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Gdybymy na rok odpucili sobie kopanie pi³ki
i dmuchanie w tr¹by

Kazimierz Rynkiewicz
W tym i nastêpnym weekendzie,
zapewne d³ugim, gdy¿ w czwartek
przypada wiêto, czeka nas kilka imprez. Najpierw powiatowe wiêto Ludowe w Dobrej, które tradycyjnie organizuje PSL w 110 rocznicê ruchu
ludowego. Przez chwilê pomyla³em o
Samoobronie, czy siê przy³¹czy, bo
wszak z ludu wyrasta, ale w terenie to
tylko szyldy wisz¹. Rozmawia³em na
ten temat z prezesem PSL Janem Woniakiem, zauwa¿aj¹c tablicê PSL-u z informacjami w centrum miasta. Rozmowa z prezesem za tydzieñ. Chwilê posta³em i poduma³em nad ¿yciem politycznym prowincji i okaza³o siê, ¿e jest
to jedyna w miecie i powiecie partia,
która ma tablicê i informuje w niej o
swoich decyzjach. Poza tym pusto i
g³ucho w lokalnej polityce. Nie bardzo
wiadomo, kto jest szefem struktur
gminnych, a kto powiatowych. Nieszczêciem ¿ycia publicznego od lat
jest doranoæ dzia³añ w polityce.
Przychodz¹ wybory, wszyscy dostaj¹

gor¹czki. Koñcz¹ siê wybory, wszyscy porzucaj¹ pracê polityczn¹ na
rzecz piastowania, zajmowania, pilnowania zdobytych stanowisk. Ci co ich
nie zajêli rozchodz¹ siê po k¹tach z nadziej¹, ¿e mo¿e uda siê za cztery lata.
Miêdzy wyborami, przez cztery lata,
nielicznych staæ na konkretn¹ pracê, a
pozosta³ym po prostu siê nie chce.
Po czasach rewolucji, burzenia,
powinien nastaæ okres pracy organicznej. Na gruzach tego co siê zburzy³o, trzeba zbudowaæ nowe ¿ycie. To
wymaga pracy w³anie organicznej,
od podstaw, od siebie, od ma³ej firmy,
podwórka, boiska, dru¿yny szkolnej,
kó³ka zainteresowañ, osiedla, rady
so³eckiej. Wielu startuj¹cych w wyborach obiecuje, ¿e jak zdobêd¹ w³adzê, to zrobi¹ bardzo du¿o. Jak jej nie
zdobywaj¹, to nie robi¹ nic do nastêpnych wyborów. Trzeba im siê uwa¿nie
przygl¹daæ.
Kilka dni temu wpad³a mi w rêce
ulotka o ³obeskim sporcie, wydana z
okazji otwarcia hali sportowej. Wymieniono w niej ³obeskich sportowców, którzy siêgnêli po mistrzostwo
Polski. Na dwadziecia nazwisk 14
æwiczy³o lekkoatletykê. Sport o bardzo indywidualnym podejciu do treningu i ¿ycia. Jak powtarza³ mi wielokrotnie pan Franciszek Paszel  tu nie

mo¿na nikogo oszukaæ. Przede
wszystkim siebie. W grach zespo³owych mo¿na siê schowaæ w t³umie,
inni nadrobi¹. W sportach indywidualnych cz³owiek jest zdany wy³¹cznie
na siebie. Jak odpuci, popije, poleniuchuje, nie ma wyników. Podobnie
jest z prac¹ organiczn¹.
Wci¹¿ i wci¹¿ widzê zwyciêstwo
karnawa³u nad postem, fajerwerków
nad skupieniem, pracy pozorowanej
nad rzetelnoci¹, propagand¹ pracy
nad prac¹ wykonan¹. Wszystko nakierowane jest w³anie na propagandê
i t³umne prze¿ywanie euforii. Oprócz
sportu, wokó³ którego krz¹ta siê mnóstwo ludzi oraz rozrywki mylonej z
kultur¹, zupe³nie brakuje nam systemu
kszta³cenia m³odzie¿y w dziedzinach,
które decyduj¹ o pomylnoci ka¿dego narodu. Nie ma kó³ek, klubów, rodowisk chemików, fizyków, matematyków, techników, astronomów, biologów. A to przecie¿ oni decyduj¹ o
poziomie ¿ycia spo³eczeñstw  wynalazcy, konstruktorzy, architekci, in¿ynierowie. W wyobrani próbujê stworzyæ sytuacjê, w której pieni¹dze przeznaczone na przyk³ad na dom kultury
w wysokoci 400 tys. z³ rocznie przeznaczamy na budowê pracowni technik innowacyjnych i próbujemy do
niej ci¹gn¹æ m³odych ludzi, zaintere-

sowaæ ich tematem lub wesprzeæ i rozwijaæ ich talenty w tym zakresie. Gdybymy na rok odpucili sobie kopanie
pi³ki no¿nej, dmuchanie w tr¹by i
wszelkie tego typu zabawy dla w³asnej
przyjemnoci, to zapewne nic by siê
nie sta³o. A przynajmniej nic tak powa¿nego, jak zapónienie edukacyjne
i technologiczne naszego kraju. W
wyobrani próbujê sobie stworzyæ
tak¹ sytuacjê, ale w ¿aden sposób mi
nie wychodzi.

Kupiê
dom na wsi
- do 15 km od £obza,
- mo¿e byæ do remontu.

Tel. 397 37 30 - do godz.16.00,
0 508 154 489 , 0 691 307 442.

SM Jutrzenka szuka prezesa
Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka poszukuje prezesa. Og³osi³a konkurs na
to stanowisko i postawi³a wymagania. Kandydat
musi byæ cz³onkiem tej
spó³dzielni. Musi posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze w jednej z dziedzin:
ekonomii, prawa, marketingu i zarz¹dzania lub
budownictwa. Wymagany wiek  do 50 lat oraz
minimum 5-letni sta¿ pracy na stanowisku zwi¹zanym z zarz¹dzaniem.
Preferowane bêdzie dowiadczenie w spó³dzielni mieszkaniowej i jej organach.

Oferta kandydata powinna zawie-

raæ, oprócz innych dokumentów, tak¿e licencjê zawodow¹ zarz¹dcy nieruchomoci. Zainteresowani zarz¹dzaniem spó³dzielni¹
mog¹ sk³adaæ dokumenty do
24 maja, a o szczegó³owych
kwestiach dowiadywaæ siê
w biurze spó³dzielni. Niestety, rada nie poda³a, kiedy
konkurs ma byæ rozstrzygniêty. Kandydaci w tej kwestii maj¹ byæ powiadomieni
indywidualnie. W najbli¿szym wydaniu przedstawimy
kilka problemów zg³aszanych przez cz³onków spó³dzielni, przed którymi stanie
zapewne nowy prezes, kto by
nim nie zosta³.
KAR

Piasek jest zmieniany co roku
W odpowiedzi na g³os czytelnika i cz³onka Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka dotycz¹cy braku piasku w piaskownicy kierownik dzia³u technicznego pan Zygmunt Szlanda-

kowski poinformowa³ nas, ¿e piasek
w piaskownicy ju¿ jest. Przyczyn¹
jego braku by³a wymiana, jakiej dokonuje siê corocznie ze wzglêdów
sanitarnych. Stary piach wywozi
siê i przywozi siê nowy. - To nie

moim stylu jest, bym komu powiedzia³, ¿e piasku nie ma, bo ludzie kradn¹. Nikt ze mn¹ na ten
temat nie rozmawia³.  powiedzia³ nam pan Szlandakowski.
KAR
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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 odbêd¹ 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.
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Organizatorzy zapewnili bezp³atny
dojazd na zawody; autobus bêdzie
oczekiwa³ na chêtnych w dniu zawodów, w £obzie na Placu 3 Marca,
o godz. 7.00.
KAR

Rekord trzynastego w pi¹tek!

Szczupak do pasa
(£OBEZ) O niebywa³ym szczêciu mo¿e mówiæ Janusz
Matulewicz z £obza, który trzynastego maja w pi¹tek,
oko³o po³udnia, z³owi³ rekordowego szczupaka o wadze
9,43 kg i d³ugoci 106 cm.

Bony do przetargu
(£OBEZ) Tutejszy MiejskoGminny Orodek Pomocy Spo³ecznej og³osi³ przetarg na realizacjê
bonów ¿ywnociowo-przemys³owych dla podopiecznych OPS w

£obzie. Termin sk³adania ofert mija
14 czerwca br. o godz. 10.00.
Wszelkich informacji udziela pani
Katarzyna Liebner w OPS, pok. nr
46, tel. 397 50 82.
KAR

Kto zostanie mistrzem
ortografii?
(DOBRA) Gimnazjum oraz Centrum Aktywizacji Spo³ecznej w Dobrej zapraszaj¹ wszystkich mi³oników poprawnego pisania do konkursu o laur Gminnego Mistrza Ortografii. Konkurs odbêdzie siê 24

maja o godz. 17., w Centrum Aktywizacji Spo³ecznej. Do konkursu
mog¹ przyst¹piæ wszyscy, niezale¿nie od wieku. Zapisywaæ mo¿na siê
w CAS, tel. 39-14-687, lub gimnazjum; tel. 39-14-414.
KAR

OSP w Sielsku wiêtowa³o
(SIELSKO) Pomimo deszczowej pogody w Sielsku odby³o siê
zaplanowane wiêto Stra¿y Po¿arnej.
Imprezê zorganizowa³a sielska
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Deszcz
pokrzy¿owa³ plany wiêtowania na
boisku. Najpierw odby³a siê uroczysta msza w. z asyst¹ stra¿aków.
Póniej rozegrano mecze pi³ki no¿nej. Puchar wygra³o Sielsko i zosta³
on we wsi. Z powodu deszczu imprezê przeniesiono do wietlicy, co
nie przeszkodzi³o dobrej zabawie.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim,

którzy sprawili, ¿e Dzieñ Stra¿aka
mia³ odwiêtny charakter i wszystkim sprawi³ du¿o przyjemnoci,
szczególnie proboszczowi oraz
sponsorom: GS Wêgorzyno, Piekarni pana Wasilewskiego z Wêgorzyna, Piekarni pana Barczaka z
Mieszewa, panom Stanis³awowi
Turkowi, Markowi Michalczyszynowi oraz pañstwu Sarza³om z Wêgorzyna.
KAR

W sobotê 28 kwietnia 2005 r. odby³ siê w Radowie Ma³ym
pogrzeb Prezesa Klubu HDK

pana Mieczys³awa Malatyñskiego.
Na rêce rodziny sk³adamy kondolencje.
Polski Czerwony Krzy¿ Biuro Rejonowe w £obzie
oraz koledzy krwiodawcy z terenu.

Janusz Matulewicz (z lewej) z towarzyszem po³owów Tomaszem Kapl¹.
Niecodzienny po³ów mia³ miejsce na jeziorze Radostowo (tzw. jez.
Okr¹g³e ko³o Bonina).
- Szczupak skusi³ siê na b³ysk
Alga 2. Po zaciêciu walczy³ doæ
krótko, bo oko³o omiu minut, zanim
zosta³ rêk¹ wci¹gniêty do ³odzi,
gdy¿ do podbieraka siê nie mieci³. 
wspomina pan Janusz.

Szczêliwy wêdkarz ma na swoim
koncie ju¿ wiele du¿ych szczupaków,
m.in. niedawno z³owionego o wadze 8,3
kg na jeziorze G³êbokim. Jednak jego
¿yciowym rekordem jest szczupak o
wadze 13,5 kg, którego pan Janusz z³owi³ rok temu w Szwecji, gdzie czêsto
jedzi, gdy¿ wody s¹ tam pe³ne ryb.
Tekst i foto: Marcin Horbacz
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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
p Restauracja Dylemat w £obzie zatrudni: - kucharz Tel. 3976-887
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 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
Wêgorzynie 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 Tel. 660-869-7
p SZOZ  Praxis z Nowogardu
zatrudni: - pielengiarka
Tel. 392-07-87, 392-51-20
p Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowe Jamex
zatrudni w ramach przygotowania
zawodowego: - betoniarz (10 osób)
- sortowacz materia³ów drzewnych
(4 osoby) Tel. 397-19-51

p Euro  Transport T. Krzysia z
Gryfic zatrudni:
- kierowca kat. C+E
Tel. 384-25-27

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 17.05.2005 r.

tygodnik ³obeski 17.05.2005 r.

DLA KOBIET

BADANIA

MAMMOGRAFICZNE
(£OBEZ) Z inicjatywy
burmistrza zorganizowano
badania mammograficzne
dla kobiet z miasta i gminy
£obez, ubezpieczonych
w NFZ.
Badanie przeprowadzi Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie. Bêd¹ one wykonywane przy
wykorzystaniu objazdowego mammobusu. Mog¹ z nich skorzystaæ
kobiety w przedziale wiekowym 50 
69 lat. Pacjentki pokrywaj¹ tylko
koszty eksploatacyjne ponoszone
przez Szpital, w wysokoci 5 z³.
Wp³ata nale¿y wnosiæ w dniu zapisu
w Urzêdzie Miejskim w £obzie (pok.
nr 19 - biuro obs³ugi interesantów),
w godz. 9.00-15.00 lub u so³tysa (za
okazaniem ksi¹¿eczki ubezpieczeniowej). Zapisy do 31 maja. Badania
bêd¹ wykonywane w £obzie przy
ulicy Siewnej (Stadion Miejski) od 6
czerwca br.
Pacjentki przed 50-tym i po 69tym roku ¿ycia mog¹ skorzystaæ z
pe³nop³atnych badañ  koszt 60 z³.
Informacja w Urzêdzie Miejskim w
£obzie, przy ul. Niepodleg³oci 13,
tel. 39740-01 wew. 236 i 212 lub
39761-78.
KAR

Z ¯YCIA POWIATU
OHP zaprasza absolwentów i rodziców

Tu mo¿na zdobyæ poszukiwany
na rynku zawód
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p Polarom- Hurt zatrudni:

- kierowców- sprzedawców ( 2 osoby) Tel. 604-214-766

p Firma Poldanor w Radowie

Wielkim zatrudni:
- operator koparko  ³adowarki do
2,5m3 Tel. 608-308-427

p Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
w Resku zatrudni:
- nauczyciel j. angielskiego
- nauczyciel j. niemieckiego
Tel. 395-18-00

p Lola Polska zatrudni:
(£OBEZ) OHP otworzy³o swoje drzwi i pokazuje swoj¹ ofertê
edukacyjn¹. Adresuje j¹ do absolwentów gimnazjów,
a tak¿e szkó³ podstawowych oraz rodziców, którzy maj¹
problem z wyborem nauki dla swojego dziecka.
Od wczoraj w OHP odbywaj¹ siê
warsztaty informacyjne Edukacja
przeciw wykluczeniu, dla absolwentów i uczestników OSiW OHP koñcz¹cych gimnazjum. Mo¿na rozmawiaæ z
doradcami zawodowymi, prezentowane s¹ oferty i programy zatrudnienia. Drzwi otworz¹ siê dla wszystkich
zainteresowanych dzisiaj oraz jutro, 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

Zuchwa³a kradzie¿ ³odzi

Pomó¿my panu Janowi

(£OBEZ) Wczoraj w nocy nieznani sprawcy dokonali
zuchwa³ej kradzie¿y ³odzi sprzed domu pana Jana
Matulewicza, przy ul. Mickiewicza.

£ód by³a przywi¹zana linkami na dachu samochodu. Linki
odciêto i ³ód zabrano. Wszystkich, którzy mogliby pomóc
odnaleæ ³ód prosimy o kontakt
z panem Janem; tel. 691 581 419
lub 997.
Jak widaæ z³odzieje nie boj¹
siê nikogo i niczego. W centrum
miasta odciêli linki i zabrali wielki przecie¿ przedmiot. Dzia³o siê
to wczoraj miêdzy pó³noc¹ a
godzin¹ 6 rano. £ód by³a plastikowa, zielona, z numerem ZP 
£OB 0156A. Cech¹ charakterystyczn¹ by³y cztery r¹czki miedziane wtopione w plastik, które s³u¿y³y do przenoszenia ³odzi.
D³ugoæ ³odzi  2,40 m, szer. 
1,18 m. Pomó¿my panu Janowi
i przeciwstawmy siê z³odziejstwu. Razem mo¿emy chroniæ
swoje mienie.
KAR

- operator maszyn i urz¹dzeñ do
obróbki metalu
Tel. 693-898-890

p Orodek Wczasowo  Kolonijny Albatros z Pogorzelicy zatrudni: - szef kuchni
- pomoc kuchenna
Tel. 386-31-17 lub 502516-216

p PPH Panex z Kamienia Pomorskiego zatrudni:
- stolarz (3 osoby)
Tel. 382-15-40 lub 608-411-545

p Przedsiêbiorstwo Produkcyj-

no  Us³ugowo  Handlowe Alf zatrudni w ramach przygotowania zawodowego: - mechanik samochodowy Tel. 397-37-05

p

Zak³ad Ogólnobudowlany
Andrzej Jówiakowski z Wêgorzyna zatrudni w ramach przygotowania zawodowego:
- dekarz
- murarz  tynkarz
- malarz
Tel. 397-10-62

p

PPH Praksja w widwinie
zatrudni: - szwaczki Tel. 365-63-10

SZKOLENIA PUP
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
organizuje nastêpuj¹ce szkolenia
dla osób bezrobotnych:
- malarz budowlany
- stolarz meblowy
- podstawy obs³ugi komputera i kas
fiskalnych
- prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej z obs³ug¹ komputera
- podstawy jêzyka angielskiego
- podstawy jêzyka niemieckiego
- szkolenie polsko  niemieckie internetowe
Zapisy przyjmowane s¹ w PUP w
£obzie, pok. nr 5 lub pod nr telefonu
577-70-30.
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W Drawsku Pom. zbierali dla Marcelinki
(DRAWSKO POM.  £OBEZ) Szalenie sympatycznie zachowali
siê nasi s¹siedzi zza powiatowej miedzy, reaguj¹c na
opublikowany przez nas apel o pomoc dla Marcelinki
Zwierzchowskiej z £obza, która nie s³yszy.

Apel o pomoc opublikowalimy
w wydawanym przez Wydawnictwo
Polska Prasa Pomorska Tygodniku
Pojezierza Drawskiego. Na apel odpowiedzia³a dyrektor drawskiego
orodka kultury pani Jolanta PlutoPr¹dzyñska, i wspólnie ze szko³¹
podstawow¹ zorganizowali loteriê
fantow¹ na rzecz Marcelinki. Oby³a
siê ona w minion¹ sobotê w Parku
Chopina w Drawsku Pom. przy okazji obchodów 5-lecia Drawskiej Orkiestry Dêtej. Z tej okazji w Parku
pojawi³o siê piêæ orkiestr, by muzyk¹
wiêtowaæ rocznicê. Mi³ym wk³adem do tych obchodów by³ udzia³
£obeskiej Orkiestry Dêtej, za rymowane ¿yczenia przygotowane i
przedstawione przez pana Janusza
Zareckiego zachwyci³y drawsk¹
publicznoæ.
Loteriê fantow¹ prowadzi³y
uczennice wraz z nauczycielk¹, opiekunk¹ samorz¹du uczniowskiego,

to wystawimy je w szkole i dzieci
chêtnie kupi¹ losy.  powiedzia³a
nam pani Goliñska.  Pieni¹dze przeka¿emy na konto.
Nasz korespondent drawski Micha³ Hnat przeprowadzi³ z tat¹ Marcelinki krótk¹ rozmowê.
Tygodnik Pojezierza Drawskiego
- Sk¹d pomys³ zorganizowania loterii, i co o niej mylicie?
Grzegorz Zwierzchowski: - Pomys³ jest bardzo dobry, cieszymy
siê, ¿e jest odpowied na nasz apel.
O loterii dowiedzielimy siê tydzieñ
temu. Pani dyrektor drawskiego
orodka kultury Jolanta PlutoPr¹dzyñska w odpowiedzi
na apel umieszczony w
Tygodniku

pani¹ Iren¹ Goliñsk¹. Zastalimy
je pod wielkim namiotem z mnóstwem fantów. Jak nam powiedzia³a  wystarczy³o w szkole rzuciæ
has³o i uczniowie z pomoc¹ rodziców zebrali ponad
piêæset fantów. Orodek
kultury podarowa³ obrazy oraz artystycznie wykonane ule, które mog³yby
ozdobiæ niejeden ogródek, a
urz¹d miejski - rower.
Loteriê prowadzi³y uczennice
klasy szóstej Karolina Krzywicka i
Patrycja Zieliñska, a pomaga³a im
Maja Goliñska z klasy czwartej. Loteriê odwiedzili rodzice Marcelinki.
Pana Grzegorza Zwierzchowskiego
z ¿on¹ i Marcelink¹ spotkalimy w
momencie, jak przywióz³ na loteriê
trzy pi³ki. Dziewczynki wpisa³y je
jako fanty pod numerem 593, 594 i
595. Tyle ich by³o!
- Je¿eli ich dzisiaj nie sprzedamy,

Pojezierza Drawskiego zadzwoni³a
do nas z propozycj¹ zorganizowania
loterii fantowej. Oczywicie przyjêlimy to z wielk¹ radoci¹.

TPD: - Od kiedy prowadzona jest
zbiórka pieniêdzy i kto j¹ prowadzi?
G.Z.: - Pó³ roku temu zakoñczy³y
siê ostatnie badania kwalifikuj¹ce
Marcelinkê do zabiegu za³o¿enia implantu. Pozosta³a tylko do zrobienia
tomografia, ale to dopiero przed operacj¹. Od tego momentu rozpoczê³a
siê zbiórka pieniêdzy, któr¹ prowadzi
³obeska policja.
TPD: - Ile potrzeba pieniêdzy na
zabieg i kiedy ma byæ przeprowadzony?
G.Z.: - Koszt operacji na dzieñ
dzisiejszy wynosi 17 tys. euro. Tylko w trzech okrêgach finansuje je
Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety termin oczekiwania jest zbyt
d³ugi, a czas jest bardzo wa¿ny.
Operacjê najlepiej jest przeprowadziæ jak dziecko skoñczy 2
lata. W tym okresie s¹
najwiêksze szanse na
jej powodzenie i
daje to mo¿liwoæ
na poprawny rozwój dziecka. Taka
jest opinia lekarzy z Akademii
Medycznej w
Poznaniu. Niedawno dostalimy informacjê,
¿e najbli¿szy termin mo¿e byæ za 1,5
roku. Niestety, nikt
nam nie mo¿e zagwarantowaæ, ¿e
tak bêdzie. Kosztów operacji nie
mo¿na te¿ pokryæ w czêci,
dlatego te¿ cieszy nas ka¿da
tego typu przeprowadzana akcja.
Dla wszystkich chc¹cych
pomóc Marcelince us³yszeæ
wiat jeszcze
raz podajemy
numer konta: PKO S.A. II Oddzia³
Szczecin: 53 1240 3927 1111 0000
4099 6952.
KAR i HNAT

Dziêkujemy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w Resku serdecznie dziêkuj¹ Zarz¹dowi i myliwym z Ko³a £owieckiego Eskulap ze Stargardu Szczeciñskiego za dofinansowanie wyjazdu m³odzie¿y na przedstawienie teatralne. Dziêkujemy za zrozumienie i wspieranie potrzeb kulturalnych naszych uczniów.
El¿bieta Kuc, ZSG w Resku.
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A W RESKU DRZEW PRZYBY£O...! Rada wróci³a
(RESKO) Z ogromn¹ radoci¹ i
satysfakcj¹ donosimy, ¿e w ZSG Gimnazjum w Resku inaugurowa³o sw¹
dzia³alnoæ Towarzystwo Przyjació³
Lasu Ko³o Terenowe Nad Reg¹.
S³owa pomys³odawcy, prof. dr hab.
Tomasza Boreckiego - rektora Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, znalaz³y szeroki oddwiêk wród naszych uczniów i nauczycieli. Stron¹ organizacyjn¹ zaj¹³
siê pan Roman Gojlik i przyznaæ trzeba, ¿e spisa³ siê doskonale, bo akcja
nabra³a rumieñców.

ZARZ¥D I ZA£O¯ENIA

- Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym uda³o nam siê wy³oniæ
zarz¹d Ko³a Terenowego Nad
Reg¹, w sk³ad którego weszli: Gra¿yna Ziêba, Izabela Mieczaniec,
Agnieszka Janowska, Barbara
Woszczyñska oraz Mariusz Borowski - poinformowa³ mnie prezes p.
Roman Gojlik. - Przyjêlimy statut i
za³o¿enia na najbli¿sze miesi¹ce.
Chcielibymy skupiæ siê na dzia³aniach edukacyjnych podkrelaj¹cych walory u¿ytkowe i spo³eczne
polskich lasów oraz promowaniu i
rozszerzaniu tej wiedzy wród m³odzie¿y. Do udzia³u w naszych akcjach zapraszamy równie¿ mieszkañców Reska i okolic - mi³oników
przyrody, którzy chcieliby wspomóc dzia³ania na rzecz jej ochrony.
Obecnie do TPL nale¿y 40
uczniów, a 23 kwietnia odby³a siê
pierwsza rowerowa wycieczka do
lasu w £abuniu Wielkim. Jej cele to
przede wszystkim realizacja has³a
programowego POSAD W£ASNE DRZEWO oraz wspólny wypoczynek na ³onie natury.

szczegó³owym szkoleniu przeprowadzonym przez leniczego p. Antonowicza, 60-osobowa grupa ruszy³a z zapa³em po sadzonki buków.
Ch³opcy zawziêcie kopali, a dziewczêta sadzi³y. Pogoda dopisa³a, wiêc
praca przebiega³a sprawnie i po
dwóch godzinach za m³odzie¿¹ dumnie ros³y m³ode sadzonki.
- Bardzo mi siê podoba³o - powiedzia³a mi Magdalena Zawadzka,
uczennica Ib. - Pierwszy raz sadzê
drzewa. Nastêpnym razem te¿ chêtnie przyjadê!
- Mi³o spêdzilimy sobotni poranek. - doda³a Patrycja Zawadzka z Ie,
A PO PRACY ODPOCZYNEK.
Nie mog³o zabrakn¹æ ogniska i
ciep³ych, podpieczonych kie³basek, które smakowa³y wyj¹tkowo
dobrze. Wokó³ m³odzie¿ z zadowolonymi i weso³ymi minami. S³yszê
miech i s³owa : fajnie, super.
Nie trzeba pytaæ o wra¿enia - wy-

NAJPIERW KRÓTKIE
SZKOLENIE...

Punktualnie (no, prawie...) o
10.00 przybylimy na miejsce i po

Burmistrz Dobrej
zatrudni

Osobê na stanowisku samodzielny referent ds. inwestycji.

do ³ask

starczy spojrzeæ na radosne twarze.
Nastêpne spotkanie ju¿ w
maju...
El¿bieta Kuc ZSG w Resku.

(POWIAT) Po rocznej przerwie w
dzia³alnoci powróci³a do ³ask Powiatowa Rada Zatrudnienia. Wczoraj
odby³o siê jej pierwsze spotkanie.
Do tej pory g³ównym zadaniem takich rad by³o dzielenie ogólnej puli
pieniêdzy na poszczególne zadania
wykonywane przez Powiatowy
Urz¹d Pracy. To te rady decydowa³y,
ile pieniêdzy przeznaczyæ na prace interwencyjne, a ile na sta¿e lub inne
formy ³agodzenia skutków bezrobocia. W ten sposób wyznacza³y kierunki dzia³añ dla urzêdów pracy.
Na spotkaniu sytuacjê na powiatowym rynku pracy przedstawi³ i omówi³ realizowane programy dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw
Namaczyñski. Rada wybra³a przewodnicz¹cego; zosta³ nim wicestarosta
Wies³aw Bernacki. Jego zastêpc¹ Urszula Dworzak z Reska. W jej sk³ad
wchodz¹ przedstawiciele samorz¹dów (burmistrzowie lub ich zastêpcy)
oraz organizacji spo³ecznych. KAR

Nadlenictwo
Resko informuje,

¿e w oparciu o wyniki prognostyczne okrelaj¹ce zagro¿enie ze
strony szkodliwych owadów (zwójek dêbowych) w miesi¹cu maju br.
przewiduje wstêpnie prowadzenie
akcji biologicznego i chemicznego
ograniczenia ich liczebnoci w lenictwach: Dobrzyca, £abuñ Ma³y,
Sosnówko, Starogard, Trzaski  le¿¹cych na terenie Powiatu £obeskiego. Szacowana wielkoæ powierzchni objêtej w/w zabiegiem wyniesie
ok. 150 ha. Zabiegi ratownicze bêd¹
wykonywane przy u¿yciu sprzêtu
lotniczego z zastosowaniem preparatów dzia³aj¹cych selektywnie,
g³ównie z grupy biologicznych (Foray 04 UL) i acylomocznikowych
(Nomolt 150 S.C.). Wy¿ej wymienione rodki s¹ praktycznie nieszkodliwe dla rodowiska (nieszkodliwe dla
ludzi i pszczó³). Dla Srodka Foray nie
ma okresu karencji. Okres karencji
dla rodka Nomolt wynosi 1 dzieñ.
WYKAZ
Zgodnie z art.35 ust. l ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomociami Dz.U. z
2004r nr 261 póz. 2603 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w £obzie podaje do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci, stanowi¹cej w³asnoæ Powiat Stargard Szczeciñski, przeznaczonej do dzier¿awy na okres do 10 lat.
OKRES WYWIESZENIA 21 DNI

W zakresie obowi¹zków pracownika bêdzie prowadzenie spraw dotycz¹cych budownictwa i inwestycji komunalnych.
Praca w pe³nym wymiarze czasu pracy.
Preferowane osoby z terenu Gminy Dobra, posiadaj¹ce wykszta³cenie min. rednie, dodatkowym atutem bêdzie przygotowanie zawodowe
w zakresie budownictwa.
Osoby zainteresowane proszone s¹ o sk³adanie ofert do dnia 31 maja
2005 roku w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, tel. (091) 391 45 28.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem z dopiskiem pracownik ds. inwestycji.

Termin wnoszenia op³at za dzier¿awê - do 15-go ka¿dego miesi¹ca.
Wykaz niniejszy wywiesza siê na okres 21 dni tj. od dnia 10.05.2005r.
do dnia 31.05.2005r. na tablicy og³oszeñ w siedzibie:
SP ZZOZ w £obzie ul. Sikorskiego 6.
Starostwa Powiatowego w £obzie ul. Konopnickiej 41
Urzêdu Miejskiego w £obzie ul. Niepodleg³oci 13
Wnioski na dzier¿awê nale¿y sk³adaæ w sekretariacie SPZZOZ w £obzie
przy ul. Sikorskiego 6 w terminie od dnia 1.06.2005r. do dnia 15.06.2005r.

Z ¯YCIA POWIATU
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£obez na Targach Turystyki i Wypoczynku

Z ¿a³obnej karty krwiodawców

Odesz³a Kazimiera Galczak
1 maja 2005 r. odesz³a od nas
nasza kole¿anka p. Kazimiera Galczak. By³a pionierem w
krwiodawstwie na naszym terenie, d³ugoletnim
krwiodawc¹, odznaczan¹
wielokrotnie, miêdzy innymi Gryfem Pom. w
1980 r. Po raz ostatni by³a
z nami jesieni¹ na obchodach 30-lecia Klubu HDK,
gdzie zosta³a tak¿e odznaczona. Zaczê³a oddawaæ
krew od 1968 r. a do Klubu HDK
wst¹pi³a w 1969 r. W sumie odda³a
18 l. 600 ml. (18.600). Wiele istnieñ

Scenki prawdziwe
obrazuj¹ce wiadomoæ
ekologiczn¹ £obezian

Scenka I Ogródki dzia³kowe
W bramce ogródka pojawia siê
schludna niewiasta w towarzystwie
du¿ego kud³atego kundelka. Dzia³eczka pieczo³owicie wypielêgnowana  trawka na bacznoæ, tulipanyw karnym dwuszeregu.
- Ju¿ idziemy Reksiu  mówi
kobiecina  tylko pani wyrzuci mieci!
Reksiu radonie merda ogonem.
Pani dzier¿y pod pach¹ co w
gucie siode³ka od motoru, a w drugiej rêce taszczy wiadro wype³nione
chwastami. Ca³y ów cenny ³adunek
wysypuje pod przydro¿ne wierzby.
W ka¿dym b¹d razie estetyka dzia³ki pozostaje nienaruszona CDN.
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ludzkich zawdziêcza Jej ¿ycie,
gdy¿ otrzymali od niej krew  bezinteresownie zreszt¹.
Bêdzie brakowa³o nam Jej pogody
ducha i optymizmu z
jakim sz³a przez ¿ycie
 dla nas, cz³onków
Zarz¹du HDK w £obzie oraz wszystkich
krwiodawców jest to
niepowetowana strata kogo naprawdê
bliskiego.
Prezes Klubu
El¿bieta Modrzejewska.

wiêto Ludowe
w Dobrej

(DOBRA) Powiatowe obchody
110 rocznicy Ruchu Ludowego odbêd¹ siê w najbli¿sz¹ sobotê w Dobrej.
Obchody poprzedz¹ imprezy
sportowe i rekreacyjne. O godz. 14
odbêdzie siê rajd rowerowy po drogach gminy. O 12.30 juniorzy, a o
14.30 seniorzy Sarmaty rozegraj¹
mecze z Mew¹ Resko. O godz. 16.
przed urzêdem miejskim planowane
jest spotkanie w³adz miejskich i PSL,
mieszkañców i goci, £obeskiej Orkiestry Dêtej i stra¿aków, którzy
przejd¹ pod pomnik Pamiêci i tam
z³o¿¹ kwiaty. O godz. 17. odbêdzie
siê msza polowa na stadionie miejskim. Po mszy program artystyczny
przedstawi¹ uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum. Gocinnie
wyst¹pi chór szko³y muzycznej z
Nowogardu. Wieczorem odbêdzie
siê zabawa ludowa przy muzyce zespo³u Efekt, rodziny Buczków z
Chociwela.
KAR

Wiêcej promocji
i wiary w siebie
(£OBEZ-WARSZAWA) W dniach od 22 do 24 kwietnia br.
w Sali Kusociñskiego w warszawskiej AWF nasze miasto
i gmina zaprezentowa³a swoje walory turystyczne
na X Targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2005.
Na stoisku Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego,
zlokalizowanym w centralnym miejscu obiektu, wród ofert takich potêg
turystycznych jak Czaplinek, Po³czyn Zdrój, Szczecinek, w s¹siedztwie winoujcia i Ko³obrzegu,
przedstawia³em walory ziemi ³obeskiej i SGiPPD, jako jeden z piêciu
osób wyznaczonych przez Radê programow¹ stowarzyszenia, za aprobat¹ Burmistrza £obza.
Przez ca³e trzy dni przez stoisko
przewija³y siê t³umy odwiedzaj¹cych
targi. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y
szczególnie nasze cie¿ki rowerowe,
gospodarstwa agroturystyczne, sp³ywy kajakowe oraz mo¿liwoæ organizowania obozów sportowych i kolonii na
bazie istniej¹cej ju¿ w £obzie hali sportowo-widowiskowej, obiektów hotelowych i gastronomicznych z terenu
£obza - chodzi³o tu g³ównie o £obeskie
Centrum Turystyki. Odrêbn¹ spraw¹,
o któr¹ pytali znawcy tematu, by³ brak
tradycyjnej oferty istniej¹cego do koñca ubieg³ego roku Stada Ogierów w
£obzie, które znane jest w kraju za granicami naszego miasta. Wielka szkoda,
¿e jej nie by³o, mo¿e nie by³a ona w
ostatnim czasie zbyt bogata, ale to zawsze co. Inne propozycje wypoczynku dla mi³oników koni zdaj¹ siê nie
wype³niaæ pustki po stadzie. Prywatne
stadniny oferuj¹ce swoje us³ugi w tej
dziedzinie, ze wzglêdu na skromn¹
bazê, nie zaproponuj¹ tego, co stado
ogierów, choæby z tego powodu, ¿e
wraz z koñmi opucili ju¿ lub opuszcz¹
w niedalekiej przysz³oci £obez instruktorzy, trenerzy, zawodnicy, którzy
przyjechali tu za chlebem; czytaj - koñmi w wiat. ¯al!

Niniejszym informujemy, ¿e w dniu 7 kwietnia 2005 roku
zawi¹za³o siê w £obzie Ko³o Platformy Obywatelskiej.
Zapraszamy do wspó³pracy osoby, które chc¹ zaanga¿owaæ siê w
rozwój powiatu i gmin, którym nie jest obojêtny los i przysz³oæ naszych
mieszkañców, którym odpowiada program i deklaracja ideowa Platformy
Obywatelskiej. Do czasu ustalenia siedziby ko³a, osoby zainteresowane
wspó³prac¹ proszone s¹ o kontakt osobisty lub telefoniczny z cz³onkami
Zarz¹du Ko³a w osobach: Wies³aw Bernacki, Dobra, tel. 391 4291, Waldemar Konefa³, Wêgorzyno, tel. 692457803, Antoni Gutkowski, £obez, tel.
509564488, Ryszard Sola, £obez, tel. 694457184, Mariusz Wijatyk, £obez,
tel. 502363249, Zofia Krupa, £obez, tel. 3974224. Informacje na temat dzia³alnoci ko³a znajduj¹ siê tak¿e na stronie internetowej:
www.platforma-lobez.org
Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie ko³a. Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê w dniu 23.05.2005r. (poniedzia³ek) w £obeskim Centrum
Turystyki, ul. Konopnickiej 42, o godz. 15.30.
Przewodnicz¹cy Ko³a Wies³aw Bernacki

W ci¹gu trzech dni targowych
przez stoiska zachodniopomorskich
wystawców zjednoczonych w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której cz³onkiem jest SGiPPD i poszczególne miasta, a wród nich £obez, przewinê³y
siê t³umy zainteresowanych warszawiaków, przedstawicieli regionów z
ca³ej Polski, operatorów i biur turystycznych z kraju i zagranicy .
Iloæ, ró¿norodnoæ materia³ów,
efektowny wystrój i obs³uga stoisk,
a szczególnie tego, gdzie eksponowa³o swoje walory SGiPPD wraz z
Czaplinkiem, którym interesuj¹ siê
ostatnio media za spraw¹ Miastamarzeñ spowodowa³y, ¿e uznano je
za najlepsze wród wystawców krajowych na targach. By³y spoty w TV,
wywiady dla stacji radiowych oraz
pami¹tkowe zdjêcia z ca³¹ grup¹ wystawców z naszego regionu.
Mylê, ¿e ju¿ ten sezon poka¿e,
jak atrakcyjny turystycznie jest nasz
region. W tym miejscu dodaæ nale¿y,
¿e je¿eli mylimy powa¿nie o rozwoju
turystyki i wypoczynku, a przez to
naszej gospodarki, musimy braæ
udzia³ we w³aciwych imprezach targowych, gdzie konkretne oferty trafi¹ do potencjalnych turystów, przeznaczaæ wiêcej pieniêdzy w bud¿ecie
gminnym na wydawnictwa promuj¹ce nasze walory, a nie przy byle okazji
zmniejszaæ te rodki. Proces promocji i tworzenia w³aciwej oferty turystycznej nie jest aktem, którego efekty mierzyæ mo¿na po 2-3 sezonach, na
to trzeba pracowaæ wiele lat, konsekwentnie zmieniaj¹c i wzbogacaj¹c
ofertê, dostosowuj¹c j¹ do aktualnych upodobañ turystów oraz trendów w tej ga³êzi gospodarki w Europie i na wiecie.
Takie dzia³ania spowoduj¹, ¿e
nasza oferta turystyczna, teraz
skromna, poprzez nap³yw zainteresowanych, bêdzie stale wzbogacana
przez naszych przedsiêbiorców turystycznych. W nie tak odleg³ej przysz³oci znajd¹ tu co dla siebie rodziny z dzieæmi, turyci indywidualni i
firmy, mi³onicy swojskiego zacianka i ekstremalnych przygód. Nie zabraknie propozycji dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej: obozów, kolonii, zielonych i bia³ych szkó³. Znajd¹ co dla
siebie równie¿ firmy organizuj¹ce i
obs³uguj¹ce konferencje, szkolenia,
sympozja, wyjazdy integracyjne oraz
bankiety i spotkania biznesowe.
Wszyscy tego oczkujemy i liczymy
na rozkwit turystyki w naszej ma³ej
ojczynie. Ja w to wierzê.
Zbigniew Martyniak

GIMNAZJUM
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III G z panem Rokoszem

Gimnazjalici czekaj¹ na wyniki
(£OBEZ) Ponad dwustu gimnazjalistów niecierpliwie czeka na wyniki egzaminów. Zdawali je pod koniec
kwietnia. Efekty maj¹ byæ znane do 17
czerwca. Wiadomo ju¿, ¿e testy, które
pisali s¹ sprawdzone, a wiêc wyniki
mog¹ pojawiæ siê lada dzieñ.
W tym roku w Gimnazjum Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w
£obzie do egzaminów przyst¹pi³o 7
klas trzecich, czyli 204 uczniów oraz 14

III H z pani¹ £owkiet

uczniów klasy specjalnej. Na ³¹czn¹
liczbê 218 osób, do egzaminu stanê³o
213 osób. Testów nie musia³o pisaæ
czworo uczniów. Dwóch laureatów
konkursów przedmiotowych zosta³o
zwolnionych z egzaminu, otrzymuj¹c
maksymaln¹ liczbê punktów. Dwóch
zosta³o zwolnionych przez dyrektora
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej z
powodów zdrowotnych. Jedna osoba
na egzamin nie przysz³a.

Test pisa³o równie¿ 24 uczniów
Gimnazjum dla Doros³ych. Ta
szko³a, wraz z Gimnazjum Integracyjnym, tworzy Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych. Test trwa³ dwie godziny w blokach humanistycznym i
matematyczno-przyrodniczym.
Prace zosta³y zakodowane, czyli
nie by³y oznaczone nazwiskami,
lecz numerami. Ten system praktykowany od kilku lat w gimnazjach,

w tym roku pojawi³ siê jako nowoæ
na egzaminach maturalnych. Mia³o to zobiektywizowaæ ocenê prac.
- Co prawda wyniki mog¹ byæ
podane najpóniej do 17 czerwca,
ale z tego co wiem, testy s¹ ju¿
sprawdzone i mog¹ pojawiæ siê w
ka¿dej chwili. Czekamy na nie z
niecierpliwoci¹.  powiedzia³a
nam dyrektor ZSG pani Ewa Pop³awska.
KAR
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Komentarz wyg³oszony na antenie Katolickiego Radia Rodzina Rozg³oni Archidiecezji Wroc³awskiej, 10 maja 2005

Ordynacja wyborcza - miêdzy Polsk¹ a UK

Prof. Jerzy Przystawa
W Polsce jest tak:
W wyniku usilnej, wielopokoleniowej pracy nad wiadomoci¹
obywatelsk¹ Polaków, wród inteligencji polskiej utrwali³o siê przekonanie, ¿e sposób wy³aniania w³adzy, okrelany podstawowym aktem ustrojowym  ordynacj¹ wyborcz¹ do Sejmu - jest bez wiêkszego znaczenia: jak zwa³, tak zwa³, byle
co kilka lat odbywa³a siê uroczystoæ pod nazw¹ wybory. Dziêki
takiej postawie tzw. klasa polityczna dosz³a do wniosku, ¿e jest to jej
wewnêtrzna sprawa i nikomu wiêcej
nic do tego. Majstruj¹ wiêc spokojnie przy ordynacji wyborczej, zmieniaj¹c j¹ bez przerwy wed³ug sobie
tylko zrozumia³ych kryteriów i za
zamkniêtymi drzwiami. Gdyby kto
chcia³ wiedzieæ, to od roku 1989
wybieralimy Sejm ju¿ 5 razy i mielimy 5 ró¿nych ordynacji wyborczych, og³aszanych, kolejno, w
roku 1989, 1991, 1993, 2001 i 2002.
Jak by na to nie patrzeæ jest to rekord wiata, bo czy mo¿na czêciej
zmieniaæ prawo wyborcze ni¿ odbywaj¹ siê wybory? Pytanie retoryczne: oczywicie, ¿e mo¿na! Dowodzi
tego praktyka ustrojowa Rzeczypospolitej!
O tym, ¿e Sejm zmieni³ ordynacjê
wyborcz¹ w roku 2002 dowiedzia³em
siê przypadkowo; parê dni temu
dziennikarze donieli, ¿e w Sejmie
mózgowcy kombinuj¹ nad now¹ reform¹, chc¹c zamieniæ przeliczniki
dHondta na przeliczniki Sainte-Lague, bo te ostatnie, podobno, daj¹
wiêksze mo¿liwoci ma³ym partiom,
a wiêc s¹ jeszcze bardziej demokratyczne! Jak to dHondta na SainteLague  zdziwienie odjê³o mi mowê.
Przecie¿ dopiero w roku 2001 wprowadzili Sainte-Lague, sk¹d siê u licha wzi¹³ nagle dHondt? Przecie¿
12 kwietnia 2001 liczna grupa pos³ów, z profesorem prawa dr hab. Jaros³awem Kaczyñskim i dr Ludwikiem Dornem na czele, skierowa³a
do Trybuna³u Konstytucyjnego
skargê, ¿e wybory wg dHondta s¹
sprzeczne z Konstytucj¹! A Konstytucja jest wiêta! Przera¿ony t¹
skarg¹ Sejm szybko zmieni³
dHondta na Sainte-Lague i tak
wybieralimy obecny, mi³ociwie
nam panuj¹cy, Sejm.
I otó¿ okazuje siê, ¿e po cichutku, bez reflektorów i konferencji
prasowych, zamieniono nam, latem

2002, tego nieszczêsnego santlaga na bardziej szczêsnego donta. Zmianê tê ukryt¹ w wielkiej
zbiorowej ustawie, której nikt nie
mia³ si³y czytaæ, nazywaj¹cej siê
Ustawa o zmianie ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz
niektórych innych ustaw. I tam,
delikatnie, zmieniono brzmienie art.
166 ordynacji wyborczej do Sejmu,
zamieniaj¹c  drobiazg!  ci¹g liczb
1,4; 3,5; 7 itd. na ci¹g 1, 2, 3, 4, 5...No,
czego tu siê czepiaæ, drodzy polscy
inteligenci, zatroskani problemem
naprawy Rzeczypospolitej? Kto
takie rzeczy zauwa¿a i traktuje powa¿nie? Pytani przeze mnie pos³owie nie mieli w ogóle pojêcia o dokonaniu takiej zmiany. Przecie¿ nawet profesor prawa dr Kaczyñski
nie protestowa³, ani nie protestowa³ jego alter ego - dr Ludwik Dorn,
ani Prezes Marian Pi³ka, ani wiatowej ju¿ s³awy parlamentarzysta
Marcin Libicki, ani inni, którzy podpisywali siê pod wnioskiem, ¿e
dont jest sprzeczny z Konstytucj¹! Sprzeczny z Konstytucj¹? Zale¿y kiedy! W kwietniu 2001 by³o
sprzeczne, ale w lecie 2002? Kwiecieñ-plecieñ, a lato jest nasze! Idmy wiêc t³umnie do urny (Kto...inteligentny i wykszta³cony...do
urny!), w³adza, jak wiadomo, pochodzi od Boga, g³osujmy wiêc nie
wierzgaj¹c, bo to i tak nic nie da.
Inaczej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó³nocnej
Ostatnie wybory odby³y siê w
czwartek, 5 maja 2005. Obywatele
Królestwa wybierali 646 pos³ów w
646 w miarê jednakowych okrêgach
wyborczych, po jednym w ka¿dym
okrêgu. Kandydowaæ móg³ ka¿dy
doros³y obywatel, którego swoimi
podpisami popar³o 10 mieszkañców
danego okrêgu. Musieli tylko jeszcze zap³aciæ 500 funtów kaucji. Tê
kaucjê zwracano tym, którzy w g³osowaniu zdobyli minimum 5% oddanych g³osów. Jeli nie, to kaucja
przepad³a. Poniewa¿ wolno ka¿demu startowaæ nawet w kilku okrêgach, wiêc znalaz³ siê jeden taki, który straci³ kaucjê, a¿ w 8 okrêgach, bo
wszêdzie przegra³ z kretesem. Pomimo tego, ¿e ka¿demu wolno kandydowaæ gdzie tylko chce, kandydatów nie by³o tak wielu: rednio po 5
na jeden mandat! 5 maja wybrano
tylko 645 pos³ów, poniewa¿ w jednym okrêgu zdarzy³o siê tak, ¿e zmar³
zarejestrowany kandydat Partii Liberalnej. Ka¿da partia mo¿e wystawiæ do wyborów tylko jednego kandydata, nie ma nikogo w zapasie.
Dlatego wybory w tym okrêgu od³o¿ono na miesi¹c, aby daæ szansê tej
partii na wystawienie kogo innego.

Wybory w Królestwie s¹ nies³ychanie prymitywne, by nie powiedzieæ wrêcz prostackie w swojej prostocie: nie ma ¿adnych dontów
ani santlagów, nie stosuje siê ¿adnych uczonych matematycznych
metod macierzowych, nie potrzebne
s¹ drogie komputery, aby przeliczyæ
g³osy na mandaty. Licz¹ po prostu,
kto dosta³ najwiêcej g³osów. Pierwszy-na mecie  tak siê nazywa ich
zasada wy³aniania zwyciêzcy: FirstPast-The-Post. Dziêki temu wyniki
wyborów znane s¹ - nie, jak w Polsce, w parê tygodni po wyborach i
wtedy ka¿dy ³amie sobie g³owê nad
tym, jak takie wyniki mo¿na by³o
otrzymaæ  tylko ju¿ w nieca³¹ godzinê po zamkniêciu lokali wyborczych. A rano, po wyborach, wszyscy znaj¹ ju¿ nazwisko premiera i
wiedz¹, jaka partia tworzy rz¹d. Telewizja Polska pokaza³a, jak Tony Blair
ju¿ w pi¹tek pojecha³ do Pa³acu Buckingham, aby zakomunikowaæ królowej, ¿e jego partia wygra³a wybory
i nale¿y mu siê urz¹d premiera.
Albowiem ten prymitywny i prostacki mechanizm wyborczy ma tê
zdumiewaj¹c¹ w³aciwoæ, ¿e z dziesi¹tków, a nawet setek partii politycznych, które zg³aszaj¹ swoich
kandydatów do wyboru, tylko jedna
zdobywa wiêkszoæ bezwzglêdn¹, a
wiêc ponad po³owê wszystkich
mandatów. Dziêki temu mo¿e, i ma
prawo, samodzielnie rz¹dziæ do nastêpnych wyborów. Bo w Królestwie wybory nie s³u¿¹ politycznym
igrcom elokwentnych krzykaczy,
tylko maj¹ wy³oniæ partiê odpowiedzialn¹ za rz¹dy. Od II Wojny wiatowej tylko jeden raz ten mechanizm
zawiód³: by³o to w roku, 1974 kiedy
Partia Pracy nie zdoby³a od razu
wiêkszoci. Wybory zosta³y, w kilka
miesiêcy póniej powtórzone i mandat laburzystów do rz¹dzenia zosta³
potwierdzony.
Tym razem k³opotów nie by³o.
Bezwzglêdna wiêkszoæ, konieczna
do samodzielnego rz¹dzenia, wynosi³a 324 mandaty, a Partia Pracy uzyska³a 356, a wiêc o 32 mandaty wiêcej.
Drugie miejsce zajê³a Partia Konserwatywna, zdobywaj¹c 197 mandatów, z czego siê bardzo cieszy, bo to
jest o 33 mandaty wiêcej ni¿ w roku
2001. Na trzecim miejscu uplasowa³a
siê Partia Liberalnych Demokratów z
62 mandatami. O tych informacjach
wiedzieæ powinni ci polscy inteligenci, którzy gard³uj¹, ¿e system brytyjski prowadzi do dyktatury dwupartyjnej i wycina wszystkie ma³e partie.
Nie tylko bowiem Libera³owie uzyskali mandaty. Oprócz nich w Parlamencie Królestwa znaleli siê przedstawiciele jeszcze 8 innych partii,
daj¹c ³¹cznie liczbê 11. Na tym polega
Sztuka JOW: wy³ania partiê, która po-

nosi odpowiedzialnoæ za rz¹dy, a
jednoczenie nie zamyka nikomu
drogi! Dlatego w najwiêkszym miecie Europy, w Londynie, w okrêg
Bethnal Green & Bow wygra³ niejaki
George Galloway, z nieznanej nikomu
Respect-Union Coalition, zdobywaj¹c 35,9% g³osów wyborców i pokonuj¹c reprezentantów najwiêkszych
partii. Swoj¹ zwyciêsk¹ kampaniê
opar³ na potêpieniu wojny w Iraku. W
Walii, w okrêgu Blaenau Gwent, wygra³ zupe³nie niezale¿ny Peter Law
zdobywaj¹c 58% g³osów i uzyskuj¹c
o prawie 10 tysiêcy g³osów wiêcej od
nastêpnego w konkursie kandydata
laburzystów. Peter Law wyst¹pi³ z
Partii Pracy, nie zgadzaj¹c siê z polityk¹ swojej partii. W okrêgu Wyre Forest wygra³ lekarz, Richard Taylor, z
partii która siê nazwa³a Independent Kidderminster Hospital and
Health Concern (Troska o Zdrowie
i Szpital Kidderminster), uzyskuj¹c
39,9% g³osów, o 5 tysiêcy wiêcej od
drugiego na mecie konserwatysty.
Tak siê wybiera na Wyspach Brytyjskich. Dziêki temu Wielka Brytania
i Irlandia Pó³nocna jest najbogatszym
i najwy¿ej rozwiniêtym przemys³owo
krajem Unii Europejskiej, w której bezrobocie jest poni¿ej 4%, która ma rz¹d
i premiera ciesz¹cego siê szacunkiem
i poparciem, który nie mia³ czasu pojechaæ do Moskwy, poniewa¿ mia³ wa¿niejsze obowi¹zki w Londynie. ¯eby
Tony Blair móg³ to zrobiæ musia³ wygraæ w swoim okrêgu Sedgefield.
Konkurs tam by³ du¿ym wyzwaniem,
bo chêtnych do pokonania urzêduj¹cego premiera zg³osi³o siê a¿ 15! Blair
wygra³ piewaj¹co, zdobywaj¹c
58,9% g³osów, prawie o 20 tysiêcy
wiêcej od najgroniejszego rywala. 11
z nich, niestety, zap³aci³o frycowe,
trac¹c kaucjê, bo nie przekroczyli progu 5% poparcia. Jak powiada znane
porzekad³o: Jeli nie potrafisz, nie
pchaj siê na afisz. A jeli siê, mimo to,
pchasz, to p³aæ!
W Polsce jest inaczej. Sejm pe³en
jest krzykaczy, którzy na ustach maj¹
wy³¹cznie Ojczyznê, Pana Boga,
Uczciwoæ, Sprawiedliwoæ, Prawo
i Troskê. ¯aden z nich nigdy, w ¿adnym konkursie nie otar³ siê o granicê
50% poparcia w okrêgu wyborczym.
Ich filozofi¹ s¹ sztuczki z przelicznikami, zamiany dontów na santlagi i
santlagow na donty, albo na hery,
albo na drupy, albo na nimejery, albo
na jeszcze inne mutacje, nieznane na
wiecie. W takim konkursie, w jakim
wygrywa Anthony Blair i jego parlamentarzyci, ka¿dy z nich jest bez
szans. Niestety, w ten sposób pozbawiaj¹ szansy nasz kraj i jego obywateli. Ale, jak na razie, zrozumienie
tego przekracza mo¿liwoci umys³owe naszych ekspertów od naprawy
Rzeczypospolitej.
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POWIAT £OBESKI

330 km jak bu³ka z mas³em
(£OBEZ) Na rozgrywanym w
£obzie maratonie kolarskim pojawi³a siê ekipa kolarzy drawskich. Kilku
zapaleñców rowerowej jazdy, po
wodz¹ Adama Litarowicza, od razu
siêgnê³o po medale. To tylko przyk³ad na to, jak niedaleko mo¿na znaleæ przyjació³, którzy lubi¹ to co my.
£obeski Maraton Rowerowy
odby³ siê po raz pierwszy. Wpisa³ siê
w cykliczn¹ ju¿ imprezê pod nazw¹
Maratony Szosowe Pucharu Polski.
Takie maratony organizuj¹ ju¿
K³odzko (Klasyk K³odzki), Gryfice (Gryfland), Gorzów (D³ugie)
i winoujcie (Supermaraton dooko³a Zalewu Szczeciñskiego). W
tym roku do³¹czy³o Choszczno
(Pêtla Drawska) i w³anie £obez,
organizuj¹c £obeski Maraton Rowerowy. Dystans  bagatela: 110,
220 i 330 kilometrów.
Ulice £obza w sobotê b³yszcza³y
kolorowymi koszulkami, kaskami i rowerami. Zjecha³o tu kilkuset pasjonatów dwóch kó³ek. Maraton zorganizowa³ uparty rowerzysta, czêsto samotnie przemierzaj¹cy powiatowe szosy 
Roman Ciechañski. Do skromnego
udzia³u w powo³aniu maratonu przyzna³ siê nam mieszkaniec Drawska
Pom. pan Adam Litarowicz.

- Kolarstwo, to jazda zespo³owa.
Zacz¹³em zbieraæ po drodze samotnych rowerzystów, zaczepia³em, rozmawia³em. Tak trafi³em na Romana

Ciechañskiego z £obza i od tamtej
pory czêsto jedzimy razem z ekip¹ ³obesk¹.  mówi Litarowicz i dodaje z
dum¹, przedstawiaj¹c syna, Adama
juniora z klasy V. - Szykujê nastêpcê.
W jego przypadku mo¿na mia³o
powiedzieæ, ¿e stara mi³oæ nie rdzewieje. W m³odoci zarazi³ siê kolarstwem je¿d¿¹c w Wybrze¿u Ko³obrzeg. Jednak ¿ycie czasami stawia
cz³owieka przed trudnymi wyborami, gdzie trzeba pogodziæ przyjemnoæ z obowi¹zkami. Wtedy, przed
wielu laty w Ko³obrzegu, pomimo

pierwszych sukcesów kolarskich na
arenie wojewódzkiej, odnotowanych w prasie, pan Adam wybra³
obowi¹zki, naukê, pracê. Jednak ci¹gnê³o wilka do
lasu i rok temu
postanowi³
wsi¹æ na rower i
tak rozpocz¹³
swoj¹ now¹ przygodê sportow¹.
Zapewne wród
starszych wiekiem by³o wielu

Ró¿niatowski, Sola i Molenda
takich jak on, którym w m³odoci nie
by³o dane zaznaæ smaku kolarskich
sukcesów, o których marzyli. Otarli
siê o sukcesy, z³apali bakcyla, ale los
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rzuci³ ich w inne rejony ¿ycia. Tak jak
Eugeniusza Gostomczyka, o którego sukcesach kolarskich opowiada³
mi Franek Paszel w widwinie. To
niedokoñczone fragmenty polskiego sportu poukrywane g³êboko na
dnie wielu szuflad.
- Ci, co tu przyjechali, s¹ godni
podziwu. To ludzie pozytywnie zakrêceni.  mówi³ wiceburmistrz £obza Ryszard Sola podczas zakoñczenia maratonu.
Roman Ciechañski zorganizowa³
grupê rowerzystów i jest ju¿ zal¹¿ek
klubu. Wystartowali w maratonie i
zdobyli pierwsze medale. M³odzie¿
trzeba poci¹gn¹æ. Wystarczy³o popatrzeæ na Jacka Ró¿niatowskiego i
Marka Molendê, z jak¹
dum¹ prezentowali zdobyte
medale. Z ³obezian w maratonie odwa¿yli siê wystartowaæ: Piotr Kulczyñski,
Krzysztof £¹czak, Marcin
£ukasik, Mariusz Rutkowski, Micha³ Zarzeczny, Marek B¹k, Oliwer Cybulski,
Albin Kozakiewicz, Arleta
£akomy, Jacek Ró¿niatowski, Justyna Madej, Bartosz
Mielczarek, Marek Molenda, Hubert Sola, Kamil Walasiak, Micha³ Winiarski,
Stanis³aw S³odki, Ryszard Stulig³owa, Tadeusz Szuba, Tadeusz Moskal
i Eugeniusz Gostomczyk. Teraz czeka Pêtla Drawska.
KAR

SPORT
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Z³ota Magda
W dniu 14.05. br. na stadionie tartanowym Iskry w Bia³ogardzie odby³y siê Mistrzostwa Województwa Juniorów w
Lekkiej Atletyce. To najwa¿niejsza impreza w pierwszej czêci
sezonu startowego dla wszystkich klubów w okrêgu. £obescy
lekkoatleci z Promyka i Olimpu wypadli okazale i 5-krotnie
stawali na podium po odbiór
medali i dyplomów. Na szczególn¹ pochwa³ê zas³uguje m³oda
zawodniczka UKS Promyk,
uczennica klasy III Gimnazjum
w £obzie  Magda Koralewska.
Podopieczna pana Kazimierza Mikula zdoby³a I miejsce i
z³oty medal w biegu na 400 m w
bardzo dobrym czasie 62,85
sek. Osi¹gniêty wynik i
styl zwyciêstwa w biegu
na 1 okr¹¿enie stawia
Magdê w rzêdzie najbardziej uzdolnionych juniorów w
województwie.
£obeska Szewiñska w nastêpnych
startach bêdzie
walczyæ o zakwalifikowanie
siê do fina³ów
Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y. Podob-

ny cel stawiaj¹ przed sob¹ inni
lekkoatleci, tak¿e zdobywcy
medali w Bia³ogardzie:
Stanis³aw
Wilk
MKS
Olimp, uczeñ Gimnazjum w
Wêgorzynie  II miejsce i srebrny medal w biegu na 200 m
(23,82 s.)
Pawe³ £¹czak MKS Olimp
zdobywca dwóch srebrnych medali za II miejsce w skoku w dal
6,40 m i II miejsce w biegu na 100
m 11,94 s.
Piotr U³an UKS Promyk 
srebrny medal i II miejsce w
skoku wzwy¿ 1,75 m.
W gronie startuj¹cych zawodników z £obza znaleli siê
pechowcy zajmuj¹cy IV lokaty
tu¿ za miejscami na podium. Byli
to: Anna Afeltowicz w biegu na
400 m, Marek B¹k w
biegu na 100 m, Marcin Szpyruk w
pchniêciu kul¹
Szkoleniem
m³odych, utalentowanych lekkoatletów zajmuj¹
siê instruktorzy
Kazimierz Mikul,
Andrzej Stasiak i
Zdzis³aw Bogdanowicz.
(r)

Str. 13

Sportowa majówka lekkoatletów UKS ARBOD

Awgulowie kosz¹ medale
(DOBRA) Kilka medali wywalczyli zawodnicy UKS Arbod
startuj¹c w Wojewódzkich Igrzyskach LZS w Bia³ogardzie.

(DOBRA) Liczna grupa lekkoatletów skupionych w UKS Arbod wybra³a siê na zawody w Bia³ogardzie. Start zakoñczy³ siê du¿ym
sukcesem. Medale zdobyli:
- Krystian Awgul (klasa V) z³oty
w biegu na 60 m i srebrny
w skoku w dal.
- Sebastian Awgul
(klasa IV) srebrne medale w biegu na 60 m i w skoku w dal.
- Szymon Grzesiak
(klasa VI) br¹zowy medal
w biegu na 60 m.
- Malwina Rusiecka
(klasa V) srebrny medal
w rzucie pi³eczk¹ palantow¹.
- Patryk Dzierbicki (klasa V) br¹zowy medal w biegu na 60 m.
Najbardziej wartociowy wynik z
naszego zespo³u uzyska³a Izabela
Awgul, uczennica klasy VI, która
zdoby³a z³oty medal w biegu na 600

m z wynikiem 1.54,52 minuty. W klasyfikacji dru¿ynowej szkó³ i klubów
Dobra zajê³a III miejsce.

2 maja odby³y siê Biegi
uliczne w Dobrzanach.

Na zaproszenie
szko³y w Dobrzanach
m³odzi biegacze z Dobrej wystartowali w biegach ulicznych. Nasi
reprezentanci 6 razy stawali na podium: Magdalena Gromadzka ( I m.) i
Weronika Razik (II m.) w biegu dzieci
klas IV; Cezary Szkup (II m.) i Dawid
Zapa³owski (III m.) w biegu ch³opców
klas IV; Krystian Awgul (I m.) w biegu
ch³opców klas V; Szymon Grzesiak (I
m.) w biegu ch³opców klas VI. KAR

Puchar Polski

Sensacja wisia³a w powietrzu
Radovia Radowo Ma³e  Pogoñ Szczecin 1:2 (0:1, 1:1)

Magda Koralewska
Mieszka w £obzie. Ma 16 lat. Jest
uczennic¹ III klasy gimnazjum, wie¿o po egzaminach. Æwiczy w UKS
Promyk pod okiem trenera Kazimierza Mikula. To on dostrzeg³ jej
talent, gdy by³a jeszcze uczennic¹
VI klasy szko³y podstawowej. Zaprosi³ na treningi. Startowa³a z gimnazjalistkami, ale poza konkursem,
bo by³a za m³oda. Przez dwa lata w
barwach Promyka zajmowa³a drugie i trzecie miejsca w zawodach
wojewódzkich. W tym roku siêgnê³a
po z³oto na igrzyskach w Gryfinie (na
300 m) i kilka dni temu w Bia³ogardzie, na dystansie 400 metrów.

- Nie wyszed³ mi start, wiêc musia³am wszystkich goniæ. Na dwadziecia metrów przed met¹ wyprzedzi³am Korneliê Cackowsk¹,
która do tej pory zawsze by³a lepsza
ode mnie. Pokona³am j¹.  mówi
Magda.
Trenuje cztery razy w tygodniu.
Chce w przysz³oci studiowaæ na
AWF. Na razie myli o wyborze
szko³y redniej. Od kilku dni jest mistrzyni¹ województwa juniorek.
Mo¿e pójdzie w lady ³obezian, którzy zdobywali kiedy tytu³y mistrzów Polski. ¯yczymy jej tego, i
jeszcze wiêcej.
KAR

RADOVIA: Brodowicz 
Kmieæ,
Pilichowski,
Dro¿d¿ewski, Liptak, Tomaszkiewicz £ukasz i Marcin, Romañczyk, Kli, Samal, Gradus, Bednarek, Woniak.
Rozgrywany w Radowie Ma³ym
w ramach Pucharu Polski mecz z trzecioligow¹ Pogoni¹ Szczecin mia³
dramatyczny przebieg. Radowianie
stracili bramkê ju¿ w 20 min. meczu,
po strzale z 17 metrów z wolnego. le
ustawiony mur, dok³adny strza³ i pi³ka wpad³a przy s³upku. W 43 min.
dochodzi do ma³o sportowego incydentu. Jeden z pi³karzy Pogoni uderzy³ Pilichowskiego i sêdzia wyrzuca
go z boiska. Pogoñ nastêpn¹ po³owê gra w dziesi¹tkê.
Ambitna gra radowian przynosi
skutek. W 65 min. Marcin Tomasz-

kiewicz w zamieszaniu podbramkowym wbija pi³kê do bramki Pogoni.
Sensacja wisi w powietrzu; radowianie atakuj¹ i stwarzaj¹ grone sytuacje. Miêdzy innymi Romañczyk
bêd¹c sam na sam z bramkarzem z
piêciu metrów pud³uje. Jeszcze w
ostatniej minucie okazjê mia³ £ukasz
Tomaszkiewicz, który strzela z woleja, ale pi³ka uderza w s³upek. Koniec
meczu i sêdzia zarz¹dza dogrywkê.
W 10 min. Pogoñ przeprowadza
kontratak i piêknym strza³em pod
poprzeczkê popisuje siê napastnik
goci. Pada gol i sêdzia koñczy spotkanie. - Dziêkujê ch³opkom za piêkny mecz i wielkie powiêcenie. Radovia z dobrej strony pokaza³a siê na
arenie pi³karskiej województwa i to
jest te¿ jaki sukces.  powiedzia³
trener Henryk Kulik.
KAR
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Nale¿y niszczyæ
chrab¹szcza majowego

W ostatnich latach w powiecie
³obeskim i widwiñskim zaobserwowaæ mo¿na zwiêkszaj¹c¹ siê populacje Chrab¹szcza majowego (Melolontha melolontha). Spowodowane
jest to, zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ plantacji truskawek, upraw¹ bezorkow¹
zbó¿ i nie zagospodarowanymi jeszcze gruntami ornymi. Ponadto ³agodne zimy i sprzyjaj¹ca pogoda, w
trakcie wylotu tego szkodnika nie
ograniczy³y jego populacji w sposób naturalny.
Wylot chrab¹szcza majowego
(rójka) rozpoczyna siê w koñcu
kwietnia i mo¿e trwaæ z
ró¿n¹ intensywnoci¹
nawet do lipca. Wiosn¹
gdy temperatura gleby
na g³êbokoci 10-20cm
wynosi powy¿ej 10°C i
utrzymuje siê na tym poziomie przez kolejne 2-3
dni, rójkê rozpoczynaj¹
samce. Samice wychodz¹ kilka dni
póniej. Podczas tegorocznych ciep³ych majowych dni mo¿na by³o
wieczorem zaobserwowaæ ich masowy wylot. W miejscach wyjcia
chrab¹szcza z gleby pozostaj¹
otwory o rednicy oko³o 1,5cm.
Kopulacja chrz¹szczy nastêpuje w
koronach drzew, gdzie odbywa siê
¿er uzupe³niaj¹cy. Po oko³o 10
dniach ¿erowania i po kopulacji sa-

mice sk³adaj¹ jaja w glebie na g³êbokoci 10-20cm. Jaja sk³adaj¹ partiami, w dwóch, trzech, a nawet czterech okresach, w liczbie 10-30 sztuk.
Ogólna liczba sk³adanych przez
samice jaj wynosi oko³o 60-80 sztuk.
Samice preferuj¹ sk³adanie jaj w nas³onecznione wie¿o skoszone ³¹ki
lub zasiewy z pustymi miejscami. Dlatego tak chêtnie zasiedlane s¹ plantacje truskawek. Omijane s¹ nie poroniête pola lub bujna ruñ traw. Cykl
rozwojowy chrab¹szcza trwa 3-4 lata.
Po wylêgu pêdraki do koñca lata gromadnie ¿eruj¹ w próchnicznej warstwie gleby nie czyni¹c wiêkszych
szkód. Najwiêksze szkody pêdraki
powoduj¹ dopiero w 2 i 3 roku ¿ycia.

Zapobieganie i zwalczanie.
Chrab¹szcz majowy ma wielu naturalnych wrogów s¹ nimi: krety,
borsuki, je¿e, ryjówki, nietoperze,
¿urawie, owady owado¿erne i drapie¿ne. Innymi wa¿nymi wrogami
naturalnymi s¹ grzyby i nicienie
znajduj¹ce siê w glebie. Grzyb Metarhizium anispoliae i Beauveria
brongniartii, ten ostatni mo¿e spowodowaæ nawet za³amanie siê populacji tego szkodnika, gdy¿ pora¿a
wszystkie jego stadia rozwojowe.
Natomiast nicienie z grupy Mermithidae
wnikaj¹ do wnêtrza pêdraka, gdzie
po pewnym
czasie wype³niaj¹ ca³e
j e g o
wnêtrze,
powoduj¹c mieræ ¿ywiciela.
Warto o
tym pamiêtaæ zanim zdecydujemy siê na chemiczn¹ walkê z pêdrakami, która jednoczenie zabije nam
naszych naturalnych sprzymierzeñców. Chrz¹szcze chrab¹szcza majowego nale¿y niszczyæ tak¿e w sposób mechaniczny zbieraj¹c je z drzew
i krzewów, a pêdraki wykopuj¹c z gleby, zw³aszcza na dzia³kach i w ogródkach przydomowych.
Przedplonem
ograniczaj¹cym
wystêpowanie
chrab¹szcza majowego
jest
uprawa gryki.
Gryka rozrastaj¹c siê ogranicza
wzrost innych
rolin. Pêdraki
niechêtnie ¿eruj¹
na korzeniach
gryki, które zawieraj¹ taniny.
Na polu z gryk¹
czêæ pêdraków
ginie z powodu
braku pokarmu. Inne zjadaj¹c korzenie gryki s¹ stopniowo podtruwane,
ich rozwój jest zak³ócony i gin¹
przed osi¹gniêciem stadium owada
doros³ego.
Intensywna uprawa gleby dziesi¹tkuje populacje pêdraka, podczas
orki ptactwo chêtnie siê nim ¿ywi.
Ochrona chemiczna.
Dursban 480 EC, Pyrinex 480
EC, Basudin 10 GR, Diazinon 10
GR, Diafuran 5 GR, Furadan 5 GR,
wymienione preparaty nale¿y stosowaæ zgodnie z etykiet¹  instrukcj¹ stosowania.
Barbara Górniak
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nZamieniê mieszkanie w³asnociowe spó³dzielcze na ul. Orzeszkowej, 2 pok. na kawalerkê z centralnym ogrzewaniem. Tel. 397 41
52.

nSprzedam Opel Astra Combi, rok
92, poj 1.4. Po blacharce nowe
czêci, stan dobry, cena 4.800 z³.
do uzgodnienia tel. 0504 695 510
Dobra.

nWynajmê mieszkanie 1 pok. na
wsi, ma³¿eñstwu bezdzietnemu.
Tel. 397 70 54.

nSprzedam samochody terenowe
SUZUKI tanio. Tel. 397 23 49 lub
0600 523 783.

nSprzedam kawalerkê w centrum
£obza, tel. (091) 397 30 05
lub (095) 76 50 605.

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

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.

nVW PASSAT Combi 89/90 - 1800,
wtrysk, wspomaganie, centralny
zamek, elektr. szyberdach, alufelgi
+felgi z oponami zimowymi. Cena
6500 tys., tel. 601 167 759.

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

nAngielski
3635675.

-

korepetycje

tel.

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.

nSprzedam mieszkanie 68mkw. w
Cerkwicy, blisko morza tel. 386
7404.
nKupiê lub odnajmê mieszkanie w
Gryficach i P³otach lub okolicy.
Tel.385 21 30, 0888 863 496.
nWynajmê mieszkanie w Szczecinie, w centrum tel. 384 25 70
n Sprzedam 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.

n T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego - t³umaczenia ró¿ne. Tel
0505 972 167, 39 75 924.
nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zak³.+domowe, miasto+powiat.

nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

n Szukam m³odych, ambitnych,
kreatywnych - praca z ludmi, internetem + ulotki.
Zadzwoñ 692 794 241.

n Grunty rolne (KRUS) sprzedam
0600 265 547.

n Zaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.
n Zatrudniê fryzjera lub fryzjerkê
damsko-mêsk¹ w studio fryzjerskim w Trzebiatowie tel. 0504
377 370.

nWszelkie prace remontowe, stolarskie, kafelkowanie, malowanie,hydraulika i inne wykonam solidnie i fachowo. Dzwoniæ wieczorem, tel.39 22 783.

nSprzedam gara¿ przy ul. Siewnej.
Tel. 0500 656 882.
nKupiê niedu¿y dom wolnostoj¹cy
lub w zabudowie bliniaczej, mo¿e
byæ do remontu. Posiadam mieszkanie 48mkw. do rozliczenia. Tel.
397 39 40 - wieczorem, 0600 265
547.
n Sprzedam 2/3 domu w Dobrej
pow. 75mkw., gara¿, 4 budynki
gosp. pow 52mkw. ³¹czna pow.
dzia³ki 653mkw., tel. 39 14 546.

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

n Sprzedam lokal (5x6m, sklep)
razem z dzia³k¹ 9a. Wieszchowo
k.Z³ocieñca. Cena do uzgodnienia,
tel. 0888 976 857.

nSprzedam pawilon handlowy 12
mkw. typu kontener. Tel. 880 358
540.
nSprzedam barakowóz (camping
mieszkalny) lub zamieniê na przyczepkê samochodow¹ 4-osobow¹
tel. 091 38 66 194.

nSprzedam kozy tel. 39 77 306.

nSprzedam domek na wsi Otok
45mkw. + budynek gospodarczy
20mkw. teren ogrodzony i uporz¹dkowany, grunt 652mkw., kontakt
091 38 43 848 lub 0505 423 716.

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.

nSprzedam lokal handlowy w centrum Trzebiatowa - cena atrakcyjna. Tel. 0504 460 093.

nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
nWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Odnajmê lokal na dzia³alnoæ
us³ugowo-handlow¹ w centrum
£obza skrzy¿owanie ul. Niepodleg³oci i pl. 3 Marca. Tel. 696 491 614.

nSprzedam Owczarki Niemieckie,
szczeniaki 7 tygodniowe, czarne
podpalane, mocno zbudowane, tanio sprzedam, tel. 39 20 106. po 20.
nKurki nioski odchowane powy¿ej
8 tygodni w sprzeda¿y, gospodarstwo drobiowe ¯arowo 13, tel. 39
10 666.

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.
Adres redakcji:
73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6,
tel./fax(091) 3973730.

SPORT
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Derby dla Radovii

Bez przebaczenia

Radovia Radowo Ma³e  wiatowid £obez 2:1 (0:1)

(RADOWO MA£E) Radovia, zdecydowany faworyt w
powiatowych derbach do 80 min. meczu trzyma³a
wiatowid w nadziei na zdobycie trzech punktów, a po
wyrównaniu, do 90 minuty na choæby jeden punkt. Bramka
Dro¿d¿ewskiego w ostatniej minucie meczu by³a jak cios
obuchem w g³owê.
RADOVIA: Damian Brodowicz  Robert Liptak, Tomasz Kmieæ, £ukasz
Popiela, Pawe³ Samal (70 Grzegorz Woniak), Marek Dro¿d¿ewski, £ukasz
Tomaszkiewicz, Emil Pilichowski (35 Sylwester Bednarek), Marek Gradus
(75 Adrian Ma³y), Wojtek Kli, Damian Romañczyk. Trener Wojtek Krakus
WIATOWID: Pawe³ Krystosiak  Damian Anulicz (80 Krzysztof
Obolewicz), Artur Sadowski, £ukasz Brona, Rados³aw Sagan, Marcin
Mosi¹dz, Piotr Kulczyñski, (83 Micha³ £añ), Andrzej Jendrysiak (70 Marcel Kamierowicz), Artur Samal, Norbert Kazimierczak, Andrzej Jab³oñski.
Trener Janusz Skrobiñski.
Przez prawie godzinê gry wydawa³o siê, ¿e Radovia odpuci³a w
tym meczu wiatowidowi punkty.
Jednak derby rz¹dz¹ siê innymi prawami, ni¿ zwyk³e mecze ligowe. Tu
gra³o siê tak, jakby chodzi³o o mistrzostwo powiatu. Mecz by³ trudny
dla obu dru¿yn, gdy¿ obie czu³y w
kociach trudy pojedynków rozegranych w rodê. Radovia mia³a za
sob¹ wycieñczaj¹cy mecz pucharowy z Pogoni¹ Szczecin, za wiatowid rozegra³ zaleg³e spotkanie ligowe z Pomorzaninem w Nowogardzie.
Kto ma wiêcej si³, ten wygra  ocenia³ jeden z kibiców przed druga
po³ow¹. W wiatowidzie zabrak³o
Gumy, który pojecha³ do Brennej
na zawody samorz¹dowców. W Radovii nie zagrali Grochulski i drugi z
Tomaszkiewiczów. Radovia by³a faworytem zajmuj¹c - po zwyciêstwie
Pomorzanina - siódme miejsce w tabeli. Psychologicznie rzecz bior¹c,
bardziej zdeterminowani powinni
byæ ³obezianie, którzy broni¹ siê
przed spadkiem. W takiej konfiguracji si³ przyst¹piono do gry.
Pierwsza po³owa by³a w miarê wyrównana. I choæ radowianie mieli
okazje do strzelenia goli, to na przeszkodzie w tym dniu stan¹³ im Pawe³
Krystosiak, który okaza³ siê najsilniejszym punktem ³obezian w tym
meczu, broni¹c wrêcz fenomenalnie
kilka strza³ów, wydawa³o by siê nie do
obrony. Radovia gra³a, ale bramkê
strzeli³ Andrzej Jab³oñski. Po kontrze
bokiem poszed³ Kulczyñski, który
wrzuci³ pi³kê do rodka. Ta minê³a
obroñców, za zamykaj¹cy akcjê Jab³oñski w³adowa³ j¹ do siatki, nie bez
winy Brodowicza. By³a 20 minuta
meczu. Gdy taki wynik utrzyma³ siê do
koñca po³owy, wielu kibiców zastanawia³o siê, co tutaj jest grane. Kibicuj¹cy trener juniorów Mewy Marek
Kolanowski z niedowierzaniem komentowa³ nieporadn¹ grê radowian.

Druga po³owa pokaza³a, ¿e wiêcej si³ i dowiadczenia maj¹ jednak
radowianie i nie bez przyczyny zajmuj¹ tak wysok¹ lokatê w V lidze.
Dla nich pierwsza po³ówka okaza³a
siê tylko rozgrzewk¹ przed drug¹.
Po kwadransie w miarê wyrównanej
gry, Radovia przycisnê³a goci i
rozkrêca³a siê z minuty na minutê.
Zegar tyka³ dla wiatowida, ale
Krystosiak bezskutecznie wzywa³
kolegów do poszanowania pi³ki.
Brak boiskowej dojrza³oci sprawia³, ¿e nie potrafili jej przytrzymaæ,
rozci¹gn¹æ grê, uporz¹dkowaæ szeregów. Dali sobie narzuciæ styl gry
Radovii  szybkiej i twardej, której
nie potrafili sprostaæ. Dwa razy sêdzia ostrzega³ Krystosiaka, ¿eby
nie zwleka³ z wybijaniem i po kolejnym upomnieniu pokaza³ mu ¿ó³t¹
kartkê. Wczeniej powinien pokazaæ j¹ Romañczykowi za symulowanie faulu w polu karnym. Romañczyk zreszt¹ w tym meczu im wiêcej
krzycza³ na boisku, tym bardziej pud³owa³ w naprawdê dogodnych sytuacjach.
Po serii akcji podbramkowych, w
których wystarczy³o tylko dobrze
uderzyæ, a to siê nie udawa³o, pad³a
niespodziewanie chyba dla samego
strzelca bramka. Po serii nieskutecznych wrzutów na g³ówkê, z których
szczególnie jeden strza³ oddany g³ow¹ kapitalnie wybi³ Krystosiak, nacieraj¹cy praw¹ stron¹ Tomaszkiewicz wrzuca silnie plasowan¹ pi³kê
na piêæ metrów przed bramkê. Zaskoczony napastnik bardziej odbija
j¹ udem, ni¿ strzela. Pi³ka wtacza siê
przy samym s³upku i w tym przypadku Krystosiak nie ma szans, by j¹
siêgn¹æ.
£obezianom ataki udaj¹ siê sporadycznie. Wysuniêty do przodu Jab³oñski jest osamotniony, w dodatku ma swojego anio³a stró¿a, który nie pozwala mu na pokazanie

Ostatni kwadrans meczu to cisk pod bramk¹ Krystosiaka.
swoich umiejêtnoci. Znakomit¹ zaporê stanowi w obronie £ukasz Popiela, który skutecznie czyci pole
karne. Cofniêcie do obrony Artura
Sadowskiego  to posuniêcie t³umaczy³ po meczu trener Skrobiñski
brakiem Gumy  spowodowa³o, ¿e
zabrak³o wiatowidowi rozgrywaj¹cego pomocnika, który pokierowa³
by gr¹ zespo³u. Miêdzy mocno cofniêtym Sadowskim a daleko wysuniêtym Jab³oñskim zrobi³a siê dziura,
któr¹ zagospodarowali radowianie.
Ostatni kwadrans meczu to cisk
pod bramk¹ Krystosiaka. I gdy wydawa³o siê, ¿e wiatowid dowiezie
remis do koñcowego gwizdka, praw¹ stron¹ przedziera siê Dro¿d¿ewski, i z rogu pola karnego strzela przy
krótkim s³upku nie do obrony. W³anie przed chwil¹ minê³a 90 min.
meczu. Jeszcze dwie akcje, i sêdzia
koñczy spotkanie. W szeregach radowian wybucha szalona radoæ. Ta
reakcja rozwiewa wszelkie podejrzenia tych wszystkich, którzy po
pierwszej po³owie zw¹tpili w czyst¹
grê radowian. Ci najpierw tañcz¹ taniec radoci, póniej schodz¹c do
szatni odpiewuj¹ ³obezianom
triumfaln¹ pieñ zwyciêstwa.
Nie bez kozery mo¿na powiedzieæ, ¿e Radovia nie przebaczy³a
wiatowidowi grzechu pychy, jaki

od lat towarzyszy relacjom pomiêdzy tymi klubami. Chyba najmniej zawini³a w tym obecna ekipa m³odych
pi³karzy wiatowida z trenerem Januszem Skrobiñskim na czele. Ten
mecz mo¿na odebraæ jako zemstê za
dawne urazy i wzajemne animozje
miêdzy dzia³aczami i pi³karzami, którzy kiedy stanowili przecie¿ trzon
wiatowida. Któ¿ kiedy móg³ przewidzieæ, wywo³uj¹c konflikt, ¿e jego
skutki dadz¹ o sobie znaæ w³anie w
tak wa¿nej dla ³obezian chwili. Czy to
kogo czego nauczy na przysz³oæ? Trudno domniemywaæ, jaki

by³by wynik, gdyby nie te zasz³oci.
Mo¿e na tym polega urok pi³ki, ¿e gra
siê do koñca i bez kombinacji.
Kazimierz Rynkiewicz

Po meczu powiedzieli:
- Takie s¹ w³anie derby. W pierwszej
po³owie by³a chêæ do gry, ale bez si³. Szanujemy rywali zza miedzy, ale nie pozwolimy
sobie w derbach przegraæ.  powiedzia³ trener Radovii Wojciech Krakus.
- Taka jest pi³ka. Mamy bardzo m³od¹ dru¿ynê.
Dzisiaj mia³em do dyspozycji szeciu juniorów i
dwóch m³odzie¿owców. Ch³opaki robi¹ postêpy,
graj¹ z meczu na mecz coraz lepiej, co widaæ po
ostatnich spotkaniach. Teraz gramy z dru¿ynami
bezporednio zainteresowanymi walk¹ o utrzymanie, wiêc to bêd¹ mecze prawdy.  powiedzia³
trener wiatowida Janusz Skrobiñski.
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Najs³abszy na boisku by³ sêdzia
Piast Chociwel  Sparta Wêgorzyno 3:1 (1:0)
SPARTA: Przemek Noryca  Zbigniew Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny (80 Dariusz Nadkierniczny), Tomasz Side³, S³awomir Nowak,
Dominik Raj, Norbert Blacharski (60
£ukasz Rzepka), Grzegorz Romañczyk, Krzysztof Gwód (75 Tomasz
Jawiñski), Bartek Mazuro, Edward
Tondrik. Rezerwa: Pawe³ Winiewski
i Krzysztof Nadkierniczny. Trener
Tomasz Side³.
Bramkê dla Sparty strzeli³ z karnego S³awomir Nowak.
Sparta Wêgorzyno toczy z Piastem Chociwel typowe mecze derbowe  zaciête i do koñcowego
gwizdka. Tak by³o i tym razem.
Pierwsza po³owa by³a wyrównana,
z lekk¹ przewag¹ Piasta, ale...
strzelon¹ bramk¹ przez Spartan.
Niestety, nie uznan¹. W 25 min.
meczu obroñca próbuje zagraæ pi³kê g³ow¹ do stopera, ale ten nie
opanowuje jej. Przejmuje j¹
Krzysztof Gwód i strzela gola.
Jednak sêdzia zamiast wskazaæ na
rodek boiska pokazuje miejsce w
polu karnym, gdzie rzekomo nasz

Trzeba graæ
do koñca
Mewa Resko  Orkan Suchañ 4:2 (0:1)

MEWA: Jarek Chojnacki (46 Darek Waszyñski)  Darek Kêsy, Marcin
Paw³owski, Jêdrzejczak, Krzysztof
Waldon (46 Adam Kusiewicz), £ukasz
Gabry, Mirek Pietrowski, Marcin
Mañka (75 Pawe³ £abas), Klaudiusz
Wasiak, Artur Solowski (90 Mariusz
Ram), £ukasz Grygiel. Trener Darek
Kêsy.
Bramki dla Mewy: 55 Kêsy, 65 i
75 Pietrowski, 86 Grygiel.
Mewa zawsze potrafi³a graæ do koñca nie ogl¹daj¹c siê na wynik. Tak by³o
i tym razem. Do przerwy przegrywa³a
0:1, po b³êdzie Chojnackiego i kilku nie
wykorzystanych sytuacjach. Kilka
minut po przerwie by³o ju¿ 0:2 i równie¿ po b³êdzie bramkarza, tym razem
Waszyñskiego. Jednak Mewa to solidny zespó³ i zawsze gra do koñca. Gabry wychodzi na czyst¹ pozycjê i zostaje podciêty. Darek Kêsy strzela karnego i kontakt bramkowy z Orkanem
zostaje nawi¹zany. To dodaje animuszu
i dwa razy w ci¹gu dziesiêciu minut
Pietrowski umieszcza pi³kê w siatce.
Orkana dobija £ukasz Grygiel; odbiera
pi³kê ostatniemu obroñcy, kiwa bramkarza i pakuje j¹ do siatki. Orkan, który
ju¿ widzia³ siê w roli zwyciêzców pakuje manatki i wraca do Suchania uczyæ
siê pi³ki. W sobotê pojedynek na futbolowym szczycie okrêgówki powiatu ³obeskiego: Sarmata  Mewa. Oj,
bêdzie siê dzia³o.
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napastnik pomaga³ sobie rêk¹ przy
odebraniu pi³ki stoperowi.
- Z mojej strony by³o czyste wejcie. Stoper po prostu polizn¹³ siê
na mokrej murawie i straci³ pi³kê. 
mówi³ rozgoryczony postaw¹ sêdziego w tym meczu Krzysztof
Gwód. Ta bramka mog³a zupe³nie
inaczej ustawiæ przebieg tego spotkania. Spotkanie ustawi³a nie ta
bramka, lecz sêdzia, który gwizda³
co chcia³. Wiêkszoæ prób zatrzymania chociwelskich napastników
koñczy³a siê gwizdkiem i ¿ó³tymi
kartkami. Piast wykonuj¹c sta³e
fragmenty gry stwarza³ nieustanne
zagro¿enie dla wêgorzyñskiego
bramkarza. Gdy wydawa³o siê, ¿e do
szatni wszyscy zejd¹ zadowoleni z
remisu, zawodnik Piasta wybi³ jeszcze rzut ro¿ny. Pi³ka trafia do nie
pilnowanego napastnika, który
strzela g³ow¹. Noryca wybija instynktownie, ale pi³ka trafia wprost
pod nogi drugiego napastnika, który pakuje j¹ do siatki.
W drugiej po³owie Krzysztof
Gwód jeszcze raz staje przed szans¹
zdobycia bramki. Strzela p³askim

strza³em z oko³o 20 metrów; bramkarz
próbuje z³apaæ pi³kê, ale ta odbija mu
siê. Gwód dobiega i uderza jeszcze
raz. Pomimo, ¿e bramkarz czubkiem
buta podbija pi³kê, ta nieuchronnie
zmierza do siatki. Wybija j¹ z linii
bramkowej rozpêdzony obroñca. Kilka minut póniej szansê na wyrównanie ma Tomek Side³. Pi³kê na g³owê
wrzuca mu Nowak. Side³ strzela, ale
pi³ka odbija siê od poprzeczki.
Póniej odpowiadaj¹ gocie.
Niestety, skutecznie. Po dorodkowaniu Noryca puszcza pi³kê, napastnik wsadza nogê i jest 2:0 dla Piasta.
Sêdzia wci¹¿ sêdziowaniem doprowadza kibiców do bia³ej gor¹czki, za
co gro¿¹ mu oni linczem. Sytuacjê
uspokaja na chwilê rzut karny podyktowany za faul na Romañczyku.
Strzela Nowak i od¿ywaj¹ nadzieje
na uzyskanie remisu. Jednak rozwiewa je w 86 min. napastnik Piasta.
Najpierw próbuje min¹æ Raja. Ten
wybija mu pi³kê, ale sêdzia dopatruje
siê faulu. Strza³ w okienko bramki i
Noryca wyci¹ga pi³kê z siatki. Spartanie atakuj¹ do koñca, ale nie daj¹
ju¿ rady zmieniæ wyniku.
KAR

Pojedynek bramkarzy
ORZE£ £o¿nica - SARMATA Dobra 0:0
SARMATA: Smoliñski - K. Sad³owski, Mioduszewski kpt., Jaszczuk, Dorsz, Kieruzel, D. Sad³owski,
Olechnowicz, Kaczor, K. Szkup, Padziñski oraz M. Kamiñski, E. Kamiñski, Pacelt, Bonkowski, Ko³a, Basiñski, Z. Szkup.
W niedzielê 15 maja kolejny mecz
pi³ki no¿nej o mistrzostwo Klasy
Okrêgowej, Sarmata Dobra tym razem rozegra³ w £o¿nicy z miejscowym Or³em. Spotkanie to zosta³o
rozegrane na liskim boisku przy
ci¹gle padaj¹cym deszczu. Mecz ten
mo¿na nazwaæ pojedynkiem bramkarzy wystêpuj¹cych w obu zespo³ach: w bramce Or³a broni³ rutynowany Norbert Ubycha, by³y bramkarz Iny Goleniów, natomiast w
bramce Sarmaty dowiadczony
Marek Smoliñski. I to g³ównie ich
dobra postawa zadecydowa³a, ¿e
mecz skoñczy³ siê wynikiem bezbramkowym.
Przebieg meczu mia³ dwa oblicza:
w pierwszej po³owie przewagê w
polu osi¹gn¹³ Sarmata i to jego zawodnicy czêciej stwarzali zagro¿enie pod bramk¹ gospodarzy, lecz w
zdobyciu gola nie pozwoli³ im bramkarz Or³a Norbert Ubycha. W drugiej
po³owie czêciej atakowali graj¹cy z
silnym wiatrem pi³karze £o¿nicy,
lecz ich ataki i strza³y koñczy³y siê z
regu³y na dobrze graj¹cym Marku

Smoliñskim. Punkt zdobyty przez
Sarmatê, przy równoczesnej pora¿ce Masovii Maszewo z Wichrem
Brojce, pozwoli³ mu awansowaæ na
czwarte miejsce w tabeli.
W sobotê 21 maja na stadionie w
Dobrej dojdzie do arcyciekawych
derbów powiatu: Sarmata podejmie
Mewê Resko. Ju¿ dzisiaj zapraszamy
kibiców na mecz, który rozpocznie
siê o godz. 14.30 i bêdzie jedn¹ z
wielu imprez organizowanych w
Dobrej w ramach wiêta Ludowego.
Juniorzy Sarmaty kontynuuj¹
swoj¹ zwyciêsk¹ seriê; w niedziele
pokonali Or³a £o¿nica 2:0 i po tym
meczu awansowali na drugie miejsce w tabeli. Ich wiosenny bilans to
7 zwyciêstw i 2 remisy.
(r)

Juniorzy
Kopia po³ówki u seniorów

Piast Chociwel  Sparta
Wêgorzyno 4:0 (1:0)
M³odzi wiekowo juniorzy Sparty
nie dali rady Piastowi Chociwel. Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e do przerwy wiod³o im siê nie najgorzej, za
pierwsz¹ bramkê stracili w ostatniej
minucie pierwszej po³owy. W drugiej opadli z si³ i Piast trafi³ jeszcze
trzy razy. - Wynik za wysoki w stosunku do gry.  skomentowa³ trener
juniorów Krzysztof Gwód. KAR
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V liga

Mecz zaleg³y: Pomorzanin Nowogard - wiatowid £obez 3:1.
Iskra Banie  Polonia P³oty 4:3,
Sparta Gryfice  K³os Pe³czyce 1:3,
Radovia Radowo Ma³e - wiatowid
£obez 2:1, Rybak Trzebie¿ - Pomorzanin Nowogard 2:3, Gryf Kamieñ
Pomorski - Kluczevia Stargard 9:0,
Fagus Ko³bacz - GKS Mierzyn 0:1,
Zorza Dobrzany - Piast Choszczno
1:0, Korona Stuchowo - Vineta Wolin 0:2.
1. Gryf Kamieñ Pomorski
2. Piast Choszczno
3. Zorza Dobrzany
4. GKS Mierzyn
5. Vineta Wolin
6. Radovia Radowo Ma³e
7. Pomorzanin Nowogard
8. Fagus Ko³bacz
9. K³os Pe³czyce
10. Korona Stuchowo
11. Polonia P³oty
12. Iskra Banie
13. Kluczevia Stargard
14. wiatowid £obez
15. Sparta Gryfice
16. Rybak Trzebie¿

GRANIE W PLANIE

52 72-34
52 58-30
48 47-22
46 51-32
43 41-29
41 44-31
41 48-46
35 49-43
35 32-41
32 45-49
27 33-52
25 38-51
24 36-51
17 39-64
17 37-62
12 22-55

21/22 maj: Korona Stuchowo Iskra Banie; Vineta Wolin - Zorza
Dobrzany; Piast Choszczno - Fagus
Ko³bacz; GKS Mierzyn - Gryf Kamieñ Pomorski; Kluczevia Stargard Rybak Trzebie¿; Pomorzanin Nowogard - Radovia Radowo Ma³e; wiatowid £obez - Sparta Gryfice; K³os
Pe³czyce - Polonia P³oty.

Klasa okrêgowa

KP Police II - Orze³ Rega Merida
II Mrze¿yno 4:0; wit Szczecin - Promieñ Mosty 7:1; Piast Chociwel Sparta Wêgorzyno 3:1; Iskra Golczewo - Hutnik EKO TRAS Szczecin
1:5; Mewa Resko - Orkan Suchañ 4:2;
Orze³ £o¿nica - Sarmata Dobra 0:0;
Wicher Brojce - Masovia Maszewo
2:0; D¹brovia Stara D¹browa - Jeziorak Szczecin 1:0.
1. Hutnik EKO TRAS Szczecin 60 60-24
2. wit Szczecin
56 101-23
3. Piast Chociwel
51 51-23
4. Sarmata Dobra
40 44-28
5. Masovia Maszewo
40 46-34
6. KP Police II
39 49-47
7. Mewa Resko
36 29-40
8. Orkan Suchañ
32 30-29
9. Sparta Wêgorzyno
27 31-38
10. Orze³ £o¿nica
26 30-47
11. Promieñ Mosty
25 34-50
12. Iskra Golczewo
25 47-70
13. Jeziorak Szczecin
23 18-32
14. D¹brovia Stara D¹browa
22 38-56
15. Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno 19 26-55
16. Wicher Brojce
18 20-58

GRANIE W PLANIE

21/22 maj: D¹brovia Stara D¹browa - KP Police II; Jeziorak Szczecin Wicher Brojce; Masovia Maszewo Orze³ £o¿nica; Sarmata Dobra Mewa Resko; Orkan Suchañ - Iskra
Golczewo; Hutnik EKO TRAS
Szczecin - Piast Chociwel; Sparta
Wêgorzyno - wit Szczecin; Promieñ Mosty - Orze³ Rega Merida II
Mrze¿yno.
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OKRADLI MIESZKANIE
( £OBEZ) W dniu 10.05.2005 r w
godz. 07:00 - 15:50 w £obzie przy ul.
Ogrodowej , nieznany sprawca po
uprzednim otworzeniu zamka drzwi
mieszkania za pomoc¹ nieznanego
narzêdzia, dokona³ kradzie¿y z jego
wnêtrza jednostki centralnej komputera, wie¿y stereofonicznej, bi¿uterii
, ³¹cznej wartoci 3.240 z³. na szkodê
Tomasza K
ST£UCZKA
(DOBRA  MASZEWO) W dniu
10.05.2005 r. oko³o godz. 9:30 na
drodze Dobra - Mieszewo, Marcin
M) kieruj¹cy samochodem Lublin n
wskutek przekroczenia osi jezdni
doprowadzi³ do zderzenia z samochodem ciê¿arowym marki DAF kierowanym przez Krzysztofa Cz
Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
SKRADZIONE KO£PAKI
(DOBRA) W okresie 9/
10.05.2005 r. w godz. 18:00 - 10:00 w
Dobrej na parkingu osiedlowym
Kolonii Bienice nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y 4 ko³paków i koñcówki chromowanej uk³adu wydechowego z samochodu Opel Astra
. Straty w kwocie 80,- z³ na szkodê
Roberta M
UKRAD£ PIWO
(£OBEZ) W dniu 11.05.2005 r. o
godz. 15.20 w £obzie przy ul. O. Stalingradu , Adrian N dokona³ kradzie¿y piwa w puszce Bear  Beer o
wartoci 2,19 z³., czym dzia³a³ na
szkodê sklepu Netto w £obzie.
NAPROMILOWANY
(WO£KOWO)
W
dniu
11.05.2005 roku o godz. 20.15 w
Wo³kowie, Jan K kierowa³ sam. osobowym marki Fiat Uno znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci 1,41 mg/l.
KRADN¥PORTFELE
(KLÊPNICA)Wdniu02.05.2005r.
w godz. 19.30.do 20.30. w Klêpnicy
nad jeziorem, nieznany sprawca dokona³ w³amania do samochodu marki
Polonez, przez wybicie szyby w
drzwiach samochodu a nastêpnie
skrad³ portfel z zawartoci¹ dowodu
osobistego, dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i pieniêdzy w kwocie
50 z³ ³¹cznej wartoci 100 z³ na szkodê
Dariusza C. (zam. Szczecin).
KRADZIE¯ W SZKOLE
(£OBEZ) W dniu 12.05.2005r. w

POLICJA 997 - INNE

godzinach 14.00. do 15.00. w £obzie
przy ul. Bema w S.P. nr.1 nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y dowodu
osobistego i pieniêdzy w kwocie 200
z³ na szkodê Anety M. (zam. D., pow.
³obeski).
KRADN¥ CZÊCI OD P£UGA
(PRZYBORZE) W okresie od
kwietnia 2005r. do 11.05.2005r. w
Przyborzu nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y korpusu p³uga rolniczego wartoci 250 z³ na szkodê
Romana R. (zam. £., pow. ³obeski).
BANDYTA
(STAROGARD £OBEZKI) W
dniu 11.05.2005r. o godz. 21.50. w
Starogardzie £ob. Artur G. lat 24
(zam. S., gm. Resko), uderzaj¹c piêciami w twarz, doprowadzi³ do stanu bezbronnoci i skrad³ portfel z
zawartoci¹ 400 z³ na szkodê Roberta C. (zam. R., pow. ³obeski).
UKRAD£KARNISTER
(WÊGORZYNKO) W okresie
pomiêdzy dniem 12.05.2005 r. godz.
23.00 a dniem 13.05.2005 r. godz.
5.00 w Starym Wêgorzynku, nieznany sprawca dokona³ w³amania do
pomieszczenia gospodarczego, poprzez wyrwanie skobla zamkniêcia
drzwi, a nastêpnie po wejciu do
wnêtrza dokona³ kradzie¿y kanistra
z zawartoci¹ 20 litrów etyliny 95, 6
sztuk ³añcuchów do pi³y spalinowej oraz bli¿ej nie okrelon¹ iloæ
kluczy narzêdziowych na ogóln¹
sumê strat ok. 400 z³, czym dzia³a³ na
szkodê Ryszarda M. (zam. S., pow.
³obeski).
KRADN¥ ROWERY
(£OBEZ) W okresie 13/
14.05.2005 r. w godz. 22:00 - 6:00 w
£obzie przy ul. Spokojnej z terenu
podwórza nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru typu górskiego
wartoci 250,- z³ na szkodê Piotra T.
(zam. £., pow. ³obeski).
(SIELSKO) W okresie 13/
14.05.2005 r. w godz. 19:00 - 7:45 w
Sielsku , nieznany sprawca z otwartego gara¿u dokona³ kradzie¿y roweru typu górskiego. Straty w kwocie 500 z³ na szkodê Henryka K. (zam.
S., pow. ³obeski).
DWUTEOWNIK
(RESKO) W okresie 9/
13.05.2005 r. w godz. 7:00 - 18:00 w
Resku z terenu posesji przy ul. B.
Prusa nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y niezabezpieczonego dwuteownika o wymiarze 1050 x 16 cm i

wadze oko³o 200 kg. Straty w kwocie
450,- z³ na szkodê Zdzis³awa Z. (zam.
R., pow. ³obeski).
VW W CI¥GNIK
(KRANIK £OB  RUNOWO)
W dniu 14.05.2005r. oko³o godz.
21.00. na drodze Krasnik £ob. - Runowo, gm. Wêgorzyno, Dariusz K.
(zam. R., gm. Wêgorzyno), kieruj¹c
samochodem marki VW Polo, podczas wymijania ci¹gnika rolniczego,
uderzy³ w lewe przednie ko³o ci¹gnika a nastêpnie w przydro¿ne drzewo.
BUTELK¥ W TWARZ
(£OBEZ) W dniu 14. 05. 2005r.
oko³o godz. 20. 30 w lasku przy ul.
Hanki Sawickiej w £obzie Piotr S. lat
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21 (zam. £., gm. £obez), bez powodu,
szklan¹ butelk¹ uderzy³ S³awomira
¯. (zam. £., pow. ³obeski), w wyniku
czego poszkodowany dozna³ rozciêcia prawego ³uku brwiowego, st³uczenia koci policzkowej, które naruszy³y prawid³owe funkcjonowanie organizmu do dni siedmiu.
PIJANY ROWERZYSTA
RECYDIWISTA
(£OBEZ) W dniu 15.05.2004
roku o godz. 22.45 w £obzie na ul.
Bema , Bartosz S. lat (zam. £., gm.
£obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci (1,14 promila) tym samym naruszy³ zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez
S¹d Rejonowy w £obzie

W OBIEKTYWIE TYGODNIKA:
Maraton

ROZMAITOCI

Str. 20

KRZY¯ÓWKA

tygodnik ³obeski 17.05.2005 r.

NR 20

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 23 maja
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 brzmia³o:
Weekendowe majówki.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Marianna Krzykalak (Wêgorzyno), Telesfor Waliszewski (Radowo Ma³e),Jerzy Wilczarski (Radowo Ma³e), Zofia Klimek (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Cecylia Dzwonnik
(£obez), Teresa Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Teresa Syjczak z £obza. Gratulujemy.
CMYK

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

