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Kazimierz Rynkiewicz

O tym, jak chore mylenie maj¹
niektórzy urzêdnicy o promocji, pokazuje przyk³ad podjêtych dzia³añ w
starostwie i £obeskim Centrum Turystyki.
Sprawa dotyczy promocji £obeskiego Maratonu Rowerowego, jaki
ma odbyæ siê w maju na terenie powiatu. Ju¿ kilka miesiêcy temu, gdy
podjêto decyzjê o maratonie, jeden z
organizatorów zaproponowa³ nam,
bymy objêli, jako Tygodnik £obeski, patronat medialny nad imprez¹.
Redakcja wyrazi³a zgodê. Jakie¿ by³o
moje zdziwienie, gdy kilka dni temu
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Promocja chorego mylenia o promocji
na plakacie promuj¹cym maraton
ujrza³em, ¿e wród patronów medialnych nie ma naszego tytu³u, lecz
widnieje tytu³ gazety, która niedawno powsta³a. Po prostu nas wyrzucono, a wstawiono inny tytu³.
£obeskie Centrum Turystyki
jest jednym z organizatorów imprezy, za pracuj¹cy tam pan Roman Ciechañski jest Komandorem Maratonu. Tam wiêc próbowa³em wyjaniæ
zagadkê tej oczywistej dla mnie manipulacji. Dyrektor £CT Lucyna
Cywka stwierdzi³a, ¿e to nie ona
podejmowa³a decyzje w tej sprawie.
Z kolei komandor maratonu pan
Roman Ciechañski t³umaczy³ sprawê bardzo pokrêtnie. Najpierw, ¿e
nie przypomina sobie umowy z nami,
póniej, ¿e rozmawiano z pracuj¹cym
w Tygodniku £obeskim panem Wies³awem Ma³yszkiem i z nim siê dogadywano, a nie z firm¹, któr¹ reprezentowa³. Gdy próbowa³em mimo
wszystko wydusiæ z niego  kto
konkretnie tak¹ decyzjê podj¹³, powiedzia³;

- Nie ja, ale niech pan napisze, ¿e
to ja.
Ta rozbrajaj¹ca odpowied, jakby nie by³o urzêdnika, jest warta promocji. Proponujê umieciæ j¹ na
drzwiach wejciowych do £obeskiego Centrum Turystyki i starostwa jako
zapowied tego, co tam mo¿e spotkaæ
petentów. Mo¿e na przyk³ad okazaæ
siê, ¿e prowadzono rozmowy z firm¹, a
jak przychodzi co do czego, to nie rozmawiano z firm¹, tylko z jej pracownikiem i firma zostaje wystrychniêta na
dudka. Mo¿e okazaæ siê, ¿e bêdzie
trudno ustaliæ personalnie, kto w centrum lub starostwie podejmuje konkretne decyzje, bo otrzyma odpowied
tak¹, jak ta powy¿ej przytoczona. Proponujê pójæ dalej, starostwo mo¿e zatrudniæ pracownika, który b³êdy, pomy³ki innych i kontrowersyjne decyzje bêdzie braæ na siebie. Tym samym
zniknie problem odpowiedzialnoci
poszczególnych osób za konkretne
decyzje.
Dla odwie¿enia pamiêci; umowa dotycz¹ca patronatu medialnego

Zmiany w ustawach
 rzeczywistoæ taka sama
(£OBEZ) W ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy wprowadzono
wiele zmian w ustawach dotycz¹cych opieki spo³ecznej.
Czy dziêki nim ludziom korzystaj¹cym z pomocy OPS 
ów bêdzie lepiej?
1 padziernika 2004 roku wesz³a
w ¿ycie zmiana w Ustawie o wiadczeniach rodzinnych. Umo¿liwia
ona pracownikom przeprowadzanie
wywiadów rodowiskowych u osób
samotnie wychowuj¹cych dzieci.
- Zmiana ta zadzia³a³a na ludzi
dyscyplinuj¹co, kilkoro od razu zrezygnowa³o z pobierania zasi³ku.
Stwierdzili, i¿ wychowuj¹ dzieci
wspólnie z drugim rodzicem. Kilka
innych takich przypadków ujawniono w trakcie wywiadu  mówi El¿bieta Gralinska dyrektor M- GOPS w
£obzie.
Niestety ludzi korzystaj¹cych z
zasi³ków rodzinnych, dla samotnie
wychowuj¹cych dziecko przybywa.
Od wrzenia opiece przybêdzie ich
jeszcze wiêcej, gdy¿ zak³ady zatrudniaj¹ce do 20 wyp³acanie zasi³ków
rodzinnych przeka¿¹ w³anie tam.
Opieka zajmuje siê tak¿e kierowaniem osób starszych, schorowanych do domów pomocy spo³ecznej. Odbywa siê to po bardzo wnikliwej ocenie sytuacji takiej osoby.
Odp³atnoæ za pobyt w DPS- ie jest
bowiem niema³a, w tej chwili jest to
ponad 1600 z³otych. Czêæ tej kwoty
pochodzi z renty lub emerytury pen-
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sjonariusza, resztê jeli nie mo¿e
tego pokryæ rodzina dop³aca Urz¹d
Miejski. W tej chwili z DPS przebywaj¹ trzy osoby z terenu naszej gminy. Do ich pobytu gmina dop³aca
ponad 30 tysiêcy rocznie.
Od nowego roku zmieni³y siê tak¿e zasady przyznawania dodatków
mieszkaniowych, kryteria s¹ o wiele
bardziej zaostrzone. Na przyk³ad jeli
osoba staraj¹ca siê o dodatek, ma
dzia³kê budowlan¹, drugie mieszkanie lub drogi samochód ( o wartoci
np. 20 tys.) nie otrzyma go. Odmowa
taka wynika z dysproporcji dochodami a stanem maj¹tkowym. Ka¿dy kto
posiada bowiem takie dobra mo¿e je
spieniê¿yæ a pieni¹dze w ten sposób
uzyskane przeznaczyæ na op³aty.
- Jeli k³opoty z op³atami za
mieszkanie ma osoba uboga, korzystaj¹ca z pomocy naszego orodka dop³acimy jej do czynszu w formie zasi³ku
celowego  t³umaczy pani Graliñska.
Tak¿e ³obescy radni podjêli
uchwa³ê dotycz¹c¹ dodatków mieszkaniowych. Obni¿yli w niej wysokoæ wskaników procentowych
przyjmowanych do obliczania tych
dodatków. Po wprowadzeniu w ¿ycie
tych zmian iloæ przyznawanych

wiadczeñ zmala³a. Dla finansów
gminy ma to du¿e znaczenie, gdy¿ s¹
one w ca³oci przez ni¹ pokrywane.
Zapytalimy tak¿e o fatalne warunki lokalowe panuj¹ce w opiece.
Pisalimy o tym w poprzednim numerze Tygodnika. Pani dyrektor
przyzna³a, ¿e jest bardzo ciasno, a
najwiêksz¹ uci¹¿liwoci¹ s¹ przechodnie pokoje.
- Nawet jeli gmina przeka¿e
nam kilka pomieszczeñ nie poprawi
to znacz¹co warunków. Musimy po
prostu pomyleæ o nowej lokalizacji,
byæ mo¿e w innym budynku. Mam
ju¿ co takiego na oku, ale nie chcê
na razie o tym mówiæ ¿eby nie zapeszyæ  dodaje pani dyrektor.
Mamy nadziejê, ¿e taka przeprowadzka odbêdzie siê jak najszybciej,
przede wszystkim ze wzglêdu na
podopiecznych M  GOPS, których
niestety przybywa. Sylwia Maczan

PRÓBA W£AMU
(£OBEZ) W dniu 03. 04. 2005 r.
oko³o godz. 22.40 nieznany sprawca dokona³ przeciêcia siatki ogrodzeniowej, przewodów telefonicznych , oraz przewodów kamer przemys³owych znajduj¹cych siê na
budynku hurtowni Maxima II w
£obzie przy ul. Magazynowej.
Straty ok. 250 z³otych na szkodê
Jana P. zam. £., pow. ³obeski).

sprawowanego przez Tygodnik £obeski istnia³a od dawna i by³a podawana w pierwszych rozsy³anych informacjach o maratonie. Informacjê
w takiej wersji zd¹¿y³a zamieciæ
Gazeta Wêgorzyñska nr 4 z dnia 26
lutego 2005 roku. Informacja taka
widnieje do dzisiaj na internetowej
stronie starostwa. Wnoszê, by j¹
usun¹æ, gdy¿ nie ¿yczê sobie, by
Tygodnik £obeski patronowa³ zagrywkom rodem z piaskownicy.
Redaktor naczelny
Tygodnika £obeskiego

GAZOWA£
(RUNOWO  KRANIK) W
dniu 03. 04. 2005 r. na drodze Runowo - Kranik Jakub K. lat 30 (zam. M.,
pow. ³obeski) kierowa³ motorowerem Romet, znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (1,04 promila) w wydychanym powietrzu.
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Bezpieczniej na drogach
(POWIAT) Jesieni¹ 2004 roku
uczniowie Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym wykonali piêkne pocztówki wi¹teczne.
Cz³onkowie Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat
£obeski rozprowadzili
kartki
wród mieszkañców powiatu ³obeskiego. Uzyskalimy ponad 600 z³otych. Zarz¹d Stowarzyszenia postanowi³ za uzyskane
pieni¹dze zamówiæ opaski odblaskowe dla najm³odszych uczniów. W
dniu 1 kwietnia pierwszoklasici ze
szkó³ w Mieszewie, Sielsku i Runowie
Pomorskim wziêli udzia³ w spotka-

Mo¿e jednak Regionalny
Dom Tradycji?
(£OBEZ) Po raz kolejny dosz³o do spotkania
w sprawie utworzenia w £obzie izby
muzealnej w budynku przy ul. Bema. Spraw¹
zainteresowa³ siê radny powiatu Ryszard
Sola, który spotka³ siê z przedstawicielami
stowarzyszeñ. Po rozmowie z nimi, na
czwartkowej, wyjazdowej sesji rady powiatu
w Wêgorzynie, przekaza³ zarz¹dowi
propozycjê spotkania siê w tej sprawie
ze stowarzyszeniami

niach, na którym oprócz wrêczenia
opasek, dowiedzieli siê du¿o ciekawych informacji o podstawowych
zasadach bezpiecznego poruszania
siê po drogach. Niekonwencjonalne
rozmowy prowadzili cz³onkowie Stowarzyszenia; Józef Drozdowski, Robert Kazienko i Henryk Musia³.
Uczestnicy
spotkañ podkrelaj¹ bardzo
domow¹ atmosferê panuj¹c¹ w tych
szko³ach.
Ju¿ nied³ugo odbêd¹ siê
podobne spotkania w innych szko³ach
naszego powiatu. HM

NIEKTÓRZY BÊD¥ P£ACIÆ

(£OBEZ) Do tej pory osoby korzystaj¹ce z us³ug rodowiskowego
Domu Samopomocy w £obzie za
pobyt tam nie musia³y p³aciæ. Od
tego miesi¹ca sytuacja ta ulegnie
zmianie. Radni zdecydowali, i¿ czêæ
pensjonariuszy bêdzie musia³o ponieæ koszty zwi¹zane z pobytem w
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DS. Na szczêcie jest to minimalna
odp³atnoæ, gdy¿ wynosi 10 z³ miesiêcznie, a dotyczy tylko kilku osób
z rodzin o najwy¿szych dochodach.
Jak zaznaczy³a na ostatniej sesji Teresa Zienkiewicz, rodziny pensjonariuszy na takie op³aty zgodzi³y siê
bez najmniejszych zastrze¿eñ. SM

Do Klubu Nauczyciela, na spotkanie z radnym Sol¹ w sprawie utworzenia
w budynku przy ul. Bema izby muzealnej oraz orodka stowarzyszeñ przyby³o dwudziestu przedstawicieli ró¿nych organizacji spo³ecznych. W spotkaniu wziêli udzia³: Danuta Petelczyc,
Ludwik Cwynar, Lidia Lalak-Szawiel,
Stanis³awa Szyd³owska, Zbigniew
Harbuz, Tadeusz Korzeniewski, Wies³aw Pokomeda, Wies³awa Bogunia,
Jakub Zieniuk, Halina Rabiec, Zofia
Grudziñska, Agnieszka Weso³owska, Otto Hayder, Jerzy Mechliñski,
Wincenty Nowik, Czes³aw Burdun,
Leon Zdanowicz, Czes³aw Szawiel,
radny miejski Kazimierz Chojnacki.
Radny Sola poinformowa³ zebranych, ¿e jest pomys³ zarz¹du powiatu, by w budynku przy ul. Bema umieciæ PCPR. Zarz¹d poinformowa³
wczeniej radnego Solê, ¿e ka¿da ze
stron powinna zabiegaæ o pieni¹dze
na remont budynku. Okaza³o siê podczas dyskusji, ¿e kluby i stowarzyszenia by móc staraæ siê o pieni¹dze na
remont, powinny go w jaki sposób
posiadaæ (np. u¿yczenie), gdy¿ nikt
im nie da pieniêdzy na nie swój budynek. Radny Sola zasugerowa³, by
ka¿dy z klubów poszuka³ pieniêdzy w
ramach swoich mo¿liwoci.
- Gdy zaanga¿owa³em siê w temat
okaza³o siê, ¿e izby muzealne lub sale
s¹ w wielu innych gminach, np. w
Czaplinku, Trzebiatowie, powstaje
taka w Drawsku Pomorskim, wiêc

gminy ³o¿¹ pieni¹dze na takie cele. 
powiedzia³ nam po spotkaniu Ryszard Sola.  Architektura tego budynku, jego otoczenie to dodatkowy walor dla takiego przedsiêwziêcia. Mo¿na by tam by³o organizowaæ
plenery, wystawy. Na spotkaniu
by³o sporo osób, które posiadaj¹
ogromne zbiory historyczne i artystyczne. Stowarzyszenia, których
jest w £obzie sporo, nie maj¹ swojego miejsca. Okaza³o siê, ¿e w³asnego
lokalu nie maj¹ Sybiracy, a jest to
grupa osób starszych, które posiadaj¹ sporo eksponatów historycznych. To nie jest drobny problem
dwóch czy trzech klubów i kilku pasjonatów literatów. To jest problem
wiêkszy. Nie tylko miejski, gminny,
ale i powiatowy. Warto im pomóc.
Obieca³em im, ¿e doprowadzê do
spotkania zarz¹du z przedstawicielami tych organizacji. W rodê bêdzie
zarz¹d i czekam na ustalenie terminu
spotkania. Spraw¹ zainteresowa³em
innych radnych. Trzeba wzi¹æ pod
uwagê fakt, ¿e to nie jest przedsiêwziêcie komercyjne, ¿e nikt tu nie
chce zarabiaæ, lecz celem jest ochrona naszego lokalnego dziedzictwa
kulturowego, a na to powinny znaleæ siê pieni¹dze.  powiedzia³.
Na swój u¿ytek wymyli³ nawet
nazwê dla tego miejsca  Regionalny Dom Tradycji. O dalszych krokach w tej sprawie bêdziemy informowaæ.
KAR
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OFERTY
PRACY PUP
Restauracja Rybka w Iñsku zatrudni: kucharza, pomoc kuchenn¹
Tel. 56-23-787.
Swedwood Poland w Resku zatrudni:technologa produkcji
Tel. 5790-725.
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zatrudni: nauczyciela matematyki .Tel. 39-51-800.
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni: ksiêgow¹. Tel. 397-33-54
Speer Concept w £obzie zatrudni: szwaczki. Tel. 397-61-36
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel. 3971-418
Indywidualne Gospodarstwo Rolne
w P³ucicach zatrudni:
dojarza, mechanika maszyn rolniczych (pracodawca zapewnia zakwaterowanie). Tel. 4617-213
Coralgol w £obzie zatrudni:
kierowcê kat. B+C. Tel. 605-545-162
Firma Lama w Resku zatrudni:
lakiernika samochodowego
Tel. 602-239-289
Restauracja Dylemat w £obzie
zatrudni: kucharza. Tel. 3976-887
OG£OSZENIE NA SZKOLENIE
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
organizuje nastêpuj¹ce szkolenia
dla osób bezrobotnych:
- malarz budowlany
- monter p³yt kartonowo  gipsowych
- murarz  tynkarz
- stolarz meblowy
- obs³uga imprez masowych
- podstawy obs³ugi komputera i kas
fiskalnych
- prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej z obs³ug¹ komputera
- podstawy jêzyka angielskiego
- podstawy jêzyka niemieckiego
Zapisy przyjmowane s¹ w PUP w
£obzie, pok. nr 5 lub pod nr telefonu
577-70-30.

UDERZY£
W DRZEWO
(£OBEZ) W dniu 02.04.2005
roku o godz. 10.45 w £obzie na ul.
Drawskiej, kieruj¹cy sam. marki Fiat
126p, Mieczys³aw P. (zam. £., gm.
£obez) z nieustalonej przyczyny zjecha³ na prawe pobocze i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo. W wyniku uderzenia drobnych zadrapañ skóry
g³owy i prawej d³oni dozna³a pasa¿erka Gra¿yna D. (zam. K., pow. ³obeski). Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Z ¯YCIA POWIATU
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Stanowisko
dla radnego Ciechañskiego
(POWIAT) - My wiemy o co siê tutaj rozchodzi i mówmy
prawdê.  mówi³ na sesji rady powiatu Marian P³óciennik
po tym, jak wicestarosta Wies³aw Bernacki przekonywa³,
¿e nale¿y daæ pieni¹dze na funkcjonowanie nowego
stanowiska w £obeskim Centrum Turystyki.
Du¿e kontrowersje wywo³a³ projekt uchwa³y rady powiatu o przyznaniu pieniêdzy na utworzone w £obeskim Centrum Turystyki stanowisko
do spraw kontaktów gospodarczych
i pozyskiwania inwestorów. Nie chodzi³o nawet o pieni¹dze, ale o to, ¿e
utworzono je sztucznie, by daæ pracê
radnemu Romanowi Ciechañskiemu.
Tak przynajmniej okreli³ ten zabieg
radny Marian P³óciennik.
Radny Roman Ciechañski, by³y
wójt Radowa Ma³ego, ju¿ od kilku
miesiêcy pracuje w £obeskim Centrum Turystyki (£CT). Dopiero teraz
zarz¹d powiatu postanowi³ przekazaæ pieni¹dze na koszty zwi¹zane z
dzia³alnoci¹ na tym stanowisku.
Z³o¿y³ do rady projekt uchwa³y o
dotacji przedmiotowej w wysokoci
3200 z³ miesiêcznie  do jednego
zadania  rozwój kontaktów gospodarczych pozyskiwanie inwestorów
dla Powiatu £obeskiego na rok
2005. I chocia¿ minê³y ju¿ trzy miesi¹ce tego roku, radni mieli zaakceptowaæ roczn¹ sumê dotacji dla zak³adu bud¿etowego, jakim jest £CT, w
wysokoci 38400 z³, wprowadzaj¹c
zmiany w tegorocznym bud¿ecie.
Pomys³u nie zaakceptowa³o jednak kilku radnych. Przewodnicz¹cy
Komisji Marian P³óciennik powiedzia³, ¿e omawiaj¹c sprawê w komisji, trzech radnych by³o przeciw, a
dwóch wstrzyma³o siê od g³osu.
Tym samym komisja odrzuci³a projekt. P³óciennik uzasadni³: - Nasza
komisja ju¿ dawno wnioskowa³a, by
stanowisko do spraw pozyskiwania
inwestorów utworzyæ. Ale powinno
mieæ ono wy¿sz¹ rangê, powinno
byæ samodzielnym stanowiskiem w
starostwie, a nie przy turystyce.
Odpowiedzia³ mu wicestarosta
Wies³aw Bernacki.  Po burzliwej
dyskusji zarz¹d podtrzyma³ swoje
stanowisko. Uzna³, ¿e funkcjonowanie tego stanowiska przy Centrum
Informacji Turystycznej w niczym
nie ogranicza, a wrêcz pomaga w
jego funkcjonowaniu. Chcê podkreliæ, ¿e te rodki s¹ na wykonanie
zadania, a nie na stworzenie stanowiska pracy. Gdziekolwiek by to zadanie by³o wykonywane, te pieni¹dze musielibymy przeznaczyæ. W
statucie Centrum taka funkcja ju¿
jest. My tego stanowiska nie tworzymy, ono ju¿ jest dawno wykonywane. Przy projektowaniu bud¿etu
staramy siê zabezpieczyæ godne

musia³by zrezygnowaæ z mandatu
radnego. I to jest g³ówna przyczyna,
¿e to stanowisko nie mo¿e byæ przy
starostwie. Ja nie mam nic do pana
Romana, ale s¹ pewne rozwi¹zania,
które mog¹ to za³atwiæ, natomiast
próbujemy to za³atwiaæ w taki sposób, ¿e tworzymy takie stanowisko;

Radny
Roman Ciechañski
warunki funkcjonowania. To stanowisko funkcjonuje i daje efekty.
Czêæ tych efektów by³a omówiona
przy okazji debaty nad poszukiwaniem inwestorów. Dlaczego w Centrum Informacji Turystycznej? Jest to
obiekt, który posiada sale wyk³adowe, pomieszczenia hotelarskie, sto³ówkê, zaplecze komputerowe, Nam
wydaje siê, ¿e w tym obiekcie skupia
siê ca³e ¿ycie gospodarcze, ca³e ¿ycie
naukowe  ¿e tak górnolotnie powiem
 ca³e ¿ycie elit, które ewentualnie
maj¹ co do powiedzenia w zwi¹zku z
rozwojem naszego powiatu. Tu odbywaj¹ siê szkolenia, urz¹d jest czynny
ca³odobowo, mo¿na spotkaæ siê rano
i po po³udniu, jest mo¿liwoæ przenocowania. My uwa¿amy, ¿e przyjêcie
tam powa¿nego partnera jest jego
uszanowaniem, a nie odwrotnie. Starostwo jest dwadziecia kroków obok
i nie ma ¿adnych przeszkód, aby
ewentualny biznesmen zaszczyci³ oba
obiekty równoczenie.
Wicestarosta doda³, ¿e w starostwie jest ju¿ ma³o miejsca, by takie
stanowisko tam tworzyæ.
- Rzecz¹ drugorzêdn¹ jest, przy
tak blisko funkcjonuj¹cych obiektach, czy te zadanie bêdzie wykonywane w obiekcie starostwa, czy w
obiekcie Centrum Informacji Turystycznej. Nam siê wydaje, ¿e to wa¿na jest osoba kompetentna, klimat,
jaki mu siê stworzy, klimat dla osoby,
która przyjdzie na rozmowê.
Polemikê z wicestarost¹ Bernackim podj¹³ radny P³óciennik.
- My wiemy o co siê tutaj rozchodzi i mówmy prawdê. Uwa¿am, ¿e
przerzucanie rodków w ramach
bud¿etu jest ca³kiem nie fer. Kolega
radny (Ciechañski  przyp. red.) nie
mo¿e byæ zatrudniony bezporednio w starostwie z uwagi na to, ¿e

nie mo¿esz pracowaæ tu, ale my zrobimy tam furtkê i tam ci przerzucimy
pieni¹dze i tam bêdziesz pracowa³.
Traktujmy to powa¿nie, bo jest to
jeden z najwa¿niejszych elementów.
Minê³o dwa i pó³ roku kadencji i nie
ma tutaj ¿adnego inwestora. (...) Nie
wiem co pan Ciechañski bêdzie mia³
na piecz¹tce lub wizytówce, które
bêdzie zachodnim biznesmenom dawa³; specjalista do spraw czego tam
w powiatowym centrum turystyki. To
powinna byæ co najmniej ranga funkcji bezporednio podleg³ej starocie.
To jest trochê uciekanie od tematu.
Pó³ roku trwa ta sytuacja i przez ten
czas mo¿na by³o znaleæ pewne rozwi¹zania, które by tê sprawê uporz¹dkowa³y i za³atwia³y temat.
Zwracaj¹c siê do zarz¹du powiedzia³: - Zastanówcie siê pañstwo
razem, ¿eby ten temat rozwi¹zaæ, a
nie, nie mówi¹c o tym uwa¿amy, ¿e
jest wszystko okej. Bo wszystko
mo¿na uzasadniæ.  odpowiedzia³
na uzasadnienia wicestarosty.
Przewodnicz¹cy rady Adam
Szatkowski podda³ pod g³osowanie
wniosek komisji, by nie uwzglêdniæ
dotacji przedmiotowej na stanowisko w £CT. Przeciwko przekazaniu
pieniêdzy by³o czterech radnych:
m.in. Marian P³óciennik, Waldemar
Konefa³ i W³odzimierz Szczepaniak.
Pozostali radni byli za. Uchwa³ê
przyjêto. Pieni¹dze zostan¹ w bud¿ecie przerzucone.
Po zakoñczeniu sesji jedna z
osób obecnych na obradach powiedzia³a; - Proszê zapytaæ, ile pan Ciechañski zna jêzyków obcych i bêd¹c
wójtem Radowa Ma³ego przez trzy
kadencje, czyli przez 12 lat  ilu inwestorów ci¹gn¹³ do swojej gminy.
Pytanie przekazujemy zarz¹dowi
powiatu.
KAR
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Poszukiwania ko³o Dobrej trwaj¹

W dniu 29.03.2005 r KPP w £obzie zosta³a powiadomiona
przez rodzinê £UKASZA KOSMOWSKIEGO s. Jana Czes³awy ur.
6.06.1981 r zam. Przybiernów (pow. gryficki) o jego
zaginiêciu w dniu 26.03.2005 r w okolicach Dobrej.
Wymieniony w tym dniu oko³o godz. 15.00 wyjecha³ z domu
do Dobropola i do chwili obecnej nie powróci³ i nie
nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.
Rysopis; wiek
z wygl¹du 25 lat,
166-170 cm wzrostu, sylwetka krêpa, muskularna,
waga oko³o 75-80
kg, w³osy krótkie,
proste, ciemny
blond,
twarz
owalna, widoczne ubytki w uzêbieniu, Ubrany w spodnie d¿insowe
niebieskie, czarne adidasy, granatowy sweter typu pó³golf.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie czeka na wszelkie informacje
mog¹ce siê przyczyniæ do ustalenia
miejsca pobytu zaginionego. Wiado-

moci nale¿y kierowaæ pod numer telefonu; 57 77 311 , 57 77 337 lub 997.
W dniu powiadomienia w tut. KPP
og³oszono alarm dla jednostki i powo³ano do s³u¿by wszystkich funkcjonariuszy, nawet pozostaj¹cych poza
s³u¿b¹. U¿yto kilku radiowozów, psa
tropi¹cego z KPP w Drawsku Pom.
Ponadto w akcji bra³a udzia³ Stra¿ Po¿arna z Dobrej. Przeczesano ca³y teren,
gdzie ostatnio by³ widziany zaginiony.
Ponadto w dniu 31.03.2005 r. u¿yto
mig³owiec KWP w Szczecinie, który
bra³ udzia³ w przeszukaniu ca³ego terenu wokó³ Dobropola i innych miejscowoci. Do chwili obecnej nie natrafiono na lad zaginionego.

Jest szansa PECHOWA
KSIÊGARNIA
na remont

(£OBEZ) O tym, ¿e ³obeski dworzec
PKP jest fataln¹ wizytówk¹ naszego miasta
tak radni jak i mieszkañcy mówili nie od dzi.
Do tej pory na poprawê tego wizerunku nie
by³o szansy. Mo¿e siê to jednak zmieniæ
Dzisiaj ma dojæ do spotkania w³adz
miasta z przedstawicielami PKP. Bêd¹ na nim
omówione sprawy dotycz¹ce remontu dworca oraz kosztów z tym zwi¹zanych. Jest wiêc
szansa na to, ¿e dworzec przestanie straszyæ.
S.M.

(£OBEZ) W dniu 29.03.2005 r. o
godz. 00.05 w £obzie na ul. Kociuszki nieznany sprawca uderzy³ w
twarz Grzegorza W. (zam. Olsztyn ),
który nastêpnie przewróci³ siê na
szybê w oknie wystawowym Ksiêgarni wybijaj¹c j¹, wartoæ wybitej
szyby wynosi 350 z³otych na szkodê
Jerzego M. (zam. £., pow. ³obeski).

POWIESI£ SIÊ
(SIEDLICE) W dniu 31.03.2005 r.
oko³o godz. 14:30 w okolicy miejscowoci Siedlice, ujawniono zw³oki
Bogdana B. lat 35 (zam. S., pow. ³obeski), który dokona³ samobójstwa
poprzez powieszenie. Lekarz nie
stwierdzi³ udzia³u osób trzecich.

Burmistrz Dobrej zatrudni osobê

na stanowisku samodzielny referent ds. ksiêgowoci.
W zakresie obowi¹zków pracownika bêdzie prowadzenie ksiêgowoci i spraw kadrowych Centrum Aktywizacji Spo³ecznej oraz Orodka Pomocy Spo³ecznej w Dobrej.
Praca w pe³nym wymiarze czasu pracy.
Preferowane osoby z terenu Gminy Dobra, posiadaj¹ce wykszta³cenie min. rednie, dowiadczenie w prowadzeniu ksiêgowoci minimum
dwa lata.
Osoby zainteresowane proszone s¹ o sk³adanie ofert w terminie do
dnia 15 kwietnia 2005 roku w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Dobrej
tel. (091) 3914528.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem z dopiskiem pracownik
ds. ksiêgowoci OPS i CAS.
Burmistrz Barbara Wilczek
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ZIELONO NAM...
21 marca w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w Resku by³
dniem weso³ym i kolorowym. Od samego rana na
korytarzach mo¿na by³o spotkaæ przebranych i
rozemianych uczniów, a nawet Wiosnê i to nie jedn¹...

Ten atrakcyjny dzieñ przebiega³
wed³ug planu przygotowanego dla
poszczególnych poziomów klas:
1.ProjekcjafilmuwBiblioteceMiejskiej
2. Weso³a lekcja z wychowawc¹
3. Prezentacja
4. Zajêcia sportowe w sali gimnastycznej.
Najpierw by³y zajêcia z wychowawc¹, potem obejrzelimy ciekawy
i zabawny film. Ale najciekawiej
by³o na prezentacji.
-Mielimy wietne pomys³y 
Wiosna, za któr¹ musia³ byæ przebrany jeden z uczniów, zaskakiwa³a ciekawymi pomys³ami. Istna rewia
mody wiosennej.
Fajnie, ¿e moglimy sobie póniej popiewaæ  powiedzia³a Marta Hnat z IIIa.
Na sali gimnastycznej przez ca³y
dzieñ trwa³y zajêcia sportowe. Ka¿da klasa chcia³a wygraæ. Nie brakowa³o chêtnych do: strzelania z wiatrówki, ping  ponga czy gry w war-

caby.  Zajêcia s¹ super. Nawet
zg³osi³am siê do jednej konkurencji. W przysz³ym roku tez mog³oby
tak byæ  Basia Filipiak z IIe.
Najbardziej zaskoczone by³y klasy I, które po raz pierwszy bra³y
udzia³ w Dniu Wiosny. Najwiêksz¹
frajd¹ dla nich by³a prezentacja przygotowanych wczeniej wiosennych
plakatów, piosenek i wiosennego
przebrania. Uczniowie wietnie bawili siê przy karaoke  objawi³y siê
prawdziwe talenty muzyczne.
Ten dzieñ by³ naprawdê wyj¹tkowy. Rzadko zdarza siê, aby uczniowie
tak chêtnie przychodzili do szko³y, a
przy tym dobrze siê bawili.
Po podsumowaniu wyników
okaza³o siê, ¿e torty (nagrody dla
ka¿dego poziomu klas) wywalczy³y
klasy: IIIe, IIe i Ie. Gratulujemy, tym
bardziej, ¿e konkurencja by³a naprawdê ostra.
¯aneta Wabnik Ib, ZSG w Resku
Opiekun: El¿bieta Kuc

Pamiêtaj! Niszcz¹c przyrodê
 niszczysz siebie

Nadlenictwo Resko przypomina, ¿e od wielu lat w okresie wiosennym nastêpuje
wzrost zagro¿enia po¿arowego terenów lenych. W miesi¹cach marzec, kwiecieñ i maj
odnotowuje siê co roku na naszym terenie najwiêcej po¿arów lasu. Dzieje siê tak za spraw¹
stosowanych nagminnie praktyk wypalania suchych traw i innych pozosta³oci rolinnych
na terenach przylegaj¹cych do lasów. Wypalanie to jest zjawiskiem powszechnym w trakcie porz¹dków wiosennych w ogrodach i sadach, jak równie¿ stanowi efekt bezmylnych
podpaleñ przydro¿nych rowów, ³¹k i nieu¿ytków przez osoby doros³e i dzieci. Wzniecone
w ten sposób po¿ary powoduj¹ zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi, ich mienia, zwierz¹t i rodowiska. Corocznie w p³omieniach takich po¿arów gin¹ równie¿ ludzie. Po¿ary ³¹k ,
szuwarów i nieu¿ytków niszcz¹ naturalne ostoje dzikiej zwierzyny, która czêsto w wycigu
z ogniem i dymem nie ma ¿adnych szans na prze¿ycie. Podpalony nieu¿ytek czy przydro¿ny rów stanowi niejednokrotnie drogê rozprzestrzeniania siê po¿aru na lasy, zabudowania gospodarcze i inne obiekty. Likwidacja skutków wzniecanych tym sposobem po¿arów poci¹ga za sob¹ znaczne koszty w zwi¹zku z koniecznoci¹ u¿ycia do akcji ratowniczej
du¿ej iloci sprzêtu i ludzi. W imiê troski o bezpieczeñstwo ludzi i ochronê rodowiska, lenicy
apeluj¹ o zaniechanie niebezpiecznych i szkodliwych praktyk wypalania pozosta³oci
rolinnych na polach, ³¹kach i nieu¿ytkach.
Pamiêtajmy o skutkach zanim bezmylnie wzniecimy ogieñ nios¹cy niebezpieczeñstwo i zniszczenie, bêd¹cy czêsto przyczyn¹ ludzkiej tragedii!
Zadbajmy równie¿ o to, aby nasze dzieci podczas zabaw poza domem nie sta³y siê
sprawcami wznieconych po¿arów!
Niech przestrogê dla nas stanowi równie¿ wiadomoæ odpowiedzialnoci karnej
wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa!
Nadleniczy mgr in¿. Jan Wais

Apel
Zarz¹d Terenowy NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w £obzie zwraca siê z
uprzejm¹ prob¹ do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla córki
naszego kolegi  Grzegorza Zwierzchowskiego, która urodzi³a siê z g³êbokim niedos³uchem. Marcelinka
jest dzieckiem w pe³ni sprawnym
umys³owo i ruchowo, niestety nie
s³yszy od urodzenia. Aby Marcelinka mia³a szansê normalnie s³yszeæ, a
co za tym idzie mówiæ potrzebny jest
zabieg za³o¿enia implantu limakowego. Wed³ug lekarzy prowadz¹cych z Katedry i Kliniki Foniatrii i
Audiologii Akademii Medycznej w
Poznaniu najlepszym okresem do
operacji jest wiek dwóch lat, gdy¿
rokuje to na pozytywn¹ rehabilitacjê
w kierunku s³uchu i mowy dziecka,
ka¿dy rok opónienia zmniejsza
szansê na znaczn¹ poprawê w tej
kwestii. Marcelinka ma na to niewiele czasu bo tylko siedem miesiêcy.
Niestety od kilku lat Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zakup niewielkiej iloci implantów. Bior¹c pod
uwagê iloæ osób oczekuj¹cych,
przybli¿ony termin operacji kszta³tuje siê na rok 2008. By³by to zbyt d³ugi
okres oczekiwania, który zmniejszy³by znacznie szansê na prawid³o-

wy rozwój dziecka. Koszt implantu
limakowego w chwili obecnej wynosi oko³o 17 tys. euro. Jest to kwota
wielokrotnie przekraczaj¹ca mo¿liwoci finansowe rodziców dziecka.
Maj¹c powy¿sze na uwadzew jeszcze raz zwracamy siê z prob¹ o pomoc w zbieraniu rodków na zakup
implantu. Ka¿de nawet najmniejsze
wsparcie finansowe zbli¿y Marcelinkê do wiata dwiêków.
Przewodnicz¹cy T.O. NSZZ
Policjantów przy KPP w £obzie
Mariusz Brzeziñski
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Pozostanie w naszych sercach na zawsze
O wielkoci Jana Paw³a II mówi¹ dzi wszyscy na ca³ym wiecie. Pomieszczone tutaj relacje mieszkañców regionu
pokazuj¹, ¿e nie s¹ to oceny przesadzone, chwilowe, podyktowane strat¹ Rodaka. Papie¿ ciê¿ko zapracowa³ na nie. Nie
by³oby tych g³osów, gdyby nie Jego ogromna, wrêcz mordercza pracowitoæ.To nie by³ Papie¿ polityków, dworów, elit. By³
Ojcem wiêtym dla zwyk³ych ludzi w najdalszych prowincjach wszystkich krajów. Tak¿e naszej prowincji, naszej pomorskiej
ojczyzny. Ma³o kto wie, poza Drawskiem Pom. i Z³ocieñcem, ¿e Karol Wojty³a jako ksi¹dz i póniej biskup bra³ udzia³ w
sp³ywach kajakowych na rzece Drawie w latach 1955, 1961 i 1967. St¹d jest honorowym obywatelem Drawska Pom.,
Z³ocieñca i Czaplinka. Ksi¹¿ka o tamtych wydarzeniach to frapuj¹cy opis m³odego ksiêdza (przez przyjació³ zwanego
Wujkiem), który wiarê i mi³oæ potrafi³ stosowaæ w sposób nadzwyczaj prosty w ¿yciu codziennym. Jako Papie¿ potrafi³
tê prostotê zachowaæ i jednoczenie po³¹czyæ j¹ z wysokimi wymaganiami morlanymi swojego pos³annictwa. Tym jest
autorytet. Jak g³êboko potrafi³ zejæ na prowincjê, ale tak¿e w g³¹b ludzkich dusz, potwierdzaj¹ relacje naszych mieszkañców. Tych spotkañ i relacji s¹ na pewno tysi¹ce. Zapraszam do dzielenia siê nimi na ³amach naszych gazet z innymi.
Mo¿e ten obraz Jego Pontyfikatu bêdzie przez to jeszcze pe³niejszy. To przecie¿ po czêci tak¿e obraz naszego uczestnictwa w tym ¿yciu; rozmowy, rozmylania, wiara, uczynki. Przygl¹dalimy siê Jego Dzie³u, On teraz z
Góry
bêdzie patrzyæ na nasze. Rozk³ada rêce i wzywa nas do pracy. Wstañcie i chodmy.
Kazimierz Rynkiewicz

OSTATNI BYLI PIERWSZYMI

(£OBEZ) Tak dos³ownie mo¿na powiedzieæ o bezporednim
spotkaniu £obeskiej Orkiestry
Dêtej z Papie¿em. Orkiestra wracaj¹c z wystêpów w Chorwacji odwiedzi³a Watykan. Audiencja by³a

zaplanowana, miejsca w sali papieskiej zarezerwowane. Drobne incydenty na trasie spowodowa³y, ¿e
orkiestra trochê siê spóni³a. Audiencja trwa³a. Cz³onkowie, bêd¹c
na samym koñcu sali postanowili

zagraæ Papie¿owi Bo¿e co Polskê. I zagrali. Papie¿ us³ysza³ i
przez mikrofon zaprosi³ wszystkich do siebie.
- Szlimy d³ugim przejciem, po
czerwonym dywanie i gralimy. 

wspomina Robert Nawrocki.  Tysi¹ce ludzi na sali, niektórzy zaczêli klaskaæ. Papie¿ nas przywita³ i zapyta³
sk¹d jestemy. Przedstawilimy mu
orkiestrê. To trwa³o chyba z dziesiêæ
minut. Wszyscy to bardzo mocno
prze¿ylimy. Gdybymy siê nie spónili, chyba nie dosz³o by do tak bezporedniego spotkania.  wspomina.

£obeska Orkiestra Dêta spotka³a siê z Papie¿em w sk³adzie: Patrycja Kluczka, Robert Uss, Gosia Szulc, Tomek Nawrocki, Arek G³ogowski,
Gabrysia Brzóska, Kasia Karkuszewska, Leszek Kluczka, Agnieszka Andryszak, Ola Misiun, Bartek Kêdzierski, Kasia Osiecka, Krzysiek Matysiak,
Gosia Witczak, Wojtek Brzóska, Natalia Miku³ko, Mateusz Pospieszyñski, Mateusz Sarnowski, Robert Nawrocki, Krzysiek Molenda, Kazik
Malicki, Kinga Roszak, Pawe³ £uczkowski, Robert Osiñski, Martyna Gêbala, Dawid G³ogowski, Ania Hrycaj, Alina Chudyk, Maciek Hnatów,
Mariusz Molenda, Tomek Adamowicz, Monika Serweta, Magda Witczak, Ewelina Gurjew, Dagmara Menard, Ala Roszak, Jakub Jówik, Ala
Gierszewska, Marcin Bas, Tomek liwa, Marta Nawrocka, Agata Dadan, Dariusz Ledzion, Lidia Lalak-Szawiel, Ewa Gajda, Jarek Rudzki i Wiktor
Rogacz. Zdjêcie udostêpnili nam pañstwo Nawroccy.
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HONOROWY OBYWATEL
DRAWSKA POMORSKIEGO
(Drawsko Pom.) Prawdopodobnie w czwartek, 7 kwietnia
br., na ul. £¹kowej odprawiona zostanie polowa msza
wiêta przy obelisku, który upamiêtnia pobyt ks. Karola
Wojty³y na Ziemi Drawskiej. W latach 1955, 1961 i 1967
m³ody ksi¹dz, a póniej biskup, bra³ udzia³ w sp³ywach na
rzece Drawie, organizowanych przez duszpasterkie
rodowisko akademickie.

Tekst na obelisku g³osi:
NA PAMI¥TKÊ POBYTU KS. KARD. KAROLA WOJTY£Y
MIESZKAÑCY DRAWSKA POMORSKIEGO 1997.
Od kilku dni mieszkañcy miasta zapalaj¹ tutaj wiece
i modl¹ siê za Papie¿a.
Pomys³odawc¹ tego projektu i
jednym z realizatorów by³ ówczesny burmistrz Drawska Pom.
Zbigniew Jakomulski (na zdjêciu
przy obelisku), który w poniedzia³ek w rozmowie z naszym reporterem powiedzia³:
- W 1997 roku Drawsko Pom.
obchodzi³o 700-lecie nadania
praw miejskich. Pomyla³em, ¿e
jest to najlepszy czas, aby upamiêtniæ obecnoæ Karola Wojty³y
na naszym terenie. Jako wielbiciel
sp³ywów kajakowych, m³ody
ksi¹dz, a póniej biskup, bra³
udzia³ w sp³ywach Draw¹.
Umieszczaj¹c w tym miejscu ten
obelisk, chcielimy uwietniæ i
upamiêtniæ pobyt wielkiego Polaka na ziemi drawskiej. Tutaj odby³a siê msza wiêta odprawiona
przez ks. bp Je¿a, który bra³
udzia³ w uroczystociach obchodów 700-lecia.
Kamieñ ten pochodzi z kamienio³omów z okolic Zarañska. Z
przywiezieniem go by³o trochê
problemów, mo¿na powiedzieæ,
¿e przywielimy go prywatnie z
panem Kuropatnickim i jeszcze
kilkoma osobami. Mimo problemów i wielu przygód, dzi z per-

spektywy minionych lat mo¿na
powiedzieæ - uda³o nam siê.
Kamieñ nie by³ obrabiany i mo¿na
powiedzieæ, ¿e sam siê tak u³o¿y³.
Projekt przygotowa³ artysta z Koszalina, plastyk pan Wójek. Obecnie wyk³adowca na Politechnice
Koszaliñskiej.
Jakie wra¿enia pozostawia
wykonanie takiej pracy?
- To wspania³e uczucie, które
trudno jest okreliæ, ale na pewno
bêdzie towarzyszy³o mi przez
resztê mojego ¿ycia. - mówi Jakomulski.
W tym samym 1997 roku, na
wniosek burmistrza, uchwa³¹
Rady Miejskiej nadano Janowi
Paw³owi II Honorowe Obywatelstwo Drawska Pomorskiego. Papie¿ przyj¹³ je z r¹k przedstawicieli spo³ecznoci drawskiej w osobach ks. Wojnickiego, ks. Domiñczaka, pani Kaliszan, pani
Kapuciñskiej i pan Rzêsy.
Równie¿ na czwartek przewidziana jest uroczysta sesja Rady
Miejskiej, podczas której radni
oddadz¹ ho³d papie¿owi Janowi
Paw³owi II, Honorowemu Obywatelowi Drawska Pomorskiego.
Tekst i foto: Micha³ Hnat

Od dnia dzisiejszego
Polska siê zmieni

(£OBEZ) Pañstwo Ryszard i Alicja Sola, mieszkaj¹cy w £obzie, swoje
spotkanie z papie¿em wci¹¿ wspominaj¹ z du¿ymi emocjami.  To by³o siedem lat temu, a my to pamiêtamy, jakby
to by³o wczoraj.  mówi pan Ryszard.
Wycieczkê do Rzymu zorganizowa³o Nadlenictwo £obez. Przypad³a
akurat w dwudziestolecie pontyfikatu
Jana Paw³a II. Jak mówi¹, mieli szczêcie, gdy¿ wtedy trzykrotnie widzieli
papie¿a. Raz na Placu w. Piotra podczas mszy w. i spotkania papie¿a z
wiernymi, póniej w centrum miasta,
na skrzy¿owaniu ulic, gdy przeje¿d¿a³
i z bliska pozdrawia³ przechodniów,
akurat ko³o grupy ³obeskiej. Trzeci raz
na audiencji. To wszystko mia³o miejsce 21 padziernika 1998 roku.
- Bylimy wyczytani, jako grupa
leników z £obza. Papie¿ przeje¿d¿a³
miêdzy sektorami, wiêc by³ bardzo
blisko.  wspomina Ryszard Sola.
- To by³y du¿e uroczystoci, by³o
bardzo du¿o ludzi. Ko³o nas by³a grupa
z Chicago, ale by³o te¿ du¿o Polaków. To
by³oniesamowiteprze¿ycie.Trzebatam
byæ, by to poczuæ.  wspomina ¿ona.
Kim by³ dla nich Jan Pawe³ II pytam w kilkanacie godzin po mierci
papie¿a.
- Otworzy³ nam oczy, pozwoli³
nam patrzeæ na wszystko inaczej. 
mówi ¿ona.

- Przy obiedzie rozmawialimy na
ten temat. Ja mam takie wspomnienia;
w momencie, kiedy Karol Wojty³a zosta³ papie¿em, by³em w internacie
Technikum Lenego w Warcinie. Przysz³a do nas w trakcie kolacji pani Sikorzyñska, która uczy³a nas jêzyka polskiego i na du¿ej sto³ówce, dononym
g³osem oznajmi³a wszystkim, ¿e dzi
papie¿em zosta³ Polak. Pamiêtam takie
zdanie; powiedzia³a, ¿e od dnia dzisiejszego Polska siê zmieni. Ja to zdanie
pamiêtam, mimo ¿e wtedy by³em kilkunastoletnim ch³opakiem i cz³owiek
mia³ inne sprawy w g³owie.  mówi pan
Ryszard.
- Przyznam, ¿e wtedy nie zna³am
jeszcze nazwiska kardyna³a Wojty³y.
To by³y czasy komunistyczne i o takich osobach nie mówiono w telewizji,
nie by³o mediów, tak jak dzisiaj. I to
by³o zaskoczenie  kto to jest.  wspomina ¿ona.  Cieszymy siê, ¿e ¿yjemy
w czasach, gdy papie¿ by³ Polakiem, ¿e
dowiadczylimy tego. Powtarzamy
dzieciom, by to zapamiêta³y i mówi³y o
tym swoim dzieciom. Uwa¿am, ¿e dopiero zaczyna doceniaæ siê to co jest,
jak siê to straci. Dlatego jego nauka
dopiero teraz bêdzie wydawaæ owoce.
Nikt nie potrafi³ zjednoczyæ wiata tak
jak on.  mówi.
KAR

Pañstwo Sola i Tymoszczukowie na Placu w. Piotra
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MISTERIUM KOCIO£A
Rozmowa z ksiêdzem Piotrem Twarogiem z Gryfic

DOWIADCZAJ¥CY
Dzieñ 16 padziernika 1978 roku
odmieni³ ¿ycie wielu ludzi. Ka¿dy z
nas na swój sposób pamiêta tamt¹
chwilê, w której dowiedzia³ siê o wyborze Papie¿a Polaka. Na pewno
pontyfikat Jana Paw³a II mia³ niezwyk³y wp³yw na wielu ludzi, szczególnie na wielu Polaków. Ja osobicie kilka lat póniej rozpocz¹³em
szczególne odkrywanie wspólnoty
Kocio³a poprzez spotkania z Papie¿em w Polsce: by³em na wszystkich
jego pielgrzymkach do Polski w ró¿nych miejscach. Najczêciej jecha³em na nie z rodzicami. Jednoczenie
przez te lata sam dorasta³em, czas
p³yn¹³. W miêdzyczasie mocno wros³em w ruch pielgrzymkowy  by³y to
piesze pielgrzymki z Warszawy do
Czêstochowy. Spotkania z Ojcem
wiêtym, wielkie mityngi, wielkie
zgromadzenia wspólnoty Kocio³a i
ruch pielgrzymkowy pomóg³ mi bardziej zbli¿yæ siê do misterium Kocio³a, który jest wspólnot¹ Dzieci
Bo¿ych, która jest wspólnot¹ ludzi 
owszem - dowiadczaj¹cych grzechu, ale przede wszystkim raduj¹cych siê z mi³oci Boga do cz³owieka. To nas uskrzydla i sprawia, ¿e
spotkania na modlitwie Kocio³a s¹
spotkaniami radoci, spotkaniami
nadziei. Takie zawsze by³y spotkania
z Janem Paw³em II. By³y wielkim
wiêtem. Spotkanie Kocio³a,
wspólnoty z Jego Pasterzem, z nastêpc¹ wiêtego Piotra, z Wikariuszem Chrystusowym na ziemi.
CZAS WYBORÓW
Osobicie prze¿y³em dwa takie
wielkie momenty, które szczególnie
na mnie wywar³y piêtno. Pierwszy, to
spotkanie m³odzie¿y z Ojcem wiêtym w Czêstochowie. Drugi moment
to rok 1993, w którym to wraz z grup¹
piêciu studentów z ksiêdzem wybralimy siê do Denver w Stanach Zjednoczonych na kolejne wiatowe
spotkanie m³odzie¿y z Papie¿em.
Podró¿ ta by³a jednoczenie podró¿¹ ¿ycia. Starym samochodem przejechalimy wówczas ponad 17 tysiêcy kilometrów zwiedzaj¹c ca³¹ Amerykê. wiatowe spotkanie m³odzie¿y
by³o niesamowitym dowiadczeniem spotkania we wspólnocie Kocio³a Powszechnego, Kocio³a
M³odego. Ca³onocne czuwanie i
póniej Eucharystia. By³y równie¿

dodatkowe spotkania z m³odzie¿¹;
Poloni¹; duchownymi; ksiê¿mi,
których spotka³em wczeniej w Polsce, a którzy rozpoczêli duszpastersk¹ pos³ugê wród Polaków na emigracji. To by³o
niesamowite prze¿ycie.
Ten pontyfikat i osoba
Jana Paw³a II wp³ynê³a na
decyzjê mojego ¿ycia, by pójæ drog¹ kap³añsk¹. Mylê, ¿e wielu moich kolegów starszych i m³odszych
ksiê¿y  pokolenia Jana Paw³a II 
swój impuls czy odwagê odpowiedzi na to powo³anie zdoby³o dziêki
spotkaniom z Janem Paw³em II,
który dla nas jest najwy¿szym autorytetem.
Dzisiaj, gdy ¿egnamy Jana
Paw³a II spogl¹damy w historiê
tych 27 lat. To kawa³ek czasu.
Ka¿dy z nas w tym czasie pope³ni³ ró¿ne ¿yciowe decyzje; mia³
chwile wznios³e,
szlachetne, piêkne;
mia³ tak¿e w ¿yciu i
osobiste pora¿ki,
osobiste tragedie;
dowiadczy³
mo¿e czasami
skutków z³ych
decyzji. Te 27 lat to ca³y baga¿ ludzkiego ¿ycia w ka¿dym z nas  i dobra, i piêkna, ale te¿ i tego, co jest
dowiadczeniem z³ego w naszym
¿yciu. Dzisiaj, gdy odchodzi od nas
w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego, w
wiêto, które On sam ustanowi³,
ukazuje nam wszystkim drogê. Pokazuje nam wszystkim ratunek, jakim jest dla ka¿dego z nas Mi³osierdzie Bo¿e.
TRACIMY POCZUCIE
GRZECHU
Ten odwieczny przymiot, atrybut Boga, który dziêki dwóm Polakom: siostrze w. Faustynie Kowalskiej i Janowi Paw³owi II ca³y wiat
na nowo jakby odkrywa i oby odkry³.
Bo Mi³osierdzie Bo¿e jest ratunkiem
i nadziej¹ dla ca³ego wiata, dla nas
ludzi XXI wieku, którzy to chorujemy na najgorsz¹ chorobê, jaka mog³a nam siê przytrafiæ  na relatywizm
 czyli na to, ¿e ju¿ tracimy poczucie
grzechu. Nie potrafimy ju¿ definiowaæ, co jest dobre a co z³e. Sami ustanawiamy sobie normy moralne takie,
jakie s¹ dla nas dzi wygodne. Ulegamy modzie we wszystkich dziedzinach ¿ycia, równie¿ i w dziedzinie
moralnoci, dziedzinie Prawa Bo¿ego. I tak cz³owiek XXI wieku zaczyna
byæ prawodawc¹, a wiêc stawia siebie na miejscu Boga i przewraca zupe³nie hierarchiê wartoci i wa¿noci
w ¿yciu. I to jest nasza najwiêksza
tragedia.

PRZEMIANY
I NAWRÓCENIA
Oby te dni, które s¹ najwiêkszymi rekolekcjami i najwiêksz¹ katechez¹ Papie¿a, jak¹ do nas kieruje, by³y
dla nas dniami przemiany i nawrócenia. ¯eby ka¿dy z nas na prawdê wyszed³ m¹drzejszy i dojrzalszy z tego
rozstania z Wielkim Rodakiem, z naszym Przyjacielem i z naszym Pasterzem. Tak jak po mierci rodziców,
cz³owiek musi byæ bardziej dojrza³y, bardziej ceniæ ka¿de
s³owo matki i ojca, gdy
ich na ziemi zabraknie. Tak samo teraz
ka¿de s³owo Papie¿a
nabiera szczególnego znaczenia i szczególnej wartoci.
PRZYSZLI
S P O N TA NICZNIE
T e
dni w
Gryficach s¹
dniami
wyj¹tkowym i .
Dwie
ostatnie noce choroby i noc mierci
Papie¿a to otwarte kocio³y, to wielu
modl¹cych siê ludzi. Nawet tych,
których rzadko lub w ogóle nie widzielimy na niedzielnych Mszach
wiêtych. Przyszli. Spontanicznie z
poczucia serca, z poczucia wewnêtrznej potrzeby. Oby to nie by³y
tylko chwile emocji i wzruszeñ, ale
by by³a to trwa³a postawa, w której
na nowo, ka¿dy cz³owiek znajdzie
miejsce we wspólnocie, jak¹ jest Ko-

ció³. By, ka¿dy na nowo odnalaz³
swoje miejsce w tej wspólnocie, do
której kiedy wszed³ jako dziecko
poprzez Sakrament Chrztu wiêtego,
a od której czasami odszed³ i to bardzo daleko. Dlatego te otwarte kocio³y, atmosfera modlitwy i tylu ludzi, równie¿ nas duszpasterzy mocno uskrzydli³o i na nowo ukaza³o
nam potrzebê i sens duszpasterskiej
pracy. Jeszcze bardziej gorliwszej
wiernoci temu powo³aniu, które
wybralimy.
CZAS PRÓBY
Czy zmieni siê co w Kociele
Polskim po mierci Papie¿a, czas poka¿e. Czas poka¿e, czy my Polacy jestemy tylko wspania³ym narodem,
kiedy przychodzi moment próby,
czy wreszcie bêdziemy narodem,
który ka¿dego dnia poprzez solidnoæ, mi³oæ, Ewangeliê bêdzie
kszta³towa³ dzieñ dzisiejszy i przysz³oæ. To wszystko zale¿y od nas.
My Polacy, musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e
jestemy jako chrzecijanie i katolicy cz¹stk¹ wspólnoty Kocio³a Powszechnego i ju¿ dzisiaj trzeba nam
modliæ siê i to bardzo gor¹co, aby
wszyscy kardyna³owie Kocio³a Powszechnego bior¹cy udzia³ w konklawe byli, narzêdziami w rêku Boga
i by byli szczególnie otwarci na wiat³o Ducha wiêtego. By dokonali
Bo¿ego wyboru Papie¿a, który bêdzie nas wszystkich bezpiecznie
prowadzi³ do Chrystusa. Bêdzie dla
ca³ego wiata znakiem i wiadkiem
tej nadziei, jak¹ niesie Zmartwychwsta³y Chrystus. Dlatego na pewno, trudno bêdzie nastêpcy Jana
Paw³a II, bo obejmie Pos³ugê Piotrow¹ po Wielkim Poprzedniku.
Rozmawia³a Anna Sibora

Pamiêci Papie¿a Polaka
Ojciec wiêty
Odszed³ od nas Ojciec wiêty, wiat tonie we ³zach.
Ka¿dy z nas prze¿ywa ból niepojêty, bo ju¿ nie bêdzie
z nami Ojciec wiêty.
Teraz za duszê jego pomodliæ siê trzeba,
bo w³anie trafi³a ona do nieba.
Tam Bóg wielce litociwy przyj¹³ j¹ do raju.
Gdzie po wiecznoæ razem zamieszkaj¹.
Nie smuæcie siê Polacy ³ez nie wylewajcie.
Tylko w wierze trwajcie.
Bo gdy dobrym jeste i serce
dla cierpi¹cych masz
Na pewno ¿ycie wieczne w raju uzyskasz.
Marek Siemianowicz (Gryfice)
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Odszed³ kto bliski

W wigiliê wiêta Mi³osierdzia Bo¿ego, 2 kwietnia 2005
r. o godzinie 21.37, na skutek
szoku septycznego i zapaci
sercowo-naczyniowej zmar³
Jan Pawe³ II. mieræ Papie¿a
stwierdzono po przesz³o dwudziesto minutowych testach,
przeprowadzonych za pomoKorespondencja z Drawska Pomorskiego

Dzi wszyscy jestemy pogr¹¿eni w ¿a³obie. Odszed³ bliski
nam wszystkim cz³owiek. Cz³owiek, który mia³ wyj¹tkowy
dar zjednania sobie ludzi. I tym razem, przez ostatnie trzy
dni, umieraj¹cy, zawieszony miêdzy ziemi¹ a niebem, znów
zjednoczy³ wszystkich ludzi na ziemi. Z radia i telewizji
dociera³y do nas w tym czasie informacje o modlitwie
w intencji Ojca wiêtego ludzi ró¿nych wyznañ.

Pani Irena
Ubolewam, wielka szkoda, ¿e
odszed³ cz³owiek tak wielki, znany
na ca³ym wiecie, tym bardziej, ¿e to
Polak.

c¹ elektrokardiogramu.
W niedzielê, w Sali Klementyñskiej Pa³acu Apostolskiego, w
której Papie¿ przyjmowa³ swoich
goci na specjalnych audiencjach,
w miejscu, gdzie zawsze sta³ tron,
ustawiono katafalk. Papie¿, którego u³o¿ono na katafalku zosta³
ubrany w bia³o-czerwone szaty

pontyfikalne i bia³¹ mitrê. Czerwieñ, to kolor ¿a³oby Papie¿y.
¯al, smutek, wielka strata, to
s³owa, które najczêciej pada³y
w odpowiedzi na zadane
drawszczanom przez nas pytania o to, jak ¿egnamy Papie¿a i o
rofleksje zwi¹zane z jego odejciem.
Micha³ Hnat

Na parkingu
przy pl. Konstytucji w Drawsku Pom.
Janusz Gro¿ewicz
czekaj¹c na ma³¿onkê w zadumie
ws³uchiwa³ siê w
wypowiadane
przez Papie¿a s³owa, które p³ynê³y z
odbiornika radiowego. Zapytany o
swoje refleksje powiedzia³:
- Brak s³ów, to
wielka strata, strata dla ca³ego wiata. Nie bêdziemy mieli drugiego takiego, nigdy, to najwiêkszy Polak, w
ogóle cz³owiek, który kiedykolwiek

¿y³ na ziemi i ¿yæ bêdzie. - mówi³ ³ami¹cym siê g³osem mieszkaniec
Drawska Pom.

Henryk Olkiewicz z Torunia
Wielka strata, to bardzo przykre.
Jestemy tu na delegacji z Torunia,
z dala od domu, a chcia³oby siê byæ
dzisiaj z najbli¿szymi, ¿eby razem
¿egnaæ tak wielkiego cz³owieka.

Rodzina Kaczmarków.
W³anie wracamy z kocio³a, bardzo wielka strata. Wczoraj do póna
ogl¹da³am relacje w telewizji i ca³¹ noc p³aka³am. To bardzo przykre.

Rodzina na niedzielnym spacerze na pytanie, jak ¿egnaj¹ Papie¿a, powiedzia³a: - Wielka rozpacz, przez dwie noce do póna siê modlilimy, bylimy
w kociele na mszy odprawianej w intencji Ojca wiêtego. Bardzo, bardzo to
prze¿ylimy. Trzeba ¿yæ dalej.

Zapytani
trzej
m³odzi ludzie o refleksje zwi¹zane z odejciem Ojca wiêtego,
powiedzieli: Smutno,
przede wszystkim
smutek. To wydarzenie, które trudno dzi
komentowaæ.

tygodnik ³obeski 5.04.2005 r.
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nDo wynajêcia mieszkanie 2 pokoje + kuchnia. Tel. 0607 442 135.
nSprzedam mieszkanie 2 pokojowe, wysoki standard wykoñczenia.
Cena 52 tys. z³. Wêgorzyno, tel. 501
657 800.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³asnociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku, 1 piêtro w centrum
£obza. Cena do uzgodnienia. Tel.
3975294.
nSprzedam mieszkanie o powierzchni 75mkw. na osiedlu Hanki Sawickiej, I piêtro. Cena do
uzgodnienia, tel.3973628 po 15.
nSprzedam kawalerkê 2 piêtro w
centrum £obza 31 mkw. tel.
608374962.
nSprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

nSprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 3 pokoje 57 mkw., IV piêtro, generalny remont, okna PCV,
glazura, terakota, armatura nowa,
suchy tynk, kuchnia z antresol¹.
Tel. 0506 941 188, 0502 600 124.
nSprzedam mieszkanie 61 mkw. w
bloku 2 piêto, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka i WC osobno, mieszkanie
z balkonem i gara¿em. Tel (094)
3670148.

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.

nRolety zewnêtrzne alu., ceny producenta, monta¿. Rolety tkaninowe wszystkie typy. Tel 604 560 745.
nUs³ugowy zak³ad Zduñski J.
Dremlug - Z³ocieniec. Piece, kuchnie, kominki i inne. Faktury VAT. Tel.
361 11 99, 0604 858 092.

n Wannê naro¿nikow¹ z akrylu
(lewa) w bardzo dobrym stanie
sprzedam, tel 39 74 947 - Wieczorem.
nSprzedam dzia³kê nad jeziorem
Womin w miejscowoci Cieszyno
£obeskie o pow 650mkw. tel.
3979682.

nKupiê stare meble, obrazy, ksi¹¿ki, porcelanê, tel. 0602 255 816,
509 318 870.

nKupiê dom lub segment bliniaka, tel. 501 131 628.

nWynajmê lub sprzedam halê 110
mkw. ul. Starogrodzka 39, trasa na
Szczecin, plac asfaltowy 456mkw.,
mo¿liwoæ adaptacji na biuro. Tel.
(094) 36 36032, 0505 096 165.

n Komputerowe
przepisywanie
prac magisterskich, dyplomowych.
Szybko i tanio! Tel. 0509 142 654
nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931

nSprzedam mieszkanie 52 mkw.,
budynek gosp., sad, ogród; 778
mkw. Cena 35 tys.
Tel. 0600 009 509.

nWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
nWszelkie prace remontowe, stolarskie, kafelkowanie, malowanie,hydraulika i inne wykonam solidnie i fachowo. Dzwoniæ wieczorem, tel.39 22 783

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

nWynajmê pomieszczenie warsztatowe na ka¿d¹ dzia³alnoæ.
Wszystkie media, zaplecze socjalno-biurowe. Plac 800m2. Kontakt:
Gryfice 384 24 33, 693 140 421.

SPORT
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Po¿egnalimy
Miko³aja Kondratowicza
(£OBEZ) Nasza lokalna spo³ecznoæ ponios³a wielk¹ stratê
po mierci znanego i cenionego ³obezianina. 28 marca
2005 roku zmar³ Miko³aj Kondratowicz (11.XI.1939 
28.III.2005).

15.VIII.1971 r.; reprezentacja pi³karska £obza przed pierwszym meczem w Hasen (by³a NRD). Od lewej stoj¹: Andrzej
Belina, Stanis³aw Freidenberg, Roman Cybulski, Roman
Sarnowski, Andrzej S³aby, Bogdan Zdanowicz. Ni¿ej od
lewej: Jan Mess, Zdzis³aw Bogdanowicz, Miko³aj Kondratowicz, Tadeusz Sikora, Jerzy Wo³osz.
Od ponad 60 lat mieszka³ w £obzie. W roku 1946, w ramach szczêliwej migracji z dalekiej Syberii, wraz z
matka Hann¹ i rodzeñstwem zamieszkuje w naszym miasteczku nad
Reg¹. Tu spêdza swoje dzieciñstwo,
m³odoæ i doros³e ¿ycie.
Miki, Kolka  tak wspó³mieszkañcy dobrotliwie nazywali Miko³aja Kondratowicza. Mia³ w sobie gor¹ce serce do dzia³alnoci spo³ecznej, serce i rêce pomocne innym,
serce i czas dla tworzenia naszej
ma³ej ³obeskiej Ojczyzny.
W £obzie ukoñczy³ szko³ê i zdoby³ zawód tokarza. Przez 35 lat pracowa³ na tokarni w zak³adzie
ZREMB. W ostatnim okresie pe³ni³
funkcjê konserwatora stadionu
miejskiego.
Jego ¿yciow¹ pasj¹ sta³a siê praca na rzecz rozwoju kultury fizycznej
i sportu. Ju¿ w 1957 roku dost¹pi³
zaszczytu reprezentowania LZS £obez w wycigu kolarskim G³osu
Szczeciñskiego. Przez nastêpne
lata by³ czynnym zawodnikiem dru¿yn pi³karskich na starym boisku.
Gra³ w miejscowych klubach:
Spójnia, Sparta, LZS. Od roku
1963 zwi¹za³ siê z MLKS wiatowid i przez ca³e 40-lecie istnienia
klubu by³ kolejno bramkarzem
pierwszej dru¿yny seniorów, potem
szkoleniowcem i wychowawc¹ ca³ego pokolenia trampkarzy i juniorów, a tak¿e oddanym dzia³aczem

sportowym. Miko³aj Kondratowicz
posiada³ kartê zg³oszenia do wiatowida opatrzon¹ numerem 1 (z
dnia 17.IV.1963 r.).
Wraz z pocz¹tkuj¹cym narybkiem ³obeskich pi³karzy wyje¿d¿a³ na
liczne obozy sportowe, m.in. do
Wa³cza, Zieleñca, Zdzieszowic.
Kolka by³ uwielbiany przez m³odych sportowców. Potrafi³ wiele
ich nauczyæ z futbolowego rzemios³a. Ale przede wszystkim by³
szczerym doradc¹ i wychowawc¹
kszta³tuj¹cym prawid³ow¹ osobowoæ m³odzie¿y.
W ostatnim okresie swojego ¿ycia pomaga³ w szkoleniu amatorów
jazdy konnej w tutejszych orodkach jedzieckich. Nikt ze wspó³mieszkañców nie powiêci³ tyle czasu i energii w budowaniu kultury fizycznej i sportu, co Miki Kondratowicz. Za tê dzia³alnoæ zosta³ nagrodzony wielokrotnie odznaczeniami zrzeszeñ sportowych, a tak¿e
honorowym medalem Twórca ³obeskiej kultury fizycznej.
Msz¹ wiêt¹ w kaplicy cmentarnej po¿egnalimy cz³owieka wielkiego serca, oddanego spo³ecznika i
szanowanego mieszkañca £obza.
¯egnaj¹c Ciebie  Miki  sk³adamy obietnicê zachowania w pamiêci
Twoj¹ szlachetn¹ osobowoæ, dobroæ i wzorcow¹ twórczoæ spo³eczn¹ i sportow¹.
Koledzy z boiska.
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Vineta za silna!
Vineta Wolin - wiatowid £obez 4:2 (2:1)
wiatowid: Hnat, Obolewicz (72
Kazimierczak), Anulicz (65 Mosi¹dz), Urbañski, Brona, Jab³oñski,
Kulczyñski, Zych, Kacprzak (46
Sadowski), Jendrysiak (80 £ojek)
trener: Janusz Skrobiñski.
Bramki: Zych 38 i Jab³oñski 63.
¯ó³te kartki: Jab³oñski, Urbañski, Zych, Sadowski, Jendrysiak.
W drugim meczu rundy jesiennej
wiatowid wybra³ siê do Wolina,
aby tam zmierzyæ siê z zajmuj¹c¹
czwarte miejsce Vinet¹.
Wród pi³karzy przed meczem
panowa³ dobry nastrój, wszyscy
jednog³onie zapowiadali bataliê o
trzy punkty. Do spotkania ³obeski
zespó³ przyst¹pi³ w nieco os³abionym sk³adzie. W miejsce pauzuj¹cego za kartki Samala, na boisko wybieg³ Jendrysiak, natomiast miêdzy
s³upkami tym razem stan¹³ Hnat.
Zespó³ gospodarzy to dru¿yna z³o¿ona w g³ównej mierze z zawodników
szczeciñskich klubów, którzy za
wystêpy w woliñskim klubie otrzymuj¹ ca³kiem spore wynagrodzenia.
Ju¿ w pierwszej minucie Vineta
przeprowadza bardzo gron¹ akcjê
i przy odrobinie szczêcia, mog³o
siê to skoñczyæ zdobyciem bramki.
Jak to mówi¹ co siê odwlecze to
nie uciecze. Po dobrze przeprowadzonej kontrze, w 5 minucie napastnik Vinety nie daje Hnatowi
szans na obronê pi³ki i mamy 1:0.
Obie te akcje nie wró¿y³y najlepiej
dru¿ynie wiatowida. Zespó³ z
£obza potraktowa³ utratê bramki
jako sygna³ do ataku. W 9 minucie
Kazimierowicz podaje pi³kê do Jendrysiaka, który potê¿ny strza³ kieruje w stronê bramki. Niestety, pi³ka odbija siê od poprzeczki i Vineta
nadal mo¿e cieszyæ siê z prowadzenia. 26 minuta to kolejna dobra akcja wolinian. Pomocnik Vinety
wje¿d¿a z pi³k¹ w pole karne, mija
zwodem bramkarza i kieruje pi³kê
do pustej bramki. Mimo utraty drugiego gola wiatowid ca³y czas
myla³ o wywiezieniu z Wolina
choæby jednego punktu! W 38 minucie Kulczyñski z prawej strony
zagrywa do Zycha, który stoj¹c na
pi¹tym metrze technicznym strza³em zdobywa bramkê kontaktow¹!
Do przerwy obie dru¿yny mia³y
jeszcze szanse na zdobycie bramek, ale w tej czêci gry wynik nie
uleg³ zmianie.
Tu¿ po przerwie faulowany jest
Kulczyñski i Andrzej Jab³oñski ustawia pi³kê na dwudziestym metrze.
Wszyscy oczekuj¹ powtórki sprzed
tygodnia, kiedy to ten sam zawodnik
zdoby³ przepiêkn¹ bramkê ze sta³ego
fragmentu gry. Tym razem sztuka ta

nie powodzi siê i bramkarz pewnie
chwyta pi³kê w rêce. Gospodarzy w
tym meczu interesowa³a tylko i wy³¹cznie ca³a pula punktów, gdy¿
chc¹c myleæ o awansie, nie mog¹
pozwalaæ sobie na utratê punktów na
w³asnym terenie! I tak w 56 minucie,
w efekcie dok³adnej centry z rzutu
ro¿nego i precyzyjnego strza³u g³ow¹, Hnat po raz trzeci zmuszony jest
do wyci¹gniêcia pi³ki z siatki. Zespó³
Vinety nie poprzestaje na tym i od
razu rzuca siê do ataku, zmuszaj¹c
³obeskiego bramkarza do interwencji! W 63 minucie pada kolejna bramka kontaktowa! W zamieszaniu podbramkowym Jendrysiak dostrzega
dobrze ustawionego Jab³oñskiego,
który strza³em po ziemi przywraca
nadzieje na korzystny rezultat koñcowy. wiatowid niestety nie poszed³ za
ciosem i zespó³ z Wolina przej¹³ ca³kowit¹ kontrolê nad dalszym przebiegiem spotkania. 68 minuta to popis
indywidualnych umiejêtnoci pomocnika Vinety, który piêknym zwodem mija dwóch obroñców i wbiega
w pole karne. Tam dostrzega swojego
kolegê z dru¿yny, podaje mu i ten
ustala wynik spotkania na 4:2. W
koñcówce Vineta mog³a podwy¿szyæ
wynik, ale po rzucie wolnym ³adn¹
parad¹ popisuje siê Hnat.
Po w miarê dobrym meczu wiatowid schodzi z boiska pokonany.
Pi³karze Janusza Skrobiñskiego pokazali siê z dobrej strony i udowodnili, ¿e w tym sezonie nie s¹ skazani
na po¿arcie. Jeden punkt w dwóch
meczach to niezbyt dobra zaliczka,
ale pamiêtajmy, i¿ ten jeden punkt
jest wynikiem konfrontacji z dru¿ynami ze cis³ej czo³ówki, które takie
zespo³y jak nasz na ogó³ lej¹ bez
wiêkszych problemów.
Nastêpny mecz ju¿ w sobotê.
wiatowid podejmie u siebie ekipê
Korony Stuchowo. Miejmy nadziejê, ¿e po remisie i pora¿ce przyjdzie
pora na zwyciêstwo! R.O.

NIE PIJ
W POCI¥GU

(RUNOWO) W dniu 25.03.2005
roku w godz. 13.40-16.00 w poci¹gu
relacji Szczecin - Gdynia przed stacja
Runowo Pomorskie, nieznany
sprawca wykorzystuj¹c stan nietrzewoci oraz sen, z kieszeni
spodni dokona³ kradzie¿y telefonu
komórkowego Siemens C62 wartoci 380z³ oraz 5500 koron szwedzkich. £¹czna wartoæ strat wynosi
3000z³, na szkodê Marcina M. (zam.
B., gm. S³awno).

SPORT
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Juniorzy

SIATKÓWKA NA 102

Vineta Wolin - wiatowid £obez 2:1 (2:1)

wiatowid: Radek Koralewski,
Przemys³aw Surowiak, Andrzej Czubak, Rados³aw Sagan, Mariusz
Zych, Marek Rybczyñski, Kacper
Skrobiñski, Karol Koz³owski, Bartosz Tober, Artur Andrusieczko,
Sylwester Micha³owski, Kamil Rejmer, £ukasz Kogut, Marcin Grzywacz, Bartosz Szwaciñski, Kamil
Iwachniuk, Manuel Paczkowski.
Bramki: Sagan (z rzutu
ro¿nego).

Mecz pi³ki siatkowej w telewizji to jest co, ale obejrzeæ
mecz na ¿ywo w wydaniu zespo³ów I ligi z udzia³em
reprezentantów kadry narodowej to jest to!!!
Tak twierdz¹ Gimnazjalici z Dobrej którzy razem z dyrektorem gimnazjum K. Motyliñskim oraz nauczycielem wychowania fizycznego
A. Siwiñskim mogli obejrzeæ mecz na
¿ywo w hali sportowej w Olsztynie.
Graj¹ce zespo³y ( AZS Olsztyn
oraz AZS Politechnika Warszawa )
dali popis wspania³ych umiejêtno-

ci siatkarskich graj¹c 5 setów. Krótka rozmowa z trenerem AZS Olsztyn,
wspólne zdjêcie z zawodnikami i
wreszcie autograf Marcina Nowaka
mierz¹cego 2,15 m. to niezapomniane wra¿enia. Wszyscy wrócili z Olsztyna zmêczeni, ale umiechniêci i
zadowoleni.
WARTO BY£O!!!

Przerwane skoki
(£OBEZ) Maj¹ce odbywaæ siê w wiêtoborcu przez dwa
dni zawody regionalne w skokach przez przeszkody
zosta³y przerwane po wiadomoci o mierci papie¿a.

Konkursy w skokach odby³y siê
tylko w sobotê. Niedzieln¹ czêæ
zawodów odwo³ano po informacji
o mierci papie¿a. Zawody organizowane przez ³obeski klub jedziecki Hubal ci¹gnê³y do
wiêtoborca
kilkudziesiêciu
jedców z klubów z ca³ego województwa, a tak¿e Pi³y. Pojawi³y siê
konie m.in. ze Szczecina, Reptowa, Nowielic, Wytomyla, Bonina, Koszalina, Dêbna, ¯elichowa.
£obeskiego Hubala reprezentowali w konkursach Paulina Ol-

szewska, Maciej Gu¿kowski i Marek Ziomek. W konkursie klasy
L 5 miejsce zaj¹³ Maciej Gu¿kowski na koniu Orient; 16 miejsce zajê³a Paulina Olszewska na
koniu Ramir. Powtórnie skacz¹cy
Maciej Gu¿kowski, ale na koniu
Canaletto, zaj¹³ 24 miejsce, za
Marek Ziomek na koniu Lukretia
Borgia  29.
W konkursie klasy P Maciej
Gu¿kowski na koniu Faran by³ 9, za
Marek Ziomek na koniu Lukretia
Borgia  27.
KAR

£obescy juniorzy po zwyciêstwie z liderem w zesz³ym tygodniu

ostrzyli sobie apetyty na trzy punkty w konfrontacji z rówienikami z
Wolina. Boisko jednak zweryfikowa³o umiejêtnoci obu dru¿yn i to
gospodarze byli stron¹ dominuj¹c¹,
szybko uzyskuj¹c prowadzenie 2:0.
Bramkê kontaktow¹ tu¿ przed
przerw¹, wkrêcaj¹c pi³kê bezporednio z rzutu ro¿nego strzeli³ Radek Sagan. Druga po³owa to w dalszym ci¹gu optyczna przewaga zespo³u Vinety, i nieudane próby zmiany wyniku z obu stron. Tak wiêc i
juniorzy nie zdo³ali zdobyæ ziemi
woliñskiej.

Mewa Resko - Piast Chociwel 2:2 (1:1)
Mewa: Tichanów (Kulczewski) 
Zgnilec, Ziemski Piotr, Brodowski
(Lalik), Ziemski Przemek (Jaworski),
Mañka, Kopka, Paprocki (Konczewski Kuba), Harasiemowicz, ¯urawik,
Konczewski Hubert (Wojnarowicz).
Trener Dariusz Kêsy.
Bramki: Kopka 20 i Harasiemowicz 60.

Ch³opaki z Reska nie dali siê
juniorom lidera, a nawet byli
lepsi, prowadz¹c 2:1. To ch³opaki z Chociwla musieli ich doganiaæ i uda³o siê to im dopiero
po b³êdzie naszego bramkarza. 
Ten remis jest sprawiedliwy. 
oceni³ po meczu trener Dariusz
Kêsy.
KAR

Lider pop³yn¹³
Mewa Resko - Piast Chociwel 1:0 (0:0)
Mewa: Waszyñski, Kusiewicz,
Jówiak, Paw³owski M., Paw³owski
A. , Pietrowski, Gabry (£abas),
Wasiak, Mielczarek (Waldon), Solowski, B³aszczyk (Grygiel) Trener:
Dariusz Kêsy.
Bramki: £ukasz Gabry 60 min.
W sobotê na boisku w Resku
miejscowa Mewa podejmowa³a lidera okrêgówki, dru¿ynê Piasta Chociwel. Obie dru¿yny podesz³y do tego
meczu maksymalnie skoncentrowane, z myl¹ o pokonaniu rywala.
Mewa dodatkowo zmotywowana
kontrowersyjnym walkowerem z
Golczewa, chcia³a zrekompensowaæ
tamto zajcie kibicom, którzy na
marne wybrali siê wtedy na mecz.
Spotkanie odbywa³o siê w atmosferze walki na ka¿dym centymetrze
boiska. Dru¿yna Mewy posiada³a

lekk¹ przewag¹ przez ca³y mecz
stwarzaj¹c sobie wiele sytuacji
strzeleckich, a wykorzystuj¹c tylko
jedn¹, kiedy to w 60 minucie sposób
na bramkarza Piasta znajduje Gabry, strzelaj¹c gola z 18 metrów.
Zespó³ z Chociwla po utracie bramki
musia³ ods³oniæ siê, co dodatkowo
zwiêkszy³o przewagê gospodarzy.
Rezultat ten utrzyma³ siê jednak do
90 minuty i reszczanie mogli cieszyæ
siê z trzech punktów.
To bardzo wa¿ne punkty, gdy¿
zdobyte przeciwko liderowi! Szwankuje jeszcze trochê skutecznoæ, ale
reszta wygl¹da jak nale¿y- powiedzia³ trener zespo³u Dariusz Kêsy.
Nastêpny mecz Mewa rozegra w
najbli¿szy weekend w Szczecinie z
tamtejszym witem! Miejmy nadziejê, ¿e uda siê powtórzyæ korzystny
rezultat.
R.O

997 POLICJA

ZNISZCZY£ SZYBÊ

JECHA£ NA
DWÓCH GAZACH

(PRUSINOWO)W dniu 03. 04.
2005 r. oko³o godz. 17. 40 na skrzy¿owaniu dróg w Prusinowie gm.
£obez spod kó³ ci¹gnika rolniczego
New Holand kierowanym przez Sylwestra G. zam. £êgi wylecia³ kamieñ,
który uderzy³ w przedni¹ szybê
przeje¿d¿aj¹cego samochodu Opel
Vectra kierowanego przez W³odzimierza M. zam. £., pow. ³obeski,
powoduj¹c jej pêkniêcie.

(£OB¯ANY  £OBEZ) W dniu
01.04.2005 roku o godz. 21.30 na drodze £ob¿any - £obez, Arkadiusz O.
lat 18 (zam. £., gm. £obez) kierowa³
sam. osob. marki Mitsubishi Colt
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(1,22 promila).
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Niech ka¿da
matka i dziecko bêd¹
najwa¿niejsze
Co roku 7 kwietnia obchodzony
jest wiatowy Dzieñ Zdrowia. Motywem przewodnim wiatowego
Dnia Zdrowia w 2005 roku jest zdrowie matki i dziecka. wiatowa Organizacja Zdrowia poda³a na rok 2005
has³o roku: Niech ka¿da matka i
dziecko bêd¹ najwa¿niejsze.
Og³oszony bêdzie równie¿ wiatowy raport o stanie zdrowia, którego
tematem przewodnim jest stan zdrowia matki i dziecka. W ramach obchodów wiatowego Dnia Zdrowia, które bêdzie mia³o miejsce w
New Delhi w Indiach, przede
wszystkim podnoszone bêd¹ kwestie zwi¹zane ze stanem zdrowia
matek, noworodków i dzieci. Celem
tej sesji bêdzie spotêgowanie rozg³osu oraz uzyskanie politycznych
zobowi¹zañ odnosz¹cych siê do
stanu zdrowia matek, noworodków
i dzieci. Jednym z g³ównych celów
sesji jest nag³onienie problemu
oraz dotarcie z nim do decydentów
na wysokim szczeblu. Ogólnym
przes³aniem wiatowego Dnia
Zdrowia jest przes³anie nadziei
skierowanej do wszystkich matek i

dzieci. Miliony matek i dzieci umieraj¹ co roku w czasie ci¹¿y, porodu
i okresie wczesnego dzieciñstwa.
Jeszcze wiêcej cierpi z powodu niedo¿ywienia. Najwiêksze ryzyko
mierci odnosi siê do noworodków
(0-28 dni). Co minutê, z powodu
komplikacji podczas ci¹¿y i porodu
umiera matka. To oznacza, ¿e ka¿dego dnia umiera 1400 matek, co roku
umiera ponad pó³ miliona, a wiele
milionów wiêcej cierpi z powodu
niepe³nosprawnoci (WHO 
2004a). By zmieniæ ten stan rzeczy
nale¿y podj¹æ dzia³ania: wykwalifikowana opieka w czasie ci¹¿y i porodu, odpowiednie ¿ywienie matek
oraz dzieci chorych i zdrowych, zapobieganie chorobom (szczepienia ochronne, profilaktyka prozdrowotna, ochrona rodowiska
itp.), zapobieganie zara¿aniu dzieci wirusem HIV przez matkê, leczenie chorób oraz kszta³cenie dziewcz¹t i likwidacja analfabetyzmu. Te
zadania propaguje WHO przez ca³y
rok, a szczególnie poprzez has³o
roku w wiatowy Dzieñ Zdrowia 7
kwietnia.
S. Podyma
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Dbajmy o wygl¹d
W tym odcinku cyklu pielêgnacji d³oni chcia³abym
omówiæ inny rodzaj manicure a mianowicie manicure biologiczny. Jest to zabieg pielêgnacyjny polegaj¹cy na opracowaniu paznokcia i usuniêciu skórek okalaj¹cych paznokcie. Mimo niewielkich ró¿nic, ka¿de manicure jest
zabiegiem pielêgnacyjnym.
Wszystkie zabiegi wykonywane przy pielêgnacji d³oni
cechuje przyjemnoæ i relaksacja.
Rozró¿niamy rodzaje manicure:  manicure biologiczny
lub tradycyjny
- manicure french (dwukolorowy)
- manicure ze zdobieniem
- manicure ozdobny, lubny, okolicznociowy
- manicure + utwardzanie p³ytki + malowanie
MANICURE BIOLOGICZNY
Podstawowa ró¿nica miêdzy manicurem tradycyjnym a manicure biologicznym
polega na zast¹pieniu wycinania skórek c¹¿kami, z u¿yciem specjalnego p³ynu
zmiêkczaj¹cego skórki. Zamiast p³ynu mo¿na zastosowaæ tabletki do zmiêkczania
skórek. Produkt w formie tabletek musuj¹cych zawiera aktywne sk³adniki zmiêkczaj¹ce,
które stymuluj¹ wzrost paznokci dziêki witaminie B i aminokwasom.
Dodatkowym atutem manicure biologicznego jest stosowanie bezporednio na skórki
preparatu zmiêkczaj¹cego, przyspieszaj¹cego dzia³anie tabletek. Na koniec zabiegu
stosuje siê olejki nawil¿aj¹ce na bazie cytryny lub pomarañczy.
Dla wszystkich, którzy chc¹ mieæ piêkne, wypielêgnowane d³onie podajê zalecenia
dotycz¹ce regularnej pielêgnacji.
SOS... DLA D£ONI
Przedwi¹teczne porz¹dki nie s³u¿¹ skórze d³oni.
Musimy j¹ nale¿ycie broniæ przed szkodliwym dzia³aniem detergentów by nie
sta³a siê szorstka i zaczerwieniona.
- po ka¿dym myciu powinnymy dok³adnie osuszyæ d³onie rêcznikiem a nastêpnie
wetrzeæ krem zawieraj¹cy witaminy, rumianek, glicerynê.

raz w tygodniu wykonujemy peeling d³oni i specjaln¹ maseczkê.
Gdy skóra d³oni jest bardzo zniszczona , wysuszona , szorstka stosujemy
bardziej intensywn¹ kuracjê.
Maseczka I. D³onie moczymy 10-15 minut w ciep³ej oliwie, osuszamy nak³adamy
bawe³niane rêkawiczki i k³adziemy siê spaæ. Rano zmywamy oliwê i wklepujemy
krem.
Maseczka II. Ugotowane ziemniaki mieszamy z mlekiem, papk¹ ok³adamy d³onie,
owijamy foli¹ i ciep³ym rêcznikiem na 20 minut; po zdjêciu ok³adu wklepujemy krem.
Plamy i przebarwienia. Do garnuszka wk³adamy skórki z ogórka, gotujemy na ma³ym
ogniu, przecedzamy. Gdy p³yn przestygnie moczymy w nim d³onie 15 minut, op³ukujemy
d³onie i wklepujemy krem.
Dyplomowana manikiurzystka Kamila Urbañska
Salon Fryzjerski WIESIA £obez; cdn.
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MATERIA£Y
BUDOWLANE
Ul. Toruñska

78-500 Drawsko Pom.

UTYLIZACJA
AZBESTU
Blachodachówka

od 23,98 z³ / m kw. brutto

Dachówka cementowa
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

ROZMAITOCI
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KRZY¯ÓWKA NR 14
Nauka o organizmach ¿ywych

Mur

Pacjent

11

Imienniczka
Krêglickiej

Wêgierskie
morze
Instrument dêty
drewniany

Biuro
rejenta

Dietetyczna
potrawa

Znak
dodawania

15

Gruby,
pleciony
1 sznur

23

Stolica
Hawajów
Zas³ona
okienna

Zagrywka siatkarza

7

Gatunek
herbaty

6

Obracaj¹ce siê
cia³o

12
Cwa³ konia

2

21

Kwinta
Ksiêga
liturgiczna

16

Produkt
z huty

cierany
z mebli

9

Smocza
pod
Wawelem

Imituje
skórê

20

Bóg z
³ukiem
w rêku

¯ó³ty
piewak
w klatce

5

Gruby
papier
Spiekota

24

22

lepy
impuls
Kolega
Portosa

Skala
barw
Ryba
denna

Kuzynka
kuny
Naczynie
na zupê

14

Mityczny
syn
Agamemnona

8

Najlepsze
kubañskie

Wêglowy
proszek

18

19
Pustelnia

10

wiatowe Dni M³odzie¿y, Millenium A.D. 2000.
Spotkanie m³odych z Ojcem wiêtym. Poni¿ej
Mateusz Tymoszczuk i £ukasz £owkiet z £obza

3

17

Niejedna na
13 sonie

4

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworz¹ rozwi¹zanie - myl nieuczesan¹
Stanis³awa Jerzego Leca.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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19

20
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NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 15 kwietnia
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne has³o krzy¿ówki nr 12 brzmia³o:
Niedziela Palmowa.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Magdalena Bednarz (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Janina Ilgiewicz (£obez),
Antonina Kaczmarek (Dobra), Cecylia Dzwonnik (£obez), Zofia Klimek (£obez), Jerzy
Wilcarski (Radowo Ma³e), Telesfor Waliszewski (Radowo Ma³e), Jan Muszyñski (Resko),
Mariusz Krzykalak (Przytoñ).
Nagrodê wylosowa³a pani Magdalena Bednarz z £obza.
CMYK

