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Dzieci zorganizowa³y strajk
(£OBEZ). W miniony wtorek na
osiedlu H. Sawickiej najm³odsi
mieszkañcy zorganizowali strajk.
Na transparentach wypisali has³a:
„Nie niszczcie nam boiska!!!”, „Tutaj codziennie gra m³odzie¿”,
„Chcemy boiska”. Okaza³o siê, ¿e
boisko bêdzie, a nawet dwa, a
oprócz tego plac zabaw.
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Amerykanie przyjad¹ z tarcz¹ do Polski, a tu Polski nie ma. Polacy (?) sprzedali kraj (?)

KWACHA JU¯ NIE MA,
BE£TY (palikoty) ZOSTA£Y
Tadeusz Nosel

PREZES BANKÓW JEST,
BANKÓW NIE MA
Niegdyœ obserwowa³em, w szcz¹tkowych zal¹¿kach jeszcze, formowanie
siê tego, co póŸniej nazwano ekip¹ Aleksandra Kwaœniewskiego. Pamiêtam
wiecznie oty³ego Jerzego Szmajdziñskiego, innych te¿ znaczonych na ró¿ne
sposoby. Spoœród nich niejakiego Pietraszkiewicza, dzisiejszego prezesa
Zwi¹zku Banków Polskich, daj¹cego
pogadanki nawet w Radio Maryja, jakby
z polskich banków na terytorium Polski
cokolwiek jeszcze siê osta³o. Wymienieni tu notable, z wiecznym wianuszkiem
zawsze oddanych towarzyszy, wygl¹dali
sobie na Krakowskim Przedmieœciu z
okien ówczesnego SZSP na formuj¹ce siê
studenckie demonstracje, ci¹gn¹ce nieodmiennie pod pomnik Pana Adama.
Zachodzi³em w g³owê; jak to? Tu, w centrum Warszawy, wszyscy ruszaj¹ w kierunku Polski, a ci fagasi spokojnie patrz¹
sobie na wszystko z okien komunistycznego zwi¹zku studenckiego, jakby byli
nie z tego œwiata, nie z Polski przynajmniej.
BE£TY (palikoty)
CI¥GNÊ£Y DO GURU
PóŸniej ju¿, gdy pozna³em innych
zaci¹gaj¹cych siê pod skrzyd³a Kwacha,
zwolna zacz¹³em miarkowaæ, ¿e zgubi¹
swego guru namaszczanego przez Mieczys³awa Rakowskiego i ca³y Komitet
Centralny moskiewskiej partii tu zainstalowanej. Zgubi¹, bo ³api¹ siê na doczepkê, aby podci¹gn¹æ siê nieco w ¿yciu,
na³apaæ kasy, mo¿e wyjechaæ na placówkê? Dzisiaj wiem, ¿e ju¿ wtedy dobrze
przeczuwa³em, jaka bêdzie ta Polska
zwana teraz Trzeci¹ RP. Ktoœ taki, jak
Kwach, lepszych ludzi nie móg³ dostaæ.
I nie dosta³. Bo tylko tyle sam reprezentowa³. A to nie by³a dobra reprezentacja.
Nie naszych interesów. Nie polskich interesów. D³ugie miesi¹ce kompletowa³
sobie ekipê, w wielkich bólach, bo w
Warszawie uwa¿a³o siê, ¿e wspó³praca z
nim, i z jego ludŸmi, to obciach. Wstyd.
Ale on mia³ w rêku wszystkie konfitury
i dziêki nim wreszcie skompletowa³ sobie ekipê, która w niemal¿e cudowny
sposób stworzy³a tylko dla siebie III RP,
z Gazet¹ Wyborcz¹ jako ze sztandarem
bezideowej ideowoœci.
ZA „BEZDURNO”
Parê dni temu Janusz Rolicki (niegdyœ naczelny Trybuny Ludu) w radiu o
Kwachu z pieni¹c¹ siê wœciek³oœci¹ powiedzia³; - On wszystko odda³ za „bezdurno”. Czy trzeba by³o oddawaæ, czy
nie. On oddawa³ i odda³. - W Sejmie
mamy tyle Komisji œledz¹cych, by broñ
Bo¿e nie by³o akurat tej najbardziej wymaganej - GDZIE JEST MAJ¥TEK
POLAKÓW? Akurat w tych dniach
stocznia, KOLEBKA SOLIDARNOŒCI, ma byæ ukraiñska!!! Czyli zarabiaæ

z³otówki nie komu innemu, a Ukrainie.
Nie Polsce. Kto zatem bêdzie od¿ywiaæ
obywatela z tej kolebki - ko³yski? Sejmowa komisja nie chce nawet zaj¹kn¹æ siê
na ten temat. Komisjê do spraw banków
dawno przegoniono. A Balcerowicz jako
siebie do obecnego rz¹du skierowa³
kogoœ z Londynu, nawet bez polskich
papierów. W sonda¿ach o opiniê na ten
temat nie pytano.
KOGO NAMIERZ¥
RAKIETY „PATRIOT”?
Towarzystwa towarzyszy specjalistów od III RP nie chc¹ tu tarczy antyrakietowej. Ano dlatego, ¿e obecnoœæ Amerykanów wymusi z czasem to, co najwa¿niejsze: powrót klasycznych standardów
moralnych. Oficer w wojsku nie bêdzie
móg³ mieæ jakichkolwiek zwi¹zków z
Moskw¹, choæby tylko by³ych. Tajny
wspó³pracownik, akurat najbardziej tajony w III RP, bêdzie musia³ byæ odtajniony. Jeœli lekarz ma piêædziesi¹t zarzutów prokuratorskich, to goœæ jest wszystkim, tylko nie lekarzem. Jeœli jest afera
paliwowa, to w jej wyniku akurat jej tropiciel nie powinien sk³adaæ poselskiego
immunitetu. Jeœli prezes zwi¹zku przestêpczego kierowanego przez mafiê,
Zwi¹zku Pi³karskiego, powinien znikn¹æ
z ¿ycia publicznego, to jego trwanie jest
tylko dowodem na to, ¿e mafia ma siê
bardzo dobrze. A jest przecie¿ namacalnym ³¹cznikiem miêdzy Peerelem a trzeci¹ RP. Strach Platformy Obywatelskiej
przed tarcz¹, to jest strach przed innymi
standardami etycznymi, które pod os³on¹
tarczy mog¹ znaleŸæ sobie lepszy grunt
do dobrego rozwoju.
Przyjad¹ tu Amerykanie i siê z nag³a
oka¿e, ¿e ich nowy kraj pobytu opisuje im
akurat nie polska, a niemiecka lub jakaœ
inna prasa, bo polskiej prasy w Polsce jak
na lekarstwo. D³ugo bêd¹ tu szukaæ polskich banków i ich nie znajd¹. W koñcu
zapytaj¹, jak nie macie swoich przedsiêbiorstw, to za co ¿yjecie? Z tego, co ktoœ
wam da? My tak nie potrafimy! Amerykanie szybko siê zorientuj¹, ¿e ¿adnej
Polski tu nie chroni¹, bo jej na œciœle
oznaczonym terytorium na mapach, ju¿
dawno nie ma. Jest, ale tylko na mapach.
Co bêdzie, gdy Amerykanie zapytaj¹ gdzie jest ta wasza Polska, bo my jej tu
nie widzimy! Co wtedy odpowie im polski premier z “Nocnej zmiany”, Donald
Tusk, zwany Macho Picu, wspólnie z
Wa³ês¹ wywracaj¹cy pierwszy po wojnie
polski rz¹d: rz¹d mecenasa Olszewskiego. ¯e on ten brak kraju w jego normalnych granicach tak sobie zaplanowa³, ¿e
trochê Niemiec sobie zgarn¹³, ruskiego
te¿ wpuœci³o siê tym razem tylnymi
drzwiami, a z Amerykanami to trzeba
twardo, by siê to wszystko nie wyda³o?
A¿ tak nawet, ¿eby ich miêdzy oczy
waln¹æ, akurat w dniu ich najwiêkszego
œwiêta, Œwiêta Niepodleg³oœci. Teraz
Niepodleg³oœæ w Polsce znów pod cenzur¹...
POLSKA NIE
DLA POLAKÓW
Polacy w sonda¿ach gremialnie tak¹

postawê poparli. Nie ma takiej propozycji, której Polacy nie poparliby w sonda¿ach gremialnie. Przeciêtny Polak w tych
sonda¿ach jest taki, jaki wynik tych sonda¿y. Polska nie dla Polaków - tak to w
skrócie rozpaczliwie zaczyna ju¿ wygl¹daæ. Zosta³o wysonda¿owane.
ILE ST¥D ZABIERA UNIA
Redaktor w radiu (program I) zagadn¹³ tak; - Panowie, chwilkê o bardzo
wstydliwej sprawie naszych rz¹dów.
Wiem, ¿e wysokoœæ naszej sk³adki unijnej jest ma³o co wiêksza od tego, co otrzymujemy. - Na stwierdzeniu rozmowa
utknê³a. Przeszukiwa³em internet - jest w
nim o wiele lepiej, ani¿eli powiedzia³
goœæ w radio, ale jak jest naprawdê, tego
nie sposób siê dowiedzieæ w szczegó³ach. Mo¿e tarcza pomo¿e? Mo¿e ona
przed Europ¹ te¿ obroni, bo przed rur¹
“Ribbentrop - Mo³otow” chyba ju¿ nie.
To pierwszy powa¿niejszy prezent od
Nowej Europy dla Nowej Polski. Trzeba
by nie tylko z nowym traktatem rosyjsko
– niemieckim wygraæ, ale i z Macho Picu
z Nocnej zmiany, i z drugim aktorem tego
filmowiska – widowiska, z Martw¹
Twarz¹, Waldemarem Pawlakiem.
MARTWE TWARZE
WIECZNIE ¯YWE
W martwocie oblicza Pawlak teraz
ma powa¿n¹ konkurencjê, pani¹ Smoktunowicz - Lis jako prezenterk¹ telewizyjnych WIADOMOŒCI. Ta wiecznie
martwa twarz, akurat lisio - jak donosz¹
- z Lisem mê¿em wygryz³a wspania³¹
telewizyjn¹ kobitkê, niejak¹ Wyszyñsk¹.
Prezenterkê tych¿e Wiadomoœci. Szkoda, ¿e aneks do Raportu o WSI jeszcze
jest do wiadomoœci tylko wybranych,
gdy¿ zawiera podobno a¿ tysi¹c nazwisk
wszelkich dziennikarzy zwi¹zanych na
ró¿ne sposoby z tymi s³u¿bami. Zawiera
te¿ informacje o obecnym marsza³ku
Sejmu Bronis³awie Komorowskim. Sikorski mówi³, ¿e to Komorowski by³ na
posiedzeniu rz¹du ca³y struchla³y ze strachu, bo tu maj¹ byæ Amerykanie, a do
tego jeszcze z tarcz¹, której nie chc¹ u nas
towarzysze radzieccy, obecnie rosyjscy.
Inny marsza³ek, Senatu, Borusewicz, do
tej pory siedzi sobie spokojnie w Fundacji Stefana Batorego, fundacji od demokracji, ale tylko demokracji pewnego
rodzaju. Ten¿e marsza³ek Senatu o taœmie z nagraniem Wa³êsy wyznaj¹cego
swoje, rozmawiaæ nie chce. Wedle prasy
z tej taœmy „niepotrzebne” mog³o zostaæ
wyciête (i z³o¿one w Fundacji Stefana
Batorego?).
LECHU NIE SAM PRZECIE¯
W GRZECHU
Skoro przy Wa³êsie: - W telewizyjnym studio do dziennikarza go wywiaduj¹cego w wiadomej sprawie powiedzia³;
- A sk¹d ja mogê wiedzieæ, ¿e pan nie jest
z SB. No, sk¹d ja mogê to wiedzieæ? Wa³êsa s³owa wypowiedzia³ do cz³owieka, który ca³¹ swoj¹ ciê¿k¹ i uczciw¹
karierê poœwiêci³ na walkê z takimi
wiecznymi mówi¹cymi wszystko. Wynika z tego, ¿e i Maleszka, na ró¿nych eta-

tach tylko wykonywa³ swoj¹ wywiadowcz¹ robotê wedle wspólnej wiary z
tymi, którzy mu tê robotê zlecali. St¹d
zablokowanie lustracji nawet przez S¹dy
Najwy¿sze. A swoj¹ drog¹: jak cz³owiek
idzie do telewizji, ale nie tylko tam, to
chyba ma prawo wiedzieæ - kim jest
dziennikarz. W Polsce jeszcze takiego
prawa nie uchwalono w zgodzie z interesami pañstw oœciennych i nie tylko.
WYSPIAÑSKI,
¯EROMSKI,
WILDSTAIN - NIE POD STRZECHY
Najpilniej skrywan¹ obecnie tajemnic¹ naszego pañstwa jest jego ustrój i
s³u¿by ludzi stoj¹cy na jego stra¿y. Spróbujcie Pañstwo w z³ocienieckiej bibliotece odnaleŸæ najnowsz¹ ksi¹¿kê na ten
temat B. Wildstaina DOLINA NICOŒCI.
Zamierzenie œciêtej g³owy. Tu przecie¿
te¿ okopa³a siê III RP, która w najwiêkszym porywie mia³a byæ nawet jedn¹ z
republik radzieckich. DOLINA NICOŒCI to wedle krytyki - Wyspiañski i
¯eromski w ileœ tam lat póŸniej. Jak Tygodnik siê dowiedzia³, w samorz¹dowej
bibliotece na ksi¹¿kê podatnicy pieni¹dze dali, ale ich wydawanie jest pod specyficzn¹ kontrol¹. Tak¹, by gminna III RP
siê nie zawali³a od si³y zwanej “prawd¹”.
Tego rodzaju postawy s¹ op³acane w³aœnie z pieniêdzy na ksi¹¿ki - dawno po
Wyspiañskim i ¯eromskim, ale ju¿ za
Wildstaina.
W Polsce ksi¹¿ki ju¿ siê pisze, ale
jeszcze siê nie wypo¿ycza. Dlatego te¿
Amerykanie przyje¿d¿aj¹ tu z tarcz¹,
nawet wbrew sonda¿om. To znaczy z
demokracj¹.
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Niebezpieczny odcinek drogi na Z³ocieniec

Jechali do £obza budowaæ market, wyl¹dowali na drzewie
(Z£OCIENIEC) Wczoraj, o
godzinie 9:20, na drodze nr 20,
ko³o Z³ocieñca, dosz³o do zdarzenia drogowego z udzia³em samochodu typu bus marki Ford
Transit, na wielkopolskich numerach rejestracyjnych.
Na odcinku drogi pomiêdzy
miejscowoœciami Siemczyno – Z³ocieniec, kierowca Transita straci³ nad
nim panowanie, w wyniku czego
pojazd wypad³ z drogi i wjecha³ do
rowu, gdzie uderzy³ w drzewo. W samochodzie oprócz kierowcy, 54-letniego mieszkañca Œremu, podró¿owa³o 7 mê¿czyzn w wieku od 22 do
54 lat. Wszyscy s¹ mieszkañcami
Œremu.
Dawid Sz., lat 35, zosta³ œmig³owcem przetransportowany do
Szpitala w Koszalinie. Pozostali
pasa¿erowi oraz kierowca zostali

przewiezieni do szpitala w Drawsku
Pom., gdzie po wstêpnych badaniach decyzj¹ lekarza pozosta³o na
obserwacji 3 pokrzywdzonych, ich
¿yciu nie zagra¿a ¿adne niebezpieczeñstwo. Pozosta³ych czterech zosta³o zwolnionych do domu ze
stwierdzonymi ogólnymi pot³ucze-

niami. Kierowca by³ trzeŸwy, mê¿czyŸni jechali do pracy przy budowie marketu w £obzie. Okolicznoœci zdarzenia bada z³ocieniecka
Policja.
Kilkanaœcie godzin wczeœniej,
w niedzielê, oko³o godz. 20:55, na
tej samej drodze nr 20, miêdzy

Z³ocieñcem a Bobrowem, zgin¹³
jad¹cy Seatem 36-letni mieszkaniec gminy Z³ocieniec. Na prostym odcinku drogi, z niewiadomych przyczyn, zjecha³ na lewy
pas drogi, wjecha³ do rowu i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Poniós³ œmieræ na miejscu.
(kp)

Firma HP HYDRAULIKA SI£OWA I MECHANIKA MASZYN S.C.

zatrudni

- elektromechanika samochodowego
- tokarza

tel. 091-462-38-79
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Wró¿enie z k³osów
(£OBEZ). W minionym
tygodniu w starostwie
powiatowym odby³o siê
spotkanie informacyjne
z rolnikami i dzier¿awcami
z terenu powiatu
³obeskiego.
Mimo i¿ zosta³o wys³anych oko³o 50 zaproszeñ, a oprócz tego wywieszono we wsiach og³oszenia, na
spotkanie przyby³o tylko kilku zainteresowanych rolników.

Podczas zebrania rolnicy zapoznali siê ze struktur¹ zasiewów,
obecnym stanem upraw rolniczych i
pog³owia zwierz¹t gospodarskich w
powiecie ³obeskim. Dane zrelacjonowa³ przedstawiciel ARiMR
Krzysztof Joñca.
Z kolei podmioty skupuj¹ce plony przedstawi³y swoj¹ ofertê iloœciow¹ i cenow¹. Z ich wypowiedzi
wynika³o, ¿e ceny zbó¿ na skupie
maj¹ byæ w tym roku ni¿sze, ni¿ w
ubieg³ym. Mimo, ¿e susza spowodowa³a straty nie tylko w Polsce, ale i w
pó³nocnych i wschodnich landach
Niemiec (oko³o 30 proc. strat) oraz
Skandynawii,
nie
oznacza to, ¿e ceny
zbó¿ bêd¹ wy¿sze - argumentowano. W pozosta³ych krajach europejskich zbiory s¹
znacznie wy¿sze, ni¿
w roku ubieg³ym.
Równie¿ Ukraina ma
spore nadwy¿ki z
roku ubieg³ego i w
tym roku obfite plony.
Wspólny rynek wiêc
mo¿e sprawiæ, i¿ zapowiadany przez ministra import mo¿e
wyrównaæ straty w
Polsce. W ka¿dym ra-

zie przedstawiciele firm skupuj¹cych zbo¿e poinformowali, ¿e bêd¹
oferowaæ ceny nie wy¿sze ni¿ 650700 z³/tonê. Istnieje jednak prawdopodobieñstwo wzrostu ceny rzepaku.
- Spokojnie ze sprzeda¿¹. Cena
do³uje w okresie ¿niw. W Szczeciñskiej Centrali Nasiennej dr Bogus³aw Go³êbiowski nie sprzeda³ starych zapasów. O czymœ to œwiadczy. Pozostawi³ 3 tys. ton pszenicy
najlepszej jakoœciowo. Straty s¹
ogromne. 60 proc. z tendencj¹
wzrostow¹, a 30 proc. - maj¹c na
uwadze tereny, gdzie suszy nie
by³o. To, ¿e cena bêdzie do³owaæ,
to nieporozumienie – powiedzia³
Julian Sierpiñski reprezentuj¹cy
Zachodniopomorsk¹ Izbê Rolnicz¹.
Jedn¹ z ofert skierowanych do
rolników by³a zbiórka s³omy przez
firmê produkuj¹c¹ brykiety. Istnieje mo¿liwoœæ oddania s³omy
prosto z pola, b¹dŸ te¿ dowiezienia jej na miejsce w formie sprasowanej. W zale¿noœci od formy
dostawy cena za s³omê jest ró¿na,
najbardziej preferowan¹ s³om¹
jest rzepakowa. Zebranych nie
ominê³o równie¿ krótkie szkolenie na temat bezpieczeñstwa prac
w polu oraz informacji, ¿e dzieciom pracowaæ nie wolno.
mm
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Ile zarabiaj¹
urzêdnicy w Resku

Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
Danuta Barbara Mielcarek - sekretarz gminy, w oœwiadczeniu maj¹tkowym wykaza³a, ¿e nie posiada
œrodków pieniê¿nych zgromadzonych w walucie polskiej, ani w walucie obcej. Posiada dom o powierzchni 180 mkw. o wartoœci 150
tys. z³, który jest jej w³asnoœci¹ prywatn¹. Pe³ni funkcjê cz³onka rady
nadzorczej w Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Dobra od 18
sierpnia 2006 r. oraz w Wodoci¹gach
i Kanalizacjach Sp. z o.o. Resko od
25 lutego 2005 r., z tego tytu³u otrzyma³a w 2007 r. dochód w wysokoœci
605 z³. Dochody z tytu³u wynagrodzenia w Urzêdzie Miejskim w Resku wynios³y 61.894,72 z³.
Halina Puch – skarbnik gminy,
œrodków pieniê¿nych zgromadzonych w walutach polskiej i obcej nie
ma. Posiada natomiast wraz z ma³¿onkiem dom o powierzchni 151, 95

mkw o wartoœci 80 tys. z³. Wynagrodzenie za pracê w Urzêdzie Miejskim w Resku w roku 2007 wynios³o
brutto 72.263,51 z³, a stypendium naukowe 900 z³. Posiada samochód
osobowy marki Opel Vectra, rok produkcji 1996.
Sylwia Nowak – inspektor do
spraw wymiaru podatku; w walucie
polskiej zgromadzi³a 4 tys. z³, w Urzêdzie Miejskim w Resku zarobi³a w
minionym roku 28.993, 54 brutto.
El¿bieta Cuper – podinspektor;
posiada mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe o powierzchni 45,80
mkw. o wartoœci 45 tys. z³. Dochód
roczny za 2007 r. z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim wynosi 41
673,79 z³. Posiada samochód marki
Honda Civik – rok produkcji 1996 r.
Wszystkie sk³adniki maj¹tkowe stanowi¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ. mm
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Nie niszczcie nam boiska!!!

Dzieci zorganizowa³y strajk

(£OBEZ). W miniony wtorek
w osiedlu H. Sawickiej
najm³odsi mieszkañcy
zorganizowali strajk. Na
transparentach wypisali
has³a: „Nie niszczcie nam
boiska!!!”, „Tutaj
codziennie gra m³odzie¿”,
„Chcemy boiska”. Okaza³o
siê, ¿e boisko bêdzie,
a nawet dwa, a oprócz tego
plac zabaw.
- Tutaj siê wychowywaliœmy, na
tym boisku. Chcemy nowe boisko i
¿eby by³a trawa, bo zawsze jak gramy, to na tym pisaku pi³ka mo¿e siê
podbiæ. K³ócimy siê przez takie rzeczy. Od czterech lat gramy tutaj w
pi³kê no¿n¹, w siatkówkê, bawimy
siê w chowanego. Jak ktoœ dojedzie
na wakacje, to oko³o 30 osób siê tu
bawi. My chyba mamy najgorsze
boisko w ca³ym £obzie– powiedzia³
Mateusz, jeden ze strajkuj¹cych,
najm³odszych mieszkañców osiedla.
Dzieci strajk zorganizowa³y po
tym, gdy przeczyta³y w gazecie, ¿e
burmistrz £obza na dzia³ce, na której znajduje siê boisko, chce postawiæ plac zabaw. Dzieci jednog³oœnie okrzyknê³y, ¿e ¿adnego placu
nie chc¹, ma byæ boisko, a nawet

dwa. Jak t³umaczy³y, obok obecnego boiska mia³y niegdyœ takie do gry
w pi³kê siatkow¹. Dziœ w tym miejscu roœnie wysoka trawa, znad której wy³aniaj¹ siê pordzewia³e elementy bramek. To, jak stwierdzi³y,
ma zostaæ doprowadzone do stanu
u¿ywalnoœci.
Przypominamy, i¿ obecnie jest
to teren Agencji Nieruchomoœci
Rolnych. O jego przejêcie stara siê
burmistrz £obza Ryszard Sola. Istnieje szansa, ¿e ju¿ w sierpniu teren,
na którym m.in. znajduje siê boisko,
stanie siê w³asnoœci¹ gminy. W takim wypadku jeszcze w tym roku
najprawdopodobniej bêdzie tam
plac zabaw.
- Absolutnie nie zamierzam i nie
zamierza³em zabieraæ dzieciom boiska. Jestem przyjacielem dzieci,
wiem jak¹ maj¹ tam sytuacjê i dlatego pragnê zrobiæ dla nich zarówno
boisko do gry w pi³kê no¿n¹, pi³kê
siatkow¹, jak i postawiæ plac zabaw
– powiedzia³ burmistrz.
Dzieci z osiedla H. Sawickiej
pokaza³y, ¿e potrafi¹ zadbaæ o to, co
maj¹, niejednokrotnie bowiem
same donosi³y piach pod bramkê i
we w³asnym zakresie ³ata³y dziury
na boisku, ale i walczyæ o swoje
dzieciêce prawo do zabawy i uprawiania sportu. Na wydzielenie z
du¿ego wszak terenu miejsca na
parkingi i kontenery na œmieci wyrazi³y zgodê.
mm
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Pó³ wieku temu
obiecali chodnik
(£OBEZ). Przy ul. Szkolnej
mieszkañcy dwóch bloków 6 i 7 od
44 lat nie mog¹ doczekaæ siê chodniczka przed blokiem.
Wprawdzie s¹ chodniki w pobli¿u jezdni, ale na nich czasami parkuj¹
samochody i mieszkañcy musz¹ korzystaæ b¹dŸ z ulicy, b¹dŸ chodziæ w
b³ocie. Szczególnie interesuj¹co jest
po obfitych opadach deszczu, gdy to
w miejscach wyznaczonych na chodnik jeszcze niemal pó³ wieku temu,
zbiera siê woda. Chodniki przy ulicy
wygl¹daj¹ niewiele lepiej, bowiem
p³yty ju¿ dawno zmieni³y swoje pierwotne po³o¿enie. Dziœ s¹ wypaczone
i o wypadek nie trudno.

W bloku nr 6 nie tak dawno robiony by³ remont. Efektem pracy specjalistów, jest grzyb, który wyst¹pi³ ze
œcian. Specjaliœci zapomnieli o rynnie i woda z dachu la³a siê na mur.
Dopiero jeden z mieszkañców naprawi³ b³¹d. Wprawdzie mur nie jest ju¿
zalewany, ale grzyb na œcianie ma siê
ca³kiem dobrze.
mm
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Dzieci nie chc¹ wyje¿d¿aæ

Wakacje w Zakopanem
(RADOWO MA£E). Dzieci z
gminy Radowo Male powróci³y w
pi¹tek z turnusu, trwaj¹cego dwa
tygodnie. Na koloni przebywa³o
10. dzieci z najbiedniejszych rodzin. Kolejny turnus w sierpniu.
Dzieci z gminy Radowo Ma³e
wypoczywa³y nad jeziorem w Strzeszowie ko³o Trzciñska-Zdroju. Organizatorem jest Kuratorium, a wykonawc¹ TKKF ze Szczecina. Dzieci, w trakcie podró¿y, maj¹ zapewnione soki i kanapki. Kolejny turnus
rozpocznie siê 16 sierpnia i trwaæ
bêdzie do 29 sierpnia. Wówczas to
20. dzieci z terenów wiejskich, w
tym z rodzin by³ych pracowników
PGR-ów, wyjedzie do Zakopanego.
Dzieci na koloniê typowa³y szko³y.
W tej chwili jest ju¿ pe³na lista.
Do Zakopanego dzieci pojad¹

prawdopodobnie poci¹giem z
£obza. Z Radowa Ma³ego zostan¹
dowiezione autokarem. Mimo i¿
gmina Radowo Ma³e nie nale¿y do
bogatych, o czym œwiadczy pomoc
socjalna, jednak ze skompletowaniem dzieci chêtnych na wyjazd by³
problem.
- Do Zakopanego jad¹ drugi raz.
Szko³y nic nie organizuj¹, Nie by³o
takiej potrzeby. Dzieci specjalnie
nie chc¹ jechaæ. Zdziwi³o mnie to.
Kolonie organizowane s¹ dla dzieci
najbiedniejszych, obecnie musz¹
wiêc byæ spe³nione kryteria, tak jak
na stypendium – 351 z³ na osobê. S¹
problemy ze skompletowaniem
chêtnych, choæ rodzin biednych jest
w tej gminie bardzo du¿o – powiedzia³a Bo¿ena Król z Obs³ugi Rady
Gminy i Zarz¹du.
mm

Market w Radowie?
(RADOWO MA£E). Coraz
wiêcej ma³ych miejscowoœci liczy na to, ¿e i u nich powstanie
market. Wi¹¿e siê to bezpoœrednio z ci¹g³ymi podwy¿kami cen
¿ywnoœci. Podobnie jest i w Radowie Ma³ym. Mimo i¿ jest to
typowa gmina rolnicza i tutaj pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e w tej miej-

scowoœci market by siê przyda³.
Póki co jednak, jak zapewnia wójt
gminy Józef Wypijewski, nikt z
tak¹ ofert¹ nie wyst¹pi³.
- W takich miejscowoœciach jak
Radowo Ma³e inwestorzy chyba
marketów nie stawiaj¹. Jak na razie
nikt nie zwraca³ siê do mnie z tak¹
propozycj¹ – powiedzia³ wójt. mm

Rozpoczn¹ budowê mostu
(RESKO). Odby³ siê ju¿ przetarg na budowê mostu w tej miejscowoœci. Wygra³a go firma szczeciñska. Zadanie zostanie wykonane poni¿ej kwoty, jak¹ spodziewa³o siê starostwo przeznaczyæ na
ten cel.
Inbud ze Szczecina zapewni³,

¿e most wykona za 2.114 tys. z³.
Wraz z kosztami nadzoru budowlanego inwestycja ma kosztowæ
2.059 tys. z³. Powiatowy Zarz¹d
Dróg spodziewa³ siê kosztów wy¿szych o 241 tys. z³. Nowy most w
Resku ma zostaæ oddany do u¿ytku w roku przysz³ym.
mm
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Ba³aganiarscy wêdkarze
(STRZMIELE). Sezon
wakacyjny w pe³ni. Pla¿e
wykoszone, piach
nawieziony, woda w
jeziorach przebadana.
Podesty jakie s¹, ka¿dy
widzi.
W miejscach udostêpnionych,
jako k¹pieliska koszy na œmieci nie
brakuje. Póki co i korzystaj¹cy z

pla¿ nie pozostawiaj¹ po sobie stert
œmieci wyrzucanych byle gdzie.
Gorzej jednak, jeœli chodzi o wêdkarzy. Nad jeziorem G³êbokie, w
miejscu przeznaczonym jedynie do
wêdkowania, osoby ³owi¹ce tam
ryby postawi³y po sobie skandaliczny obraz. Na drzewach wisz¹ reklamówki z pleœniej¹cym chlebem i
odpadkami, przy ognisku pe³no
opakowañ plastikowych, butelek,
woreczków i innych œmieci. Œmieci

nie brakuje równie¿ w wodzie. Swobodnie mo¿na rozpoznaæ co te¿ wêdkarze konsumowali, przebywaj¹c
nad tym piêknym jeziorem. Odpadki
pozostawili równie¿ na œcie¿ce prowadz¹cej do ich miejsca. Na turystów i mi³oœników k¹pieli trudno
zrzuciæ ten ba³agan, bowiem nie jest
to teren dogodny ani do k¹pieli, ani

biwakowania, tym bardziej, ¿e niedaleko jest przystosowane do tego
celu miejsce. Na wêdkarzy wskazuj¹
równie¿ opakowania postawione
przez nich w wodzie.
Na zdjêciu widoczne s¹ opakowania po zanêcie wêdkarskiej i puszki po
kukurydzy, wêdkarze wiêc nie mog¹
powiedzieæ, ¿e to inni œmiec¹. mm
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Hala sportowa
bêdzie rozbudowana

Z widokiem przez nowe

(£OBEZ). W najlepsze trwaj¹ prace remontowe w ³obeskich placówkach
oœwiatowych. Póki co, wymieniane s¹
okna i drzwi. Wprawdzie sama wymia-

(DOBRA). Do hali sportowej,
mieszcz¹cej siê przy tutejszym
gimnazjum, ma zostaæ dobudowane zaplecze. Prace budowlane
rozpoczn¹ w przysz³ym roku.
Zosta³y ju¿ wys³ane dokumenty
do firmy, która bêdzie zajmowa³a
siê procedur¹ przetargow¹. Przy tej
inwestycji robiony jest dwuetapowy
przetarg. W pierwszym etapie bêdzie on nieograniczony. W drugim –
przetarg ograniczony ma wy³oniæ
firmê, maj¹c¹ nie tylko wybudowaæ
obiekt, ale i finansowaæ zadanie do
czasu oddania inwestycji. Po zakoñczeniu zadania zobowi¹zania p³atnicze, ustalone w ratach i roz³o¿one
na okreœlony czas, przechodz¹ na
gminê. W dobudówce bêd¹ mieœci³y
siê 3 szatnie z wêz³ami sanitarnymi,
2 pokoje trenerów, 2 salki szkole-

niowe i 3 magazyny na sprzêt sportowy. Równoczeœnie nie przewiduje siê zwiêkszenia zatrudnienia.
Obs³uga zaplecza bêdzie odbywaæ
siê w ramach obs³ugi szko³y.
Inwestycja wymaga zmiany
ukszta³towania skarpy, wybudowania dojœæ, w tym dla osób niepe³nosprawnych, prze³o¿enia istniej¹cej
instalacji zewnêtrznej kanalizacji
deszczowej oraz wybudowania nowych instalacji: deszczowej, sanitarnej i elektrycznej oraz wymiany i
zagêszczenia gruntu.
Istnieje prawdopodobieñstwo,
¿e dobudówka bêdzie gotowa ju¿ w
czerwcu przysz³ego roku. Ma to byæ
budynek parterowy, jednak od strony stadionu - piêtrowy. Wedle szacunków koszt budowy nie powinien
przekroczyæ 800 tys. z³.
mm
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na nie trwa d³ugo i prace postêpuj¹ w
bardzo szybkim tempie, jednak dodatkowe prace wykoñczeniowe mog¹ potrwaæ jeszcze jakiœ czas.
mm

Aleja lipowa zostaje
(RADOWO MA£E). W poniedzia³ek wójt gminy Józef Wypijewski podpisa³ negatywn¹
opiniê, dotycz¹c¹ wycinki lip
przy drodze Radzim – Radowo
Ma³e.
Wojewódzki Zarz¹d Dróg wyst¹pi³ na piœmie do gminy o wyciêcie wszystkich drzew na trasie Radzim - Radowo Ma³e. WZD chcia³
po³o¿yæ tam chodnik, a skoro lipy

rosn¹ przy samej skrajni jezdni,
wiêc do wyciêcia mia³o pójœæ 100
sztuk tych drzew. W samym w
Troszczynie do wyciêcia by³o przeznaczonych a¿ 30 lip. Na to nie zgodzi³ siê wójt gminy Józef Wypijewski.
- Byliœmy na miejscu i po oglêdzinach stwierdziliœmy, ¿e s¹ to
zdrowe drzewa. Nie bêdziemy wycinaæ tej piêknej alei – powiedzia³
szef gminy.
mm

Klêska w Unimiu
(£OBEZ). W tej gminie straty
zbó¿ oszacowano na 40 do
90 proc.
O klêsce mog¹ mówiæ rolnicy z
Unimia, gdzie niemal ca³oœæ plantacji
zbó¿ nadaje siê jedynie do zaorania.
Komisje do ubieg³ego tygodnia
oszacowa³y straty w 12 miejscowoœciach gminy £obez. Najdotkliwiej
odczuli suszê rolnicy z Unimia,
gdzie szacowane straty wynosz¹ a¿

90 proc. Niewiele lepiej jest w Budziszczu, gdzie stwierdzono straty
w wysokoœci 75 proc. 70 proc. strat
ponieœli rolnicy z Bonina, Zajezierza, Zagórzyc, a w Dobieszewie –
oko³o 60 proc., w Be³cznej oko³o 50
proc., w Tarnowie 45 proc., w Ro¿nowie, Klêpnicy i Poradzu oko³o 40
proc.
Szacowanie strat w pozosta³ych
dziewiêciu miejscowoœciach gminy
komisja przewiduje zakoñczyæ do
koñca obecnego tygodnia.
mm
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Zapraszaj¹ na Jarmark Doberski
(DOBRA) Ju¿ w pi¹tek, w Dobrej rozpocznie siê Jarmark Doberski.
Miasto wykorzysta³o ruiny zamku Borków i stworzy³o, bazuj¹c na jego
historii i legendzie, dwudniowe widowisko, na które sk³adaj¹ siê ró¿norodne imprezy dla wszystkich. Warto pojechaæ przyjrzeæ siê z bliska ¿yciu
rycerzy i zjeœæ dobersk¹ kie³basê.
Atrakcje Jarmarku Doberskiego
Jarmark Doberski sw¹ tradycj¹ nawi¹zuje do jarmarków, które odbywa³y siê w œredniowieczu na rynku w Dobrej. Dziœ jest to przedsiêwziêcie
³¹cz¹ce elementy o ró¿nym charakterze; kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. W roku bie¿¹cym zaplanowaliœmy cztery bloki tematyczne.
Jarmark Œredniowieczny
Sk³adaj¹ siê na niego pokazy walk i ¿ycia obozowego rycerzy oraz turnieje bojowe i kramy z rêkodzie³em artystycznym, miodami, jad³em i napitkiem. Szczególnie atrakcyjnymi punktami programu dla publicznoœci
bêd¹; odbywaj¹ca siê w pi¹tek o pó³nocy bitwa rycerska po³¹czona z pokazem teatru ognia oraz w sobotê bitwa o zamek w Dobrej.
Blok sportowy
Sportowa rywalizacja zawodników z ca³ej Polski zdominuje doberski
rynek w sobotê w godzinach przedpo³udniowych. Odbêdzie siê wtedy pi¹ta
edycja Biegów Ulicznych oraz prze³ajowy wyœcig rowerowy „Szlakiem
Olbrzymów”.
Biegi uliczne odbywaj¹ siê w czterech kategoriach:
szko³y podstawowe (roczniki 1998-2000) - dystans 600 m.
szko³y podstawowe (roczniki 1995-1997) - dystans 800 m.
gimnazja - dystans 1200 m.
Bieg otwarty kat. „Open” - dystans 4 350 m.
Blok kulturalny
W sobotnie popo³udnie rynek nale¿eæ bêdzie do dzieciêcego teatru
„Kubika”, kuglarzy, szczudlarzy, twórców rêkodzie³a artystycznego prowadz¹cych warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y. Równie¿ w tym dniu braæ rycerska
zaprezentuje ¿ycie obozowe oraz rzemios³o kowalskie i zabawy plebejskie.
Blok rozrywkowy
Wieczorny program rozrywkowy sk³adaæ siê bêdzie z konkursów dla
publicznoœci oraz wystêpów estradowych. Szlagierowym elementem jarmarku s¹ „Mistrzostwa Europy w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej”. W zabawie bior¹ udzia³ smakosze, którzy w jak najszybszym tempie musz¹ zjeœæ
metr
kie³basy
wyprodukowanej
w
lokalnej
masarni.
Wieczorn¹ zabawê taneczn¹ zapewni¹ nam: w pi¹tek „The Dee Zee Ban’s”
oraz The Postman, w sobotê: w rytmach latino rozbujaj¹ doberski rynek takie
gwiazdy jak „Los Mariachis”, Zespó³ Grupo Costa i Jose Torres.
Program IX Jarmarku Doberskiego
25.07.2008 r. Pi¹tek
17.00 Uroczyste otwarcie IX Jarmarku Doberskiego
17.10 Wystêpy artystyczne
20.00 Wystêpy taneczne
21.00 Zespó³ The Dee Zee Ban’s
22.30 Zespó³ The Postman
24.00 Pojedynki harcowników - walki rycerskie po³¹czone z teatrem ognia
01.00 Zabawa pod gwiazdami
26.07.2008 Sobota
10.30 Rozpoczêcie 2 dnia Jarmarku
10.40 Obóz rycerski - otwarcie
10.40 Biegi uliczne V edycja
11.00 Turniej ³uczniczy
13.40 Otwarcie Jarmarku sztuki ludowej
13.50 Bitwa o zamek w Dobrej
13.40 Prze³ajowy wyœcig rowerowy
15.00 Festyn z klaunem i pantomim¹
16.20 Bieg dam (zabawa rycerska)
17.20 Turniej rycerskich bractw
19.15 Mistrzostwa Europy w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej
21.00 Zespó³ Los Mariachis
23.00 Zespó³ Grupo Costa-muzyka latino
00.30 Pokaz fajerwerków
00.40 Gwiazda wieczoru - Jose Torres
02.00 Zabawa w rytmach latino

Remont w gimnazjum

(DOBRA). Remont Gimnazjum w tej miejscowoœci trwa w
najlepsze. W tej chwili wymieniana jest dachówka.
Ju¿ wiêkszoœæ prac zosta³a
wykonana. W pi¹tek do wymiany
pozostawa³a jeszcze tylko czêœæ
dachu z przodu obiektu. Nowa da-

chówka lœni z daleka. Koszt tej inwestycji, wynosz¹cy 53 tys. z³
wraz z obróbk¹ blacharsk¹, pokryje gmina z w³asnego bud¿etu.
Wymiana 17 okien z kolei to zadanie w³asne Gimnazjum. Nast¹pi ona po zakoñczeniu prac na
dachu obiektu.
mm
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Schaby, Trubadurzy i sportowe zmagania]

Gor¹ce Dni £obza
(£OBEZ). Podczas minionego
weekendu ³obzianie mieli
okazjê do pysznej zabawy.
Gród nad Reg¹ odwiedzi³y
zespo³y Formacja Nie¿ywych
Schabuff oraz Trubadurzy.
Atrakcji nie zabrak³o
zarówno na starym boisku,
jak i na stadionie. Ulicami
miasta zaœ przemykali
kolarze. W bogatej ofercie
ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla
siebie.
Ju¿ w pi¹tek wieczorem mieszkañców powiatu bawi³y zespo³y
Woda, Still Blue oraz Sprint Band.
Wystêpy ich by³y jednak rozgrzewk¹ dla gwiazdy pi¹tkowego
wieczoru: Formacji Nie¿ywych Sachabuff. Rozstawione na starym boisku ³awy nie by³y w stanie pomieœciæ wszystkich przyby³ych. Mi³oœnicy tej muzyki skupili siê na placu
boiska oraz wokó³ niego. W tyle, z
karuzeli korzystali zarówno dzieci,
jak i doroœli. Wprawdzie na pocz¹tku koncertu rozpada³ siê deszcz, ale
to nikomu nie przeszkadza³o. Nikt
ani myœla³ opuœciæ boiska. Zapowiadany godzinny wystêp przed³u¿y³ siê nieco, a to za spraw¹ bisów.
Na zakoñczenie lider zespo³u Olek
Klepacz poprosi³, by ludzie nie wyje¿d¿ali zagranicê, tylko pozostali
w Polsce i razem budowali przysz³oœæ kraju. Na dowód, i¿ jest to
mo¿liwe zaœpiewa³ „Zakochaæ siê,
mieæ dwie lewe rêce nie, robiæ w
¿yciu nic, czasem pisaæ wiersze”.
Do póŸnej nocy ³obzianie bawili siê
przy zespole Miniband.
W sobotê ju¿ rano rozpocz¹³ siê
IV £obeski Maraton Rowerowy im.

Eugeniusza Gostomczyka oraz II
Mistrzostwa Polski w Szosowym
Maratonie Rowerowym.
Na stadionie natomiast odby³ siê
miêdzygminny festyn sportowo-rekreacyjny. Zabawy i konkurencje
odbywa³y siê w ró¿nych miejscach
stadionu. I tak równoczeœnie mi³oœnicy sportu grali w ringo, rozgrywali pla¿ow¹ pi³kê siatkow¹, sprawdzali swoje umiejêtnoœci w rzucie
do kosza. Pozosta³e zmagania odbywa³y siê po kolei tak, aby wszystkim
mo¿na by³o dopingowaæ. Niezwykle widowiskowa konkurencja typu:
rzucanie jajkiem w parach, skusi³a wielu zawodników do zabawy. Z
pozoru ³atwe zadanie
wymaga³o nie tylko
sprawnoœci, ale i delikatnoœci. Niejednemu zawodnikowi rozgniecione jajko pozostawa³o w
d³oni. Mimo starañ rekord 17 metrów nie zosta³ pobity. O punkty dla
swoich gmin walczyli
równie¿ w³odarze. I tak
rzucali pi³eczk¹ do celu i
³owili rybki. Niestety ni-

komu nie trafi³a siê ta z³ota, która
rozwi¹za³aby wszelkie problemy, a
przynajmniej – trzy.
Po sportowych zmaganiach
przyszed³ czas na konkurencje i zabawy na starym boisku. Tu dzieci
m.in. odgadywa³y g³osy ptaków.
Zadanie mia³y niezwykle trudne i
niejeden doros³y nie by³by w stanie
stwierdziæ, ¿e w³aœnie s³yszy kuku³kê, b¹dŸ pliszkê szar¹. Dzieci jednak poradzi³y sobie doskonale.
W tym dniu mieszkañcom powiatu zaprezentowali siê m.in.:
„£obuziacy”, „Smoki”, Chór

„Uœmiech”, Szko³a Tañca „Iskra”,
teatr Amatea ze swoim autorskim
skeczem. Gwiazd¹ wieczoru by³
zespó³ Trubadurzy. Frekwencja na
koncercie by³a jeszcze wiêksza, ni¿
poprzedniego wieczoru. O dobrej
zabawie mieszkañców powiatu nie
trzeba przekonywaæ.
W ca³ej organizacji zabrak³o tylko jednego – Toy Toi. Na boisku
by³o kilka tysiêcy ludzi, popijaj¹cych z³oty napój, a tylko dwie toalety. Uczestnicy zabawy radzili sobie
jak mogli – pod os³on¹ nocy, przy
Redze.
mm
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Sport dla wszystkich

I SPORTOWY „KOGEL MOGEL”
GMIN POWIATU £OBESKIEGO - £OBEZ 2008
Z okazji Dni £obza na stadionie miejskim w £obzie odby³a siê masowa impreza
sportowo-rekreacyjna pod nazw¹ Sportowy „Kogel mogel”.
Do wspó³zawodnictwa sportowego i na weso³o przyst¹pi³y reprezentacje 5
gmin z terenu powiatu ³obeskiego. £¹cznie w 19 ciekawych konkurencjach, w tym
gry dru¿ynowe, si³owe, lekkoatletyczne, pi³karskie, na weso³o oraz dla VIP-ów
(szefów gmin) wystartowa³o 275 osób.
W ramach powiatowych igrzysk odby³y siê cztery konkurencje o randze
MISTRZOSTW POWIATU.
Prezentujemy laureatów miejsc od I do III w konkurencjach mistrzowskich:
Pi³ka no¿na zespo³ów 7-osobowych
1. Radovia Radowo Ma³e – mistrz powiatu £obeskiego na 2008 rok
2. Sarmata Dobra
3. Œwiatowid £obez
Si³owanie na rêkê
1. Marcin Szpyruk (gmina £obez – Poradz) – mistrz powiatu ³obeskiego
w kategorii open.
Bieg na 800 m kobiet
1. Karolina Kamiñska (gmina £obez) – mistrz powiatu ³obeskiego na 2008 rok
2. Emilia Piotrowicz (gmina Radowo Ma³e)
3. Justyna Romej (gmina £obez)
Bieg na 800 m mê¿czyzn
1. Marcin Grynkiewicz (gmina £obez) – mistrz powiatu ³obeskiego na 2008 rok
2. Dawid Bidny (gmina Wêgorzyno)
3. Marcin Wierzbicki (gmina Resko)
W punktacji generalnej za udzia³ w 19 konkurencjach komisja sêdziowska
ustali³a nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ gmin:
I miejsce Gmina £OBEZ
101,5 pkt.
II miejsce Gmina RADOWO MA£E
75 pkt.
III miejsce Gmina DOBRA
74 pkt.
IV miejsce Gmina RESKO
70,5 pkt.
V miejsce Gmina WÊGORZYNO
44 pkt.
Puchar przechodni z r¹k Starosty £obeskiego Antoniego Gutkowskiego odebra³ szef reprezentacji gminy £obez – burmistrz Ryszard Sola.
Zgodnie z zasadami przyjêtej formu³y zawodów sportowo-rekreacyjnych nastêpn¹ II edycjê Sportowego „Kogla mogla” zorganizuje w roku 2009 gmina Radowo Ma³e.

List do redakcji

Organizatorzy dziêkuj¹ za masowy i radosny udzia³ mieszkañców powiatu
³obeskiego w imprezie.
Sêdzia g³ówny zawodów Zdzis³aw Bogdanowicz

List otwarty Pan Damian Padziñski
Kierownik Sportowej Reprezentacji Gminy DOBRA

W imieniu zespo³u organizacyjnego I Sportowego KOGLA MOGLA
Gmin Powiatu £obeskiego, rozegranego dnia19.07.2008 r. na stadionie
miejskim w £obzie przepraszam ekipê sportow¹ gminy Dobra za wynik³e nieporozumienie przy koñcowej weryfikacji turnieju „7” pi³karskich.
Po wnikliwej analizie tabelki (w tym uwzglêdnienie trafnej i zrozumia³ej opinii pana Jaros³awa Jaszczuka) stwierdzam, i¿ dru¿yna SARMATY
Dobra zajê³a II miejsce i zdoby³a srebrny medal.
Wyjaœniam, i¿ podczas dekoracji medalami, nie maj¹c jeszcze wyrobionego obiektywnego zdania o sposobie weryfikacji turnieju, dokonaliœmy losowania pomiêdzy dwoma zespo³ami z t¹ sam¹ iloœci¹ punktów i jednakow¹
ró¿nic¹ bramek, tj. Dobrej i £obza. Okaza³o siê, ¿e ta decyzja nie by³o zgodna z
zasadami regulaminowymi.
Oficjalna tabela Mistrzostw Powiatu £obeskiego „7” Pi³karskich wygl¹da nastêpuj¹co:
I. RADOWO MA£E
II. DOBRA
III. £OBEZ
IV. WÊGORZYNO
V. RESKO
Zgodnie z kluczem punktacyjnym festynu sportowo-rekreacyjnego za II miejsce gmina Dobra otrzymuje 12 punktów do wspó³zawodnictwa miêdzygminnego
(wczeœniej przyznaliœmy 8 punktów).
Jednoczeœnie dziêkujê i gratulujê licznej i ambitnej reprezentacji GMINY
DOBRA za wspóln¹ sportow¹ zabawê. Wierzymy, ¿e to ma³e organizacyjne nieporozumienie nie wp³ynie destrukcyjnie na dalsz¹ wspó³pracê w dziedzinie rozwoju i promocji kultury fizycznej w naszym powiecie.
Ze s³owami szczerych przeprosin
Zdzis³aw Bogdanowicz - sêdzia g³ówny zawodów.
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Ruiny zamku mog¹ staæ siê turystyczn¹ atrakcj¹
(DOBRA). Ka¿dy kto wje¿d¿a
lub wyje¿d¿a z Dobrej w
stronê Nowogardu mija
ruiny zamku po³o¿one na
wzgórzu. Jednak ma³o kto
wie, jaka jest ich historia.
Ruiny zamku w Dobrej s¹ wizytówk¹ tego miasta. Obecnie jednak
konieczne jest ich zabezpieczenie.
Aby to zrobiæ jak najbardziej fachowo, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej ruin
zamku metod¹ skanowania laserowego 3D. Problem polega na tym, ¿e
na terenie Polski s¹ tylko dwa urz¹dzenia, które pozwalaj¹ na szczegó³owe opracowanie inwentaryzacji
obiektów budowlanych. Dok³adnoœæ opracowania wynosi bowiem...
oko³o 5 mm. Zakres prac ma obj¹æ
równie¿ usytuowanie ruin zamku, by
w pe³ni oddaæ rzeŸbê terenu. Koszty
opracowania siêgaj¹ oko³o 85 tys. z³,
przy czym gmina ma na ten cel zabezpieczone jedynie 35 tys.
Ju¿ w X wieku nad jeziorem istnia³ gród. Pierwsza pisemna
wzmianka o nim pochodzi z roku
1257, gdy to wymienia siê nazwê
osady Terra Doberren. Cztery lata
póŸniej miejscowoœæ przejmuj¹
Templariusze. Nad góruj¹cym nad
miastem wzgórzu istnia³ gródek, na
pocz¹tku drewniany, potem murowany, z pierœcieniem murów. W
1273 r. miejscowoœæ wystêpuje pod
nazw¹ Dobere, a w 1277 r. w okolicy osiedlili siê osadnicy. W 1284
o miejscowoœci mówi siê ju¿ Dobern i Dobre. Po³o¿enie Dobrej
sprawi³o, ¿e w latach 1287-1290
znalaz³a siê w rêkach Brandenburgii. Pierwszy zamek rozpoczêto
budowaæ w latach 1287-1295 r. W
tym czasie -w roku 1290, ziemia
doberska ponownie zosta³a w³¹czona do Pomorza na ziemiê œwi-

dwiñsk¹. 10 lat póŸniej Dobra
otrzyma³a prawa miejskie. Natomiast ju¿ w 1308 r. zamek zosta³
zdobyty i zniszczony podczas najazdu brandenburskiego. W 1290 r.
staæ ju¿ mia³y w tym miejscu murowane zabudowania, a przed 1308 r.
powsta³y tak¿e fortyfikacje. W tym¿e roku pierwotne za³o¿enie zosta³o
zniszczone przez Brandenburczyków i pozosta³o w ruinie przez oko³o 20 lat. Po kasacji zakonu Templariuszy zamek naby³ rycerz z Troys,
a sta³o siê to prawdopodobnie w
1312 r. Lubeckie prawa miejskie
Dobra otrzyma³a w 1331 r. W 1338
zamek znalaz³ siê w rêkach Ulryka
I von Dewitza, który otrzyma³ go
wraz z ziemi¹ dobersk¹ przekazan¹
w lenno przez ksiêcia Warcis³awa
IV. Von Dewitzowie, jedni z najpotê¿niejszych rodów Pomorza, w³adali zamkiem do roku 1808. Rozbudowywany przez 470 lat zamek sta³
siê najsilniejsz¹ i najobszerniejsz¹
fortec¹ ksiêstwa zachodniopomorskiego. W roku 1538 Jobst I von
Dewitz ukoñczy³ renowacjê zamku.
Zburzono czêœæ pierwotnej budowli, a w jej miejsce wzniesiono dwa
budynki - pó³nocny (Stary Dom) i
po³udniowy (Nowy Dom). Przebudowa zainicjowana przez Jobsta I
Dewitza przeobrazi³a zamek w renesansow¹ rezydencjê magnack¹.
W okresie œwietnoœci zamek posiada³ 13 pokoi, dwie du¿e sale oraz
dwie reprezentacyjne „z³ote komnaty”, po jednej w obu skrzyd³ach. Po
wojnie trzydziestoletniej (1618-48)
pó³nocna czêœæ zamku zosta³a rozdzielona pomiêdzy spadkobierców.
Spory rodzinne doprowadzi³y obiekt
do ruiny. W 1808 r. ówczesny w³aœciciel posiad³oœci wysadzi³ czêœæ murów w celu pozyskania materia³u bu-

dulcowego. W XVIII w. zamek by³
opuszczony. W roku 1846 ruiny i
maj¹tek von Dewitzów wykupi³
Karol Juliusz Luepcke. Z kolei w
roku 1862 rozpocz¹³ konserwacjê
obiektu, któr¹ ukoñczy³ w latach
1905 - 1906 genera³ Henryk von
Diest.
W kwietniu br. Urz¹d Miasta i
Gminy w Dobrej wyst¹pi³ do wojewódzkiego konserwatora zabytków
o mo¿liwoœæ wspó³finansowania
lub wspó³uczestniczenia w inwestycji, maj¹cej na celu renowacjê i
zagospodarowanie ruin. Szacowany koszt wynosi oko³o 85 tys. z³.
Beata Makowska z Regionalnego
Oœrodka Badañ i Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie na zlecenie
konserwator Ewy Staneckiej wyst¹pi³a do Oœrodka Dokumentacji w
Warszawie z wnioskiem o wykonanie zdjêæ przez Regionalny Oœrodek Dokumentacji. Wówczas gmina musia³aby pokryæ koszty zwi¹zane z opracowaniem inwentaryzacji na podstawie tych zdjêæ. W
zwi¹zku z tym, i¿ zdjêcia mo¿na
zrobiæ tylko w okresie, gdy nie ma
liœci, bêd¹ one wykonywane póŸn¹
jesieni¹, b¹dŸ na pocz¹tku zimy.
Ortofotomapy (inaczej zespó³ przetworzonych zdjêæ lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej), s¹ wykonywane z dok³adnoœci¹ do pó³ milimetra. W zwi¹zku
z tym widaæ najdrobniejsze zmurszenia, ubytki spoin itp.
- Czekam tylko na potwierdzenie z Warszawy, ¿e wykonaj¹ te
zdjêcia. Je¿eli tak siê stanie, to bêdziemy szukali wykonawcy, który
opracuje inwentaryzacjê na podstawie tych zdjêæ. Jeœli nie, to bêdziemy musieli sami wykonaæ przetarg

na wykonanie tego zadania. Jest to
skomplikowana sprawa, bowiem
urz¹dzeñ w Polsce nie jest du¿o,
podobnie jak firm, które mog³yby
podj¹æ siê tego zadania. To pierwszy etap, odnoœnie zadañ zwi¹zanych z runami. Dopiero po opracowaniu inwentaryzacji, konserwator
zabytków bêdzie mog³a wypowiedzieæ siê odnoœnie dokumentacji
projektowej. W pierwszej kolejnoœci zajmiemy siê zabezpieczeniem
ruin oraz ca³ego podzamcza. Jest to
bardzo d³uga i kosztowna droga. W
tym roku mamy zabezpieczonych
35 tys. z³ w bud¿ecie na ten cel. W
przysz³oœci chcemy przej¹æ tereny
znajduj¹ce siê za zamkiem, czyli
dawny teren rozlewiska. Tam planujemy stworzyæ wioskê, tak aby
ruiny i wioska tworzy³y ca³oœæ – powiedzia³ Sebastian Kuran z Urzêdu
Miasta i Gminy w Dobrej.
W bie¿¹cym miesi¹cu ma odbyæ
siê w tutejszym urzêdzie spotkanie
przedstawicieli Polsko-Niemieckiej
Fundacji Ochrony Zabytków w sprawie ruin. Inicjatorem tego spotkania
jest Beata Makowska. Prócz tego w
lutym przysz³ego roku odbêdzie siê
organizowane raz w roku spotkanie
Zarz¹du Fundacji w Berlinie. Jeœli
do tego czasu gmina Dobra zd¹¿y
wykonaæ inwentaryzacjê, to istnieje
mo¿liwoœæ, ¿e to Fundacja pokryje
koszty dokumentacji.
Tekst i foto: Magdalena Mucha
Wykorzystano:
Miler Zbigniew: „Dobra i okolice”, Wydawnictwo Grapus, Szczecin 1998.
Klubowy Okazjonalnik Literacki £abuŸ. Numer sponsorowany
przez Starostwo Powiatowe w
£obzie, 2007.
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Po oficjalnym otwarciu œwietlicê zamkniêto na k³ódkê

Dzia³a czy nie dzia³a
(PO£CHOWO). 1 czerwca
œwietlica w Po³chowie zosta³a oficjalnie otwarta. Do dziœ jednak
nie mo¿na z niej skorzystaæ, choæ
wakacje trwaj¹ w najlepsze. Powód? Nikt nie zadba³ o pozwolenie na u¿ytkowanie.

(DOBRA). Miasto to zachowa³o œredniowieczny uk³ad urbanistyczny. Jego atmosferê tworz¹
XVIII- i XIX-wieczne szachulcowe
kamieniczki z drewnian¹ stolark¹ w
stylu biedermeier i secesji. Chcia³oby siê rzec, ¿e dope³niaj¹ j¹ brukowane uliczki. Póki co s¹ to wypaczone i koœlawe trylinki. To ma siê
zmieniæ. Wraz z rewitalizacj¹ rynku
planuje siê tu jednak unowoczeœnienie z myœl¹ o osobach niepe³nosprawnych.
W zwi¹zku z tym, i¿ centrum
miasteczka w pe³ni podlega pod
nadzór konserwatora zabytków, magistrat zwróci³ siê do wojewódzkiego konserwatora zabytków Ewy
Staneckiej o opiniê odnoœnie rynku.
Urzêdnicy postanowili dmuchaæ na
zimne, tym bardziej, ¿e niektóre
gminy nie konsultowa³y siê z konserwatorem odnoœnie nawierzchni,
czy elementów architektonicznych,
a póŸniej mia³y problemy z uzgodnieniem dokumentacji projektowej.
- Najpierw wyst¹piliœmy z wnioskiem o informacjê, jak¹ powinniœmy przyj¹æ koncepcjê, a póŸniej na
tej bazie podj¹æ prace projektowe.
Pierwszym etapem jest wykonanie
remontu Armii Krajowej, od Rynku
do ul. Nowogardzkiej. Jest to wymiana nawierzchni oraz przebudowa chodników z kostki ze starobruku z drobnymi pracami zwi¹zanymi
z przebudow¹ instalacji deszczowej
w ul Armii Krajowej. - mówi Sebastian Kuran z urzêdu miejskiego.
Równoczeœnie z rewitalizacj¹
rynku bêdzie prowadzone zadanie
zwi¹zane z instalacjami podziem-

nymi, odprowadzaj¹cymi wodê
deszczow¹. Wojewódzki konserwator zabytków Ewa Stanecka widzia³a w rynku drog¹ kostkê granitow¹.
Na tê jednak gminy nie staæ. Konserwator wychodzi³a z za³o¿enia, ¿e
jak robiæ, to porz¹dnie i za du¿e
pieni¹dze, za miliony. Gmina z kolei wychodzi z za³o¿enia, ¿e by³aby
to rozrzutnoœæ. Nale¿a³o znaleŸæ
kompromis. Aby jednak choæ w
pewnym stopniu zadoœæuczyniæ
oczekiwaniom konserwatora, gmina mo¿e po³o¿yæ kostkê brukow¹
imituj¹c¹ stary bruk.
- Z³o¿yliœmy do Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich wniosek o wykonanie wspólnie z ZDW nawierzchni
ulic. Dotychczasowy asfalt ma byæ
zerwany, a w to miejsce po³o¿ona
kostka brukowa, tak by centrum
by³o ujednolicone. ZDW mia³oby
przekazaæ materia³, z kolei gmina
wykona zadanie – dodaje Kuran.
Elewacje kamienic s¹ z kolei co
roku sukcesywnie remontowane.
Przy okazji rewitalizacji rynku planowane jest równoczeœnie wykonanie remontu schodów przy sklepach
przyleg³ych do rynku oraz wykonanie pochylni przy wejœciu do urzêdu
dla osób niepe³nosprawnych. Przystosowanie samego urzêdu do potrzeb osób niepe³nosprawnych jest
niemo¿liwe ze wzglêdów technicznych. W niektórych gminach, w takich wypadkach, stosuje siê domofony. Wówczas osoby niepe³nosprawne dzwoni¹ do odpowiedniego pokoju i urzêdnik schodzi do
petenta. Tak te¿ najprawdopodobniej bêdzie i tutaj.
mm

Sprawa ta zosta³a poruszona
podczas sesji. Przewodnicz¹ca rady
miejskiej domaga³a siê pozwolenia,
burmistrz nie widzia³a takiej koniecznoœci.
Podczas otwarcia œwietlicy
wiejskiej w Po³chowie uczestniczyli: burmistrz Gra¿yna Karpowicz,
wiceburmistrz Zofia Makarec, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska, radny powiatu ³obeskiego Józef Drozdowski, radna
Jadwiga Kamiñska, so³tys Winnik
Zbigniew Sobczyk i so³tys Po³chowa Roman Wojnarowski.
Wówczas to œwietlicê poœwiêcono, przeciêto wstêgê, by³o krótkie
przemówienie. Teoretycznie œwietlica zosta³a otwarta. Na sesji rady
miejskiej ujawniono jednak, ¿e œwietlica jest nadal zamkniêta. Powodem
jest brak odbioru budowlanego.
Winê za zamkniêt¹ œwietlicê burmistrz miasta obarczy³a so³tysa, bo
ten „trzyma klucze i nie chce nikogo
wpuœciæ”. Roman Wojnarowski broni³ siê, ¿e nie mo¿e z wielu powodów.
- Uwa¿am ¿e brak pozwolenia
nie utrudnia korzystania ze œwietlicy. Pamiêtam sytuacjê, gdy inna
gmina z rok czasu nie mia³a u¿ytkowania na halê sportow¹ i nic siê nie
sta³o – powiedzia³a burmistrz.
Z tymi s³owami nie zgodzi³a siê
radna Jadwiga Kamiñska, która
przypomnia³a burmistrz, i¿ ta sama
poleci³a so³tysowi, by po otwarciu
zamkn¹æ salê.
- Ja tak mówi³am? – spyta³a burmistrz.

Radna Jadwiga Kamiñska

na

- Na komisji – potwierdzi³a rad-

- Nie. Wszystko dzia³a, to co
przeszkadza? – pyta³a burmistrz
- Nic nie dzia³a - pani burmistrz.
Skoro jest zamkniête na k³ódkê, to
nic nie dzia³a! – odpar³a radna Kamiñska.
- Ja siê z tym nie zgadzam, woda
jest, okna s¹, co nie dzia³a? No a
dlaczego so³tys zamkn¹³? – spyta³a
burmistrz Karpowicz.
- Nie otwieram, bo œwietlicowa
ma byæ przyznana z urzêdu pracy, a
póki nie ma zezwolenia, to nam nie
przyznaj¹. A ja na ca³y dzieñ nikogo
samego tam nie wpuszczê – zapowiedzia³ so³tys Po³chowa.
Tê interesuj¹c¹ rozmowê przerwa³a przewodnicz¹ca Rady Monika KuŸmiñska, pytaj¹c kto wystêpuje o pozwolenie na u¿ytkowanie
œwietlicy. Okaza³o siê, ¿e urz¹d. Na
razie urz¹d zajêty by³ innymi sprawami. Ale skoro mieszkañcy czekali tak d³ugo, to jeszcze jakiœ czas poczekaæ mog¹.
mm

Oœrodek zdrowia w remoncie
(RADOWO MA£E). Remont
oœrodka zdrowia rozpocz¹³ siê ju¿ w
tym tygodniu. Koszt inwestycji wynosi oko³o 200 tys. z³.
Tak¹ kwotê zaoferowa³ firma z
Reska, która wygra³a przetarg. W

ramach remontu oœrodka zdrowia
zostanie wykonana elewacja na
ca³ym budynku, wymienione
okna, przerobione c.o. oraz wykonany podjazd dla osób niepe³nosprawnych.
mm

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
INNE

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

Sprzedam profesjonaln¹ krajalnicê
do wêdlin produkcji niemieckiej. Tel.
504 138 640 lub 607 464 370.

Sprzedam dom na wsi w Zagórzycach. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 97 mkw., budynki gospodarcze 140 mkw. Tel.
091 397 31 48 po godz. 20.00.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.
Q EKSLUZYWNE PERFUMY w
przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601
088 446.

Drawsko Pom.
Posiadam do wynajêcia biny na
1000 ton zbo¿a w Wierzchowie. Tel.
510 108 987.

Region
QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel: 0601 587 438
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

MIESZKANIA

£obez
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2-pokojowe, 45,8 mkw. w bloku
na ul. Orzeszkowej, 2 piêtro. Tel.
695 113 822 po godz. 19.00.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 4-pokojowe, 78 mkw. w Wêgorzynie. Tel. 606 683 903.
Q Ma³e samodzielne mieszkanie
wynajmê w Radowie Ma³ym. Tel.
0604 99 77 41.
Q Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.

MOTORYZACJA
Q Sprzedam Fiata 126 p r. pr. 1989. Tel.
788 096 765.
Q Sprzedam Audi 80 B4 1,9 TDI, r.
1992, aktualny przegl¹d, stan dobry,
cena do negocjacji. Tel. 608 069 855 lub
507 262 223.
Q Sprzedam kombajn zbo¿owy CLASS
MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355, C330
oraz p³ug Overum 4 skibowy produkcji
szwedzkiej, zagonowy. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392 16
07.
Q Sprzedam alufelgi 15” z oponami letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo dobrym
stanie do Mercedesa E – klasse, W –
124, 190. Cena 790 z³ za komplet. Tel.
0605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195
65 r 15 goodrich, przebieg 5000 km,
cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65 r15,
cena 650 z³. Tel. 0605522340.
Q Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 biegów, kolor bordowy metalik, rok. prod.
12.2004, model 2005 (po liftingu),
przebieg 97000km, bezwypadkowy,
ksi¹¿ka serwisowa. Zadbany, bezwypadkowy, nie wymaga ¿adnego wk³adu finansowego. Nowe tarcze i klocki
hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby,
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/Mp3
sterowane przy kierownicy, alarm, immobiliser, wspom. kierow., reg. kierow. ,
reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi, roleta
baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi 16"
+ nowe opony letnie, drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny
zamek z pilotem, klimatronik dwustrefowy. Cena 49500 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

MIESZKANIA

Drawsko Pom.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

US£UGI

Region
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Sprzedam gara¿ w Wêgorzynie, ul.
3 Maja. Tel. 608 813 947.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie, ul. Czcibora 2, o pow. 602
mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 0600 295
316 lub 0666 839 356.
Lokal do wynajêcia 25 mkw. w centrum Reska. Tel. 091 395 10 87,
0694 432 456.

QWideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Q Domy drewniane pod zamówienie. Tel. 692 405 612 lub 091 395
21 88.

Q Dzia³kê budowlan¹, rekreacyjn¹
15 arów z gotowym projektem domu
drewnianego z mo¿liwoœci¹ natychmiastowej budowy oraz 2 ha przyleg³ej ziemi w piêknej okolicy pilnie
sprzedam. Tel. 091 395 21 88, 692
405 612.

Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.

Q Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

Gryfice
Cyklinowanie, uk³adanie parkietów
oraz paneli pod³ogowych i œciennych, malowanie. Tel. 782 606 907.
Q Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
Koszenie traw kosiark¹ rotacyjn¹ i
miel¹c¹. Tel. 094 363 12 58.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Œwidwin

QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
QSprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹ pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem (4 km od Po³czyna) o pow.
2,350 ha z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po
by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

Drawsko Pom.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Gryfice
Udostêpniê do dzia³alnoœci wielobran¿owy dzier¿awiony kiosk w
Gryficach, sprzedam towar w kiosku. Tel. 513 045 352.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20
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Ju¿ niebawem rolnicy bêd¹ mogli kupowaæ grunty rolne

Studium bardziej przyjazne
(WÊGORZYNO). W studium
wykonanym w 2002 roku zosta³a
przyjêta filozofia, zak³adaj¹ca, ¿e
gmina jest gmin¹ turystyczn¹.
Jako ¿e po³o¿ona jest w obrêbie
Iñskiego Parku Krajobrazowego
i posiada du¿e walory przyrodnicze, uwa¿ano, ¿e nale¿y postawiæ
w gminie na rozwój rekreacji i
turystyki. Ten kierunek okaza³ siê
jednak zgubny dla rolników i dla
handlu ziemi¹. Uchwalone nowe
studium ma to zmieniæ.
Ziemia odblokowana
Wszystkie tereny wokó³ akwenów zosta³y w starym studium zapisane z funkcj¹: rol¹, leœn¹, rekreacyjn¹ i turystyczn¹.
- W 2002 roku nikt nie móg³ przewidzieæ, ¿e Agencja Nieruchomoœci
Rolnych, sprzedaj¹c tereny rolne dla
nabywców, przewa¿nie byli to rolnicy z terenów naszej gminy, bêdzie
wyceniaæ je jako grunty pod funkcjê
rekreacyjn¹. Dzia³o siê tak nawet w
takich miejscowoœciach jak Lesiêcin
i K¹kolweice, w których ¿adnych
akwenów nie ma. Wychodzono z
za³o¿enia, ¿e rolnik kupi obecnie
grunt rolny, ale w przysz³oœci zmieni
sobie dzia³kê na rekreacyjn¹, podzieli i sprzeda. Wtedy Agencja, jako
Skarb Pañstwa, poniesie straty – powiedzia³a Gra¿yna Karpowicz burmistrz Wêgorzyna.
Taka sytuacja spowodowa³a, ¿e

w ostatnich latach na terenie gminy
praktycznie zamar³ ruch ziemi¹
roln¹. Praktycznie istnia³ jedynie w
sferze prywatnej.
- W tamtej kadencji, za poprzednich w³adz, powsta³a s³uszna idea,
aby zmieniæ studium, nios¹ce ze
sob¹ komplikacje dla rolników. Zosta³a podjêta decyzja o przyst¹pieniu do realizacji w zmianie studium.
Do aktualizacji przyst¹piliœmy w
styczniu ubieg³ego roku. De facto
umowa z firm¹ szczeciñsk¹, opracowuj¹ca studium, podpisana by³a we
wrzeœniu, b¹dŸ w paŸdzierniku
2006 r. Faktycznie prace rozpoczê³y siê pod koniec stycznia 2007.
Ca³y rok 2007 i ten rok trwa³y prace
zwi¹zane z aktualizacj¹ tego studium. Co siê zmieni³o? Urbaniœci
odeszli od funkcji gminy generalnie
rekreacyjno-turystycznej. Grunty
rolne rolnicy bêd¹ mogli ju¿ niebawem kupowaæ. Ze strony urzêdu nie
bêdzie ¿adnych zahamowañ – zapewni³a burmistrz.
£atwiej z budow¹ domu
W studium pojawi³y siê nowe
funkcje, nieco zmieniaj¹ce kierunek rozwoju gminy i u³atwiaj¹ce
¿ycie wielu mieszkañcom. Pierwsz¹
ze zmian jest powiêkszenie terenu
zwi¹zanego z budownictwem
mieszkaniowym z us³ugami na ka¿dym terenie zurbanizowanym.
Wszêdzie tam, gdzie by³y luki w

zabudowie na terenie wsi bêdzie mo¿na siê budowaæ.
- Generalnie dziœ
ka¿dy kto bêdzie
chcia³ siê wybudowaæ, czy w Cieszynie
czy w Winnikach, czy
w D³usku, bez wzglêdu czy na pocz¹tku
wsi, czy na koñcu, ale
w miejscach, gdzie s¹
odpowiednie grunty,
bêdzie móg³ to zrobiæ. Postawiliœmy na
rozwój infrastruktury mieszkaniowej równie¿ dla Wêgorzyna. Zaplanowaliœmy du¿¹ strefê pod budownictwo mieszkaniowe z us³ugami –
powiedzia³a G. Karpowicz.
Wiatraki w tylko w Runowie
Now¹ funkcj¹ w studium jest
umo¿liwienie postawienia elektrowni wiatrowej w pó³nocnej czêœci gminy, czyli w Runowie. Jest to
mo¿liwe, bowiem w tym miejscu nie
ma ptasich przelotów. I w³aœciwie
jest to jedyne miejsce na terenie
ca³ej gminy, w jakim elektrownie si³owe mog³y zostaæ zlokalizowane.
Wprawdzie do tego celu planowano
zdecydowanie szerszy obszar – pomiêdzy Chwarstnem a Runowem,
jednak badania wykaza³y, i¿ tamtêdy przebiegaj¹ szlaki ptasich wêdrówek.

Wiêcej ¿wiru
Gmina Wêgorzyno jest terenem
bardzo trudnym dla jakichkolwiek
prac planistycznych, bowiem znajduj¹ siê tu rezerwaty przyrody, 12
zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych, 20 u¿ytków ekologicznych
i 16 obiektów ochrony flory i fauny,
bowiem pó³ gminy znajduje siê na
terenie Iñskiego Parku Krajobrazowego. Z tego te¿ powodu planowanie wielkiego przemys³u w gminie
jest wykluczone.
Jednak, znajduj¹ca siê tu kopalnia, bêdzie mia³a mo¿liwoœæ poszerzenia obszaru eksploatowania
¿wiru w obrêbie Ginawy. Iñski Park
Krajobrazowy wyda³ na to zgodê,
tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿e kopalnia ju¿ siê tam znajduje, przy czym
Park absolutnie nie dopuszcza nowych odkrywek.
mm
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Jemy GMO (genetycznie modyfikowane organizmy)

Walka o polski rynek ¿ywnoœci
(KRAJ) Koalicja Polska Wolna od
GMO jest przeciwna wyd³u¿eniu do
koñca 2012 roku wprowadzania na rynek pasz zawieraj¹cych genetycznie
modyfikowane organizmy (GMO). Zwrócimy siê do prezydenta Lecha
Kaczyñskiego o zawetowanie ustawy
w przypadku jej uchwalenia przez
Sejm - poinformowa³ przedstawiciel
Koalicji Pawe³ Po³anecki, na konferencji prasowej.
Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o paszach, która zak³ada mo¿liwoœæ stosowania w Polsce do
koñca 2012 roku pasz GMO. Obecnie
obowi¹zuje czasowa mo¿liwoœæ stosowania tych pasz. Termin mija 12
sierpnia 2008 r. Bez zmiany przepisów, rolnicy nie mogliby karmiæ zwie-

rz¹t paszami z dodatkiem GMO.
Zdaniem Koalicji skala podwy¿ek
cen ¿ywnoœci zapowiadanych przez
lobby paszowe, w przypadku koniecznoœci przestawienia siê na pasze konwencjonalne, to swoisty szanta¿ i nacisk wywierany na instytucje rz¹dowe
za politykê ¿ywnoœciow¹ kraju.
- Istniej¹ obawy, ¿e powody podwy¿ek mog¹ byæ inne, czysto spekulacyjne, inicjowane przez dystrybutorów pasz powi¹zanych ze œwiatowymi
koncernami biotechnologicznymi podkreœlaj¹. Importerzy i dystrybutorzy pasz GMO, w wyznaczonym
przez ustawê dwuletnim terminie
nie zrobili nic, aby dostosowaæ siê
do wymogów prawa. Dlatego - zdaniem Koalicji - nie ma ¿adnej gwa-

rancji, ¿e w przysz³oœci bêdzie inaczej. Nie mo¿na mieæ z³udzeñ, ¿e
dodatkowe lata zostan¹ przez nich
wykorzystane na dostosowanie i
eliminacjê GMO z obrotu.
Koalicja domaga siê od rz¹du natychmiastowych dzia³añ w celu zdemonopolizowania rynku paszowego
w Polsce. - W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono
ukryt¹ dotychczas przed spo³eczeñstwem prawdê, ¿e stan zaopatrzenia
w miêso oraz jego ceny zale¿¹ od importu 2 mln ton œruty sojowej genetycznie modyfikowanej. Poprzez
prywatyzacjê sektora zaopatrzenia i
produkcji pasz organy pañstwa zosta³y ca³kowicie pozbawione kontroli nad prawid³owoœci¹ jego dzia-
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³ania - uwa¿a Koalicja. Opinie dotycz¹ce szkodliwoœci GMO s¹ podzielone. Biotechnolodzy twierdz¹, ¿e skoro
nie ma naukowych dowodów szkodliwoœci takich organizmów dla cz³owieka nie nale¿y wprowadzaæ zakazu
ich stosowania. Natomiast eksperci
Koalicji podkreœlaj¹, ¿e obecna generacja roœlin GMO niesie za sob¹ powa¿ne ryzyko zagro¿enia zdrowia ludzi i zwierz¹t. Procedury dopuszczenia do obrotu ¿ywnoœci i roœlin GMO
na terenie Unii Europejskiej nie gwarantuj¹ wykrycia istotnych zagro¿eñ
dla ludzi. Dotychczas, ¿adna decyzja
zatwierdzaj¹ca poszczególne roœliny
GMO w Europie nie zosta³a podjêta
wiêkszoœci¹ g³osów Komitetu Ministrów Rolnictwa krajów cz³onkowskich – przypominaj¹ przedstawiciele
Koalicji.
Koalicja Polska Wolna od GMO
reprezentuje ponad 100 organizacji
pozarz¹dowych, naukowców i rolników. www.polska-wolna-od-gmo.org

CIS zaprosi³ i wymienia³ doœwiadczenia
(£OBEZ) W dniu 11 lipca br.
³obeskie Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie goœci³o delegacje instytucji publicznych
z ramienia polityki spo³ecznej z
Wroc³awia - przedstawicieli z Regionalnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z Wroc³awia, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawicieli
oœrodków pomocy spo³ecznej z województwa zachodniopomorskiego.
W gronie zaproszonych by³ równie¿
starosta Powiatu £obeskiego Antoni Gutkowski.
Prezentacji dzia³alnoœci CIS-u
podj¹³ siê dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski.
Wizyta by³a poprzedzona obecnoœci¹ goœci w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Szczecinie oraz Starostwie Powiatowym w Ko³obrzegu.
Jej celem by³a wymiana spostrze¿eñ
dotycz¹cych dzia³añ w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki.
Spotkanie w ³obeskim Centrum
Integracji Spo³ecznej „Od Nowa”
mia³o charakter prezentacji do-

œwiadczeñ dotycz¹cych funkcjonowania CIS-u w oparciu o wspó³pracê
z innymi lokalnymi instytucjami:
Starostwem Powiatowym w £obzie,
miastami i gminami powiatu, oœrodkami pomocy spo³ecznej, Powiato-

Ksiêgarze przyje¿d¿aj¹ do £obza

O problemach rynku
ksi¹¿ki z pose³ Kochan
(£OBEZ) Szef stowarzyszenia ksiêgarzy Jerzy Mechliñski
poinformowa³ o spotkaniu, do
jakiego dojdzie w £obzie 28 lipca br. W sali posiedzeñ urzêdu
miejskiego ksiêgarze z naszego

województwa i s¹siednich spotkaj¹ siê z pose³ PO Magdalen¹
Kochan. Chc¹ zapoznaæ j¹ z problemami rynku ksi¹¿ki. Pocz¹tek
spotkania o godz. 12.00. Spotkanie jest otwarte.
(r)

wym Centrum Pomocy Rodzinie w
£obzie, Powiatowym Urzêdem Pracy w £obzie oraz innymi pracodawcami z terenu powiatu ³obeskiego.
Projekt Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” poprzez podjê-

cie systemowych dzia³añ terapeutycznych, psychologicznych oraz
aktywizacji zawodowej wyznacza
nowe kierunki wsparcia dla osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
(l)
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Zarz¹d Sparty wzmocniony

Marcin Szostakiewicz
pozosta³ prezesem
(WÊGORZYNO) W minion¹
sobotê odby³o siê w Wêgorzynie
zebranie cz³onków klubu pi³karskiego Sparta. Jeszcze przed zebraniem prezes klubu zapowiada³, ¿e zrezygnuje z funkcji, bo nie
ma wsparcia w zarz¹dzie, ale w
trakcie spotkania zmieni³ zdanie.
Pozostanie prezesem, a w pracy
ma mu pomóc dwóch wprowadzonych do zarz¹du cz³onków.
Prezes klubu Marcin Szostakiewicz jeszcze przed spotkaniem
cz³onków Sparty zapowiada³, ¿e
z³o¿y rezygnacjê, bo dzia³a jednoosobowo, pracy jest du¿o, a nie ma
wsparcia w zarz¹dzie. Oprócz za³atwiania wielu spraw klubowych pe³ni³ rolê skarbnika i sekretarza klubu,
rozliczaj¹c pieni¹dze i wype³niaj¹c
ró¿ne papiery.
Tak te¿ siê sta³o. Na spotkaniu
z³o¿y³ rezygnacjê i przedstawi³ po-

wody tej decyzji. Kilka osób namawia³o go, by jednak zmieni³ decyzjê.
Gdy prowadz¹cy obrady Waldemar
Konefa³ og³osi³ przerwê, do pomocy prezesowi zg³osi³y siê dwie osoby. W³adys³aw Nadkierniczny zgodzi³ siê obj¹æ obowi¹zki skarbnika,
a Stanis³aw Paw³owski – sekretarza.
W tej sytuacji Szostakiewicz wycofa³ rezygnacjê. Po przerwie obu
chêtnych dzia³aczy wybrano do zarz¹du, poszerzaj¹c jego sk³ad do
siedmiu osób.
Obecnie zarz¹d dzia³a w sk³adzie: prezes zarz¹du - Marcin Szostakiewicz, wiceprezes - Krzysztof
GwóŸdŸ, skarbnik - W³adys³aw Nadkierniczny, sekretarz - Stanis³aw
Paw³owski oraz cz³onkowie zarz¹du: Stanis³aw Turek, Marek Michalczyszyn i Krzysztof Makarski.
Sparta intensywnie przygotowuje siê do rozgrywek w V lidze.
KAR
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Sarmata Dobra
- Ina Goleniów 4:3 (1:2)
(BIENICE k. Dobrej) 19 lipca, w
sobotê, na nowo otwartym boisku w
Bienicach (2 km od Dobrej) zosta³
rozegrany ciekawy mecz sparringowy pomiêdzy In¹ Goleniów (IV liga)
a Sarmat¹ Dobra (V liga).
Mecz rozegrany na boisku dobrze
przygotowanym przez gospodarzy
cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem wœród mieszkañców Bienic,
którzy licznie stawili siê na to spotkanie. Dru¿yna Iny przyjecha³a w sk³adzie 11-osobowym, bez zawodnika
na pozycji bramkarza. Ten fakt spowodowa³, ¿e w Inie zagra³ bramkarz
Sarmaty Marcin Kamiñski. Pocz¹tek
meczu to wyraŸna przewaga zawodników goœci i ju¿ w pierwszych minutach po ich strza³ach pi³ka dwukrotnie „l¹dowa³a” na poprzeczce bramki
Sarmaty. Chwilê póŸniej Ina objê³a
prowadzenie 2:0, po strza³ach B.
Paszkowskiego i S. Kotta. Przewaga
Iny trwa³a do ok. 30 minuty, a póŸniej
coraz œmielej inicjatywê zaczêli
przejmowaæ gospodarze. W 34 min.

najlepszy strzelec „okrêgówki” w
ubieg³ym sezonie Wojtek Bonifrowski strzeli³ kontaktowego gola. Druga
po³owa to popis Damiana Padziñskiego, który ustrzeli³ klasycznego
„hat tricka”. Najpierw w 58 min.
meczu doprowadzi³ do wyrównania,
i mimo, i¿ B. Paszkowski w 61 min.
strzeli³ swoj¹ drug¹ bramkê i wyprowadzi³ Inê na prowadzenie 3:2, to kolejne dwie bramki Padziñskiego w
koñcówce meczu da³y cenne zwyciêstwo dla Sarmaty 4:3.
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Brodowicz,
Jaszczuk, M. Dzierbicki, Pacelt,
Mêdrek, Gude³ajski, Bonifrowski,
Olechnowicz, E. Kamiñski, Padziñski, Dudek oraz Olejnik, Surma.
Ina Goleniów: M. Kamiñski, Pi¹tek, Je¿, Rast, Dobrowolski, Winogrodzki, S. Paszkowski, Makarewicz, £ukasiak, Kott, B. Paszkowski
oraz Borek.
Strzelcy bramek: Padziñski (3) i
Bonifrowski dla Sarmaty; B. Paszkowski (2) i Kott dla Iny.
estan

Taki wehiku³ budzi podziw

Pielgrzymka rowerowa wyruszy³a
(£OBEZ) W minion¹ sobotê z
£obza wyruszy³a szeœcioosobowa
grupka rowerzystów na pielgrzymkê
do Czêstochowy. Do³¹czy³ do niej
pielgrzym z Zabrza, którego rower
budzi³ podziw swoim osprzêtowieniem.
Pielgrzymi wyruszyli w sobotê w
kierunku Kamienia Pomorskiego,
gdzie w pobliskich Benicach do³¹czyli
do 250-osobowej pielgrzymki województwa zachodniopomorskiego. Jest
to najstarsza i najliczniejsza pielgrzymka rowerowa w Polsce, która
pokonuje najd³u¿sz¹ trasê. Wyrusza co
roku od 17 lat; ³obeska do³¹czy³a 12 lat
temu.
Z £obza wyruszy³o piêæ osób, w
tym kleryk Bartosz Rajewski z £obza i
cztery z Radowa Ma³ego. Wczeœniej
uczestniczyli w Mszy œw., któr¹ odprawi³ dla pielgrzymów proboszcz ks. Stanis³aw Helak.
- Dziennie bêdziemy pokonywaæ
oko³o 80 kilometrów. Œpimy w parafiach, u ludzi. Ludzie siê poznaj¹, na-

wi¹zuj¹ przyjaŸnie, a nawet zak³adaj¹
rodziny. To buduj¹ce œwiadectwo wiary i prze¿ycie duchowe. Jedziemy modliæ siê w intencji indywidualnej, rodzin, ale tak¿e naszej parafii. - powiedzia³ kl. Rajewski, który od wielu lat
bierze udzia³ w rowerowych pielgrzymkach.
Spore zainteresowanie wzbudzi³
rower pielgrzyma Edwarda, który dojecha³ do £obza z Zabrza. Jak nam powiedzia³, jest w £obzie pierwszy raz. Ma
58 lat, ale ma znakomit¹ kondycjê i
takie poczucie humoru. Dodaje, ¿e w
tamtym roku przejecha³ na rowerze
prawie trzy tysi¹ce kilometrów. Wêdruje papieskim szlakiem miejsc, w jakich
w Polsce bywa³ Jan Pawe³ II. Jest ich
54. By³ w 36.
- Objechaliœmy tutaj ryneczek i jest
œwietny nastrój. - mówi Edward.
A rower? Ma kuchenkê, r¹czkê
do machania, sygna³ (przypominaj¹cy sygna³ radiowozu), g³oœnik,
mp3 z trzystoma pielgrzymkowymi
pieœniami oraz... suszarkê z klamer-

kami do suszenia bielizny.
Jak nam powiedzia³ Jan Zdanowicz, on i troje pielgrzymów z Radowa
Ma³ego z Jasnej Góry pojad¹ jeszcze do

Krakowa i £agiewnik i dopiero wróc¹ do
domu. Stacje radiowe poda³y, ¿e pielgrzymi wyruszyli ju¿ z Bienic i dzisiaj s¹
ju¿ mo¿e gdzieœ ko³o Barlinka.
(r)

Nowy – stary zarz¹d Œwiatowida
(£OBEZ) Anonsowane przez
nas drugie zebranie cz³onków
„Œwiatowida” wybra³o w koñcu
zarz¹d. Niestety, nie pojawi³a siê
w nim ¿adna nowa twarz. Nie ma
te¿ w nim nikogo spoœród m³odych
cz³onków klubu.
Po wyborach mo¿na powiedzieæ,
¿e nowy zarz¹d dzia³a w starym sk³adzie, a ludzie zamienili siê w nim

tylko funkcjami. Trudno wiêc oceniæ, czy bêdzie w stanie wyprowadziæ klub z kryzysu, w jaki popad³ w
minionych latach. Prezesem zosta³
Stanis³aw Szarkiewicz, sekretarzem
Jan Rzeszutek, skarbnikiem Marian
Szyjka, cz³onkami Andrzej Belina i
Eugeniusz Krekora. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Zbigniew Pude³ko, a jej cz³onkami s¹ Ryszard
Olchowik i Marian Olejnik.
(r)
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Str
Str.. 18
Skarby medycyny ludowej - dobre rady Cecylii

K¹piele i kompresy
z ¿ywokostem

Jest to moje drugie spotkanie z
Pañstwem. W numerze 28 (z dn.
08.07.2008) pisa³am o w³aœciwoœciach rumianku oraz mo¿liwoœciach
jego stosowania. Tym razem zajmê siê
¿ywokostem, z którego mo¿na robiæ
kompresy i œmia³o zast¹piæ nim - ze
wzglêdu na podobne w³aœciwoœci - rumianek.
Jednak zanim przejdê do meritum,
maj¹c na uwadze, ¿e nie wszyscy czytali wy¿ej wymieniony artyku³, chêtnie
przypomnê parê s³ów o sobie i o swojej pasji jak¹ jest zio³olecznictwo.
Od pokoleñ moja rodzina
zajmowa³a siê medycyn¹ naturaln¹.
W dawnych czasach ludzie zajmuj¹cy siê hodowl¹
pszczó³ i ¿yj¹cy blisko natury parali siê zio³olecznictwem. Tak by³o równie¿ w przypadku mojej
rodziny pszczelarskiej,
która stara³a siê wykorzystywaæ wszystkie dobrodziejstwa
natury.
Moja prababcia i babcia
by³y po³o¿nymi domowymi
i zielarkami. Ojciec mia³ du¿¹
pasiekê i zbiera³ zio³a. By³ leœnikiem.
Nazywam siê Cecylia Pokomeda i jestem przedstawicielk¹ ju¿
pi¹tego pokolenia mej rodziny interesuj¹cej siê zio³ami. Od ma³ego zbiera³am te cudowne roœliny u boku prababci, babci, ojca. Od najm³odszych
lat obserwowa³am jak mo¿na wykorzystywaæ w prosty sposób roœliny, by
pozbyæ siê czêsto dokuczaj¹cych dolegliwoœci.
Postanowi³am podzieliæ siê z innymi zapomnianymi w obecnych czasach
sposobami leczenia za pomoc¹ zió³.
¯YWOKOST
Jest to bylina, któr¹ u¿ytkujemy od
wiosny do jesieni. Roœlina ma³o znana,
aczkolwiek powszechnie spotykana w
naszych warunkach klimatycznych.
Jest mocn¹, miêsist¹ roœlin¹ o ow³osionych liœciach i ³odygach. Liœcie tej roœliny s¹ d³ugie i ostro zakoñczone. W
dotyku przypomina pokrzywê. Rozga³êzione pêdy mog¹ osi¹gn¹æ 0,5 m wysokoœci. Kwiaty maj¹ kolor bia³y, ró¿owy lub fioletowy i s¹ ma³e w stosunku
do liœci. ¯ywokost roœnie w glebie wilgotnej, bogatej w próchnicê. Mo¿na go
znaleŸæ nad strumieniami i jeziorkami.
Roœnie dziko. Na naszym terenie roœnie wokó³ rzeki Regi (w £obzie, sk¹d
pochodzê, najczêœciej mo¿na go spotkaæ na ³¹ce za mostkiem rzeki Regi
prowadz¹cym na jezioro Miejskie).

Mo¿na go uprawiaæ w ogrodzie przy
kompoœcie, ze wzglêdu na dogodne
warunki glebowe.
Przede wszystkim nale¿y nadmieniæ, ¿e przy eksploatacji roœliny najwa¿niejsza jest czêœæ zewnêtrzna, czyli liœæ oraz ³odyga z kwiatem. Nale¿y
unikaæ kwiatostanu z nasionami.
W³aœciwoœci tej roœliny s¹ podobne
do rumianku, aczkolwiek dzia³anie jest
znacznie silniejsze. Stosujemy go tylko
zewnêtrznie (a nie jak w przypadku
rumianku zewnêtrznie i wewnêtrznie).
U¿ywa siê go w do k¹pieli i kompresów.
Zapobiega powstawaniu stopy cukrzycowej, jest doskona³y na obrzêki i
siniaki, poprawia kr¹¿enie krwi, a tym
samym samopoczucie. Ma du¿e walory ss¹ce, eliminuje niepotrzebne sk³adniki w organizmie.
Czêstotliwoœæ K¥PIELI nie mo¿e przekroczyæ dwóch w miesi¹cu
(z przerw¹ oko³o
dwudziestodniow¹). Nastêpne
k¹piele wykonujemy
tylko w razie potrzeby. Do k¹pieli potrzebna nam jest taka
iloœæ roœliny, by j¹
zmieœciæ w trzy litrowym garnku.
Zalewamy wod¹,
œci¹gamy z gazu od razu
po zagotowaniu. P³yn z zawartoœci¹ zió³ wlewamy do
wanny. Na pocz¹tek dolewamy niewielk¹ iloœæ wody, gdy
temperatura wody sch³odzi siê,
dolewamy gor¹c¹ wodê, by utrzymaæ temperaturê wody. W k¹pieli
uczestniczy ca³e cia³o, ³¹cznie z w³osami. Skórê ok³adamy liœæmi. Le¿ymy do
momentu och³odzenia wody. Po zabiegu nie zmywamy cia³a czyst¹ wod¹.
KOMPRESY stosujemy po up³ywie miesi¹ca od tych dwóch k¹pieli.
Zamiast kompresów mo¿emy wykonaæ k¹piele miejscowe, np. nóg (przyk³adowo w wiadrze - oczywiœcie nie
czêœciej ni¿ raz w miesi¹cu).
Ok³ady sporz¹dzamy w proporcji
podobnej jak w przypadku k¹pieli.
Przyk³adowo 3-litrowy garnek wype³niamy w 1/3 zio³ami, po czym je zagotowujemy. Gdy napar ostygnie, a wiêc
gdy jego temperatura bêdzie zbli¿ona
do temperatury cia³a, moczymy w nim
tkaninê bawe³nian¹ lub lnian¹. Nastêpnie wykonujemy kompres miejscowy. Przerwy s¹ potrzebne do regeneracji organizmu. Ich brak mo¿e prowadziæ do powa¿nych niepo¿¹danych
skutków ubocznych.
W nastêpnym numerze napiszê o
tym jak matka mo¿e poradziæ sobie z
ró¿owo - czerwon¹ skaz¹ (znamieniem) na ciele rodz¹cego siê dziecka.
Cecylia Pokomeda

tygodnik ³obeski 22.07.2008 r.

INFORMACYJE DOTYCZ¥CE ZJAZDU
TERMIN ZJAZDU 26 - 28 SIERPNIA 2008 R.
PROGRAM SPOTKANIA
25 sierpnia 2008 - przyjazd i zakwaterowanie w OHP.
DZIEÑ PIERWSZY 26 SIERPNIA (WTOREK)
10.00 - 10.40 MSZA ŒWIÊTA
10.40 - 10.55 PRZEJŒCIE DO SIEDZIBY SZKO£Y
11.00 - 12.00 UROCZYSTE SPOTKANIE
12.00 - 13.30 WYSTÊP CHÓRU „UŒMIECH”
14.15 WSPÓLNY OBIAD
16.00 - 18.30 WIECZÓR WSPOMNIEÑ
19.00 UROCZYSTA KOLACJA – BAL ABSOLWENTA
DZIEÑ DRUGI 27 SIERPNIA (ŒRODA)
10.00 - 21.00 WYCIECZKA AUTOKAROWA
10.30 - 12.00 WYSIEDLE, TARNOWO
14.00 - 15.00 OBIAD W TARNOWIE
15.00 - 21.00 PIKNIK W TARNOWIE
19.00 KOLACJA
21.00 POWRÓT DO £OBEZU
DZIEÑ TRZECI 28 SIERPNIA (CZWARTEK)
10.00 - 12.00 KONCERT M£ODZIE¯OWEJ ORKIESTRY DÊTEJ
12.30 SPOTKANIE NA CMENTARZU
14.30 PO¯EGNALNY OBIAD
16.00 - 18.00 WIECZÓR WSPOMNIEÑ
PROPONUJEMY NOCLEGI W OHP – ul. Krótka 2, tel. 091 397 3099 (po 20 z³).
Kolacjê (25.08 – poniedzia³ek) oraz œniadania ka¿dy za³atwia we w³asnym zakresie.
WP£ATY (wpisowe plus 3 noclegi) 210 z³ (dwieœcie dziesiêæ)
WP£ATY (wpisowe bez noclegów) 150 z³ (sto piêædziesi¹t)
BS GOLENIÓW O/£OBEZ 08 9375 1038 2606 7612 2000 0010
Na blankiecie wpisujemy „Zjazd weteranów” – Imiê i Nazwisko (nazwisko rodowe).
Ostateczny termin wp³at - 19 sierpnia (wtorek).
Telefony:
Janina Wysocka - 091 397 3975
Danuta Petelczyc - 091 397 5747
Ryszard Muszalski - 507 165 860
Czes³aw Cyunel - 667 293 670
Tadeusz Barañski - 603 365 949, 091 397 4419
Ryszard D³ugo³êcki - 693 469 632
Korespondencjê proszê wysy³aæ: Henryk Musia³, ul. Przechodnia 25, 73-150 £obez.
Chêtnie przyjmiemy pisemne wspomnienia, wiersze z tego piêknego okresu spêdzonego w £obezie.
Przynieœ na spotkanie orygina³y pami¹tek lub ich kopie – œwiadectwa, dyplomy,
zaproszenia, notatki, zeszyty, tarcze szkolne, opisane zdjêcia, odznaki, rysunki,
teksty piosenek, kalendarzyki, karykatury, ciupagi, czapki, nagrania filmowe i
wideo.
Zapewnimy zakup pocztówek, powojenn¹ historiê sportu w £obezie autorstwa
Zdzis³awa Bogdanowicza (450 stron, cena do 50 z³).
£obez na starych zdjêciach – autor Bogdan Idzikowski (400 zdjêæ – 250 z³).
Organizatorzy

Kronika ³obeska
Chrzest Mai Andrusieczko 13.07.2008

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 604 121 569
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Kierowca naruszy³ zakaz
s¹dowy
(BE£CZNA) W dniu 14 lipca
br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali
na drodze Be³czna - Poradz Tomasza M., który kierowa³ rowerem
wbrew s¹dowemu zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych.
Zakaz ten wyda³ S¹d Rejonowy w
£obzie.

NietrzeŸwy rowerzysta
(DOBRA) 14 lipca br. policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego KPP
w £obzie, na drodze Dobra – Nowogard, dokonali zatrzymania Jana P.,
który kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Badanie na zawartoœæ
alkoholu wykaza³o: I - 0,36 mg/l, II
- 0,33 mg/l.

Zatrzymany sprawca
kradzie¿y z w³amaniem
i sprawca paserstwa
(RESKO) W okresie od 13 do
14 lipca br. w Sosnówku, Eugeniusz A. Rozginaj¹c drzwi gara¿u
w³ama³ siê do œrodka, sk¹d zabra³
w celu przyw³aszczenia pilarkê
spalinow¹ marki Husqvarna, o wartoœci 800 z³, na szkodê Ryszarda A.
Sprawca w³amania zosta³ zatrzymany przez policjanta z Posterunku Policji w Resku. W toku prowadzonych czynnoœci ustalono, ¿e zatrzymany sprawca sprzeda³ skradzion¹ pilarkê Mariuszowi F., który wiedzia³, ¿e pochodzi ona z
przestêpstwa. Teraz Mariusz M.
odpowie za paserstwo umyœlne.

Kradzie¿ w sklepie
(£OBEZ) W dniu 15 lipca br.
w £obzie, w jednym z marketów,
nieznana osoba dokona³a kradzie¿y portfela wraz z dokumentami oraz pieniêdzmi w kwocie
130 z³, na szkodê Doroty K. Jest
to kolejna kradzie¿, jaka mia³a
miejsce w sklepie. Policja apeluje, aby podczas robienia zakupów
pamiêtaæ o portfelach i dokumentach. Nale¿y je trzymaæ przy sobie w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
ich wyciagniêcie.

Zatrzymanie poszukiwanego
(£OBEZ) 15 lipca br. policjanci z KPP w £obzie dokonali zatrzymania Zbigniewa P., celem doprowadzenia do Zak³adu Karnego,
na podstawie listu goñczego wydanego przez Prokuraturê Rejonow¹ w £obzie.

POLICJA - INFORMACJE

Zatrzymanie nieletniej
uciekinierki
(RESKO) W dniu 15 lipca br. policjanci z Posterunku Policji w Resku dokonali zatrzymania nieletniej
Anity B., lat 16, która uciek³a z
domu. Nieletni¹ przekazano pod
opiekê rodziców. Jest to kolejna
ucieczka tej nieletniej, która przejawia wysoki stopieñ demoralizacji.

S¹siad skrad³ energiê
elektryczn¹
(TUCZE) W dniach od 28
czerwca do 3 lipca 2008 r. w miejscowoœci Tucze, Krzysztof K. dokona³ kradzie¿y pr¹du z licznika pani
Lidii G. poprzez podpiêcie siê do
niego przy u¿yciu przewodu elektrycznego wpiêtego do gniazdka
korka topikowego. Strat nie ustalono.

Nielegalny alkohol
w sprzeda¿y
(£OBEZ) W dniu 16 lipca br. policjanci z Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w £obzie
zatrzymali pani¹ W³adys³awê S.,
która w okresie od stycznia do marca tego roku dwukrotnie sprzeda³a
za kwotê 20 z³ alkohol pochodz¹cy
z niewiadomego Ÿród³a bez znaków
akcyzy, dla Zofii B.

Bezprawne wejœcie na teren
magazynu
(RESKO) W dniu 16 lipca br., o
godz. 13.00 w Resku, na ulicy Kieleckiej, Grzegorz W., bez upowa¿nienia w³aœciciela posesji wszed³ na
teren budynku magazynowego,
gdzie zosta³ zatrzymany przez pracownika zak³adu.

Areszt dla zatrzymanego
listem goñczym
(£OBEZ) W dniu 17 lipca S¹d
Rejonowy w £obzie zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres
dwóch miesiêcy wobec Zbigniewa
P. - bez sta³ego miejsca zameldowania, który by³ poszukiwany listem
goñczym przez Prokuraturê rejonow¹ w £obzie.

Sprawczyni kradzie¿y
telefonu zatrzymana
(£OBEZ) 17 lipca br. policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie dokonali zatrzymania Katarzyny F. która w £obzie dokona³a
kradzie¿y telefonu komórkowego
marki Nokia 3110 w kwocie 300 z³
na szkodê Andrzeja J. Policjanci
odzyskali skradziony telefon.
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Gospodarstwo w Wiewiecku
pod szczególnym nadzorem
W dniu 10 lipca br. policjanci
z Posterunku Policji w
Wêgorzynie udali siê do
miejscowoœci Wiewiecko,
gdzie pracownik Towarzystwa
Opieki Nad Zwierzêtami
zwróci³ siê z proœb¹ o
udzielenie asysty przy
sprawdzeniu stanu zdrowia
kóz i owiec, bêd¹cych na
terenie gospodarstwa rolnego
pana Petera Ch.
Na miejscu policjanci zastali
tak¿e powiatowego lekarza weterynarii oraz zastêpcê burmistrza
Wêgorzyna. Lekarz weterynarii
stwierdzi³, ¿e docieraj¹ do niego
sygna³y o znêcaniu siê nad zwierzêtami przez w³aœciciela stada i
dlatego te¿ podj¹³ decyzjê o wejœciu na teren i przebadaniu zwie-

rz¹t. W³aœciciel gospodarstwa nie
wyrazi³ zgody na wejœcie na teren
posesji. Zgodnie z art. 19 ust. 3
ustawy o Inspekcji Sanitarnej lekarz powiatowy wszed³ na teren
gospodarstwa. Przyby³y na miejsce pan Peter Ch. przeszkadza³ w
prowadzeniu kontroli. Policjanci
dbali o przestrzeganie prawa. W
wyniku przeprowadzonej kontroli
stwierdzono 6 kóz z objawami
zgorzelinowego zapalenia wymion, wiele zwierz¹t by³o niedo¿ywionych.
Burmistrz gminy Wêgorzyno
podjê³a decyzjê o odseparowaniu
chorych zwierz¹t od zdrowych, z
pozostawieniem w dotychczasowym miejscu.
Policjanci z Wêgorzyna prowadz¹ pod nadzorem Prokuratury
dochodzenie w sprawie znêcania siê
nad zwierzêtami w myœl art. 35 ust.1
Ustawy o Ochronie Zwierz¹t z dnia
21. 07.1997 r.
(kp)

Wyrok
Sygn. akt II K 754/06 Ds. 1381/06/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 czerwca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 10 czerwca
2008 r., sprawy:

Andrzeja Miko³ajczyka

s. Czes³awa i Janiny z d. Szczepaniak, ur. 03 stycznia 1972 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 03 listopada 2006 r. o godz. 22.30 w Dobrej na ul. Armii
Krajowej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym
siê wynikiem 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym powy¿szego czynu dopuœci³ siê bêd¹c skazanym prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 27.06.2006 r., sygn. akt II K 313/06 za przestêpstwo
z art. 178 a par. 2 kk na karê 2 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244
kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego Andrzeja Miko³ajczyk uznaje za winnego tego, ¿e w dniu
03 listopada 2006 r. o godzinie 22.30 w Dobrej na ul. Armii Krajowej kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,61
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym powy¿szego czynu dopuœci³ siê bêd¹c skazanym prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie
z dnia 27.06.2006 r., sygn. akt II K 313/06 za przestêpstwo z art. 178 a par. 2
kk, którym to wyrokiem orzeczony zosta³ wobec niego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 2 lat, tj. pope³nienia
czynu z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk i za to
na podstawie 244 k w zw. z art. 11 par. 5 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na
okres 4 (czterech) lat próby;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na
kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza
oskar¿onemu okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 15
kwietnia 2008 r. do dnia 10 czerwca 2008 r., przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoœci równa siê dwóm stawkom dziennym grzywny;
V. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3
(trzech) lat;
VI. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
VII.
Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym 230 (dwieœcie trzydzieœci) z³otych tytu³em op³aty.
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Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 28 brzmia³o:
„Jedni na urlop drudzy w pole”

Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Majchrowicz (£obez), Maria
Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zofia Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Majchrowicz z £obza.
Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6, £obez.
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Konkurs
czytelników

W jakich latach rozpoczêto budowê zamku w Dobrej?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³ Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy.

