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Kazimierz Rynkiewicz
W Dobrej już za tydzień ma
odbyć się sesja rady miejskiej.
Jak nas poinformował jeden z
mieszkańców - “ma być gorąco”. Niektórzy radni ponoć są
oburzeni, że... No właśnie, gdy
zacząłem dyskutować z mieszkańcem, po kilkunastu minutach
doszliśmy do wniosku, że to tylko
chwilowe podniecenie, a powakacyjna gorączka radnych może
być skutkiem wcześniejszych
upałów.
Dyskusję w mieście wzbudziła opublikowana przez nas informacja, że wojewoda wezwał
radnych Dobrej do przestrzegania prawa. Było to związane z
głosowaniem na sesji uchwały o
podwyżce dla burmistrza Dobrej, jaką wprowadzało rozporządzenie Rady Ministrów. Podwyżka dotyczyła najniższego
obowiązującego zaszeregowania,
jaką ustaliła burmistrz Barbarze
Wilczek doberska rada głosami
opozycyjnej wobec niej grupy
radnych. Przypomnijmy, że przepisy, ustanowione jeszcze przez
rząd Leszka Milera, wprowadziły
najniższy i najwyższy próg zarobków burmistrzów, a radnym pozostawiły możliwość przyznawania
pensji w tak wyznaczonym przedziale (od najniższej 3450 do maksymalnie 4630 zł pensji zasadniczej w gminach do 15 tys. mieszkańców).
Czworo radnych widocznie
nie zrozumiało reguł ustanowionych w państwie, bo zagłosowało przeciwko podwyżce, czyli
złamało rozporządzenie. Wojewoda zwrócił się więc pismem
do rady, by podjęła jeszcze raz
uchwałę zgodną z obowiązującym w państwie prawem.
Histerycznie zareagowały
radne Leokadia Osuchowska i
Teresa Wojciechowska. Ta
pierwsza na łamach Nowego
Tygodnika Łobeskiego powiedziała, że to jej nie mieści się w
głowie. Co? Ano to, że nie
otrzymała żadnych dokumentów w tej sprawie.
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Najpierw g³osuj¹ bez sensu,
teraz siê podniecaj¹
Ogarnięta gorączką przyznała, że świadomie i z pełną premedytacją złamała prawo, cytuję:
„W momencie głosowania nad tą
uchwałą mieliśmy świadomość,
iż wróci ona z powrotem do nas,
ale nie w takiej sytuacji.” Niestety, nie wyjaśniła w jakiej. Czy
chodziło o to, że ta straszna wiadomość, że wojewoda nakazał
przestrzegać prawo dotarła do
niej w środku gorącego lata i
jeszcze bardziej podniosła jej
temperaturę grożąc wylewem?
Wtóruje jej szefowa Komisji
Rewizyjnej (!) Teresa Wojciechowska, która tą wiadomością
przybita i poniżona żali się, że “W
ten sposób nie postępuje się z
radnymi”. Co prawda nie ujawnia, w jaki to sposób postępuje
się z radnymi w Dobrej, ale czytelnik odnosi wrażenie, że w
straszny. Oczami wyobraźni zobaczy, jak burmistrz Wilczek stoi
na sesji, odziana w czarną skórę,
w wysokich czarnych butach po
biodra i czarną opaską na włosach, i długim pejczem chłoszcze
chowających się pod stołami
radnych, którzy nie chcą słuchać
jej rozkazów.

Sposób pozostaje tajemniczy,
ale radna wskazuje – kto ponosi
winę. Oczywiście burmistrz Dobrej.
Przeczytałem kilka razy tekst
pod wymownym tytułem “Znowu konflikt na linii: radni – burmistrz Wilczek” i w żaden sposób nie mogłem tej zagadki rozwikłać – o co tu chodzi, co do
tego ma burmistrz? Jaki konflikt?
Rada nie podjęła uchwały,
więc wojewoda skierował pismo
do tejże rady, by podjęła ją ponownie. Burmistrz w tej sprawie
po prostu nie jest stroną, chyba,
że sytuacja wymagała, by domagał się przestrzegania prawa. Ja
wszedłem do biura tejże rady i
pismo wojewody otrzymałem.
Może tam wejść każdy mieszkaniec gminy i też je otrzyma. Mogłyby otrzymać je radne Osuchowska i Wojciechowska, gdyby chciało im się częściej zaglądać do tego biura, które jest z
nazwy biurem rady. Nie zaglądają, bo im się nie chce. Wolą
lamentować jak stare baby na
rynku, niż interesować się sprawami samorządu. A winny zawsze się znajdzie. Ktokolwiek.

Apel do w³adz.
Pere³ki turystyczne,
o które warto zadbaæ!
Niedzielne wędrówki po ciekawych zakątkach naszego powiatu, to wyśmienity sposób spędzania wolnego czasu. W minioną
niedzielę doznałam rozczarowania. Sezon turystyczny w pełni, a
tu niespodzianka, kiedy weszłam na Wzgórze Lotniarzy w Przyborzu. Widok zniszczeń na tym pięknym miejscu powalił mnie na
kolana. Gratka dla turystów pieszych i rowerowych i jedyne miejsce na Ziemi Łobeskiej dla lotniarzy przypomina dziki, zdewastowany teren. Zniszczone zostały ławeczki i zadaszenie. Nie ma już
gdzie usiąść, odpocząć i zjeść przekąskę, kiełbaskę z ogniska.
Miejsce to przypomina śmietnik, nie wspominając o trawie sięgającej po pas. Jest tam nawet wyrzucony tapczan. Jak więc można
podziwiać walory krajobrazowo-turystyczne? Bardzo często prowadzam tam rajdy, bo widoki są naprawdę niezwykłe i to o każdej
porze roku. Apeluję do władz miasta i powiatu, zadbajmy o to co
mamy najcenniejsze. Podobnie zaczyna dziać się przy źródle w
bonińskim lesie. To przyjemne miejsce, gdzie warto zatrzymać się
i odpocząć, ulega dewastacji.
Elżbieta Wiśniewska

Mieszkańcom Dobrej dedykuję zagadkę; czy w głowie
radnej Osuchowskiej zmieści
się radna Wojciechowska, która po prawie czterech latach
kadencji nie rozróżnia kompetencji organów, w życiu których uczestniczy? Odpowiedzi
można przesyłać na konto autora artykułu. Którego? Tego,
który ośmieszył radne. Dodatkową trudnością będzie zgadywanka – który autor którego artykułu.

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie
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Sesja w
Dobrej
(DOBRA) Na najbliższej
sesji rady miejskiej w Dobrej 29
sierpnia radni zajmą się między
innymi pismem wojewody nakazującym radnym podwyższenie pensji burmistrz Barbary
Wilczek zgodnie z przepisami.
Sesja odbędzie się o 16:00 w
budynku biblioteki.
(gp)

Uwaga przedsiêbiorcy
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Szczecinie ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z terenu powiatu
łobeskiego na pierwsze robocze spotkanie z przedstawicielami WUP dotyczące
współpracy w ramach amerykańskiego programu “Lokalne Partnerstwo na rzecz
Pracy”. Celem spotkania będzie budowanie sieci lokalnego partnerstwa na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości i innych związanych z tym korzyści,
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, dn. 29 sierpnia 2006 r. w Łobeskim
Centrum Turystyki przy ul. Konopnickiej 42. (PUP)

Zaproszenie

Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie ma przyjemność zaprosić
jak najszersze grono pracodawców zainteresowanych wsparciem zatrudnienia na
bardzo preferencyjnych warunkach na spotkanie, które odbędzie się dn. 23 sierpnia
2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie CIS przy ul. Bema 27 w Łobzie.
Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” Katarzyna Blaszczyk

Mi³oœnicy Regi zawi¹zali stowarzyszenie
(POWIAT) Rega, najbardziej
wartościowy i znaczący element
przyrodniczy naszego regionu w
zasadzie do tej pory nie miał swojego opiekuna, a momentami nieraz
traktowany był po macoszemu. Kilka miesięcy temu strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej za pieniądze
starostwa oczyszczali rzekę. W zasadzie jednak nikt do tej pory nie
zajmował się tym wspólnym dobrem.
Na początku 2006 roku grupa zapalonych wędkarzy i kajakarzy założyła stowarzyszenie mające na celu
ochronę rzeki, jej fauny i odtworzenie jej pierwotnego wyglądu. O po-

REKLAMA

Str
Str.. 3

WYDARZENIA

wołaniu do życia Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi rozmawialiśmy
z przewodniczącym zarządu Andrzejem Laszukiem.
Redakcja – Co skłoniło was do
zawiązania stowarzyszenia?
Andrzej Laszuk – Większość z
nas to wędkarze. To hobby jest nierozerwalnie związane z zamiłowaniem do przyrody. Mamy tutaj rzekę,
która niegdyś była słynna z czystości wód i gatunków ryb w niej występujących. Teraz wygląda to o wiele
gorzej. Jednym z głównych problemów jest istnienie na rzece siedmiu
elektrowni wodnych. Większość z
nich nie ma tzw. przepławek, dzięki
którym ryby mogą spokojnie płynąć
na tarło. Dlatego też
na odcinku łobeskim
rzeki prawie w ogóle
nie ma ryb. Niedawno przeprowadzaliśmy akcję zarybiania
w Łobzie.
Redakcja – Ilu
członków liczy stowarzyszenie?
AL. – Jest nas 48.
Nasi członkowie pochodzą z wszystkich
powiatów, przez które płynie rzeka. Jeden z nas pochodzi
aż z Góry Kalwarii.
Oczywiście lista nie
jest zamknięta i nadal przyjmujemy nowych
członków.
Roczna opłata wynosi zaledwie 30 zł, a

razem możemy zdziałać sporo.
Redakcja – Jakie plany na przyszłość?
AL. – Przede wszystkim jesteśmy
otwarci na współpracę z każdym,
komu dobro Regi jest bliskie. Mimo
zdarzających się konfliktów między
nami wędkarzami, a miłośnikami kajaków nastawieni jesteśmy na współpracę. Wśród nas są również pasjonaci spływów kajakowych. Po za akcjami zarybiania, chcemy również
stworzyć silne lobby, które postulować będzie zakładanie przepławek na
elektrowniach. Naszym celem jest
także rozsądne oczyszczanie Regi,
jednak bez ingerencji w jej naturalny,
pierwotny kształt.
Redakcja – Życzymy powodzenia. Rozmawiał Grzegorz Paciorek
W poprzednim numerze „Tygodnika” w artykule „Cierpliwość naszej wspólnoty już się
wyczerpała”, cytując list mieszkańców wspólnoty popełniliśmy błąd i napisaliśmy: „podwójne izolowanie balkonów”,
zamiast „malowanie balkonów”.
Za pomyłkę przepraszamy.
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Seria
w³amañ do
mieszkañ
Mog¹ byæ
nastêpne!
(ŁOBEZ) W ostatnich dniach
doszło do serii włamań do mieszkań w Łobzie, podobnej do tej,
jaka miała miejsce wiosną br. Wygląda na to, że dokonuje jej przemieszczająca się samochodem
grupa włamywaczy, która wyłamuje zamki i okrada mieszkania.
Wiosną serię włamań odnotowano w Szczecinku, Łobzie,
Nowogardzie i kilku sąsiednich
powiatach. Wszędzie tam włamania były podobne, stąd można mówić, że była to ta sama grupa, jest zorganizowana i zmotoryzowana. Podobnie jest teraz.
Złodzieje lokalizują mieszkania,
w których akurat nikogo nie ma.
Specjalnym urządzeniem łamią
zamek podklamkowy i okradają
mieszkania w blokach. W Łobzie
policja odnotowała w ostatnich
dniach cztery takie włamania, w
tym dwa nieudane.
Największe łupy zgarnęli
złodzieje 16 sierpnia. W godzinach między 8.45 a 11.30 wyłamali zamek w drzwiach mieszkania przy ul. Szkolnej. Ich łupem
padła biżuteria, telefon komórkowy, pieniądze polskie, funty,
euro, o łącznej wartości 23.540
zł na szkodę Wandy Ś.
Następnie była próba włamania. Właścicieli mieszkania na ul.
Orzeszkowej nie było między 17 a
18 sierpnia w godzinach od 22.30
do 16.30. Gdy 18 wrócili do domu,
stwierdzili, że zamek w ich
drzwiach jest wyłamany. Mieli jednak dużo szczęścia, a może byli
bardziej przezorni, gdyż po otworzeniu drzwi włamywacze natrafili
na... drugie drzwi, których już nie
dali rady pokonać.
20 sierpnia policja otrzymała
kolejne zgłoszenie do włamaniu.
Gdy właściciele wrócili po dwóch
dniach do mieszkania, zastali
drzwi otwarte i wyłamany zamek.
Jednak włamywacze nie znaleźli
tutaj niczego cennego i opuścili
mieszkanie.
Policja apeluje, by mieszkańcy
bloków zwracali uwagę na obce
osoby kręcące się po klatkach i telefonowali w przypadku zauważenia czegoś podejrzanego.
(r)
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KREWETEK
W PRUSIMIU NIE BÊDZIE
(PRUSIM, GMINA RESKO) W
ubiegłym roku mieszkańców leżącego nieopodal Reska Prusimia zelektryzowała wiadomość o planach
budowy przetwórni ryb na terenie
byłego pegeeru. Dzięki zdecydowanej postawie mieszkańców przetwórnia nie powstała. Głównym argumentem przeciw był fetor związany niepodzielnie z tego typu działalnością. Już wcześniej firma “Improjekt” wykorzystywała opuszczone
hale do składowania odpadów z
obróbki krewetek i mieszkańcy wsi
zaznajomieni byli już dobrze z tego
typu zapachami. Przetwórni nie wybudowano, lecz problem zapachów
trwał do końca lipca 2006 roku.
- Trwa to już od dłuższego czasu.
Gdy powiadamialiśmy powiat i przyjeżdżała kontrola to wszystko było w
porządku. Gdy sprawa trochę przycichła to znowu pojawiał się smród.
Gdy zainterweniowaliśmy po raz
kolejny poradzono nam zakupienie
kamery i aparatu fotograficznego, w
celu udokumentowania składowa-

nia chitynowych skorup na naszym
terenie. W końcu jedno z naszych
pism odniosło skutek. 27 lipca wysłaliśmy pismo do starostwa, które
tym razem odniosło oczekiwany
skutek. Jeszcze tego samego dnia o
godzinie 16 pojawił się pracownik
starostwa, który stwierdził obecność odpadów, a my
otrzymaliśmy odpowiedź zaraz po sporządzeniu protokołu z
kontroli. Na razie
mamy spokój. Nie wiemy jednak na jak długo – mówi jedna z
mieszkanek miejscowości Halina Piórkowska.
- Byłem tam osobiście i faktycznie
stwierdziłem obecność odpadów chitynowych. W 2003 roku

sprawą składowania pozostałości
po krewetkach zajmował się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Skierowałem pismo do firmy,
w którym poinformowałem ich, że w
przypadku powtórzenia się tego
procederu, sprawą ponownie zajmie
się WIOŚ. Wcześniej sprawą firmy
zajmował się Powiatowy Nadzór
Budowlany. Wówczas zajmowano
się zmianą sposobu użytkowania i
już wtedy przedstawiciele firmy,
rezygnując z postępowania obiecali więcej nie składować tam chitynowych pancerzy. Dotychczas
te składowiska traktowaliśmy jako
odpady, natomiast okazuje się teraz, że z tych resztek produkowana
jest pasza dla zwierząt. Myślę, że
sytuacja więcej się nie powtórzy.
W razie powtórzenia się takiej sytuacji będziemy interweniować –
mówi Powiatowy Inspektor Środowiska Zbigniew Pałubiak.
(gp)

STACJA PALIW
PONOWNIE OFIAR¥
W£AMANIA
(WĘGORZYNO) Węgorzyńska stacja paliw Orlenu przy ulicy Podgórnej ma wyjątkowego pecha. 8 sierpnia w nocy nieznani sprawcy włamali się do sklepu stacji i ukradli towar
warty 3000 zł. Dziesięć dni później bandyci
postanowili ponownie się obłowić i poszli w to
samo miejsce. Tym razem ich potrzeby musiały

być większe, bowiem wartość łupu wyceniono
tym razem na 4000 zł. Co ciekawe, włamania
dokonano dokładnie o tej samej godzinie (2:35 w
nocy) co poprzednio. Być może sprawcy co
jakiś czas urządzają sobie imprezę cudzym kosztem, bowiem w obu przypadkach z półek sklepu
zniknęły papierosy i alkohole.
(r)
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Jednokierunkowy rozwój Łobza oparty na budowie nowych
marketów związany jest niestety również z nieprzestrzeganiem
przepisów budowlanych i ochrony środowiska.

„Tradycj¹” zajmie siê WIOŒ
Rozbierająca dawną “Tradycję” firma z Tucholi wywoziła
gruz do Zajezierza bez pozwolenia z Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie. Każdy inwestor wykonujący takie prace
winien jest przedstawić w wydziale plan zagospodarowania odpadów. Kierownik ekipy dokonującej rozbiórki twierdził, że ma
takie pozwolenie wydane w innym województwie. Do dzisiejszego dnia nie przedstawił go jednak. Sprawa przekazana została do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który władny jest wyciągnąć konsekwencje wobec przedsiębiorców łamiących przepisy. Sprawą rozbiórki „Tradycji” zajmie się
również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydział Architektury, który wydał pozwolenie firmie, zgodził się na
przebudowę i modernizację nie zaś na rozbiórkę. O tej sytuacji
inspektorat poinformował Wydział Ochrony Środowiska.

Demonta¿ rzeŸni
Kolejny market powstanie niedługo na
miejscu danej rzeźni. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” wystąpiła do gminy o
przekwalifikowanie budynku na działalność
handlowo – usługową. Niedawno burmistrz
Łobza podpisał zgodę na zmianę użytkowania.
Dzięki temu GS ma otwartą drogę do wprowadzenia na teren miasta kolejnej dużej placówki
handlowej. Rozbiórkę budynku już rozpoczęto.
Wokół budynku widać już zdjętą papę i deski.
Powiatowy Wydział Architektury wydał spółdzielni pozwolenie na rozbiórkę, zaznaczając
jednak że do jej przystąpienia wymagane jest
opracowanie planu zagospodarowania gruzu,
desek itd. Pracownicy powiatowej ochrony
środowiska twierdzą, że GS nie wystąpił z takim
planem i w związku z rozpoczęciem prac bez pozwolenia, podejmą odpowiednie kroki. (gp)

Zaproszenie do sprz¹tania Regi
26 sierpnia Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi wraz z Kołem Wędkarskim „Pstrąg” w
Łobzie będzie dokonywać czyszczenia Regi z nieczystości, które
się w niej znajdują. Dlatego też
bardzo prosimy o uczestnictwo
wszystkich chętnych członków
koła, jak i TMRR. Po sprzątaniu
przewidziana jest kiełbaska z
ogniska oraz napoje chłodzące dla
bardziej spragnionych. Zbiórka o
godzinie 8:00 na przystani kajakowej w Łobzie.
Z poważaniem Zarząd Koła
PZW „Pstrąg” w Łobzie Zarząd
Towarzystwa Miłośników Rzeki
Regi (tel. 501790082).
REKLAMA
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Akcja
“Wyprawka
dla ¿aka”
(ŁOBEZ) Zarząd Rejonowy
PCK w Łobzie
w
ramach
ogólnopolskiej akcji „Wyprawka dla żaka”
informuje, że w dniu 29 sierpnia br.,
w godz. od 9.00 do 14.00, zostanie
przeprowadzona zbiórka pieniędzy
do puszek na terenie miasta Łobez.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin naszego terenu. Za dar serca
dziękujemy!!!
Z czerwonokrzyskim
pozdrowieniem Zarząd PCK

Konkurs „Mój
balkon 2006”
rozstrzygniêty
(ŁOBEZ) W ubiegłą niedzielę,
podczas Przeglądu Kapeli Podwórkowych rozstrzygnięto konkurs na
najpiękniejszy balkon w Łobzie. W
tym roku właścicielką najpiękniejszego balkonu okazała się pani Urszula Kasprzak mieszkająca na ulicy
Okopowej 6/5. Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno: Henryka Smolińska z Orzeszkowej i Karol Dadyński,
mieszkający na ulicy Szkolnej. (r)
REKLAMA

REKLAMA
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 18.08.2006r.
O P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni: Piekarza, Cukiernika, Technika technologii żywności. Tel. (091)3914-548
O Firma “Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza, Technik stolarz (obsługa
CNC i wykonywanie modeli) Tel.
(091)39740-55
O Firma Handlowo-Usługowa “Trójka” w
Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat.
C+E. Tel. (091) 397-16-54
O EURO –TRANSPORT Gryfice zatrudni:
Kierowcę kat C+E Tel. (091) 384-25-27
O Gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Resku zatrudni: Nauczyciela języka niemieckiego, Nauczyciela języka
angielskiego Tel. (091) 395-17-40
O Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
(sklep Biedronka) zatrudni: Kasjerów
handlowych. Tel. 0 696-00-00-47
O Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie
zatrudni: Nauczyciela bibliotekarza,
Nauczyciela techniki, Nauczyciela języka niemieckiego Tel. (091)397-47-61
O Szkoła Podstawowa w Runowie Pom.
zatrudni: Nauczyciela języka angielskiego Tel. (091)3971-440
O Banachowicz Andrzej w Zakrzycach
zatrudni: Pracownika fizycznego przy
obsłudze maszyn Tel. 604-188-258
O Ośrodek Wczasowo-Kolonijny “Kameleon” w Międzywodziu zatrudni: Kelnerki Tel. 606-76-18-24
O „Imotrel” w Resku zatrudni:Wyplataczy koszy Tel. (091)3951-758
O „Swedwood” w Resku zatrudni: Operatora
maszyn
stolarskich
Tel.
(091)579-0700
O Studio “R” w Łobzie zatrudni:Technika informatyka Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z pośrednikami
pracy pok. nr 5
O Utech Sp. z o.o. w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
501-503-003
O „Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zatrudni w Szczecinie: Sprzedawców Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z pośrednikami pracy pok. nr 5
O Firma „EKSWOOD” w Chociwlu zatrudni: Glazurników, Murarzy, Stolarzy, Malarzy, Monterów płyt kartonowo-gipsowych Praca w Danii. Tel.
(091)56-22-513
O Inter Glob Sp. z o.o. z Koszalina zatrudni: Zbrojarzy, Cieśli, Murarzy, Tynkarzy. Praca na terenie Warszawy, pracodawca zapewnia zakwaterowanie. Tel.
888-984-458
O Firma “Fosfan” w Szczecinie zatrudni:
Maszynistę lokomotywy, Ustawiaczy
manewrowych Tel. (091)453-83-94
O Firma P.U. Roka Sp. z o.o. Szczecin
Dąbie zatrudni:Robotników gospodarczych przy produkcji i przetwórstwie
kurczaka Wymagania: - aktualna książeczka zdrowia, Transport zapewnia pracodawca – zwrot kosztów dojazdu Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie. Dodatkowe
informacje: - umowa zlecenie (okres pracy liczy się do zasiłku) - wynagrodzenie
(pierwszy miesiąc – okres próbny 6.40 zł.
brutto na godz.) - pracodawca zapewnia
posiłek regeneracyjny. Spotkanie z pracodawcą odbędzie się 29 sierpnia 2006 r.
o godz. 1100 w PUP w Łobzie.

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 22.08.2006 r.

HUKN¥£ BROWARA
(POWIAT) Zachodniopomorscy policjanci, w tym także funkcjonariusze Łobeskiej Komendy Powiatowej Policji rozpoczęli akcję informacyjną wśród kierowców o
dość wymownej nazwie „Huknął
browara”, mającą na celu przypomnienie im konsekwencji jakie wypływają z prowadzenia pod wpływem alkoholu i nie przestrzeganiem
przepisów. Policjanci przypominają, że wypicie dwóch piw po
dwóch godzinach powodować będzie obecność 0,61 promili alkoholu we krwi. Ponad 2 promile wykaże
test, gdy wypijemy 250 ml wódki.
Kiedy zaraz po spożyciu usiądziemy za kółkiem, w razie zatrzymania
utracimy prawo jazdy. Organizatorzy akcji w wydanej przez siebie
broszurze poruszają również kwestię przekraczania prędkości. Jazda
samochodem z prędkością powyżej 40 km/h grozi mandatem w wysokości 400 zł i utratą 8 punktów
REKLAMA

karnych. Informacja ta jest nader aktualna, zważywszy na trwające obecnie powroty z wakacji. Kierowcy często pędzą bez opamiętania po kiepskich gminnych i powiatowych drogach. Takich miejsc jest wiele, choć-

by w Prusimiu, pod Reskiem, gdzie
wracający znad morza mkną z zawrotnymi prędkościami, a mieszkańcy wsi od kilku lat starają się
bezskutecznie o postawienie znaku
ograniczającego prędkość.
(r)

INFORMACJE
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Patrz¹c na miasto po gospodarsku (cz. 2)

Uczniów ucz¹, ¿e szpetota jest norm¹
(ŁOBEZ) Spacerującym po
Łobzie mieszkańcom miasta rzuca się w oczy wiele zaniedbań,
które niewielkim wysiłkiem mogłyby poprawić wizerunek miasta
w oczach samych mieszkańców,
ale też gości i turystów, którzy do
niego przyjeżdżają. Zaniedbania
świadczą o gospodarzach. W dzisiejszym odcinku opinie i uwagi
przedstawił nam jeden z mieszkańców osiedla Orzeszkowej. I
chociaż sprawa dotyczy tylko pośrednio tego osiedla, to już bezpośrednio miasta, ludzi w nim
mieszkających i ich dzieci.
Jeden z czytelników zaprosił
redakcję do... liceum ogólnokształcącego. Co prawda latem
jest nieczynne, ale pokazał, ile
jest do zrobienia wokół szkoły.
- Od lat tu mieszkam i razi
mnie to, że szkoła ma fatalne
podwórko i całe otoczenie.
Dzieci spędzają wiele godzin w
szkole, ale też wokół niej. Uczą
się nie tylko na lekcjach, ale też
kształtuje się tutaj ich estetyka.
Mogło by być ładnie, a jest byle
jak. - mówi.
Pokazuje otoczenie szkoły.
Od lat boisko asfaltowe nie jest
wykorzystywane do niczego.
- Jeżeli nie nadaje się do gry,
to znaczy, że ten teren nie jest

szkole potrzebny. Sprzedać go,
zaprojektować jakieś ładne rozwiązania architektoniczne i teren zagospodarować. Po co w
centrum taki bezużyteczny
plac. Gdyby szkoła chciała coś
robić, tuż obok jest drugi, duży
zieleniec, również nie wykorzystany. Kilka starych ławek i
nic więcej. Jakieś przypadkowo nasadzone drzewa, aż prosi
się o klomby, kwiaty, krzewy
ozdobne, może stoliki do tych
ławek, by uczniowie mogli tu
wypocząć na przerwie, posie-

dzieć w zieleni. Żeby było kolorowo i ładnie, żeby szkoła nie
tylko kojarzyła się z murami.
Teraz szkoła to tylko może kojarzyć się z
bazgrołami
na ścianie
sklepów za
płotem. opisuje
czytelnik.
Rzeczywiście, otoc z e n i e
szkoły robi
fatalne wrażenie. Widać, że nikt
o nim od lat
nie myślał.
Przy boisku
asfaltowym
zaniedbane boisko do piłki siatkowej, wysypane piachem. Z powodzeniem mogłyby tu odbywać się
zawody w piłkę „plażową”, która
staje się coraz bardziej popularna
także w głębi lądu, ale nie ma
komu tego zrobić. W ogóle w wakacje zamiera sport, tak jakby
urzędnicy hali sportowej i wydziału sportu mieli dwa miesiące
urlopu, a przecież nie mają. Czemu więc nie robią jakichś turniejów dla dzieci, dla drużyn podwórkowych, a chociażby i piłki
plażowej?

Wracając do otoczenia liceum – uczniowie uczą się nie
tylko w ławkach. Uczą się pośrednio – na przykład estetyki,
architektury, ekologii - wchłaniając otaczającą ich rzeczywistość. Wychowani na takiej estetycznej pustyni, jaką jest teren wokół szkoły, będą uważać, że tak musi być. Nie będzie
razić ich później brud i szpetota
osiedli, klatek schodowych,
miast. Nie będą reagować na
niszczenie ławek, śmieci, bazgroły, brak zieleni, bo się do
tego przyzwyczają już w szkole, a wiadomo, czym Jaś za
młodu nasiąknie, tym Jan na
starość trąci. A przecież nie
trudno sobie wyobrazić, jak to
otoczenie mogłoby wyglądać,
poprawione nawet tanim kosztem – klomby, kamienie, pergole, jakaś rzeźba z drewna, może
wiata, dużo różnorodnych
krzewów kwitnących przez

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

cały rok, kwiatów, może nawet
na miejscu asfaltu coś na
kształt małego ogrodu botanicznego. Tylko chcieć.
Spacerował po mieście i wysłuchał mieszkańców Kazimierz
Rynkiewicz. Ciąg dalszy nastąpi. Jeżeli mają państwo uwagi,
które mogłyby pomóc upiększyć miasto i poprawić jego infrastrukturę – proszę o uwagi
pod numerem telefonów: do redakcji: 091 39 73 730 lub na tel.
komórkowy 0504 042 532.
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Koncert 26 sierpnia o godzinie 19:00 na scenie plenerowej

Bodar i grupa Klakson w £obzie

(ŁOBEZ) Grupa Klakson w tym
roku będzie obchodzić swój jubileusz.
Powstała w 1997 roku i początkowo
grała pod nazwą Klakson Country. Założycielem zespołu został Włodzimierz “Bodar” Wajer – artysta muzyczny, wspaniały tekściarz i kompozytor
wielu piosenek.
Pierwszy sukces BODAR i KLAKSON w nurcie country odniósł w 1999
roku, gdy Podczas Przeglądu Zespołów
Debiutujących Muzyki Country w Polanicy Zdrój piosenka autorstwa Bodara
pt.“Polanica Country” wygrała ogólnopolski konkurs na najlepsza utwór. Następnie po tym Bodar wydał kasetę pt.
“Świat, który kocham”. Po kolejnych latach koncertowania w całej Polsce W 2002
roku zmieniła nazwę na Klakson Bodara,
wszedł do studia i nagrał ze świetnymi
muzykami płytę pt. “Muzyka nas łączy.
Poczuj to” wydaną w 2003 r. Na płycie
umieścił miedzy innymi takie utwory jak
“Polanica Country”, znaną z nakręconego i prezentowanego ostatnio w telewizji
teledysku piosenkę pt. “Dama mego serca”, a oraz przebojową “Jedź spokojnie”.
Piosenka ta, co warto podkreślić, wzięła
udział w ogłoszonym przez Program

Pierwszy Polskiego Radia w 2003 roku V
konkursie na Piosenkę Radia Kierowców
i dostała się do finału konkursu.
Największym wyróżnieniem dla zespołu Bodar i grupa Klakson były wielokrotne występy na Pikniku Country w
Mrągowie. Wydana płyta “Muzyka nas
łączy. Poczuj to”. weszła do nominacji
“VI DYLIŻANSE 2003” w kategorii Album Roku, a poza tym ówczesny gitarzysta zespołu został nominowany w ka-

tegorii Instrumentalista Roku. Na Festiwalu Muzyki Country w Wiśle “WIŚLACZEK” w roku 2003 otrzymała dwa
wyróżnienie, jedno za utwór “Jedz spokojnie” i drugie za solówkę dla gitarzysty,
a w 2005 otrzymał nagrodę specjalną.
Grupa koncertuje głównie w Polsce, ale w
2006 roku najważniejszym koncertem
był występ Bodara i grupy Klakson na Litwie podczas święta morza, gdzie odbywał się festiwal Country Zupa. Zespół

Szczêœliwi Rodzice

został bardzo dobrze przyjęta przez litewską publiczność, gdzie piosenki
Bodara były śpiewane w naszym ojczystym języku. Jeden z organizatorów imprez na Litwie Olek Doroszenko
powiedział na temat występu, cytuje:
“Bawili się entuzjastycznie, przyjechał
ktoś, kto pokazał inny poziom country”. Grupa KLAKSON wykonuje
przede wszystkim piosenki napisane i
skomponowane przez Bodara.

Wszystkim „świeżo upieczonym” rodzicom, cała redakcja Tygodnika Łobeskiego
serdecznie gratuluje i składa najserdeczniejsze życzenia.

Dnia 26 lipca 2006 roku o godzinie 9:45 na świat
przyszedł Nikodem – synek pani Sylwii Adamczuk i pana Łukasza Radziszewskiego z Reska.
Po urodzeniu ważył 3,430 kg i mierzył 55 cm.

Dnia 25 lipca 2006 roku o godzinie 15:54 urodziła się Zuzanna
– córeczka pani Anety Pokomedy i pana Mateusza Krupki
z Łobza. Po urodzeniu ważyła
3,975 kg i mierzyła 58 cm.

Dnia 17 sierpnia 2006 roku o godzinie 21:45 urodziła się Zuzanna – córeczka pani
Moniki Żurawskiej i pana Artura Kopki z Reska. Po urodzeniu ważyła 3,570 kg
i mierzyła 56 cm.

Dnia 25 lipca 2006 roku o
godzinie 8:51 na świat
przyszła Marcelina Mydło
– córeczka pani Agnieszki
i pana Andrzeja z Bełczny.
W dniu urodzin ważyła
2,985 kg i mierzyła 53 cm.

INFORMACJE - REKLAMY
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Przygotowania
do do¿ynek w Karwowie
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(KARWOWO) Trwaj¹
przygotowania do maj¹cych
odbyæ siê we wrzeœniu
gminnych do¿ynek w Karwowie.
- Chcemy w tym roku postawić na
tradycje i kulturę. W naszym regionie brakuje tradycji , nie jesteśmy
tutaj tak na prawdę zakorzenieni. To
właśnie teraz tworzymy miejscowe
zwyczaje i od nas głównie zależy, z
czym będziemy kojarzeni w tej
sferze. Dlatego też chcemy zaprosić rękodzielników, bazujących na starych recepturach.
Planujemy też zaprosić jak największą liczbę zespołów ludowych. Jeszcze nie zamknęliśmy planu i jesteśmy
gotowi podjąć współpracę z każdym. Nie chcemy, żeby dożynki kojarzone były wyłącznie z alkoholem.
Czujemy się również zobowiązani
nawiązać do ubiegłorocznych do-

żynek i ich tragicznego finału. Dlatego też zorganizujemy zbiórkę pieniędzy lub licytację w celu pomocy
Przemkowi Kmetykowi. – mówi sołtys Bożena Zarecka.
(gp)

VII Ogólnopolski Przegl¹d Twórczoœci Zbigniewa Herberta
Ko³obrzeg 6-10 wrzeœnia

„HERBERTIADA” 2006
O 6-7 września br. - warsztaty recytatorskie, które poprowadzą aktorzy:
Dorota Kolak i Jacek Bończyk.
Miejsce warsztatów: Zespół Szkół Społecznych im. Zbigniewa Herberta
w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 58a.
O 7 września br. - godzina 18.00 mecz charytatywny w piłce koszykowej. Miejsce: Hala Milenium przy ul. Łopuskiego. Zagrają: drużyna vipów
pod przewodnictwem prezydenta miasta Henryka Bieńkowskiego i drużyna
„Herbertiady” w której zagrają: Kazmierz Michał Ujazdowski - minister kultury i dziedzictwa narodowego, aktorzy: Igor Michalski, Michał Kowalski,
Jacek Bończyk i osoby tworzące „Herbertiadę”.
O 8 września br. - godzina 10.00, sala kina „Piast” przy ul. Łopuskiego.
O monodram „Raport z oblężonego miasta”, wykonanie: Krzysztof Globisz
O rozpoczęcie VII konkursu recytatorskiego im. Zbigniewa Herberta
godzina 20.00 , sala koncertowa Ratusza przy ul. Armii Krajowej 12
O „Lwów Herberta” - piosenki lwowskie w wykonaniu aktorów: Stanisława Górki i Wojciecha Machnickiego przy akompaniamencie Zbigniewa Rymarza.
O 9 września br. - godzina 17.00, sala kina „Piast” przy ul. Łopuskiego.
O „Listy naszych Czytelników” - monodram w wykonaniu Michała
Kowalskiego
O „Kalendarze Pana Cogito” - monodram w wykonaniu Tadeusza
Borowskiego
O „Jestem Tobą” - piosenki w wykonaniu Agnieszki Fatygi.
O 10 września br. - godzina 17.00, sala kina „Piast” przy ul. Łopuskiego
O „Sekret zaklinania słów” - spektakt w reżyserii Tadeusza Malaka, w
wykonaniu studentów II roku PWST w Krakowie: Karoliny Kominek, Olgi
Szostak, Wiktora Loga- Skarczewskiego, Michała Kowalczyka, Grzegorza
Mikołajczyka i Marcina Zacharzewskiego.
O „Portret pustej ramy” - spektakl w wykonaniu Moniki Rasiewicz i
Artura Babeckiego.
Prowadzenie: znana i lubiana prezenterka TVP1 - Paulina Chylewska

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Or³a z koron¹ z blachy po puszce zrobi³ sanitariuszce Powstania Warszawskiego Krystynie £uczak Szkot w niemieckim
obozie. Teraz wisi w mieszkaniu jej córki w Drawsku Pomorskim.

PAMI¥TKA PO MAMIE Z POWSTANIA
(WÊGORZYNO - DRAWSKO POM. - £OBEZ) Córkê pani Marii
KuŸby zastajê w sklepie w Drawsku Pom. przy ul.
Toruñskiej. T³umaczy, gdzie mam iœæ, by trafiæ do mamy.
Za chwilê podbiega jej synek i mówi, ¿e mnie do niej
zaprowadzi. Idê, nie wiedz¹c co zastanê. Wiem tylko, ¿e
gdzieœ tu powinien byæ orze³, który zosta³ zrobiony z blachy
po puszce w niemieckim oflagu. Trafi³ tu z Wêgorzyna.
Przez ponad 50 lat przechowywała go sanitariuszka Powstania Warszawskiego Krystyna Łęszczak, z
domu Łuczak, która po wojnie osiadła w Węgorzynie.
Po jej śmierci blaszany Orzeł trafił
na ścianę w mieszkaniu córki, pani
Marii, która po wyjściu za mąż za
drawszczanina Ryszarda Kuźbę ponad 30 lat temu przeprowadziła się do
Drawska Pom.
Wchodzę
po
schodach na

Maria KuŸba

przedostatnie piętro bloku przy ul.
Mickiewicza. Jest 17 sierpnia. Jeżeli
cofniemy się 62 lata wstecz, to właśnie trwa 17 dzień walki warszawskich powstańców. W kartce z kalendarza zapisano, że tego dnia słońce
wzeszło o godz. 5.38. Jest ciepło,
około 20 stopni i zapowiada się słoneczny dzień. Imieniny obchodzą
Jacek i Julianna. Jednak na słońce i
imieniny nikt nie zwraca uwagi. Nieprzyjaciel prowadzi silny ostrzał Starego Miasta, burząc kamieniczki. Płoną m.in.
katedra
św.
Jana, kościół
Marii Panny na
Nowym Mieście,
Ratusz przy pl. Teatralnym. Lotnictwo niemieckie
bombarduje Rynek
Starego Miasta. Silny ostrzał artyleryjski
sięga gmachu Państwowej Wytwórni
Papierów Wartościowych przy
ul. Sanguszki.
Po połu-

dniu na Muranowie niemiecka piechota, pod osłoną czołgów, naciera
od strony Dworca Gdańskiego i Fortu Traugutta na Zajezdnię Tramwajową. W godzinach wieczornych
Niemcy atakują barykadę na Lesznie, wykorzystując jako osłonę grupę kobiet. Powstańcom udaje się powstrzymać wroga. Gdzieś tam pośród wybuchów, walących się ścian
i gruzowisk, do jęczących ciał przebiega szesnastoletnia Krysia
Łuczak. Ciąga je w bezpieczniejsze
miejsca i opatruje, bo właśnie została sanitariuszką... Tak ją sobie wyobrażam, gdy idę na spotkanie z jej
historią.
Pomorze jest jak tygiel. Nie ma
jeszcze wyraźnie wykształconej kultury i tradycji, ale kryje w sobie
szczątki wielu kultur i tradycji przyniesionych tu z różnych stron Polski.
Tej w obecnym kształcie i tej utraconej na kresach. Kryje w sobie historie
tragiczne i heroiczne. Ukryte są w ludziach, którzy tutaj osiedlili się po
wojnie przyjeżdżając ze wszystkich
stron świata. Jeżeli tylko bardziej wytężymy słuch, możemy jeszcze usłyszeć opowieści uczestników wielkich
wydarzeń XX wieku, świadków życia
i śmierci Marszałka Piłsudskiego, rozbioru II Rzeczpospolitej, wojny, wywózek syberyjskich, wołyńskich rzezi, wymarszu Andersa, Powstania
Warszawsiego, jenieckiej gehenny,
berlińskiego szturmu. Można usłyszeć, ale coraz ciszej, bo coraz więcej
miejsc zapełnionych na cmentarzach,
coraz więcej przerwanych historii...
Tak jak ta, o Krystynie, młodej kiedyś
i ładnej warszawiance, teraz, już na
zawsze, Pomorzance.

Gdy wchodzę do mieszkania
państwa Kuźbów w Drawsku Pomorskim, Orzeł od razu rzuca się w
oczy. Wisi na ścianie na wprost
drzwi. Pani Maria mówi, że mama
niechętnie opowiadała o swoich
przeżyciach. Takie były czasy, takie były skomplikowane losy Polaków, jak jej matki, gdy mąż został
milicjantem...
Pani Krystyna przeżyła Powstanie i jak wielu trafiła do niemieckiego obozu gdzieś pod francuską granicą. To w tym obozie pewien Szkot wykonał dla niej Orła z
koroną. Z blachy po puszce. Misterne dziargania, jakimś bardzo
ostrym przedmiotem, imitują pióra.
Wyzwolenie przyszło z zachodu.
Szokujące odkrycie; wśród wyzwalających są żołnierze armii Andersa, wśród których rozpoznaje...
brata. On nie wrócił do Polski,
mieszka w Belgii, ale regularnie
przyjeżdża. Teraz została mu siostra Barbara Łowkiet, mieszkająca
w Łobzie.
Pani Krystyna wraca do Polski,
do Węgorzyna na Pomorze. W ponurych czasach stalinizmu nie pozwala odciąć Orłu korony. Po 1989
otrzymuje odznaczenia, w tym Krzyż
Powstańczy. Gdy umiera dwa lata
temu, w Warszawie powstaje właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Kilka miesięcy pani Barbara
Łowkiet zbiera wszelkie materiały
archiwalne przechowywane przez
siostrę i zawozi do Muzeum. Za kilka
dni wybiera się tam ponownie. Chce,
by nazwisko siostry zostało wyryte
na kamiennej płycie, pośród innych
nazwisk powstańców,
którzy walczyli o Warszawę i wolną Polskę.
Dzisiaj rozpoczął się 22
dzień walki warszawskich
powstańców. Słońce wzeszło o 5.46, zajdzie o 20.03.
Imieniny obchodzą Maria i
Cezary. Na Starym Mieście
powstańcy odpierają atak
czołgów i piechoty niemieckiej na barykady na Nalewkach
i Długiej, broniąc dostępu do
pl. Krasińskich. Wieczorem, po
ciężkich walkach, Niemcy obsadzają zrujnowany Arsenał.
Kazimierz Rynkiewicz
P.S. Opis, dzień po dniu, walk o
Warszawę wydało Muzeum Powstania Warszawskiego w formie kartek
z kalendarza, jako materiały informacyjne dla zwiedzających i z nich zaczerpnąłem opisy walk.
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Nowe oblicze starej pla¿y
(DOBRA) Rzutem na taœmê,
tu¿ przed koñcem wakacji,
19 sierpnia br. nad jeziorem
w Dobrej ujawniono nowe
oblicze tutejszej pla¿y
miejskiej. Okaza³o siê, ¿e
pla¿a po drobnych
zabiegach kosmetycznych
mo¿e byæ miejsce zabawy,
relaksu, a nawet gier
sportowych.

Z okazji otwarcia plaży odbył się
na niej między innymi turniej BEACH SOCCER. Uczestniczyło w nim
11 drużyn 4 osobowych. W finale
zagrali BEACH DOBRA z ARTUROREKLAMA

SAMI OSTRZYCA. Po bardzo ciekawym meczu zawodnicy Arturosa
okazali się lepsi wygrywając 3:1. Po
zakończeniu turnieju zwycięzcy
odebrali puchar oraz nagrody rze-

czowe wręczone przez burmistrz
Dobrej Barbarę Wilczek. Nowe ławki
i miejsce na ognisko zachęcają do
biwaków i spędzenia nad jeziorem
kilku chwil przy ognisku.
(r)
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Kresowianie w Internecie

Wybory samorz¹dowe 2006

Mój burmistrz, mój radny
Czytelnicy od dłuższego czasu
pytają nas, dlaczego tak mało
piszemy o nadchodzących wyborach samorządowych i czy
nie moglibyśmy podawać już
nazwisk kandydatów. Powodem braku tych tematów na
naszych łamach były wakacje,
zapewne dla wielu bardzo udane, sądząc po panujących w lipcu upałach. „Sparaliżowały”
one także życie polityczne w
naszych gminach. Upały minęły, większość wróciła już z
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urlopów, a więc można się spodziewać, że i życie polityczne
nabierze przyspieszenia. Jedni
będą wybierać się sami we własnym gronie, inni będą namawiać sąsiada lub kolegę z pracy, by zechcieli być jego przedstawicielami w radzie. Każdy
ma drogę otwartą. Każdy może
spróbować. Dlatego publikujemy kupon, na którym nasi czytelnicy mogą wskazać swojego
kandydata na burmistrza, wójta
lub radnego w swojej gminie lub

starostę w powiecie i delegata
do sejmiku samorządowego.
Nie wiemy jeszcze, jaka ordynacja będzie obowiązywać, ale
jaka by nie była, wybierać będziemy ludzi. Mamy nadzieję,
że ten ranking da czas do namysłu i pomoże w dokonaniu właściwego wyboru, pokazując
osoby godne powierzenia im
naszych spraw publicznych.
Kupony należy przesyłać na
adres: Tygodnik Łobeski, 73-150
Łobez, ul. Słowackiego 6.

Kto zna³ pani¹
Osieck¹, z
domu Rokosz?
Internet może być miejscem
kontaktu i poszukiwania ludzi, którzy kiedyś mieszkali obok nas, a
później wyjechali i po latach chcieliby wrócić pamięcią do tamtych lat
i dowiedzieć, co wydarzyło się w
ich rodzinnej miejscowości, jak potoczyły się ludzkie losy. Kresowianie przybyli do powiatu łobeskiego z Kuropatnik mają swoją stronę
internetową - www.kresowianiezkuropatnik.republika.pl - prowadzoną przez naszego kolegę Marcina Horbacza. Trzeba przyznać, że
jest ładna i przejrzysta. Co ważniejsze, łączy kresowian z całego świata. Kilka dni temu swój apel umieściła tam pani Justyna Osiecka –
Sułek, której mama mieszkała jakiś
czas w Łobezie. Pani Justyna
Osiecka – Sułek napisała:
“Bardzo się cieszę, że odkryłam
tę stronę! Moja ś.p. mama urodziła
się w Kuropatnikach - nazywała się
Maria Rokosz (moi dziadkowie Mikołaj i Tekla Rokosz (zd. Baran).
Mama wyszła za mąż za Władysława Osieckiego ze wsi Buszcze. Obraz Matki Boskiej Buszczeckiej
znajduję się w Kościele w Racławicach Śl. - tata miał duży udział w
sprowadzeniu go do Polski. Mama
mieszkała jakiś czas w Łobezie, ale
dziadek sprowadził ostatecznie
całą rodzinę na południe Opolszczyzny. W 1989 r. byłam z mamą na
Ukrainie, niestety nie mogłyśmy
zwiedzić zbyt dużo... Tamtejsi znajomi uznali, że wycieczka wgłąb wsi
może być niebezpieczna. Zwiedziłam więc tylko obrzeża Kuropatnik.
Gdyby znalazł się ktoś, kto wie coś
o życiu mojej rodziny - chętnie
nawiążę kontakt. Pozdrawiam serdecznie! Do pani Justyny można
napisać
maila:
josiecka@yahoo.co.uk
“Moja ś.p. Mama byłaby szczęśliwa!” - napisała do nas na wiadomość o tym, że apel możemy opublikować na łamach Tygodnika.
Dodała, że po wyjeździe z Łobza
mieszkała w miejscowości Dzbańce na Opolszczyźnie, a obecnie w
Opolu. “Z Kuropatnik w Dzbańcach był jeszcze jeden kuzyn mamy
- Szczepan Deberny, z tego co pamiętam z opowieści, to przybył do
Polski sam i całą rodzinę zostawił
na Ukrainie. Mama skończyła dwie
klasy szkoły podstawowej, na początku trzeciej wybuchła wojna.” napisała. Może ten apel spowoduje, że kilka losów ludzkich znajdzie
swój punkt przecięcia.
KAR

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73730.
US£UGI
QStudent udzieli lekcji z informatyki głównie dla osób starających się
o pracę w biurze - Węgorzyno Łobez. Tel. 889 777 667.

Dajesz og³oszenie do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

QProjekty budowlane, kosztorysy,
nadzory, iwentaryzacje. Tel. 888
412 931.
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

PRACA
QSzukam pracownika do lat 30 do
pracy koło Hamburga - murowanie,
malowanie itd., prawo jazdy, pomoc w założeniu własnej firmy.
Kontakt 0600 805 710.

INNE
QSprzedam niedrogo dwie palmy 2,20 m i 1,5 m. Są bardzo piękne,
rozłożyste. Tel. 0600 583 470 - Łobez
QSprzedam komplet wypoczynkowy, używany. Tel. 502 744 461.

QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

MOTORYZACJA
Q Sprzedam Volkswagen Passat
GLGTI, rok prod. 1987, pojemność
1,8 benzyna, stan licznika 167 000
km., centralny zamek, elektryczne
lusterka. Stan bardzo dobry. Cena
2500 zł. Tel. 091 397 40 06.
Q Sprzedam Opel Astra 3, rok
prod. 12/2004, przebieg 15.000
km., pełne wyposażenie, stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 938 295 lub 602 252 730.

QSprzedam mieszkanie w Łobzie
57 mkw., 3 pokoje, własnościowe,
ogrzewanie gazowe, podwyższony
standard. Cena do uzgodnienia.
Tel. 602 252 730.
QMieszkanie 3 pokojowe w Łabuniu Wlk. koło Reska 69 mkw. parter,
kuchnia z zabudową, niski czynsz sprzedam. Tel. 503 004 868.
QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.

QSprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, pow. 462 mkw. na
osiedlu Sucharskiego w Resku.
Tel. 091 395 25 26 po 20.00 lub
0692 413 918.
QSprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.
QSprzedam garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

PRACA
Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 27 mkw. - stare budownictwo - piece. Tel. 094 364 71 23
lub 515 263 164.
Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o wysokim standardzie,
75 mkw. parter. Tel. 696 079 385.

NAUKA
QSzkoła kosmetyczna „AKADEMIE
PRENIER” w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór do klas pierwszych. Zapisy przez szkołę w Szczecinie. Tel. 091 421 29 60.

QZartudnię muraży, pracowników
na elewację. Tel. 0 663 605 788
REKLAMA

REKLAMA

SPORT
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NAJMNIEJSZY WYMIAR KARY

KP II Police – SPARTA Wêgorzyno 2:1 (0:0)

Sparta: Przemysław Noryca - Edward Tondrik, Marcin Nadkierniczny,
Zbigniew Nadkierniczny - Paweł Samal (Krzysztof Gwóźdź), Łukasz Rzepka
(Karol Szubert), Daniel Romańczyk, Andrzej Nadkierniczny, Dominik Raj,
Sławomir Nowak (Kacper Skrobiński), Artur Andrusieczko (Jarosław Konieczny). Trener Ryszard Jamroży.
Żółte kartki: Nadkierniczny, Romańczyk, Nowak; czerwona: Konieczny.
Bramka: 76’ Krzysztof Gwóźdź.
Trzeci mecz wyjazdowy przypadł
na spotkanie z rezerwami Klubu Piłkarskiego Police. Drużyna będąca
jednym z kandydatów do awansu do
V ligi nie pozostawiła złudzeń piłkarzom trenera Jamrożego. Kultura gry,
szybkość, wyszkolenie techniczne,

Ranking
strzelców
powiatu
³obeskiego

3 bramki: Marek Gradus
(Mewa)
2 bramki: Łukasz Tomaszkiewicz, Wojtek Kliś (Radovia); Emil Kamiński, Łukasz
Olechnowicz, Paweł Graczykowski (Sarmata); .
1 bramka: Daniel Romańczyk, Sławomir Nowak, Damian Szubert, Artur Andrusieczko, Krzysztof Gwóźdź
(Sparta); Jarek Jaszczuk, Damian Padziński (Sarmata); Dariusz Kęsy, Mariusz Błaszczyk
(Mewa); Kamil Iwachniuk, Sylwester Michałowski, Piotr
Kiełtyka (Światowid).
Zespoły
8 - Sarmata Dobra
5 - Mewa Resko, Sparta
Węgorzyno
4 – Światowid Łobez, Radovia Radowo Małe

to tylko niektóre cechy rywali w tym
spotkaniu. Przez pierwsze trzy kwadranse zespół Sparty nie był w stanie zagrozić świetnie zorganizowanej drużynie przeciwnika. Z drugiej
jednak strony w zespole gospodarzy występowało kilku zawodników
pierwszego zespołu, którzy występują na co dzień w III lidze.
Pierwsza połowa to jednostronne widowisko; piłkarze z Polic atakują i strzelają na bramkę Przemka
Norycy, który ma pełne ręce roboty.
Na początku drugiej połowy
wyjaśniła się sprawa wyniku tego
spotkania. W 50 minucie szybką i
ciekawą akcję przeprowadzają piłka-

rze rezerw KP, których nie zdołali
powstrzymać kolejno Zbyszek oraz
Andrzej Nadkierniczni, Dominik Raj,
Edek Tondrik. Obaj atakujący piłkarze z Polic bez problemu poradzili
sobie z wymienionymi piłkarzami, po
czym jeden z nich huknął lewą nogą
z linii pola karnego nie dając większych szans naszemu bramkarzowi.
180 sekund później gospodarze
przeprowadzają atak lewą flanką, z
której następuje podanie na 11 metr,
skąd z pierwszej piłki napastnik miejscowych zdobywa drugiego gola.
Dwie minuty później Przemek Noryca ratuje zespół przed wyższą porażką wygrywając pojedynek “jeden na jeden” z zawodnikiem rywali.
W kolejnych minutach miejscowi,
podobnie jak w pierwszej połowie,
oddawali strzały na bramkę Sparty,
jednak z zerowym efektem. W 76
kapitalną interwencją popisuje się
Przemek Noryca broniąc instynktowny, niesygnalizowany strzał z
pierwszej piłki napastnika KP II. W

Oldboje Sarmaty
przyst¹pili do gry
(DOBRA) Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê gra w pi³kê
no¿n¹ zawodników, którzy przeszli na pi³karsk¹ emeryturê.
W £obzie dru¿yna oldbojów skupi³a znakomitych graczy, którzy
zakoñczyli karierê w Œwiatowidzie. Teraz z powodzeniem graj¹
w I lidzie oldbojów. W drugiej lidze graj¹ oldboje Mewy Resko.
Pozazdroœcili im panowie z Dobrej; za³o¿yli zespó³ i rozpoczêli
pi³karskie zmagania w II ligi.
Powołanie zespołu oldbojów
okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż chęć do gry zgłosili nie
tylko miejscowi, ale też kilku
zawodników z Nowogardu i
Wierzbięcina. Wspomagają go
także czynni piłkarze Sarmaty.
Pierwszy mecz i od razu znakomity wynik. Sarmata pokonał w
Wierzchowie tamtejszego Kolejarza aż 6:0, od razu wskakując
na fotel lidera. Oldboje zagrali
w składzie: Krzysztof Zapałowski – Andrzej Mioduszewski,
Jarek Jaszczuk, Zbigniew Górski, Janusz Górski, Andrzej Jaromin, Piotr Gałka, Tadeusz
Kontowicz, Józef Kamiński,
Mariusz Pucz, Zdzisław Szkup,
Wiesław Michalski, Dariusz
Cielica, Krzysztof Kamiński i
Jerzy „Łatek” Plewiński.

Sarmata wygrała z Kolejarzem
6:0 (4:0) po podwójnych celnych
strzałach Plewińskiego, Kamińskiego i Jaromina. Dobrzanie zobaczą zespół w grze na własnym
boisku dopiero za dwa tygodnie,
gdyż najbliższą kolejkę oldboje
rozegrają w Szczecinie. Później
do Dobrej przyjedzie zespół Konsorcjum z Białogardu.
Do oldbojów chce dołączyć
czterech zawodników z Nowogardu oraz bramkarz Janusz Mioduszewski z Wierzbięcina. Jak nam
powiedział jeden z organizatorów
drużyny pan Piotr Gałka - jutro, tj.
w środę, o godz. 17.30 odbędzie się
w hali sportowej spotkanie organizacyjne oldbojów, a po nim trening.
Rywal zza miedzy, Mewa Resko
wygrała z Wybrzeżem Rewal 3:1.
Wkrótce będą derby!
KAR

drugiej połowie na boisku zadebiutowali Karol Szubert oraz Kacper
Skrobiński. To właśnie ten drugi zawodnik w 76 minucie rozegrał piłkę
“na jeden kontakt” z Krzyśkiem
Gwoździem, dzięki czemu ten zgubił
jednego obrońcę, stanął “oko w
oko” z bramkarzem KP i pewnym
technicznym strzałem zdobył kontaktowego gola.
Niestety, to wszystko na co było
stać naszą drużynę. Kilka minut później miejscowi jeszcze kilkakrotnie
zagrozili bramce Przemka Norycy,
jednak bez efektu bramkowego. W
doliczonym czasie gry Jarek Koniczny przewraca wychodzącego na
czystą pozycję zawodnika rywali.
Kosztem uratowania zespołu przed
być może wyższą porażką była czerwona kartka dla zawodnika Sparty.
Chwilę później sędzia kończy spotkanie, w którym osiągnięty wynik
to „najmniejszy wymiar kary” dla
naszego zespołu.
Marcin Szostakiewicz

Zawody
sp³awikowe
Karasia
Zarząd koła PZW „Karaś” organizuje w dniu 27.08.2006 r
(niedziela) o godz. 8.00 rodzinne
zawody spławikowe na jeziorze
Karwowo. Wpisowe 10 zł od drużyny. Zawody zamknięte wyłącznie dla członków koła „Karaś”. (r)

Zaproszenie
na rajd
rowerowy

Łobeskie Centrum Turystyki
zaprasza na rajd rowerowy nad jez.
Karwowo. Zbiórka na Pl. Spółdzielców (przy restauracji Stodoła) o
godz. 10.00 w niedzielę 27.08 br.
Elżbieta Wiśniewska

SPORT
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ZABRAK£O SI£
KORONA Stuchowo – MEWA Resko 4:2 (1:2)

Darek Kêsy

Mewa: Tichanów – Pietrowski, Libiszewski, Pawłowski M., Pawłowski A. (60' Imianowski), Wójtowicz (70' Konczewski Kuba), Kopka, Kęsy, Wasiak, Gradus, Harasiemowicz (55' Majewski). Trener Dariusz Kęsy.
Bramki: 5' Kęsy, 35' Gradus.

Wydawało by się, że z Koroną
można wygrać nawet na ich boisku, ale Mewa gra nierówno. Praca, wyjazdy i kontuzje zawodników
powodują, że zespół posiada najbardziej niestabilny skład spośród
naszych drużyn powiatowych. Tak
też było w tym meczu. Z powodu
braku kilku zawodników Mewa
zagrała w eksperymentalnym zestawieniu z bramkarzem Marcinem
Libiszewskim jako obrońcą oraz
kilkoma juniorami.
Mecz rozpoczął się obiecująco.
Już w 5 min. po dośrodkowaniu z
prawej strony Darek Kęsy główką
z krótki róg strzelił gola. Pół godzi-

ny później piękną akcją popisał się Marek
Gradus, który ograł dwóch obrońców i
strzałem z woleja umieścił piłkę w siatce.
Do przerwy 2:1 dla Mewy i nadzieje na
zwycięstwo.
Jednak w drugiej połowie topniały one
wraz upływającym czasem. Wyrównanie
i stracona bramka na 3:2 dla Korony spowodowała, że trener Kęsy chcąc wygrać
przynajmniej remis cofnął się na obronę,
wysyłając drużynę do ataku. Odsłonięcie
się spowodowało niestety utratę czwartego gola i trzech punktów. Jednak nie tylko
to. Wraz z upływającym czasem ubywało
sił i porażka stała się nieunikniona. W sobotę derby z Sarmatą. Juniorzy zremisowali z Koroną 2:2.
KAR

S³absza gra, ale punkty w komplecie
Sarmata: Damian Brodowicz – Krzysztof Sadłowski, Jarek Jaszczuk, Tomasz Surma (45' Emil Kamiński), Wojtek Dorsz,
Łukasz Olechnowicz, Mateusz Mikołowski (65' Stefan Pabiś), Damian Dzierbicki, Krzysztof Kieruzel, Paweł Graczykowski
(85' Krystian Basiński), Damian Padziński. Trener: Tomasz Surma. Bramka: Łukasz Olechnowicz.
Sarmata wygrała z beniaminkiem
Orłem Prusinowo po bardzo przeciętnym meczu 1:0. Bramkę na miarę
zwycięstwa zdobył obchodzący
wczoraj swoje 25 urodziny Łukasz
Olechnowicz. Był to jednoznacznie
najsłabszy mecz w tym sezonie podopiecznych Tomasza Surmy, więc cieszy tylko wynik. 3 punkty pozostały
w Dobrej i dzięki temu Sarmata obroniła fotel lidera, zachowując lepszy
stosunek bramkowy, niż mający tyle
samo punktów KP II z Polic. W sobotę wyjazd do Reska na mecz z Mewą
o godz. 18.00.
Juniorzy także zdobyli 3 punkty,
gromiąc ekipę gości 4:0. Bramki strzelali: Gudełajski, Nowacki i 2 bramki
samobójcze.
(r)

LEPSZA GRA, NI¯ WYNIK
ŒWIATOWID £obez – ŒWIT Szczecin 1:2 (1:2)
Światowid: Górecki – Mosiądz, Zielonka, Łań (Koba), Krakus, Kiełtyka
(Grzywacz), Tober (Iwachniuk), Sikora (Michałowski), Kulczyński, Śniadek,
Jendrysiak. Trener: Wojtek Krakus. Bramka: 8' Piotr Kiełtyka.
Był to typowy mecz walki, który – niestety – wygrali goście, ale też
byli w tym pojedynku faworytami. Światowid i tak rozegrał jeden z lepszych meczów, szkoda, że bez chociaż punktu. Na nic zdała się strzelona
szybko bramka przez Kiełtykę, łobezianie nie dali rady obronić prowadzenia, chociaż w drugiej połowie znakomitą okazję miał Jendrysiak. Światowid choruje na brak skuteczności swoich napastników. Wielka nadzieja
Śniadek okazuje się cieniem samego siebie sprzed lat, chociaż jest jeszcze
młodym zawodnikiem. Kiełtyka strzela bramkę raz na pół roku. Jendrysiak
marnuje “setki”. A topniejąca w oczach garstka kibiców, już tylko tych
najwierniejszych, wciąż czeka na przebudzenie Światowida.
KAR

MECZE LKS „MEWA” W RESKU
Rada LKS Mewa Resko uprzejmie informuję, iż mecze ligi
okręgowej i drugiej klasy juniorów rundy jesiennej sezonu 2006/
2007 rozgrywane w Resku odbędą się na stadionie Miejskim w
Resku przy Al. Wolności 4b w następujących terminach:
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Wyniki i tabele
V liga
Sparta Gryfice - Piast Choszczno
1:3, Zorza Dobrzany - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 3:4, Odra Chojna - Vineta
Wolin 1:2, Dąb Dębno - Radovia Radowo Małe 4:0, Osadnik Myślibórz Hutnik EKO TRAS Szczecin 0:0, Pomorzanin Nowogard - Polonia Płoty
1:0, Mieszko Mieszkowice - Piast Chociwel 0:0, Fagus Kołbacz - Kłos Pełczyce 3:0.
1. Dąb Dębno
12 8-1
2. Pomorzanin Nowogard
10 12-4
3. Vineta Wolin
10 7-4
4. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
9 7-9
5. Piast Choszczno
7 10-3
6. Hutnik EKO TRAS Szcz. 7 7-3
7. Sparta Gryfice
6 8-8
8. Radovia Radowo Małe
5 4-4
9. Piast Chociwel
4 5-3
10. Odra Chojna
4 4-6
11. Fagus Kołbacz
4 4-3
12. Osadnik Myślibórz
4 3-11
13. Polonia Płoty
3 3-6
14. Mieszko Mieszkowice
2 1-3
15. Kłos Pełczyce
0 1-7
16. Zorza Dobrzany
0 5-14

Klasa okrêgowa
Korona Stuchowo - Mewa Resko
4:2, Sarmata Dobra - Orzeł Prusinowo 1:0, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Promień Mosty 3:4, Światowid Łobez Świt Szczecin 1:2, Wicher Brojce - Ina
Ińsko 4:1, Masovia Maszewo - Iskierka Śmierdnica 0:0, KP II Police - Sparta
Węgorzyno 2:1, Vielgovia Szczecin Orkan Suchań 2:1.
1. Sarmata Dobra
10 8-1
2. KP Police II
10 11-5
3. Świt Szczecin
9 10-4
4. Vielgovia Szczecin
9 11-6
5. Iskierka Śmierdnica
6 6-2
6. Korona Stuchowo
6 8-11
7. Sparta Węgorzyno
5 5-4
8. Promień Mosty
5 7-8
9. Wicher Brojce
5 5-5
10. Dąbrovia Stara Dąbrowa 4 6-8
11. Mewa Resko
4 5-9
12. Orkan Suchań
3 3-4
13. Masovia Maszewo
3 3-6
14. Orzeł Prusinowo
3 3-5
15. Ina Ińsko
3 5-11
16. Światowid Łobez
1 4-11

GRANIE W PLANIE
V liga
26 sierpień – sobota: 17:00 Polonia Płoty - Sparta Gryfice; 16:00 Piast
Chociwel - Pomorzanin Nowogard; 17:00 Radovia Radowo Małe - Osadnik
Myślibórz; 17:00 Dąb Dębno - Vineta Wolin; 17:00 Orzeł Trzcińsko-Zdrój
- Odra Chojna;
27 sierpień – niedziela: 17:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Mieszko
Mieszkowice; 17:00 Kłos Pełczyce - Zorza Dobrzany; 17:00 Piast Choszczno - Fagus Kołbacz.

Klasa okrêgowa
26 sierpień – sobota: 16:00 Orkan Suchań - KP Police II; 17:00
Iskierka Śmierdnica - Vielgovia Szczecin; 18:00 Świt Szczecin - Wicher
Brojce; 18:00 Mewa Resko - Sarmata Dobra; 18:00 Sparta Węgorzyno
- Korona Stuchowo.
27 sierpień – niedziela: 17:00 Ina Ińsko - Masovia Maszewo; 16:00
Promień Mosty - Światowid Łobez; 18:00 Orzeł Prusinowo - Dąbrovia
Stara Dąbrowa.
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tygodnik łobeski 22.08.2006 r.

Karol Wojty³a, p³yn¹³ Draw¹, p³yn¹³ Reg¹
Jeszcze dno pamiêta cieñ kajaka
W Złocieńcu nad Drawą stanął krzyż w miejscu, gdzie biwakował w 1961
r. biskup Karol Wojtyła. Krzyż ufundowali prywatni darczyńcy państwo
Małgorzata i Antoni Jakubowscy. Mszę świętą odprawił biskup Kazimierz
Nycz. Złocieniec ma już szlak kajakowy nazwany imieniem papieża. Jego
śladami podążają młodzi ludzie. Badają miejsca, w których bywał, słuchają
ludzi, którzy Go znali, modlą się, chociaż trochę chcąc być takimi jak On.
Papież płynął też Regą do Mrzeżyna. W Płotach wystawiono mu wielką
tablicę, ale pomylono daty. Jako pierwsi napisaliśmy o tym w wydawanej
przez nas Gazecie Gryfickiej, o czym niedawno napisał również Kurier Szczeciński. Trochę wstyd. Nie ma wstydu w Łobzie, bo tu niczego nie ma, co by
nam kojarzyło się z Janem Pawłem II. Może Jeszcze tylko zarośnięte dno Regi
pamięta cień pozostawiony przez kajak, którym płynął.
W Złocieńcu pojawiła się uczestniczka tamtych biskupich wypraw późniejszego papieża, pani Maria Rybicka, by przypomnieć Jego bytność na
ziemi pomorskiej. Zapisujemy ślad po jej bytności również.
Kazimierz Rynkiewicz
Przybyli do Złocieńca z Krakowa
goście na poświęcenie pomnika pobytu
biskupa Karola Wojtyły w Złocieńcu,
wedle słów księdza proboszcza Leonarda Bandosza pragnęli przedstawić swoje
przeżycia, wrażenia z tamtych przeróżnych wędrówek z Ojcem Świętym. Niżej opowieść Pani Marii Rybickiej.
„Środowisko Wujka zostaje i Wujek też”
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Przyjechaliśmy tutaj z Krakowa, by wraz z Państwem oddać hołd
naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II. Gorąco dziękujemy
Złocieńcowi za zaproszenie.
Jesteśmy przedstawicielami środowiska Ojca Świętego. Pojęcie to wprowadził On, kiedy był kardynałem. A w
swoim Testamencie pozostawił zapis o
środowisku, co usankcjonowało tę nazwę. Ksiądz biskup już był uprzejmy
wspomnieć o nas. Myśmy od lat mniej
więcej pięćdziesiątych, jako studenci,
bardzo młodzi ludzie, gromadzili się
wokół wspaniałego księdza Karola
Wojtyły. I stopniowo wzrastaliśmy
bardzo często niegodnie i z ogromnymi
wadami w jego otoczeniu, i mając to
szczęście, że mogliśmy spędzać z nim
sporo czasu szczególnie w czasie wakacji. Były to wyprawy kajakowe, a także
wyprawy górskie. Trwało to bardzo
długo, właściwie aż do wyjazdu, kiedy
został wybrany Ojcem Świętym. A także potem, już jako Ojciec Święty napisał do nas – “środowisko Wujka zostaje
i Wujek też”. Okazało się, że potem też
mieliśmy szczęście odwiedzać Go,
spotykać się z Nim, wymieniać listy.
No i zakończyliśmy tę ziemską przygodę, jeżeli tak można powiedzieć, w
czasie pogrzebu, kiedy w osiemdziesięcioosobowej grupie tam się znaleźliśmy, a wielu z nas zostało tutaj i modliło
się. No, teraz to już razem z dziećmi i z
wnukami, ta nasz grupa liczy mniej
więcej trzysta osób.
W Złocieńcu w 1961 roku
Chciałabym wrócić tutaj do wspomnień kajakowych. Ponieważ byłam
jedną z uczestniczek wyprawy w roku
1961. Czterdzieści pięć lat temu. Wyprawa rozpoczęła się trzydziestego
pierwszego lipca. Była bardzo brzydka
pogoda. Tę pogodę można porównać z
pogodą wczorajszą. Właśnie tak było.
Trzydziestego pierwszego lipca lało
zupełnie beznadziejnie. Zwieźliśmy

Opowieœæ Pani Marii Rybickiej, uczestniczki „z³ocienieckiego”
sp³ywu kajakowego z biskupem Karolem Wojty³¹

WUJEK W Z£OCIEÑCU
nasz składany sprzęt tutaj z dworca
PKP, właśnie dokładnie na to miejsce.
Ono dzisiaj, teraz, trochę inaczej wygląda. Ale wieża kościelna, jak już
ksiądz mówił, nie została przestawiona,
jest dokładnie taka sama. Jest mniej
drzew, ale niektóre zostały, no i całe
tutaj ukształtowanie terenu. Przypominamy sobie, które namioty stały na
górze, a które niżej. To zostało w naszej
pamięci.
Zrobiło sie pięknie
I tak, jak dzisiaj, jest już ładna pogoda, tak następnego dnia, po tym paskudnym, beznadziejnym dniu, kiedy
nie dało się składać kajaków, zrobiło się
pięknie, chociaż też właśnie tak trochę
wietrznie, w związku z tym rozpoczęliśmy już normalny tryb życia. Rano,
Nasz Wujek, bo tak Go nazywaliśmy,
odprawił Mszę świętą. Zawsze w czasie takiej Mszy świętej było bardzo
króciusieńkie kazanie, ale które dawało
nam potem różne przemyślenia, a także
czasem wracaliśmy do nich w dyskusjach przy ognisku.
W Złocieńcu mecz piłkarski kawalerowie – żonaci z Wujkiem w ataku
Po Mszy świętej i śniadaniu złożyliśmy kajaki. Kiedy już to wszystko
było gotowe, po obiedzie – tu opowiem
parę bardziej wesołych zdarzeń, bo to
wszystko jest strasznie poważne, a
myśmy mieli momenty szalonej radości
- właśnie tutaj odbył się pierwszy mecz
piłkarski kawalerowie – żonaci. To już
była tradycja. I Wujek, czyli późniejszy Ojciec Święty, zawsze grał w tej
drużynie, która miała braki. Jeżeli kawalerów było mniej, to On dołączał do
kawalerów, jeżeli żonatych, to do żonatych. Wtedy tutaj było właśnie mniej
żonatych, w związku z tym Wujek grał,
jak mi to panowie powiedzieli, w ataku
po stronie żonatych. Od razu powiem,
że żonaci wtedy wygrali 2:1.
Obecny tutaj pan profesor Turowski grał w obronie. Jest z nami także
Jacek Krupiński i dla niego, a także dla
mego świętej pamięci męża, była to
pierwsza gra w ekipie żonatych, bo
właśnie też czterdzieści pięć lat temu
oni czerwcu, my w lipcu, zostaliśmy
pobłogosławieni przez Wujka, zawarli-

śmy związki małżeńskie. Tak, że można powiedzieć, że dodatkowo to była
jeszcze nasza podróż poślubna.
Drawą pod prąd
Następnego dnia, bo wtedy nie było
chyba ogniska, byliśmy już bardzo
zmęczeni tym wszystkim, dobiegł końca pobyt na tym miejscu. Popłynęliśmy
Drawą. Z tym, że popłynęliśmy Drawą
pod prąd na jezioro Rzepowskie. Potem dalej już płynęliśmy Pilawą i przenosiliśmy się na tamte jeziora.
Ale, jak wyglądał ten nasz dzień,
dzień wypłynięcia. Rozpoczął się, jak
zawsze, Mszą świętą. Aha, nie powiedziałam, że Msza święta, tutaj, w tym
miejscu, była odprawiona na wiosłach.
Wiosła były przywiązane do drzew,
tworzyły jakby stolik, i na tym był
przygotowany porządny ołtarz. Ojciec
Święty, znaczy Wujek Nasz, woził zawsze ze sobą wszystkie potrzebne do
tego przedmioty. Panie zbierały kwiatki i Msza święta się odbyła. Po Mszy
świętej, jak zawsze, było śniadanie,
pakowanie dobytku do kajaków, bo
kajaki były złożone, tak spuszczano je
na wodę.
Pierwsza wyprawa kajakowa
była w pięćdziesiątym trzecim. Ta
była chyba ósma. To już proszę
sprawdzić, czy dobrze policzyłam.
Był wypracowany pewien styl. Zawsze była jedna łódź, która była
otwierającą. Pilnowała, abyśmy się
nie pogubili na trasie. Była także łódź
zamykająca, która zasypywała dół
na śmieci, no, oczywiście, bardzo
byliśmy porządni. A ci otwierający
szukali miejsca na kolejny biwak, potem przygotowywali ognisko.
Wujek płynął na dwuosobowym
kajaku. Zawsze miał tak zwanego
majtka. To znaczy kogoś, kto płynął
przed nim. Ale w praktyce to ten
majtek wędrował z kajaka na kajak,
dlatego, że każdy z nas chciał trochę,
chociaż parę godzin porozmawiać z
Wujkiem o swoich różnych sprawach. To były takie, jak gdyby, indywidualne rekolekcje na tej trasie,
gdzie myśmy się przesiadali i mogliśmy wtedy pomęczyć Wujka różnymi mądrymi lub głupimi pytaniami.
Bo i takie się zdarzały.

Pod wieczór poszukiwaliśmy właściwego miejsca na biwak. Po rozbiciu
namiotów i po posiłku siadaliśmy przy
ognisku, wspólnie śpiewaliśmy. Czasem Wujek snuł rozważania, często
dyskutowaliśmy kończąc dzień modlitwą. Trzymając się za ręce śpiewaliśmy na dobranoc – Idzie noc, słonce już
zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z
mórz, w cichym śnie zaśnij już, Bóg jest
tuż, Bóg jest tuż.
W 1961 roku to był już drugi pobyt
Wujka na Drawie. Płynął również później, w 1967 roku jako kardynał. Wtedy
nie przepływali przez Złocieniec.
Z kajaka do Watykanu
Pierwsza wyprawa Drawą, to była
wyprawa w 1955 roku, czego pamiątkę
mają Państwo u siebie pod kościołem
WNMP w postaci Krzyża i wielkiego
Głazu, które to upamiętniają.
Wędrówka wtedy Drawą rozpoczęła się w Czaplinku, gdzie w tej chwili
stoi piękny Pomnik Jana Pawła II odsłonięty w 2005 roku. Przed chwilą go
oglądaliśmy.
Mijały lata. Zmieniały się formy
naszego wspólnego wypoczynku. No,
bo rodziły się dzieci, powyrastały, ale
nie nadawały się do wędrówek kajakowych, nam też zaczynało trochę brakować sił, w związku z tym z wędrownych kajaków przeszliśmy na formę
kajaków stacjonarnych. Co roku odbywaliśmy, chociaż tydzień, jako takich
wakacji. I właśnie o tym chciałam jeszcze na koniec powiedzieć.
Wujek odjeżdżał z żalem
Było to w lipcu 1978 roku. Czyli
dosłownie były to ostatnie wakacje
przed wyborem na Stolicę Piotrową.
W około trzydzieści osób byliśmy
nad przepięknym i czystym jeziorem
Kremsko. Blisko Wałcza. Tutaj, niedaleko. I to były tak zwane kajaki stacjonarne. Wujek był tam z nami cały
tydzień. Wypływał na jezioro, często spacerował, dużo się modlił, dużośmy dyskutowali. Wtedy często
siadaliśmy przy jakimś stole, On
wtedy przywiózł ciasto, którym nas
częstował, i różne dyskusje snuliśmy. Bardzo było przyjemnie. Wujek z żalem po tygodniu odjeżdżał.
Nikt z nas nie przypuszczał, co się
stanie za dwa miesiące. Dziękuję
bardzo.
Notował - Tadeusz Nosel

NAPROMILOWANI

Zderzenie Lidii ze
Stanis³awem
(ŁOBEZ – PORADZ) 14 sierpnia około godziny 9:20 na drodze
Łobez - Poradz Lidia D. kierując samochodem osobowym WV Passat,
w trakcie wykonywania manewru
wyprzedzania w rejonie skrzyżowania z drogą do Trzeszczyny doprowadziła do bocznego zderzenia z samochodem ciężarowym Star kierowanym przez Stanisława K. Uszkodzeniu uległ samochód osobowy.

Zatankowa³
(BIENICE) 13 sierpnia około godz.
23:30 w Bienicach z ciągnika rolniczego zaparkowanego na terenie posesji
nieznany sprawca dokonał kradzieży
30 l. oleju napędowego wartości 120 zł,
działając na szkodę Anny A.

Otwarte mieszkanie kusi
(WĘGORZYNO) 14 sierpnia w
godzinach od 9:30 do 10:00 przy ulicy Ks. F. Sosnowskiego nieznany
sprawca z otwartego mieszkania
dokonał kradzieży portfela z zawartością pieniędzy w kwocie 920 zł na
szkodę Kazimiery J.

Kradzie¿ roweru
(ŁOBEZ) 18 sierpnia około godziny 18:30 przy ulicy Browarnej w
Łobzie nieznany sprawca dokonał
kradzieży roweru typu „składak”
wartości 100 zł.
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Przez dwa tygodnie chodzi³
po wiertarki
(ŁOBEZ) W okresie od 1 do 16
sierpnia w Łobzie przy ul. Drawskiej, nieznany sprawca przez wybicie szyby okiennej, dokonał
włamania do budynku gospodarczego, skąd skradł dwie wiertarki
elektryczne wartości 250 zł na
szkodę Romana S.

Z³odzieje
(ŁOBEZ) W okresie od 19 sierpnia 20 sierpnia w Łobzie przy ul.
Dubois nieznany sprawca dokonał
kradzieży roweru górskiego, roweru
dziecięcego, prostownika do ładowania akumulatora, odzieży, łącznej
wartości 1.100 zł, działając na szkodę
Andrzeja S.
(DOBRA) W okresie od 9 do 15
sierpnia w Dobrej przy ul. Zielonej, z niezabezpieczonego pomieszczenia
gospodarczego
Paweł A. dokonał kradzieży robota kuchennego, krajalnicy do
chleba, dwóch rakiet tenisowych
i dwóch rakiet do badmintona,
przewodów elektrycznych, części
rowerowych i samochodowych.
Straty w kwocie 550 zł poniosła
Alicja J.

Z³omiarz
(DOBRA) 16 sierpnia w godzinach 7:30 – 16:00 w Dobrej przy ul.
3 Maja, nieznany sprawca dokonał kradzieży miedzianych przewodów elektrycznych zasilających i roboczych wartości 500 zł,
działając tym samym na szkodę
Władysława J.

Wymusi³ pierwszeñstwo
na ci¹gniku
(RESKO) 17 sierpnia. o godz.
7:20 w Resku na ul. Jedności Narodowej kierujący samochodem Opel
Astra Paweł B. włączając się do ruchu, wymusił pierwszeństwo przejazdu kierującemu ciągnikiem rolniczym marki Ursus Jerzemu S. Uszkodzeniu uległ samochód Opel Astra.
Osób rannych nie było.

(ŁOBEZ) 15 sierpnia o
godz. 14:50 w Łobzie przy ul. W.
Polskiego Józef K. kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (2,35 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu).
(ŁUGAWINA-PIASKI) W
dniu 17.08.2006r. o godz. 16.45
na drodze publicznej Ługawina-Piaski Aleksander W. (zam.
P., gm. Resko) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (3,7 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ)
W
dniu
19.08.2006r. o godz. 23.00 w
Łobzie na ul. Kolejowej Teresa W. zam. Ł., gm. Łobez kierowała rowerem w stanie nietrzeźwości (1,62 promila alkoholu w wydychanym powietrzu (próba manualna), pobrano krew do badań).

Kieszonkowiec

Zwierzê leœne

(ŁOBEZ) 18 sierpnia około godziny 13:30 przy ulicy Niepodległości w Łobzie nieznana osoba z torebki przewieszonej przez ramię dokonała kradzieży portfela z zawartości
130 zł, dowodu osobistego oraz karty bankomatowej banku PKO S.A. o
łącznej wartości 150 zł na szkodę
Mirosławy B.

(ŁOBEZ – DRAWSKO POMORSKIE) 18 sierpnia około godz.
22:40. na drodze Łobez- Drawsko
Pom. Sywia G. ki, kierując samochodem Opel Kadet, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzęciem leśnym, które
nagle wtargnęło na drogę, skręciła w
prawo i zjechała na pobocze, gdzie
samochód dachował.
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HUMOR TYGODNIA
- Co mają wspólnego fundusze z Unii Europejskiej i
kosmici?
- Ciągle o nich słyszysz, ale nigdy nie widziałeś.

***

W pewnym okresie życia, Einstein regularnie prowadził
zajęcia na uczelni, jeden z jego studentów ze zdziwieniem stwierdził:
- Panie profesorze, pytania na tegorocznym egzaminie
były takie same jak w latach poprzednich!
- To prawda - powiedział Einstein - lecz w tym roku
odpowiedzi są inne.

***

Do szkoły zaproszono fotografa i nauczyciel namawia
dzieci, by każde kupiło odbitkę zdjęcia grupowego.
- Pomyślcie tylko, gdy już będziecie dorosłe, popatrzycie na fotografię i powiecie: "To Ania, teraz jest prawnikiem" albo "To jest Krzyś. Teraz jest lekarzem."
Na to cienki głosik z tyłu sali:
- A to jest nauczyciel. Teraz już nie żyje.

***

Niedźwiedź mówi:
- Jak ja zaryczę to wszystkie zwierzęta w lesie uciekają.
Na to lew:
- Jak ja zaryczę to wszystkie zwierzęta ze stepu uciekają.
Na to kurczak
- A jak ja kichnę to cały świat robi w gacie.

***

Mąż do żony:
- Możesz dać mi pieniądze na bilet autobusowy?
- Niestety, mam tylko sto złotych w jednym banknocie.
- Daj, pojadę taksówką.
W obiektywie tygodnika: Nie ma to jak w³asne M1

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 32
brzmiało: „Klepsydra jest wiotka w pasie”
Poprawne rozwiązanie nadesłali:
Maria Szylinowicz (Łobez), Grażyna
Maćkowiak (Łobez), Teresa Syjczak
(Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Ola Rachwał (Resko), Janina Rachwał (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Ola Rachwał
z Reska. Gratulujemy.
CMYK
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