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Policja odnalaz³a 1000
skradzionych przedmiotów

Historia
rodzin
Marcin Teszka
- wspomnienie
o Rozalii Szafoni.

Jak uczciæ
pamiêæ Papie¿a
Jana Paw³a II
- zastanawiaj¹
siê Henryk Musia³
i radni Wêgorzyna.
Po naszym apelu
pieni¹dze dla
Marcelinki
z £obza zbieraj¹
drawszczanie
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Z drugiej strony

Dwa pokolenia;
czas na zmiany

Kazimierz Rynkiewicz
Czy jest szansa, by rodzice ma³ej
Marcelinki Zwierzchowskiej uzbierali 17
tysiêcy euro na operacjê, która przywróci
jej s³uch? Suma wydaje siê ogromna, ale
mo¿e dziêki wsparciu innych cud siê zici.
Po naszym apelu, który zamiecilimy w
wydawanym przez nas Tygodniku Pojezierza Drawskiego przyszed³ stamt¹d nieoczekiwany sygna³ o pomocy. Drawski
orodek kultury wraz ze szko³¹ podstawow¹ zorganizowali imprezê, z której dochód
ma byæ przeznaczony dla Marcelinki. Bêdzie loteria fantowa, kto da³ rower, który
bêdzie mo¿na wylosowaæ, a wszystkie
losy maj¹ byæ pe³ne, czyli wygrane.
Z pomoc¹ ruszyli tak¿e wolontariusze
³obeskiego liceum, którzy wyruszyli na
ulice z puszkami. Tu niesamowity pomys³
szkolnego wolontariatu wdro¿y³y dwie nauczycielki z grup¹ kilkudziesiêciu uczniów.
Pokolenie Jana Paw³a II pokazuje, jak budowaæ spo³eczeñstwo solidarnoci.
Dla odmiany politycy SLD pokazali, w
debacie nad rozwi¹zaniem Sejmu, jak
mia³kie i nikczemne wrêcz motywy s³u¿¹
utrzymywaniu siê przy w³adzy, za wszelk¹
cenê, ¿eby tylko zaliczyæ jeszcze kilka diet

poselskich. Pañstwo dryfuje, nikt tu ju¿ nie
rz¹dzi, premier przeszed³ do opozycji, i to
pozaparlamentarnej, prezydent nie przyjmuje jego dymisji, bo uwa¿a, ¿e wa¿niejsze od spraw kraju jest jakie spotkanie
Rady Europy. Presti¿, a raczej od partyjnego dzieciñstwa wyuczona propaganda
sukcesu ka¿e mu udawaæ przed Europ¹,
¿e jest fajnie, ¿e jest premier i mog¹ przyje¿d¿aæ na obrady w³anie do Polski. Dla
prezydenta nie jest wa¿ne, ¿e na kilka
miesiêcy zostan¹ od³o¿one wszelkie pilne
dla spo³eczeñstwa sprawy. Wa¿ny jest
efekt propagandowy na zewn¹trz. Tak jak
najwa¿niejsza by³a propaganda sukcesu
dla Putina, te jego mieszne, ale pe³ne
przepychu defilady i w dodatku k³amstwa
z okazji zakoñczenia II wojny wiatowej.
Ten ca³y przepych ma ukryæ panuj¹c¹ na
dalekich stepach nêdzê. Putin i Kwaniewski to pokolenie Bre¿niewa. Dwa jak¿e
ró¿ne pokolenia.
Na pocz¹tku czerwca w Warszawie
odbêdzie siê wielki marsz zwolenników
Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych. Dzia³acze tego Ruchu chêtnie
przyjad¹ do £obza, by przedstawiæ dowody na to, ¿e dopóki nie bêdzie wyborów w
okrêgach jednomandatowych, dopóty
zawsze bêdziemy wybieraæ tych samych
ludzi z tych samych elit partyjnych. Na po³udniu ten Ruch jest ju¿ bardzo mocny,
jednak telewizja go nie pokazuje. Redakcja podjê³a siê organizacji przyjazdu dzia³aczy JOW do £obza. Wszystkich chc¹cych
pomóc w tej sprawie proszê o kontakt; tel.
39 73 730 lub 504 042 532.
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Poezja w Ko³obrzegu
W sobotnie popo³udnie mo¿na
spacerowaæ, czytaæ ksi¹¿kê, ogl¹daæ wiadomoci. Mo¿na tak¿e wybraæ siê do Ko³obrzegu na konkurs
recytatorski. Widzowie przyjmowani s¹ z otwartymi ramionami. Ja jednak pojecha³am tam w charakterze
uczestnika. I jak zwykle, na tego typu
imprezach, by³o uroczo. Ciekawi ludzie, dobra i przyjazna atmosfera,
wie¿y sposób pokazania znanych
tekstów. Morskie powietrze dodawa³o pewnoci, ¿e warto s³uchaæ. A
by³o czego: i wiatru, i mew, i morza,
i mówi¹cych ze sceny.
Ilekroæ powracam do tego kwietniowego weekendu, moje szczególne wzruszenie wzbudza wystêp Katarzyny Fl¹der z Warszawy. Po raz
kolejny przekona³am siê, ¿e warto, a
nawet trzeba czytaæ Pana Tadeusza. Ten tak znany mi trzynastozg³oskowiec, tym razem, przemówi³
do mnie Telimen¹ i Tadeuszem z
ksiêgi Zamek. Zobaczy³am i us³ysza³am ¿ycie. Poczu³am co niezwyk³ego - prawdê. A o to, wbrew pozorom, nie jest ³atwo.
Wykonawcy przyjechali z ró¿nych stron Polski (Kraków, Poznañ,
Lublin, S³upska, Szczecin, Skar¿ysko-Kamienna, Bielsko-Bia³a, Wêgorzyno) po to, by opowiedzieæ co
wa¿nego. Mitem zdobywcy - bo taka
by³a myl przewodnia konkursu by³o rzucenie palenia, wejcie na
dziesi¹te piêtro wie¿owca, wolnoæ
po toksycznej mi³oci ... Ka¿dy czu³

to inaczej i dlatego ilu by³o uczestników, tyle ró¿nych g³osów.
Na zakoñczenie sobotnich prezentacji, w ko³obrzeskiej latarni morskiej, odby³ siê koncert naszej kole¿anki  mi³oniczki s³owa. Nie by³ to
zwyczajny koncert, zwyczajnej kole¿anki. Natalia Sikora w tym roku zosta³a laureatk¹ piosenki aktorskiej we
Wroc³awiu. Umiechniêta, przepe³niona radoci¹ zarazi³a nas marzeniami i pewnoci¹, ¿e warto je mieæ.
A potem by³a nie senna noc. I
kolejna w tym dniu dawka miechu i
optymizmu.
Niedziela, jako dzieñ og³oszenia
wyników, okaza³a siê byæ dowiadczeniem nieco stresuj¹cym, ale przyjaznym. Wszyscy przecie¿ bylimy
tam z mi³oci do sztuki.
G³ówna nagroda 1000 z³ pojecha³a do Lublina. Moja ulubiona prezentacja wykonana przez mieszkankê
Warszawy zosta³a nagrodzona 500
z³otymi. By³o jeszcze kilka wyró¿nieñ po 250 z³ i weekendy w ko³obrzeskim kurorcie (który przypad³
tak¿e dla mnie).
Organizatorzy (pomys³odawczyni El¿bieta Chereziñska i Miejski
Orodek Kultury w Ko³obrzegu)
przygotowali wszystko doskonale.
Nawet specjalnie na te dni zamówili
s³oneczn¹ pogodê. Na zakoñczenie
pozostaje mi tylko powiedzieæ evviva larte!
Katarzyna Andrzejewska, Wêgorzyno.

Jak uczciæ pamiêæ Papie¿a Jana Paw³a II w naszym miecie ?
Moim zdaniem nadanie imienia
ulicy, placu czy obiektu sportowego
mo¿e byæ zast¹pione utworzeniem
fundacji Jego Imienia, której najwa¿niejszym zadaniem by³aby pomoc
finansowa dla ludzi m³odych ucz¹cych siê i studiuj¹cych. Zdajê sobie
sprawê, ¿e praca w takiej fundacji
bêdzie wymagaæ zaanga¿owania
wielu ludzi przez wiele lat. Ka¿dy z
nas, mieszkañców Gminy £obez,

List do
redakcji

bêdzie mia³ okazjê wykazaæ siê pomoc¹ dla naszych dzieci. Cel wa¿ny,
ale bardzo trudny w realizacji. Nie
bójmy siê tego obowi¹zku! By³by to
piêkny pomnik wystawiony Naszemu Papie¿owi,
Dodatkowo przy pomocy ludzi
dobrej woli, przy minimalnych nak³adach finansowych, mo¿na postawiæ
g³az z pami¹tkowym napisem w pobli¿u fontanny w centrum miasta. Nie

spieszmy siê z podjêciem decyzji.
W³adze samorz¹dowe i kap³ani
parafii rzymsko-katolickich powinni
doprowadziæ do debaty publicznej,
w wyniku której poznamy opiniê
mieszkañców naszej gminy w sprawie formy uczczenia pamiêci naszego Wielkiego Rodaka. Ja prywatnie
opowiadam siê za utworzeniem fundacji na rzecz naszych nastêpców.
Henryk J. Musia³

Na co komu piaskownica
bez piachu???

Z ca³ym szacunkiem zwracam
siê do w³adz powiatowych o wyci¹gniêcie wniosków z tej sprawy.
Sprawa dotyczy PIASKOWNIC
DLA DZIECI. Jestem ojcem 2
dzieci i w dniu wczorajszym obserwowa³em ich zabawê na podwórku przy ulicy Komuny Paryskiej.
Drodzy pañstwo, to co ujrza³em
obieg³o mnie dreszczem. 3-letnie
dziecko w pe³ni rozbawione,

umiechniête i pewne siebie chcia³o
wejæ do piaskownicy i ulepiæ pewnie babkê , lecz jednak z powodu
braku piachu sytuacja zmieni³a siê w
koszmar. Dziecko wpad³o do rodka
i prawdopodobnie z³ama³o obojczyk
ta r¹czka tak wisia³a.
Wiem kogo za to winiæ! By³o to
zg³aszane w dziale technicznym
S.M. JUTRZENKA, lecz poinformowano mnie u kierownika, ¿e pia-

chu nie dostarcz¹, bo ludzie go rozkradn¹ na wiosnê, gdy¿ remontuj¹
mieszkania. TO SKANDAL!!!
1 tona piachu to koszt piêciu
z³otych plus przywiezienie. Pomó¿cie dzieciom, one chc¹ ¿yæ!!!
Nie wiem do kogo udaæ siê po pomoc, wiêc napisa³em do gazety.
Z szacunkiem mieszkaniec
£obza.
(Nazwisko do wiadomoci redakcji)
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Zapraszaj¹ wszystkich chêtnych

Festyn stra¿acki w Sielsku
(SIELSKO) Swoje wiêto - Dzieñ Stra¿aka - stra¿acy OSP
w Sielsku uczcz¹ msz¹ i festynem.
Stra¿acy z Sielska w dniu 15
maja, czyli Dniu Stra¿aka, organizuj¹ festyn. Poprzedzi go msza polowa na boisku, która rozpocznie
siê o godz. 10.00. O godz. 11.30 rozegrany zostanie turniej pi³ki no¿-
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nej o puchar komendanta gminnego OSP. Póniej wszyscy spotkaj¹
siê przy ognisku i muzyce. Organizatorzy zapraszaj¹ s¹siadów z
pobliskich wiosek na wspóln¹ zabawê.
KAR

Wia³o nud¹
(£OBEZ) Najd³u¿szy weekend w roku, jaki mielimy na
prze³omie kwietnia i maja, by³ chyba najnudniejszym do tej
pory okresem w £obzie.
Na 1 maja zrobiono potañcówkê
na starym boisku, za 3 maja przed
domem kultury zagra³a £obeska Orkiestra Dêta. Piwo do tañca i amerykañskie szlagiery wyczerpa³y pomys³y na wiêtowanie i patriotyczn¹
edukacjê. Przez pozosta³¹ czêæ
roku przyjdzie nam w pocie czo³a
wdra¿aæ programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i czyciæ instrumenty. I oczywicie liczyæ pieni¹dze
za tê ¿mudn¹ pracê.
KAR

OWIADCZENIE BURMISTRZA DOBREJ
W zwi¹zku z artyku³em zamieszczonym w Nowym Tygodniku £obeskim
nr 10 z dnia 04.05.2005r. zatytu³owanym Kredyt zaufania dla Barbary Wilczek jednoznacznie stwierdzam, i¿ napisano w nim nieprawdê.
Wskazano, ¿e cyt. ronie zad³u¿enie Gminy Dobra, mimo wyegzekwowania wiêkszych nale¿noci z tytu³u podatków lokalnych.
Uchwa³a nr LXXIII/2004/2005 sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dn. 19.04.2005r. pozytywnie opiniuj¹ca sprawozdanie Burmistrza Dobrej z wykonania bud¿etu za 2004r., jasno okrela,
jak wygl¹daj¹ zobowi¹zania Gminy. Wed³ug danych statystycznych d³ug
Gminy Dobra na koniec roku bud¿etowego 2004 wyniós³ 2.739.429z³, co stanowi 36,4% dochodu. Na koniec roku bud¿etowego 2003 d³ug publiczny
Gminy wyniós³ 3.309.967z³ i stanowi³ 51,74% dochodu. D³ug wiêc maleje 
nie ronie! Podanie b³êdnej informacji przez redakcjê, tak wa¿nej i istotnej,
wp³ywa na negatywn¹ ocenê pracy Burmistrza, dlatego jej sprostowanie jest
spraw¹ niezwykle istotn¹.
Wobec powy¿szego oczekujê przeprosin od redakcji Nowego Tygodnika £obeskiego, ¿ywi¹c g³êbok¹ nadziejê, i¿ informacje zamieszczone na jego
³amach bêd¹ rzetelne, cis³e i prawdziwe.
Ponadto chcia³abym poinformowaæ czytelników, i¿ wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej, z racji wyganiêcia mandatu radnej p. Teresy Wojciechowskiej, o czym pisano w artykule pt. Id¹ do Ksiêgi Guinessa (ten sam
numer Nowego Tygodnika £obeskiego) zostan¹ w ca³oci pokryte ze
rodków Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nie za ze rodków w³asnych Gminy.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

WÊGORZYNO ZASYPANE
FA£SZYWMI DWUDZIESTKAMI
Nie tak dawno mia³em okazjê na
³amach Tygodnika pisaæ na temat
wprowadzenia do obiegu fa³szywych banknotów o nominale 100 z³.
Tym razem dosz³o do wprowadzenia
banknotów o nominale 20 z³. W nocy
z 2 na 3 maja, w Wêgorzynie trwa³
w³anie festyn. Ju¿ o godz. 6.00 Policja zosta³a powiadomiona przez w³acicielkê jednego ze stoisk gastronomicznych, ¿e kto zap³aci³
fa³szywym banknotem 20
z³otowym. Natychmiast
podjête dzia³ania przynios³y zaskakuj¹ce rezultaty. Okaza³o siê, ¿e
wprowadzaj¹cymi by³o czterech
m³odych mê¿czyzn w³anie z Wêgorzyna. Zatrzymano Karola Sz.,
Kamila D. i Rados³awa T., których
przes³uchano. M³odzieñcy zaczêli
wyjaniaæ i wówczas okaza³o siê, ¿e
banknotów by³o wiêcej, nawet mog³o byæ ich 60 szt. Oczywicie nie
wszystkie wprowadzono tej nocy,
czêæ z nich by³a wprowadzana w
sklepach ju¿ od 25.04.2005 r i to
przez ustalonych ju¿ uczniów Gimnazjum w Wêgorzynie.
Do chwili obecnej odzyskano
wiêksz¹ czêæ z tych fa³szywek, jednak istnieje obawa, ¿e czeæ z nich
pozostaje jeszcze w obiegu. Wszystkie fa³szywki mia³y ten sam numer
serii; EH 4874089. W zwi¹zku z tym
przestrzegam przed ich dalszym

wprowadzaniem do obiegu, a w
przypadku ujawnienia przez Pañstwa takich banknotów, proszê o
kontakt z Policj¹.
Dalsze dzia³ania naszej Policji
pozwoli³y na wykrycie kim by³y osoby, które wyprodukowa³y te fa³szywe banknoty. Jedn¹ z nich okaza³ siê
student I roku informatyki
Uniwersytetu Szczeciñskiego oraz uczeñ klasy III
Zespo³u Szkó³ Morskich w
Ko³obrzegu. Stworzyli oni
wspólnie duet, który przy
u¿yciu komputera i drukarki wyprodukowa³ fa³szywki, a nastêpnie
puci³ je w obieg. W momencie pisania tego artyku³u wiadomym jest, ¿e
wobec nich na wniosek Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, S¹d
Rejonowy w £obzie zastosowa³
areszt tymczasowy na okres 3 miesiêcy. Pozostali, w tym nieletni, równie¿ odpowiedz¹ przez S¹dem.
Przypominam ponownie, ¿e art.
310 kodeksu karnego stanowi; Kto
podrabia albo przerabia polski
albo obcy pieni¹dz, rodek p³atniczy... podlega karze pozbawienia
wolnoci na czas nie krótszy od lat
5 albo karze 25 lat pozbawienia
wolnoci. Kto pieni¹dz taki puszcza w obieg albo go w takim celu
przyjmuje... podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10
asp. Robert Kazienko

Otwarte zawody wêdkarskie Karasia

Ka¿dy ³owiæ mo¿e
(£OBEZ-GINAWA) Ko³o
Wêdkarskie Kara w £obzie zaprasza wszystkich chêtnych na
otwarte zawody wêdkarskie na jeziorze w Ginawie. Zawody odbêdê
siê w dniu 22 maja o godz. 8.00. Nie
obowi¹zuje op³ata wpisowa. Mo¿-

na bêdzie startowaæ w kategoriach
seniorzy i seniorki oraz juniorzy i
m³odzicy. Organizatorzy zapewnili
bezp³atny dojazd na zawody; autobus bêdzie oczekiwa³ na chêtnych w £obzie na Placu 3 Marca o
godz. 7.00.
KAR

Str. 4

OFERTY
PRACY PUP
p Szko³a Podstawowa w Wêgo-

rzynie zatrudni: nauczyciel matematyki . Tel. 3971-418.

p Coralgol w £obzie zatrudni:

- kierowca kat. C+E. Tel. 605-545-162.

Z ¯YCIA POWIATU
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Z³odzieje kolekcjonerzy

Okradli ciê,
mo¿e tu znajdziesz

p Restauracja Dylemat w £ob-

zie zatrudni: kucharz. Tel. 3976-887.

p Foto  Video Krzy w £obzie
zatrudni: sprzedawca  fotograf
Tel. 604-12-15-69.

p Firma Wawa  Bud 2 z Ko³baczowa zatrudni: monter sieci telekomunikacyjnych. Praca w delegacji na terenie woj. Krakowskiego i
Kieleckiego, zakwaterowanie zapewnione. Tel. 509-970-352.

p Us³ugi Ogólnobudowlane w
£obzie zatrudni¹: murarz, dekarz
Tel. 3975-166 lub 691-614-980.
p Firma handlowa Helmar
Sklep spo¿ywczy - sprzedawca
Tel. 397-51-31.

p F.P.H MARPJS w Dobrej zatrudni: - piekarz. Tel. 392-26-36.

p

Zak³ad fryzjerski Wiesia
zatrudni; - kosmetyczka
- osoba do pomocy w zak³adzie
Tel. 397-33-41.

p Zak³ad Ogólnobudowlany w Wê-

gorzynie zatrudni: robotnik budowlany przy docieplaniach budynków dekarz Tel. 397-16-28, 606-471-786.

p Publiczna szko³a podstawowa

w Be³cznej zatrudni: wychowawca
wietlicy. Tel. 397-81-27.

p Multi Polska sp. z.o.o w £obzie
zatrudni: - kierownik sklepu
Tel. 505  101  898.

p Piekarnia Wasilewscy w Wêgorzynie zatrudni: piekarz, - kierowca kat.C. Tel. 397- 14  59, 397-17-30.

p Firma Handlowo  Us³ugowa
Tympol zatrudni: mechanik samochodowy (w ramach przygotowania
zawodowego) Tel. 502  770  760.

p Orodek Wczasowo  Kolonij-

ny Posejdon w Niechorzu, zatrudni: - szefowa kuchni, kucharka
Tel. 508  340  508.

p Firma Diagro z Mieszewa
zatrudni: traktorzysta.

p SZOZ  Praxis z Nowogardu
zatrudni: pielengiarka
Tel. 392-07-87, 392-51-20.

(£OBEZ) To co zobaczyli policjanci w jednym z
pomieszczeñ gospodarczych znajduj¹cych siê prawie w
centrum £obza, musia³o wywo³aæ zdumienie nawet wród
d³ugoletnich funkcjonariuszy.
Po otwarciu drugiego pomieszczenia okaza³o siê, ¿e oba pe³ne s¹
rzeczy skradzionych w ostatnich latach na terenie £obza. Zdumienie
by³o tym wiêksze, ¿e z³odzieje kradli
i gromadzili te rzeczy, nie u¿ywaj¹c
ich ani nie sprzedaj¹c.
Jeszcze wczoraj wieczorem w
dwóch gara¿ach policyjnych trwa³
komisyjny spis przedmiotów zabez-

pieczonych przez policjantów.
Oszacowali oni, ¿e mo¿e ich byæ
oko³o tysi¹ca. Przedmioty te mog¹
pochodziæ z w³amañ do sklepów,
kontenerów z targowiska oraz altan
ogrodowych i piwnic nawet z ostatnich dwóch lat. Dopiero dochodzenie, a pewnie bêdzie d³ugie i ¿mudne,
pozwoli oceniæ skalê dzia³alnoci
z³odziei  kolekcjonerów.

W zwi¹zku z tym znaleziskiem
policja prosi wszystkich poszkodowanych w ostatnim okresie czasu o
przybycie do ³obeskiej Komendy w
dniach 12-13.05.2005 r w godz. 9.0015.00, gdzie policjanci umo¿liwi¹
obejrzenie i rozpoznanie powy¿szych przedmiotów. A jest co odzyskaæ; s¹ tu miêdzy innymi kosiarki
do trawy, butle gazowe, kable i
przed³u¿acze elektryczne, sprzêt
wêdkarski, pi³y spalinowe, wiertarki, szlifierki, klucze, narzêdzia budowlane, siekierki, a nawet lampy
naftowe i wiele innych drobnych
przedmiotów.
KAR
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Te¿ by chcieli mieæ w miecie papie¿a

Papie¿ pod okiem wartownika?

(WÊGORZYNO) Radni Wêgorzyna debatowali ostatnio nad sposobem upamiêtnienia osoby papie¿a Jana Paw³a II. Poszukiwali miejsca
lub obiektu, któremu mogliby nadaæ
jego nazwê. Wybrali bezimienny do
tej pory plac przed urzêdem. O ile
nadanie nazwy wydaje siê spraw¹
prost¹, to wiêkszym problemem
mo¿e okazaæ siê stoj¹cy na nim pomnik ¿o³nierza, który trafi³ w to miejsce przez przypadek.
O tym przypadku przypomnia³
przewodnicz¹cy rady Piotrowski. 
To by³ niechciany spadek w tamtych
czasach. Pomnik by³ projektowany
dla Siekierek, ale zosta³ odrzucony i
trafi³ do Wêgorzyna.
W projekcie uchwa³y mówi³o siê
o Skwerze im. Jana Paw³a II, czyli
o placu pomiêdzy ulicami Ks. Fortunata Sosnowskiego, Rynkiem i

Grunwaldzk¹. Radnemu Tomaszowi
Janusowi skwer wyda³ siê za ma³o
powa¿n¹ nazw¹. Zaproponowa³, by
by³ to Plac im. Jana Paw³a II. Radni
zaakceptowali tê propozycjê. Radny
Ko³odyñski przypomnia³ o stoj¹cym
tam pomniku ¿o³nierza.  Mo¿e po³owa ludzi mnie zlinczuje, ale on wrós³
ju¿ w krajobraz miasta.  mówi³ odnosz¹c siê do tego, ¿e nazwanie placu imieniem papie¿a i pozostawienie
tam pomnika ¿o³nierza bêdzie trochê
k³óci³o siê z nowym przes³aniem.
Radni nie zdecydowali o tym, co
z pomnikiem zrobi¹. Nie nadali równie¿ nazwy placowi, lecz tylko podjêli uchwa³ê o przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie z mieszkañcami. Ta uchwa³a wi¹za³a siê z nastêpn¹, któr¹ przyjêto w tym dniu, o zasadach i trybie przeprowadzania takich konsultacji.
KAR

Wêgorzyno  pierwsza taka gmina, gdzie...

Bêd¹ pytaæ
mieszkañców
(WÊGORZYNO) Radni gminy Wêgorzyno, chyba jako pierwsi
podjêli uchwa³ê o prowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami w sprawach zmiany i nadawania nazw
miejscowociom, ulicom i szko³om.
Konsultacje z mieszkañcami
maj¹ byæ przeprowadzane w takich
sprawach jak zmiany nazwy miejscowoci, ulic i szkó³ oraz zmiany granic
so³ectw. Tak¿e przy nadaniu nazw
miejscowociom, ulicom, obiektom i
szko³om. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje burmistrz z w³asnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek
25 mieszkañców. Organizator konsultacji powinien powiadomiæ burmistrza o jej przeprowadzeniu najpóniej na 21 dni przed planowan¹
dat¹ rozpoczêcia konsultacji. Mog¹
byæ one prowadzone w formach
bezporednich spotkañ z mieszkañcami lub delegatami mieszkañców
lub w formie ankiety. W uzasadnionych przypadkach w konsultacjach
mog¹ braæ udzia³ nieletni, np.
uczniowie szko³y mog¹ wypowiedzieæ siê w sprawie nadania jej nazwy lub jej zmiany. Konsultacje przeprowadza zespó³ powo³any przez
burmistrza w sk³adzie 3-5 osób. S¹
one wa¿ne, je¿eli wziê³o w nich udzia³

Konsultacje bêd¹ dotyczyæ
nazwy tego placu
30 procent mieszkañców gminy lub
danego miejsca (szko³y, so³ectwa),
jakiego konsultacje dotycz¹. Wyniki konsultacji nie wi¹¿¹ jednak organów gminy. Maj¹ jednak charakter
formalnie wyra¿onej opinii spo³ecznej, któr¹ rada powinna wzi¹æ pod
uwagê przy podejmowaniu uchwa³.
Wygl¹da na to, ¿e jej teoretyczne
za³o¿enia ju¿ wkrótce zostan¹
sprawdzone w podjêtych dzia³aniach na rzecz zmiany nazwy szko³y
podstawowej w Runowie Pomorskim oraz nadania nazwy placowi
przed urzêdem miejskim. KAR
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Sztandar trzymaæ do koñca
(£OBEZ) Wojna by³a fragmentem ich ¿yciorysów, ale zostawi³a po
sobie trwa³e lady w ich ¿yciu na
zawsze. Nieliczni ju¿ inwalidzi wojenni spotkali siê w 60 rocznicê zakoñczenia II wojny wiatowej. Goci³ ich u siebie w domu prezes
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych Tadeusz Barañski.
Przyjechali z kilku wiosek pod³obeskich, niektórych przywioz³y
dzieci, bo im samym ciê¿ko by³oby
dotrzeæ na spotkanie, jak choæby
prawie dziewiêædziesiêcioletniemu
Stanis³awowi ¯e³obowskiemu z
Klêpnicy. Goci³ ich w domu prezes
Tadeusz Barañski. Wrêczy³ medale,
powiedzia³ o ostatnich dzia³aniach,
jakie zwi¹zek podejmowa³ na terenie
£obza.
 By³o nas 76, zosta³o niespe³na
20 osób. Odwiedzamy naszych chorych, którzy nie mog¹ ju¿ wychodziæ
z domu. Co roku jestemy w szkole w
Starogardzie na zaproszenie pana
Czes³awa Szawiela. Jestemy tam,
gdzie nas zapraszaj¹. Bywalimy na
lekcjach u pana Kazimierza Chojnackiego. Gdy opowiadalimy o wojnie,
by³a taka cisza, ¿e mo¿na by³o us³yszeæ lot muchy.  mówi³ o podejmowanych kontaktach z m³odym pokoleniem prezes Barañski.
Wielu z nich przesz³o Syberiê.
Stamt¹d wrócili w polskich mundu-

rach. Bili siê o Polskê na wszystkich
frontach wiata.
- Sybiracy stworzyli dwie armie.
 mówi³ prezes.  Jedna sz³a z zachodu, druga ze wschodu.
Wielu posz³o do armii Andersa i
wróci³o do kraju z zachodu, inni
przyszli z armi¹ Kociuszkowsk¹.
Jak Stanis³aw Szuberla, który walczy³ pod Lenino. Pali³ siê w czo³gu,

pozosta³y mu blizny. Zawsze w mundurze, z licznymi medalami.
- By³o nas ponad czterdziestu w
plutonie, pod Lenino, bitwê prze¿y³o dziewiêciu.  wspomnia³ tamten
bój porucznik Szuberla.
- Jestemy coraz starsi, trzeba
poszukaæ kogo m³odszego do trzymania sztandaru. Póki co, sztandar
bêdziemy trzymaæ do koñca.  mówi³

Manewry wojskowe

W d³ugi majowy weekend kilka
pañ  powiedzmy rycz¹cych czterdziestek  skrzyknê³o siê w Karwowie na manewry. Poci¹gnê³y za sob¹ mê¿ów.
Wszyscy przyodziani
w jakie elementy mundurowe i wyposa¿eni w
sprzêt wojskowy z demobilu oddawali siê
przez dwa dni grom wojennym.
Sk¹d w kobietach militarne zapa³y?
Panie w latach siedemdziesi¹tych koñczy³y
na Wy¿szej Szkole Nauczycielskiej kierunek
przysposobienie
obronne z wychowaniem fizycznym. Potem jeszcze zrobi³y magisterium, ale m³odzieñcze
prze¿ycia na poligonie podczas zabaw w wojnê zosta³y w pamiêci.
Wspominkom wiêc nie by³o koñca. Co jedne, to mieszniejsze. A to
specyficzna kadra oficerska studium
wojskowego, ród³o niekoñcz¹cych
siê anegdot studenckich, to znów

jakie k³opoty z wyposa¿eniem pojedynczego ¿o³nierza, albo defekty
defilowania i marszowych piosenek

rannego  Broñ, Bo¿e, nie z powodu
strzelania!  budowa linii telefonicznej, przyoblekanie OP1 i maski prze-

z nieod³¹cznym sztyry! Okopy,
strzelania, obozy
Mieszaj¹c przebrzmia³e doktryny wojenne z now¹ natowsk¹ strategi¹, odby³y manewry pod kryptonimem Karwowska Burza 2005. By³
marsz na azymut, robienie okopu,
strzelanie z wiatrówki i rzut granatem, banda¿owanie i przenoszenie

ciwgazowej w terenie ska¿onym.
Potem szybki przerzut samochodem
terenowym. Podsumowanie manewrów zwieñczy³y odznaczenia,
awanse, przemowy. Nawet przyby³a
miejscowa w³adza: pani so³tys Karwowa, Bo¿ena Zarecka. Wrêczy³a
pokojowe miot³y karwowskie. Nie
mia³a nic przeciwko temu, ¿eby takie

prezes. Zapowiedzia³, ¿e w po³owie
czerwca odbêdzie siê w £obzie du¿e
sympozjum historyczne, które ju¿
jest przygotowywane. Na koniec kilku z nich odwiedzi³o mogi³y ¿o³nierskie na ³obeskim cmentarzu i zapali³o
znicze. Jak widaæ inwalidzi wojenni
nie poddaj¹ siê up³ywaj¹cemu czasowi. Spotykaj¹ siê, organizuj¹, pamiêtaj¹.
Kazimierz Rynkiewicz

wojny prowadziæ w latach nastêpnych. Liczy, ¿e nowa karwowianka,
Ma³gorzata Soko³owska  honorowy dowódca manewrów 
bêdzie nadal dro¿d¿ami
wsi.
Scenariusz Karwowskiej Burzy naruszy³y
dwie niespodziewane
przygody. Najpierw noc¹
najecha³y samochody terenowe, jakby nowa wojna, ale okaza³o siê, ¿e to
tylko inna impreza, a kierowcy rajdu zgubili siê w
terenie. Rano okaza³o siê
te¿, ¿e wykradziony zosta³
proporzec manewrów. Tak
dzielnie spisa³ siê pu³kownik (emerytowany) z pobliskiego Przyborza. Przez pos³añca
wskaza³ miejsce i warunki rozejmu
(list by³ na odwrotnej stronie mapy).
Proporzec odzyskano.
Rozje¿d¿ali siê wszyscy (G³ogów, ¯agañ, Szczecin, Szczecinek) z
wiar¹, ¿e tu jeszcze kiedy wróc¹.
I ja tam by³em, miód i wino pi³em.
Ludwik Cwynar
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Odznaczeni Krzy¿em Zes³añca Sybiru

(£OBEZ) W dniu 3 maja w sali £obeskiego Centrum
Turystyki mia³o miejsce uroczyste nadanie 60 osobom
Krzy¿y Zes³añca Sybiru.
Ceremoniê rozpoczêto od wprowadzenia sztandaru Sybiraków i odpiewania hymnu narodowego, a
nastêpnie hymnu Sybiraków. Pierwsza zabra³a g³os przewodnicz¹ca ³obeskiego Zwi¹zku Sybiraków pani
Ludwika Guriew, witaj¹c licznie
przyby³ych goci: wojewodê Stanis³awa Wzi¹tka, przewodnicz¹cego
Zwi¹zku Sybiraków w Szczecinie

Micha³a Buniaka, starostê Halinê
Szymañsk¹, przewodnicz¹cego
rady powiatu Adama Szatkowskiego, przewodnicz¹c¹ rady gminy El¿bietê Kobia³kê, ksiêdza proboszcza
Stanis³awa Helaka, kombatantów,
Sybiraków i ich rodziny. Starosta
Halina Szymañska wyg³osi³a referat
o zsy³kach na Sybir, po czym g³os
zabra³a ponownie pani Ludwika

Guriew odczytuj¹c referat
odnonie Krzy¿a Zes³añca
Sybiru, pañstwowego odznaczenia przyznanego przez Sejm
RP, przypominaj¹c w skrócie dziesiêcioletnie starania Zwi¹zku Sybiraków o ustanowienie tego odznaczenia. Nawi¹za³a równie¿ do rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i
wiêta kocielnego Najwiêtszej
Maryji Panny Królowej Polski, podkrelaj¹c szczególnie uroczysty
charakter tego dnia.
Kolejnym punktem uroczystoci
by³o nadanie odznaczeñ przez woje-

£obescy Przyjaciele zagrali i wygrali
(RESKO) M³odzie¿ coraz liczniej
wychodzi na deski sceniczne, by
bawiæ siê w teatr. To pokaza³ ostatni
Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych w
Resku, gdzie na scenie wyst¹pi³o
dziesiêæ teatrów amatorskich.
Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych
odby³ siê 28 kwietnia w sali biblioteki
miejskiej w Resku. Wystawiono 10
sztuk teatralnych. Na przegl¹d przyjechali wykonawcy: klasa II a i III b
Szko³a Podstawowa w Resku, Zespó³ Teatralny Promyczek w Siedlicach, Zespó³ Teatralny Przyjaciele £.D.K., klasa VI Szko³a Podstawowa Starogard, klasa IVa, klasa
VIa Szko³a Podstawowa w Resku,
Kabaret Grupa Podwy¿szonego
Ryzyka Gimnazjum w £obzie, klasa
IIId i klasa Ia Gimnazjum w Resku.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ zespó³ teatralny Przyjaciele z £DK w
£obzie, prowadzony przez pani¹
Teresê Wasilewsk¹. Zaprezentowali
oni sztukê pt. Jak koza Teresa
chcia³a wyjæ za m¹¿ za wilka w
opracowaniu i re¿yserii pani Teresy
Wasilewskiej. Autork¹ scenografii
jest pani Danuta Bamacka - dobry
duch zespo³u od czterech lat. Spek-

Zespó³ teatralny Przyjaciele £DK £obez
takl w wykonaniu ³obeskiej trupy
wywar³ wra¿enie nie tylko na jurorach, ale i na publicznoci. By³ dynamiczny i pe³en humoru. Aktorzy zagrali wspaniale, z talentem i sercem,
z ca³kowitym zaanga¿owaniem. Takich aktorów mo¿e pozazdrociæ niejeden zespó³ bior¹cy udzia³ w konkursie. Byli to: Rafa³ Postlep, Paulina
Banacka, Martyna Szymañska, Katarzyna Wójtowicz, Karolina Rudzka,
Aleksandra Rudzka, Karina Schann,
Jola Bibik, Patryk Gêbicki, Jakub Wi-

niewski, Marcel Dy³a, Aleksandra
Kalwinek. W zespole jest jeszcze jeden aktor, czterolatek Marcin Skrobiñski, który niestety zachorowa³, ale
w Konkursie Wojewódzkim w widwinie, 20 maja wemie udzia³. Zespó³
Przyjaciele w takim sk³adzie jest
zwyciêzc¹ po raz trzeci w powiatowym przegl¹dzie i jest zawsze wyró¿niany w przegl¹dzie wojewódzkim. W
tym roku zosta³ zakwalifikowany jako
jedyny zespó³ z wystêpuj¹cych w
Resku.
(R)

wodê Stanis³awa Wzi¹tka. £zy wzruszenia p³ynê³y z oczu odznaczanych.
Sybiracy mieli wielk¹ satysfakcjê, ¿e
po wielu latach Sejm uwzglêdni³ ich
cierpienia i uhonorowa³ Krzy¿em
Zes³añca Sybiru. W czêci artystycznej wyst¹pi³a m³odzie¿ z gimnazjum
im. mjr Henryka Sucharskiego w Resku, recytuj¹c wiersze, czytaj¹c fragmenty wspomnieñ Sybiraków. Swój
wystêp zakoñczyli piosenk¹ Kocham ciê ¿ycie Edyty Geppert. Do
s³ów tej piosenki nawi¹za³a prezes
Guriew mówi¹c o wartociach takich
jak umi³owanie Ojczyzny i wiara w
Boga, które nale¿y w sobie zaszczepiæ, by przejæ przez nie i nie ¿a³owaæ
straconego ¿ycia. Po uroczystoci
by³ poczêstunek.
M. Horbacz
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Dzisiaj kolejna praca wyró¿niona w konkursie Historia rodzin, który przeprowadzi³a na pocz¹tku roku w gimnazjum
w Wêgorzynie pani Anna Kamiñska. Wczeniej publikowalimy wspomnienia Ireny Janiszewskiej w opracowaniu Agaty
Mikiewicz oraz Jerzego Bochnera w opracowaniu Lidii Bochner.

Koleje ¿ycia nie sprzedaj¹ biletów powrotnych
Wspomnienia Rozalii Szafoni w opracowaniu Marcina
Teszki z klasy IIIc gimnazjum w Wêgorzynie.
I wtedy, kiedy ju¿ i dziecko mi
Mówi¹ s³usznie, ¿e koleje ¿ycia
nie sprzedaj¹ biletów powrotnych, podros³o, i kiedy ¿ycie bieg³o utarTo dobrze, ¿y³am d³ugo i wiele rzeczy tym szlakiem, zaczê³y kr¹¿yæ wieci o
w moim ¿yciu siê przytrafi³o, a nie wybuchu II wojny wiatowej. I wychcia³abym, ¿eby siê powtórzy³y. buch³a. Wcale nie tak niespodziewaMo¿e parê drobnych epizodów... nie, bo chocia¿ wszyscy o tym mówili - do koñca nikt nie móg³ w to uwieNie by³o ich tak ma³o...
Urodzi³am siê w 1900 roku w Haj- rzyæ. I wówczas uleg³am probom
nówce, w zamo¿nej rodzinie ziemiañ- s¹siada - wdowca z czwórk¹ dzieci
skiej Piotra i Julii Szumañskich. (³atwiej bêdzie nam wspólnie przeOtrzymalimy staranne wykszta³ce- ¿yæ tê wojnê...) i powtórnie wysz³am
nie i ca³a trójka spêdza³a beztrosko za m¹¿. Niestety, zaraz powo³ali mê¿a
czas, obserwuj¹c ¿ycie puszczy bia- do wojska, a nam Sowieci kazali udaæ
³owieskiej i czasami udaj¹cego siê na siê na dworzec w ramach ewakuacji
polowania cara rosyjskiego z jego w bezpieczne miejsce. Na granicy
ordynansami. Za jednego z nich ograbiono nas ze wszystkiego, co
moja starsza siostra Natalia wysz³a by³o cenne (pieni¹dze, bi¿uteria, fuza m¹¿ i wyprowadzi³a siê do Peters- tra) i z drobnostkami wsadzono do
burga. Rok póniej zaprosili mnie do poci¹gu, który zawióz³ nas w bezsiebie. Tu prze¿y³am swoje pierwsze pieczne miejsce... na Syberiê.
Do najbli¿szego miasta mielimy
bale, zwiedza³am piêkne miasto, a¿
do chwili wybuchu rewolucji listo- bardzo daleko. Dooko³a rozproszopadowej. Tak, jak wybuch pierwszej ne by³y ziemianki. Zamieszka³am w
wojny wiatowej niewiele zmieni³ w jednej z nich z dzieæmi. Nie wiem, jak
naszym ¿yciu (mo¿e za wyj¹tkiem prze¿ylimy. Najstarsza pasierbica
transportu drzewa, którego sprzeda- mia³a 14 lat, dwaj ch³opcy po 10 i
¿¹ zajmowa³ siê mój ojciec), to rewo- dwoje dzieci po 5 lat. Gotowa³am
lucja bolszewików obalaj¹cych rz¹d zupê z pokrzyw i z lebiody, przydzia³y jedzenia
carski sporo zaby³y mniej ni¿
mieszania wproskromne.
wadzi³a w nasze i
Praktycznie
moje ¿ycie.
nawet mleko
Z olbrzymim
kupione za
trudem
pod
obr¹czkê trzeos³on¹
nocy
ba by³o rozwraca³am z siocieñczaæ, aby
str¹, która zostaby³o go wiê³a w³anie wdocej. Tu naw¹ do Wilna,
uczy³am siê
sk¹d ojciec zaszyæ, przebra³ nas do
szywaæ i ³ataæ
domu. Natalia
rêcznie
nie mia³a ju¿ do
oczywicie kogo wracaæ i zobo kupiæ rasta³a w domu, a ja
czej tu nie istw s¹siedniej wsi
nia³o.
uczy³am dzieci
Pamiêtam,
rachunków i jêjak w naszej
zyka polskiego.
gromadzie zaTu pozna³am
mê¿a, lenicze- Rozalia Szafoni z synem 1930r. p a n o w a ³ a
szkarlatyna.
go, i w 1928 roku
Dzieci sporo
wysz³am za m¹¿.
Rok póniej, jak Natalia, zosta³am umiera³o. Topilimy t³uszcz z jenowdow¹, bowiem m¹¿ zgin¹³ w wy- tów na smalec, ¿eby mia³y jak¹
padku i prawie dwa miesi¹ce po jego okrasê do kaszy, czy byle jakich
mierci urodzi³am syna. By³ rok 1929, bulw, które nazywano kartoflami.
mieszka³am nadal sama, pomaga³a Dzieci gor¹czkowa³y i umiera³y. Nie
mi Natalia i doæ czêsto rodzice, a w by³o czym ich leczyæ, nawet nie by³o
domu zatrudnienie mia³a tylko jed- mo¿liwoci zawo³ania lekarza. Panoosobowa s³u¿ba do ciê¿szych rzylimy herbatki z zió³ suszonych
latem i stawialimy im bañki ze... s³oprac.

ików. Moje dzieci w koñcu wyzdro- prowadzani za parê tygodni. To byli
wia³y, potem ja te¿. Akurat koñczy³y zacni ludzie i bez wiêkszych problesiê te 40-stopniowe mrozy i nadcho- mów, za wyj¹tkiem bariery jêzykodzi³a wiosna, która na Syberii jako wej, ¿y³o nam siê na wspólnym podwórku. Rok
krótko trwa. Potem
póniej uda³o mi
przysz³a epidemia
siê zlokalizowaæ
tyfusu i ponownie
mogi³ê mojego
zdziesi¹tkowa³a ¿ymê¿a,
który
j¹cych. Zostawa³o
umar³ ciê¿ko
nas coraz mniej. Nie
chory tu¿ przed
liczylimy ju¿ dat.
naszym powroTak, jakbymy zatem z Syberii.
padli w odrêtwieDzieci wydoronie.
la³y, wyprowaNikt nam nie
dzi³y siê z domu,
mówi³ co siê dzieje
kszta³ci³y siê, a ja
w wiecie, a je¿eli
siê starza³am. Po
ju¿ dochodzi³y do
dziesiêciu latach
nas jakie wieci, to
znalaz³am Natai tak by³y one nieliê - te¿ by³a na
prawdziwe,
ale
Syberii, sk¹d
prawdziwy
by³
przywioz³a mê¿a i
transport do Poldziecko. Ona
ski. By³ koniec 1946
mieszka³a wraz ze
roku. W swoich ro- Pierwszy m¹¿ Rozalii
swoj¹ rodzin¹ w
dzinnych stronach (rok nieznany)
Stargardzie
by³am tylko parê
Szczeciñskim.
dni. Nie by³o ani
mojego domu, ani domu rodziców. Umar³a w latach siedemdziesi¹tych,
Ju¿ nie ¿yli. Nie by³o te¿ Natalii i a ja dochowa³am siê wnuków, któmojego mê¿a. Wsiedlimy w kolejny rym opowiada³am ¿ycie targane
poci¹g, który przywióz³ nas na Zie- wojnami i Syberi¹. Nie chcê tych
mie Odzyskane. Dosta³am dom do wspomnieñ. Dobrze, ¿e fotografie,
zamieszkania w miasteczku blisko które ocala³y, jakim cudem przywomorza - w Smo³dzinie. W domu obok ³uj¹ dobre wspomnienia.
Narratorka zmar³a w wieku 82 lat.
osiedli³a siê pasierbica Helena ze
swoim mê¿em, którego pozna³a na Do koñca czyta³a ksi¹¿ki w coraz
Syberii. Jakie¿ by³o nasze zdziwie- bardziej powiêkszaj¹cych szk³ach.
nie, kiedy okaza³o siê, ¿e mamy za- Wszystko oszczêdza³a. Nie bez pomieszkaæ z Niemcami (czy u Niem- wodu; No a jak przyjd¹ Sowieci i
ców), bowiem oni byli dopiero wy- wywioz¹ nas za Ob?.

KOLEJNI
DRUCIARZE WPADLI
(WÊGORZYNO) W nocy z 3 na
4 maja, o godz. 0.15 policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Wegorzynie
uzyskali informacjê, ¿e na szlaku kolejowym przy m. Sulice mia³o miejsce
wyciêcie napowietrznej linii telefonicznej. Podczas penetracji terenu
natrafili na dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy okazali siê sprawcami
kradzie¿y. Jeden z nich to mieszkaniec gminy Wêgorzyno, drugi gminy Dobrzany. £¹cznie wycieli 13 szt.
Drutu, o ³¹cznej d³ugoci 650 metrów bie¿¹cych i wartoci 918 z³ na
szkodê PKP. Drut policjanci znaleli
w pobli¿u miejsca kradzie¿y, w ca³oci odzyskali.

Nie trzeba chyba dodawaæ jak
powa¿ne niebezpieczeñstwo sprowadzaj¹ sprawcy tego typu kradzie¿y, bo mo¿e to zagra¿aæ bezpieczeñstwu w ruchu, a wiêc i pasa¿erów.
Zastanawiaj¹cy jest równie¿
motyw dzia³ania przynajmniej jednego ze sprawców. Jak siê okaza³o ma
on sta³¹ pracê, za któr¹ otrzymuje do
4500 z³otych miesiêcznie! Czy¿by
zrobi³ to dla podniesienia adrenaliny? Miejmy nadziejê ¿e mu ona
podskoczy, gdy s¹d wymierzy mu
odpowiedni¹ grzywnê, adekwatn¹
do jego zarobków.
asp. Robert Kazienko

POWIAT £OBESKI
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OHP otwiera siê - zaprasza absolwentów i rodziców

Tu mo¿na zdobyæ
poszukiwany na rynku zawód
(£OBEZ) Kucharz i malarz-tapeciarz to dzisiaj jeden z bardziej poszukiwanych zawodów na rynku
pracy, a te¿ i nie najgorzej p³atnych.
Mo¿na je zdobyæ w £obzie, a przynajmniej dowiedzieæ siê czego o
nauce. OHP otwiera swoje drzwi i
chce pokazaæ swoj¹ ofertê.
Dzisiaj OHP ma dodatkowo w
nazwie  Orodek Szkolenia i Wychowania. Dni Otwarte organizuje, by pokazaæ swoj¹ ofertê szerszej
publicznoci. Adresuje j¹ szczególnie do absolwentów gimnazjów, ale
tak¿e szkó³ podstawowych oraz rodziców, którzy maj¹ problem z wyborem nauki dla swojego dziecka.
16 maja odbêd¹ siê tutaj warsztaty informacyjne Edukacja przeciw
wykluczeniu, dla absolwentów i
uczestników OSiW OHP koñcz¹cych gimnazjum. Bêd¹ doradzaæ

doradcy zawodowi, bêdzie prezentacja ofert i programów zatrudnienia.
Drzwi otworz¹ siê dla wszystkich
zainteresowanych we wtorek i rodê
o godz. 10.00. Zostan¹ przedstawione mo¿liwoci pomocy m³odzie¿y w
kontynuowaniu kszta³cenia ogólnego i zawodowego. Warto przypomnieæ, ¿e oprócz zawodów kucharza
i malarza mo¿na tu zdobyæ tak¿e zawód murarza, stolarza i ogrodnika.
W tych dniach bêdzie mo¿na zobaczyæ wystawê zdjêæ obrazuj¹cych
historiê i ¿ycie codzienne w OSiW
OHP oraz warsztaty szkoleniowe i
internat.
W czwartek, 19 maja, na boisku w
wiêtoborcu, o godz. 11.00, odbêdzie siê turniej pi³ki no¿nej pod has³em Sport jako alternatywa dla
m³odzie¿y zagro¿onej marginalizacj¹
spo³eczn¹.
KAR
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Posadzilimy daglezje
20 kwietnia 2005
roku klasy III i VI ze
Szko³y Podstawowej w
Starogardzie z wychowawczyniami pani¹ Iz¹
Mieczaniec i pani¹ Wiolett¹ Pieñczkowsk¹ posadzi³y drzewka. Zebralimy siê przed
szko³¹. Ustawilimy siê
parami i poszlimy do
lasu. Gdy ju¿ doszlimy, by³a przerwa na
niadanie. Jak wszyscy
ju¿ zjedli i odpoczêli, to zaczêlimy
sadziæ drzewka. Byli tam pracownicy leni, którzy wyt³umaczyli nam
jak mamy je sadziæ. Panowie zaznaczyli, gdzie trzeba kopaæ i posadziæ
drzewka. Sadzilimy dêby, lipy i
daglezje. Po kilku godzinach wszyscy byli ju¿ zmêczeni. Ja i moje
kole¿anki posz³ymy w miejsce,
gdzie wieci s³oñce. Ju¿ wraca³ymy, aby dalej sadziæ drzewka, gdy
nagle moja kole¿anka Ola zauwa¿y-

³a ogromne mrowisko. Podbiegli do
nas koledzy z mojej klasy i pani Iza
zrobi³a nam zdjêcie. Pod koniec zaproszono nas na zapowiadane wczeniej ognisko z poczêstunkiem. By³a
pyszna kie³basa i bu³ki. Wszyscy
wrócili do szko³y najedzeni. Mam
nadziejê, ¿e drzewka sadzone przez
nas w przysz³oci wyrosn¹ na piêkny lasek.
Marta Serdyñska, kl. III Szko³a
Podstawowa w Starogardzie.

Informacje dla rolników

Dobra Praktyka Ochrony Rolin

Termin dobra praktyka ochrony
rolin (Good Plant Protection Practice  GPP) oznacza zbiór elementarnych zasad postêpowania z chemicznymi rodkami ochrony rolin
maj¹cymi zagwarantowaæ ich skutecznoæ, op³acalnoæ i bezpieczeñstwo.
Jest to zbiór usystematyzowanych zaleceñ opartych na wynikach
ró¿nych dowiadczeñ i badañ, aktualnych wymagañ i oczekiwañ konsumentów i ekologów. Nie jest to
wiêc dokument ostatecznie zamkniêty, lecz w zale¿noci od nowych potrzeb i mo¿liwoci w zakresie ochrony rolin podlega i podlegaæ bêdzie okresowym rewizj¹ i nowelizacj¹. Rolnicy chc¹c stosowaæ
zasady dobrej praktyki ochrony rolin w swoich gospodarstwach musz¹ zdaæ sobie sprawê ze z³o¿onoci
tego zagadnienia jak równie¿ konicznoci sta³ego dokszta³cania siê.
Poni¿ej podaje kilka elementów dobrej praktyki ochrony rolin by zobrazowaæ jak wa¿ne i trudne jest to
zagadnienie.
I - zabiegi uprawowe i agrotechniczne ograniczaj¹ce liczebnoæ
chorób i szkodników:
· Profilaktyczne badanie gleby
pod k¹tem sprawców chorób i szkodników oraz zapobieganie ewentualnemu ryzyku zwalczania organizmów
szkodliwych na polach, na których
dot¹d nie wystêpuj¹ ( np m¹twik

ziemniaczany, rak ziemniaka, czerwona zgnilizna korzeni truskawki).
· Konsekwentna wymiana
oraz selekcja jakociowa i zdrowotna materia³u rozmno¿eniowego.
· Utrzymanie stanu zachwaszczenia pola poni¿ej progu szkodliwoci ekonomicznej wystêpuj¹cych chwastów (próg ekonomicznej
szkodliwoci  taka liczebnoæ lub
nasilenie agrofaga, przy którym wartoæ utraconego plonu przewy¿szy
koszt zabiegu).
· Dostosowanie terminu siewu lub sadzenia rolin do lokalnego
przebiegu cyklu rozwojowego i
przewidywanego wyst¹pienia najgroniejszych agrofagów.
Szczególnie starannie nale¿y
wykonaæ wszystkie prace wstêpne,
przygotowanie gleby, przestrzeganie p³odozmianu, wybór kwalifikowanego materia³u rozmno¿eniowego, dostosowania techniki, terminu
i innych parametrów siewu lub sadzenia do istniej¹cych warunków,
optymalnego nawo¿enia i nawadniania itp. Wszystkie te prace mog¹
w decyduj¹cy sposób wp³yn¹æ na
wyst¹pienie i liczebnoæ agrofagów.
II - wybór substancji biologicznie czynnej i formy u¿ytkowej rodka ochrony rolin.
Nale¿y wybraæ rodek zawieraj¹cy substancjê biologicznie czynn¹:
· ni¿szej toksycznoci dla organizmów sta³ocieplnych;

· szybszej dynamice degradacji w rodowisku;
· krótszym okresie karencji
oraz prewencji dla pszczó³ i ludzi;
· wy¿szej skutecznoci biologicznej w stosunku do zwalczanych
organizmów, bior¹c tak¿e pod uwagê populacje uodpornione na rodki
stosowane dotychczas,; Stwarzaj¹c¹ minimalne ryzyko uodparniania
siê agrofagów,
· bardziej selektywn¹ w stosunku do organizmów po¿ytecznych.
III - wybór dawki rodka ochrony rolin.
Generalnie obowi¹zuj¹c¹ zasad¹
jest, aby efekt zwalczania agrofaga
zosta³ osi¹gniêty przy minimalnej,
bezwzglêdnie koniecznej dawce
rodka chemicznego. Zalecane dawki s¹ okrelone w etykiecie i zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami ich
zawy¿anie jest niedopuszczalne.
Przewiduje siê mo¿liwoæ obni¿enia
lub dzielenia dawki, o ile skutecznoæ zosta³a potwierdzona bezspornymi wynikami badañ. Iloæ zalecanej cieczy u¿ytkowej powinna byæ
dostosowana do konkretnej sytuacji w zale¿noci od wysokoci, pokroju, ulistnienia i roz³o¿ystoci
uprawianych rolin oraz dostêpnej
aparatury.
IV - dostosowanie terminów, liczby oraz czêstotliwoci zabiegów do
potrzeb:

· dok³adne rozpoznanie gatunku, ewentualnie rasy agrofaga;
· liczebnoæ i przewidywana
dynamika rozwoju populacji;
· progi ekonomicznej szkodliwoci oraz wra¿liwoci gatunku i
odmiany uprawianej roliny;
· dane meteorologiczne i zale¿noæ rozwoju populacji agrofaga od
przebiegu pogody;
· informacja o doborze dostêpnych rodków ochrony rolin.
Omówi³am tu tylko kilka elementów ( i to w du¿ym uproszczeniu) dobrej praktyki ochrony rolin. Wdro¿enie tych zasad w celu
wykszta³cenia u rolników, producentów warzyw i owoców poczucia odpowiedzialnoci za produkowany towar spo¿ywczy oraz za jakoæ gleby, powietrza i wody w
miejscu ich gospodarowania w
naszych warunkach nie bêdzie ³atwe. Ten artyku³ przyda siê
wszystkim rolnikom, którzy ubiegaj¹ siê o zawiadczenie potwierdzaj¹ce stosowanie w swoich gospodarstwach zasad dobrej praktyki rolniczej. Jest to zagadnienie
bardzo obszerne a dobra praktyka
ochrony rolin jest jednym z jej elementów.
W nastêpnym numerze chrab¹szcz majowy (Melolontha melolontha) dlaczego jest go w naszym
rejonie tak du¿o i jak go zwalczaæ.
Barbara Górniak

tygodnik ³obeski 10.05.2005 r.

Iñska
Majówka
We wtorek 3 maja 2005 r. grupa
rowerzystów z ³obeskiego TKKF
B³yskawica uda³a siê do Iñska.
Celem naszej wyprawy by³o zwiedzanie Iñskiego Parku Krajobrazowego. W Iñsku przywita³ nas ostry
wiatr. Póniej na szczêcie ociepli³o
siê, pokaza³o siê
s³oñce. W kolejnych dniach pogoda za³ama³a siê i
nie sprzyja³a ju¿
majówce. By³o i
ci¹gle jest ch³odno i deszczowo.
Pojezierze Iñskie czêsto nazywane jest Wy¿yn¹
Iñsk¹, a to ze
wzglêdu na znaczne, jak na warunki
nizinne, wysokoci moren. Iñski
Park Krajobrazowy to bez w¹tpienia
piêkny, lecz ci¹gle jeszcze nie doceniany przez turystów zak¹tek naszego kraju. Park utworzony w 1981 r.,
po³o¿ony jest na urozmaiconym terenie z wzniesieniami morenowymi i
b³êkitnymi jeziorami. Zajmuje obszar
ponad 17 tys. ha. Powierzchnia stery ochronnej (otuliny) wynosi ponad 44 tys. ha. W granicach parku
znajduje siê 18 jezior o obszarze
powy¿ej 5 ha i 45 jezior mniejszych.

WYPRAWY NA DWÓCH KÓ£KACH

KROS ROWEROWY PO WY¯YNIE IÑSKIEJ
Najwiêkszym jeziorem jest rynnowe
jezioro Iñsko o pow. 588 ha (spotka³em siê tak¿e z 650 ha, 610 ha, 598 ha,
596 ha, 589 ha, 509 ha, 487 ha*) i
g³êbokoci 41 m (tu ród³a by³y
zgodne). To wyj¹tkowo czysty
akwen. Na terenie parku znajduj¹ siê
3 rezerwaty przyrody: G³owacz,

Kamienna Buczyna i Wyspa So³tyski.
W Iñsku wziêlimy udzia³ w
Krosie rowerowym po Wy¿ynie
Iñskiej. Imprezê ju¿ po raz pi¹ty
zorganizowa³ p. Jerzy Jamro¿y z Centrum Owiatowo-Kulturalnego w
Iñsku. Rajd w zasadzie przewidziany
by³ dla m³odzie¿y, jednak¿e tym razem wiêkszoæ startuj¹cych stanowili doroli. Du¿¹ grup¹ przybyli
gocie - z £obza, P³ot i Drawska Pom.

Kros koñczy³ siê wycigiem. Rowerzyci jednak¿e ju¿ od pocz¹tku narzucili ostre tempo. Niektórzy wyprzedzili nawet pilotuj¹cy nas wóz
policyjny. Organizatorzy przewidzieli pami¹tkowe medale a¿ dla
pierwszych dziesiêciu uczestników,
co by³o mi³ym zaskoczeniem. By³y
tak¿e upominki. W
krosie zwyciê¿yli
uczniowie iñskiego
gimnazjum. Oto klasyfikacja: I miejsce Patryk Giszel (kl I
gim), II - Rafa³ Szymañski (kl. I gimnazjum Iñsko), III Witold Klym (kl. II
gimnazjum Iñsko),
IV - Olek Tymoñ (kl.
III gimnazjum Iñsko), V - Marcin
Horbacz (£obez),
VII - Jakub Winiewski (kl. V SP 2 £obez).
Trasa rajdu prowadzi³a wokó³ jeziora Iñsko, czêciowo asfaltem a
czêciowo drog¹ len¹. D³ugoæ - 16
km. Na po³udnie od miasta droga
przecina jedn¹ z rynnowych zatok
jeziora, co sprawia wra¿enie, ¿e s¹ to
dwa akweny. Na szlaku mijalimy
domki letniskowe o najró¿niejszym
wygl¹dzie. Na terenie rezerwatu
przyrody Kamienna Buczyna musielimy pokonaæ pagórkowaty te-

WYPRAWA NAD JEZIORO WOWIN
S³owo to potêga, czyn wiêkszy
od s³owa z nieba do serca siêga i
niebo stwarza od nowa
Niewiele trzeba, aby przynieæ
radoæ innym. W niedzielê 1 maja
2005 r. Ognisko TKKF B³yskawica
w £obzie ju¿ po raz trzeci w
tym roku ruszy³o pieszo w trasê. Tym razem wyprawê zorganizowalimy z myl¹ o ludziach sprawnych inaczej.
Wiêkszoæ turystów stanowili osoby s³abo widz¹cy i
niewidomi. Tacy ludzie s¹
ogromnie szczêliwi, gdy
mog¹ oderwaæ siê od codziennoci. Oni te¿ maj¹ prawo do podró¿owania. Nawet
wyprawa w najbli¿sz¹ okolicê
sprawia im ogromn¹ przyjemnoæ.
Spod wêgorzyñskiego
Urzêdu Miejskiego ruszylimy drog¹ w kierunku Cieszyna przez Po³chowo i Winniki (10 km). Tej nocy
nad Ziemi¹ £obesk¹ szala³a pierwsza wiosenna burza. Deszcz zakoñczy³ suszê. Na pocz¹tku wyprawy
pojawi³a siê m¿awka. By³y to jednak
tylko strachy, bo póniej ju¿ nie pada³o i by³o ca³kiem ciep³o. Mimo, ¿e
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noc¹ mocno la³o drogi polne szybko
obesch³y i znów pojawi³ siê kurz.
Trasa zosta³a przygotowana
przez prowadz¹c¹ rajd El¿bietê Winiewsk¹, która w przeddzieñ sprawdza³a, czy wszystkie drogi i cie¿ki
nadaj¹ siê do przejcia. Czy przypad-

kiem jaka polna droga nie zosta³a
zaorana. W trakcie marszu p. Stanis³aw Paw³owski, nominat tegorocznej nagrody specjalnej Starosty £obeskiego w dziedzinie sportu i turystyki, dzieli³ siê z nami swoj¹ wiedz¹
na temat tej ziemi. Mówi³ du¿o o historii, ludziach, opowiada³ ciekawostki.
W Po³chowie przeszlimy obok

kaplicy mieszcz¹cej siê w budynku
gospodarczym. Wie po³o¿ona jest
nad Jeziorem Po³chowskim, ci¹gn¹cym siê a¿ do Wêgorzyna. W Winnikach, dziêki ¿yczliwoci opiekunki
kocio³a, moglimy wejæ do rodka
wi¹tyni. Zatrzymaæ siê na chwilê refleksji. Neogotycki koció³
pw. w. Karola Boromeusza
usytuowany jest na wzniesieniu, w centrum wsi. Budowlê wzniesiono w 1860 r.
W prezbiterium wstawiono
trzy witra¿e z 1983 r., przedstawiaj¹ce w. Boromeusza,
Chrystusa i w. Ma³gorzatê
Mariê Alacoque. Zbudowan¹ z ceg³y wi¹tyniê zdobi
czworok¹tna wie¿a, przechodz¹ca nastêpnie w
omioboczny ostros³up.
We wsi rosn¹ potê¿ne dêby.
Trzy z nich nosz¹ miano
Geldryjczyków.
W Cieszynie ruszylimy pasmem
wzgórz morenowych (Cieszyno 
Chwarstno). Wzniesienia dominuj¹
nad krajobrazem rolniczym. Poprzez
wzgórze Plebanka dotarlimy do
najwy¿szego wzniesienia pasma.
Jest to Belweder  oko³o 128 m.
n.p.m., po³o¿ony w niewielkiej odle-

CZARNY GOMEZ POWRÓCI

ren o znacznych ró¿nicach wysokoci. Tutaj zbocza wzgórz morenowych stromo opadaj¹ ku brzegowi
jeziora. W tym miejscu woda zapewne jest bardzo g³êboka. Rezerwat
leny obejmuje starodrzew bukowy
porastaj¹cy wzgórza morenowe po³o¿one na pó³noc od jeziora. Na trasie zdarzy³y siê tak¿e defekty. Jeden
z rowerzystów z³apa³ gumê.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê niezawodnym wspó³organizatorom - p. Ma³gorzacie TomkowiakTomoñ i p. aspirantowi Adamowi
Ma³achowskiemu, Kierownikowi
Rewiru Policji w Iñsku, który ju¿ po
raz pi¹ty pilotowa³ rowerzystów na
trasie.
Entuzjaci turystyki rowerowej i
pieszej z TKKF B³yskawica w £obzie staraj¹ siê spêdzaæ wolne dni zdrowo, sportowo i z przyjemnoci¹. Kolejny rajd planujemy na szlakach Pojezierza Drawskiego, z wejciem na
górê Lisicê w okolicach jez. Lubie.
Termin zostanie podany wkrótce.
Do zobaczenia na kolejnym rajdzie ! El¿bieta Winiewska,
Adam Kogut
zdjêcia - Marcin Horbacz
* ró¿nica pomiêdzy skrajnymi
liczbami to a¿ 163 ha; mo¿na siê tylko
domylaæ, które z tych wielkoci to
oczywiste omy³ki, powsta³e ze zwyk³ej niestarannoci

g³oci od wioski Chwarstno. Roztaczaj¹ siê st¹d rozleg³e widok w promieniu kilkunastu kilometrów na
pofa³dowany, pagórkowaty teren.
Dojrzeæ mo¿na miêdzy innymi górê
G³owacz (180 m.) w Iñskim Parku
Krajobrazowym. W Cieszynie zatrzymalimy siê przy wi¹tyni oraz
nad jez. Wowin. Ryglowy koció³
pw. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego
zbudowano w 1740 r. Wie¿a zwieñczona zosta³a omiobocznym he³mem. Wowin to najwiêksze jezioro
powiatu ³obeskiego o pow. 831 ha,
g³êbokoci 28 m i d³ugoci 9,5 km.
Rajd zakoñczylimy poczêstunkiem turystycznym, przygotowanym przez Pañstwa Wielgusów.
Osoby niepe³nosprawne s¹ bardzo wdziêczne za wszelkie imprezy
dla nich organizowane, w czasie
których mog¹ aktywnie spêdzaæ
czas na wie¿ym powietrzu. Ciesz¹
siê na ka¿d¹ mo¿liwoæ spotkania,
spaceru, czy rajdu. Takie imprezy
przede wszystkim umo¿liwiaj¹ kontakt z innymi ludmi, rozmowê. Pozwalaj¹ dowiadczyæ ludzkiej serdecznoci. Niepe³nosprawni z serca dziêkuj¹ wszystkim ludziom dobrej woli (w tym organizacj¹ spo³ecznym), którzy s¹ otwarci na ich
spo³ecznoæ i wyci¹gaj¹ do nich
pomocn¹ d³oñ.
Z turystycznym pozdrowieniem
El¿bieta Winiewska
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OG£OSZENIA DROBNE

nSprzedam kawalerkê w centrum
£obza, tel. (091) 397 30 05
lub (095) 76 50 605.
nWêgorzyno - wynajmê mieszkanie 2 pokojowe 56mkw., wysoki
standard wykoñczenia, s³oneczne,
du¿y balkon, osobno WC i ³azienka.
Tel 0506 073 200.
nWynajmê kawalerkê w Wêgorzynnie lub zamieniê na kawalerkê w
£obzie z dop³at¹. Wiadomoæ tel.
39 76 892, 507 778 645.

n T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego - t³umaczenia ró¿ne. Tel
0505 972 167, 39 75 924.

n Owczarki Niemieckie - suczki
sprzedam, Nowogard. Tel. 0601
759 465.

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

n Sprzedam okazyjnie meble do
saloniku - w bardzo dobrym stanie, z
drewna bukowego i naturalnej okleiny bukowej; w tym szafka RTV
106x68x56cm, kredens 4 czêæ.
204x83x48cm, kredens 1 drzwiowy
naro¿ny 76x 200x51cm. Transport
gratis tel. 0506 073 200 lub 462 30 62

nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

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.
nSprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

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

nWynajmê mieszkanie w Szczecinie, w centrum tel. 384 25 70
nSprzedam mieszkanie w³asnociowe na wsi po generalnym remoncie 3 pok. 69mkw., okolice gryfic komunikacja miejska, cena
68tys. z³. Tel. (091) 384 92 05, 0661
107 288.
nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.
nSprzedam M4, piêtro 65 mkw.,
nowy wolnostoj¹cy budynek, wejcie oddzielne od parteru, dzia³ka
ogrodzona cena 50.000 z³. Tel.
0696 757 393.

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.

nSuzuki Jimny rok. 1999, wie¿o z
Niemiec, terenowy - rama, wyposa¿enie, kolor atrakcyjny. tel. 397 23
49 Tanio.

nSprzedam kozy tel. 39 77 306.

nDo wynajêcia kawalerka £obez,
tel. 39 73 472
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku w centrum £obza 1 piêtro, 39 75 294.

nFiat Croma 2,0. Rok 1991, cena
990 z³ - do uzgodnienia.
Tel. 0509 071 659

n Lubisz kosmetyki? Zacznij na
nich zarabiaæ! Tel. 0692 794 241.
Zadzwoñ.

n Angielski
3635675.

korepetycje

tel.

nOddam gruz. Tel. 363 5675.
n Kupiê stela¿ tunelu foliowego tel.
363 56 75.
nPLAY STATION 1 sprzedam Action
replay 8 gier 4 joypady (Analog)
Kabel Euro, 2x Konsola na czêci
tel. 0505 898 036.
n Sprzedam maszynê stolarsk¹ wieloczynnociow¹; strugarka, grubociówka, frezarka
i tokarka. Silnik 2,2 KW 380V,
tel 0607 767 341
n Kontener obudowany blach¹,
wypoca¿ony w meble, instalacjê
elektryczn¹, wodn¹, dobrze docieplony. Przystosowany do wypoczynku nad wod¹ lub dzia³ce. Wym.
8x2,5m. Zabesp. p. kradzierzy.
Cena do uzgodnienia,
tel. 0606 333675.

n Zaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.
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.

n Sprzedam 2/3 domu w Dobrej
pow. 75mkw., gara¿, 4 budynki
gosp. pow 52mkw. ³¹czna pow.
dzia³ki 653mkw., tel. 39 14 546.

nSprzedam dzia³kê budolan¹ w
Drawsku Pom. 18 arów, tel. 502
481 544.

nSprzedam barakowóz (camping
mieszkalny) lub zamieniê na przyczepkê samochodow¹ 4-osobow¹
tel. 091 38 66 194.
nSprzedam domek na wsi Otok
45mkw. + budynek gospodarczy
20mkw. teren ogrodzony i uporz¹dkowany, grunt 652mkw., kontakt
091 38 43 848 lub 0505 423 716.
nSprzedam lokal handlowy w centrum Trzebiatowa - cena atrakcyjna. Tel. 0504 460 093.
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Bêdzie boisko
w Zajezierzu
(ZAJEZIERZE gm. £obez) Tutejsza Rada So³ecka wyst¹pi³a z
wnioskiem do burmistrza £obza o
dofinansowanie budowy boiska.

SPORT

Ma ono powstaæ na prze³omie
maja i czerwca br. Burmistrz przeznaczy³ na ten cel kwotê 1 tys. z³.
KAR

Popularny Guma
ratuje 2 punkty
Rybak z Trzebie¿y zajmuj¹cy w
tabeli V ligi ostatnie miejsce
okaza³ siê wymagaj¹cym
przeciwnikiem w meczu ze
wiatowidem. I chocia¿
³obezianie schodzili
do szatni na przerwê
prowadz¹c 1:0, po
bramce Jabola, to
Rybak wyrówna³ i
zrobi³o siê nerwowo.
Sado kiwa³ w obronie i w sztubacki sposób traci³ pi³ki, co
przyprawia³o kibiców
o zawrót g³owy i grozi³o kolejn¹ utrat¹ bramki i trzech punktów, gdy
napastnik
Rybaka
strzeli³ w spojenie s³upka z poprzeczk¹. W
koñcu do ataku wyprawi³ siê popularny
Guma, który poci¹gn¹³ pi³kê po d³ugim rogu
i bramkarzowi pozosta³o
tylko wyj¹æ j¹ z siatki. 2:1 dla

GRANIE W PLANIE
V liga
11 maja  roda, godz. 17:00 Pomorzanin Nowogard - wiatowid
£obez.
14/15 maja - sobota/niedziela:
Iskra Banie - Polonia P³oty, Sparta
Gryfice - K³os Pe³czyce, Radovia
Radowo Ma³e - wiatowid £obez,
Rybak Trzebie¿ - Pomorzanin Nowogard, Gryf Kamieñ Pomorski - Kluczevia Stargard, Fagus Ko³bacz GKS Mierzyn, Zorza Dobrzany Piast Choszczno, Korona Stuchowo
- Vineta Wolin.
Klasa okrêgowa
14/15 maja - sobota/niedziela: KP
Police II - Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno, wit Szczecin - Promieñ Mosty, Piast Chociwel - Sparta Wêgorzyno, Iskra Golczewo - Hutnik EKO
TRAS Szczecin, Mewa Resko - Orkan Suchañ, Orze³ £o¿nica - Sarmata
Dobra, Wicher Brojce - Masovia
Maszewo, D¹brovia Stara D¹browa
- Jeziorak Szczecin.

wiatowida. To za ma³o, jak na
ostatni¹ dru¿ynê w tabeli, ale
kie³kuje nadzieja na rozegranie
siê zespo³u. Jutro mecz z Pomorzaninem w Nowogardzie. Bêdzie
ciê¿ko, ale w pi³ce wszystko jest
mo¿liwe.
Radovia odbi³a sobie pora¿kê z Poloni¹ P³oty, remisuj¹c w Kamieniu z Gryfem 0:0 i
kosz¹c K³osa w Pe³czycach
a¿ 4:1. Teraz presti¿owy pojedynek z Pogoni¹ w Pucharze
Polski. Wcale bym siê nie
zdziwi³, jakby ch³opaki zrobili nam wszystkim niespodziankê. Mewa co prawda
przegra³a, ale 1:2 z liderem
w Szczecinie to trzeba
uznaæ za sukces. No i pozosta³e nasze dru¿yny Sarmata i Sparta - jad¹ jak
parowozy. Gdyby nie
przespana runda jesienna, to mo¿na by
pomyleæ o awansie.
Niemia³o, ale myleæ trzeba. KAR

Puchar Polski

Radovia
zagra
z Pogoni¹
Szczecin
(RADOWO MA£E) To bêdzie
pi³karskie wydarzenie w powiecie.
Radovia z powodzeniem rozegra³a
dotychczasowe mecze w Pucharze
Polski i teraz kolejnym jej przeciwnikiem bêdzie druga dru¿yna Pogoni
Szczecin.
28 kwietnia 2005 roku w siedzibie
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej odby³o siê losowanie,
maj¹ce na celu wy³onienie par dru¿yn przystêpuj¹cych do rozgrywek
Pucharu Polski. Radovii za przeciwnika przypad³a dru¿yna MKS Pogoñ
II SSA. Mecz odbêdzie siê jutro, 11
maja, o godz. 17:30.
KAR

tygodnik ³obeski 10.05.2005 r.

Wicherek
wyjecha³ niepocieszony
Sarmata Dobra - Wicher Brojce 3:0 (2:0)
Sarmata: Smoliñski, Jaszczuk,
Mioduszewski, K. Sad³owski,
Dorsz, Kieruzel (83 Basiñski), Kaczor (70 Pacelt), D. Sad³owski, K.
Szkup, Kamiñski (46 Ko³a), Padziñski, oraz Swarcewicz, Bonkowski,
Budziñski, Z. Szkup. Trener: Tomasz
Surma
Bramki: 40 Padziñski, 45 Jaszczuk, 83 D. Sad³owski.
W sobotê 7 maja na mecz ligowy
do Sarmaty Dobra przyjecha³ ostatni zespó³ w tabeli Klasy okrêgowej
Wicher Brojce. Gocie wybiegli
na boisko z wyranym respektem
przed gospodarzami, a ich gra polega³a na wzmo¿onej obronie w³asnej
bramki, za nieliczne kontrataki koñczy³y siê zazwyczaj na dobrze dysponowanych obroñcach Sarmaty.
Zawodnikom doberskiej dru¿yny
nie udawa³o siê, mimo wielu prób, a¿
do 40 minuty meczu, przeprowadziæ
skutecznej akcji, która mog³a by zakoñczyæ siê zdobyciem bramki. Dopiero w ostatnich 5 minutach uda³o
siê strzeliæ dwie. Najpierw Jaszczuk
zgra³ do Kamiñskiego, a ten przed³u¿y³ jej lot do Padziñskiego, który
strza³em po ziemi zapewni³ Sarmacie

prowadzenie. W 45 minucie Padziñski po dynamicznej akcji zgra³ pi³kê
do bêd¹cego w polu karnym Kamiñskiego, który w tym momencie zosta³
sfaulowany przez obroñcê goci.
Podyktowany rzut karny pewnie
zamieni³ na bramkê Jaszczuk. Do
przerwy 2:0 dla Sarmaty.
Po przerwie Sarmata by³ w dalszym ci¹gu dru¿yn¹ przewa¿aj¹c¹.
W 63 minucie obroñca Wichra sfaulowa³ z ty³u wychodz¹cego na czyst¹
pozycjê strzeleck¹ Padziñskiego, za
co sêdzia ukara³ go czerwon¹ kartk¹
i od tego momentu gocie grali w 10tkê. W 83 minucie Jaszczuk zgra³ g³ow¹ w pole karne, Padziñski przegra³
do D. Sad³owskiego, a ten silnym
strza³em podwy¿szy³ wynik na 3:0.
W koñcówce meczu dwa grone
strza³y odda³ Ko³a; najpierw trafi³ w
spojenie bramki Wichra, a w ostatniej minucie jego strza³ bramkarz
wybi³ na rzut ro¿ny.
(r)
Kolejne zwyciêstwo odnieli niepokonani w rundzie wiosennej juniorzy Sarmaty gromi¹c Wichra
Brojce 7:0. We wtorek 3 maja wygrali
2:0 z wiceliderem Or³em Rega - Merida II Mrze¿yno.

Zajêli miejsce
niepokonanych
Orze³ Rega-Merida II Mrze¿yno - Sarmata Dobra 0:1 (0:0)
Sarmata: Smoliñski, Jaszczuk,
Mioduszewski, K. Sad³owski,
Dorsz, Kieruzel, D. Sad³owski, K.
Szkup, Budziñski, Kamiñski, Padziñski, oraz Miko³owski, Kaczor.
Trener: Tomasz Surma.
Bramki: 90 Padziñski.
3 maja dru¿yna Sarmaty rozegra³a zaleg³e spotkanie ligowe z dru¿yn¹ Or³a Rega-Merida II Mrze¿yno.
Mecz zosta³ rozegrany na boisku w
Nowielicach. Dru¿yna Or³a wiosn¹
nie przegra³a ¿adnego meczu. Przez
ca³e spotkanie optyczn¹ przewagê
mieli gospodarze, lecz praktyczne
nie uda³o im siê stworzyæ stu procentowej sytuacji bramkowej. Du¿a
w tym zas³uga bezb³êdnie graj¹cej
obrony Sarmaty oraz bramkarza
Marka Smoliñskiego. Natomiast nieliczne akcje zawodników Sarmaty

stwarza³y pod bramk¹ Or³a dogodne
sytuacje bramkowe; m.in. w 18 minucie Kamiñski otrzyma³ idealne podanie wzd³u¿ bramki od Damiana Padziñskiego, jednak na nierównym
boisku 16-latek nie wykorzysta³ idealnej sytuacji strzeleckiej. Pierwsza
czêæ meczu
zakoñczy³a siê bezbramkowym
remisem. Druga po³owa spotkania
mia³a podobny przebieg, jak pierwsze 45 minut. Decyduj¹ca akcja meczu rozegra³a siê w 90 minucie. Po
faulu na D. Sad³owskim, rzut wolny
z odleg³oci 25 metrów wykona³
Jaszczuk, który precyzyjnie zagra³
pi³kê na g³owê Mioduszewskiego,
jego silny strza³ bramkarz Or³a wybi³ wprost pod nogi Damiana Padziñskiego, który wykorzysta³
szansê i zdoby³ zwyciêsk¹ bramkê
dla Sarmaty.
(r)

SPORT

tygodnik ³obeski 10.05.2005 r.

Trzy punkty dedykowane Stachom
Sparta Wêgorzyno  Iskra Golczewo 2:1 (1:0)
Sparta: Noryca  Nadkierniczni:
Artur, Zbigniew, Andrzej, Side³, Wisniewski (60 Nadkierniczny Krzysztof), Nowak, Raj, Blacharski, Jawiñski, Romañczyk.
Bramki dla Sparty: 35 Nowak, 58
Romañczyk.
Wreszcie upragnione trzy punkty. Po kilku remisach i ciu³aniu punkcików przysz³o upragnione zwyciêstwo i awans w tabeli. To ju¿ szósty
nie przegrany mecz Sparty i oby tak
dalej!
Spotkanie rozpoczê³o siê od wzajemnego rozpoznawania si³. Po kwadransie spartanie zaczêli grê o punkty. Najpierw w 15, potem w 20 min.
oko w oko z bramkarzem Iskry staje
Winiewski, ale pojedynki przegrywa. Wyrêcza go Nowak. Po faulu na
Raju w okolicach naro¿nika pola
karnego spokojnie ustawia pi³kê.
Jest 35 min. meczu. Nastawia celownik i strzela. Podkrêcona pi³ka przelatuje nad g³ow¹ zdziwionego takim
strza³em bramkarza i wpada w okienko bramki. Radoæ na trybunach i
1:0. Kibice tego dnia g³ono piewaj¹ i dopinguj¹. S¹ akurat imieniny
Stachów. Do przerwy mog³o byæ
wiêcej. Minimalnie przestrzeliwuj¹
Romañczyk i Raj. Gocie odgryzaj¹
siê na ¿ó³to. Po kontrze nieprzepisowo golczewianina zatrzymuje Artur
Nadkierniczny. Sêdzia pokazuje mu
¿ó³ty kartonik. Póniej bêdzie ci¹g
dalszy.

Najpierw ch³opaki, teraz...

Dziewczyny
z Reska
najlepsze

(RESKO) 28 kwietnia rozegrano Mistrzostwa Powiatu w pi³ce
no¿nej dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych. Wczeniej ch³opaki, teraz
dziewczêta potwierdzi³y, ¿e wród
uczniów szkó³ znajduj¹cych siê w
powiecie najlepiej graj¹ w pi³kê w
Resku.
Reprezentacje 6 szkó³ podstawowych spotka³y siê na stadionie miejskim w Resku, aby rywalizowaæ o
prawo reprezentowania powiatu ³obeskiego na szczeblu regionu. Wygra³y uczennice SP Resko, drugie
miejsce zajê³a SP £osonica, trzecie
miejsce zajê³y pi³karki z Radowa Ma³ego. Kolejne miejsca zajê³y reprezentacje: SP Wêgorzyno, SP1 £obez
i SP2 £obez.
KAR

Drug¹ po³owê rozpoczynaj¹ ataki wêgorzynian. W 47 min. sytuacjê
marnuje Romañczyk, przegrywaj¹c
pojedynek z bramkarzem. Znowu
musi mu pomóc Nowak. W 58 min.
ustawia pi³kê i lobem wstrzeliwuje j¹
w wiat³o bramki. Kopia poprzedniego gola, ale tym razem z g³ówk¹ Romañczyka, który umieszcza pi³kê w siatce. Chwilê
póniej Romañczyk móg³by zapisaæ siê w pamiêci
kibiców golem sezonu.
Piêknym rajdem praw¹
stron¹ przedziera siê Zbyszek Nadkierniczny i dorodkowuje. Romañczyk
bez namys³u strzela przewrotk¹ i... jêk zawodu, bo
pi³ka mija s³upek. Spartanie nie daj¹ odetchn¹æ
kibicom, utrzymuj¹c ich w okolicach
zawa³u serca. Trzech napastników na
bramkarza, to trzysetka, ale i w takiej sytuacji mo¿na straciæ g³owê.
Traci j¹ Raj, któremu bramkarz wybija
pi³kê spod nóg. G³owê bêdzie musia³
odzyskaæ w meczu z Piastem.
Trwa zabawa z kibicami na zawa³.
Artur Nadkierniczny fauluje napastnika goci i po raz drugi ogl¹da ¿ó³ty
kartonik, który sêdzia zamienia na
czerwony. Artur musi zejæ z boiska
i zaczyna siê gra w dziesi¹tkê. Robi
siê nerwowo. Jednak od czego ma
kolegów, zw³aszcza takich jak Prze-

mek Noryca (na zdjêciu). Ten m³odziutki bramkarz ju¿ robi wra¿enie i
budzi podziw kibiców na wszystkich
boiskach, na których wystêpuje. I
tym razem ratuje skórê wêgorzynianom wyci¹gaj¹c przez ostatnie
dziesiêæ minut niesamowite pi³ki. Co
prawda zostaje pokonany w 88 min.,
ale to wszystko, na co pozwoli³ golczewianom w tym meczu. Po chwilach grozy, gdy
wydawa³o siê, ¿e Iskra uratuje
remis, a piewy zamar³y kibicom na ustach, dwie ostatnie
minuty nale¿¹ ju¿ do spartan.
Jednak Jawiñski i Romañczyk bêd¹c sam na sam z bramkarzem Iskry, nie potrafili dobiæ przeciwników wiêksz¹ iloci¹ goli. Mo¿e uda siê to w
niedzielê w Chociwlu z Piastem, czego im ¿yczymy. Kibice spali by spokojniej.
- Ten wynik zadedykowalimy
naszym klubowym Stachom; wiceprezesowi Paw³owskiemu i cz³onkowi zarz¹du Turkowi. Sparta gra dobre mecze, tylko gdyby te wykoñczenia akcji by³y lepsze. Wracaj¹ do
zespo³u Mazuro, Tondrik i Darek
Nadkierniczny, wiêc bêdzie wzmocnienie. Do Piasta jedziemy powalczyæ. Poprzednio przegralimy u siebie, wiêc czas na rewan¿.  powiedzia³ po meczu prezes Sparty Krzysztof Gwód.
KAR

Pan Mirek ze stadionu
Stadion Miejski w £obzie, pomimo swoich 40 lat (otwarcie  22. VII.
1964 r.) z ka¿dym dniem, z ka¿d¹ wiosn¹ nabiera uroku i kondycji technicznej. Zw³aszcza dru¿yny pi³karskie wiatowida i przyjezdne zespo³y z przyjemnoci¹ korzystaj¹ z
wypieszczonej p³yty boiska.
Twórcami tak ³adnej widokówki miasta s¹ etatowi pracownicy obiektu
panowie Miros³aw Urbañski i Robert
Sikorski. Nadzór nad stadionem
sprawuje Urz¹d Miejski w £obzie. Od
dwóch sezonów £obeskie Centrum
Sportowe i Rekreacyjne przy ul. Siewnej prezentuje siê bardzo okazale, widoczny jest porz¹dek i dba³oæ o
boiska trawiaste, urz¹dzenia lekkoatletyczne czy zieleñce i ¿ywop³oty.
G³ównym konserwatorem stadionu
Jest pan Miros³aw Urbañski.
Woje obowi¹zki wykonuje fachowo
i z wielkim zaanga¿owaniem. Ale
najwa¿niejsze, ¿e posiada tak¿e duszê dzia³acza i sportowca. Zawsze
chêtnie wspó³pracuje przy organizacji imprez masowych, zw³aszcza dla

dzieci i m³odzie¿y. Pan Mirek w czasie zawodów doradzi, pomo¿e, po¿yczy. Lobbuje m¹drej myli: trzeba
m³odych ludzi wci¹gaæ do sportu,
zachêcaæ do udzia³u w imprezach
dobrze zorganizowanych. Przyk³adem s¹ cotygodniowe mitingi pod
nazw¹ czwartki lekkoatletyczne.
Tu pierwsze, olimpijskie kroki stawiaj¹ 10  12 letnie dzieci, najczêciej z okolicznych wiosek w powiecie ³obeskim. Bie¿nia, rzutnia i
skocznia przygotowane s¹ zawsze
wzorowo na przyjêcie ma³ych
goci i ich nauczycieli. Wszystkie
prace konserwatorskie i pielêgnacyjne pan Miros³aw Urbañski wykonuje ze swoim wspó³pracownikiem panem Robertem Sikorskim.
Wyra¿amy za porednictwem Tygodnika £obeskiego obu panom
podziêkowanie za du¿y wk³ad osobisty w rozwój ³obeskiej kultury fizycznej. Liczymy na dalsz¹ mi³¹
wspó³pracê. Wolontariusze sportowi: Anna Afeltowicz, Agnieszka
Dudek, Magda Koralewska.
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WYNIKI I TABELE
V liga

Wyniki dodatkowych gier z 3 maja: Iskra
Banie - Rybak Trzebie¿ 2:1, Gryf Kamieñ Pomorski - Radovia Radowo Ma³e 0:0, Fagus
Ko³bacz - Sparta Gryfice 3:1, GKS Mierzyn
- Kluczevia Stargard 4:1.
Wyniki z 7-8 maja: Vineta Wolin - Iskra
Banie 2:4, Piast Choszczno - Korona Stuchowo 2:2, GKS Mierzyn - Zorza Dobrzany 1:1,
Kluczevia Stargard - Fagus Ko³bacz 0:3, Pomorzanin Nowogard - Gryf Kamieñ Pomorski
1:2, wiatowid £obez - Rybak Trzebie¿ 2:1,
K³os Pe³czyce - Radovia Radowo Ma³e 1:4,
Polonia P³oty - Sparta Gryfice 2:1.
1. Piast Choszczno
2. Gryf Kamieñ Pomorski
3. Zorza Dobrzany
4. GKS Mierzyn
5. Vineta Wolin
6. Radovia Radowo Ma³e
7. Fagus Ko³bacz
8. Pomorzanin Nowogard
9. Korona Stuchowo
10. K³os Pe³czyce
11. Polonia P³oty
12. Kluczevia Stargard
13. Iskra Banie
14. wiatowid £obez
15. Sparta Gryfice
16. Rybak Trzebie¿

52 58-29
49 63-34
45 46-22
43 50-32
40 39-29
38 42-30
35 49-42
35 42-43
32 45-47
32 29-40
27 30-48
24 36-42
22 34-48
17 37-59
17 36-59
12 20-52

Klasa okrêgowa seniorzy

Wyniki dodatkowych gier z 3 maja: Orze³
Rega Merida II Mrze¿yno - Sarmata Dobra
0:1, KP Police II - Iskra Golczewo 2:1, Orze³
£o¿nica - wit Szczecin 0:3, Jeziorak Szczecin - Sparta Wêgorzyno 2:2, Masovia Maszewo - Hutnik EKO TRAS Szczecin 2:4.
Wyniki z 7-8 maja: Jeziorak Szczecin KP Police II 2:4, Masovia Maszewo - D¹brovia Stara D¹browa 2:1, Sarmata Dobra Wicher Brojce 3:0, Orkan Suchañ - Orze³ £o¿nica 2:1, Hutnik EKO TRAS Szczecin Mewa Resko 2:1, Sparta Wêgorzyno - Iskra
Golczewo 2:1, Promieñ Mosty - Piast Chociwel 1:2, Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno wit Szczecin 0:1.
1. Hutnik EKO TRAS Szczecin 57 55-23
2. wit Szczecin
53 94-22
3. Piast Chociwel
48 48-22
4. Masovia Maszewo
40 46-32
5. Sarmata Dobra
39 44-28
6. KP Police II
36 45-47
7. Mewa Resko
33 25-38
8. Orkan Suchañ
32 28-25
9. Sparta Wêgorzyno
27 30-35
10. Promieñ Mosty
25 33-43
11. Orze³ £o¿nica
25 30-47
12. Iskra Golczewo
25 46-65
13. Jeziorak Szczecin
23 18-31
14. D¹brovia Stara D¹browa
19 37-56
15. Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno 19 26-51
16. Wicher Brojce 15 18-58

Kl. okrêgowa juniorzy gr. 1

1. Piast Chociwel
57 84-17
2. Hutnik EKO TRAS Szczecin 47 93-46
3. Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno 46 72-30
4. Orkan Suchañ
42 80-39
5. Sarmata Dobra
40 61-32
6. KP Police II
38 70-39
7. Masovia Maszewo
36 52-50
8. wit Szczecin
34 50-45
9. Mewa Resko
32 51-59
10. Promieñ Mosty
29 52-96
11. D¹brovia Stara D¹browa
28 43-43
12. Jeziorak Szczecin
19 52-79
13. Orze³ £o¿nica
19 30-67
14. Iskra Golczewo
19 37-81
15. Sparta Wêgorzyno
13 37-74
16. Wicher Brojce
10 31-98
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WIÊTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI
13 maja 2005 r. POD PATRONATEM STAROSTY £OBESKIEGO
Zdobywamy polskie serca mi³oci¹ wzajemn¹ do ojczyzny z jej
piêkn¹ przyrod¹ i tradycj¹  stanowi¹c czêæ wielkiej Europy, dorzuæmy do wspólnego bukietu polskie
niezapominajki.
wiêto Polskiej Niezapominajki
to wiêto mi³oci, radoci z ¿ycia,
wzajemnej ¿yczliwoci oraz jednoci
z piêkn¹ i niepowtarzaln¹ przyrod¹
polsk¹.
Bêdziemy je obchodziæ w naszym powiecie ju¿ po raz trzeci. Pomys³ tego wiêta, cztery lata temu,
poddali s³uchacze Eko-Radia  audycji prowadzonej przez redaktora
Andrzeja Zalewskiego w Programie
1 Polskiego Radia.
Do akcji w³¹czaj¹ siê szko³y i placówki owiatowe powiatu ³obeskiego, przygotowuj¹c programy w³asne obchodów. Oto czêæ propozycji imprez niezapominajkowych w
powiecie:

1. Niezapominajka  Stare
Boisko w £obzie:

Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ im.
T. Kociuszki, Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych, rodowiskowy Dom Samopomocy, SP1, SP2
Czas imprezy: 12.00  14.00
Has³em przewodnim tegorocznych obchodów bêd¹ s³owa piosenki Jana Kaczmarka z Kabaretu ELITA: do serca przytul psa, we na
kolana kota....
W programie:
· Wystêpy artystyczne
· Pokaz psów rasowych, konkurs
na najsympatyczniejszego psiaka
· Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego, fotograficznego i nagrodzenie najciekawszego K¹cika Niezapominajkowego
· Planowane s¹ tak¿e zabawy integracyjne, Zielone Zadania (konkursy, zagadki).

2. Niezapominajka
 Przedszkole w £obzie:

Czas imprezy: 9.30 - 12.00
W programie:
· Wystawy ekologiczne
· O weso³ej Ludwiczce  inscenizacja w wykonaniu grupy Krasnali
· Uroczyste otwarcie zmodernizowanego ogrodu Przedszkole
pod Chmurk¹
· Rodzinny piknik niezapominajkowy

3. Niezapominajka  Resko:

Organizatorzy: Dom Kultury,
Zespó³ Szkó³, Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych, SP,
Przedszkole

Czas imprezy: 8.45  15.00
W programie:
· Przemarsz korowodu ulicami
miasta do biblioteki (sala widowiskowa)
· Uroczystoci rozpoczêcia wiêta niezapominajki
· Wystêpy grupy przedszkolnej
pt. Kochamy przyrodê  przyjcie
wiosny
· Wystêp klas trzecich pt. Na jagody,Wystêp zespo³u tañca towarzyskiego
· Warsztaty plastyczne:
· Wystawa prac wykonanych
technik¹ stempelkow¹ przez najm³odszych
· Malowanie cian 
Dno morza
· Plakaty o tematyce
ekologicznej
· Wianki z niezapominajek
· Ognisko z kie³baskami
· Film w Sali widowiskowej [14.20]
· Wystawa prac w
holu biblioteki
· wietlica wiejska 
obsadzenie oczka wodnego krzewami i drzewkami

4. Niezapominajka
 SP Starogard:

W programie:
· Program artystyczny - Mi³oæ
do ojczyzny w poezji i piosence
· Konkurs plastyczny i wystawa
po konkursowa Nasze krajobrazy.
· Przemarsz przez wie, sadzenie
krzewów z rodzicami

5. Niezapominajka
 SP Runowo Pomorskie:

W programie:
· Korowód Radoci  przemarsz uczniów, rodziców i nauczycieli ulicami
· Wystêpy artystyczne dzieci
· Zawody sportowe z udzia³em
dzieci, rodziców i nauczycieli
· Fina³ konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej
· Rozstrzygniêcie konkursu
wiedzy o promocji zdrowego stylu
¿ycia
· Wystawa i sprzeda¿ kwiatów,
loteria fantowa, k¹cik s³odki poczêstunek
· W tygodniu poprzedzaj¹cym imprezê sadzenie krzewów i
kwiatów
· Ognisko, pieczenie kie³basek

6. Niezapominajka
 SOSW Zajezierze:

Czas imprezy: 9.00  11.00

W programie:
· Oczyszczanie brzegów jeziora.
· Umieszczenie 10 tablic wzd³u¿
brzegu jeziora nawo³uj¹cych wêdkarzy do utrzymania w czystoci brzegów i wód jeziora.
· Konkurs Ekologiczny Fauna i
flora jeziora.
· Sadzenie drzew, ognisko.

7. Niezapominajka
 Zespó³ Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym:

Czas imprezy: 8.00  13.00
1. Wszystko jest zapisane w
gwiazdach, ale nie wszystko  w
ksiêgach. A jednak ci¹gle siêgam do
Narodzin ... i Rozwoju cz³owieka; uwalniam siê wówczas od zgie³ku wielkiego wiata, zagl¹dam za kulisy ¿ycia w teatrze codziennoci, próbujê, na
w³asn¹ rêkê, oddzieliæ
prawdê od rzeczywistoci,
a nade wszystko po¿¹dam
urzeczony bogactwem i
ró¿norodnoci¹ sensów,
które odkrywa przede mn¹
ta ksiêga... ksiêga przyrody.
2. Niezapominajka w kilku obrazach...
o Obraz Wêdrowca
o Obraz Mistrza
o Obraz Wybieraj¹cego
o Obraz Zapraszaj¹cego

o Obraz Pogodnego
o Obraz Ostatniego z Wielkich

8. Niezapominajka w Szkole
Podstawowej w Dobrej

Czas imprezy: 10.50  12.35
· Wystawa Zabytki i ciekawe
zak¹tki przyrodnicze w gminie Dobra  konkurs fotograficzny
· Quiz przyrodniczy
· Wystawa plakatów na temat
Dnia Niezapominajki
· Niebieski Pochód
· Sadzenie drzew i niezapominajek.

9. Niezapominajka w Szkole
Podstawowej w Siedlicach

· Konkurs ekologiczny
· Inscenizacja Sterta mieci 
sk¹d to wszystko
· Konkurs piosenki o tematyce
ekologicznej
· Uk³adanie rymowanek i wierszy
pod has³em ¯yj w zgodzie z natur¹
· Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego Moja ziemia
· Korowód: Przyjañ cz³owieka z
natur¹
· Sadzenia krzaków, drzewek, niezapominajek na terenie szko³y
Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!
W dniu wiêta Polskiej Niezapominajki, dzieci i m³odzie¿ szkolna
sadziæ bêd¹ drzewa, krzewy i kwiaty.
(Red.)

£OBESKI MARATON
ROWEROWY
110 km - 220 km - 330 km
(POWIAT) 14 i 15 maja na terenie powiatu ³obeskiego zostanie rozegrany maraton rowerowy, zorganizowany przez starostwo, £obeskie Centrum Turystyki oraz £obeski Klub Rowerzystów.
Wród patronów maratonu bêdziemy mogli zobaczyæ Czes³awa
Polewiaka  wielokrotnego Mistrza
Polski na szosie i w prze³ajach,
uczestnika Wycigu Pokoju, Paw³a
Zugaja  wicemistrza Europy w jedzie indywidualnej na czas oraz Zbigniewa Szczepkowskiego  dyrektora sportowego grupy zawodowej
DHL-Author.
Nad przebiegiem imprezy czuwa
Komitet Organizacyjny z komando-

rem Romanem Ciechañskim oraz
Eugeniuszem Gostomczykiem. Sêdziowaæ bêd¹ Iwona i Arkadiusz Pietruszewscy, za sekretarzem Maratonu jest Daniel Kuku³a z Nowogardu.
Start nast¹pi w dniu 14 maja o
godz. 8.00 z ul. Niepodleg³oci w
£obzie, przy Pomniku Wdziêcznoci
(10-osobowe grupy co 5 min.). Zaplanowane s¹ do wyboru dystanse
o d³ugociach: 110 km, 220 km, 330
km (110 km = jedna pêtla).
Kolarze pojad¹ z £obza na Starogard, przez Resko, Radowo Ma³e,
Rogowo, Dobr¹, Mieszewo, Trzebawie, Runowo, Wêgorzyno, Wiewiecko, Brzeniak, Rogówko i z powrotem do £obza.
KAR
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SI£A Z£EGO NA JEDNEGO

(DALNO gm. £obez) 1 maja oko³o godz. 22.00 w Dalnie, Zbigniew P.
lat 46 (zam. Gryfice) wraz z trzema
innymi mê¿czyznami pobili Paw³a G.
(zam. D., pow. ³obeski), który dozna³
ogólnych pot³uczeñ cia³a.

NIE SIA£ A ZEBRA£

(£OBEZ) W okresie od
1.05.2005r., godz. 20.00, do
2.05.2005r., godz. 6.30, w £obzie przy
ul. Kiliñskiego z terenu dzia³ki ogrodowej nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y drzewek ozdobnych wartoci 200 z³ na szkodê Mariana T.
(zam. £., pow. ³obeski).
Nie poprzesta³ na tym. Ukrad³
jeszcze krzewy ozdobne wartoci
200 z³ na szkodê Aleksandra S. (zam.
£., pow. ³obeski).

STAL Z BETONU

(KLÊPNICA) 2 bm. oko³o godz.
17.05 w Klêpnicy, Piotr C. i Dariusz
K. dokonali rozbicia czterech s³upów betonowych, a nastêpnie dokonali kradzie¿y 170 kg prêtów
zbrojeniowych o wartoci 71,40 z³
na szkodê Agencji Mienia PKP w
Szczecinie.

CZ£OWIEK, CZAS I OGIEÑ

(PRZYTOÑ) 2 bm. oko³o godz.
5.00 w Przytoniu gm. Wêgorzyno
nieustalony sprawca dokona³
zniszczenia mienia, przez podpalenie opuszczonego budynku (w ruinie), o wartoci 30.000 z³ na szkodê
Wiktora G. (zam. L., gm. Wêgorzyno). Po¿ar nie zagra¿a³ ¿yciu lub
zdrowiu ludzi, ani mieniu wiêkszej
wartoci.

TO NIE BY£O NA JAWIE

(B£¥DKOWO) 2 maja, o godz.
16.00. w B³¹dkowie gm. Dobra, Robert S. lat 26 (zam. K., gm. Dobra),
kierowa³ motocyklem marki Jawa,
bêd¹c w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 2,95 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.

CI¥GN¥£ LINIÊ,
DOBRZE ¯E NIE TORY

(WÊGORZYNO) 2 bm. oko³o
godz. 17.30, na szlaku kolejowym
Wêgorzyno - Wiewiecko, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y oko³o
150 metrów drutu stalowego o wartoci poni¿ej 250 z³otych na szkodê
Zak³adu Telekomunikacji PKP w
Stargardzie Szcz.

NAPROMILOWANI

(£OBEZ) 3 bm. oko³o godz. 14.15
w £obzie, na ul. Hanki Sawickiej,
Bogdan S. (bez sta³ego miejsca zameldowania, zamieszka³y w £obzie)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci 2,40 promila w
wydychanym powietrzu.
(GRABOWO) 4 bm., o godz.
18.30, na drodze Grabowo-Suliszewice, Andrzej W. kierowa³ samochodem marki Opel, bêd¹c w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 2,48
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
(£OBEZ) 6 bm. o godz. 14.40 w
£obzie, na ul. Segala, Zbigniew B. lat
47 (zam. K., gm. £obez) kierowa³
motocyklem WSK bêd¹c w stanie
nietrzewoci odpowiadaj¹cemu
2,25 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RADOWO WLK.) 8 bm. o godz.
2.50 w Radowie Wielkim, Kamila N.
lat 24 (zam. R., gm. Resko) kierowa³a
sam. Ford znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci 1,13 promila.

S£ONECZNY
ODJECHA£ W NIEZNANE

(WÊGORZYNO) Z 2 na 3 maja, w
godz. 17.00-4.15, w Wêgorzynie, z
parkingu przy ul. 3 Maja, nieustalony sprawca skrad³ samochód Nissan
Sanny, o wartoci 2000 z³otych na
szkodê Edwarda S.

TO NIE BY£A MAJÓWKA

(GOSTOMIN) 2 maja oko³o
godz. 14. 00 w rejonie sklepu spo¿ywczego w Gostominie gm. Radowo Ma³e nieustalony mê¿czyzna
bij¹c rêkoma po twarzy oraz kopi¹c
nogami po ca³ym ciele Odyseusza K.
spowodowa³ z³amanie nosa oraz
liczne siniaki na ciele, czym naruszy³
prawid³owe funkcjonowanie narz¹dów cia³a powy¿ej dni siedmiu.

ZDERZENIE CZO£OWE

(GRABOWO) 4 bm. o godz.
18.25, na drodze Grabowo - Suliszewice, Andrzej W., kieruj¹c samochodem marki Opel, zjecha³ na lewy pas
drogi i uderzy³ w samochód marki
Audi, którym kierowa³ Wojciech D.
zam. G., pow. ³obeski, powoduj¹c
uszkodzenia obu pojazdów.

GARA¯OWICZ

(£ABUÑ WIELKI) W nocy z 3 na
4 maja w godz. 23.30-5.00 w £abuniu
Wielkim, nieustalony sprawca po
uprzednim przeciêciu k³ódek zabez-

pieczaj¹cych drzwi wejciowe dokona³ w³amania do trzech gara¿y, gdzie
ze stoj¹cych sam. osobowych m-ki
Polonez dokona³ kradzie¿y radioodtwarzacza m-ki Radstar, dowodu
rejestr. w/w pojazdu, prawa jazdy
oraz podkaszarki spalinowej, a z s¹siedniego gara¿u z otwartego sam.
m-ki Ford dokona³ kradzie¿y radia
CD Pionner i skrzynki z narzêdziami
o ³¹cznej wartoci 500 z³otych na
szkodê Zdzis³awa S.

NIE UNIKN¥£

(WÊGORZYNO-£OBEZ)
4.05.2005 roku o godz. 11.00 na drodze Wêgorzyno - £obez, kieruj¹cy
sam. ciê¿arowym STAR Janusz L.,
chc¹c unikn¹æ zderzenia z pojazdem
nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka, zjecha³
na prawe pobocze, w wyniku czego
uszkodzi³ skrzyniê ³adunkow¹.

NA CZCIBORA DO WORA

(£OBEZ) W okresie 2.04.2005r.
godz. 15.00, do 3.04.2005r. godz.
15.00. w £obzie przy ul. Czcibora, nieustalony sprawca dokona³ w³amania
do szopki przez urwanie k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi, a nastêpnie kradzie¿y pompy wodnej, siekiery, m³otka gumowego, przed³u¿acza elektrycznego, kompletu wierte³, ³¹cznej
wartoci 705 z³ na szkodê Dariusza T.
lat 34 (zam. £., pow. ³obeski).

KIESZONKOWIEC

(£OBEZ) 6 bm. w £obzie, przy ul.
Obr. Stalingradu, w sklepie Netto,
nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y saszetki z zawartoci¹ telefonu komórkowego Nokia, pieniêdzy
w kwocie 600 z³otych, prawo jazdy i
dowód osobisty o ³¹cznej wartoci
800 z³otych na nazwisko i szkodê
Grzegorza M. (zam. Z., pow. widwiñski).

KOMÓRKOWIEC

(£OBEZ) 6 bm. oko³o godz. 23.20
w £obzie, przy ul. Browarnej w lokalu
Ten Club, Bogumi³ L. lat 20 (zam. £.,
gm. £obez) dokona³ kradzie¿y telefonu Sony Ericson T230 o wartoci 400
z³otych na szkodê Moniki £. (zam. £.,
pow. ³obeski) i telefonu Siemens M60
o wartoci 400 z³otych na szkodê
Bartosza M. (zam. £., pow. ³obeski).
(STARA
DOBRZYCA)
30.04.2005 r. w godz. 14.00 -19.00, w
Starej Dobrzycy,
nieustalony
sprawca z terenu dzia³ki letniskowej
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Nokia 3100. Straty 600 z³ na
szkodê Adriana G. (zam. Szczecin).
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RURKOWIEC

(DOBRA) 6 bm. ok. godz. 22.10 w
Dobrej, przy ul. Pi³sudskiego, przy
budynku by³ego GS, Zygmunt M.
(zam. D., gm. Dobra) dokona³ kradzie¿y 3 sztuk rur metalowych o
wartoci 150 z³otych na szkodê S³awomira A. (zam. Nowogard).

KRÊCI£ LOKI?

(£OBEZ) W dniach 6 bm. godz.
23.00  7 bm. godz. 7.40, w £obzie,
przy ul. Podgórnej przez otwarte
okno od ³azienki nieznany sprawca
zabra³ w celu przyw³aszczenia pojemnik z lakierem do w³osów nazwy
Lokistyle wartoci 10 z³otych na
szkodê Danuty B., który porzuci³ na
terenie posesji.

PROSI£ TOMASZ MICHA£A

(£OBEZ) Oko³o trzech tygodni
temu Micha³ A. (zam. £., gm. £obez)
po¿yczy³ od Tomasza D. (zam. R.,
pow. ³obeski) telefon komórkowy
Sagem wartoci 130 z³otych i pomimo kilkunastorazowej proby o jego
zwrot do dnia dzisiejszego nie uczyni³ tego.

POKONALI TRZY ZAMKI

(WÊGORZYNO) W nocy z 6 na
7 maja, w godz. 17.00-3.25 w Wêgorzynie, przy ul. 3 Maja, nieustalony sprawca, po uprzednim wy³amaniu trzech zamków patentowych w
drzwiach wejciowych dokona³ w³amania do sklepu wielobran¿owego,
sk¹d dokona³ kradzie¿y oko³o 40 par
spodni d¿insowych oraz nieustalon¹
iloæ koszulek mêskich o ³¹cznej wartoci oko³o 2000 z³otych na szkodê
Wies³awy G. (zam. K., pow. ³obeski).

UDERZY£ I ODJECHA£

(RESKO) 7 bm. oko³o godz.
14.40, w Resku przy ul. M³yñskiej,
nieznany kieruj¹cy pojazdem uderzy³ w prawy ty³ zaparkowanego samochodu osobowego Hyunday
Lantra, w wyniku czego uszkodzeniu uleg³ prawy zderzak. Szkodê
poniós³ Piotr H. (zam. Gryfice).

SP£ONÊ£A ALTANKA

(RESKO) 7 bm. o godz. 22.00 w
Resku, na terenie ogródków dzia³kowych przy drodze w kierunku S³owikowa, z nieustalonych przyczyn zaistnia³ po¿ar, w wyniku którego spaleniu uleg³a altanka drewniana wartoci 2000 z³ na szkodê Janiny K.
(zam. R., pow. ³obeski).

ROZMAITOCI
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NR 19

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 6 maja
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 17 brzmia³o:
Nowy Papie¿ a jaki Kocó³.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Cecylia Dzwonnik (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Klimek (£obez), Antonina Kaczmarek (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Klimek z £obza. Gratulujemy.
CMYK

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

