te¿
siê sta³o. W sobotê 11
czerwca 2005r. o godz.
10.00 p. Burmistrz Barbara
Wilczek dokonuj¹c otwarcia turnieju przywita³a
przyby³e zespo³y:
- reprezentacjê I ligi
Szczeciñskiej Amatorskiej
Ligi Pi³ki Siatkowej (SALPS)
BINOWO SZCZECIN ( III miejsce w tym roku w lidze)
- reprezentacjê II ligi SALPS
GROM SZCZECIN ( IV miejsce w
tym roku)
- reprezentacjê NOWOGARDU
- reprezentacjê £OBZA
- reprezentacjê DOBREJ
Przyjazna atmosfera turnieju zachêci³a wszystkich do wspania³ej,
sportowej rywalizacji o najwy¿sze

trofeum - puchar Burmistrza Dobrej.
Turniej rozpocz¹³ siê meczem pokazowym w wydaniu dwóch zespo³ów graj¹cych w Szczeciñskiej Amatorskiej Lidze Pi³ki Siatkowej. Du¿e
umienoci w po³¹czeniu z warunkami
fizycznymi sprawi³y, ¿e siatkówka w

ich wydaniu to poezja. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e wszystkie zespo³y
prezentowa³y wysoki poziom gry i nie
by³o dru¿yny, która w sposób bardzo
widoczny odstawa³aby od reszty.
Ca³y turniej sêdziowali sêdziowie Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki
Siatkowej: p. Daniel Igielski, p. Tomasz
Nowak, p. Arkadiusz Siwiñski.W turnieju niepokonani okazali siê I ligowcy ze Szczecina, zespó³ BINOWO
SZCZECIN który gra³ w sk³adzie:
B. Drula, P. Niedomia³ek, A. Dul,

P. Majewski, P. Szczurek, M. Koprowski, T. Nowak, M. Stogiera, D.
Niewiadomski.
Drugie miejsce zaj¹³ zespó³
GROM SZCZECIN graj¹cy w sk³adzie:
M. Koprowski, M. Uchacz, K.
Wites, M. Rylski, D.
Igielski, W. Kostrzewa, Z. Gruszczyñski, D. Perzyñski.
Trzecie miejsce
zdoby³ zespó³ z NOWOGARDU,
czwarte z £OBZA i
pi¹te gospodarze
turnieju zespó³ z
DOBREJ.
Organizatorzy
sk³adaj¹ wszystkim
uczestnikom turnieju podziêkowanie za
udzia³, sportow¹
postawê oraz dostarczenie niezapomnianych wra¿eñ. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê zespo³om,
które przyjecha³y ze Szczecina a tak¿e m³odemu zespo³owi z £obza, który dzielnie stawia³ czo³a dowiadczonym kolegom.
Turniej odby³ siê dziêki przychylnoci Pani Burmistrz Dobrej, która
ufundowa³a puchar, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, który sponsorowa³ posi³ek dla zespo³ów, Pani
dyrektor Cas-u która zapewni³a
oprawê fotograficzn¹ imrezy.
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WYNIKI I TABELE
V liga

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

Klasa okrêgowa

59 78-39
59 64-34
57 56-25
55 62-43
48 54-51
46 50-37
43 43-38
42 55-49
42 40-47
37 44-54
33 48-57
29 43-56
29 42-59
22 46-68
19 46-76
15 27-65

KP Police II - Sparta Wêgorzyno
1:2, Promieñ Mosty - Hutnik EKO
TRAS Szczecin 4:2, Orze³ Rega Merida
II Mrze¿yno - Orkan Suchañ 1:2, wit
Szczecin - Sarmata Dobra 3:0, Piast
Chociwel - Masovia Maszewo 1:2,
Iskra Golczewo - Jeziorak Szczecin
1:2, Mewa Resko - D¹brovia Stara
D¹browa 1:1, Orze³ £o¿nica - Wicher
Brojce 0:2.
1. Hutnik EKO TRAS Szczecin 67 68-30
2. wit Szczecin
66 109-25
3. Piast Chociwel
51 56-33
4. Masovia Maszewo
50 57-39
5. Sarmata Dobra
46 49-34
6. KP Police II
39 53-54
7. Orkan Suchañ
38 36-36
8. Mewa Resko
38 33-46
9. Sparta Wêgorzyno
34 38-43
10. Promieñ Mosty
34 46-58
31 53-77
11. Iskra Golczewo
12. Wicher Brojce
30 28-59
13. D¹brovia Stara D¹browa
29 45-60
14. Jeziorak Szczecin
29 20-37
15. Orze³ £o¿nica
29 32-56
16. Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno 20 32-68

Juniorzy

Wci¹¿
niepokonani
Hat trick Kubackiego

wit Szczecin
 Sarmata Dobra 1:4

Juniorzy Sarmaty os³odzili kibicom wyjazd do Szczecina. Wygrali ze witem 4:1 i wci¹¿ pozostaj¹ dru¿yn¹ bez pora¿ki w tej rundzie. Maj¹ za sob¹ 11 zwyciêstw i
2 remisy. W tym meczu pechowo
stracili bramkê ju¿ w 2 min. meczu,
ale póniej strzelali ju¿ tylko oni.
Hat trickiem popisa³ siê Grzegorz
Kubacki, strzelaj¹c 3 gole. Ten m³ody
ch³opak z Mieszewa w 16 meczach
strzeli³ ju¿ 26 bramek i zapowiada siê
na niez³ego snajpera.
KAR

SPORT
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Znów najlepsi!
Uczniowski
Klub
Sportowy Badminton
przy Szkole Podstawowej w Be³cznej  po raz
czwarty z rzêdu okaza³ siê
najlepszym orodkiem
badmintonowym m³odzie¿y w województwie
zachodniopomorskiej.
W fianale Wojewódzkiej
Olimpiady M³odzie¿y w
Badmintonie w Sianowie
k. Koszlina uczestniczy³o 6 najlepszych klubów w tej dyscyplinie sportu. W dwóch najm³odszych kategoriach wiekowych sportowcy z Be³cznej zdeklasowali swoich rywali. Ogó³em rozdano 40 medali, 19 kr¹¿ków
dumnie zawis³o na piersiach naszych
komeciarzy  6 z³otych, 7 srebrnych i
6 br¹zowych!! W punktacji generalnej
UKS Be³czna zaj¹³ I miejsce, uzyskuj¹c
a¿ 144 punkty, które zosta³y wpisane
tak¿e do wspó³zawodnictwa sportowego gmin i powiatów. To ogromne
osi¹gniêcie ma³ej szko³y wiejskiej ! Ojcem sukcesu jest pan Kazimierz Pawelec, nauczyciel i twórca sportowego
splendoru. Pan Kazimierz jak ma³o kto
potrafi wykazaæ siê bardzo cenionymi
ostatnio walorami osobowoci czyli
systematycznoci¹ i
profesjonalizm
w
dzia³aniu ju¿ w miesi¹cu kwietniu. Jego
lotkarze w fina³owych
zawodach miêdzyszkolnych na szczeblu
województwa zajêli I
miejsce dru¿ynowo w
kategorii szkó³ podstawowych i II miejsce dru¿ynowo w relacji gimnazjów. Najwiêksz¹ satysfakcjê sportow¹ prze¿yli w Sianowie zwyciêzcy w kategoriach wiekowych
(m³odzik i dziecko). Prezentujemy z³otych medalistów: Marcin Szypu³ek 
gra pojedyncza ch³., Kinga Kreller 
gra pojedyncza dz., Tomasz Galczak 
gra pojedyncza ch³., Karolina Syku³a
 Joanna Jachym  debel dz., Agata
Kielan  Kinga Kreller  debel dz., Tomasz Galczak  Patryk Jachym  debel
ch³.
Srebrni medalici: Dorota Sosnowska, Patryk Berna , Krystyna
Kielan, Agata Czarnota- Monika
Majchrzak, Pawe³ Afeltowicz  Dawid ¯ywulski, Anna D¹bro  Krystyna kielan, Dorota Sosnowska 
Patryk Berna.
Br¹zowi medalici: Karolina Syku³a, £ukasz Majchrzak, Dawid ¯ywulski, Martin Rzeniczak, Krzysztof Dzik, Marcin Szypu³ek  £ukasz
Dziadura, Jacek Ondycz  Patryk
Pañka, Piotr Gajdzica  Martin Rzeniczak. W najbli¿szym czasie kadra
powiatu ³obeskiego wy³oniona z
UKS Badminton Be³czna i MKS
Olimp wemie udzia³ w najwa¿niejszej imprezie roku, czyli Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³o-

tygodnik ³obeski 14.06.2005 r.

Nie lubimy graæ w szachy!a
(RESKO) W dobie gdzie wirtualna rzeczywistoæ wkrada siê do
ka¿dego zakamarka ludzkiej egzystencji  w zagro¿eniu znalaz³y
siê ju¿ nie tylko ksi¹¿ki, do których czytania trzeba intensywnie
m³odzie¿ motywowaæ, ale te¿ w odstawkê id¹ jeszcze niedawno
tak powszechne gry stolikowe jak szachy czy warcaby.
Skutecznie wypierane przez komputerowe ich odpowiedniki.

dzików. Tu do walki na kortach przyst¹pi¹ najlepsi badmintonici z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W sportowej dzia³alnoci sta³o siê zasad¹ i¿ liczne i wymierne sukcesy rodz¹ jednoczenie
³añcuch trudnoci organizacyjnych i
finansowych. W tej chwili ³obeskie
sekcje badmintonowe wsoierane s¹ z
bud¿etów tutejszego Urzêdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.
Znaczny wk³ad finansowy do sprawnego kontynuowania szkolenia wnieli sami rodzice (op³aty wpisowe , zakup sprzêtu). Wszystkie te dotacje s¹
ma³e w stosunku do potrzeb wynikaj¹cych z progresji wyników uzdolnionych dziewcz¹t i ch³opców. Pan Kazimierz Pawelec zauwa¿a i zg³asza koniecznoæ wyjazdu i
udzia³u w bardzo wa¿nych krajowych turniejach a¿ do rangi Mistrzostw Polski w³¹cznie. Polski Zwi¹zek
Badmintona w Warszawie , doceniaj¹c
wysoki poziom efektów szkolenia UKS
Badminton, oferuje
miejsca uzdolnionym
be³cznianom na centralnych zgrupowaniach Nadziei Olimpiskich (Bia³ystok, Piotrków, S³upsk). Koszt pobytu 1 osoby na turnusie 3 tygodniowym wynosi 600,00 z³otych! £obeskie
kluby badmintonowe nie posiadaj¹
rodków na konieczny udzia³ w imprezach krajowych i promocjê sportu wyczynowego. Zachodzi obawa, i¿ wieloletni trud szkoleniowy i zapa³ sportowy m³odzie¿y zostanie zgaszony z
powodu finansów. Dzia³acze tej piêknej, kulturalnej dziedziny sportu postanowili uchwyciæ ostatniej deski ratunku i poszukaæ sponsora wród lokalnych firm produkcyjnych. Ju¿ niejednokrotnie kierownictwa najwiêkszych ³obeskich zak³adów, np. Provimi czy Nowamyl tak skutecznie wywi¹zali siê z roli mecenatu sportowego. Mo¿e i tym razem badminton,
sport olimpijski, prê¿nie rozwijaj¹cy
siê zw³aszcza w rodowisku wiejskim,
zostanie zauwa¿ony i doposa¿ony w
niezbêdne rodki finansowe. O
wszystkich formach wsparcia ³obeskiego badmintona bêdziemy informowaæ na ³amach niniejszego Tygodnika £obeskiego.
Prezes MKS Olimp
Zdzis³aw Bogdanowicz.

S¹ jednak miejsca gdzie jest odwrotnie i tak na przyk³ad w wietlicy
szkolnej SP Resko wychowawcy
cyklicznie organizuj¹ rozgrywki gier
planszowych wród uczniów. Profilaktycznie popularyzuj¹ tak¹ formê
spêdzania czasu wród m³odzie¿y
szkolnej. Dla przyk³adu w okresie od
28 lutego do 23 marca odby³ siê
wietlicowy Turniej Warcabowy.
Zwyciêzcami okazali siê: I miejsce Kamil Oleszkiewicz z IV b, II miejsce
- Patryk Imianowski z IV c, a trzecie
- Adam Golis z IV b. Wyró¿nienie
otrzyma³a Kamila luz z II a i Adrian
Pude³ek z IV c.
Jeszcze emocje nie opad³y po poprzednich rozgrywkach, a tu ju¿ mia³y miejsce kolejne. W dniach od 7 do
31.05.05 r. odby³ siê turniej szacho-

wy pod nazw¹ wietlicowy Mistrz
Szachownicy. Bezkonkurencyjny
okaza³ siê, kolejny ju¿ rok, Aleksander Ge³omej z kl. V b  I miejsce, II
miejsce zaj¹³ Arkadiusz Koz³owski
(IV a), a trzecie jego brat bliniak
Marcin Koz³owski (IV a), czwarte
miejsce zaj¹³ Piotr Kozak (V a).
Ka¿dorazowo zwyciêzcy s¹ honorowani nagrodami fundowanymi
przez sponsorów, którym serdecznie dziêkujemy za hojnoæ. Uczniowie bardzo chêtnie bior¹ corocznie
udzia³ w rozgrywkach, a wychowawcy dbaj¹ o atrakcyjn¹ formu³ê zawodów maj¹c na uwadze to, ¿e nic nie
nauczy dziecka akceptacji przeciwnika czy rywalizacji na zdrowych zasadach, jak bezporedni kontakt
podczas ciekawych gier i zabaw. (r)

KONKURS POLACY NA
OLIMPIJSKIM SZLAKU
Uczniowski Klub Sportowy
ARBOD w Dobrej by³ organizatorem Powiatowych Fina³ów konkursu  Polacy na olimpijskim szlaku.
W zawodach fina³owych wystartowa³y 4 dru¿yny reprezentuj¹ce gimnazja: Wêgorzyno, £obez, Radowo,
Dobra oraz 3 dru¿yny reprezentuj¹ce szko³y podstawowe: Radowo,
Runowo, Dobra. Po emocjonuj¹cych zmaganiach, w czasie których
zawodnicy wszystkich dru¿yn wykazali siê du¿¹ wiedz¹ o osi¹gniêciach sportowców polskich na
Igrzyskach Olimpijskich wy³oniono
najlepsze dru¿yny. W kategorii gimnazjów najlepszym zespo³em okaza³

siê zespó³ z Wêgorzyna wyprzedzaj¹c £obez, Dobr¹ i Radowo.
Zespó³ z Dobrej , który wyprzedzi³
Runowo i Radowo okaza³ siê najlepszy wród szkó³ podstawowych. Puchary dla najlepszych zespo³ów wrêczali ich fundatorzy: Burmistrz Dobrej
Pani Barbara Wilczek oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Pan Piotr Ga³ka.
Nagrody rzeczowe dla uczestników
zosta³y zakupione ze rodków Starostwa Powiatowego w £obzie.
Ca³oæ imprezy uwietni³y wystêpy artystyczne w wykonaniu
uczniów Szko³y Podstawowej w
Dobrej. Prezes UKS ARBOD
Janusz £ukomski

tygodnik ³obeski 14.06.2005 r.
Z£OMIARZ
(WOROWO - £OBEZ) W okresie pomiêdzy 15.05.2005 r. a
06.06.2005 r. na 269 kilometrze szlaku
kolejowego pomiêdzy stacjami Worowo i £obez, nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y ukotwienia rodkowego pomiêdzy s³upami w postaci miedzianej linki d³ugoci 140 metrów i wartoci 1057 z³., czym dzia³a³
na szkodê PKP Zak³ad Infrastruktury w Koszalinie
ST£UCZKA
(UNIMIE - £OBEZ)W dniu 06.
06. 2005r. oko³o godz. 15. 00 na drodze £obez - Unimie Danuta R. zam.
Unimie kieruj¹ca samochodem osobowym Fiat S.C. uderzy³a w tylne
ko³o poprzedzaj¹cego roweru, którym kierowa³ Pawe³ W. zam. Warszawa - Mokotów, w wyniku czego
przewróci³ siê na pobocze drogi , nie
doznaj¹c ¿adnych obra¿eñ.
CHCIELI UKRAÆ AUTO
(WÊGORZYNO) W dniu 6
czerwca oko³o godz. 1:40 w Wêgorzynie na O. 40 Lecia PRL, dwóch
niezidentyfikowanych sprawców
po uprzednim wy³¹czeniu alarmu za
pomoc¹ nieznanego urz¹dzenia usi³owali dostaæ siê do wnêtrza samochodu Honda Prelude o wartoci
7000 z³ Zamierzonego celu nie osi¹gnêli z uwagi na sp³oszenie ich przez
inne osoby, czym dzia³ali na szkodê
Edyty M. (zam. W.,pow. ³obeski).
POWYBIJANE SZYBY
(TUCZE) W okresie 01. 11. 2004r.
- 01. 02. 2005r. w Tuczy gm. Dobra
nieznany sprawca w nieustalony sposób dokona³ wybicia 13 szyb w
oknach , 2 szyb w drzwiach domku
letniskowego, ogólnej wartoci 4.000
z³otych na szkodê Agnieszki K. (zam.
Stargard Szcz.) oraz 13 szyb w oknach
i 2 szyb w drzwiach domku letniskowego wartoci 1.000 z³otych na szkodê
Roberta P. (zam. Stargard Szcz.).
FIATEMWPEUGEOTA
(£OBEZ) W dniu 7 czerwca oko³o
godz. 7:30 w £obzie na ul. Niepodleg³oci, Pawe³ C. (zam. R., gm. Radowo
Ma³e), kieruj¹cy samochodem Fiat
125 nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci, wskutek czego uderzy³ w ty³ samochodu Peugeot 309 kierowanego przez
Sebastiana S. (zam. £., pow. ³obeski),
który zatrzyma³ siê przed przejciem w
celu przepuszczenia pieszych. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
UKRAD£ SER
(£OBEZ) W dniu 7 czerwca oko³o
godz. 12:10 w £obzie w sklepie NETTO, Miros³aw K. (zam. P., gm. Ostrowice) dokona³ kradzie¿y sera GOUDA
wartoci 3,49 z³. Zatrzymania dokona³
pracownik ochrony sklepu.
WYMUSI£ PIERWSZEÑSTWO
(WÊGORZYNO) W dniu 7
czerwca oko³o godz. 7:05 w Wêgorzynie, na skrzy¿ ul. Grunwaldzkiej i
Strzeleckiej, Marian Z (zam. £., pow.
kocierzyñski) kieruj¹c samochodem ciê¿arowym Volvo wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu Krzyszto-
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fowi M. (zam. W., pow. ³obeski) kieruj¹cemu samochodem Opel Astra.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
OSZUKA£PRZEZTELEFON
W dniu 3 czerwca nieznany mê¿czyzna podaj¹cy siê za Rafa³a K. (zam.
Kobylnica) zawar³ przez telefon ustn¹ umowê na sprowadzenie z zagranicy ci¹gnika rolniczego Ursus.
Krzysztof M. (zam. N., pow. ³obeski)
na podane konto Rafa³a K. w banku
dokona³ wp³aty zaliczki w kwocie 300
z³. Do chwili obecnej podaj¹cy siê za
Rafa³a K. nie wywi¹za³ siê z umowy,
nie odpowiada na telefony.
UKRADLIWÓZKI
(£OBEZ) W dniu 8 czerwca oko³o godz. 11. 00 w £obzie nieznanych
trzech sprawców po dokonaniu zakupów w sklepie Netto, zabrali w
celu przyw³aszczenia dwa wózki
sklepowe, po przez za³adowanie do
samochodu dostawczego i odjechanie z miejsca w nieustalonym kierunku. Ogólnej wartoci 756,80 z³ na
szkodê wym. sklepu.
UKRAD£ KANY DO MLEKA
(WÊGORZYNO) W okresie 07/
08. czerwca w godz. 22. 00-6. 00 w
Wêgorzynie na polu w odleg³oci
oko³o 200 m. od zabudowañ nieznany sprawca po uprzednim otwarciu
zatrzaskowej k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejciowe do pomieszczenia gospodarczego, sk¹d zabra³ w
celu przyw³aszczenia dwa pojemniki
plastikowe z zawartoci¹ oko³o 50
litrów oleju napêdowego, aluminiowej kany do mleka, dwóch misek aluminiowych, oraz komplet kluczy
oczkowo-p³askich. Ogólnej wartoci 320 z³ na szkodê Mariana S. (zam.
W., pow. ³obeski ).
UKRAD£ BLACHÊ
(£OBEZ) W nocy z 6 do 7czerwca
w godz. 19.00/19.00 w £obzie przy ul.
Odnoga Wêgorzyñska, z terenu posesji nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 20 szt. arkuszy blachy falistej o ³¹cznej wartoci 500 z³otych na szkodê
Agnieszki R. (zam. £.,pow. ³obeski).
Z£OMIARZ
(RUNOWO POM.  SULICE)W
dniu 9 czerwca oko³o godz. 23:10 na
szlaku kolejowym Runowo Pom. Sulice, nieznany sprawca po
uprzednim wyciêciu z napowietrznej
linii telekomunikacyjnej, dokona³
kradzie¿y ³¹cznie 650 mb drutu krzemowo br¹zowego. Straty w kwocie
720,- z³ na szkodê Zak³adu Telekomunikacji PKP w Szczecinie.
ROWERY KRADN¥
(STAROGARD) W dniu 9
czerwca o godz. 11.00 w Starogardzie, z klatki schodowej budynku
oznaczonego nr 34, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru mêskie-

go, koloru srebrnego, o wartoci 240
z³, czym dzia³a³ na szkodê Rozalii D.
(zam. S., pow. ³obeski).
WYBITA SZYBA
(£OBEZ) W dniu 10 czerwca
godz. 18. 00 - 11. 06. 2005r. godz. 1. 35
w £obzie przy ul. Obr. Stalingradu
nieznany sprawca dokona³ wybicia
szyby w drzwiach sklepu odzie¿owego Alf wartoci 150 z³otych na szkodê Józefy U. (zam. £., pow. ³obeski).
COFA£ A¯ TRAFI£
(WIÊTOBORZEC) W dniu
11.06.2005 r. oko³o godz. 7:40 w £obzie
wiêtoborzec, Stanis³aw U. (zam. .,
gm. £obez) w³¹cza³ siê do ruchu wykonuj¹c manewr cofania z posesji samochodem Opel Kadett uderzy³ w przeje¿d¿aj¹cy nieprawid³owo - pasem ruchu dla kierunku przeciwnego samochód Ford Fusion. Z kierowany przez
Rafa³a M. (zam. £., pow. ³obeski).
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
WYBIEG£A
POD SAMOCHÓD
(£OBEZ) W dniu 11 czerwca
oko³o godz. 13:20 w £obzie, na ul.
Kociuszki, ma³oletnia Klaudia W.
lat 4 (zam. £., pow. ³obeski) pozostaj¹ca pod opieka matki wbieg³a nagle
na przejcie dla pieszych wprost na
bok przeje¿d¿aj¹cego samochodu
Opel Corsa kierowany przez Marcina Z. (zam. £., pow. ³obeski). Dziecko
by³o badane przez lekarza, nie odnios³o obra¿eñ.
OKRAD£ DZIADKA
(MO£DAWINEK) W dniu 11
czerwca oko³o godz. 12:40 w Mo³dawinku 11, Micha³ K (bez sta³ego
miejsca zamieszkania) wykorzystuj¹c nieuwagê swego dziadka, dokona³ kradzie¿y pieniêdzy pozostawionych w mieszkaniu. Straty w kwocie
400 z³ na szkodê Micha³a W. (zam.
M., pow. ³obeski).
SPOWODOWA£ I UCIEK£
(RESKO  MI£OGOSZCZ) W
dniu 11 czerwca oko³o godz. 12:10 na
drodze Resko - Mi³ogoszcz, nieznany kieruj¹cy samochodem VW Golf,
podczas manewru wyprzedzania nie
zachowa³ ostro¿noci i w³aciwego
odstêpu od jad¹cego samochodu
Fiat 126p kierowanego przez Tomasza M (zam. £., pow. ³obeski) w wyniku czego dosz³o do zderzenia
bocznego pojazdów. Sprawca kolizji
odjecha³ nie zatrzymuj¹c siê.
OKRAD£ PIWNICÊ
(£OBEZ) W dniu 12 czerwca w
godz. 4. 40- 14. 30 w Be³cznej gm.
£obez nieznany sprawca po uprzednim wy³amaniu skobla od drzwi ,
wszed³ do wnêtrza piwnicy sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia rower
górski koloru czarnego oraz dwa g³oniki od wie¿y. Ogólnej wartoci 500
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z³ na szkodê Wandy R.(zam. B., pow.
³obeski).
UKRAD£ ROWER
(£OBEZ) W okresie pomiêdzy
dniem 10 czerwca o godz. 20.00 a
dniem 12 czerwca o godz. 20.00 w
£obzie przy ul. Komuny Paryskiej,
nieznany sprawca po uprzednim wy³amaniu drzwi wejciowych do pomieszczenia piwnicznego wszed³ do
jego wnêtrza sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia rower górski marki Stevens kol. srebno-¿ó³to-niebieskiego,
o wartoci 700 z³, czym dzia³a³ na szkodê Izabeli T. (zam. £., pow. ³obeski).
PRÓBOWA£ OKRAÆ
W okresie od dnia 11 czerwca od
godz. 11.00 do dnia 12 czerwca do
godz. 5.00 w Resku przy ul. Wojska
Polskiego, nieustalony sprawca po
uprzednim zerwaniu skobla wraz z
k³ódk¹ z drzwi wejciowych dokona³ w³amania do piwnicy, po spenetrowaniu wnêtrza wyszed³ nic nie
zabieraj¹c czym dzia³a³ na szkodê
Marioli H (zam. R.,pow.³obeski),
nastêpnie po przez uszkodzenie
zamka w drzwiach usi³owa³ dokonaæ
w³amania do piwnicy Reginy S. zam.
R., pow. ³obeski, lecz zamierzonego
celu nie osi¹gn¹³.
UKRAD£ MOTOROWER
(S£OWOKOWO) W dn. 11
czerwca od godz. 22.00 - 12. czerwca
do godz. 7. 00 w S³owikowie nieznany sprawca z nie zamkniêtego pomieszczenia gospodarczego zabra³
w celu przyw³aszczenia motorower
Romet wartoci 200 z³ na szkodê
Waldemara B. (zam. S., pow. ³obeski). Motorower odnaleziony w
miejscowoci Komorowo przez w³aciciela.
OKRADZIONOALTANKI
(RUNOWO) W okresie od
01.12.2004r.do31.012005rwRunowie
Pom. na terenie ogródków dzia³kowych im. T. Kociuszki Piotr J. (zam.
R., gm.Wêgorzyno), Piotr G. (zam. R.,
gm.Wêgorzyno) wspólnie i w porozumieniu po uprzednim wybiciu szyby w
oknie altany, sk¹d zabrali w celu przyw³aszczenia dwie butle gazowe z palnikiem , narzêdzia ogrodnicze, buty
sportowe, ogólnej wartoci 200 z³otych na szkodê Andrzeja N. (zam. W.,
pow. ³obeski) oraz w ten sam sposób
wszed³ do altany i po spenetrowaniu
z wnêtrza nic nie zabra³ z uwagi na brak
przedmiotów , na szkodê Czes³awa
K.(zam. R., pow. ³obeski).
MOTOROWEREMWFIESTE
(£OBEZ - WÊGORZYNO) W
dniu 12 czerwca oko³o godz. 17.40 na
drodze £obez - Wêgorzyno, skrzy¿owanie do Lesiêcina kieruj¹cy
Zdzis³aw O. (zam. P., gm. Wêgorzyno) motorowerem Marki Ogar wykonuj¹c nieprawid³owo manewr
skrêtu w lewo, w wyniku czego zderzy³ siê z prawid³owo jad¹cym samochodem osobowym Ford Fiesta kierowanym przez Romana K. (zam. £.,
pow. ³obeski) nieznacznych uszkodzeñ dozna³y oba pojazdy.
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KRZY¯ÓWKA

tygodnik ³obeski 14.06.2005 r.

NR 23

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 27 czerwca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 22 brzmia³o:
Nie zjad³a pluskwa komputera.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Emilia B¹k (Bienice), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Cecylia Dzwonnik (£obez), Zofia
Klimek (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra),Teresa Syjczak
(£obez), Bogdan Charowski (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Emilia B¹k z Bienic. Gratulujemy.
CMYK

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

