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Szko³a wziêta w swoje rêce
(SIEDLICE) Rodzice przejm¹ szko³ê w Siedlicach. To wynik
czwartkowego spotkania rodziców, nauczycieli i radnych gminy
Radowo Ma³e z delegacj¹ ze szko³y w Gogolewie, w gminie
Marianowo. To w³anie tam powsta³a jedna z pierwszych w
województwie szko³a wiejska prowadzona przez stowarzyszenie.
Gocie radzili, jak tak¹ szko³ê za³o¿yæ i prowadziæ.
Przyjazd delegacji z Gogolewa to
wynik wyjazdu delegacji siedlickiej na
XII Forum Inicjatyw Owiatowych w
Warszawie. Tam spotkali ludzi, którzy
zmieniaj¹ polski system owiatowy,
wprowadzaj¹c innowacje systemowe
i edukacyjne. Zgodzili siê przyjechaæ
do Siedlic i opowiedzieæ o swoich dowiadczeniach.
Podobnie jak w Siedlicach, pomys³ narodzi³ siê pod wp³ywem zagro¿enia. Ówczesny wójt i rada Marianowa chcieli zamkn¹æ szko³ê w Gogolewie, do której uczêszcza³y równie¿
dzieci z s¹siedniej wioski Dalewo.
Razem oko³o 80 uczniów. Nie godz¹cy
siê z t¹ decyzj¹ nauczyciele i rodzice
za³o¿yli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Gogolewo - Dalewo, które przejê³o
szko³ê i uratowa³o j¹ przed likwidacj¹.
By³o to cztery lata temu.
O dowiadczeniach zwi¹zanych z
tym przejêcie i kilkuletnim ju¿ prowadzeniem szko³y mówili gocie na spotkaniu w Siedlicach. Ówczesna dyrektor szko³y, El¿bieta Rink, zak³adaj¹ca
stowarzyszenie, dzisiaj wystêpowa³a
jako wójt gminy Marianowo. Ludzie j¹
wybrali. Prezes stowarzyszenia Damian Gralak omówi³ k³opoty i trudnoci, z jakimi siê borykali na pocz¹tku.
Trudnoci stwarza³ wójt, który nie
chcia³ dopuciæ do powstania szko³y.
Dzisiaj wójtem jest Rink, za ówczesny wójt jej podw³adnym, uczy w
szkole.
K³opoty okresu pocz¹tkowego
stwarza³ stan budynku, który by³
mocno zniszczony. Stowarzyszenie
musia³o wiêc ponieæ spore nak³ady
finansowe, by doprowadziæ go do
porz¹dku.

- Mocno uprzykrzano nam ¿ycie. 
opowiada³a o ruchach chc¹cych zablokowaæ powstanie s z k o ³ y
obecna
wójt
Marianowa El¿bieta Rink. Pojawi³ siê
Sanepid,
by³y jakie
zacieki,
kazan o

Joanna Lipska
przewodnicz¹ca
remontowaæ. Jak by³a szko³a gminna, to
Sanepidu nie by³o i zacieki mog³y byæ.

- Dzisiaj, przed przyjazdem do was,
wymienilimy ostatnie okno w szkole
na nowe. By³y bardzo stare. Wia³o i
marz³y rêce. W ci¹gu pó³ roku wymienilimy wszystkie na nowe. Ogrzewanie poch³ania³o nam bardzo du¿¹
czêæ bud¿etu. Ostatnim zadaniem,
które nas czeka jest wymiana pieca, ale
mamy ju¿ projekt i pomys³ ma pozyskanie funduszy na ten cel.  mówi³
prezes stowarzyszenia Damian Gralak.
Szko³a prowadzona przez stowarzyszenie jest szko³¹ niepubliczn¹, z
wszelkimi prawami szko³y publicznej.
Zmieniaj¹ siê tylko zasady pracy nauczycieli. Nie obejmuje ich Karta Nauczyciela, lecz Kodeks Pracy. S¹ pracownikami zatrudnianymi przez stowarzyszenie.
Gocie radzili, by na pocz¹tku zacisn¹æ pasa, gdy¿ zarobki nauczycieli
mog¹ spaæ o 20-30 procent. Póniej
jednak, po przeprowadzeniu
inwestycji
mog¹ siê
wyrównaæ.
Od strony
edukacyjnej szko³a
osi¹gnê³a znakomite wyniki.  Powiat stargardzki mia³
najlepsze wyniki w nauce w województwie. W powiecie najlepsze
mia³a gmina Marianowo, za w gminie
najlepsz¹ szko³¹ by³a nasza, z czego
wynika, ¿e szko³a w Gogolewie jest
najlepsz¹ szko³¹ w województwie. 
zachwala³a zalety ma³ej niepublicznej
szko³y wiejskiej Rink.
D³ugo jeszcze gocie opowiadali o
spo³ecznym prowadzeniu szko³y, zaanga¿owaniu rodziców, zaktywizowaniu
spo³ecznoci, pomys³ach na prawdziwe
o¿ywienie kulturalne i spo³eczne obu
wsi, które - jak wynika³o z wypowiedzi 
uda³o im siê wprowadziæ w ¿ycie.
Co by nie mówili, jednego nie mo¿na
im by³o odmówiæ  tchn¹³ z nich optymizm i wiara w ludzi wynikaj¹ca zapewne
z sukcesu wziêcia spraw w swoje rêce.
Tym optymizmem wyranie natchnêli

Apel do cz³onków i mieszkañców osiedli Spó³dzielni Mieszkaniowej ,,Jutrzenka w £obzie , Wêgorzynie i Resku.
Prasa Krajowa i Szczeciñska bije na alarm, ¿e le dzieje siê w Spó³dzielniach mieszkaniowych, ¿e cz³onkowie nie
maj¹ ¿adnego wp³ywu na losy Spó³dzielni, na to jak siê w ich imieniu gospodarzy, na zasady funkcjonowania .
Brakiem Aktywnoci wyra¿amy na to zgodê.
Niestety nie mo¿emy przeprowadziæ pe³nej kontroli, nie robi tego te¿ Rada Nadzorcza, zobowi¹zana do tego Statutem. Bezmylnie p³acimy za wszystko, bez analiz i rozliczeñ. A kiedy prosimy o dokumenty robi siê z nas pieniaczy
i odmawia siê nam naszych praw  nam w³acicielom Spó³dzielni.
POJEDYNCZO NIE ZDZIA£AMY NIC  TYLKO W DU¯EJ ZBIOROWOCI , WSPÓLNYM WYSI£KIEM I
M¥DRYM DZIA£ANIEM ZABEZPIECZYMY W£ASNY SPÓ£DZIELCZY INTERES.
Jest nas w spó³dzielni ponad 1300 cz³onków .
APELUJEMY DO WAS  NIE STÓJCIE Z BOKU W POZYCJI KIBICA, PRZYCHODCIE NA ZEBRANIA,
PAMIÊTAJCIE , ¯E NIEOBECNI NIE MAJ¥ RACJI, A OBECNI W WIÊKSZOCI DECYDUJ¥ ZA NAS !!!
Wybierajcie do w³adz fachowców, ludzi uczciwych i aktywnych, którzy chc¹ pracowaæ dla nas , a nie dla siebie.
Chcemy zainteresowaæ siê wszystkim co dotyczy nas mieszkañców tj. op³atami czynszowymi, wykorzystaniem
maj¹tku, remontami, c.o. i wody, naszymi prawami.
Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej ,,Jutrzenka w £obzie
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zebranych siedliczan i ich goci  radnych i wójta. Pierwszy deklaracjê poparcia dla za³o¿enia szko³y niepublicznej
wyrazi³, bêd¹cy na sesji orêdownikiem
jej likwidacji radny Remiko. Tak¿e wójt
Józef Wypijewski powiedzia³, ¿e pomo¿e. Te wypowiedzi nagrodzono oklaskami, chocia¿ wielu siedliczan  jak wynika³o z rozmów  d³ugo nie zapomni im
tego zamachu na szko³ê.
Na koniec zebrani mieszkañcy wioski powo³ali do ¿ycia stowarzyszenie,
nadaj¹c mu nazwê Wspólna sprawa.
Na listê za³o¿ycielsk¹ wpisa³y siê 73
osoby. Z sali pad³y nazwiska kandydatów do zarz¹du i komisji rewizyjnej. Co
do osób dogadano siê szybko i bez
zbêdnych ceregieli. Kierowano siê
pragmatyk¹, kto ma czas i do czego by
siê przyda³. Jednog³onie na szefow¹
Wspólnej sprawy wybrano pani¹
Joannê Lipsk¹. Na swoj¹ zastêpczyniê
wskaza³a ona pani¹ Bo¿enê Kipisz.
Skarbnikiem zosta³a Janina Pawluk, sekretarzem Joanna Szatan, a cz³onkami
Jan Zdanowicz i Lucyna Ko³aczkowska.
Pilnowaæ ich bêd¹ w komisji rewizyjnej
Roman Soroczyñski, Adam Mosler i
Dorota Cha³ka. Ju¿ jako cz³onkowie stowarzyszenia zebrani ustalili wysokoæ
sk³adki cz³onkowskiej na 2 z³ote miesiêcznie. Dzisiaj zbieraj¹ siê ponownie,
by przyj¹æ statut stowarzyszenia.
Kazimierz Rynkiewicz
Do tematów poruszonych na tym
spotkaniu jeszcze powrócimy.
Owiadczam, ¿e nie jestem pracownikiem Wydawnictwa Polska
Prasa Pomorska i nie jestem na urlopie wychowawczym. Na nowo dziêkujê czytelnikom za zaufanie.

Marcin Oci³owski
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Woda po nowych
cenach

(£OBEZ) Na pi¹tkowej sesji radni miejscy zatwierdzili nowe taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
Nowa cena wody od nowego miesi¹ca bêdzie wynosiæ 2,05 z³ za 1 m
szec., cena cieków 2,69 z³. Stawki bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 kwietnia br.
do 31 marca roku przysz³ego.

Dzieci uwiêzione
w zaspach
(RESKO) Na kilka godzin, dwa autobusy wioz¹ce dzieci ze
szko³y w Be³cznie, utknê³y w zaspach na drodze Przemys³aw
 Naæmierz w gminie Resko. Jest to droga nale¿¹ca do
gminy Resko i tam zapytalimy o informacje na ten temat.
Uczestnicy szkolenia
(£OBEZ) Rozpoczê³a siê druga edycja programu Szkolna
s³u¿ba porz¹dkowa. W tym roku w szkoleniu bierze udzia³
19 osób (w tym jedna kobieta).
Organizatorem programu jest Poczerwca, wiêc ludzie ci znaleli pracê
wiatowy Urz¹d Pracy oraz powiatowi
na prawie 4 miesi¹ce.
partnerzy rynku pracy
Barbara Giezek inspektor z PowiaNa pocz¹tku osoby wytypowane
towego urzêdu pracy powiedziado programu przechodz¹ dwu³a mam, ¿e w zesz³ym roku ten
dniowe szkolenie w zakresie:
pomys³ siê sprawdzi³.
-profilaktyka narkotykowa
-Z informacji jakie do
wród nieletnich
nas trafi³y wynika³o, ¿e w
-zasady bezpiecznego transszko³ach poprawi³o siê
portowania dzieci i m³odzie¿y
bezpieczeñstwo. Do szkó³
-udzielanie pierwszej pomocy
trafi³y osoby odpowieprzedmedycznej
dzialne i sumienne, które
-prawa i obowi¹zki praumia³y sobie poradziæ
cowników SSP
w pracy z dzieæmi
-zapoznanie z funki m³odzie¿¹.
cjonowaniem SSP
Nic
wiêc
w praktyce
dziwnego, ¿e
Po ukoñczetak¿e w tym
niu kursu trafi¹
roku szko³y s¹
Barbara Giezek
oni do pracy w
zainteresoinspektor PUP
szko³ach podwane
tym
stawowych,
projektem.
gimnazjalMaj¹c na
nych i ponad gimnazjalnych.
uwadze to, co dzieje siê ostatnio w naJedna osoba bêdzie zatrudniona w
szych szko³ach uwa¿amy, ¿e pomys³
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku.
ten jest ze wszech miar s³uszny.
Program trwa od 7 marca do 30
Sylwia Maczan

Dla Pani Danuty Bartosik-B³awzdziewicz
i Pana Zygmunta B³awzdziewicza
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym
Sk³ada wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci ojca i tecia.

Mariusz Miszczyszyn z urzêdu
miejskiego w Resku przyzna³, ¿e istotnie sytuacja taka mia³a miejsce we
wtorek, 1 marca. Uwa¿a jednak, ¿e nikt
nie ponosi za to winy, bo zawini³y warunki atmosferyczne.
- Rano zosta³ wys³any p³ug, który
t¹ drogê odnie¿y³. Niestety, do po³u-

dnia wiatr nawia³ kilkadziesi¹t centymetrów
niegu z pól. Ta droga
jest po prostu specyficzna. Jest to moja
pierwsza zima na tym
stanowisku i nie mia³em o tym pojêcia.
Pan Miszczyszyn
obieca³, ¿e sytuacja
taka siê nie powtórzy.
Mieszkaj¹cy bowiem
w Naæmierzu Jan Mac,
który w swoim gospodarstwie ma ciê¿kie ci¹gniki obieca³, ¿e
tê drogê bêdzie codziennie odnie¿a³.
Miejmy nadziejê, ¿e dziêki ¿yczliwoci pana Maca dzieci bêd¹ bezpiecznie pokonywaæ drogê do i ze
szko³y.
No có¿, zima jak co roku zaskoczy³a drogowców, i jest to jedyny pewnik
od lat.
Sylwia Maczan
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OFERTY
PRACY PUP
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel. 397-14-18
Firma JP w £osonicy zatrudni:
kierowcê kat. C+E, tel. 608-356-697.
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni: ksiêgow¹, tel. 397-33-54.
Speed Concept w £obzie zatrudni:
szwaczki i osoby do pracy na monta¿u. 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
ZA£OM w Szczecinie Za³omiu
zatrudni: mechanika maszyn rolniczych (umiejêtnoæ naprawy kombajnów) Sta¿ pracy minimum 5 lat. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i
obiady. Tel. 397274 lub 505-573-520
Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy
Chrobry w £obzie zatrudni:
sprzedawcê na 1/2 etatu Tel. 509-564-491
Handel Us³ugi Transportowe Sklep
Spo¿ywczo  Przemys³owy Kubu
zatrudni: sprzedawcê Tel. 506-337-828
Sklep  Jowisz w £obzie zatrudni:
sprzedawcê. Tel. 397-62-67
Przedsiêbiorstwo Budowlano-Monta¿owe Scambet w Chociwlu Sp. z
o.o. zatrudni: - betoniarza  zbrojarza
- operatora dwigu i suwnicy
Tel. 578-82-50
Imoprojekt w Dobrej zatrudni:
konserwatora Tel. 39-14-678
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zatrudni: nauczyciela matematyki Tel. 39-51-800
Kokos w Stargardzie Szczeciñskim zatrudni: cukierników oraz piekarzy Tel. 577-69-70
Zakwaterowanie zapewnione.
Fundacja Rozwoju z Warszawy zatrudni: palacza CO, praca na terenie
£obza. Tel. 694-416-885
Przedsiêb. Budowy i Konserwacji
Urz¹dzeñ Wodno-Melioracyjnych w
Wêgorzynie zatrudni: kierowcê kat.
C+E. Tel. 3971-356 lub 502-642-103
Pracodawca zatrudni osobê na stanowisko sprzedawcy w sklepie w Drawsku Pom. Mile widziana osoba z w³asnym samochodem. Informacje na
temat oferty mo¿na uzyskaæ w PUP w
£obzie pod nr telefonu 577-70-30.
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
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60 rocznica w 10 minut
(£OBEZ) Choæ rocznica zdobycia £obza w tym roku by³a okr¹g³a, to jej obchody
wypad³y wyj¹tkowo skromnie. Nie dziwi wiêc fakt tak nik³ego zainteresowania
nimi, ze strony mieszkañców.
Jak co roku spod £obeskiego
Domu Kultury wyruszy³y poczty
sztandarowe i orkiestra. Pod Pomnikiem Wdziêcznoci delegacje zak³adów pracy, instytucji oraz organizacji
pozarz¹dowych z³o¿y³y bia³o-czerwone wi¹zanki. Na koniec M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta zagra³a wi¹zankê melodii okolicznociowych.
Ca³oæ trwa³a zaledwie 10 minut.
Jedynym nowym akcentem by³a

doros³ych w pracy T³um widoczny
na zdjêciu wiadczy o tym, ¿e trud
organizatorów nie poszed³ na marne.
Do zobaczenia w maju
Sylwia Maczan

obecnoæ ³obeskich harcerzy, jeszcze
co prawda nie mundurkach, ale ju¿ w
rogatywkach i chustach.
Pod Pomnikiem Wdziêcznoci odbywaj¹ siê cztery takie uroczystoci w
roku; 3 marca, 8 maja, 1 wrzenia i 11
listopada. Dobrze wiêc chocia¿, ¿e
dziêki porom roku mamy zmianê dekoracji, bo niestety, scenariusz jest ci¹gle taki sam. Dziwi nas tak¿e to, ¿e
imprezê tak¹ planujê siê o godzinie 12,
gdy m³odzie¿ jest w szko³ach, a czêæ

Wyrok zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: ASR Wojciech
D¹browski
Protokolant: Katarzyna Kwana w obecnoci Prokuratora Lucyny Kreczko  Wilk, po
rozpoznaniu dnia 07 lutego 2005 r. sprawy: Tomasza Lewandowskiego, s. Stanis³awa
i Jadwigi z d. Monicka, ur. 20 lutego 1972 r. w Stargardzie Szczeciñskim, zam. Dobra,
ul. D¹browskiego 22, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 30 sierpnia 2004r. o godzinie 22.15
w Dobrej na ul. Armii Krajowej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
wyra¿onym wynikiem 1,87 promila alkoholu w wydychanym powietrzu (0,87 mg/l), tj.
o czyn z art. 178a par. 2 kk.
I. oskar¿onego Tomasza Lewandowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu
przestêpstwa i na podstawie art. 178a par. 2kk wymierza mu karê 5 (piêæ) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 1kk, art.70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 49a par. 1 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz Stowarzyszenia
Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego Oddzia³
Szczecin wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 200 (dwiecie) z³otych;
IV. na podstawie art. 42 par 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 (dwóch) lat;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez
opublikowanie w Tygodniku £obeskim na koszt oskar¿onego;
VI. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów procesu
w tym od op³aty w sprawie.

CHUCHA£
CIÊ¯ARNEJ
(RESKO) Pijany
sanitariusz wióz³
ciê¿arn¹ do porodu.
2 marca, oko³o godz. 20.45,
Miros³aw P. pe³ni³ obowi¹zki
sanitariusza karetki Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie, filia
w £obzie, podstacja w Resku,
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,06 promila w wydychanym powietrzu). Zatrzymania dokonali policjanci z KPP
Gryfice w trakcie transportu ciê¿arnej do izby porodowej Szpitala Powiatowego w Gryficach.
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Prezes Dziêgielewski nie da³ sobie rady z reszczanami

Przebudzenie spó³dzielców w Resku
(RESKO) Takiej gor¹cej atmosfery i frekwencji bardzo
dawno na spotkaniach spó³dzielców nie by³o. Na sali
pojawi³o siê oko³o stu cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej
Jutrzenka, którzy zasypali prezesa Jana Dziêgielewskiego
pytaniami i pretensjami dotycz¹cymi dzia³alnoci zarz¹du.
Zawi¹zane niedawno Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w
£obzie wyranie rozrusza³o spó³dzielcz¹ spo³ecznoæ. Podczas gdy do tej
pory na spotkaniach grup cz³onkowskich pojawia³o siê kilka osób, to w
ostatnim czasie na spotkania takie
ci¹gaj¹ t³umy. Tak by³o i tym razem.
Spotkanie zorganizowano w gimnazjum. Bardzo szybko okaza³o siê, ¿e
w wynajêtej sali nie wszyscy mog¹ siê
pomieciæ. Przeniesiono wiêc obrady
do wiêkszej sali, na poddasze. Na spotkaniu pojawili siê równie¿ przedstawiciele Stowarzyszenia z £obza. By³a
równie¿ nasza korespondentka. Okaza³o siê, ¿e obecnoæ prasy i cz³onków
stowarzyszenia wyranie przeszkadza³a prezesowi Dziêgielewskiemu.
Podj¹³ on próbê usuniêcia goci z
obrad.
- Po co jest ta grupa? Gdyby w miecie £obez ten przyszed³ z tego bloku,
tamten z tamtego, albo piêæ razy
uczestniczy³ w tym samym zebraniu i
wnosi³ swoje sprawy? Uwa¿am, ¿e to
jest ze strony pañstwa, którzy przybyli tu nieproszeni, niepowa¿ne zachowanie. Gdybym by³ uparty, to bym
tych pañstwa wyprosi³.  próbowa³
wywrzeæ nacisk na zebranych. Jednak
nie maj¹c wyboru musia³ odwo³aæ siê
do g³osowania.
- Kto jest za tym, by ci pañstwo
opucili salê.  zapyta³.
- Nikt.  pad³o z sali i rzeczywicie
nikt nie popar³ wniosku prezesa.
- Bardzo dobrze, wiêc zostaj¹ i rozpoczynamy.  powiedzia³ prezes i to
g³osowanie ju¿ zapowiada³o, ¿e prezesowi tym razem nie bêdzie ³atwo.
Na przewodnicz¹c¹ obrad wybrano pani¹ Kulig, na sekretarza pana
Czurê, na asesora pana Grabowskiego. Rozpoczêto obrady. Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej odczyta³
Tomasz Tubko. Brzmia³o ono jak pieñ
pochwalna na czeæ prezesa. Nastêpnie sprawozdanie z prac zarz¹du
przedstawi³ prezes Dziêgielewski, a
sprawozdanie finansowe g³ówna
ksiêgowa pani Kawka. Zebrani przyjêli sprawozdania, chocia¿ g³osy by³y
podzielone, a ich liczenie pozostawia³o wiele do ¿yczenia.
Prezes Dziêgielewski tak koñczy³
swoje sprawozdanie: Wielobarwne
elewacje i place zabaw zwracaj¹ uwagê ka¿dego, kto przejdzie przez nasze
miasto. Coraz wiêcej g³osów uznania
mo¿na us³yszeæ z ust samych cz³onków spó³dzielni i to jest najwiêksz¹
nagrod¹ dla zarz¹du. (...) Przed ka¿-

Ta sala okaza³a siê za ma³a. Spotkanie przeniesiono do wiêkszej. Z prawej na pierwszym
planie pani Kulig, któr¹ spó³dzielcy wybrali na przewodnicz¹c¹ obrad.
dym wejciem z remontem na budynek stawili w³asn¹ ocenê dzia³alnoci zazarz¹d robi spotkania z cz³onkami zarz¹du. Najbardziej prozaiczn¹ bol¹czmieszkuj¹cymi dan¹ nieruchomoæ k¹ dla reszczan okaza³a siê niedostêppo to, aby skonsultowaæ z nimi podej- noæ spó³dzielczego regulaminu grup
mowane prace remontowe, wyjaniæ cz³onkowskich.
na
bie¿¹co
- Czy to
wszystkie nurtutak
spó³j¹ce ich probledzielni jest
my, nie tylko te
trudno zrozwi¹zane z rebiæ
jakie
montami,
ale
ksero i wyogólnie z funkwiesiæ
w
cjonowaniem
szafkach,
spó³dzielni, aby
bymy siê
wspó³praca
z
zapoznali,
cz³onkami uk³abo przychoda³a siê jak najledzimy tu i
piej, aby móg³ lichcemy wieczyæ na uznanie i
dzieæ, co w
akceptacjê z ich
tym regulastrony.
Mamy
minie
nanadziejê, ¿e nasza
prawdê jest.
praca, któr¹ czyBo co mi z
nilimy dla dobra
tego, ¿e ta
cz³onków, z my- Nie mamy takich tablic
pani to przel¹ o estetyce za¿e
- mówi³ prezes Jan Dziêgielewski czyta³a,
sobów spó³dzieltam wesz³a
czych zostanie
jaka zmiana.
doceniona i spotka siê z rzeteln¹ i  t³umaczy³ starszy pan.
obiektywn¹ ocen¹ naszej dzia³alnoci
- Jeszcze raz powtarzam.  powtaprzez zebranie przedstawicieli cz³on- rza³ uparcie prezes.  Je¿eli chcia³ pan
ków.
zapoznaæ siê z regulaminem, to móg³
Zebrani niestety nie docenili wy- pan przyjechaæ do spó³dzielni, by siê
si³ków estetycznych prezesa i przed- zapoznaæ nawet przez kilka godzin.

Spisaæ by móg³ pan sobie te rzeczy,
które by pan chcia³. To nie jest jaki
wymys³ zarz¹du czy rady, o tym mówi
nie tylko statut, ale tak¿e prawo spó³dzielcze. Na dzieñ dzisiejszy takiej formy nie ma, by te regulaminy kserowaæ
czy za³¹czaæ dla pañstwa. To nie jest
tylko w naszej spó³dzielni, ale to jest
ustawa ogólnokrajowa i my tego zmieniæ nie mo¿emy.  przekonywa³ prezes.
- Pan sugeruje, ¿y my nie musimy
wiedzieæ, bo je¿eli chcemy wiedzieæ,
mamy jechaæ do spó³dzielni do £obza.
To ja mam zap³aciæ pieni¹dze i jechaæ,
kiedy to mo¿e nam zrobiæ spó³dzielnia,
bo my jestemy cz³onkami i powinnimy ¿¹daæ tego.  nie dawa³ przekonaæ
siê starszy pan.
- Nie mo¿na powiesiæ na tablicy
og³oszeñ.  zapyta³a która z pañ.
- Mo¿na na tablicy og³oszeñ, tylko
ten regulamin... Ile on ma stron? 
pyta³ kogo ze swoich pracowników z
nadziej¹, ¿e bêdzie ich du¿o.  Ten regulamin akurat ma siedem stron...  zawiesi³ g³os prezes Dziêgielewski wyranie poszukuj¹c odpowiedzi na ten
trudny problem.  Nie mamy takich
tablic.  znalaz³ w koñcu w³aciw¹
formu³ê odpowiedzi.
Dyskusja toczy³a siê jeszcze d³ugo, ale by zdaæ pañstwu gor¹c¹ relacjê
musielimy opuciæ to spotkanie.
Sylwia Maczan
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W £obzie jest miejsce na zjazdy
saneczkowe i narciarskie

Jedna z czytelniczek poinformowa³a nas, ¿e w £obzie, za cmentarzem jest
znakomite miejsce na uprawianie zimowych sportów. S¹ to dosyæ d³ugie stoki,
na których dzieci mog³yby zje¿d¿aæ na sankach lub nartach. Poleca to miejsce
rodzicom i nauczycielom z uczniami do zimowych zabaw.
(red.)

I Ogólnopolski Przegl¹d Sztuk Teatralnych Porozmawiajmy o AIDS

Wyró¿niony
zespó³ z Reska
Na terenie województwa zachodniopomorskiego
realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Owiaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia pod patronatem G³ównego
Inspektora Sanitarnego oraz Krajowego Centrum ds. AIDS I Ogólnopolski Przegl¹d Sztuk Teatralnych
Porozmawiajmy o AIDS.
Wojewódzki Przegl¹d dodatkowo
objêli patronatem: Pan Stanis³aw
Wzi¹tek  Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Marek Holicki  v-ce
Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Jerzy Kotlêga 
Zachodniopomorski Kurator Owiaty, Pani Anna Nowak  v ce Prezydent Miasta Szczecina.
Przegl¹d realizowany jest jako forma pracy z m³odzie¿¹ szkó³ ponadgimnazjal- nych w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS. Jest to trójetapowy konkurs na scenariusz oraz inscenizacje
napisan¹ i wyre¿yserowan¹ przez
m³odzie¿. Samodzielna praca uczniów
poprzedzona by³a edukacj¹ zdrowotn¹ i warsztatami prowadzonymi przez
koordynatorów powiatowych. Do 14
stycznia odby³y siê przegl¹dy powiatowe, a 1 i 2 marca w pomieszczeniach
Teatru OFICYNA w Szczecinie odby³ siê przegl¹d wojewódzki.
W regionie zachodniopomorskim
do Przegl¹du przyst¹pi³o 28 zespo³ów
z 15 powiatów. Powiat £obeski reprezentowa³ Zespó³ Szkó³ w Resku spektaklem pt. A mog³o byæ przecie¿ gorzej.
W przegl¹dzie wojewódzkim wy³oniono trzy zwyciêskie przedstawienia:

I miejsce  Zespó³ Szkó³ im. Solarza
ze Smolnicy (powiat Mylibórz) spektakl pt. Têdy.
II miejsce  Zespó³ Szkó³ z Po³czyna Zdroju (powiat widwin) - spektakl
pt. Partner na ca³e ¿ycie.
III miejsce  Orodek Szkolno 
Wychowawczy przy Jagielloñskiej w
Szczecinie - spektakl pt. Jeszcze nie
jest za póno.
Ponadto wyró¿niono dwa zespo³y
ze wzglêdu na formê wyrazu artystycznego.
I wyró¿nienie  Zespó³ Szkó³ im. St.
¯eromskiego w Dar³owie (powiat S³awno) - spektakl pt. Metafora ¿ycia.
II wyró¿nienie  Zespó³ Szkó³ w
Resku (powiat £obez) - spektakl pt.
A mog³o byæ przecie¿ gorzej.
Wszystkie wyró¿nione spektakle
zosta³y ujête w programie spotkania
fina³owego, które odbêdzie siê 11
marca br. w Teatrze KANA, przy ulicy
Piotra i Paw³a 4/5, w Szczecinie, o godzinie 12, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Zwyciêskie zespo³y bêd¹ reprezentowa³y nasze
województwo na przegl¹dzie ogólnopolskim w maju we Wroc³awiu.
Koordynator Powiatowy
S. Podyma.

tygodnik ³obeski 8.03.2005 r.

Ma³y Konkurs Recytatorski

Pojad¹ do Szczecina
(£OBEZ) W przegl¹dzie udzia³ wziê³o 57 wykonawców
indywidualnych, czyli najm³odsi uczniowie z klas I-IV.
Szecioro z nich pojedzie na eliminacje wojewódzkie.
Wystêpy dzieci ocenia³o jury pod
przewodnictwem Iwony Miroñskiej 
Gargas, w sk³adzie: Barbara Radzikowska, Iwona Korab  Kowalska, Sabina
Bil i Janusz Zarecki.
Ocena wypad³a pozytywnie. Jury
zapisa³ w protokole: Uczestnicy
przegl¹du z klas podstawowych (klasy I - IV) zaprezentowali siê poprawnie. Szczególnie dobre wra¿enie wywo³a³y dzieci klas I-III. Swoj¹ bezporednioci¹ i szczeroci¹ sprawia³y
bardzo pozytywne odczucia. Dobór
repertuaru cechowa³ siê ró¿norodnoci¹ tematyczn¹. Na ogó³ utwory by³y
dobrane adekwatnie do wieku, mo¿liwoci i umiejêtnoci recytatorów.
Wyniki recytatorów w du¿ej mierze s¹
zas³ug¹ nauczycieli i instruktorów, którzy konsekwentnie i systematycznie
przygotowuj¹ dzieci do wystêpów.

W kategorii klas I-III do eliminacji
wojewódzkich zakwalifikowali siê:
1. Rados³aw Kosiñski
2. Zuzanna Smolik
3. Katarzyna Wójtowicz
4. Marcel Chy³a
5. Gabriela Zielonka
Jury ponadto wyró¿ni³o:
1. Paulina Banacka
2. Ewelina Duczyñska
3. Aleksandra Gêsikiewicz
4. Natalia Paraszczak
5. Alicja Wojciechowicz
6. Marcelina Kamiñska
7. Izabela Lorent
W kategorii IV-VI do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowa³a siê Beata
Fojna. Wyró¿niono: Paulina Cha³ka,
Katarzyna Dowlud, Katarzyna Hawryluk, Karolina Kamiñska, Aleksandra Rudzka, Karolina Rudzka.

50 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Talenty limitowane
(£OBEZ) W ubieg³ym tygodniu w £DK odby³y siê eliminacje
powiatowe konkursu recytatorskiego. Niestety, udzia³ w nich
bierze coraz mniej uczniów. W tym roku by³o ich zaledwie
siedmioro. Z roku na rok poziom jest coraz s³abszy. Jury
bardzo krytycznie oceni³o wystêp gimnazjalistów.
Jury pod przewodnictwem Iwony
Korab  Kowalskiej, w sk³adzie: Iwona Miroñska-Gargas, Barbara Radzikowska Sabina Bil i Dariusz Ledzian
nie mia³o zbyt du¿ego wyboru. Do
konkursu przyst¹pi³o szeæ osób.
Kategoria Wywiedzione za s³owa reprezentowana by³a przez jedn¹
uczestniczkê  Olgê Szerszeñ i to ona
wyjedzie na eliminacjê wojewódzkie.
W kategorii LO wziê³o udzia³ 6
uczestników. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowani zostali: Olga
Szerszeñ, Monika Sosnowska i Kacper Rutkowski.
Jury oceni³o wystêpy licealistów
jako dojrza³e treciowo i urozmaicone
stylistycznie. Doceni³o niebanalny
repertuar. Uzna³o, ¿e sposób interpretacji charakteryzowa³ siê dojrza³oci¹,
logik¹ i umiejêtnoci¹ uwypuklenia
puenty. Pochwali³o wszystkich
uczestników za dykcjê, uznaj¹c j¹ pra-

wie za bezb³êdn¹.
Gimnazjalici gorzej
Najmniej efektownie wypadli recytatorzy z kategorii gimnazjum. 
stwierdzi³o jury. Zdaniem jurorów gimnazjalici zaprezentowali nieprzemylany, ma³o urozmaicony repertuar,
a wykoñczenie  recytowanie utworów, poza jednym wyj¹tkiem, by³o s³abe.Wyró¿nienie otrzyma³a Katarzyna
Smêtkiewicz.
Jury uwa¿a, ¿e zbyt ma³e limity
uczestnictwa w przegl¹dzie wojewódzkim wywo³uj¹ niepotrzebne rozgoryczenie uczestników prezentuj¹cych bardzo wysoki poziom. Zastanawia fakt, ¿e ograniczenia finansowe
zamykaj¹ drogê utalentowanym recytatorom. Systematyczna i wieloletnia
praca instruktorów animatorów kultury i nauczycieli, w obecnym uk³adzie
nie dajê mo¿liwoci promowania m³odych talentów.
(red.)

OG£OSZENIE

Nowo otwarty

Wynajmê kawalerkê
na parterze
w centrum £obza
tel. 508 274 911.

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

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

UTYLIZACJA
AZBESTU
NOWO OTWARTY WIELOBRAN¯OWY
SKLEP w DOBREJ
- Materia³y Budowlane
- Sanitarne
- Metalowe
- Hydrauliczne

-

Elektryczne
Elektronarzêdzia
Pokrycia dachowe

Zapraszamy codziennie od 8.00  17.00 Soboty od 8.00  14.00
Dobra Ul. Bema 2 Tel/Fax: (091) 39 14 055 (przy poczcie)

Blachodachówka

od 23,98 z³ / m kw. brutto

Dachówka cementowa
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
+STELA¯ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1029,00 z³/szt.
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 90 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 90
+STELA¯ + 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
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Próbne matury:
Bezp³atne
badania lekarskie zapaæ edukacyjna
(£OBEZ) Przychodnia Medycyny Rodzinnej Medicor
organizuje w marcu kolejn¹ seriê bezp³atnych badañ
lekarzy specjalistów.
Od nowego roku NZOZ Medicor zaprasza do £obza lekarzy specjalistów, którzy bezp³atnie udzielaj¹ konsultacji lekarskich w ramach
Bia³ych sobót. Kolejn¹ seriê takich spotkañ NZOZ przygotowa³ w
marcu. Odbêd¹ siê one jednak w
dniach roboczych.
W najbli¿szy pi¹tek, 11 marca, o
godz. 14.00 konsultacji lekarskich ma
udzielaæ specjalista dermatolog z Kliniki Dermatologii Akademii Medycz-

nej w Szczecinie. W przysz³ym tygodniu, w rodê, o godz. 14.30, z chirurgiem ze szpitala MSWiA bêd¹ mogli
spotkaæ siê chorzy z ¿ylakami koñczyn
dolnych, odbytu i schorzeniami wymagaj¹cymi porady chirurga naczyniowego. Równie¿ w rodê, 23 marca,
o godz. 9.30, konsultacji chorym na
osteoporozê udzieli specjalista rehabilitacji. Na konsultacjê mo¿na zapisywaæ siê telefoniczne; tel. 3973895.
KAR

Woda  Bezpieczeñstwo  Ja

(£OBEZ) W £DK odby³y siê eliminacje powiatowe
VII ogólnopolskiego konkursu rysunkowego dla
dzieci i m³odzie¿y. Nades³ano niewiele, bo jedynie
32 prace wykonane ró¿nymi technikami.
Jury w sk³adzie: El¿bieta Kamiñska, Teresa £añ, Dariusz Ledzion, Zbigniew ¯urawek i Sebastian Kur³owicz nagrodzi³o nastêpuj¹cych m³odych plastyków:
w kategorii wiekowej 9  12
lat Klaudiê Paczkowsk¹ z SP w
Wêgorzynie i Szymona Marianów z SP w Runowie Pomorskim.
W grupie wiekowej 13  16 lat
Annê Rokosz, Grzegorza Stron-

gowskiego, Celinê Maczan, Ma³gorzatê Biesiekiersk¹ i Agnieszkê £¹czak, wszyscy z ZSG w
£obzie oraz Aleksandrê Szabroñsk¹ z Gimnazjum w Wêgorzynie.
Przewodnicz¹ca jury El¿bieta
Kamiñska powiedzia³a, ¿e konkurs w tym roku sta³ na bardzo
niskim poziomie.
SM

czy wypadek przy pracy

(POWIAT) Mo¿na by wszystko zwaliæ na b³êdy
w przygotowaniu matur próbnych; by³y le przygotowane
pod wzglêdem merytorycznym, arkusze zawiera³y b³êdy
rzeczowe i mia³y niew³aciw¹ punktacjê. P³yty
z programami jêzykowymi odsy³a³y do punktów, których nie
by³o w arkuszach, ale to do koñca nie t³umaczy tak z³ych
wyników osi¹gniêtych w £obzie. Wszyscy mieli te same
testy. Wyniki, ju¿ tylko w samym powiecie, s¹ jednak
bardzo ró¿ne.
W opinii dyrektorów dwóch
szkó³ rednich z naszego powiatu, z £obza i Reska, próbna matura zosta³a przygotowana nieprofesjonalnie, a wrêcz niechlujnie. Uwagi te zosta³y przekazane
do kuratorium w Szczecinie i do
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Obie panie
dyrektor maj¹ nadziejê, ¿e sytuacja taka nie powtórzy siê w
maju.
Uczniowie z ³obeskiego liceum dostosowali siê do tego
poziomu i do egzaminów przyst¹pili nieprzygotowani. Z liceum ogólnokszta³c¹cego do
matury próbnej przyst¹pi³o 129
osób a zda³o j¹ jedynie 57 (44
proc.). Bardzo le wypad³ egzamin z jêzyka ojczystego  pozytywnie przesz³o go 69 osób.
Jeszcze gorzej by³o z fizyk¹  na
7 zda³o 2 i z matematyk¹  na 21
przystêpuj¹cych zda³o 6. Dobrze
wypad³y egzaminy z jêzyków
obcych, historii, biologii, geografii, chemii i WOS-u. ¯eby jednak maturê zdaæ trzeba uzyskaæ
odpowiedni¹ iloæ punktów ze
wszystkich trzech przedmiotów,
do których siê przystêpuje.
Jeli w liceum by³o le, to w
liceum profilowanym by³o po
prostu tragicznie. Wystarczy powiedzieæ, ¿e na 39 m³odych ludzi, którzy do egzaminów podeszli, zda³y 2 osoby. Dyrektor tej
szko³y pani Jolanta Manowiec
przyznaje, ¿e wyniki nie s¹ zadowalaj¹ce. Na specjalnie zwo³anej
radzie pedagogicznej, na któr¹
zaproszono tak¿e rodziców i
przedstawicieli
Samorz¹du
Uczniowskiego
próbowano
okreliæ przyczyny tej klêski.
Czêæ winy le¿y na pewno po
stronie uczniów, którzy nie przychodz¹ na lekcje i nie bior¹ udzia³u w zajêciach pozalekcyjnych.
Nie czytaj¹ te¿ lektur, znaj¹ je

tylko z opracowañ, streszczeñ
lub ekranizacji filmowych. Pani
Manowiec zauwa¿y³a, i¿ m³odzie¿ nie potrafi czytaæ tekstu ze
zrozumieniem.
 Choæ bardzo siê staramy,
nie potrafimy ich tego nauczyæ 
przyznaje.
Czêæ maturzystów potraktowa³a ten egzamin ma³o powa¿nie i po prostu siê do niego nie
uczy³a. Zawiód³ jednak tak¿e
system nauczania, a wiêc czêciowo nauczyciele, skoro próbne matury wypad³y w £obzie tak
fatalnie. O wiele lepiej na tym tle
przedstawia siê szko³a w Resku.
W liceum ogólnokszta³c¹cym do
egzaminu przyst¹pi³o 37 osób, a
zda³o go 29 (78 proc.). W liceum
profilowanym by³o trochê gorzej; i tak na 20 osób zdaj¹cych
wyniki pozytywne otrzyma³o 10.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Krystyna Czech z wyników swoich maturzystów jest zadowolona,
choæ - jak mówi  zawsze mo¿e
byæ lepiej.
- Wyniki
nowej matury w naszej szkole s¹
porównywalne z wynikami z lat
poprzednich.
 oceni³a teKrystyna Czech
goroczny
wynik dyrektor Czech.
Obie panie dyrektor podkrela³y, ¿e matury oceniane by³y
przez egzaminatorów bardzo surowo i nie by³o ¿adnego naci¹gania punktacji. Do matury pozosta³o jeszcze trochê czasu na naukê i przemylenia. Te wyniki nale¿y potraktowaæ jako sygna³
ostrzegawczy. W maju odbêdzie
siê prawdziwy egzamin.
Sylwia Maczan
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Na rodku ulicy w b³ocie tarza³y siê dziewczyny

Agresja wyla³a siê na ulice
W ³obeskim gimnazjum narasta agresja wród uczniów.
Coraz czêciej dochodzi tam do bójek, w których udzia³
bior¹ tak¿e uczennice. Ostatnio do otwartej potyczki dosz³o
po rekolekcjach w okolicach kocio³a. Interweniowa³a
policja rozdzielaj¹c bij¹ce siê dziewczyny. Policjanci spisali
czworo nieletnich. Mówi siê nieoficjalnie, ¿e uczniowie
urz¹dzaj¹ sobie regularne bitwy.
Do chuligañskich wybryków dosz³o w ubieg³y czwartek. Ponownie
powtórzy³y siê w pi¹tek. W okolicach
kocio³a, w czasie rekolekcji, wychodz¹cy z kocio³a uczniowie wszczynali bójki pomiêdzy sob¹. Byli do nich
przygotowani, gdy¿ posiadali ze sob¹
kije przypominaj¹ce bejsbole. Mówi³o siê te¿, ¿e kto posiada³ nó¿. Co
bardziej agresywni uczniowie poszukiwali zaczepki i swoj¹ agresjê zaczêli
wy³adowywaæ na kolegach i kole¿ankach. Pozostali uczniowie przygl¹dali
siê temu kibicuj¹c.
Do najbardziej agresywnych zachowañ dosz³o w pi¹tek. Musia³a interweniowaæ policja rozdzielaj¹c bij¹cych siê uczniów.
- Po otrzymaniu sygna³ów o agresywnych zachowaniach uczniów
skierowalimy w rejon kocio³a szeciu funkcjonariuszy.  mówi asystent
do spraw nieletnich Sekcji Prewencji i

Ruchu Drogowego aspirant Robert
Kazienko.  Na ulicy Browarnej w b³ocie tarza³y siê dziewczyny, które na
szczêcie w porê uda³o siê rozdzieliæ.
Jako sprawców pobiæ spisalimy cztery osoby oraz kilku wiadków.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych pani Ewa Pop³awska równie¿
interweniowa³a podczas tych bójek.
- Po pi¹tkowych rekolekcjach bawilimy siê z m³odzie¿¹ w ganianego.
My z policj¹ z jednej strony, to oni
uciekali w drug¹.  mówi dyrektor. - Z
tego co s³ysza³am s¹ to jeszcze zasz³oci z podwórka, oni przenosz¹ to na
teren szko³y i w czasie rekolekcji. 
próbuje wyjaniæ przyczyny bójek
dyrektor.
Jej zdaniem uczniowie w czasie rekolekcji maj¹ zdecydowanie za du¿o
czasu wolnego.
- Rekolekcje powinny wróciæ do
swojego starego kszta³tu, tzn. do po-

Zamaskowani
napadli
z no¿em

Raport policji w £obzie 2004

(£OBEZ) 2 marca, oko³o godz.
21.55, w £obzie, na chodniku
ul. Armii Krajowej, trzech
napastników ubranych w odzie¿
w kolorze ciemnym,
z za³o¿onymi na g³owach
kominiarkami, napadli na
Bartosza S. Uderzyli go kijem
w ty³ g³owy, powalaj¹c go na
ziemiê.

Le¿¹cego skopali po ca³ym ciele
oraz kilkakrotnie ugodzili no¿em. W
wyniku zadanych ciosów no¿em Bartosz S. dozna³ rany ciêtej prawego
policzka, powierzchownych dwóch
ran k³utych prawego boku, jednej
rany k³utej pleców i rozciêcia palca
wskazuj¹cego prawej d³oni. Doznane
obra¿enia nie stwarza³y bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia.
Po opatrzeniu chirurgicznym zosta³
on umieszczony na oddziale chirurgii
Szpitala Powiatowego w Drawsku
Pom. na obserwacji. Sprawcy zostali
ustaleni i zatrzymani.
(red.)

³udnia lekcje, po po³udniu rekolekcje.
 mówi dyrektor Pop³awska.
Jak wynika z relacji matki pobitej
dziewczynki, dwie uczennice chwyci³y za w³osy jej córkê i wali³y g³ow¹ o
cianê kocio³a. Czêæ matek s³ysz¹c
o czwartkowych wydarzeniach zatrzyma³a w pi¹tek dzieci w domu.
Dyrektor zapowiedzia³a, ¿e doprowadzi do spotkania rodziców z policjantami, którzy przedstawi¹ konsekwencje prawne zachowañ ich dzieci.
- Dzisiaj bêdê chcia³a porozmawiaæ
sama na spokojnie i dowiedzieæ siê, co
jak i gdzie i kto.  mówi dyrektor szko³y.
- Zaczynam od dziewcz¹t, bo to jest
rzecz nies³ychana, ¿eby dziewczyny
siê tak bi³y. Kiedy by³o to nie do
pomylenia.
Dyrektor Pop³awska wskazuje na
spo³eczne wzorce takich zachowañ; W filmach przeklinaj¹ i to dla nich jest
wzorzec osobowy. Skoro wszyscy
przeklinaj¹, to dlaczego on nie mo¿e
przeklinaæ i on nie rozumie, ¿e to jest
agresja s³owna, ¿e komu to mo¿e
przeszkadzaæ, ale coraz mniejszej grupie m³odzie¿y to przeszkadza i doros³ym zreszt¹ te¿. Nie ma identyfikacji ze
szko³¹, bo trzy lata to jest za krótki czas
na identyfikacjê. To jest najtrudniejszy okres w ¿yciu dzieci. Te dzieciaki
nie maj¹ wsparcia, bo czêsto nie maj¹
wsparcia w rodzinach.

Dyrektor podaje przyk³ady rozmów miêdzy dzieæmi. - Taki maluszek,
chodz¹cy mo¿e do pierwszej, mo¿e do
drugiej klasy, stoi za mn¹ i rozmawiaj¹
dzieciaczki ze sob¹ i jeden z nich mówi:
- Zaraz pójdê i dam mu w mordê. Ja siê
odwracam i mówiê, ¿e ty przyszed³e
na rekolekcjê. Popatrzy³ na mnie i powiedzia³ - no to co.
- W stosunku do sprawców pobiæ wyci¹gniemy konsekwencje, w
postaci skierowañ spraw do s¹du
dla nieletnich. Wyst¹pimy te¿ do
szko³y z prob¹ o podjêcie rodków wychowawczych. Ci m³odzi
ludzie zostali ju¿ u nas odnotowani i bêdziemy siê ich zachowaniu
bacznie przygl¹daæ.  mówi asp.
Robert Kazienko.
Problem agresji w szko³ach, wród
uczniów i m³odzie¿y, narasta w szybkim tempie. Szko³y  molochy  kombinaty wyranie nie radz¹ sobie z nim.
Problem powinien wiêc zostaæ postawiony na obradach rady miejskiej i po
dok³adnej analizie powinny byæ podjête rodki zaradcze. Szko³a i nauczyciele wyranie nie radz¹ sobie sami.
Chcielimy równie¿ porozmawiaæ na
ten temat z pedagogiem szkolnym w
gimnazjum, ale przebywa³ na zwolnieniu lekarskim.
Sylwia Maczan i
Kazimierz Rynkiewicz

W 2004 roku na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej Policji w £obzie
73 nieletnich 71 razy naruszy³o przepisy prawa dokonuj¹c czynów karalnych.

Charakterystyka nieletnich
sprawców i metod ich
dzia³ania (wiek, p³eæ,
sposoby dzia³ania);
Najwiêcej czynów nieletni pope³nili w kategorii kradzie¿y z w³amaniem (12) oraz kradzie¿y cudzej rzeczy (16). Nast¹pi³ wyrany spadek w
kategorii kradzie¿y z w³amaniem z 23
do 12. Spadek przestêpstw w tej kategorii oraz zachowany poziom przestêpstw uszczerbku na zdrowiu
wiadczy o zmniejszeniu siê brutalnegodzia³ania sprawców. Obiektem
w³amañ by³y najczêciej samochody, budynki gospodarcze (szopy,
gara¿e). Niepokoj¹cym jest natomiast fakt wyranego wzrostu przestêpstw w kategorii przestêpstw
narkotykowych z 3 do 17 czynów.
Wielokrotnie sprawcami przestêpstw byli nieletni ju¿ w przesz³oci notowani za tego typu czyny
bêd¹cy pod nadzorem kuratorów
s¹dowych lub umieszczeni w orodkach wychowawczych a bêd¹cy na
przepustkach lub nie powrocie.
Praktycznie we wszystkich tych
przypadkach sprawcami byli ch³op-

cy w przedziale wiekowym 13-17 lat.
Czêstymi przypadkami by³y sytuacje, gdzie nieletni wywodzi³ siê z
rodziny niewydolnej wychowawczo, zagro¿onej bezrobociem, alkoholizmem. Do g³ównych przyczyn
dopuszczenia siê powy¿szych przestêpstw nale¿y chêæ zdobycia pieniêdzy na u¿ywki (alkohol, papierosy, narkotyki). Ponadto szereg z nich
zosta³o pope³nionych z chêci popisania siê przed rówienikami

(uszkodzenia rzeczy). Sprawcy byli
najczêciej uczniami osi¹gaj¹cymi
mierne wyniki w nauce, nie posiadaj¹cymi dobrej opinii w miejscu zamieszkania. Metody stosowane
przez sprawców by³y prymitywne,
wiadcz¹ce o przypadkowoci pope³nionych przestêpstw. Nie odnotowano udzia³u nieletnich w zorganizowanych grupach przestêpczych lub stale wspó³pracuj¹cych z
osobami doros³ymi.
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Oficjalne wyniki I £obeskiego Memoria³u
Szachowego imienia Gabriela Bieñkowskiego
Kategoria open (ranking)
1. Mickiewicz Piotr
(2319)
Koszalin
2. Rudnicki Mi³osz
(2179)
Gryfino
3. Kot Jerzy
(2271)
Wroc³aw
4. Czuchnicki Jan
(2046)
Szczecin
5. Kopiñski Tomasz
(2102)
Stargard Szcz.
6. We³no £ukasz
(1801)
Gryfino
Fundatorzy nagród: nadinspektor Andrzej Gorgiel, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wrêczy³ panu Mickiewiczowi puchar. Pañstwo Krystyna
i Grzegorz Bieñkowscy - nagrody pieniê¿ne.
Otrzymali je:
- P. Mickiewicz - 600 z³,
- M. Rudnicki
- 400 z³,
- J. Kot
- 300 z³,
- J. Czuchnicki
- 200 z³,
- T. Kopiñski
- 100 z³,
Najlepsza szachistka w open, p. Barañska Monika otrzyma³a 200 z³ oraz
puchar ufundowany i wrêczony przez p. Halinê Szymañsk¹, starostê powiatu
³obeskiego.
Szko³y ponadgimnazjalne:
zawodnicy graj¹cy w kategorii open:
1. We³no £ukasz, Gryfino
2. Korbal Arkadiusz, Gryfino
3. Czuchnicki Adam, Szczecin
Fundatorzy pucharów: Halina Szymañska, starosta powiatu ³obeskiego,
wrêczy³a £ukaszowi We³nowi. Adam Szatkowski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu £obez, najlepszemu zawodnikowi z powiatu ³obeskiego - Arturowi Nadkiernicznemu z Wêgorzyna. El¿bieta Kobia³ka, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
£obzie, najlepszej szachistce z gminy £obez - Katarzynie Woniak. Kasia i £ukasz
otrzymali od pañstwa Bieñkowskich po organizerze. Stanis³aw Konarski, burmistrz Wêgrzyna, najlepszym z gminy Wêgorzyno; Arturowi Nadkiernicznemu,
Piotrowi Mazuro, Krzysztofowi Nadkiernicznemu. Dodatkowo po dwa programy multimedialne.
Szko³a podstawowa:
Klasy I  III.
Dziewczêta:
1. Ociepka Dominika, Szczecin
2. Jacek Roksana, Szczecin
3. Korczyñska Agnieszka, Drawsko Pomorskie
ch³opcy
1. Bytomski Rados³aw, Ko³obrzeg
2. Kabata Przemys³aw, Szczecin
3. Karwowski Kacper, Gryfice

Fundatorzy pucharów: Marek Romejko, burmistrz £obza, wrêczy³ Radkowi
Bytomskiemu. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski  przedstawiciel
- Dominice Ociepce. Najlepszemu zawodnikowi z powiatu ³obeskiego - Jackowi
Nowakowskiemu, zawodniczce - Korneli Mierzwiak.
Klasy IV  VI.
Dziewczêta
1. Serocka Agata, Szczecin
2. Spilkowska Marzena, Postomino
3. Szwaciñska Izabela, £obez
Ch³opcy:
1. Leniak Szymon, Kamieñ Pomorski
2. liwiñski Mariusz, £obez
3. Brzozowski Arkadiusz, Gryfice
Fundatorzy pucharów: Józef Wypijewski, wójt Radowa  Agacie Serockiej, Barbara Wilczek, burmistrz Dobrej  Szymonowi Leniakowi (obojgu wrêczyli sêdziowie).
Gimnazjum
Dziewczêta
1. Zieniuk Martyna, £obez
2. Barañska Izabela, Postomino
3. Spirkowska Ewelina, Postomino
Ch³opcy
1. Kulis Grzegorz, Szczecin
2. Duk Tomasz, Stargard Szcz.
3. Soroczyñski Patryk, £obez
W imprezie udzia³ wziê³o ponad 160 szachistów; w open zagra³o ich 56;
gimnazjalistów  14; uczniów szkó³ podstawowych  79; policjantów  14.
Fundatorzy pucharów: Marek Romejko, burmistrz £obza, wrêczy³ najlepszym z gminy £obez  Martynie Zieniuk i Patrykowi Soroczyñskiemu.
Zwyciêzcom: Józef Lewandowski, przewodnicz¹cy Rady Gminnej w Radowie  Martynie Zieniuk oraz Piotr Ga³ka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Dobrej  Grzegorzowi Kulisowi (obojgu wrêczyli sêdziowie).
Puchar Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat £obeski otrzyma³a najm³odsza
uczestniczka Memoria³u  Jessica Solarek z Nowogardu.
Sêdziowie przyznali swoj¹ nagrodê dziesiêciolatkowi graj¹cemu w kategorii
open - Krystianowi Jackowi ze Szczecina.
Przedstawiciel Rady Osiedla wrêczy³ nagrodê najm³odszej zawodniczce
graj¹cej w Memoriale  Oli Czerniawskiej.
Wszyscy uczestnicy zawodów szachowych otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Poza kategori¹ open  ka¿dy zawodnik wy¿ej wymieniony zdoby³ nagrodê
rzeczow¹. Ufundowali je wspaniali Sponsorzy Memoria³u (informuje o nich
Henryk Musia³ w wywiadzie), a wrêczali sêdziowie oraz Robert Rzenik, Komendant Powiatowy Policji w £obzie.
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Wspomnienie o Gabrielu Bieñkowskim

MEMORIA£

Nie uznajê remisów

Pamiêæ o wybitnych ludziach mo¿na uczciæ na wiele ró¿nych sposobów.
My gralimy w szachy, bo towarzyszy³y Panu Gabrielowi przez ca³e
Jego ¿ycie. By³y pasj¹ Jego ¿ycia.
W 1974 roku odbywa³a siê Powiatowa Spartakiada Pañstwowych Gospodarstw Rolnych. Na tej spartakiadzie,
bêd¹c uczennic¹ szko³y
podstawowej, gra³am w
szachy i zajê³am I miejsce w kategorii kobiet. Pan Bieñkowski podszed³ do mnie
i powiedzia³, ¿e powinnam zacz¹æ graæ
w jakim klubie i rozwijaæ swoje umiejêtnoci.
I tak To siê zaczê³o ...
Póniej spotyka³am Pana Gabrysia, bo tak nazywali Go wszyscy znajomi szachici, na fina³ach wojewódz-

kich Z³otej Wie¿y. Zawsze by³
wród najlepszych graczy.
W 1981 roku zaczê³am graæ w
Nasienniku Gryfice i tu spotka³am Pana Gabriela, który
by³ wiod¹cym szachist¹ naszego klubu. W czasie jakich
zawodów z pozoru remisow¹
partiê. Wsta³ od stolika, jak
zawsze umiechniêty i powiedzia³ mi: Bo ja, Pani
Ma³gosiu, nie uznajê remisów. I takiego go pamiêtam. Walcz¹cego na szachownicy, ale przy tym
spokojnego, pe³nego zrozumienia dla b³êdów przeciwnika i ... swoich w³asnych.
Arkana królewskiej gry pozna³ Pan Gabriel Bieñkowski w rodzinnym Grodzisku Mazowieckim.
Jego talent rozwija³ siê dynamicznie i
m³ody gracz szybko zdoby³ I katego-

riê szachow¹.
W 1956 roku, jako 18-letni szachista, bra³ udzia³ w pó³fina³ach Mistrzostw Polski w Kielcach. W kategorii seniorów dwukrotnie zdobywa³ I
miejsce w mistrzostwach Mazowsza.
Mieszkaj¹c ju¿ w Radowie Ma³ym,
a póniej w £obzie, gra³ w Nasienniku Gryfice i Koronie Goleniów.
Ostatnim klubem Pana Gabriela by³
Olimp £obez. Wielokrotnie bra³
udzia³ w Mistrzostwach Ludowych
Zespo³ów Sportowych o Z³ot¹ Wie¿ê i w Mistrzostwach Polski Seniorów powy¿ej 55 lat.
Swój kunszt prezentowa³ w czasie
symultant szachowych rozgrywanych w £obzie.
Pan Gabriel Bienkowski zmar³ 25
czerwca 2004 r.
Nale¿a³ do ludzi, którzy nie zostawili po sobie pustki. W historii sportu ³obeskiego i w pamiêci ludzi zwi¹zanych
z szachami pozostawi³ trwa³y lad.
Taki lad zostawiaj¹ po sobie ludzie, którzy potrafili piêknie ¿yæ. A Pan
Gabriel potrafi³.
Ma³gorzata Zieniuk

Policyjne gry na
szachownicy
Podczas Memoria³u im. Gabriela Bieñkowskiego rozegrano równolegle Mistrzostwa Wojewódzkie Policjantów w
szachach. Najlepszymi szachistami okazali siê policjanci szczeciñscy.
Po trzynastu rundach wy³oniono najlepszych zawodników. Oto ich nazwiska:
1. Pó³torzycki D¿emie 12 pkt. Szczecin
2. Czech Cezary
11 pkt. Szczecin
3. Or³owski Marek 10 pkt. Szczecin
4. Stechnij Andrzej 9 pkt. Stargard
5. Remiko Grzegorz 8,5 pkt. Stargard
6. Klimek Artur
8 pkt. Nowogard
Poza tym w zawodach uczestniczyli:
Jan Wojciechowski, Robert Z¹bczyñski, Witold Czajka, Roman Karpiñski,
Jaros³aw ¯uk wszyscy ze Szczecina
oraz Tadeusz Goluch z Goleniowa, Jan
Tofil z Ko³obrzegu i Robert Kazienko
z £obza. Wszyscy zawodnicy zostali
uhonorowani dyplomami.
Trzech pierwszych zawodników
otrzyma³o puchary ufundowane przez
nadinspektora
Andrzeja Gorgiela, Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
Zarz¹d Wojewódzki
Zwi¹zku Zawodowego NSZZ Policjantów w Szczecinie oraz IPA (International Police Association  Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów). Puchary i pami¹tkowe dyplomy wrêczali: nadinspektor Andrzej
Gorgiel, starosta Halina Szymañska,
m³. insp. Robert Rzenik - Komendant
Powiatowy Policji w £obzie a zarazem
prezes Zachodniopomorskiej Grupy
Wojewódzkiej IPA oraz Krzysztof
Rogoziñski - przewodnicz¹cy Zarz¹du
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.
H. Musia³
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Jestem zadowolony z wyników naszych szachistów.
Doskonale spisa³ siê 7 letni
Kacper Karwowski, graj¹cy w
kategorii klas I-III szkó³ podstawowych. Zwyciêzca - Radek Bytomski z Hetmana Koszalin - by³ poza jego zasiêgiem, równie¿ Przemek Kabata
z £obza okaza³ siê od niego
lepszy. Ale Kacper jest w
pierwszej klasie - co bêdzie za
dwa lata?
Nasi juniorzy z klas IV-VI
pokazali, ¿e s¹ wyrównana
dru¿yn¹. Zajêli miejsca od 3.
do 6. Wygra³ Szymon Leniak
- nadzieja Kamienia Pomorskiego, który przegra³ tylko
jedn¹ partiê (z B³a¿ejem £aszewskim), niespodziewanie,
ale zas³u¿enie, drugi by³ Mariusz liwiñski z £obza. Naszym graczom trochê zabrak³o
koncentracji. Mam nadziejê,
¿e wyci¹gn¹ z tego wnioski.
Szkoda, ¿e nie zagra³a Dorota
Jêdruszek, która mog³aby tu
sporo namieszaæ, a nawet
wygraæ turniej.
Jestem zadowolony ze
swojego miejsca w turnieju
open. Wyprzedzi³em 6.
szachistów z Elo - miêdzynarodowym rankingiem. Wynik móg³by byæ lepszy, ale zabrak³o wiedzy. Na taki turniej
(wysokie nagrody pieniê¿ne)
przyje¿d¿aj¹ turniejowi cwaniacy, którzy maj¹ opracowane pu³apki debiutowe. Jeli
siê je zna, albo ma siê sporo
czasu, to siê wygra, jeli nie to koniec jest szybki. I tak
przegra³em trzy partie. Wynik
(28. miejsce) Krzyka Jêdruszka wydaje siê s³aby, ale to
wynik przegranej ostatniej
partii. Turniej by³ silny, i
Krzysztofa wyprzedzili tylko
naprawdê dobrzy szachici.
Gryfickie szachy s¹ ju¿ na
niez³ym poziomie, ale ¿eby
pójæ krok dalej trzeba pracy,
czasu i pieniêdzy. Od marca
zaczynamy nowy etap szkolenia. Czas te¿ siê znajdzie. Czego jeszcze brakuje?

WYWIAD
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Pierwszy raz  odwa¿y³em siê,
kolejne posuniêcia bêd¹ bardziej zdecydowane
Motto :
Wojnê wywo³aæ. Serce siê nie boi,
Gdy¿ do niej miecza nie trzeba ni zbroi.
Królowie równym wojskiem siê spotkaj¹,
Szachowe walki dzielnie rozgrywaj¹c.
Kto wygra  siêgnie po laur i chwa³y.
Pomys³ przedni, zamiar szczery, realizacja wzorowa, rezultat 
przeszed³ najmielsze oczekiwania. Oto podmiot tego wywodu 
Henryk Józef Musia³, przewodnicz¹cy zarz¹du Stowarzyszenia
Bezpieczny Powiat £obeski,
g³ówny organizator I £obeskiego
Memoria³u Szachowego im. Gabriela Bieñkowskiego o Puchar
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Aby móg³ uzasadniæ me kolejne radosne rozwa¿ania, pozwól, i¿
zacznê nasz¹ rozmowê od podstawowego pytania.
- Z kim i kiedy zacz¹³e rozmawiaæ o idei tego turnieju?
- Krystyna Sola, Ma³gorzata
Zieniuk, Marek Woniak oraz ja czêsto wspominalimy nietuzinkow¹
postaæ pana Gabriela Bieñkowskiego, ³obeskiego szachisty.
Uznalimy, i¿ Jego Osoba godna jest specjalnego uhonorowania. Tak narodzi³a siê idea zorganizowania memoria³u szachowego.
- Kto pomyla³ i dlaczego o
Policji?
- Stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat £obeski czêsto wspiera
policjê w niektórych dzia³aniach w
sferze prewencji, profilaktyki, wychowania dzieci i m³odzie¿y. St¹d
pomys³ wspó³zorganizowania szachowych rozgrywek. W padzierniku ub. r. rozmawia³em z panem
nadinspektorem Andrzejem Gorgielem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie. To spotkanie zosta³o uwiecznione wspania³¹ decyzj¹ - pan genera³ obj¹³ patronatem nasz marcowy turniej. Pan
inspektor Robert Rzenik, Komendant Powiatowy Policji w £obzie
zadeklarowa³ wszechstronn¹ pomoc ³obeskim popularyzatorom
szachów.
- Rozmawia³e z panem Grzegorzem Bieñkowskim i ...
- Bardzo chêtnie przysta³ na
wspó³pracê przy organizacji memoria³u szachowego nazwanego
imieniem Jego Ojca. Dostarczy³
nam rodzinne pami¹tki po zmar³ym
Ojcu. Wykorzystalimy je robi¹c
wystawê tematycznie zwi¹zan¹ z
tym wybitnym szachist¹.
- Wiem, i¿ wstêpne rozmowy na
temat bazy, w której móg³by za³o¿yæ sekretariat tego Memoria³u,
przeprowadzi³e z panem Markiem

Romejko, burmistrzem £obza.
- Tak. W listopadzie 2004 r. zarezerwowa³em halê sportowo- widowiskow¹.
Pan Burmistrz bardzo chêtnie
przysta³ na moje propozycje. Od tej
chwili sekretariat urzêdu miejskiego
sta³ siê naszym biurem. Tam mog³em
korzystaæ z internetu, komputera, telefonu oraz wysy³aæ korespondencjê. W urzêdzie powiela³em regulamin i zaproszenia.
- Do kogo wys³a³e pierwsze regulaminy I £obeskiego Memoria³u
Szachowego im. Gabriela Bienkowskiego?
- Wszystkie szko³y powiatu ³obeskiego, zachodniopomorskie kluby i indywidualni zawodnicy, których adresy posiada³ UKS Gambit
przy SP 1 w £obzie, otrzymali w grudniu i styczniu materia³y dotycz¹ce
przygotowywanych
marcowych
rozgrywek.
- Jak pozyska³e sponsorów?
- Wnikliwie przejrza³em ksi¹¿kê
telefoniczn¹; regulaminy i zredagowane pisma wys³a³em sponsorom
do sklepów, instytucji, osób prywatnych.
- Kto odpowiedzia³ na Twój apel?
- Samorz¹dy lokalne ufundowa³y puchary i nagrody rzeczowe: Starosta Powiatu £obeskiego, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Burmistrzowie £obza, Wêgorzyna i Dobrej, Wójt Radowa, Przewodnicz¹cy
rad Miejskich £obza, Wegorzyna i
Dobrej, Przewodnicz¹cy Rady
Gminnej w Radowie, Gminne Komisje Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych z £obza i Wêgorzyna.
Pomoc finansow¹ i rzeczow¹
otrzymalimy od Urzêdu Miejskiego w £obzie oraz pracowników
stadionu miejskiego, domu kultury i biblioteki, pracowników hali
sportowo - widowiskowej, Komendy Powiatowej Policji w £obzie, Komendy Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w £obzie, Firmy Komputerowej CompBi, Zespo³u Szkó³
im. T. Kociuszki, Artura Barañskiego i Adama Kamiñskiego wspó³w³acicieli elektrowni wodnej i ecoenergii, Powiatowego
Centrum Turystyki, Kazimierza
Dzie¿aka - prezesa PUK-u, Ryszarda ¯urowskiego - bioenergoterapeuty, Anny i Grzegorza Ignatowiczów - w³acicieli firmy reklamowej, Hanny Janiec - zarz¹dcy

nieruchomoci Administrator,
Grzegorza Jañca - geodety, Dariusza Rutkowskiego - producenta
okien i drzwi, Andrzeja Adamowa
- w³aciciela firmy przewozowej,
Rady Osiedla z £obza, Gra¿yny i
Tadeusza Moskalów - w³acicieli
piekarni Dro¿d¿yk, Zofii Piesiakowskiej - w³acicielki Sto³ówki nr
4, Haliny Dubickiej - w³acicielki
sklepu spo¿ywczego, Marcina
Basa - w³aciciela sklepu spo¿ywczego, S³awomira Kmiecia - w³aciciela sklepu spo¿ywczego,
Dariusza Knysza - szefa firmy
ubezpieczeniowej Akcept.
Bezp³atnie wspó³pracowali z Organizatorami przed Memoria³em i w
trakcie jego trwania Robert Rzenik,
Andrzej Kuzon, Joanna Chabecka,
Zdzis³aw Urbañski, Robert Kazienko, Grzegorz Lew, Janusz Zarecki,
Maria Nebesio, Aneta KonstantaDajnowska, Magdalena Gomu³ka,
Beata D¹bro, Arleta Ar³ukowicz, Karolina Borysiewicz, m³odzie¿ licealna, harcerki, Lidia Lalak-Szawiel,
Czes³aw Szawiel, Robert Nawrocki.
Niektóre osoby zastrzeg³y sobie
anonimowoæ.
- Kogo gocilimy na trybunach
hali?
- Nadinspektora Andrzeja Gorgiela Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, inspektora Roberta Rzenika Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie,
Krzysztofa Rogoziñskiego Przewodnicz¹cego Zarz¹du Wojewódzkiego NSZZ Policjantów,
Mariusza Brzeziñskiego Przewodnicz¹cego Terenowej Organizacji
NSZZ przy KPP w £obzie, El¿bietê
Kobia³kê Przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej w £obzie, Marka Romejko Burmistrza £obza, Halinê Szymañsk¹ Starostê Powiatu £obeskiego, Adama Szatkowskiego
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
£obeskiego, Stanis³awa Konarskiego Burmistrza Wêgorzyna,
Andrzeja Kuzona Komendanta
Powiatowego Stra¿y Po¿arnej w
£obzie, Katarzynê B³aszczyk dyrektora PCPR, Andrzeja Gradusa
cz³onka zarz¹du Powiatu £obeskiego, Ryszarda Solê zastêpcê
Burmistrza £obza, Zbigniewa Pude³kê radnego Rady Miejskiej w
£obzie, Ewê Radanowicz dyrektora Zespo³u Szkó³ Publicznych w
Radowie. Jolantê Manowiec, Ewê
Pop³awsk¹, Jolantê Babyszko,
Ma³gorzatê ¯aczek, dyrektorów
szkó³ ³obeskich i sympatycznych
mieszkañców £obza.
Chcia³bym dodaæ, ¿e przy szachownicach gra³y 163 osoby ze
Stargardu, Goleniowa, Szczecina,
Ko³obrzegu, Nowogardu, Gryfic,
P³otów, Reska, Brze¿na, Be³czny,

Ginawy, Wêgorzyna, Wroc³awia,
S³awna, Koszalina, Postomina, Bodów, Gryfina, Kamienia Pomorskiego, Reska, Polic, Wysiedla, Po³czyna, Drawska, Zajezierza, Barkowa,
S³awska, Przyborza oraz £obza.
- Tutaj jest miejsce na ciep³e s³owa skierowane pod adresem Tygodnika £obeskiego, na ³amach którego od ponad miesi¹ca ukazywa³y
siê artyku³y o naszym turnieju szachowym.
- Pan Kazimierz Rynkiewicz
niezwykle serdecznie zareagowa³
na moj¹ propozycjê rozpropagowania informacji na temat I £obeskiego Memoria³u Szachowego
im. Gabriela Bieñkowskiego. Wiadomoci o rozgrywkach zamieszczano kilkakrotnie na ³amach Kuriera Szczeciñskiego, G³osu
Szczeciñskiego oraz Wiadomoci £obeskich. Transmisjê z turnieju przeprowadzi³a telewizja kablowa Vectra.
Na zakoñczenie  gor¹ce wra¿enia organizatorów. Oto one:
- przede wszystkim postawilimy na dzieci i m³odzie¿, którzy stanowili dla nas skarb najwa¿niejszy,
wyszukalimy pere³ki, by nagrodziæ i zachêciæ do rozwijania umiejêtnoci szachowych,
- rozpropagowanie idei królewskiej gry, kultury sportowej,
- promocja £obza, gminy, powiatu,
- du¿e zainteresowanie mieszkañców,
- nawi¹zanie ciekawych znajomoci, odnowienie starych,
- atrakcjê dla m³odych stanowi³
nowoczesny sprzêt komputerowy
udostêpniony na czas turnieju przez
firmê CompBi, której w³acicielem
jest p. Grzegorz Bieñkowski,
- argument najsilniejszego turnieju: w open na 56 uczestników
gra³o 32 z bardzo wysokimi kategoriami  1800 i wy¿ej,
- nowoci¹ (w zawodach szachowych) okaza³y siê wystêpy
maturzystki Kasi oraz uczniów z
klasy drugiej, czwartej i pi¹tej SP1
w £obzie, którzy piewami, tañcami uatrakcyjnili obecnym oczekiwanie na przygotowanie wyników
Memoria³u przez cz³onków komisji
sêdziowskiej. Dzieci do wystêpu
przygotowa³a Ma³gorzata Zieniuk.
- Dziêkujê za wyczerpuj¹ce informacje dotycz¹ce przygotowañ, przebiegu i zakoñczenia I
£obeskiego Memoria³u Szachowego im. Gabriela Bieñkowskiego
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Wywiad przeprowadzi³a
Krystyna Sola
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Upominaj¹ siê
o Archiwum Pamiêci
(£OBEZ) Idea powo³ania muzeum powiatowego z siedzib¹ w £obzie
wci¹¿ zaprz¹ta g³owy wielu ³obezianom zajmuj¹cym siê kultur¹ i
histori¹ tego regionu. Kilka dni temu, w Klubie Nauczyciela,
odby³o siê kolejne spotkanie powiêcone tej sprawie.
ne zbiorowoci o swoistej kulturze. W
Wziê³o w nim udzia³ kilkanacie
osób, a gociem by³ redaktor Kuriera ich nowych mieszkaniach wspó³istSzczeciñskiego pan Bogdan Twar- nia³y rzeczy poniemieckie z przedmiodochleb. Prowadz¹cy spotkanie pan tami przywiezionymi ze stron ojczyCzes³aw Szawiel omówi³ zabiegi czy- stych. Pami¹tki te ulegaj¹ coraz czênione do tej pory wokó³ powo³ania ciej zniszczeniu i rozproszeniu, odchodzi bowiem pokolenie, które by³o
muzeum. Przypomnia³, ¿e wraz z ¿on¹
Lidi¹ Lalak-Szawiel spêdzili wiele cza- z nimi zwi¹zane emocjonalnie. Ludzie
su pod drzwiami by³ego starosty Jó- posiadaj¹ jeszcze stare fotografie,
wiaka, by porozmawiaæ z nim o pomy- pami¹tki z ³agrów, pracy przymusole na muzeum. W kwietniu 2003 roku, wej. Wszystko to jest ju¿ zabytkiem i
a wiêc prawie dwa lata temu, Stowarzy- zas³uguje na ochronê i przekazanie
szenie £abu wyst¹pi³o do starosty przysz³ym pokoleniom. Przedmioty te
powinny trafiæ
Haliny Szymañdo muzeum reskiej z prob¹ o
gionalnego w
u¿yczenie na ten
£obzie.  mówi³
cel budynku przy
Szawiel.
ul. Bema, które
Goæ spoopuci³a Poradnia
tkania,
pan
PsychologicznoBogdan TwarPedagogiczna.
dochleb sugeWyliczyli, ¿e w norowa³, by nie
wej placówce mou¿ywaæ nazwy
g³yby byæ gromamuzeum, gdy¿
dzone zbiory doto komplikuje
tycz¹ce ³obezianisprawê formalna prof. Otto
nie. Muzea obPuchsteina i rodu
warowane s¹
Borków. W buprzepisami
i
dynku widzieliby
spe³nienie
archiwum Kultuwszystkich wary Paryskiej i
runku do jego
£abuzia oraz
Idealny budynek na muzeum powstania wyjego redakcjê. Tu
daje siê nierealmog³yby odbywaæ siê spotkania z twórcami kultury ne i niepotrzebne.
- Trzeba tworzyæ izby muzealne. 
i nauki oraz mog³yby byæ organizowapowiedzia³. Poda³ przyk³ad Witnicy i
ne wystawy.
Lidia Lalak-Szawiel przypomnia³a, Czaplinka, w których takie ju¿ istniej¹.
 To robi wra¿enie, ale to nie powsta³o
¿e znalaz³a nawet fundacjê, która dawa³a pieni¹dze na remonty budynków, dzisiaj, by³o robione latami.  mówi³.
w których powstawa³yby muzea. Podaj¹c przyk³ady tych miast zaznaczy³, ¿e zaczynano tam od klasy lub
W³adze ³obeskie nie zainteresowa³y
siê jednak propozycj¹, wystawiaj¹c k¹ta w bibliotece.
- Tam nie zaczyna³o siê od obiektu,
budynek na sprzeda¿. Odby³y siê dwa
przetargi, jednak nie by³o na jego kup- lecz od zbiorów.  podpowiada³ ³obeno chêtnych. Od tamtego czasu budy- zianom.
- Zbiory mamy.  na sali nast¹pi³o
nek powoli popada w ruinê. Niedawporuszenie. Rozmówcy jeden po druno starostwo og³osi³o mo¿liwoæ rogim przypominali o zbiorach ju¿ zgrokowania ceny jego sprzeda¿y i ponoæ
madzonych przez prywatne osoby lub
s¹ chêtni na jego kupno.
Do starego pomys³u doszed³ takich, które by³y, o których wiedzieli,
nowy; utworzenia Archiwum Pamiêci. ale które gdzie wywieziono, uleg³y
- Konieczne s¹ szybkie dzia³ania, rozproszeniu lub wiedz¹, gdzie mog¹
aby ocaliæ pami¹tki o dawnych dziejach siê znajdowaæ. Przypomniano zbiory
miasta, a tak¿e te, które przywieli ze gromadzone przez nauczycielkê, pasob¹ lub wytworzyli zaraz po wojnie ni¹ Modesk¹ w Runowie Pomorskim.
ludzie tu zamieszkuj¹cy, którzy przyje- Pani Ma³gorzata Zieniuk opisa³a lekcjê w Zajezierzu, na któr¹ dzieci przychali tu z Wilna, Lwowa, Tarnopola i
innych miast.  mówi³ Czes³aw Szawiel. nios³y wiele staroci. Pan Czes³aw BurPrzypomnia³, ¿e osiedlali siê tu ludzie z dun przypomnia³, ¿e do 1945 roku by³o
muzeum powiatowe w Resku; pan
Wielkopolski, Mazowsza, Ma³opolski,
Zbigniew Harbuz doda³, ¿e w latach 60
¿o³nierze Armii Krajowej, zes³añcy powracaj¹cy z ZSRR, przesiedleni z Biesz- by³a izba muzealna, na co pan Leon
Zdanowicz dorzuci³, ¿e by³a jeszcze w
czad w ramach Akcji Wis³a.
- Nowi mieszkañcy tworzyli lokal- latach 70, w budynku domu kultury,

ale zlikwidowa³a j¹ by³a dyrektor.
Doæ pokanie zbiory posiada pan
Wies³aw Pokomeda, ale i wielu innych
³obezian, którzy gotowi s¹ je przekazaæ, tylko nie maj¹ gdzie.
Po tym spisie zasobów archiwalnych rozgorza³a dyskusja na temat sposobów nak³onienia w³adz do
stworzenia izby muzealnej  archiwum pamiêci. Niektórzy uwa¿ali, ¿e
trzeba szukaæ rozwi¹zañ poza instytucjonalnych, bo  jak twierdzili 
w³adza nic nam nie da, nasze

urzêdy nie s¹ zainteresowane tym
tematem, od lat nas zbywaj¹,
by³o spotkanie z radnymi powiatu
i do tej pory nie ma efektów.
Zwolennicy cie¿ki legislacyjnej, m.in. Wincenty Nowik i Jan
Woniak proponowali, by wnioski o
powo³anie izby muzealnej z³o¿yæ do
obu rad - miejskiej i powiatowej i w
spo³ecznoci lokalnej oraz wród radnych szukaæ sprzymierzeñców dla ich
poparcia.
Kazimierz Rynkiewicz

Ks. Zaj¹c z Kuropatnik
odwiedzi powiat ³obeski
W dniu 11 marca do naszej parafii przybêdzie ks. Andrzej
Zaj¹c z Kuropatnik ko³o Lwowa.
Pragnie
on
podziêkowaæ
wszystkim ofiarodawcom, dziêki
którym mo¿liwe by³o rozpoczêcie
odbudowy tamtejszej wi¹tyni.
Ksi¹dz Andrzej Zaj¹c wyg³osi s³owo Bo¿e na Mszach wiêtych wed³ug
poni¿szego
porz¹dku:
dn. 11 marca (pi¹tek) w Zajezierzu o
godz. 16.00 i w £obzie o godz. 18.00,
dn. 12 marca (sobota) w Sielsku
o godz.16.30 i w Wêgorzynie o
godz. 18.00. W dniach 13  15 marca
w Resku Rekolekcje wiête.

Mi³o nam poinformowaæ równie¿, ¿e w ubieg³ym roku zosta³ wyremontowany dach kocio³a w Kuropatnikach. Wymieniono wszystkie krokwie i ³aty na nowe, a dach
pokryto blachodachówk¹. Dziêki
Bo¿ej Opatrznoci, determinacji
ks. Zaj¹ca i ¿yczliwoci wielu z
Was, mo¿liwe by³o zabezpieczenie
tej piêknej wi¹tyni przed dalszym
niszczeniem.
Stowarzyszenie Kresowian
z Kuropatnik woj. Tarnopol.

Koció³ przed remontem
21.08.2003 r.

Koció³ po remoncie dachu
03.12.2004 r
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OG£OSZENIA
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Teraz og³oszenia drobne w nowej formule

Dajesz og³oszenie do
jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
Masz co do sprzedania
lub kupienia
- zamieæ og³oszenie drobne.
To nie drogo.
Cena na kuponie.
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
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OG£OSZENIA DROBNE

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. Przebieg 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.
n Sprzedam 4 felgi stalowe do
BMW na 5 rub, nowe, rozmiar 15
Tel. 507 082 017.

nSprzedam mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe w domku 3-rodzinnym, ogrzewanie gazowe, po
remoncie. Tel 0608 048 560.
nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32 mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.
n Do wynajêcia mieszkanie 2-poziomowe w centrum £obza. Tel.
3973259.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³asnociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.

nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.
n Kupiê mieszkanie w³asnociowe w Gryficach 3-pokojowe. Tel.
607 425 987.

nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel
3974127, 604845753 w domu
klienta i zak³adzie RTV.
nFirma Provident Polska S.R. Zatrudni przedstawiciela z rejonu
Dobrej. Tel. 39 20 633, 606 660 860

nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931

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

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

nWannê naro¿nikow¹ z akrylu
(lewa) w bardzo dobrym stanie
sprzedam, tel 39 74 947 - Wieczorem.

n(Drawsko Pom.) Szukam kawalerki do wynajêcia. Tel 363-66-20 w
godz. 8-16
nKupiê dom lub segment bliniaka, tel. 501 131 628.

nTanio sprzedam wypoczynek, niebieski welur 3+2+1, nie rozk³adany.
Tel. 36 329 76, kom. 0509 319 276.

n Komputerowe
przepisywanie
prac magisterskich, dyplomowych.
Szybko i tanio! Tel. 0509 142 654

nANGIELSKI- korepetycje, przygotowanie do matury, egzaminów:
studia, FCE, CAE, CPE. Tel. 363 66
20 w godz. 8-16

n Sprzedam sklep w³asnociowy
32mkw os wojskowe budowo k Z³ocieñca. Cena 34000
tel. 0507 100 816

nSprzedam mieszkanie 52 mkw.,
budynek gosp., sad, ogród; 778
mkw. Cena 35 tys.
Tel. 0600 009 509.
nWynajmê pomieszczenie warsztatowe na ka¿d¹ dzia³alnoæ.
Wszystkie media, zaplecze socjalno-biurowe. Plac 800m2. Kontakt:
Gryfice 384 24 33, 693 140 421
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Sarmaci ostrz¹ ostrogi
Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra 2:2 (1:2)
Sarmata: Smoliñski (70' Swarcewicz), Jaszczuk, Dorsz, Mioduszewski, Sad³owski K, Sad³owski D., Szkup
K. (60' Kaczor), Kieruzel, Pacelt (80'
Szkup Z.), Ko³a (76' Basiñski), Padziñski.
Trener Tomasz Surma.
Strzelcy bramek: Jaszczuk,
K. Szkup (obie z rzutu karnego).
Sêdziowa³ Andrzej Skórniewski
W minion¹ niedzielê (6.03.2005 r.)
na boisku w Nowogardzie rozegrany
zosta³ mecz sparingowy pomiêdzy Pomorzaninem Nowogard a Sarmat¹ Dobra. Mecz odby³ siê w trudnych warunkach atmosferycznych (na p³ycie zalega³a 40 cm warstwa niegu). Mimo tych
utrudnieñ zawodnicy obu dru¿yn ambitnie walczyli przez ca³y mecz.
Pierwsza po³owa to przede
wszystkim walka w rodku boiska i
przewaga Sarmaty. W 17 min. w polu
karnym Sarmaty przewróci³ siê zawodnik gospodarzy i sêdzia podyktowa³
jedenastkê. Egzekutor trafi³ i Pomorzanin obj¹³ prowadzenie. Odpowied
Sarmaty by³a szybka; w 25 min. w polu
karnym Pomorzanina podciêty zosta³
Kieruzel, a Jaszczuk pewnie zamieni³
rzut karny na bramkê (1:1). Od tego
momentu ca³kowit¹ przewagê mia³a
Sarmata, efektem tego by³o wiele sytuacji bramkowych, które mieli Padziñski, Ko³a, Kieruzel. W 37 min. po sk³adnej akcji Sarmaty obroñca gospodarzy rêk¹ wybi³ pi³kê z bramki, a kolejny
rzut karny wykorzysta³ K. Szkup i zawodnicy z Dobrej objeli prowadzenie

(1:2). Przez pierwsze 20 min. drugiej
po³owy meczu inicjatywe przej¹³ Pomorzanin. Konsekwencj¹ tego w 55
min., po b³êdzie obrony spowodowanej z³ymi warunkami na p³ycie boiska,
w sytuacji sam na sam z Markiem Smoliñskim znalaz³ siê napastnik gospodarzy i wyrówna³ stan meczu (2:2). Takim
wynikiem zakoñczy³o siê spotkanie.
Nastêpny mecz Sarmata rozegra w
Iñsku z tamtejsz¹ In¹ w sobotê
12.03.2005r. o godz. 15.00. (es)
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Inauguracja przesuniêta
Pierwsza kolejka rundy rewan¿owej V Ligi, oraz Ligi
Okrêgowej zosta³a prze³o¿ona na 18 czerwca. Boiska
s¹ jeszcze pokryte grub¹ warstw¹ niegu, przez co okres
przygotowawczy nieco siê przed³u¿y.
Planowane spotkania: 12 i 13 marca (V Liga) wiatowid £. - Kluczevia S.
(prze³o¿one na 18.06.) Radovia R. Korona S. (prze³o¿one na 18.06.). Planowane spotkania: 12 i 13 marca (Liga
Okrêgowa) Sarmata D. - Promieñ M.
(prze³o¿one na 18.06.), Mewa R. - Orze³
£. (prze³o¿one na 18.06.), Sparta W. Orkan S. (prze³o¿one na 18.06.).

Inauguracja (V Liga) Orze³ M. 
wiatowid £. (18.03.), Zorza D. 
Radovia R. (19.03.). Inauguracja
(Liga Okrêgowa) Sarmata D. 
Sparta W. (19.03.), K.P.II Police 
Mewa R. (19.03.).
12 marca Chociwel, godz. 13.00
sparing Piast Ch.  wiatowid £.

Radovia nie odpuszcza
Radovia Radowo Ma³e  wiatowid £obez 4:0 (2:0)
Radovia: Brodowicz, Stosio,
Dro¿d¿ewski, Kmieæ, Pilichowski, Tomaszkiewicz, Kli, Gradus, Bednarek,
Romañczuk. Trener Henryk Kulik.
wiatowid: Lewicki, Hnat, Rybczyñski, Sadowski, Zych, Kamierczak, Tober, Koz³owski, Rejmer, £ojek.
Trener Jnausz Skrobiñski.
Bramki dla Radovii: Gradus  31
min., Pilichowski  40; Tomaszkiewicz
 70; Gradus  80;
Sêdziowa³ Ryszard Janiak.
(RADOWO MA£E) Rewan¿owy
mecz sparingowy miêdzy Radovi¹ a
wiatowidem w Radowie Ma³ym potwierdzi³ supremacjê radowian nad
³obezianami. Czy te wyniki bêd¹ odbi-

ciem pracy treningowej i prze³o¿¹ siê
na sukcesy w lidze  poka¿¹ ju¿ pierwsze mecze.
Kolejny raz sparingowe spotkania
zespo³ów powiatu ³obeskiego odbywa³y siê w trudnych zimowych warunkach. Zespo³y Radovii i wiatowida
spotka³y siê w sobotê na boisku w
Radowie. W ekipie z £obza zabrak³o
Kazimierowicza, Samala, Urbañskiego,
Jab³oñskiego, Brony, Obolewicza i
Kulczyñskiego. Z koniecznoci trener
Skrobiñski opar³ sk³ad na juniorach,
którzy pokazali siê z dobrej strony. W
Radovii zabrak³o Grochulskiego.
Mimo to obejrzelimy ciekawe spotkanie. Gra toczy³a siê g³ównie w rodko-

wej czêci boiska. O pierwszej po³owie
mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a wyrównana,
jednak dowiadczony zespó³ z Radowa poradzi³ sobie z ³obesk¹ m³odzie¿¹,
czego efektem by³y bramki w 31 i 40
minucie. Druga po³owa to ju¿ zdecydowana przewaga gospodarzy i kolejne
dwie bramki w 70 i 80 minucie. Wiêcej
radoci sprawili juniorzy wiatowida,
którzy pokonali swoich rówieników z
Radowa 3:1.Trener J. Skrobiñski powiedzia³  cieszy mnie, ¿e ch³opcy
podjêli walkê, czym zmusili do walki
Radoviê. Jeszcze nie mielimy okazji
zagraæ w pe³nym sk³adzie, ale mam nadziejê, ¿e na pierwszy ligowy mecz bêd¹
wszyscy zdrowi i do dyspozycji.

wsparcie mego apelu. Sprawa nastêpna  dlaczego zerwano, czy mo¿e zerwa³
umowê o przygotowanie dru¿yny do
sezonu? Panie Paszel, to tylko ludzie
niekompetentni mogli do tego dopuciæ. Szanowni Pañstwo, uwa¿am, ¿e
tylko trener Paszel jest w stanie uchroniæ wiatowida przed spadkiem do
ni¿szej klasy. Jest to trener z autorytetem i charyzm¹  cechami, których brakuje naszym rodzimym szkoleniowcom, których nazywam po prostu trenerami swojej roboty, którzy nie maj¹
u zawodników pos³uchu ani powa¿ania, bo pi³karzami s¹ niejednokrotnie
koledzy z boiska, których odzywki na
linii trener  zawodnik i odwrotnie daj¹
wiele do mylenia i niestety negatywny przyk³ad dla m³odych zawodników.
Niektórym osobom obca jest dyscyplina jak¹ egzekwuje Pan Paszel, ale
tylko poprzez dyscyplinê i pracê osi¹ga siê wyniki, innego sposobu nie ma.
Proszê nawet popatrzeæ na trybuny,
gdy dru¿ynê prowadzi³ trener Paszel
by³y wype³nione kibicami, a gdy kto
z trenerów miejscowych, wieci³y
pustk¹. I st¹d kolejne wezwanie, tym
razem do Pana Burmistrza. Pan jako
by³y dzia³acz i sympatyk wiatowi-

da proszê zrobiæ wszystko, aby
znaleæ sposób i rodki na zaanga¿owanie Pana Paszela w celu uratowania przed degradacj¹ i byæ mo¿e
dalszej pracy w klubie, póki jeszcze
co mo¿na zrobiæ. Bo gdy wiatowid spadnie, to na d³ugi czas nie
bêdzie w £obzie pi³ki no¿nej.
Szkoda tak wspania³ych obiektów
jakimi s¹ stadion i hala sportowa,
takich których nie ma niejeden IIIligowy klub w Polsce. I na koniec
sprawa dotycz¹ca by³ych graczy
wiatowida, obecnie wystêpuj¹cych w Radovi i innych klubach
naszego powiatu, którzy zapomnieli
o swoich korzeniach, gdzie siê uczyli graæ w pi³kê i kto ich wychowa³ na
graczy, ale to ju¿ sprawa ich ambicji
i ich morale. Mówi siê, ¿e z ton¹cego
okrêtu jako pierwsi uciekaj¹ szczury.
Uwa¿am, ¿e wszystkie kluby bêd¹ce
w powiecie winne pracowaæ na konto dru¿yny wiod¹cej jak¹ jest wiatowid, a nie odwrotnie.
Jeli tym co napisa³em kto czuje siê ura¿ony  to z góry bardzo
przepraszam.

Wezwanie kibica!
Pani Starosto, Panie Burmistrzu, Panowie dzia³acze i wszyscy
Pañstwo bêd¹cy w temacie £obeska pi³ka no¿na.
Obserwuj¹c dzia³ania i przedbiegi  przygotowania do sezonu
pi³karskiego w obecnych strukturach wiatowida £obez postanowi³em wezwaæ na ³amach Tygodnika £obeskiego do radykalnych przedsiêwziêæ w celu ratowania ³obeskiej pi³ki no¿nej. To co siê
dzieje obecnie, to jest profanacja
nazwy wiatowid jako klubu
pi³karskiego. Wyniki sparingów;
0:6 z Chociwlem, 0:5 z Dobr¹ Now.,
czy ujemne rezultaty z Hutnikiem
i Radowi¹ by³y nie do pomylenia za czasów, kiedy osobicie wystêpowa³em przez 10 lat w barwach
wiatowida. Jako reprezentant
dru¿yny 40-lecia uwa¿am, ¿e mam
prawo zabraæ g³os w tej bulwersuj¹cej sprawie. Dlaczego dopuszczono, by w zarz¹dzie klubu znaleli
siê ludzie, którzy z pi³k¹ no¿n¹ nie
maj¹ nic wspólnego, którzy pi³kê
znaj¹ co najwy¿ej z kopania w dzieciñstwie na lokalnych podwórkach? Przecie¿ dzia³acz pi³karski to

powinien byæ cz³owiek po czêci wywodz¹cy siê z tej dru¿yny, który zna jej
bol¹czki, który zna struktury tego klubu i który jest dla sprawy oddany.
Pozwolê sobie przytoczyæ przyk³ady
Panów Soli, Wieczorka, Mo³dy, Boguni, Harbuza, to panowie dzia³acze z
prawdziwego zdarzenia, jak siê to
mówi, ze wieczk¹ takich nie znajdziesz. A tu, o ile mi wiadomo, ¿aden
z Panów Prezesów nie zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ ¿adnego treningu od
pocz¹tku kadencji  pe³na ignorancja.
A wiêc wzywam ludzi kompetentnych
(nie bêdê tu wymienia³ nazwisk by³ych
moich kolegów z boiska) by³ych dzia³aczy sportowych, którzy tak du¿o
wnieli do ³obeskiej pi³ki no¿nej o
ponowne  jak siê to modnie mówi 
wziêcie sprawy w swoje rêce. Uwa¿am,
¿e nale¿y jak najszybciej doprowadziæ
do dymisji obecnego zarz¹du i wybraæ
nowy sk³ad ludzi znaj¹cych siê na pi³ce. Bo jest to ostatni dzwonek, ¿eby
uratowaæ wiatowida od spadku i
ca³kowitego upadku. Wstyd, by miasto powiatowe reprezentowa³a dru¿yna tu³aj¹ca siê po wyboistych drogach
naszego regionu. Wzywam wszystkich oddanych sprawie kibiców o

Wincenty Woniewicz

POWIAT £OBESKI
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Prezesowi SM Jutrzenka puszczaj¹ nerwy

Perturbacje z wnioskiem o nadzwyczajne walne
(£OBEZ) Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie mia³o problem ze
z³o¿eniem wniosku do spó³dzielni. Prezes Jan Dziêgielewski
odmówi³ jego przyjêcia, wiêc stowarzyszenie wys³a³o go poczt¹.
4 marca przedstawiciele stowarzyszenia pojawili siê w biurze Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka, by osobicie przekazaæ Zarz¹dowi wniosek o
zwo³anie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej i poprzedzaj¹cych go
zebrañ Grup Cz³onkowskich lub Walnego Zgromadzenia Cz³onków Spó³dzielni. Jak nam powiedzia³ pan Jerzy
Mechliñski, wniosek móg³ byæ z³o¿o-

ny na podstawie art. 39 par. 2 pkt. 2
ustawy Prawo Spó³dzielcze, po zebraniu co najmniej 20 proc. podpisów
ca³ej liczby cz³onków spó³dzielni. W
dniu z³o¿enia wniosku podpisa³o siê
pod nim 405 cz³onków Jutrzenki z
£obza, Reska i Wêgorzyna, czyli ponad 30 procent uprawnionych.
Uznaj¹c, ¿e spe³nili formalne wymogi, przedstawiciele Stowarzyszenia ruszyli do biura spó³dzielni, by go

WNIOSEK cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej JUTRZENKA w £obzie do Zarz¹du o
zwo³anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej i poprzedzaj¹cych go zebrañ Grup Cz³onkowskich lub Walnego Zgromadzenia Cz³onków Spó³dzielni. Na podstawie art. 39 par. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Spó³dzielcze, my ni¿ej podpisani cz³onkowie Spó³dzielni
Mieszkaniowej JUTRZENKA w £obzie ¿¹damy:
I. Zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Przedstawicieli z ujêciem w porz¹dku obrad:
1. Odwo³anie dotychczasowych cz³onków Rady Nadzorczej.
2. Wybór nowych cz³onków Rady Nadzorczej.
3. Pe³ne rozliczenie kosztów termoizolacji budynków z uwzglêdnieniem rozliczenia wszystkich
rodków a szczególnie tych, które Spó³dzielnia przekaza³a na podstawie Uchwa³y Nr 16/2001 z dnia
18.05.2001 r.
4. Dyskusja.
5. Przedstawienie uchwa³ Zarz¹du i Rady Nadzorczej Spó³dzielni od 2001 roku, bêd¹cych uchwa³ami
wykonawczymi lub realizacyjnymi do Uchwa³y 16/2001.
6. Przedstawienie zasad i podstaw prawnych rozliczenia kosztów termoizolacji na poszczególne
lokale.
7. Dyskusja.
8. Przedstawienie pe³nej informacji o wyrz¹dzonej szkodzie(zabór op³at) cz³onkom spó³dzielni przez
by³ych pracowników podleg³ych Prezesowi Spó³dzielni (wysokoæ szkody, odpowiedzialnoæ
materialna i s³u¿bowa, odpowiedzialnoæ dyscyplinarna i finansowa zwierzchników, skutki prawne).
9. Dyskusja.
10. Wyjanienie przyczyn zaniechania Zarz¹du w sprawie wykupu gruntów na w³asnoæ od Gminy
Wêgorzyno.
11. Wolne wnioski i zapytania.
II. Zwo³anie zebrañ Grup Cz³onkowskich poprzedzaj¹cych Nadzwyczajne Walne Zebranie
Przedstawicieli z ujêciem porz¹dku obrad:
1. Odwo³anie dotychczasowych przedstawicieli na Walne Zebranie Przedstawicieli.
2. Wybór nowych przedstawicieli na Walne Zebranie Przedstawicieli.
3. Pe³ne rozliczenie kosztów termoizolacji budynków a szczególnie tych, które Spó³dzielnia przekaza³a na podstawie Uchwa³y Nr 16/2001 z dnia 18.05.2001r.
4. Dyskusja.
5. Przedstawienie uchwa³ Zarz¹du i Rady Nadzorczej Spó³dzielni od 2001 roku, bêd¹cymi uchwa³ami
wykonawczymi lub realizacyjnymi do Uchwa³y Nr 16/2001.
6. Przedstawienie zasad i podstaw prawnych rozliczenia kosztów termoizolacji na poszczególne
lokale
7. Dyskusja.
8. Przedstawienie pe³nej informacji o wyrz¹dzonej szkodzie (zabór op³at) cz³onkom spó³dzielni przez
by³ych pracowników podleg³ych Prezesowi Spó³dzielni (wysokoæ szkody, odpowiedzialnoæ
materialna i s³u¿bowa, odpowiedzialnoæ dyscyplinarna i finansowa zwierzchników, skutki prawne).
9. Dyskusja.
10. Wyjanienie przyczyn zaniechania dzia³añ Zarz¹du w sprawie wykupu gruntów od Gminy
Wêgorzyno.
11. Wolne wnioski i zapytania.
Ewentualne zwo³anie Walnego Zgromadzenia Cz³onków Spó³dzielni z porz¹dkiem obrad jak w pkt.
I poz. 1 do 10.
W przypadku wczeniejszego zwo³ania Walnego Zebrania Przedstawicieli, wnosimy o umieszczenie w jego porz¹dku obrad treci jak w pkt. I poz. 1 do 10.
W porz¹dku obrad Zebrañ Grup Cz³onkowskich poprzedzaj¹cych Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli, ujêcie treci jak w pkt. II poz. 1 do 10.
W przypadku nie ujêcia w porz¹dku obrad Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli spraw wymienionych w pkt. V ¿ ¹ d a m y zwo³ania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i poprzedzaj¹cych
je zebrañ Grup Cz³onkowskich z porz¹dkiem obrad o treci jak w pkt. I i II.
Do wiadomoci: Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej JUTRZENKA w £obzie, Krajowa Rada Spó³dzielcza w Warszawie.
W za³¹czeniu przedk³adamy 26 list, zawieraj¹cych 405 podpisów cz³onków Spó³dzielni popieraj¹cych zwo³anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej JUTRZENKA w £obzie.

z³o¿yæ. Gdy przybyli o godzinie 14.40,
pani Szczepañska obs³uguj¹ca biuro
przyjê³a wniosek, potwierdzaj¹c na
kopii fakt wp³ywu do Spó³dzielni tego
dokumentu.
I gdy wydawa³o siê, ¿e wszystko
zosta³o za³atwione, dosz³o do incydentu. Jak wynika z relacji Jerzego
Mechliñskiego, do biura w tym momencie wszed³ prezes Jan Dziêgielewski i powiedzia³, ¿e zabrania przyjmowania i potwierdzania przyjêcia jakichkolwiek dokumentów, bo ukarze pani¹
Szczepañsk¹, je¿eli potwierdzi i przyjmie dokumenty. Nastêpnie zwróci³ siê
do przedstawiciela Stowarzyszenia, by

ten zabra³ papiery i przes³a³ je poczt¹.
- A¿eby uniemo¿liwiæ ukaranie pani
Szczepañskiej przez prezesa Dziêgielewskiego, wniosek zabra³em i zosta³
on w tym samym dniu wys³any listem
poleconym.  mówi Mechliñski.
Jakie¿ by³o zdziwienie cz³onków
stowarzyszenia, gdy kilka godzin póniej zg³osi³a siê do nich g³ówna ksiêgowa spó³dzielni, któr¹ po odebranie
wniosku wys³a³... prezes.
Mechliñski powiedzia³, ¿e zgodnie z
prawem zarz¹d spó³dzielni powinien zwo³aæ nadzwyczajne walne zebranie w takim
terminie, aby mog³o siê ono odbyæ w ci¹gu
6 tygodni od dnia wniesienia ¿¹dania. (r)

Stra¿ w bólach
(WÊGORZYNO) W przypadku realizacji pomys³u powo³ania
w Wêgorzynie stra¿y miejskiej mo¿na mówiæ o bólach porodowych.
Jej powo³anie nie okaza³o siê takie ³atwe, jakby to mog³o siê
wydawaæ. Kilka dni temu z funkcji komendanta zrezygnowa³ nagle
kandydat wy³oniony w konkursie.
Stra¿ miejsk¹ powo³a³a uchwa³¹
rada miejska w roku ubieg³ym. By³a to
reakcja na sygna³y mieszkañców o
narastaj¹cej liczbie zagro¿eñ i braku
porz¹dku w miecie. Burmistrz w tej
sprawie wielokrotnie spotyka³ siê z
policj¹, za rada zdecydowa³a o utworzeniu stra¿y. Jednak jej powo³anie
okaza³o siê trudniejsze, ni¿ ktokolwiek
móg³ przypuszczaæ. W rozpisanym
konkursie na komendanta stra¿y wybrano kandydata z Drawska Pomor-

skiego. Kilka dni temu zrezygnowa³ on
jednak z pracy, zanim j¹ podj¹³.
- Decyzjê motywowa³ wzglêdami
rodzinnymi.  powiedzia³ nam wiceburmistrz Ryszard Brodziñski.
Stra¿ miejska bêdzie wiêc na razie
dzia³aæ jednoosobowo. Porz¹dku w
miecie bêdzie strzeg³ pan Robert
Wêzik z £obza, który obecnie przechodzi szkolenie organizowane przez
komendê wojewódzk¹ policji w Szczecinie. KAR

£OBESKI SENIOR
na starcie
W po³owie marca rozpoczyna siê w naszym
powiecie Projekt aktywizacji zawodowej
bezrobotnych mieszkañców powiatu ³obeskiego
powy¿ej 50 roku ¿ycia £OBESKI SENIOR.
Wiek powy¿ej 50 lat to jeden, ale
jak siê okaza³o nie jedyny, z warunków
jakie musz¹ spe³niæ osoby bezrobotne
kwalifikuj¹ce siê do udzia³u w projekcie. Pozosta³e warunki to przynale¿noæ do jednej z poni¿szych kategorii:
1 kategoria  uczestnicy programu, którzy utracili pracê z tego samego
powodu i s¹ zarejestrowani jako bezrobotni w okresie od 6 do 12 miesiêcy, a
nie posiadaj¹ uprawnieñ do zasi³ku,
2 kategoria  uczestnicy programu zarejestrowani jako bezrobotni w
okresie powy¿ej 12 do 24 miesiêcy,
3 kategoria  uczestnicy programu:

a) zarejestrowani jako bezrobotni w okresie d³u¿szym ni¿ dwa lata,
b) trac¹cy
uprawnienia
do
wiadczeñ otrzymywanych w okresie
d³u¿szym ni¿ dwa lata,
c) nigdy wczeniej nie pracuj¹cy.
Przypomnijmy, ¿e program £OBESKI SENIOR bêdzie realizowany
dziêki rodkom pozyskanym przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie w
og³oszonym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy konkursie na pilota¿owe projekty aktywizacji zawodowej
osób w wieku powy¿ej 50 lat w ramach
Programu 50 PLUS.
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Gry wokó³ gazu
(WÊGORZYNO) W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie radna Barbara Pietrusz zapyta³a
wiceburmistrza Ryszarda Brodziñskiego, dlaczego w wywiadzie dla Gazety Wêgorzyñskiej nie chcia³ mówiæ
o budowie sieci gazowniczej w Wêgorzynie i ca³y problem skwitowa³ okreleniem, ¿e wokó³ gazu tocz¹ siê gry.
Poszlimy wiêc tropem tych gier.

TRICO by³o zawarcie porozumienia z
gminami o cis³ej wspó³pracy, polegaj¹cej m.in. na preferencyjnych podatkach
dla sieci gazowniczych (podobnie jak
ma siê to w przypadku sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej). Mimo szybkiego tempa na pocz¹tku, do dzisiaj porozumienia nie podpisano. Pojawi³y siê
bli¿ej nieokrelone przeszkody. W grudniu ub.r. burmistrzowie trzech gmin poczynili wspólne wyst¹pienie do prezesa
Jak wynika z naszych ustaleñ, w Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu, w
1995 roku zawi¹za³o siê Porozumienie
którym wspieraj¹ starania PETRICO o
Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego wydanie warunków przy³¹czenia do siezrzeszaj¹ce gminy Wêgorzyno, Iñsko, ci gazu systemowego. Wszystko na nic.
Chociwel, Dobrzany i Suchañ. Stosuj¹c
Zapad³a cisza.
zasadê, ¿e w grupie si³a, gminy nale¿¹ce
- No, mo¿e niezupe³nie.  mówi Rydo Porozumienia wykoszard Brodziñski, wina³y koncepcjê budoceburmistrz Wêgowy sieci gazowniczych
rzyna.  W ubieg³ym
na swoich obszarach,
roku prowadzilimy z
które mia³y byæ zasilane
Wielkopolsk¹ Spó³rur¹ wysokiego ciniek¹ Gazownicz¹ roznia od Suchania do Wêmowy o mo¿liwogorzyna. Ambitne placiach budowy sieci
ny nie zici³y siê.
przez tê spó³kê. WaRok 2002  Gra¿yna Urz¹d w Wêgorzynie
runki
okrelane
Karpowicz, ustêpuj¹ca
wówczas przez spó³burmistrz Wêgorzyna, podpisuje umowê kê, w oparciu o wykonan¹ specjalnie dla
z firm¹ PETRICO, w której firma zobowi¹- Wêgrzyna koncepcjê programow¹,
za³a siê, ¿e na w³asny koszt wykona sieæ
by³y dla nas nie do przyjêcia, wiêc zdewysokiego cinienia do przesy³u niskokacydowalimy siê na podjêcie wspó³pralorycznego gazu z Reska do Wêgrzyna cy z PETRICO. Wygl¹da jednak na to, ¿e
oraz sieæ rozdzielcz¹ w Wêgorzynie. Po- Wielkopolska Spó³ka Gazownicza nie
nadto na koszt gminy, za kwotê 1,5 mln z³, tak ³atwo chce ust¹piæ pola i przyst¹pi³a
PETRICO mia³o przebudowaæ 11 komu- do kontrofensywy, poniewa¿ zleci³a wynalnych kot³owni centralnego ogrzewa- konanie projektu sieci przesy³owej z
nia dostosowuj¹c je do paliwa gazowego. £obza do Wêgorzyna (przez Bonin,
Termin zakoñczenia prac okrelono na Rogówko i Przytoñ) oraz sieci rozdzielkoniec padziernika 2004 roku.
czej w Wêgorzynie. W ubieg³ym tygoPadziernik roku 2004  Z umowy dniu firma wykonuj¹ca projekt z³o¿y³a w
gminy Wêgorzyno wysz³y przys³o- urzêdzie miejskim w Wêgorzynie pe³ny
wiowe nici, nawet nie rozpoczêto prac wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
projektowych. Natomiast w firmie PE- celu publicznego dot. Budowy sieci
TRICO nast¹pi³y rewolucyjne zmiany.
gazowej /c z m. £obez do m. Wêgorzyno
Z firmy odszed³ jej prezes, a ona sama wraz z przy³¹czami do budynków w m.
sta³a siê w wiêkszoci w³asnoci¹ nie- Wêgorzyno. Fakt ten ewidentnie wskamieck¹. W nowej sytuacji prawnej PE- zuje na to, ¿e proces inwestycyjny nabra³
TRICO, mimo i¿ nie wywi¹za³o siê z po- rozpêdu i Wielkopolska Spó³ka Gazowniprzedniej umowy, przyst¹pi³o do no- cza wyprzedzi³a w tym wycigu firmê
wej ofensywy inwestycyjnej. ZaproPETRICO. A zatem wygl¹da na to, ¿e w
szonym do swojej siedziby w Karlinie ostatnich miesi¹cach miêdzy dwoma
burmistrzom Wêgorzyna, Chociwla i spó³kami toczy³o siê twarde wspó³zaIñska zaproponowano wybudowanie wodnictwo o to, kto wybuduje sieæ gazona ich terenie sieci gazowniczych zasi- w¹ w Wêgorzynie. W tej sytuacji zrozulanych wysokim cinieniem od strony
mia³e jest chyba to, ¿e nie mog³em zbyt
£obza, a wiêc gazem wysokokalorycz- wczenie ujawniaæ przygotowywanych
nym. Warunkiem stawianym przez PE- decyzji.  t³umaczy Brodziñski.

PCPR otrzyma³o komputer
(POWIAT) Przyst¹pili do konkursu i dostali komputer.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie analizuj¹c mo¿liwoci pozyskania rodków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz innego rodzaju konkursach zwi¹zanych z pomoc¹ spo³eczn¹ w 2002 roku
przyst¹pi³o do projektu Phare 2002 PL 2002/000-605.01.01 Rozwój zdolnoci
Polski do uczestnictwa w Europejskiej Strategii Reintegracji Spo³ecznej.
W ramach realizacji w/w projektu, w dniu 7 lutego 2005 roku otrzyma³o zestaw komputerowy oraz mo¿liwoæ uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
Nie koniec na tym. PCPR w dalszym ci¹gu, poprzez tworzenie projektów w
ramach innych konkursów, stara siê o przyznanie rodków finansowych na innowacyjne dzia³ania zwi¹zane z pomoc¹ spo³eczn¹.
(red.)
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Spotkanie £obeskiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych

Trudne drogi do celu
(£OBEZ) Na terenie naszego powiatu istnieje ponad 100
organizacji pozarz¹dowych, zrzeszaj¹cych ludzi w ró¿nym
wieku, o rozmaitych zainteresowaniach i pogl¹dach.
Zajmuj¹ siê one problematyk¹ spo³eczn¹, sportow¹,
zdrowotn¹, ale to oczywicie nie wszystko.

Pomimo takiej ró¿norodnoci uda³o siê stworzyæ stowarzyszenie skupiaj¹ce wiele z nich. Do rozmów za³o¿ycielskich przyst¹pi³y 22 organizacje, 19 sporód nich sta³o siê cz³onkami za³o¿ycielami £obeskiego Forum
Organizacji Pozarz¹dowych. Rozmowy na ten temat trwa³y ju¿ od kilku
miesiêcy i by³y bardzo burzliwe. Nikt
bowiem nie ukrywa³, ¿e reprezentuje
interesy cz³onków w³asnych organizacji. Dlatego tak trudno by³o osi¹gn¹æ
kompromis. Zainteresowani doszli jednak do wniosku, ¿e w jednoci si³a.
Przekonywa³ ich do tego Tomasz Ma³ecki  pomys³odawca tego projektu.
- Wpad³em na pomys³ stworzenia
stowarzyszenia skupiaj¹cego kilkanacie organizacji. Sprawdzi³em, ¿e dziêki temu uda siê pozyskaæ wiêcej funduszy, g³ównie ze rodków Unii Europejskiej.  mówi³ Ma³ecki.
W grudniu pan Ma³ecki przeprowadzi³ akcjê rozdawania paczek ¿ywnociowych dla najbardziej potrzebuj¹cych. Z Koszaliñskiego Banku ¯ywnoci otrzyma³ 14,5 tony produktów;

PUP informuje

Pup w £obzie rozwa¿a mo¿liwoæ
stworzenia programu na rzecz osób niepe³nosprawnych i pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem tych osób.
Pragniemy rozpocz¹æ dzia³ania s³u¿¹ce tworzeniu nowych miejsc pracy dla
osób niepe³nosprawnych i wiêkszych
mo¿liwoci ich zatrudnienia oraz dzia³ania, których efektem bêdzie zwiêkszenie
mo¿liwoci osób niepe³nosprawnych w
zakresie uzyskiwania, podnoszenia i
aktualizacji kwalifikacji zawodowych.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. 3974088 lub 3974244 lub osobici w siedzibie urzêdu przy ul. Niepodleg³oci 13 w £obzie.

by³o mleko w proszku, ry¿ i makaron.
Trzeba by³o wytypowaæ osoby, do
których te paczki powinny trafiæ.
- Z tym problemem zwróci³em siê
do so³tysów, orodków pomocy spo³ecznej, organizacji pozarz¹dowych.
Pomagali mi tak¿e kuratorzy zawodowi i prezes s¹du S³awa Miszel. Ca³a
akcja nie mia³aby szans na powodzenie, gdyby nie pomoc pani El¿biety
Kobia³ki z Nowamylu, która zapewni³a nam magazyny i transport. Powodzenie akcji oraz zaanga¿owanie siê
tylu osób utwierdzi³o mnie w przekonaniu, co do s³usznoci zorganizowania forum.  mówi Tomasz Ma³ecki.
1 marca 2005 roku w Starostwie Powiatowym w £obzie odby³o siê pierwsze w tym roku spotkanie £obeskiego
Forum Organizacji Pozarz¹dowych.
Przedstawiono na nim Zarz¹d:
przewodnicz¹ca  Czes³awa Lasota,
wiceprzewodnicz¹ca  Ewa Matwijczak, sekretarz  Irena Lenkiewicz
skarbnik  Tomasz Ma³ecki, cz³onek zarz¹du  Teresa Zienkiewicz.
Komisja rewizyjna dzia³a w sk³adzie: Andrzej Kamiñski, Tadeusz Barañski i Henryk Rogalski.
Niestety, wielu z nich nie pojawi³o
siê na spotkaniu. Obecni ustalili, i¿ dwa
najwa¿niejsze zadania na najbli¿sz¹
przysz³oæ to zorganizowanie wspólnego festynu, który pozwoli zaprezentowaæ siê wszystkim organizacjom
bêd¹cymi cz³onkami Forum oraz realizacja projektu budowy skejt  parku.
Bêd¹ to pierwsze wspólnego
dzia³ania, integruj¹ce to rodowisko, a tak¿e próba sprawdzenia siê w
nowej roli. Podczas obrad dyskutowano te¿ na temat przekszta³cenia
forum w organizacjê po¿ytku publicznego. Za rad¹ Wies³awa Ma³ego z tym projektem postanowiono
siê jednak wstrzymaæ, g³ównie ze
wzglêdów formalnych.
SM
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POLICJA 997

WANDALOMAT
(£OBEZ) 26 lutego, oko³o.
godz. 1.26 w £obzie, przy ul. Kociuszki, nieznany sprawca rêkoma chwyci³ za daszek wykonany z
pleksi, os³aniaj¹cy miejsce przy
bankomacie, w wyniku czego ob³amaniu uleg³a lewa ciana oraz
czêæ dachowa. Straty ogólnej
wartoci 500 z³otych poniós³ Bank
PKO SA I oddzia³ w £obzie.

15.00, na drodze 151, na odcinku
£obez - Wêgorzyno, oko³o 1 km od
£obza, jad¹cemu w kierunku £obza Marcinowi K., zam. Choszczno,
kieruj¹cemu samochodem Citroen
C15, w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania zajecha³ drogê samochód Renault Charade
kierowny przez Eugeniusza R., w
wyniku czego uszkodzeniu uleg³y
obydwa pojazdy.

ALE COFKA
(£OBEZ) 28 lutego, oko³o
godz. 18.00, w £obzie na ul
Orzeszkowej, kierowca niezidentyfikowanego pojazdu wykonuj¹c manewr cofania uderzy³ w
drzwi zaparkowanego samochodu osobowego Ford Eskort, powoduj¹c ich wgniecenie, a nastêpnie odjecha³ z miejsca. Wyrz¹dzi³ szkodê Zenonowi W. zam.
P., pow. ³obeski.

NAJECHA£
(£OBEZ) 2 marca, o godz.
15.00, na drodze nr 151 £obez Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem marki Mercedes Francisco S.
zam. Haga (Holandia), najecha³ na
ty³ jad¹cego przed nim samochodu
Seat Ibiza, kierowanego przez Marka Z. zam. Chociwel.

Z£ODZIEJ MELOMAN
(RESKO) 28 lutego, w godz. 0.
00 - 5. 00 w Smólsku, gm. Resko,
nieustalony sprawca, po uprzednim odgiêciu górnej czêci drzwi
od strony pasa¿era, odci¹gn¹³ od
wewn¹trz zapadkê zamka, nastêpnie po otwarciu drzwi, z wnêtrza
samochodu osobowego Opel zabra³ w celu przyw³aszczenia radioodtwarzacz samochodowy marki
Sony MP3 CDX -S220 o numerze
1858212, tubê g³onikow¹ Klaser
oraz 60 p³yt CD o ogólnej wartoci
1100 z³otych, na szkodê Marleny
K. (zam. S., pow. ³obeski).
Z£ODZIEJ KOLISTY
(RESKO) 28 lutego, w godz.
2.00 - 5.00, na parkingu osiedlowym w Resku przy ul. B. Prusa,
nieznany sprawca, po odkrêceniu
dwóch kó³ od samochodu osobowego Fiat 126p zabra³ je i znikn¹³.
Straty ogólnej wartoci 300 z³otych poniós³ Janusz B. (zam. R.,
pow. ³obeski).
DWÓCH NA JEDNEGO
(£OBEZ) 1.03.2005 roku, o
godz. 8.45 w £obzie, przy ul. Konopnickiej, Marcin G. lat 18 i
Krzysztof R. lat 28, przy u¿yciu
piêci dokonali pobicia Micha³a
Sz., który w wyniku pobicia dozna³
obrzêku warg. Sprawcy zostali zatrzymani o wyjanienia.
JAK RENAULT
Z CITROENEM
(£OBEZ) 1 marca, oko³o godz.

NAPI¥£ SIÊ
(RUNOWO POM.) W okresie
od 28 lutego br. od godz. 14.00 do
2 marca do godz. 11.15, na bocznicy stacji PKP w Runowie Pom. nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y pasa napinaj¹cego z wagonu towarowego, wartoci 400 z³,
na szkodê PKP Cargo S.A. w
Szczecinie.
LISKO I W DRZEWO
(WÊGORZYNO) 2 marca, o
godz.17.30, w Wêgorzynie, na ul.
Runowskiej, Jakub R. zam. Runowo Pom., kieruj¹c samochodem
marki Daewoo Tico, nie dostosowa³ nale¿ytej prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, w
wyniku czego wpad³ w polizg i
uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
NIESZCZÊLIWY UPADEK
(£OBEZ) 3 marca, ok. godz.
20.50, w £obzie, w bloku wielorodzinnym nr 3 przy ul. Pl. 3
Marca, W³adys³aw P. lat 62 (zam.
£., pow. ³obeski) wchodz¹c po
schodach na IV piêtro, bêd¹c na
wysokoci III pietra, przewróci³
siê i uderzy³ czo³em o posadzkê
trac¹c przytomnoæ. Przybyli na
miejsce lekarze Pogotowia. Ratunkowego w £obzie po 50 minutowej reanimacji stwierdzili
zgon. Przeprowadzone na miejscu czynnoci w obecnoci Prokuratora PR £obez wykluczy³y
dzia³anie osób trzecich.
TRZECH NA JEDNEGO
(£OBEZ) 23.02.2005 r. o godz.
22.30 w £obzie, na ul. Bema, Bartosz S., S³awomir D. i trzeci nie-

ustalony mê¿czyzna pobili Kamila
P. w ten sposób, ¿e po przewróceniu zosta³ on skopany po ca³ym
ciele, w wyniku czego dozna³ obra¿eñ cia³a w postaci siñców na g³owie i ca³ym tu³owiu.
JAK MALUCH Z ROVEREM
(£OBEZ) 2 marca, o godz. 20.00
w £obzie, na ul. B. Chrobrego, kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Fiat 126p, Tomasz M. nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci
jazdy i wyje¿d¿aj¹c z posesji uderzy³ w prawid³owo zaparkowany
samochód marki Rower, którego
w³acicielem jest Tadeusz B.
OKRAD£ DZIECI
(RESKO) W okresie pomiêdzy
dniem 2.03.2005 r. godz. 18.00, a
dniem 03.03.2005 r. godz. 6.30, w
Resku, nieustalony sprawca, po
wczeniejszym otworzeniu od wewn¹trz zamka patentowego w
drzwiach wejciowych do zaplecza
Szko³y Podstawowej w Resku,
przy ul. B. Prusa, wszed³ do jej
wnêtrza, sk¹d dokona³ kradzie¿y 5
radiomagnetofonów, o wartoci
2000 z³otych, czym dzia³a³ na szkodê Szko³y Podstawowej w Resku.
KABLARZ
(£OBEZ) Piotr T. (zam. £., gm.
£obez) w nocy z 3 na 4 marca dokona³ kradzie¿y 60 m kabla telefonicznego, wartoci 240 z³, na szkodê TP
S.A. £obez, na odcinku £obez Unimie.
W POLICYJNYM IMADLE
(DOBRA) W okresie od 3 marca, godz. 17.00, do 4 marca, godz.
7.00, w miejscowoci W., gm. Dobra, Mariusz W. (zam. W., gm. Dobra), oraz Ireneusz P. (zam. W., gm.
Dobra), wybijaj¹c szybê w oknie,
dokonali w³amania do gara¿u, sk¹d
skradli kosiarkê spalinow¹, szlifierkê k¹tow¹, szlifierkê sto³ow¹,
imad³o, 35 kó³ zêbatych z ¿eliwa,
oraz inne przedmioty metalowe, o
³¹cznej wartoci 12.320 z³ na szkodê Tadeusza W. (zam. W., pow. ³obeski). Sprawców zatrzymano i
osadzono do wyjanienia w PdOZ
KPP £obez.
KOMÓRKOWIEC
(RESKO) 4 marca, w godz. od
11.00 do 12.00, w Resku na terenie
L.O., przy ul. M. Buczka, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Sony Ericsson T230, wartoci 489 z³ na szko-
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dê Kamili K. (zam. R., pow. ³obeski).
TO SIÊ ZDARZA
(WÊGORZYNO) 4 marca, o
godz. 6.30, na drodze K-20, na
odcinku Wêgorzyno - Chociwel,
Grzegorz K., (zam. O., gm. Drawsko Pom.), kieruj¹c samochodem
ciê¿arowym IVECO, w trakcie
wymijania siê na ³uku drogi z
innym samochodem ciê¿arowym
zosta³ zahaczony pasem od napinania plandeki w wyniku czego uszkodzeniu uleg³o lusterko
zewnêtrzne.
SPALI£A SIÊ CHLEWNIA
(DOBRA) 6 marca, o godz. 6.20,
w Anielinie, gm. Dobra, wybuch³
po¿ar, gdzie z nieustalonych przyczyn spaleniu uleg³a chlewnia oraz
5 szt. macior, 20 szt. prosi¹t, 4 szt.
opon od ci¹gnika rolniczego i
przyczepy traktorowej, 3 szt. pilarek spalinowych, kosiarka spalinowa, ³¹cznej wartoci 29.200 z³, na
szkodê Leona ¯. (zam. A., pow.
³obeski).
LISKO I DO ROWU
(WÊGORZYNO) 6 marca, oko³o godz. 19.30, na drodze K-20
Drawsko Pom.  Wêgorzyno, za
miejscowoci¹ Wiewiecko, Marek
S. (zam. Z³ocieniec), kieruj¹c samochodem osobowym Fiat Palio,
na liskiej nawierzchni nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych
warunków drogowych, w wyniku
czego na ³uku drogi wpad³ w polizg, a nastêpnie zjecha³ do przydro¿nego
rowu,
uszkadzaj¹c
przedni zderzak pojazdu.
REKONESANS
(£OBEZ) W okresie od 28 lutego, do godz. 12.10 dnia 5 marca, w
£obzie, przy ul. Bocznej, nieustalony sprawca po uprzednim zerwaniu k³ódki przy drzwiach wejciowych dokona³ w³amania do gara¿u, nastêpnie po dokonaniu penetracji wnêtrza wyszed³ nic nie zabieraj¹c.
LISKO I W AUTO
(RESKO) 5 marca, o godz.
13.15, na drodze Resko - Lubieñ
Dolny, Katarzyna M. (zam. L., gm.
Resko), kieruj¹c sam. Fiat Punto,
wykonuj¹c manewr wymijania z
sam. Mercedes, którym kierowa³
Leszek J. (zam. G., gm. S³upsk), na
liskiej nawierzchni wpad³a w polizg i ty³em pojazdu uderzy³a w ty³
wymijanego samochodu. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
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HUMOR TYGODNIA
FRAGMENTY AUTENTYCZNYCH
RAPORTÓW POLICYJNYCH CZÊÆ IV
Dane personalne ustali³em na podstawie ustnej.
wiadek nie móg³ widzieæ ¿ebym krad³ kury z kurnika jak
siedzia³ na strychu, bo okno od strychu zas³aniaj¹ mu drzewa.
Te drzewa wyci¹³ przed spraw¹ w s¹dzie ¿eby nie daæ mnie siê
z³apaæ na strasznym swoim k³amstwie.
wiadek jako d³ugoletni funkcjonariusz w czasie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych ma szczególnie wyostrzone
postrzeganie wzrokowe i s³uchowe.
Wspó³oskar¿ony przekonywa³ mnie, ¿e sprawa zostanie
umorzona, bo z Kowalskim ju¿ siê pogodzi³, a proces odbêdzie siê
tylko dla formalnoci. Przyznajê ze wstydem, ¿e i mi siê udzieli³ ten
optymizm, czego dzi po wyroku bardzo serdecznie ¿a³ujê.
¯ona jak j¹ mocniej podpyta³em wybiera³a siê do Kowalskiego, a ju¿ najbardziej na wycieczki do Nieporêtu.
Z rozpytywania s¹siadów wynika, ¿e podejrzany zakopa³
poszlakê w ogrodzie.
Zniszczy³a mnie wiadomie stylowy tapczan - wersalkê,
³ami¹c w nim ramê przez skakanie po nim sama i we dwie osoby,
a tapicer tapczan ten sprzeda³ wiedz¹c, ¿e Julia S. ma zaburzenia
psychiczne.
Mam dziecko w wieku wychowawczym.
S¹siad G. urz¹dza sceny bandyckie pod moimi oknami
wrzeszcz¹c zwierzêcym g³osem pozoruje napad. Nadmieniam,
¿e G. chodzi po mieszkaniu w ciê¿kich drewniakach, co jest
sprzeczne z wszelkimi zasadami. Dzielnicowy poleci³ mu chodziæ
w bamboszach, ale on nie podporz¹dkowa³ siê i nadal zak³óca
spokój o ro¿nych porach.
W dniu 15 lipca ¿ona do mieszkania na noc sprowadzi³a
osobnika o imieniu Józef w stanie nietrzewym, który tej nocy
spal z moja ¿on¹. Kiedy po przyjciu do mieszkania zauwa¿y³em
Józefa i zapyta³em co to za cz³owiek powiedzia³a ze to nasz krewny i od tej pory Józef zamieszka³ z nami na sta³e.
W rozmowie z zatrzymanym stwierdzi³em jedynie starganie
materia³u w kroczu, które wed³ug owiadczenia by³o wynikiem bójki.

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 18 marca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne has³o krzy¿ówki nr 8 brzmia³o:
nieg ch³opska pierzyna.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor Waliszewski
(Radowo Ma³e), Antonina Kaczmarek (Dobra), Zofia Klimek (£obez), Halina Horbacz
(Resko), Cecylia Dzwonnik (£obbez), Jan Muszyñski (Resko), Emilia B¹k (Bienice),
Pawe³ Niedziela (£obez),Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e), Krystyna B³aszczyk (Resko),
Bogdan Chorowski (£obez), Danuta Sulima (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Bogdan Chorowski z £obza. Gratulujemy.
CMYK

