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Wêgorzyno, dnia 15 wrzenia 2007

Zgodnie z Prawem Prasowym proszê o zamieszczenie
mojego sprostowania do
Owiadczenia zamieszczonego w ostatnim numerze waszej
gazety, napisanego przez Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej,
Pani¹ Monikê Ku¿miñsk¹.
Po pierwsze- w sprawie
mandatu radnej Pani Haliny
Kwiatkowskiej, po og³oszeniu w
marcu Br wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego zaistnia³y podstawy do wyst¹pienia o wygaszenie mandatu, poniewa¿ radna , prowadz¹c w marcu Br
gospodarstwo rolne o pow. ponad
1,68 ha w tym od gminy 0,38 ha naruszy³a prawo zabraniaj¹ce radnym
dzia³alnoci gospodarczej na mieniu
gminy. Rozpoczê³am procedurê, ale
ostateczn¹ decyzje w tej sprawie podejmuje Wojewoda. Wojewoda
stwierdzi³, ¿e nie ma podstaw do wygaszenia mandatu i radna jest nadal
radn¹. Sytuacja jest jasna. Musia³am
tak post¹piæ, poniewa¿ dla wa¿noci
podejmowanych uchwa³ kwestia
mandatu radnej musia³a byæ rozstrzygniêta( uchwa³y czêsto zapadaj¹
przewag¹ jednego g³osu i gdyby okaza³o siê, ¿e mandat jest niewa¿ny ,
uchwa³y by³yby te¿ niewa¿ne )
Po drugie  nie mogê wyst¹piæ w
sprawie radnego Woltera Mariana o
wygaszenie mandatu, jak chce Przewodnicz¹ca, poniewa¿ w ogóle nie
ma takiej podstawy prawnej. Przewodnicz¹ca twierdzi, ¿e radny bezspornie wykorzystuje mienie gminy,
bo prowadzi handel obwo¿ny na mieniu gminy tj. na targowisku. Najpierw
Przewodnicz¹ca zbiera³a dokumenty,
¿eby udowodniæ ¿e jeden stopieñ
wejcia do sklepu Woltera jest na placu gminnym i to jest podstawa do go
pozbawienia mandatu. Jak nie uda³a
siê ta kombinacja, to przewodnicz¹ca chce udowodniæ, ¿e radny prowadzi handel obwo¿ny. W 1993 roku
Pan Wolter dokona³ wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych, ale nigdy takiego handlu nie rozpocz¹³ , a
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w czasie kadencji nie handlowa³ na targowisku gminnym. Tak wiêc w ogóle
nie mo¿na porównywaæ tych dwóch
przypadków oraz twierdziæ, ¿e próba
pozbawienia mandatu Woltera to jest
praworz¹dne i bezinteresowne dzia³anie radnych z Komitetu  Gmina dla
mieszkañców (czytaj R. Brodziñskiego) a tak¿e  troska o podniesienie jakoci ¿ycia w naszej gminie. Brzmi jak z
taniej ulotki wyborczej. Próba odwo³ania radnego Woltera bêdzie kolejn¹
kompromitacj¹ radnych z tego komitetu
, po tym jak WSA oddali³ skargê radnych
na decyzjê wojewody uchylaj¹c¹ niezgodne z prawem ustanowienie Przewodnicz¹cej pe³nomocnikiem w s¹dzie,
w którym umorzono moj¹ sprawê .
Po trzecie  szkodliwe wstrzymanie budowy gimnazjum  to efekt braku
w³aciwego nadzoru poprzednich
w³adz ; Stanis³awa Konarskiego i Ryszarda Brodziñskiego. B³êdy w budowie gimnazjum musia³am naprawiæ,
dlatego Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego wstrzyma³ roboty, nie
Burmistrz. I dobrze zrobi³am, bo w
ogóle by³oby nie dopuszczone do u¿ytku a wtedy ja by³abym odpowiedzialna,
¿e prowadzi³am inwestycjê niezgodnie
z planem !.
Po czwarte  szkodliwe dla spo³ecznoci szko³y dzia³ania wobec Pani
Marii Jêdrzejczak, dyrektor szko³y podstawowej w Runowie  wynikaj¹ niestety z wyników kontroli, jakie przeprowadzono w szkole, wyst¹pi³y powa¿ne
nieprawid³owoci, w tym wyp³acenie
dla nauczycieli bez kwalifikacji nienale¿nych wiadczeñ na kwotê ponad 20
ty. oraz przekroczenie dyscypliny bud¿etowej. Nie kwestionujê pracy pani
dyrektor jeli chodzi o wyniki w nauczaniu, ale zarz¹dzanie bud¿etem
szko³y jest oceniane bardzo ¿le. Bêd¹c
organem prowadz¹cym szko³y muszê
pilnowaæ finansów, natomiast pani dyrektor od kilku lat ci¹gle przekracza
plan wydatków .
Po pi¹te - zadysponowanie mieniem gminy u zbiegu ulic Jagielloñskiej
i Runowskiej to nic innego jak podzia³

terenu po dawnej rozlewni GS-e na
dzia³ki pod budownictwo mieszkaniowe. S¹ chêtni mieszkañcy, którzy chc¹ kupiæ dzia³ki i siê wybudowaæ, natomiast radni siê nie zgadzaj¹ . Tak wiêc niech w rodku centrum dalej stoj¹ chaszcze, jak sta³y
przez 4 lata ! Przewodnicz¹ca Rady
Osiedlowej dobrze powiedzia³a
wam radnym z Komitetu co tak
troszcz¹ siê o dobro gminy- jak
mo¿ecie utrudniaæ mieszkañcom
¿ycie i nie pozwalaæ siê budowaæ !?
Przemylcie to radni.
Po szóste  wyjania³am ju¿, ¿e
w ulicy Sosnowskiego to nie jest
¿adna inwestycja , tylko tymczasowa zajezdnia dla autobusów szkolnych do czasu wybudowania gimnazjum. Obni¿ylimy krawê¿nik i
u³o¿yli trochê p³yt na placu, ¿eby
autobus wjecha³ i wyjecha³ . Urz¹d
zapomnia³ zg³osiæ roboty do starostwa, a radna Kamiñska, przewodnicz¹ca komisji owiaty napisa³a
skargê. Ot ca³a sprawa . Nikomu to
nie przeszkadza, a dzieci s¹ bezpieczne . Mog³am skierowaæ autobusy na
plac 3 go maja, a dzieci chodzi³yby
przez jezdniê, czy wtedy by³yby bezpiecznie. Czy wtedy radna Kamiñska
tez pisa³aby skargi ¿e nara¿am dzieci
na niebezpieczeñstwo wypadku ?
Czy to nie jest strata czasu i energii
pani radna Kamiñska ?
Po siódme - kamieñ ku czci
Papie¿a Jana Paw³a postawi³a w
Runowie Rada So³ecka w ramach
projektu
 zagospodarowanie
skweru, który by³ za³atwiany za
burmistrza Konarskiego, a prace
zosta³y zg³oszone do starostwa .
Wiêc nie wiem o co tu chodzi Przewodnicz¹cej.
Tyle moich wyjanieñ . Mam
nadziejê, ¿e mieszkañcy  po przeczytaniu chocia¿ trochê siê zorientuj¹ o co chodzi Przewodnicz¹cej .
Pozdrawiam . Burmistrz
- Gra¿yna Karpowicz .

Czytam i nie rozumiem

W³adze samorz¹dowe gminy Wêgorzyno daj¹ pokaz mocnych sporów, których istot¹ jest
ró¿ny sposób rozumienia dobra
wspólnego i funkcjonowania
samorz¹du gminnego. Bêd¹ca
w opozycji do burmistrz Karpowicz wiêkszoæ radnych, dowodzonych przez przewodnicz¹c¹
Kumiñsk¹, domaga siê od szefowej
gminy gospodarnoci i przestrzeganie prawa. Natomiast burmistrz narzeka na  nieuzasadniony jej zdaniem  opór Rady wobec podejmowanych przez ni¹ inicjatyw.
Tygodnik £obeski z dnia 11 wrzenia br. zamieci³ pod wielce obiecuj¹cym tytu³em RADNI NIE CHC¥
SPORÓW owiadczenie Moniki
Kumiñskiej przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej w Wêgorzynie. W wypo-

wiedzi swojej przewodnicz¹ca nawi¹zuj¹c do g³onej próby oczernienia i pozbawienia Haliny Kwiatkowskiej mandatu
radnej, zarzuca burmistrz Karpowicz
bezzasadne gnêbienie opozycji (równie¿
domniemanej), a niedostrzeganie problemu swojego radnego Woltera. Problemu polegaj¹cego na tym, radny Wolter wybudowa³ sklep wkraczaj¹c poza
granice w³asnej dzia³ki i bezumownie
u¿ytkuje grunt gminny. Sytuacja ta daje
podstawê do wszczêcia procedury wygaszenia mandatu radnemu. Przewodnicz¹ca Kumiñska jednak w owiadczeniu swoim og³asza zastopowanie takiej
inicjatywy i nawo³uje do przys³owiowego zakopania topora oraz do uregulowania sprawy w sposób zgodny z prawem.
A co otrzymuje w odpowiedzi?
Z wielkim zdumieniem czytam w
kolejnym wydaniu Tygodnika £obe-

skiego (18.09.2007) list Mariana
Woltera, z którego wynika, ¿e pan
radny zatraci³ instynkt samozachowawczy nie dostrzegaj¹c niejasnoci
swojej sytuacji i w sposób ca³kowicie
niepodobny do niego, karczemnymi
zwrotami atakuje osobê przewodnicz¹cej Kumiñskiej, nie odnosz¹c siê
ani jednym s³owem do istoty opublikowanego owiadczenia. Zdumiewaj¹ca jest to reakcja na gest rêki wyci¹gniêtej do podjêcia wspó³pracy dla
dobra mieszkañców. Wygl¹da na to,
¿e list radnemu Wolterowi napisa³a
jaka asystentka nie przedk³adaj¹c go
mocodawcy do akceptacji. Mylê, ¿e
tylko taka okolicznoæ mo¿e t³umaczyæ zaistnia³e niezrozumienie bardzo jasno wyra¿onych w owiadczeniu intencji przewodnicz¹cej rady
miejskiej.
E.H.
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Sesja
Rady
Powiatu

(£OBEZ) W rodê, 26 wrzenia, o godz. 16.00, w starostwie,
odbêdzie sesja Rady Powiatu
£obeskiego.
Radni wys³uchaj¹ informacji starosty o pracy zarz¹du powiatu miêdzy
sesjami oraz informacji z realizacji
Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu £obeskiego oraz sprawozdania
z wykonania bud¿etu za pierwsze
pó³rocze br. Nie przewidziano w planie sesji podjêcia uchwa³.
(r)

Redakcja pilnie
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mieszkania
do wynajêcia
w £obzie
500 075 383
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CB zlikwidowa³o
nielegaln¹ wytwórniê paliw
(£OBEZ) Policjanci ze szczeciñskiego CB zlikwidowali dzia³aj¹c¹ na terenie jednej z baz paliwowych w £obzie nielegaln¹ wytwórniê oleju napêdowego. Podczas akcji zatrzymano mê¿czyznê
poszukiwanego listem goñczym.
W ramach tzw. Platformy Paliwowej czyli porozumienia szeregu
instytucji powo³anych do zwalczania przestêpczoci paliwowej, policjanci z CB, KWP w Szczecinie i
KPP w £obzie wraz z pracownikami

Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów oraz Izby Celnej
przeprowadzili kontrolê bazy paliwowej w £obzie. W trakcie czynnoci na terenie bazy ujawniono instalacjê w postaci pomp i filtrów pod³¹czonych do zbiorników podziemnych. S³u¿y³a ona do odbarwiania
oleju opa³owego, który póniej
sprzedawany by³ jako olej napêdowy. Pracownicy Izby Celnej zabezpieczyli próbki paliwa oraz dokonali pomiaru jego iloci. Wstêpnie
ustalono, ¿e w podziemnych zbior-

Meldowali Niemców na prawo jazdy

13 mieszkañców
Wêgorzyna z zarzutami
(£OBEZ-WÊGORZYNO)
Jak poinformowa³ rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji
w £obzie, Policja skierowa³a materia³y do Prokratury Rejonowej
w £obzie z wnioskiem o skierowanie aktu oskar¿enia wobec 13
mieszkañców gminy Wêgorzyno.
£¹cznie us³yszeli oni 81 zarzutów dotycz¹cych powiadczenia
nieprawdy przy zameldowaniu obywateli Niemiec, którzy fakt zameldowania w Polsce wykorzystywali
do uzyskania tañszego prawa jazdy.

Z tej okazji jak ustalono skorzysta³o
³¹cznie oko³o 200 obywateli Niemiec.
Ca³y proceder trwa³ od roku
2006 do lipca 2007. Podejrzani w
formularzach meldunkowych wpisywali, i¿ osoby te przebywa³y u
nich przez okres przynajmniej 3
miesiêcy. Jak siê okaza³o, niektórzy
nawet na oczy nie widzieli tych
miejsc i mieszkañ. Osoby które bezporednio dokonywa³y zameldowania zarabia³y na tym od 50 do 80 z³,
porednicy oko³o 200 z³.
(r)

Bêdzie gaz na stadionie
(RESKO) Burmistrz Reska
og³osi³ trzeci przetarg nieograniczony na modernizacjê kot³owni w
obiekcie sportowym przy Al. Wolnoci w Resku.
Przedmiotem zamówienia jest
robota budowlana, polegaj¹ca na
przebudowie w obiekcie sportowym przy Al. Wolnoci 4B w Resku
kot³owni zasilanej opa³em sta³ym na

nikach znajduje siê oko³o 110 tys.
litrów paliwa. Na miejscu zatrzymano mê¿czyznê, który dodatkowo poszukiwany by³ listem goñczym.
Przeprowadzone dzia³ania doprowadzi³y tak¿e do zatrzymania w
Solcu Kujawskim cysterny z odbarwionym olejem opa³owym, która w
nocy wyjecha³a z bazy paliwowej.
W cysternie znajdowa³o siê blisko
30 tys. litrów paliwa.
Straty Skarbu Pañstwa wstêpnie
oszacowano na prawie 60 tys. z³.
Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Urz¹d Celny w Koszalinie oraz
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.
st. post. Alicja Bierbasz

Sprzedam dwie
p³ugopiaskarki
na samochodach
IFA i ZIK,

cena 11.000,00 z³/szt.
Tel. 091 392 68 24, 606 879 329
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Sprzedam
nieruchomoæ

o powierzchni 2,35 ha z budynkami gospodarczymi o pow. 500 mkw.,
z placem utwardzonym, 4.5 km od Po³czyna Zdr. (obiekt po by³ym tartaku)
pod dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Tel. 504 676 511.

Firma DROG-BUD
z Nowogardu

poszukuje
pracowników
do robót drogowych.
Mile widziane prawo jazdy B,C lub T.
Tel. 606 879 329, 091 392 68 24

kot³owniê zasilan¹ gazem oraz na
budowie w znajduj¹cym siê w tym
budynku lokalu s³u¿bowym instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, a tak¿e instalacji wodnej u¿ytkowej z osobnym podgrzewaczem
wody. Termin sk³adania wniosków
o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub ofert: 9.10.2007 r., do
godziny 10:00. (r)
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Gmina jest

(£OBEZ) Na ostatniej sesji radni,
oceniaj¹c wykonanie bud¿etu w ci¹gu
ostatniego pó³ roku, wystawili pozytywn¹ ocenê burmistrzowi Ryszardowi
Soli. W ci¹gu tego doæ krótkiego okresu wydarzy³o siê w gminie sporo.
O dotychczasowych wydarzeniach
i wa¿nych dla gminy sprawach rozmawialimy niedawno z burmistrzem
Sol¹.
Red.  Ma pan za sob¹ okres kilkumiesiêcznej pracy. Rada i pan pracowalicie na bud¿ecie stworzonym jeszcze
przez poprzedników. Nied³ugo zaczniecie pracê nad w³asnym bud¿etem.
Jak mo¿e pan podsumowaæ te pierwsze
kilka miesiêcy?
Ryszard Sola  By³ to okres wytê¿onej pracy. Na poprzedniej sesji otrzymalimy pozytywn¹ ocenê i mylê, ¿e nie
zmarnowalimy tych kilku miesiêcy.
Red.  Obok dzia³añ zwi¹zanych z
realizacj¹ bud¿etu podjêlicie panowie
szereg innych dzia³añ. Czeæ z nich
zosta³a zawieszona i trudno mi zrozumieæ cel ich podjêcia. Na pocz¹tku roku
zaproponowalicie po³¹czenie obu
³obeskich podstawówek. Pomys³ ten
spotka³ siê ze zdecydowanym sprzeciwem. Wyp³ynê³o co i w sumie niewiadomo, co dalej ma siê z tym dziaæ.
RS  Na pocz¹tku roku zapoznalimy siê ze stanem naszych szkó³. Interesowa³y nas równie¿ dane demograficzne, które w ogromnym stopniu decydowaæ bêd¹ o stanie naszej edukacji.
Dyskusja o stanie owiaty zbieg³a siê z
pomys³em radnego Kazimierza Chojnackiego, dotycz¹cym zorganizowania
debaty owiatowej. Pojawi³o siê kilka
pomys³ów, miêdzy innymi dotycz¹cy
po³¹czenia szkó³. Przenielimy oddzia³ zerowy do przedszkola. W czasie
debaty przedstawilimy nasze pomys³y.
Mimo sporego sprzeciwu wobec naszych pomys³ów, nie us³yszelimy ¿adnych kontrpropozycji. Podjêta dyskusja o owiacie pozwoli³a nam jednak na
szerokie zapoznanie siê z tym problemem. Je¿eli chodzi o ³¹czenie szkó³, to
pomys³u tego nie mamy zamiaru realizowaæ.
Red.  Jestemy przy temacie edukacji. W czasie debaty temat ten próbowa³ poruszaæ radny Chojnacki, wspomina³ równie¿ o tym zachodniopomorski kurator owiaty. Jaki czas temu
publikowalimy dane o wynikach egzaminów w szko³ach podstawowych i
gimnazjach. Mówi¹c krótko - w ³obeskich szko³ach trend rozwojowy jest
doæ s³aby.
REKLAMA
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RS  Trend ten jest doæ stabilny,
chocia¿ nie jestem z niego zadowolony.
Najbardziej obawia³em siê wyników
szko³y w Be³cznej. Tam jednak program
naprawczy przyniós³ wyrane pozytywne efekty. Zdajê sobie jednak sprawê z
tego, ¿e wobec s³abych wyników, konieczne bêdzie podjêcie dzia³añ, zmierzaj¹cych do poprawienia sytuacji.
Red.  Niedawno zakoñczono prace remontowe w SP nr 2. W planach
inwestycyjnych gminy znajduje siê
równie¿ remont podstawówki przy ulicy Bema. Co z gimnazjum?
RS  Budynek ten niezbyt nadaje
siê na funkcjonowanie szko³y. W¹skie
korytarze i przejcia powoduj¹ problemy, zw³aszcza przy tak sporej liczbie dzieci. Nie do koñca szczêliwa jest sama lokalizacja
tego budynku. Tutaj warto
te¿ przyjrzeæ siê liczbie
urodzeñ. W 2001 roku
mielimy tutaj 115
urodzeñ, w 2002 136, a w 2006 ju¿ 154.
Zdajemy wiêc sobie
sprawê z tego, ¿e
problem gimnazjum
bêdzie musia³ byæ
w przysz³oci rozwi¹zany. W tej
kadencji nie bêdzie to jednak
mo¿liwe. W chwili
obecnej wa¿ne dla
nas jest przedszkole i
podstawówki.
Gruntowny

Red.  Czy w chwili obecnej s¹ takie mo¿liwoæ?
RS  Istniej¹. W padzierniku zamierzam podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce
ku utrzymaniu tej placówki. Na razie nie
bêdê zdradza³ szczegó³ów. Je¿eli moje
pomys³y nie bêd¹ mog³y byæ zrealizowane, wówczas stanê przed koniecznoci¹
zlikwidowania tej ostatniej wiejskiej
szko³y. Nikt jednak nie mo¿e mi zarzuciæ
chêci zlikwidowania tej szko³y. Takie
rozwi¹zanie traktujê jako ostatecznoæ.
Red.  Zmieñmy temat. Temat op³at
za wodê, podjêty na pocz¹tku tego roku,
by³ w zasadzie pierwszym momentem,
w którym pan i pañscy urzêdnicy po raz
pierwszy od objêcia urzêdu burmistrza
starli siê ze zdecydowanym sprzeciwem wiêkszoci radnych. Na czêæ argumentów podnoszonych wówczas przez radnych do dzi
nie pad³a w zasadzie ¿adna
odpowied.
G³ównym
przedmiotem
sporu by³ zapis w umowie
zawartej miêdzy gmin¹, a
wodoci¹gami.
Zapis ten pozwala na wpisanie 19% kosztów
ogólnozak³adowych w koszty wyprodukowania
wody. Nikt z

remonty rozpoczniemy od jedynki.
Red.  Co dalej ze szko³¹ w Be³cznej? Czy nadal stoicie na stanowisku, ¿e
je¿eli stowarzyszenie nie przejmie tej
szko³y, to gmina rozpocznie proces jej
wygaszania?
RS  Je¿eli bêd¹ jakiekolwiek realne mo¿liwoci utrzymania tej szko³y, to
j¹ utrzymamy.

urzêdników nie by³ w stanie wyt³umaczyæ, sk¹d wziê³o siê te 19%, a wczeniej 20%, skoro ze sprawozdañ zak³adu wynika, ¿e te koszty s¹ ni¿sze. W zasadzie co roku odbywa siê za¿arta dyskusja na temat wodoci¹gów i z roku na
rok problem ten pozostaje nierozwi¹zany. Czy w koñcu zdecydujecie siê na renegocjacjê tej umowy?
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dla mnie wa¿niejsza

RS  Zanim odpowiem na pytanie
dotycz¹ce wodoci¹gów, chcia³bym
zwróciæ uwagê na to, ¿e gmina boryka
siê jeszcze z innymi problemami, zwi¹zanymi z funkcjonowaniem naszych
zak³adów. Jednym z takich ci¹gn¹cych
siê latami tematów by³ ZEC. Czêsto
poruszano równie¿ sprawê Administratora i zarz¹dzania zasobem mieszkaniowym gminy. Du¿o kontrowersji
budzi³y tak¿e nasze wodoci¹gi. Od pocz¹tku kadencji zaj¹³em siê porz¹dkowaniem powy¿szych problemów. Podj¹³em dzia³ania w kierunku prywatyzacji ZEC i byæ mo¿e do koñca roku w
zak³adzie pojawi siê ju¿ inwestor. Zaj¹³em siê równie¿ uporz¹dkowaniem
sprawy Administratora
Red.  Skoro ju¿ jestemy przy tym
temacie. Czy mo¿na powiedzie, ¿e wasze niedawne dzia³ania sk³oni³y niejako
firmê pani Hanny Janiec do wypowiedzenia wam umowy?
RS  Nasze dzia³ania polega³y jedynie na egzekwowaniu warunków umowy.
Red.  Sk¹d wziê³a siê zatem kara w
wysokoci 6 tys. z³, któr¹ firma zap³aci³a gminie?
RS  Wynik³o to z zapisów umowy i wi¹za³o siê z wadliw¹, moim
zdaniem, ci¹galnoci¹ czynszów.
Teraz zamierzamy uporz¹dkowaæ
sprawy mieszkaniowe i oddaæ nasze
mieszkania pod bezporedni zarz¹d
gminy. Trzecim kolejnym tematem
jest w³anie firma pana Misiuna.
Zak³adam, ¿e w padzierniku umowa
ta zostanie aneksowana.
Zajmujê siê w tym roku trzema
wa¿nymi tematami, z którymi dotychczas niezbyt sobie radzono. Jestem równie¿ m¹drzejszy o nabyte dowiadczenia i mam nadziejê, ¿e nowy wniosek
taryfowy nie bêdzie ju¿ budzi³ takich
kontrowersji.
Red.  Oba tematy: wodoci¹gów i
mieszkaniówki ³¹czy jedna osoba. Jest
to pani Ewa Ciechañska, kierownik
wydzia³u infrastruktury komunalnej
gminy. Zarówno w przypadku Administratora, jak i wodoci¹gów wydzia³
tej pani sprawuje kluczow¹ funkcjê, a
radni zawsze najwiêcej pretensji i zarzutów mieli w³anie wobec tej osoby.
Czy w ci¹gu tych kilku miesiêcy dokona³ pan jakiej oceny, dotycz¹cej pracy
pani kierownik?
RS  Pamiêtajmy, ¿e wydzia³, którym kieruje pani Ciechañska jest wydzia³em bardzo trudnym. Skupia w sobie masê ró¿nych problemów. Wydzia³
ten boryka³ siê z problemami kadrowyREKLAMA

mi i nie wszystko mo¿na by³o zrobiæ na
czas. W tej chwili wydzia³ ten zosta³
zasilony i funkcjonuje dobrze. Je¿eli
chodzi za o sam¹ ocenê, to musi pan
wiedzieæ, ¿e w tym roku, zgodnie z
przepisami ustawy, pracownicy urzêdu
zostaj¹ poddani ocenie. To jest procedura wewnêtrzna. Dokonalimy wstêpnej oceny kierowników wydzia³ów.
Ca³y proces powinien zakoñczyæ siê
jeszcze w tym roku.
Red.  Skoro jestemy przy kontrowersyjnych tematach, to warto poruszyæ jeszcze jedn¹ kwestiê. Wielu
naszych czytelników bulwersuje
wrêcz jakoæ organizowanych tutaj
gminnych imprez. Dyrektorowi £DK
zawdziêczamy dobrze funkcjonuj¹ce
zespo³y muzyczne i widaæ, ¿e pan Ledzion w³o¿y³ w orkiestrê sporo pracy. Co jednak z pozosta³¹ dzia³alnoci¹? Poza orkiestrami w £DK dzieje
siê niewiele. Dzia³a tam szko³a tañca, tyle ¿e jest to prywatny interes.
Nie ma tutaj ¿adnych wa¿kich wydarzeñ kulturalnych, a jedynym miejscem, gdzie mo¿na siê choæ o t¹ kulturê otrzeæ jest Klub Nauczyciela 
równie¿ prywatna inicjatywa. Podobnie rzecz ma siê, w mojej ocenie,
z imprezami. Wemy choæby nie tak
dawny przegl¹d kapel. Drugi dzieñ
imprezy zas³uguje jak najbardziej na
uznanie. Jednak¿e pierwszy dzieñ, to
najkrócej ujmuj¹c - ¿enada. Sprowadzono tu za oko³o 1,5 tys. z³ jaki
zespó³ disco polo, który nawet jak na
niskie standardy tego gatunku, okaza³ siê wrêcz ¿a³osny.
RS  Porusza tutaj pan dwie kwestie: imprez i domu kultury. Odniosê siê
do tej pierwszej. Zorganizowalimy w
ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy znaczn¹
liczbê imprez. Mo¿na mieæ zastrze¿enia
do ich poziomu artystycznego. Sam
mam pewne uwagi, co do ich technicznej strony. Zamierzamy wypracowaæ
przy wspó³pracy z powiatem i innymi
gminami wspólny kalendarz imprez.
Musimy sobie daæ szanse na to, by móc
wypracowaæ wachlarz imprez, które
anga¿owaæ bêd¹ znaczn¹ liczbê mieszkañców.
Red.  Mylê, ¿e problemem £obza
jest brak jednej imprezy, promuj¹cej to
miasto w szerszym zakresie. Wemy
choæby tak¹ Dobr¹ i jej Jarmark Doberski, na który przyje¿d¿aj¹ ludzie z ca³ego województwa. Jaki czas temu mówi³o siê o powrocie Sydonii. Teraz o tym
temacie nic siê nie mówi. Majowe spotkania orkiestr te¿ trac¹ powoli na swo-

jej wietnoci. W tym roku nie mielimy
praktycznie ¿adnych goci zza granicy.
Sam dyrektor Ledzion wspomina³ niedawno, ¿e s¹ znaczne problemy z dofinansowaniem tej imprezy
RS  Orkiestry s¹ nasz¹ najstarsz¹
imprez¹ i mylê, ¿e znajd¹ siê sposoby
dofinansowania jej w inny sposób.
Mamy równie¿ Babê Wielkanocn¹ 
imprezê powiatow¹, w której jednak w
tym roku równie¿ gmina mia³a swój
znaczny udzia³. Sprawy powrotu Sydonii równie¿ bym nie przekrela³. Mamy
równie¿ unihokej
Red.  Co do unihokeja: zdaje siê,
¿e starostwo zrezygnuje z prowadzenia
tej imprezy. Wicestarosta Brodziñski
wspomina³ ostatnio, ¿e nie widzi zbytniego sensu dalszego jej prowadzenia,
zw³aszcza wobec kosztów jakie w tym
roku ponios³o na jej zorganizowanie.
Mnie równie¿ zastanawia dalszy sens
prowadzenia tej imprezy. Przyje¿d¿a
tutaj kilkanacie zespo³ów z kraju, a
nawet z Czech. Tylko co ma z tego
zwyk³y mieszkaniec, który id¹c na te
zawody nie ma tam nawet komu kibicowaæ, bo przecie¿ nie gra tam ¿adna ³obeska dru¿yna?
RS - Zamierzam przej¹æ tê imprezê
i zmieniæ nieco jej charakter. Wa¿ne by
przy okazji w trakcie tego turnieju dzia³o siê jeszcze wiele wiêcej. Chcê by by³a
to du¿a sportowa impreza, przyci¹gaj¹ca sporo m³odych ludzi. Ogólnie rzecz
bior¹c zale¿y mi na pobudzeniu ¿ycia
sportowego w £obzie.
Red.  Jeszcze w czasie dyskusji
nad likwidacj¹ £CT przewodnicz¹cy
rady powiatu pan Marek Kubacki, powo³uj¹c siê na rozmowê z panem
stwierdzi³, ¿e gmina zamierza zbudowaæ przy hali co na kszta³t hoteliku,
który móg³by byæ wykorzystany w razie
wiêkszych imprez. Czy mo¿e pan to
potwierdziæ?
RS  Przedstawi³em dwie koncepcje. Jedna wi¹¿e siê ze wiêtoborcem.
Jestem zainteresowany przejêciem
tego obiektu, b¹d jego czêci, gdzie
mog³oby powstaæ zaplecze hotelowe i
gastronomiczne. Nie chcemy jednak
tego sami budowaæ. Chcemy by tym
zaj¹³ siê prywatny podmiot nastawiony na zysk. Druga opcja to zbudowanie jakiego hoteliku przy stadionie.
W tym celu mo¿liwe bêdzie pozyskanie rodków z zewn¹trz. Nie zamierzamy jednak wydawaæ na ten cel
rodków gminy, ani te¿ nie jest to
naszym priorytetowym zadaniem. Je¿eli mamy na co wyk³adaæ pieni¹dze,

to musi to byæ przede wszystkim edukacja.
Red.  Wspomnia³ pan o wiêtoborcu. Temat ten podjêty zosta³ zarówno przez was jak i przez powiat. Problemem tym zainteresowa³y siê ¿ywo nasze w³adze. Zastanawia mnie jednak,
czy odtworzenie stada jest mo¿liwe.
Skoro kilka lat temu £obez, jako koñski
orodek znikn¹³ z mapy mi³oników
hippiki w Polsce, skoro powsta³o w ci¹gu kilku ostatnich lat wiele licz¹cych siê
koñskich orodków, to trudno bêdzie
przywróciæ teraz lata dawnej wietnoci. Zastanawia mnie panie burmistrzu
czy warto ten temat podejmowaæ?
RS  Zdajê sobie z tego sprawê.
Wiem, ¿e odtworzenie stada jest w zasadzie niemo¿liwe. Podkrelam, ¿e temat Swiêtoborca nie jest dla mnie priorytetem. Dla mnie najlepszym rozwi¹zaniem by³oby zainteresowanie tym tematem prywatnych przedsiêbiorców.
Moje dzia³ania polega³y na poinformowaniu potencjalnych inwestorów ofert¹
ANR. Je¿eli ¿aden inwestor siê nie pojawi, wówczas bêdziemy chcieli przej¹æ te mienie.
Red.  Przejdmy teraz do innej
kwestii. Jest pan równie¿ szefem lokalnej PO. To faktycznie najsilniejsza
struktura polityczna w powiecie. Rz¹dzicie w £obzie, w Resku i powiecie.
Tylko dlaczego nie potrafilicie wystawiæ w³asnego kandydata w wyborach
do Sejmu?
RS  Wystawilimy naprawdê dobrego kandydata, o czym wiadczy doæ
wysokie przecie¿ miejsce na licie. Sam
równie¿ otrzyma³em propozycjê kandydowania. Mia³em znaleæ siê w
pierwszej dziesi¹tce na licie w naszym
okrêgu. W tej chwili jednak pracujemy
nad wa¿nymi dla gminy kwestiami i nie
mam czasu zajmowaæ siê kampani¹
wyborcz¹. Najbli¿sze dwa miesi¹ce
bêd¹ dla mnie niezwykle wa¿ne.
Red.  Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Grzegorz Paciorek
REKLAMA
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60 lat minê³o

Jubileusz Szko³y Podstawowej nr 2
(£OBEZ) 19 wrzenia 2007 r. to
szczególna data dla Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie. W tym w³anie dniu ³obeska Dwójka obchodzi³a swoje 60. urodziny.
Ten, jak¿e uroczysty w ¿yciu
szkolnej spo³ecznoci dzieñ, rozpocz¹³ siê Msz¹ wiêt¹, na któr¹
uczniowie wraz z nauczycielami i
zaproszonymi goæmi udali siê do
kocio³a parafialnego w £obzie. Uroczyste nabo¿eñstwo zosta³o odprawione przez ksiêdza proboszcza Stanis³awa Helaka, w intencji obecnych
wychowanków i pracowników szko³y, jak i tych, którzy ju¿ odeszli. Niezwyk³¹ wymowê zyska³a wówczas
obecnoæ przed o³tarzem szkolnego
sztandaru. Po Mszy w. wszyscy skierowali swe kroki w stronê odwiêtnie
przybranego budynku szko³y, gdzie
kontynuowano obchody jubileuszu.
W szeroko otwartych progach naszej szko³y moglimy przywitaæ dostojnych goci przyby³ych na uroczystoæ. Obecni byli: Zachodniopomorski Kurator Owiaty - pan Maciej Kopeæ, pani Beata Kuligowska - wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Delegatury Kuratorium Owiaty w Nowogardzie, burmistrz miasta
£obez - pan Ryszard Sola, zastêpca
burmistrza - pan Ireneusz Kabat, kierownik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych
i Promocji  pani Miros³awa Turbak,
proboszcz parafii £obez - ksi¹dz Stanis³aw Helak. Szczególnie ciep³o witalimy by³ych nauczycieli naszej
szko³y, a wród nich wieloletniego
dyrektora Dwójki - pana Józefa Koryzmê wraz z ¿on¹. Przybyli równie¿
dyrektorzy zaprzyjanionych placówek owiatowych, panie Jolanta Manowiec, Ewa Pop³awska, Mariola Kotwicz i pan Tadeusz Sikora), przedstawiciele wspó³pracuj¹cych ze szko³¹
zak³adów pracy i instytucji (ZNMR,
ZEC, Urz¹d Pracy, Powiatowa Komenda Policji, Pañstwowa Komenda

Stra¿y Po¿arnej, Zwi¹zek Sybiraków,
TSS-E, PP-P) oraz Rady Rodziców.
Liczne grono stanowili absolwenci
szko³y, byli pracownicy obs³ugi i administracji, rodzice naszych uczniów
jak i sympatycy. Gocie mogli dokonaæ wpisu do ksiêgi pami¹tkowej wy³o¿onej w holu szko³y. Wyznaczeni
uczniowie pe³nili honorow¹ wartê
przy popiersiu Miko³aja Kopernika patrona szko³y.
Z okazji tak znakomitej uroczystoci jak mijaj¹cy w³anie jubileusz,
nie sposób nie siêgn¹æ pamiêci¹
wstecz i przywo³aæ wspomnienia.
Przybyli na uroczystoæ, zostali zaproszeni do zwiedzania szko³y i obejrzenia przygotowanych na tê okolicznoæ materia³ów. Aby u³atwiæ gociom podró¿ sentymentaln¹ w przesz³oæ, przygotowalimy ekspozycje,
gazetki, prezentacje, wystawy prac
plastycznych oraz wytwory artystyczne naszych uczniów. Szczególnym
powodzeniem wród zwiedzaj¹cych
cieszy³y siê stare kroniki, zarówno
klasowe jak i szkolne, a tak¿e pami¹tkowe zdjêcia. Ilu¿ wzruszeñ i radoci
dostarcza³o przek³adanie kart starych
kronik, ogl¹danie zdjêæ kole¿anek i
kolegów z klasy, zdjêæ z wycieczek,

odczytywanie wpisów do Z³otej Ksiêgi, odnajdywanie wizerunku wychowawcy... wiêto szko³y sta³o siê równie¿ okazj¹ do zaprezentowania osi¹gniêæ uczniów w sporcie. ciany
szko³y zdobi³y dyplomy, medale i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane
obecnie. Ku pamiêci minionych 60ciu lat istnienia placówki zosta³a
opracowana i wydana monografia
naszej szko³y. Do jubileuszu nawi¹zywa³y tak¿e specjalnie zaprojektowane pami¹tki okolicznociowe (tarcze, plakietki, foldery, d³ugopisy,
o³ówki), którymi moglimy obdarowaæ goci. Ukaza³y siê równie¿ zbiorki wierszy pt. Szko³a wierszem malowana zawieraj¹ce utwory poetyckie uczniów.
O godzinie 11:30 dwiêk szkolnego dzwonka zaprosi³ wszystkich
obecnych do udzia³u w uroczystym
apelu. Pani dyrektor Jolanta Babyszko serdecznie i ciep³o powita³a przyby³ych na jubileusz 60-lecia szko³y.
W trakcie uroczystoci minut¹ ciszy uczcilimy pamiêæ naszych zmar³ych kole¿anek i kolegów, po czym
delegacja uczniów wraz z nauczycielem uda³a siê na Cmentarz Komunalny w celu zapalenia zniczy na Ich grobach.
Jubileusz szko³y jest okazj¹ do
wspomnieñ, które, choæ minione, zawsze pozostaj¹ w pamiêci, a dwiêk
szkolnego dzwonka przywo³uje je
ponownie. Trudno bowiem byæ obojêtnym wobec miejsca, w którym zostawi³o siê czêæ ¿ycia. Dostrzeganie

czasu jest cudownym darem dojrza³oci. Dzieñ ten sk³ania do wspomnieñ,
refleksji i krelenia planów na przysz³oæ. W tak wa¿nym dla nas dniu
spotkalimy siê z licznymi wyrazami
sympatii. By³y to ¿yczenia, gratulacje, kwiaty, upominki, telefony z ciep³ymi s³owami.
W swoim wyst¹pieniu Pani dyrektor przybli¿y³a, miêdzy innymi, wydarzenia i fakty z kart historii szko³y:
19.09.1947 r. - otwarcie szko³y przy
ul. J. S³owackiego 15;
1967 r. - rozpoczêcie nauki w nowym
budynku przy ul. Spokojnej 4;
1972 r. - nadanie szkole sztandaru
oraz imienia Miko³aja Kopernika;
1974 r. - uhonorowanie szko³y medalem im. Dwusetnej Rocznicy Komisji
Edukacji Narodowej;
1975 r. - przyznanie szkole medalu za
Zas³ugi dla Ziemi £obeskiej;
1979 r. - obchody wiêta Patrona
Szko³y - I Copernicus;
1987 r. - uznanie szko³y za najbardziej usportowion¹;
1988 r. - rozpoczêcie rozbudowy
szko³y;
1991 r. - wstrzymanie przez kuratora
rozbudowy szko³y;
1995 r. - nadanie szkole medalu za
Zas³ugi dla Obronnoci Kraju;
1996 r. - wznowienie rozbudowy
szko³y;
1996/1997 r. - obchody jubileuszu
50-lecia istnienia szko³y  wydanie
obszernej monografii;
1999 r. - oddanie do u¿ytku czêci
dydaktycznej dobudowanego skrzyd³a;
2001 r. - za³o¿enie Zielonej Szko³y;
2002 r. - utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
2006 r. - uznanie szko³y za najbardziej usportowion¹ w powiecie ³obeskim.
W ci¹gu 60 lat historii szko³y kierowali ni¹: pan Wac³aw Rubanowicz, pani
Florentyna Giedroyæ, pan Zbigniew Piastun, pan Józef Mianowski, pan Józef
Koryzma, pani El¿bieta Kamiñska i
obecnie pani Jolanta Babyszko.
Po czêci oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, któremu
przywieca³y s³owa patrona naszej
szko³y - motto: A có¿ piêkniejszego
nad niebo, które ogarnia wszystko co
piêkne.

Tak by³o A dzi jest
Data
19.09.1947
Adres
ul. J. S³owackiego 15

05.02.1967
ul. Spokojna 4

2007
ul. Spokojna 4

Dyrektor Wac³aw Rubanowicz

Józef Koryzma

Jolanta Babyszko

Liczba nauczycieli
Liczba uczniów
Liczba sal lekcyjnych

28
32
807
530
15
26
(3 sale przeznaczone dla 6-latków)

6
250
6
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im. Miko³aja Kopernika w £obzie

Sentymentalna podró¿ w
przesz³oæ rozpoczê³a siê s³owami:
Têsknota za dawnym,
Nostalgia przesz³oci
Za czasem minionym,
Za czarem m³odoci,W sztambuchu wklejon¹
Jak¹ fotk¹ star¹,
Ró¿¹ zasuszon¹, pêkniêt¹ gitar¹.

Wystêpy uczniów i prezentacja multimedialna ³¹czy³y historiê szko³y z powojenn¹ histori¹ naszego kraju. Postaæ
patrona szko³y  Miko³aja Kopernika 
przeplata³a siê z innymi postaciami wielkich Polaków. Za serce chwyci³ wizerunek Papie¿a Jana Paw³a II, a s³owa wypowiadane przez dzieci w tym momencie, wycisnê³y niejedn¹ ³zê w oku.

Rozmylamy wci¹¿ o czasie
niedawnym,
Tak jednak dalekim,
Wspomnieniu przepad³ym,
Co ma ju¿ dwa wieki,
O pi³ce zgubionej, w ogródku
hutawce,
Landrynce zjedzonej, zepsutej
zabawce,
O parku, spacerze wieczorem
pachn¹cym
I pierwszym rowerze i wietrze
wiej¹cym

Niech dwiêczy nuta czarnoleska
Niech polski lipiec w s³owach dzwoni
Kiedy o Tobie mówi¹ ludzie,
w dalekiej, cudzoziemskiej stronie.
Niech Twoje imiê przypomina Wis³ê,
Warszawy zmartwychwstanie,
Ojczyznê
Twoj¹, któr¹ kocha³ i wieczn¹ s³awê
zdoby³ dla niej.
Podczas piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. Nasza klasa wzbogaconej
komputerow¹ prezentacj¹ zdjêæ klas
ró¿nych roczników, wzruszy³ siê ka¿dy

absolwent i nauczyciel. Teksty poetyckie recytowane przez uczennice
do oryginalnej muzyki Dezyderaty
rozczula³y i wprowadza³y widzów w
bezdro¿a kosmosu. Refren piewany by³ w jêzyku angielskim. Dziewczêta tañcz¹ce ze wst¹¿kami do piosenki P. Rubika sprawia³y wra¿enie
wiruj¹cych cia³ niebieskich. Na zakoñczenie dzieci zapiewa³y Dezyderatê w polskiej wersji jêzykowej,
która jest hymnem s³ynnej Piwnicy
pod Baranami (tekst Dezyderaty
pochodzi z 1692 roku z Anglii i zosta³
znaleziony w Kociele w. Paw³a w
Baltimore). S³owa tego ponadczasowego i sk³aniaj¹cego do refleksji nad
sensem ¿ycia i egzystencj¹ tekstu,
przet³umaczono na wiele jêzyków:
Jeste dzieckiem wszechwiata,
nie mniej ni¿ drzewa i gwiazdy masz
prawo byæ tutaj
Dekoracje na sali gimnastycznej
przedstawia³y kosmos, a na wizerunku Ziemi widnia³o zdjêcie kochanej
szko³y Dwójki  naszego ma³ego
miejsca we wszechwiecie, w której
tyle siê dzia³o
Ten niecodzienny spektakl wraz z
dekoracjami przygotowali nauczyciele szko³y we wspó³pracy z rodzicami uczniów i sympatykami szko³y. Z
wielkim prze¿yciem i zaanga¿owaniem zaprezentowa³y go dzieci z klas:
II c, III b, IV a, IV c, VI a, VI b oraz
klas pi¹tych. Wspólna praca wszystkich pracowników szko³y przyczyni³a siê do uwietnienia i sukcesu wszelkich podjêtych dzia³añ zwi¹zanych z
obchodami jubileuszu Szko³y Podstawowej nr 2 im. Miko³aja Kopernika w £obzie.
Po apelu gocie w towarzystwie
gospodarzy udali siê do kawiarenki,

gdzie przy kawie i wymienitym ciecie  przygotowanym przez rodziców naszych uczniów  wspomnieniami powrócili do lat spêdzonych w
szkolnych ³awach. W tym czasie nasi
wychowankowie posilali siê kie³baskami zasponsorowanymi przez Pañstwo Halinê i Bernarda Niedwiedzkich.
To wspólne spotkanie zaproszonych goci, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szko³y zakoñczy³o uroczystoci
jubileuszowe. Rocznica 60-lecia
szko³y sta³a siê wspania³¹ lekcj¹ historii dla najm³odszego pokolenia
uczniów, a dla by³ego grona pedagogicznego i absolwentów by³a wiêtem wspomnieñ, wiêtem minionego
czasu oraz wiêtem trwania.
Atmosfera i nastrój tej uroczystoci pozostan¹ na d³ugo w pamiêci
wszystkich. wiêto szko³y by³o wspania³¹ okazj¹ do wywo³ania refleksji,
wspomnieñ dotycz¹cych losów osób
zwi¹zanych z nasz¹ szko³¹, przywo³ania w pamiêci naszej Tych, którzy
odeszli oraz do myli o w³asnej przesz³oci...
Szko³a to m³odoæ, beztroska,
wspaniali przyjaciele, to g³êboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia,
to przecie¿ najpiêkniejsze lata w
¿yciu ka¿dego cz³owieka, do których
powraca siê z radoci¹ i rozrzewnieniem!
W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szko³y dziêkujemy wszystkim uczestnikom uroczystoci jubileuszowych za szczere
¿yczenia i pamiêæ o szkole nie tylko z
okazji jubileuszu. Dwójce za
¿yczymy kolejnych szeædziesiêciu
lat bogatych w znacz¹ce wydarzenia...
B. Druch, R. Mikul, J. Stefanowska
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Zbo¿a by³o ma³o
Hanna Miko³ajewska z Zajezierza  starocina do¿ynek, szefuje Ko³u Gospodyñ Wiejskich.
Prowadzi z mê¿em Marianem
blisko stuhektarowe gospodarstwo rolne. Uprawiaj¹ g³ównie
zbo¿a. Tegoroczne lato by³o chimeryczne.
Najpierw susza, póniej ulewy. Okaza³o siê,
¿e zbo¿e nie obrodzi³o w Europie i
Chinach. Prasa
podawa³a, ¿e po
zbo¿e do Polski zaczêli przyje¿d¿aæ
Niemcy. To podnios³o jego cenê
prawie o sto procent w stosunku do
roku ubieg³ego. Niektórzy nawet
zaczêli siê martwiæ, ¿e jak zagranica
wykupi, to póniej trzeba bêdzie
importowaæ. Jak pani Hanna ocenia
sytuacjê w rolnictwie?
- Zbo¿a w tym roku by³o ma³o.

W ubieg³ym roku mielimy wiêcej.
Kolejek w skupie nie by³o. B³êdne
jest mniemanie, ¿e rolnicy zbo¿e
trzymaj¹, tak nie jest. ¯yto kosztuje
600-700 z³otych, pszenica 800-900,
ale te ceny ju¿ spadaj¹. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e podatki s¹ naliczane
od ceny zbo¿a, wiêc bêd¹ du¿o wiêksze i automatycznie rolnik znowu
dostanie po kieszeni. Bylimy na
do¿ynkach w Barzkowicach. Atmosfera obecnych do¿ynek podoba
siê. Pierwszy raz, jako Ko³o Gospodyñ Wiejskich, wyst¹pi³ymy na
scenie, publicznoci podoba³o siê,
wiêc kobiety s¹ podbudowane i to
nas cieszy. - powiedzia³a Tygodnikowi pani Hanna.
Zajezierze przywioz³o do £obza
imponuj¹cy wieniec w kszta³cie
³odzi z Jezusem w rodku. - Wszystko tu jest wykonane z naturalnych
elementów  podkrela z dum¹ pani
Hanna.
(r)

Zajezierze

Runowo Pomorskie karmi³o goci
Przy drugim zejciu na stare boisko bardzo ³adne stoisko przygotowa³a rada so³ecka Runowa Pomorskiego. By³o ca³y czas oblegane, bo
oferowa³o zak¹ski w³asnej roboty,
ciasta, go³¹bki, barszczyk, kiszone
ogórki, kie³baski. To pierwsza taka
akcja Runowa po rozdziale so³ectwa
z Po³chowem. Mo¿na by³o odnieæ
wra¿enie, ¿e podzia³ zaktywizowa³
runowian.
Za sto³em bryluje wybrana po raz
pierwszy na so³tysa pani Maria S³awska. - Wiêkszoæ dekoracji przygotowa³ Zbyszek Sitañski  mówi i wylicza tych, którzy tutaj gospodarzyli. Pomagali Jasia Zelmanowska z mê¿em, Jasia Mocicka zrobi³a super
go³¹bki, Jasia Krzy¿aniak, Wiesiu
Franczuk, ¿ona piek³a ciasta. Stasiu
Kaliciñski z ¿on¹... Czy kogo nie
pominê³am? - zastanawia siê. - Dzieci
pomaga³y, s¹ tu z nami ca³y dzieñ.
Ka¿dy z nas w³o¿y³ w to po kawa³eczku serca. - mówi. Stoisko jedno z ³adniejszych, chocia¿, jak podkrela so³tys, nie s¹ rolnikami, lecz kolejarzami, ze stacji Runowo Pomorskie i
dzia³kowcami.
(r)
REKLAMA
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Szko³a w Radowie Ma³ym pokaza³a ...
(RADOWO MA£E) Do¿ynkowa
ekipa z Radowa Ma³ego okaza³a siê nie
tylko najlepsza w konkurencji gmin,
ale przygotowa³a stoisko, które cieszy³o siê najwiêkszym zainteresowaniem
dzieci. A to za spraw¹ nauczycieli z
Zespo³u Szkó³ Publicznych, którzy
przywieli do £obza nie tylko wystawiennicze produkty, ale i urz¹dzenia
do ich wyrabiania. Mo¿liwoæ w³asnorêcznego wyrobu papieru czerpanego
i lepienia z gliny na kole garncarskim
przyci¹gnê³a dzieci, które przez ca³y
dzieñ oblega³y stoisko.
Przywiezione do £obza ko³o garncarskie i stó³ do wyrobu papieru czerpanego zrobi³y wród dzieci prawdziw¹
furorê. Panie dwoi³y siê i troi³y, by pokazaæ dzieciom jak robi siê papier czerpany. Dzieci sta³y w kolejce, by zaczerpn¹æ sitem masê papierow¹, wycisn¹æ j¹ w cisku (prasie) i zawiesiæ na
sznurze, by te ma³e arcydzie³a wysch³y
i by mog³y zabraæ je do domu. Tym
twórczym poszukiwaniom edukacyjnym patronuje dyrektor szko³y pani
Ewa Radanowicz, która  niestety 
by³a nieobecna podczas do¿ynek, ale
jej nauczyciele wnieli wie¿y i efektowny powiew w do¿ynkow¹ tradycjê.
Warto przybli¿yæ ich dokonania.
Pracownia ceramiki
Nie ka¿de dziecko jest Matejk¹
Pani Elwira Stawska wraz z pani¹
El¿biet¹ Tchurz, od dwóch lat prowadz¹
w szkole pracowniê ceramiki. Dzieci
korzystaj¹ z niej zarówno na lekcjach,
jak i dodatkowo, trzy godziny w tygodniu w ramach zajêæ pozalekcyjnych.
Na do¿ynkach pokaza³y ma³e dzie³a
sztuki zrobione w tej pracowni. Pani
El¿bieta przez kilka godzin lepi³a ró¿ne
formy z gliny na kole garncarskim.
O dzia³alnoci pracowni opowiedzia³a nam pani Elwira Stawska. Zapytana, dlaczego zajmuje siê takimi technikami w szkole, powiedzia³a:
- Je¿eli kto jest pasjonatem tego co
robi, to nie skoñczy na wiedzy podrêcznikowej. Zanim mielimy pracowniê
ceramiczn¹, robilimy w masie solnej,
poznawalimy inne techniki. Nie wystarczy dziecka posadziæ i daæ mu kred-

ki, bo nie ka¿de dziecko jest Matejk¹,
nie ka¿dy bêdzie w tej technice dobrze
siê czu³. Jest rysunek, rzeba, grafika;
na tym tle trzeba daæ dziecku mo¿liwoæ
rozwoju. Trafi³am na dyrektora, dla którego prze¿ycia wewnêtrzne i wizerunek
szko³y jest bardzo istotny. Szko³a ma
byæ przyjazna, mi³a, ma byæ miejscem,
do którego chce siê wejæ. Trzeba myleæ o tym, ¿e dziecku musi siê udaæ, ¿e
moim celem jest pokazaæ mu, ¿e potrafi,
¿e jest w czym dobre. Dzieci niekoniecznie odnosz¹ sukces edukacyjny;
dziecko mo¿e mieæ k³opoty z matematyk¹, jêzykiem polskim, ale mo¿na mu
udowodniæ, ¿e mo¿e zaistnieæ i odnieæ
sukces w innych sferach. Nasza szko³a
stwarza takie sytuacje.  mówi pani Elwira.
Pracownia ceramiki powsta³a w
szkole w ramach napisanego przez grupê nauczycieli programu Szko³a marzeñ. Program zyska³ uznanie i szko³a
dosta³a pieni¹dze, za które zakupiono
piec do wypalania gliny oraz ko³o garncarskie.
- Pracuj¹c z glin¹, zmagaj¹c siê z
materia³em, dzieci ucz¹ siê cierpliwoci, pokory. Glina jest najonizowana
ujemnie, wiêc wyci¹ga z cz³owieka toksyny. Cz³owiek pracuj¹c z glin¹ wycisza siê, wiêc jest to równoczenie zajêcie terapeutyczne. Dzieci garn¹ siê do
robienia. Maj¹ poczucie sprawstwa, dowiadczenia przez pracê. Mo¿na uczyæ
teoretycznie, ¿e glinê zagniata siê tak,
jak ciasto francuskie, ale nie zapamiêta
siê tego tak dobrze, je¿eli samemu siê
tego nie zrobi, jak poczuje siê materia³,
pobrudzi rêce... i jak co z tego powstanie. Dzieci s¹ przywi¹zane do tego, co
same zrobi¹.  kontynuuje pani Elwira.
Pracownia witra¿u
Dzieci lubi¹ szybki efekt
Szko³a napisa³a kolejny projekt pod
nazw¹ Szko³a równych szans, dziêki
czemu powsta³y kolejne dwie pracownie  papieru czerpanego i witra¿u oraz
uzyskano dodatkowe godziny dla pracowni ceramicznej. O pracowni witra¿u mówi pani Ewelina Kosmala, która
prowadzi warsztaty w szkole, a w
£obzie pokaza³a szklane wisiorki.
- Wiedzê o witra¿u zaczerpnê³am z

Rzepczyna. Tutaj potrzebne s¹ szk³o,
cyna, tama miedziana do oprawiania,
szlifierka i to wszystko kupilimy za
pieni¹dze z tego programu. Teraz tê
wiedzê przekazujê dzieciom. Chêtnych
jest bardzo du¿o, poniewa¿ efekt mo¿na uzyskaæ w ci¹gu godziny. Dlatego
dzieciom to siê podoba, bo nie czeka siê
d³ugo na efekty pracy, tylko mamy je od
razu.  mówi.
Pracownia czerpania papieru
Prawdziw¹ furorê robi³ w £obzie
warsztat papieru czerpanego. Stó³ do
czerpania zosta³ wykonany przez rodziców, cisk znalaz³ siê na jakim
z³omie, a reszta to kwestia wyobrani. Dzieci maj¹ j¹ w nadmiarze, wiêc
podczas do¿ynek garnê³y siê do robienia. Na do¿ynkach zastosowano
papier ozdobny, z p³atkami kwiatów.
Ta pracownia równie¿ powsta³a z
funduszy programu Szko³a równych
szans.
Jak mówi pani Jolanta Kulik - pomys³ wzi¹³ siê ze wspó³pracy z Wro-

c³awsk¹ Szko³¹ Przysz³oci, która znana jest z poszukiwania i wprowadzania
innowacji edukacyjnych. Kilka razy
by³a z dzieæmi we Wroc³awiu i podgl¹da³a stosowane tam metody i podpatrywa³a realizowane pomys³y edukacyjne.
By³a tak¿e w muzeum papiernictwa w
Dusznikach, gdzie uczestniczyli w zajêciach i czerpali papier.
- Ta technika to doskona³y sposób,
by dzieciom pokazaæ, co mo¿na robiæ z
makulatur¹. Mo¿na zrobiæ zak³adki
do ksi¹¿ek, ale te¿ papier na dyplomy
i przy odpowiedniej technice pisaæ na
nim. Warto to pokazaæ m³odym. mówi pani Jolanta Kulik. Pokazywa³y
dzieciom przez kilka godzin. Wspomaga³a je pani Joanna Jab³oñska. Na
stoisku swoje wyroby hafciarskie prezentowa³a tak¿e pani El¿bieta Walkiewicz. Razem z pani¹ Zofi¹ Du¿yñsk¹
z Orla i El¿biet¹ Warsz z Siedlic stoisko radowskie stanowi³o naprawdê
imponuj¹c¹ ca³oæ. Znakomity pomys³ na edukacjê i tworzenie nowej
tradycji ziemi ³obeskiej.
(r)
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Koronkarstwo
Zofii Du¿yñskiej
(ORLE, gm. Radowo Ma³e)
Wród wystawców, na stoisku gminy
Radowo Ma³e, zasta³em pani¹ Zofiê
Du¿yñsk¹ z ma³ej wsi Orle, po³o¿onej
na krañcu tej gminy. Prezentowa³a
piêkne wyroby koronkarskie. Okaza³o siê, ¿e pokazuje swoje rêkodzie³o
publicznie po raz pierwszy.

Pani Ela Warsz z Siedlic (gm.
Radowo Ma³e) znana jest dziêki
swojej du¿ej aktywnoci daleko
poza granicami powiatu. Na codzieñ prowadzi gospodarstwo
rolne, a w wolnych chwilach pisze
wiersze, rysuje, robi przetwory i
kompozycje kwiatowe.
Ten rok mo¿e zaliczyæ do bardzo
udanych. Zdoby³a cztery certyikaty
unijne; Instytutu Analiz i Diagnoz
Gospodarczych w Szczecinie, kurs
projektowania ogrodów i terenów
REKLAMA

zielonych w Barzkowicach, dyplom
rolnika przedsiêbiorczego w Drawsku Pomorskim oraz dyplom za rêkodzie³o artystyczne. Na swoim stoisku prezentowa³a rêkodzie³o, rysunki, kompozycje ze zbó¿ i kwiatów, przetwory.
- Skorzysta³am z zaproszenia i
przyjecha³am do £obza. Jest bardzo
sympatycznie. Na takich spotkaniach mo¿na poznaæ fantastyczne
osoby. - mówi, jak zawsze umiechniêta, pani Ela Warsz. (r)

Koronkarstwo zaliczane jest do
sztuki ludowej, kiedy powszechnie
uprawianej na wsi. Tradycja ta by³a
przekazywana z matki na córki, ale na
Pomorzu by³o czêsto tak, ¿e zanika³a z
powodu kolektywizacji, jak¹ przeprowadzono na tych ziemiach po wojnie i
kontynuowano póniej. Nikt w koronkach do pegeeru nie chodzi³, wiêc i
potrzeba wraz z tradycj¹ zanika³y.
Chocia¿ z przypadku pani Zofii haftu
zaczê³a uczyæ siê nie od mamy, lecz w
szkole. Po upadku pegeerów zainteresowanie haftem i koronkarstwem wynik³o z nadmiaru czasu wolnego i potrzeby robienia czego. Pani Zofia
wróci³a wiêc do dawnych zainteresowañ i po kilku latach  s¹dz¹c po wyrobach  osi¹gnê³a w tym fachu mistrzostwo. Wystawa wyrobów na do¿ynkach w £obzie by³a jej pierwsz¹
publiczn¹ prezentacj¹. Gdy pytam 
czy idzie zarobiæ na tym i co z tego ma,
mówi:
- Nic. Tylko satysfakcjê. Po prostu
w domu ³adnie to wygl¹da. Nie umiem
sprzedawaæ, wiêc nie biorê siê za handel. Czasami podarujê komu, kole¿ankom, rodzinie, jako prezenty na urodziny czy imieniny. Nawet nie wiem, jakie
mog¹ byæ ceny za te wyroby.  mówi.
Sprawdzam w internecie. Serwetka, w

zale¿noci od wielkoci i kroju, kosztuje od 20 do 100 z³, ale ju¿ obrus  250
z³. Móg³by byæ z tego jaki dochód dla
rodziny, gdy kto zaj¹³ siê sprzeda¿¹
tych wyrobów.
- Teraz wraca moda na koronkarstwo. Haftem mo¿na spódniczkê przed³u¿yæ lub mankiet u rêkawa. To ³adnie
wygl¹da.  mówi.
W takiej sytuacji, w jakiej znajduje siê pani Zofia, by³by to znacz¹cy dochód do domowego bud¿et,
gdy¿ m¹¿ jest na rencie, a pani Zofia
nie ma ¿adnego dochodu ani widoków na pracê.
KAR

Miody ³obeskie? Dlaczego nie!
Po raz pierwszy na do¿ynkach pojawi³o siê stoisko z miodami ³obeskimi. Do tej pory by³o tak, ¿e z miodami
przyje¿d¿ali pszczelarze z innych powiatów. Przyznaje to sam wiceprezes
zwi¹zku pszczelarzy ³obeskich pan
Antoni Downar i a¿ siê cinie na usta
pytanie  dlaczego tak póno.
- Wystawiamy siê po raz
pierwszy
w
£obzie. Jestemy zadowoleni. Chcia³bym,
¿eby
miody
³obeskie by³y
promowane, bo
nie s¹ gorsze od
znanych ju¿
miodów drahimskich. Pan Antoni
z ¿on¹ Halin¹
p o l e c a l i

zw³aszcza miód wrzosowy. Pani
Halina dopytywa³a o dalsz¹ czêæ
wspomnieñ wojennych Litwinki,
drukowanych na ³amach Tygodnika. Jak widaæ, pszczelarze nie tylko
miodem ¿yj¹. Informujemy, ¿e kolejny odcinek bêdzie za tydzieñ. (r)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

£obez
n Kupiê mieszkanie dwu lub trzy
pokojowe w £obzie lub w Drawsku.
tel 509 964 652 lub 504 521 034.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.
n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieciach widwiñskich
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

INNE

£obez

NIERUCHOMOCI

£obez

n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

n Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿yewan¹. Cena 50 gr za sztukê
Tel. 607 247 518

n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Gryfice

n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

widwin

n Dom rok 2003, widwin, pow. 163
mkw. Dzia³ka 933 mkw.
Tel. 504 036 830 TANIO.

Region

n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

PRACA

£obez
n Firma Trójka w Wêgorzynie zatrudni kierowców z kategori¹ C+E
Tel. 601 930 220

Gryfice

n Zatrudniê sprzedawców do sklepu z odzie¿¹ dzieciêco - m³odzie¿ow¹. Oferty ze zdjêciem przesy³aæ
na adres: ofertypracy@onet.eu w
tytule wpisuj¹c Praca - Gryfice".

Region
n Zatrudniê pracownika do opieki
nad stadem rozrodczym koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d, gaz.
Proszê o telefon po godzinie 21 na
numer 091 418 63 30
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d, gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.

n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

Gryfice

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

MOTORYZACJA
n Nexia - 1996, przegl¹d, ma³y
przebieg, gara¿owany, stan idealny.
Sprzedam tel. 606 617 689.
n Sprzedam kadet KOMBI 1,6 benzyna, stan bd., z przegl¹dem,
tel. 514 214 495.

Region

n Sprzedam 2 ma³o u¿ywane komplety opon na gwarancji (zimowe i
letnie) o profilu 195 65 R15 Cena
kompletu 720 z³. Tel. 0 605 522 340

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Gryfice

US£UGI

£obez

n Us³ugi konserwatorskie: przecieka ci kran, niedomyka siê okno, problemy z drzwiami, malowanie i inne
prace konserwatorskie (£obez i
okolice). Zadzwoñ 0601 344 186.
n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Gryfice

n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143
n Dywanopranie - 0604 373 143
n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

widwin

n Sprzedam tanio dzia³kê budowlan¹ w Gryficach. Tel. 601 353 075.

n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.

n Sprzedam dom jednorodzinny
wraz z dzia³k¹ w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel 798 832 679.

n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

Region

n Jarex nauka jazdy kategoria B
widwin, Tel. 694 852 114.

Region

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a rednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. zabudowana altan¹ murowan¹, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. z³. Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³.
BN ATUT 600 265 547.
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.
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PI£KA NO¯NA

Iskierka za silna

RADOVIA Radowo Ma³e  ISKIERKA mierdnica 0:2 (0:0)

tygodnik ³obeski 25.09.2007 r.

Sparta wraca
na fotel lidera

SPARTA Wêgorzyno  FAGUS Ko³bacz 2:0 (0:0)

Iskierka walcz¹ca o lidera okaza³a siê za silna dla Radovii, która
potrzebuje czasu na och³oniêcie i
stabilizacjê kadrow¹. Mecze z silnymi zespo³ami i przegrane tylko
wprowadzaj¹ nerwow¹ atmosferê i
deprymuj¹ zespó³, który psychicznie jeszcze tkwi w V lidze, czyli ¿yje
mitem, ¿e mo¿e graæ jak równorzêdny zespó³ z ka¿dym, a tego ju¿ nie
potrafi. Radovia musi dotrwaæ do
przerwy zimowej i odwie¿yæ swoj¹
psychikê, a przede wszystkim wzi¹æ
siê do pracy i przepracowaæ zimê,
porzuciæ legendê V ligi i zacz¹æ
normalnie graæ.
Iskierka jakiej specjalnie wy-

szukanej pi³ki nie zagra³a. Zespó³
zosta³ os³abiony kontuzj¹ Marcina
Tomaszkiewicza, który musia³ zejæ
z boiska. Zszed³ tak¿e stoper po
czerwonej kartce i obrona sta³a siê
dziurawa. Przypadkowo stracona
bramka spowodowa³a, ¿e Radovia
nie maj¹c czego broniæ ruszy³a do
ataku i ods³oni³a siê. Jednak jej ataki
koñczy³y siê na przedpolu Iskierki,
bo dalej nie by³o pomys³u, zabrak³o
gry skrzyd³ami i wrzutek, za du¿o
kiwek i beznadziejnych strat pi³ek.
W koñcówce mierdniczanie
mogli strzeliæ jeszcze kilka goli, ale
strzelali niecelnie, a kilka gronych
strza³ów wyci¹gn¹³ Czeka³a.
(r)

Wysokie loty Mewy
MEWA Resko  KORONA Stuchowo 2:0 (0:0)
Mewa: Libiszewski  Kêsy,
Pietrowski, M. Paw³owski,
Andrusieczko, Kopka (46'
Gradus, 65' Harasiemowicz),
Deuter, A. Paw³owski, Wasiak
(70' Porêbski), Grygiel, B³aszczyk (60' Waldon). Trener Dariusz Kêsy.
Bramki: 50' £ukasz Grygiel, 55' Marek Gradus.

Zaproszenie

Zawody
wêdkarskie

TKKF B³yskawica w £obzie
zaprasza na II Zawody Wêdkarskie
o Puchar Prezesa Banku Spó³dzielczego w Goleniowie i obchody 50lecia TKKF B³yskawica w
£obzie.
Zawody odbêd¹ siê na jeziorze
w Wêgorzynie (gospodarstwo
agroturystyczne) w dniu 30 wrzenia, o godz. 8.00, zakoñczenie o
14.00. W tym samym dniu odbêdzie siê rajd rowerowy £obez 
Brzeniak  Wêgorzyno  £obez.
Odjazd z Placu Spó³dzielców.

Prezes Zarz¹du
Jerzy Rakocy.

Mewa gra z meczu na mecz coraz równiej i pewnie zwyciê¿a swoich rywali. Tak te¿ by³o z Koron¹,
która mo¿e mówiæ raczej o nik³ej
pora¿ce w Resku, bo gdyby reszczanie wykorzystali okazje, jakie stworzyli, wynik by³by du¿o wy¿szy.
Ju¿ na pocz¹tku szansê zmarnowa³ B³aszczyk, który nie trafi³ do
pustej bramki. Póniej mia³ drug¹
dobr¹ sytuacjê, gdy po wrzuceniu
pi³ki za liniê defensywy przechwyci³ j¹ i mia³ przed sob¹ tylko bramkê
z bramkarzem, ale nie wytrzyma³
nerwowo i zamiast pójæ z pi³k¹ 
strzeli³ z du¿ej odleg³oci. Mewa,
pomimo, ¿e kontrolowa³a grê w
pierwszej po³owie, nie potrafi³a
tego uwidoczniæ golami.
Dopiero w 50 min., po wrzutce
pi³ki Kêsego, Wasiak g³ow¹ skierowa³ j¹ do Grygiela, a ten z woleja
hukn¹³ i pi³ka zatrzepota³a w siatce.
Piêæ minut póniej trafienie zaliczy³
etatowy strzelec Marek Gradus, ale
póniej przypomnia³a o sobie nabyta wczeniej kontuzja i opuci³ boisko. Okazje Grygiela i Harasiemowicza potwierdzaj¹, ¿e w zespole
tkwi¹ jeszcze strzeleckie rezerwy,
chocia¿ brakuje jej na ³awce i ka¿da
powa¿niejsza kontuzja którego z
graczy mo¿e zagroziæ stabilnoci
kadrowej Mewy.
(r)

Sparta: Przemys³aw Noryca  Artur Michalski, Ryszard
Jarzyna, Edward Tondrik, Tomasz Side³ (Zbigniew
Nadkierniczny), Jaros³aw Konieczny, Artur Samal (Andrzej
Nadkierniczny), Piotr Grochulski, Daniel Romañczyk (Artur
Sadowski), Wojciech Kli, Krzysztof Gwód. Trener
Ryszard Jamro¿y.
Bramki: Artur Samal 53', Krzysztof Gwód 73'.
Sêdzia: Pawe³ Józefiak; obserwator: Krzysztof Wilczyñski.
Nastawieni na bezbramkowy
remis gocie, przez wiêksz¹ czeæ
spotkania bronili siê omioma zawodnikami, co nie mog³o podobaæ
siê kibicom. W 3 minucie przyjezdni wychodz¹ z kontr¹, która sfinalizowana zosta³a mocnym strza³em
nad bramk¹ Przemka Norycy. Dwie
minuty póniej Jarek Konieczny
zainicjowa³ akcjê na prawym skrzydle. M³odzie¿owiec wêgrzyñskiej
jedenastki bez problemów poradzi³
sobie z obroñcami na prawym skrzydle, odgrywaj¹c pi³kê do Artura
Samala, który z linii pola karnego
próbowa³ zaskoczyæ bramkarza
przyjezdnych, niestety nieskutecznie. W 9 minucie po raz kolejny
Konieczny pokaza³ siê z prawej
strony, p³asko zagrywaj¹c pi³kê w
pole karne Fagusa, gdzie w ostatniej
chwili obroñca goci wyekspediowa³ futbolówkê na rzut ro¿ny. W 14
minucie na strza³ z dystansu decyduje siê Daniel Romañczyk, jednak
uderza niecelnie. Podobnie czyni
Wojtek Kli dwie minuty póniej
posy³aj¹c pi³kê nad poprzeczk¹. W
21 min. Edek Tondrik decyduje siê
na doæ g³êbokie dorodkowanie. W
polu bramkowym pi³ka spada na
g³owê Klisia, którego strza³ mija
bramkê rywala. W 34 i 35 minucie
dwukrotnie blisko pokonania bramkarz rywali znalaz³ siê Wojtek Kli,
jednak albo uderza³ niecelnie lub
obroñcy Fagusa skutecznie interweniowali. W 39 minucie odnotowalimy trzeci strza³ w wykonaniu goci.
Tym razem strza³ z ostrego k¹ta
pewnie wy³apa³ Noryca. Dwie minuty przed przerw¹ na strza³ zza linii pola karnego decyduje siê Grochulski. Tor lotu pi³ki zmieni³ stoj¹cy na linii strza³u obroñca przyjezdnych, utrudniaj¹c tym samym interwencjê swojemu bramkarzowi.
W ostatniej akcji pierwszej czêci
spotkania napastnik goci pada w
polu karnym, jednak sêdzia nie
wskaza³ na wapno.
W drugich 45 minutach podopieczni trenera Jamro¿ego z wiêkszym animuszem zaatakowali rywala. W 49 min. nieudanie pi³kê w stro-

nê ods³oniêtej bramki rywala uderzy³ Artur Samal, marnuj¹c dogodn¹ okazjê. Dwie minuty póniej
b³¹d pope³nia Noryca. Bramkarz
Sparty oddaje pi³kê rywalom. Ci w
ataku trzech na trzech, próbowali
dojæ swego za pomoc¹ próby wymuszenia rzutu karnego, jednak po
raz kolejny nieskutecznie. W 53
min. pada pierwsza bramka. Artur
Samal, otrzymuje futbolówkê zbyt
lekko wybit¹ przez obroñcê Fagusa,
któr¹ celnym strza³em umieszcza
przy s³upku bramki rywala. Trzy
minuty póniej z prawej strony
gronie uderza³ Jarek Konieczny. W
63 min. pi³ka na lewej stronie pola
karnego trafia do Artura Samala,
którego strza³ w wiat³o bramki
wybi³ obroñca przyjezdnych. 60
sekund póniej najdogodniejsz¹
okazjê marnuj¹ przyjezdni. Napastnik Fagusa, po otrzymaniu prostopad³ego podania z g³êbi pola, bez
problemów ogra³ dwóch obroñców
Sparty, po czym przy próbie oddania strza³u na przeszkodzi stan¹³ mu
ponownie Tondrik wyrêczaj¹c tym
samym Norycê. W 73 min. rzut wolny wykonuje Grochu. K¹liwe
uderzenie blisko s³upka, powoduje
odbicie pi³ki przez bramkarza rywali
na pi¹ty metr sk¹d Krzysiek Gwód,
podwy¿sza wynik spotkania. W 75
min. kolejnego strza³u na bramkê
rywala popróbowa³ Romañczyk,
jednak nadal bez efektu. Chwilê po
wznowieniu gry ten sam zawodnik
przejmuje pi³kê w rodkowej strefie
boiska. Indywidualnie rusza na
bramkê rywala. Oddaj¹c strza³ zza
linii pola karnego. Pi³ka trafia w rêkê
obroñcy, jednak arbiter uzna³, i¿ to
zagranie nie kwalifikowa³o siê na
rzut karny. Niespe³na minutê póniej
pi³kê na jedenastym metrze otrzymuje Gwód, którego strza³ broni
bramkarz Fagusa, a dobitka Samala
okazuje siê nieskuteczna.
Mimo nieciekawej i doæ wolnej
gry przez wiêksz¹ czêæ spotkania,
pi³karzom Sparty uda³o siê pokonaæ
defensywnie usposobionego rywala, co z kolei pozwoli³o powróciæ na
fotel lidera.
(msz)
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Pojedynki
³obesko-szczeciñskie
Tak jak pisalimy tydzieñ temu,
Iskierka czai³a siê za plecami Sparty, Sarmaty i GOK Ehrle, by wskoczyæ na pud³o, i wskoczy³a. Najwyraniej GOK Ehrle os³ab³ w walce
o lidera, bo zaliczy³ ju¿ drugi remis
i spad³ z pud³a, a na plecach siedzi mu ju¿ Mewa Resko, która w
tym sezonie gra rewelacyjnie, za
spraw¹ ca³ego odrodzonego zespo³u, i rewelacyjnym rozstrzelaniu siê
£ukasza Grygiela, który strzela
bramki w ³adnym stylu. Marek Gradus strzeli³ kolejn¹ bramkê, ale trapi go kontuzja i nie wiadomo, czy
zagra w nastêpnym spotkaniu.
¯yczymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia.
S¹ takie dru¿yny, na których
potykaj¹ siê liderzy, jak Promieñ,
z którym przegra³ Sarmata, a wczeniej Sparta. Do takich te¿ nale¿y
Masovia, która lubi sprawiæ zimny
prysznic zbyt lekko j¹ traktuj¹cych
przeciwników. Trzeba na ni¹ uwa¿aæ. Radovia wci¹¿ nie mo¿e siê
odnaleæ i trzeba chyba jakiego
wstrz¹su, by zespó³ zacz¹³ nie tylko graæ, bo gra, ale myleæ nad pouk³adaniem tej gry i dalszym swoim losem. Teraz mecz na szczycie
tabeli. Sparta przyje¿d¿a do Sarmaty i to bêdzie mecz prawdy;
m³odoæ przeciwko supergrupie
rutyniarzy. Co wygra? Warto pojechaæ do Dobrej i zobaczyæ.
STRZELCY
11 bramek - Wojtek Kli
(Sparta),Wojtek
Bonifrowski
(Sarmata)
8 bramek - Marek Gradus
(Mewa)
5 bramek - Damian Padziñski
(Sarmata), £ukasz Grygiel
(Mewa)
4 bramki - Krzysztof Kieruzel
(Sarmata), Krzysztof Gwód
(Sparta)
3 bramki - Miros³aw Pietrowski (Mewa), Piotr Grochulski,
Pawe³ Samal, Artur Samal (Sparta) Kamil Kacprzak (wiatowid)
2 bramki - Jacek Talarowski,
Emil Pilichowski (Radovia), Daniel Romañczyk, Krzysztof Kopka
(Mewa), £ukasz Olechnowicz,
Dawid Dudek (Sarmata), Pawe³
Wielgus, Kamil Iwachniuk,
(wiatowid)
1 bramka - Jarek Konieczny,
Tomasz Side³ (Sparta), Dariusz
Kêsy, Mariusz B³aszczyk, Norbert
Harasiemowicz (Mewa), Micha³
Koba, £ukasz Brona, Sylwester
Micha³owski, £ukasz Zielonka,
Grzegorz Momot (wiatowid),
Marek Dro¿d¿ewski (Radovia).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
29 bramek - Sparta
24 bramki - Sarmata,
21 bramek - Mewa
12 bramek - wiatowid
6 bramek - Radovia

SPORT

Pierwsza
pora¿ka Sarmaty
PROMIEÑ Mosty  SARMATA Dobra 3:1 (2:0)
Sarmata: Brodowicz, Pacelt, Jaszczuk, Anulicz, Surma,
Kamiñski, Dzierbicki, Bonifrowski, Kieruzel, Padziñski,
Dudek oraz Skrobiñski, Gude³ajski. Trener Tomasz
Surma.
Strzelcy bramek: Bonifrowski 53 dla Sarmaty, Stosio 2
(33 i 70) oraz Walczak 25 dla Promienia.
W dziewi¹tej kolejce tegorocznego sezonu pi³karze Sarmaty Dobra ponieli pierwsz¹ pora¿kê. Pierwszym pogromc¹ Sarmaty
okaza³ siê zespó³ Promienia Mosty, dru¿yna, która jest bardzo niegocinna dla lideruj¹cych dru¿yn
(wczeniej w takim samym stosunku 3:1 pokona³ prowadz¹c¹ wówczas w tabeli Spartê Wêgorzyno).
Pierwsze 25 minut meczu wcale nie zapowiada³o, ¿e dru¿yna
Sarmaty zostanie w tym meczu pokonana. Pi³karze Sarmaty osi¹gnêli optyczn¹ przewagê w polu, byli
czêciej w posiadaniu pi³ki. Jednak
nic z tej przewagi nie wynika³o. W
25 min. zosta³a przeprowadzona
akcja, która w tym meczu mia³a decyduj¹cy wp³yw na koñcowy wynik. Bêd¹cy w ofensywie pi³karze
Sarmaty grali na po³owie Promienia, na swojej po³owie maj¹c tylko
w okolicach rodka swojego stopera, gdy jeden z zawodników Promienia przerzuci³ pi³kê ze swojej
po³owy na ty³y obroñców z Dobrej.
Do lec¹cej w kierunku bramki Sarmaty pi³ki wystartowali napastnik
gospodarzy i bramkarz Sarmaty
Damian Brodowicz. Do pi³ki
pierwszy dobieg³ bramkarz Sar-

III Rzut
Pucharu Polski
(REGION) ZZPN dokona³ losowania par III rzutu Pucharu
Polski na szczeblu województwa
region szczeciñski. Mecze odbêd¹
siê 3.10.2007 roku (roda) o godzinie 15:30.
W III Rzucie graj¹ ju¿ tylko dwie
dru¿yny z naszego powiatu. Sparta
Wêgorzyno bêdzie podejmowaæ
outsidera V ligi Pomorzanina Nowogard i ma szansê na zwyciêstwo,
za Mewa zagra w Resku mecz ligowy, bo z Sarmat¹ Dobra.
(r)

maty i gdy przymierza³ siê do wybicia jej g³ow¹ (jako, ¿e akcja by³a
poza polem karnym) ta odbi³a siê
od nierównoci boiska czym ca³kowicie go zmyli³a, co wykorzysta³ napastnik Promienia Hubert
Walczak i gospodarze objêli prowadzenie 1:0. W 32 min. po ³adnej
akcji Dzierbickiego i Kamiñskiego
przed szans¹ na wyrównanie stan¹³
Padziñski, lecz jej nie wykorzysta³. Usprawiedliwieniem dla tego
zawodnika mo¿e byæ fakt, ¿e gra³
on z kontuzj¹ nogi, której nabawi³
siê w poprzednim meczu. Minutê
póniej pi³karze Promienia skopiowali akcjê, po której pad³a
pierwsza bramka, z tym, ¿e tym razem pierwszy przej¹³ pi³kê napastnik z Mostów Stosio i min¹wszy
interweniuj¹cego bramkarza Sarmaty strzeli³ do pustej bramki. Wynik 2:0 utrzyma³ siê do przerwy
mimo, i¿ oba zespo³y mia³y doskona³e szanse na jego zmianê.
Pocz¹tek drugiej po³owy
zacz¹³ siê przewag¹ Sarmaty, co
zaowocowa³o kontaktow¹ bramk¹
jak¹ w 53 min. piêknym strza³em z
rzutu wolnego zdoby³ Wojtek Bonifrowski. Jednak nadzieje na korzystny wynik dla pi³karzy Sarmaty rozwia³y siê w 70 min., kiedy to
po faulu w polu karnym Sarmaty
sêdzia podyktowa³ rzut karny, który na bramkê zamieni³ Stosio i
ustali³ wynik na 3:1 dla Promienia.
Pora¿ka ta zepchnê³a Sarmatê na
trzecie miejsce w tabeli.
estan
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Wyniki i tabele
Klasa okrêgowa - SENIORZY
Wicher Brojce - wiatowid
£obez 1:0, Masovia Maszewo GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. 0:0,
Vielgovia Szczecin - D¹brovia Stara D¹browa 0:0, Mewa Resko Korona Stuchowo 2:0, Promieñ
Mosty - Sarmata Dobra 3:1, Radovia Radowo Ma³e - Iskierka mierdnica 0:2, Jantar Dziwnów - Zorza
Dobrzany 0:0, Sparta Wêgorzyno Fagus Ko³bacz 2:0.
1. Sparta Wêgorzyno
2. Iskierka mierdnica
3. Sarmata Dobra
4. GOK Ehrle Dobra Szcz.
5. Mewa Resko
6. Korona Stuchowo
7. Promieñ Mosty
8. Masovia Maszewo
9. wiatowid £obez
10. Wicher Brojce
11. Jantar Dziwnów
12. Vielgovia Szczecin
13. Fagus Ko³bacz
14. Zorza Dobrzany
15. Radovia Radowo Ma³e
16. D¹brovia Stara D¹browa

22 28-9
21 21-7
20 24-12
19 23-4
16 21-20
13 10-15
12 15-14
12 7-11
11 13-10
11 11-17
11 7-18
10 11-11
7 10-19
7 5-16
5 6-19
4 4-14

Klasa okrêgowa  JUNIORZY
Wyniki 8 kolejki z 15 wrzenia
Zorza Dobrzany - Radovia Radowo Ma³e 4:0, Iskierka mierdnica - Sparta Wêgorzyno 3:4, Fagus
Ko³bacz - Promieñ Mosty 0:3 W,
Sarmata Dobra - Mewa Resko 1:1,
Korona Stuchowo - Vielgovia
Szczecin 0:6, D¹brovia Stara D¹browa - Masovia Maszewo (-),
GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. Wicher Brojce 6:2, wiatowid
£obez - Jantar Dziwnów 8:0.
1. wiatowid
2. Vielgovia
3. Promieñ
4. Masovia
5. GOK Ehrle
6. Sparta
7. Sarmata
8. D¹brovia
9. Zorza
10. Fagus
11. Mewa
12. Korona
13. Iskierka
14. Wicher
15. Jantar
16. Radovia

Klasa okrêgowa
29 wrzenia - sobota
14:00 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Vielgovia Szczecin
15:00 wiatowid £obez - Masovia Maszewo
16:00 Zorza Dobrzany - Iskierka mierdnica
16:00 Sarmata Dobra - Sparta Wêgorzyno
16:00 Jantar Dziwnów - Wicher Brojce
30 wrzenia - niedziela
14:00 D¹brovia Stara D¹browa - Mewa Resko
16:00 Fagus Ko³bacz - Radovia Radowo Ma³e
16:00 Korona Stuchowo - Promieñ Mosty

8 24 36-8
8 22 26-6
8 21 38-13
7 16 28-9
8 15 37-15
8 15 25-28
8 11 27-13
7 11 20-13
8 9 17-18
8 9 19-24
8 8 16-21
8 7 9-44
8 4 25-23
8 4 10-25
8 4 5-52
8 2 7-33
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XVI liga biegowa

Arbod startowa³ w Krzywinie
(KRZYWIN-DOBRA) Biegi
prze³ajowe w Krzywinie, to du¿a
impreza biegowa, w której m³odzie¿ w bardzo silnej rywalizacji
mo¿e sprawdziæ swoje mo¿liwoci. Startowali w niej równie¿ biegacze UKS Arbod z Dobrej.
Biegi odby³y siê 22 wrzenia br.
W minionym tygodniu wy-

Polska biega, £obez te¿

OGÓLNOPOLSKA
AKCJA
POLSKA BIEGA
BIEG JESIENI
29.09.2007 (Sobota) godz.
11.00
Miejsce zbiórki: boisko w wiêtoborcu
Dystans: 3 km i 6 km
Kategorie wiekowe:
- dzieci szkó³ podstawowych
- m³odzie¿ klas gimnazjalnych
- m³odzie¿ ponadgimnazjalna i
doroli
Dla zwyciêzców nagrody  upominki, a dla wszystkich uczestników pami¹tkowe dyplomy. Organizatorzy zapewniaj¹ dobr¹ pogodê i
mi³¹ atmosferê. Akcja skierowana
jest do wszystkich, którzy lubi¹ ruch
na wie¿ym powietrzu.
ORGANIZATORZY: Urz¹d
Miejski w £obzie, MKS Olimp,
UKS Promyk, £KB Trucht.
ZAPRASZAMY!!!

startowa³o w zawodach 34 zawodników klubu ze szko³y podstawowej. Start w zawodach zakoñczy³
siê du¿ym sukcesem. Bieg w swojej
kategorii wiekowej wygra³a Milena
Sadowska, a miejsca na podium zajmowali: And¿elika Awgul, Oliwia
P³osaj, Kacper £akomy, Laura Miko³ajczyk, Justyna Zachcia³, Ryszard Rzepecki, Dagmara Szyma-

nek, Pawe³ Ambroziak. Ponadto
wielu zawodników uplasowa³o
siê na miejscach w czo³owej
dwudziestce poszczególnych
biegów. Sukcesy naszych zawodników powinny zachêciæ
wszystkich do wytrwa³ego treningu.
Prezes klubu UKS ARBOD Janusz £ukomski

Drugi turniej pi³karski

Wypatrywali w Dobrej
(DOBRA) W miniony pi¹tek, 21
wrzenia br. w Dobrej, odby³ siê kolejny turniej pi³ki no¿nej pod nazw¹
Wypatrz mnie, projektu realizowanego w ramach rz¹dowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y w 2007 r.
Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji
pozarz¹dowych. Imprezê otworzy³ dyrektor Szko³y Podstawowej
w Dobrej pan Janusz £ukomski.
Pogoda oraz kibice nie zwiedli.
W kategorii dziewcz¹t, dru¿yn z

klas V-VI, pierwsze miejsce zajê³a
klasa Vb. Wród najm³odszych
ch³opców wygra³a klasa IIa, wród
klas III-IV pierwsze miejsce zajêli
ch³opcy z klasy IVc, za wród najstarszych  reprezentacja Wojtaszyc. Kolejne rozgrywki 25 wrzenia w Radowie Ma³ym.
(r)

POLICJA
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Rdza grusz 
warto wiedzieæ
W tym roku zaniepokojeni dzia³kowcy
z £obza odwiedzaj¹
Oddzia³ Terenowy
Pañstwowego
Inspektoratu Ochrony Rolin i Nasiennictwa, przynosz¹c
licie gruszy z
piêknymi jaskrawopomarañczowymi plamami (fot. nr 1).
W obrêbie przebarwieñ widoczne
s¹ drobne czarne wzniesienia z zarodnikami. Na spodniej stronie licia w plamach widoczne s¹ ¿ó³te sto¿kowate
wyrostki ecja w których znajduj¹ siê
zarodniki. Sprawc¹ tych objawów jest
rdza gruszy, paso¿yt dwudomowy, który przechodzi z jednego na drugiego
¿ywiciela, w tym przypadku z gruszy
pospolitej i wierzbolistnej na ja³owca
sekcji Sabina.
Do zaka¿eñ ja³owców mo¿e dochodziæ ju¿ w sierpniu i na pocz¹tku wrzenia. Uwolnione zarodniki z nabrzmia³ych sto¿kowatych wyrostków ze
spodniej strony lici gruszy roznoszone
przez wiatr (na odleg³oæ oko³o 100 m)
infekuj¹ pêdy ja³owców. Po infekcji
pêdów grzybnia rozwija siê tam przez
lata wype³niaj¹c przestrzenie miêdzykomórkowe, dlatego pêdy powy¿ej
miejsca pora¿enia z czasem zamieraj¹.
W drugim roku po infekcji na pêdach
ja³owca tworz¹ siê wrzecionowate
zgrubienia wraz z wykszta³conymi
ciemnobr¹zowymi skupieniami zarodników teliami. Od kwietnia do koñca
czerwca teliospory kie³kuj¹ i zarodniki
podstawowe infekuj¹ zielone organy
gruszy, licie, ogonki liciowe, owoce.
Szkodliwoæ tego patogena dla gruszy wi¹¿e siê z przedwczesn¹ utrat¹ lici oraz ograniczeniem ich powierzchni
asymilacyjnej nie
warto wiêc zbytnio
siê martwiæ ale zastosowaæ profilaktykê. Zró¿nicowanie gatunkowe ró¿nych drzew i krzewów liciastych, i
iglastych, stanowiæ
mo¿e rosn¹ce zagro¿enie chorobowe. Warto rozejrzeæ
siê doko³a, co ronie na naszej dzia³ce, tak¿e dzia³ce s¹siada, by zlikwidowaæ potencjalne

ród³o infekcji.
Chroni¹c nasz¹ rolinnoæ na dzia³ce pamiêtajmy, aby najpierw stosowaæ
ochronê mechaniczn¹, biologiczn¹ a
jeli te rodki nie pomog¹ dopiero stosowaæ chemiczne rodki ochrony rolin, zawsze zgodnie z etykiet¹ instrukcj¹ stosowania, która znajduje siê
na opakowaniu rodka. Wdziêczni nam
za to bêd¹ nasi niewidoczni sprzymierzeñcy.
rodki zapobiegawcze:
1. unikanie s¹siedztwa grusz i ja³owców z sekcji Sabina
2. obserwowaæ ja³owce, wycinaæ
zgrubienia w kszta³cie wrzeciona lub
maczugi i spaliæ (fot nr 2)
3. nakrywanie krzewów ja³owca
p³achtami w sierpniu i pierwszej po³owie wrzenia
4. wzmacniaj¹co dzia³aj¹ odwary
ze skrzypu, paproci, cebuli i czosnku
Biologiczne rodki ochrony:
1. zapobiegawczo opryskiwaæ ja³owce i grusze preparatami z glonów,
powtórzyæ wszystkie opryski po 10-14
dniach
Chemiczne rodki ochrony:
Ja³owiec - w sierpniu opryskiwaæ
krzewy 2-3 krotnie w 10-14 dniowych
odstêpach czasu aplikuj¹c: Discus 500
WG  0,03%,
Grusza  fungicydy stosowane
przeciwko parchowi gruszy skutecznie
zapobiegaj¹ wystêpowaniu rdzy gruszy
np. Syllit 65 WP, Mythos 300 SC, Pomarsol Forte 80 WG, Rubigan 12EC.
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(RESKO) 17.09.br. oko³o godz.
14:30 na drodze Resko - Starogard
Jan G. (zam. S., pow. ³obeski) kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci - 0,42 mg/l.
(RESKO) 17.09.br. oko³o godz.
15:30 w Resku, na ul. J. Narodowej,
Jerzy K. (zam. R., pow. ³obeski)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (1,39 mg/l).
(£OBEZ) 19.09.br. o godz. 0.20
w £obzie, na ul. Niepodleg³oci,
Maryla R. (zam. £., pow. ³obeski)
kierowa³a rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,32 mg/l).
(£OBEZ) 19.09.br. o godz.
20:50 w £obzie, na ul. Spokojnej,
Marian M. (zam. £., pow. ³obeski)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,36 mg/l).

ALE COFKA

(WIEWIECKO)
17.09.br.
oko³o godz. 17:00 w Wiewiecku,

Sebastian L. (zam. D., pow. ³obeski)
kieruj¹cy samochodem Toyota
Yaris, cofaj¹c z bocznej drogi zmusi³ Teresê P., kieruj¹c¹ samochodem
Renault Clio, do gwa³townego hamowania, w wyniku czego zjecha³a
do rowu uszkadzaj¹c pojazd.

Z£ODZIEJ WYNIÓS£

(£OBEZ) W okresie od 14 do
15.09.br. w £obzie, przy ul. Bema, z
magazynu firmy Rivaal nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y 5 arkuszy blachy wykonanej z mosi¹dzu o
wymiarach 2 m x 3 m i gruboci 0,2
mm o ³¹cznej wartoci 1000 z³ na
szkodê firmy Rivaal.

ALE WJAZD

(WÊGORZYNO) 19.09.br. o
godz. 11:30 w Wêgorzynie, przy ul.
Podgórnej, Jan K. (zam. S., pow.
£obeski), kieruj¹c samochodem Skoda straci³ panowanie nad pojazdem
wje¿d¿aj¹c na teren stacji paliw, a
nastêpnie otar³ bok pojazdu Mitschubishi zaparkowanego na parkingu.

Wyrok
Sygn. akt II K 355/07 Ds. 690/07, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 01 czerwca 2007 r., S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³
Karny w sk³adzie:, Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant:
Katarzyna Weso³a, Przy udziale Prokuratora As. Prok. Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 01.06.2007 r. sprawy

Marka Widawskiego,

s. Janusza i Ireny z d. Spieszyñska, ur. 13 kwietnia 1975 r. w Resku
oskar¿onego o to, ¿e: w d niu 30 maja 2007 r. oko³o godziny 17.35 w
£obzie na ul. Waryñskiego kierowa³ motorowerem marki Simson o nr
rej. ZSTA 711, bêd¹c w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Marka Widawskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par.
1 kk wymierza mu karê 8 9omiu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
IV. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego na
rzecz Fundacji bezpieczni w Ruchu Drogowym w Gdañsku wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 300 (trzysta) z³otych;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI.Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej
adw. Zdzis³awa Mikuckiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieci dziewiêæ 20/100) z³otych, w tym kwotê 79,20 (siedemdziesi¹t dziewiêæ 20/
100) z³otych tytu³em nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Marka Widawskiego;
VII.
Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jedn. tekst:
Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego
na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w
kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.

C MY K
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Do¿ynki powiatowe; so³ectwo Prusinowo

Dalno

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 37 brzmia³o:
Gdy kobieta chce Bóg tak chce.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Barbara Kapcio (Rynowo),
Zofia Janicka (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo), El¿bieta Ustyjañczuk (Wêgorzyno), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani El¿bieta Ustyjañczuk z Wêgorzyna.
Gratulujemy.

