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Radny Andrzej Wysocki
z³o¿y³ mandat
(£OBEZ) Po tym, jak radny
Andrzej Wysocki zosta³
zatrzymany w marcu br.
za jazdê po pijanemu, s¹d
wyda³ wyrok w tej
sprawie i radny kilka dni
temu z³o¿y³ mandat.
Radnego Andrzeja Wysockiego policja zatrzyma³a 9 marca
br. o godz. 1.25, gdy porusza³ siê
po miecie Volkswagenem Passatem. Po kontroli okaza³o siê, ¿e
jest pod wp³ywem alkoholu. Mia³
1,38 promila w wydychanym powietrzu, co oznacza³o, ¿e pope³ni³
przestêpstwo. Sprawa trafi³a do
s¹du. Radny dobrowolnie pod-

da³ siê karze. Zosta³ skazany na
grzywnê w wysokoci 1500 z³otych
oraz mia³ uiciæ 400 z³ na rzecz stowarzyszenia Alter Ego. Ustawowo w
takim przypadku mo¿na straciæ prawo jazdy na okres od roku do 10 lat.
Radnemu Wysockiemu zosta³o ono
odebrane na rok.
Wyrok skazuj¹cy zapad³ 18 maja
i uprawomocni³ siê pod koniec tego
samego miesi¹ca. I chocia¿ od tamtego czasu min¹³ ponad miesi¹c, nikt
w radzie miejskiej t¹ spraw¹ siê nie
zajmowa³. Sprawa nabra³a przyspieszenia dopiero po naszym zainteresowaniu siê ni¹. Po naszej wizycie w
s¹dzie, w dniu 6 lipca, w dniu nastêpnym radny Wysocki spotka³ siê z
przewodnicz¹c¹ rady El¿biet¹ Kobia³k¹ i  jak nas poinformowa³a -

ustnie przekaza³ jej informacjê, ¿e
rezygnuje z mandatu radnego. Póniej mia³ z³o¿yæ rezygnacjê na pimie. Jak nam powiedzia³a przewodnicz¹ca, podan¹ przyczyn¹ rezygnacji by³y powody osobiste.
Procedura w takich przypadkach
wymaga, by rezygnacjê przeg³osowa³a rada. Jak siê dowiedzielimy,
nastêpna sesja, po wakacyjnej przerwie, odbêdzie siê we wrzeniu.
Wtedy radni zajm¹ siê wnioskiem i
zdecyduj¹ o wyganiêciu mandatu.
Nastêpnie uchwa³a trafi do wojewody i on zdecyduje o terminie wyborów uzupe³niaj¹cych.
KAR
Ps. W dniu zamykania numeru
dotar³a do nas informacja, ¿e drugi
radny w tej radzie mo¿e straciæ
mandat z podobnej przyczyny.

Terminy goni¹
Obecnie M  GOPS w £obzie wyp³aca dodatek z tytu³u samotnego wychowywania
dziecka ponad 300 osobom. Po wprowadzeniu zmian czêæ z nich bêdzie
pobiera³a zaliczkê alimentacyjn¹, czêæ  tak jak poprzednio - dodatek, a osoby
nie spe³niaj¹ce wymienionych wy¿ej kryteriów dodatek utrac¹.
Mo¿e to byæ doæ znaczna grupa osób.
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Nie zabija siê goñca,
który przynosi z³e wieci

Kazimierz Rynkiewicz
Nie zabija siê goñca, który przynosi z³e wieci. Tê ponadczasow¹
maksymê powinno sobie przyswoiæ
wielu rodziców dzieci, które korzystaj¹ ze le pojêtej wolnoci danej im
czêsto zbyt frasobliwie przez doros³ych. ¯yjemy w epoce, gdzie wolnoæ wydaje siê byæ wartoci¹ naczeln¹. Wszyscy mówi¹, wrêcz tr¹bi¹ o wolnoci  we wszystkim i od
wszystkiego. Dzieci s³uchaj¹ i korzystaj¹. Je¿eli nie jest ona obwarowana silnymi zasadami, koñczy siê
przykrymi niespodziankami i dla
dzieci, i dla rodziców. Pisa³em o tym
przy okazji g³onych wydarzeñ w
Resku, gdzie le pojêta wolnoæ okaza³a siê drog¹ do piek³a. Dla wszystkich jej uczestników.
6 lipca G³os Koszaliñski poda³
na pierwszej stronie, ¿e policjanci w
Mielnie zatrzymali kilku m³odzieñców z £obza, którzy okradali pla¿owiczów. W domkach przez nich zamieszka³ych znaleziono skradzione

turystom plecaki, komórki, dokumenty. Wpad³ syn komendanta policji ze widwina - Micha³ A. - poda³
G³os Koszaliñski. Przypomnia³, ¿e
ch³opak niedawno zosta³ zatrzymany za udzia³ w kradzie¿y ko³paków z
11 aut zaparkowanych w Ko³obrzegu. Wród zatrzymanych s¹ znane
³obeskie nazwiska. Kraæ nie musieli, bo rodzice przecie¿ zarabiaj¹, wiêc
co? Chêæ prze¿ycia przygody, pierwszy ³yk wolnoci, czy braki w wychowaniu? Mo¿e hipokryzja uprawiana
w naszych domach, co tak szybko
wychwytuj¹ m³odzi i bezlitonie
wykorzystuj¹? A mo¿e zbytnia pob³a¿liwoæ wobec siebie i dzieci, ¿e
powinni mieæ wszystko, z przymru¿eniem oka na wyskoki?
W swojej d³ugoletniej pracy
wielokrotnie rozmawia³em na ten
temat z policjantami w Nowogardzie, Kamieniu Pomorskim, £obzie. Wszêdzie ten sam w¹tek do
znudzenia  my ³apiemy dziecko,
które pijane wa³êsa siê po ulicach
w nocy, doprowadzamy do rodziców, a ci skacz¹ na nas z gêb¹.
Zamiast daæ dziecku klapsa, przywo³aæ do porz¹dku, wy¿ywaj¹ siê
na nas, zapewniaj¹c dzieciom
poczucie bezkarnoci. Czy takie

dziecko bêdzie szanowaæ spo³eczne regu³y, przestrzegaæ zasad? Nie, bo jak co zbroi to rodzice wybroni¹, zawsze gotowi
wyt³umaczyæ dziecko, zwaliæ na
innych, usprawiedliwiæ. Wszyscy winni, tylko nie moje dziecko.
Tak po cichu, pod kloszem le
pojêtej mi³oci, rosn¹ przyszli
narkomani, przestêpcy, degeneraci. Jak urosn¹, jest za póno na
wychowywanie.
Póki co, bior¹ przyk³ad z doros³ych. Jak usprawiedliwiaæ
³amanie prawa, jak kombinowaæ, jak bagatelizowaæ problemy. Z jednej strony domagamy
siê przywrócenia porz¹dku w
pañstwie, bo ju¿ mamy doæ
tego co siê dzieje. Z drugiej strony, gdy kto rzeczywicie chce
ten porz¹dek wprowadzaæ,
krzyczymy, ¿e narusza nasze
wolnoci i dobra. Nie mo¿na
zjeæ ciastka i je mieæ. Na co
trzeba siê zdecydowaæ. Hipokryzja uprawiana we w³asnym
domu dotyka jego mieszkañców. Hipokryzja uprawiana w
wymiarze spo³ecznym niszczy
wszystko dooko³a. Nie wszyscy
musz¹ siê na to godziæ.

szczeka i nikomu nie ubli¿a.
To prawda, ¿e wiêkszoæ z nas
zarabia najni¿sz¹ krajow¹, ale wyp³ata jest zawsze w terminie, w ca³oci,
nie na raty i wszystkie sk³adki mamy
odprowadzone. S¹ zak³ady w £obzie, które zatrudniaj¹ ludzi na czarno, na czêæ etatu, p³ac¹ na raty
albo wcale. U nas tego nie ma. A co
do najni¿szej krajowej, to chyba nie
Prezes kasków j¹ ustala?
Jedna z naszych kole¿anek
stwierdzi³a, ¿e dziewczyny jej dokucza³y, wykañcza³y psychicznie. Ale
tego nie doda³a, ¿e brygadzistka,
która powinna dozorowaæ produkcjê, przez kilka dni biega³a i pilnowa³a jej, bo straszy³a, ¿e siê powiesi.
Raz jeden dziewczyny zwróci³y jej
uwagê, bo jak naszy³a bubli, to potem ca³a reszta nie mia³a co robiæ i
wali³a siê ca³a produkcja. Przeprosi³y j¹. Zapomnia³a te¿, ¿e ca³y czas
pracowa³a na pierwsz¹ zmianê, bo
jak wracaæ po ciemku do domu, ale
inne dziewczyny pracowa³y na dwie
zmiany i te¿ wraca³y rowerami do
domów.
Pani Ja³owiec poskar¿y³a siê, ¿e
nikt jej nie poinformowa³ o koniecznoci dostarczenia zawiadczenia o
zdolnoci do pracy. Jako wybiórczo dzia³a jej pamiêæ, bo referentka
przez trzy dni jej powtarza³a, ¿eby

przynios³a to zawiadczenie, a
ona powiedzia³a, ¿e takiego .....
im to dostarczy, mog¹ j¹ zwolniæ.
A teraz ma pretensje, do kogo?
Za³oga kasków ma wielk¹
probê: zostawcie nas w spokoju, pozwólcie nam normalnie pracowaæ, bo pod ci¹g³¹ presj¹ d³ugo nie wytrzymamy. Przestañcie
nas obra¿aæ, ¿e jestemy zdesperowanymi pijakami. Pracujemy,
bo chcemy i nikt po cichu w szatniach nie urz¹dza imieninek.
Kole¿anka CIEÑ, która jest tak
totalnie zniszczona psychicznie,
mo¿e powinna siê udaæ na terapiê i przestanie po leczeniu opowiadaæ niestworzone historie.
To jest odpowied za³ogi
SPEED & CONCEPT na artyku³
w Nowym Tygodniku £obeskim z 28-06-2005 r. Prosimy
skoñczcie z t¹ nagonk¹ na nas,
zanim szefowi nie znudzi siê to
u¿eranie i nie przeniesie firmy
tam, gdzie jest bardziej przyjazne
stanowisko dla inwestorów.
Lista pracowników protestuj¹cych przeciwko szkalowaniu
firmy: (pod listem widniej¹ 54
czytelne podpisy i chocia¿ nie
zosta³y zastrze¿one do wiadomoci redakcji, nie publikujemy
ich ze wzglêdu na iloæ).

List do redakcji
SPEED & CONCEPT dzia³a w £obzie od 2002 r.
Do niedawna zak³ad zatrudnia³
ponad 130 osób. Niektórzy z nas
s¹ zwi¹zani z t¹ firm¹ od pocz¹tku,
inni pracuj¹ od kilku miesiêcy. Na
pocz¹tku zak³ad przez kilka miesiêcy dowozi³ dziewczyny z Iñska, potem zaczê³y doje¿d¿aæ na
swój koszt. Doje¿d¿a³yby dalej,
gdyby by³a dla wszystkich praca.
Teraz mamy mniej pracy, bo zabrali nam czêæ kontraktów, ale bêd¹
nowe i wielu pracowników wróci
do firmy z powrotem. Nie dlatego,
¿e s¹ zdesperowani, ale dlatego,
¿e chc¹.
Mówi siê, ¿e nasz zak³ad siê
rozpada, ¿e wszyscy wyl¹dujemy na bruku, ale to nieprawda.
Zak³ad bêdzie dalej istnia³ i my
bêdziemy pracowaæ, pod warunkiem, ¿e skoñczy siê ta nagonka
na nas. Jak nie kontrola za kontrol¹, to oszczerstwa wypisywane w gazetach.
Nasz szef jest chory i nie mo¿e
siê broniæ. Zreszt¹, wcale nie zamierza siê broniæ, on tu przyjecha³
robiæ pieni¹dze, a nie prowadziæ
instytucjê charytatywn¹. ¯e czasem pokrzyczy? Przy takim nawale spraw wiêty by wyszed³ z siebie. Ale nie rzuca siê na ludzi, nie
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Porwali Merca
czarnym BMW

Po naszej publikacji o zuchwa³ym porwaniu w Resku srebrnego
Mercedesa wartego 200 tys. z³ zadzwoni³ do nas czytelnik, który widzia³ to zdarzenie, a nawet rozmawia³
z poszkodowanym Niemcem. Wytkn¹³ nam, ¿e o ile porwanie Mercedesa wygl¹da³o tak jak opisalimy,
to wiele szczegó³ów podalimy
b³êdnie.
Niemiec nie jecha³ do granicy,
lecz od granicy. Wed³ug s³ów naszego rozmówcy - do Po³czyna Zdroju,
gdzie mia³ ponoæ dla turystów za³atwiaæ noclegi w tamtejszym uzdrowisku. Nie zatrzyma³ siê dlatego, ¿e
¿ona zobaczy³a fryzjera, przed którym rzeczywicie zaparkowa³, lecz
zobaczy³ po drugiej stronie ulicy, w
budynku poczty, kantor, do którego
¿ona posz³a wymieniæ euro. W tym
czasie dosz³o do napadu i porwania
samochodu. Nasz czytelnik tak opisa³ porywaczy: ³yse g³owy, szerokie
bary, byli ubrani w czarne kamizelki
jakie nosz¹ policjanci lub ochroniarze. Najciekawszy jednak fakt dotyczy tego, ¿e tu¿ za porwanym Mercedesem z ulicy Kopernika wyjecha³o
i pomknê³o czarne BMW (na tablicach toruñskich  CT lub TC?), w
którym siedzia³ czwarty, gdy¿ by³
podobny do pozosta³ych, porywacz. Jakim samochodem musieli
przecie¿ przyjechaæ?
Pozdrowienia dla czytelnika z
Reska  K. Rynkiewicz.
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Czy w smolarni powstanie
dom spokojnej staroci?
(£obez) Teren wraz z
zabudowaniami po by³ej
smolarni w Prusinowie
gmina chcia³a sprzedaæ ju¿
od dawna. Ostatnio pojawi³
siê inwestor, który chcia³by
ten obiekt kupiæ.
Mia³by tam powstaæ dom spokojnej staroci o  jak zapewniano burmistrza - prawdziwie europejskim standardzie. Zatrudnienie znalaz³o by tam
ponad siedemdziesi¹t osób: g³ównie
pielêgniarki, salowe i lekarze. Nieoczekiwanie pojawi³ siê jeden, ale za to
bardzo powa¿ny problem  w ziemi na

tym terenie wkopane s¹ zbiorniki
z mazutem.
W smolarni przez ponad
dwadziecia lat
wytwarzano
ró¿ne masy bitumiczne do nawierzchni asfaltowych. Mimo,
¿e zak³ad nie
dzia³a ju¿ od ponad omiu lat,
pozosta³oci po
tej produkcji znajduj¹ siê tam nadal.
Niedawno okaza³o siê, ¿e w ziemi s¹
jeszcze zakopane dwa zbiorniki z mazutem, ka¿dy o pojemnoci 12 tys. litrów. Istnieje podejrzenie, i¿ teren mo¿e byæ ska¿ony.
S¹ to jednak tylko podejrzenia, a sprawê oceni
ekspert, który 12 lipca
przyjedzie na teren smolarni. Wyda on opiniê na
temat mo¿liwoci utylizacji tych zanieczyszczeñ oraz okreli szacunkowe koszty tych prac.
Trzeba je wykonaæ jak
najszybciej, nie wiado-

8 osób z³o¿y³o wnioski do IPN

- Jako rodzic i czytelnik Tygodnika £obeskiego mam uwagê dotycz¹c¹ osi¹gniêæ uczniów Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie. Podano
tam, ¿e ch³opcy, którzy zajêli drugie
miejsce w Mistrzostwach Województwa w Badmintonie byli przygotowywani przez pana Grzegorza Pawlaka. Chcia³abym sprostowaæ, ¿e
ch³opców (a tak¿e dziewczêta) przygotowywa³ pan Kazimierz Pawelec i
trenuj¹ oni w klubie badmintona w
Be³cznej. St¹d ich sukcesy, które kto
przypisa³ w tym przypadku komu
innemu, a tego robiæ siê nie powinno.
Trzeba szanowaæ czyj¹ pracê i nazywaæ rzeczy po imieniu.

Zaproszenie
na zawody

Ko³o Wêdkarskie Pstr¹g w
£obzie wspólnie z Ko³em Wêdkarskim Wêgorz w Wegorzynie w
dniach 30-31 lipca organizuje na jeziorze Wegorzñskim zawody wêdkarskie gruntowe nocne. Zbiórka
zawodników w dniu 30.07.2005r. o
godz. 17.00 na pla¿y tzw. dzikiej  w
Wêgorzynie. Koszt zawodów wynosi 10 z³ od osoby. Organizatorzy
gwarantuj¹ dobr¹ zabawê grochówkê oraz nagrody. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy.

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o. w £obzie,

Dostan¹ teczki
(£OBEZ) Fala zainteresowania
materia³ami archiwalnymi IPN dotycz¹cymi inwigilowania opozycji w
PRL nie ominê³a £obza. W minion¹
rodê ³obezianie mieli okazjê na miejscu z³o¿yæ wnioski o uzyskanie statusu pokrzywdzonego przez s³u¿by
bezpieczeñstwa tamtego systemu.
Okazj¹ by³a wizyta pracownika
Instytutu Pamiêci Narodowej w £obzie, w dniu 6 lipca. W tym dniu przyjmowa³ on wnioski oraz udziela³ informacji na ten temat. Zainteresowanie
by³o rednie dla miast powiatowych
 w sali £CT pojawi³o siê oko³o 15
osób, z których osiem z³o¿y³o wnioski. Jak dowiedzielimy siê nieoficjal-

mo bowiem, czy zbiorniki s¹ szczelne. Dopóki tkwi¹ one w ziemi, nie
mo¿e byæ tak¿e mowy o utworzeniu
tam jakiegokolwiek zak³adu o charakterze opiekuñczym.
Urzêdowi Miejskiemu bardzo zale¿y na tym, aby na tym terenie taki
orodek powsta³, wi¹¿e siê to bowiem z powstaniem wielu nowych
miejsc pracy.
Na konferencji prasowej burmistrz Marek Romejko powiedzia³, ¿e
miasto jest gotowe ponieæ koszty
utylizacji mazutu, jeli wp³ynie to na
decyzjê przysz³ych nabywców o
zainwestowaniu na tym terenie. Za
kilka dni, 13 lipca, ma odbyæ siê przetarg na sprzeda¿ tego obiektu. SM

Sygna³y
czytelników
- 3973730

nie, czêæ tych osób pochodzi³o z
Prawa i Sprawiedliwoci, gdy¿ przywódcy tej partii jako warunek funkcjonowania w PiS przyjêli, ¿e cz³onkowie nie byli tajnymi wspó³pracownikami s³u¿by specjalnych.
- Na materia³y wnioskodawcy
bêd¹ musieli poczekaæ kilka miesiêcy,
do czasu skompletowania dokumentów.  powiedzia³ nam obecny w
£obzie pracownik szczeciñskiego
oddzia³u IPN Dariusz Florczak, specjalista Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów. Ci co nie zd¹¿yli z³o¿yæ wniosków w £obzie, mog¹ to
uczyniæ w siedzibie oddzia³u w Szczecinie, przy ul. Janickiego 30. KAR

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.
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OFERTY
PRACY PUP
❍ - Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie zatrudni:
- nauczyciela matematyki
Tel. 3971-418
❍ - Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w
Resku zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego i niemieckiego. Tel. 3951-800
❍ - Szko³a Podstawowa w Runowie
Pom. zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego
Nauczyciela j. niemieckiego
Nauczyciela zintegrowanego (nauczania pocz¹tkowego)
Pedagoga specjalnego
Tel. 397-14-40
❍ - Firma Z.C.H. Rolhurt w Szczecinie zatrudni: Murarza
Zakwaterowanie zapewnia pracodawca. Tel. 311-78-11.
❍ - Szczeciñska Stocznia Remontowa Gryfina zatrudni:
Spawaczy z uprawnieniami PRS
Monterów kad³ubów okrêtowych
Tel. 42-42-503
❍ - Agroturystyka Pod Kogutem
w Wrzosowie zatrudni:
Pracownika przy koniach
Tel. 381-29-31
❍ - Piekarnia  Ciastkarnia w Kamieniu Pom. zatrudni: Piekarza
Tel. 38-200-80
❍ - C i Sw Szczecinie zatrudni:
Konserwatora lekkiego i redniego
sprzêtu budowlanego Tel. 46-44-846
❍ - Zak³ad Us³ug Lenych w Wielboki zatrudni: Traktorzystê, Pilarza,
Pomocnika pilarza Tel. 692-578-083
❍ - Firma Turbo  Trans w £obzie zatrudni: Diagnostê
Tel. 39730-39
❍ - Firma Import  Export w Sielsku zatrudni: Kierowcê kat. C+E
Tel. 607-575-889
❍ - Roosens  Betons w Po³chowie
zatrudni: Kierowcê kat C+E ze znajomoci¹ jêzyka angielskiego i francuskiego. Tel. 397-11-18
❍ - Zak³ad Us³ug Lenych RekMa w Policach zatrudni:
Pilarza-motorniczego
Pracownika lenego
Tel. 3178-136
❍ - Bocianie Gniazdo w Pogorzelicach zatrudni: Kucharza
Tel. 38-63-100.
❍ - Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Jutrzenka w £obzie zatrudni:
Prezesa. Tel. 3975-608
❍ - P.P.H. Rolpekw Dobrej zatrudni: Kierowca kat. B
Tel. 39-14-548
❍ - Zak³ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w £obzie zarudni¹:
Spawacza, Tokarza. Tel. 397-40-41
❍ - Regionalne Centrum Pomocy
Bliniemu w Rynowie zatrudni:
Pracownika socjalnego
Tel. 397-66-30
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Dyrektor uniewinniony
(£OBEZ) Kilka miesiêcy
temu, na posiedzeniu
jednej z komisji dyrektor
£DK Dariusz Ledzion
poinformowa³, ¿e
kierowana przez niego
jednostka zamknê³a
dzia³alnoæ w ubieg³ym
roku d³ugiem. Jak
poinformowa³ nas wtedy
burmistrz - on na temat
tego d³ugu nic nie
wiedzia³, podobnie jak
radni. Wszyscy wydawali
siê t¹ sytuacj¹ zaskoczeni.
Burmistrz oceni³, ¿e dyrektor
£DK z³ama³ dyscyplinê bud¿etow¹ i
poinformowa³ o tym Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹. Jak powiedzia³
nam Dariusz Ledzion, kilka tygodni
temu stan¹³ przed komisj¹ RIO. Zosta³ uwolniony od zarzutu nieumylnego spowodowania zad³u¿enia. W
tym roku zad³u¿enie to zosta³o sp³acone ze rodków bie¿¹cych.

Dariusz Ledzion wyt³umaczy³,
¿e na powstanie d³ugu bezporedni wp³yw mia³o obciêcie dotacji na
funkcjonowanie £DK. Z zaplanowanych pieniêdzy, we wrzeniu
2004 roku zabrano mu oko³o 10 tys.
z³otych. Wtedy to decyzj¹ ministra
zmniejszy³y siê dochody gmin i
ciêcia takie dotknê³y wiêkszoæ
placówek. Nie ma gwarancji, ¿e

sytuacja taka nie powtórzy siê w
tym roku. Dyrektor £DK podkreli³ tak¿e, ¿e pieni¹dze przekazywane przez gminê w wysokoci
350 tysiêcy z³otych wystarczaj¹
praktycznie na zabezpieczenie
wyp³at dla pracowników i op³acanie bie¿¹cych rachunków. Pozosta³e rodki £DK musi zdobywaæ
we w³asnym zakresie.
SM

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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Terminy goni¹
(£OBEZ) Wprowadzona w zesz³ym roku ustawa o wiadczeniach
rodzinnych spowodowa³a lawinê wniosków rozwodowych, bowiem
osoba samotnie wychowuj¹ca dziecko mog³a uzyskaæ dodatek z
tego tytu³u.
Wiele ma³¿eñstw decydowa³o siê
na taki krok, gdy¿ kwota 170 z³otych
na jedno dziecko by³a dla nich nie do
pogardzenia. Przyby³o nam wielu
rozwodników i osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, a bud¿et pañstwa poniós³ kolosalne, i jak siê okaza³o nie do koñca oszacowane koszty. Ustawie zarzucano tak¿e promowanie i premiowanie rodzin rozbitych i niepe³nych. Znowelizowana
ustawa, która wchodzi w ¿ycie we
wrzeniu ma te nieprawid³owoci i
niedoci¹gniêcia naprawiæ. Istnieje
jednak obawa, ¿e od tego roku zacznie przybywaæ dzieci, które w rubryce  ojciec bêd¹ mia³y wpis NN.
Najwa¿niejsz¹ zmian¹ w ustawie
jest zapis o wprowadzeniu zaliczki
alimentacyjnej. Mo¿na siê o ni¹ staraæ jeli:
- jest siê osob¹ samotnie wychowuj¹c¹ dziecko (panna, kawaler,
osoba w separacji lub rozwiedziona,
wdowa lub wdowiec  jeli nie wychowuj¹ dziecka wspólnie z drugim
rodzicem)
- s¹ zas¹dzone alimenty na dzieci
- osoba zobowi¹zana do p³acenia
alimentów nie wywi¹zuje siê z tego
obowi¹zku
- egzekucja zas¹dzonych alimentów, prowadzona przez komornika
jest bezskuteczna (gdy nie zostanie
wyegzekwowana ca³a nale¿noæ)
Wprowadzenie w ¿ycie tej ustawy ma poprawiæ skutecznoæ egzekucji zas¹dzonych alimentów. Do tej
pory osoba sk³adaj¹ca u komornika
wniosek o alimenty musia³a mu

wskazaæ miejsce pracy d³u¿nika oraz
miejsce jego zamieszkania. Obecnie
to komornik we w³asnym zakresie
ustali zarobki i stan maj¹tkowy d³u¿nika i miejsce jego zamieszkania.
Dotychczas pracodawca móg³, na
podstawie wyroku potr¹caæ alimenty z poborów; od wrzenia musi takie
potr¹cenia robiæ. Ustawa ta ma byæ
prawdziwym biczem na uchylaj¹-

cych siê od p³acenia alimentów.
Bêd¹ oni wpisywani do rejestru
d³u¿ników w Krajowym Rejestrze
S¹dowym, bêd¹ im tak¿e odbierane
prawa jazdy. Wielu z nich zapomnia³o bowiem, ¿e to przede
wszystkim na nich ci¹¿y obowi¹zek
utrzymania dziecka.
Wniosek o zaliczkê alimentacyjn¹ mo¿na pobraæ w orodku pomocy spo³ecznej, a z³o¿yæ go nale¿y u
komornika prowadz¹cego postêpowanie. Pieni¹dze bêd¹ wyp³acane,
tak jak do tej pory w M-GOPS.
Dodatek z tytu³u samotnego
wychowywania dziecka bêdzie nadal przys³ugiwa³ osobie je¿eli : dru-

Obwieszczenie - Komornik S¹dowy przy S¹dzie
Rejonowym w Gryficach tel. (091) 3844623

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi¹zku z art. 955 kpc, ¿e w dniu 19 sierpnia
2005 r. o godz. 13.30 w Wydziale Cywilnym S¹du Rejonowego w £obzie w sali nr 26
odbêdzie siê:

Pierwsza licytacja dzia³ki rekreacyjnej

o powierzchni 494 mkw., po³o¿onej w miejscowoci Stara Dobrzyca, gm.
Resko stanowi¹cej w³asnoæ d³u¿nika:

Jaworska Ma³gorzata i Jaworski Longin ul. Zachodnia 13, 73-310 Resko. Dla nieruchomoci ksiêgê wieczyst¹ nr 6474 prowadzi S¹d Rejonowy w £obzie. Bli¿sze informacje
o nieruchomoci na stronie internetowe www.komornik.net . Nieruchomoæ oszacowana
jest na kwotê 20.200,00 z³.
Cena wywo³awcza w powy¿szej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartoci oszacowania tj. kwotê: 15.150,00 z³.
Przystêpuj¹cy do licytacji zobowi¹zany jest z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoci 10% ceny
oszacowania nieruchomoci najpóniej do godziny 15, dnia poprzedzaj¹cego licytacjê.
Nieruchomoæ tê mo¿na ogl¹daæ codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, za operat szacunkowy nieruchomoci znajduje siê do wgl¹du w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie bêd¹ przeszkod¹ do przeprowadzenia licytacji i przys¹dzenia na w³asnoæ na rzecz nabywcy bez zastrze¿eñ, jeli osoby te przed rozpoczêciem
licytacji nie z³o¿¹ dowodu, ¿e wnios³y powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomoci lub innych przedmiotów razem z ni¹ zajêtych.

gie z rodziców nie ¿yje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego
zosta³o oddalone. Jeli wiêc matka
owiadczy, ¿e nie wie kto jest ojcem
dziecka bêdzie otrzymywa³a taki
dodatek. Zapewne wiele kobiet skorzysta z takiego rozwi¹zania.
Obecnie M  GOPS w £obzie
wyp³aca dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka ponad
300 osobom. Po wprowadzeniu
zmian czêæ z nich bêdzie pobiera³a
zaliczkê alimentacyjn¹, czêæ  tak
jak poprzednio - dodatek, a osoby
nie spe³niaj¹ce wymienionych wy¿ej kryteriów dodatek utrac¹. Mo¿e
to byæ doæ znaczna grupa osób.
Orodki pomocy spo³ecznej
bêd¹ wyp³aca³y, tak jak do tej pory:
zasi³ki rodzinne, zasi³ki pielêgnacyjne i wiadczenia pielêgnacyjne.
Warunki przyznawania tych wiadczeñ pozosta³y w³aciwie bez zmian.
Nowoci¹ jest dodatek przys³uguj¹cy za wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jest to 50 z³otych
miesiêcznie na trzecie i na nastêpne
dzieci w rodzinach, w których na co
najmniej troje dzieci przys³uguje zasi³ek rodzinny.
Dyrektor M- GOPS El¿bieta Graliñska przypomina, ¿e aby nale¿ne
wiadczenia otrzymaæ we wrzeniu
nale¿y z³o¿yæ komplet dokumentów
do koñca lipca. Pracownicy szacuj¹,
¿e do orodka wp³ynie oko³o 2 tysi¹ce podañ. Do tej pory jest ich niewiele ponad dwadziecia. Wszyscy,
którzy z³o¿¹ dokumenty po tym terminie pieni¹dze otrzymaj¹ ale dopiero w padzierniku  oczywicie z
wyrównaniem. Aby unikn¹æ kolejek
i niepotrzebnych nerwów papiery
nale¿y sk³adaæ jak najszybciej. Pracownicy sekcji wiadczeñ rodzinnych czekaj¹ na interesantów, którym udziel¹ wszelkich informacji
dotycz¹cych szczegó³owych zasad
przyznawania wiadczeñ oraz ich
wysokoci i potrzebnych do ich uzyskania dokumentów.
S.M.
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Policja 997

Z NO¯EM
NA BRATA

(DOBRA) W dniu 7 lipca oko³o
godz. 20:55 w Dobrej, Tomasz L. lat 30
(zam. jw.) podczas sprzeczki ugodzi³
no¿em w klatkê piersiow¹ swojego
brata S³awomira L. lat 32 (zam. j.w) Pokrzywdzony zosta³ przewieziony do
szpitala w Nowogardzie (brak bezporedniego zagro¿enia ¿ycia). Sprawca
zatrzymany i osadzony w PdOZ.

POBILI
I ZABRALI 10 Z£

(£OBEZ) W dniu 10 lipca oko³o
godz. 12. 25 w £obzie w rejonie ul.
Rzecznej, Marcin R. (zam. £., gm.
£obez) wspólnie i w porozumieniu z
Rolandem S. (zam. £., gm. £obez),
bij¹c rêkoma po ciele doprowadzili
do stanu bezbronnoci Juliana K.
(zam. Stargard Szcz.) a nastêpnie
dokonali zaboru 10 z³, czym dzia³ali
na szkodê. Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w PdOZ.

WYKOPALI
SZKIELET

(RESKO) W dniu 6 lipca oko³o
godz. 10.10 w Resku na terenie targowiska miejskiego przy ul. Szczeciñskiej, pracownicy na zlecenie
Urzêdu Gminy i Miasta w Resku
podczas prac ziemnych przy demonta¿u straganów wykopali z ziemi na
g³êbokoci 1,5 metra koci w postaci
koci d³ugich krêgos³upa, koci p³askich, podobnych do koci ludzkich, znacznie spróchnia³ych. Na
wniosek Prokuratury Rejonowej w
£obzie koci zosta³y zabezpieczone
przez zak³ad pogrzebowy w Resku
do badañ przez PAM w Szczecinie.

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

na budowie gimnazjum w Resku oraz innych budowach realizowanych przez PBO-GRINBUD Spó³kê z o.o. w Nowogardzie:
robót murarskich,
uk³adanie p³yt gipsowo-kartonowych,
robót elewacyjnych,
wykonanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem
robót malarskich
Zatrudnimy równie¿ pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych przez PBO-GRINBUD Sp. z o.o. budowach w
zawodach:
murarz  tynkarz,
betoniarz  zbrojarz,
dekarz,
malarz.
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.

Z ¯YCIA POWIATU
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Dobrze o nas pisz¹
We rodê, 22 czerwca przebywa³em w Gryfinie i kupi³em tam pismo
Tygodnik Gryfiñski. Pismo jest
du¿o m³odsze od Tygodnika £obeskiego gdy¿ dotychczas ukaza³y
siê 42 numery. Ma wiêc nieca³y rok.
W kupionym pimie wyczyta³em, ¿e
firma Intermed ze Szczecina od
dnia 22 czerwca 2005 r. bêdzie zarz¹dza³a szpitalem powiatowym w Gryfinie. Wskazano na dobr¹ markê firmy prowadz¹c¹ szpital w Resku, który jeszcze rok temu boryka³ siê z równie du¿ymi problemami jak szpital
gryfiñski. Po roku reformy, szpital w
Resku ma nadwy¿kê. Szczegó³owa
informacja o tym jak uratowano
szpital w Resku firma przedstawi³a w
kilkudziesiêciostronicowym opracowaniu Jak ratowaæ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Tygodnik Gryfiñski posiada objêtoæ 16 stron, formatu minimalnie wiêkszego od Tygodnika £obeskiego. Cena wynosi
1,90 z³. Druk i tytu³y s¹ nieco wiêksze
a tym samym tekstu do czytania jest
mniej. Zmniejszona jest rubryka zawieraj¹ca sprawy policyjne. Mniej
zawiera wiadomoci z terenu powiatu. Spora czêæ autorów podpisuje
siê jedynie inicja³ami co nie uwa¿am
za w³aciwe i nie pojmujê czemu siê
wstydz¹ tego co napisali. Zdjêcia s¹
s³absze. Na b³êdy siê nie natkn¹³em.
Zbigniew Harbuz
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Zmiana ruchu w centrum miasta

Czy domy to wytrzymaj¹?
Prawdopodobnie w ci¹gu najbli¿szych dni nast¹pi zmiana w
organizacji ruchu w £obzie. Piszemy najprawdopodobniej, gdy¿
nikt nie kwapi³ siê poinformowaæ o tym mieszkañców powiatu
przed dokonaniem tej zmiany.
O zamiarach zwi¹zanych z organizacj¹ ruchu w £obzie mówi³o siê od
jakiego czasu. Wiêcej szczegó³ów us³yszelimy na ostatniej sesji rady miejskiej, z ust pana Zdzis³awa Urbañskiego, który do tej
pory zajmowa³ siê sportem.
Koncepcja zmiany ruchu zasadza³a siê na tym, ¿e zostanie wy³¹czony z ruchu ko³owego odcinek ulicy Niepodleg³oci, od Palcu 3 Marca do domu kultury (do
ul. Segala). W³adze miejskie planowa³y na tym odcinku utworzyæ
deptak. By mo¿na by³o ten plan
zrealizowaæ, nale¿a³o puciæ ruch,
zw³aszcza ciê¿kich pojazdów,
okrê¿n¹ tras¹. Samochody, jad¹ce
od Wêgorzyna mia³y byæ skierowane w ulicê Segala i póniej Kraszewskiego. Tutaj jad¹ce na Drawsko
Pom. jecha³yby dalej ul. Kolejow¹ do
przejazdu kolejowego. Samochody
zmierzaj¹ce do Nowogardu lub Reska i dalej na Gryfice maj¹ byæ kiero-

wane na rondo i dalej przez most do
ul. Niepodleg³oci lub na ul. Boczn¹.

Zmiana ma byæ wprowadzona 15
lipca. Wczoraj pojawi³y siê przy ulicach stela¿e, na których maj¹ byæ
zamocowane tablice informuj¹ce o
zmianie ruchu. Zmiana ta wiêc jest
ju¿ przes¹dzona, chocia¿ byæ mo¿e
nie dojdzie do utworzenia deptaka.
Radni podjêli uchwa³ê wyra¿aj¹c¹

wolê przejêcia odcinka ulicy Niepodleg³oci. Jednak po debacie na
ten temat wykrelili zapis o wy³¹czeniu tego odcinka z ruchu. Na jego
przekwalifikowanie na drogê gminn¹ musi wyraziæ zgodê Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich.
- Projekt ten wzbudzi³ sporo kontrowersji.  mówi³a przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka.
Apelowa³a do burmistrza, by
takie propozycje by³y wczeniej konsultowane ze spo³eczeñstwem.
Mia³ powstaæ deptak, wiêc
trzeba by³o puciæ ruch okrê¿n¹ tras¹. Deptaka nie bêdzie,
przynajmniej na razie, ale zmiana ruchu wchodzi w ¿ycie. Niektórzy mieszkañcy z obaw¹
myl¹ o dwóch mostach na Redze, o których z³ym stanie
technicznym ju¿ wczeniej sygnalizowano na sesjach, przez
które zostanie puszczony ruch. Za
niektórzy mieszkañcy ulicy Kraszewskiego obawiaj¹ siê o swoje
domy, zw³aszcza te stare i z muru
pruskiego  czy wytrzymaj¹ drgania spowodowane przez samochody ciê¿arowe.
SM

Syndyk masy upad³oci Przedsiêbiorstwa Przemys³u Zbo¿owo - M³ynarskiego
PZZ w £obzie oferuje do sprzeda¿y z wolnej rêki:
1. Prawo w³asnoci dzia³ki gruntowej o pow. 128mkw., oznaczonej numerem 113/1

zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 111mkw., po³o¿onej w £obzie przy ul. Szosa widwiñska 4.
Cena wywo³awcza: 15.000 z³.

2. Prawo u¿ytkowania wieczystego dzia³ki gruntowej o pow. 1.590 mkw., oznaczonej numerem 776/21

zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 373 mkw., po³o¿onej w £obzie przy ul. Drawskiej 6a.
Cena wywo³awcza: 47.000 z³.

Warunkiem rozpatrzenia ofert jest:
- z³o¿enie w terminie do dnia 30 lipca 2005r. 2 egzemplarzy oferty ze wskazaniem nieruchomoci zawieraj¹cej
dane oferenta oraz proponowan¹ cenê nabycia nieruchomoci, w kwocie nie ni¿szej od ceny wywo³awczej.
Oferta winna znajdowaæ siê w kopercie z napisem Oferta na zakup nieruchomoci PPZ-M PZZ w £obzie
oraz byæ oznaczona sygnatur¹ XXII U-66/96. Ofertê nale¿y przes³aæ na adres:

-

1.

Sêdzia-komisarz postêpowania upad³ociowego PPZ-M PZZ w £obzie
S¹d Rejonowy, XXII Wydzia³ Gospodarczy ul. Narutowicza 19; 70-231 Szczecin

2.

Syndyk masy upad³oci PPZ-M PZZ w £obzie
skr. poczt. 65
72-300 Gryfice

dokonanie wp³aty w terminie do 30.07.2005r. na rachunek bankowy upad³ego w Banku Pekao S.A. Oddzia³ w £obzie, konto
nr 47 1240 3871 1111 0000 4424 6152 wadium w wysokoci 10% ceny wywo³awczej nieruchomoci, której dotyczy oferta.
Otwarcie i wybór najkorzystniejszych ofert nast¹pi na posiedzeniu s¹dowym z udzia³em sêdziego komisarza i syndyka
w terminie do dnia 20 sierpnia 2005r.
Rozpatrywane bêd¹ wy³¹cznie oferty z³o¿one zarówno na rêce syndyka, jak i sêdziego-komisarza
Zap³ata nale¿noci za zakup nieruchomoci nast¹piæ musi najpóniej w dniu zawarcia umowy sprzeda¿y bez mo¿liwoci
dokonywania jakichkolwiek potr¹ceñ. Koszty zawarcia umowy sprzeda¿y ponosi kupuj¹cy.

Nieruchomoci mo¿na ogl¹daæ w dni powszednie, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 0- 602 823 079.
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REKLAMA

Str. 7

Zareklamuj siê
miejsce na Twoj¹
reklamê
0504 042 532
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Powrót do korzeni cz. 2
30 czerwca by³ najbardziej oczekiwanym dniem przez wszystkich
wycieczkowiczów. Rano wyruszylimy autokarem z Brze¿an do Kuropatnik. Wje¿d¿aj¹c do wsi od strony
Baranówki z daleka podziwialimy
rozci¹gaj¹c¹ siê panoramê wsi i koció³ majestatycznie góruj¹cy nad
innymi zabudowaniami. Po dotarciu
do kocio³a zostalimy powitani
przez miejscowe dzieci kwiatami. Dla
przyby³ych goci ksi¹dz Andrzej
Zaj¹c odprawi³ uroczyst¹ Mszê
wiêt¹ wraz z ksiêdzem Stanis³awem
Jaszczo³tem z Wêgorzyna. Udzia³ w
niej brali równie¿ mieszkañcy Kuropatnik.
Po mszy i odwiedzeniu cmentarza
wszyscy rozproszyli siê po wsi poszukuj¹c rodzinnych domów.
Wieczorem powrócilimy do
Brze¿an, aby rano kontynuowaæ nasz¹ podró¿ po ziemi przodków. W
tym dniu towarzyszy³ nam ksi¹dz
Andrzej Zaj¹c, który znaj¹c te tereny s³u¿y³ nam za przewodnika. Najpierw udalimy siê do malowniczo
po³o¿onego Krzemieñca. Miasto
le¿y w g³êbokiej dolinie, pomiêdzy
dwoma pasmami wysokich i stromych wzgórz. Z daleka podziwialimy górê Bony z ruinami zamku na jej
szczycie, bêd¹c¹ swoist¹ wizytówk¹ Krzemieñca. Odwiedzilimy tu
koció³ katolicki i muzeum Juliusza
S³owackiego z wieloma cennymi
eksponatami, upamiêtniaj¹cymi
miejsce urodzenia, czas dzieciñstwa
i m³odoci poety. W tym czasie powsta³o s³ynne Liceum Krzemienieckie. Podczas najwiêkszego rozkwitu
liceum, Krzemieniec otrzyma³ dumn¹
nazwê Aten Wo³yñskich. Gmachy
licealne przetrwa³y do dzi i znajduj¹
siê tu¿ obok dworku S³owackich.
Z Krzemieñca pojechalimy do
Poczajowa, znanego w ca³ym chrzecijañskim wiecie ze s³ynnego
sanktuarium maryjnego - £awry Poczajowskiej. Widaæ je ju¿ z daleka,
gdy¿ po³o¿one jest na szczycie górki
wznosz¹cej siê 387 m npm. Jej lni¹ce z³ocone kopu³y widoczne z daleka
s³u¿¹ licznym pielgrzymom za drogowskaz. Przed wejciem na teren
sanktuarium, wszystkie kobiety musia³y za³o¿yæ chustki na g³owy, inaczej nie mog³yby zwiedzaæ tego miejsca. Z zewn¹trz wi¹tynia prezentowa³a siê piêknie, ale w prawdziwe
zdumienie wprawi³ nas widok wnêtrza sanktuarium z mnóstwem malowide³ wiêtych, zwierzchników kocielnych i licznymi scenami biblijnymi. Lni³o ono od z³oceñ i zachwyca³o przepychem. Gdy ju¿ nasycilimy siê widokiem piêknych ikon, ruszylimy w dalsz¹ drogê.
Nastêpn¹ miejscowoci¹ odwiedzon¹ przez nas by³ Podkamieñ. Zachowa³y siê tu ruiny zamku z prze³o-

Odnaleli rodzinne
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mu XII i XIII w oraz dawny klasztor
dominikañski (obecnie studytów).
Ze wzgórza, na którym stoi zamek
rozci¹ga siê wspania³y widok na
okolicê. Podziwiaj¹c podkamieñskie
krajobrazy schodzilimy ze wzniesienia do autobusu, aby ruszyæ w
dalsz¹ drogê. Do Pomorzan, bêd¹cych drug¹ parafi¹ ks. Zaj¹ca, przybylimy z lekkim opónieniem. Jednak wierni czekali cierpliwie przy kociele i po kilku chwilach razem z nimi
uczestniczylimy w Mszy wiêtej.
wi¹tynia w Pomorzanach wzniesiona zosta³a w po³owie XV w. i prawie
nie zmieniona przetrwa³a do dzi,
stanowi¹c cenny zabytek architektury. Z Pomorzan pojechalimy do
wsi Buszcze, ¿eby zobaczyæ ruiny zabytkowego kocio³a, spalonego
podczas II wojny przez Ukraiñców.
Wielu uczestników wycieczki z rozrzewnieniem wspomina³o odbywaj¹ce siê tu przed wojn¹ odpusty, 15
sierpnia na Matki Boskiej Zielnej i 8
wrzenia na Matki Boskiej Siewnej.
Na uroczystoci te przybywali t³umnie wierni z wielu okolicznych powiatów. Dzi, niszczej¹cy od lat budynek wi¹tyni, wywiera na zwiedzaj¹cych przygnêbiaj¹ce wra¿enie.
Tym smutnym akcentem zakoñczylimy kolejny dzieñ zwiedzania.
Nazajutrz, po po¿egnaniu siê z
gospodarzami, u których gocilimy
w Brze¿anach przez trzy dni, ruszylimy do Zarwanicy, gdzie zwiedzilimy cerkiew i pilimy lecznicz¹ wodê
ze ród³a obok cerkwi. Potem pojechalimy do Jaz³owca. Tutejszy zamek z XVI w. by³ graniczn¹ fortec¹,
póniej przebudowan¹ na pa³ac. W
1863 roku b³. Matka Marcelina Darowska za³o¿y³a w Jaz³owcu klasztor
Sióstr Niepokalanek. W 1873 r. za pa³acem, w g³êbi parku wybudowano
grobowiec zakonnic na wzór rzymskich katakumb. Obecnie znajduj¹
siê w nim groby 83 sióstr, uratowane
od zniszczeni w czasach radzieckich
przez ludnoæ Jaz³owca. 9 lipca 1939
roku koronowano figurê Matki Boskiej Jaz³owieckiej. W uroczystoci
uczestniczy³o 40 tysiêcy wiernych,
w tym oddzia³ u³anów, którzy obrali
Matkê Bosk¹ za hetmankê pu³ku. W
1946 roku Siostry Niepokalanki zosta³y zmuszone do opuszczenia Jaz³owca. Klasztor przeznaczono na
sanatorium dla chorych na p³uca.
Dzisiaj klasztor znowu jest czynny.
W starych murach rozbrzmiewaj¹
s³owa modlitwy, a siostry jak dawniej piewaj¹ chwa³ê Panu Bogu.
Opuszczaj¹c Jaz³owiec skierowalimy siê w stronê granicy, po drodze
dziel¹c siê swoimi wra¿eniami.
Marcin Horbacz

- Urodzi³am
siê w Kuropatnikach - Señkowie.
Przed 1945 rokiem
w tej czêci wsi
by³o ponad 30 gospodarstw i szko³a. Przyje¿d¿aj¹c
tu przekona³am siê, ¿e wielu budynków ju¿ nie ma, zburzono te¿ i szko³ê.
Wród kilku, które ocala³y znalaz³am
mój rodzinny dom.  mówi ze wzruszeniem pani Janina Korpacka.
- Msza by³a
dla mnie wielkim
prze¿yciem, ³zy
same cisnê³y mi siê
do oczu na wspomnienie mojej poprzedniej wizyty
w Kuropatnikach, kiedy to wi¹tynia
ta by³a jeszcze magazynem zbo¿a. Po
mszy odnalaz³am na cmentarzu groby
moich dziadków Parasewii i Marcina
Rokoszów oraz grób mojego stryja Józefa Adamów. Póniej uda³am siê w
odwiedziny do moich kuzynek i przy
ich pomocy odnalaz³am swój rodzinny dom. Sama nie pozna³abym go,
gdy¿ ko³o domu nie by³o ju¿ du¿ego
sadu, który pamiêtam z dzieciñstwa. 
wspomina Stefania Michalczyszyn.
- Szczególne
wra¿enie wywar³
na mnie krajobraz,
gocinnoæ ludzi
oraz miejsca znane
z historii, które
mo¿na by³o zobaczyæ na w³asne
oczy. Wycieczka ta dla mnie by³a wielk¹ lekcj¹ historii.  ks. Stanis³aw
Jaszczo³t.
- Na wsi zdziwi³
mnie widok wozów
na drewnianych ko³ach, których u¿ywali nasi przodkowie. W Brze¿anach
natomiast widzia³am inne je¿d¿¹ce
zabytki. By³y to
wozy stra¿y po¿arnej, trzy czerwone
Zi³y. Odnosi³o siê wra¿enie, jakby
czas siê tu zatrzyma³. Podró¿uj¹c podziwia³am tutejsz¹ przyrodê. Najbardziej podoba³y mi siê ³any maków na
³¹kach, dziêki którym ³¹ki mieni³y siê
czerwieni¹ a¿ po horyzont.  Bo¿ena
Pietruszka.
- Do Kuropatnik pojecha³em
pierwszy raz. Podoba³y mi siê okolice wsi, zw³aszcza
panorama widziana
od strony Brze¿an.
Zdziwi³a mnie liczba hodowanego tu byd³a i ptactwa.
Przy zacofaniu tutejszego rolnictwa
wra¿enie wywar³a na mnie pracowitoæ ludzi, którzy wiêkszoæ prac polowych wykonuj¹ rêcznie. Warto
by³o przejechaæ wiele kilometrów,
aby zobaczyæ tyle ciekawych miejsc,
poznaæ ludzi, przekonaæ siê na w³asne
oczy, jak ¿yj¹ ludzie w miastach i na
wsi.  Ireneusz Podfigurny.
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Porz¹dkuj¹ wsie
(POWIAT) 83 osoby z terenu naszego powiatu znalaz³y
zatrudnienie na cztery miesi¹ce, zakwalifikowa³y siê
bowiem do programu Piêkna wie przygotowanego
przez Powiatowy Urz¹d Pracy.
Bêd¹ siê one zajmowaæ: likwidowaniem dzikich wysypisk mieci,
porz¹dkowaniem poboczy dróg, malowaniem ogrodzeñ oraz pracami
przywracaj¹cymi ³ad i porz¹dek na
wioskach.
Projekt ten pisano z myl¹ o osobach, które z racji na miejsce zamieszkania i niskie kwalifikacje maj¹
k³opoty ze znalezieniem pracy i s¹ w
zwi¹zku z tym d³ugotrwale bezrobotne. Na terenach wiejskich nie przybywa nowych miejsc pracy, w okolicznych miejscowociach sytuacja
jest podobna. Na doje¿d¿anie na
przyk³ad do Szczecina czêsto tych
ludzi po prostu nie staæ. Osoby d³ugotrwale bezrobotne coraz czêciej
popadaj¹ w zniechêcenie i marazm.
Staj¹ siê niezaradne ¿yciowo i wykazuj¹ postawy roszczeniowe i agresywne. Na wsiach szerzy siê ubóstwo i niestety coraz czêciej patologia. Dlatego tak wa¿ne jest podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu
³agodzenie takich zjawisk.

Udzia³ w tym projekcie poprawi,
choæ na krótki czas, sytuacjê materialn¹ 83 rodzin wiejskich. Z realizacji tego programu skorzystaj¹ tak¿e
spo³ecznoci lokalne, gdy¿ poprawi
siê poziom bezpieczeñstwa i estetyka terenów wiejskich.
Osoby, które podjê³y pracê zosta³y wytypowane, w porozumieniu z w³adzami poszczególnych
gmin przez so³tysów. Oni znaj¹
najlepiej sytuacjê materialn¹ poszczególnych rodzin i wiedz¹,
komu ta praca by³a najbardziej potrzebna. PUP sprawdzi³, czy zaproponowane osoby spe³niaj¹
wszystkie kryteria. W poszczególnych gminach zatrudniono:
gmina Dobra 9 osób, gmina £obez
22 osoby, gmina Radowo Ma³e 17
osób, gmina Resko 25 osób, gmina Wêgorzyno 10 osób. Na realizacjê programu przeznaczono ponad 200 tysiêcy z³otych. S¹ to pieni¹dze uzyskane z Ministerstwa
Gospodarki i Pracy.
S.M.
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IV ZJAZD ABSOLWENTÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓ£
REDNICH W £OBZIE
(1945  2000)
W dniach: 30.06.  02.07.2006 r. odbêdzie siê IV Zjazd
Absolwentów i Nauczycieli Szkó³ rednich w £obzie. To ju¿ za rok!
Zapraszamy Was Drogie Kole¿anki i Drodzy Koledzy do w³¹czenia
siê w t¹ wielk¹ wspóln¹ zabawê miêdzypokoleniow¹. Liczymy przede
wszystkim na 100% frekwencjê,
przednie humory i doskona³¹ pamiêæ
(szczególnie do wspominek niecenzuralnych ) w tych dniach.
A co gorliwszych i chêtnych
wesprzeæ kadrê organizatorów 
prosimy, przy³¹czcie siê do Nas; czekamy na Wasze pomys³y - zapewniamy du¿o pracy! Nastêpne spotkanie
organizacyjne  12 wrzenia 2005 r. w
ZS im. T. Kociuszki w £obzie.
Poczynilimy ju¿ pierwsze kroki
w organizacji zjazdu. Nied³ugo rusza
strona internetowa, na której bêdzie
mo¿na znaleæ niezbêdne informacje
dotycz¹ce tej uroczystoci. Zadanie
wakacyjne dla Was  absolwenci i
nauczyciele  zbierajcie adresy i
wszelkie kontakty z kolegami ze
szkolnych ³aw  u³atwi to nam kon-

takt i powiadomienie jak najwiêkszej
liczby osób o naszym wspominkowym spotkaniu. Od starszych wyjadaczy zjazdowych wiadomo, ¿e
atrakcji wszelakich zawsze by³o co
niemiara, a i zabawa przednia do bia³ych poranków zapewniona.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
P.S.: We wszystkich sprawach
dotycz¹cych IV Zjazdu, prosimy
o kontakt z:
Urz¹d Miejski w £obzie
Henryk Musia³
Ul. Niepodleg³oci 13, pok. 24
ul.Przechodnia 25
Tel.: 091- 397 40 01
73-150 £obez
091- 397 40 02
tel. 091-397 56 16
Aneta Konstanta-Dajnowska
Agnieszka Michna
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Tajemniczy inwestor bada teren Zwolnienia
(£OBEZ) Od kilku tygodni w urzêdzie miejskim w £obzie
oraz w Zak³adach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa
prowadzone s¹ rozmowy na temat du¿ej inwestycji.
O prowadzonych rozmowach
poinformowa³ na zwo³anej w pi¹tek
konferencji prasowej burmistrz Marek Romejko. Powiedzia³, ¿e pewna
firma jest zainteresowana kupnem
dwóch hal produkcyjnych od
ZNMR. Inwestor zainteresowany
jest tak¿e kupnem starego budynku
biurowca, wraz z przyleg³¹ 15-arow¹
dzia³k¹, nale¿¹cego kiedy do tego
zak³adu, a póniej przejêtego przez
gminê od ZNMR za d³ugi. By³a równie¿ mowa o kupnie 4 hektarów po³o¿onych wzd³u¿ drogi do Dalna, tu¿
za miastem.
Burmistrz Romejko poinformowa³, ¿e firma mia³aby siê zajmowaæ
produkcj¹ zrêbków drzewnych i brykietów opa³owych.
Problemem okaza³ siê byæ budynek by³ego biurowca. Gmina planowa³a przeznaczyæ go na siedem
mieszkañ socjalnych. Koszty jego
przystosowania na cele mieszkalne

oszacowano na oko³o 800 tys. z³ i
mieliby je ponieæ przyszli lokatorzy.
(Pisalimy o tym pomyle kilka miesiêcy temu). Pomys³ nie wydawa³ siê
najlepszy, zw³aszcza
dla lokatorów.
Burmistrz po rozmowach z inwestorem gotów by³by
sprzedaæ mu ten budynek. Przedstawi³
inny pomys³ na zapewnienie mieszkañ
socjalnych. Mog³yby byæ one wybudowane przy ul. Siewnej lub Podgórnej.
Przy ul. Siewnej w grê
wchodzi³o by dobudowanie lokali do
budynku, w którym
ma zostaæ przeprowadzony remont
generalny (przy wjedzie na stadion). Pieni¹dze na tê inwestycjê pochodzi³y by ze sprzeda¿y biurowca.
Prezes ZNMR pan
Jan Paszkiewicz potwierdzi³, ¿e na ten temat by³y prowadzone z
nim rozmowy i od
trzech tygodni jest potwierdzane zainteresowanie t¹ inwestycj¹.
ZNMR móg³by sprzedaæ dwie hale, które nie
s¹ w pe³ni wykorzystywane. Jednak czeka na

powa¿n¹ ofertê i rozmowy na odpowiednim szczeblu.
Tak¿e burmistrz Romejko z dystansem podchodzi do tej oferty.
- Parokrotnie siê sparzy³em. Dopóki nie bêdzie podpisanej umowy z
panem Paszkiewiczem i nas, jako
w³acicieli gruntów, to nie chcia³bym za bardzo popadaæ w euforiê.
Jest bardzo du¿o gmin, które kusz¹

inwestorów atrakcyjnymi ofertami.
Trudno powiedzieæ, jak potoczy
siê sprawa. Nas zdziwi³o to, ¿e ani
burmistrz, ani prezes ZNMR nie znaj¹ lub nie pamiêtaj¹ nazwy firmy, która chce w £obzie inwestowaæ. Wed³ug s³ów burmistrza inwestor pochodzi z Mazur i ma filiê w Drawsku
Pom. Jak widaæ, s¹ to dopiero rozmowy wstêpne i dalszy rozwój wypadków zale¿y wy³¹cznie od tego, czy
ZNMR zgodzi siê sprzedaæ potencjalnemu inwestorowi czeæ swojego maj¹tku. Je¿eli uzna, ¿e oferowana cena jest zbyt niska i nie sprzeda
hal, ca³y plan podzieli los wielu podobnych pomys³ów, które przesz³y
przez ³obeski urz¹d.
SM, KAR

Burmistrz Wêgorzyna og³asza
II ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego

po³o¿onego w Wêgorzynie przy ulicy Runowskiej 2,
na cele us³ugowe - preferowane bêd¹ us³ugi szewskie. Na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.

Dane o lokalu

Wyszczególnienie pow. w mkw. - lokal u¿ytkowy - 20,00 mkw.
Cena wywo³awcza 1 mkw./miesiêcznie w z³ netto - 1,50
Wadium stanowi wysokoæ jednomiesiêcznego czynszu ceny wywo³awczej w z³ - 30,00
Do stawki za mkw. ustalonej w drodze II przetargu za pomieszczenie lokalu u¿ytkowego bêdzie doliczony wskanik wzrostu
cen towarów i us³ug og³oszony przez GUS (kwartalnie) oraz podatek VAT w wysokoci 22%.
W przetargu uczestniczyæ mog¹ osoby fizyczne i prawne je¿eli wp³ac¹ wymagane wadium na konto Urzêdu
Nr 24937510253900095420000020 najpóniej do dnia 08.08.2005 r. do godziny 15.00.
Wadium zostanie zwrócone niezw³ocznie po przetargu oferentowi, który go nie wygra³, natomiast uczestnikowi, który wygra³, zostanie
zaliczone na poczet czynszu, a w przypadku, gdy uchyli siê od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu,
wadium przepada na rzecz Urzêdu Miejskiego.
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli chocia¿ jeden uczestnik za-oferuje cenê wy¿sz¹ od ceny wywo³awczej.
Wysokoæ post¹pienia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 0,20 z³.
Przetarg odbêdzie siê dnia 12.08.2005 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego Wêgorzyno, I piêtro, pok. Nr 14.
Wszelkich dodatkowych wyjanieñ udziela Anna Kowalczyk, tel. 39 71 414 w godz. od 8.00 do 15.00.
Burmistrz Wêgorzyna zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu w czêci lub w ca³oci bez podania przyczyn.
Wywieszono dnia 07.07.2005 r

w kaskach
(£OBEZ) W poniedzia³ek do
Powiatowego Urzêdu Pracy
zg³osi³o siê kilka osób, z którymi
firma Speed Concept nie
przed³u¿y³a umów o pracê. Na
pocz¹tku roku firma ta otrzyma³a
od PUP rodki na zatrudnienie 20
pracowników na pó³ roku, w
ramach prac interwencyjnych. W
zamian za to zobowi¹za³a siê
zatrudniaæ te 20 osób przez
kolejne 1,5 roku. W razie nie
wywi¹zania siê z tej umowy firma
musi otrzymane pieni¹dze
zwróciæ.
Zak³ad popularnie zwany kaskami dzia³a w £obzie na ulicy
Drawskiej od kilku lat. Dzier¿awi tu
dwie hale  jedn¹ od gminy, drug¹ od
spó³ki Selsin.
Kilka tygodni temu do Urzêdu
Miejskiego w £obzie wp³ynê³o pismo od prezesa firmy pana Siciarza,
w którym wypowiada on umowê
dzier¿awy hali i jednoczenie prosi o
skrócenie okresu wypowiedzenia z 6
do 3 miesiêcy. Burmistrz Marek Romejko nie wyrazi³ na to zgody i dzier¿awa skoñczy siê zgodnie z umow¹
30 listopada 2005 roku. Jednoczenie w zak³adzie du¿a czêæ za³ogi
zosta³a wys³ana na urlopy, a produkcjê prowadzono w ograniczonym
zakresie. W³aciciele firmy t³umaczyli to przejciowymi trudnociami
z dostaw¹ materia³ów do produkcji.
Jednoczenie zapewniali, ¿e zak³ad
bêdzie nadal dzia³a³, jednak mo¿e
byæ zmieniony profil produkcji.
Czêæ za³ogi przebywaj¹cej na
urlopach w poniedzia³ek zg³osi³a siê
do pracy. Zamiast niej otrzymali jednak wiadectwa pracy. Poinformowano ich, ¿e zak³ad nie przed³u¿y³ z
nimi umowy.
- Jeli w ci¹gu tygodnia w³aciciele firmy nie dostarcz¹ umów potwierdzaj¹cych utrzymanie stanowisk pracy zgodnie z zawartymi
umowami, zostan¹ wobec nich wyci¹gniête konsekwencje. PUP musi
postêpowaæ zgodnie z przepisami
prawa i to prawo bêdziemy egzekwowaæ.  mówi Piotr Æwik³a, zastêpca
dyrektora PUP.
Pani Siciarz podczas rozmowy
telefonicznej potwierdzi³a, ¿e nie
zosta³y przed³u¿one umowy o pracê,
nie by³a jednak w stanie okreliæ ilu
osobom. Zapewni³a jednak, ¿e produkcja trwa ca³y czas. W firmie planuje siê jednak zmianê profilu produkcji. Byæ mo¿e czêæ za³ogi, z któr¹ nie przed³u¿ono umów, zostanie tu
przyjêta ponownie. Nie wiadomo
natomiast kiedy to nast¹pi.
SM
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

nWynajmê mieszkanie 2 pokojowe w centrum £obza. Tel 880 610
865, 604 215 162.
n Zamieniê ma³¹ kawalerkê w³asnociow¹ na ul. Hanki Sawickiej
na mieszkanie 1 lub 2 pokojowe
w³asnociowe zad³u¿one lub
spó³dzielcze b¹d ADM w centrum
£obza. Tel. 39 76 077, 695 659
395.
n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe pierwsze piêtro w centrum
£obza. Tel. 397 52 94.
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.

nSprzedam mieszkanie w Jankowie, 3 pokoje 64 mkw., centralne
ogrzewanie, gara¿, piwnica, dzia³ka. Cena 60 tys. do negocjacji.
Tel.094 363 47 90.
nSprzedam lub wymajmê 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 Zamieniê mieszkanie w P³otach M5 80 mkw., kuchnia, 4 pokoje, balkon, du¿y przedpokój, osobno ³azienka i WC, piwnica, w bloku.
Zamieniê na mieszkanie komunalne 2 lub 3 pokoje w P³otach. Tel.
880 185 026 po 18.30

Zareklamuj siê
0504 042 532

nOdnajmê lokal na dzia³alnoæ
handlow¹ w centrum £obza ul. Niepodleg³oci. Tel. 0696 491 614.
nSprzedam dzia³ki: budowlana pow.
900 mkw., rolna 0,5 ha w Borkowie,
tel. 091 397 24 13, 0609 649 613.
nSprzedam sklep z dzia³k¹ 1200
mkw. w B³¹dkowie - 5 km. od Dobrej
(jedyny we wsi). Tel. 503 196 224
lub 39 14 436.

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

nSprzedam Forda Tranzita 1996
rok., stan dobry, tanio. Tel. 607
310 591
nSprzedam zbiornik 59l. na gaz +
instalcja, atest 2014 rok. tel. 39 72
931, 39 73 375 lub 0608 736 140.

nSprzedam Ford Escort 1.4, 1994,
120 tys. km, bezwypadkowy, centr.
zamek, autoalarm radioodtwarzacz, 2x airbag, wsp. kierownicy,
welurowa tapicerka, dodatkowo
komplet opon zimowych, stan bardzo dobry, cena 8800z³. Tel. 508
060 212.

n Przewozy osobowo towarowe
Szczecin-Stockholm. Cena 500 kr.
Tel. 004 67 040 61 352 (6 przejazd
50% taniej)
nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zak³.+domowe, miasto+powiat.

nWyp¿yczalnia rowerów zaprasza Cieszyno Drawskie 45. Tel. 0606
815 285.
nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

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

nSprzedam dom 150 mkw. z gab.
lekarskim, dzia³ka 1500 mkw., 4
pokoje, kuchnia, 2 ³azienki, spi¿arnia, gara¿ na 2 samochody, du¿y
taras, zagosp. ogród, ogrzewnie
olejowe i konwencjonalne, gaz na
dzia³ce, cena 215 tys. do negocacji
tel. 508 060 212.
nSprzedam gara¿ na ul. sportowej tel. 384 46 72.
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.

nSprzedam kozy tel. 39 77 306.

nSprzedam wózek wid³owy GPW,
produkcji polskiej. Stan dobry. Tel.
0504 257 046.

nSprzedam tanio pi³ê sto³ow¹ silnik 2 biegowy 4,5 KW, paski klinowe, stan idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 696 757 393.
nZespó³ muzyczny 602 171 832.
n Sprzedam cmping 5-osobowy z
pe³nym wyposa¿eniem, wymiary
5,70x2m. Tel. 385 11 42.

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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EDUKACJA REGIONALNA
W SP NR 2 W £OBZIE
Kszta³cenie i wychowanie s³u¿y rozwijaniu u m³odzie¿y poczucia
odpowiedzialnoci, mi³oci do ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa
kulturowego przy jednoczesnym otwarciu siê na wartoci kultur Europy
i wiata.
Ustawa o systemie owiaty z dn. 7. 09.1991r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporz¹dzeniem z dnia 15 lutego 1999r. przyzna³o priorytetowe
miejsce cie¿ce edukacyjnej Edukacja regionalna  dziedzictwo kulturowe w regionie, nak³adaj¹c jednoczenie obowi¹zek jej realizacji
na szko³y podstawowe i gimnazja.
Zgodnie z podstaw¹ programow¹ w
szko³ach podstawowych realizowane s¹ nastêpuj¹ce cele edukacyjne:
1.Poznanie przez ucznia najbli¿szego rodowiska i specyfiki swojego regionu.
2.Rozwijanie wartoci rodzinnych, zwi¹zanych z wartociami
kulturowymi wspólnoty lokalnej.
3.Rozwój postaw patriotycznych, zwi¹zanych z to¿samoci¹
kultury regionalnej .
Edukacja regionalna dotycz¹ca
Pomorza Zachodniego zdecydowanie ró¿ni siê od cie¿ek edukacyjnych opracowanych dla innych regionów Polski. Dlatego te¿ przystêpuj¹c do realizacji zadañ zwi¹zanych z edukacj¹ regionaln¹ nauczyciele musz¹ pamiêtaæ o specyfice naszego regionu. Jego dzieje wskazuj¹
na odrêbnoæ historyczn¹ ju¿ w
okresie wczesnego redniowiecza.
Przez ca³e stulecia Pomorze poddawane by³o ró¿nym wp³ywom i naciskom. Znajdowa³o siê pod panowaniem Szwecji i Brandenburgii, by
ostatecznie znaleæ siê w granicach
Prus, a nastêpnie Niemiec. Zagmatwane losy naszej ma³ej ojczyzny
jeszcze bardziej komplikuj¹ siê po II
wojnie wiatowej. Pojawiaj¹ siê problemy zwi¹zane z uchodstwem niemieckim, ludnoci¹ nap³ywow¹,
przenikaniem tradycji i kultur.
Wspó³czenie dorastaj¹ca tu
m³odzie¿ uto¿samia swoje dziedzictwo kulturowe nie z przesz³oci¹
dziadków, lecz z miejscem urodzenia, swoim i swoich rówieników.
Rodzinna wie czy miasto na Pomorzu Zachodnim jest ich ma³¹ ojczyzn¹.
Nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹ jest £obez i okolice. Realizujemy program
nauczycielski, który zosta³ w³¹czony do programu dydaktyczno 
wychowawczego szko³y. W ramach
programu odbywaj¹ siê zajêcia obowi¹zkowe np. na lekcjach historii,
jêzyka polskiego, przyrody, zajêciach artystycznych. Uczniowie
poznaj¹ historiê swojego regionu,
wykonuj¹ drzewa genealogiczne
swojego rodu, wype³niaj¹ ankiety
dotycz¹ce korzeni swoich przodków, wykonuj¹ albumy swoje lub

swojej rodziny. Poznaj¹ legendy
zwi¹zane z Ziemi¹ £obesk¹, legendy
zachodniopomorskie, poznaj¹ tradycje, zwyczaje, obrzêdy na dawnym Pomorzu. Z zainteresowaniem
s³uchaj¹ o ludziach, którzy rozs³awili nasz¹ miejscowoæ w Polsce i na
wiecie. Przedstawiaj¹ plastycznie i
technicznie przesz³oæ i teraniejszoæ £obza i okolic. Krajobraz w
najbli¿szej okolicy, krajobraz naturalny, zabytki przyrodnicze i historyczne poznaj¹ wyruszaj¹c na wycieczki krajoznawcze. Inn¹ form¹,
bardziej atrakcyjn¹ ni¿ zajêcia lekcyjne s¹ lekcje muzealne w Muzeum
Narodowym w Szczecinie. Wielu
nauczycieli naszej szko³y korzysta³o z takich w³anie lekcji prowadzonych profesjonalnie przez pani¹
Krystynê Milewsk¹. Byli to zarówno uczniowie kl. I-III , jak i IV- VI.
Czêstym gociem w naszej szkole
jest p. Janusz Szymañski - poeta,
prozaik, twórca opowieci i legend
pomorskich. Pan Janusz niezwykle
barwnie, emocjonalnie i z wielkim zaanga¿owaniem opowiada legendy,
ciekawostki, opowieci o ziemi zachodniopomorskiej. Ponadto cyklicznie odbywaj¹ siê konkursy wiedzy o £obzie i okolicach dla klas
szóstych. Uczniowie kl. IV- VI wykonuj¹ indywidualnie, parami lub w
grupach albumy, foldery, reklamy,
przewodniki makiety, kartki z pamiêtnika, które nastêpnie prezentowane
s¹ na wystawie szkolnej. Uczniowie
szczególnie zainteresowani rozwijaniem swojej wiedzy i umiejêtnoci o
regionie spotykaj¹ siê na kó³ku historycznym. Maj¹ tam mo¿liwoæ
korzystania z literatury o Pomorzu.
Przygotowywani s¹ do konkursu
wojewódzkiego pt. Moja ma³a ojczyzna. Moja miejscowoæ, mój region. Konkurs odbywa siê pod
patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty od piêciu lat.
Nasi uczniowie godnie reprezentowali szko³ê w województwie; Kacper Rutkowski, obecnie uczeñ LO w
£obzie - laureat (op. Jolanta Babyszko), Maciej Buryj, obecnie
uczeñ gimnazjum - laureat (op. Zofia
Malinowska), Adrianna Siemaszko - finalistka (op. Jolanta Babyszko), Ma³gorzata Lipert - finalistka
(op. Jolanta Babyszko), Ma³gorzata
Horbacz - laureatka (op. Zofia Malinowska). Ka¿dy z wymienionych
uczniów pokona³ oko³o osiemdziesiêciu uczestników z ca³ego województwa. Od zesz³ego roku szkolnego w konkursie z edukacji regional-

nej brali udzia³ uczniowie klas I-III.
Wykazywali siê wiedz¹ o legendach
zachodniopomorskich. Nie zabrak³o
w tej kategorii wiekowej naszych
uczniów, którzy pomylnie przeszli
przez etap szkolny i zakwalifikowali
siê do konkursu wojewódzkiego.
Byli to uczniowie klasy III a: Kacper
S³adkiewicz zaj¹³ 14 miejsce, Magdalena Malinowska 24 miejsce, Patrycja Grzegorczyk 57 miejsce
wród 92 uczestników konkursu.
Uczniów przygotowywa³a Barbara
Druch. Wszystkim uczniom nale¿¹
siê s³owa uznania, opiekunom tak¿e.
Podsumowuj¹c nasz¹ pracê w
tym kierunku chcê powiedzieæ, ¿e

widaæ jej efekty zarówno w szkole, jak
i poza ni¹. Jest to najwiêksza nagroda
dla uczniów nauczycieli i szko³y,
motywacja do dalszej pracy w pog³êbianiu dorobku kulturowego dziedzictwa zachodniopomorskiego.
Zakoñczy³ siê bardzo pracowity
rok szkolny. Wszystkim uczniom
gratulujê wspania³ych wyników w
nauce, promocji do nastêpnej klasy. Uczniom, nauczycielom, dyrekcji, pracownikom szko³y ¿yczê wymarzonego wypoczynku, wielu
wra¿eñ i do zobaczenia w nowym
roku szkolnym.
Zofia Malinowska
nauczyciel SP nr 2 w £obzie.

Znaleziono rower
- mo¿na odebraæ

W Komendzie Powiatowej Policji w £obzie zabezpieczono znaleziony
w dniu 15.06.2005 r. ok. godz. 8.00 na drodze betonowej Unimie  Dalno
rower typu damka marki PEGASUS. Rower do odbioru w budynku KPP
£obez, pokój nr 19, tel. 5777325.
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Przejecha³
i pojecha³
(BORKOWO WIELKIE SIEDLICE) Zdarzenie mia³o
miejsce 10 lipca oko³o
godz. 2. 35.
Mieczys³aw G. zamieszka³y
w Borkowie wyjecha³ po
kogo, kto bawi³ siê nad
jeziorem ko³o Strzmiela.
Wczeniej, do grilluj¹cych
nad tym jeziorem osób
do³¹czy³ Sylwester M.,
równie¿ z Borkowa.
Wed³ug zeznañ tych osób nie
zachowywa³ siê on w sposób nale¿yty i zosta³ wyproszony z imprezy. wiadkowie twierdz¹, ¿e
zanim opuci³ towarzystwo spo¿ywa³ alkohol. Poszed³ piechot¹
do domu. Jad¹cy Fiatem Mieczys³aw G., drog¹ Borkowo Wielkie
 Siedlice i id¹cy wczeniej t¹ drog¹ Sylwester M. zetknêli siê w
pewnym momencie ze sob¹. Niestety, jeden jecha³ Fiatem, drugi
le¿a³ na drodze i to spotkanie okaza³o siê tragiczne w skutkach dla
le¿¹cego. Kierowca Fiata nie zatrzyma³ siê. By³a noc i t³umaczy³
póniej, ¿e nie widzia³ le¿¹cego,
gdy¿ z naprzeciwka jecha³ inny
owietlony samochód. Jednak
kierowca tego pojazdu zauwa¿y³
zdarzenie i zatrzyma³ siê. Tak¿e
jad¹cy pojazd za nim. Po naradzie
jeden z nich pozosta³ przy le¿¹cym powiadamiaj¹c policjê, drugi
uda³ siê za Fiatem. Dogoni³ go nad
jeziorem i zawróci³. Póniej przejê³a go policja, która zarzuci³a kierowcy Fiata, ¿e nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci, a tak¿e odjecha³ z miejsca wypadku nie udzielaj¹c pomocy poszkodowanemu i
zastosowa³a areszt tymczasowy.
Wykluczy³a jednak, by by³ on pod
wp³ywem alkoholu.
Le¿¹cy na drodze Sylwester
M. na skutek doznanych obra¿eñ
g³owy i urazu wielonarz¹dowego
zmar³ w drodze do szpitala w
Resku. Dochodzenie wyjani, jak
by³o naprawdê.
KAR

Z ¯YCIA POWIATU
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Zarybili Regê pstr¹giem
Ko³o Wêdkarskie Pstr¹g
w £obzie zorganizowa³o
akcjê zarybieniow¹ rzeki
Regi oraz dop³ywów
narybkiem pstr¹ga
potokowego. By³ to narybek
letni oko³o 2 -gramowy.
W trakcie prowadzonej akcji zebrano ok. 11.000 z³otych, za które to
pieni¹dze zakupiono 40.000 sztuk
narybku. Okrêg PZW w Szczecinie
do³¹czy³ siê do naszej akcji wpuszczaj¹c 2 tygodnie wczeniej 20.000
sztuk narybku. Dziêki zaanga¿owaniu samorz¹dów, a tak¿e osób prywatnych i firm dzia³aj¹cych nie tylko
na naszym terenie, moglimy wpuciæ do naszej piêknej rzeki a¿ tyle
narybku. W przysz³oci chcielibymy zarybiæ Regê narybkiem lipienia, jednak¿e s¹ to plany na przysz³oæ i mylê, ¿e przy pomocy tak
hojnych sponsorów bêdzie to mo¿liwe. Sk³adamy podziêkowania
przede wszystkim:
- Okrêg PZW w Szczecinie,
- Stowarzyszenie Eksporterów i Importerów Sprzêtu Wêdkarskiego w Poznaniu
- Andrzej Podeszwa Firma Jaxon Poznañ
- Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi w Gryficach
- Starostwo Powiatowe w £obzie
- Urz¹d Miejski w £obzie
- Urz¹d Miejski w widwinie
- Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego Nowamyl w £obzie
- Przedsiêbiorstwo Rivaal w £obzie
- P.H. Meduza w Szczecinie Sylwia & Mariusz Rychlik
- PPHU OKNO-PLAST w £obzie Jolanta Bonkowska - Misiak
- Pan Damian Kwasecki ¿arn. Gryfice
- Firma Drut-Pol w Golubiu Dobrzyniu
- Pan Jacek migasiewicz ¿arn. £obez
- Pan Piotr Budzyñski ¿arn. Drawsko Pom.
- Ma³ym Elektrowniom Wodnym, które pomimo tego, i¿ na³o¿ono
obowi¹zek robienia przep³awek wspar³y akcjê finansowo tj.
- MEW nale¿¹ca do Artura Barañskiego i A. Kamiñskiego
- MEW nale¿¹ca do Zbigniewa Mosi¹dza
- MEW nale¿¹ca do Kazimierza Tymoszczuka
- MEW nale¿¹ca do Krzysztofa Kawy
- MEW nale¿¹ca do Henryka Junika ¿arn. Resko
- Ko³u Wêdkarskiemu Sumik w Radowie Ma³ym
- Ko³u Wêdkarskiemu Pstr¹g w £obzie
- Ko³u Wêdkarskiemu Wêgorz w Wêgorzynie.
Miejmy nadziejê , i¿ w przysz³oci bêdzie mo¿na liczyæ na wsparcie tych
firm i osób prywatnych i dojdzie do skutku odbudowa populacji lipienia w
naszej rzece. Nadmieniam, i¿ by³a ona wymieniana w przesz³oci jako jedno
najlepszych ³owisk lipieniowych w Polsce i miejmy nadziejê , ¿e tak bêdzie
nadal. Szkoda tylko, i¿ w tak szczytnym celu pomimo prób nie wziê³y udzia³u
inne firmy i elektrownie wodne. Miejmy nadziejê, i¿ w przysz³oci bêdziemy
mogli liczyæ na wsparcie równie¿ i tyæ firm, MEW i wspólnie odbudujemy
nasz¹ rzekê do stanu wietnoci.
Jeszcze raz serdeczne podziêkowania dla kolegi Andrzeja Laszuka, który
potrafi³ dziêki hojnoci sponsorów zebraæ a¿ tyle rodków finansowych.
Dziêki takim osobom mo¿na odbudowaæ wiele rzek w Polsce i jest to osoba
godna naladowania.
Zarz¹d Ko³a

POLICJA 997
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ci 350 z³otych na szkodê Tadeusza
S. (zam. £., pow. ³obeski).

ZA BLISKO JECHA£

(£OBEZ - RESKO) W dniu 4 lipca oko³o godz. 14. 00 na drodze £obez - Resko na wysokoci skrzy¿owania do Trzeszczyny, Józef M. zam.
Niechorze, kieruj¹cy samochodem
osobowym Citroen, nie zachowa³
bezpiecznej odleg³oci od poprzedzaj¹cego samochodu osobowego
Renault kierowanym przez Miros³awa P. zam. widwin, w wyniku czego
najecha³ na ty³ samochodu Renault.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

WYBITE SZYBY

(RESKO) W dniu 3 lipca o godz.
23.25. w Resku przy ul. Woj. Polskiego, nieustalony sprawca dokona³
wybicia dwóch szyb ³¹cznej wartoci 1000 z³, w oknie sali gimnastycznej na szkodê Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w Resku.
(WÊGORZYNO) W dniu 4 lipca
oko³o godz. 23.50 w Wêgorzynie
przy ul. 3-go Marca nieustalony
sprawca w nieustalony sposób dokona³ wybicia szyby w dolnym zakratowanym
oknie
sklepu
Dro¿d¿yk na szkodê Gra¿yny M.
wartoci do 250 z³otych.

KRAD£ KABLE

(WIEWIECKOBRZENIAK)
W nocy z 3 na 4 lipca miêdzy miejscowociami Wiewiecko i Brzeniak,
nieustalony sprawca dokona³ wyciêcia i kradzie¿y linii telefonicznej
na d³ugoci 500 m, wartoci nie
mniejszej ni¿ 250 z³, na szkodê Telekomunikacji Polskiej S.A.

BÊDZIE GAZOWA£

(RESKO) W okresie z 4 na 5 lipca
w godz. 20:00  05:55 w Resku, przy
ul. W. Polskiego na terenie stacji
paliw PKN Orlen, nieustalony
sprawca po uprzednim ukrêceniu
k³ódki zabezpieczaj¹cej kontener
metalowy, dokona³ kradzie¿y przechowywanych w nim 20 sztuk butli
11 kg gazu propan butan. Straty w
kwocie 2 450 z³ na szkodê PKN Orlen.

PIRATKA NA JEDNOLADZIE

(DOBRA  KRZEMIENNA) W
dniu 5 lipca oko³o godz. 11:50 na
skrzy¿owaniu drogi nr 146 Dobra 
Krzemienna z drog¹ do B³¹dkowa,
Bo¿ena M. kieruj¹ca motorowerem
Romet wymusi³a pierwszeñstwo
przejazdu na Barbarze D. kieruj¹cej
samochodem Polonez. Uszkodzeniu
uleg³y pojazdy.

W£AM DO PIWNICY

(DOBRA) W okresie z 4 na 5 lipca
do godz. 5:30 w Dobrej przy ul. Kolonia Bienice, nieustalony sprawca po
uprzednim zerwaniu skobli z drzwi
wejciowych do pomieszczeñ piwnicznych, dokona³ ich penetracji,
gdzie z piwnic skrad³ spalinow¹ ko-
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NAPROMILOWANY
siarkê do trawy, zestaw do odbioru
telewizji satelitarnej, pilarkê spalinow¹ marki Stihl. Straty w ³¹cznej kwocie
oko³o 2000 z³ na szkodê Agnieszki J.,
Haliny B., Mieczys³awa P., Joanny ¯.

STRACI£ TABLICE

(£OBEZ) W nocy z 5 na 6 lipca w
godz. 23.00 - 0.10 w £obzie spod klubu Ten-Club przy ul. Browarnej nieustalony sprawca, po uprzednim
zdemontowaniu z uchwytów zatrzaskowych zabra³ w celu przyw³aszczenia dwie tablice rejestracyjne od
samochodu VW Carawella na szkodê Marka S.

SPRAWCY BRAK

zbiornika paliwowego samochodu
ciê¿arowego marki MAN, sk¹d nastêpnie dokona³ kradzie¿y 200 litrów
oleju napêdowego o wartoci 800
z³otych na szkodê firmy Us³ugi
Transportowe Andrzeja Z.

POSZED£ WYMIENIÆ
I NIE WRÓCI£

(RESKO) W dniu 7 lipca oko³o
godz. 10.30 w Resku przy ul. Woj.
Polskiego, Leszek B. dokona³ przyw³aszczenia banknotu 100 PLN w ten
sposób, ¿e poszed³ go rozmieniæ i do
chwili obecnej nie dokona³ jego
zwrotu, czym dzia³a³ na szkodê Ireneusza P.

NIE UDZIELI£ PIERSZEÑSTWA

(£OBEZ) 6 lipca w godz. 14.00 14. 5 na parkingu przy ul. Plac 3
Marca w £obzie nieustalony kieruj¹cy nieustalonym pojazdem uderzy³ w prawid³owo zaparkowany
samochód Ford Scorpio, w wyniku
czego uszkodzeniu uleg³y prawe
tylne drzwi wym. pojazdu na szkodê Beaty S.

(£OBEZ) 8 lipca o godz. 13.00. w
£obzie na skrzy¿owaniu ulic Kociuszki i Obr. Stalingradu, kieruj¹cy
samochodem marki Renault. Piotr J.
(zam. Dobrzany) nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu samochodowi
VW Passat, kierowanemu przez Miros³awa K. zam. Gorzów Wlkp.

BO ¯LE COFA£

UDERZY£ I CHCIA£ HARACZ

(£OBEZ) W dniu 6 lipca oko³o
godz. 16.20 w £obzie na parkingu
przy ul. Plac 3-go Marca Leszek A.,
w trakcie manewru cofania samochodem osobowym VW Golf uderzy³ w prawy bok zaparkowanego
samochodu Nissan Micra, nale¿¹cego do Achima S. zam. Hamburg,
Niemcy. Uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.

Z£ODZIEJ MECHANIK

(DOBRA) W okresie od 2 do 6
lipca w godz. 15.00 - 8.00 w Dobrej
przy ul. Pi³sudskiego nieustalony
sprawca po uprzednim wy³amaniu
k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejciowe wszed³ do wnêtrza piwnicy,
sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia
wiertarkê udarow¹, szlifierkê k¹tow¹
nieznanej marki. Ogólnej wartoci
850 z³otych na szkodê Janusza Sz.

OKRAD£Y

(RESKO) 6 lipca oko³o godz.
15.30. w Resku przy ul. W¹skiej, dwie
nieustalone kobiety wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej, dokona³y
kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 570 z³.
z mieszkania na szkodê Marii D.

STRACI£ OLEJ NAPÊDOWY

(WÊGORZYNO) W nocy z 6 na
7 lipca w godzinach 19.00- 07.00 w
Wêgorzynie przy ul. Szkolnej, nieustalony sprawca po uprzednim rozbiciu k³ódki dokona³ w³amania do

(BE£CZNA) 8 lipca oko³o godz.
16. 00 na plantacji truskawek w
Be³cznej Adam T. (zam. B., gm. £obez) otwart¹ d³oni¹ uderzy³ w twarz
Przemys³awa G. lat 10 (zam. P., gm.
£obez) nastêpnie zabra³ mu rower
marki Romet wartoci 300 z³otych,
twierdz¹c i¿, rower zostanie zwrócony po zap³aceniu 50 z³otych.

NIE UST¥PI£

(£OBEZ) W dniu 8 lipca oko³o
20.50 w £obzie na skrzy¿owaniu ul.
Ogrodowa z ul. Niepodleg³oci,
Donat K. (zam. £., gm. £obez) kieruj¹c samochodem Opel Astra, nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
prawid³owo jad¹cemu ul. Niepodleg³oci samochodem osobowym
Ford Eskort, kierowanym przez Sebastiana S. zam. £., pow. ³obeski. W
wyniku zderzenia uszkodzeniom
uleg³y oba pojazdy.

ZABRA£ PILOTA I INNE £UPY

(KLÊPNICA) W okresie od 6 do
8 lipca w godz. 10. 00 - 16. 00 nad
jeziorem w Klêpnicy nieustalony
sprawca po uprzednim wypchniêciu
okna na pierwszym piêtrze domku
letniskowego wszed³ do wnêtrza,
sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia
turystyczn¹ 5-kilow¹ butlê gazow¹ z
pod³¹czon¹ kuchenk¹, pilota od telewizora nieznanej marki, kurtkê koloru niebieskiego, materac dmuchany jednoosobowy. Ogólnej warto-

(RESKO) W dniu 8 lipca w Resku
na ul. Zachodniej oko³o godz. 18. 50
Leszek T. lat 44 (zam. R., gm. Resko)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (1,23 promila w
wydychanym powietrzu).

SIEDEM LAT NIESZCZÊCIA

(£OBEZ) W dniu 9 lipca oko³o
godz. 15:20 w £obzie na ul. Konopnickiej, Mariusz K. (zam. £., gm.
£obez) umylnie dokona³ rozbicia
zewnêtrznego lusterka w samochodzie VW Golf nale¿¹cego do Adriana M. (zam. £., pow. ³obeski).

BO PIES ZAWINI£

(£OBEZ) W dniu 10 lipca o godz.
21.50 w £obzie na ul. O. Stalingradu,
pod nadje¿d¿aj¹cy rower kierowany
przez S³awomira S. (zam. £., gm. £obez) wbieg³ nagle z pobocza pies, w
wyniku czego rowerzysta przewróci³
siê i dozna³ urazu kolana.

BO WYMUSI£

(£OBEZ) W dniu 10 lipca o godz.
22.00 w £obzie na skrzy¿owaniu ul.
O. Stalingradu i ul. Kociuszki kieruj¹cy samochodem osobowym marki
Toyota Starlet, £ukasz G.(zam. P.,
gm. £obez) nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noci jazdy i wymusi³ pierwszeñstwo na kieruj¹cej samochodem osobowym marki Skoda Octawia, Malwinie L. (zam. £., pow. ³obeski). Uszkodzeniu uleg³y przedmiotowe pojazdy.

STRACI£ PORO¯E

(WÊGORZYNO) W okresie od
9 lipca godz. 21. 30 do 10. lipca godz.
3. 00 w Sarnikierzu gm. Wêgorzyno
nieustalony sprawca po uprzednim
wyrwaniu skobla od drzwi, do którego przymocowana by³a k³ódka,
wszed³ do wnêtrza mieszkania, sk¹d
zabra³ w celu przyw³aszczenia dwie
lornetki, pilarkê spalinow¹ Husqvarna, spreparowane poro¿e jelenia. Ogólnej wartoci 4 000 z³otych na szkodê Jana O. (zam. S.,
pow. ³obeski).

TOYOT¥ W PEGUOTA

(WÊGORZYNO) W dniu 10 lipca o godz. 19.25 w Wêgorzynie na ul.
Drawskiej kieruj¹cy samochodem
terenowym marki Toyota Land Cruiser, Piotr S. (zam. Szczecin) w trakcie
wykonywania manewru wyprzedzania samochodu marki Peugot 307,
kierowanego przez Paulinê W. (zam.
Goleniów ) nie zastosowa³ nale¿ytej
ostro¿noci jazdy i w koñcowej fazie
wykonywania tego manewru uderzy³ w lewy bok wyprzedzanego
pojazdu.
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HUMOR TYGODNIA
Przychodzi ¿ona do domu. M¹¿ pyta:
- Gdzie tak d³ugo by³a, kochanie? Spóni³a siê
o ca³¹ godzinê.
- Przepraszam - mówi ¿ona - wy³¹czyli pr¹d i stanê³am na ruchomych schodach w markecie.
W szkole pyto siê rechtór dzieci:
- Po czym dzieci poznomy czy kura jest staro czy
m³odo?
- Po zêbach panie rechtór - pado Alojzik.
- Przeciez kura nie mo zebów!
- No to jest szczero prowda, ale my momy zêby
panie rechtór

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 18 lipca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 26 brzmia³o:
Zaproszenie na kolacjê ze niadaniem
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Janina Lewandowska (£obez), Teresa Syjczak (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Cecylia Dzwonnik (£obez), Zofia Klimek (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Janina Lewandowska z £obza . Gratulujemy.
CMYK

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

