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Biedronki jak stonki

Powstanie market, a mo¿e i dwa

str. 5

(£OBEZ) Wszystko
wskazuje na to, ¿e ju¿
wkrótce w £obzie
powstanie kolejny
supermarket. Bêdzie
on wybudowany przy
ulicy Segala w
miejscu, gdzie obecnie
znajduje siê rynek.

Chc¹ za³o¿yæ
klub kolarski

Kto potrafi zmodernizowaæ ZEC?
(£OBEZ) Zak³ad Energetyki
Cieplnej podobny jest do
przys³owiowego orzecha.
Trudno go rozgryæ. Na
modernizacji tego zak³adu
radni ³ami¹ sobie zêby ju¿
od siedmiu lat. Nic nie
wskazuje na to, ¿e ta
sprawa zostanie zakoñczona
w tym roku, chocia¿
powiêcono jej du¿o czasu i
energii. Du¿o pary posz³o w
gwizdek.
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Para w gwizdek

OPINIE
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Sprawozdanie z III Marszu na Warszawê

Sejm  nie dla idiotów

W pi¹tek 3 czerwca 2005 r.
do Warszawy przybyli
przedstawiciele Ruchu
Obywatelskiego na rzecz
JOW z ca³ego kraju, ¿eby
domagaæ siê wprowadzenia
jednomandatowych okrêgów
wyborczych jeszcze w
najbli¿szych wyborach
parlamentarnych.
O 12.00 rozpoczê³a siê zbiórka uczestników pod Kolumn¹
Zygmunta na Placu Zamkowym.
Do zgromadzonych zwolenników JOW z Warszawy do³¹czyli
studenci ze Szczecina, którzy
przyjechali zorganizowan¹ grup¹
20 osób i woJOWnicy z Nysy,
którzy przybyli dwoma autokarami w liczbie 95 osób, z licznymi transparentami.
Kolejne grupy przybywa³y z
opónieniem wywo³anym korkami ulicznymi w Warszawie i nieprzewidzianymi wydarzeniami
na drogach. Gdañszczanie oczekiwali kilka godzin na zablokowanej trasie Gdañsk-Warszawa,
w koñcu dotarli z godzinnym
opónieniem. Spóni³ siê autokar
z ¯or, Poznania i Krakowa  co
opóni³o rozpoczêcie manifestacji, jednak w koñcu reprezentacje
l¹ska, Wielkopolski i Krakowa
dotar³y i w³¹czy³y siê w pochód
manifestantów.
Na Plac Zamkowy przyby³y
tak¿e zorganizowane grupy z
woj. Opolskiego z Kluczborka
(grupa zorganizowana przez radnych) i Kietrza z burmistrzem
miasta Józefem Matel¹, z Wroc³awia z liczn¹ grup¹ studentów,
oraz grupa z Rzeszowa i Krosna.
Przyjecha³a tak¿e zorganizowana grupa ze S³ubic z Wojciechem W³odarskim  szefem stowarzyszenia O Porozumienia,
a tak¿e woJOWnicy z innych
stron Polski m.in. z Kielc.
W manifestacji wziêli udzia³
lekarze z Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy
z wiceprzewodnicz¹cym W³odzimierzem Gr¹dzkim, oraz reprezentacja Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych z przewodnicz¹c¹ pani¹ Bo¿en¹ Banachowicz, a tak¿e przybyli z grup¹

nysk¹ cz³onkowie Autonomicznego Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Ziemi Nyskiej.
Obecni byli przedstawiciele Ruchu Normalne Pañstwo.
Aktywny udzia³ w manifestacji wziê³o warszawskie stowarzyszenie Szlaban, pojawili siê
tak¿e kandydaci na prezydenta
RP  pp. Marek Goliszewski, Janusz Korwin-Mikke, Jan Pyszko
i Stan Tymiñski  wszyscy deklaruj¹cy poparcie dla JOW.
W sumie oceniamy, i¿ w manifestacji wziê³o udzia³ ok. 800
uczestników  w zdecydowanej
wiêkszoci m³odzie¿y. Studenci
nadawali ton manifestacji wznosz¹c przygotowane wczeniej
okrzyki, prezentuj¹c has³a i w³asne transparenty. Furorê zrobi³o
has³o przygotowane przez studentów z Krakowa: Sejm  nie
dla idiotów.
Ok. godziny 13.30 manifestanci uformowali pochód i ruszyli przez Krakowskie Przedmiecie. Przed pa³acem prezydenckim pochód zatrzyma³ siê i
reprezentacja ruchu w osobach:
Jerzy Przystawa, Janusz Sanocki, Przemys³aw Dziadu (reprezentant studentów) i p³k Józef
Teliga  kombatant AK, wrêczy³a
w kancelarii prezydenta petycjê
ruchu JOW adresowan¹ do prezydenta RP, domagaj¹ca siê by
Prezydent skorzysta³ z konstytucyjnych uprawnieñ i, za zgod¹
Senatu, og³osi³ referendum w
sprawie ordynacji wyborczej.
Do petycji do³¹czono podpisy
osób, które popar³y stanowisko
Ruchu podpisuj¹c siê pod tekstem na Placu Zamkowym, a tak¿e owiadczenie ruchu z dnia 5
maja br. równie¿ z podpisami)
oraz spis krajowego Komitetu
Referendalnego Ruchu JOW.
Podobn¹ petycjê z³o¿ono tak¿e Marsza³kowi Senatu.
W czasie, kiedy przedstawiciele Ruchu sk³adali petycjê w
Pa³acu Prezydenta RP, studenci
na Krakowskim Przedmieciu
urz¹dzali happening skanduj¹c
has³a i robi¹c falê pochód rozci¹ga³ siê na kilkaset metrów.
Po z³o¿eniu petycji manifestanci ruszyli pod Sejm, na trasie
do³¹cza³y spónione grupy. Pod
Sejmem do manifestacji do³¹czy³
bohater Armii Krajowej, gen. An-

toni Heda Szary  legendarny
dowódca AK w Górach wiêtokrzyskich, rozbijaj¹cy hitlerowskie i komunistyczne wiêzienia,
w okresie stalinowskim wiêziony
i torturowany przez UB. Gen.
Antoni Heda jest od wielu lat gor¹cym zwolennikiem ruchu
JOW, uczestniczy³ w wielu konferencjach Ruchu (m.in. w Warszawie i w Nysie). Teraz przyby³,
¿eby dodaæ woJOWnikom energii do upominania siê o naprawê
ustroju Polski.
Pod Sejmem stra¿ sejmowa
próbowa³a nie dopuciæ manifestantów pod wejcie jednak szereg stra¿ników zosta³ sforsowany i manifestanci podeszli na
chodnik pod bramê wejciow¹ 
tak by byæ bli¿ej wybrañców
narodu.
Pomimo g³ono skandowanych hase³ reprezentanci narodu pozostali g³usi, do zebranych
wyszed³ jedynie pose³ Zbigniew
Nowak  sejmowy outsider walcz¹cy samotnie z korupcj¹. Pozostali zerkali zza firanek na manifestantów.
WoJOWnicy pod Sejmem
skandowali has³a, przemówienia
wyg³osili prof. Jerzy Przystawa,
prof. Miros³aw Dakowski, prof.
Andrzej Czachor i Janusz Sanocki. Na zakoñczenie zebrani dopiewali hymn narodowy i manifestacja zosta³a zakoñczona ok.
godz. 16.00.
Zwolennicy Ruchu Obywatelskiego JOW z determinacja zapowiadaj¹, i¿ nie ustan¹ w walce
o zmianê systemu wyborczego.
Kolejne wybory prowadzone w
obecnej ordynacji nic nie zmieni¹
 mówi³ pod Sejmem  Janusz
Sanocki. Obecny Sejm uwa¿amy
za nielegalny, albowiem zosta³
wybrany ze z³amaniem naszych
podstawowych praw obywatelskich m.in. biernego prawa wyborczego. Pos³owie maj¹ zatyczki w uszach  stwierdzi³ pod Sejmem prof. Jerzy Przystawa 
krajowy lider ruchu JOW. Trzeba, ¿ebymy tu przyszli w wiêkszej liczbie wówczas te zatyczki
wypadn¹.
Organizatorzy III Marszu na
Warszawê oceniaj¹ liczbê
uczestników i sama manifestacjê
jako sukces. Ruch dzia³a metodami ca³kowicie obywatelskimi,
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nie posiada struktury, w³adz,
prezesów. Nie posiada ¿adnych
róde³ finansowych oprócz
ofiarnoci prywatnej. Pomimo
tego dzia³ania Ruchu JOW siê
stale rozszerzaj¹. Tegoroczna
manifestacja skupi³a prawie dwa
razy wiêcej uczestników ni¿ rok
temu. To oczywicie za ma³o,
¿eby zmusiæ pos³ów do zmiany
ordynacji, ale patrz¹c na iloæ
m³odych ludzi mo¿na mia³o
stwierdziæ, ¿e Ruch JOW jest ruchem rozwijaj¹cym siê dynamicznie i pe³nym wiary w nadchodz¹cy sukces.
(opr. JS)

Kupiê
dom na wsi
- do 15 km od £obza,
- mo¿e byæ do remontu.

Tel. 397 37 30 - do godz.16.00,
0 508 154 489 , 0 691 307 442.
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Sesja rady powiatu

Radni podnios¹
starocie

(£OBEZ) W czwartek, w ostatnim dniu czerwca, o godz.
16.00 w starostwie odbêdzie siê sesja rady powiatu.
Na sesji starosta Halina Szymañska przedstawi informacje o pracy zarz¹du miêdzy sesjami. Radni wys³uchaj¹ informacji o realizacji Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich na
terenie powiatu oraz o stanie przygotowañ do akcji ¿niwno-skupowej i
sytuacji w rolnictwie. W programie
obrad jest szeæ projektów uchwa³ do
g³osowania. Radni miêdzy innymi
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ustal¹ wysokoæ op³at za usuniêcie
pojazdu z drogi i parkowanie usuniêtego pojazdu oraz zdecyduj¹ o podwy¿ce pensji starosty. W projekcie
mówi siê o kwocie 9131 z³. Radni ustal¹ te¿ kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz podejm¹ decyzjê w sprawie porozumienia o wspó³pracy w zakresie promocji i ochrony
zdrowia mieszkañców powiatu. KAR

OSP po wyborach

Chc¹ dzia³aæ po nowemu

(RESKO) Pod koniec maja odby³y siê wybory w OSP Resko. Nowym
prezesem stra¿aków  ochotników zosta³ Andrzej Fukarewicz, a jego
zastêpc¹ Andrzej Kukliñski.

Przedstawiciel IPN w £obzie
(£OBEZ) 6 lipca w £obeskim
Centrum Turystyki przy ul. Konopnickiej 42 (obok starostwa) odbêdzie siê spotkanie, w godzinach od
10.00 do 15.00 , z przedstawicielem
Instytutu Pamieci Narodowej. Omówi on zasady funkcjonowania Insty-

tutu oraz uzyskiwania potrzebnych
informacji. W programie przewidziana jest mo¿liwoæ indywidualnych
konsultacji oraz z³o¿enia wniosku
do IPN. W spotkaniu mog¹ wzi¹æ
udzia³ wszyscy zainteresowani
mieszkañcy powiatu ³obeskiego. (r)

Gdzie obelisk? A mo¿e co innego?

Urz¹d ankietuje w sprawie JPII
(£OBEZ) Ró¿ne pomys³y przychodzi³y radnym do g³owy w sprawie uczczenia pamiêci papie¿a Jana
Paw³a II. Henryk Musia³ proponowa³, by powo³aæ fundacjê, która mog³aby wspieraæ finansowo uzdolnion¹, ale niezamo¿n¹ m³odzie¿. Niestety, dyskusji na ten temat nie rozpoczêto, przechodz¹c od razu do pomys³u o postawieniu obelisku.
Na stronie internetowej urzêdu
miejskiego w £obzie oraz w formie
ulotek pojawi³a siê ankieta, w której
pyta siê mieszkañców o miejsce, w
której mia³by stan¹æ obelisk upamiêtniaj¹cy pontyfikat papie¿a Jana

Paw³a II. Do wyboru s¹ trzy miejsca:
przy kociele, na placu przed Liceum
(tu gdzie jeszcze kilka dni temu sta³
samolot) oraz na skwerze przy fontannie. Czwart¹ propozycj¹ jest mo¿liwoæ sk³adania innych pomys³ów
za pomoc¹ poczty mailowej.
Z ankiety internetowej wynika,
¿e po³owa (13 g³osów) widzia³aby
obelisk przy kociele, 7 osób wskaza³o na skwer przy fontannie, a 5 na
plac przed liceum. Jedna mia³a inny
pomys. Ankiety w formie papierowej mo¿na sk³adaæ w urzêdzie. Decyzjê o formie i miejscu uczczenia Jana
Paw³a II podejmie rada.
KAR

Ryszard Sola
kandydatem PO na pos³a
Podczas ostatniego spotkania Ko³o Platformy
Obywatelskiej w £obzie wybra³o kandydata na pos³a na
Sejm RP w zbli¿aj¹cych siê wyborach parlamentarnych.
W zarz¹dzie s¹ jeszcze Ryszard
Szymañski i Krzysztof Bloh z urzêdu
miejskiego. Dotychczasowy zarz¹d
nie spe³nia³ oczekiwañ stra¿aków, bo
niewiele siê dzia³o.  Bêdziemy siê
staraæ to zmieniæ, bêdzie wiêksza aktywnoæ.  zapewnia³ nowy prezes.
W maju stra¿acy byli w przedszkolu
z okazji Dnia Matki i Ojca, a kilka dni

póniej na festynie w Przemys³awiu,
gdzie pokazali dzieciom sprzêt i pozwolili gasiæ. W akcji brali udzia³
równie¿ Adam Graczyk, Kazimierz
Maækowiak i Andrzej Wyrzykowski.
Tym razem gaszono pokrzywy, i...
oby by³o tak zawsze. Byæ mo¿e sporód tych dzieci objawi¹ siê w przysz³oci stra¿acy  ochotnicy. KAR

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o. w £obzie,
ul. Niepodleg³oci 19a s p r z e d a:
- zamiatarkê samobie¿n¹ uliczno  chodnikow¹
(silnik VW 1,9 D  zraszacze)  sprawna
- silnik Leyland SW - 680 (do Jelcza) po naprawie g³ównej
- silnik Volkswagen 1,9 D kompletny  do remontu
- naczepa piaskarka  ci¹gnikowa typ PC-12 WUKO o ³ad. 2,1 T  sprawna
- nadwozie piaskarki typ PS-61 z silnikiem niezale¿nym typy S (diesel)  sprawne.
Ceny do uzgodnienia. Sprzêt mo¿na ogl¹daæ w siedzibie firmy w
dni robocze w godz. 8.00  15.00 w £obzie przy ul. Niepodleg³oci 19a,
tel. (091) 3974465, kom. 602 407 385.

Zosta³ nim radny Rady Powiatu
£obeskiego Ryszard Sola. Ko³o PO
zapowiada, ¿e bêdzie prowadziæ intensywn¹ kampaniê wyborcz¹ prezentuj¹c¹ kandydata oraz program
wyborczy PO.
- Bêdziemy docieraæ do ka¿dej gminy powiatu i przekonywaæ ludzi, ¿eby
sami decydowali o sobie, a nie pozwalali, ¿eby kto za nich zadecydowa³.

Jestemy przekonani, ¿e Ziemia £obeska zas³uguje na swojego reprezentanta. Czas skoñczyæ z anonimowoci¹,
nie pozwólmy siê marginalizowaæ na
w³asne ¿yczenie.  powiedzia³ nam
rzecznik prasowy Ko³a Mariusz Wijatyk. Poinformowa³ równie¿, ¿e wybrano nowego cz³onka zarz¹du. Miejsce
Zofii Krupy zaj¹³ wiceburmistrz Reska, Arkadiusz Czerwiñski. KAR
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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 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
lusarza z uprawnieniami spawalniczymi 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
Tel. 392-51-20
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
Pracownika obs³uguj¹cy trak tamowy Tel. 501-716-276
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
p Agroturystyka Pod Kogutem w Wrzosowie zatrudni:
Pracownika przy koniach
Tel. 381-29-31
p Pensjonat Granit w Dobrzanach zatrudni:
Pracownika przy koniach
Tel. 501-017-061
p Piekarnia  Ciastkarnia w Kamieniu Pom. zatrudni:
Piekarza
Tel. 38-200-80

Z ¯YCIA POWIATU
Radni bêd¹ debatowaæ nad ciep³em

Bêdzie
gor¹co

O godz. 12.00, 1 lipca, spotkaj¹ siê radni ³obescy, by
przedyskutowaæ kilka tematów dotycz¹cych spraw
mieszkañców gminy. Gor¹cym tematem, ale nie ze wzglêdu
na ciep³o p³yn¹ce z nieba, lecz na ciep³o dostarczane do
mieszkañ, bêdzie sprawa modernizacji ciep³owni miejskiej.
Temperatura dyskusji by³a wysoka ju¿ na komisjach.
Radni wys³uchaj¹ informacji z
realizacji umów w zakresie zadañ
w³asnych gminy w sferze komunalnej oraz o stanie zaawansowania
prac zwi¹zanych z modernizacj¹ ciep³owni miejskiej w £obzie.
Nastêpnie wys³uchaj¹ informacji o udziale gminy £obez w dzia³alnoci zwi¹zków, do których gmina
£obez nale¿y: Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, Unii

Miast i Gmin Dorzecza Regi, Zwi¹zku Miast Polskich w 2004 roku.
Podejm¹ uchwa³ê w sprawie
wyra¿enia woli przekwalifikowania
i zaliczenia do kategorii dróg gminnych czêci ulicy Niepodleg³oci
w miecie £obez. Nastêpnie radni
oraz mieszkañcy bêd¹ sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania,
oraz wys³uchaæ udzielonych im
odpowiedzi. Burmistrza przedstawi informacjê o swojej pracy za
okres od 3 maja do 3 czerwca br.
Sesjê zakoñczy dyskusja i sk³adanie wniosków.
KAR
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OFERTY
PRACY PUP
p C i Sw Szczecinie zatrudni:

Konserwatora lekkiego i redniego
sprzêtu budowlanego
Tel. 46-44-846
p Zak³ad Us³ug Lenych w Wielboki zatrudni:
Traktorzystê, Pilarza
Pomocnika pilarza
Tel. 692-578-083
p Firma Turbo  Trans w
£obzie zatrudni:
Diagnostê Tel. 397030-39
p Firma Import  Export w
Sielsku zatrudni:
Kierowcê kat. C+E
Tel. 607-575-889
p Roosens  Betons w Po³chowie
zatrudni:
Kierowcê kat C+E ze znajomoci¹
jêzyka angielskiego i francuskiego
Tel. 397-11-18

PUP INFORMUJE
W dniu 14.07.2005 r. o godz. 11.00
odbêdzie siê spotkanie z firm¹
AU PAIR, na którym zostan¹
omówione zasady programu i
kwestie legalnoci pobytu w Irlandii.
Przedstawiony równie¿ zostanie
nowy program Mothers Help
(dotycz¹cych szczególnie kobiet do 50 r.¿.). Warunkiem w/w
oferty jest wymagana znajomoæ
jêzyka angielskiego w stopniu
rednim.
Powiatowy Urz¹d Pracy organizuje szkolenie dla osób bezrobotnych powy¿ej 25 roku
¿ycia Podstawy jêzyka niemieckiego.

Z ¯YCIA POWIATU
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Powstanie market, a mo¿e i dwa

Biedronki jak stonki
(£OBEZ) Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ wkrótce w £obzie
powstanie kolejny supermarket. Bêdzie on wybudowany przy
ulicy Segala w miejscu, gdzie obecnie znajduje siê rynek.
Teren, na którym ma zostaæ zbudowana Biedronka sprzeda³y jednej z poznañskich firm w 2000 r. w³adze poprzedniej kadencji. Firma zap³aci³a za dzia³kê o powierzchni 0,38
hektara 80 tysiêcy z³otych i zobowi¹za³a siê utwardziæ grunt na targowisku za 50 tys. z³ (³¹cznie 130
tys.). Jak poinformowa³ nas wiceburmistrz Ryszard Sola  w akcie
notarialnym wyranie zapisano, ¿e
jest to teren przeznaczony pod budowê marketu.
Firma do momentu rozpoczêcia
budowy pozwoli³a na tym placu
handlowaæ. Teraz chce plac odsprzedaæ. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e
nabywc¹ mo¿e zostaæ w³aciciel sieci marketów Biedronka, portugalska spó³ka Jeronimo Martens. Jak
siê dowiedzielimy, za prawie dziesiêciokrotn¹ wartoæ jej zakupu,
czyli za oko³o milion z³otych.
Do urzêdu miejskiego wp³yn¹³
wniosek o wydanie warunków zabudowy tego placu. W miniony pi¹tek

burmistrz Romejko wyda³ obwieszczenie o wszczêciu postêpowania w
sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla
terenu dzia³ek zlokalizowanych przy
ul. Segala o nr ewid.
1389/4, 1389/5, 120/
6, po³o¿onych w obrêbie nr 1 miasta
£obez dla inwestycji: budowa pawilonu handlowego o
powierzchni sprzeda¿y do 700 mkw.
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i realizacj¹ parkingu na co
najmniej 50 stanowisk (w tym 2 stanowiska dla osób niepe³nosprawnych).
To oznacza, ¿e ruszy³ proces inwestycyjny na tym terenie. Je¿eli nie
wp³yn¹ w tej sprawie ¿adne protesty,
burmistrz bêdzie musia³ wydaæ decy-

Odje¿d¿aj¹cy duch bia³ych, p³acz¹cych brzóz.

zjê o warunkach zabudowy. W przypadku chêci sprzeda¿y terenu przez
ostatniego nabywcê, musi on zwróciæ siê do gminy z zapytaniem o chêæ
skorzystania przez ni¹ z prawa pierwokupu. Plac by³ wystawiony na
sprzeda¿ przez doæ d³ugi czas. Gmina widz¹c, ¿e nic siê na nim nie dzieje,

wyst¹pi³a z propozycj¹ odkupienia
go za cenê sprzeda¿y, czyli 130 tys. z³.
- Wymiali nas.  skomentowa³
reakcjê firmy burmistrz Marek Ro-

Reklamuj¹ walory,
których ju¿ nie ma!
Piêkna aleja
brzozowa bêd¹ca
reklamowanym
walorem £obza
 na trasie cie¿ki
rowerowej 
zniknê³a na skutek
dzia³añ Zarz¹du
Dróg Powiatowych
i biernoci w³adz
gminy £obez.
Ko³o Polskiego Klubu
Ekologicznego.
Z lewej reklamowana
aleja brzozowa, z prawej stan obecny.

mejko. Gmina zapewne nie skorzysta
z prawa pierwokupu, bo musia³a by
odkupiæ teren za milion z³otych.
Wydaje siê wiêc, ¿e sprawa postawienia marketu w tym miejscu jest
ju¿ przes¹dzona. Najprawdopodobniej po wybudowaniu Biedronki w
nowym miejscu, ich sklep na osiedlu
Orzeszkowej, mieszcz¹cy siê w
lokalu dzier¿awionym od
Spó³dzielni Mieszkaniowej
Jutrzenka zostanie przeniesiony.
To jednak nie wszystko,
co mo¿e zdarzyæ siê w tym
kwartale i w samym miecie.
Nieoficjalnie dowiedzielimy siê, ¿e znajduj¹ca siê w
pobli¿u by³a rzenia, w której
obecnie mieci siê wytwórnia karmy dla zwierz¹t, zosta³a ju¿ sprzedana wraz z przyleg³ym terenem o powierzchni ponad 4 tys. mkw. Ponoæ
zainteresowana jest postawieniem tu marketu konkurencyjna dla Biedronki
sieæ sklepów. W tym przypadku,
gdyby dosz³o do realizacji tej inwestycji, za jaki czas mog¹ pojawiæ siê £obzie dwa markety. (r)

Policja 997

Bezpieczeñstwo
przewozów
wakacyjnych
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym
siê koñcem roku szkolnego i pocz¹tkiem sezonu wakacyjnego,
maj¹c na wzglêdzie zapewnienie bezpieczeñstwa ruchu drogowego, g³ównie w zakresie
zorganizowanego
przewozu
grup dzieci i m³odzie¿y na wypoczynek wakacyjny, Komenda Powiatowa Policji w £obzie
informuje, ¿e istnieje mo¿liwoæ dokonywania kontroli pojazdów przewo¿¹cych zorganizowane grupy osób. W sprawie
kontroli pojazdów oraz ich kierowców nale¿y kontaktowaæ
siê z tutejsz¹ jednostk¹ pod numerami telefonów: 5777311,
5777332, 5777338. Powy¿sze
kontrole wp³yn¹ zapewne na
zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa przewo¿onych osób
w kontrolowanych pojazdach.

Z ¯YCIA POWIATU
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Przetarg na dowóz uczniów

Ponad 500
dzieci
doje¿d¿a
Urz¹d miejski w £obzie og³osi³ przetarg na dowóz dzieci ze
wsi do szkó³ i przedszkoli w £obzie. Poda³, ¿e trzeba bêdzie przywoziæ i odwoziæ dziennie oko³o
510 dzieci. Wykonawca, który
wygra przetarg, musi zapewniæ
opiekuna w rodkach transportu. Oferty na przewóz mo¿na
sk³adaæ w UMiG £obez do 25 lipca do godz. 11.30, po wp³aceniu
wadium w wysokoci 4 tys. z³. Ich
otwarcie nast¹pi pó³ godziny
póniej.
KAR
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Dobra wyst¹pi³a ze Zwi¹zku Gmin IPK

NIEZADOWOLENI
ZE WSPÓ£PRACY

(DOBRA) Radni Dobrej jednog³onie zdecydowali, ¿e
wystêpuj¹ ze Zwi¹zku Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Powód?  sk³adki p³acili, efektów nie by³o.
Zwi¹zek Gmin IPK, której przewodzi pani Gra¿yna Karpowicz z Wegorzyna, utraci³ cz³onka  gminê Dobra.
Doberscy radni jednog³onie zdecydowali, ¿e z koñcem tego roku opuszczaj¹ szeregi Zwi¹zku. Powodem ma
byæ  jak podano w uzasadnieniu do
uchwa³y  brak wymiernych efektów dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹
zadania Budowa kanalizacji w Gminie Dobra, wielu niejasnoci w kwestiach rozliczenia finansowego, za-

równo dokumentacji projektowej jak
i samego wykonania inwestycji. Zarzucono przewodnicz¹cej Zarz¹du
Zwi¹zku brak realnych dzia³añ w
sprawie pozyskiwania funduszy
unijnych na ten program.
- Zwi¹zek Gmin IPK powinien lobbowaæ, pozyskiwaæ rodki, pomagaæ
gminom przy sk³adaniu projektów.
Je¿eli tego nie robi, je¿eli wszystko
robimy sami, to po co nam IPK? 
pyta³a burmistrz Barbara Wilczek. Na

sesji nie pojawi³ siê nikt, kto móg³by
rozwiaæ w¹tpliwoci radnych.
Sprawa budowy kanalizacji w
gminie ci¹gnie siê od trzech lat.
Wykonanie projektów zlecono w
2002 i 2003 roku, na budowê kanalizacji Dobropole, Tucze, oczyszczalnia cieków w Dobrej, Grzêzno i Zap³ocie. W kwietniu 2004 r. ówczesny
burmistrz wstrzyma³ dalsze prace
projektowe. Za czêæ dokumentacji
zap³acono ju¿ prawie 150 tys. z³.
Wykonawca projektu, spó³ka EKOWARK domaga siê jeszcze 582 tys.
- Prowadzimy rozmowy ze spó³k¹, by obni¿yæ tê kwotê.  powiedzia³a burmistrz.
KAR

£obeskie Ko³o PZN z wizyt¹ w Gryfinie

Wolontariusze pomogli

W minionym tygodniu ³obeskie
Ko³o Polskiego Zwi¹zku Niewidomych z przew. Zbigniewem Tunkiewiczem zorganizowa³o wyjazd na VII
wojewódzki festyn dla swoich cz³onków do Gryfina. Organizatorem imprezy by³o ko³o PZN w Gryfinie, przy
wspó³udziale Zarz¹du Okrêgu w
Szczecinie oraz pomocy sponsorów.
Cz³onkowie ³obeskiego Ko³a PZN
pojechali spor¹ grup¹ razem z wolontariuszami.
Spotkanie rozpoczêto Msz¹
wiêt¹ w kociele parafialnym z
udzia³em orkiestry dêtej Dolnej
Odry. Po Mszy zebrani, wraz z orkiestr¹, przemaszerowali na plac przy
stadionie. Zebranych przywita³

przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgu
PZN w Szczecinie Jerzy Juszczak.
Czêæ artystyczn¹ przygotowa³ Gryfiñski Dom Kultury. Obok wspomnianej orkiestry dêtej zaprezento-

wa³o siê kilka zespo³ów, wród których by³ zespó³ Integro, kapela Bartkowiacy, zespo³y m³odzie¿owe i ¿eñskie trio wykonuj¹ce piosenki
sprzed kilkudziesiêciu lat. Jeden z

uczestników przyby³ych z Ko³obrzegu  Marian Jankowski przedstawi³ swoje weso³e wierszyki i
fraszki. Na zakoñczenie odby³a siê
zabawa taneczna. Zbigniew Harbuz.

Ekolodzy na cenzurowanym

Nie bêdzie gazety  bêdzie wk³adka?
(£OBEZ) W poprzednim tygodniu na po³¹czonym posiedzeniu Komisji
Bud¿etowej oraz Spraw Spo³ecznych ponownie dosz³o do dyskusji na temat
miesiêcznika Wiadomoci £obeskie, wydawanego przez £obeski Dom
Kultury. Wywo³a³y j¹ doniesienia, ¿e miesiêcznik ma byæ zamkniêty.

Przypomnijmy, ¿e podobne rozmowy toczy³y siê ju¿ na komisjach w
marcu. Cztery miesi¹ce temu redaktor tej gazety Milena Poczykowska
zapyta³a, czy to prawda, ¿e Wiadomoci £obeskie maj¹ byæ zlikwidowane. G³os zabra³ wtedy radny Henryk Musia³, który s³ysza³, ¿e gazeta ma
byæ wk³adk¹ do przygotowywanego

wtedy nowego tygodnika. Odpowiedzi na te pytania udzieli³ wiceburmistrz Ryszard Sola. Zapewnia³, i¿ nic
nie wie na temat prowadzenia rozmów z ¿adn¹ gazet¹ i ¿e Wiadomoci
£obeskie nadal bêd¹ miesiêcznikiem, a nie wk³adk¹. Doda³ tak¿e, ¿e
jest mu przykro, ¿e na komisjach
omawiane s¹  jak to okreli³ - plotki.

Czas pokaza³, ¿e w tych plotkach
by³o ziarno prawdy. Kilka dni temu,
na posiedzeniu owych po³¹czonych
komisji, radni Henryk Musia³ i Kazimierz Chojnacki wrócili do tamtej
sprawy. Zapytali, czy Wiadomoci
£obeskie bêd¹ zamkniête, gdy¿
otrzymali takie informacje. Dyrektor
£DK Dariusz Ledzion potwierdzi³
tylko, ¿e wydawanie gazety zosta³o
zawieszone na okres wakacji, a póniej zapadn¹ decyzje o jej dalszym
losie. Burmistrz Marek Romejko

mówi³ o kosztach zwi¹zanych z jej
wydawaniem oraz mia³ zastrze¿enia
dotycz¹ce niektórych ukazuj¹cych
siê w Wiadomociach artyku³ów.
Nieoficjalnie dowiedzielimy siê, ¿e
burmistrzowi bardzo nie podoba³y
siê teksty publikowane przez Ko³o
Ekologów. Potwierdza siê stare
przys³owie, ¿e co kraj to obyczaj.
Niedawno Wiadomoci £obeskie
otrzyma³y nagrodê w wysokoci 3
tys. z³ w³anie za publikacje dotycz¹ce ekologii.
SM
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Miejsce na twoj¹ reklame
tel. 39 73 730
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Chc¹ zmieniæ nazwê szko³y

Rodzice chc¹,
nauczyciele nie wiedz¹
(RUNOWO POM.) Rodzice
uczniów szko³y podstawowej w Runowie Pomorskim chc¹ zmieniæ nazwê szko³y. Dotychczasow¹ - II £u¿yckiej Dywizji Artylerii LWP chcieliby zamieniæ na Jana Paw³a II. Procedura zmiany zosta³a rozpoczêta.
Z wnioskiem o zmianê wyst¹pili rodzice.  W naszym
powiecie nie ma ¿adnego
symbolu upamiêtniaj¹cego papie¿a Jana
Paw³a II. Nawet w
województwie
jest ich niewiele,
wiêc dobrze by³oby, gdyby na- Dyrektor
sza szko³a tak¹ Maria Jêdrzejczak
nazwê przyjê³a. 
powiedzia³a nam przewodnicz¹ca
Rady Rodziców w runowskiej szkole
i radna rady miejskiej w Wegorzynie
Jadwiga Kamiñska.
Rada Rodziców skierowa³a
wniosek do dyrekcji szko³y. Ta przeprowadzi³a ankietê wród uczniów i
ich rodziców. Ponad 80 procent ankietowanych opowiedzia³o siê za
zmian¹ nazwy. Mniej entuzjastycz-

nie przyjêli tê wiadomoæ nauczyciele. Trudno tu mówiæ nawet o jakiej
decyzji z ich strony, gdy¿ na spotkaniu Rady Pedagogicznej, na 22
obecnych szeciu popar³o wniosek,
dwóch by³o przeciwnych, a pozostali... wstrzymali siê od g³osu. Po konsultacjach w szkole radni podjêli
uchwa³ê, w której okrelili, co
trzeba zrobiæ, by zmieniæ nazwê
ulicy lub szko³y. Okaza³o siê, ¿e
pod wnioskiem o zmianê musi
podpisaæ siê 25 osób. Pod
wnioskiem o zmianê nazwy
szko³y widnieje 15
podpisów. Wnioskodawcy musz¹
wiêc z³o¿yæ go z
wymagan¹ liczb¹
podpisów.
- Czekam na informacjê z urzêdu
miejskiego dotycz¹c¹ tej uchwa³y.
Musimy wprowadziæ zmiany do statutu szko³y. We wrzeniu, na spotkaniu Rady Rodziców poinformujê o
dalszej procedurze dotycz¹cej zmiany nazwy szko³y.  powiedzia³a Tygodnikowi kilka dni przed wakacjami
dyrektor Maria Jêdrzejczak. KAR
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Towarzystwo Wêgorzyñskie zaprasza na

POWITANIE LATA
2 lipca - pla¿a miejska - program
- tradycyjne zmagania wiolarskie
- loteria fantowa
- cegie³ki na fundusz wakacyjny
(wród fundatorów rozlosujemy rower!)
- konkursy i zabawy
- sobótkowe ogniska
- Wybory MISS Lata - nagrody funduje Breisdorf Lechia
- Amatorskie Zawody Hippiczne
- Zawody Strong MENs
- muzyka na ¿ywo do bia³ego rana
Grochówka za darmo!
POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-PO¯ARNICZE
2 lipca, g.10.30 - STADION
Konkurencje:
- rozwiniêcie linii wodnej na czas
- sztafeta po¿arnicza 7 x 50
W zawodach wemie udzia³ 12 jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z terenu powiatu ³obeskiego oraz gocinnie niemieccy stra¿acy z
Lubbenow.
Zmaganiom przypatrywaæ siê bêd¹ Komendant Wojewódzki PSP, Prezes Oddzia³u Woj. Zarz¹du G³ównego OSP RP, Komendant i Prezes stra¿y
powiatowych, a tak¿e Starosta i w³adze gmin powiatu ³obeskiego.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹!

Z ¯YCIA POWIATU
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Jeszcze tylko lanie od ojca i... wakacje
(POWIAT) W ostatni pi¹tek we
wszystkich szko³ach odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego.
Dla niektórych by³ to radosny dzieñ,
szczególnie gdy otrzymywali nagrody lub wpisywali siê do Z³otej
Ksiêgi. Ci którzy promocji do nastêpnej klasy nie otrzymali mieli nieweso³e miny.
Do ³obeskiego Zespo³u Szkó³ im.
Tadeusza Kociuszki chodzi³o w
tym roku szkolnym 476 osób, z czego
433 otrzyma³y promocjê do nastêpnej klasy. rednia ocen w szkole to
3,3. Nagrody za bardzo dobr¹ naukê
i zachowanie wrêczono 22 uczniom.
Szczególnie wyró¿nili siê: Tomasz
Sola (5,2)  nominowany do nagrody Prezesa Rady Ministrów, Konrad
Hara, Anna Rutkowska i £ukasz
Zdanowicz.
£obeskie gimnazjum kszta³ci³o
674 uczniów. Rok szkolny sukcesem
zakoñczy³ siê dla 613. rednia ocen

w szkole wynios³a  3,52. Najlepiej
wypad³a klasa I e  4,59. 47 uczniów
dosta³o nagrody a 29 wpisa³o siê do
Z³otej Ksiêgi. Stefan Rosiñski,
Magdalena Burchartd i Sebastian
Burdun  otrzymali nagrody dyrektora. Doceniono tak¿e osi¹gniêcia
sportowe Magdaleny Koralewskiej.
W gimnazjum w Resku na 354
uczniów - 335 zda³o do nastêpnej
klasy. rednia ocen w tej szkole to
3,75. Nagrody odebra³o a¿ 124 osoby, 28 wpisa³o siê do Z³otej Ksiêgi a 6 przyznano dyplom za 100%
frekwencjê. Nagrodê starosty
otrzyma³a Berenika Czerwiñska
(5,86), a nagrodê burmistrza Maciej
Szopiñski.
Nagrodzonym gratulujemy a
wszystkim ¿yczymy udanych wakacji.
Wyniki z pozosta³ych szkól naszego powiatu w kolejnych numerach gazety.
(r)

Sp2

Lceum w £obzie

Gimnazjum nr 2

NAZWALI WILKI
W ZOO w Ueckermünde urodzi³y siê trzy wilki. Dwa z nich otrzyma³y
imiona zwi¹zane z legendami starogermañskimi, a z jednym by³ problem. Rozwi¹za³ go redaktor Kuriera Szczeciñskiego  Bogdan Twardochleb, który zaproponowa³, aby
wilkowi nadano imiê Borko. Pan
redaktor przybli¿y³ pracownikom ZOO historiê pomorskiego
rodu Borcków, który w swym
herbie mia³ dwa wilki. Skoro wilk
mia³ nosiæ tak pomorskie imiê, to
kto jak nie dzieci z £obza (w którego herbie widnieje wilk) i Starogardu (gdzie do dzi znajduj¹
siê ruiny dawnej siedziby Borcków z ocala³ym herbem) powinny mu to imiê nadaæ. Redaktor
Kuriera Szczeciñskiego Bogdan Twardochleb zaproponowa³ nam wyjazd do ZOO i dope³nienie tej ceremonii. Dzieci z klasy Ib (ucz¹ce siê jêzyka niemieckiego)
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie
wraz z wychowawczyni¹ Lidi¹ LalakSzawiel i nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego Katarzyn¹ Jówiak oraz

dzieci ze Szko³y Podstawowej w Starogardzie (nale¿¹cej do Towarzystwa
Szkó³ Twórczych w Warszawie) pod
opiek¹ Czes³awa Szawiela i ksiêdza
Krzysztofa Sebastanów, 22 czerwca
2005 wybra³y siê do ZOO w Ueckermünde. Towarzyszy³ nam tak¿e
redaktor Kuriera Szczeciñskiego

pan Czes³aw Burdun
Wiêkszoæ dzieci po raz pierwszy przekracza³a granicê niemieck¹
maj¹c tylko legitymacjê szkoln¹, jest
to, ju¿ to pokolenie, które nie musi

siê martwiæ za³atwianiem wielu
spraw zwi¹zanych z otrzymaniem
paszportu.
ZOO w Ueckermünde odwiedza
rocznie ponad 100 tysiêcy zwiedzaj¹cych w wiêkszoci uczniów
szkó³ z Niemiec i z Polski. Jest to
ZOO specjalnie zaprojektowane
dla dzieci. Ponad kilkadziesi¹t gatunków zwierz¹t mo¿na ogl¹daæ na
powierzchni kilkunastu hektarów.
Nie tyle ogl¹daæ, co w³aciwie odwiedzaæ, bo oprócz lwów, pawianów i wilków pozosta³e zwierzêta
mo¿na odwiedzaæ i karmiæ w ich
klatkach i wybiegach. Dzieci mog³y kupiæ za 1 euro pude³ko specjalnej karmy, która bardzo smakowa³a lamom, kózkom, sarnom, gazelom i innym egzotycznym zwierzêtom, których nazwy nie pamiêtam.
Nie lada atrakcj¹ by³a wizyta w klatce
ma³p, które jak na zamówienie popisywa³y siê przed dzieæmi i podgl¹da-

nie przez podziemne okno podwodnych harców wydr.
W koñcu dotarlimy do wybiegu wilków. Przywita³y nas
pokazuj¹c siê w ca³ej okaza³oci. Dwumiesiêczne wilczki
by³y ca³kiem spore.
G³onym, wielokrotnym okrzykiem zawiadamiamy wszystkie zwierzêta w ZOO, ¿e nasz wilk bêdzie mia³
na imiê Borko  oznajmi³y dzieci. Bêdzie zwi¹zany z histori¹ naszego miasta i z pomorskim rodem Borków, który od wieków zamieszkiwa³ ziemie
£obza, Starogardu, Strzmieli i okolic.
Pozostawilimy w ZOO rysunki, na
których dzieci rysowa³y wilczka z
mam¹ wilczyc¹ i obowi¹zkowo z herbem £obza i obiecalimy, ¿e bêdziemy co roku odwiedzaæ naszego
wilka. Wilk Borko wys³ucha³ wszystkiego i powoli wbieg³ do swojej kryjówki wród suchych ga³êzi sosny.
Póniej bylimy zaproszeni na
pieczone kie³baski i ch³odne napoje.
O posi³ku dla dziatwy szkolnej ju¿
wczeniej pomyleli gospodarze
ZOO, za co serdecznie dziêkujemy w
imieniu swoim i dzieci.
Pe³ni wra¿eñ wrócilimy do £obza i Starogardu.
(LL-S)
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Stypendia  tak,
ale tylko za dwa miesi¹ce
(£OBEZ) Tak szumnie zapowiadane stypendia socjalne, jak
wiêkszoæ podobnych pomys³ów okaza³y siê niewypa³em.
Aby siê o nie staraæ trzeba by³o
z³o¿yæ podanie i za³¹czyæ do niego
wiele innych dokumentów. Jak zwykle jednak, za ustaw¹ nie sp³ynê³y
do gmin odpowiednie pieni¹dze.
Dzielono wiêc tym co by³o. A nie
by³o tego wiele.
Do Urzêdu Miejskiego w £obzie
wp³ynê³o 722 podañ, z czego 665 rozpatrzono pozytywnie a 57 odrzucono. W czerwcu rozpoczê³a siê wyp³ata stypendiów  45 z³otych na osobê
- miesiêcznie. Pieniêdzy wystarczy³o
na wyp³atê wiadczeñ za dwa miesi¹ce  styczeñ i luty, przeznaczono na
to 59850 z³otych. Za pozosta³e cztery
miesi¹ce, roku szkolnego dzieci stypendiów nie dostan¹, gdy¿ praktycznie wydano ju¿ wszystkie rodki
przyznane przez wojewodê.
Kolejna akcja zbieranie wniosków stypendialnych rozpocznie

siê we wrzeniu, jednak urzêdnicy
podejrzewaj¹, ¿e pieniêdzy wystarczy tylko na dwa lub trzy miesi¹ce.
Gminy nie dok³adaj¹ do stypendiów
ze rodków w³asnych, gdy¿ nie planowa³y tego w bud¿etach, ustawa
bowiem wesz³a w ¿ycie w kilka miesiêcy po ich uchwaleniu. S.M.
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Dzwonek dla niepe³nosprawnych jest i dzia³a

(£OBEZ) W³adze naszego miasta obieca³y, ¿e w zwi¹zku z brakiem podjazdu dla wózków w wejciu do urzêdu, zastêpczo bêdzie zainstalowany dzwonek. Osoba niepe³nosprawna lub
rodzic z dzieckiem w wózku bêdzie móg³ z dzwonka skorzystaæ.
Po jego naciniêciu mia³ siê zjawiæ
pracownik z okienka informacyjnego i po chwili wracaæ z odpowiednim urzêdnikiem lub z jednym
z burmistrzów.
W poniedzia³ek odwiedzi³am
Urz¹d Miejski i przekona³am siê, ¿e w³adze

s³owa dotrzyma³y. W holu rzeczywicie jest
dzwonek, zamontowany na odpowiedniej
wysokoci. W chwilê po jego naciniêciu pojawi³a siê pani
Agnieszka, która na moj¹ probê posz³a po wiceburmistrza
Ryszarda Solê. Burmistrz zjawi³ siê na miejscu ju¿ po kilku
minutach. Jak na razie system
ten siê wiêc sprawdza. W wejciu zamontowano tak¿e porêcz, która u³atwia poruszanie
siê osobom wchodz¹cym i wychodz¹cym z urzêdu.
S.M.

NOWE MIEJSCE POCHÓWKÓW
(£OBEZ) Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w £obzie. Ewa Ciechañska - kierownik
wydzia³u infrastruktury komunalnej
poinformowa³a zebranych o pracach zwi¹zanych z przygotowania
nowej czêci cmentarza. Ma on powstaæ na tz. truskawkowych polach,
za Wzgórzem Rolanda, Agencja nie-

ruchomoci Rolnej wypowiedzia³a
ju¿ umowy dotychczasowym dzier¿awcom. Wykonano niezbêdne badania dotycz¹ce stanu wód gruntowych i sk³adu gleby. Nie ma ¿adnych
przeciwwskazañ, aby otworzyæ tam
now¹ czêæ cmentarza. W planach
przewidziano, ¿e obok kwater przeznaczonych na tradycyjne mogi³y

bêdzie wydzielona czêæ przeznaczona na rozsypywanie prochów
zmar³ych oraz ciana na urny. Otwarcie nowej czêci cmentarza zaplanowano na 2008 rok.
Radni zadawali tak¿e pytania
dotycz¹ce remontu i modernizacji
kaplicy cmentarnej oraz schodów do
niej prowadz¹cych. (SM)

Materia³ pogl¹dowy dla naszych urzêdników

WSPÓ£PRACA SAMORZ¥DÓW
Z CENTRUM OBS£UGI INWESTORA
Z 20 inwestorami spotka³ siê w
ci¹gu ostatniego pó³rocza Burmistrz
Goleniowa Andrzej Wojciechowski.
Do negocjacji dosz³o dziêki wspó³pracy goleniowskiego samorz¹du z
Centrum Obs³ugi Inwestora Województwa Zachodniopomorskiego,
które swoj¹ aktywnoæ na rzecz pozyskiwania inwestorów dla Regionu
rozpoczê³o praktycznie zaraz po
podpisaniu (10 stycznia br.) listu
intencyjnego miêdzy Zarz¹dem
Województwa a Polsk¹ Agencj¹ Informacji i Inwestycji Zagranicznych
SA o powo³aniu COI. Jako komórka
organizacyjna Urzêdu Marsza³kowskiego, COI funkcjonuje od 8 czerwca br.
Na skutecznoæ dzia³añ COI
wskazuj¹ m.inj. wyniki monitoringu
bezporednich inwestycji zagranicznych (BIZ), prowadzonego
przez PAIiIZ.
- W ubieg³ym roku, Zachodniopomorskie klasyfikowa³o siê, poród 16 województw, na dziewi¹tym
miejscu pod wzglêdem iloci bezporednich inwestycji zagranicznych.
 mówi³ na konferencji prasowej 22
czerwca br. Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego prof.
Zygmunt Meyer  Obecnie zbli¿amy
siê ju¿ do miejsca siódmego.

Bêd¹ nowe miejsca pracy
- W wyniku pó³rocznego okresu wspó³pracy z PAIiIZ siedem
przedsiêbiorstw podjê³o decyzje
o lokalizacji inwestycji w Zachodniopomorskiem  poinformowa³
na konferencji prasowej Janusz
Gawroñski, Dyrektor Centrum
Obs³ugi Inwestora Województwa
Zachodniopomorskiego, które
jest regionalnym partnerem PAIiIZ.  Wartoæ tych inwestycji
wynosi 44 mln euro i dadz¹ one
680 miejsc pracy. To przedsiêbiorstwa z bran¿y m.in. motoryzacyjnej, przetwórstwa spo¿ywczego,
drzewnego, bran¿y budowlanej,
chemicznej, produkcji paneli sterowniczych oraz pawilonów sanitarnych. Firmy te s¹ obecnie na
etapie realizacji formalnoci, zwi¹zanych z rejestracj¹ polskich
spó³ek, formalnoci zwi¹zane z
procesem budowy zak³adów produkcyjnych itp.- mówi³ Janusz
Gawroñski.
Samorz¹dowcy s¹ do dyspozycji inwestorów 24 godziny na
dobê
Jedn¹ z tych firm - brytyjski
RENOLD, producent m.in. ³añcuchów rozrz¹du i tam produkcyjnych. Jak powiedzia³ Dyrektor

COI, oferta inwestycyjna województwa jest sum¹ ofert inwestycyjnych samorz¹dów. St¹d na
konferencji prasowej obecnoæ
Prezydenta Stargardu Szczeciñskiego S³awomira Pajora i Burmistrza Goleniowa Andrzeja Wojciechowskiego, w³odarzy miast,
które s¹ jednymi z najprê¿niejszych w pozyskiwaniu inwestorów, skutecznie wykorzystuj¹c
zlokalizowane na ich terenie (i
przez nich utworzone) parki przemys³owe.
Pierwszym inwestorem, który
rozpocz¹³ dzia³alnoæ w Stargardzkim Parku Przemys³owym
jest szwedzki BACKER.
Jak mówi³ burmistrz Goleniowa, z inwestorem trzeba siê obchodziæ jak z jajkiem, byæ dyspozycyjnym praktycznie przez ca³¹
dobê, a i tak zdarza siê, ¿e przedsiêbiorca niespodziewanie zerwie
negocjacje. Dlatego te¿ w operowaniu nazwami konkretnych firm
wszyscy s¹ bardzo ostro¿ni.
Choæ i samorz¹dy i COI robi¹
co mog¹, by zachêciæ przedsiêbiorców do lokowania swej dzia³alnoci w Zachodniopomorskiem, s¹ rzeczy, na które maj¹
wp³yw bardzo ograniczony, b¹d
nie maj¹ go wcale. Chodzi tu g³ów-

nie o udoskonalanie infrastruktury, g³ównie drogowej, zale¿noæ
od planu zagospodarowania przestrzennego oraz d³uga cie¿ka formalno-prawna.
Klaus S?rensen - ambasador
inwestowania w Zachodniopomorskiem
Jednak wiadomoæ ww. niedogodnoci nie przeszkadza Klausowi S?rensen Radcy Handlowemu
Ambasady Królestwa Danii w Polsce promowaæ zachodniopomorskie wród duñskich biznesmenów. Dziêki jego zaanga¿owaniu
we wspó³pracê z zachodniopomorskim COI, w województwie rozpoczn¹ dzia³alnoæ trzy duñskie
przedsiêbiorstwa. Duñczycy rozpatruj¹ lokalizacje inwestycji w
Stargardzie Szczeciñskim, Goleniowie i Koszalinie. Jednym z bezporednich efektów zaanga¿owania Klausa S?rensena w rozwój
polsko-duñskiej wspó³pracy gospodarczej jest m.in. planowanie
przez funkcjonuj¹c¹ ju¿ w Lipinach
firmê INELCO zwiêkszenie zatrudnienia z kilku do 80 osób.
Katarzyna Nakielska  Pawluk
Rzecznik Prasowy Gabinetu
Marsza³ka Województwa

Z ¯YCIA POWIATU
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Kto potrafi zmodernizowaæ ZEC?

Para w gwizdek
(£OBEZ) Zak³ad Energetyki Cieplnej podobny jest do
przys³owiowego orzecha. Trudno go rozgryæ. Na
modernizacji tego zak³adu radni ³ami¹ sobie zêby ju¿ od
siedmiu lat. Nic nie wskazuje na to, ¿e ta sprawa zostanie
zakoñczona w tym roku, chocia¿ powiêcono jej du¿o
czasu i energii. Du¿o pary posz³o w gwizdek.
O modernizacji Zak³adu Energetyki Cieplnej mówi siê od wielu lat. Niestety, ani obecnym, ani poprzednim
w³adzom w tej sprawie nie uda³o siê
osi¹gn¹æ zbyt wiele. Do modernizacji
nie doprowadzi³ tak¿e Ryszard Sola,
ani gdy by³ dyrektorem ZEC, ani teraz, gdy jest ju¿ trzeci rok wiceburmistrzem. Na temat modernizacji przeprowadzono ju¿ wiele rozmów z potencjalnymi inwestorami, omawiano wiele ró¿nych koncepcji, powo³ano komisjê, a
nawet spec komisje  i jak na
razie niewiele z tego wynika.
Za kilka miesiêcy rozpocznie siê kolejny sezon grzewczy, a mieszkañcom pozostaje tylko modliæ siê o ³agodn¹ zimê i o to, aby ZEC
 owskie kot³y wytrzyma³y
kolejny rok.
Jaki czas temu na ³amach lokalnej prasy burmistrz Marek Romejko poinformowa³, ¿e pewna
szwedzka firma z³o¿y³a miastu ofertê dotycz¹c¹ postawienia w miecie nowej ciep³owni. Mia³a to byæ nowoczesna kot³ownia opalana
zrêbkami drzewnymi, czyli
tak zwan¹ biomas¹. Firma ta
ciep³owniê chcia³a postawiæ za darmo, a obok niej
mia³a te¿ stan¹æ wytwórnia
owych zrêbków. Radni miejscy mieli jednak wiele w¹tpliwoci dotycz¹cych tej
propozycji. Ich obawy dotyczy³y
g³ównie tego, na jak d³ugo starczy w
okolicy tego surowca.
W sierpniu 2004 burmistrz Romejko zarz¹dzeniem powo³a³ doran¹ komisjê do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego - Modernizacja ciep³owni miejskiej oraz dostawa energii cieplnej, w sk³ad której weszli:
Ryszard Sola  przewodnicz¹cy, Ewa
Ciechañska  zastêpca, Monika Jarzêbska  sekretarz, Olga Radziwanowska  zastêpca sekretarza, oraz
cz³onkowie Bogdan Skólmowski i
Arkadiusz Kogut. Dokoptowano a¿
czterech bieg³ych: Romualda Dubickiego i Andrzeja Zdzieszyñskiego
oraz Roberta Bobryka i Józefa Micha³kiewicza  pe³ni¹cego obowi¹z-

ki dyrektora ZEC.
Komisja ta sporz¹dzi³a raport
wskazuj¹c po¿¹dany rodzaj paliwa,
kieruj¹c siê cen¹ i jego dostêpnoci¹. Wybrano wariant  mia³ wêglowy plus biomasa. Biomasê dorzucono ze wzglêdu na mo¿liwoæ
pozyskania kredytów z Funduszu
Ochrony rodowiska. Modernizacja mia³a by kosztowaæ oko³o 4 mln z³.

opalane paliwem sta³ym  wêgiel
kamienny (mia³) i biomasa.
Og³oszenie o przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy
og³oszeñ w urzêdzie miejskim 26
kwietnia, natomiast na stronie internetowej Gminy £obez ukaza³o siê
ono 29 kwietnia. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia pobra³o piêæ firm z terenu ca³ej Polski.
Termin sk³adania ofert up³yn¹³ 11
maja. Wp³ynê³y dwie oferty z³o¿one
przez In¿yniersk¹ Spó³dzielniê Pracy
SPOMET z Gdañska oraz Konsorcjum Centrum Termoenergetyki Janusz Janik z siedzib¹ w Krakowie
wspólnie z Biurem Projektowo Us³ugowym Automatyki i Informatyki MERPRO Sp. z o.o. z Poznania.

Ryszard Sola - by³y dyrektor ZEC, obecny wiceburmistrz

Pod koniec ubieg³ego roku radni
zapoznali siê z raportem i go zaakceptowali.
W oparciu o wypracowan¹ koncepcjê modernizacji ciep³owni miejskiej, wykonan¹ przez firmê INTERCON z Wroc³awia w formie Analizy
techniczno-ekonomiczno-prawnej
restrukturyzacji i modernizacji ciep³owni miejskiej w £obzie, urz¹d
miejski w £obzie 26 kwietnia og³osi³
przetarg na Wykonanie projektu
budowlanego przebudowy i rozbudowy Ciep³owni Miejskiej w £obzie. Przedmiotem zamówienia by³o
wykonanie projektu budowlanego
przebudowy i rozbudowy ciep³owni
miejskiej (modernizacja istniej¹cej) poprzez zmianê ród³a ciep³a z
kot³ów parowych na kot³y wodne

Komisja przetargowa rozpatrzy³a oferty i postanowi³a obydwie wykluczyæ.
Ten etap pracy wzbudzi³ wiele
kontrowersji wród radnych na posiedzeniu komisji, która odby³a siê
kilka dni temu.
- Dziwi mnie to, ¿e wp³ynê³y tylko
dwie oferty. Przy przygotowaniu
przetargu zabrak³o starannoci. 
mówi³ radny Leszek Gajda. Radny
Romuald Dubicki skrytykowa³ termin og³oszenia przetargu. Wed³ug
niego dano firmom zbyt ma³o czasu
na przygotowanie ofert.
- Do ilu firm zwróci³a siê gmina z
propozycj¹ wziêcia udzia³u w przetargu. Czy og³oszenie zamieszczono
w czasopimie bran¿owym.  dopytywa³ radny Gajda. Arkadiusz Ko-

gut, odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu przyzna³, ¿e nie
umieszczono go w ¿adnym czasopimie oraz nie zwrócono siê do ¿adnej
z firm.
- Nie rozumiem, o co jest to rozdzieranie szat, bo przecie¿ firma, która wygra³a przetarg mo¿e okazaæ siê
dobra.  t³umaczy³ siê Kogut.
- Dziwi mnie dobre samopoczucie osób, które przetarg przeprowadzi³y.  skomentowa³ Gajda.
- Sposób przeprowadzenia przetargu by³ skandaliczny i powinny
byæ wyci¹gniête konsekwencje
s³u¿bowe w stosunku do urzêdników, którzy siê tym zajmowali. Zlekcewa¿ono wnioski rady, wiêc pytam
 po co my siê zbieramy. Procedury
przeci¹gano przez kilka
miesiêcy.  mówi³a przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kobia³ka. Przypomnia³a,
¿e radni z raportem zapoznali siê pod koniec grudnia i przekazali go do realizacji. Pyta³a, dlaczego
przetarg og³oszono dopiero po czterech miesi¹cach.
Na urzêdnikach nie pozostawiono suchej nitki.
Burmistrz Romejko zapowiedzia³, ¿e wyci¹gnie
konsekwencje wobec
osób odpowiedzialnych
za przeprowadzenie przetargu.
By³o ju¿ wiadomo, ¿e
firmy z³o¿y³y protest w
sprawie odrzucenia ich
ofert. Burmistrz £obza
uwzglêdni³ protest firmy
SPOMET z Gdañska. Jednoczenie poinformowa³, ¿e w maju br. Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa, oddzia³ w Koszalinie, skierowa³a do gminy
propozycjê modernizacji kot³owni
nale¿¹cej do ZEC, polegaj¹c¹ na zainstalowaniu róde³ ciep³a zasilanych gazem ziemnym i sfinansowanie ca³ej inwestycji ze rodków w³asnych. Rozwa¿anie tej koncepcji
znowu zajê³o trochê czasu. Burmistrz nie przekona³ do niej radnych, a ci podtrzymali wersjê uzyskiwania ciep³a z wêgla i biomasy.
Na dzisiaj sytuacja jest taka, ¿e
firma z Gdañska czeka na podpisanie
umowy na wykonanie projektu modernizacji ZEC. Wiadomo równie¿, ¿e
nie zostanie ona przeprowadzona w
tym roku, gdy¿ nikt z modernizacj¹ nie
zd¹¿y przed sezonem grzewczym.
Kolejny rok jest wiêc stracony. Znów
du¿o pary posz³o  zamiast w rury - w
samorz¹dowy gwizdek. SM, KAR.
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Losy Polaków na nieludzkiej ziemi w czasie II wojny wiatowej
W dniu 17 czerwca 2005 roku odby³a siê konferencja
(sympozjum) pt. Losy Polaków na nieludzkiej ziemi w czasie II
wojny wiatowej.
Wspó³organizatorami owego
cennego i potrzebnego spotkania
byli: Ko³o Zwi¹zku Sybiraków w
£obzie, Klub Paw³odarczyków i
Urz¹d Miejski w £obzie.

£obez zosta³ wybrany jako miejsce spotkania nie przypadkowo. Tu,
po wojnie przybywali i byli przywo¿eni zes³añcy syberyjscy nie tylko z Kazachstanu (na 600 cz³onków ko³a w
1992 r  200 z Kazachstanu). £obez
by³ wa¿nym punktem PUR-u, do którego przywo¿ono zes³añców. St¹d
wyje¿d¿ali do innych miejscowoci w
Polsce, do odnalezionych rodzin
(Osiadaczowie, Marsza³owie, Scheybalowie i inni). Wielu jeszcze zostawa³o w £obeskiem i zaczyna³o od zera
pionierskie ¿ycie i pracê.
Niema³o przygotowawczych prac
(zaproszenia, rozes³anie itd.) przeprowadzili Tadeusz Barañski i niektóre cz³onkinie zarz¹du ko³a. Niezwykle
pomocny w przygotowaniu organizacyjnym sympozjum by³ autor
ostatniego referatu  mgr Kazimierz
Chojnacki, nauczyciel w liceum i radny obecnej kadencji w Radzie Miejskiej w £obzie. Podawa³ komendê
pocztom sztandarowym na samej
uroczystoci, a przede wszystkim
du¿o inwencji i wysi³ku w³o¿y³ w
przygotowanie sali do obrad. Z tych
szpalt Jemu zarz¹d sk³ada serdeczne
podziêkowania.
Przed zebraniem przygotowano
nag³onienie, z czym uporaæ siê musieli ch³opcy z Domu Kultury na
czele z dyrektorem D. Ledzionem.

Sensacjê wzbudzi³a przygrywaj¹ca
kapela i piewaj¹ce m³ode panie z
Domu Kultury. Przygotowano wystawy i Sybiraków i samych Paw³odarczyków. Przygotowano ciasto,
napoje i kawê.
Rozpoczynaj¹c obrady powitano
szczególnie serdecznie osoby z Paw³odaru i Smoleñszczyzny. Wczoraj
zwiedzali Szczecin i p³ywali statkiem
po morzu (dla nich stepowych ludzi 
to frajda). Nie ma granic dla przyjani.
Wród goci ze Smoleñska spotka³
mieszkaniec £obza W. N. swoj¹ ciotkê. Spotkanie nieoczekiwane i wzruszaj¹ce. Ile¿ jeszcze krewnych mamy
na Wschodzie...
Z Wielkopolski na sympozjum i
zjazd w Mrze¿ynie przyjechali przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego, Wojewody i Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Poznañ. Ambasador
Kazachstanu choæ siê zapowiedzia³,
nie móg³ przyjechaæ (przys³a³ fax).
Reprezentowa³ go Honorowy Konsul w Szczecinie Pan Andrzej Sawicki. By³ te¿ obecny cz³onek Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Sybiraków Pan
Robert Karbowniczek i inni gocie,
jak doradca Wojewody Zachodniopomorskiego Pan dr Bohdan Mat³awski.
Wzruszaj¹co wygl¹da³o wprowadzenie pocztów sztandarowych 4
szkó³ ³obeskich (zas³uga  K. Chojnackiego) i naszego Ko³a, przy dwiêkach Hymnu Narodowego i Hymnu
Sybiraków (odpiewa³a m³odzie¿ z
Poznania).

Po wyst¹pieniach przedstawicieli Wielkopolski i przewodnicz¹cego
Paw³odarczyków W. Dowoyny  referat wyg³osi³ profesor Stanis³aw Aleksandrowicz. Referat Ludwiki Guriew
zosta³ zminimalizowany z braku czasu,
bo szko³a tañca przedstawi³a swoich
wspania³ych tancerzy i przed³u¿y³a
siê przerwa. Ka¿dy chcia³ zamieniæ
parê s³ów, wypijaj¹c kawê. Wyst¹pi³
te¿ nasz burmistrz Marek Romejko,
który mia³ wrêczyæ Jego Ekscelencji
kwiaty, ale dosta³y siê merowi Smoleñska, bo obchodzi³ w³anie urodziny wraz ze wspania³ym du¿ym tortem i odpiewanym 100 lat.
Ze swej strony zarz¹d ko³a serdecznie dziêkuje wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do
uwietnienia wspania³ej atmosfery,
serdecznoci dla uczestników,
wród których znajdowa³a siê i m³odzie¿ szkolna, dla której by³a to ¿ywa
lekcja historii (znów zas³uga  K.
Chojnackiego).
Sami uczestnicy rozp³ywali siê w

Dr Teofil Mikulski Stanis³aw Aleksandrowicz Tadeusz Barañski

s³owach uznania, chwalili organizacjê i inicjatywê. Kosztowa³o to wiele
wyrzeczeñ i wysi³ku ze strony zarz¹du.
Wiêkszoæ goci z Polski i Kazachstanu uda³a siê na obiad, nastêpnie wyjechali do Mrze¿yna.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e zosta³y odczytane listy gratulacyjne wojewody Stanis³awa Wzi¹tka i prezydenta
Bydgoszczy  wspó³pracuj¹cej ze
Smoleñskiem.
Wród uczestników by³ dr Teofil
Mikulski  autor Fotografii Polaków zes³anych do obwodu Paw³odarskiego, za któr¹ to pozycjê w
1997 roku otrzyma³ nagrodê Polityki, profesor Kazimierz Obuchowski
zes³aniec, przywieziony do £obza w
1946 r. i profesor Józef Nowak z
Warszawy.
Uczestnicy jeszcze w Mrze¿ynie
mile wspominali pobyt w £obzie. By³a
to niezawodnie udana inicjatywa.
Zarz¹d Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków w £obzie

Wincenty Dowoyna

Ludwika Guriew

14 tysiêcy kilometrów do Polski
Janina Holak, wywieziona z Li- my w punkcie zbiorczym. Póniej jepowca ko³o Drohobycza, w wieku 25 chalimy miesi¹c, a¿ do chabarowlat z ca³¹ rodzin¹. Oprócz ojca,
który przed wojn¹ wyjecha³ do
Francji za chlebem. Tam zasta³
go wybuch wojny. Zg³osi³ siê
do wojska polskiego i walczy³
na froncie zachodnim. Wziêty
do niewoli przez Niemców, zgin¹³ w Owiêcimiu. W 1940 roku
wywieziono ca³¹ rodzinê jako
osadników. Janina Holak zosta³a wywieziona w 1947 roku
za to, ¿e nie chcia³a przekazaæ Holakowie
ziemi i wst¹piæ do ko³chozu. z Wêgorzyna
 Wziêli nas z zaskoczenia.
Zapakowali nas w bydlêce wagony skiego kraju. Wy³adowali ze statku
i powieli. Trzy tygodnie siedzieli- na brzegu Amuru w tajdze i zostawi-

li. Pobudowalimy sza³asy. To by³a
okropna tajga, chyba nigdy jeszcze
ludzka stopa tam nie stanê³a. Jak
szlimy w las nawet sto metrów,
to trzeba by³o zaciosywaæ drzewa, ¿eby wiedzieæ jak wróciæ, bo
by cz³owiek siê zgubi³. Bylimy
14 tysiêcy kilometrów od Polskiej granicy. Przejechalimy
poci¹giem sto tuneli w wykutych w ska³ach.  wspomina tamte czasy.
Pani Janina wróci³a do Polski w 1956 roku. Trafi³a do
Okonka ko³o Szczecinka. Gdy
dowiedzia³a siê, ¿e w Wêgorzynie mieszka brat mê¿a, przyjechali do niego.
KAR
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Jak wieæ niesie, Be³czna s³ynie
z organizowania wielu udanych imprez dla swojej spo³ecznoci. Wiosn¹, mieszkañcy uporz¹dkowali
swoj¹ miejscowoæ  posprz¹tali
park z placem zabaw, posadzili nowe
drzewa i krzewy, zadbali o zieleniec
wokó³ bloku. Doroli cieszyli siê, ¿e
w tej akcji z du¿ym zapa³em udzia³
bra³y dzieci, ucz¹c siê przy okazji
odpowiedzialnoci za wygl¹d swojej wsi. Przyroda odwdziêczy³a siê
przylotem bocianów, nie¿nobia³ych ³abêdzi, dzikich kaczek i kurek
wodnych.
Nie minê³o wiele czasu, a doroli
zaczêli snuæ plany jak umiliæ najm³odszym zbli¿aj¹cy siê Dzieñ
Dziecka. Inicjatywê przejê³o Stowarzyszenie Dzieci  nasza przysz³oæ, grono pedagogiczne, rada
so³ecka i radni tutejszej wsi. Na obchody tego wiêta postanowiono
zaprosiæ równie¿ dzieci z s¹siednich
wsi. Przygotowania rozpoczê³y siê

WYDARZENIA
s³odk¹ nagrod¹ pocieszenia. W
wietlicy szkolnej rodzice mogli,
popijaj¹c kaw¹ lub herbat¹, posmakowaæ wypieków domowej roboty.
Gospodyni¹ kawiarenki by³a pani
M. Pawelec, której pomaga³y by³e
uczennice tutejszej szko³y. W trakcie, gdy na piêtrze pod opiek¹ pana
M. Kielana strzelano z broni pneumatycznej, na parterze toczy³ siê
turniej tenisa sto³owego. Lody i zimne napoje rozdawane przez pani¹ E.
Bobowsk¹ i B. Marczak, ch³odzi³y
rozgrzane emocjami dzieci. Dla starszych uczniów pan K. Pawelec przeprowadzi³: rozgrywki w hokeja halowego, rzut pi³eczk¹ do celu,
rzuty ringiem i zbieranie pi³eczek
pingpongowych na czas. W pewnym momencie ca³a sala gimnastyczna zape³ni³a siê dzieæmi skacz¹cymi na skakankach, a nastêpnie
krêc¹cymi hula  hop. Proboszcz
tutejszej parafii, ksi¹dz D.Grygowski, przygotowa³ i przeprowadzi³

TO DZIA£O SIÊ W BE£CZNIE
ju¿ wiele dni wczeniej. Dziêki dobrej wspó³pracy zd¹¿ono na czas.
1 czerwca aura zaskoczy³a organizatorów  pada³o od samego rana.
Nie zniechêci³o ich to jednak i z
umiechem na twarzy, przy dwiêkach muzyki, zapraszali przychodz¹ce dzieci do barwnie udekorowanej
szko³y. Czeka³o na nich moc niespodzianek. Otwarcia dokona³ dyrektor,
pan Jan Woch. Sk³adaj¹c wszystkim
dzieciom ¿yczenia zaprosi³ ich do
udanej zabawy. Do ¿yczeñ do³¹czy³a siê pani so³tys Be³czny, El¿bieta
Bobowska i prezes stowarzyszenia,
pan Kazimierz Pawelec, który tak¿e
przedstawi³ program imprezy.
Ju¿ na pocz¹tek ka¿de dziecko
otrzyma³o s³odk¹ paczkê. Jak
zwykle najwiêksz¹ popularnoci¹
cieszy³a siê Loteria fantowa prowadzona przez panie S³. G³uchowsk¹ , A. Mielczarek i I. Panasz.
Na piêtrze pani E. Kielan z pomoc¹ pani E. Janiszewskiej prowadzi³a
konkurencje dla najm³odszych 
£owienie rybek, Rzut woreczkiem na stolik, Zawieszanie skarpetek. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a
zabawa Twister. W k¹ciku plastycznym, pod okiem pana P. Kielana dzieci mog³y wykazaæ swoje
zdolnoci. Wykonane prace eksponowane by³y na cianach szko³y.
Dzieci z klas I  III rywalizowa³y w
rzutach lotkami do tarczy i woreczkami do figur. Ka¿de dziecko bior¹ce
udzia³ w konkurencji odchodzi³o ze

konkurs wiedzowy pod has³em Polacy na olimpiadach, w którym udzia³
bra³y starsze dzieci ze swoimi rodzicami. Najlepszym wrêczy³ oryginalne
koszulki Programu 1-go Polskiego
Radia. Celnoæ oka ka¿dy móg³
sprawdziæ przy stanowisku pana K.
Panasza, rzucaj¹c lotk¹ do elektronicznej tarczy. Pod bacznym okiem pana
Cz. Sosnowskiego, zg³odniali uczestnicy festynu mogli upiec sobie kie³baski. Posiliwszy siê, chêtne osoby
sprawdza³y swoje zdolnoci wokalne,
piewaj¹c do mikrofonu. Repertuar
by³ bardzo ró¿norodny. piewano
nawet w obcych jêzykach. Na koniec
zwyciêzców poszczególnych konkurencji nagrodzono s³odkimi upominkami. Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody
dzieci wraca³y do domów z umiechem
na twarzy. Te radosne chwile d³ugo
pozostan¹ w ich pamiêci.
Ten dzieñ nie by³by tak udany,
gdyby nie przychylnoæ i szczodroæ
sponsorów, którymi byli: pañstwo
Niedwieccy - w³aciciele Zak³adu
Przetwórstwa Miêsnego w £agiewnikach, pan Adrian Walentynowicz 
w³aciciel sklepu w Be³cznie, Dyrekcja
GS-u w £obzie, pani Ma³gorzata
Marek z Poradza, Stowarzyszenie
Dzieci  nasza przysz³oæ przy SP
Be³czna, Urz¹d Miejski w £obzie i w
Resku, wietlica i so³ectwo wsi Be³czna. Organizatorzy dziêkuj¹ równie¿
ludziom dobrej woli, którzy pomogli
przygotowaæ i przeprowadziæ festyn.
S³. G³uchowska P. Kielan
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PIKNIK RODZINNY
W IGLICACH

Rada So³ectwa £abuñ Wielki wraz
z Ko³em £owieckim ¯UBR w Szczecinie, zorganizowa³a w dniu 25 czerwca 2005r. w miejscowoci IGLICE
Piknik Rodzinny, powiêcony
przede wszystkim dzieciom. Impreza
rozpoczê³a siê w samo po³udnie, pogoda dopisa³a, by³o wrêcz upalnie.
Przyby³o wiele dzieci i rodziców z
Iglic, £abunia Wielkiego, Orzeszkowa, Sto³¹¿ka, przyby³ równie¿ Burmistrz Reska
Jan Olszewski.
Na pocz¹tku stra¿acy z
Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Resku
urz¹dzili dzieciarni niesamowit¹ frajdê
wo¿¹c je na
sygnale wozem bojowym,
a chêtnych by³o bardzo, bardzo wielu. Nastêpnie dzieciaki mia³y okazjê
indywidualnie laæ wodê ze stra¿ackiej sikawki, co zakoñczy³o siê ogólnym prysznicem.
Rozstrzygniêto dwa konkursy
og³oszone wczeniej wród dzieci i
m³odzie¿y przez Ko³o £owieckieplastyczny i literacki, nt.  Las moim
przyjacielem, wrêczono nagrody
ksi¹¿kowe.
W trakcie imprezy odbywa³o siê
wiele konkursów ,np.: ³owienie zdobyczy na wêdkê, rzucanie pi³eczk¹
do wiaderka na punkty, biegi na 30m,
60m,100m,  w ró¿nych kategoriach
wiekowych( nawet dla rodziców),
minimaraton  dla chêtnych . Wszyscy uczestnicy poszczególnych
konkursów byli nagradzani drobnymi upominkami i s³odyczami (bez
wzglêdu na zajête miejsce).
Myliwi równie¿ byli wietnie
przygotowani. Zaprezentowali wystawê trofeów myliwskich i odznaczeñ, prowadzili pogawêdki na temat: psów myliwskich( ³¹cznie z ich
prezentacj¹), ptaków lenych, dali
pokaz sygna³ów ³owieckich na rogu,

dzieci mog³y korzystaæ do woli z lornetek myliwskich, tr¹bek i rogów
sygnalizacyjnych. Myliwi zorganizowali równie¿ konkurs testowy nt.
przyrody i ochrony rodowiska.
Wszystkie dzieci, które wziê³y udzia³
w konkursie, zosta³y nagrodzone
piêknymi wydaniami ksi¹¿kowymi o
tematyce przyrodniczej.
Podczas pikniku m³odzie¿ mia³a
mo¿liwoæ zdawania egzaminu teoretycznego i
praktycznozrêcznociowego na kartê
rowerow¹ i
motorowerow¹. W rezultacie kartê rowerow¹ otrzyma³o 10 uczniów
Szko³y Podstawowej w
£abuniu
Wielkim, natomiast 1 uczeñ Gimnazjum w Resku zda³ egzamin zrêcznociowy na motorower.
Wszyscy zgromadzeni mogli siê
najeæ chleba ze smalcem i skwarkami oraz ma³osolnym ogórkiem, dla
wszystkich by³a równie¿ pieczona
kie³basa z grilla. By³o naprawdê weso³o i bardzo interesuj¹co. Impreza
zakoñczy³a siê wspólnym , pami¹tkowym zdjêciem i meczem w pi³kê
siatkow¹ .
Rada So³ecka £abuñ Wielki pragnie podziêkowaæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siê do realizacji Pikniku Rodzinnego, a w szczególnoci: ca³emu Ko³u
£owieckiemu ZUBR Szczecin,
Pañstwu Danucie i Ryszardowi £osinieckim, Radzie Miejskiej i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Resku oraz
wszystkim mieszkañcom So³ectwa
za dobry humor i liczne uczestnictwo. Do zobaczenia za rok.
SO£TYS SO£ECTWA £ABUÑ
WIELKI Anna So³onyna, RADA
SO£ECKA : Miros³awa Wojnicz,
Jolanta ¯urawik, El¿bieta Korgul,
Renata Wróblewska, Marek Szatan.

Str. 14

OG£OSZENIA

tygodnik ³obeski 28.06.2005 r.

OG£OSZENIA DROBNE

nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe pierwsze piêtro w centrum £obza. Tel. 397 52 94.
nSprzedam mieszkanie w³asnociowe 64 mkw. w Resku przy ul.
Zachodniej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 554 401.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie,
w³asnociowe lub zamieniê na
Kam. Pom. lub winoujcie; tel.
(091) 4220108, 0503340004.
nSprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

nSprzedam: kopaczka do ziemniaków 2-rzêdowa ci¹gnikowa, po remoncie, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia; przetrz¹saczo-zgrabiarka (paj¹k) ci¹gnikowa cena do
uzgodnienia tel. 397 67 39.
nSprzedam kozy tel. 39 77 306.

n Oddam w dobre rêce 4 miesiêcznego szczeniaka, rudy, wilkowaty, czujny, nie na ³añcuch.
Tel.693 057 700

nZespó³ muzyczny 602 171 832.
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.

n Sprzedam pilnie po³owê

nowego domu 64 mkw.,
z oddzielnym wejciem,
z dzia³k¹ ma³y nak³ad wykoñczenia, miasto P³oty.
Cena atrakcyjna mo¿liwe
raty. Tel. 0696 757 393.
nPilnie sprzedam M3 w Wyszoborze, powieszchnia 39 mkw. I piêtro.
Tel. 386 57 86, 0606 497 452.
nWynajmê mieszkanie w Szczecinie, w centrum, tel. 384 25 70
n Mieszkanie, kawalerka, urz¹dzona do wynajêcia od 25 lipca,
cena do uzgodnienia+liczniki. Tel.
0696 757 393.
nSprzedam mieszkanie w P³otach
w³asnociowe 36mkw., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, co, gara¿, 2 piwnice, cena do uzgodnienia. Tel. 385
23 93, 505 784 784.
n M4, piêtro, 65 mkw. w nowym
wolnostoj¹cym w³asnociowym
budynku, dzia³ka. Tel. 696 757 393.
nSprzedam mieszkanie 5 pokojowe, pow. 109 mkw., blok z ceg³y
okna mahoniowe, du¿a kuchnia ze
spi¿arni¹, pod³ogi deska barlinecka, terakota. Bardzo niski czynsz.
Wysoki standard. Tel. 384 85 31,
0608 641 590.

n Sprzedam cmping 5-osobowy z
pe³nym wyposa¿eniem, wymiary
5,70x2m. Tel. 385 11 42.

n Sprzedam sklep z dzia³k¹ 120
mkw. w B³¹dkowie - 5 km. od Dobrej
(jedyny we wsi). Tel. 503 196 224
lub 39 14 436.
nSprzedam sklep w £obzie 134
mkw., 100 mkw. handlowe, co
w³asne, na dzia³ce 350mkw.
Tel. 39 74 685 po 18 - 39 74329.

nSprzedam lokal (5x6m, sklep)
razem z dzia³k¹ 9a. Wierzchowo
k.Z³ocieñca. Cena do uzgodnienia,
tel. 0888 976 857.
nSprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Drawsku Pom. 18 arów, tel. 502
481 544.

n Szukam do pracy kamieniarza z
dowiadczeniem w kamieniarstwie
nagrobkowym. Tel. 606 921 161.

n Zaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.

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.

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

nInstruktora lub osobê znaj¹c¹ siê
na koniach z okolic: Z³ocieniec,
Czaplinek, Drawsko zatrudniê.
Rzepowo 6 Tel. 0604 461 350.

nPrzewozy osobowo towarowe
Szczecin-Stockholm. Cena 500 kr.
Tel. 004 67 040 61 352 (6 przejazd
50% taniej)

nTanio sprzedam lokal u¿ytkowy 57
mkw., w³asne ogrzewanie, na dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu gabinet
kosmetyczny, zak³ad fryzjerski, biuro rachunkowe, sklep. Cena do
uzgodnienia. Tel. 503 054 470,
(091) 384 23 16.

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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Powiat truskawkowym zag³êbiem

Nie dadz¹ zarobiæ
(POWIAT) Niepostrze¿enie powiat ³obeski wyrós³ na truskawkowe
zag³êbie. W tym tygodniu zaczynaj¹
siê zbiory truskawek na
du¿ych plantacjach, bo
na ma³ych, do sprzeda¿y
konsumpcyjnej trwaj¹ ju¿
od tygodnia. Ceny skupu
w tym roku mog¹ byæ niskie i nie wiadomo, czy plantatorzy
bêd¹ rozwijaæ uprawy, czy raczej
zwijaæ ten interes.
Powiat ³obeski wyrós³ niepostrze¿enie na potentata w dziedzinie uprawy truskawek. Plantacje te licz¹ ³¹cznie
oko³o 150 hektarów. O tym, ¿e £obeskie sta³o siê powa¿nym producentem
w regionie wiadczy fakt, ¿e ma ponad
po³owê udzia³u w dostawach tych
owoców w Polarice w Niemierzynie,
ko³o widwina, która to firma jest w tej
chwili jednym z wiêkszych odbiorców
i przetwórców w województwie.
Cena tego owocu w sklepach,
przy sprzyjaj¹cej do tej pory pogodzie, spada³a z dnia na dzieñ. Wczoraj za kilogram truskawek trzeba by³o

zap³aciæ od 1,70 do 2 z³otych.
Inaczej ma siê rzecz w skupie,
gdzie ceny dyktuj¹ wielkie przetwórnie oraz producenci na
po³udniu kraju. Tam
skup rozpocz¹³ siê
dwa tygodnie temu i
cena spad³a do oko³o
z³otówki. Niektórzy
plantatorzy uwa¿aj¹, ¿e na rynku
dochodzi do zmowy wielkich firm
skupowych i przetwórczych, które
poprzez wstrzymywanie skupu zmuszaj¹ plantatorów do sprzeda¿y truskawek po jak najni¿szych cenach.
- Jak nie ma komu sprzedaæ, to
rolnik przyjdzie na kolanach.  ocenia tê sytuacjê Tadeusz Brzozowski
z Trzeszczyny, który uprawia truskawki na 16 hektarach. Zbiór rozpoczyna jutro. Rozwiesi³ og³oszenia w
miecie i poszukuje 200-300 chêtnych do zbierania. Ocenia, ¿e ten rok
mo¿e byæ gorszy od poprzedniego,
gdy w skupie p³acono 1,70 z³. Przy
z³otówce za kilogram dochód nawet
nie pokryje kosztów produkcji. KAR

Masz ³adny balkon
 poka¿ go innym
(£OBEZ) Jeszcze przez trzy dni
mo¿na zg³aszaæ udzia³ w konkursie
na naj³adniejszy balkon, który og³osi³a Rada Osiedla w £obzie.
Konkurs odbêdzie siê w miesi¹cach lipiec-sierpieñ. Celem konkursu jest podniesienie estetyki budynków poprzez pomys³owe zagospodarowanie balkonów (kompozycje kwiatowe i inne elementy wystroju). Organizatorzy zapraszaj¹
wszystkich chêtnych do udzia³u w
konkursie i zapewniaj¹, ¿e przygotowali liczne nagrody i niespodzianki. Chêtni mog¹ zg³osiæ swój
udzia³ w konkursie w formie pisem-

nej w terminie do dnia 30 czerwca
br. na adres: Rada Osiedla w £obzie (Urz¹d Miejski, pok. nr 36), ul.
Niepodleg³oci 13,73- 150 £obez.
W zg³oszeniu, z dopiskiem Konkurs - Mój Balkon, nale¿y podaæ
czytelnie: nazwisko i imiê, pe³ny
adres oraz numer telefonu. Rozstrzygniêcie konkursu wraz z jego
ocen¹ nast¹pi w sierpniu br. Wrêczenie nagród oraz wyró¿nieñ odbêdzie siê w czasie jednej z imprez
plenerowych w III kwartale 2005 r.
(zdobywcy nagród bêd¹ powiadomieni dodatkowo pisemnie lub telefonicznie).
KAR

Wystawa
rzemios³a artystycznego
(£OBEZ) Oko³o 30 osób z powiatu ³obeskiego wziê³o udzia³ w
warsztatach haftu i koronczarstwa w
ramach programu przygotowuj¹cego niepe³nosprawnych do pracy zawodowej. Efekty ich pracy bêdziemy
mogli zobaczyæ wkrótce na wystawie w £obeskim Centrum Turystyki.
Program Rzemios³o artystyczne  szans¹ na wykorzystanie szczególnej wra¿liwoci estetycznej osób
niepe³nosprawnych w pracy zawodowej zrealizowa³ szczeciñski oddzia³ Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem. Wspó³finansowany by³

ze rodków Unii Europejskiej. Udzia³
w nim wziêli niepe³nosprawni ze
Szczecina, Chociwela, Goleniowa i
£obza. Pod okiem instruktorek z Klubu Twórców Niepe³nosprawnych
uczono siê haftu i koronczarstwa.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e wyroby rzemios³a artystycznego bêd¹
coraz chêtniej kupowane i tym samym ich twórcy znajd¹ zatrudnienie.
Z £obza w warsztatach udzia³ wziê³o
oko³o 30 osób. Efekty ich pracy mo¿na bêdzie obejrzeæ 9 lipca na wystawie w £obeskim Centrum Turystyki.
Otwarcie o godz. 13.00.
KAR
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M³odzi, uparci, ciê¿ko pracuj¹ na sukces

Chc¹ za³o¿yæ klub kolarski
(£OBEZ) Jest ich ju¿
szeciu. Ciê¿ko pracuj¹
i maj¹ ju¿ za sob¹
pierwsze sukcesy. To
omieli³o ich do rzucenia
pomys³u o za³o¿eniu w
£obzie klubu kolarskiego.
Na rozmowê w redakcji pojawili
siê w pe³nym sk³adzie i galowych 
kolarskich - strojach. Kamil Walasiak na rowerze jedzi od dziecka, powa¿nie zacz¹³ myleæ o treningach
dwa lata temu. Marek B¹k i Albin
Kozakiewicz przy³¹czyli siê do grupy pó³ roku temu. Marek Molenda
rower szosowy kupi³ sobie w kwietniu i do³¹czy³ do grupy. Hubert Sola
jedzi ju¿ od roku. Najd³u¿szy sta¿ w
tej grupie ma Jacek Ró¿niatowski 
æwiczy ju¿ trzy lata.
Dlaczego wziêli siê za uprawianie
kolarstwa?  To hartuje charakter.
To jest walka z samym sob¹. I satysfakcja  jak zdobywa siê medale na
wycigach, jak doje¿d¿a siê do mety
na maratonach licz¹cych setki kilometrów. - mówi Kamil Walasiak.
Po kolei opowiadaj¹ o wyzwa-

niach, jakie niesie kolarstwo, o indywidualnym wysi³ku, jaki ka¿dy z nich
wk³ada, by móc co osi¹gn¹æ. To
walka ze s³aboci¹, ze zniechêceniem, z deszczem. Od³o¿enie innych
spraw na bok, powiêcenie siê tylko
temu. Trenuj¹ co drugi dzieñ. Najwa¿niejszy dla kolarzy jest sezon
wiosenny, wiêc przygotowania
trwaj¹ przez ca³¹ zimê, ¿eby na wiosnê osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ formê. Zim¹
trenuj¹ w hali. Niektórzy w tym roku
zaliczyli ju¿ kilka maratonów. Trzeba

przypomnieæ, ¿e taki maraton liczy
nawet 300 kilometrów, a wiêc trzeba
naprawdê solidnie trenowaæ, by nie
tylko pokonaæ taki dystans, ale jeszcze wygraæ.
- Pojecha³em na pierwszy w tym
roku maraton do winoujcia. Nie
by³em przygotowany kondycyjnie, bo za ma³o trenowa³em. W
dziesiêæ godzin, ale dojecha³em.
Praktycznie ostatnie trzydzieci
kilometrów nie siedzia³em na siode³ku, tylko jecha³em na stoj¹co.

To by³ dla mnie ogromny wysi³ek.
 wspomina tamten wycig Jacek
Ró¿niatowski.
Jacek póniej nadrobi³ zaleg³oci i w maratonach ³obeskim i
choszczeñskim zaj¹³ pierwsze miejsce w swojej kategorii. Zreszt¹
maraton choszczeñski rozgrywany pod nazw¹ Pêtla Drawska
potwierdzi³ wysi³ek ³obeskich kolarzy. Wszyscy uplasowali siê na
czo³owych miejscach. Przed nimi
trzy kolejne maratony, w Srebrnej
Górze (Klasyk K³odzki), w Gryficach (Gryfland) i w Gorzowie.
Ch³opaki myl¹ o zorganizowaniu siê, o za³o¿eniu klubu i propagowaniu kolarstwa na Ziemi £obeskiej.
Chcieliby uprawiaæ kolarstwo bardziej profesjonalnie. Mówi¹, ¿e to
by³aby te¿ promocja naszego miasta. Jednak m³odych kolarzy nie staæ
na czêste wyjazdy. Dlatego poszukuj¹ sponsorów, którzy chcieliby
pomóc w organizacji klubu. Mogliby nawet jedziæ pod ich szyldem.
Kolarzom nie chodzi nawet o sprzêt,
lecz o sponsorowanie wyjazdów na
zawody.
- Lepiej co robiæ i rozwijaæ siê w
jakim kierunku, ni¿ staæ w miejscu.
 podsumowuje Kamil Walasiak.
Marcin Horbacz, KAR

£obez drugi, Resko szóste

Sukcesy w Letnich Igrzyskach Gmin
(P£OTY) W minion¹ sobotê stadion miejski w P³otach by³
aren¹ najwiêkszej dorocznej imprezy rekreacyjno 
sportowej pod nazw¹ XII Letnie Igrzyska Gmin
Województwa Zachodniopomorskiego. Wród 15
sportowych reprezentacji gmin g³ówn¹ rolê w rywalizacji
na obiektach odegrali ³obzianie.
Warto podkreliæ, i¿ gmina £obez
od pocz¹tku wystêpowa³a w roli faworyta igrzysk. Wielu dzia³aczy LZS
i obserwatorów sportu masowego
pamiêtali sukcesy naszej gminy z
roku 2003, kiedy to £obez zaj¹³ III
miejsce i z roku 2004, gdy zdoby³ I
miejsce. 36-osobowa ekipa ³obeska
i tym razem nie zawiod³a:
po pierwsze  piêknie zaprezentowa³a siê w defiladzie otwarcia imprezy w jednakowych strojach sportowych z napisem Gmina £obez;

po drugie  jako jedyny zespó³
wystawi³ swoich zawodników do
wszystkich 15 konkurencji;
po trzecie  w klasyfikacji generalnej £obez zaj¹³ II miejsce i otrzyma³ puchar Marsza³ka Zachodniopomorskiego. Wielki sukces!
£¹cznie nasza reprezentacja zdoby³a 224 punkty, czyli tyle samo co
zwyciêska ekipa miasta Stargardu,
tak¿e 224 punkty, III miejsce  Ko³baskowo 216 pkt, IV  Bia³ogard 213 pkt,
V  P³oty 208 pkt, VI  Resko 183 pkt.

Bohaterami grupy ³obeskiej zostali z³oci medalici igrzysk  Anna
Afeltowicz  I m. w biegu na 800 m
oraz Kazimierz Pawelec, Marcin
Æwik³a i Jan Pi³at  I miejsce w trójboju dzia³aczy samorz¹dowych. Na
szczególne wyró¿nienie zas³u¿yli
nasi m³odzi sportowcy, którzy swoimi ambitnymi startami wnieli do
sukcesu koñcowego najwiêcej
punktów: Magda Malczak  22 pkt.,
Dawid Dudek i Pawe³ £¹czak  po 18
pkt., Marcin Szpyruk  14 pkt.
Repertuar programu obejmowa³
22 ró¿ne konkurencje indywidualne
i zespo³owe. £¹cznie naszych sportowców oklaskiwano na podium z
medalami a¿ 8-krotnie. Pucharem
udekorowano burmistrza p. Ryszarda Solê za VI miejsce w rywalizacji
VIP-ów. Dodatkowo symboliczne
statuetki przywieli do £obza zespo³y startuj¹ce w pi³ce siatkowej kobiet, w sztafecie 100-200-300-400 m,

w trójboju samorz¹dowców.
Nasza gmina posiada ju¿ okaza³y
dorobek organizacyjny i sportowy
w imprezach promuj¹cych masowe i
rekreacyjne formy kultury fizycznej.
Przypomnijmy, £obez to dwukrotny
zdobywca I miejsca w Polsce w Sportowym Turnieju Gmin i Miast (rok
2003 i 2004). W roku bie¿¹cym Zarz¹d G³ówny TKKF sklasyfikowa³
nasz¹ gminê na 8 pozycji w kraju.
Na XII Letnich Igrzyskach w P³otach ³obescy propagatorzy aktywnoci ruchowej prze¿yli wspania³e
emocje, dostarczyli wiele sportowych wra¿eñ i zas³u¿yli na miano
najlepiej zorganizowanej grupy w
zawodach wojewódzkich. Rolê kierownicz¹ w ekipie sprawowali panowie: Ryszard Sola z-ca burmistrza, Andrzej Mrozowicz, Andrzej
Belina, Zdzis³aw Bogdanowicz
oraz koordynator kultury fizycznej
w gminie p. Zdzis³aw Urbañski. (r)
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Derby w przyjaznej atmosferze
SARMATA Dobra  SPARTA Wêgorzyno 1:0 (0:0)
Sarmata: Swarcewicz, Jaszczuk,
Mioduszewski,
K.Sad³owski
(75Z.Szkup), Dorsz, Olechnowicz,
Miko³owski(38Pacelt), D.Sad³owski(46Kaczor), K.Szkup, Korol(70E.Kamiñski), Padziñski, oraz
M.Kamiñski, Basiñski, Kubacki.
Bramka: 84' Damian Padziñski
Trener: Tomasz Surma
Ostatni mecz sezonu Sarmata
zagra³a przed w³asn¹ publicznoci¹
ze Spart¹ Wêgorzyno,
Doberska jedenastka wygra³a

wszystkie mecze na w³asnym boisku
w rundzie wiosennej. Tak¿e tym razem 3 punkty powêdrowa³y na konto Sarmaty!
Spotkanie rozgrywa³o siê w przyjaznej atmosferze obu dru¿yn. Ca³y
mecz by³ wyrównany, gra g³ównie
toczy³a siê w rodku boiska, gronie
uderzali na bramkê goci Korol, Padziñski, Miko³owski, jednak wynik
0:0 utrzymywa³ siê do 85 min. dopiero
wtedy sk³adna akcja Sarmaty, Pacelt
dorodkowa³ pi³kê w pole karne,

gdzie znajdowa³ siê Padziñski i uderzeniem z 7 metrów pokona³ bramkarza Sparty. Gocie po utracie bramki
zmusili debiutuj¹cego od 1min. bramkarza Sarmaty Marka Swarcewicza do
interwencji gronie uderzaj¹c, jednak
wynikiem 1:0 mecz siê zakoñczy³.
Warto dodaæ ¿e od 75 min. w dru¿ynie
Sarmaty na boisku gra³ ojciec Zdzis³aw Szkup z synem Krzysztofem.
Sarmata na koniec sezonu zajê³a
5 miejsce w tabeli ze zdobytymi 50
punktami.
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Tenis
ziemny
w Dobrej

Pla¿ówka wdar³a siê w g³¹b l¹du
(WÊGORZYNO) Pla¿ówka  popularna nazwa gry w pi³kê siatkow¹ na
pla¿y  by³a do tej pory kojarzona wy³¹cznie z gr¹ na nadba³tyckich
pla¿ach. Teraz ten sport wdziera siê w g³¹b l¹du. W siatkówkê
mo¿na graæ przecie¿ tak¿e na pla¿ach jeziornych.
Na pla¿y miejskiej w Wêgorzynie
odby³ siê 19 czerwca turniej 3-osobowej pi³ki siatkowej o puchar prezesa
LKS Sparta Wêgorzyno. Uroczystego powitania dru¿yn startuj¹cych
oraz otwarcia zawodów dokonali wiceprezesi Sparty panowie Józef
Drozdowski i Stanis³aw Paw³owski.
Do udzia³u w rywalizacji zg³osi³o
siê 8 ekip, których celem by³a dobra
zabawa i podnoszenie w³asnych
umiejêtnoci siatkarskich. Uczestnicz¹ce zespo³y podzielono na 2
grupy eliminacyjne, graj¹c systemem ka¿dy z ka¿dym, do dwóch wygranych setów, do 15 punktów. I tak
w grupie A znalaz³y siê zespo³y: Zatorze Wêgorzyno, A³A 82 Osiedle,
Rzenia £obez, FC Skurcz. W grupie

B zagrali: Szmaragd Sielsko, Acapulco Wêgorzyno, Luks Trójka Wêgorzyno i Kalosze Wêgorzyno.
Z obu grup eliminacyjnych wychodzi³y dwie pierwsze dru¿yny
graj¹ce kolejno o miejsca 1-2 i 3-4.
Zwyciêzc¹ grupy A okaza³ siê zespó³
o tajemniczej nazwie Rzenia, który
w bezporedniej konfrontacji pokona³ zwyciêzcê grupy B czyli Luks
Wêgorzyno w stosunku 2:0. Mecz o
3 miejsce dostarczy³ wielu emocji.
Widaæ by³o zaciêtoæ i wysokie
umiejêtnoci prezentowane przez
obydwie dru¿yny. Uczestnikami
tego pojedynku by³y dru¿yny Szmaragd Sielsko i A³A 82 Osiedle. Ostateczny wynik to 2:1 dla ekipy z Wêgorzyna. Organizatorzy tego turnie-

ju dopatrzyli siê, i¿ w zwyciêskiej
dru¿ynie Rzeni (Sz. Jackiewicz, M.
Wo³oszyn, £. Diak, T. Dorawa) wystêpowali zawodnicy nieuprawnieni do gry, w wyniku czego podjêto
decyzje o dyskwalifikacji ch³opaków z £obza, którzy pokazali naprawdê dobry kawa³ siatkówki. A
oto sk³ady zwyciêskich dru¿yn:
1. Luks Trójka Wêgorzyno: P.
Wilczyñski, B. Korsak, A. Stasiak
2. A³A 82 Osiedle: A. Nowacki,
A. Wojtala, £. Nowacki
3. Szmaragd Sielsko: A. Baryluk,
K. Jagie³ko i M. Baryluk.
Zwyciêzcy turnieju otrzymali
piêkne puchary ufundowane przez
zarz¹d LKS Sparta Wêgorzyno, a
dru¿yna z £obza nagrodê pocieszenia w postaci pi³ki siatkowej.
Ceremonii wrêczenia dokona³ pan
St. Paw³owski. Nie zabrak³o równie¿ wody mineralnej, któr¹ ufundowa³a GS Wêgorzyno.
(r)

Tenis ziemny w Dobrej
(DOBRA) Na powiatowej mapie
sportowej coraz czêciej pojawiaj¹
nowe dyscypliny, rzadko lub wcale
dot¹d nie uprawiane. W Dobrej obok
siatkówki i lekkoatletyki pojawi³ siê
tenis ziemny. Przy okazji okaza³o siê,
¿e w tenisa ca³kiem niele gra
przewodnicz¹cy rady miejskiej.

Pierwszy sprawdzian dla tenisistów odby³ siê 18 czerwca w hali
sportowej przy gimnazjum w Dobrej.
Rozegrano turniej tenisa ziemnego
w kategorii m³odzie¿ szkolna, o puchar prezesa Uczniowskiego Klubu
Sportowego Gimnazjum p. Arkadiusza Siwiñskiego oraz otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar dyrektora gimnazjum w Dobrej p.
Krzysztofa Motyliñskiego. Wiêkszoæ uczestników turnieju sporód
m³odzie¿y szkolnej, trenuje pod
okiem instruktora tenisa ziemnego
Arkadiusza Siwiñskiego. Po d³ugiej
i zaciêtej walce niespodziewanie

wygra³ najm³odszy z uczestników
12-letni Micha³ Motyliñski, pokonu-

j¹c brata Mateusza, a trzecie wywalczy³ Maciej Garliñski, wyprzedzaj¹c

Wiktora Niedwiedzia i Dominikê
Krzy¿anowsk¹.
Póniej rozegrano turniej otwarty.
Po d³ugich wymianach forhendowych i bekhendowych pierwsze miejsce zaj¹³ Arkadiusz Siwiñski, drugie
Mateusz Motyliñski, a trzecie przewodnicz¹cy rady miejskiej Piotr Ga³ka.
- Dziêki takim imprezom jak ta,
mamy nadziejê, ¿e zachêcimy m³odzie¿ oraz doros³ych do aktywnego
uprawiania sportu, a w szczególnoci do tej wspania³ej dyscypliny,
jak¹ jest tenis ziemny.  powiedzia³
Arkadiusz Siwiñski.
KAR
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Rajd rowerowy
Dolin¹ rzeki Regi
W s³oneczn¹ i ciep³¹ niedzielê 19 czerwca 2005 r.
Ognisko TKKF B³yskawica w £obzie by³o
organizatorem trzech imprez sportowo-rekreacyjnych.
Nad jez. Dubie w Ginawie wêdkarze zmagali siê o
puchar Starosty £obeskiego, na stadionie miejskim w
£obzie pi³karze walczyli w fina³owym turnieju 7, a
³obeskie trasy polne i lene zwiedzali rowerzyci.

Rajd turystyki rowerowej pn.
Dolin¹ rzeki Regi wytyczony zosta³ poprzez najciekawsze miejsca
okolic £obza. Trasa liczy³a oko³o 40
km. Na starcie stawi³o siê ponad 60
rowerzystów, w tym du¿a grupa z
Drawska Pom. Nasze Ognisko
wspó³pracuje z turystami znad Drawy przy organizowaniu rajdów pieszych i rowerowych. Opis trasy:
£obez  Przyborze  jez. Karwowo 
Strzmiele  Meszne  Zache³mie 
jez. Che³m  £obez. Przy przejedzie
przez £obez rowerzystów pilotowa³
Henryk Michalski  zastêpca Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w £obzie.
Wyruszylimy niebieskim szlakiem rowerowym, nastêpnie jechalimy czêciowo szlakiem zielonym, a
czêciowo tras¹ nie oznakowan¹.
Nad jez. Jurkowo k. Strzmiela zatrzymalimy siê na posi³ek turystyczny.
Ognisko przygotowa³ Pan Roman
Ciechañki, na którego pomoc zawsze mo¿emy liczyæ. W tym miejscu
chcemy szczególnie podziêkowaæ p.
Romanowi. Na trasie wspiera³a nas
grupa m³odych kolarzy z £obza, którzy kolarstwem zajmuj¹ siê nie tylko
rekreacyjne, lecz trenuj¹ na powa¿nie i uczestnicz¹ w wielu profesjonalnych imprezach kolarskich. To
Kamil Walasiak, Albin Kozakiewicz,

Marek B¹k i Hubert Sola, którym
niniejszym pragniemy podziêkowaæ, w szczególnoci za to, ¿e nikt
nie zgubi³ siê na trasie.
Na szlaku nie obesz³o siê bez
awarii i to nawet ju¿ na starcie. Na
trasie dosz³o tak¿e do ma³ej interakcji z krow¹, skutkiem czego jeden z
rowerów pozosta³ bez hamulca.
Podsumowanie rajdu odby³o siê
na stadionie miejskim wraz z zakoñczeniem czteroetapowego turnieju
pi³karskiego 7. Wszyscy uczestnicy wyprawy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy, wrêczone przez Prezesa
TKKF Pana Jerzego Rakocego. Najstarszych i najm³odszych cyklistów
uhonorowano pami¹tkowymi statuetkami. Najstarsi uczestnicy  p.
Krystyna Mularczyk i p. Jan Kalinowski, oboje z Drawska Pom. Najm³odsi uczestnicy  p. Gabriela Kensik i p. Mateusz Kilian, oboje z £obza. Pan Jan Kalinowski to wytrawny
turysta, a tak¿e przewodnik turystyki pieszej i rowerowej.
Nas organizatorów najbardziej
cieszy, ¿e wszyscy turyci wrócili
zadowoleni, a rowerzyci z Drawska
d³ugo pozostan¹ pod wra¿eniem
£obeskich Bieszczad.
Zapraszamy na nastêpny rajd!
Za zarz¹d TKKF B³yskawica
El¿bieta Winiewska, Adam Kogut
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REG¥ DO MORZA
W dniu 17 -19 czerwca br. odby³
siê sp³yw kajakowy Resko  Mrze¿yno pn.: REG¥ DO MORZA.
Trasa podzielona zosta³a na dwa
etapy Resko  Gryfice (Skalin) i Gryfice (Skalin)  Mrze¿yno (wp³yniêcie
do morza i l¹dowanie na pla¿y). Grupa liczy³a piêæ za³óg w sk³adzie: Bartosz Rabiejewski (Komandor), Piotr
Blumensztajn (Blumek), Mariusz
Zieliñski (Manfred), Piotr Paw³owicz (Lisek), Artur Krystosiak (Bandzior), Piotr Regulski (Zaj¹c), Grzegorz
Ignatowicz
(Igna), Dariusz Rutkowski (Rutko).
Pi¹tek - start o
godz. 800 z Reska.
Pogoda dopisywa³a,
jednak po 2 godzinach wodnej zabawy nadci¹gaæ zaczê³y czarne chmury.
Przez nastêpne kilometry trzeba by³o
zmagaæ siê z ulewnym deszczem, silnym czo³owym wiatrem i ch³odem. Uczestnicy musieli
siê wykazaæ hartem ducha, zwa¿ywszy, ¿e pierwszy etap mierzy³ oko³o
40 kilometrów. Po oko³o 10 godzinach zmagañ z natur¹, grupa dop³ynê³a do wioski Skalin. Po rozbiciu
obozowiska na jednej z prywatnych ³¹k granicz¹cych z rzek¹, szybko zosta³o rozpalone ognisko i
wreszcie ciep³y posi³ek. Przy ogni-

sku karkówka, kie³baska z samosma¿a no i co do picia. Wieczorem
przy ciep³ym p³omieniu wymianie
spostrze¿eñ i wra¿eñ nie by³o koñca.
Sobota  pobudka o 800, na niebie
coraz mniej chmur . I wreszcie
wy³ania siê s³oñce. To co nie wysch³o przy wieczornym ognisku teraz mo¿na dosuszyæ. D³ugi czas ekipa wyleguje siê na s³oñcu, wreszcie
pada has³o  p³yniemy. Rozleniwieni przez s³oñce ciê¿ko ³apiemy w³aciwy rytm wios³owania. Niektórzy
odczuwaj¹ zmêczenie z pierwszego
dnia maratonu. Z kilometra na kilometr rzeka coraz szersza i bardziej
leniwa, ju¿ skoñczy³ siê luksus zwany wartkim pr¹dem, który poma-

ga³ w jej górnym biegu i trzeba mocniej napieraæ na wios³a. Ale zmagania z Reg¹ rekompensowane s¹ malowniczymi widokami po obu stronach kajaka. Kilkaset metrów za³oga
pierwszego kajaka ciga zimorodka, jednak odpuszcza, có¿, ptak ma
lepsz¹ kondycjê i ze zdjêcia nici. W
Trzebiatowie d³u¿sza przerwa, mo¿na zjeæ co ciep³ego i rozprostowaæ
koci. Po blisko godzinnym postoju
si³y wracaj¹ i trzeba p³yn¹æ dalej.
Szacunkowo za 2,5 godziny bêdzie-

my w Mrze¿ynie i obowi¹zkowo
wp³yniêcie do morza wraz z l¹dowaniem na pla¿y.
Przed Mrze¿ynem rzeka sprawia
wra¿enie szerokiej autostrady. W
licznych zakolach zaroniêtych wysok¹ trzcin¹ s³ychaæ niezliczone odg³osy ptactwa wodnego  kaczek, ³abêdzi i trzciniaków. Ekipa dop³ywa
do upragnionego morza, lecz niestety, wp³yniêcie na
wielk¹ wodê jest
zbyt ryzykowne
(wysokie fale i silny wiatr), o wywrotkê nietrudno.
Wieczorem
jak
zwykle ognisko i
dzielenie siê wra¿eniami, zadowoleni,
¿e wypstrykali prawie 400 fotek.
Wszyscy uczestnicy dochodz¹ do
wniosku, i¿ tereny
przy Redze i sama
rzeka ca³kiem inaczej wygl¹da z punktu widzenia poruszaj¹cego siê po l¹dzie. Liczne ³achy piasku i zatory ze zwalonych
drzew dodaj¹ rzece dzikoci i niedostêpnoci. Uczestnicy sp³ywu polecaj¹ wszystkim t¹ formê aktywnego
wypoczynku. Mo¿na siê zrelaksowaæ zapominaj¹c o problemach ¿ycia codziennego i na³adowaæ akumulatory.
Niedziela  wiatr os³ab³, nie moglimy powstrzymaæ siê aby nie
wp³yn¹æ do morza. Fale co prawda
by³y mniejsze, lecz nadal grone,
czasem przelewaj¹ce siê przez kajak
 by³o ciê¿ko i mokro  ale warto
by³o. Tego siê nie zapomina.
KOMANDOR
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JEST BEZ ZÊBÓW
(£OBEZ) W dniu 19 czerwca o
godz. 15.30 w £obzie w rejonie ogrodów dzia³kowych przy ul. Bocznej,
Andrzej M. (zam. £., gm. £obez)
uderzy³ piêci¹ w twarz Jerzego G.
(zam. £., pow. ³obeski) powoduj¹c u
niego obra¿enia w postaci wybicia
dwóch przednich zêbów (lewej i prawej jedynki) oraz rozciêcie górnej
wargi i otarcia naskórka podbródka.
UKRAD£ PORTFEL
(£OBEZ) W dniu 21 czerwca
roku o godz. 12.50 w £obzie przy ul.
Kocielnej w sklepie INBLU nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y z portfela pieniêdzy w kwocie 100
z³otych na szkodê Anny B. (zam. N.,
gm. Resko).
W£AM DO SAMOCHODU
(WINNIKI) W nocy z 20 na 21
czerwca r. W godz. 22.00 - 6.30 w
Winnikach, nieustalony sprawca po
uprzednim zerwaniu k³ódki przy
drzwiach wejciowych dokona³ w³amania do gara¿u nastêpnie wszed³ do
otwartego sam. osob. marki Renault
Kango, sk¹d dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki NOKIA 16
szt. szamponów do w³osów, 20 kg
cukru i 10 szt. piwa o poj. 0,5l marki
Beczka mocne o ³¹cznej wartoci
518 z³otych na szkodê Zbigniewa S.
(zam. W., gm. Wêgorzyno).
ZNALEZIONO POJAZD
(DRAWSKO) W dniu 21 czerwca o godz. 7.45 w Drawsku Pomorskim przy ul. Zdroje policjanci RD
Wêgorzyno dokonali zatrzymania
Krzysztofa W. (zam. D., pow. drawski) w zwi¹zku z ujawnieniem u niego
skradzionego sam. osob. marki NISSAN SANNY, który zosta³ skradziony na terenie dzia³ania Rew. Dzielnicowych w Wêgorzynie.
SKRADZIONO ROWER
(RUNOWO POM) W okresie od
20 czerwca godz. 20.00 do 21.06.
2005r. godz. 12.00. w Runowie Pom.
Ul. Wêgorzyñska z nie zamkniêtego
gara¿u, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y roweru marki Ranger,
wartoci 359 z³ na szkodê Roberta S.
lat 36 (zam. R., pow. ³obeski).
KOLIZJA
(£OBEZ) W dniu 22 czerwca r. o
godz. 8.40 w £obzie na skrzy¿owaniu ul. Drawskiej z drog¹ gruntow¹
kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Polonez, Andrzej L. (zam. R.,
gm. Resko) wymusi³ przejazdu dla
prawid³owo jad¹cego samochodu
marki Lublin, kierowanego przez
Leszka S. (zam. G., pow. drawski), w
wyniku czego dosz³o do zderzenia
pojazdów.
KRADN¥ POSZYCIE DACHU
(SULISZEWICE) W okresie od
dnia 01 stycznia godz. 12.00 do dnia
21 czerwca g. 15.00 w Suliszewicach
, nieustalony sprawca z dachu by³ego hangaru samolotowego dokona³
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kradzie¿y 150 arkuszy blachy dachowej, o ogólnej wartoci 7900 z³, czym
dzia³a³ na szkodê Jana P. (zam. W.,
pow. ³obeski).
NIELETNINAGIGANCIE
(ZAJEZIERZE) W dniu 21
czerwca o godz. 14.00 Dawid M. lat
14 (zam. Stargard Szczeciñski) uciek³
z Domu Dziecka w Zajezierzu, po zakoñczonych zajêciach szkolnych.
(ZAJEZIERZE) W dniu 21
czerwca o godz. 14.00 Mateusz G. lat
16 (zam. winoujcie) uciek³ z Domu
Dziecka w Zajezierzu, po zakoñczonych zajêciach szkolnych.
NAPROMILOWANI
(£OBEZ) W dniu 22 czerwca
oko³o godz. 20. 20 w £obzie na ul.
Armii Krajowej Piotr P. lat 26 (zam. £.,
gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci 0,93
mg/l w wydychanym powietrzu.
Zatrzymania dokona³ funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej w £obzie.
(TUCZA)W dniu 23.06.2005 roku
o godz. 17.00 w miejscowoci Tucze,
Tadeusz K. lat 60 (zam. T., gm.. Chociwel) kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê wstanie nietrzewym 0,86 mg/l.
(RESKO) W dniu 26 czerwca
oko³o godz. 1:40, w Resku ul. W.
Polskiego, Mieczys³aw R lat 23(zam.
C, pow. gryficki) kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewym
(0,99 mg/l).
(RESKO) W dniu 26 czerwca
oko³o godz. 1:40, w Resku ul. W.
Polskiego, Arkadiusz R. lat 12 (zam.
C., pow. gryficki) kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu
alkoholu (0,24 mg/l).
(RESKO) W dniu 26 czerwca
oko³o godz. 1:40, Resko ul. W. Polskiego, Marcin S. lat 21 (zam. J, pow.
gryficki) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu alkoholu(0,17 mg/l).
Z£OMIARZE
(PAR¥BKA) W okresie od dnia 21
czerwca do dnia 22 czerwca r. w obrêbie miejscowoci Por¹bka, nieznani
sprawcy po uprzednim wyciêciu z
czynnej napowietrznej linii energetycznej dokonali kradzie¿y czterech
linek aluminiowych AL. 35, redniego
napiêcia na odcinku 350 metrów, o
szacunkowej wartoci 4000 z³otych,
czym dzia³ali na szkodê ENEA sp. z
o.o. Rejon Energetyczny Gryfice.
CHCIA£ ZROBIÆ W£AM
(RESKO)Wdniu 22 czerwca oko³o
godz. 18.30 Marian M. lat 53 (zam. P.,
pow. ³obeski), po uprzednim wybiciu
szyby w oknie piwnicy usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y z w³amaniem do budynku by³ej Przychodni Rejonowej w Resku. Ogólnej wartoci 50 z³ na szkodê
Zak³adu Opieki zdrowotnej w Resku.

U¯YWA£CUDZYCH
DOKUMENTÓW
(WÊGORZYNO) W dniu 4 maja .
w Wêgorzynie, w zwi¹zku z na³o¿onym mandatem karnym, nieznany
sprawca pos³u¿y³ siê dowodem osobistym Krzysztofa W. (zam. £., pow.
³obeski), czym dzia³a³ na jego szkodê.
NIELETNIKRADN¥CUKIERKI
(£OBEZ) W dniu 23 czerwca rok o
godz. 8.30 w £obzie przy ul. Orzeszkowej w sklepie BIEDRONKA , Daniel
G. lat 14 (zam. £., gm. £obez) i Piotr S. lat
14 (zam. £., gm. £obez) dokonali kradzie¿y s³odyczy i dwóch dezodorantów
o ³¹cznej wartoci 23,04 z³otych na
szkodê w/w sklepu.
U¯YWA£ FA£SZYWYCH DOKUMENTÓW
(TUCZE)W dniu 23 czerwca roku
o godz. 17.00 w miejscowoci Tucze,
Czes³aw W. lat 58 (zam. O., gm. Chociwel) w trakcie kontroli drogowej
sam. osobowego marki Skoda, pos³ugiwa³ siê fa³szywym dokumentem prawa jazdy.
Z£ODZIEJELEKTRYK
(TUCZA) W okresie od 14 czerwca
do 17 czerwca o godz. 17.00. w Tuczy
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
przewodów zasilaj¹cych maszyny rolnicze o d³ugoci 12m, oraz 4szt. muf
elektrycznych o ³¹cznej wartoci 1200
z³ na szkodê Firmy Tucz - Dan.
NIEUDANEW£AMY
(WÊGORZYNO) W okresie od
22 czerwca godz. 21.00. do
23.06.2005r. godz. 08.00. w Wêgorzynie na Osiedlu 40 lecia, nieznany
sprawca obcinaj¹c k³ódkê zabezpieczaj¹c¹ drzwi gara¿u, usi³owa³ dokonaæ w³amania, jednak z nieustalonych przyczyn nie wszed³ do gara¿u,
czym dzia³a³ na szkodê Józefa M.
(zam. W., pow. ³obeski).
(RUNOWO) W okresie od 22
czerwca godz. 23.00. do 23.06.2005r.
godz. 07.30. w Runowie Pom. n/n
sprawca obcinaj¹c k³ódkê zabezpieczaj¹c¹ drzwi gara¿u, usi³owa³ dokonaæ w³amania, jednak z nieustalonych przyczyn nie wszed³ do rodka,
czym dzia³a³ na szkodê Jadwigi K.
(zam. R., pow. ³obeski).
KRADN¥DRUTY
W okresie od 22 czerwca od
godz. 22.00. do 23 czerwca do godz.
07.00. na odcinku Wêgorzyno - Wiewiecko, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y 150m. napowietrznej
linii telefonicznej wartoci 1170 z³ na
szkodê telekomunikacji S.A.
OLEPIONA
(RESKO - £ABUÑ) W dniu 23
czerwca o godz. 17.00 na drodze
Resko - £abuñ Wielki, kieruj¹ca samochodem osobowym marki Opel
Vectra Gabriela P. (zam. P., gm. Re-
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sko) olepiana przez s³oñce zjecha³a
na lewe pobocze i uderzy³a w przydro¿ne drzewo uszkadzaj¹c pojazd.
UKRAD£ ROWER
W dniu 24 czerwca oko³o godz.
16.50- 17.00 spod budynku Poczty w
£obzie przy ul. Obr. Stalingradu
nieznany sprawca zabra³ w celu
przyw³aszczenia rower / Sterna /
koloru zielono - czarnego wartoci
oko³o 200 z³ na szkodê Wies³awa K.
zam. P.,pow. ³obeski.
UKRAD£NARZÊDZIA
(RUNOWO POM.) Z dnia 23 na
24 czerwca w godz. 15.00-6.55 na
bocznicy kolejowej w Runowie Pom.
przy ul. Kolejowej po wczeniejszym
przeciêciu k³ódki od drzwiczek, z
wnêtrza wózka torowego zabra³ w
celu przyw³aszczenia dwa palniki do
spawanie acetylenem, szlifierkê kontow¹ marki Dewalt. Ogólnej wartoci
1. 600 Z³otych na szkodê Zak³adu
Linii Kolejowych w Koszalinie.
BÊDZIE GOTOWA£
(RESKO) W dniu 24 czerwca w
godz. 6.50 - 7.30 w Resku przy ul. M.
Buczka nieznany sprawca z mieszkania pod nieobecnoæ Witolda P.
(zam. R., pow. ³obeski ) zabra³ w celu
przyw³aszczenia dwa garnki koloru
srebrnego, patelnie w kolorze czarnym , oraz wiertarkê elektryczn¹ nieznanej marki . Ogólnej wartoci 264
z³ote na szkodê zg³aszaj¹cego.
WYBITA SZYBA
(£OBEZ) W dniu 25 czerwca o
godz. 1.15 w £obzie na ul. O. Stalingradu, dokonano wybicia szyby w
sklepie spo¿ywczym o wartoci 400
z³otych na szkodê Heleny K. (zam.
£., pow. ³obeski).
UKRAD£ PRZEWODY
(BONIN) W okresie pomiêdzy
godz. 13.00 dnia 25 czerwca a godz.
11.00 dnia 26 czerwca w Boninie,
nieustalony sprawca z pomieszczenia gospodarczego dokona³ kradzie¿y przewodu elektrycznego, wartoæ
strat 500 z³., czym dzia³a³ na szkodê
Stefana M (zam. B., pow. ³obeski).
Z£OMIARZ
(WOROWO  £OBEZ) W nieustalonym okresie czasu na 270 kilometrze szlaku kolejowego pomiêdzy
stacjami Worowo i £obez, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y ukotwienia rodkowego pomiêdzy s³upami w postaci miedzianej linki o
d³ugoci 140 m. i wartoci 1057 z³.
czym dzia³a³ na szkodê PKP Zak³ad
Infrastruktury w Koszalinie.
KRADN¥ NA DZIA£KACH
(WÊGORZYNO) W dniu 25
czerwca w pomiêdzy godz. 22.15 a
godz. 22.30 w Wêgorzynie, na terenie ogródków dzia³kowych przy ul.
Jagielloñskiej, n/n sprawca dokona³
kradzie¿y z pozostawionej w altance
torebki damskiej telefonu komórkowego marki SIEMENS C-65, o wartoci 500 z³, czym dzia³a³ na szkodê
Iwona D (zam. W., pow. ³obeski).
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NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 11 lipca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 24 brzmia³o:
Pe³nia czerwcowa burza gotowa.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Ryszard Horbacz (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (£obez),
Teresa Syjczak (£obez), Danuta Sulima (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Ryszard Horbacz z £obza. Gratulujemy.
CMYK

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

