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KazimierzRynkiewicz
Mam wra¿enie, ¿e co w trawie
piszczy. Na razie skry³o siê pod g³êbokim niegiem, ale ju¿ widaæ wiosnê,
wiêc trawa ju¿ za chwilê bêdzie. Wiêc
piszczy ju¿ w trawie pod niegiem. A
co bêdzie jak nieg stopnieje? W polityce piszczy lustracj¹ Wildsteina.
Piszczy SLD, które wykluczy³o w³anie wicepremiera Jerzego Hausnera
ze swojego grona i do tego premier
Belka wypi¹³ siê na nich. Piszczy plan
Hausnera, bo nie mo¿e ujrzeæ wiat³a
dziennego. Piszcz¹ szpitale, bo siedz¹
na nich okrakiem komornicy. Piszcz¹
podwójnym g³osem, bo chc¹ je komercjalizowaæ. Do tego pisk pielêgniarek
i g³oduj¹cych w protecie pracowni-

OPINIE

Co w trawie piszczy
ków. Piszcz¹ politycy, którzy gor¹czkowo zawi¹zuj¹ jakie koalicje, dla
których ju¿ brakuje s³ownikowych
nazw. Jedne zapiszcza³y i siê rozlecia³y, inne piszcz¹ w kuluarach. Ju¿ piszcz¹ kandydaci na prezydentów, lekarze, dziennikarze, w kolejce stoj¹ przystojniacy z big brawera i ok³adek magazynów dla pañ. Pisk przed komisjami Orlenu i PZU. Pisk o samorozwi¹zaniu sejmu i wyborach na zielonej trawce, a nie ¿ó³tym, jesiennym liciu. Z kim
ma pójæ PSL, a z kim SdPl. I gdzie
pójdzie SLD. A z kim zabierze siê prezydent. Nie móg³ nie zapiszczeæ Michnik, który po powrocie do kraju z kuracji  jak donios³o Wprost  od razu
uda³ siê na spotkanie z Urbanem, co
zosta³o uwiecznione na zdjêciach. Tam
musia³o piszczeæ. Na tej naradzie g³ównych inteligentów krajowych, którzy
trzymaj¹ pieczê medialn¹ nad umys³ami po³owy Polaków. To musia³ byæ pisk.
Co z t¹ Polsk¹ zrobiæ, z t¹ lustracj¹, a
zaraz wybory. Mo¿e Unia Wolnoci z
SdPl-em, i do tego cywilizowana,
europejska czêæ SLD, ta proprezydencka. Mo¿e zapiszczy. Mo¿e siê uda.

Dryfujemy. Tu ju¿ chyba nikt nie
rz¹dzi. Z rz¹du, jak szczury z ton¹cego okrêtu, ucieka kto mo¿e i póki czas.
Nikt nie przejmuje siê pañstwem, które siê rozpada. Mo¿e tylko tu, na dole.
Jak w ró¿nych miejscach kraju, gdzie
dociera Ruch Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych. Jak na spotkaniu spó³dzielców w £obzie, jak na
sesji w Radowie Ma³ym. Ludzie chc¹
braæ sprawy w swoje rêce. Maj¹ doæ
polityków, którzy usprawiedliwiaj¹
swoje posuniêcia wyrokami dziejów.
Czuj¹, ¿e mog¹ sami zadecydowaæ o
tym, co tutaj mo¿na zrobiæ, a nie tak,
jak im ka¿e kto i gdzie daleko, powo³uj¹c siê na jakie enigmatyczne
europejskie standardy, globalizacjê i
nieuchronne procesy historyczne.
Po co wtedy samemu myleæ. Wystarczy czytaæ instrukcje. Na przyk³ad, jak wsi¹æ do kajaka i p³yn¹æ z
pr¹dem, zostawiaj¹c innych na brzegu. Wielu przeczyta³o instrukcje i
pop³ynê³o. Ci co zostali na brzegu
musz¹ siê teraz sami zorganizowaæ.
Nie ma innej rady. To piszczy w trawie.
Coraz g³oniej.

List o studniówce 2005  reakcje
List do redakcji opisuj¹cy wra¿enia wyniesione ze studniówki, opublikowany w poprzednim numerze wywo³a³
ogromne emocje i niespodziewane przez nas reakcje. Po jego ukazaniu siê w gazecie posypa³y siê pretensje pod
naszym adresem.
Najpierw o redakcji przyby³o piêæ maturzystek, które domaga³y siê widzenia z autorem listu.
Na drugi dzieñ rozdzwoni³y siê telefony.
Najpierw pewien pan chcia³ puciæ mi wi¹chê, ale zreflektowa³ siê po tym, jak wyt³umaczy³em mu, ¿e nie ja jestem
autorem.
Wieczorem zadzwoni³ drugi pan, ze Szczecina, który dowiedziawszy siê o licie, próbowa³ straszyæ s¹dem, zadaj¹c
pytania, po co takie listy publikujemy.
W pi¹tek nast¹pi³o prawie zajêcie redakcji, gdy¿ przysz³o ju¿ kilkudziesiêciu maturzystów.
W sobotê zadzwoni³ nauczyciel, gro¿¹c s¹dem.
W niedzielê autor listu doniós³, ¿e pewna nauczycielka widz¹c go powiedzia³a - szuja. Mia³ szczer¹ ochotê spotkaæ
siê z ka¿dym, kto tego siê domaga³, ale zrezygnowa³.
Wczoraj w szkole spotka³em siê z kilkunastoma maturzystami i rodzicami. Wys³uchalimy siê nawzajem. Obieca³em,
¿e napiszê o tym wszystkim, co siê sta³o. W nastêpnym numerze.
Kazimierz Rynkiewicz

Pytanie do pedagoga
(RESKO) Specyfika roli pedagoga szkolnego pozwala na ca³ociowy nadzór nad wszystkimi planami i
dzia³aniami profilaktyczno - wychowawczymi szko³y. Praca pedagoga
szkolnego wymaga umiejêtnoci
nawi¹zywania dobrego kontaktu
zarówno z indywidualnym uczniem,
jego rodzicami, jak i z ca³ymi klasami.
Budowaniu prawid³owego kontaktu
z uczniami sprzyja czêste informowanie o tym, z jakimi problemami
uczniowie mog¹ siê do pedagoga
zwracaæ. Uzyskanie od uczniów bezporedniej informacji o trapi¹cych
ich problemach, umo¿liwia podjêcie
skutecznych dzia³añ profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Celowi temu s³u¿¹ organizowane w na-

szej szkole w miesi¹cu wrzeniu lekcje pt. Pytania do pedagoga. Dziêki takim lekcjom uczniowie wiedz¹,
na czym polega praca pedagoga,
uzyskuj¹ równie¿ mo¿liwoæ zapisania na kartkach anonimowych pytañ, których nie maj¹ odwagi zadaæ
na forum klasy. Uczniowie otrzymuj¹ od pedagoga informacje, w rozwi¹zaniu jakich problemów mo¿e
byæ on pomocny:
Zwróæ siê do pedagoga szkolnego, gdy:
- jeste ofiar¹ lub wiadkiem przemocy
(psychicznej lub fizycznej), zarówno
w szkole, jak i w rodzinnym domu
- wszed³e w konflikt z innym uczniem
b¹d nauczycielem i nie wiesz, jak go
rozwi¹zaæ

- nie mo¿esz znaleæ sobie miejsca w
klasie, czujesz siê odsuniêty, nikt z
tob¹ nie chce rozmawiaæ
- nie wiesz w jaki sposób zorganizowaæ
sobie wolny czas
- palisz papierosy, pijesz alkohol lub
wiesz, ¿e twój kolega, czy kole¿anka w
ten sposób siê zachowuje
- nauka przychodzi ci z wielkim trudem,
boisz siê chodziæ do szko³y
- by³e wiadkiem kradzie¿y lub niszczenia mienia szkolnego
- trudno znaleæ Ci wspólny jêzyk z
rodzicami
- jeste g³odny, czujesz, ¿e twoi rodzice
siê o Ciebie nie troszcz¹
- nie masz podrêczników i zeszytów
æwiczeñ
Dominika Walentynowicz
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Sprostowanie
W artykule Harcerstwo 
reanimacja pope³ni³em b³¹d
(a¿ chce siê napisaæ, ¿e g³upi)
podaj¹c, ¿e spotkanie w sprawie reaktywacji harcerstwa odby³o siê w szkole nr 1. To spotkanie odby³o siê w szkole podstawowej nr 2 im. Miko³aja Kopernika, w której zreszt¹ by³em,
przygotowuj¹c ten materia³. Za
pomy³kê przepraszam.
Przy okazji mogê napisaæ, ¿e
w dwójce jest dalszy ci¹g opisanych przeze mnie dzia³añ, w
postaci zajêæ przygotowuj¹cych
m³odzie¿ i dzieci do z³o¿enia przysiêgi zuchowej i harcerskiej. Zajêcia w czasie ferii prowadz¹ panie Krystyna Kubacka, Sylwia
Dynowska i Wies³awa Rogaczewska.
Kazimierz Rynkiewicz

UWAGA
CZYTELNICY
Tygodnik £obeski bêdzie
ukazywaæ siê we wtorki.
Wszelkie materia³y i informacje
oraz reklamy do gazety prosimy
sk³adaæ najpóniej do
poniedzia³ku do godziny 12.00.
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Otwarcie biblioteki szkolnej
(RESKO) 8 lutego 2005 r.
w budynku Zespo³u Szkó³
Gimnazialnych w Resku,
mia³o miejsce uroczyste
otwarcie biblioteki szkolnej.
Impreza zbieg³a siê
z obchodami 60-lecia
wyzwolenia Pomorza
Zachodniego.
Pomys³odawc¹
szczególnego uczczenia
tego wydarzenia by³
dyrektor Zespo³u Szkó³
Gimnazialnych
p. Adam Szatkowski.
Na uroczystoæ zaproszono wielu goci, miêdzy innymi przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Miej-

skiej, by³ych bibliotekarzy oraz delegacje uczniów wszystkich klas.
Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli czêæ artystyczn¹, zaprezentowan¹ przez uczniów klasy IV a. Gocie i m³odzie¿ szkolna zapoznali siê
równie¿ z histori¹ biblioteki od roku
1945 do roku 2005. Na pami¹tkê tego
wydarzenia wszyscy uczniowie
otrzymali upominki ksi¹¿kowe oraz
s³odki poczêstunek. Wa¿nym elementem tej uroczystoci by³a równie¿ czêæ nieoficjalna, podczas której emerytowani pracownicy biblioteki dzielili siê swoimi wspomnieniami. Najwa¿niejszym faktem jest to, ¿e
teraz nareszcie uczniowie bêd¹ mogli w pe³ni wykorzystaæ dostêp do
informacji, poniewa¿ w bibliotece
zainstalowane zostan¹ komputery z
³¹czem do Internetu.
Pracownikom biblioteki ¿yczê
wielu czytelników!
Ilona Dudkowska-Kulpa,
Ma³gorzata Bodys.

Najdro¿szy
fotograf w miecie
(£OBEZ) Na ulicach £obza w kilku miejscach mo¿na by³o zauwa¿yæ
stoj¹cego fotografa. Fotoradar, bo
o nim mowa, robi zdjêcia kierowcom
znacznie przekraczaj¹cym dozwolon¹ prêdkoæ lub ³ami¹cym przepisy
ruchu drogowego.
Pomys³odawc¹ wprowadzenia fotoradaru na ³obeskie ulice by³a Powiatowa Komenda Policji wraz z Wydzia³em Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej w Szczecinie, która radaru u¿yczy³a. Od 18 stycznia kr¹¿y
on ju¿ po ulicach miast powiatu ³obeskiego. Pomys³em zainteresowa³y siê
trzy gminy naszego powiatu: £obez,
Wêgorzyno i Resko, które posiadaj¹
stra¿ miejsk¹. Stra¿nicy posiadaj¹
uprawnienia do pracy na tym urz¹dzeniu.  18 stycznia policjanci z naszej
komendy wraz ze stra¿nikami przeszli
przeszkolenie zwi¹zane z prac¹ fotoradaru.  mówi aspirant sztabowy Henryk Michalski z KPP w £obzie. Urz¹dzenie to wykonuje dwa zdjêcia, samochodu z tablic¹ rejestracyjna oraz kierowcy. Niektórzy ju¿ wymylili, jak radar
oszukaæ. W telewizji reklamowane s¹
ró¿ne spraye lub folie, które maj¹ uniemo¿liwiæ odczytanie numerów tablic.
Aspirant Michalski twierdzi, ¿e jest to
nieskuteczne, bo przy dobrym wyregulowaniu radar wychwyci napisy.

KupiêdrzwidoPoloneza
leweprzednie
(od kierowcy), bez rdzy.
Tel. 507 082 917
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W sprawie pozyskania fotoradaru
dla gmin, dosz³o pod koniec grudnia
do spotkania w urzêdzie miejskim w
£obzie. Burmistrzowie dyskutowali o
kosztach i formie jego nabycia. Koszt
jednego szacowany jest na sumê 120140 tys. z³. Dystrybutor by³by sk³onny do sprzeda¿y ratalnej. Jako, ¿e poszczególne gminy nie by³oby staæ na
taki wydatek, postanowiono zakupiæ
jedno urz¹dzenia, które obs³ugiwa³o
by na zmianê te trzy gminy. By³yby
one w³acicielem sprzêtu, a miejsca
jego ustawienia wskazywa³aby policja. Obróbk¹ zdjêæ zaj¹³ by siê przygotowany do tego pracownik Powiatowego Urzêdu Pracy. Przypominamy,
¿e za znaczne przekroczenie prêdkoci
na terenie zabudowanym grozi mandat od 50 do 500 z³ oraz utrata od 4 do
10 punktów.
- Nie chodzi nam o karanie kierowców, lecz o ich zdyscyplinowanie. 
podkrela asp. Michalski, oraz dodaje, ¿e w miastach, w których fotoradary zainstalowano, nast¹pi³a zdecydowana poprawa bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Sylwia Maczan

Nowo otwarty

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

Poparzone dziecko
zabra³ helikopter

(£OBEZ) Sporo ciekawskich przygl¹da³o siê szybkiej akcji ratowniczej na ³obeskim stadionie. Do helikoptera podjecha³a karetka pogotowia, z której przeniesiono do mig³owca rocznego ch³opca z £obza, który
poparzy³ siê wrz¹tkiem. Mamy nadziejê, ¿e szybko wyzdrowieje i wróci
do mamy.
KAR

Teraz na Niemcy !
Pisalimy niedawno o wyjedzie
przedstawiciela PUP w £obzie z delegacj¹ Ministerstwa Gospodarki i
Pracy do Londynu. Takie wyró¿nienie powiatu ³obeskiego wi¹¿e siê z
aktywnoci¹ tutejszego Starostwa i
Powiatowego Urzêdu Pracy, która
zosta³a dostrze¿ona i doceniona
przez ministerstwo. Pomys³y i spostrze¿enia zawarte w przygotowanym przez Starostwo i PUP raporcie
specjalnym bêd¹ mia³y wp³yw na
zmianê przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. A wszystko po to, by bezrobotnym ¿y³o siê lepiej.

W niedzielê, 13 lutego, tym razem do Niemiec, uda³ siê dyrektor
PUP w £obzie Jaros³aw Namaczyñski. Wraz z wiceministrem
Piotrem Kulp¹ i dyrektorami departamentów MGiP odwiedz¹ Berlin,
Norymbergê i Lipsk. Liczymy, ¿e tak
jak w Londynie nawi¹zane zostan¹
kontakty, które w przysz³oci zaowocuj¹ tym, ¿e powiat ³obeski zostanie dostrze¿ony przez inwestorów a tak¿e partnerów zagranicznych, z którymi wspólnie bêdziemy
tworzyæ projekty pozyskuj¹ce
rodki unijne na ³agodzenie skutków bezrobocia.
(p)
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OFERTY
PRACY PUP
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: 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 Tel. 397-61-36
Orodek Rehabilitacyjny Relax w
Miêdzywodziu zatrudni:
pracownika kulturalno  owiatowego ze znajomoci¹ j. niemieckiego
Tel. 696-079-906 lub 38-138-21
Pracownia Optyczna w £obzie zatrudni: sprzedawcê na terenie Stargardu Szcz. koszty dojazdu pokrywa
pracodawca i czas pracy ³¹cznie z
dojazdem ok. 8 godz.
Tel. 397-43-76 lub 604-23-23-33
Agencja Finansowa Grosik z Bia³ogardu zatrudni: kasjera na terenie
£obza Preferowani studenci I i II roku.
Aplikacje wysy³aæ meilem grosik@grosik.pl, Tel. 660-686-884.
Firma z £obza zatrudni: pracownika
obs³ugi biurowej ze znajomoci¹ j.
niemieckiego lub j.angielskiego
Informacje w PUP w £obzie
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
PUP w £obzie organizuje kurs spawacza - uprawnienia podstawowe i ponadpodstawowe w os³onie CO2,
uprawnienia PRS.
Szkolenie rozpocznie siê 14 marca
2005r. w Szczecinie. Wszystkie osoby
po szkoleniu zostan¹ zatrudnione w
Stoczni Szczeciñskiej NOWA. Zakwaterowanie i wy¿ywienie zapewnione. Szczegó³owe informacje w PUP
w £obzie lub pod numerem telefonu
577-70-30. Na podobnych warunkach
prowadzimy nabór na szkolenie
Monter kad³ubów okrêtowych.
W zwi¹zku z zainteresowaniem pracodawców zatrudnianiem kobiet w bran¿y krawieckiej PUP w £obzie rozwa¿a
mo¿liwoæ przeprowadzenia Kursu
szwaczki. Osoby zainteresowane
proszone s¹ o sk³adanie wniosków w
PUP w £obzie.

Z ¯YCIA POWIATU
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Smoki rozdane
(£OBEZ) Pierwsze nagrody
specjalne starosty
³obeskiego, Smoki,
za 2004 r. zosta³y rozdane.
Sporód piêtnastu
nominowanych otrzyma³o je
piêæ osób w poszczególnych
kategoriach.
Dwa tygodnie temu pisalimy o
przygotowaniach do tej imprezy.
Przypomnijmy, ¿e kandydatury mog³y zg³aszaæ urzêdy miejskie i gminne, zarz¹d starostwa, organizacje
spo³eczne, mieszkañcy w liczbie 30
osób oraz redakcje gazet. Zg³oszono
27 kandydatur. Zarz¹d powo³a³ Kapitu³ê, z³o¿on¹ z radnych, w sk³adzie:
Henryk Kmieæ  przew., Waldemar
Konefa³, Ryszard Sola, Janina Bubacz, Maria Sêkowska i Adam Szatkowski oraz dyr. wydzia³u owiaty w
starostwie Teresa £añ, która nominowa³a po trzy osoby w ka¿dej z
piêciu kategorii oraz wybra³a sporód nich laureatów.
W pi¹tkowe popo³udnie sala w
Zespole Szkó³ przy ul. Kociuszki
zape³ni³a siê zaproszonymi goæmi.
Imprezê poprowadzi³ pan Jan Zarecki z £obeskiego Domu Kultury. Historiê powo³ania do ¿ycia konkursu
przypomnieli starosta Halina Szymañska wraz z przewodnicz¹cym

rady powiatu Adamem Szatkowskim, który uzasadniaj¹c wybór
Smoka na patrona nagrody zacytowa³ japoñskiego pisarza.
Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku, pani Maria Paprocka-Wall, przedstawi³a twórcê smoków, pana Tomasza Sie³acza.
Po ceremonii otwarcia przyst¹piono do wrêczania nagród. Na ekranie prezentowano firmy oraz sylwetki nominowanych, którzy opowiadali o sobie. Na pierwszy ogieñ poszli przedsiêbiorcy. W tej kategorii
zaprezentowano kilkuminutowe filmy o firmach Provimi z £obza, Sweedwood z Reska i firmê pani Iwony
Fatz z B³¹dkowa, zg³oszon¹ przez
burmistrza Dobrej, Barbarê Wilczek.
Ta ostatnia prezentacja zaskoczy³a
chyba wszystkich, gdy¿ ma³o kto o
tej firmie w powiecie s³ysza³, a zobaczylimy prê¿n¹ firmê produkuj¹c¹
wiece, tak¿e na eksport, zatrudniaj¹c¹ wielu pracowników.
Pierwszego Smoka przyznano Provimi, a odebra³ go dyrektor
³obeskiego oddzia³u pan Marian
P³óciennik.  To nagroda w dziesi¹t¹ rocznicê dzia³alnoci firmy na
Ziemi £obeskiej. 10 marca 1995
roku wystawilimy pierwsz¹ fakturê, która rozpoczê³a dzia³alnoæ
Central Soja.  powiedzia³, dziêkuj¹c
za nagrodê. Oznajmi³, ¿e obecnie
Provimi kupi³o spó³kê gie³dow¹ Rolimpex i bêdzie mia³o ponad 35 proc.

Terminy ustnych egzaminów
maturalnych w sesji wiosennej
roku szkolnego 2004/2005
18.04.2005 r.  jêzyk polski
19.04.2005 r.  jêzyk polski
20.04.2005 r.  jêzyk polski
25.04.2005 r.  jêzyk angielski  poziom podstawowy
26.04.2005 r.  jêzyk angielski  poziom rozszerzony
25.04.2005 r.  jêzyk niemiecki  poziom podstawowy
26.04.2005 r.  jêzyk niemiecki  poziom podstawowy
27.04.2005 r.  jêzyk niemiecki  poziom rozszerzony
Szczegó³owy harmonogram egzaminów maturalnych na sesjê wiosenn¹ 2005 roku.
15 kwietnia pi¹tek  zakoñczenie roku szkolnego dla klas maturalnych
18-29 kwietnia  egzaminy ustne wed³ug harmonogramu wewn¹trzszkolnego
5 maja czwartek  jêzyk polski
6 maja pi¹tek  jêzyk angielski
7 maja sobota  jêzyk niemiecki
9 maja poniedzia³ek  matematyka
12 maja czwartek  historia
13 maja pi¹tek - biologia
16 maja poniedzia³ek  geografia
17 maja wtorek  historia sztuki
18 maja roda  fizyka i astronomia
19 maja czwartek  wiedza o spo³eczeñstwie
20 maja pi¹tek  chemia
23 maja poniedzia³ek - informatyka

udzia³u w rynku produkcji pasz.
W kategorii Owiata i Wychowanie nominowano pani¹ Cecyliê
Degler, dyrektor Szko³y Podstawowej w Starogardzie £obeskim, pana
Marcina £ukasika, nauczyciela geografii z Zespo³u Szkó³ w £obzie oraz
pana Jana Michalczyszyna  nauczyciela z Reska. Nagrodê otrzyma³
Jan Michalczyszyn.  To jest nagroda za wiele lat pracy, a jedna z najbardziej wartociowych. U schy³ku
wszystko siê liczy coraz bardziej. 
powiedzia³ laureat.
W kategorii Dzia³acz Spo³eczny nominowano pani¹ Ludwikê
Guriew, prezes ³obeskiego oddzia³u
Zwi¹zku Sybiraków, oraz panów
Zbigniewa Harbuza i Jana Wielgusa.
Nagrodê przyznano pani Ludwice
Guriew.
W kategorii Kultura i Sztuka
nominacjê otrzymali: dyrektor £obeskiego Domu Kultury pan Dariusz
Ledzion, wydawca kwartalnika literackiego £abu pan Leon Zdanowicz oraz wêgorzyñski artysta, malarz i rzebiarz, pan W³adys³aw Ga³ka. Dwóch ostatnich na sali nie by³o.
Smoka przyznano panu Dariuszowi Ledzionowi.
W kategorii Sport i Turystyka
nominowano pani¹ El¿bietê Winiewsk¹ oraz panów Zdzis³awa Bogdanowicza i Stanis³awa Paw³owskiego z
Wêgorzyna. Laureatem zosta³ pan
Zdzis³aw Bogdanowicz.
KAR

Szansa na
zatrudnienie dla
osób powy¿ej
50 roku ¿ycia
(POWIAT) Ministerstwo Gospodarki i Pracy rozstrzygnê³o konkurs na
projekty z programu na rzecz zatrudnienia osób powy¿ej 50 roku ¿ycia 50
PLUS.
Wniosek z³o¿ony przez Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie uzyska³
dofinansowanie w kwocie 315.500 z³.
W ramach projektu £obeski Senior zatrudnienie znajdzie 50 bezrobotnych osób powy¿ej 50 r.¿. z terenu ca³ego powiatu. Osoby te bêd¹ pracowa³y
w gminach i u pracodawców prywatnych od marca do padziernika 2005.
Projekt ma charakter pilota¿owy
- zawiera nowe rozwi¹zania, dziêki
którym mo¿liwoæ zatrudnienia ww.
osób bêdzie dla lokalnych pracodawców bardziej dostêpna, m.in. ze
wzglêdu na wiêksze ni¿ dotychczas
dofinansowanie.
Je¿eli realizacja projektu zakoñczy siê sukcesem, PUP w £obzie
ponownie wemie udzia³ w konkursie, je¿eli zostanie og³oszony przez
Ministerstwo.
(p)

tygodnik ³obeski 15.02.2005 r.

Str. 5

Z ¯YCIA POWIATU

Spó³dzielcy chc¹ jawnoci
(£OBEZ) Ju¿ dawno na
jednym spotkaniu nie
widziano takich t³umów.
Na zebranie zwo³ane przez
Stowarzyszenie Obrony Praw
Cz³onków SM Jutrzenka
przyby³o ponad 300 osób.
Z atmosfery i wypowiedzi
wynika³o jedno zasadnicze
przes³anie  spó³dzielcy
chc¹ jawnoci i zwi¹zanej
z ni¹ wiedzy na temat
gospodarowania pieniêdzmi,
które do spó³dzielni
wp³acaj¹.
Organizatorem spotkania by³o
niedawno powsta³e Stowarzyszenie
Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie.
Frekwencja zaskoczy³a wszystkich,
przysz³o ponad 300 osób. Mimo, ¿e
dostawiono wiele krzese³, ludzie stali
pod cianami, tak¿e w holu. Nic wiec
dziwnego, ¿e po kilku minutach na sali
zrobi³o siê gor¹co. G³ównie od emocji.
Zebranych powita³ Antoni Moroz,
jeden z za³o¿ycieli Stowarzyszenia (obecnie jego prezes), który zebranie prowadzi³.
- Spotkalimy siê po to, aby rozmawiaæ o uw³aszczeniu, bo to w tej chwili
najbardziej ludzi interesuje. Chcemy
tak¿e obaliæ mity, bo s¹ to ju¿ niekiedy
mity, na temat naszej spó³dzielni. mówi³ pan Moroz.
Uw³aszczenie, czyli przekszta³cenie spó³dzielczego w³asnociowego
prawa do lokalu w prawo odrêbnej
w³asnoci to jeden z g³ównych problemów spó³dzielców. Ci bowiem z nich,
którzy wyst¹pili z takim wnioskiem
otrzymali ze spó³dzielni informacje o
ich zad³u¿eniu za ocieplenie budynku.
Panu Morozowi wyliczono kwotê
2.384 z³otych, ale s¹ te¿ wyliczenia siêgaj¹ce prawie 7 tysiêcy. Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e lokatorzy, którzy o chêci
uw³aszczenia siê spó³dzielni nie informowali, takiego d³ugu nie maj¹. Ludzie
z takimi wyliczeniami siê nie zgadzaj¹.
- Pieni¹dze na ocieplenie pochodz¹ z op³at na fundusz remontowy,
który p³acimy od lat. Z tego co wiem,
s¹ tak¿e spore oszczêdnoci przy
ogrzewaniu mieszkañ  mówi³a jedna
z zebranych. - Co wiêc mamy sp³acaæ,
przecie¿ spó³dzielnia nie ma d³ugów.
Za 2003 rok spó³dzielnia nie wykaza³a
¿adnego zad³u¿enia.
Pani Helena Szwemmer poinformowa³a, ¿e stowarzyszenie, w imieniu
wszystkich cz³onków spó³dzielni, zaskar¿y³o do S¹du Okrêgowego w
Szczecinie wszystkie uchwa³y podjête przez spó³dzielniê, w czêci dotycz¹cej zad³u¿enia za ocieplenie mieszkañ obliczone dla ka¿dego lokalu.

- Spó³dzielnia wystawi³a nam zawy¿one rachunki za ogrzewanie, miêdzy tym co ja p³acê do spó³dzielni, a
tym co oni p³ac¹ do ZEC-u jest szalona
ró¿nica. Gdzie s¹ te pieni¹dze  pyta³
pan Wojciech Skoniecki, pe³nomocnik ¿ony, jeden z aktywniejszych
uczestników zebrania.
Pan Skoniecki postulowa³ tak¿e,
by zwróciæ siê do Komisji Rewizyjnej
Spó³dzielni o przekazanie wszystkich
dokumentów finansowych. Pani Helena Szwemmer zastrzega³a siê, ¿e sto-

coraz wiêksze oburzenie. - Op³aty za
ogrzewanie pobierane s¹ zaliczkowo,
wiêc na koniec okresu grzewczego
powinny byæ rozliczone, tak jak ka¿d¹
inn¹ zaliczkê. Zgodê na dysponowanie ewentualnymi nadp³atami powinni wyra¿aæ lokatorzy na pimie. Je¿eli
tak nie jest, to s¹ to po prostu nadu¿ycia. - mówi³ radny.
G³os zabra³ równie¿ prezes spó³dzielni pan Jan Dziêgielewski, dopuszczony
do g³osu jako szeregowy cz³onek spó³dzielni mieszkaniowej.  Nie zosta³em

warzyszenie nie chce spó³dzielni zlikwidowaæ czy rozwi¹zaæ. - Nikt z nas
nie nawo³uje do tego, aby spó³dzielniê
rozwaliæ, by³oby to bez sensu. Spó³dzielnia jest w³asnoci¹ nas wszystkich, jest to dobro wypracowane przez
nas latami, trzeba jednak zacz¹æ gospodarowaæ tym racjonalniej. Nie
chodzi nam o rewolucjê, a ewolucjê.
- Kto i jakim prawem zabra³ nam,
mieszkañcom osiedla Orzeszkowej, parkingi? - pyta³ Eugeniusz Podlisiecki.
Pani Danuta Wojtowicz: - Kilka
kolejnych lat na zebraniach w spó³dzielni upomina³am siê o zwrot czêci
oszczêdnoci za ogrzewanie. Odpowied by³a zawsze ta sama  te
oszczêdnoci id¹ na ocieplenie. We
wszystkich spó³dzielniach, które
znam, te oszczêdnoci rozlicza siê i
lokatorzy przez dwa lub trzy miesi¹ce
w roku nie p³ac¹ czynszu.
Prezesowi zarzucano tak¿e niegospodarnoæ i rozrzutnoæ oraz to, ¿e
pieni¹dze spó³dzielców wydawane s¹
zbyt lekkomylnie.
- Jestem oburzony panie prezesie.
 mówi³ radny Bogdan Górecki.  Po
co by³o tak piêknie te wejcia do klatek
schodowych remontowaæ? ¯eby teraz rozwalaæ? A zap³acimy za to my
wszyscy. Klatki na ulicy Szkolnej
kosztowa³y nas 32 tys. z³otych, na
Orzeszkowej oko³o 51 tys. z³otych.
Wy³o¿enie kostk¹ placu dzia³u technicznego to kolejne 70 tys. z³otych.
Gdy radny Górecki czyta³ te wyliczenia na twarzach ludzi widaæ by³o

zaproszony, ale jestem tu jako cz³onek
spó³dzielni, gdy¿ o spotkaniu dowiedzia³em siê z prasy i og³oszeñ.  mówi³.
 Wystêpujê na tym zebraniu w roli
cz³onka spó³dzielni mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie, w roli tego, którego ma
broniæ stowarzyszenie. Jestem cz³onkiem i te¿ chcia³bym mieszkaæ tak, jak siê
nale¿y, nie p³aciæ czynszu i tak dalej. W
tym momencie sala zamrucza³a i rozleg³y
siê g³osy sprzeciwu.  Proszê mnie dopuciæ do g³osu, mam takie prawo.  nie
da³ sobie odebraæ mikrofonu cz³onek 
prezes.  Nie bêdê komentowa³ wyst¹pieñ, które has³ami prywatna w³asnoæ, uw³aszczenie, próbuj¹ zdobywaæ popularnoæ. Jako przedstawiciel administracji zasobów spó³dzielczych, jestem przekonany, ¿e ze zg³oszonych tutaj pojêæ nie wyniknie nic praktycznego. Ca³y maj¹tek Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka jest bezpieczny, bo zgodnie z artyku³em 3 Prawa
Spó³dzielczego jest prywatnym maj¹tkiem jej cz³onków. Jestem g³êboko przekonany, ¿e liczba oko³o 1400 cz³onków
potrafi obroniæ swój maj¹tek, a mniej czy
bardziej s³uszne has³a, pozostaj¹ wy³¹cznie has³ami.  mówi³ cz³onek  prezes.  W miesi¹cu marcu rozpoczynaj¹
siê zebrania grup cz³onkowskich, w trakcie których cz³onkowie spó³dzielni korzystaj¹c ze swoich statutowych
uprawnieñ, mog¹ dyskutowaæ i rozwi¹zywaæ wszystkie problemy spó³dzielni.
Serdecznie zapraszam na te zebrania z
nadziej¹, ¿e frekwencja bêdzie równie
liczna, jak na dzisiejszym spotkaniu.

Cz³onkowie spó³dzielni i spó³dzielczoæ
nie potrzebuj¹ obroñców, potrzebuj¹
partnerów do wspó³pracy. Has³ami i
demagogi¹ nie ³ata siê dziur na dachu.
Zapraszam na prawdziwe spó³dzielcze
spotkanie.  zakoñczy³ i opuci³ salê.
Ripostowa³ pan Jerzy Mechliñski:
Szkoda ¿e pan prezes tak szybko uciek³.
Problemy które nas nurtuj¹, to nie jest
demagogia i puste has³a. S¹ problemy finansowe, o których tutaj wiele siê mówi³o.
To s¹ na przyk³ad wiatro³apy, to jest
kwota oko³o 100 tys. z³otych wyrzucona w
b³oto. Wiatro³ap jest po to, ¿eby by³ luz¹,
zatrzymywa³zim¹zimnepowietrze,alatem
ciep³e. Burzenie tego elementu jest po
prostu zbrodni¹ budowlan¹. Nara¿a nas
na straty ciep³a. Demagogia jest po stronie
prezesa.  powiedzia³.
- Tyle pieniêdzy wydajemy na to, co ju¿
by³o zrobione.  dopowiada³a nastêpna
osoba z sali.  Tyle siê mówi na zebraniach,
ja chodzi³am, i jaki by³ efekt? Zero efektu.
Prezesowi nie podoba siê, ¿e bronimy
praw cz³onków Jutrzenki. Bo nam w Jutrzence jest le. Gdyby w innej spó³dzielni
by³o nam le, to bymy utworzyli stowarzyszenie obrony spó³dzielni na przyk³ad
Jaskó³ka, a nie Jutrzenka.  odpowiada³a nieobecnemu ju¿ prezesowi.
Kolejnym problemem, który siê
ujawni³ w czasie rozmów, by³ brak pierwszego programu TV u niektórych spó³dzielców oraz niekontrolowany wzrost
op³at za kablówkê. Je¿eli prezes ma
wydawaæ nasze pieni¹dze, to ma je wydawaæ dla nas, a nie tylko po to, by je wydaæ.
 mówi³a cz³onkini, nie Jasku³ki, lecz ci¹gle
jeszcze Jutrzenki.
Zebranie trwa³o ponad dwie godziny,
g³os zabiera³o wiele osób i poruszano ró¿ne tematy. Miêdzy innymi pad³o pytanie,
o zdefraudowane przed dwoma laty, przez
by³ych ju¿ pracowników spó³dzielni,
pieni¹dze. Przypomnia³ o sprawie pan
Kopczyñski: - Dwa lata temu ujawniono
defraudacjê pieniêdzy w spó³dzielni. Co
siê dzieje z t¹ spraw¹? Posz³o do prokuratury, jest dochodzenie, ale nic siê nie dzieje.
Chcia³bym, by stowarzyszenie wziê³o siê
za to i doprowadzi³o do rozliczenia.
Zebrani podjêli decyzjê o zwo³aniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wed³ug obliczeñ podanych przez
cz³onków stowarzyszenia, by je zwo³aæ,
pod wnioskiem musi podpisaæ siê 10 procent wszystkich cz³onków spó³dzielni,
czyli oko³o 130 osób.
Na koniec zebrania pan Antoni Moroz zaapelowa³ do spó³dzielców, aby
sk³adali wnioski dotycz¹ce przekszta³ceñ ich mieszkañ.  Ka¿dy, kto taki
wniosek z³o¿y, jest tak zwanym pierwszym poruszycielem sprawy, co stawia
go w pozycji uprzywilejowanej w sprawie ewentualnych roszczeñ w stosunku do spó³dzielni np. syndyka.
-Je¿eliStowarzyszenieza³atwisprawy,
to ka¿dy z nas zyska, czy ma mieszkanie
w³asnociowe, czy lokatorskie.  powiedzia³ na zakoñczenie jeden z za³o¿ycieli.
Sylwia Maczan
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Stowarzyszenie £obeskie Forum Organizacji Pozarz¹dowych

Stowarzyszenie
rozpoczyna dzia³alnoæ
(£OBEZ) 19 stycznia zosta³o
wpisane (zarejestrowane) w
Krajowym Rejestrze
S¹dowym stowarzyszenie
£obeskie Forum Organizacji
Pozarz¹dowych. Cz³onkami
za³o¿ycielami
stowarzyszenia byli
przewodnicz¹cy (prezesi)
dzia³aj¹cych prê¿nie na
terenie Powiatu organizacji
pozarz¹dowych.
Podstawowym celem stowarzyszenia jest integracja i wspó³dzia³anie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie
powiatu ³obeskiego na rzecz zwiêkszenia skutecznoci ich dzia³añ dla
potrzeb mieszkañców powiatu.
Stowarzyszenie powsta³o te¿ po

to, aby pomagaæ organizacjom pozarz¹dowym w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z ich statutow¹ dzia³alnoci¹.
Dzia³alnoæ statutowa powsta³ego stowarzyszenia polegaæ ma
przede wszystkim na podnoszeniu
rangi organizacji pozarz¹dowych w
polityce spo³ecznej, ekonomicznej i
kulturalnej powiatu. Wszelkie dzia³ania podejmowane bêd¹ w oparciu
o wymianê wzajemnych dowiadczeñ i konsultacje spo³eczne.
8 lutego zarz¹d £obeskiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych odby³ swe pierwsze posiedzenie, na
którym przedyskutowano i zatwierdzono tematykê nastêpnego zebrania. Postanowiono, ¿e zaproszeni na
nie zostan¹ przedstawiciele stowarzyszeñ chc¹cych z³o¿yæ akces do
wst¹pienia w szeregi nowo powsta³ej
organizacji. Spotkanie odbêdzie siê 1
marca w siedzibie starostwa, ul. Konopnickiej 41 (sala konferencyjna), o
godzinie 13.00.
(m)

Praca dofinansowana
ze rodków Unii Europejskiej
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie og³osi³ konkurs na projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach dzia³ania
1.2 Perspektywy dla m³odzie¿y oraz
1.3 Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Powiat ³obeski, tak jak w roku 2004,
zamierza ubiegaæ siê o rodki z EFS. W
przypadku przyznania pe³nego dofinansowania ³¹cznie na dzia³ania 1.2 i
1.3 zostanie przeznaczona kwota
1.787.635 z³. Jest to ponad trzykrotnie
wiêcej ni¿ w roku 2004. W zwi¹zku z
tym zwracamy siê do pracodawców o

sk³adanie wniosków o organizacjê
prac interwencyjnych, sta¿u, przygotowania zawodowego a osoby bezrobotne o sk³adanie wniosków o sta¿ i
szkolenie. Kontakt: Powiatowy Urz¹d
Pracy w £obzie, pok. nr 5, tel. 577 70 30.
Sta¿e, szkolenia, przygotowanie
zawodowe oraz prace interwencyjne
finansowane s¹ ze rodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, którego celem jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie mo¿liwoci
zatrudniania, ducha przedsiêbiorczoci, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.
(p)

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 39 73 730
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Mlekomania
w reskich szko³ach
(RESKO) Specjalici od
¿ywienia uznaj¹ mleko za
niezbêdny i wartociowy
sk³adnik po¿ywienia.
Twierdz¹, ¿e mleko
potrzebne do utrzymania
pe³nego zdrowia, urody
i dobrej kondycji. Jako
pe³nowartociowy produkt,
zawiera wszystkie,
niezbêdne dla organizmu
sk³adniki, które odgrywaj¹
pierwszorzêdn¹ rolê
w utrzymaniu naszego
organizmu w dobrej
kondycji.
Szczególnie wa¿ne s¹: wapñ,
sk³adniki mineralne oraz witaminy D,
A i B. Mleko zaopatruje nasz organizm
w bia³ko  podstawowy budulec naszych komórek i tkanek, a tak¿e w
wêglowodany, dostarczaj¹ce nam
ka¿dego dnia energii. To najwa¿niejsze, najtañsze i najkorzystniejsze ród³o ³atwo przyswajalnego wapnia,
wykorzystywane przez organizm dla
prawid³owego rozwoju uk³adu kostnego i wielu procesów metabolicznych. Jest produktem kompletnym i
trudnym do zast¹pienia. Gdy spo¿ywamy je zgodnie z zalecanymi normami wy¿ywienia (2 szklanki dziennie),
zaspokajamy niemal w 100 procent
zapotrzebowanie naszego organizmu
na wapñ.
Wed³ug Instytutu ¯ywnoci i
¯ywienia polskie dzieci spo¿ywaj¹
jedynie 50 proc. zalecanej normy wapnia  pierwiastka decyduj¹cego o prawid³owym wzrocie i rozwoju struktury kostnej. Te informacje sk³oni³y za-

interesowane firmy i instytucje do zainicjowania akcji i programów propaguj¹cych picie mleka przez uczniów.
Od 1 wrzenia 2004 roku dzia³a w Polsce system dop³at z funduszy Unii Europejskiej do mleka i jego przetworów
spo¿ywanych przez dzieci w placówkach owiatowych na terenie ca³ego
kraju. Zarz¹dzaj¹ca tymi rodkami
Agencja Rynku Rolnego prowadzi
akcjê Szklanka mleka. W ramach
tego programu wprowadzone zosta³y
dop³aty do mleka dostarczanego do
szkó³.
W zespole Szkó³ Gimnazjalnych w
Resku akcja Szklanka mleka trwa od
6 grudnia ub.r. Mleko jest dostarczane
co drugi dzieñ z Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Czarnkowie przez
firmê dostawcz¹ Jarton ze widwina. O godzinie pi¹tej rano odbiera je
kierownik sto³ówki pan Henryk Kêsy
i przechowuje w ch³odni. Po godzinie
ósmej mleko jest rozprowadzane w
budynkach Szko³y Podstawowej i
Gimnazjum. Kubek mleka smakowego, o pojemnoci szklanki (200ml)
kosztuje 33 grosze. Uczniowie wykupuj¹ mleko na ca³y miesi¹c, za oko³o 7
z³otych (zale¿y od iloci dni lub kupuj¹
je w szkolnych sklepikach. Do wyboru s¹ trzy smaki: kakaowy, waniliowy
i truskawkowy. Ten pierwszy zamawiany jest w najwiêkszej iloci, gdy¿
preferuje go wiêkszoæ uczniów. W
grudniu sprzedano 504 litry mleka,
natomiast w styczniu wiele wiêcej, bo
a¿ 1772 litry. Obecnie siedmiuset trzynastu uczniów wypija dziennie oko³o
100 litrów mleka.
Zdecydowanie mo¿na stwierdziæ, i¿ inicjatywa wprowadzenia
akcji by³a wspania³ym pomys³em.
Nawet dziecko wie, ¿e picie mleka to
nie tylko bycie wielkim, ale przede
wszystkim zdrowym!!!
Sta¿ysta, koordynator
Krzysztof Waldon
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Pomimo protestów rodziców

Droga do likwidacji szko³y

(RADOWO MA£E) Po
burzliwej sesji, mimo
dramatycznych momentami
wypowiedzi rodziców,
wiêkszoæ radnych
przeg³osowa³a zamiar
zamkniêcia szko³y
w Siedlicach. Teraz,
zgodnie
z procedur¹, musz¹ odbyæ
siê konsultacje spo³eczne,
po których radni bêd¹
jeszcze raz g³osowaæ w tej
sprawie. I choæ zamkniêcie
szko³y wydaje siê
przes¹dzone, rodzice
zapowiadaj¹, ¿e nie
ust¹pi¹. Na sesji z³o¿yli
protest w tej sprawie
podpisany przez
344 mieszkañców.
Bardzo dawno tak gor¹cej sesji
w Radowie Ma³ym nie by³o. Zamiar
likwidacji szko³y w Siedlicach ci¹gn¹³ do urzêdu, gdzie odbywa³a siê
sesja, kilkudziesiêciu rodziców,
którzy przyjechali broniæ szko³y. Na
sali zabrak³o miejsca, wiêc czêæ rodziców sta³a pod cianami.
MÓWI¥ LICZBY
Na pocz¹tek dane liczbowe o
szko³ach przedstawi³a skarbnik
gminy. Uczniów ubywa, pieniêdzy
te¿, rosn¹ koszty. W roku ubieg³ym,
razem w szko³ach podstawowych w
Radowie Ma³ym i Siedlicach oraz w
gimnazjum by³o 537 uczniów. W
tym roku, od wrzenia, bêdzie ich
516. Ubêdzie wiêc 21. W Radowie
Ma³ym by³o ich 448, jest 434, o 14
mniej. W Siedlicach by³o 89
uczniów, jest 82, czyli o 7 mniej.
Subwencja owiatowa, przyznawana na jednego ucznia, dla wszystkich trzech szkó³ w 2004 wynosi³a 2
263 285 z³. W tym ma byæ 2 164 761
z³. Mniej o 98 524 z³. W przeliczeniu
na uczniów subwencja dla szkó³ w
Radowie Ma³ym wynosi³a 1888 178
z³, w 2005 r. - 1 820 749 z³, tj. 64 tys.
z³ mniej. Siedlicom przypad³o w
ub.r. 375 107 z³, w tym 344 012 z³, czyli
o 31 tys. mniej. redni koszt utrzymania ucznia w szkole wynosi³ 4 901
z³, w tym roku (przewidywany)  5
289 z³, w tym: w Radowie Ma³ym w
u.br. 4657 z³, i 4961 z³ w bie¿¹cym. W
Siedlicach w ub.r.  6127 z³, przewidywany w tym roku  7028 z³. Je¿eli
chodzi o dop³atê do jednego

Pomimo tego, ¿e autobus szkolny nie chcia³ zabraæ rodziców, jako dojechali na sesjê.
ucznia, to w Radowie Ma³ym dop³acono 320 z³, w tym roku przewiduje
siê kwotê 606 z³; w Siedlicach  1772
z³, przewidywana kwota na ten rok
 2 656 z³. Subwencjê na ucznia
przekazuje pañstwo. Gmina do³o¿y³a w roku ubieg³ym 301 311 z³, w tym
zaplanowa³a, ¿e do³o¿y 481 tys. z³;
w tym dla Radowa Ma³ego do³o¿ono 143,5 tys., przewidywana dop³ata 263,3 tys. z³. Do szko³y w Siedlicach do³o¿ono 157 tys., przewidywana dop³ata  217,8 tys. z³.
Skarbnik przedstawi³a tak¿e
koszt remontów, jakie powinny byæ
przeprowadzone w szkole w Siedlicach, w tym owietlenia, kuchni i
drena¿u kanalizacyjnego, na ³¹czn¹
sumê oko³o 34 tys.
Mówi¹c o prognozach demograficznych, dyr. szko³y podstawowej w Radowie Ma³ym pani Ewa Radanowicz powiedzia³a, ¿e w ci¹gu
najbli¿szych szeciu lat ubêdzie 131
dzieci podlegaj¹cych obowi¹zkowi
szkolnemu.
MÓWI¥ KOMISJE
Radni w komisjach ju¿ wczeniej
wypowiedzieli siê w sprawie szko³y. Wszystkie komisje wyrazi³y za-

miar likwidacji szko³y, oprócz Bud¿etowo-Gospodarczej, która podzieli³a siê w tej sprawie. Przewodnicz¹cy komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego, radny Remiko uzasadnia³, ¿e
gminie potrzebna jest wymiana starych autobusów, by zwiêkszyæ bezpieczeñstwo dowozu uczniów i
trzeba na nie szukaæ pieniêdzy.
MÓWI¥ LUDZIE
Wiceprzewodnicz¹ca rady odczyta³a list ks. proboszcza Bronis³awa Ja³owca, skierowany do
rady: W nie tak odleg³ych czasach
u³atwiano dzieciom zdobywanie
wiedzy, przez budowanie szkó³,
chocia¿ nie mielimy pe³nej wolnoci jako pañstwo. Obecnie, ciesz¹c
siê wolnoci¹, likwiduje siê szko³y,
tym samym utrudnia siê zdobywanie wiedzy dzieciom i m³odzie¿y.
Odpowiedzialny gospodarz powinien zatroszczyæ siê o to, aby jak
najlepiej przygotowaæ do ¿ycia
m³ode pokolenie. Dlatego uwa¿am,
¿e zamkniêcie szko³y w Siedlicach
by³oby nierozs¹dnym rozwi¹zaniem dla dzieci z Siedlic i okolicznych wiosek.  napisa³ proboszcz.

W podobnym tonie wypowiedzia³a
siê Rada Rodziców tej szko³y. Swój
protest uzasadniali tym, ¿e dzieci
bêd¹ musia³y wstawaæ bardzo
wczenie rano i po dojechaniu do
szko³y w Radowie czekaæ godzinê
na lekcje. W Siedlicach dzieci s¹ dopilnowane i maj¹ lepszy kontakt z
nauczycielem. Nie bêd¹ mog³y korzystaæ z zajêæ pozalekcyjnych. W
mniejszym rodowisku jest mniej
patologii. Zostanie utrudniony
kontakt rodziców z nauczycielem,
gdy¿ utrudniony jest dojazd z wiosek do Radowa. Z tych samych
powodów ograniczony zostanie

Dwóch g³ównych oponentów
zamkniêcia szko³y, radni
Soroczyñski i Zdanowicz
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w Siedlicach otwarta

Przewodnicz¹cego rady Józefa Lewandowskiego wyranie
irytowa³o przypominanie dorobku minionego 15-lecia
udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y i jej
funkcje kulturotwórcze dla wsi. 
Zlikwidowanie jej by³oby niepowetowan¹ strat¹ dla spo³eczeñstwa. 
napisali rodzice.
Protest z³o¿y³a te¿ Rada Pedagogiczna. Wyrazi³a oburzenie tym,
¿e wójt nie zawiadomi³ ich jako
pierwszych o zamiarze likwidacji.
Ma³o tego, do ostatniej chwili
twierdzi³, ¿e szko³a bêdzie, a w
styczniu nawet zosta³ og³oszony
konkurs na dyrektora placówki.
Do tego protestu do³¹czy³a siê
Rada So³ecka. Wszystkie protesty
z³o¿y³ radny Jan Zdanowicz. Radny
Soroczyñski do³¹czy³ do nich protest podpisany przez 344 osoby
oraz dramatyczny list emerytowanej nauczycielki tej szko³y, w którym przypomnia³a, ¿e to spo³ecznoæ siedlicka w³asnymi rêkami

budowa³a tê szko³ê i nale¿y ona do
tej spo³ecznoci.
Jeszcze bardziej dramatycznie
zabrzmia³y niektóre g³osy rodziców, przypominaj¹ce o ci¹gle pogarszaj¹cej siê sytuacji na wsi, od
pozbawienia miejsc pracy i wrêcz
g³odu z tym zwi¹zanego do obecnego zamiaru likwidacji ostatniej instytucji jakiegokolwiek ¿ycia publicznego na wsi.  ¯ycie toczy siê
teraz na przystanku autobusowym.
 mówi³ jeden z rodziców. wietlicê
wiejsk¹ sprzedano kilka lat wczeniej. Z wypowiedzi rysowa³ siê
czarny obraz ostatnich minionych
piêtnastu lat. Przewodnicz¹cy rady
Józef Lewandowski skwitowa³ to
s³owami, ¿e kto piêtnacie lat temu
zdecydowa³ o tych zmianach i...
widocznie tak musi byæ.
Rodzice zarzucali, ¿e gmina chce

Radni nie zmienili zdania; 10 do 5 za zamiarem likwidacji.

W przerwie sesji trwa³y gor¹ce dyskusje.
zamkn¹æ szko³ê z innego jeszcze
powodu - bo pojawi³ siê chêtny na
budynek. Tym chêtnym okaza³ siê
powiat ³obeski, co zosta³o powiedziane ju¿ wczeniej, na komisjach
pojawi³a siê starosta Halina Szymañska przekonuj¹c do pomys³u,
¿e do tego budynku starostwo
przenios³oby dom dziecka z Zajezierza.
- Powiat nie czyha na wasz
budynek.  mówi³ obecny na
sesji wicestarosta Wies³aw Bernacki. Jednak potwierdzi³, ¿e
starostwo szuka jakiego rozwi¹zania dla domu dziecka w Zajezierzu, gdzie ponosi wysokie
koszty.  To jest podobny problem, jaki wy macie.  mówi³. Nie
zgodzi³ siê z tym radny Zdanowicz, który wyliczy³, ¿e koszty
utrzymania tego budynku s¹
bardzo niskie, oko³o 30 tys. z³
rocznie. Zaproponowa³, ¿e je¿eli
s¹ chêtni na jakie budynki w
gminie, to nale¿y oddaæ budynek przedszkola w Rekowie, który od lat stoi pusty i niszczeje.
Przypomniano, ¿e z likwidacji
szko³y w Radowie Wielkim te¿
gmina nie odnios³a ¿adnych korzyci, gdy¿ budynek oddano w
u¿yczenie stowarzyszeniu za
symboliczn¹ z³otówkê.
By³y równie¿ g³osy, ¿e przy
tak du¿ych wydatkach na owiatê, oszczêdnoci nale¿y szukaæ
nie tylko w szkole w Siedlicach,
ale te¿ w szkole w Radowie, gdzie
te koszty s¹ bardzo wysokie.
Pod wp³ywem tych g³osów
radny Remiko zaproponowa³,
by jeszcze raz zbadaæ sytuacjê

ekonomiczn¹ szkó³ i taki wniosek
radni poparli. Jednak te prace
bêd¹ toczy³y siê w ju¿ w cieniu
decyzji o likwidacji szko³y, gdy¿
radni przeg³osowali projekt
uchwa³y o zamiarze jej likwidacji
g³osami 10 radnych, przy 5 przeciwnych.
Kazimierz Rynkiewicz

ROCZNICE
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65 rocznica
lutowych deportacji
(£OBEZ) - Jest nas coraz
mniej. Na pocz¹tku, gdy
zak³adalimy ko³o Sybiraków
w £obzie mielimy ko³o 670
cz³onków, teraz 400. - mówi
wiceprzewodnicz¹cy ko³a
Tadeusz Barañski. - Ubywa
nas z ka¿dym rokiem.
Tak jak czyni¹ to ju¿ od lat, cz³onkowie ³obeskiego Ko³a Sybiraków
spotkali siê 10 lutego na cmentarzu
przy krzy¿u Tego dnia bowiem obchodzilimy 65 rocznicê deportacji lutowych.
W latach 1940  41 w³adze ZSRR
dokona³y czterech wielkich operacji
deportacyjnych z ziem polskich.
Deportacja lutowa rozpoczê³a siê
w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, w
wyj¹tkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Temperatura
spada³a wówczas nawet do  40C.
Deportowani na spakowanie dobytku mieli dwie godziny i mogli zabraæ
ze sob¹ ¿ywnoæ, odzie¿, pociel itp.,
nie wiêcej jednak, ni¿ 500 kg na rodzinê.
- Ciemn¹, mron¹ noc¹ ³adowano
nas do bydlêcych wagonów i wieziono w nieznane. Taka podró¿ trwa
nawet dwa tygodnie. Osoby starsze,
chore oraz ma³e dzieci czêsto nie mia³y
szans, aby tak¹ drogê prze¿yæ. Ich
cia³a wyrzucano z wagonów na nieg.
 wspomina³a przy Krzy¿u Sybiraków
Ludwika Guriew, prezes ko³a.
Za grupê szczególnie niebezpieczn¹ uznano osadników wojskowych 
¿o³nierzy Wojska Polskiego bior¹cych udzia³ w wojnie polsko  radzieckiej w 1920 roku, którzy na kresach
otrzymali ziemie. Ale wysiedlano tak-

¿e zwyk³ych ch³opów, których jedyn¹
zbrodni¹ by³o to, ¿e mieli kilka hektarów ziemi, byli wiêc dla komunistów
ku³akami.
Wszyscy zwi¹zani z przedwojenn¹ pañstwowoci¹ polsk¹, odgrywaj¹cy istotn¹ rolê w gospodarce, polityce czy kulturze byli tak¿e zagro¿eniem dla ZSRR i musieli swoje domy

opuciæ. Wygnañcy na niegocinnej,
nieludzkiej ziemi, musieli radziæ sobie
przez lata.
Wielu z³o¿y³o tam to co najcenniejsze  ¿ycie, - mówi³a podczas uroczystoci pani Guriew.
Pod Krzy¿em z³o¿ono kwiaty, zapalono znicze i zmówiono modlitwy.
£obeskie Ko³o Sybiraków dzia³a

od 15 lat. Dopiero bowiem w wolnej
Polsce mogli g³ono powiedzieæ to, o
czym do tej pory mówili tylko najbli¿szym. S³yszê czasami, ¿e Sybirakom
siê powodzi, ale zastanawiam siê, kto
z nas chcia³by dowiadczyæ tego, czego oni dowiadczyli, a o czym przez
piêædziesi¹t lat nie mogli powiedzieæ.
Sylwia Maczan

Do kogo ze skarg¹ konsumenck¹
(POWIAT) Na ostatniej sesji rada
powiatu uchwali³a wynagrodzenie
przys³uguj¹ce rzecznikowi praw konsumentów w wysokoci 950 z³ brutto.
Jako, ¿e instytucja rzecznika jest
jeszcze ma³o znana, przypominamy, ¿e
stanowisko to w starostwie sprawuje
pan Wies³aw Ma³y i do niego mo¿na
zg³aszaæ problemy i skargi konsumenckie oraz korzystaæ z porad.
Podajemy garæ podstawowych
danych o rzeczniku, które przygotowa³ w swoim sprawozdaniu pan Wies³aw Ma³y, a które przedstawi³ radnym
powiatu na ostatniej sesji.

Artyku³ 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nak³ada na w³adze
publiczne obowi¹zek prowadzenia
aktywnej polityki, gwarantuj¹cej skuteczn¹ ochronê konsumentów przed
dzia³aniami zagra¿aj¹cymi ich zdrowiu, prywatnoci i bezpieczeñstwu
oraz przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi.
Zadania z zakresu ochrony konsumentów s¹ realizowane przez samorz¹d szczebla powiatowego jako zadanie w³asne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt
18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr
91, poz. 578 ze zm.), powiat wykonuje

okrelone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w
zakresie m.in. ochrony praw konsumenta. Zadania te oraz formê ich realizacji okrelaj¹ przede wszystkim przepisy art. 32  38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.
1319 ze zm.). Przytoczona ustawa
ustala, i¿ Rzecznika Konsumentów
powo³uje i odwo³uje Rada Powiatu.
Uchwa³¹ Rady Powiatu w £obzie Nr XII /67/03 z dnia 26 maja 2003 r.
powo³any zosta³ z dniem 1 czerwca
2003 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który realizuje zadania wyni-

kaj¹ce z ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz inne zadania okrelone w
odrêbnych przepisach. Powiatowy
Rzecznik Konsumentów dzia³a jednoosobowo. Powo³any jest na 1/4 etatu
i zadania swoje realizuje obok funkcji
inspektora ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarz¹dowymi. Konsumenci
mog¹ korzystaæ z us³ug Powiatowego
Rzecznika Konsumentów we wszystkie dni robocze, w starostwie, w godzinach 8.00  15.00. W nastêpnym
wydaniu przedstawimy sprawozdanie rzecznika z dzia³alnoci w roku
ubieg³ym.
Oprac. KAR

tygodnik ³obeski 15.02.2005 r.

OG£OSZENIA

Str. 11

MATERIA£Y
BUDOWLANE
Ul. Toruñska
78-500 Drawsko Pom.

UTYLIZACJA
AZBESTU
Blachodachówka

od 23,98 z³ / m kw. brutto

REKLAMA
W GAZECIE
Tel./Fax 091-39-73-730
Email wppp1@wp.pl

Dachówka cementowa

Wodoci¹gi Zachodniopomorskie Sp. z
o.o. informuj¹, i¿ na podstawie art. 24 ust. 8
Ustawy z 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê... (Dz.U. nr 72 poz. 747) od
dnia 01.03.2005 na terenie gminy Radowo
Ma³e obowi¹zuj¹ taryfy op³at za us³ugi wodoci¹gowe w nastêpuj¹cych wysokociach:
- cena za 1 m sz. dostarczonej wody
- 1,96 z³ netto + 7%VAT = 2,10 z³
- stawka op³aty abonamentowej
- 2,24 z³ netto + 7% VAT = 2,40 z³
Prezes Gottfryd Kurzaj

od 21,65 z³ / m kw. brutto

SUPOREX 24

od 4,80 z³ / szt. brutto

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.
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.

nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³a-

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

Wêgorzynie tel. 39 71 051.

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.

n Sprzedam M4 w³asnociowe w

n Zatrudniê mêszczyzn do pracy w

Szwecji. Praca od padziernika na
ok. 4 lata tel. 091 39 76050

n Kupiê dom lub segment bliniaka,
tel. 501 131 628.
n Wynajmê kawalerkê
w centrum £obza 508 274 911.

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
nFIAT SIENA 1,2EL 2000r. Prze-

bieg 76000 km. Serwisowany,
gara¿owany. Tel. 0508053044

nVECTRA z niemiec 91r. 1,7 160

tys. Czerwona, nowe opony, radio, c. zamek, Cena 5200 z³ , do
uzgodnienia + op³aty.
Tel. 507 082 917.

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

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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SPORT-FERIE

POLONIA P£OTY - SARMATA DOBRA 3 : 3 (2 : 2)

Swarcewicz
wróci³ do bramki
Polonia P³oty: Franaszek, Zalewski,
Jab³oñski,
Stopa,
Nabrzeski, M. Szwak, £. Szwak,
Mieczkowski, Mirecki, Tamiñski, Wyszomirski. Trener Janusz
Polubiec.
Sarmata Dobra: Swarcewicz,
Mioduszewski, Jaszczuk, Dorsz, K.
Sad³owski, D. Sad³owski, Kieruzel,
Pacelt, E. Kamiñski, Padziñski, K.
Szkup oraz Ko³a, Korol, Kaczor,
Bonkowski. Trener Tomasz Surma.
Strzelcy bramek: Tamiñski (2)
i Wyszomirski dla Polonii; Padziñski
(2) i K. Szkup z karnego dla Sarmaty.
Sêdziowa³: Piotr Ratajczyk.
W sobotê, 12 lutego, na boisku Gardominki Mechowo, Sarmata Dobra rozegra³a kolejne
spotkanie sparringowe, tym razem z V-ligow¹ Poloni¹ P³oty.
Mecz zosta³ rozegrany na rozmiêk³ym boisku podczas ci¹gle padaj¹cego deszczu.
Dru¿yna Sarmaty ma k³opoty
ze znalezieniem zmiennika dla
bramkarza Marka Smoliñskiego.
W sobotê pod jego nieobecnoæ
w bramce pojawi³ siê Marek
Swarcewicz, dla którego by³ to
powrót do Sarmaty po 8 latach
nieobecnoci (w 1997 by³ bramkarzem juniorów).
Od pocz¹tku meczu inicjatywê
przejê³a dru¿yna z Dobrej. W 5
min. w polu karnym Polonii zosta³
sfaulowany E. Kamiñski i sêdzia
wskaza³ na rzut karny. Wykona³
go K. Szkup i po jego strzale Sarmata prowadzi³a 1: 0. W dwie minuty póniej by³o ju¿ 1:1, po rzucie wolnym i niepewnej interwencji Swarcewicza, odbit¹ pi³kê
skierowa³ do bramki Sarmaty Tamiñski.
Mimo utraty prowadzenia
Sarmata nadal atakowa³a, a jej zawodnicy nadzwyczaj ³atwo dochodzili do w miarê czystych sy-

tuacji strzeleckich, i praktycznie
na tym siê koñczy³o, gdy¿ zawodzi³a skutecznoæ napastników.
Dopiero w 33 min. D. Padziñski
otrzyma³ pi³kê w rodku boiska i
po krótkim rajdzie strzeli³ bramkê
na 2:1 dla Sarmaty. W 36 min. K.
Szkup, po solowej akcji, trafi³ w
s³upek bramki Polonii.
Stare pi³karskie przys³owie
mówi¹ce, ¿e nie wykorzystane
sytuacje siê mszcz¹ potwierdzi³o siê w 43 min., gdy Wyszomirski wykorzysta³ b³¹d w ustawieniu bramkarza Sarmaty i wyrówna³ na 2:2.
W drugiej po³owie pierwsz¹
gron¹ sytuacjê stworzy³a Polonia, lecz silny strza³ Tamiñskiego pewnie wybroni³ Swarcewicz.
Po tej akcji inicjatywê przejê³a
ponownie dru¿yna z Dobrej. W
57 min. B. Kaczor dok³adnie zagra³ do Padziñskiego, a ten strzeli³ swoj¹ drug¹ bramkê w tym
meczu. Dalsze minuty spotkania
to okres obustronnie nie wykorzystywanych sytuacji strzeleckich (z przewag¹ napastników
Sarmaty w stosunku 4:1).
Ostatni¹ akcjê meczu przeprowadzi³a Polonia i niepewna
interwencja Swarcewicza spowodowa³a, ¿e Tamiñski ustali³ wynik na 3:3.
Po dotychczas rozegranych
meczach mo¿na stwierdziæ, ¿e zawodnicy Sarmaty potrafi¹ osi¹gn¹æ przewagê w polu i wypracowaæ pozycje strzeleckie, zawodzi
natomiast ich wykorzystanie. Jest
jeszcze trochê czasu do rozgrywek
ligowych i trener Tomasz Surma na
pewno znajdzie w³aciwe rozwi¹zanie pi³karskich problemów, a kolejn¹ okazj¹ bêdzie nastêpny mecz
sparringowy, który Sarmata rozegra w Nowogardzie, w sobotê 19
lutego, o godz. 15.00 z V-ligowym
Pomorzaninem.
(es)

Pomorzanin S³awoborze  Mewa Resko 1:3

Mewa siê rozgrzewa
W sobotê 12 lutego o godzinie 14.00 w S³awoborzu rozegrano mecz sparringowy miêdzy Mew¹ Resko a Pomorzaninem S³awoborze.
Mewa wst¹pi³a w sk³adzie: Tichanów Piotr, Kêsy Dariusz,
Paw³owski Marcin, Wójtowicz
Grzegorz, Paw³owski Arkadiusz,
Pietrowski Miros³aw, Kusiewicz

Adam, Gabry £ukasz, Wasiak
Klaudiusz, B³aszczyk Mariusz,
Majewski Krzysztof ; jako zmiennicy na boisko weszli: Chojnacki
Arkadiusz, £abas Pawe³, Harasiemowicz
Norbert,
Kopka
Krzysztof, Mañka Mariusz.
Bramki zdobyli: B³aszczyk
Mariusz, Kopka Krzysztof, Kêsy
Dariusz.
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Gdzie i jak mo¿na spêdziæ ferie
Resko

Organizatorzy ferii dla uczniów Szko³y Podstawowej zapraszaj¹ do:
- sali gimnastycznej w godz. 9.30  12.00 z wyj¹tkiem pi¹tku 25.02.05
- sali informatyki w godz. 12.00  14.00
- szko³y przy ul. 1 Maja  tenis sto³owy w godz. 9.00  13.00
- wietlicy  Osiedle 1 Maja  wietlica terapeutyczna w godz. 9.00  13.00
Ferie uczniów Gimnazjum:
- sala gimnastyczna w godz. 12.00  15.00 z wyj¹tkiem pi¹tku 25.02.05
- sala informatyki w godz. 8.30  12.00
- wietlica  tenis sto³owy w godz. 9.00  14.00
Uczniowie okazuj¹ siê legitymacj¹ szkoln¹.

Wêgorzyno Gimnazjum

12,02.05  wyjazd do kina w Szczecinie oraz zwiedzanie miasta
14.02.05  wyjazd na basen do Gryfina
- zajêcia sportowo rekreacyjne na hali  godz. 9.00-12.00
- szkolny klub filmowy  12.00-16.00
15.02.05  zajêcia w Centrum Informacji Europejskiej  godz. 8.15-15.00
- warsztaty z zakresu edukacji humanistycznej  9.00-12.00
- wyjazd na lodowisko i p³ywalniê do Gorzowa Wlkp.
- konkurs matematyczny Kangur od godz. 10.00
od 15 lutego do koñca ferii od godz. zajêcia w pracowni komputerowej
16.02.05  konkurs uk³adów gimnastyczno  tanecznych dla dziewcz¹t
(nagrody) godz. 9.00
- wyjazd do redakcji Kuriera Szczeciñskiego
17.02.05  wycieczka do kina w Szczecinie i zwiedzanie miasta
- zajêcia matematyczne z komputerem  godz. 9.00-12.00
- spotkania recytatorskie  godz. 9.00-11.00
21.02.05 - wyjazd do Sanktuarium w Resku  godz. 9.00
23.02.05 - projekcje Wielkie Koncerty XX wieku  godz. 10.00

Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym
10-dniowy obóz koszykarek na terenie szko³y
14-24.02.05  obóz koszykarzy ze Szczecina
15.02.05  Spotkanie absolwentów Gimnazjum
19.02.05  Wyjazd do Teatru Wspó³czesnego w Szczecinie
na sztukê Oskar i Ró¿a po³¹czony ze zwiedzaniem miasta.

Czy tylko niemy krzyk?
(£OBEZ) W dniach 21 padziernika 2004 oraz 9 lutego 2005 roku w
Zespole Szkó³ im. T.Kociuszki w
£obzie odby³y siê spektakle profilaktyczne dotycz¹ce zjawisk patologicznych wród m³odzie¿y. Pierwszy
ze spektakli W³aciwy wybór poruszy³ problemy narkomanii, drugi Czy tylko niemy krzyk ? - problem
przemocy wród nastolatków. Wykonawcami byli aktorzy z Impresariatu
Artystycznego Inspiracja z Krakowa. Wystêpy dla m³odzie¿y by³y bezp³atne, dziêki sponsorom: Provimi Polska Holding Odzia³ £obez , UGiM £o-

bez, Starostwo Powiatowe w £obzie.
Przedstawienia spotka³y siê z
wielkim uznaniem zarówno ze strony
uczniów, jak i nauczycieli. Mylê, ¿e
taki sposób przekazywania wiedzy
poparty inscenizowanymi przyk³adami z ¿ycia wziêtymi prêdzej dotrze do m³odych ludzi , a zdobyta
wiedza uchroni ich przed pope³nieniem b³êdu.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ
sponsorom, którzy swoim zaanga¿owaniem pokazali , ¿e problemy m³odzie¿y nie s¹ im obojêtne.
Maciej Kopryna

Sparringowe derby dla Radovii

wiatowid ju¿ lepiej
Radovia Radowo Ma³e - wiatowid £obez 4:3

(RADOWO MA£E) Dosz³o tu do sparringu odwiecznych przeciwników
zza miedzy. Mecz towarzyski wygrali radowianie, ale te¿ ³obezianie poprawili
swoje notowania ulegaj¹c tylko jedn¹ bramk¹. Po ostanich wysokich pora¿kach uznaæ mo¿na za postêp w przygotowaniach do ligi.
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SPORT
Piotr W³och chcia³by zagraæ w pierwszej dru¿ynie
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Koszykówka Dwumetrowiec w Spójni
 pierwsze
przetarcie
(£OBEZ) W koszykówkê
w £obzie mo¿na siê tylko
bawiæ  takie wnioski
nasuwaj¹ siê po
pierwszym turnieju tej
pi³ki w nowej hali
sportowej. Zg³osi³y siê
tylko trzy dru¿yny, ale
zabawa trwa³a w
najlepsze.
Koszykówka to specyficzna gra
o tyle, ¿e podstawowym warunkiem
jej uprawiania jest... wzrost. Wysocy to niewielki procent wród ka¿dej
populacji, wiêc chyba tu nale¿y szukaæ przyczyn ma³ej popularnoci tej
dyscypliny poród innych. Szczególnie w ma³ych miastach. Je¿eli ju¿
kto ma warunki do jej uprawiania, to
trafia do klubów w du¿ych miastach.
Tak by³o w przypadku pana Andrzeja Bejnara, który kiedy gra³ w Spójni Stargard. Jednak... stara mi³oæ
nie rdzewieje; jak cz³owiek z³apa³
bakcyla, to pograæ siê chce w ka¿dym wieku. Dlatego pan Andrzej
podj¹³ siê organizacji turnieju koszykówki i sam w nim uczestniczy³,
rzucaj¹c w meczu z Szylins Stars - o
puchar  32 punkty, na 39 zdobytych
przez jego zespó³ Oldboje. U jego
boku wyst¹pi³, ponad dwumetrowego wzrostu 17-latek, Piotr W³och,

który na co dzieñ trenuje w Spójni
Stargard. Jak nam powiedzia³, nie by³
to zbyt imponuj¹cy wystêp, ale to
dopiero pocz¹tki.
Bejnar i W³och razem z kolegami
zdobyli puchar I turnieju i na swoim
poziomie ustawili poprzeczkê w tej
dyscyplinie. Pozostaje im czekaæ na
mia³ków, którzy zechc¹ im to trofeum odebraæ. Jest hala, mo¿na graæ
i próbowaæ.
Do turnieju zg³osi³y siê trzy zespo³y, skrzykniête na tê okazjê:
Moro Sport, Oldboje i Szylins Stars.
Wyst¹pi³y w sk³adach:
MORO SPORT: Kamil Iwachniuk, Dominik Sola, Radek Koralewski, Sylwester Micha³owski, Konrad
Korniluk, Witold Miszel i Jacek Masiubañski.
SZYLINS STARS: Rafa³ Szyliñski, Krzysztof Czarny, Krzysztof Szymañski, Dariusz Jab³oñski i Pawe³
Waliszewski. W³adys³aw Kutynia.
OLDBOJE: Andrzej Bejnar, Tomasz Pidzik, Waldemar Miszel, Piotr
W³och i Piotr Janik.
Ka¿dy zagra³ z ka¿dym. Pad³y nastêpuj¹ce wyniki:
Moro Sport  Oldboje 23:28
Szylins Stars  Moro Sport 34:13
Oldboje  Szylins Stars 39-21
Sêdziowali: Pawlak, Szyjka, Mrozowicz i Belina.
Puchar zwyciêzcom wrêczy³ prezes TKKF B³yskawica Jerzy Rakoczy, drugiej dru¿ynie Marian Szyjka,
a trzeciej Andrzej Belina.

Pokaz szko³y tañca Iskra
(£OBEZ)WniedzielnywieczórHala
WidowiskowoSportowaby³awype³niona po brzegi. Te rzesze widzów przyci¹gn¹³ pokaz Szko³y Tañca Iskra.
Mimo tego, ¿e aura by³a niesprzyjaj¹ca, do HWS przysz³o ponad 300 osób.
Wszystkich zebranych powita³ burmistrz Marek Romejko, który m³odym
tancerzom ¿yczy³ udanego wystêpu a

widzom niezapomnianych wra¿eñ.
-Nareszcie w £obzie jest sala, na
której w pe³ni mo¿emy zaprezentowaæ
nasze umiejêtnoci- mówi³a Katarzyna
Radomska, prowadz¹ca szko³ê Iskra.
Potem na parkiet wyszli przejêci,
m³odzi tancerze, których umiejêtnoci
doceni³a poblicznoæ nagradzaj¹c ich
gromkimi brawami.
(SM)

Serdecznie zapraszamy
(£OBEZ) Ju¿ 5 marca br. w hali
sportowo-widowiskowej w £obzie zostanie rozegrany I £obeski Memoria³
Szachowy imienia Gabriela Bieñkowskiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Dzieci, m³odzie¿, doroli z województwa zachodniopomorskiego, z
gmin i powiatów wymienionego terenu
- rozegraj¹ zaplanowane partie
szachowe,
- nawi¹¿¹ kole¿eñsk¹ rywalizacjê,
- spotkaj¹ ciekawych ludzi,

- przekonaj¹ siê, i¿ warto przyje¿d¿aæ do £obza.
Organizatorzy Memoria³u czekaj¹
na wsparcie finansowe, rzeczowe
Sponsorów, którzy bêd¹ mogli zaprezentowaæ reklamy swoich firm, zak³adów pracy.
Stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat £obeski
UKS Gambit przy Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie
UKS  Pat-mat przy
Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie (m)

Piotr W³och (z prawej) z autorem
(£OBEZ) 17-letni ch³opak
z £obza rozpocz¹³ treningi
w stargardzkiej Spójni. Marzy,
¿e kiedy zagra w I lidze.
Mocno pracuje, bo chce
wykorzystaæ szansê, jak¹ daje
mu jego wzrost  2,04 m.
Na turniej koszykówki, rozgrywany w minion¹ sobotê w ³obeskiej hali
trafi³ przypadkowo. Namówi³ go kolega, by poszli obejrzeæ mecze. Natkn¹³
siê przed hal¹ na Andrzeja Bejnara,
który zapyta³, czy chce zagraæ. Szybka
decyzja i za chwilê wróci³ w stroju
sportowym. Te mecze nie wypad³y dla
niego zbyt imponuj¹co, ale  jak mówi
 sobota jest dla niego dniem odpoczynku po codziennych treningach w
Spójni, wiêc nie by³ psychicznie przygotowany do gry. Zreszt¹ zdaje sobie
sprawê, ¿e sport taki jest; zwyciêstwa
i pora¿ki przeplataj¹ siê, tak jak lepsze
i gorsze dni w grze. Wie, ¿e wszystko
dopiero przed nim, ¿e dopiero dosta³
szansê, wiêc ostro trenuje. Chce j¹
wykorzystaæ.
Do Stargardu wybra³ siê do szko³y,
do Technikum Budowlano-Technicznego. Spójnia, pierwszoligowy klub,
stworzy³ ca³y system wy³awiania
uzdolnionej sportowo m³odzie¿y. Ju¿
przy sk³adaniu dokumentów w szkole,
pani zwróci³a uwagê na jego wzrost i
odnotowa³a to w papierach. Po jakim
czasie pojawi³ siê trener Mieczys³aw
Major, jednoczenie nauczyciel wychowania fizycznego w tej szkole, który namówi³ go do gry w juniorach.

Wst¹pi³ do klubu w sierpniu, zanim
jeszcze rozpocz¹³ we wrzeniu naukê
w szkole.
Tu od razu wszed³ w ostry tryb
treningów. Trenuj¹ po 1,5  2 godziny
codziennie. W soboty lub niedziele
mecze w lidze juniorów m³odszych.
Klub podzieli³ te roczniki  87 i 88 - na
dwie dru¿yny, starszych i m³odszych.
Spójnia prowadzi m¹dry system wy³awiania talentów. Ka¿demu m³odemu,
który ma predyspozycje do koszykówki, daje szansê. W klubie jest kilka
zespo³ów kadetów i kilka dru¿yn juniorskich.
Dru¿yna Piotra w lidze gra z zespo³ami ze Szczecina, Koszalina, Ko³obrzegu. Daj¹ sobie radê, zajmuj¹ rodkowe miejsce w tabeli. Do tego Piotr
gra jeszcze w dru¿ynie szkolnej. W
meczu z Zespo³em Szkó³ nr 2 rzuci³ za
26 punktów. Trenuje i nie oszczêdza
siê. Marzy, ¿e kiedy zagra w pierwszej
dru¿ynie Spójni, w pierwszej lidze.
- Tak jak na pocz¹tku by³em zielony, bo tu ju¿ jest doæ wysoki poziom,
tak teraz czujê, ¿e czego siê nauczy³em, ¿e co siê klei w tej grze.  mówi
Piotr o swoich pocz¹tkach.  W sobotê na turnieju w hali nie posz³o mi najlepiej, ale po tygodniowych, codziennych treningach odczuwam zmêczenie i sobota jest dla mnie dniem odpoczynku. Nie by³em przygotowany, ¿e
bêdê gra³.  wyjania. Mówi, ¿e oprócz
treningów, uprawia jeszcze æwiczenia
si³owe, gdy¿ chcia³by nabraæ tê¿yzny.
Zdaje sobie sprawê, ¿e kluczem do
sukcesu, oprócz wzrostu, jest praca.
M³odemu koszykarzowi ¿yczymy, by
spe³ni³y siê jego marzenia.
Kazimierz Rynkiewicz
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Ferie w £DK
ul. Orzeszkowej 7, 73-150 £obez,
tel/fax.(091)397 09-51,
www.lobez.pl, e-mail: hala@lobez.pl
PROGRAM IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH DLA DZIECI I UCZNIÓW Z
TERENU MIASTA I GMINY £OBEZ
W OKRESIE FERI ZIMOWYCH 2005

Wtorek 15.02.2005
9.30 Teatr dla dzieci Smok Wawelski
11.00-13.00 Tenis sto³owy
11.30-13.00 Studio piosenki-warsztaty
12.00-13.00 Zajêcia plastyczne  origami
14.00-16.00 Zajêcia muzyczne instrumenty dête  warsztaty
roda 16.02.2005-02
9.00-13.00 Tenis sto³owy
11.30.-13.00 Studio piosenki warsztaty
12.00-14.00 Zajêcia muzyczne- instrumenty dête  warsztaty
12.00-14.00 Zajêcia teatralne Figielek
12.00-14.30 Gitara klasyczna  warsztaty
12.00-14.00 Zajêcia plastyczne- malarstwo
Czwartek 17.02.2005
9.00-13.00 Tenis sto³owy
11.30-13.00 Studio piosenki-warsztaty
12.00-13.30 Zajêcia plastyczne rzeba
12.00-14.30 Gitara klasyczna
14.00-16.00 Instrumenty dête - warsztaty
Pi¹tek 18.02.2005
9.00-13.00 Tenis sto³owy
11.30-13.00 Studio piosenki  warsztaty
12.00-13.30 Zajêcia plastyczne- grafika
12.00-14.00 Instrumenty dête  warsztaty

12.02.2005 r. /sobota/ godz. 10.00 - Otwarty Turniej Pi³ki Koszykowej kat. powy¿ej 16 lat
- 13.02.2005 r. / niedziela / godz. 17.00
Pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu szko³y tañca ISKRA
- 14.02.2005 r. / poniedzia³ek / godz. 10.00
- gry i zabawy zrêcznociowe
- turnieje pi³ki siatkowej, koszykowej, no¿nej
uczestnicy : dzieci z nieobozowej grupy harcerskiej w £obzie.
- 15.02.2005 r. / wtorek / godz. 10.00
- TURNIEJ  DZIKICH DRU¯YN  W PI£CE NO¯NEJ 6
- uczestnicy: uczniowie szkó³ podstawowych z rocznika 1992
i m³odsi / zapisy od godz. 9.30 /
- 16.02.2005 r. / roda / godz. 10.00
- TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ 5
uczestnicy: uczniowie szkó³ gimnazjalnych z rocznika 1990/91
/ zapisy od godz. 9.30 /
- 17.02.2005 r. godz. 10.00
TURNIEJ M£ODYCH TALENTÓW w Pi³ce No¿nej rocznik 1994 i m³.
- 18.02.2005 r. / pi¹tek / godz. 10.00
zawody sportowo-rekreacyjne, gry zrêcznociowe  grupa harcerska
- 19.02.2005 r. / sobota / godz. 10.00
Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Prezesa Gminnego Zrzeszenia LZS £obez,
uczestnicy: zawodnicy powy¿ej 16 lat
- 21.02.2005 r. / poniedzia³ek / godz. 10.00
wspó³zawodnictwo sportowe dzieci i m³odzie¿y ze wietlic wiejskich
/ konkursy, gry zrêcznociowe /
- 22.02.2005 r. / wtorek / godz. 10.00
Turniej Pi³ki No¿nej dla uczniów szkó³ podstawowych
- 23.02.2005 r. / roda / godz. 10.00
Turniej Pi³ki No¿nej dla uczniów szkó³ gimnazjalnych
Ø 24.02.2005 r. / czwartek / godz. 9.00
Mistrzostwa Gminy £obez w BADMINTONIE,
kategoria: dziewcz¹t i ch³opców z rocznika 1992 i m³odsi oraz 1989-91
- 25.02.2005 r. godz. 10.00
wspó³zawodnictwo sportowe dzieci i m³odzie¿y ze wietlic socjoterapeutycznych i TPD
- 14-25.02.2005 r.  zajêcia nieobozowej grupy harcerskiej w SP Nr 1 i SP Nr 2
Ponadto w wietlicach wiejskich: Worowo, Prusinowo, Karwowo, Poradz,
Zajezierze, Zagórzyce, Wysiedle, Suliszewie, Grabowo, Dalno, Unimie, £ob¿any, odbêd¹ siê mistrzostwa w tenisie sto³owym kat. szkó³ podstawowych, gimnazjum i OPEN oraz gry i zabawy rekreacyjne.
Zapraszamy !

Sobota 19.02.2005
9.00-13.00 Tenis sto³owy
10.00-12.00 Zajêcia strzeleckie  wiatrówka
11.30-13.00 Studio piosenki
Wtorek 22.02.2005
9.00-13.00 Tenis sto³owy
12.00-13.30 Zajêcia plastyczne  collage-kola¿
11.30-13.00 Studio piosenki
14.00-16.00Zajêcia muzyczne instrumenty dête  warsztaty
roda 23.02.2005
9.00-13.00 Tenis sto³owy
11.30-13.00 Studio piosenki- warsztaty
12.00-14.00 Zajêcia muzyczne instrumenty  warsztaty
12.00-14.00 Zajêcia teatralne Figielek
12.00-13.30 Gitara klasyczna warsztaty
12.00-14.00 Zajêcia plastyczne-akwarela
14.00 Koncert gitarowy
Czwartek 24.02.2005
9.00-13.00 Tenis sto³owy
11.30-13.00 Studio piosenki  warsztaty
12.00-13.30 Zajêcia plastyczne kompozycje malarskie
12.00-14.30 Gitara klasyczna warsztaty
14.00-16.00 Instrumenty dête  warsztaty
Pi¹tek 25.02.2005
9.00-13.00 Tenis sto³owy
11.30-13.00 Studio piosenki  warsztaty
12.00-13.30 Zajêcia plastyczne  bajki farbami malowane
12.00-14.00 Instrumenty dête warsztaty
Sobota 26.02.2005.
9.00-13.00 Tenis sto³owy
10.00-12.00 Zajêcia strzeleckie  wiatrówka
11.30-13.00 Wystawa prac plastycznych Woda i Ja
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Z£ODZIEJ
(£OBEZ) W okresie 6 do7.02.2005
r. w godz. 17.00  7.00 w £obzie, na
terenie cegielni przy ul. Szosa widwiñska, nieznany sprawca, po
uprzednim wybiciu szyby pomieszczenia biurowego, zabra³ z jego wnêtrza dwie piecz¹tki oraz zniszczy³ dwa
aparaty telefoniczne. Straty w kwocie
350 z³ na szkodê Zak³adu Materia³ów
Budowlanych Joloanty i Boles³awa D.
POPCHA£, NIE POJECHA£
(DOBRA) 7.02.2005 r. oko³o godz.
0.20 w Dobrej, na ul. 3 Maja, Krzysztof
M., lat 22, po wczeniejszym wybiciu
szyby w prawych przednich drzwiach
samochodu osobowego Opel Corsa,
wszed³ do wnêtrza i po zdemontowaniu blokady kierownicy odepchn¹³
auto z miejsca postoju na odleg³oæ
oko³o 250 metrów. Po roz³¹czeniu przewodów od stacyjki usi³owa³ uruchomiæ pojazd wartoci 6.000 z³. Na widok
patrolu policji zbieg³ z miejsca zabieraj¹c radioodtwarzacz samochodowy
Philips wartoci 250 z³otych. Zosta³
jednak zatrzymany. Na drugi dzieñ, na
wniosek Komendanta Powiatowego
Policji w £obzie o zastosowanie aresztu tymczasowego, Prokurator Rejonowy w £obzie po rozpatrzeniu materia³ów w sprawie krótkotrwa³ego u¿ycia
samochodu osobowego, zastosowa³
wobec niego rodek zapobiegawczy
w postaci dozoru policji.
Z£OMIARZ NAPOWIETRZNY
(SMÓLSKO) 7.02.2005 r. oko³o
godz. 1.00, w Smólsku, nieznany
sprawca, po uprzednim wyciêciu z
napowietrznej linii energetycznej, zabra³
w celu przyw³aszczenia 1400 m linki aluminiowej. Straty w kwocie 4000 z³ poniós³ Zak³ad Energetyczny w Gryficach.
ALECOFKA
(MI£OGOSZCZ) 7.02.2005 r.
oko³o godz. 14.30 w Mi³ogoszczy, Henryk J., cofaj¹c samochodem VW Golf
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany
samochód Fiat Tipo, nale¿¹cy do Dariusza O. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
TRAFILRENAULTA
(DOBRA) 7.02.2005r. o godz.
16.20, w Dobrej, Piotr M., kieruj¹c
samochodem marki Mercedes, skrêcaj¹c
z ul. Traugutta w ulicê osiedlow¹, uderzy³
w zaparkowany prawid³owo samochód
Renault, nale¿¹cy do Bo¿eny K., powoduj¹c uszkodzenie jej samochodu.
NIE DA£ POSPAÆ INNYM
(£OBEZ) 8.02.2005 r. w godz. 2.30
do 3.00, osadzony w PdOZ KPP £obez
Marek B. dokona³ zniszczenia pryczy,
w ten sposób, ¿e oderwa³ i po³ama³
czêæ listwy wykoñczeniowej, oraz
czêæ p³yty pilniowej stanowi¹cej
obicie pryczy. Wartoæ zniszczonego
mienia do 250 z³ na szkodê KPP £obez.
JAK Z FILMU
(£OBEZ) W okresie od stycznia
2003 r. do 9.02.2005 r. w £obzie, przy ul.
Niepodleg³oci 44, w wypo¿yczalni
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kaset wideo i p³yt DVD, Grzegorz M.
rozpowszechnia³ kasety wideo i p³yty
DVD, bez prawa ich wypo¿yczania
celem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, czym dzia³a³ na szkodê
producentów filmów lub dzia³aj¹cych
w ich imieniu dystrybutorów.
OGARY POSZ£Y W LAS
(WÊGORZYNO) 9.02.2005 r. w
godz. 5.40 do 6.20, w Wêgorzynie przy
ul. Po³udniowej, z terenu Zak³adu
Stolarskiego nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y motoroweru m-ki OGAR
o wartoci 200 z³ na szkodê Bogdana W.
ZARZUCI£ SIEÆ
(DOBRA) W okresie od 7.02.2005
r. godz. 14.30 do 8.02.2005 r. godz. 7.00,
z jeziora Wowin, w rejonie wsi Owino, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y sieci rybackich i metalowej ³odzi wios³owej wartoci 1700 z³ na szkodê Gospodarstwa Jeziorowo - Stawowego w Iñsku.
W£AM DO ZBIORNIKA
(RESKO) W Resku przy ul. Jednoci Narodowej, w okresie od
31.01.2005 r. do 9.02.2005 r., godz. 11.
nieznany sprawca dokona³ w³amania
do zbiornika paliwa samochodu Peugeot 106, przez wykonanie otworu i
kradzie¿y paliwa wartoci 50 z³, na
szkodê Danuty W.
OSZUST
(£OBEZ) 10.02.2005 r. o godz.
13.30 w £obzie, przy ul. Niepodleg³oci, nieustalony sprawca, przy zakupie znaku skarbowego doprowadzi³
do niekorzystnego rozporz¹dzenia
mieniem kasjerkê S¹du Rejonowego
w £obzie w ten sposób, ¿e po wydawaniu reszty owiadczy³, ¿e otrzyma³ 90
z³otych za ma³o, na co kasjerka wyp³aci³a tê kwotê, a po wyjciu sprawcy
zorientowa³a siê, ¿e zosta³a oszukana o
90 z³otych. Sprawca dzia³a³ na szkodê
Ewy Sz. Policja prosi o zwrócenie uwagi
kasjerów na takie osoby.
TRZEBA UWA¯AÆ
(£OBEZ) 10. 02. 2005 r. oko³o
godz. 17.15 w £obzie, na ul. Kocielnej, Ludwik K., kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Lublin, na oznakowanym przejciu dla pieszych, na skutek nieuwagi i nie dostosowania prêdkoci do panuj¹cych warunków atmosferycznych, na mokrej nawierzchni, potr¹ci³ pieszego Piotra K. przechodz¹cego przez jezdniê, w wyniku
czego dozna³ on z³amania koci prawego podudzia, pêkniêcia k³ykcia
przyrodkowego, z³amania k³ykcia
bocznego z przemieszczeniem. Poszkodowany zosta³ przewieziony karetk¹ pogotowia do szpitala powiatowego w Drawsku Pom. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzewi.
OKRADJ¥ WODOCI¥GI
(DOBRA) W okresie od 8.02.2005
r. godz. 20.00, do dnia 10.02.2005 r.
godz. 11.00, w Dobropolu nieustalony
sprawca po uprzednim zerwaniu k³ód-

ki patentowej z drzwi wejciowych do
budynku Stacji Uzdatniania Wody
dosta³ siê do wnêtrza, sk¹d dokona³
kradzie¿y sprê¿arki Predom  Mesko o
wartoci 600 z³otych, czym dzia³a³ na
szkodê Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Dobrej.
ALECOFKA
(DOBRA) 10.02.2005 r. o godz.
13.30 w Dobrej, na Rynku, kieruj¹cy
samochodem marki Ford Transit,
Henryk A. nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noci jazdy i w trakcie wykonywania manewru cofania uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód
osobowy marki Fiat Seicento, którego
kierowc¹ by³ Pawe³ M. Uszkodzeniu
uleg³ Fiat Seicento.
NIE POJECHA£,
ALE ZNISZCZY£
(£OBEZ) W okresie 10-11.02.2005
r. w godz. 18.00  7.50 w £obzie, przy
ul. H. Sawickiej, nieustalony sprawca
usi³owa³ dokonaæ krótkotrwa³ego
u¿ycia samochodu w ten sposób, ¿e
po uprzednim ukrêceniu wk³adki zamka w drzwiach samochodu Ford
Escort, próbowa³ uruchomiæ silnik
samochodu uszkadzaj¹c gniazdo stacyjki. Zamierzonego celu nie osi¹gn¹³
z uwagi na niemo¿noæ uruchomienia
pojazdu, czym dzia³a³ na szkodê Zygmunta Ch. Wartoæ pojazdu 4000 z³.
WYMUSI£A
(£OBEZ) 11.02.2005 r. oko³o godz.
15.30 w £obzie, na skrzy¿owaniu ul.
Niepodleg³oci i Segala, Kamila O.
kieruj¹c samochodem Mazda 626
wymusi³a pierwszeñstwo przejazdu
na samochodzie Opel Astra kierowanym przez Wies³awa Ch. Uszkodzeniu
uleg³y pojazdy.
POTR¥CONY
(£OBEZ) 11.02.2005 r. oko³o godz.
16. w £obzie, na ul. Chopina, Grzegorz
H., jad¹c rowerem zosta³ od ty³u potr¹cony przez nieokrelony samochód.
Grzegorz H. dozna³ urazów w postaci
obra¿eñ twarzoczaszki, oraz podejrzenia wstrz¹niêcia mózgu i zosta³ przewieziony do szpitala w Drawsku Pom.
NAPROMILOWANY
(RADOWO MA£E) 1.02.2005 r.
oko³o godz. 9.45 w Radowie Ma³ym,
Tomasz M (zam. Niemcy) kierowa³ samochodem VW Golf , znajduj¹c siê pod
dzia³aniem alkoholu (0,29  0,25 mg/l).
JE¯D¯¥ NA HYDROFORNI
(RESKO) W okresie 8-11.02.2005 r.
w Krosinie, nieznany sprawca, po
uprzednim wybiciu szyby w oknie
zabra³ w celu przyw³aszczenia z wnêtrza hydroforni 140 litrów oleju napêdowego i 10 litrów p³ynu Borygo. Straty w kwocie 529 z³ ponios³a spó³ka
Wodoci¹gi i Kanalizacja Resko.
KRADN¥ G£ONIKI
(£OBEZ) 12.02.2005 r., w godz.
2.00  2.40, na parkingu niestrze¿onym
w £obzie przy ul. Kociuszki, nieustalony sprawca, po uprzednim wywa¿eniu zamka w drzwiach samochodu
osobowego Fiat 126, zabra³ z niego w
celu przyw³aszczenia skrzynkê narzêdziow¹ z kluczami oraz g³oniki samochodowe. Stratê o ogólnej wartoci
100 z³otych poniós³ Rados³aw R.
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7 LAT NIESZCZÊCIA
WANDALOWI
(RESKO) 12.02.2005 r. w godz.
1.00  4.15, w Resku przy ul. Wojska
Polskiego, na parkingu osiedlowym
nieznany sprawca, po uprzednim kopniêciu w zewnêtrzne prawe lusterko
samochodu osobowego Fiat Palio
dokona³ uszkodzenia obudowy oraz
rozbicia lustra. Stratê o ogólnej wartoci 400 z³otych ponios³a firma leasingowa ORIX Polska SA w Szczecinie.
Z£OMIARZ NAPOWIETRZNY
(TROSZCZYNO) 12.02.2005 r. w
godz. 1.30  9.00, w Troszczynie, gm.
Radowo Ma³e, nieznany sprawca, po
uprzednim uziemieniu i wyciêciu zabra³ w celu przyw³aszczenia cztery
odcinki napowietrznej linii energetycznej wykonanej z linki aluminiowej,
o ³¹cznej d³ugoci 180 metrów, wartoci powy¿ej 250 z³otych, na szkodê
Zak³adu Energetycznego w Szczecinie, oddzia³ w Gryficach.
DZIECI NA PRAKTYCE?
(£OBEZ) 13.02.2005 r. oko³o godz.
19.30, w £obzie na ul. H. Sawickiej,
Wojciech M. i Przemys³aw G., po
uprzednim otwarciu zamka pokrywy
silnika samochodu Fiat 126p usi³owali
zabraæ w celu przyw³aszczenia przewody wysokiego napiêcia. Straty w
kwocie 30 z³ na szkodê Barbary M.
Zamierzonego celu nie osi¹gnêli z
uwagi na sp³oszenie przez inne osoby.
Sprawcy zostali zatrzymani i przekazani rodzicom pod opiekê.

Poszukiwani

Policja poszukuje domniemanych
sprawców kradzie¿y mienia w dniu
15.12.2004 oko³o godziny 10.00 na terenie hurtowni MAT-MAG, przy ulicy Rapackiego 15, w postaci portfela
z zawartoci¹ pieniêdzy w kwocie
3.000 z³otych kart bankomatowych,
prawa jazdy, na szkodê Kamili Kuczyñskiej.
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HUMOR TYGODNIA
FRAGMENTYAUTENTYCZNYCH
RAPORTÓW POLICYJNYCH

CZÊÆ I

Protokó³ oglêdzin kurnika: Jedna kura bia³a, ³eb urwany
- nie ¿yje, druga kura pstra ³eb urwany - nie ¿yje, trzecia kura
chodzi - sprawna.
Z³o¿y³em skargê do Komendanta Komisariatu i to mi zaszkodzi³o. Dzielnicowy P. mnie spotka³ i powiedzia³, (przepraszam, ¿e podajê dos³ownie) ¿e jak jeszcze raz przyjdê do
komisariatu, to dostanê taki wpie...l, ¿e siê zesram tymi swoimi meldunkami.
Zw³oki wisia³y dobrze wyeksponowane, wkomponowane we framugê drzwi.
Oskar¿ony do wybitej szyby sklepowej podszed³ wy³¹cznie z w³asnej ciekawoci, ubranie z wystawy zabra³ bezwiednie, gdy¿ siê zdenerwowa³. Ucieczka oskar¿onego na widok
policji wynik³a st¹d, ¿e bêd¹c w przesz³oci czterokrotnie
karany ba³ siê bezpodstawnego pos¹dzenia o dokonanie
w³amania. Z tych wzglêdów dzia³anie oskar¿onego nie nosi
cech przestêpstwa, a jest jedynie nader dla niego nieprzyjemnym zbiegiem okolicznoci.
Odst¹pi³em od czynnoci, poniewa¿ para wymaga³a pomocy medyczno - sexualnej.
Pokropek nie odniós³ skutku, denat nadal by³ martwy.
Na drodze le¿a³ martwy pies, a obok niego prawdopodobnie jego w³aciciel, te¿ denat.
Patroluj¹c ulice zauwa¿y³em spokój.
W lesie zastalimy drzewa, krzaki oraz towary niewiadomego pochodzenia.
Rozpytywany nie widzia³ poszukiwanej, ani niczego, bo
by³ niewidomy.
Wg mojej obserwacji nie by³ pijany tylko napity.
Osobnik mimo mojego upomnienia zachowywa³ siê agresywnie. Wobec powy¿szego uderzy³em go kilka razy pa³k¹
s³u¿bow¹, wiec do radiowozu wsiad³ chêtnie.

NAGRODA

Nie mo¿na by³o zatrzymanego dok³adnie rozpytaæ, bo by³
pijany i tylko be³kota³ i charcza³ odbytnic¹.
On dotyka³ j¹ na wersalce w po³owie odcinka pomiêdzy
kolanami a brzuchem.
Po przybyciu na miejsce zasta³em cudzoziemców: Palestyñczyk, Irak i ob. Niemiec.

miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego

Wobec powy¿szego, ¿e ¿aden z nich nie by³ w stanie nietrzewym nie by³o podstawy, ¿eby kogo zatrzymaæ.
Zauwa¿y³em dwóch mê¿czyzn w wieku ró¿nym.

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

Poniewa¿ nikogo nie by³o w pobli¿u poza dwoma funkcjonariuszami MO, zabra³em ten sweter.

Poprawne has³o krzy¿ówki nr 5 brzmia³o:
P¹czki i Popielec
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Jerzy Wilczarski
(Radowo Ma³e), Stanis³aw B¹ba (Dobropole), Emilia
B¹k (Bienice), Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor
Waliszewski (Radowo Ma³e), Halina Horbacz (£osoniczka), Teresa Syjczak (£obez), Cecylia Dzwonnik
(£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nagroda - miesiêczna prenumerata: Pani Halina
Horbacz z £osoniczki. Gratulujemy.

