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Zapad³ wyrok w sprawie by³ych pracownic SM „Jutrzenka”

Ukrad³y 150 tysiêcy,
maj¹ oddaæ 60
W numerze:
Odszed³ Side³, przyszed³
Jamro¿y - czyli zmiany
w Sparcie Wêgorzyno

Tragedia na p³ytach jumbo

Pasażerka w stanie
krytycznym
(£AGIEWNIKI – RESKO) W sobotê,
30 lipca oko³o godz. 22:50 na
drodze £agiewniki – Bezmoœcie,
dosz³o do dramatycznego w
skutkach zderzenia. Krzysztof K.,
kieruj¹c samochodem VW Passat
nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci, zjecha³ na prawe
pobocze i uderzy³ w drzewo.
Bardzo często się zdarza, że kierowca, który powoduje wypadek
wychodzi z niego w miarę cało, zaś
giną pasażerowie. Podobnie jest w
tym przypadku. To jakieś fatum, ale
i ostrzeżenie. Dwoje mieszkańców
Reska postanowiło wrócić z Łagiewnik drogą na skróty. Pojechali w kierunku na tzw. Bezmoście, drogą
CMYK

wyłożoną płytami jumbo. Być może
w ten sposób chcieli uniknąć kontaktu z ewentualną kontrolą policyjną. Jednak ta wyprawa okazała się
tragiczna w skutkach. Krzysztof K. w
pewnym momencie stracił kontrolę
nad autem i uderzył w drzewo. Najpierw zadzwonił po pomoc do jednego z członków rodziny. Ten powiadomił pogotowie i policję.
Po wstępnych oględzinach lekarze stwierdzili u kierowcy stłuczenie
klatki piersiowej i twarzy. Skierowali
go na obserwację do szpitala w
Drawsku Pomorskim. Los gorzej
obszedł się z jego towarzyszką podróży Karoliną P. Doznała ona wieloodłamowych złamań i ran miażdżonych obu nóg oraz obrażeń wewnętrznych. W stanie krytycznym

została przewieziona na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej do
szpitala w Gryficach. Walczy o życie.
Najgorsze w tym wszystkim jest
podejrzenie, że Krzysztof K. mógł
kierować samochodem będąc pod
wpływem alkoholu. Pobrano mu
krew do badania, które wykaże, jak
faktycznie było. W poniedziałek, już
po opatrzeniu ran i ocenie, że nic nie
zagraża jego życiu, został zatrzymany i był przesłuchiwany w sprawie
tego wypadku.
KAR

Można tutaj zdobyć dużo satysfakcji trenerskiej mówi nowy trener
Ryszard Jamroży.

Str. 12

OPINIE

Z drugiej strony

Str. 2

Kazimierz Rynkiewicz
Przeczytałem na łobeskiej internetowej stronie Platformy
Obywatelskiej jej deklarację polityczną wyłożoną ustami jej szefa
Wiesława Bernackiego i popadłem
w głęboką zadumę, które przeszło
w jeszcze głębsze zdziwienie, że
można dzisiaj wierzyć w takie
rzeczy, jakie szef PO wypisał. To
znaczy wierzyć, że my – jako
wyborcy - uwierzymy. Chyba, że
jest to wiara w przebiegłość swoją, a naszą – wyborców – niewiedzę.
Łobeska Platforma Obywatelska wystawiając kandydata w
wyborach do Sejmu pana Ryszarda Solę chce „zamanifestować
naszą obecność w życiu politycznym powiatu, województwa i
naszego kraju. Ogólne zniechęcenie do polityki, brak zaufania społeczności do polityków może doprowadzić do zupełnego zaniku
życia politycznego poza dużymi
ośrodkami miejskimi. Może to
doprowadzić do eliminacji wpływu na losy naszego kraju przez
mieszkańców z mniejszych
ośrodków miejskich i gmin. W
polityce szczególnie aktualne jest
twierdzenie „nieobecni nie mają
racji”. Nie możemy na to pozwolić. (...) Jesteśmy realistami i z
pewnością nie oczekujemy spektakularnych sukcesów od razu,
ale konsekwentnie będziemy próbowali współtworzyć życie polityczne naszego regionu.” – napisał między innymi szef PO.
Wygłasza on tezy na poziomie
wyborów do Sejmu I lub co najwyżej II kadencji, jakby w Polsce
przez minione 15 lat nic się nie
stało. A stało się, o czym szef PO
dobrze przecież wie.
Odpowiadając po kolei:
1. Nikt w Łobzie ze startujących polityków nie miał, nie ma i
nie będzie miał szans na zdobycie
mandatu posła przy takiej ordynacji wyborczej, jaka obowiązuje,
czyli ordynacji proporcjonalnej.
Polecam uważną lekturę komentarzy prof. Jerzego Przystawy,
które publikujemy wyłącznie po
to, by uświadomić sobie jej wadę
zasadniczą – że jest niekorzystna
dla mieszkańców takich właśnie
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Wybory 2005

Nieobecni mają rację,
czyli albo wybory albo zmowa
małych miejscowości, o których
pisze Wiesław Bernacki.
Jest 317 powiatów. Gdyby
każdy powiat był okręgiem (Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
– JOW), z którego wybiera się
posła, mielibyśmy szansę wybrać
swojego reprezentanta. Pozostałe
50 mandatów mogłyby obsadzić
duże miasta. To jest obywatelskie
(przymiotnik w nazwie Platformy) rozumienie wyborczej „proporcjonalności”. Jeden mandat
proporcjonalnie do liczby ludności – czyli na około 60 tys. mieszkańców. Obecne rozumienie proporcjonalności jest partyjniackie i
przez obecną większość partii,
dla własnego interesu, bronione
za wszelką cenę. Polega ono na
tym, że okręgiem wyborczym nie
jest powiat, lecz byłe województwo szczecińskie, w którym wybieramy 13 posłów. W najnowszej historii wyborów parlamentarnych zdarzył się chyba tylko
jeden przypadek, że wybrano posła z miasta powiatowego. Jest
nim Czesław Marzec z Gryfic,
który „załapał” się na mandat tylko dzięki temu, że wysokie zwycięstwo w poprzednich wyborach odniosła koalicja SLD-UP.
Zdobył on mandat jako szósty
kandydat. Ten wyjątek tylko potwierdza regułę, że mandaty zdobywają kandydaci z dużych
miast, którzy niekoniecznie, a ra-

czej na pewno nie reprezentują
wyborców małych miast i wsi.
Przy obecnym układzie politycznym, gdy nie zapowiada się tak
wielkie zwycięstwo jakiejkolwiek
partii, przy tak dużej ich liczbie,
każda z nich może zdobyć po 2-3,
góra 4 mandaty. W takim układzie
nie zdarzy się przypadek Marca.
2. „Ogólne zniechęcenie do
polityki, brak zaufania społeczności do polityków może doprowadzić do zupełnego zaniku życia
politycznego poza dużymi ośrodkami miejskimi. Może to doprowadzić do eliminacji wpływu na
losy naszego kraju przez mieszkańców z mniejszych ośrodków
miejskich i gmin.” – czytamy w
odezwie szefa PO. Przecież już od
dawna takie życie polityczne zanikło. I nie trzeba przyczyn szukać w wyborach, lecz w postawach polityków. Tak jak możliwa
była koalicja PO z SLD przy przeprawie mostowej w Warszawie,
tak możliwa jest ona na poziomie
na przykład powiatu łobeskiego,
co widać na jej sesjach. A już
kuriozalnie zapowiada się walka
wyborcza o mandaty pomiędzy
łobeskimi kandydatami PO – Samoobrony i SLD, którzy na poziomie powiatu stanowią na co
dzień doskonałą koalicję. Co i
spośród kogo mają więc wybierać wyborcy? Pozostają chwytliwe hasła nawiązujące do lokalne-

Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska w £obzie

zatrudni
przedstawiciela handlowego

Wymagane:
- Prawo jazdy kat. B
- Znajomość obsługi komputera
- Komunikatywność

Tel. (091) 39 73 730, 0504 042 532.

go patriotyzmu o reprezentancie
Łobza, które na pewno zastosują
wszyscy, więc równie dobrze
każdy łobezianin może w ciemno
zagłosować na Ryszarda Solę.
Którego? A czy w tym przypadku
ma to jakieś znaczenie? Może
przed urną rzucić kostką.
3. Paradoksem tych wyborów
może być to, że „nieobecni będą
mieli rację”. Czy wyborcom po
raz kolejny przyjdzie czekać na
partię, która pojawi się z hasłem,
że „oni już byli”? Czy może czekają nas wybory pełne zaskakujących zmian? Zobaczymy.
Platforma Obywatelska zbierała i uzbierała podpisy pod zmianą ordynacji wyborczej, na JOW,
ale zaniechała przeprowadzenia
tej zmiany. 15 lat minęło i wyborcy już nie są ci sami. Szef PO
wydaje się tego nie dostrzegać.
Powinien poszukać innych, bardziej przekonujących, przyczyn
procesów, o których pisze.
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Poprawa
na pla¿ach
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Koncertowali

Estończycy w Łobzie

(ŁOBEZ) Rzecznik prasowy
urzędu miejskiego w Łobzie pan
Piotr Blumensztajn poinformował,
że przy jeziorach Miejskim i Moszczenicy (Unimie) zostały wykonane
prace polepszające warunki wypoczynku nad tymi jeziorami. Wykoszono trawę przy drogach dojazdowych oraz nawieziono i uzupełniono
piasek na obu plażach. Zostaną jeszcze naprawione zadaszenia i miejsce
przebierania się po ich zdewastowaniu przez wandali.
(r)

W dniach 21 – 23 Lipca br. przebywał w Łobzie ludowy zespół taneczny z partnerskiej gminy Paikuse (Estonia). Przyjazd Estończyków do Polski miał charakter turystyczny. Czterdziestoosobowa
grupa odwiedziła także Kołobrzeg,
Szczecin, Gdańsk, Toruń i Warszawę. W Łobzie zespół taneczny zaprezentował swoje tańce ludowe
podczas wspólnego występu z łobeskim chórem “Uśmiech” pod dyrekcją Pani Teresy Zienkiewicz oraz
Kapelą „Łobuziacy”. Koncert odbył się na placu obok ŁDK. W imieniu gminy Łobez Estończyków
przywitał Z-ca Burmistrza Łobza –
Ryszard Sola. Pobyt Estończyków
w Polsce odbywał się w całości na
ich koszt.
Andrzej Zięba

Zapad³ wyrok

Ukrad³y 150 tysiêcy, maj¹ oddaæ 60
(£OBEZ) Przez kilka lat cztery pracownice Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka” przyw³aszcza³y sobie
pieni¹dze, które wp³acali lokatorzy. Okradaj¹c
spó³dzielniê, okrada³y te¿ wszystkich jej cz³onków. Teraz
bêd¹ musia³y pieni¹dze zwróciæ. W tej sprawie zapad³
wyrok i choæ jeszcze nie jest prawomocny, strony
zapowiadaj¹ odwo³ania.
Sprawa trwała dość długo, akt
oskarżenia Prokuratura Rejonowa
skierowała do Sądu Rejonowego już
we wrześniu 2002 roku. Trzeba było
jednak przesłuchać wielu świadków
oraz przygotować sporo dokumentów (zgromadzono ich trzy tysiące).
W tym roku odbyły się cztery rozprawy, po których - 27 lipca zapadł wyrok. Sąd uznał oskarżone za winne
zarzucanych im przestępstw i skazał:
Grażynę G. na 1rok i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na
pięć lat, Stanisławę J. na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5
lat, Elżbietę Z. na 1 rok i 6 miesięcy
pozbawienia wolności w zawieszeniu
na 3 lata oraz Eugenię F. na 1 rok i 6
miesięcy pozbawienia wolności w
zawieszeniu na 3 lata. Sąd orzekł także
obowiązek naprawienia wyrządzonej

szkody, przez zapłatę solidarnie kwoty 60 tysięcy złotych. Oskarżone
zwolniono od kosztów procesu.
Poproszony wczoraj o komentarz
do wyroku pełniący obowiązki prezesa SM „Jutrzenka” Jan Błaszków zapewniał, że spółdzielnia od tego wyroku się odwoła. – Będziemy domagali się zwrotu całej kwoty, to jest

ponad 150 tysięcy złotych. Oskarżone mają oddać solidarnie tylko 60 tysięcy, gdyż uznano, że taką kwotę są
one w stanie zwrócić. A co z pozostałymi pieniędzmi? To były pieniądze
wszystkich lokatorów i dlaczego
mają oni ponosić koszty czyichś
działań. Chcemy, aby wszystkie przywłaszczone pieniądze wróciły do
spółdzielni, bo lokatorzy nas z tego
rozliczą – powiedział.
Oskarżone w tej sprawie jeszcze
nie podjęły decyzji, czy będą się od
wyroku odwoływać.
- Mogę mówić za siebie. Zastanawiam się, decyzji jeszcze nie podjęłam.
Mam wątpliwości co do solidarnej
spłaty - jak to rozumieć w szczegółach.
- powiedziała nam Eugenia F.
Jeśli takie odwołania wpłyną, sędzia będzie musiał przygotować uzasadnienie wyroku, co potrwa zapewne
kilka tygodni. Później sprawa trafi do
Sądu Okręgowego w Szczecinie. SM.
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OFERTY
PRACY PUP
Aktualne na dzieñ 1.08.2005 r.
 - Szkoła Podstawowa w Węgorzynie zatrudni: nauczyciela matematyki. Tel. 3971-418.
 - Zespół Szkół Gimnazjalnych w
Resku zatrudni: nauczyciela j. angielskiego i niemieckiego. Tel. 3951-800
 - Szkoła Podstawowa w Runowie
Pom. zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego
Nauczyciela j. niemieckiego
Nauczyciela zintegrowanego (nauczania początkowego)
Pedagoga specjalnego
Tel. 397-14-40
 - Firma “Turbo – Trans” w Łobzie
zatrudni: Diagnostę Tel. 39730-39
 - Zakład Usług Leśnych „RekMa” w Policach zatrudni:
Pilarza-motorniczego, Pracownika
leśnego. Tel. 3178-136
 - „Bocianie Gniazdo” w Pogorzelicach zatrudni: Kucharza
Tel. 38-63-100.
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Jutrzenka” w Łobzie zatrudni:
Prezesa. Tel. 3975-608
 - P.P.H. “Rolpek”w Dobrej zatrudni: Kierowcę kat. B
Tel. 39-14-548
 - Regionalne Centrum Pomocy
Bliźniemu w Rynowie zatrudni w
ramach przygotowania zawodowego
lub stażu: Pracownika socjalnego
Tel. 397-66-30
 - Publiczne Gimnazjum w Świdwinie zatrudni: Psychologa
Tel. (094)365-30-21
 - Pizzeria “Roma” w Łobzie zatrudni: kucharza, kelnera
Tel. 505-77-00-44
 - P.P.U.H Alf w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego
Tel. 602-434-743
 - Zespół Szkół Gimnazjalnych w
Łobzie zatrudnią:
Nauczyciela j. niemieckiego
Nauczyciela matematyki
Tel. 39747-61
 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C,E,T. Tel. 397-44-65
 - Usługi Transportowe w Kąkolewicach zatrudnią: Kierowcę kat. C + E
Tel. 397-19-82
 - Bar i pokoje gościnne “Beata”
w Dźwirzynie zatrudnią: Kucharkę
Tel. (094) 358-55-14 lub 602-885-509
 - „Media Star” w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę. Tel. 609-691-616.
 - Łobeskie Centrum Turystyki w
Łobzie zatrudni: Recepcjonistkę
(wykształcenie wyższe pedagogiczne)
Kucharza. Tel. 397-44-22.
 - „Eks – Wood” w Kamiennym
Moście zatrudni: Stolarza
Tel. 501-716-276.

Z ¯YCIA POWIATU
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Najwiêksza inwestycja w powiecie

Rusza remont drogi
Resko - Wêgorzyno
(POWIAT) Po przejœciu d³ugich i czasoch³onnych procedur
zwi¹zanych z przyznaniem œrodków unijnych rusza przebudowa
drogi powiatowej na odcinku Resko – Wêgorzyno.

Podpisanie umowy między inwestorem, którym jest starostwo łobeskie a wykonawcą, nastąpiło 28 lipca
w starostwie. Warunki umowy zreferował dyrektor wydziału społecznego Wiesław Mały. Umowę ze strony
starostwa podpisał zarząd powiatu –
starosta Halina Szymańska, wice-

starosta Wiesław Bernacki i etatowy
członek zarządu Henryk Kmieć. Ze
strony wykonawcy prezes Grupy
Kapitałowej Poldróg sp. z o.o. w Wałczu Sławomir Kownacki oraz inżynier
kontraktu Zenon Ściesiński, dyrektor
Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych “Powiernik” w Koszalinie.

Wałecki “Poldróg” wygrał przetarg na przebudowę drogi składając
ofertę wspólnie z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych w Nowogardzie.
Inwestycja opiewa na sumę 7 milionów, 36 tysięcy złotych. Powiat pozyskał sumę ponad 5 milionów z programu unijnego ZPORR.
- Pozyskanie pieniędzy z zewnątrz to duży sukces osiągnięty
dzięki całemu zespołowi ludzi, którzy nad tym pracowali. Procedura
trwała bardzo długo. Ta droga ma
duże znaczenie tranzytowe i jej naprawa odciąży ruch na innych trasach. – powiedziała starosta Halina
Szymańska.
- Z robotami na drogę wejdziemy
około 10 sierpnia. – powiedział Sławomir Kownacki. Dodał, że miejscami będzie zrywana stara nawierzchnia drogi, ale podczas prac sama
droga nie będzie wyłączona z ruchu,
a jedynie remontowany pas ruchu.
Przebudowywany odcinek między
Reskiem a Węgorzynem liczy 10 km
długości. Prace mają zakończyć się
30 października 2006 roku. KAR

PUP INFORMUJE
Szkolenie „Podstawy
jêzyka niemieckiego”
Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenie dla osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia
„Podstawy języka niemieckiego”.

Dekarz

Osoby bezrobotne z Łobza, które chciałyby wziąć udział w szkoleniu dekarza proszone są o złożenie wniosku w pok. nr 5.

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 2.08.2005 r.

Można składać wnioski
o stypendia

Trzeba zbieraæ faktury i
rachunki!

(£OBEZ) Urz¹d miejski w £obzie poinformowa³, ¿e ju¿ od
10 sierpnia mo¿na sk³adaæ wnioski o stypendia.
Kto mo¿e sk³adaæ
Urząd miejski w Łobzie przyjmuje wnioski o przyznanie stypendiów
szkolnych:
- dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych publicznych
ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak, niż do ukończenia
24 roku życia
- wychowankom publicznych i
niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o
których mowa w art.16 ust.7 Ustawy
o Systemie Oświaty, a także dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnospraw-

nościami na realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstaw¹ otrzymania
stypendium jest:

- dochód do 316 złotych netto na
jedną osobę w rodzinie
- prawidłowo wypełniony wniosek z odpowiednimi załącznikami

Kiedy nale¿y z³o¿yæ
wniosek?
Najbliższy nabór wniosków odbywał się będzie od 10 sierpnia do 15
września b.r. W przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, wnioski składa się od 10 sierpnia do 15 października b.r. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 30
dni od ostatecznego terminu jego
złożenia.

Stypendia szkole mogą być realizowane poprzez całkowitą lub częściową refundację kosztów zakupu
odzieży i obuwia niezbędnych do
udziału w zajęciach wychowania fizycznego, należności za udział w
zajęciach edukacyjnych lub kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania, po
przedłożeniu przez ucznia lub rodzica faktur/rachunków potwierdzających zakup podręczników i przyborów szkolnych. Faktury/rachunki
powinny być wystawione na wnioskodawcę. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wypłaty
świadczenia pieniężnego. Decyzję
taką może podjąć burmistrz.

Pobieranie
i sk³adanie wniosków
Wnioski można pobierać i wypełnione składać w pokoju nr 17
urzędu miejskiego w Łobzie. Można
je także pobierać w biurze obsługi
interesantów lub w internecie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie
http://um.lobez.ibip.pl
(r)
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Policja 997

NAPROMILOWANI
(ŁOBEZ) W dniu 25 lipca około
godz. 15:45 w Łobzie na ul. Bocznej,
Andrzej P. (zam. Ł., gm. Łobez) kierował samochodem Opel Astra
znajdując się wstanie nietrzeźwości
(1,39 mg/l).
(SULISZEWICE) W dniu 26
lipca o godz. 19.45. w Suliszewicach, Daniel W. kierował rowerem
będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 0, 86 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(WĘGORZYNO) W dn. 26 lipca około godz. 16. 10 w Węgorzynie
na ul. Drawskiej Wiesław O. kierował rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości ( 0. 96 mg/l, 0, 80 mg/
l. w wydychanym powietrzu. Kierował rowerem pomimo obowiązującego zakazu wydanego przez Sąd
Rejonowy w Łobzie
(ANIELINO) W dniu 27 lipca
około godz. 19:15 w Anielinie, Juliusz Ł. (zam. Ż., gm. Radowo Małe)
kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,23 mg/l).
(MIŁOGOSZCZ - ŁOSOŚNICA)
W dniu 30 lipca o godz. 0.30 na drodze Miłogoszcz – Łosośnica, Franciszek L, kierował sam. osob. marki
Ford, znajdując się wstanie nietrzeźwym 1,33 mg/l.
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Po perypetiach
wróci³a do rady
(DOBRA) Teresa
Wojciechowska by³a ju¿
raz radn¹ w tej kadencji.
Jej mandat wygas³ po tym,
jak okaza³o siê, ¿e prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
z wykorzystaniem mienia
komunalnego. Teraz ponownie
wróci³a do rady.

Z ¯YCIA POWIATU
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Doczekali się
(ŁOBEZ) Sprawa fatalnej nawierzchni na ulicy Krzywoustego
była omawiana na sesjach od kilku
lat. Wreszcie jednak zapadła decyzja
o remoncie i od kilku dni na Krzywoustego trwają roboty drogowe.
8 lipca Urząd Miejski podpisał

umowę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą „Budowlana” z Gryfic, która
wygrała przetarg. Prace obejmą budowę nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji. Na ulicy
zostanie także położona brakująca
kanalizacja deszczowa. Robotnicy

ułożą 300 metrów jezdni (1740
mkw.) i 993 mkw. chodników i wjazdów na posesje.
Jak powiedział nam kierownik
robót, prace przebiegają szybko i
bez zakłóceń, a ich zakończenie zaplanowano na 27 sierpnia.
S.M.

Wybory uzupełniające odbyły
się 24 lipca. Startowało w nich trzech
kandydatów; Teresa Wojciechowska, która w międzyczasie nabyła
nieruchomość od gminy, Damian
Padziński i i Edward Łobaczewski.
Wyborcy po raz kolejny zaufali Teresie Wojciechowskiej oddając na
nią najwięcej głosów - 64. Damian
Padziński otrzymał ich 51, zaś
Edward Łobaczewski – 27.
KAR

Wkrótce poznamy
prezesa „Jutrzenki”
(ŁOBEZ) Brak wyboru prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w poprzednim konkursie
nie zraził chętnych do ubiegania się
o to stanowisko. Jak nam powiedziano w spółdzielni, do tej pory wpłynęły cztery oferty kandydatów. Ich
otwarcie ma nastąpić 8 sierpnia.
Później Rada Nadzorcza wybierze
spośród nich tego najlepszego kandydata. Jak nas zapewniano, jeszcze
w sierpniu spółdzielcy poznają nowego prezesa „Jutrzenki”.
KAR

Plac zabaw jak poligon
(£OBEZ) Jeszcze kilka dni temu pójœcie z dzieæmi do parku przy
ulicy Koœciuszki na plac zabaw wi¹za³o siê z du¿ym ryzykiem.
Walaj¹ce siê pot³uczone butelki, piasek w piaskownicy ze
zwierzêcymi odchodami, po³amane szczeble w drabinkach i
niesprawne huœtawki. Tak przez wiele tygodni wygl¹da³o miejsce
zabaw naszych „milusiñkich”. Nic wiêc dziwnego, ¿e na placu
zabaw by³o coraz mniej dzieci.
W tej sprawie przyszła do naszej
redakcji zaniepokojona mama dwójki pociech.
- W zeszłym tygodniu poszłam z
dziećmi na plac zabaw, w pewnej
chwili młodszy wskoczył do piaskownicy i zaczął się w niej bawić.
Gdy podeszłam z przerażeniem zauważyłam, że kilka centymetrów od
jego nogi leży potłuczona butelka.
Także kładka, po której biegały była
w fatalnym stanie – sparciałe pasy,
brak desek i wystające gwoździe.
Oprócz tego teren całego placu zabaw był usłany „petami” i różnymi
śmieciami – opowiada.
W tej sprawie w zeszłym tygodniu udaliśmy się do Urzędu Miej-

skiego w Łobzie. Sekretarz gminy
Ireneusz Kabat, po obejrzeniu fotografii placu obiecał zająć się tą
sprawą. Wezwał też pracownika
odpowiedzialnego za stan tego
obiektu i poprosił go o wyjaśnienia. Kiedy wczoraj byliśmy na placu, od razu widać było zmiany –
plac jest już uprzątnięty, nie ma na
nim potłuczonego szkła ani niedopałków. Opróżniono kosze na
śmieci i zdemontowano zniszczone
urządzenia do zabaw.
Jak poinformował nas sekretarz
sprzęt ten po naprawie zostanie zainstalowany zpowrotem, będzie także dodatkowo zaimpregnowany. Na
swoje miejsce wróci drewniana kład-

ka i stół, który stał pod daszkiem.
Pracownik odpowiedzialny za porządek na placu zabaw zapewnił, iż
teren był sprzątany każdego dnia.
Niestety w nocy urządzane są na nim
pijackie libacje i burdy. Efekty tych
wybryków było widać prawie każdego ranka i mimo sprzątania terenu był
on ciągle niszczony i zaśmiecany.
Jednak o tym, że były tam urządzenia,
na których zabawa mogła się skończyć tragedią, nikt w urzędzie nie wiedział. – przyznał Ireneusz Kabat. –
Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Kiedy mnie o tym poinformowaliście natychmiast podjąłem stosowne kroki, aby to naprawić. - dodał.
Podobnie było z fontanną miejską, w której była bardzo brudna,
wręcz zielona woda i masa pływających śmieci. Po naszej interwencji
woda ma zostać wypuszczona, fontanna umyta i zdezynfekowana i
ponownie napełniona wodą.
Cieszy szybka reakcja sekretarza
Kabata, chociaż dobrze byłoby, aby
takie sprawy były zauważane i załatwiane przez urzędników na bieżąco, a nie dopiero po interwencjach
prasowych.
S.M.
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„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” Spółkę z o.o. w Nowogardzie:
robót murarskich,
układanie płyt gipsowo-kartonowych,
robót elewacyjnych,
wykonanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem
robót malarskich
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych na realizowanych przez “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w
zawodach:
murarz – tynkarz,
betoniarz – zbrojarz,
dekarz,
malarz.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie
w biurze “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 103, telefon 57 92 630
1. Eugeniusz Niziński
telefon 57 92 630
2. mgr inż. Bogumiła Bacza
telefon 57 92 637.

Z ¯YCIA POWIATU
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Pielgrzymuj¹

Z £obza do Czêstochowy
(£OBEZ) Grupa oko³o dwudziestu pielgrzymów wyruszy³a w miniony
pi¹tek sprzed koœcio³a w £obzie w kierunku Czêstochowy.

Pielgrzymka wyszła z Mrzeżyna i
przez Resko dotarła w czwartek do
Łobza. Po drodze dołączali do niej
kolejni ochotnicy. W piątek przed
południem, grupa powiększona o łobezian, wyruszyła w kierunku na
Węgorzyno. W planie miała w tym
dniu pokonanie drogi do Ińska, gdzie
zaplanowany był nocleg. Pielgrzymi
to w większości młodzież, dla której

Sygn.aktIIK128/05 Ds. 99/05

jest to dzisiaj i ciekawe spędzenie czasu i spotkanie z Bogiem, a może raczej
manifestacja jego istnienia. Młodzi
ludzie śmiali się i żartowali przed wyruszeniem na trasę. Żegnała ich spora
grupa rodziców, także ze Złocieńca, bo
aż tu dojechali, by wyruszyć na pielgrzymkę. Do Częstochowy dotrą 15
sierpnia, na święto Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. KAR

WYROK

Dnia 13 kwietnia 2005r.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: ASR Wojciech Dąbrowski
Protokolant: Katarzyna Wesoła
w obecności Prokuratora Małgorzaty Post Dzięcioł, po rozpoznaniu dnia 13 kwietnia
2005r. sprawy: Radosława Krysińskiego s. Jerzego i Bożeny z d. Kwiatkowska, zam. Łobez, oskarżonego o to, że:
w dniu 16 stycznia 2005r. o godzinie 23.30 w Łobzie na ul. Obrońców Stalingradu
kierował samochodem osobowym m-ki HONDA CIVIC o nr rej. ZŁO J576 będąc w stanie
nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
tj. o czyn z art.178a §1 kk
I. oskarżonego Radosława Krysińskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego
mu przestępstwa i na podstawie art. 178a § l kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy
pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 42 §1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich’ pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 178a §3 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości
poprzez opublikowanie w Tygodniku Łobeskim na koszt oskarżonego.
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Policjanci świętowali
(WÊGORZYNO) Doroczne obchody œwiêta policji tym razem
odby³y siê w Wêgorzynie. Byæ mo¿e z tego powodu
uczestniczy³o w nim wiêcej goœci, ni¿ policjantów.
Spotkanie
było bardzo
dobrze przygotowane i poprowadzone.
Tak jak w roku
ubiegłym,
przyjechał na
nie zastępca
komendanta
wojewódzkiego policji inspektor Zdzisław Fajkowski. Gościli komendanci powiatowi
z
Drawska Pom.
i Świdwina, którzy wywodzą się z
Łobza – mł. insp. (po niedawnym
awansie) Leszek Olizarczyk i Zenon Atras. Przyjechał również
komendant powiatowy z Gryfic
podinspektor Jacek Fabisiak.
Komendant KPP w Łobzie mł.
insp. Robert Rzeźnik przypomniał
pokrótce historię powstania Policji.
Następnie wraz z insp. Fajkowskim
wręczyli nominacje na wyższe stopnie łobeskim policjantom.
Nagrody pieniężne za ujęcie sprawców podłożenia bomby w budynku w
Łobzie otrzymali sierżanci Marek Błosiński i Mariusz Zajner. Za dobrą służbę
– sierż. Filip Łowkiet i sierż. sztab. Tomasz Smulski. Nagrodę pieniężną
MSWiA–sierż.sztab.KazimierzJaremko, a Komendanta Głównego Policji –
asp. sztab. Zdzisław Kamiński.
Podczas ogólnopolskiego święta policji, które kilkanaście dni temu było
obchodzone w Szczecinie, Srebrny Krzyż
Zasługi otrzymał komendant mł. insp.
Robert Rzeźnik, a Brązowy - asp. Mariusz
Brzeziński. Brązową
Odznakę Zasłużony
Policjant otrzymała zca komendanta kom.
Irena Lenkiewicz.
KAR

Nowe stopnie otrzymali:
asp. sztab. Piotr Bednarz
st. asp. Jacek Bryczkowski
st. asp. Mariusz Brzeziński
st. asp. Mariusz Niemiec
mł. asp. Kazimierz Jaremko
sierż. sztab. Grzegorz Zwierzchowski
st. sierż. Artur Jabłoński
st. sierż. Andrzej Laszuk
st. sierż. Wojciech Podlisiecki
st. sierż. Piotr Rzepkowski
st. sierż. Krzysztof Żegota
sierż. Marek Błosiński
sierż. Bartłomiej Deptuła
sierż. Piotr Jabłoński
sierż. Magdalena Rymszewicz Tarnowy
sierż. Mariusz Zajner
st. post. Marcin Brzeziński
st. post. Paweł Olszewski
st. post. Tomasz Piec

S¹d Rejonowy w £obzie Wydzia³ II Karny

zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych
w sprawie II K 365/05 przeciwko
Piotrowi Parchimowicz i Kamilowi Parchimowicz,
że dnia 31 sierpnia 2005 roku o godz. 10.45 odbędzie się
posiedzenie w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze.

Z ¯YCIA POWIATU
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Wêgorz dojecha³
na czas
(WÊGORZYNO) Tegorocznej imprezie
„Lato z Wêgorzem” mo¿na wytkn¹æ
wiele wad, ale ma jedn¹
niepodwa¿aln¹ zaletê – po prostu jest
i przychodz¹ na ni¹ ludzie.
Dlaczego jest to niepodważalna zaleta? By odpowiedzieć
sobie na to pytanie, wystarczy
spojrzeć na letni plan imprez w
gminach naszego powiatu. W
lipcu w całym powiecie nie odbywała się żadna inna impreza
tego typu. Jedynym wyjątkiem
był festyn w Łosośnicy w gminie Resko. Następna będzie w
Dobrej – Jarmark Doberski. I to
tyle, co władze gmin i starostwa
i ich wydziały promocji oraz
domy kultury mają do zaoferowania swoim mieszkańcom
oraz przyjezdnym turystom.
Pozostaje im jeździć do Goleniowa, Gryfic, Trzebiatowa lub
na Wybrzeże. W ten oto sposób
tamte miasta zdobywają popularność i pieniądze, my zaś...
błogi spokój.
Ale to nie jedyna zaleta
„Lata z Węgorzem”. Impreza
była udana, gdyż organizatorzy zaproponowali tak wiele
atrakcji, że każdy mógł znaleźć
coś dla siebie; i wędkarze, i
sportowcy, i dzieci i młodzież,
i słuchacze i tancerze i każdy,
kto chciał miło spędzić czas.
Najwięcej zabaw przygotowano dla dzieci. Przez kilka godzin w sobotę aktorzy Teatru
Pleciuga bawili dzieci w „Przedszkolu pod Chmurką”. I naprawdę była to dla nich wielka frajda i
przeżycie, co można było zobaczyć po łzach wynikających z
emocji, jakie przeżywały dzieci.
Drugą imprezą, której towarzyszyły równie wielkie
emocje był turniej sołectw. Co
prawda wcześniej wiele z nich
nie wykazało zainteresowania
imprezą, ale ci co byli, bawili
się znakomicie. Do rywalizacji
stanęły Ginawa, Runowo i
Rada Osiedlowa Węgorzyna.
Płeć brzydka skupiła się w
większości na rywalizacji
sportowej. Na stadionie biegano, podnoszono ciężarek, toczono oponę, pito z flaszki
przez smoczek, cięto kloce
drzewa i siłowano się w prze-

ciąganiu liny. Tę ostatnią konkurencję bezapelacyjnie wygrała Ginawa.
- Widać, że sołtys dobrze
karmił. – skomentował to
Krzysztof Bidny z drużyny
przeciwnej.
Nikt nie chciał komentować wyniku meczu, jaki odbył
się pomiędzy Spartą a drużyną
gości z Lubenow, które jest
partnerskim miastem Węgorzyna. Goście gorycz porażki
osładzali sobie później polski-

mi potrawami i piwem. Niemcy dostali przysłowiowego
łupnia, bo przegrali aż 14:1, i
tylko z litości nie strzelono im
więcej goli.
Kobiety w czasie, gdy
trwały zawody sportowe,
wystawiały potrawy, które
poszczególne sołectwa przygotowały na tę okazję.
Wszystkie stoiska prezentowały się okazale. W zespole
Ginawy smakowite potrawy i
oprawę przygotowywały całe
rodziny; Truchlewscy, Lenikowie, Stasiakowie, Nowakowie, Henschelowie, Tomalowie, Bytnarowie, Wrzeszczowie. Oprawiła to wszystko
pani Aldona Ćwikła.
Na stoisku Runowa brylowały kobiety: Alicja Ciesielska, Maria Misiur, Krystyna
Gawlik, Mariola Kasprzak,
Bogusia Bryk, Lucyna Kron i
Dorota Strychalska. Runowo
dodatkowo wzmocniło swoją
ofertę zespołem „Kresowia-

nek” w osobach Karoliny Strychalskiej, Zofii Małeckiej, Danieli Opatowskiej, Haliny
Krzemień, Leokadii Sokołowskiej i Katarzyny Antoszków.
Panie podpowiadały, że to trening przed dożynkami sołeckimi, które mają się odbyć w
Runowie 3 września.
Radę Osiedlową Węgorzyna reprezentowały między innymi rodziny Lewandowskich, Bidnych, Stasiaków.
Oprawę plastyczną zapewniła
Elżbieta Guzik.
Dobrą wiadomością dla
mieszkańców będzie informacja, że w czasie imprezy komendant Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, mł. insp.
Robert Rzeźnik przekazał tutejszemu Rewirowi Dzielnicowych nowy samochód. Przekazanie było co prawda symboliczne, ale wkrótce, po odpowiednim jego „uzbrojeniu”
pojawi się na drogach gminy.
Bardzo ciekawą wystawę
przygotowały członkinie węgorzyńskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Pokazały prace artystyczne swoich
członków oraz eksponaty historyczne. Ale o tym napiszę
w następnym wydaniu, bo jest
o czym.
Jeden z byłych radnych
zauważył raczej sarkastycznie, że „Lato z Węgorzem”
miało w swoim zamyśle być
imprezą
promocyjno-gospodarczą, a przypomina
bardziej odpust. No cóż, to
trochę jak z
tym
węgorzem. Uwędzony dojechał z
daleka
na
czas, gospodarka ugrzęzła
gdzieś po drodze.
Kazimierz
Rynkiewicz

Str. 9

Str. 10

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.

Sprzedam w Resku: Mieszkanie
własnościowe pow. 90 mkw. i
mieszkanie własnościowe pow. 35
mkw. Tel. 39 51 222.
Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Sprzedam dom 150 mkw. z gab.
lekarskim, działka 1500 mkw., 4
pokoje, kuchnia, 2 łazienki, spiżarnia, garaż na 2 samochody, duży
taras, zagosp. ogród, ogrzewnie
olejowe i konwencjonalne, gaz na
działce, cena 215 tys. do negocacji
tel. 508 060 212.

Sprzedam ciągnik Ursus C360
stan idealny, zarejestrowany.
Tel.397 09 82.
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon ZO 56, rok prod. 1976. Tel. 39 78
489.

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

Sprzedam ciągnik rolniczy C360.
Tel. 39 51 222.

Sprzedam garaż na ul. Sportowej tel. 384 46 72.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.
Torf tanio sprzedam tel. 0 504
846 474.

Sprzedam tanio mieszkanie w
Drawsku Pom. 67 mkw., 3 pok.,
parter, do remontu. Tel. (094) 36 33
220.
Zamienie mieszkanie spółdzielcze 58 mkw. własnościowe z garażem + dopłata do 20 tys. na dom w
Drawsku Pom. Tel. 604 607 619.
Sprzedam lub wymajmę mieszkanie w Drawsku Pom. 3 pokoje 57
mkw., IV piętro, generalny remont,
okna PCV, glazura, terakota, armatura nowa, suchy tynk, kuchnia z
antresolą. Tel. 0506 941 188, 0502
600 124.

Płoty. Zamienię mieszkanie w
Płotach M5 80 mkw., kuchnia, 4 pokoje, balkon, duży przedpokój,
osobno łazienka i WC, piwnica, w
bloku. Zamienię na mieszkanie
komunalne 2 lub 3 pokoje w Płotach. Tel. 880 185 026 po 18.30.

Dajesz ogłoszenie
do jednej gazety
a ukaże się w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
Adres redakcji: 73-150
Łobez, ul. Słowackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.

Praca dla aktywnych! Zarabiasz
od własnej sprzedaży + rabaty. Tel.
0692 794 241.
Ztrudnię osobę z samochodem
do roznoszenia ulotek na terenie
Łobza, Świdwina, Drawska i okolic.
Tel. 0503 592 823.

Pianino sprzedam. Tel. 0697
500 184.
Sprzedam książki do 3 klasy
gimnazjum nr 2. Tel. 605 760 959.
Zespół muzyczny 602 171 832.

Kosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

tygodnik łobeski 2.08.2005 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Poszukiwany dyrektor

Szko³a w Siedlicach nadal gminna
(SIEDLICE) Opisywana przez nas walka mieszkañców
Siedlic i okolicznych wsi o utrzymanie szko³y
podstawowej znalaz³a swój fina³ w decyzji kuratora, który
nie wyrazi³ zgody na jej zamkniêcie. Teraz gmina og³osi³a
konkurs na stanowisko dyrektora tej szko³y.

Czy Prokuratura Rejonowa
nada bieg sprawie?
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego po raz kolejny złożyło zażalenie,
za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej, do Prokuratury Okręgowej na
postanowienie o umorzeniu śledztwa
w sprawie spowodowania zniszczeń
w świecie roślinnym na terenie parku
leśnego urządzonego przy ul. Wojska
Polskiego w Łobzie. Park jest położony w mezoregionie Wysoczyzny Łobeskiej, w makroregionie Pobrzeże
Koszalińskie, w podprowincji Niżu
Środkowo – Europejskiego. Znajduje
się na powierzchni moreny porośniętej przez kwaśną buczynę niżową.
- ...kwaśna buczyna niżowa jest
siedliskiem chronionym prawem według Ustawy o ochronie przyrody,
rozporządzenie o siedliskach chronionych (także innych ustawach
mieszczących się w ogólnym haśle o
ochronie walorów krajobrazowych i
różnorodności biologicznej oraz
drzew, krzewów w miastach i wsiach).
Jakakolwiek degradacja spowodowana presją człowieka, np. nadmierny wyrąb drzewostanu (wycięto
2052 drzewa) ma podstawy prawne
do nałożenia odpowiednich kar na
sprawcę zniszczenia fitocenozy za
skutki jego działań.
Ustawy i rozporządzenia prawne
bezpośrednio i pośrednio odnoszące
się do ochrony prawnej kwaśnej buczyny jako naturalnego ekosystemu
leśnego, drzewostanu miejskiego
czy parku leśnego, siedliska lub krajobrazu oraz otoczenia zabytku to:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
rozdz. 4, art. 81).
- Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie określenia rodzajów siedlisk
Przyrodniczych podlegających
ochronie (Dz.U. 92 z dnia 3.09.2001 r.
poz. 1029);
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 roku DZ.U. 62/2001,
poz. 627;
- Ustawa o lasach z 1991 roku
(DZ.U. 56/2000. poz. 679 ze zm.);
- Ustawa o ochronie dóbr kultury z 1962 roku;
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
2003 roku (DZ.U 80/2003, poz.
717) – z „Planu ochrony kwaśnej
buczyny...” autorstwa dr Sylwi
Jurzyk, dokumentu znajdującego
się w gminie.
- Art. 181 par. 2 k.k. (kto wbrew
przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną niszczy lub
uszkadza rośliny (...) podlega
grzywnie, karze ograniczenia lub
pozbawienia wolności.
W wyniku naszych działań Prokuratura Okręgowa poinformowała,
że przekazała nasze zażalenie do Prokuratury Rejonowej w Łobzie w celu
nadania biegu sprawie!
Koło Polskiego
Klubu Ekologicznego

Na wieść o zamiarze likwidacji
szkoły w Siedlicach mieszkańcy tej i
okolicznych wsi gorąco zaprotestowali. Spotkania w celu jej ratowania
obywały się wielokrotnie, o czym
wielokrotnie pisaliśmy. Efektem
tych protestów
było wycofanie
się władz z likwidacji szkoły oraz
decyzja kuratora
oświaty, który nie
wyraził zgody na
jej likwidację.
Efektem spotkań było też powołanie
przez nauczycieli i mieszkańców stowarzyszenia „Wspólna Sprawa”, które w przypadku likwidacji szkoły
chciało ją przejąć i poprowadzić dalej.
- Stowarzyszenie miało przejąć
szkołę w przypadku jej likwidacji. Jeżeli to nie nastąpiło, to szkoła nadal jest
gminna i pracuje normalnie. – powiedziała nam pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Małgorzata Zasada. – Stowarzyszenie jest na etapie rejestracji i
jak zostanie zarejestrowane to na pewno będzie wspierać szkołę. – dodała.
Szkołę więc nadal prowadzić bę-
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dzie gmina. Radni przywrócili obwód szkolny dla Siedlic oraz włączyli
do szkoły klasę “zerówkę”, którą
wcześniej przenieśli do szkoły w
Radowie Małym. Niedawno gmina
ogłosiła również konkurs na dyrektora szkoły w Siedlicach.
- Ofert jeszcze nie ma, ale jest
zainteresowanie konkursem. Oferty
można składać do 23 sierpnia. Po

tym dniu nastąpi rozstrzygnięcie i
wybór dyrektora. – powiedziała nam
sekretarz gminy Jadwiga Ścibior.
KAR

SPORT
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Odszed³ Side³, przyszed³ Jamro¿y

Zmiany w Sparcie Węgorzyno
(WÊGORZYNO) Pomimo upalnego lata pi³karze naszych
powiatowych klubów nie odpoczywaj¹. Wszêdzie trwaj¹
treningi i mecze kontrolne. Zajrzeliœmy do Sparty
Wêgorzyno, która za tydzieñ przyjedzie na mecz ligowy
do £obza ze Œwiatowidem.
Spartanie w ostatnim tygodniu
trenowali bardzo intensywnie. Rozegrali kilka sparringów; w środę z
Drawą Drawsko Pom., w sobotę
mecz towarzyski z niemiecką drużyną z Lubenow, zaś w niedzielę mecz
w ramach Pucharu Polski z Orkanem
Dalewo. Najważniejszą zmianą w
klubie i drużynie jest odejście trenera Tomasza Sidła i objęcie tej funkcji
przez Ryszarda Jamrożego. Grający
na pozycji stopera i jednocześnie
trenujący drużynę Tomasz Sideł
opuścił klub w poszukiwaniu lepszego miejsca. Z tego co się dowiedzieliśmy, szukał miejsca w Światowidzie
i Drawie, ale ostatecznie wylądował
w Piaście Chociwel. Jeżeli zagra tam
na stoperze, to w nowym sezonie
wystąpi przeciwko swoim niedawnym kolegom z klubu.
Miejsce Sidła w linii obrony zajął
Edward Tondrik, a trenerem od 1 lipca
został Ryszard Jamroży, z którym klub
podpisał na razie umowę do końca
grudnia br. Nowy trener jest na co
dzień dyrektorem szkoły w Ińsku.
Posiada drugą klasę trenerską. W
swojej karierze prowadził drużyny
Remoru Recz, Piasta Chociwel, Zorzy
Dobrzany i Iny Ińsko. Przez ostatni
rok nie trenował nikogo. Dlaczego?

- Postanowiłem odpuścić rok
czasu ze względu na to, że zauważyłem wiele odgórnych złych sytuacji,
które się w piłce nożnej działy. Sparta jest dla mnie wyzwaniem, w pozytywnym słowa znaczeniu. Są tu ludzie ambitni i myślę, że można tutaj
zdobyć dużo satysfakcji trenerskiej.
Ma już za sobą dziesięciodniowy
obóz przygotowawczy z zawodnikami i pierwsze mecze sparingowe. Jakie ma plany?
- Przede wszystkim chcę scalić
drużynę, żeby grali jako zespół, a nie
indywidualnie. Mankamentem były
żółte kartki i to trzeba wyeliminować.
Chciałbym, żebyśmy grali piłkę radosną. Na pewno trzeba poprawić
kulturę na boisku. Zawodnicy okręgówki myślą często, że są piłkarzami
nie wiadomo jakiej klasy i już nawet
pieniądze wchodzą w grę, z czym się
absolutnie nie zgadzam. W Węgorzynie pod tym względem jest porządek. Nie ma ściągania nie wiadomo
jakich gwiazdorów i cieszę się, że to
są zawodnicy stąd. Wydaje mi się, że
już złapałem dobry kontakt z zawodnikami i wszystko idzie w dobrym kierunku.
W drużynie oprócz Sidła, na boisku nie pojawią się Piotr Bot i Nor-

Wspólne zdjêcie z Draw¹

bert Blacharski, którzy zakończyli czu ze Światowidem. I nad tym trzeba
karierę sportową oraz Andrzej Zwo- popracować. Ale jest to zespół warliński, który został wypożyczony do tościowy. – ocenił występ z Drawą
Radovii. W ramach przygotowań trener Jamroży.
W sobotnim pojedynku z nieSparta wygrała w Ińsku z Iną 3:1,
miecką drużyną z Lubeprzegrała u siebie ze Światowidem
now, z którą gmina WęgoŁobez 1:3, zremisowała z Mewą
rzyno ma kontakty partnerResko 1:1 i oldbojami Węgorzyskie, Spartanie wygrali aż
no 4:4. W minioną środę po do14:1 (9:0). Jednak już pobrym meczu w Węgorzynie Sparważnym sprawdzianem był
tanie ulegli Drawie Drawsko Pomecz w ramach Pucharu
morskie 2:4. Bramki strzelili
Polski, z Orkanem
Tondrik i Majchrzak.
Dalewo, który
W tym meczu
był liderem
Sparta wystąpiła
klasy A, ale
w składzie:
nie wszedł
Przemek Nodo okręryca (Piotr Legówki z
wiński)
–
powodów
Edward Tonfinansodrik, bracia Nadwych. Sparta
kierniczni: Zbiwygrał 2:0, progniew,
Artur,
wadząc do przeKrzysztof, Andrzej i
rwy 1:0 po bramce
Darek; Dominik Raj,
strzelonej przez DoSzymon Majchrzak,
minika Raja. Wynik
Sławomir Nowak, Łuustalił w drugiej połokasz Rzepka, Arkawie Dariusz Nadkierdiusz Krzemiński, Paniczny. Do składu w
weł Pokrywka, Paweł
tym meczu dołączyli
Gomulski i Grzegorz
Jaźwiński i Bernat.
Rzepka.
Sparta kontrolowała
- Gra była poprawna
przebieg gry i spokojnie
do momentu, gdy realiwygrała mecz awansując
zowali założenia takdo drugiej rundy PP. Tetyczne. Później po jedraz czeka ją pierwszy egnej bramce tracimy dru- Można tutaj zdozamin ligowy w pojedyngą. Jest rozluźnienie, ja- być dużo satysku ze Światowidem w Łobkiś dół psychiczny po fakcji trenerskiej zie, w sobotę o godz. 17.
straconej bramce, co wi- mówi nowy trener
Kazimierz Rynkiewicz
dać było również w me- Ryszard Jamroży.

SPORT
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Nowy trener juniorów
(£OBEZ) Dru¿yna juniorów Œwiatowida £obez ma nowego
trenera. Dotychczasowy, Mariusz W³odarz, przej¹³ i
poprowadzi w tym sezonie pierwsz¹ dru¿ynê Œwiatowida.
Juniorów obj¹³ Marcel KaŸmierowicz.
Marcel Kaźmierowicz grał jeszcze w poprzednim sezonie w pierwszym zespole Światowida. Z powodu kontuzji pleców pod koniec rozgrywek pokazywał się na boisku
coraz rzadziej.
Swoją karierę piłkarską zaczynał
w Światowidzie mając 12 lat. Cztery
lata później trafił do juniorów Chemika Police i grał w lidze międzywojewódzkiej. Z Chemikiem wywalczył
piąte miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych. Później
powrócił do Światowida, gdzie grał
do 23 roku życia. Po kilku latach przerwy zagrał w Sarmacie Dobra i ponownie w Światowidzie.

Nowy trener
trampkarzy starszych
(ŁOBEZ) Nowym trenerem
trampkarzy starszych „Światowida” został Grzegorz Urbański, popularnie zwany Gumą, grający w
pierwszej drużynie tego klubu. Zastąpił Mariusza Poniewierę. KAR

Ruszy³a wakacyjna liga

Liga dla dzieci
i doros³ych

(ŁOBEZ) 25 lipca br. na stadionie miejskim rozpoczęła się inauguracja „Wakacyjnej Ligi piłki Nożnej
7” o puchar Burmistrza Łobza.
Do udziału w zawodach organizatorzy (Urząd Miejski w Łobzie,
„Światowid” Łobez, Gminne Zrzeszenie LZS w Łobzie oraz Ognisko
TKKF „Błyskawica” Łobez) zaprosili najmłodszych zawodników z terenu miasta i gminy Łobez. Zawodnicy, uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum spotkania rozgrywać
będą w każdy poniedziałek od godz.
10.00, do końca sierpnia br.
Ponadto od godz. 17.30 w każdy
poniedziałek zaproszono do udziału
w rozgrywkach uczniów szkół ponad gimnazjalnych, studentów, drużyny wiejskie, zakłady pracy na łobeską ligę „7”. Drużyny rozgrywać
będą mecze „każdy z każdym” , a najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody indywidualne.
Wszystkich miłośników piłki
nożnej zapraszamy na stadion miejski
wPopielica
Łobzie w każdy poniedziałek. (r)

Juniorów przejął od połowy lipca. Drużyna ta nieźle radziła sobie w poprzednich
rozgrywkach, zajmując szóste miejsce w tabeli. Obecnie
kilku zawodników ma szanse zagrać w pierwszej jedenastce, a kilku ukończyło
wiek juniora.
Nowy trener
zarządził
codzienne zajęcia.
Rozegrano sparing z juniorami
Pomezanii Malbork, którzy
przebywają

obecnie na obozie przygotowawczym w Łobzie. Światowid przegrał
1:3, ale przy niepełnym składzie i z
dość mocną drużyną. Tak ją ocenia
trener Kaźmierowicz.
- Do zespołu dojdzie grupa młodych zawodników. Są wakacje, i trudno zebrać wszystkich razem. Jest grupa,
która trenuje solidnie i
widzę, że są to chłopcy,
na których można liczyć. To są spore talenty i podziwiam ich ambicje. Z tymi chłopcami będzie można powalczyć
w nowym
sezonie.
– powiedział
n a m
nowy
trener.
KAR

DALP - Po 5 kolejce
Termin I 3.07.2005r. Dobra (Stadion Miejski)
13:00 Jenikowo - Dragon Krzemienna
3:0
15:00 Pokemon Błądkowo - Dobra Team
0:3
17:00 FC Prezesi Dobra - Dobropole
4:3
Termin II 10.07.2005r. Jenikowo
13:00 Dobra Team - Dobropole
3:1
15:00 Dragon Krzemienna -FC Prezesi Dobra
4:2
17:00 Jenikowo
Pokemon Błądkowo 3:2
Termin III 17.07.2005r. Krzemienna
13:00 Pokemon Błądkowo - FC Prezesi
4:10
15:00 Dragon Krzemienna - Dobropole
6:2
17:00 Jenikowo - Dobra Team
3:4
Termin IV 24.07.2005r. Błądkowo
13:00 Jenikowo - Dobropole
1:10
15:00 Dobra Team - FC Prezesi Dobra
9:4
17:00 Dragon Krzemienna - Pokemon Błądkowo 4:2
Termin V 31.07.2005r. Krzemienna
13:00 Dragon Krzemienna - Dobra Team
1:5
15:00 Jenikowo - FC Prezesi Dobra
7:3
17:00 Pokemon Błądkowo - Dobropole
3:4
Termin VI 7.08.2005r. Błądkowo – PÓŁFINAŁY
13:00 Dobra Team - Pokemon Błądkowo
:
15:00 Jenikowo - Dobropole
:
17:00 Dragon Krzemienna - FC Prezesi
:
Termin VII 14.08.2005r. Krzemienna – FINAŁ
Najlepsi strzelcy bramek:
8 - Padziński Damian (Dobra Team)
5 - Szkup Krzysztof (FC Prezesi), Białoskórski Mateusz (Dobropole)
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Hutnik
gościł
w Łobzie
(ŁOBEZ) W dniach 15-21 lipca w
powiatowym Centrum Informacji Turystycznej przebywali zawodnicy piłki nożnej “Hutnika” Szczecin. Swój
obóz przygotowawczy do sezonu rozpoczęli od biegów i treningów wytrzymałościowych po terenach Łobza i
okolicznych trasach rowerowych.
Ponadto korzystali z boiska bocznego stadionu oraz mini gierek na hali
sportowej. Pobyt w Łobzie uznali za
wyjątkowo atrakcyjny (super tereny
do treningu dla sportowców) i bardzo
przydatny szkoleniowo dla trenerów.
Zachwyceni są halą sportowo-widowiskową, ale ze względu na okres
przygotowawczy zapowiadają swój
przyjazd i korzystanie z hali w czasie
obozu zimowego.
(PB)

Rusza liga

Potrzeba
zmian

W sobotę rozpoczną się pierwsze mecze ligowe naszych powiatowych drużyn. Sukcesywnie będziemy prezentować zmiany, jakie podczas przerwy letniej zaszły w klubach. Dzisiaj piszemy o takich zmianach w Sparcie Węgorzyno. Jednak
nowa kolejka to nie tylko zmiany w
klubach. To także zmiany wokół całej piłki nożnej w kraju, po aferach z
kupowaniem i sprzedawaniem meczów, z korupcją w sporcie, który
dzięki chorym ambicjom działaczy
przestaje coraz bardziej nim być.
Na otwarcie sezonu ja bym sobie
życzył tylko jednego, żeby ktoś
wreszcie podjął walkę z bluzganiem
na boiskach. Jeżeli sport ma spełniać
funkcje wychowawcze, a pod takim
warunkiem przeznaczane są na ten
cel społeczne pieniądze, to trzeba
zacząć uczyć kultury na boisku od
trampkarzy i juniorów, a wymagać
od seniorów. Proponuję, by trenerzy
zdejmowali z boiska piłkarzy, którzy
wyzywają, złorzeczą, bluzgają i ubliżają innym graczom, sędziom, a zdarza się, że i kibicom. Proponuję, by
sędziowie częściej sięgali po kartoniki i również karali takie zachowania. Nie wymyślam niczego nowego.
Wystarczy popatrzeć na wyższe ligi,
w tym zagraniczne. Tam takich zachowań nie ma. Gwiazdy piłkarskie
są dla młodych przykładami sportowych umiejętności. Niech będą również przykładami właściwego zachowania. Wydajmy walkę słownym
chuliganom. Wszyscy. Może wtedy
się uda.
Kazimierz Rynkiewicz
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INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ROLNICTWA
NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO
Dominującym kierunkiem w produkcji rolnej w Powiecie Łobeskim w
2005 roku, podobnie jak w latach
ubiegłych jest produkcja roślinna.
Szczególne miejsce zajmuje tu produkcja zbóż, szacunkowa powierzchnia zasiewów zbóż ogółem
wynosi 34425 ha co stanowi 79,9% w

stosunku do ogólnej powierzchni
zasiewów (43545 ha). Do najczęściej
uprawianych gatunków zbóż należą:
pszenica, jęczmień i żyto. W produkcji roślin przemysłowych dominuje
uprawa roślin oleistych - rzepak
(4630 ha); w produkcji roślin okopowych - ziemniaki (1360ha).

Poniżej tabela przedstawia rzeczywisty stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach indywidualnych i dzierżawionych bez Firmy “PRIMA” i “POLDANOR” na terenie Powiatu Łobeskiego:

Szczegółową strukturę zasiewów oraz planowane plony (q/ha) poszczególnych roślin przedstawia tabela l.
Stan pogłowia w naszym powiecie jest ogólnie niski. Rolnicy ze względu
na niską opłacalność systematycznie schodzą z produkcji’ mleka, żywca
wołowego i wieprzowego.
INFORMACJA Z PRZYGOTOWAÑ DO AKCJI SKUPOWO - ¯NIWNEJ

W porównaniu z rokiem ubiegłym struktura zasiewów jest podobna.
Spadek o 11,3% (ok.3880 ha) nastąpił w uprawie roślin zbożowych oraz 15,7%
(ok. 240 ha) w uprawie roślin innych (np. kukurydza). Produkcja okopowych
w porównaniu z rokiem ubiegłym jest taka sama, natomiast przemysłowych
wzrosła o 675 ha co stanowi 15%.
Hodowla zwierząt gospodarskich w Powiecie Łobeskim opiera się przede
wszystkim na trzodzie chlewnej oraz bydle.
INTERWENCYJNY ZAKUP ZBÓ¯ W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
Po przystąpieniu Polski do UE Agencja Rynku Rolnego, jako agencja
płatnicza, prowadzi na rynku zboża działania - w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej - związane z interwencyjnym ich zakupem i sprzedażą.
Przedmiotem zakupu może zostać objęta: pszenica, jęczmień i kukurydza.
Minimalne ilości oferowanych zbóż : 80 ton w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego; 1000 ton w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania.
Zakup będzie realizowany od l listopada do 31 maja, po cenie interwencyjnej 435 zł (wg kursu euro) dla wszystkich zbóż objętych mechanizmem.
Cena ta podlega podwyższeniu o miesięczny dodatek 0,46 euro (z miesiąca
na miesiąc) za tonę przez sprzedającego w ramach zakupów interwencyjnych.
Polska zobowiązana jest do zakupu każdej ilości oferowanych zbóż pod
warunkiem, że spełniają one minimalne wymogi jakościowe. Zakup zbóż
prowadzony będzie w oparciu o centra interwencyjne. Wybór magazynów
interwencyjnych nastąpi w późniejszym terminie w drodze przetargu.
DOP£ATY BEZPOŒREDNIE DO GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ INNE DZIA£ANIA
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Do biura powiatowego ARiMR w Łobzie w 2005 roku wpłynęło łącznie
842 wnioski o uzyskanie dopłaty bezpośredniej do gruntów rolnych.

W porównaniu do roku ubiegłego złożono więcej o 5,48% wniosków o
dopłaty bezpośrednie.

W dniu 31 maja 2005 odbyło się spotkanie z rolnikami i dzierżawcami
powiatu łobeskiego. Na ten dzień żadna z firm nie przedstawiła konkretnych
propozycji oferowanej ceny na płody rolne ze zbiorów w 2005 roku. Firma
Provimi Polska Holding Sp. z o.o. Oddział Łobez w skali roku dla własnych
potrzeb produkcji potrzebuje 50 tys. ton zboża. Na dzień dzisiejszy Provimi
Łobez ma prawie pełne magazyny zboża pochodzącego ze zbiorów z 2004
roku. Rynek skrobi w Polsce od 2001 roku jest regulowany i wspierany zgodnie z systemem regulacji skrobi i wsparcia rynków skrobi obowiązujących
w krajach UE. Kwoty produkcyjne skrobi ziemniaczanej dla każdego kraju
członkowskiego określa Komisja Europejska. Kontyngent dla Polski na produkcję skrobi ziemniaczanej w sezonie 2004/2005 wyniósł 144.985 ton, z
czego PPZ “NOWAMY S.A. w Łobzie otrzymało kwotę 13.164 ton, a więc jego
poziom jest niższy, niż produkcja skrobi w ostatnich latach. Na rok 2005/2006
kwota produkcyjna skrobi nie została przyznana, a polscy producenci liczą
na ustalenie wyższej kwoty produkcyjnej wynoszącej około 180 tyś. ton co
uzasadnione jest zdolnościami przerobowymi zakładów, zapotrzebowaniem
na skrobię i produkty przetworzone - ma to też znaczący wpływ na zatrudnienie w polskim rolnictwie i przemyśle przetwórczym. W ramach kwotowania
produkcji skrobi ziemniaczanej udziela się dopłaty z ARR dla producenta
skrobi i producentów ziemniaków. Na podstawie umowy kontraktacyjnej
określającej ilość ziemniaków oraz ekwiwalent skrobi udzielane są dopłaty do
ilości dostarczanych ziemniaków w zależności od wysokości zawartej w nich
skrobi. W roku 2005 PPZ “NOWAMYL” S.A. w Łobzie zawarło 548 umów
kontraktacyjnych z plantatorami na 57 tys. ton ziemniaków, ilość ta może ulec
zmianie po uzyskaniu kwoty produkcyjnej dla zakładu.
Wnioski o dopłaty bezpośrednie z tyt. ONW - 2004 rok
(Niekorzystne Warunki Gospodarowania)

Decyzje z sankcjami - dotyczą gospodarstw w których stwierdzono
niewielkie rozbieżności w deklarowanych powierzchniach.
Decyzje (sankcje 3 lata) - gospodarstwa będą poddane kontroli przez
okres 3 lat, różnica w powierzchni gruntów powyżej 50% .
Decyzje odmawiające - gospodarstwa poniżej l ha użytków rolnych.
W 2004 roku wpłynęło - 7 wniosków dotyczących programów rolnośrodowiskowych natomiast w 2005 roku - 44 wnioski.
Program Rolnośrodowiskowy polega na dobrowolnej realizacji przez
rolnika działań, które mają się przyczynić do promocji systemów produkcji
rolniczej, zgodnych z wymogami ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. W ramach tego działania wdrożone są następujące pakiety:
rolnictwo zrównoważone, utrzymanie łąk i pastwisk, ochrona gleb i wód
Renty strukturalne

W poprzednim roku do biura powiatowego ARiMR w Łobzie wpłynęło
16 wniosków o przyznanie rent strukturalnych z czego przyznano pięć.
Opracował Zbigniew Pałubiak - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie.
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SERIA W£AMAÑ
DO AUT
NIE SPODOBA£ MU SIÊ
ORZE£
(ŁOBEZ) W okresie od 24 do 25
lipca w godz. 22:00 – 10:00 w Łobzie
na ul. Przyrzecznej, nieustalony
sprawca usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu VW
Golf poprzez wyrwanie uszczelki i
wypchnięcie szyby w drzwiach samochodu. Zamierzonego celu nie
osiągnął z uwagi nie niepokonanie
zabezpieczenia. Ponadto sprawca
zerwał z samochodu naklejki z wizerunkiem orła oraz wyrwał antenę z
tylnej części dachu pojazdu. Starty
w kwocie 100,- zł na szkodę Krzysztofa S. (zam. J., woj. dolnośląskie).

BY£Y SOBIE PRZEWODY
(WĘGORZYNO – WIEWIECKO) W okresie od 24 do 25 lipca w
godz. 20:00 – 7:00 przy trasie Węgorzyno – Wiewiecko, nieustalony sprawca dokonał kradzieży kabla
telefonicznego na odcinku 250 m. Straty w kwocie 1500,- zł na szkodę TP S.A.
(RESKO) W okresie od 22 do 25
lipca w Resku przy Al. Wolności,
nieustalony sprawca po uprzednim
przecięciu kłódki wszedł do wnętrza
garażu skąd dokonał kradzieży 2 3
żyłowych przewodów elektrycznych po 25 mb i 50 mb przewodu
elektrycznego 3 żyłowego. Straty w
kwocie 180,- zł na szkodę Józefa M.
(zam. R., pow. łobeski).
(WĘGORZYNO - WIEWIECKO) W nocy z 25 na 26 lipca przy
drodze Węgorzyno - Wiewiecko nieustalony sprawca po uprzednim
wycięciu, zabrał w celu przywłaszczenia 150 metrów kabla telefonicznego o ogólnej wartości 1000 złotych na szkodę Telekomunikacji
Polskiej S.A w Olsztynie, rejon w
Łobzie.

BO PORTFEL SOBIE LE¯A£
(ŁOBEZ) W dn. 25 lipca około
godz. 14.10 w Łobzie przy ul. Rapackiego z nie zamkniętego mieszkania
nieustalony kobieta zabrała w celu
przywłaszczenia portfel z zawartością pieniędzy w kwocie 120 złotych.
Ogólnej wartości 140 złotych na
szkodę Zuzanny Z.

Policja prosi o kontakt
OSZUSTKA OKRADA£A
MIESZKANIA
(ŁOBEZ) W dn. 25 lipca około
godz. 18.00 w Łobzie przy ul. Kościuszki nieustalona kobieta w
wieku około 30 lat podając się za
pracownika spółdzielni mieszka-

niowej weszła do mieszkania, wykorzystując nieuwagę Zofii K.
dokonała kradzieży portfela z zawartością pieniędzy w kwocie 10
zł, kluczy od mieszkania. Następnie około godz. 18.30 ta sama
kobieta podając się za pracownika Opieki Społecznej weszła do
mieszkania Zofii C. zam. Łobez ul.
Kościuszki, prosząc o szklankę
wody i z reklamówki wiszącej w
kuchni zabrała portfel z zawartością pieniędzy w kwocie 10 złotych. Policja prosi świadków o
kontakt.

ZNISZCZONY ZDERZAK
(ŁOBEZ) W dn. 25 lipca w
godz. 11. 00-13. 30 w Łobzie na parkingu przy sklepie Netto nieustalony pojazd uderzył w tył prawidłowo zaparkowanego samochodu
osobowego Mercedes, w wyniku
czego uszkodzeniu uległ tylny zderzak, na szkodę Barbary S., gm.
Radowo. M.

BÊDZIE ROBI£ WIATRACZEK
(RESKO) W nocy z 25 na 26 lipca w godz. 19. 00- 6. 10 w Resku
przy ul. Gdańskiej na terenie firmy
Depol nieustalony sprawca, po
uprzednim zdemontowaniu od
urządzenia nadmuchującego powietrze, zabrał w celu przywłaszczenia silnik elektryczny o mocy
2.5 KW wartości 200 złotych, na
szkodę wymienionej firmy.

BO CHCIA£ PIOJE•DZIÆ
(DOBRA) W dniu 26 lipca o
godz. 17.20. w Dobrej przy ul. A.
Krajowej, Krzysztof M, dokonał kradzieży roweru górskiego, wartości
400 zł, na szkodę Małgorzaty O.

KOSIARZ
(RADOWO MAŁE) W okresie
od 25 do 27 lipca w godz. 18:00 -10:00
w Radowie Małym, nieustalony
sprawca z nie zamkniętego garażu
dokonał kradzieży kosy spalinowej
marki STIHL. Straty w kwocie 2.000
zł na szkodę Zbigniewa H. (zam. R.,
pow. łobeski).

ODJECHA£ Z KOSIARK¥
(RADOWO MAŁE) W okresie
od 9 do 27 lipca w miejscowości
Radowo Małe Kolonia, nieustalony
sprawca z nie zamkniętego pomieszczenia gospodarczego dokonał kradzieży dwóch rowerów, kosiarki spalinowej i zabytkowego radia STOLICA. Straty w kwocie 1.650 zł na szkodę Grażyny D. (zam. Szczecin).

DZIECI TO NALE¯Y PILNOWAÆ
(KOMOROWO) W dniu 27 lipca w godz. 19:00 - 20:00 w Komorowie, nieletni Adrian Ł. lat 16 (zam. K.,
gm. Resko) po uprzednim wyrwaniu
włazu dachowego wszedł do wnętrza mieszkania Grzegorza W. (zam.
K., gm. Resko) oraz przez nie zamknięte okno do mieszkania Kazimiery C. (zam. K., pow. łobeski).
Sprawca nie zabrał żadnych rzeczy z
uwagi na spłoszenie go przez sąsiadów obydwu mieszkań. Sprawca
zatrzymany przez funkcjonariuszy
KP Resko, po wykonaniu czynności
przekazany pod opiekę rodziców.
Materiały zostaną przekazane do SR
Wydz. Rodzinnego i Nieletnich w
Łobzie.

NIE ZAUWA¯Y£ MALUCHA
(ŁOBEZ) W dn. 30 lipca około
godz. 9. 30 w Łobzie na ul. Niepodległości Tadeusz D. kierując samochodem osobowym VW Polo nie
zachował bezpiecznej odległości, w
wyniku czego uderzył w tył samochodu osobowego Fiat 126p kierowanego przez Krzysztofa A., który
zatrzymał się przed przejściem dla
pieszych w celu ustąpienia przejścia
pieszemu. Uszkodzeniu uległy oba
pojazdy.

CIEKAWE, KTO ROBI SOBIE
DROGÊ
(DALNO) W okresie 28 lipca
godz. 10.00 do 30 lipca godz. 10. 00
w Dalnie z terenu byłego P. G. R. u.
nieustalony sprawca po uprzednim
zdemontowaniu zabrał w celu przywłaszczenia 70 sztuk drogowych
płyt betonowych (jumbo), o ogólnej
wartości 10.000 złotych, na szkodę
Agencji Nieruchomości Rolnej w
Łobzie.

BRAMKARZ
(MIESZEWO) W nocy z 28 na 29
lipca w godz. 20. 00- 7.00 w Mieszewie gm. Węgorzyno nieustalony
sprawca po uprzednim zdemontowaniu zabrał w celu przywłaszczenia
bramkę ogrodzeniową posesji, wartości 100 złotych na szkodę Pawła S.

DALEKO NIE ODJECHA£A
(TRZEBAWIE) W dniu 31 lipca około godz. 5:30 w Trzebawiu
na terenie ośrodka wypoczynkowego ZACISZE, Ilona T. dokonała kradzieży roweru marki CITO.
Straty w kwocie 120,- zł na szkodę
Emila K. Sprawczyni zatrzymana
przez policję.

(WOROWO) W dniu 27 lipca
w godz. 2.00 - 11.15 w Worowie na
terenie posesji nieustalony sprawca po uprzednim wyrwaniu klamki
wraz z zamkiem w przednich
drzwiach po stronie pasażera dokonał włamania do sam. osob. marki Opel Calibra, następnie z jego
wnętrza dokonał kradzieży radioodtwarzacza marki Sony, tubę basową i dwa głośniki o łącznej wartości 1.100 złotych na szkodę Andrzeja R. (zam. P., pow. łobeski).
(PRUSINOWO) W okresie od
26 do 27 lipca w godz. 12:00 - 15:00
w Prusinowie, nieustalony sprawca z nie zamkniętego samochodu
marki VW Golf dokonał kradzieży
radioodtwarzacza samochodowego marki BLAUPUNKT. Straty w
kwocie 500 zł na szkodę Janusza R.
(zam. P., pow. łobeski).
(ORLE) W okresie od 26 do 27
lipca w godz. 23:00 - 9:00 w Orlu,
nieustalony sprawca po uprzednim odgięciu ramki i otwarciu od
wewnątrz drzwi samochodu Opel
Astra, dokonał kradzieży radioodtwarzacza samochodowego marki
JVC, głośników marki MAGNAT,
dowodu osobistego, książeczki
wojskowej i dowodu rejestracyjnego. Straty w kwocie 800 zł na
szkodę Rafała D. (zam. O., pow.
łobeski).
(DARGOMYŚL) W okresie od
26 do 27 lipca w godz. 20:30 - 5:30
w Dargomyślu, nieustalony
sprawca po otwarciu zamka drzwi
samochodu VW Golf dopasowanym narzędziem, dokonał kradzieży radioodtwarzacza marki CLARION, półki z głośnikami marki
PIONEER. Straty w kwocie 650 zł na
szkodę Daniela P. (zam. M., pow.
łobeski).
(SIEDLICE) W okresie od 26
do 27 lipca w godz. 23:00 - 4:30 w
Siedlicach, nieustalony sprawca
poruszający się samochodem osobowym koloru czerwonego, po
uprzednim odgięciu ramki i otwarciu od wewnątrz drzwi samochodu
Opel Kadett dokonał kradzieży discmana marki PANASONIC i
wzmacniacza samochodowego
marki ASADI, samochodu Mazda,
gdzie dokonał kradzieży dwóch
głośników samochodowych oraz
dokonał zniszczenia drzwi w samochodzie Fiat Punto poprzez odgięcie ramki (brak śladów działania
sprawcy we wnętrzu pojazdu).
Straty w łącznej kwocie 5.400 zł na
szkodę odpowiednio - Tomasza M.
(zam. S., pow. łobeski), Mieczysława L. (zam. S., pow. łobeski), Ewy T.
(zam. S., pow. łobeski).
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HUMOR TYGODNIA
Romantyczny wieczór w parku
ON: Masz piękne oczy.
JA: Podobam ci się?
ON: Powiedziałem, że masz ładne oczy, nie wystarczy ci?

Pewnego razu chłopak zapytał dziewczynę:
- Wyjdziesz za mnie?
Ona odpowiedziała:
- Nie.
I odtąd chłopak żył długo i szczęśliwie...

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata
kiego”
„Tygodnik
godnikaa £obes
£obeskiego”
Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 12 sierpnia
na adres redakcji. Spośród prawidłowych odpowiedzi
wylosujemy miesięczną prenumeratę.
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 29 brzmiało:
„Kwiat lipowy”
Poprawne rozwiązanie nadesłali:
Maria Szylinowicz (Łobez), Cecylia Dzwonnik (Łobez), Teresa Syjczak (Łobez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Zofia Klimek (Łobez), Kazimierz Dziedziela (Rogowo).
Nagrodę wylosował pan Kazimierz Dziedziela z Rogowa. Gratulujemy.
CMYK

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

