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Rodzice i pracownicy
bêd¹ protestowaæ

Radni chc¹
zamkn¹æ
szko³ê
w Siedlicach
(RADOWO MA£E) Wiêkszoæ
radnych gminy Radowo Ma³e
chce zamkn¹æ szko³ê
podstawow¹ w Siedlicach. Tak
wynika z g³osów na komisjach
rady, które siê ju¿ odby³y.
Jednak na sesji mo¿e dojæ do
ostrego starcia pomiêdzy
zwolennikami a przeciwnikami
zamkniêcia szko³y.
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S³ów kilka o balonach

KazimierzRynkiewicz
Tytu³ komentarza w poprzednim
numerze  Przyjcia, odejcia, falowanie... okaza³ siê nad wyraz przewiduj¹cy. Redakcjê opuci³ Marcel
Kamierowicz, który ponoæ znalaz³
pracê w starostwie. W redakcji w tym
samym momencie pojawi³a siê Sylwia Maczan, która podjê³a siê wspó³tworzenia gazety. Ale to nie koniec
zmian, o których próbuje decydowaæ kto poza redakcj¹. Prawdopodobnie nie otrzymaj¹ Pañstwo, za
naszym porednictwem, nastêpne-

go numeru Goñca Powiatowego,
który sk³adalimy, drukowalimy i
rozprowadzalimy w Tygodniku, na
zlecenie starostwa. Chodz¹ pog³oski, ¿e ma trafiæ do nowo powstaj¹cej gazety. Umowê podpisano z nami
do koñca lutego br., podczas, gdy do
tej pory podpisywano na ca³y rok.
Prawdê mówi¹c miesz¹ mnie te
wszystkie ruchy wobec naszej redakcji, bo s¹ ¿a³onie mizerne, a komu wydaje siê, ¿e rz¹dzi. Ot, nadmuchane balony wzlatuj¹ tak wysoko,
¿e przestaj¹ dostrzegaæ ¿ycie na ziemi. Upadki z tak du¿ych wysokoci
s¹ bolesne. Ale to ju¿ nie moje zmartwienie. Dopóki mi starczy si³ i pieniêdzy, bêdê robi³ gazetê najlepiej
jak potrafiê. Nie omieszkam informo-

Studniówka 2005
Studniówka 2005-02-08 W
tegorocznej studniówce wziê³o
udzia³ 330 uczniów oraz goci.
Mia³em to szczêcie i znalaz³em
siê wród tych drugich. Pomimo,
¿e ju¿ sporo lat minê³o od mojej
osiemnastki, by³a to pierwsza
taka impreza w moim ¿yciu. Jako
osoba postronna, bardzo by³em
ciekaw jak bêdzie bawiæ siê ³obeska m³odzie¿, ale nie usz³a mojej
uwadze równie¿ strona organizacyjna. Udzia³ w zabawie kosztowa³ ka¿d¹ osobê 80 z³. Z³o¿yæ
musia³o siê oko³o trzystu. Nie
trudno obliczyæ, ¿e organizatorzy dysponowali kwot¹ oko³o
24.000 z³otych. Pierwsz¹ rzecz¹,
która mnie zastanowi³a, to miejsce organizacji. £DK w ma³ym
stopniu sprawdzi³ siê jako miejsce organizacji tak du¿ej imprezy. Kiedy ponad trzysta osób
znalaz³o siê w g³ównej sali, polonez zosta³ odtañczony dos³ownie tiptopami. Mylê, ¿e nie by³oby gorzej w budynku Liceum,
jeli nie lepiej. Ale to szczegó³.
Liczy siê przecie¿ to co potem.
Po bardzo dziwnym toacie,
wszyscy rozeszli siê do sto³ów.
Sto³y nakryte by³y wyj¹tkowo
skromnie. Nie bardzo by³o wiadomo za co siê z³apaæ, ale zacznê
od g³ównego dania. G³ówne danie sk³ada³o siê z ziemniaków,
kiszonej kapusty i kotleta. Kotleta dos³ownie, bo sympatyczne panie podaj¹ce do sto³u, ju¿ z
daleka oznajmia³y, ¿e ka¿demu
nale¿y siê tylko jeden. Wystraszony siêgn¹³em po najmniej-

waæ na bie¿¹co o dzia³aniach na
froncie walki z nasz¹ redakcj¹. Walki
g³upiej i bezpodstawnej. Ale, jak
znam niektóre ¿yciorysy, walka bêdzie siê zaostrza³a wraz ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami. Niektórzy w takich
sytuacjach dostaj¹ amoku, gdy sto³ki pod ich ty³kami zaczynaj¹ siê
chwiaæ. Zapewne na niewiele zda siê
przypomnienie, ¿e rz¹dy upadaj¹, a
gazety trwaj¹. W takiej czy innej formie, ale s¹. A wielu g³onych kiedy
polityków nie ma. I po wielu dzisiejszych s³uch za kilka lat zaginie. Tak¿e na lokalnym poziomie.
Mi pozostaje satysfakcja prowadzenia gazety naprawdê niezale¿nej,
na któr¹ to niezale¿noæ bardzo ciê¿ko pracujemy jako zespó³. Zawsze

List do redakcji

szego, ¿ebym nie zosta³ pos¹dzony
o defraudacjê. Ale za to kiszonej kapusty i ziemniaków nie zabrak³o!
Spo¿ycie owych specja³ów by³o
znacznie utrudnione z racji ma³ych
rozmiarów talerzyka jednorazowego. Po obiedzie sprytne panie z niebieskimi workami usunê³y odpady, a
moim oczom ukaza³ siê jeszcze mniejszy talerzyk porcelanowy, który jak
siê póniej okaza³o, musia³ wytrzymaæ bez wody i p³ynu do naczyñ a¿
do bia³ego rana. Po kilku godzinach
podano jeszcze kurczaka, który musia³ podzieliæ miejsce na talerzyku z
ciastami, owocami, kanapkami,... i to
by by³o na tyle. Kanapki mo¿na
uznaæ za znone. Owoce podobnie,
za wyj¹tkiem bananów. Czym one s¹
zdradza³ tylko kszta³t. Oderwanie
skórki od reszty owocu by³o szczytem szczêcia. Ca³kiem zielone bananki, prawdopodobnie kto zerwa³
d³ugo przed tym, nim zd¹¿y³y dojrzeæ. Napoje firmy Ola niestety nie
cieszy³y siê du¿ym powodzeniem.
Te, które w ogóle otworzono, pozby³y siê zawartoci szyjki i zosta³y
odstawione z powrotem. Maturzyci popijali tylko soki z Biedronki
(chyba). Najsmaczniejsze by³y ciasta, które uczniowie z pomoc¹ rodziców upiekli w domu. By³a to spora
taryfa ulgowa (zwa¿ywszy na
skromny bud¿et...). Dekoracje bardzo oryginalne i ³adne. Palarnie ok.
(razi³ tylko brak popielniczek. Jedna
dla wszystkich!) Kamerzysta mi³y,
ale nie zd¹¿y³ wszystkich nagraæ 
mo¿e po¿yczy od kogo brakuj¹cy
kawa³ek filmu. Produkty z hurtowni
dowiezione przez rodziców. Pano-

wie z NETTO GRATIS! Aha! Jeszcze sympatyczni panowie z syntezatorem! Czêsto gocimy takich na
starym stadionie, wiêc komentarz
zbêdny. Zreszt¹ nie bêdê pisa³ o
gustach. Trudno zrozumieæ, gdzie
podzia³o siê te 24.000 z³otych?
Prawdopodobnie zginê³a gdzie w
niebieskich workach wraz z resztkami kurczaka. Kolejny raz z dobrej
strony pokaza³a siê miejscowa (i
nie tylko) m³odzie¿. Przeliczne
dziewczyny wietnie bawi³y siê z
sympatycznymi ch³opakami. Galowe stroje dobrane ze smakiem. Pod
sto³ami g³ównych uczestników
nie zabrak³o wyskokowych p³ynów. Pod blatami kr¹¿y³y przeró¿ne trunki, o czym przekona³em siê
na w³asnej osobie. Jednak wszystko z umiarem. Nikt nie wymaga³ pomocy osób trzecich. Obserwuj¹c
opiekunów, okaza³o siê, ¿e starsi
mog¹ uczyæ siê od m³odszych.
Widzia³em osobê, która o w³asnych si³ach mog³a tylko spaæ i nie
mia³a ju¿ od co najmniej osiemnastu lat, osiemnastu lat. M³odziaki
pokazali jak trzeba siê bawiæ, panowie z NETTO byli tego wieczoru
bezrobotni. Zanim napiszê kilka
s³ów na zakoñczenie, dodam ¿e by³
tam równie¿ mój kumpel z Nowogardu. Rok wczeniej uczestniczy³
w takiej imprezie u siebie i przed
wyjciem z domu przekonywa³
mnie bym nic nie jad³, bo czeka
mnie syta noc  nad ranem zrobilimy sobie u mnie frytki. Có¿ dodaæ? Sympatyczne towarzystwo,
mi³a atmosfera, ubogie sto³y, pyszne, pyszne banany!
Goæ.

jest co za co. Czêsto w zamian za
obietnicê ¿ycia lekkiego, ³atwego i
bezpiecznego sprzedajemy duszê
lub abdykujemy z rozumu. Po czasie okazuje siê, ¿e ¿ycie ani nie jest
l¿ejsze, ani bezpieczniejsze, a dusza ju¿ sprzedana. Dopiero wtedy
jest rozpacz, albo schizofrenia,
albo szlochanie w samotnoci do
poduszki. Wiêc jak jest co za co,
to ja wybieram wolnoæ i jestem
gotów zap³aciæ za ni¹ ciê¿k¹ prac¹,
bo wiem, ¿e ka¿dy przejaw wolnoci powiêksza przestrzeñ dla ¿ycia
prawdziwego. Piszê te s³owa o godzinie 2.53. Za kilka godzin wstanie
s³oñce i wiat bêdzie wygl¹da³ zupe³nie inaczej. Tylko sprawy istotne pozostan¹ te same.

UWAGA
CZYTELNICY
Od nastêpnego numeru
Tygodnik £obeski bêdzie
ukazywaæ siê we wtorki.
Wszelkie materia³y i informacje
do gazety prosimy sk³adaæ
najpóniej do poniedzia³ku
do godziny 12.00.
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Pielgrzymuj¹
do róde³ka
(£OBEZ) Od d³u¿szego czasu
obserwowano w £obzie
pielgrzymki ludzi z
baniakami, wiaderkami i
innymi pojemnikami w
kierunku Bonina. Tê
zadziwiaj¹c¹ sprawê
próbowa³ wyjaniæ Czes³aw
Burdun, ³obeski
korespondent Kuriera.
Okaza³o siê, ¿e ludzie
pielgrzymuj¹ po wodê.
Spraw¹ zainteresowa³a siê Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-

giczna w £obzie. 27 grudnia 2004 r.
pobrano do badañ próbki wody ze róde³ka w Boninie. Wyniki s¹ zaskakuj¹ce. Woda nie doæ, ¿e jest krystalicznie
czysta, bez ¿adnych zanieczyszczeñ,
jest tak¿e bardzo smaczna. Mówi¹c
krótko  woda z boniñskiego róde³ka
jest lepsza od wody p³yn¹cej z naszych
kranów. Nic wiêc dziwnego, ¿e wyruszaj¹ po ni¹ liczne rzesze mieszkañców.
Pracownik stacji podkrela jednak, ¿e
wyniki badañ mog¹ ulegaæ zmianie, dlatego te¿ proponuje aby to dzikie ujêcie wody obj¹æ sta³ym monitoringiem.
Przebadano tak¿e róde³ko w Rynowie; wyniki badañ s¹ jednoznaczne
 wed³ug Sanepidu ta woda nie nadaje
siê do picia, ze wzglêdu na obecnoæ
gronych bakterii oraz innych zanieczyszczeñ.
SM

Tydzieñ Pomocy
Ofiarom Przestêpstw
(£OBEZ) Prokuratura Rejonowa w £obzie informuje, i¿ w ramach
Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestêpstw w dniach od 21 do 25 lutego 2005r. w godzinach od 07.3018.00 w siedzibie prokuratury w

£obzie przy ul. Sienkiewicza 4,
pokój nr 2 prokuratorzy bêd¹ pe³niæ dy¿ury i udzielaæ osobom pokrzywdzonym przestêpstwem informacji o przys³uguj¹cych im
uprawnieniach.

Rocznica pierwszych
wywózek na Syberiê
(£OBEZ) Tradycyjnie, 10 lutego przypada rocznica pierwszych
wywózek Polaków na Syberiê. W
tym dniu ³obescy Sybiracy spo-

tkaj¹ siê na cmentarzu o godz.
11.00, przy Krzy¿u Sybiraków i grobach bliskich, zapal¹ wiece, pomodl¹ siê i bêd¹ wspominaæ. KAR

Pokaz tañca
towarzyskiego Iskry
(£OBEZ) Szko³a Tañca
Towarzyskiego ISKRA zaprasza na pokaz tañca towarzyskiego do hali widowisko-

Nowo otwarty sklep

MOTORYZACYJNY
SEZAM

OLEJE, FILTRY, SMARY
AKCESORIA SAMOCHODOWE
KOSMETYKI SAMOCHODOWE
SZPACHLE, PAPIERY CIERNE
Tel. 39-70-958
pn.-pt. 8.00-17.00
sob.
8.00-14.00
£obez, ul. Niepodleg³oci 74
(na przeciwko Polmozbytu)
ZAPRASZAMY

Czynne:

wo-sportowej w niedzielê, 13
lutego, o godz. 17.00. KAR

KupiêdrzwidoPoloneza
leweprzednie
(od kierowcy), bez rdzy.
Tel. 507 082 917

Nowo otwarty

SKLEP
ELEKTRYCZNOPRZEMYS£OWY
w £obzie zaprasza
przy ul. Segala 14
Tel. (091) 39-700-03
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Bêdzie
bezpieczniej!

(£OBEZ) Mo¿emy przekazaæ
dobr¹ wiadomoæ dla
mieszkañców gminy
Wêgorzyno oraz powiatu
³obeskiego. Kilka dni temu
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Wêgorzynie wzmocni³a siê
o wóz ratowniczy, za PSP
w £obzie o nowoczesny
wóz ratowniczo-ganiczy.
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie, st. kapitan Andrzej Kuzon, w imieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie
nadbrygadiera Marka Kowalskiego przekaza³ 4 lutego
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Wêgorzynie lekki samochód ratownictwa technicznego, na

podwoziu samochodu Lublin.
Obecnie ta OSP dysponuje trzema samochodami; s¹ to dwa
auta ganicze i jedno techniczne.
Dziêki temu zwiêkszy³o siê bezpieczeñstwo osób poruszaj¹cych siê po drogach gminy Wêgorzyno.
Tego samego dnia mia³o miejsce uroczyste wprowadzenie do
podzia³u bojowego redniego
samochodu ratowniczo  ganiczego na podwoziu Renault. Samochód ten zosta³ zakupiony
dziêki staraniom zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie
nadbrygadiera Marka Kowalskiego oraz wsparciu Starostwa
Powiatowego w £obzie i Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie. Poprawi to jakoæ i skutecznoæ
prowadzonych dzia³añ ratowniczo-ganiczych na terenie powiatu.
Sylwia Maczan
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OFERTY
PRACY PUP
Firma Ekswood z Kamiennego
Mostu zatrudni: stolarzy meblowych
Tel. 562-21-08.
Firma Centropromor Sp.z o.o. w
Szczecine zatrudni: spawaczy, monterów konstrukcji stalowych, lusarzy,
szlifierzy. Tel. 431-06-51.
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni nauczyciela matematyki.
Tel. 397-14-18.
Zak³ad Masarniczy D.M.Chojnaccy
Sp.J. w widwinie zatrudni technologa ¿ywienia, tel. 094/ 365-33-06.
Firma JP w £osonicy zatrudni:
kierowcê kat. C+E. Tel. 608-356-697.
Przedsiêbiorstwo Bau -Trans w
Dobrej zatrudni: kierowcê samochodu ciê¿arowego, dwie kobiety do lekkiej obróbki drewna. Tel. 3914-502.
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni:
ksiêgow¹. Tel. 397-33-54.
Firma Pagok w Wêgorzynie
zatrudni elektryka-konserwatora.
Tel. 39-71-503.
Speed Concept w £obzie zatrudni:
szwaczki, pracownika bos³ugi biurowej Tel. 397-61-36
Norwegian Trade Ltd. w Ko³baskowie
zatrudni do pracy w Norwegii:
cieli budowlanych, izolerów, monterów ruroci¹gów okrêtowych, spawaczy z Tig-iem, magazynierów, mechaników samochodowych z diagnostyk¹ komputerow¹, lusarzy, monterów
rusztowañ. Tel. 311-93-23;
strona internetowa www.norwegian.pl, aplikacje wysy³aæ meilem biuro@norwegian.pl

UWAGA
PRACODAWCY!
Zapraszamy do udzia³u w nowej
formie aktywizacji przygotowanie zawodowe, które polega
na przyuczeniu do nowego zawodu bez nawi¹zywania stosunku pracy. Przygotowanie
zawodowe mog¹ odbywaæ osoby d³ugotrwale bezrobotne nie
zale¿nie od wieku.
Szczegó³owe informacje mo¿na
dowiadywaæ siê w PUP w £obzie pok. nr 5, lub pod numerem
telefonu 577-70-30. Projekt
wspó³finansowany ze rodków
programu Unii Europejskiej
Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczoci.
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Rodzice i pracownicy bêd¹ protestowaæ

Radni chc¹ zamkn¹æ
szko³ê w Siedlicach
(RADOWO MA£E) Wiêkszoæ
radnych gminy Radowo
Ma³e chce zamkn¹æ szko³ê
podstawow¹ w Siedlicach.
Tak wynika z g³osów na
komisjach rady, które siê
ju¿ odby³y. Jednak na sesji
mo¿e dojæ do ostrego
starcia pomiêdzy
zwolennikami
a przeciwnikami
zamkniêcia szko³y.
Jak siê nieoficjalnie dowiedzielimy siê, pod protestem przeciwko
zamkniêciu szko³y podpisy z³o¿y³o
oko³o 160 mieszkañców Siedlic.

Zapowiadaj¹, ¿e pojawi¹ siê na sesji
i bêd¹ patrzeæ radnym na rêce, jak
zag³osuj¹. Wed³ug szacunków przeprowadzonych w urzêdzie, gmina
musi do szko³y i ka¿dego ucznia
dop³acaæ du¿o wiêcej, ni¿ do tej w
Radowie Ma³ym. Faktem jest, ¿e do
szko³y w Siedlicach uczêszcza zaledwie 82 uczniów. Jednak ju¿ rok
temu szkole odebrano klasy zerow¹
i pierwsz¹, i te dzieci s¹ dowo¿one do
Radowa.  Ale jakie to wyrównywanie szans edukacyjnych  pyta raczej retorycznie osoba, z któr¹ rozmawia³em  gdy szecioletnie dziecko wstaje o szóstej rano, doje¿d¿a do
szko³y w Radowie o siódmej i godzinê czeka na rozpoczêcie zajêæ. Jak to
jest, ¿e jedna szko³a jest przeludniona, zajêcia prowadzi siê w piwnicach, a drug¹ zamyka siê. Mamy budowaæ kombinat edukacyjny, a

gdzie idea ma³ych szkó³ wiejskich? 
pyta.  Dzieci wrêcz przechwytuje
siê, to jest partyzantka.  okrela ten
stan walki o uczniów. - Czy tylko
ekonomia ma decydowaæ o tych
sprawach?  pyta.
Trudno powiedzieæ, jak zakoñczy siê ta owiatowa przepychanka.
Radni, by móc szko³ê zamkn¹æ, musz¹ decyzjê podj¹æ do koñca lutego.
Niektórzy z moich rozmówców uwa¿aj¹, ¿e dokona³ siê tu jaki potajemny handel, gdy¿ na komisjach pojawi³a siê starosta powiatu ³obeskiego
Halina Szymañska informuj¹c, ¿e
powiat jest chêtny do przejêcia budynku w Siedlicach, w którym
chcia³by ulokowaæ Dom Dziecka,
przeniesiony z Zajezierza. Co powiat
mia³by zrobiæ z pustym budynkiem
w Zajezierzu, dowiedzieæ siê nie zd¹¿ylimy. Zapewne go sprzeda. KAR

Napad³ na taksówkarza
(£OBEZ) £obeski taksówkarz
mia³ szczêcie. Próbowano
go obrabowaæ i pobiæ, ale
uda³o mu siê uciec. Sprawcê
napadu, mieszkañca £obza,
w pomys³owy sposób z³apa³a
policja.
Gdy wieczorem do taksówki podszed³ mê¿czyzna i zamówi³ kurs do
s¹siedniego powiatu, ³obeskiemu taksówkarzowi mog³o siê wydawaæ, ¿e
dzieñ 2 lutego zakoñczy jakim przyzwoitym zarobkiem. Do samochodu
wsiad³ 28-letni mieszkaniec £obza,

Bartosz Z., i kaza³ zawieæ siê do Drawska Pomorskiego. Jednak na Drawsku
siê nie skoñczy³o. Mê¿czyzna za¿yczy³ sobie kurs powrotny, ale do Dobieszewa. W Dobieszewie taksówkarz
straci³ cierpliwoæ i za¿¹da³ zap³aty.
Wtedy Bartosz Z. uderzy³ go piêci¹
w g³owê, ¿¹daj¹c od kierowcy pieniêdzy. Ten wyskoczy³ z auta i tu dosz³o
do wymiany ciosów, przy czym napastnik wyranie przewy¿sza³ budow¹ cia³a kierowcê. Ten widz¹c, ¿e to nie
przelewki, wskoczy³ do samochodu i
ju¿ odje¿d¿a³, gdy napastnik chwyci³
za ko³ek i trzasn¹³ nim w przedni¹ szybê wybijaj¹c j¹. Taksówkarzowi uda³o
siê jednak odjechaæ. B³yskawicznie

powiadomi³ policjê. Na miejscu zdarzenia zjawi³o siê czterech policjantów,
ale jak znaleæ w ciemnociach, by³a
ju¿ prawie pó³noc, napastnika. Zaaran¿owali wiêc przyjazd kolegów i
napastnik da³ siê na to z³apaæ. Gdy
wyszed³ z krzaków, myl¹c, ¿e to znajomi, zosta³ schwytany i przewieziony
do komendy. Byæ mo¿e by³ to dla niego tak wielki szok, ¿e zanim trafi³ do
aresztu, dosta³ napadu sza³u i policjanci musieli odwieæ go na oddzia³
psychiatryczny do szpitala w Gryficach. Po uspokojeniu trafi z powrotem
do £obza, gdzie o dalszych jego losach zdecyduje s¹d. Za rozbój grozi
mu kara od 2 do 12 lat wiêzienia. KAR

Dowozili towar do Goleniowa
(P£OTY-GOLENIÓW)
W dniach 1 i 2 lutego
policjanci z P³otów we
wspó³pracy z goleniowsk¹
policj¹ dokonali zatrzymania
21-letniego mieszkañca
P³otów i 22-letniego
mieszkañca Reska,
w zwi¹zku z podejrzeniem
handlu narkotykami.

U mieszkañca P³otów odnaleziono ziarna konopi indyjskiej, które mia³y pos³u¿yæ do
uprawy rolin bêd¹cych podstaw¹ do produkcji marihuany.
Zatrzymanym zarzucono, ¿e w
okresie od stycznia do wrzenia 2004 r. poredniczyli w
obrocie marihuan¹ w iloci kilkuset gram o wartoci rynkowej ponad 10.000 z³, która w
ostatecznoci trafia³a do r¹k

nieletnich mieszkañców Goleniowa. W tej sprawie przedstawiono równie¿ zarzut innemu mieszkañcowi P³otów oraz
planowane jest objecie nimi
innych osób. W obliczu przedstawionych
im
dowodów
wszyscy przyznali siê do zarzuconych im czynów i odpowiedz¹ za nie przed s¹dem.
Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.
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Miejsko  gminny przegl¹d MKR, OKR i Konkursu Wywiedzione ze s³owa

Po konkursie recytatorskim w £obzie
Jury w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Iwona
Korab-Kowalska, cz³onkowie
Jolanta Manowiec, Sabina
Bil i Jan Zarecki
przedstawi³o pokonkursowy
protokó³ z przegl¹du, który
publikujemy poni¿ej.
W przegl¹dzie udzia³ wziê³o
73 wykonawców indywidualnych.

Ma³y Konkurs Recytatorski

Kategoria I-III
W przegl¹dzie klas I-III uczestniczy³o 37 osób. W przegl¹dzie powiatowym udzia³ wezm¹:
Paulina Banocka, Marcel Dy³a,
Aleksandra Gêsikiewicz, Aleksandra
Kalwinek, Marcelina Kamiñska, Rados³aw Kosiñskai, Aleksandra Puzyrewska, Katarzyna Wójtowicz, Gabriela Zielonka.
Kategoria IV  VI
W tej grupie wyst¹pi³o 25 recyta-

torów. Do przegl¹du powiatowego
zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce osoby: Dorota Czajka, Katarzyna Dawlud,
Beata Fojna, Karolina Kamiñska,
Aleksandra Rudaka, Marcin Sak, Zuzanna Solo.
Kategoria Gimnazjum.
W tej kategorii wyst¹pi³o czworo
recytatorów. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali siê: Malwina
Gêsikiewicz, Natalia Piêtar, Rafa³ Potlep, Katarzyna Ruksza.
Jury zwróci³o uwagê na tendencje
malej¹ce w zakresie umiejêtnoci wydobywania sensu mówionych tekstów w miarê rosn¹cej wiekowo kategorii recytatorów ze szko³y podstawowej. Du¿o wie¿oci zawiera³y deklamacje grupy najm³odszej. Znacznie
gorzej wypad³a kategoria klas IV  VI.
Ciekawie dobrany repertuar, interesuj¹ca interpretacja oraz nienaganna
dykcja charakteryzowa³y wystêpy w
kategorii gimnazjum.

Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski

W tej kategorii wyst¹pi³o szeciu

recytatorów. Zaprezentowali siê poprawnie zarówno pod wzglêdem interpretacji jak te¿ dykcji. Do eliminacji
wy¿szego szczebla zakwalifikowa³y
siê nastêpuj¹ce osoby: Agata Buryszek, Jolanta Paprota, Anna Rutkowska, Kacper Rutkowski, Monika Sosnowska, Olga Szerszeñ.

Wywiedzione ze s³owa.

W tej kategorii wyst¹pi³a z ciekawym repertuarem Olga Szerszeñ. Na
jej wystêp z³o¿y³ siê kola¿ tekstów
Gdzie ci mê¿czyni, Dziesiêæ
g³upstw L.Schessingera oraz fragmenty Dziennika Bridget Jones H.
Fielding.
Jury wyra¿a uznanie dla organizatorów przegl¹du za w³aciwe przygotowanie konkursu pod wzglêdem rzeczowym. Podkreliæ nale¿y tak¿e kulturê i serdecznoæ prowadz¹cego Jasia Zareckiego wobec m³odych artystów oraz gocinnoæ dyrektora £DK
wobec jury konkursu. Podziêkowania
i wyrazy uznania nale¿¹ siê nauczycielom i instruktorom przygotowuj¹cym
recytatorów.
Jury

Bal karnawa³owy w Resku
(RESKO) W pierwszych
tygodniach stycznia
uczniowie z klasy III A S.P.
na zajêciach edukacyjnych
wykonali kolorowe maski
karnawa³owe.
Przypomina³y one kszta³tem twarze ró¿nych zwierz¹t oraz postaci z
ulubionych bajek. Dzieci robi³y je z
myl¹ o zbli¿aj¹cym siê corocznym
balu karnawa³owym. Oprócz masek w
ramach przygotowañ do balu uczniowie wykonali tak¿e przepiêkne kotyliony. Do ich stworzenia wykorzystali
tekturê, skrawki materia³u, kolorowe
guziki i ró¿ne wiecide³ka. Rodzice
pomogli swoim pociechom skompletowaæ wymarzone i nie powtarzalne
stroje. Dzieci z niecierpliwoci¹ czeka³y na ten wyj¹tkowy dzieñ.
Bal karnawa³owy odby³ siê
25.01.2005 roku w sali widowiskowej
Domu Kultury w Resku. Uczniowie
pojawili siê w tym dniu w szkole piêknie przebrani, by³y: królewny, Zorro,
Pani Wiosna, kotka, lekarz, pirat, Spiderman, pajac i dwie cyganki. Jeden z
ch³opców przebra³ siê za dziewczynkê,
swoim strojem wzbudzi³ ogromny entuzjazm wród kole¿anek i kolegów. Po
dokonaniu ostatnich korekt w makija¿u udalimy siê na bal.
W imprezie tej bra³y udzia³ wszyst-

kie klasy pierwsze, drugie i trzecie z
naszej szko³y. Wodzirejem by³ dobrze
wszystkim dzieciom znany pan Jacek
Gajdzis, który od samego pocz¹tku
zachêca³ do wspólnej zabawy. Ka¿da
klasa mia³a mo¿liwoæ zaprezentowania swoich strojów na scenie. Przebierañcy bawili siê znakomicie. Jak na
prawdziwy bal przysta³o, by³y tañce w
parach, solo oraz wê¿e i bardzo d³ugi
poci¹g, który jecha³ w takt muzyki. W
przerwie dzieci otrzyma³y poczêstunek ufundowany przez Radê Rodziców. Dzi kilka dni po balu karnawa³owym, uczniowie z mojej klasy zaczêli
przygotowania do przysz³orocznego
balu i nie mog¹ siê go doczekaæ.
Wychow. kl. III A
Mgr Monika Lipka-Harasiuk

Bal karnawa³owy
w naszej szkole
oczami ucznia.
Dnia 25 stycznia, we wtorek
uczestniczy³em z ca³¹ klas¹ w balu
przebierañców. Po dwóch pierwszych
lekcjach przebrani w stroje karnawa³owe poszlimy do Domu Kultury, gdzie
mia³ odbyæ siê bal. Kiedy przybylimy
na miejsce okaza³o siê, ¿e sala jest ju¿
ustrojona w kolorowe balony i gwiazdki. Tañce trwa³y oko³o trzy godziny.
Bardzo podoba³a mi siê ta zabawa,
mo¿na by³o podziwiaæ na niej wiele
oryginalnych strojów.
Adam Gromek
Uczeñ kl. III A S.P. w Resku
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Stowarzyszenie
cz³onków spó³dzielni
zaprasza
(£OBEZ) Niedawno powsta³e Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków
Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie zaprasza na pierwsze spotkanie otwarte cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej Jutrzenka z
£obza, Wêgorzyna i Reska.
Za³o¿yciele
stowarzyszenia
przedstawi¹ sprawy organizacyjne
zwi¹zane z rejestracj¹ i regulaminem
stowarzyszenia oraz aspekty prawnego wyodrêbniania w³asnoci lokali.
Podczas spotkania mo¿na bêdzie zapisaæ siê do stowarzyszenia, wype³niaj¹c na miejscu deklaracjê cz³onkowsk¹. Spotkanie odbêdzie siê jutro, tj. 10
lutego o godz. 18.00 w sali domu kultury w £obzie.
KAR

Znakowanie
wci¹¿ trwa
(POWIAT) Policja przypomina, ¿e
ci¹gle jeszcze mo¿na znakowaæ sprzêt,
który mo¿na straciæ w wyniku kradzie¿y lub zagubienia. Oznakowany ³atwiej rozpoznaæ i jest wiêksza szansa,
¿e w przypadku utraty szybciej wróci
do w³aciciela. Mo¿na znakowaæ nie
tylko rowery, ale tak¿e pi³y spalinowe,
kosiarki itp. Znakowanie jest bezp³atne. Wystarczy zg³osiæ siê ze sprzêtem
i dokumentem to¿samoci (nie trzeba
nawet dowodu jego zakupu) do komendy policji w £obzie, i tam policjanci za³atwi¹ wszystko. Znakowanie
odbywa siê w ka¿dy czwartek, w godz.
12.00  20.00.
KAR
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Ferie  jedni siê przygotowali;
inni trochê mniej
(POWIAT) Od poniedzia³ku zaczynaj¹ siê ferie zimowe w
szko³ach. Sprawdzilimy, co maj¹ do zaoferowania dzieciom
i m³odzie¿y niektóre szko³y i placówki.
(DOBRA) Najbogatsz¹ ofertê przygotowa³a Biblioteka Publiczna w Dobrej
przy wspó³pracy z Gminnym Centrum Aktywizacji Spo³ecznej. Program
imprez:
1 .W poniedzia³ki, wtorki i rody od godz. 10.00
- konkursy plastyczne w bibliotece
- zajêcia sportowe  koszykówka, turniej pi³ki no¿nej halowej w sali gimnastycznej gimnazjum
2. 15.02.05 r. wtorek  wyjazd do teatru Pleciuga
3. 16.02.05 r. roda  konkursy literackie
4. 17.02.05 r. czwartek  wyjazd na basen do Gryfina
5. 18.02.05 r. pi¹tek  wyjazd do Multikina w Szczecinie
6. 22 i 23.02.05 r.  gry sieciowe - zajêcia z komputerem
7. 24.02.05 r.  na zakoñczenie ferii gra terenowa oraz ognisko
Zapisy na wyjazdy do teatru, kina i na basen w bibliotece - odp³atnoci¹ 20
z³, iloæ miejsc ograniczona.
(WÊGORZYNO) Biblioteka Publiczna w Wêgorzynie
przygotowa³a zajêcia w godzinach 15.00  17.00:
W poniedzia³ki - kalambury, we wtorki  rysujê i malujê postacie z bajek,
rody  bajki na video, czwartki  wolne, pi¹tki  kalambury.
(RESKO) Biblioteka Publiczna w Resku
organizuje zajêcia muzyczne i plastyczne  szczegó³owy plan zostanie wywieszony w pi¹tek w siedzibie biblioteki.

Turniej juniorów o Puchar
Prezesa MLKS wiatowid £obez
W sobotê 5 lutego w Hali Sportowo  Widowiskowej w £obzie rozegrano pierwszy turniej pi³ki no¿nej 5
osobowej. W zawodach wziê³o udzia³
siedem zespo³ów z Radowa, Wêgorzyna, Wolina i ³obeski wiatowid.
Dru¿yny zosta³y podzielone na dwie
grupy, gdzie rozgrywano mecze systemem ka¿dy z ka¿dym. Dwa najlepsze zespo³y z grup rozegra³y mecze pó³fina³owe i tak w pierwszym
meczu wiatowid I pokona³ Spartê 13
: 0, za w drugim meczu pad³ remis i
dopiero w rzutach karnych do fina³u
awansowa³ zespó³ Radovii I. W meczu o trzecie miejsce starsi zawodnicy Sparty nie dali szans swoim m³odszym kolegom wygrywaj¹c 6 : 1. W
finale pierwszy zespó³ £obza w sk³adzie: Rados³aw Koralewski, Kamil
Zych, Kamil Iwaniuk, Andrzej Czubak, Sylwester Micha³owski i Piotr
Dryk pokona³ zmêczonych bojem ze
Spart¹ Radowian 3 : 0.
Po rozegraniu fina³u nast¹pi³a ceremonia wrêczania nagród i pucharów
dla najlepszych dru¿yn oraz wyró¿-

nionych zawodników  nagrody wrêcza³ sekretarz klubu Marcin Æwik³a.
Organizatorzy przyznali nagrody dla
najlepszego strzelca  zosta³ nim zawodnik Radovii Rafa³ Rosiak strzeli³ 6
bramek, najlepszego bramkarza 
Adriana Lewickiego i najlepszego zawodnika Przemys³awa Norycy ze
Sparty Wêgorzyno.
Koñcowa tabela zawodów
1. wiatowid I
2. Radovia I
3. Sparta I
4. Sparta II
5. wiatowid II
6. Orkania Vineta
7. Radovia II
Zarz¹d MLKS wiatowid £obez sk³ada serdeczne podziêkowania
za pomoc w organizacji turnieju na
rêce: Andrzeja i Bernarda Niedwiedzkich, Henryka Kulika, Wojciecha Krakusa oraz sêdziom Andrzejowi Belinie, Stanis³awowi Sumbrowi i
Andrzejowi Hadamowi.
Ze sportowym pozdrowieniem
Mariusz W³odarz

(£OBEZ) Biblioteka Publiczna w £obzie
przygotowa³a nastêpuj¹cy program:
Poniedzia³ek 14 i 21.02.05 r. godz. 12.00 - Bajki czytane i malowane (Banie
H.CH. Andersena  pogadanka
Wtorek 15.02.05 r.  Gry planszowe (Ma³y turniej w Chiñczyka)
22.02.05 r.  Konkurs plastyczny (Mój ulubiony bajkowy bohater)
roda 16.02.05 r.  Dzieñ zagadek (Malowane odpowiedzi)
23.02.05 r.  Zajêcia plastyczne (Zima)
Czwartek 17.02.05 r. urz¹dzamy domek dla Calineczki w skorupce od orzecha
24.02.05 r.  Zajêcia biblioterapeutyczne dla dzieci
Pi¹tek 18.02.05 r.  Zajêcia plastyczne (odbijanka mozaikowa)
25.02.05 r.  Popo³udnie z bajkami (podsumowanie konkursów).
(£OBEZ) Szko³a Podstawowa Nr 1
we wtorki od godz. 10.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej  Halowy Turniej
Pi³ki No¿nej Dru¿yn Podwórkowych kl. IV  VI, organizowany przy wspó³pracy z Klubem wiatowid i pracownikami Urzêdu Miejskiego. Kó³ka zainteresowañ, organizowane wedle potrzeb uczniów.
(£OBEZ) Szko³a Podstawowa Nr 2
Poniedzia³ek 14.02.05 r. od godz. 10.00  13.00 gry, zabawy, konkursy i spacery, spotkanie organizacyjno  informacyjne ZHP.
Wtorek 15.02.05 r. od godz. 10.00 do 13.00 zbiórka harcerska, a w Hali Widowiskowo-Sportowej turniej pi³ki no¿nej.
roda 16.02.05 r. od godz. 9.00 do 11.00 zajêcia plastyczne.
Czwartek 17.02.05 r. od godz. 11.00 do 13.00 rozgrywki mini siatkówki
Pi¹tek  wolne.
Poniedzia³ek 21.02.05 r. od godz. 10.00 do 13.00 rozgrywki matematyczne i
rozgrywki mini siatkówki.
Wtorek 22.02.05 r. od godz. 10.00 do 13.00 gry i zabawy, a w hali turniej pi³ki no¿nej.
roda 23.02.05.r. o godz. 10.00 spacer lub jeli pogoda dopisze kulig.
Czwartek 24.02.05 r. od godz. 10.00 kó³ka zainteresowañ, od godz. 11.00 rozgrywki mini siatkówki.Oferty pozosta³ych szkó³ i placówek przedstawimy w kolejnym numerze Tygodnika.

Ferie na wsi

w Gospodarstwie Gocinnym Pod Miot³¹ w Karwowie, gm. £obez
W ofercie: Noclegi (2 pokoje 4-6osobowe);
wy¿ywienie (4 posi³ki, kuchnia domowa).
Zajêcia rekreacyjne na wie¿ym powietrzu: grupowe wycieczki piesze plenerowe (zwiedzanie okolicy  lasy, jezioro, grodzisko), ognisko z pieczeniem
kie³basek, zajêcia wietlicowe (tenis sto³owy, gry planszowe); ca³odzienna
opieka  gospodarze (nauczyciele).
Termin: turnus I  14.02.  19.02.2005 r., turnus II: 21.02  26.02.2005 r.
Uczestnicy: Grupa 10osobowa dzieci w wieku szk. podstawowej/gimnazjalnej
Odp³atnoæ: 40 z³/osobodzieñ
Zg³oszenia i informacje: Bo¿ena Zarecka , tel. 397 65 71 (po godz. 16.00),
tel. kom. 0609 376 571, 0698 782 453.

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 39 73 730
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Uczniowie szko³y muzycznej dali koncert

Kultura prywatnie uprawiana
(£OBEZ) Ponad dwudziestu
uczniów prywatnej szko³y
muzycznej pañstwa
Stefanowskich da³o koncert
w sali Tradycji dla licznie
zgromadzonych rodziców.
Na dwie godziny
zanurzylimy siê w radosny
wiat muzyki stworzony
przez dzieci i m³odzie¿.
Stwórcy byli oniemieleni,
ale jak¿e autentyczni.
Tworzona przez pañstwa Stefanowskich prywatna szko³a muzyczna
to ju¿ kawa³ historii ³obeskiej kultury.
W ubieg³ym roku szkole stuknê³o
dziesiêæ lat, wiêc ma ju¿ swój dorobek
i wychowanków. Chyba tylko skromnoæ jej twórców  Doroty i Grzegorza
i Stefanowskich sprawia, ¿e jubileusze
i koncerty dziej¹ siê w kameralnych
nastrojach, bez zbytniego zgie³ku i
zbêdnego zadêcia. Mimo tego zawsze
gromadz¹ pe³n¹ widowniê z³o¿on¹
gównie z rodziców, którzy na ten moment potrafi¹ znaleæ woln¹ chwilê i
zas³uchaæ siê, obcuj¹c z kultur¹. Tak¿e
zapatrzyæ w swoje ma³e nadzieje, pomarzyæ, prze¿ywaæ te chwile razem z
nimi.
Tak by³o i tym razem. Semestralny
koncert uczniów w gocinnej Tradycji. Sala wype³niona po brzegi. Z
przodu uczniowie, w eleganckich strojach podkrelaj¹cych powagê koncertu. Z ty³u s³uchacze; mamy, tatusiowie, babcie, dziadkowie, rodzeñstwo,
koledzy.
Rozpoczyna Kornelia Dynowska
utworem Jingle bells, a za chwilê
s³yszymy Pojedziemy na ³ów w
wykonaniu Miko³aja Grajcewicza, i tak
bêdzie ju¿ do koñca. Obok klasyki 
Beethovena, Straussa, Bacha, melodie popularne z ró¿nych gatunków
muzycznych; piosenki kresowe (Agata Adamkowicz, Zuzanna Grajcewicz),
musicalowe (Agata £owkiet), a¿ po
szanty (Karol Adamów). Ka¿dy zagra³
to co lubi, co uda³o mu siê dobrze przygotowaæ na koncert. Prowadz¹ go
Agnieszka Wilk i Piotr Zamiara, zapowiadaj¹c swoich kolegów i kole¿anki.
Niektórych mo¿e dra¿niæ elektryczne brzmienie keyborda, woleli by
pianino, ale takie przysz³y czasy.
Trudno sobie wyobraziæ mieszkanie w
bloku, do którego wstawiono by pianino, nie mówi¹c o fortepianie i æwiczenia na nich. Kto lubi muzykê, a ja
muszê przyznaæ ¿e tak, wiêc prze¿y³em
mi³e chwile, móg³ w tej ró¿norodnoci
znaleæ co dla siebie. Ja znalaz³em. Z
przyjemnoci¹ pos³ucha³em Menu-

etu nr 3 Jana Sebastiana Bacha w
wykonaniu Grzesia liwki, wielce przejêtego tym koncertem, ale skupionego, wyciszonego. I tak zagra³. Z przyjemnoci¹ pos³ucha³em równie¿ melodii Polskie drogi Andrzeja Kurylewicza, w pe³nym powagi wykonaniu
Marysi Michalczyszyn. Przypomnia³y mi siê na chwilê lata m³odoci i
muzyka ze wspólnej p³yty Czes³awa
Niemena, Andrzeja Kurylewicza i
Wandy Warskiej. Polskie drogi, polskie klimaty, nastroje. A jak zapiewa³a Ola Osieczko, to wyobrazi³em sobie
m³od¹ Janis Joplin, z jej zachryp³ym
g³osem, gdzie na amerykañskiej prowincji, jak piewa w barze marz¹c o
wielkiej karierze. I Olga Szerszeñ z ciekawym g³osem i piosenk¹ Kasi Kowalskiej, udanie próbuj¹ca wyinterpretowaæ na swój sposób jej treæ i
emocje. I do tego cztery solowe wejcia na perkusji; jeszcze niemia³e 
Damiana Krakusa i Piotra Zareckiego,
du¿o mocniejsze Przemka Hajkowicza
i na koniec mocne uderzenie Piotra
Marchewki.
Jeszcze kwiaty dla pani Doroty od
uczniów i po koncercie. I choæ s¹ to
tylko próby muzyczne uczniów tej
prywatnej szko³y, wystarczaj¹co
uchylaj¹ szparê w drzwiach naszej
przyt³umionej percepcji, przez któr¹
s¹czy siê kultura, nawet je¿eli nie ta
najwy¿szej próby, to przynajmniej jej
przypomnienie, jaka zapowied jej
istnienia, któr¹ unosimy ze sob¹ do
domów, do nastêpnego koncertu.
Kazimierz Rynkiewicz

£ukasz
Stefanowski
i Wojtek
Wierzbowski

Grzegorz
liwka

Olga Szerszeñ

Agnieszka Wilk
i Dorota Stefanowska

Rodzice
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LPR z³o¿y³o projekt uchwa³y o pomocy rodz¹cym matkom

Becikowe trafi³o do P³otów
(P£OTY) Liga Polskich Rodzin
nie rezygnuje z wprowadzenia pomys³u pomocy matkom rodz¹cym dzieci.
Pomys³ jednorazowego zasi³ku, tzw.
becikowego, podjê³o kilka miast w
Polsce, co wywo³a³o gor¹ce dyskusje
o pomocy kobietom i zachwianej równowadze demograficznej w Polsce.
W Szczecinie becikowe nie przyjê³o
siê, w Krakowie i jeszcze kilku mniejszych
miastach rady zdecydowa³y, ¿e bêd¹ p³aciæ. Niespodziewanie projekt trafi³ równie¿ do rady miejskiej w P³otach.
Przedwczoraj z³o¿y³ go w biurze rady
miejskiej szef Miejsko-Gminnego Ko³a
Ligi Polskich Rodzin w P³otach pan Andrzej Ardziñski, jednoczenie wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du powiatowego LPR
w Gryficach. Mówi on o jednorazowej
pomocy matkom, które urodzi³y dziecko,
w wysokoci 1000 z³ brutto.
- Z danych statystycznych wynika, ¿e przez 6 ostatnich lat uby³o pó³
miliona Polaków.  uzasadnia wniesienie projektu Andrzej Ardziñski. Zmniejsza siê przyrost naturalny. Na
takich terenach, gdzie trudno o pracê,
w jaki sposób trzeba kobietom, które
urodz¹ dziecko, pomóc. Wiadomo, ¿e
koszty zwi¹zane z urodzeniem i pierwszym okresem ¿ycia dziecka s¹ doæ

Szef ko³a LPR - Andrzej Ardziñski
du¿e. Obliczono, ¿e jest to oko³o 1800
z³. Czy z powodu kosztów, a raczej braku pracy i mo¿liwoci zarabiania matki
maj¹ nie rodziæ dzieci?
Pytam szefa Ko³a, czy te tysi¹c z³otych ma pomóc rodzicom, czy te¿ ma
byæ zachêt¹ do rodzenia.  Oczywicie, ¿e jest to pomoc, bo kto chce
urodziæ, to urodzi, a kto nie chce, to
nikt i nic go do tego nie zmusi. Mówienie, ¿e to ma zachêciæ do rodzenia jest
nieuprawnione. Rozmawia³em z m³odymi matkami i one chêtnie przyjm¹
pomoc, ale to nie jest warunkiem urodzenia.  mówi Ardziñski.
Za kilka dni sesja, wiêc radni bêd¹
musieli zaj¹æ stanowisko w tej sprawie.
Poni¿ej drukujemy projekt uchwa³y,
jaki wp³yn¹³ do rady miejskiej.

Uchwa³a w sprawie ustanowienia
jednorazowej pomocy finansowej w
zwi¹zku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka.
par. 1
W zwi¹zku z realizacj¹ przez Gminê
P³oty polityki rodzinnej ustanawia siê
jednorazow¹ pomoc finansow¹
(wsparcie finansowe) z tytu³u urodzenia dziecka.
par. 2
1. Matka, która po dniu 28 lutego
2005 roku urodzi dziecko i jest zameldowana w Gminie P³oty na pobyt sta³y
od co najmniej roku przed dniem urodzenia dziecka, jest uprawniona do
otrzymania jednorazowej pomocy finansowej w wysokoci 1000 z³ (brutto) w przypadku urodzenia pierwszego i ka¿dego kolejnego dziecka.
2. Do otrzymania jednorazowej
pomocy finansowej w wysokoci 100 z³
(brutto) jest uprawniony ojciec (opiekun prawny) dziecka, zameldowany w
Gminie P³oty na pobyt sta³y od co najmniej roku przed dniem urodzenia dziecka, Samotnie wychowuj¹cy dziecko.
3. Pomoc finansowa w kwocie
1000 z³ (brutto) przys³uguje tak¿e
przysposabiaj¹cym na ka¿de przysposobione dziecko jeli przysposobienie nast¹pi³o po 28 lutego 2005 r., a

Harcerstwo - reaktywacja
(£OBEZ) Ju¿ od doæ dawna
w £obzie i powiecie nie ma
harcerstwa. Ale jest szansa,
¿e wkrótce harcerze pojawi¹
siê na ulicach miasta. W
miniony weekend w szkole
podstawowej nr 1 trwa³
instrukta¿ przygotowuj¹cy
chêtnych do pracy z
m³odzie¿¹.
Do £obza przyjecha³o kilku instruktorów ze Szczecina, Stargardu
Szcz., Goleniowa i Kamienia Pom., by
przeprowadziæ instrukta¿ osób chêtnych do pracy z m³odzie¿¹.  Na spotkaniu towarzyskim wpad³ymy na
pomys³, by odnowiæ sobie nasze harcerstwo.  mówi by³a komendant by³ego hufca w £obzie Krystyna Kubacka. Po rozpadzie hufca pozostali w
£obzie ludzie, którzy harcerstwo wesz³o w krew, i którzy nie zapomnieli
klimatu tej organizacji. Pad³ pomys³,
by³ kontakt z Komend¹ Chor¹gwi
Szczecin i w £obzie pojawi³o siê 12
instruktorów, którzy podjêli siê zadania pomocy ludziom z £obza reakty-

wacji tutejszego harcerstwa.  Taki
instrukta¿ dla ludzi nie maj¹cych kontaktów z harcerstwem uczy podstaw.
Dla nas jest to przypomnienie.  mówi
harcerka Sylwia Dynowska, na co
dzieñ nauczycielka w szkole.  Jest nas
tu tylu z ró¿nych miejsc, bo metod¹
harcersk¹ jest uczenie siê od siebie. 
dodaje harcmistrz Beata Karg z Hufca
w Stargardzie, gdzie jest przewodnicz¹c¹ Komisji Stopni Instruktorskich
i w Chor¹gwi zajmuje siê kszta³ceniem.
Minê³y czasy, ¿e musia³a byæ siedziba,
szyld, etaty. Dzisiaj harcerze mog¹
spotykaæ siê gdziekolwiek, na przyk³ad w szkole, wietlicy. Dla zuhów, ze
wzglêdów na sytuacjê ekonomiczn¹
rodziców, nie jest nawet wymagane
posiadanie mundurku.
- Na pocz¹tek, gdy przyjdzie wiosna, wystarczy nam du¿a zielona polana.  przekonuje pani Kubacka. Okazuje siê, ¿e prowadziæ pracê z dzieæmi
mo¿na bez zbêdnej biurokracji i wielkich struktur. By³ wstêpny sonda¿
wród dzieci i oko³o setki wyrazi³o
zainteresowanie. Dla nich akurat nie
ma zbyt wiele propozycji zajêæ pozalekcyjnych. Najm³odsze mog³yby zasiliæ gromady zuhowe, starsi - dru¿yny harcerskie. By w £obzie móg³ powstaæ hufiec, musz¹ byæ spe³nione

ró¿ne wymogi; np. musia³a by byæ
odpowiednia liczba instruktorów ze
stopniami.  Je¿eli chodzi o harcerstwo, to tutaj bardzo du¿o zale¿y od
dyrektorów szkó³  mówi Beata Karg.
- Czy zaszczepimy harcerstwo od
nowa w naszym miecie, to bêdzie
zale¿a³o przede wszystkim od nas 
instruktorów i chêci dzieci.  mówi
pani Kubacka.  Chcielibymy, by
dzieci wyjecha³y na obozy, bo to najlepsza forma samokszta³ceniowa. 
dodaje harcmistrzyni Karg. I ten argument jest na tyle mocny, przy zupe³nym braku zorganizowanych zajêæ i
braku propozycji spêdzenia czasu,
szczególnie dla dzieci wiejskich i z
rodzin ubogich, ¿e przemawia za tym,
by powstaj¹cemu harcerstwu w £obzie, ka¿dy na ile mo¿e, pomóg³. KAR

przynajmniej jedna z osób przysposabiaj¹cych jest zameldowana co najmniej
od roku na pobyt sta³y w Gminie P³oty.
4. Na wniosek osoby uprawnionej pomoc finansowa z tytu³u urodzenia lub przysposobienia dziecka mo¿e
byæ wyp³acona w kwocie ni¿szej ni¿
okrelona w par. 2
par. 3
wiadczenie wyp³aca siê osobie
uprawnionej okrelonej w par. 2 niniejszej uchwa³y. Podstawê wyp³aty
wiadczenia stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej do otrzymania wiadczenia z³o¿ony wraz z aktem
urodzenia dziecka lub odpisem orzeczenia o przysposobieniu. Wniosek
wraz z wymienionymi dokumentami
powinien zostaæ z³o¿ony przed up³ywem 6 miesiêcy od daty urodzenia lub
przysposobienia dziecka.
Uzasadnienie
Urodzenie dziecka wi¹¿e siê ze
znacznymi wydatkami finansowymi
dla rodziny. Przyznana pomoc finansowa pomo¿e rodzicom zapewniæ dziecku, przynajmniej w pocz¹tkowej fazie
¿ycia niezbêdne rodki materialne oraz
uwiadomi rodzicom, ¿e fakt urodzenia
dziecka jest zauwa¿ony i doceniony
przez Gminê. Dlatego przyjêcie uchwa³y uwa¿amy za zasadne.
KAR

Tajemnicze
podpalenie
(ZAJEZIERZE) Do bardzo dziwnego i zarazem gronego podpalenia
dosz³o w Zajezierzu. 4 lutego rano, o
godz. 4.10, do jednego z zabudowañ
gospodarskich kto wrzuci³ przez
okno butelkê z p³ynem zapalaj¹cym.
Mieszkaj¹cych tam starszych ju¿ ludzi
obudzi³ dwiêk t³uczonej szyby. Tylko
szybka reakcja spowodowa³a, ¿e dom
nie stan¹³ w ogniu, a gospodarzom
uda³o siê ugasiæ po¿ar w zarodku. Z
rozbitej butelki rozla³a siê ³atwopalna
ciecz, i ogieñ momentalnie ogarn¹³
okno i firany. Motywy tego zamachu
nie s¹ znane. Policja domniemywa, ¿e
napastnik lub napastnicy poruszali
siê Fiatem 126p i uciekli drog¹ w kierunku na Zagórzyce  Ro¿nowo.
Wszystkich, którzy mogliby pomóc
wyjaniæ tê zagadkê policja prosi o
informacje pod tel. 997. Anonimowoæ zapewniona.
KAR
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Decyzja o wydaniu pozwolenia
na prowadzenie fermy wiñ w Suliszewicach
ZACHODNIOPOMORSKI URZ¥D WOJEWÓDZKI w Szczecinie
Szczecin, dnia 22.12.2004 r.
SR--6/6619/14/04
DECYZJA
Na podstawie art. 201 ust. l,art.202,art.211,art.376pkt.3 iart.378ust.2-ustawyz27kwietnia2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. nr 62, póz. 627 ze zmianami);
oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. nr 98, póz. 1071 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy Trzody Chlewnej w Suliszewicach (gm. £obez), przed³o¿onego przez firmê PRIMA Spó³ka z o.o. z siedzib¹: 78-550 Czaplinek ul. Jeziorna 6
orzekam
I. Udzieliæ firmie PRIMA Spó³ka z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w Suliszewicach
UZASADNIENIE
PRIMA Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Czaplinku, z³o¿y³a, w dniu 6 kwietnia 2004 r. l wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy
Trzody Chlewnej w Suliszewicach gm. £obez. Do wniosku za³¹czono dowód uiszczenia op³aty rejestracyjnej, wymaganej art. 210 ustawy Prawo ochrony rodowiska, obliczonej na podstawie rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokoci op³at rejestracyjnych (Dz. U. nr 190, póz. 1591).
Ferma posiada powy¿ej 2000 stanowisk przeznaczonych do chowu wiñ o wadze ponad 30 kg dlatego sklasyfikowana zosta³a jako instalacja, dla której, zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska z 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo rodowiska jako ca³oci (Dz. U. z 2002 r. nr 122 póz. 1055), wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
Przedstawiony wniosek spe³nia wymagania formalne okrelone w art. 208 ustawy Prawo ochrony rodowiska.
Wszczynaj¹c postêpowanie, Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki Wydzia³ rodowiska i Rolnictwa zawiadomi³ wszystkie strony o wszczêciu postêpowania
w sprawie wniosku PRIMY Spó³ka z o.o. w Czaplinku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla Fermy trzody chlewnej w Suliszewicach oraz poda³ do publicznej
wiadomoci informacjê o zamieszczeniu w publicznie dostêpnym wykazie danych o wniosku i o mo¿liwoci sk³adania uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania
siê og³oszenia. Og³oszenie z 19 kwietnia 2004 r. znak: SR--6/6619-PZ/6-2/04 umieszczono na tablicy og³oszeñ i stronie intemetowej Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w £obzie i na tablicy w siedzibie Wnioskodawcy.
W wyznaczonym terminie 21 dni od ukazania siê og³oszenia, wp³ynê³o pismo od mieszkañców £obza, w którym zdecydowanie sprzeciwiaj¹ siê dalszemu funkcjonowaniu fermy w Suliszewicach, g³ównie ze wzglêdu na uci¹¿liwoæ zapachow¹ pochodz¹c¹ z odchodów zwierz¹t. Pod pismem podpisa³o siê 85 mieszkañców
£obza. Sprawa wstrzymania dzia³alnoci fermy nie by³a przedmiotem rozwa¿añ przez tut. organ, poniewa¿ wniosek o pozwolenie zintegrowane dla fermy w Su³iszewicach dotyczy³ ju¿ istniej¹cych i eksploatowanych obiektów, na które wnioskodawca otrzyma³ decyzje od w³aciwych organów. Odnosz¹c siê do uci¹¿liwoci
zapachowej, stwierdza siê, ¿e przedstawiony we wniosku sposób zagospodarowania gnojowicy jest zgodny z wytycznymi wynikaj¹cymi z Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej oraz BREF Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing and ofPoultry and Pigs.
Ponadto zagospodarowanie wytworzonego na fermie nawozu naturalnego tj. gnojowicy reguluj¹ przepisy ustawy o nawozach i nawo¿eniu oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy, a sposób nawo¿enia gruntów gnojowic¹ zgodnie z art. l la ust. l tej ustawy winien byæ zgodny z planem nawo¿enia, który opracowuje
prowadz¹cy fermê. Plan ten bêdzie wymaga³ zaopiniowania przez Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹.
Natomiast dotychczas nie zosta³y okrelone przepisami standardy zapachowe jakoci powietrza i metody oceny zapachowej jakoci powietrza - w zwi¹zku z
czym brak jest podstaw prawnych do wprowadzania dodatkowych zakazów w tym zakresie.
Po wnikliwej analizie przed³o¿onego wniosku stwierdzono koniecznoæ jego uzupe³nienia. W zwi¹zku z tym w tut. urzêdzie, zorganizowano w dniu 28 kwietnia
2004 r. spotkanie robocze z udzia³em autorów wniosku, przedstawicieli Wojewódzkiej Inspekcji- Ochrony rodowiska w Szczecinie oraz pracowników Wydzia³u
rodowiska i Rolnictwa reprezentuj¹cych poszczególne bran¿e ochrony rodowiska, na którym szczegó³owo omówiono niezbêdny zakres spraw do uzupe³nienia
wniosku.
W toku postêpowania przeprowadzona zosta³a wizja lokalna na terenie fermy. W trakcie tocz¹cego siê postêpowania, w dniu 29.04.2004 r., wp³yn¹³ wniosek
Polskiej Zielonej Sieci Biuro w Szczecinie, o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu. Do wniosku do³¹czono statut Zwi¹zku Stowarzyszeñ Polska Zielona Sieæ,
zgodnie z którym Zwi¹zek jest stowarzyszeniem o ogólnopolskim zasiêgu dzia³ania i jest uprawniony do udzia³u w postêpowaniu administracyjnym dotycz¹cym
spraw zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. W zwi¹zku z tym Polska Zielona Sieæ Biuro w Szczecinie zosta³o dopuszczone, na prawach strony, do udzia³u w postêpowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla fermy trzody chlewnej w Suliszewicach.
Udzielaj¹c niniejszego pozwolenia tut. organ przeanalizowa³ przedstawione we wniosku informacje dotycz¹ce prowadzonej dzia³alnoci, szczegó³owe zasady
i procedury jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczególnych komponentów rodowiska oraz techniki ochrony rodowiska jako ca³oci, polegaj¹ce na doborze
technologii bezpiecznych dla rodowiska, efektywnej gospodarce materia³owosurowcowej oraz bezpiecznego dla rodowiska zakoñczenia dzia³ania instalacji.
Analizuj¹c rozwi¹zania techniczne, technologiczne i organizacyjne stosowane przez Wnioskodawcê na terenie Fermy bêd¹cej przedmiotem wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego, uznano, ¿e spe³niaj¹ one wymagania najlepszej dostêpnej techniki. Stosowana strategia ¿ywienia zwierz¹t, warunki dobrostanu w
tym utrzymywanie mikroklimatu w chlewniach przy niskim zu¿yciu energii dziêki zastosowaniu nowoczesnego, automatycznie sterowanego systemu wentylacji,
pozwala na osi¹gniêcie efektów ekonomicznych dziêki niskim kosztom eksploatacji fermy. Przyjête rozwi¹zanie umo¿liwia bezpieczne zagospodarowanie wytworzonych nawozów naturalnych oraz odpadów. Podczas eksploatacji fermy prowadzony bêdzie monitoring rodowiska.
We wniosku wykazano, ¿e eksploatacja fermy prowadzona zgodnie z okrelonymi warunkami technicznymi i technologicznymi nie spowoduje przekroczeñ dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku na terenach objêtych ochron¹ przed ha³asem a tak¿e nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.
Reasumuj¹c stwierdza siê, ¿e Spó³ka PRIMA prowadz¹ca fermê trzody chlewnej w Suliszewicach, zapewnia wype³nianie podstawowych wymagañ okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach, które warunkuj¹ mo¿liwoæ prowadzenia produkcji zwierzêcej i tym samym uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê orzeczono jak w sentencji.
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MATERIA£Y
BUDOWLANE
Ul. Toruñska
78-500 Drawsko Pom.

UTYLIZACJA
AZBESTU
Blachodachówka

od 23,98 z³ / m kw. brutto

Dachówka cementowa

FIRMA HANDLOWA

od 21,65 z³ / m kw. brutto

SUPOREX 24

od 4,80 z³ / szt. brutto

poszukuje
magazynu

PROMOCJA
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 80 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 80
+STELARZ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1029,00 z³/szt.
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 90 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 90
+STELARZ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1099,00 z³/szt.

o powierzchni 250  300 mkw.
do wynajêcia w £obzie
Tel. (091) 5777 941

Promocja trwa do odwo³ania lub wyczerpania
zapasów magazynowych.

STUDIO NIE¯KA

Farby, lakiery, narzêdzia

Tel. 0 94 363 20 80
Wysoki rabat = dobra cena!
Tel/fax 094 363 30 89

OG£OSZENIA DROBNE
n Mieszkanie w³asnociowe urz¹-

dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32 mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.

n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe

w Wêgorzynie, w³asnociowe, wysoki standard, centrum miasta. Tel.
kom. 0501 657 800, cena 52 000 z³.
nDo wynajêcia mieszkanie 2-pozio-

mowe w
3973259

centrum

£obza.

Tel.

nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³a-

snociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.

nResko - mieszkanie 2-pok. w bloku

n £OBEZ  centrum,mieszkanie 3
pokojowe, pow. 63 mkw., IV piêtro.
CENA 64 000 z³.

Masz co do sprzedania lub kupienia - zamieæ og³oszenie drobne.
To nie drogo.
Cena na kuponie poni¿ej.

n Sprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie tel. 39 71 051.

w³asn. 41,7 mkw. sprzedam pilnie.
Cena do uzgodnienia. Tel. 39 51 546.

nAUDI 100 (Cygaro) 1,8 benzyna,
rok prod. 1984, przebieg po remoncie g³ównym silnika - 42 tys.
km, wspomaganie, nowe bêbny,
wymienione amortyzatory, nowa
przednia szyba itp. cena 3700 (do
uzgodnienia) tel. 0604 183 598
lub 5790566.
n Sprzedam Opla Kadeta 1,6i,
1991r., instalacja gazowa, centralny zamek, autoalarm, ABS,
elektr. szyber dach. Przebieg 160
tys. Cena 3300 z³ (do negocjacji);
tel. 501-555-051
n Sprzedam samochód Polonez
1500, rok 80, stan dobry, cena
1100z³ oraz motocykl WSK ostatni
wypust stan bardzo dobry cena
500z³. Tel. 3971851.

n Sprzedam dzia³kê nad jeziorem
Wowin w miejscowoci Cieszyno
£obeskie o pow. 650 mkw. tel.
3979682.
n Sadzonki (zrezy) wierzby energetycznej do nasadzeñ wiosennych
sprzedam, tel. 0601 415 174 lub
(091) 43 92 851 w godz. 21-22.
n Drzewo opa³owe, liciasta, iglaste

tel. 694 161 517.
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Poldanor - protesty mocno spónione
(POWIAT) Poldanor, firma polskoduñsko-norweska, z siedzib¹ w Przechlewie, wyst¹pi³ do starostwa o wydanie pozwolenia na modernizacjê budynków na
fermie w Radowie Wielkim. Starostwo wywiesi³o w korytarzu na tablicy og³oszenie, o
mo¿liwoci zg³aszania protestów w tej sprawie do dnia 2 lutego. Og³oszenie wisia³o
przynajmniej kilkanacie dni. Dwa protesty
z³o¿ono w ostatnim dniu. Jednak, jak siê
dowiedzielimy, raczej nie bêd¹ one
uwzglêdnione, gdy¿ nie zawieraj¹ przes³anek prawnych mog¹cych podwa¿yæ decyzjê o wydaniu przez starostwo zgody dla
Poldanoru.
Do starostwa oba protesty wp³ynê³y w
ostatnim dniu, w którym mog³y byæ zg³oszone. Dotar³y tak¿e do naszej redakcji.
Okaza³o siê jednak, ¿e mog¹ byæ spónione, i to mo¿e nawet o ca³y rok. Jak siê dowiedzielimy, firma Poldanor przejê³a fermê od osób prywatnych, firmy Radpol, ju¿
dwa lata temu. Poldanor w Radowie hoduje prosiaki do 8 tygodni. Póniej s¹ wywo¿one do tuczarni w innych miejscach.
Budynki wraz z ziemi¹ o powierzchni 800
hektarów dzier¿awi od Agencji Nieruchomoci Rolnych. Teraz chce siê rozbudowywaæ.
Wniosek
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627
z póniejszymi zmianami) Stowarzyszenie Rozwoju Spo³eczno  Gospodarczego Gminy Radowo Ma³e
wnioskuje o nie wydawanie firmie
Poldanor S.A. z siedzib¹ w Przechlewie ul. Dworcowa 25; 77-320
Przechlewo decyzji o pozwoleniu na
budowê.
Uzasadnienie:
Funkcjonowanie firmy Poldanor i jej dalsza rozbudowa jest
sprzeczna z koncepcj¹ Gminy Radowo Ma³e jako gminy czystej ekologicznie, bêd¹cej zapleczem dla rozwoju agroturystyki. Kolejne inwe-

Gdy firma przejê³a fermê, wyst¹pi³a o
wydanie warunków zabudowy i je otrzyma³a od gminy.  W starym planie by³a tam
hodowla zwierz¹t, w nowym studium te¿
mamy tam hodowlê zwierz¹t.  mówi wójt
gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski.  Po
zwróceniu siê do mnie i przedstawieniu
wszystkich pozytywnych opinii, na ich podstawie wydalimy warunki o zabudowie.
Chodzi³o o warunki budowy krytej laguny
na cieki oraz budynków.  potwierdza wójt.
Póniej firma wyst¹pi³a o pozwolenie na
budowê.  Te protesty s¹ spónione.  t³umaczy dyrektor Wydzia³u Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej w
starostwie powiatowym w £obzie. Mo¿na to
by³o zablokowaæ na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, któr¹ wydaje
gmina. W tej kwestii decyzje podejmowa³
tak¿e powiatowy inspektor budowlany pan
Ryszard Krawczykiewicz, który de facto
usankcjonowa³ - zalegalizowa³ samowolê
budowlan¹. Teraz jest tylko uzupe³nienie
wniosku. Na tym etapie protesty spo³eczne
nie maj¹ wiêkszego znaczenia. By je uznaæ,
musz¹ istnieæ przes³anki prawne, a nie spo³eczne. Ich z³o¿enie nie wstrzymuje procedury. W poniedzia³ek wydamy decyzjê o
pozwoleniu na budowê.  powiedzia³ nam
Skoworodko.
KAR

stycje i rozbudowa firmy zaowocuj¹
zwiêkszeniem koncentracji inwentarza, a co za tym idzie zwiêkszeniem
niekorzystnego
oddzia³ywania
istniej¹cego orodka hodowli
zwierz¹t na rodowisko.
Bior¹c pod uwagê dotychczasow¹ dzia³alnoæ firmy w Radowie
Wielkim, nie ma równie¿ mowy o pozyskaniu nowych miejsc pracy na
potrzeby spo³ecznoci Gminy oraz
innej dzia³alnoci firmy Poldanor
na rzecz jej mieszkañców.
Z powa¿aniem
Andrzej Kusyk Przewodnicz¹cy
Janusz Wojciechowski Wice
przewodnicz¹cy
Roman Ciechañski Cz³onek

Protest
W Kurierze Szczeciñskim z
dnia 31 stycznia 2005 r. opublikowano artyku³ pt. Duñskie szambo w
Polsce. Opisano w nim walkê, jak¹
przeciw duñskiej spó³ce Poldanor
toczy pose³ do parlamentu europejskiego z Danii Margrete Auken, która przebywa³a w Polsce w dniach 2730 stycznia 2005 r.
W grudniu 2004 r. w Danii wybuch³ skandal. Okaza³o siê, ¿e m¹¿
duñskiego komisarza rolnictwa w UE
Mariann Fischer Boel, ma udzia³y w
Poldanorze. Ponadto jest podejrzany
o wy³udzenie kredytów rz¹du Danii w
wysokoci ponad 12 mln euro.
Margrete Auken przyjecha³a do
Polski i by³a zdziwiona tym, ¿e najwiêksze hodowle Poldanoru znajduj¹ siê w pobli¿u Ba³tyku, co jej
zdaniem zagra¿a dla rodowiska
tego akwenu. Zdaniem ekologów
duñska spó³ka dysponuje 14,5 tys.
ha ziemi i rocznie produkuje 400 tys.
szt. trzody chlewnej w systemie
hodowli bezció³kowej. Ekolodzy
podkrelaj¹, ¿e zbiorniki na gnojowicê s¹ odkryte i zanieczyszczaj¹ rodowisko. Z artyku³u zamieszczonego w Kurierze wynika, ¿e Poldanor i zale¿na od niej spó³ka Prime
Food maj¹ liczne przywileje od ministra rolnictwa i Skarbu Pañstwa: 30letnie dzier¿awy gruntu, wielomilionowe subwencje, czêæ ferm dzia³a
bez zezwoleñ.
Nie wszyscy mieszkañcy Pomorza Zachodniego zgadzaj¹ siê na istnienie ferm w swoich miejscowociach. Przed 3 laty Poldanor rozpocz¹³ starania o wybudowanie fermy
na 10 tys. sztuk wiñ w Niedalinie.
Mieszkañcy protestowali. Mimo
uruchomienia procedur z³o¿ono
skargê do Kolegium Odwo³awczego

w Koszalinie. W ostatniej chwili uda³o
siê zablokowaæ tê wiñsk¹ inwestycjê.
2 lutego 2005 r. up³ywa termin
sk³adania u Starosty £obeskiego
uwag i wniosków do proby o pozwolenie na budowê: przebudowê
trzech budynków inwentarskich
wraz z budow¹ ³¹czników komunikacyjnych, kot³owni olejowej, dwóch
ramp, dwukomorowego zbiornika na
gnojowicê o pojemnoci 20.000 metrów szeciennych oraz infrastruktury technicznej z nim zwi¹zanej, istniej¹cego orodka hodowli zwierz¹t,
zlokalizowanej na dzia³kach (...) w
miejscowoci Radowo Wielkie, gmina Radowo Ma³e.
Pozwolenie na budowê zamierza
uzyskaæ duñski Poldanor, z którym w Polsce walczy duñska eurodeputowana!
Wobec treci cytowanego artyku³u wyra¿amy stanowczy protest!
Protestujemy przeciw jakimkolwiek
inwestycjom zagra¿aj¹cym rodowisku naturalnemu i zdrowiu mieszkañców Radowa Wielkiego, gminy Radowo Ma³e, ca³ego Powiatu £obeskiego. Nie zgadzamy siê na udzielenie pozwolenia na budowê, o jakie
wnioskuje Poldanor dla rozbudowy
swojej fermy w Radowie Wielkim. Nie
wyra¿amy zgody na przebudowê
duñskich szamb w Polsce, a tym bardziej w Radowie Wielkim. Z proby
skierowanej do Starosty £obeskiego
przez Poldanor jasno wynika, ¿e potrzebuj¹ pozwolenia na budowê, by
rozszerzaæ hodowlê! A na to zgody
byæ nie mo¿e! W Polsce jest miejsce
tylko dla polskich wiñ! Duñskie
winie do Danii!
Przewodnicz¹cy Gminnej Grupy
Programowej Samoobrony RP w Radowie Ma³ym
Henryk Kulik

Wynajmê kawalerkê
w centrum £obza 508 274 911
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Samorz¹dowcy wci¹¿ niepokonani
(£OBEZ) Pi³karska dru¿yna
Samorz¹dowców wci¹¿
pozostaje poza zasiêgiem
rywali. Potwierdzi³a to na
kolejnym turnieju pi¹tek
o puchar prezesa LZS.

Jeden z pi³karzy Samorz¹dówców
w przerwie rozgrywek powiedzia³ mi, ¿e
ich zwyciêstwa nie s¹ przypadkowe. To
wynik treningów, zaanga¿owania, ¿ycia sportem.  Tu potrzeba dyscypliny,
nie ma piwka, papierosów, jest praca, i
to daje wyniki.  powiedzia³. Trzeba
dodaæ, ¿e o nich decyduje te¿ du¿e
dowiadczenie pi³karskie nabyte wczeniej w klubach. Kto prze³amie passê
Samorz¹dowców? To wyzwanie dla
m³odszych w nastêpnych turniejach.
W tym spotka³o siê siedem zespo³ów: Samorz¹dowcy, Dalno, Bajern,
Provimi, Monar Grabowo, Oldboje i
Nowamyl. Rozstawiono ich w dwóch
grupach. W pierwszej, 3-zespo³owej,
Samorz¹dowcy byli poza konkurencj¹.
Za¿arta walka rozegra³a siê o drugie
miejsce pomiêdzy Dalnem i Monarem.
Tutaj obie rundy zakoñczy³y siê remisami, a tak¿e stosunek bramek by³ jednakowy (Dalno 3:9, Monar 5:11). O drugim
miejscu Monaru zdecydowa³y dwie
bramki strzelone Samorz¹dowcom.
W drugiej grupie wszystkie mecze
wygra³o Provimi. II miejsce zaj¹³ zespó³ skrzykniêty na tê okazjê pod nazw¹ Bajern. Nowamyl by³ trzeci, a za
nim uplasowali siê Oldboje.
W finale Bajern przez po³owê meczu stawia³ opór Samorz¹dowcom,
strzelaj¹c im bramkê, ale póniej ch³opaki os³abli i przegrali 1:3. Provimi strzeli³o dwie bramki Monarowi i znalaz³o siê
w grze o puchar. Mecz o trzecie miejsce
to przewaga dowiadczenia i ogrania
zawodników Bajernu, którzy pokonali
ch³opaków z Grabowa 3:1. Ci ostatni
radzili sobie w turnieju ca³kiem niele,

jak na pierwszy pobyt w ³obeskiej hali.
W meczu o puchar Provimi nie
dotrzyma³o kroku Samorz¹dowcom ³obeskim oldbojom i przegra³o 0:3.
Wyranie w koñcówce turnieju dawa³y o sobie znaæ braki kondycyjne,
gdy¿ mecze by³y szybkie i zaciête. Byæ
mo¿e po kilku takich turniejach te braki
znikn¹ i poziom siê wyrówna. Turniej
by³ naprawdê widowiskowy i tylko
szkoda, ¿e przychodzi tak ma³o kibiców. Byæ mo¿e warto popracowaæ nad
reklam¹ turniejów w miecie, wród
m³odzie¿y, bo to by³a dobra niedzielna
rozrywka.
Zespo³y wystêpowa³y w sk³adach:
OLDBOJE: Aleksander Kotwicki, Marian Szyjka, Tadeusz Rosiñski,
Henryk Gatner, Mieczys³aw Grzywacz, Andrzej Bejnar i Arkadiusz Ba³am¹cek.
DALNO: Piotr Deuter, Robert Sikorski, Rados³aw Skupieñ, Marcin i
Kamil Cha³ka, Mariusz Zaj¹czkowski,
Mateusz Sygnowski, Marek Orzeszak
i Krzysztof Kulczewski.
NOWAMYL: Wiktor Mierzwiak,
Marcin Nazarek, Eugeniusz Walczak,
Witold liwa, Marek Borejszo, Krzysztof Sawicki, Marek Bienias, Zbyszek
Baka i Jacek Polny.
MONAR Grabowo: Wojtek £ydka, Bartek Jackowski, Patryk Kanoza,
Robert Obrêbowski, £ukasz Czuchaj,
Andrzej Sobieszek, Artur Wilczek,
Micha³ Karpiñski, Rafa³ Szulc.
BAJERN: Radek Rombel, Mariusz Szoka, Jacek Skrobiñski, Andrzej
Sikora, Piotr Kowalec, Pawe³ Humbla
i Dawid Dudek.
PROVIMI: Henryk Januszonek,
Marek Dro¿d¿ewski, Wies³aw Kwaniak,
Ryszard Kamiñski i Damian Brodowicz.
SAMORZ¥DOWCY: Grzegorz
Pawlak, Wojtek Krakus, Mirek i Zdzis³aw Urbañscy, Artur Kor¿ak, Andrzej
Mrozowicz, Andrzej Kuzon i Andrzej
Jurzysta.
KAR

Dalno odczu³o ró¿nicê miêdzy boiskiem a hal¹.

Samorz¹dowcy i Provimi po finale.

Nowamyl walczy³ dzielnie do ostatniej minuty.

Jak na pierwszy wystêp w tej hali ch³opaki z Monaru
spisywali siê niele.
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WIATOWID £obez - PIAST Chociwel 0:6 (0:2)

Koszykarze na parkiet Têgie lanie
(£OBEZ) W tutejszej hali, po
turniejach w pi³kê no¿n¹, bêd¹ miêli
okazjê pograæ koszykarze. W sobotê, 12 lutego, o godz. 10.00 rozpocznie siê otwarty dla wszystkich chêtnych dru¿yn turniej koszykówki o
puchar prezesa TKKF B³yskawica. Poprowadzi go koszykarz znany poza granicami £obza - Andrzej
Bejnar. Organizatorzy zapraszaj¹ kibiców  wstêp wolny.
KAR

Honorowy patronat : nadinspektor Andrzej Gorgiel
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

I £OBESKI MEMORIA£ SZACHOWY
imienia GABRIELA BIEÑKOWSKIEGO

REGULAMIN GIER
1. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski, Starosta Powiatu £obeskiego,
Komendant Powiatowy Policji, Burmistrz £obza, kluby szachowe ze Szko³y
Podstawowej nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Grzegorz Bieñkowski.
2. UCZESTNICY
Wszyscy amatorzy gry w szachy bez wzglêdu na posiadan¹ kategoriê i przynale¿noæ klubow¹.
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
5 marca 2005 r. (sobota), w godz. 9.00  16.30 w budynku hali widowiskowosportowej w £obzie, przy ul. Orzeszkowej nr 7.
4. SYSTEM ROZGRYWEK
a) Osobne turnieje:
- dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych oraz gimnazjum,
- dla pozosta³ych uczestników,
b) system szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund,
c) kojarzenie komputerowe,
d) tempo gry do ustalenia przed rozpoczêciem turnieju.
5 OP£ATY
Uczniowie 1 z³, seniorzy 5 z³. Op³aty pobieramy przy zapisach przed imprez¹.
6 NAGRODY
Ka¿dy uczestnik otrzyma pami¹tkowy dyplom.
Zwyciêzca w kategorii seniorów - puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
i nagrodê rzeczow¹. Zawodnicy bêd¹ klasyfikowani w kategorii kobiet i mê¿czyzn, zwyciêzcy otrzymaj¹ puchary oraz nagrody rzeczowe. Uczniowie bêd¹
podzieleni wed³ug wieku:
kl. I-III, IV-VI, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalne.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo innego podzia³u na grupy.
7 UWAGI
a) Prosimy o przyniesienie ze sob¹ szachów i zegarów szachowych.
b) Organizatorzy zapewniaj¹ napoje, s³odycze oraz owoce.
c) Zapisy od godz. 8.30.
e) Uczestnicy doje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
Wczeniejsze imienne zg³oszenia prosimy wysy³aæ na adres:
Henryk Musia³, ul. Przechodnia 25, 73-150 £OBEZ.

WIATOWID: Hnat, Kacprzak,
Samal, Sadowski, Brona, Jemdrysiak, Kazimierczak, Andrusieczko,
Obolewicz, Ka¿mierowicz, Skrobiñski oraz Tober, K. Rejmer, £añ, Lewicki.
(£OBEZ) Têgie lanie dostali pi³karze ³obeskiego wiatowida, którzy podejmowali na boisku w wiêtoborcu chociwelskiego Piasta. Lider klasy okrêgowej bezlitonie obna¿y³ b³êdy ³obeskiej defensywy i
wykorzysta³ praktycznie wszystkie
chwile zawahania m³odych graczy z
£obza. Do przerwy dwa razy zaskoczony zosta³ Hnat. Obie bramki pad³y po strza³ach z rzutów wolnych.
Najpierw bezporednio pi³ka wpad³a do siatki, a póniej po dobitce.

wiatowid stworzy³ kilka okazji
bramkowych, ale m.in. po strzale z 16
metrów Kazimierczaka poszybowa³a obok s³upka.
Po przerwie obraz gry nie uleg³
zmianie. Cztery bramki po zmianie
stron to najni¿szy wymiar kary, ale
klas¹ kilka razy b³ysn¹³ Lewicki, który uchroni³ gospodarzy od wy¿szej
pora¿ki. Na onie¿onym i oblodzonym boisku lepsi i bardziej zgrani
byli gocie, którzy dowiadczeniem
przewy¿szali gospodarzy. Agresywna gra w ataku przynios³a spodziewane efekty Piastowi, który w
tym spotkaniu by³ bezsprzecznie
lepszy. Teraz wiatowid zmierzy siê
z Radovi¹. Mecz zostanie rozegrany
w najbli¿sz¹ sobotê.
(m)

RADOVIA : SARMATA 3 : 2 (1 : 1)

Ciekawy mecz
sparringowy
Sk³ady dru¿yn:
Radowia: Damian Brodowicz, Tomasz Kmieæ, Marek Dro¿d¿ewski, Emil
Pilichowski, Marcin Tomaszkiewicz,
£ukasz Tomaszkiewicz, Krzysztof Janik, Piotr Grochulski, Marek Gradus,
Ireneusz Kulik, Pawe³ Samal, Wojciech Kli i Arkadiusz Ba³am¹cek. Trener: Wojciech Krakus.
Sarmata: Marek Smoliñski, Marcin Bonkowski, Andrzej Mioduszewski, Wojciech Dorsz, Krzysztof Sad³owski, Krzysztof Kieruzel, Dariusz
Sad³owski, Kamil Pacelt, Krzysztof
Szkup, Damian Padziñski, Marek Ko³a
oraz Krzysztof Korol i Pawe³ Graczykowski. Trener: Tomasz Surma.
Sêdziowa³ Ryszard Janiak z £obza.
Strzelcy bramek: Marek Gradus,
£ukasz Tomaszkiewicz i Wojciech
Kli dla Radovii, Krzysztof Szkup (2)
dla Sarmaty.
(£OBEZ) W minion¹ sobotê na
boisku w wiêtoborcu odby³ siê ciekawy mecz sparringowy pomiêdzy
Radovi¹ Radowo Ma³e a Sarmat¹
Dobra. Mecz mimo, i¿ odby³ siê w trudnych warunkach (na p³ycie boiska
zalega³a warstwa lodu), sta³ na dobrym sportowym poziomie, który zosta³ zaprezentowany przez pi³karzy
obu dru¿yn. Przez ca³y mecz trwa³a
bardzo wyrównana walka. Pierwsze
groniejsze akcje tworzy³a Radovia; w
18 min. silny strza³ £ukasza Tomaszkiewicza trafi³ w s³upek bramki Sarmaty. Dwie minuty póniej pi³kê wybit¹
przez Marka Smoliñskiego, przej¹³ napastnik Radovii Wojciech Kli, który
odegra³ j¹ do swojego kolegi z napadu
Marka Gradusa, a ten silnym strza³em
z ostrego k¹ta zapewni³ Radovii pro-

wadzenie 1:0. Prowadzenie trwa³o do
30 min. meczu, gdy¿ w tej minucie piêkn¹ akcj¹ popisa³ siê Dariusz Sad³owski, zagrywaj¹c pi³kê do Krzysztofa
Szkupa, który bêd¹c miêdzy obroñcami Radovii uwolni³ siê spod ich opieki
i pos³a³ pi³kê do bramki obok interweniuj¹cego Damiana Brodowicza.
W 38 min. silny strza³ £ukasza
Tomaszkiewicza z rzutu wolnego,
piêkn¹ parad¹ sparowa³ Marek Smoliñski, a dobitka M. Gradusa by³a minimalnie niecelna.
Druga po³owa meczu rozpoczê³a
siê od lekkiej przewagi Sarmaty. W 50
min. na polu karnym Radovii zostaje
podciêty Krzysztof Kieruzel i sêdzia
Ryszard Janiak bez wahania wskazuje
na rzut karny. Do pi³ki podchodzi niespe³na 16-latek (ur. 24.03.1989)
Krzysztof Szkup i pewnym technicznym strza³em zdobywa drug¹ (dla siebie i Sarmaty) bramkê. Prowadz¹c 2:1
i stwarzaj¹c dalej grone sytuacje pod
bramk¹ Radovii wydawa³o siê, ¿e Sarmata tego meczu nie powinna przegraæ. Jednak w 85 min. £ukasz Tomaszkiewicz technicznym strza³em z
18 metrów w samo okienko bramki
Sarmaty doprowadzi³ do wyrównania
na 2:2. Tak dowiadczona dru¿yna jak
Radovia posz³a za przys³owiowym
ciosem i w 90 min. pi³kê lec¹c¹
wzd³u¿ bramki Sarmaty wepchn¹³ do
niej pozostawiony bez opieki Wojciech Kli, ustalaj¹c wynik meczu na
3:2 dla Radovii.
Mimo przegranego meczu cieszy
postawa pi³karzy Sarmaty, którzy w tym
meczu byli wymagaj¹cym i równorzêdnym przeciwnikiem dla wy¿ej notowanego zespo³u z Radowa Ma³ego.
es
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RYBY UWA¯AJCIE
NA NIEZNAJOMEGO
(WÊGORZYNO) Nieznany
sprawca, 26.01.2005 r., w godz.
15.00  18.00, z jeziora w Mielnie,
gm. Wêgorzyno, po wczeniejszym odkuciu lodu zabra³ w celu
przyw³aszczenia trzy sieci typu
wonton, ogólnej wartoci 250
z³otych, na szkodê gospodarstwa
jeziorowo-stawowego w Iñsku.
TO NIE BY£
SYN PREZYDENTA
(£OBEZ) 2 bm., oko³o godz.
19.45 w £obzie, na ul. Krótkiej,
Przemys³aw W. kierowa³ samochodem osobowym Ford znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(1,56 promila) w wydychanym
powietrzu. W dodatku okaza³o
siê, ¿e kierowca jedziæ nie powinien, gdy¿ S¹d Rejonowy w Gryficach pozbawi³ go tej przyjemnoci, zakazuj¹c mu wczeniej prowadzenia pojazdów.
JELEÑ BEZ DZIKA
(ZWIERZYNEK) 2 bm., oko³o godz. 14.00, leniczy Lenictwa Zwierzynek odkry³, ¿e kto w
lesie ko³o Sielska, przy u¿yciu
wnyka wykonanego z drutu stalowego sk³usowa³ dzika o wadze
60 kg, wartoci 360 z³otych, na
szkodê ko³a ³owieckiego Jeleñ w
£obzie. Sprawcy nie ustalono.
OBROBILI
(£OBEZ) 3 bm., oko³o godz.
3.20, na terenie dworca PKS w
£obzie, trzech nieustalonych
m³odych mê¿czyzn dokona³o
kradzie¿y telefonu komórkowego
marki Nokia, dokumentów
osobistych i pieniêdzy w kwocie
50 z³ na szkodê Adriana A.
Z£OMIARZE
(RUNOWO POM.) 2 bm.,
w godz. 19.00  22.00, w Runowie Pom. na terenie Centrali
Nasiennej, z dachu suszarni,
Wies³aw G. i Robert D. dokonali kradzie¿y 20 arkuszy blachy aluminiowej. Straty w
kwocie 3000 z³ na szkodê Centrali Nasiennej w Runowie
Pom. Sprawcy zostali zatrzymani w dniu nastêpnym, oko³o
godz. 9.30, podczas przewo¿enia skradzionego mienia.

POLICJA 997

(£OBEZ) Przy ul. Rolnej 21
(baza PKS), w okresie od
4.02.2005 r. godz. 12.00 do
05.02.2005 r. godz. 9.30, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y rur
stalowych o wartoci 1000 z³ na
szkodê Zygmunta J.
ZAATAKOWALI
KOKTAJLEM MO£OTOWA
(ZAJEZIERZE) 4 bm. oko³o
godz. 4.10 w Zajezierzu, gm.
£obez, w wolnostoj¹cym jednorodzinnym budynku nieznany
sprawca, przy pomocy szklanej
butelki z zawartoci¹ pal¹cego siê
p³ynu ³atwopalnego, dokona³ wybicia podwójnej szyby w oknie
mieszkania, w wyniku czego
zniszczeniu uleg³a firana, zas³ony,
dywan, szyby okienne, oraz odymieniu ciany pokoju. Straty ogólnej wartoci 1100 z³otych ponios³a
Krystyna S. Sprawca spowodowa³ bezporednie zagro¿enie dla
¿ycia i zdrowia mieszkañców.
WYSZED£ W KURTCE
(£OBEZ) 2 bm. w godz.
7.30-12.30 z szatni LO £obez
przy ul. Niepodleg³oci, nieznany
sprawca zabra³ w celu przyw³aszczenia kurtkê zimow¹ w
kolorze czarnym (z przodu mia³a
bia³¹ naszywkê) wartoci 150
z³otych na szkodê Krystyny J.
WYCIÊLI
W okresie od 15 stycznia do 4
lutego, Zbigniew J. i Marcin G.,
po wyciêciu dokonali kradzie¿y
11 szt. drzew w postaci buka, olchy, dêbu, wierzby, w iloci 15
metrów szeciennych, o ³¹cznej
wartoci 800 z³otych, czym dzia³ali na szkodê Józefa A.
CHWYCI£ I PONIÓS£
(WINNIKI) W okresie od 3
bm. godz. 17. 00 do 4 bm., godz.
12.00, nieznany sprawca, z terenu Gospodarstwa Rolnego w
Winnikach, gm. Wêgorzyno, zabra³ w celu przyw³aszczenia
chwytak ³adowacza ci¹gnikowego bez nazwy produkcji czeskiej,
o wartoci 3 000 z³otych, na
szkodê Andrzeja K.
NAPROMILOWANY
(DOBRA) 4 bm. o godz.
22.50, w Dobrej, na ul. Wester-

platte, Krzysztof M. kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci 0,83 mg/l.
KREWKI GOÆ
(£OBEZ) 6 bm. o godz. 6.30,
w £obzie na ul. Drawskiej, nieznany mê¿czyzna uderzy³ piêci¹
w twarz Roberta P. powoduj¹c u
niego obra¿enia cia³a w postaci
z³amania ¿uchwy.
ZNOWU RADIO
(£OBEZ) 6 bm., pomiêdzy
godz. 5.30 a godz. 5.45 w £obzie,
na ul. Hanki Sawickiej nieznany
sprawca, po uprzednim wybiciu
szyby w samochodzie osobowym marki Renault 19, dokona³
kradzie¿y radioodtwarzacza samochodowego, o wartoci 300
z³otych, czym dzia³a³ na szkodê
S³awomira P.
P£OSZYÆ
(£OBEZ) W okresie pomiêdzy
godz. 20.00 dnia 5 lutego, a godz.
10.00 dnia nastêpnego, w £obzie
na ul. Kociuszki, nieznany
sprawca, po uprzednim wybiciu
szyby w przednich drzwiach w
samochodzie osobowym marki
Fiat Uno, usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y radioodtwarzacza samo-
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chodowego, lecz zamierzonego
celu nie osi¹gn¹³ z uwagi na fakt
prawdopodobnego sp³oszenia.
Dzia³a³ na szkodê Anny G.
...I SPRAWDZAÆ OKNA
(£OBEZ) 6 bm., w godz.
17.00  20.00, w £obzie na ul.
Kolejowej, nieznany sprawca, po
uprzednim wypchniêciu okna w
kuchni, wszed³ do wnêtrza
mieszkania, gdzie dokona³ penetracji pomieszczeñ, w wyniku
czego z szuflad zabra³ z³ot¹ obr¹czkê, dwie broszki, medalion z
wizerunkiem Jana Paw³a II oraz
cztery butelki spirytusu. Straty
ogólnej wartoci 1550 z³otych
ponios³a Anna T.
OPRÓ¯NI£ LODÓWKÊ
(£OBEZ) 6 bm., w godz.
18.00  18.30, w £obzie przy ul.
Kamiennej, z nie zamkniêtego
mieszkania, nieznany sprawca, z
lodówki znajduj¹cej siê w kuchni,
zabra³ kie³basê, kurczaka, miêso
mielone, parówkow¹, boczek
ch³opski oraz z kredensu kawê,
herbatê i chleb. Okrad³ Paulinê L.
z ¿ywnoci na kwotê 70 z³.
(Informacje pochodz¹ z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, ródtytu³y od redakcji)

Zagin¹³,
odnaleziono cia³o
(£OBEZ) 44-letniego
mieszkañca £obza, Tadeusza
S., od po³owy grudnia ub.r.
poszukiwa³a policja. By³
bezdomny, mieszka³ w
altanie na dzia³kach.
Pewnego dnia wyszed³ i
s³uch o nim zagin¹³. Brat
powiadomi³ policjê.
Wszczêto poszukiwania, ale
bez skutku.
W ostatnim dniu stycznia policja otrzyma³a zg³oszenie, ¿e w
zbiorniku wodnym przy starej
elektrowni, przy ul. Wojcelskiej,

zauwa¿ono zw³oki mê¿czyzny. Po
dokonanych oglêdzinach okaza³o
siê, ¿e denatem jest poszukiwany
od miesi¹ca Tadeusz S.  Jak tylko
zagin¹³, w grudniu, podjêlimy
szeroko zakrojone poszukiwania.
Poszukiwali go policjanci, ale tak¿e stra¿acy z OSP z Zagórzyc, a
nawet ci¹gniêto w tym celu psa.
Pamiêtam, ¿e szukalimy wokó³
tego zbiornika. Musia³ wpaæ do
wody i le¿eæ g³êbiej, bo go wtedy
nie znalelimy. Teraz by³a odwil¿ i
wyp³yn¹³.  analizuje sytuacjê naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w £obzie kom. Andrzej Sarnowski. Sekcja zw³ok wykluczy³a,
by do mierci Tadeusza S. przyczyni³y siê inne osoby.
KAR
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ROZMAITOCI

KRZY¯ÓWKA NR 6

NAGRODA

miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego

Rozwi¹zania
krzy¿ówki prosimy
nadsy³aæ do dnia
18 lutego na adres
redakcji. Sporód
prawid³owych
odpowiedzi
wylosujemy
miesiêczn¹
prenumeratê.
CMYK

tygodnik ³obeski 9.02.2005 r.

Patron Walentynek
Patron dnia zakochanych, wiêty Walenty by³
rzymskim kap³anem, zmar³ym
oko³o 270 roku w czasie przeladowañ cesarza Klaudiusza
Gota. Nale¿a³ on kiedy do
najbardziej znanych i czczonych w Kociele Zachodnim,
³aciñskim. Pocz¹tkowo wiêtego Walentego wcale nie ³¹czono z dniem zakochanych.
Czczony by³ przede wszystkim jako patron chorych na
padaczkê i chorych nerwowo. W zwi¹zku z tym, i¿ choroba ta, jak i do niej podobne
by³y doæ rozpowszechnione we wszystkich krajach katolickich spo³ecznoæ z ufnoci¹ ucieka³a
siê do tego¿
wiêtego.
Dlatego
ikonografia
przedstawia
wiêtego Walentego jako kap³ana, czasem
biskupa, w momencie uzdrawiania ch³opca
z padaczki lub
ze s³oñcem, gdy¿ swemu sêdziemu przed skazaniem na
mieræ dowodzi³, ¿e Chrystus
jest s³oñcem sprawiedliwoci. Ju¿ oko³o 30 lat po jego
mêczeñskiej mierci na terenie
W³och rozprzestrzeni³ siê
jego kult do tego stopnia, i¿
papie¿ wiêty Juliusz wystawi³ nad jego grobem bazylikê, któr¹ odnowi³ papie¿
Teodor.
Sam kult wiêtego przywêdrowa³ do Polski doæ wczenie, prawdopodobnie za
spraw¹ pielgrzymów powracaj¹cych z Rzymu, gdy¿ pierwsze wspomnienia dotycz¹ce
modlitw do wiêtego Walentego siêgaj¹ schy³ku redniowiecza. Podobnie jak w krajach chrzecijañskiej Europy,
wiêty Walenty w Polsce by³
opiekunem chorych, przede
wszystkich na padaczkê.
Ca³kowicie odmienny kult
wiêtego Walentego rozwin¹³ siê w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej,
Kanady i Anglii. Tam zaczêto
go czciæ jako patrona zakochanych. Sam zwyczaj obchodów tego wiêta ma korzenie pogañskie. Pocz¹tkowo, przesy³anie sobie podarków, listów, serduszek i mi³osnych obrazków by³o pozosta³oci¹ starego pogañskiego obyczaju. Wtedy to najczêciej ch³opcy, rysowali
imiona swoich ukochanych i
wybranek, podrzucaj¹c je

pod ich domostwa. Taki zwyczaj wzi¹³ siê na czeæ pogañskiej bogini dziewcz¹t February Juno, któr¹ czczono 15 lutego (miêdzy innymi od jej
imienia; Februat - tyle co
luty). Chrzecijañstwo, próbuj¹c zasymilowaæ pogañsk¹
spo³ecznoæ zaadoptowa³o
tê praktykê, zmieniaj¹c jednak
dzieñ na 14 luty i patrona na
wiêtego Walentego. Pocz¹tkowo dzieñ zakochanych obchodzony by³ tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, Kanadzie i Anglii, jednak szybko rozprzestrzenia³ siê na kraje Europy
Zachodniej. W ci¹gu d³ugiego okresu
czasu, jego
istnienia
wiêto sta³o
siê nie tylko
tradycj¹. W
dzieñ zakochanych
najczêciej
m³odzi ludzie przesy³aj¹ sobie
kartki z wyznaniami mi³osnymi, dowodami mi³oci i przyjani, czêsto
anonimowe. Nieustanny rozwój technik medialnych i komunikacyjnych powoduje powolny zanik metod tradycyjnych i coraz wiêcej walentynek przesy³anych jest za pomoc¹ najnowszych zdobyczy
techniki, takich jak: Internet,
poczta elektroniczna, sms-y.
Wed³ug
najnowszych
badañ w ubieg³ym roku du¿¹
furorê zrobi³o przesy³anie ¿yczeñ walentynkowych za pomoc¹ wiadomoci graficznych z telefonów komórkowych. wiêty ma wiele obrazów i o³tarzy; s¹ nawet kocio³y powiêcone jego czci.
W samej archidiecezji poznañskiej jego imiê nosi Koció³ w Krobi, gdzie wiêty
Walenty posiada³ kiedy
znane i g³one sanktuarium z
trumienk¹ z jego relikwiami
przywiezion¹ z Rzymu (dzi
znajduj¹c¹ siê w Kociele
Mariackim w Krakowie). Do
dzi w o³tarzu g³ównym jest
obraz uwa¿any za s³yn¹cy ³askami i jak niesie legenda,
modlitwy zanosz¹ tam nieszczêliwie zakochani, b¹d
te¿ narzeczeni o dobre ma³¿eñstwo. Dzi, wiêty Walenty znany jest przede
wszystkim jako patron zakochanych, a w dniu jego wiêta przesy³amy sobie stosy
mi³osnych kartek i megabajty wyznañ mi³oci.

