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(£OBEZ) W miniony pi¹tek uczniowie klas trzecich
³obeskiego Zespo³u Szkó³
im. Tadeusza Kociuszki zakoñczyli uroczycie rok
szkolny i otrzymali wiadectwa. Kilku z nich otrzyma³o
nagrody za bardzo dobre
wyniki w nauce oraz inne
osi¹gniêcia. Wczoraj przyst¹pili do zdawania egzaminu
maturalnego. Odwrotnie ni¿
dotychczas, by³ to egzamin
ustny z jêzyków.

(RESKO) Tak¿e w pi¹tek wiadectwa ukoñczenia
liceum odebrali uczniowie
trzech klas trzecich w Resku. By³ po¿egnalny program artystyczny, kwiaty i
maturalne maskotki. Tutaj
egzamin maturalny rozpocznie siê dopiero w czwartek.

CMYK

mieci drogie
wiêc do lasu

Zak³ad
Karny
bêdzie
jeli siê wszyscy
postaramy - mówi
Sylwia Maczan

Tn¹ jak leci,
bior¹ jak
padnie
(£OBEZ) Od jakiego czasu
wycinka drzew w miecie
i gminie przeradza siê
w prawdziw¹ wojnê
ekologiczn¹. Z jednej strony
organizuje siê spo³eczne
nasadzenia, z drugiej tnie siê
na zasadach urzêdniczej
dowolnoci.

LISTY - POLEMIKI - OPINIE
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Pani Halina Szymañska
Przewodnicz¹ca Zarz¹du
Powiatu w £obzie
Odpowiadaj¹c na pismo Pani
Przewodnicz¹cej skierowane do
Ministra Sprawiedliwoci, a przekazane mi do za³atwienia zgodnie z
w³aciwoci¹, dotycz¹ce utworzenia na terenie powiatu £obez jednostki penitencjarnej uprzejmie
przedstawiam stanowisko w tej
sprawie.
Na wstêpie pragnê zaznaczyæ,
¿e doskonale rozumiem i znam problemy z jakimi borykaj¹ siê w³adze
samorz¹dowe, na których terenie
wystêpuje du¿e bezrobocie. Szanujê inicjatywy jakie podejmuj¹, aby je
zwalczaæ i minimalizowaæ jego
skutki spo³eczne.
Obecnie jednym z podstawowych problemów wiêziennictwa
jest przeludnienie w zak³adach karnych i aresztach ledczych. S³u¿ba
Wiêzienna podejmuje szereg dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie

tego przeludnienia. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi adaptacje budynków po
by³ych przedsiêbiorstwach i gospodarstwach przywiêziennych na budynki
zakwaterowania osadzonych, adaptacje obiektów wojskowych na zak³ady
karne, budowa na terenie istniej¹cych
jednostek dodatkowych pawilonów
penitencjarnych oraz budowa nowych
jednostek penitencjarnych.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, na
terenie województwa zachodniopomorskiego podjêto szereg dzia³añ inwestycyjnych zmierzaj¹cych do pozyskania nowych miejsc zakwaterowania
dla osadzonych. Nale¿¹ do nich miêdzy
innymi remonty pawilonów mieszkalnych z ca³¹ infrastruktur¹ (spalone w
czasie buntu skazanych) w Zak³adzie
Karnym w Goleniowie i Nowogardzie,
odtworzenie pawilonu mieszkalnego w
Zak³adzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim oraz zaadaptowanie w Oddziale Zewnêtrznym w S³oñsku budynku
produkcyjnego na pawilon mieszkalny.
Skromne rodki finansowe wiêziennictwa przeznaczone na inwestycje zosta-

³y ju¿ rozdysponowane, ich szczup³oæ nie pozwala obecnie na rozpoczêcie innych prac na tym terenie.
Ponadto, w dyspozycji wiêziennictwa, praktycznie w ka¿dej jednostce penitencjarnej po³o¿onej w województwie zachodniopomorskim,
znajduje siê odpowiedni teren umo¿liwiaj¹cy rozbudowê tych jednostek i
pozyskanie przez to nowych miejsc
zakwaterowania. Zaawansowane s¹
te¿ rozmowy na temat mo¿liwoci
przejêcia przez wiêziennictwo obiektów wojskowych w miejscowociach
Tychowo i Zegrze.
Powy¿sze przedsiêwziêcia, w
najbli¿szej perspektywie, w pe³ni zaspokajaj¹ potrzeby dotycz¹ce miejsc
zakwaterowania dla osadzonych na
terenie województwa zachodniopomorskiego.
Reasumuj¹c, z przykroci¹ muszê poinformowaæ, ¿e w chwili obecnej S³u¿ba Wiêzienna nie ma mo¿liwoci i nie planuje budowy na terenie
powiatu £obez nowej jednostki penitencjarnej. Gen. Jan Pyrcak

Zak³ad Karny bêdzie
jeli siê wszyscy postaramy
- mówi Sylwia Maczan
Red. - Do Zarz¹du Powiatu w
£obzie wp³ynê³o pismo od dyrektora generalnego S³u¿by Wiêziennej
gen. Jana Pyrcaka, który informuje w
nim, ¿e  cytujê: w chwili obecnej
S³u¿ba Wiêzienna nie ma mo¿liwoci
i nie planuje budowy na terenie powiatu £obez nowej jednostki penitencjarnej. Czy to koniec planów o
powstaniu tego zak³adu na naszym
terenie i zwi¹zanego z nimi utworzenia trwa³ych miejsc pracy w powiecie?
Sylwia Maczan  Z wielk¹ uwag¹
przeczyta³am odpowied gen. Pyrcaka. Odpowied ta wcale mnie nie
zaskoczy³a. Nie spodziewalimy siê
bowiem, ¿e po zg³oszeniu takiej propozycji us³yszymy, ¿e taki zak³ad
powstanie w £obzie natychmiast.
Mamy wiadomoæ, ¿e inwestycje
takie planuje siê z kilkuletnim wyprzedzeniem. Trudno sobie wyobraziæ, by wstrzymano budowy lub adaptacje wiêzieñ prowadzone obecnie
i rozpoczêto budowê zak³adu w £obzie. Ale cieszymy siê z tego, ¿e nasza
inicjatywa zosta³a dostrze¿ona i w
oczach genera³a znalaz³a zrozumienie. Genera³ wyranie podkrela, ¿e
inwestycja ta nie mo¿e byæ zrealizowana w chwili obecnej. Nie wyklucza to jednak wprowadzenia jej do
planów w przysz³oci.
Red.  To dla mnie oczywiste.
Czy nie uwa¿asz, ¿e w tej sprawie nast¹pi³ falstart? Konkurencyjna gazeta dosta³a pismo gen. Pyrcaka ze

starostwa, zanim ty zd¹¿y³a siê z
nim zapoznaæ. Czy nie uwa¿asz, ¿e
kto chce pogrzebaæ ten temat ju¿ na
pocz¹tku?
SM  Rzeczywicie, z przykroci¹ muszê stwierdziæ, ¿e pewne
dzia³ania starostwa s¹ dla mnie niezrozumia³e. Na pocz¹tku, z ich strony otrzymalimy spore poparcie.
Póniej jednak zaczê³y siê pewne
problemy. Na spotkaniu organizacyjnym, jakie odby³o siê w urzêdzie
miejskim w £obzie, pani starosta na
cz³onka sekretariatu maj¹cego zajmowaæ siê koordynowaniem dzia³añ
zg³osi³a pracownika starostwa pana
Wies³awa Ma³ego. Okaza³o siê, ¿e
przez ponad miesi¹c by³ on wy³¹czony z jakichkolwiek prac, gdy¿ zajmowa³ siê organizacj¹ poboru do wojska. Dziwi mnie tak¿e to, ¿e z pismem
pana genera³a jako pierwszy mia³
okazjê zapoznaæ siê pan Ma³yszek ze
spraw¹ nie zwi¹zany, a nie my, cz³onkowie stowarzyszenia. Przekazano
mu to pismo bez jakiegokolwiek komentarza. Odebralimy to tak, jakby
kto czerpa³ ogromn¹ satysfakcjê z
tego, ¿e byæ mo¿e co siê nie uda.
Red.  A uda siê?
SM  Jest du¿e poparcie spo³eczne dla tego pomys³u, a to du¿y potencja³. Jest tak¿e wsparcie ze strony gmin i wielu instytucji. Praktycznie wszystkich. Przypomnê, ¿e tak¿e
ministra sprawiedliwoci, komendanta wojewódzkiego policji, woje-

wody i marsza³ka. Tym, którzy w¹tpi¹ w utworzenie tutaj zak³adu
chcia³abym przypomnieæ, jak powsta³ powiat ³obeski. Na pocz¹tku
nie by³o go na mapie. Dopiero kiedy
ludzie wyszli na tory i zamanifestowali swoj¹ wolê, zauwa¿ono nas,
jako spo³ecznoæ lokaln¹, domagaj¹c¹ siê nale¿nych praw. Za tym posz³y ró¿nego rodzaju dzia³ania oficjalne i nieoficjalne na ró¿nych szczeblach. Okaza³o siê, ¿e te wszystkie
dzia³ania odnios³y skutek. Podobn¹
pracê trzeba wykonaæ w tym temacie.
Mamy wiêc wiadomoæ, ¿e czeka
nas bardzo du¿o pracy.
Red.  W takim razie co w najbli¿szej przysz³oci?
SM  Przez ca³y czas cz³onkowie
stowarzyszenia zbieraj¹ podpisy
pod listami poparcia. Pomaga nam w
tym Powiatowy Urz¹d Pracy. Zwrócimy siê do rad pozosta³ych trzech
gmin z prob¹ o wyra¿enie poparcia
na pimie. Takie poparcia mamy ju¿
od gminy £obez i Wêgorzyno. W
tych gminach radni przyjêli te
uchwa³y jednog³onie. Przygotowujemy siê do wyjazdu do Warszawy, by tam zapoznaæ decydentów z
naszymi planami i przedstawiæ im
argumenty. Najpierw trzeba zebraæ i
opracowaæ argumenty, póniej rozpocz¹æ lobbing i musi on byæ d³ugotrwa³y. Nawet gdyby cel mia³ byæ
osi¹gniêty za kilka lat, to warto tê
pracê wykonaæ.
Rozmawia³ K. Rynkiewicz
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Listy do
redakcji
Po parkingu w centrum,
czas na parking ko³o
urzêdu
Przeczyta³em w najnowszym
numerze T£ o akcji wyprowadzania samochodów z centrum miasta. Bardzo przekonuj¹cy argument szefa stra¿y miejskiej o tym,
¿e parkingi powinny s³u¿yæ klientom, a nie w³acicielom sklepów,
których samochody blokuj¹ dostêp do ich w³asnych placówek.
Dobrze, ¿e szef stra¿y martwi siê
o interes handlowców, wszak z
ich podatków jest utrzymywany.
Je¿eli ju¿ wyeksmitowa³ auta
wystawki z centrum, to powinien wzi¹æ siê teraz za auta urzêdników na parkingu przy Urzêdzie
Miasta. Czêsto za³atwiam sprawy w urzêdzie i gdy przyje¿d¿am,
nie mam gdzie zaparkowaæ, bo od
samego rana ca³y parking jest zastawiony. Urzêdnicy mog¹ zaparkowaæ w innym miejscu i podejæ kilka kroków do pracy, a
parking zostawiæ dla mieszkañców, którzy za³atwiaj¹ w urzêdzie
sprawy. Czasami spiesz¹ siê, by
co za³atwiæ, a obje¿d¿aj¹ kilka
razy urz¹d wko³o, by znaleæ miejsce. Szefie  liczymy na Pana
pomoc.
(Nazwisko do wiadomoci
redakcji)
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WYDARZENIA

tygodnik ³obeski 19.04.2005 r.

mieræ czeka³a na zakrêcie
(WÊGORZYNO
WIEWIECKO) W dniu 11.04.2005r.
oko³o godz. 17.55. na drodze K20, na odcinku Wêgorzyno - Wiewiecko, Miros³aw C. lat 40 (zam.
W., gm. Wêgorzyno), kieruj¹c
samochodem marki VW Vento, na
³uku drogi straci³ panowanie nad
samochodem i uderzy³ w jad¹cy z
przeciwka samochód ciê¿arowy
Volvo, w wyniku czego poniós³
mieræ na miejscu.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹
wypadku by³a nadmierna prêdkoæ.
Volkswagen Vento uderzy³ w
Volvo z tak¹ si³¹, ¿e rozpad³ siê na
kilka czêci.
Kierowca nie mia³ szans na
prze¿ycie.
(r)

Zapraszamy na rower

Posadzili

(POWIAT) Kilka lat temu lenik pan Ryszard Sola
propagowa³ akcjê sadzenia drzew wci¹gaj¹c w ni¹ innych
mi³oników przyrody. W tym roku powróci³ do niej
namawiaj¹c do sadzenia drzew spore grono osób. Tym
sposobem w powiecie jest o 367 drzew wiêcej.
Akcja nasadzeñ odby³a siê w miniony pi¹tek. Radny Ryszard Sola
zaprosi³ do niej sporo osób i instytucji. Pozyska³ pieni¹dze ze starostwa
i urzêdu miejskiego w £obzie. Drzewa po du¿ej zni¿ce zakupi³ w szkó³ce
pana £ukasza Sendeckiego. Namówi³ ludzi i rozdysponowa³ drzewka w
rêce osób, które podjê³y siê je wsadziæ w ró¿nych miejscach w £obzie,
gminie i powiecie. Tym sposobem
367 drzew posadzono w
jedenastu miejscach powiatu ³obeskiego.
W £obzie nasadzono je
przy szko³ach podstawowych nr 1 i 2, przy przedszkolu (pomaga³y dzieci)
oraz w okolicach stra¿y po¿arnej (tu pomagali stra¿acy). Do akcji w³¹czy³y siê
panie z Klubu Ekologicznego przy Klubie Nauczyciela. W Be³cznej posadzono
drzewka przy szkole, za kil-

ku mieszkañców pomog³o obsadziæ
teren boiska i cmentarza. Obsadzono
równie¿ boisko w Dalnie, Dom Dziecka w Zajezierzu oraz DPS i przedszkole w Resku. £¹cznie posadzono 157
drzew liciastych i 210 iglastych. Za
naszym porednictwem pan Ryszard
Sola dziêkuje wszystkim, którzy
w³¹czyli siê w tê akcjê i przyczynili
siê do poprawy stanu przyrodniczego tych miejsc.
KAR

Pani Irenie Wo³osz
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu

mierci matki
sk³adaj¹
Burmistrz oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie.

TKKF B³yskawica £obez zaprasza na Rajd Rowerowy 24.04.br.; start
godz. 8.30, Pl. Spó³dzielców (przed restauracj¹), informacje: pani E.Winiewska  tel. 397 31 48 po godz. 19.00. TRADYCJA

B³yskawiczna akcja Policji

Domniemani sprawcy usi³owania
zabójstwa zatrzymani pod £obzem
Komenda Powiatowa Policji
w £obzie otrzyma³a informacjê
od KPP w Jarocinie, ¿e na tamtejszym terenie 15.04.2005 dosz³o do usi³owania zabójstwa
19-letniej Sandry S. Z informacji
jakie uda³o siê zebraæ policjantom sprawc¹ tego czynu móg³
byæ jej by³y ch³opak Mariusz .
a pomagaæ w tym czynie mia³

Remigusz P.  16-latek. Wed³ug
informacji przekazanych przez
jarociñskich policjantów, mieli
siê oni ukrywaæ u rodziny w jednej z pod³obeskich wsi. Po dokonaniu rozpoznania funkcjonariusze z £obza dokonali zatrzymania obu podejrzanych.
Wkrótce zostan¹ oni przekazani
do KPP w Jarocinie.
(red)
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OFERTY
PRACY PUP
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
Speed 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. C+E. Tel. 605-545-162
Firma Lama w Resku zatrudni:
Lakiernik samochodowy, blacharz
Tel. 602-239-289
Restauracja Dylemat w £obzie
zatrudni: kucharza. Tel. 3976-887
Firma Cyfra + zatrudni: pracowników do sprzeda¿y produktu cyfry + z terenu £obza i okolic. Tel.
(094)3477712 List motywacyjny oraz
CV proszê wysy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres wszefler@pulsar.gda.pl
Foto  Video Krzy w £obzie zatrudni: sprzedawcê  fotografa
Tel. 604-12-15-69
Firma Wawa  Bud 2 z Ko³baczowa zatrudni: montera sieci telekomunikacyjnych. Praca w delegacji
na terenie woj. Krakowskiego i Kieleckiego, zakwaterowanie zapewnione. Tel. 509-970-352
Firma Konsalnet Inowopol zatrudni na terenie gm. Dobra pracowników
ochrony fizycznej. Wymagania: orzeczenie o niepe³nosprawnoci Tel.
(077)454-34-60 lub 695-335-052.
Us³ugi Ogólnobudowlane w £obzie
zatrudni¹: murarza, dekarza
Tel. 3975-166 lub 691-614-980
Firma Utech w £obzie zatrudni w
ramach przygotowania zawodowego: mechanika samochodowego
Tel. 397-49-66
Firma PREEM S.C. w £obzie zatrudni sztaplarz - magazynier
Tel. 3974075.

CYGANKI
KRADN¥

(£OBEZ) W dniu 14.04.2005 roku
ok. godz. 10.50 w £obzie przy ul. Budowlanej, nieustalone trzy kobiety
narodowoci romskiej wykorzystuj¹c chwil¹ nieuwagê dokona³y kradzie¿y dwóch ksi¹¿eczek oszczêdnociowych Banku PKO BP z wk³adem
20 tysiêcy z³otych na szkodê Ireny M.
(zam. £., pow. ³obeski).

Z ¯YCIA POWIATU
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Oszukiwa³y  odpracowa³y
(£OBEZ) Sprawa oskar¿enia o wy³udzenie przez cztery
pracownice SM Jutrzenka kwoty ponad 150 tys. z³
bêdzie mia³a swój s¹dowy fina³ na prze³omie maja i
czerwca br. Jednak nie by³a to jedyna dzia³alnoæ
niezgodna z prawem, jaka mia³a miejsce w tej spó³dzielni.
Sprawê wy³udzeñ wyprzedzi³a w czasie sprawa oszustw,
jakich dopuci³y siê dwie ksiêgowe, fa³szuj¹c wnioski
o przyznanie dodatków mieszkaniowych, na podstawie
których dosz³o do wy³udzenia nienale¿nych dodatków od
urzêdu miejskiego w £obzie.
Sprawa dotyczy³a powiadczania nieprawdy we wnioskach o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
jakie sk³adali do urzêdu miejskiego
cz³onkowie spó³dzielni. Je¿eli spe³niali oni ustawowe kryteria, to mogli
staraæ siê o przyznanie takich dodatków, które wyp³aca³a gmina. Jednym
z warunków by³o nie zaleganie z
op³atami za czynsz. Okaza³o siê, ¿e
niektórzy cz³onkowie spó³dzielni
zalegali z op³atami, ale przedstawiali
wnioski, ¿e nie zalegaj¹ i takie dop³aty otrzymywali. Urz¹d miejski w £obzie w styczniu 2001 roku zakwestionowa³ czêæ decyzji przyznaj¹cych
dodatki, wydanych na podstawie zawiadczeñ wystawionych przez SM
Jutrzenka.
9 lutego 2001 roku Zarz¹d Gminy
i Miasta wniós³ do Prokuratury Rejonowej w £obzie wniosek o wszczêcie postêpowania o wyegzekwowanie nale¿noci od spó³dzielni, która
w wyniku wiadomych dzia³añ narazi³a Gminê na szkodê. Wyliczy³, ¿e w
ten sposób Gmina straci³a ponad 20
tys. z³.
W wyniku przeprowadzonego
postêpowania Prokuratura postawi³a zarzuty dwóm osobom, ksiêgowym SM Jutrzenka  Stanis³awie
J. i Gra¿ynie G.
Stanis³awa J. zosta³a oskar¿ona o
to, ¿e w okresie od wrzenia 1999

roku do stycznia 2001 roku 21 razy
powiadczy³a nieprawdê we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na wnioskach powiadcza³a, ¿e osoby te nie maj¹ zaleg³oci
z tytu³u op³at za czynsz, podczas gdy
w rzeczywistoci takie zaleg³oci istnia³y. Osoby te na podstawie tych
wniosków otrzyma³y dodatek mieszkaniowy.
Gra¿ynie G. postawiono zarzut, ¿e powiadczy³a nieprawdê
we wnioskach cztery razy, w okresie od wrzenia 1999 r. do padziernika 2000 r.

Prokuratura ustali³a, ¿e suma,
któr¹ Gmina straci³a jest mniejsza;
wynosi ³¹cznie oko³o 12 tys. z³. 26
padziernika 2001 roku wnios³a akt
oskar¿enia przeciwko pracownicom
Jutrzenki do S¹du Rejonowego w
£obzie. Wyrok zapad³ szybko, w ci¹gu niespe³na trzech miesiêcy. Pracownice przyzna³y siê do postawionych zarzutów i wnios³y o samoukaranie. Wobec tego S¹d wniós³ o skazanie oskar¿onych bez przeprowadzenia rozprawy. Wyrok zapad³ 15
stycznia 2002 r.
Stanis³awa J. zosta³a skazana na
1 rok ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w iloci 20 godzin miesiêcznie. Gra¿yna G. zosta³a skazana na
tak¹ sam¹ karê, tylko w mniejszym
wymiarze - 8 miesiêcy. Wyroki zosta³y wykonane. Jednak to nie koniec ich k³opotów. Obie pracownice s¹ oskar¿one w odrêbnym procesie o wy³udzenie pieniêdzy z
kasy SM Jutrzenka. Sprawa ma
mieæ swój fina³ na prze³omie maja i
czerwca br.
KAR

Nadlenictwo Resko
og³asza przetarg na dzier¿awê
budynków administracyjno  warsztatowych oraz placu przyleg³ego
do tych budynków, po³o¿onych w Resku przy ulicy Chopina 12
(plac po zlikwidowanej sk³adnicy drewna).
Powierzchnia u¿ytkowa budynków administracyjno  warsztatowych
wynosi 320 mkw., natomiast powierzchnia gruntu 16,592 mkw. Wywo³awcza
stawka czynszu dzier¿awnego  500.00 z³ miesiêcznie netto. Przetarg odbêdzie
siê w dniu 26.04.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadlenictwa Resko ul. ¯eromskiego 1. Zainteresowani dzier¿aw¹ wymienionej wy¿ej nieruchomoci powinni
z³o¿yæ pisemn¹ ofertê z podaniem imienia i nazwiska oferenta, proponowanego
okresu dzier¿awy, wysokoæ oferowanej stawki czynszu dzier¿awnego, a w przypadku zamiaru dzia³alnoci gospodarczej  rodzaju tej dzia³alnoci.
Oferty w zamkniêtej kopercie, nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Nadlenictwa
Resko w terminie do dnia 26.04.2005 r. do godz. 9.00. Bli¿szych informacji o warunkach przetargu i mo¿liwoci oglêdzin obiektów udziela specjalista ds. adm.
gosp.  Pani Alina Muszyñska. Zastrzega siê prawo swobodnego wyboru
oferty lub uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
Nadleniczy mgr in¿. Jan Wajs
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Sprawa wy³udzeñ w SM Jutrzenka przed fina³em

Jedna sprawa zakoñczona
wyrokami, druga na wokandzie
(£OBEZ) G³onia sprawa wy³udzenia ponad 150 tys. z³
przez pracownice Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka
nied³ugo znajdzie swój fina³. Obok tej sprawy pojawi³ siê
drugi w¹tek  fa³szowania wniosków o przyznawanie
dodatków mieszkaniowych. W tej sprawie oskar¿ono dwie
pracownice spó³dzielni i zapad³y wyroki skazuj¹ce (o tym
piszemy w odrêbnym materiale).
Na spotkaniach spó³dzielców,
które odby³y siê na pocz¹tku roku,
organizowanych przez Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków SM
Jutrzenka, spó³dzielcy wielokrotnie pytali o zakoñczenie sprawy wy³udzeñ w spó³dzielni, jaka mia³a miejsce trzy lata temu. Wobec braku
odpowiedzi osób reprezentuj¹cych
spó³dzielniê, z pytaniami zwrócono
siê do naszej redakcji. Spó³dzielcy,
którzy nic nie s³yszeli o wyrokach za
wy³udzenia, sugerowali, ¿e sprawê
zatuszowano. Jako, ¿e o sprawie
pisalimy na naszych ³amach ju¿ w
2002 roku, postanowilimy dowiedzieæ siê, jaki jest jej fina³.
Okaza³o siê, ¿e sprawa wy³udzeñ
wkrótce siê zakoñczy. Nie ma tu
mowy o jej zatuszowaniu, gdy¿ 
jak nam powiedzia³a prezes S¹du
Rejonowego w £obzie pani S³awa
Miszel  wkrótce zapadn¹ wyroki.
Sprawê prowadzi sêdzia spoza £obza. Swój fina³ mo¿e mieæ ju¿ za miesi¹c, na prze³omie maja i czerwca.
Dlaczego trwa tak d³ugo, ponad dwa
lata?  W tej sprawie oskar¿one s¹
cztery osoby, a trwa tak d³ugo ze
wzglêdu na iloæ osób i spraw, które
trzeba by³o udokumentowaæ. Zgromadzone akta licz¹ oko³o trzech tysiêcy dokumentów.  mówi prezes
S¹du.
Przypomnijmy; Tygodnik £obeski pisa³ o sprawie 10 padziernika
2002 r.; 26 wrzenia 2002 roku Prokuratura Rejonowa w £obzie skierowa³a do tutejszego S¹du Rejonowego

akt oskar¿enia przeciwko czterem
pracownicom Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka; Gra¿ynie G.,
Stanis³awie J., Eugenii F. i El¿biecie
Z. Prokurator oskar¿y³ wymienione
osoby o to, ¿e w okresie od 1 stycznia 1994 roku do 30 kwietnia 2001
roku (Eugenia F. do 31 marca 2000 r.)
dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu
w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej (...) bêd¹c zatrudnione w SM
Jutrzenka w £obzie na stanowisku
ksiêgowych na podstawie umów o
pracê przyw³aszczy³y sobie pieni¹dze w ³¹cznej kwocie 151.784,34 z³, a
Eugenia F. do kwoty 96.398,53 z³, w
ten sposób, ¿e przyjmowa³y od
cz³onków spó³dzielni pieni¹dze z
tytu³u czynszu i za pobran¹ wodê,
dokonanie wp³aty potwierdzi³y w
ksi¹¿eczkach mieszkaniowych
swoim podpisem, po czym niszczy³y odcinek wp³aty przeznaczony
dla ksiêgowoci, nie nanosz¹c go
w raporcie kasowym, lub nanosz¹c
mniejsz¹ kwotê, a pobranymi pieniêdzmi dzieli³y siê miêdzy sob¹,
przy czym nanosi³y wp³atê dokonan¹ przez spó³dzielniê na indywidualn¹ kartotekê czynszow¹
cz³onków spó³dzielni, aby ukryæ
ten proceder. To fragment aktu
oskar¿enia prokuratury. S¹d wyda
wyrok za kilka tygodni. Poinformujemy o nim. Odrêbn¹ spraw¹ pozostaje, o co pyta³ jeden z cz³onków
spó³dzielni, jak ten ubytek pieniêdzy w kwocie 150 tys. zaksiêgowano w Spó³dzielni.
KAR

Jutrzenka przed walnym

O czym zdecyduj¹
przedstawiciele spó³dzielców?

(£OBEZ-WÊGORZYNO-RESKO) W pi¹tek w Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka odbêdzie siê zebranie przedstawicieli spó³dzielców. To
najwy¿sza w³adza w spó³dzielni. Zbierze siê o godz. 17.00.
Porz¹dek obrad zebrania przedstawicieli cz³onków SM Jutrzenka przewiduje m.in. rozpatrzenie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du i Rady Nadzorczej
w roku ubieg³ym. Zarz¹d przedstawi informacjê z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania walnego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004.
Po dyskusji bêdzie czas na uchwa³y, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdañ
i udzielenia zarz¹dowi absolutorium. Planuje siê równie¿ powo³anie komisji
statutowej, która mia³aby wprowadziæ zmiany w statucie spó³dzielni oraz przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Nadzorczej.
KAR

Miejsce na twoj¹ reklamê
tel./fax: 39 73 730
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Powiat ci¹gle szuka chêtnych na budynek przy ul. Bema

Kolejne spotkanie
w sprawie izby muzealnej
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Estradowe zmagania wokalistów

ISKIERKI WYRÓ¯NIONE

(£OBEZ) Niedawno po raz drugi dosz³o do rozmów
w sprawie utworzenia w £obzie izby muzealnej. Tym
razem radny Ryszard Sola zaprosi³ na nie radn¹ El¿bietê
Pileck¹. Zdecydowano, ¿e zainteresowane osoby spotkaj¹
siê z zarz¹dem powiatu. Ma to nast¹piæ w tym tygodniu.

Na pocz¹tku Leon Zdanowicz
przypomnia³, ¿e Stowarzyszenie £abu od piêciu lat zabiega o przejêcie
budynku po poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stwierdzi³, ¿e
gdyby przekazano wtedy budynek
na muzeum, nie uleg³by on takiej
dewastacji, w jakiej znajduje siê
obecnie. Czes³aw Szawiel przekonywa³ oboje radnych, ¿e w stowarzyszeniu wiele imprez robi siê spo³ecznie; - Bo gdybymy chodzili po urzêdach, to zabrak³oby nam czasu na
wszystko. Przypomnia³ casus
Agnieszki Weso³owskiej, która mog³a pojechaæ do Austrii po odbiór
nagrody literackiej; 13 razy chodzi³a
do urzêdu po pomoc, ale nic nie
wskóra³a. Nie pojecha³a.
- Te przyk³ady pokazuj¹, ¿e szkoda czasu na wydreptywanie tych
cie¿ek. W³adze same powinny interesowaæ siê i dbaæ o kulturê. To powinni wynikaæ z istoty pe³nienia

19.04 wiatowy
Dzieñ Holocaustu
Program obchodów w ZSG Gimnazjum w Resku.
1. Referaty uczniowskie na temat:
Dlaczego ludzie powinni pamiêtaæ o
holocaucie?
2. Lekcje jêzyka polskiego i historii z
tematyki holocaustu w klasach II i III.
3. Informacja wizualna w szkole.
4. Ogl¹danie filmu Romana Polañskiego pt. Pianista przez uczniów klas II
i III w sali Biblioteki Publicznej.

funkcji publicznej. Najwa¿niejsze, to
nie niszczyæ inicjatywy ludzi. - mówi³
Szawiel.
- Malarze nie wypalili, sprzeda¿
nie wypali³a, jest otwarta droga do
przekazania budynku.  podsumowa³ dotychczasowe dzia³ania powiatu radny Sola. Popar³a go radna Pilecka: - Bylimy zawsze przekonani,
¿e ten dom powinien ¿yæ twórczo.
Ustalono, ¿e trzeba odbyæ rozmowê z zarz¹dem powiatu. Mia³o do
niej dojæ ju¿ w ubieg³ym tygodniu,
ale termin spotkania wci¹¿ jest przesuwany. Najbli¿szy wyznaczono na
rodê, na godzinê 14. W miêdzyczasie, 11 kwietnia, zarz¹d po raz drugi
og³osi³ przetarg na sprzeda¿ budynku w trybie rokowania. Cena wywo³awcza nieruchomoci wynosi 240
tys. z³. Chêtni do jej kupienia powinni do 16 maja wp³aciæ zaliczkê w
wysokoci 12,5 tys. z³. Rokowania
maj¹ odbyæ siê 20 maja.
KAR

OKRADZIONO SKLEP

(RUNOWO POM.)W okresie
od dnia 10.04.2005 r. godz. 20.00 do
dnia 11.04.2005 r. godz. 5.30 w Runowie Pomorskim ul. Wêgorzyñska
nieznany sprawca, po uprzednim
przeciêciu linii alarmu i wy³amaniu
drzwi wejciowych, dosta³ siê do
wnêtrza sklepu spo¿ywczego sk¹d
zabra³ w celu przyw³aszczenia papierosy, alkohol, s³odycze, papierosy o ³¹cznej wartoci ok. 10 000 z³otych, czym dzia³a³ na szkodê Alicji S.
(zam. W., pow. ³obeski).

(£OBEZ) 12 marca w £obeskim
Domu Kultury odby³ siê powiatowy
przegl¹d piosenki dzieciêcej i estradowej oraz muzycznych zespo³ów
estradowych i solistów. Licznie
przybyli wykonawcy reprezentowali gminy: £obez, Wêgorzyno, Resko
i Dobr¹. Nie przyjechali przedstawiciele gminy Radowo Ma³e.
Przegl¹d tradycyjnie ju¿ prowadzi³ Jan Zarecki. Wystêpy ocenia³o
jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy
Andrzej Grochowski, reprezentuj¹cy Wojewódzki Dom Kultury oraz
Andrzej Dziegieæ i Robert Uss.
W kategorii wiekowej 6-9 lat do
przegl¹du wojewódzkiego zakwalifikowa³y siê Magda Adamowicz (instruktor M. Zieniuk) i zespó³ Jedyneczka z SP nr 1 w £obzie (instr. B.
Korniluk i A. wirska). Wyró¿nienia
otrzymali: Joanna Grabowska, Radek Kosiñski, Klaudia Laska, Katarzyna Majczyk, zespó³ Pi³eczki
oraz Kasia Wójtowicz.
W kategorii 10-12 lat nasz powiat
reprezentowaæ bêdzie zespó³ Ch³o-

paki w czerni, którego opiekunem
jest pani M. Zieniuk. Przyznano
wyró¿nienia dla zespo³u Iskierki z
Dobrej, Kamila Piotrowicza, Pauliny
Stachniuk, Justyny Szymalak, Kaliny Jêdrusik-Zieliñskiej.
W kategorii estradowej do Szczecina pojad¹: Maria Michalczyszyn (gimnazjum w Wêgorzynie, instr. G. Stefanowski), Karolina Szar³an, Olga Szerszeñ i Maria Michalczyszyn (dziewczêta prowadzi instruktor Tomasz Ró¿ycki
w £obeskim Domu Kultury). Wyró¿niono Kasiê Drapa³ê i zespó³ High
pop z Reska (na zdjêciu poni¿ej)
Marcin Horbacz

Burmistrz £obza informuje
Wspó³praca Polsko Niemiecka

Gmina £obez wraz ze Starostwem Powiatowym nawi¹za³a kontakt ze
Stowarzyszeniem zrzeszaj¹cym ponad 60 tys. podmiotów gospodarczych
ró¿nych bran¿ w Lubeck (Niemcy) w sprawie wspó³pracy pomiêdzy podmiotami gospodarczymi z terenu Lobeskiego i lubeck. Zapraszamy wszystkich
przedsiêbiorców chêtnych do wspó³pracy z niemieckim partnerem. Bli¿sze
informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w £obzie pokój nr 16.

SKRADZIONO SAMOCHÓD

(DOBRA) W okresie 16.04.2005
r. /17.04.2005 r. w godz. 21.30 - 12.00
z parkingu niestrze¿onego przy ul.
Westerplatte w Dobrej nieznany
sprawca po uprzednim pokonaniu
zabezpieczeñ zabra³ w celu przyw³aszczenia samochód VW transporter T-4 wewn¹trz znajdowa³ siê
radioodtwarzacz CD ze zmieniark¹
p³yt marki Blaupunkt. Na skrzyni
³adunkowej znajdowa³o siê wyposa¿enie kempingu w postaci szafek kuchennych, kuchenki gazowej, lodówki Elektroluks. Ogólnej wartoci
40.000 z³ na szkodê Izabeli D. (zam.
A., pow. ³obeski).

FA£SZYWE EURO

(£OBEZ) W dniu 11.04.2005r.
oko³o godz. 15.25. w £obzie przy ul.
Kocielnej, w kantorze wymiany
walut ujawniono fa³szywy banknot
o nominale 50 Euro na szkodê Teodozego K. (zam. £., pow. ³obeski).

Sprzedam
kawalerkê
w centrum £obza.
Tel. 508 274 911
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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
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Czy £obez zamieni siê w betonowe miasto?

Tn¹ jak leci, bior¹ jak padnie

(£OBEZ) Od jakiego czasu wycinka drzew w miecie i
gminie przeradza siê w prawdziw¹ wojnê ekologiczn¹. Z
jednej strony organizuje siê spo³eczne nasadzenia, z
drugiej tnie siê na zasadach urzêdniczej dowolnoci. Jak
widaæ nikogo nie nauczy³ casus wycinki drzew w parku
miejskim oraz przy drodze Resko  Nowogard, w której to
sprawie toczy siê postêpowanie karne.

Ul. Sikorskiego przed wycink¹
W zesz³ym tygodniu do siedziby
naszej redakcji przysz³o kilka osób
zaniepokojonych i zbulwersowanych wycink¹ piêknych brzóz przy
ulicach Sikorskiego i Wojska Polskiego. Spraw¹ t¹ zainteresowa³y siê
cz³onkinie Polskiego Klubu Ekologicznego. Dowiedzia³y siê, ¿e wycinkê przeprowadza Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie, a pozwolenie
na to wyda³ Urz¹d Miejski w £obzie.
Wed³ug informacji, jakie nam przekaza³y, do wyciêcia zakwalifikowano wstêpnie tylko cztery drzewa.
Potem jednak okaza³o siê, ¿e przy
tych ulicach nie zostanie ani jedna
brzoza. Wed³ug s³ów urzêdników 
jak nam przekazali mieszkañcy stwarzaj¹ one zagro¿enie dla infrastruktury miasta. To jednak nie koniec, docelowo wyciêtych zostanie
800 drzew na terenie ca³ego powiatu. Mieszkañcy tych ulic nie rozumiej¹, dlaczego likwiduje siê te piêkne i zdrowe drzewa.
- Dlaczego przy podejmowaniu
takich decyzji nikt nas nie zapyta³
o zdanie? Wszystko za³atwia siê za
naszymi plecami.  mówi mieszkanka ulicy Sikorskiego. Jeden z
w³acicieli domu przy ul. Wojska
Polskiego, prowadz¹cy tu zak³ad
kamieniarski, zapytany o to, czy
kto zg³asza³ zagro¿enie drzewami
odpowiedzia³, ¿e nic o tym nie s³ysza³, a drzewa mu nie przeszkadza³y i nie przeszkadzaj¹.
Po interwencji pañ z Klubu Ekologicznego wycinkê nastêpnego
dnia wstrzymano. Panie te by³y u

wszystkich urzêdników odpowiedzialnych, za wydanie tej decyzji.
Ka¿dy z nich od tej sprawy umywa³
rêce i odsy³a³ je do kolejnej instancji.
- Nam nie chodzi o to, by w ogóle
nie wycinaæ drzew, ale o to, by to
by³o sensownie przeprowadzone, z
rozpoznaniem rzeczywistych zagro¿eñ dla mieszkañców oraz by wycinano tylko chore drzewa, a nie jak
leci.  mówi jedna z cz³onkiñ Klubu.
Podejrzewaj¹, ¿e wiele drzew wycina siê bez pozwoleñ, gdy¿ jest du¿a
ró¿nica miêdzy planowanymi a faktycznymiwyciêciamiitojenajbardziejwtym
wszystkim bulwersuje  urzêdnicza
dowolnoæ. Podejrzewaj¹, ¿e kto pilnie potrzebuje drzewa i dlatego tnie siê
takie iloci. Wskazywa³y nawet miejsca, w które pociête drzewo trafi³o.
Panie, po wyczerpaniu wszystkich mo¿liwoci zapobie¿enia wycince z³o¿y³y w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Uzna³y bowiem, i¿ wycinka ta jest niezgodna
z prawem. Zwracaj¹ uwagê na to, ¿e
takie masowe trzebienie drzew ma
wp³yw na zdrowie mieszkañców.
Miasto pozbawione takiego naturalnego filtru ma coraz bardziej zanieczyszczon¹ atmosferê.
W poniedzia³ek rano przyst¹piono do dalszych prac zwi¹zanych
z wycinaniem brzóz na ulicy Sikorskiego. Niestety nie uda³o siê nam
w tym dniu porozmawiaæ z urzêdnikami odpowiedzialnymi za te
prace, gdy¿ przez ca³y dzieñ byli
oni  jak nam powiedziano - na szkoleniu.
SM, foto: M. Horbacz

Sarna udusi³a siê we wnyku
(£OBEZ) Taka mieræ zwierzêcia
mo¿e zbulwersowaæ nawet najbardziej zatwardzia³ych miêso¿erców.
Z³apana we wnyk sarna wyrywaj¹c
siê coraz mocniej zaciska sobie pêtlê
na szyi. Powoli dusi siê. To sprawka
k³usowników. Jednego z nich z³apano na gor¹cym uczynku, jak przyszed³ po martwe ju¿ zwierzê.
Zdarzenie rozegra³o siê 11
kwietnia br. £obeska policja otrzyma³a zawiadomienie, ¿e w lesie pomiêdzy Grabowem a Tarnowem we
wnyku le¿y martwa sarna. Policja

spodziewaj¹c siê, ¿e przyjdzie po
ni¹ k³usownik, zastawi³a pu³apkê.
Policjant Wydzia³u Kryminalnego
wraz ze stra¿nikiem lenym postanowili obserwowaæ to miejsce. Zak³adano, ¿e mo¿e to potrwaæ nawet
ca³¹ noc. Jednak oko³o godz. 18
przy wnyku pojawi³ siê mê¿czyzna
i zacz¹³ zdejmowaæ sarnê. Obserwatorzy wkroczyli do akcji. Na gor¹cym uczynku zatrzymano k³usownika. Okaza³ siê nim Jan P., 55letni mieszkaniec Grabowa. Teraz
stanie przed s¹dem.
KAR
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K¹piel z tasiemcem?

Nie wiedz¹, co maj¹
(POWIAT) Na sesji rady powiatu, podczas wyst¹pienia
szefa Sanepidu Kazimierza Cieciel¹ga, radny Drozdowski
zapyta³ go o k¹pieliska. - W powiecie s¹ dwa regularnie
badane jeziora - Wêgorzyno i Wowin. Innych jezior gminy
do badañ nie zg³osi³y.  odpowiedzia³ dyrektor Cieciel¹g.
 To nasze jezioro w Dobrzycy nie jest k¹pieliskiem? 
zapyta³a ze zdziwieniem przewodnicz¹ca rady w Resku
Barbara Basowska.  Nie.  potwierdzi³ Cieciel¹g.

(£OBEZ) Wysypisko w Prusinowie, na które wywo¿ono
mieci z naszej gminiy zamkniêto 1 lutego 2005 roku,
gdy¿ by³o ca³kowicie zape³nione. Obecnie PUK wywozi je
a¿ do Ko³baskowa, ponad 120 km od £obza.
Rozwi¹zanie takie spowodowa³o 11 % podwy¿kê cen za
wywóz nieczystoci.
O tym, ¿e wysypisko w Prusinowie nale¿y zamkn¹æ w³adze miejskie
wiedzia³y od przesz³o roku, nie podjêto jednak ¿adnych dzia³añ zwi¹zanych z rozbudow¹ starego wysypiska lub budow¹ nowego. Zapad³a decyzja o tym, ¿e ³obeskie mieci bêd¹
wywo¿one poza teren naszej gminy.
- Wybralimy wysypisko w Ko³baskowie, a docelowo odpady bêdziemy wywozili
do Rymania. To
du¿e wysypisko
o powierzchni ponad 100 ha. Jest
ono nowoczesne
i spe³nia wszystkie wymogi unii
europejskiej.
Równie¿ ceny
które nam zaoferowano s¹ bardzo
korzystne  za
tonê odpadów
komunalnych bêdziemy p³acili 50 z³
i jest to cena zagwarantowana
na 10 lat - mówi
dyrektor Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych
Kazimierz Dzie¿ak.
Zdaniem dyrektora, £obez jest
ma³ym producentem mieci. Wytwarza ich ok. 300 ton miesiêcznie 
to dane oficjalne. Du¿¹ czêæ odpadów mieszkañcy wywo¿¹ na dziko
do lasów, w których co krok mo¿na
siê natkn¹æ na takie nielegalne wysypiska, które zatruwaj¹ rodowisko i szpec¹ krajobraz. Mieszkañcy

t³umacz¹ siê, ¿e koszt wywozu mieci przez firmê jest bardzo wysoki i nie
staæ ich na takie wydatki. Wynajêcie
kontenera na odpady ró¿ne, o pojemnoci 2 metrów szeciennych to
wydatek 160 z³. Na tak¹ rozrzutnoæ staæ niewielu.
Z wyliczeñ dyrektora wynika, ¿e
ok. 20 % gospodarstw w miecie i ok.
40 % na wsi nie podpisa³o umów na
wywóz nieczystoci.
Niektórzy t³umacz¹,
¿e zakopuj¹ mieci w
ogrodach. Gdy dostan¹ od stra¿y miejskiej nakaz podpisania umowy, podpisuj¹ j¹, po czym i tak za
wywóz nie p³ac¹. Po
trzech miesi¹cach
PUK umowê zrywa i
historia zaczyna siê
od pocz¹tku.
Na starym wysypisku w Prusinowie
dokonujê siê tylko
wstêpnej selekcji
mieci. Odpady mog¹ce s³u¿yæ do dalszego przerobu s¹
sprzedawane, a pozosta³e ³adowane i wywo¿one do Ko³baskowa.
Dyrektor Dzie¿ak mówi, ¿e w
przysz³oci powstanie tam stacja
prze³adunkowa z prawdziwego
zdarzenia. Byæ mo¿e zostanie zakupiona kruszarka do kruszenia gruzu. O tym czy pomys³ wywozu
mieci jest op³acalny dla PUK ma
okazaæ siê na koniec roku, po zbilansowaniu kosztów.
(SM)

Z tego krótkiego dialogu dowie- o walorach turystycznych gminy;
dzielimy siê nagle, ¿e w takich gmi- jest nawet zdjêcie jeziora Moszczenach jak £obez, Resko i Radowo nica, które jest przedstawione jako
Ma³e nie ma oficjalnie dopuszczo- k¹pielisko. W tym miejscu twórcy
nych do u¿ytku k¹pielisk. W gminie przewodnika mijaj¹ siê z prawd¹ i
£obez ¿adne z jezior nie zosta³o prze- wprowadzaj¹ ludzi w b³¹d. W gminie
badane przez Sanepid pod k¹tem ³obeskiej oficjalnie nie ma ¿adnych
zanieczyszczeñ. K¹pi¹c siê w nich k¹pielisk. Problem ten zg³asza³a nam
mo¿emy zachorowaæ na ¿ó³taczkê, ju¿ w ubieg³ym sezonie jedna z czyegzemê oraz wiele chorób paso¿ytnitelniczek podaj¹c przyk³ad zanieczych np. glista ludzka. K¹piel
dbania jeziora popularnie nazywanego miejskim, które z
taka mo¿e nas drogo kosztowaæ, z czego nie wszyscy zdaj¹
racji po³o¿enia jest najchêtsobie sprawê.
niej odwiedzane przez mieszkañców £obza, zw³aszcza
Jak nas poinformowano w
Sanepidzie, aby jezioro
dzieci. Jezioro i pla¿a zasta³o siê k¹pieliskiem
rastaj¹. Okaza³o
siê, ¿e jezioro to
musz¹ byæ spe³nione
pewne warunki. Jednale¿y do ponym z nich jest bawiatu, ale dla ludanie na obecdzi to nie ma
noæ tam zanie¿adnego znaczyszczeñ lub
czenia. Chc¹
szkodliwych
siê k¹paæ i prosubstancji. Bablem powinien
danie takie powinzostaæ rozwi¹ny zlecaæ urzêdy
zany, choæby w
miejskie. Niestety nieporozumieniu
które gminy nie robi¹
Dyrektor Sanepidu powiatu z gmitego od lat, chocia¿
n¹. Wszak oba
Kazimierz Cieciel¹g samorz¹dy ponie wiadomo dlaczego. Koszt takiego bawo³ane s¹, by
dania nie jest wysoki 
s³u¿yæ mieszwynosi 360 z³otych.
kañcom.
Dodatkowo na takim
Skala prok¹pielisku nale¿a³oby ustawiæ prze- blemu jest du¿a gdy¿ na terenie canone toalety oraz zatrudniæ ratow- ³ego powiatu ³obeskiego do u¿ytku
nika. Wymaga to pewnych nak³a- jako k¹pieliska s¹ dopuszczone tyldów finansowych, ale wydaje siê, ¿e ko dwa jeziora: Wowin (Cieszyno)
najwa¿niejsze jest jednak bezpie- i jezioro Wêgorzyno. Apelujemy do
czeñstwo ludzi. W przewodniku tu- w³adz gmin i powiatu, aby rozwi¹zarystycznym po gminie ³obeskiej, wy- ³y ten istotny problem przed sezodanym miesi¹c temu, napisano wiele nem letnim.
(SM, KAR)

SZKOLENIE PUP

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.
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(£OBEZ) 15 kwietnia uczniowie
Zespo³u Szkó³ w £obzie zakoñczyli
rok szkolny. Na placu szkolnym odby³a siê uroczystoæ wrêczenia
wiadectw i wyró¿nieñ za naukê,
udzia³ w konkursach i aktywnoæ w
szkole. Gocie ze starostwa mogli
osobicie wrêczyæ prymusom nagrody ksi¹¿kowe, a by³o za co. Marcin Zwierzchowski osi¹gn¹³ znakomity wynik  redni¹ z nauki - 5,6.
redni¹ 5,0 i wy¿sz¹ osi¹gnê³o jeszcze dwunastu uczniów. Niesamowit¹ atmosferê w szkole nadawa³a grupa wolontariuszy, którzy podejmowali akcje niesienia pomocy ludziom
starszym i kolegom poza zajêciami
szkolnymi. Nagrodami doceniono
uczniów za udzia³ w konkursach i
imprezach miejskich. Jedna z tych
osób  Olga Szerszeñ, znana w £obzie z licznych wystêpów muzycznych zapiewa³a dla zebranych na
placu. Uczniowie nie mieli zbyt du¿o
czasu na delektowanie siê pomylnym zakoñczeniem roku szkolnego.
W poniedzia³ek czêæ z nich przyst¹pi³a do matury ustnej z jêzyków. Po
raz pierwszy w nowej wersji. Oby
udanej, czego wszystkim ¿yczymy.
Uczniowie nagrodzeni za wyniki w
nauce:
1. Zwierzchowski Marcin kl.3b  5,6
2. Gurjew Ewelina kl.
3c - 5,4
3. Mazur Marta kl.
3b  5,3
4. B³a¿ejowska Klaudia kl. 3b  5,1
5. Brzeziñska Marta kl.
3c  5,1
6. Praczyk Renata kl.
3c - 5,1
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7. Szwaciñska Magdalena kl.3c  5,1
8. Woniewicz Ewa kl.
3a  5,1
9. Flis Anna kl.
3c  5,0
10. Idzik Katarzyna kl.
3c  5,0
11. Sambor Agnieszka kl. 3c  5,0
12. Siemczuk Grzegorz kl. 3a  5,0
13. Stoncel Natalia kl.
3c  5,0
14. Kudliñska Izabela kl.
3a4,95
15. Mazuro Maria kl.
3a  4,9
16. Nizio³ek Anna kl.
3c  4,9
17. Bastrzyk Justyna kl.
3b  4,8
18. Dubicka Karolina kl.
3c  4,8
19. Malczak Magdalena kl. 3d  4,8
20. Wielgus Damian kl.
3a  4,8
Uczniowie nagrodzeni za aktywnoæ w szkole i udzia³ w konkursach:
Arleta £akomy, Justyna Bia³ek, Justyna Ko³odziejczyk, Konrad Ludwikowski, Olga Szerszeñ, Agata
Buryszek, Ma³gorzata Adamska,
Krzysztof Kotowicz, Martyna £uczycka, Natalia Bryczkowska, Ma³gorzata Krupa, Jaros³aw Ulan, Monika Sosnowska, Justyna Opieka.
Wolontariusze, którzy nieli pomoc ludziom potrzebuj¹cym: Kamila
Angulska, El¿bieta Mozolewska,
Magdalena B³aszków, ¯aneta Michalik, Emilia Ziêba, Wioleta Janiszewska, Karolina Romaniuk, Natalia
Miku³ko, Ma³gorzata Krupa, Agata
Goszczycka, Ewelina Guriew, Katarzyna Idzik, Renata Praczyk, Beata
¯uk, Marta Woniak, Patrycja Ungerman, Olga Szerszeñ, Ma³gorzata Nakonieczna, Marta Mazur, Justyna
Bastrzyk, Anna Pereczkowska.
Foto: Marcin Horbacz

i matura...
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(RESKO) Szczêliwej drogi ju¿
czas, mapê ¿ycia w sercu masz 
piewa³y szkolne kole¿anki abiturientom reskiego liceum podczas
uroczystego zakoñczenia roku
szkolnego. Po¿egnanie ze szko³¹
rozpoczêto od wrêczenia nagród.
Niekwestionowanymi prymusami
okaza³o siê troje uczniów, którzy
otrzymali od wicestarosty Wies³awa
Bernackiego nagrody pieniê¿ne;
Natalia K³osowska (dodatkowo stypendium ministra), Monika Zielecka
(stypendium Marii Sêkowskiej  Nie
tylko biologiê ukocha³a, ale jest dobra z innych przedmiotów  powiedzia³a fundatorka) i Bartosz K³osowski. Wrêczono równie¿ nagrody
za osi¹gniêcia sportowe i aktywnoæ w szkole. W imieniu rodziców
podziêkowania szkole z³o¿y³a pani
Alicja Tichanów. Póniej by³y podziêkowania dla rodziców za niesion¹ pomoc w ci¹gu roku szkolnego.
Jeszcze póniej sentymentalny
koncert kole¿anek, wi¹zanka starych dobrych piosenek z przes³aniem  Nie zamieniaj serca w twardy
g³az, póki jeszcze serce masz. Abiturienci zostali wyposa¿eni w maturalne maskotki, za nauczyciele i wychowawcy w pêki kwiatów. Trzy klasy maturalne rozesz³y siê z wychowawcami. Powróc¹ w czwartek, na
egzamin maturalny.
Zapyta³em nagrodzone uczennice o wra¿enia i plany na przysz³oæ.
Natalia K³osowska okaza³a siê sympatyczn¹ dziewczyn¹, szefow¹ Katolickiego Stowarzyszenia M³odych, która kilka miesiêcy wczeniej
pochwali³a siê dzia³alnoci¹ KSM na
³amach Tygodnika.
- Stawiam na kontakt z ludmi.
Nauka to nie wszystko, trzeba j¹
jeszcze umieæ wykorzystaæ. Nauka
siê przyda, bo to jest jaka droga,
któr¹ mo¿na gdzie dojæ, ale dla
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mnie przede wszystkim licz¹ siê ludzie.  mówi Natalia.
Chce studiowaæ psychologiê,
mo¿e w Poznaniu, mo¿e na KUL-u.
Jeszcze nie zdecydowa³a, ale na
pewno psychologia. Dlaczego? Jak
mówi, psychologia uczepi³a siê jej
ju¿ w gimnazjum i to najbardziej czuje.  Ja mam to w sobie.  mówi ze
miechem.
Monika Zielecka pytana, czy
trzeba byæ kujonem i du¿o siê uczyæ,
by byæ najlepszym uczniem odpowiada: - Nie, trzeba tylko chcieæ zdobyæ dobr¹ ocenê. Je¿eli siê chce, je¿eli siê wierzy, ¿e mo¿na to osi¹gn¹æ,
to nie trzeba siedzieæ i kuæ. Nigdy nie
siedzia³am i nie ku³am po nocach. 
twierdzi. Jej konikiem jest przyroda i
z ni¹ wi¹¿e swoj¹ przysz³oæ.  Mo¿e
biologia, botanika, biotechnologia,
jeszcze nie wiem, to oka¿e siê po
maturze, ale na pewno blisko przyrody.  mówi.
Wychowawc¹ tej wysoce inteligentnej klasy jest - i ju¿ pozostanie
na zawsze - pani Ma³gorzata Bia³y.
- Stoimy przed trudnym zadaniem i trochê nieznanym dla nas 
now¹ matur¹. Obawy s¹, i ze strony
nauczycieli i ze strony uczniów.
Uczniowie powinni sobie poradziæ,
bo próg zdawalnoci nie jest a¿ tak
wysoki  30 procent. Na maturze
próbnej w tej klasie wypad³o to doæ
dobrze, bo zdawalnoæ wynios³a w
granicach 80 procent. Liczymy na to,
by nie osi¹gali tylko progu minimalnego, ale równie¿ ¿eby mogli uzyskaæ lepsze wyniki, bo wielu
uczniów myli o tym, ¿eby dostaæ siê
na uczelnie wy¿sze i studiowaæ. Z
ca³ego serca ¿yczê im tego, powodzenia i wytrwa³oci sprawdzenia
siê w tych nowych warunkach. Jako
klasa byli to wspaniali ludzie i bêdê
d³ugo ich wspominaæ.  powiedzia³a
Ma³gorzata Bia³y.
KAR

Str. 11

OG£OSZENIA

Str. 12

Niech ¿yje bal
W ostatni¹ sobotê w £obeskim
Domu Kultury odby³ siê bal charytatywny po³¹czony z aukcj¹.
Bal charytatywny pod nazw¹
Dar serca po³¹czono z aukcj¹ prac
osób ze rodowiskowego Domu Samopomocy w £obzie. Pomys³odawczyni¹ tego projektu by³a pani Teresa Zienkiewicz. Pieni¹dze uzyskane
z biletów wstêpu i licytacji przeka¿e
na dojazdy dla pensjonariuszy tego
domu w miesi¹cu sierpniu i lutym.
 Wyniki aukcji przesz³y moje
najmielsze oczekiwania. Chcielimy zebraæ 1000 z³, a dostalimy prawie dwa razy tyle. Dziêki tym pieni¹dzom podopieczni DS bêd¹ mogli
doje¿d¿aæ na zajêcia terapeutyczne
w sierpniu i w czasie
ferii. - powiedzia³a.
Okaza³o siê, ¿e w
£obzie jest wiele
osób o otwartych
sercach, którzy rozumiej¹ potrzeby innych. Na bal przyby³o ponad 100 osób,
miêdzy innymi burmistrz Marek Romejko z ¿on¹ oraz zastêpca burmistrza
Ryszard Sola z ¿on¹.
Aukcjê prowa-

dzi³a pani Teresa Zienkiewicz, a pomaga³a jej pani Monika Smulska, dyrektor DS.
Licytacja by³a tak zaciêta, ¿e
przedmioty wycenione na 20 z³ osi¹ga³y cenê nawet 100 z³. Ci, którzy nie
zdo³ali nic wylicytowaæ dokonywali
dobrowolnych wp³at. Po zakoñczeniu licytacji rozpocz¹³ siê bal, do którego tañcz¹cym przygrywa³a ³obeska kapela.
Szampañska zabawa trwa³a prawie
do pó³nocy.Organizator pragnie podziêkowaæ sponsorom: £obeskiemu
Domowi Kultury, Urzêdowi Miejskiemu w £obzie, Policji i kapeli, a tak¿e
dzieciom z ogniska wychowawczego,
które przygotowa³y kolacjê. (SM)
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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 niedrogo.
Cena na kuponie.
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
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nSprzedam lub zamieniê kawalerkê w £obzie 27mkw cena do uzgodnienia tel 0698 528 296.
nDo wynajêcia mieszkanie 2 poziomowe w centrum £obza, tel 397
32 59.
nDo wynajêcia kawalerka w £obzie
tel 397 34 72.
nSprzedam mieszkanie 3 pok. w
bloku I piêtro w centrum £obza. Tel.
397 52 94.
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.

nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zak³.+domowe, miasto+powiat.

nRolety zewnêtrzne alu., ceny producenta, monta¿. Rolety tkaninowe wszystkie typy. Tel 604 560 745.

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

nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³asnociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.
nSprzedam mieszkanie o powierzchni 75mkw. na osiedlu Hanki Sawickiej, I piêtro. Cena do
uzgodnienia, tel.3973628 po 15.

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

nSprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

nSprzedam mieszkanie w bloku
33mkw., na parterze, 2 pok, kuchnia, ³azienka w Drawsku Pom. cena
do uzgodnienia tel.0509 039 628.
nSprzedam mieszkanie wlasnociowe w centrum Drawska Pom.,
pow. 48mkw. Tel. 363 37 51.
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.

nSprzedam mieszkanie na wsi
66mkw., budynki gospodarcze,
sad, ogród, dzia³ka rolna 0,35ha.
Tel. 091 384 55 59 po 18-tej, 0696
047 548.
nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.
nKupiê mieszkanie w³asnociowe w Gryficach 3-pokojowe. Tel.
607 425 987.

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.

n Sprzedam maszynê stolars k ¹ w ie lo c z y n n o  c io w ¹ ; s tru garka, grubociówka, frezarka
i tokarka. Silnik 2,2 KW 380V,
tel 0607 767 341

nKupiê stare meble, obrazy, ksi¹¿ki, porcelanê, tel. 0602 255 816,
509 318 870.
nKomputerowe
przepisywanie
prac magisterskich, dyplomowych.
Szybko i tanio! Tel. 0509 142 654.
nKupiê stare meble, obrazy, ksi¹¿ki, porcelanê 0605 255 816,
509 318 870.

n Zatrudniê fryzjera lub fryzjerkê
damsko-mêsk¹ w studio fryzjerskim w Trzebiatowie tel. 0504
377 370.

nKurki nioski odchowane powy¿ej
8 tygodni w sprzeda¿y, gospodarstwo drobiowe ¯arowo 13, tel. 39
10 666.

nSprzedam Opla Astrê poj. 1,4, rok
1995, szyberdach, centralny zamek, 2x Airbag, cena do uzgodnienia. Tel 0500 473 664.
nFiat Croma 2,0. Rok 1991, cena
990 z³ - do uzgodnienia.
Tel. 0509 071 659

nSprzedam gara¿ przy ul siewnej.
Tel. 0500 656 882.

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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KS. PROF. MICHA£ CZAJKOWSKI W £OBZIE
Konsekwentny jak ig³a magnetyczna Czes³aw Szawiel
znów zaprosi³ kontrowersyjn¹ postaæ do Klubu
Nauczyciela w £obzie. Dnia 15 kwietnia w udostêpnionej
przez Dom Kultury du¿ej sali gocilimy Ksiêdza
Profesora Micha³a Czajkowskiego.
By³o bodaj szeciu ksiê¿y i pastor. Dla katolików z krêgu Radia
Maryja i Naszego Dziennika  mi³onik ¯ydów i innych odszczepieñców religijnych, którym porz¹dny
cz³owiek rêki nie powinien podaæ.
Tolerancja tolerancj¹, ale i ona ma
swoje granice. Dla katolików z krêgu
Tygodnika Powszechnego i Wiêzi 
najwiatlejszy propagator pojednania w duchu soborowym, wybitny
teolog i biblista.
Pokolenie JP II wyros³o w wietle
nauczania Ojca wiêtego i myli  o
szczêliwcy!  ¿e zawsze tak by³o.
Ale my  starsi  formowani wprawdzie w kociele posoborowym, ale
zmieniaj¹cym siê powoli, konserwatywnym  powtarzamy to swoje: za
ksiêdza X. tak nie by³o! lub: ile
mamy przepraszaæ?
A Ksi¹dz Profesor powtarza:
¯ydzi to nasi starsi bracia w wierze.
Faktem jest, ¿e nie rozpoznali w
Chrystusie Mesjasza, ale wci¹¿ kajaj¹ siê w adwencie trwaj¹cym przesz³o
5 tys. lat, czekaj¹c na przyjcie Pana.
Jaki bezbo¿nik zada³ pytanie: Czy
katolik, który przejdzie na judaizm,
bêdzie zbawiony? Tak  odpowiedzia³ Ksi¹dz Profesor  jeli uczyni
to nie w pogardzie dla swojej religii,
lecz s³uchaj¹c g³osu sumienia. I zaraz zacytowa³ ¯yda te¿ sk³onnego
do pojednania: Byæ mo¿e w Mesjaszu, który przyjdzie, my ¯ydzi rozpoznamy twarz Jezusa. O bezbo¿nych
¯ydach i pañstwie Izrael nie rozmawialimy.
Sk¹d siê bior¹ tacy Czajkowscy?
Przechrzta? To by wszystko wyjania³o. Ale nie: grzebi¹c siê w rodowodzie doszed³ do przodków z
czasów Jagie³³y (Litwin?), ale z Ziemi
Przemyskiej (Ukrainiec?). W XIVXV wieku jeszcze ten naród siê nie
wy³oni³. I ni kropli krwi ¿ydowskiej!
O tym Ksi¹dz Profesor nie mówi³.
Wyczyta³em to z wywiadu z ks. Czajkowskim, który zawar³ Jan Turnau (a
jednak Gazeta Wyborcza!) w ksi¹¿ce
Nie wstydzê siê Ewangelii WAM
Kraków 2004.
Urodzi³ siê w 1934 roku w Che³m¿y w rodzinie kolejarskiej. W czasie
wojny rodzinê wysiedlono z Pomorza na Mazowsze. Prze¿yli. Po wojnie
osiedli w widwinie. Tu m³ody Micha³ by³ ministrantem. Jedzi³ z

niejsze  by³ korespondentem Tygodnika Powszechnego z Soboru Watykañskiego II. Obrady otworzy³
Papie¿ Jan XXIII, zamyka³  Pawe³
VI. Uczestniczy³ m.in. ks. kard. Stefan Wyszyñski i Karol Wojty³a. Ten
sobór odmieni³ Koció³.
Nawet jak na czasy posoborowe
ks. Micha³ Czajkowski by³ zbyt postêpowy i gor¹czkowy. Jakie
wektory dzia³ania esbecji i kurii zes³a³y ks. Micha³a na banicjê do Olenicy, a potem na kraniec diecezji do
Zgorzelca i to jeszcze do peryferyjnej parafii na Moysie (poniemiecka
nazwa dzielnicy), gdzie podlega³
dziekanowi Wêgliñca  ot takiego
Runowa Dolnego l¹ska. Zgorzelec to mia³a byæ taka Nowa Huta
z ogromnym sternikiem
na komitecie partii, z
ZMS, który naradza³ siê pod has³em Je-

Mam¹ po zakupy do £obza. Po podstawówce poszed³ do Ma³ego Seminarium Duchownego we Wschowie, po
roku  do Ni¿szego
Seminarium Duchownego w Gorzowie. Podczas 9 lat seminaryjnych
przyj¹³ kolejne
wiêcenia po filozofii w Parady¿u
i po teologii  we
Wroc³awiu. Synowi kolejarza odebrano zni¿kê na kolej i prawo do opieki
kolejowej s³u¿by
zdrowia.
Jako ¿e szkolnictwo kocielne nie by³o
uznane, maturê zdaKs. prof. Micha³ Czajkowski
³em w czerwcu roku
i Czes³aw Szawiel
1960, a magisterium
uzyska³em w grudniu 
czy ¿em nie geniusz?
Studiowa³ na KUL-u, w Rzymie w Papieskim Instytucie Biblij- stenym (jezuici) i Papieskim Uniwer- my m³od¹ gwardi¹ prolesytecie w. Tomasza Angelicum, tariackich mas, bez kocio³a na
potem we Francuskiej Szkole Bi- ogromnym osiedlu turoszowblijnej (dominikanie) w Jerozoli- skim, z kilkoma tysi¹cami Greków 
mie (Studiujê Pismo wiête tam, partyzantów komunistycznych, któgdzie Bóg je natchn¹³!). I najwa¿- rych s³oneczna ojczyzna nie chcia³a.

Z nauczycielami, którzy uciekali
spod przepe³nionego koció³ka farnego, który wiernych nie pomieci³,
gdy spojrza³ na nich ich uczeñ. Mieli
wiêcej do stracenia?
A jednak uczy³ tam najwiêkszy
mój nauczyciel od podstawówki po
studia, ksi¹dz katecheta Jan Kozak,
który rozdawa³ nam  przysz³ym absolwentom liceum pedagogicznego
 ksi¹¿ki z materia³ami soborowymi.
Kilka lat póniej Ksi¹dz Micha³ obejmowa³ swoj¹ parafiê. Któ¿ zna plan
Bo¿y?
Oto Gierek uchyli³ granicy.
Ksi¹dz Czajkowski urz¹dza³ coraz
d³u¿sze procesje na Bo¿e Cia³o.
Przez Most Przyjani (nareszcie ta
pusta nazwa nabra³a sensu), z biskupem Goerlitz. Jedna³ siê z luteranami, z £u¿yczanami. Nabzdyczony Zgorzelec przybiera³ ludzk¹ twarz.
Wreszcie o wykszta³conego biblistê upomnia³a siê
Akademia Teologii Katolickiej, obecny Uniwersytet im.
Kard. Stefana Wyszyñskiego.
Pisze, wyk³ada, g³osi homilie, prowadzi rekolekcje. By³
cz³onkiem Komisji Episkopatu do
Dialogu z Niewierz¹cymi, jest
cz³onkiem takiej Komisji do Dialogu z Judaizmem. Jest równie¿
profesorem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczeciñskiego, kieruj¹c Katedr¹ Egzegezy
i Teologii Biblijnej. Ma przyjació³ i
wrogów (tych mniej) na ca³ym
wiecie.
W pi¹tek odwiedzi³ £obez!
Ludwik Cwynar

tygodnik ³obeski 19.04.2005 r.

TYGODNIK £OBESKI

Rockowo w kociele
(£OBEZ) W ³obeskim kociele pod wezwaniem
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, w sobotê 16 kwietnia
odby³ siê koncert dwóch kapel.

Najpierw swoje umiejêtnoci zaprezentowa³a ³obeska Duchowa Amunicja. Dla niektórych przyby³ych by³o to jednak zbyt mocne uderzenie.
Nastêpnie zagrali i zapiewali klerycy ze Szczecina pod nazw¹ Kler Boyz.
Licznie zgromadzonym mieszkañcom najbardziej spodoba³a ostatnia czêæ
koncertu  bardzo liryczna i nastrojowa. Wystêp kleryków tak bardzo podoba³ siê publicznoci, ¿e klerycy bisowali kilka razy.
Koncert poprzedzi³a msza wiêta odprawiona za duszê Ojca wiêtego. SM
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Wspomnienia z pogrzebu
Papie¿a Jana Paw³a II

Uczestniczylimy w ¿a³obnej
uroczystoci, bêd¹c niedaleko placu w. Piotra. Obok licznej rzeszy Polaków i W³ochów du¿o by³o mieszkañców innych krajów. Widzielimy
mnóstwo flag bia³o  czerwonych i
transparentów z nazwami polskich
miejscowoci. Ostatni¹ drogê Karola Wojty³y obserwowalimy na telebimie, który zosta³ tak ustawiony, ¿e
bylimy zwróceni
twarz¹ do Watykanu.
Podczas
pogrzebu panowa³a atmosfera
spokoju, skupienia i modlitwy.
Ludzie byli niezwykle wzruszeni, p³akali niemal
wszyscy.  wiêty; wiêty natychmiast; Jan Pawe³ II; niech
¿yje Papie¿! wo³ali pielgrzymi, przerywaj¹c homiliê, któr¹ wyg³asza³
Kardyna³ Ratzinger. Bardzo d³ugie i
g³one brawa rozleg³y siê, gdy z placu w. Piotra wynoszono trumnê z
cia³em Papie¿a. Rzym po¿egna³ naszego rodaka bardzo podniole.
Uczestnictwo w ceremonii ¿a³obnej
Ojca wiêtego by³o dla nas ogromnym i nie zapomnianym prze¿yciem
religijnym. Po zakoñczeniu uroczystoci pogrzebowych dotarlimy na
plac w. Piotra, gdzie pod wysok¹
kopu³¹ zgromadzeni ludzie modlili

siê, piewali pieni kocielne, zapalali znicze, sk³adali kwiaty. To miejsce
stawa³o siê centralnym punktem dla
wiêkszoci pielgrzymów, g³ównie Polaków. Póniej zacz¹³ padaæ deszcz.
Prawie wszyscy mówili, ¿e Rzym p³acze za Janem Paw³em II. O godz. 21.00
wziêlimy udzia³ w apelu jasnogórskim, a o 21.37  godzinie mierci Papie¿a odby³a siê wspólna modlitwa w
jego intencji. Watykan
opucilimy o godz.
22.00. W sobotê rano
zwiedzilimy piêkn¹
Bazylikê w. Piotra. Do
jej obejrzenia ustawia³y
siê w kolejce t³umy ludzi. Znaczna czêæ spotkanych przez nas Polaków przyby³a na uroczystoci pogrzebowe du¿o wczeniej. Opowiadali nam, ¿e s¹ szczêliwi mimo zmêczenia spowodowanego
staniem w wielogodzinnej kolejce, poniewa¿ oddali ostatni ho³d zmar³emu
Papie¿owi, gdy jego cia³o by³o wystawione w Bazylice w. Piotra. Ojciec
wiêty przez ca³y pontyfikat udziela³
rodakom cennych i prawid³owych
drogowskazów. W tych dniach Polacy pokazali wiatu, ¿e w chwilach
wznios³ych potrafi¹ byæ wielcy. Od
mierci Papie¿a  Polaka nasta³ dla nas
wszystkich czas egzaminu. Czy go
zdamy  zale¿y tylko od nas samych.
Anna i Józef Drozdowscy

WÊDRÓWKI
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RAJD PIESZY

tygodnik ³obeski 19.04.2005 r.

TAM, GDZIE OLBRZYMY S¥

W niedzielê 10 kwietnia 2005 r. grupa turystów-piechurów
z £obza pod wodz¹ El¿biety Winiewskiej z TKKF
B³yskawica uda³a siê do DOBREJ. Tutaj do³¹czylimy
do uczestników rajdu SZLAKIEM OLBRZYMÓW,
zorganizowanego przez £obeskie Centrum Turystyki.
Turystów oprowadza³a p. Lucyna Cywka z Centrum,
wspierana przez p. Cezarego Kie³ka, leniczego Dobrej.
Spotkalimy siê na Górze Zamkowej. Tutaj zwracaj¹ uwagê ruiny
zamku (nowego zamku) w postaci
wysokich cian. Miejsce przypomina o wietnoci miasta, do którego w
1377 r. na zjazd monarchów przyjecha³ sam cesarz i król czeski Karol IV.
Pierwsza budowla powsta³a ju¿ w III
w. - pocz¹tkowo drewniana, póniej
murowana. W I po³. XVI w. zamek
zosta³ przebudowany w imponuj¹c¹
renesansow¹ rezydencjê magnack¹.
Wojna trzydziestoletnia i spory rodzinne doprowadzi³y obiekt do ruiny. Od pocz¹tku XVIII w. nie by³ ju¿
zamieszkiwany. Z czasem podzieli³
los wielu tego typu budowli, z których pozyskiwano materia³ budowlany na nowe obiekty. Zamek mia³
jednak trochê wiêcej szczêcia ni¿
jego ³obeski bratanek, z którego nie
osta³o siê ani kawa³ka ceg³y czy kamienia.
Ze wzgórza ruszylimy za miasto.
Przez dno dawnego jeziora dotarlimy na cie¿kê przyrodniczo-historyczn¹ Szlakiem Olbrzymów. Ciekawi pochodzenia tej nazwy musieli
uzbroiæ siê w cierpliwoæ. Przewodnicy nie chcieli tego zrazu wyjawiæ,
wprowadzaj¹c odrobinê zagadkowoci. Wszystko mia³o siê wyjaniæ
w dalszej czêci trasy. Bystre oko
turysty powinno wprawdzie zauwa¿yæ co widnieje na planszy zapraszaj¹cej na szlak. Jednak¿e co oko poczyna³o w tym czasie nie sposób dzi

odgadn¹æ. Kto nie widzia³ i nie s³ysza³ olbrzymów, ten nieodzownie
musi udaæ siê na ten szlak. A mo¿e
znajdzie olbrzymie szkielety, których podobnie¿ pilnuje orze³. Tyle
legenda. My nie znalelimy ¿adnych koci (ludzkich), a olbrzymy
widzielimy.
Na szlaku p. Cywka i p. Kie³ek
du¿o opowiadali o historii, zamku,
grodzisku i jeziorze. Okaza³o siê ¿e
szlak pozostaje pod opiek¹ pana leniczego, który zna tu ka¿dy metr trasy. Przyda³by siê kto taki w £obzie.
cie¿ka prowadzi przez dawny
pó³wysep do redniowiecznego
grodziska. Tutaj ongi kwit³o ¿ycie
dawnych Pomorzan. Miejsce otoczone wod¹ zapewnia³o bezpieczeñstwo. Grodzisko ¯urawi Ostrów zlokalizowane jest na d³ugim pó³wyspie
Czapla Szyja, niegdy otoczonym
wodami Jeziora Dobrzyñskiego. Poziom wody obni¿ony zosta³ na skutek prac melioracyjnych z 1865 r. Dzi
pozosta³y ³¹ki, mokrad³a i niewielkie
zarastaj¹ce jeziorko. W okresie IXXII w. istnia³ tutaj gród obronny S³owian wraz z podgrodziem. O znaczeniu obiektu znacz¹ liczne znaleziska
archeologiczne ozdób srebrnych
oraz monet arabskich, angielskich,
niemieckich i ruskich. W koñcu XIII
w. orodek osadniczy zosta³ przeniesiony na miejsce obecnego starego
miasta. Równoczenie rozpoczêto
budowê zamku.

Najbezpieczniejsi w powiecie
14.04.2005 odby³y siê Eliminacje Powiatowe Turnieju Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Teoretyczna czeæ konkursu odby³a siê w ³obeskim gimnazjum a praktyczna na
starym boisku. Nagrody zwyciêstwa wrêczano w budynku LOKu.
W turnieju wziê³o udzia³ osiem dru¿yn ze szkó³ podstawowych naszego
powiatu.
I
miejsce SP Be³czna
II
miejsce SP Wêgorzyno
III
miejsce SP Resko
W turnieju szkó³ gimnazjalnych wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn.
I
miejsce Gimnazjum Wêgorzyno
II
miejsce Gimnazjum Radowo Ma³e
III
miejsce Gimnazjum Dobra.
I miejsce jest premiowane udzia³em w eliminacji wojewódzkich.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ sponsorom i fundatorom nagród s¹
nimi Urz¹d Miejski w £obzie, Urz¹d Miasta i Gminy Wêgorzyno, pan Wójcik
 cukiernia Camargo, pañstwo Moskal piekarnia Dro¿dzyk, Pan Winiarski Hurtownia Ekonomik

By³o równie¿ ognisko, które rozpali³ sympatyczny pan leniczy. By³o
to w pobli¿u dawnego podwodnego
mostu, który s³u¿y³ niegdysiejszym
mieszkañcom jako ostatnia deska ratunku w razie przewagi nieprzyjaciela. Niektórzy ciekawscy turyci udali

siê poprzez mokrad³a w poszukiwaniu resztek tajemniczej budowli. Nie
mieli szczêcia. Uda³o im siê znaleæ
jedynie niebieskie ¿aby.
Do zobaczenia
na kolejnym rajdzie A.K.
zdjêcia: Marcin Horbacz

Mecze juniorów - Klasa okrêgowa
Hat trick Szuberta

Wicher Brojce  Sparta Wêgorzyno 3:4 (2:2)
SPARTA: Gi¿yñski Radek (87
Kufel Bartek)  Rzepka Grzegorz,
Bidny Konrad (30 Wojtala Andrzej),
Kopania Damian, Krzemiñski Arek,
Zelmanowski Kamil (35 Konieczny
Jarek), Nieradka Krzysztof, Pokrywka Pawe³ (78 Tabor Adam), Szubert
Karol, Gomulski Pawe³, Bernat Grzegorz.
Bramki: Gomulski  7, Szubert
- 15, 60 i 78.
To historyczne zwyciêstwo w
tym sezonie pi³karskim. Juniorzy wygrali po raz pierwszy na wyjedzie i to
wielka zas³uga Karola Szuberta, który w tym meczu strzeli³ trzy bramki.
Spartanie byli w tym meczu szybsi o
tê jedn¹ bramkê od gospodarzy, którzy musieli goniæ. Co dogonili i
strzelili na remis, to ch³opaki odsko-

czyli strzelaj¹c kolejn¹ bramkê. Przy
remisie 3:3, w koñcówce to wêgorzynianie okazali siê lepsi strzelaj¹c
gola za trzy punkty. Gratulacje i do
boju z Or³em £o¿nica. KAR

Uratowali punkt i honor
Mewa Resko  Orze³ Rega Merida II Trzebiatów 1:1 (0:0)
MEWA: Tichanów  Zgnilec,
Ziemski Piotr, Lalik, Ziemski Przemek, Mañka, Kopka, Paprocki, Harasiemowicz, Jaworski, Konczewski,
Wojnarowicz.
Bramki: Kuba Konczewski.
Juniorzy remisuj¹c z Merid¹ zapewne nie przewidywali pora¿ki dru¿yny seniorów. Po tym niespodziewanym przez kibiców przegranym
meczu, to oni uratowali honor pi³karski reszczan, zdobywaj¹c honorowy
jeden punkt.

SPORT
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Mewa na meridzie
MEWA Resko  ORZE£ Rega
Merida II Trzebiatów 0:2 (0:0)
MEWA: Waszyñski  Kusiewicz, Jówiak M., Paw³owski M.,
Wójtowicz (50 Majewski), Paw³owski A., Gabry, Mielcarek, Grygiel £.,
B³aszczyk, Solowski.
Trener: Dariusz Kêsy.
Zapewne ma³o kto wie, ¿e nazwa dru¿yny z Trzebiatowa  Merida  pochodzi od elementu celownika w dziale czo³gowym. Swego czasu Merida by³a typowym
klubem wojskowym tamtejszego
garnizonu. Po po³¹czeniu siê z Or³em Mrze¿yno i Reg¹ w Trzebiatowie stanowi zaplecze dla Regi
Meridy graj¹cej w IV lidze.
Po sobotnim wystêpie w Resku
mo¿na powiedzieæ, ¿e Orze³ w³¹czy³
czo³gowy celownik, namierzy³ i
ustrzeli³ Mewê. Bêd¹ca na ostatnim
miejscu Rega Merida wydawa³a siê
byæ ju¿ tylko dru¿yn¹ dostarczaj¹c¹
punkty wy¿ej notowanym zespo³om. Okaza³o siê to z³udzeniem.
Sprawdza siê stare porzekad³o, ¿e
dopóki pi³ka w grze, wynik jest spraw¹ otwart¹. Teoretycznie silniejsza
Mewa ma ostatnio spadek formy.
Przegra³a drugi raz pod rz¹d, z ostat-

ni¹ dru¿yn¹ w tabeli i to u siebie.
Mecz mia³ doæ dziwny przebieg, zwa¿ywszy na kontrowersyjne decyzje sêdziego. Reszczanie
otrzymali a¿ 8 ¿ó³tych kartoników,
z których kilka mog³o budziæ zdziwienie. To oczywicie nie usprawiedliwia zawodników Mewy, którzy wci¹¿ graj¹ nierówno. Bramki
dla Meridy pad³y z gry i nie ma co
siê usprawiedliwiaæ. B³aszczyk i
Solowski wci¹¿ marnuj¹ za du¿o
okazji strzeleckich, a takie mieli w
pierwszej i drugiej po³owie. W
pierwszej po³owie sêdzia nie odgwizda³ rêki obroñcy Meridy w
polu karnym i nie podyktowa³ karnego, co mog³oby ustawiæ mecz
zupe³nie inaczej.
- Kartki mog¹ os³abiæ zespó³ w
przysz³oci, w wa¿nych dla nas meczach, a i tak siê bojê o to, kto bêdzie
gra³ za tydzieñ ze Spart¹ w Gryficach,
bo wypada zjazd w szko³ach, wiêc
znowu ubêdzie mi zawodników. 
martwi³ siê po meczu trener Dariusz
Kêsy. Zbyt krótka ³awka rezerwy nie
pozwala uzupe³niæ ubytki w seniorach. Niestety, k³ania siê tutaj wieloletnia praca z juniorami, którzy powinni w takich sytuacjach wchodziæ
do gry. Gdzie oni s¹?
KAR

Pierwsza pora¿ka
Masowia Maszewo - Sarmata Dobra 1:0 (0:0)
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata: Smoliñski, Jaszczuk,
Mioduszewski kpt., K. Sad³owski,
Dorsz, Kieruzel, D. Sad³owski, K.
Szkup, Pacelt, Padziñski,Olechnowicz oraz Swarcewicz, Ko³a, E. Kamiñski, Kaczor, Z. Szkup.
Trener: Tomasz Surma
Masovia: Kropid³owski, Równiejko, Siemaszko, Osesik kpt.,
Skwarzyñski, Biernat, M³ynarczyk,
Kie³tyka, Domaradzki, Alama, Zwolak oraz Chanasz, Kubiak, Grabowski, £akomy, Po³udniak, £abêdzki,
Trener: Marek Karmazyn
Bramka dla Masovii: Kamil M³ynarczyk
Stare pi³karskie przys³owie
mówi: je¿eli dru¿yna nie walczy o
zwyciêstwo to najczêciej mecz
przegrywa. To przys³owie mocno
pasuje do dru¿yny Sarmaty, który w
niedzielê , w Maszewie rozegra³ mecz
pi³ki no¿nej o mistrzostwo Klasy
Okrêgowej z miejscow¹ Masovi¹.
Obserwuj¹c spotkanie, a¿ do 75 min.,
odnosi³o siê wra¿enie, ¿e Sarmacie
bardziej zale¿y aby meczu nie przegraæ, ni¿ aby go wygraæ. I ten scenariusz sprawdza³ siê, a¿ do 75 min. ,
kiedy to pomocnik Masovii M³ynar-

czyk przej¹³ podanie od partnera z
dru¿yny i kapitalnym strza³em g³ow¹
z 16 m w okienko bramki Sarmaty
zdoby³ jak siê pó¿niej okaza³o zwyciêsk¹ bramkê dla swojej dru¿yny.
Stracona bramka podzia³a³a mobilizuj¹co na zawodników Sarmaty, który w ostatnim kwadransie by³ dru¿yn¹ dominuj¹c¹ jednak na wyrównanie zabrak³o po prostu czasu.
Reasumuj¹c, obie dru¿yny rozegra³y bardzo s³abe spotkanie i jedynym faktem godnym zanotowania
by³a akcja po której pad³a jedyna
bramka.
Mimo pora¿ki z Masowi¹, trzeba
przyznaæ, ¿e pocz¹tek sezonu wiosennego dla Sarmaty by³ udany. W
czterech meczach zdoby³ 7 pkt., graj¹c mecze z czo³owymi dru¿ynami po
rundzie jesiennej /dla porównania z
tymi samymi dru¿ynami jesieni¹ zdoby³ tylko 1 pkt./.
Nastêpny mecz Sarmata rozegra
na w³asnym stadionie w sobotê o
godzinie 16.00.
Trwa dobra passa juniorów Sarmaty trenowanych przez Jaros³awa
Jaszczuka. Wiosn¹ nie przegrali ¿adnego meczu. W niedzielê pokonali
Masoviê 1:0.
(k)
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Mecz straconych szans
WICHER Brojce  SPARTA Wêgorzyno 1:1 (1:1)
SPARTA: Noryca  Tondrik,
Nadkierniczni: Dariusz, Artur, Zbigniew, Bot, Blacharski (76 Winiewski), Raj, Jawiñski, Rzepka, Mazuro
(45 Nadkierniczny Krzysztof).
Bramka: Dariusz Nadkierniczny
w 25 z rzutu karnego.
To by³ mecz straconych szans.
Wyjazd do Brojc, do przedostatniej
w tabeli dru¿yny dawa³ nadziejê na
trzy punkty i odskok ze strefy spadkowej. Jednak Wicher Brojce znany
jest z tego, ¿e u siebie nie przegrywa.
Tak by³o i tym razem. Sparta wyjecha³a na mecz w mocno os³abionym
sk³adzie. Da³a znaæ o sobie kolekcja
¿ó³tych kartek, jak¹ zgromadzili niektórzy zawodnicy. Z tego powodu
nie zagrali Side³, Nowak i Andrzej
Nadkierniczny. Kontuzje wyeliminowa³y z gry Gwodzia i Romañczyka. W tak os³abionym sk³adzie nie
by³o wiadomo, co wydarzy siê na
boisku. Sparta nie zawiod³a, chocia¿
mog³a z ³atwoci¹ wywieæ trzy
punkty, gdyby nie marnowa³a tylu
szans, a zw³aszcza takiego prezentu,
jakim jest rzut karny.
Mecz zacz¹³ siê niefortunnie. W
4 min. w podbramkowym zamieszaniu gospodarze szczêliwie wpychaj¹ pi³kê do siatki. Spartanom nie
pozostaje nic innego, jak przyst¹piæ
do szturmu i strzeliæ gola. Raz za razem na bramkê Wichra sun¹ ataki
goci. W 25 min. praw¹ stron¹ boiska przedziera siê Bot i dorodkowuje w pole karne. Tutaj doæ oryginaln¹ interwencj¹ popisuje siê stoper gospodarzy ³api¹c pi³kê w rêce.
Rzut karny skutecznie wykonuje
Dariusz Nadkierniczny i jest remis.

Po optycznej przewadze Spartan
chwila oddechu; gra toczy siê w
rodku boiska, na dowiezienie remisu do szatni.
Po przerwie, widz¹c, ¿e Wicher
nie jest a¿ tak mocny, wêgorzynianie
przystêpuj¹ do szturmu po trzy
punkty. W 55 min. minimalnie nad
poprzeczk¹ strzela Dariusz Nadkierniczny. Napór goci jest coraz wyraniejszy, a akcje koñcz¹ siê coraz
bli¿ej bramki gospodarzy. Jedna z
nich koñczy siê rzutem karnym. W 75
min. lewym skrzyd³em przedziera siê
Jawiñski. Przy próbie miniêcia
obroñcy zostaje sfaulowany i sêdzia
wskazuje na wapno. Jedenastkê
wykonuje ponownie Dariusz Nadkierniczny. Strzela i... bramkarz wyczuwaj¹c intencjê naszego napastnika ³apie pi³kê. Mecz straconych
szans toczy siê dalej. Okazje marnuj¹ Blacharski, Jawiñski i Krzysztof
Nadkierniczny. Ostatni¹ setkê
przestrzeliwuje w 87 min. Rzepka,
bêd¹c sam na sam z bramkarzem
goci. Z jednej strony dobry i punkt,
z drugiej szkoda dwóch straconych.
Pozosta³ niedosyt.
- Z gry nale¿a³y nam siê trzy
punkty, uzyskalimy jeden. Ten
punkt by cieszy³, gdyby to by³a dru¿yna zajmuj¹ca pozycjê wy¿sz¹ od
nas. Cieszê siê jednak, ¿e w tak mocno os³abionym sk³adzie dru¿yna
podjê³a walkê i wykaza³a du¿o pi³karskiej ambicji. To pokazuje, ¿e staæ
nas na wiele, tylko trzeba poprawiæ
skutecznoæ.  powiedzia³ nam prezes zespo³u Krzysztof Gwód.
W najbli¿sz¹ niedzielê, o godz.
15.00 Sparta zmierzy siê w Wêgorzynie z Or³em £o¿nica.
KAR

Grochu trafia okienko
ISKRA Banie - RADOVIA Radowo Ma³e 1:3 (1:2)
RADOVIA: Brodowicz  Kmieæ,
Pilichowski, Dro¿d¿ewski, Grochulski, Tomaszkiewicz £ukasz, Tomaszkiewicz Marcin, Samal (Bednarek),
Gradus, Kli, Popiela.
Bramki: Gradus  7, Grochulski 
40, Tomaszkiewicz Marcin  80.
Trener Henryk Kulik.
Radovia w tej rundzie jedzie jak
walec, wygrywaj¹c mecz po meczu.
Co prawda gra³a z dru¿ynami uplasowanymi ni¿ej w tabeli, ale wyniki i gra
mówi¹ same za siebie. £atwoæ, z
jak¹ pi³karze Radovii strzelaj¹ bramki pozwala optymistycznie oceniaæ
zakoñczenie tej rundy. Tak by³o i w
tym wyjazdowym meczu. Zdecydo-

wana przewaga Radovii i du¿o sytuacji strzeleckich. Radowianie wykorzystali trzy, w tym piêknym strza³em
w okienko z rzutu wolnego popisa³
siê Grochulski. W najbli¿sz¹ sobotê
Radovia jedzie do Gryfic na mecz z
tamtejsz¹ Spart¹.
KAR

Kolejna pora¿ka

ZORZA DOBRZANY
- WIATOWID £OBEZ 3:0
Niestety, powtarzaj¹ siê wyniki, jakie wiatowid osi¹ga³
przed rund¹ wiosenn¹. Te wysokie przegrane nie wró¿¹ niczego
dobrego ³obeskiej pi³ce no¿nej.
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Tydzieñ Zdrowia
w Zespole Szkó³

INNE

(£OBEZ) W dniach 1-6 kwietnia, w Zespole Szkó³ w £obzie
zorganizowany by³ Tydzieñ Zdrowia, który odbywa³ siê w
ramach obchodów wiatowego Dnia Zdrowia. M³odzie¿
szkolna prezentowa³a napisane przez siebie referaty
dotycz¹ce promocji zdrowia. Referaty obejmowa³y szkody
spowodowane przez papierosy, alkohol i narkotyki w
organizmie cz³owieka.
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Dbajmy o wygl¹d (cd.)
Wiele osób ma problemy z miêkkimi, ³amliwymi lub zniekszta³conymi paznokciami, które
nie osi¹gaj¹ wymaganej d³ugoci.

OBGRYZANIE PAZNOKCI
Obgryzanie paznokci to jeden z czêciej spotykanych tak zwanych wstydliwych nawyków. Istnieje opinia, ¿e zwyczaj
obgryzania paznokci cechuje ludzi nerwowych, ale i takich, którzy mocno prze¿ywaj¹ niepowodzenia.
Paznokcie poddawane ci¹g³emu uszkadzaniu staj¹ siê ³amliwe,
cienkie, rozdwajaj¹ siê, co dodatkowo dra¿ni wyzwalaj¹c potrzebê
ci¹g³ego obgryzania.W takich przypadkach p³ytka zanika, opuszki
palca staj¹ siê du¿e i wystaj¹ poza poziom p³ytki.
Czy jest sposób na zatuszowanie brzydkiego wygl¹du naszych
paznokci? Pojawienie siê ró¿nych metod przed³u¿enia paznokci
przynios³o prawdziw¹ rewolucjê.
Najskuteczniejszym rodkiem do tego celu jest ¿el UV. Utwardzony paznokieæ ¿elem zniechêca do obgryzania, poniewa¿ pow³oka
paznokcia staje siê twarda, a klientka nie chce zniszczyæ piêknych
paznokci, których nie mia³a przez tak d³ugi czas. £adnie wygl¹daj¹ce
i przed³u¿one paznokcie zdecydowanie pozwol¹ pozbyæ siê wstydliwego nawyku.
Dyplomowana manikiurzystka Kamila Urbañska
Salon Fryzjerski WIESIA £obez

Na podwójnym gazie
Osobny dzieñ by³ powiêcony
zasadom racjonalnego ¿ywienia.
M³odzie¿ osobicie przygotowa³a
ró¿nego rodzaju sa³atki i przek¹ski z
ró¿nych stron wiata. Sa³atki te by³y
degustowane i oceniane przez komisjê z³o¿on¹ z pedagogów oraz
uczniów. Na wyró¿nienie zas³u¿y³y
potrawy z kuchni orientalnej przygotowane przez klasy II b, potrawy
rodem z Indii klasy III c oraz przygotowana przez klasê III d sa³atka maturzysty. W koszach wystawione
by³y jab³ka i marchewki, które równie¿ cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Poniewa¿ has³em og³oszonym
na ten rok przez WHO jest Niech
ka¿da matka i dziecko bêdzie najwa¿niejsze, odbywa³y siê równie¿ zajê-

cia prowadzone w ramach realizacji
programu Profilaktyki Pierwotnej
Wad Cewy Nerwowej, czyli zapobieganie powstawaniu wad wrodzonych u noworodków, poprzez zwiêkszenie w diecie zawartoci kwasu
foliowego, czyli witaminy B9. W ramach tygodnia zdrowia odbywa³y
siê równie¿ zajêcia dotycz¹ce aktywnoci fizycznej i ruchowej. Nale¿y pogratulowaæ pomys³ów oraz
chêci dzia³ania w zakresie promocji
zdrowia. Takim dobrym duchem w
zakresie dzia³añ prozdrowotnych w
szkole jest pani mgr Jolanta Abramowska wspierana przez pani¹ Irenê
Praczyk  pielêgniarkê medycyny
szkolnej. Mo¿na by rzec - dziêkujemy i prosimy o jeszcze. S. Podyma

(£OBEZ) W dniu 17.04.2005
roku o godz. 3.05 w £obzie na ul. Kolejowej, Szymon T. lat 23 (zam. W.,
gm. £obez) znajduj¹c siê w stanie
nietrzewym 1,09 mg/l, kierowa³
sam. osobowym marki Fiat 126p.
(£OBEZ-BYSZEWO) W dniu
16.04.2005 roku o godz. 19.10 na drodze £obez - Byszewo, £ukasz P. lat
18 (zam. R., pow. ³obeski) znajduj¹c
siê w stanie nietrzewym 0,95 mg/l,
kieruj¹c motocyklem marki WSK,
wyje¿d¿aj¹c z drogi gruntowej od
strony miejscowoci Worowo wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu dla
sam. osobowego marki Renault,
którym kierowa³ Robert M. (zam.
Z³ocieniec). W wyniku zderzenia
kieruj¹cy motocyklem dozna³ z³amania lewego podudzia i zosta³ przewieziony do szpitala w Drawsku Pomorskim, natomiast pasa¿er motocykla Norbert G. (zam. W., pow. ³obeski), (nietrzewy 0,52 mg/l) z podejrzeniem wstrz¹su mózgu zosta³
przewieziony do szpitala w Po³czynie Zdroju.

(WYSIEDLE) W dniu 14.04.2005
r. oko³o godz. 18:50 w Wysiedlu,
Barbara M. (zam. G., gm. £obez) kierowa³a rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,29 mg/l).
(WYSIEDLE) W dniu 14.04.2005
r. oko³o godz. 18:50 w Wysiedlu, Janusz M. (zam. G., gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (0,80 mg/l).
(SULISZEWICE - £OBEZ)W
dniu 14.04.2005 r. oko³o godz.
21:00 na drodze Suliszewice - £obez, Adam B. (zam. £., gm. £obez)
kierowa³ samochodem VW Derby
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,59 mg/l).
(£OBEZ) W dniu 13.04.2005
roku o godz. 19.30 w £obzie na ul.
Bema , Kazimierz R. lat 46 (zam. £.,
gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(2,63 promila ).

Poszukiwany
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie poszukuje sprawcy kradzie¿y z w³amaniem, do jakiej dosz³o w
dniu 17 marca br. w £obzie, w sklepie
odzie¿owym przy ul. Niepodleg³oci
10, nale¿¹cym do Janusza Karczyñskiego. Zamieszczamy portret pamiêciowy domniemanego sprawcy
kradzie¿y. Ka¿dy kto posiada wiadomoæ w tej sprawie proszony jest o
kontakt z policj¹  997.
(R)
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POLICJA 997

N. gm. £obez) nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci jazdy i w trakcie
omijania samochodu marki Mercedes, kierowanego przez Artura
S. (zam. R., pow. ³obeski) klamk¹
samochodu zarysowa³ wgniecenie wyt³oczki s³upka nad tyln¹
lamp¹.

ZNISZCZY£ZAMEK
(£OBEZ) W dniu 17. 04. 2005r.
oko³o godz. 1.00 w £obzie przy Placu
Spó³dzielców nieznany sprawca dokona³ uszkodzenia zamka w drzwiach
wejciowych do restauracji Dylemat, wartoci 120 z³otych na szkodê
Wies³awy W. (zam. D., pow. ³obeski).
ZNISZCZY£ DRZEWA
(KLÊPNICA)
W
dniu
10.04.2005r. w godzinach 11.00 12.00 nieznany sprawca podczas
wypalania traw w rejonie dzia³ki letniskowej w Klêpnicy, pow. ³obeski,
czêciowo nadpali³ trzy drzewa
wierka oraz dwa grabu o ogólnej
wartoci 500 z³otych na szkodê
Anny W. (zam. £., pow. ³obeski).
Z£ODZZIEJ SPAWACZ
(ORLE) W okresie od 10. 04.
2005r. do 17. 04. 2005r. w godz. 10.
00-13. 00 w Orlu, gm. Radowo Ma³e,
nieznany sprawca po uprzednim
oberwaniu k³ódek od drzwi gara¿u
wszed³ do wnêtrza, sk¹d zabra³ w
celu przyw³aszczenia spawarkê
transformatorowa 230V oraz migomat wraz z butl¹ CO2 o ogólnej wartoci 1300 z³otych na szkodê Ryszarda G. (zam. O., pow. ³obeski).
UKRAD£ WANNÊ I PIEC
(WÊGORZYNO) W okresie od
25.03.2005r. do 17.04.2005r. godz.
16.00. w Wêgorzynie, przy ul. Przemys³owej nieznany sprawca dokona³ w³amania do mieszkania wy³amuj¹c zamek w drzwiach i ukrad³ wannê
¿eliwn¹ i piec C.O. o wartoci przekraczaj¹cej 250 z³ na szkodê Andrzeja J. (zam. W., pow. ³obeski).
UKRAD£ ELEMENTY
HUTAWKI
(STAROGARD £OB.) W dniu
15.04.2005 r. w godz. 18:00 - 20:00 w
Starogardzie £ob. nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y 2 zawiesi od hutawki znajduj¹cej siê przed blokiem
mieszkalnym. Straty w kwocie do 250
z³ na szkodê Eweliny S. (zam. S., pow.
³obeski).
KOLIZJA DROGOWA
(RESKO - SOSNOWO - STAROGARD) W dniu 16.04.2005 roku
o godz. 20.30 na skrzy¿owaniu dróg
Resko - Sosnowo - Starogard, kieruj¹cy sam. osobowym marki VW Passat, Marcin R. (zam. R., gm. Resko)
wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu dla samochodu osobowego marki VW Golf, którym kierowa³
Mariusz D. (zam. P., gm. Resko).
Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
ZAMÓWI£A
I NIE ZAP£ACI£A
(£OBEZ) W dniu 15. 04. 2005 r.
oko³o godz. 17. 00 Aneta O. (zam.
¯yrardów) w restauracji Dylemat w
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£obzie przy ul. Plac Spó³dzielców ,
zamówi³a zupê , spagetti , papierosy,
wódkê, zapalniczkê, oraz Coca colê,
nie p³ac¹c za zamówiony towar. Straty o wartoci 73 z³ote na szkodê Wies³awy W. (zam. D., pow. ³obeski).
ROZBÓJ
(WÊGORZYNO  WINNIKI)W
dniu 15. 04. 2005 r. w godz. 13. 00 14.00 na drodze Wêgorzyno - Winniki nieustalony sprawca po uprzednim przewróceniu na ziemiê Mariana
Z. lat 77 (zam. W., pow. ³obeski), z wewnêtrznej kieszeni marynarki zabra³
portfel z zawartoci¹ dowodu osobistego oraz pieniêdzy w kwocie 900
z³otych na szkodê zg³aszaj¹cego.
NADMIERNA PRÊDKOÆ
(RESKO P£OTY) W dniu
15.04.2005 r. oko³o godz. 21.25 na
drodze Resko - P³oty nieznany kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Opel Kadet nie dostosowa³
prêdkoci, w wyniku czego na ³uku
drogi zjecha³ na pobocze i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo rozbijaj¹c samochód. Odpadaj¹ce elementy nadwozia uszkodzi³y nadje¿d¿aj¹cy samochód Ford Sierra kierowany przez
Józefa P. (zam. O., pow. £êczyca).
SKRADZIONO TELEFON
(£OBEZ) W dniu 13.04.2005
roku w godz. 12.15/12.30 w £obzie
przy ul. Niepodleg³oci w budynku
LO, nieustalony sprawca dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego
marki SIMENS C-60 o wartoci 300 z³
na szkodê Lucyny J. (zam. £., pow.
³obeski).
SKRADZIONO HARDWARE
(ZAJEZIERZE) W okresie od
dnia 12.04.2005 roku do godz. 12.30
dnia 13.04.2005 roku w Zajezierzu z
sali komputerowej SOSW, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y
trzech twardych dysków i stacjê CD
o ³¹cznej wartoci 800 z³otych na
szkodê SOSW w Zajezierzu.
KRADZIE¯ PORTFELA
W dniu 09.02.2005 roku w
godz. 10.00-11.00 w £obzie przy
ul. Niepodleg³oci na terenie sklepu z zabawkami, nieustalony
sprawca dokona³ kradzie¿y portfela z zawartoci¹ pieniêdzy w
kwocie 350 PLN, karty bankomatowej oraz dwóch dowodów osobistych na szkodê Jadwigi i Rafa³a
K. (zam. Z., pow. ³obeski).

SKRADZIONO RADIO
SAMOCHODOWE
(£OBEZ) W okresie 1314.04.2005 r. w godz. 20:00 - 05:00 w
£obzie przy ul. H. Sawickiej, nieznany sprawca po uprzednim wy³amaniu zamka w drzwiach samochodu
Ford Sierra, dokona³ kradzie¿y radioodtwarzacza marki JVC. Straty w
kwocie 500 z³ na szkodê Wies³awa P.
(zam. £., pow. ³obeski).
Z£ODZIEJ MELOMAN
(£OBEZ) W okresie 1314.04.2005 r. w godz. 23:00 - 10:30 w
£obzie przy ul. H. Sawickiej , nieznany sprawca po uprzednim wy³amaniu zamka w drzwiach samochodu
Audi 80, dokona³ kradzie¿y radioodtwarzacza marki KENWOOD, 2 etiu
z zawartoci¹ 20 p³yt CD oraz g³onika - tuby basowej. Straty w kwocie
740 z³ na szkodê Micha³a B. (zam. £.,
pow. ³obeski).
KRADZIE¯ W OHP
(£OBEZ) W dniu 12.04.2005 r. w
godz. 09:00 - 10:00 na terenie warsztatów szkolnych OHP w £obzie przy
ul. Siewnej, Szymon B. (zam. B., gm.
Kamieñ Pom.) dokona³ kradzie¿y
portfela z zawartoci¹ dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz
pieniêdzy. Straty w kwocie 17 z³ na
szkodê Piotra J. lat 16.
P£ON¥CA STODO£A
(BORKOWO WIELKIE) W
dniu 14.04.2005 r. oko³o godz. 15:00
w Borkowie Wielkim, w nieustalonych okolicznociach zapaleniu i ca³kowitemu spaleniu uleg³a stodo³a z
zawartoci¹ mebli, 2 lodówek, s³omy
i siana w iloci oko³o 5 ton, sk³adowane przez oko³o 30 lat. Straty w kwocie
10 000 z³ na szkodê Eugeniusza S.
(zam. R., pow. ³obeski).
KRADN¥ ROWERY
(TUCZA) W okresie od
12.04.2005r. godz. 13.00. do
13.04.2005r. godz. 10.00. w Tuczy,
gm. Dobra, nieznany sprawca dokona³ w³amania do gara¿u przez urwanie k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi i
kradzie¿y dwóch rowerów ³¹cznej
wartoci 500 z³ na szkodê Bo¿eny K.
(zam. T., pow. ³obeski).
ZARYSOWA£
W TRAKCIE JAZDY
(£OBEZ) W dniu 11.04.2005 r.
o godz. 12.55 w £obzie na ul. Konopnickiej kieruj¹cy samochodem marki DAF Grzegorz M. (zam.

SKRADZIOINO ROWERY
W dniu 11.04.2005r. o godz.
21.15. w £obzie na ul. Niepodleg³oci, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru górskiego wartoci
450 z³ na szkodê Macieja ¯. (zam. £.,
pow. ³obeski).
Z£ODZIEJ Z£OMIARZ
(NOWE WÊGORZYNKO) W
dniu 11.04.2004 r. pomiêdzy godz.
1.30 a godz. 7.00 w rejonie miejscowoci Nowe Wêgorzynko, nieznany sprawca po uprzednim wyciêciu
z czynnej linii energetycznej, dokona³ kradzie¿y 1200 metrów przewodu aluminiowego. Wartoæ strat
przekracza 250 z³, czym dzia³a³ na
szkodê Rejonu Energetycznego w
Gryficach.
Z£ODZIEJ
KOMPUTEROWIEC
(DOBRA) W okresie pomiêdzy
14 a 16.02.2005 r. w Dobrej, nieznany
sprawca w nieustalonych okolicznociach dokona³ kradzie¿y dysku
twardego oraz pamiêci RAM z komputera o wartoci 450 z³otych, czym
dzia³a³ na szkodê Gimnazjum.
KRADN¥TELEFONY
(DOBRA) W dniu 11.04.2005 r.
pomiêdzy godz. 8.00 a godz. 8.45 w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Resku, nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego
marki Sony Ericson typ T 230, o
wartoci 359 z³otych, czym dzia³a³
na szkodê Kazimierza P. (zam. R.,
pow. ³obeski).
WYBICIE SZYBY
(£OBEZ) W dniu 12.04.2005
roku o godz. 18.50 w £obzie na ul.
Orzeszkowej, Mariusz K. lat 35 (zam.
£., gm. £obez) dokona³ wybicia
przedniej szyby w samochodzie
s³u¿bowym marki VW Transporter, o
wartoci co najmniej 350 z³otych na
szkodê KPP £obez.
ZNISZCZY£
LAKIER I LUSTERKO
(DOBRA) W dniu 12.04.2005 r.
oko³o godz. 07:00 w Dobrej przy
ul. Zielonej, Marek B. (zam. M.,
gm. Maszewo) kopi¹c nogami
dokona³ uszkodzenia nadwozia,
pow³oki lakierniczej oraz po³amania zewnêtrznego lusterka samochodu VW T-4. Straty w kwocie
350 z³ na szkodê Renaty M. (zam.
D., pow. ³obeski).

ROZMAITOCI
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KRZY¯ÓWKA
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NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 29 kwietnia
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne has³o krzy¿ówki nr 14 brzmia³o:
Lira Nerona by³a kamertonem
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Pawe³ Niedziela (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Jerzy Wilczarski (Radowo
Ma³e), Cecylia Dzwonnik (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Pawe³ Niedziela z £obza. Gratulujemy.
CMYK

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

