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Z³ote Gody 18 ma³¿eñstw
(£OBEZ) A¿ 18 ma³¿eñstw z ³obeskiej
gminy obchodzi³o w
roku ubieg³ym 50.
rocznicê œlubu. W
minion¹ sobotê 15 z
nich odebra³o medale Prezydenta RP
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Czy radni
umorz¹ karê
za wyciêcie
dwóch drzew
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Str
Str.. 2

Z DRUGIEJ STRONY

Mamie
i Matkom
Kazimierz Rynkiewicz

Gdy Magdalena Mucha wybra³a siê z dziennikarsk¹ wizyt¹ do Reska, do pani
Stefanii Czuchno, nie przeczuwaliœmy, ¿e us³yszy tam tak ciekaw¹ historiê tej
rodziny. Publikujemy jej pierwsz¹ czêœæ, opowiedzian¹ przez córkê pani Stefanii
– Wierê Krasnodêbsk¹. Pani Stefania, maj¹ca ju¿ 99 lat akurat zdrzemnê³a siê,
wiêc nie wypada³o jej budziæ. Opowieœæ snu³a córka, a opowiedziana historia
zbieg³a siê z Dniem Matki.
Gdy w takim dniu myœlê o Matkach, to na myœl przychodz¹ mi matki podobne
do pani Stefanii Czuchno. I chocia¿ jej nie znam, z opowieœci córki wy³ania mi
siê postaæ kobiety podobnej do wielu polskich Matek, które prze¿y³y dramatyczne czasy, dozna³y upokorzeñ, wysiedleñ, kator¿niczej pracy, roz³¹k i œmierci
najbli¿szych, zw¹tpienia i bezsilnoœci, ale wytrwa³y i ochroni³y swoje dzieci,
wracaj¹c z nimi do ojczyzny i tê ojczyznê z dzieæmi odbudowuj¹c. Pokolenie
naszych matek zrodzi³o nas – wbrew dramatyzmowi czasów, biedzie i przeciwnoœciom. Dobrze jest cieszyæ siê tym danym ¿yciem. Bo przecie¿ mog³oby nas nie
byæ. Choæby dlatego, ¿e ówczesnym rodzicom mog³oby przyjœæ do g³owy, ¿e nie
staæ ich na nas. Dziêkujê im za to, ¿e tak nie myœleli.
Mamie i Matkom
Matki Sybiraczki,
Matki ¿o³nierzy id¹cych na wojnê,
Matki ¿o³nierzy nie wracaj¹cych
Matki powstañców warszawskich,
Matki partyzantów,
Matki zwyk³ych zjadaczy chleba,
Matki wyczekuj¹ce,
Matki op³akuj¹ce,
Matki zgarbione,
Matki karmi¹ce,
Matki nios¹ce,
Matki pe³ne rozpaczy,
Matki œpiewaj¹ce,
Matki tul¹ce,
Matki szykuj¹ce,
Matki ¿egnaj¹ce,
Matki pe³ne nadziei,
Matki szlochaj¹ce,
Matki zaradne,
Matki odejmuj¹ce sobie,
Matki kreœl¹ce znak krzy¿a,
Matki ró¿añcowe,
Matki zbieraj¹ce okruchy
Matki czuwaj¹ce,
Matki nigdy nie zmêczone,
Matki spracowane,
Matki pomarszczone,
Matki siwiej¹ce,
Matki ocieraj¹ce ³zy ukradkiem,
Matki jak ciep³y bochen chleba
Matki jak ³¹ka zielona,
Matki jak zapach mleka,
Matki jak wierzby p³acz¹ce
Matki jak katedry czekaj¹ce
Matki jak odejœcia i powroty
Matki jak koleina drogi
Matki jak próg starego domu
Matki jak opuszczone gniazdo
Matki jak ostatnie westchnienie
Nasze Matki...
Nasze Matki s¹ krajem, który zamieszkujemy, gdzie byœmy nie odeszli.
Nasze Matki s¹ nasz¹ ojczyzn¹, stworzon¹ z krwi, mleka i tej czu³oœci,
której ju¿ nie pamiêtamy, której ju¿ nie umiemy, a która nadal podtrzymuje
nasze ¿ycie, t³oczona niewidzialn¹ pêpowin¹.
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Zaproszenie do s¹siadów
na XIII ŒWIDWIÑSKI DZIEÑ
KULTURY KRESOWEJ
Organizatorami
imprezy
kresowej na Ziemi Œwidwiñskiej
od 13 lat s¹: Klub Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Oddzia³
Towarzystwa Mi³oœników Wilna
i Kresów Wschodnich, Œwidwiñski Oœrodek Kultury i Miejska
Biblioteka Publiczna, przy
wsparciu w³adz samorz¹dowych
powiatu, miasta i sponsorów.
Mamy przyjemnoœæ zaprosiæ
mieszkañców i goœci na organizowan¹ imprezê artystyczn¹.
31 maja (niedziela)
- Podzamcze
11.00 Jarmark Kresowy – kramy
handlowe
12.00 - 13.20 Wystêp Zespo³u
„MOPSIK” z Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Œwidwinie i
„CONBRIO” ze SzP nr 2 w Œwidwinie
13.30 - Otwarcie XIII Dnia Kultury Kresowej 2009
13.40 - 15.00 Wystêpy zespo³ów
artystycznych ludowych, szkolnych
i tanecznych: „Leszczyna” z Pêczerzyna, „Barka” z Krosina i zespó³ z
Publicznego Gimnazjum w Œwidwinie.
15.00 - 16.30 „Jezioranki” z
Wierzchowa gm. Szczecinek, romski „Tene Ciercheniora” dzia³aj¹cy
przy SzP nr 2 w Œwidwinie, „Standard” z ŒOK

Klub
Nauczyciela
œwiêtuje
10-lecie
Klub Nauczyciela w £obzie zaprasza wszystkich na otwarte spotkanie z okazji 10 rocznicy otwarcia
Klubu. Spotkanie odbêdzie siê 29
maja (pi¹tek) o godz. 19.00 w klubie
w domu kultury. Organizatorzy
poka¿¹ wystawê retrospektywn¹ z
minionych 10 lat, a goœci bawiæ bêdzie s³ynny kabaret „Belfer”. (r)
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16.30 - 18.00 „D¹browiacy” z
Rusinowa, „Piccolo” z Zespo³u
Szkó³ w Lekowie, „Pantera” z ŒOK
i szko³a tañca „Iskra” w Œwidwinie
18.00 - 20.30 „Swojacy” z Sitna
gm. Szczecinek, „Uœmiech” z
£obza i kapela „Przylesianie” z
Koszlina
O ko³o godz.16.30 Podsumowanie konkursu „Tradycje Wileñskie
w naszym regionie”.
29 maja (pi¹tek) godz. 17.00

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkanie autorskie
z pisarzem Stanis³awem Srokowskim z Wroc³awia nt. „Losu
Kresowian podczas II Wojna
Œwiatowej”.
- Otwarcie wystawy „Dawne
polskie Kresy Wschodnie w fotografi barwnej”, któr¹ mo¿na zwiedzaæ w dni powszednie w
godz.12.00-18.00 od 1 do 20 czerwca br.
Mieczys³aw Kostur
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K³usownicy wpadli
w sieci policji

Asp. Anna Gembala ze
z³owionymi nielegalnie rybami
(WÊGORZYNO) Policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali czterech mê¿czyzn podczas k³usownictwa ryb
na jednym z jezior gminy Wêgorzyno.
W miniony pi¹tek, 22 maja, o
godz. 5.40, dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w £obzie zosta³
telefonicznie powiadomiony przez
stra¿nika Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej Powiatu £obeskiego, ¿e na jeziorze Przytoñ, na terenie gminy
Wêgorzyno, czterech mê¿czyzn
dokonuje nielegalnego po³owu ryb.
Dy¿urny jednostki skierowa³ w to
miejsce policjantów, którzy podczas penetracji brzegu zauwa¿yli
k³usowników. Mê¿czyŸni w tym
czasie byli zajêci pakowaniem siatek i ryb do samochodu. Pojawieniem siê policjantów byli bardzo
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zaskoczeni i nie stawiali oporu. W
siatkach ujawniono oko³o 15 kilogramów ryb gatunku lin, p³otka, które ukradli na szkodê Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego.
Sprawcami okazali siê Mariusz
W., lat 39, Krzysztof O., lat 28, Marcin H., lat 21 i £ukasz W., lat 27, wszyscy s¹ mieszkañcami gminy Wêgorzyno. K³usowników policjanci zatrzymali do wyjaœnienia.
(kp)

Naukowa kariera studenta PAM

Micha³ Post z £obza odniós³
miêdzynarodowy sukces
W dniach 23-26
kwietnia pochodz¹cy z £obza Micha³
Post bra³ udzia³ w
jednej z najwiêkszych konferencji
studentów medycyny i m³odych lekarzy w Europie, która odby³a siê w Warszawie. W wydarzeniu bra³o udzia³ ponad 600 uczestników z 20 krajów Europy, Azji, Ameryki
Pó³nocnej i Afryki.
Micha³ Post, student 5 roku Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, na konferencji przedstawi³
dwie prace przygotowane wspólnie z Ew¹ Wunsch. Parce te reprezentowa³y niezwykle wysoki poziom, dziêki czemu Micha³ zdoby³
I miejsce w najwiêkszej sesji naukowej Konferencji - sesji internistycznej. Ponadto otrzyma³ Na-

grodê Warszawskiego Oddzia³u
Towarzystwa Internistów Polskich oraz Nagrodê Specjaln¹ Towarzystwa Nadciœnienia Têtniczego. Dwa projekty reprezentanta Pomorskiej Akademii Medycznej zdoby³y wszystkie przewidziane nagrody dla tej sesji.
(wp)
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Rudera pod lupê
(DALNO). Na terenie gminy
jest jeszcze sporo nieruchomoœci
bêd¹cych w³asnoœci¹ Agencji Nieruchomoœci Rolnych, tak jest i w
tej miejscowoœci.
Przewa¿nie
nieruchomoœci
agencyjne s¹ w z³ym stanie, pozo-

staj¹ niezabezpieczone i stwarzaj¹
niebezpieczeñstwo wypadku. Do
Dalna ma przybyæ pracownik Agencji z oddzia³u w Nowogardzie i jeœli
uzna, ¿e obiekty s¹ w stanie dobrym,
to wówczas zostan¹ zabezpieczone,
a jeœli, ¿e ich stan jest z³y – Agencja
rozbierze je.
mm

Socjalny z nazwy
(£OBEZ). Podczas obrad Rady
Miasta radni zwrócili uwagê, ¿e
mieszkañcy maj¹ w¹tpliwoœci odnoœnie budowy budynku socjalnego
przy ul. Budowlanej. Zwrócili uwagê, ¿e nie zosta³y przeprowadzane
konsultacje spo³eczne.
Burmistrz Ireneusz kabat wyjaœni³, ¿e ¿adne konsultacje nie s¹

konieczne, a wokó³ budynku jest „za
du¿o zamieszania”.
– Chodzi o to aby powsta³ tam
³adny budynek i plac przed kot³owni¹. Nosi nazwê socjalny – bo na
budowê takiego obiektu s¹ dop³aty
– powiedzia³ koñcz¹c tym samym
temat.
mm

Akcja HDK
„¯aden cz³owiek nie jest a¿ tak
ubogi ¿eby nie mia³ nic do ofiarowania ludziom” (dr Dolej)
2 czerwca w godzinach od
11.00 do 17.00 w £obeskim
Domu Kultury odbêdzie siê akcja
Honorowego Krwiodawstwa. Organizatorem jest Zarz¹d Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w £obzie.

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel Protokolant: Katarzyna Weso³a Bez udzia³u
Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29.04.2009r. sprawy:

Tomasza Trynkosia
s. Jana i Janiny z d. Merak, ur. 28 listopada 1981 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 28 lutego 2009 r. oko³o godz. 11.20 na drodze
publicznej Unimie – Dobieszewo, gm. £obez, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,55 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk
ORZEKA:
I. oskar¿onego Tomasza Trynkosia uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk
wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek
dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu)
z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973r. o op³atach w sprawach karnych – (Jed. tekst: Dz.U. z
1983r. Nr 49, poz. 223 z póŸ. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50
(piêædziesi¹t) z³otych.
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Urzêdnicy
oœwiadczyli
Ireneusz Kabat wiceburmistrz
£obza zgromadzi³ œrodki finansowe
w walucie polskiej w wysokoœci 55
tys. z³ oraz posiada Fundusze Inwestycyjne o wartoœci 46 tys. z³.
Posiada spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego o
powierzchni 34,20 m.kw. o wartoœci
117 tys. z³.
W roku minionym wysokoœæ dochodów z tytu³u pracy w Urzêdzie
Miejskim na stanowisku wiceburmistrza wynios³a 124.002,03 tys. z³.
Sekretarz gminy Monika Jarzêbska zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci 15
tys. z³. Posiada spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 57, 80 o wartoœci
160 tys. z³, gara¿ bêd¹cy wspó³w³asnoœci¹ o powierzchni 19 m. ,kw o
wartoœci 8 tys. z³.
Wynagrodzeni9e ze stosunku
pracy za 2008 rok wynios³o w Urzêdzie Miejskim w £obzie 66 892,88 z³.
Posiada samochód Citroen Xsara Picasso z 2000 r.
Piotr Szymczak skarbnik gminy
£obez na koniec ubieg³ego roku posiada³ œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej w wysokoœci
72.600 z³, œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie obcej 570 FT, 1100
USD oraz Fundusze Inwestycyjne o
³¹cznej wartoœci 770 z³.
Posiada mieszkania: 57,6 m.kw.
O wartoœci 172.800 z³ o tytule prawnym spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego, o powierzchni 48,6 m.kw. O wartoœci
204.120 z³ o tytule prawnym spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego, o powierzchni 33
m.kw o wartoœci 102.300 z³ – tytu³
prawny notarialny akt w³asnoœci.
Posiada równie¿ dzia³kê rekreacyjn¹
o powierzchni 400 m.kw. o wartoœci
10 tys. z³.
W 2008 roku z tytu³u zatrudnienia
w Urzêdzie Miejskim osi¹gn¹³ dochód brutto w wysokoœci 104.559,57
tys. z³.
Posiada samochód osobowy marki Nissan Almera z 2004 roku.
Ewa Ciechañska kierownik Wy-

dzia³u Infrastruktury Komunalnej w
Urzêdzie Miejskim posiada dom o
powierzchni 100 m.kw o wartoœci
400 tys. z³ – tytu³ prawny akt w³asnoœci, maj¹tek wspólny, dzia³kê roln¹ o
powierzchni 2,9354 ha o wartoœci 30
tys. z³, gara¿ o powierzchni 40,5
m.kw. o wartoœci 40 tys. z³, gara¿ o
powierzchni wraz z dzia³k¹ 17 m.kw.
o wartoœci 6 tys. z³, dzia³kê zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym o powierzchni 719 m.kw. o wartoœci 40
tys. z³ – wszystkie nieruchomoœci stanowi¹ maj¹tek wspólny.
W ubieg³ym roku dochód z tytu³u
zatrudnienia wyniós³ 60.017,12 z³.
Posiada samochód osobowy Seat
Ibiza z 2004 roku oraz VW Garbus z
1996 roku – samochody stanowi¹
maj¹tek wspólny.
Miros³awa Turbak Kierownik
Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Promocji na koniec ubieg³ego roku posiada³a œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie polskiej w wysokoœci 30
tys. z³, mieszkanie o powierzchni
56,45 m. kw. o wartoœci 110 tys. z³ –
tytu³ prawny spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkaniowego, gara¿ 23 m. kw. na dzia³ce 29
m. kw. O wartoœci 8 tys. z³ – tytu³
prawny – w³asnoœæ -ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa.
W 2008 roku osi¹gnê³a dochód ze
stosunku pracy w Urzêdzie Miejskim
w £obzie w wysokoœci 60.863 z³.
Ma³gorzata Mosi¹dz Inspektor
w Urzêdzie Miejskim w £obzie posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni
120 m.kw. o wartoœci 250 tys. z³ oraz
dzia³kê o powierzchni 0,044 ha o
wartoœci 22 tys. z³.
Dochód uzyskany z tytu³u zatrudnienia w roku 2008 wyniós³ 38.065,
37 z³, umowa zlecenie – 2.482,26 z³.
Jolanta Styczeñ na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 120 m. kw.
o wartoœci 400 tys. z³, dzia³ka zabudowana budynkiem mieszkalnym
712 m.kw. o wartoœci 55 tys. z³. dzier¿awê o wielkoœci 346 m.kw., i na
w³asnoœæ 12 m.kw.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w £obzie uzyska³a dochód
23.006,66 z³.
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Bêdzie sala w Starogardzie

Wezwani do garnka
(£OBEZ). 19 maja tu¿ przed
godzin¹ 17.00 stra¿acy zostali wezwani do pal¹cego siê mieszkania
znajduj¹cego siê przy ul. Obroñców
Stalingradu. Po przyjeŸdzie zauwa¿yli bardzo du¿e zadymienie w jednym z mieszkañ na trzecim piêtrze.

Po otwarciu drzwi okaza³o siê, ¿e
przyczyn¹ zadymienia jest przypalaj¹cy siê w³aœnie garnek. W³aœciciel spa³ i niczego nie zauwa¿y³.
Stra¿acy zadymienie zlikwidowali,
a do w³aœciciela wezwali pogotowie
ratunkowe.
mm

Dach do wymiany
(STARGARD). W koñcu dzieci uczêszczaj¹ce do tutejszej
szko³y bêd¹ mia³y swoj¹ salê
sportow¹ i nie bêd¹ musia³y æwiczyæ na korytarzach szkolnych.
Ju¿ zosta³a podpisana umowa na
wykonanie sali sportowej z wykonawc¹ z Pi³y. Firma zobowi¹za³a siê wykonaæ zadania za kwotê 2 407 979 z³.
Finansowanie zadania nast¹pi w
50. proc. ze œrodków w³asnych gminy. Drug¹ czêœæ do³o¿y Ministerstwo Sportu w ramach Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
Powierzchnia zabudowy bêdzie
wynosiæ 419,68 m. kw. wraz z przy³¹czami wod.-kan., zapleczem socjalnym i kot³owni¹ gazow¹, sama
sala sportowa - 277,23 m.kw. Powstanie równie¿ ³¹cznik sali z istnie-

j¹cym budynkiem Szko³y Podstawowej. W sali sportowej znajdowaæ
siê bêdzie szatna, umywalnia, toalety oraz pokój nauczycielski.
W sali bêdzie po³o¿ona posadzka sportowa kombi elastyczna, bêd¹ca zestawem materia³ów na bazie
¿ywic poliuretanowych, s³u¿¹cych
do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych.
Zalet¹ tej posadzki jest bardzo
du¿a sprê¿ystoœæ, wysoka elastycznoœæ i znakomite t³umienie energii
udarowej, wysoki wspó³czynnik
tarcia, efektowny wygl¹d i ³atwoœæ
utrzymania w czystoœci.
Wykonawca, który ma na swoim
koncie budowê wielu kompleksów
sportowych, najprawdopodobniej
na teren budowy wejdzie ju¿ w tym
miesi¹cu.
mm

Bonus za interwencjê
(£OBEZ). Nieoczekiwanego
bonusa dosta³ pszczelarz, którego
stra¿acy wezwali na interwencjê.
Wraz z przyjœciem wiosny rozpoczê³y siê wezwania stra¿y do
agresywnych owadów. Jedno z takich wezwañ mia³o miejsce w mi-

nion¹ œrodê do mieszkania przy ul.
Niepodleg³oœci. Tam mieszkañcy
zauwa¿yli, ¿e pod okapem roj¹ siê
jakieœ owady. Wezwali stra¿aków, a
ci, widz¹c,¿e to tylko po¿yteczne
pszczo³y – zadzwonili po pszczelarza, ten usun¹³ rój, a w nagrodê –
zabra³ go ze sob¹.
mm

(RESKO). W pi¹tek zostan¹
otwarte oferty przetargowe na wymianê dachu w szkole Podstawowej. Póki co na dachu o powierzchni
1700 m.kw. ma zostaæ po³o¿ona
dachówka karpiówka oraz instala-

cja odgromowa. Zadanie bêdzie finansowane ze œrodków w³asnych.
Nastêpnym zadaniem dotycz¹cym
tej placówki oœwiatowej jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
mm

Posz³y z dymem
(RESKO). 19 maja o godz.
23.22 stra¿acy zostali wezwani
do pal¹cych siê palet przy ulicy
Dworcowej na placu przy hurtowni. Spali³o siê 20 europalet.

Z wyjaœnieñ stra¿aków wynika,
¿e okolicê tê szczególnie
upodobali sobie podpalacze i
taka jest prawdopodobnie przyczyna po¿aru.
mm

Tory do wymiany
(POWIAT). Prace na przejazdach kolejowych maj¹ potrwaæ do
po³owy czerwca. Naprawie podlegaj¹ torowiska, nasypy, przejazdy
kolejowe, profilowane s¹ skarpy a
rowy melioracyjne - udro¿niane.
W wyniku modernizacji drogi
¿elaznej, poci¹gi bêd¹ mog³y rozwijaæ prêdkoœæ do 120 km na godzinê,
gdy obecnie wynosz¹ 60-80 km.
Poci¹gi pospieszne kursuj¹ objazdem przez Szczecinek, z pomi-

niêciem stacji £obez i Œwidwin.
Zmiany dotycz¹ poci¹gów: Albatros’ w relacji Tczew – Szczecin –
Tczew, ‘Bryza’ w relacji Olsztyn –
Szczecin – Olsztyn, ‘Rybak’ w relacji Bia³ystok – Szczecin – Bia³ystok
i ‘Gryf’ w relacji Olsztyn – Szczecin
– Olsztyn.
Przebudowa wi¹¿e siê z ca³kowit¹ wymian¹ szyn ich odkszta³cenia by³o widaæ szczególnie na prostych odcinkach.
mm
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Pod klucz w przysz³ym roku

tygodnik ³obeski 26.05.2009 r.

ZARZ¥D POWIATU W £OBZIE
OG£ASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNEJ
Ul. Konopnickiej 42 W £OBZIE
nazwa stanowiska pracy
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania okreœlone w paragrafach 1, 8, 9.1 Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 826 i
Nr 189, poz. 1854).

(RADZIM). Szczeciñski TBS,
który kupi³ stoj¹ce budynki w
Radzimiu, szuka chêtnych do
kupna mieszkañ. Remont bloków
rozpocznie siê we wrzeœniu. Zakoñczenie prac i oddawanie
mieszkañ pod klucz planowane
jest na wrzesieñ przysz³ego roku.
Prace remontowe zaczn¹ siê od
dachów czterech bloków od lat czekaj¹cych na dokoñczenie budowy.
W przysz³ym roku maj¹ ju¿ przestaæ
straszyæ przeje¿d¿aj¹cych têdy kierowców i byæ antypromocj¹ gminy

Radowo Ma³e. TBS planuje stworzyæ tutaj 48 mieszkañ o powierzchni od 50,1 do 71,9 m.kw. W „S³onecznym Radzimiu” ma byæ 12
mieszkañ o powierzchni 71,9 m.lw,
18 mieszkañ o powierzchni 50,1
m.kw oraz 18 mieszkañ o powierzchni 65,4 m.kw. Do ka¿dego z lokalu
ma byæ przydzielona komórka lokatorska oraz dzia³ka z przeznaczeniem na urz¹dzenie ogrodu warzywno-rekreacyjnego o powierzchni
oko³o 150 m.kw. TBS oferuje mieszkania w cenie 1900 z³ za m.kw. mm

Ruszy³ program Piêkna wieœ
(RADOWO MA£E-gmina).
Od wczoraj ruszy³ program
Piêkna wieœ, w ramach którego
24 panie znalaz³y zatrudnienie
na 4 miesi¹ce.
W gminie jest 24 miejscowoœci
i to o czystoœæ w nich dbaæ bêd¹
panie zatrudnione w ramach programu. Do ich zadania nale¿eæ bêdzie podnoszenie estetycznoœci
wsi. W zwi¹zku z tym, ¿e szczególnie dzieci wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e jeœli ktoœ sprz¹ta, to mo¿na

bezkarnie œmieciæ, bêd¹ organizowane spotkania z dzieæmi w szko³ach i z mieszkañcami w wiêkszych wsiach. Celem programu
jest bowiem nie tyle zatrudnianie
osób do sprz¹tania po kimœ, a nauka dbania o estetykê we w³asnym
otoczeniu.
A z estetyk¹ czasami jest ró¿nie, szczególnie w Maliñcu i Klêpnicy oraz wszêdzie tam, gdzie istniej¹ dzikie wysypiska. Tego panie w zakresie programu nie posprzataj¹.
mm

2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
a) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹
funkcjonowania i rozwoju placówki,
b) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy
w szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku
nauczyciela akademickiego,
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
d) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy i wykszta³cenia,
e) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹ o którym
mowa w § 9.1. pkt. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003r. w sprawie wymagañ, jakim
powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i
placówek,
f) ocenê pracy o której mowa w § 1 pkt. 4 ww. rozporz¹dzenia,
g) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie
w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Konopnickiej 41, 73-150 £obez
pokój 20 (Sekretariat); poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
sekretariat@powiatlobeski.pl,
w przypadku posiadanych uprawnieñ do podpisu elektronicznego lub poczt¹ na adres Urzêdu z dopiskiem: Dotyczy naboru na
stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
£obzie, w terminie do dnia 10.06.2009r. do godz. 15:30 /nie
mniej ni¿ 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu (Jednostki) po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /spow.lobez.ibip.pl/
oraz na tablicy informacyjnej przy ul Konopnickiej 41.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: ¿yciorys (z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byæ
opatrzone klauzul¹: Oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji o
treœci: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z póŸn. zmianami) oraz ustaw¹ o systemie oœwiaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z póŸn. zm.)”.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez
Zarz¹d Powiatu w £obzie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego, kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
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Przymiarki do nowego przedszkola

Mniej z kieszeni rodziców
(£OBEZ). Podczas ostatniej
sesji radni podjêli uchwa³ê zmieniaj¹ca uchwa³ê z czerwca 2008
roku w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych jako
zespó³ wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny
przez osoby fizyczne lub prawne
inne ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego.
Zmiana polega³a wysokoœci dotacji z bud¿etu gminy. Na jednego
ucznia przys³ugiwaæ bêdzie 100
proc. ustalonych w bud¿ecie gminy
wydatków bie¿¹cych ponoszonych
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminê. Na ucznia niepe³nosprawnego - w wysokoœci nie
ni¿szej ni¿ kwota przewidziana na
niepe³nosprawnego ucznia przedszkola i oddzia³u przedszkolnego w
czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminê.
Dotacje z bud¿etu gminy dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych w formie zespo³ów wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego przys³ugiwaæ bêd¹ na ka¿dego ucznia
objêtego t¹ form¹ wychowania
przedszkolnego w wysokoœci 50
proc. wydatków bie¿¹cych ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez gminê.
Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego funkcjonuj¹
w £obzie od wrzeœnia ubieg³ego
roku. Zgodnie z t¹ uchwa³¹ na ka¿dego ucznia przedszkola niepublicznego przys³uguje dotacja z
bud¿etu gminy w wysokoœci 75
proc. ustalonych w bud¿ecie gminy
wydatków bie¿¹cych ponoszonych
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminê w przeliczeniu
na jednego ucznia, natomiast dotacje dla innych form wychowania
przedszkolnego przys³uguj¹ w wy-

sokoœci 40 proc. wydatków bie¿¹cych ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminê.
– Z analizy kosztów funkcjonowania przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” wynika, ¿e
jest to kwota zbyt niska, aby przedszkole mog³o funkcjonowaæ na odpowiednim poziomie, nie obci¹¿aj¹c przy tym zbyt wysokimi koszami
rodziców. W roku bie¿¹cym to
przedszkole realizuje program z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, którego realizacja koñczy siê
30 czerwca br. z uzasadnienia burmistrza wynika, ¿e gdyby gmina nie
wnios³a dotacji, to koszty musieliby
ponieœæ rodzice, a ¿e gmina nie posiada wystarczaj¹cej iloœci miejsc w
przedszkolu, to zwiêkszona zostanie dotacja, aby rodzice ponosili
koszty zbli¿one do tych w przedszkolu publicznym.
– Obecnie przedszkole mieœci
siê w czterech obiektach, a koszty
ich utrzymania s¹ niewielkie, dzieci
przebywaj¹ 5 godzin i koszt utrzymania dziecka wynosi 310 z³. W
gminach, gdzie funkcjonuj¹ przedszkola niepubliczne czy punkty niepubliczne np. w Goleniowie koszt
utrzymania dziecka wynosi 520 z³,
w Z³ocieñcu - 540 z³, w Szczecinku
maj¹ podobn¹ strukturê jak my i
koszty wynosz¹ 315 z³ i w Gryfinie
- 849,50 z³. Gminy ponosz¹ wydatki
w formie dotacji w wysokoœci: w
Goleniowie 75 proc. to jest kwota
350 z³ na jedno dziecko, w Z³ocieñcu 80 proc., to jest 431,83 z³, w
Szczecinku 236 z³ i w Gryfinie 40
proc. - 339 z³. Nawet jeœli przyjmujemy 100 proc. na jedno dziecko, to
jest to kwota 310 z³ i jest ni¿sza, ni¿
w innych gminach. Koszt ponoszony przez rodziców w przedszkolach
publicznych w £obzie wynosi 146 a
w niepublicznych, po podjêciu tej
uchwa³y – w wysokoœci 200 z³ –
powiedzia³ wiceburmistrz £obza
Ireneusz Kabat.

– Jak siê okazuje gmina nie jest
w stanie zabezpieczyæ miejsce w
przedszkolu dla w3szytkich oczekuj¹cych dzieci. Ju¿ wiadomo, ¿e
dla kilkudziesiêciu milusiñskich
miejsc w przedszkolu publicznym
zabraknie.
A mo¿e wybudowaæ
nowe przedszkole?
Podczas dyskusji nad wysokoœci¹ dotacji dla przedszkoli, radni
Kazimierz Chojnacki zaproponowa³ budowê nowego przedszkola.
– Patrz¹c na liczbê urodzeñ
statystycznie, faktycznie ona roœnie.
Mamy zgodnoœæ roczników licznych – 2002, tym samym sytuacja za
kilka lat mo¿e byæ sytuacja dla
oœwiaty taka, ¿e w przedszkolu publicznym nie znajdzie miejsca nie
40., jak dzisiaj, a 100 dzieci i co
wtedy z tym problemem zrobiæ?

Dotyka nas bardzo trudna decyzja o
przymierzeniu siê do budowy nowego przedszkola, jest barak – by³e
przedszkole nr 4, które straszy.
Obiekt jest coraz brzydszy i staje siê
coraz bardziej niebezpieczny. Nale¿a³oby go rozebraæ a w tym miejscu
przymierzyæ siê do budowy nowego
przedszkola – powiedzia³.
Z tak¹ decyzj¹ nie spieszy³by siê
burmistrz I. Kabat, który przypomnia³, ¿e w przysz³ym roku dzieci
6.letnie nie bêd¹ ju¿ w przedszkolu,
ale w szkole. Zauwa¿y³, ¿e gmina
docelowo przewiduje rozbudowê
przedszkola, ale czeka, w jakim kierunku faktycznie pójdzie reforma
oœwiaty. Gdyby okaza³o siê, ¿e
wci¹¿ brakuje miejsc w przedszkolu, gmina ma w planach po³¹czyæ
budynek przy ul. Mickiewicza
³¹cznikiem i dobudowaæ oddzia³ z
sal¹ gimnastyczn¹.
mm

Koniecznoœæ socjalnych
(WÊGORZYNO). Podczas
obrad sesji Rady Miasta, która
odbêdzie siê 28 maj¹, radni bêd¹
podejmowaæ decyzjê odnoœnie
budowy mieszkañ socjalnych dla
najubo¿szych mieszkañców gminy. Czy pójd¹ wzorem gmin
oœciennych i zapewni¹ lokale
mieszkañcom poka¿e ju¿ najbli¿sz¹ sesja, o ile ten punkt obrad
nie zostanie przesuniêty na kolejny miesi¹c.
Z projektem uchwa³y wysz³a
burmistrz Gra¿yna Karpowicz, w
uzasadnieniu pisz¹c, ¿e budowa
mieszkañ socjalnych dla rodzin o
niskich dochodach nale¿y do zadañ
gminy. Brak wolnych i nowych
mieszkañ powoduje, ¿e, kolejka
oczekuj¹cych na przydzia³ lokalu
od 1990 roku przekroczy³a liczbê
70. i systematycznie roœnie. Zadaniem gminy jest tak¿e zapewnienie
lokalu socjalnego rodzinom eksmitowanym, a takich w tej gminie nie

brakuje. W przypadku, gdy gmina
nie dostarczy lokalu dla eksmitowanego, ma obowi¹zek zap³aciæ w³aœcicielowi odszkodowanie. W tej
chwili wyst¹pi³y o nie Polskie Koleje Pañstwowe.
Obecnie gmina posiada jedynie
13 lokali socjalnych na 183 mieszkaniowe. Czêœæ lokali nie spe³nia
podstawowych standardów.
Gmina zamierza w ci¹gu 2 lat
przygotowaæ inwestycjê i wybudowaæ dwukondygnacyjny obiekt w
technologii modu³owej, w którym
mieœci³oby siê od 15 do 20 lokali.
By³by on dostosowany do zabudowy na dzia³ce w Po³chowie. Szacunkowo koszt inwestycji (przy œredniej wielkoœci mieszkania 40 m.kw.)
wyniós³by oko³o 1.160 tysiêcy z³otych. Na ten cel gmina bêdzie stara³a
siê pozyskaæ bezzwrotn¹ dotacjê w
wysokoœci 50 proc. wartoœci inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.
op
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Z³ote Gody 18 ma³¿eñstw

(£OBEZ) A¿ 18 ma³¿eñstw z
³obeskiej gminy obchodzi³o w
roku ubieg³ym 50. rocznicê œlubu.
W minion¹ sobotê 15 z nich odebra³o medale Prezydenta RP za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Na uroczystoœæ wrêczenia medali seniorom przyby³y ich dzieci z
rodzinami, wnuczkami, a nawet prawnuczkami. To by³o wielopokoleniowe spotkanie. List gratulacyjny
odczyta³ kierownik Wydzia³u
Spraw Obywatelskich Bogdan
Skólmowski, a burmistrz Ryszard
Sola ¿yczy³ jubilatom zdrowia i
doczekania nastêpnego jubileuszu.
Medale, listy gratulacyjne i
kwiaty otrzymali:
Gabski Ryszard i Henryka.
Pacha³ko Zdzis³aw i Weronika.
Szan Pawe³ i Marianna.
Puciato Mieczys³aw i Janina.

Witos³awski Kazimierz i Zofia.
Borkowski Franciszek i Danuta.
Grzywacz Jan i Stanis³awa.
Jarz¹b Stanis³aw i Henryka.
Osak Krzysztof i Wanda.
Nowosielski Franciszek i Maria.
Bober Tadeusz i Józefa.
Wojnarowski Jan i Eugenia.
Wojewódka Kazimierz i Katarzyna.
Obolewicz-Obolikszto Ryszard i
Irena
Pani Aniela Kêdzierska medal
odebra³a w imieniu mê¿a Stanis³awa, który doczeka³ Z³otych Godów
przypadaj¹cych w roku ubieg³ym,
ale nie do¿y³, by medal odebraæ.
Pañstwo Stanis³aw i Anna Wijatyk
nie mogli przyjœæ, wiêc medal zosta³
im wrêczony wczeœniej. Pañstwo
Roman i Waleria Jonasik równie¿
nie mogli przybyæ, a medal otrzymaj¹ wkrótce. Jedno ma³¿eñstwo
odmówi³o jego przyjêcia. KAR

Czy radni umorz¹ karê
za wyciêcie dwóch drzew
Wœród projektów uchwa³
przygotowanych na najbli¿sz¹
sesjê Rady Miejskiej w £obzie
widnieje wniosek w sprawie umorzenia przez radê kary, jak¹ musi
zap³aciæ pan Eugeniusz Bogucki
za wyciêcie dwóch drzew bez zezwolenia. Czy radni go przeg³osuj¹ – dowiemy siê na najbli¿szej
sesji w dniu 2 czerwca.
Projekt uchwa³y brzmi: wyra¿¹
siê zgodê na umorzenie wierzytelnoœci przys³uguj¹cej Gminie £obez
wobec Pana Eugeniusza Boguckie-

go z tytu³u administracyjnej kary
pieniê¿nej za usuniêcie drzew bez
zezwolenia, na³o¿onej decyzj¹ Starosty £obeskiego z dnia 13 sierpnia
2008 r., w wysokoœci 24.058,05 z³.
W uzasadnieniu podano, ¿e 29
kwietnia br. wp³ynê³o do burmistrza
podanie pana Eugeniusza Boguckiego z proœb¹ o umorzenie tej kary.
Pan Bogucki odwo³ywa³ siê od decyzji Starosty, ale zosta³a ona utrzymana w mocy przez Samorz¹dowe
Kolegium Odwo³awcze w Szczecinie oraz Wojewódzki S¹d Administracyjny.
KAR
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DEBATA „JAK DZIA£A MOJA GMIN@”
W LICEUM W RESKU
Dnia 18 maja br. odby³a siê w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Resku debata, z udzia³em burmistrza, pana Arkadiusza Czerwiñskiego. Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach programu
„Jak dzia³a moj@ gmina?” realizowanego przez szko³ê we wspó³pracy z Fundacj¹ Schumana w
Warszawie. Wziê³a w nim udzia³
m³odzie¿ klas pierwszych i drugich.
Debatê rozpoczê³a uczennica
klasy IIa Agnieszka So³onyna, przypomnia³a zasady programu, przebieg spotkania. Nastêpnie uczniowie dokonali analizy anonimowej
ankiety przeprowadzonej wœród
mieszkañców naszej gminy. Ankietê w postaci prezentacji multimedialnej omówi³ autor podsumowania - Maciej Lewañczuk z klasy II b.
M³odzie¿ podczas spotkania,
zadawa³a panu burmistrzowi wiele,
czasami trudnych pytañ, wynikaj¹cych z analizy ankiety, jak równie¿
w³asnych spostrze¿eñ. Dotyczy³y
one sytuacji Reska i okolic w dobie
kryzysu, sukcesów i problemów do
rozwi¹zania na ju¿, pomys³ów na
zatrzymanie m³odych, wykszta³conych ludzi, wykorzystania œrodków
unijnych, perspektyw gminy Resko
Arkadiusz Czerwiñski kolejny raz
okaza³ siê œwietnym rozmówc¹,
szybko nawi¹za³ kontakt z m³odzie¿¹. Opowiada³ o priorytetach
gminy zawartych w strategii gminy,
planach zwi¹zanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Podkreœla³ sukcesy, ale nie ukrywa³ problemów i bol¹czek trapi¹cych nasz¹
gminê. Niestety, na wiele spoœród
zadawanych panu Czerwiñskiemu
pytañ powinni odpowiedzieæ radni
gminy, którzy niestety zawiedli
swoich potencjalnych, przysz³ych
wyborców. Szkoda.
Dyskusja toczy³a siê na wysokim poziomie merytorycznym,
uczniowie byli dobrze przygotowani do spotkania. W spokojnej, kulturalnej atmosferze, m³odzi uczestnicy mieli okazjê zadania w³asnego
pytania, zainteresowania spraw¹ do
rozwi¹zania. Ka¿dy z nich zabra³
g³os, wielu prowadzi³o o¿ywiony
dyskurs z goœciem.
Udzia³ naszej szko³y w programie Schumana niew¹tpliwie by³
dobrym pomys³em, nie tylko ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ sfinansowania podjêtych dzia³añ, ale i poprzez
zachêcenie m³odzie¿y do dodatkowej pracy, zainteresowania lokalnym œrodowiskiem, problemami

nurtuj¹cymi mieszkañców.
Uczniowie sprawdzili poprzez
ró¿ne dzia³ania, czy w³adze lokalne
funkcjonuj¹ sprawnie, czy obywatele maj¹ odpowiednie mo¿liwoœci
interwencji i zg³aszania swoich po-

stulatów, jakie s¹ najpilniejsze potrzeby w regionie i jak z ich rozwi¹zywaniem radz¹ sobie urzêdnicy
oraz samorz¹dowcy, czy obietnice
sk³adane w kampaniach wyborczych s¹ wype³niane. Uczestnicy

programu za wk³ad i pracê zostan¹
stosownie ocenieni w ramach wiedzy o spo³eczeñstwie, najbardziej
aktywni otrzymaj¹ nagrody ksi¹¿kowe.
A. Popielarz

Pomo¿e a nie zaszkodzi

Skarby medycyny ludowej
– dobre rady Cecylii

Cecylia Pokomeda
G³óg bia³y (kwiaty)
Jest to krzew obfituj¹cy w kwiatostan, który ju¿ kwitnie. Zerwaæ oko³o
0,80 kg kwiatów. Nale¿y uwa¿aæ, aby
nie zrywaæ kwiatów znajduj¹cych siê w
swoim s¹siedztwie, aby roœlina nie cierpia³. Kwiatów nie myæ. Zaparzyæ tak,
jak podawa³am przy rumianku (Nr 28
(341) z dnia 08.07.2009). Dla przypomnienia podajê sposób parzenia i stosowania:
kwiaty parzmy w 3 litrach wody.
Gdy napar ostygnie, tzn. bêdzie zbli¿ony do temperatury cia³a. Moczymy w
nim tkaninê bawe³nian¹ lub lnian¹.
Ca³e cia³o owijamy mokr¹ tkanin¹
(wraz zawartoœci¹ zaparzonego kwiatu
g³ogu na okres 2 godzin. By kompres
utrzyma³ temperaturê i wilgotnoœæ owijamy go najpierw foli¹, a nastêpnie
kocem. Czynnoœæ tê powtarzamy jeszcze raz (odstêp czasowy miêdzy wykonywaniem kompresu nie mo¿e b yæ – ze

wzglêdu na s³absz¹ moc roztworu –
d³u¿szy ni¿ 12 godzin) owijaj¹c siê t¹
sam¹ tkanin¹ zanurzon¹ w tej samej
cieczy, ale oczywiœcie podgrzan¹. Nastêpny kompres wykonujemy po up³ywie 20 dni, je¿eli zachodzi taka potrzeba. Mo¿emy wówczas wykonaæ go
miejscowo, przyk³adowo tylko na nogi.
Przerwy s¹ potrzebne do regeneracji organizmu. Ich brak mo¿e doprowadziæ
do niepo¿¹danych skutków ubocznych.
Kwiaty g³ogu s¹ bardzo pomocne w
dobrym funkcjonowaniu uk³adu kr¹¿enia. Osobiœcie w ubieg³ym roku zrobi³am sobie kompres z jednorazowo zebranych kwiatów g³ogu.
Od red.:
Kwiat g³ogu zawiera flawonoidy,
wykazuj¹c dzia³anie tonizuj¹ce na miêsieñ sercowy i nieznacznie zwiêkszaj¹c
si³ê jego skurczów.
Jednoczeœnie g³óg dzia³a przeciwskurczowo na miêœnie g³adkie jelit,
macicy i naczyñ krwionoœnych, w tym
naczyñ wieñcowych serca oraz naczyñ
mózgowych, co z kolei powoduje obni¿enie ciœnienia krwi.
Preparaty z kwiat g³ogu s¹ dobr¹
propozycja dla osób, które maj¹ proble-

my z sercem i nadciœnieniem têtniczym
równoczeœnie.
Kwiaty g³ogu wiêc obni¿aj¹ ciœnienie têtnicze, poprawiaj¹ kr¹¿enie i
uszczelniaj¹ œciany naczyñ.
Wysuszone kwiaty g³ogu mo¿na te¿
piæ w formie herbatek.
Dziki bez
Ju¿ zaczyna kwitn¹æ, wiêc musimy
uwa¿aæ, aby nie przegapiæ ten moment.
Proponujê zerwaæ od 5-10 sztuk kwiatów bzu i go w ciemnym miejscu wysuszyæ, mo¿e byæ w cieniu suszyæ. Kwiaty
zrywaæ z dala od szosy i suche kwiaty
zamkn¹æ w s³oiku.
Szerzej na temat leczniczych w³aœciwoœci kwiatu czarnego bzu w nastêpnym wydaniu „tygodnika”.
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Z posiad³oœci zosta³a tylko sterta kamieni

Dzieciêce lata
I wojna
Wiera Krasnodêbska

Gdy wybraliœmy siê do
Reska odwiedziæ pani¹
Stefaniê Czuchno,
maj¹c¹ 99 lat,
wiedzieliœmy tylko, ¿e
wróci³a z Syberii w 1957
roku. Staruszka spa³a.
Rodzinn¹ historiê,
jak¿e dramatyczn¹,
opowiedzia³a nam jej
córka pani Wiera
Krasnodêbska.
Ptaki radoœnie obwieszcza³y
wiosnê, a daleki krzyk ¿urawi podkreœla³ dramatyczne chwile tej
opowieœci. Patrz¹c na pani¹ Wierê
a¿ trudno uwierzyæ, ¿e ma za sob¹
tak tragiczn¹ historiê. Z drugiej
strony prawdziwe staj¹ siê sentencje, z³ote myœli i przys³owia wypowiadane przez mêdrców. Ajschylos
twierdzi³, ¿e cierpienie jest nauczycielem, niemieckie przys³owie
mówi, ¿e praca uszlachetnia, a
Anglicy, ¿e cierpienie jest istotnym
sk³adnikiem ¿ycia, prawdziwymi
dro¿d¿ami, których nie mo¿na zast¹piæ ¿adnym surogatem. Ale, aby
to wszytko by³o prawd¹, ¿ycie nale¿y przyj¹æ z pokor¹, nie trac¹c
optymizmu i ducha, a prawdziw¹
sztuk¹ jest umiejêtnoœæ dawania.
Ta historia pokazuje, ¿e z ka¿dej
sytuacji mo¿na wyjœæ z podniesionym czo³em, nie trac¹c ducha ani
szacunku do siebie.
Poni¿ej zamieszczamy wspomnienia pani Wiery Krasnodêbskiej
z Reska.

Od pocz¹tku I wojny œwiatowej
w okolicach Baranowicz i samego
miasta skupia³y siê du¿e si³y wojenne. Los tego regionu by³ unikalny, a
¿ycie sta³o siê niezmierne trudne. To
tutaj ukszta³towa³a siê linia frontu,
to tutaj, po stronie rosyjskiej znajdowa³a siê g³ówna kwatera wszystkich si³ zbrojnych Rosji, do której
ponad dziesiêæ razy przybywa³ car
Miko³aj II. To st¹d zarówno Niemcy
po jednej stronie frontu, jak i Rosjanie – po drugiej – ewakuowali ludnoœæ cywiln¹, by straty podczas
dzia³añ wojennych by³y jak najmniejsze. Ale straty tylko w ludziach, bo czêsto ich dobytki palili
Kozacy, aby niemieckie wojska pozbawiæ zarówno dachów nad g³ow¹
jak i wszelkiego jad³a. Gdy ludzie
powracali po wojnie, czêsto zastawali spalone pola i puste miejsca, w
których sta³ ich dom.
1 stycznia 1919 r. zosta³a obwieszczona Bia³oruska Socjalistyczna Republika Radziecka. 16
marca 1919 roku miasto zajê³o wojsko polskie i by³o tam do lipca 1920
roku. 9 lipca 1920 roku armia radziecka odbi³a Baranowicze, ale 18
marca 1921 roku Baranowicze ponownie by³y polskie.
14, 16 i 20 kwietnia 1940 roku
nast¹pi³y wysiedlenia polskich rodzin na Syberiê.

Historia Stefanii Czuchno
By³o ich piêcioro, mama by³a
najm³odsza; gdy mia³a 4 lata, jej brat
– 22. Niemcy w 1914 roku oczyszczali teren przed frontem z ludnoœci
cywilnej, aby straty by³y jak najmniejsze. Nie wywozili tak, jak Stalin. Mówili, by jechaæ przed siebie,
wskazuj¹c gdzie, aby nie zginê³o
du¿o ludzi. Pojechali na Ukrainê,
takim wozem jak mieli Cyganie.
Mama mieszka³a na terenach dawnej
Polski, ko³o Baranowicz. Pojecha³a
z babci¹ z piêciorgiem dzieci, jej
ojciec, a mój dziadek Piotr Gardziej-

Wiera ze starsz¹ siostr¹ Lid¹, mam¹ Stefani¹ i tat¹ Cichonem.
ko by³ w wojsku polskim i pod Warszaw¹ zgin¹³. Dziadek by³ na froncie,
a babcia pojecha³a z nimi. Co mogli
na ten wóz wzi¹æ? Niewiele. Jechali
3 tygodnie. Po drodze zatrzymywali
siê przy wioskach i tam siê ¿ywili.
Dojechali do celu, gdzie mieli przeznaczone, niestety nie pamiêtam tej
miejscowoœci, to by³a jakaœ wioska.
Tam babcia zmar³a na zapalenie
p³uc. Zosta³y same sieroty. Jedni pañstwo, którzy tam mieszkali, chcieli
mamê, jako najm³odsz¹, wzi¹æ do
siebie i wychowaæ jako w³asn¹ córkê. Sami nie mieli dzieci. Siostra

mamy mia³a 19 lat. Posz³a z mam¹ do
tych pañstwa. Gdy siedzieli i rozmawiali wszystko by³o w porz¹dku, ale
gdy tylko siostra wsta³a, ¿eby iœæ do
domu, mama zaczê³a p³akaæ, powiesi³a siê swojej siostrze na szyjê i
powiedzia³a „idê z tob¹”. Jej siostra
nie mia³a serca jej zostawiæ. Zabra³a
j¹ ze sob¹, choæ z tego, co mama
opowiada, to niczego by jej tam nie
brakowa³o, nie zna³aby g³odu. Byli
tam cztery lata. Gdy wrócili stamt¹d,
w miejscu ich domu by³o czyste pole,
ani chaty, ani budynków – nic. Oni
mieli wczeœniej ³adn¹ chatê drew-
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pod nahajk¹
nian¹, kryt¹ blach¹. Niemiec rozebra³ j¹ i postawi³ sobie szpital 10 km.
dalej. Musieli wiêc coœ robiæ. Jak¹œ
budê postawiæ. Ale du¿o ludzi nie
wróci³o, wiêc zamieszkali w starej
cha³upince po s¹siadach. Nie mieli
nawet co jeœæ – tylko pokrzywê, lebiodê... Nie mieli nawet ziemniaków.
Kilka rodzin zosta³o, oni coœ jeszcze
tam mieli. Mój brat z przymusu, nie
mia³ czym rodzeñstwo karmiæ, o¿eni³ siê z o szeœæ lat starsz¹ dziewczyn¹, której rodzice dali ma³¹ ja³óweczkê w posag i dwa pudy czyli 32
kg ¿yta. To by³ ca³y posag. I co z tym
zrobiæ? By³a wiosna, wiêc to ¿yto
posiali i tak ¿ywili siê, to jagodami,
grzybami... By³o trzech braci i dwie
siostry, to mama opowiada, ¿e byli
tak dzielni, a mieszkali w lesie, ¿e
sami wybudowali sobie drewnian¹
chatê, kryt¹ strzech¹. ¯ycie do tego
zmusza. Cz³owiek zdrowy, to na kamieniu uroœnie. Naprawdê. Je¿eli
chce ¿yæ i widzi, ¿e potrafi ¿yæ i ma
zdolnoœæ do ¿ycia, to naprawdê potrafi, bez z³odziejstwa, bez oszukañstwa. Trzy lata mieszkali w tym domku. Gdy ju¿ nasta³a Polska, najstarszego brata mamy zrobili so³tysem.
Potrafi³ czytaæ i pisaæ, w dawnej
Polsce 4 klasy to by³o coœ. Latem ich
cha³upa spali³a siê, trzasn¹³ w ni¹
piorun. Czy trzeba by³o wiêkszej biedy? Ale, ¿e by³ so³tysem i wiedzia³,
¿e trzeba dom ubezpieczyæ (kiedyœ
takie ubezpieczenie strachowka nazywali), dostali wiêc dosyæ dobrze za
tê cha³upkê. Pobudowali sobie cha³upê drewnian¹, blach¹ kryt¹, eleganck¹, któr¹ ju¿ ja pamiêtam. Œliczny domek – trzy pokoje, kuchnia...
No, ale to s¹ wiejskie chaty.

Folwark Teklinowo
Mama wysz³a za jedynaka, syna
bogatego w³aœciciela folwarku Teklinowo, w wiosce Bo³ty (od niegdyœ
mieszkaj¹cych tu Ba³tów, litewskich
rybaków) w powiecie pru¿añskim.
Jego tato, a mój dziadek, by³ 9 lat w
Ameryce. Tam zarobi³ dolary, wróci³

tutaj i poszuka³ ma³y maj¹teczek,
gdzie by³o wszystko swoje. Babcia
mia³a na imiê Tekla, wiêc nazwa³
maj¹teczek Teklinowo. Mieli swoje
³¹ki, swój las, sad – wszystko swoje.
My urodziliœmy siê ju¿ w tym folwarku: moja siostra Lida, ja, brat Dimitr
i najm³odsza siostra Ludmi³a, mieszkaj¹ca w £obzie.
Wybuch³a wojna. Niemcy szli w
kierunku Rosji, a u nas by³o du¿o
zabudowañ, posiad³oœæ piêkna.
Dlatego zrobili u nas swoj¹ kwaterê.
Urodzi³am siê w 1936 roku, dlatego pamiêtam ju¿ tamte wydarzenia. Mieliœmy siedem koni, zreszt¹
wszystkiego by³o du¿o.
Niemcy organizowali tzw. szarwarki, by³a to przymusowa i darmowa praca. Niemcy budowali lotniska i trzeba by³o je wykonaæ ludzkimi si³ami. Wo¿ono drzewo, kamienie... Ci z wioski, co byli bogatsi i
mieli konie, musieli pracowaæ przy
budowie lotniska 30 kilometrów od
nas, m.in. i mój dziadek. Nie wolno
by³o odmówiæ. Niemcy zrobili
³apankê na ¯ydów i akurat trzech z
naszej wioski te¿ wpad³o w tê ³apankê. Dziadek w ka¿dym razie nie
wróci³ ju¿ stamt¹d. Zosta³ tylko tato,
sam jeden na gospodarce, a gospodarka du¿a. Byliœmy na linii frontu.
Pod okupacj¹ niemieck¹ ¿yliœmy
trzy lata. To by³a gehenna, to by³o
chyba jeszcze gorsze ni¿ sam wywóz. W nocy partyzantka, w dzieñ –
Niemcy. W dzieñ Niemcy przychodzili i pytali czy byli partyzanci, czy
dawaliœmy coœ partyzantom. Partyzanci przychodzili noc¹ i oœwiadczali, ¿e na nastêpn¹ noc mamy
przyszykowaæ: œwiniaka, miód,
odzie¿ itd. Nie dasz tym – to oni
wymorduj¹, powiesz prawdê – Niemiec wymorduje. To by³o tak straszne ¿ycie, ¿e coœ okropnego. Ale tato
by³ sprytny, du¿o ludzi by³o biednych, którzy przychodzili na zarobek i pracowali. Gdy skoñczy³a siê
wojna, to Rosja zgarnê³a ju¿ polskie
ziemie, teraz to Bia³oruœ. No i siê

zaczê³o. Tych co nie zd¹¿yli w 1940
roku wywieŸæ, to zaczêli wywoziæ
wtedy. Nas nie zd¹¿yli wywieŸæ w
1940 roku, bo ju¿ ich Niemiec tu
cisn¹³. Nie sposób by³o siê schowaæ,
gospodarka, wszystko, dzieci...

Pod rz¹dami ZSRR
Rosjanie najpierw zaczêli nak³adaæ ogromne podatki, ale takie, ¿e nie
sposób by³o ich p³aciæ. Trzy razy nas
rozku³aczali. Tato ju¿ zrzek³ siê tej
gospodarki, bo nie by³o ju¿ sposobu.
Kto ziemiê by kupi³? Nikt, bo podatki by³y zbyt wysokie. Tak przycisnêli
ludzi, ¿e tylko sznurek na szyjê i siê
wieszaæ. Tato przesta³ p³aciæ podatki, ale musia³ siê ukrywaæ, bo niesp³acenie podatków grozi³o wiêzieniem. Ukrywa³ siê trzy lata, te¿ ¿ycie
takie straszne. Tata by³ z nami, ale
ukrywa³ siê w lesie, w schronie. Ale
to las, a ilu by³o takich szpicli? Z³apali tatê w 1947 roku. Przysz³o
dwóch enkawudzistów z karabinami.
Za czasów sowieckich by³ upo³nomoczelnnyj, odpowiednik polskiego
so³tysa i to on wyda³.
Bêdê umieraæ, a tej sceny nie
zapomnê. Rêce zwi¹zane, nogi spêtane, zaprowadzili na podwórko,
po³o¿yli... W 1947 roku mia³am ju¿
11 lat. Jak siê rzuci³am na tego enkawudzistê, jak chwyci³am go pazurami, to wyrwa³am mu cia³o z policzków. Teraz bym tego nie zrobi³a, ale
gdy zobaczy³am mojego tatê w takiej sytuacji... A ten drugi jak uderzy³ mnie karabinem po nerkach, to
siê osunê³am. Tata p³acze na ziemi,
mama krzyczy.... Scena okropna.
Przyjecha³ samochód, zabrali tatê.
Najm³odsza siostra urodzi³a siê w
1947 roku, gdy tata siê ukrywa³.
Mo¿e to by³o powodem znalezienia
ojca, bo mama w ci¹¿ê zasz³a i zorientowali siê, ¿e tato jest niedaleko.
Przez pó³ roku nie wiedzieliœmy,
gdzie tato by³. Potem tato przys³a³
nam list z Murmañska. Nic specjalnego, pisaæ nie móg³, bo listy by³y

kontrolowane. Napisa³ nam, ¿ebyœmy siê nie martwili; dosta³ dziesiêæ
lat. Paczki mogliœmy wysy³aæ raz na
miesi¹c. Co mogliœmy mu wys³aæ?
Ziemniaki obieraliœmy, kroiliœmy w
talarki, suszyliœmy i do paczki, chodzi³o z jednej strony o wagê i ¿eby
siê nie zepsu³o. Oni tam wod¹ rozcieñczali i tak ¿ywili siê, do tego
czosnek, cebulê i smalec. Nasza
czwórka zosta³a z mam¹ i babci¹.
Mêczyliœmy siê bardzo. Rosjanie zaczêli robiæ ko³chozy, a na naszym dworze zrobili ko³choznyj
dwor, gdzie by³o ich biuro. To by³o
coœ okropnego.
W szkole nas bardzo przeœladowali, mówili - korni ku³ackie, korzenie ku³ackie. Ja by³am bardzo uparta,
kilka razy dosta³am po g³owie i po
twarzy ksi¹¿kami, za to, ¿e plakatem
Stalina ob³o¿y³am ksi¹¿kê. By³am
tak nasi¹kniêta t¹ z³oœci¹ do nich, ¿e
wszystko robi³am na przekór.
Gdy zrobili ko³chozy, mamê do
pracy nie przyjêli do ko³chozu. Nie
wolno by³o. Nam dali niewielki k¹cik, w którym mieszkaliœmy i niewielk¹ grz¹dkê ziemi. Las zaczêli
wycinaæ... A¿ serce pêka³o. Tatusiowi nie pisaliœmy nawet o tym, ¿e coœ
takiego siê dzieje.
Niewielka grz¹dka, do pracy nie
wolno, to z czego ¿yæ? Werbowali
m³odzie¿ na roboty na Syberiê, w ramach zagospodarowania tzw. celiny
(stepowych ugorów). By³a to kampania w Zwi¹zku Radzieckim za czasów Chruszczowa. Najstarsza siostra
Lida zg³osi³a siê tam, nigdy ju¿ do nas
nie do³¹czy³a. Zosta³a w Archangielsku. W Polsce by³a dwa razy... Tam
m³odzie¿ pracowa³a, ¿eby z czegoœ
¿yæ. Mo¿na by³o dobrowolnie jechaæ, czy to rodzina ku³acka, czy nie.
Tam tak dali w skórê...
12 kwietnia 1952 roku oko³o
godziny 4.00 rano podjecha³ samochód. Siedmiu po zêby uzbrojonych
¿o³nierzy przyjecha³o po dwie kobiety i troje dzieci...
Cdn. mm
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Kawalerka do wynajêcia w nowo
wybudowanym budynku przy ul.
Z³ocienieckiej w Drawsku Pom.Tel.
604 564 418.

Powiat ³obeski
W centrum £obza ul. Koœcielna 6F
do wynajêcia lokal o pow. 60 mkw na
dzia³alnoœæ handlowo- us³ugow¹,
niska cena wynajmu. Tel. 601 212
335.
Lokal u¿ytkowy do wynajêcia w
£obzie, w Resku (centrum). Tel. 091
3976470.
W centrum £obza ul. Koœcielna 6F
do wynajêcia lokal pow. 60 m2 na
dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹.
Niska
cena
wynajmu.
Tel.
601212335.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w
£obzie, ul. Czcibora 2. Cena 58 tys.
Tel. 600 295 316 lub 666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Region
Poszukujê do wynajêcia lokali na
sklep o pow. 50 mkw. w miastach
powiatowych. Tel. 0507 070 430.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena
20.000,00 z³. Tel. 091 395 21 88.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojona o pow. 5.082 mkw. z
mo¿liwoœci¹ podzia³u i czêœciowej
sprzeda¿y w P³otach przy ul. £ukasiewicza, Oœ. przy wyjeŸdzie w kierunku Szczecina. Tel. 515 455 868.
Sprzedam pó³ domu, parter, o pow.
73 mkw. wraz z dzia³k¹ o pow. 304
mkw. w Gryficach przy ul. 1 Maja 31.
Tel. 693 140 441 lub 601 823 831.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam NISSAN PRIMERA 2,0
SLX, r. 1994 XII, ABS, poduszka kierowcy, elektryczne szyby, lusterka,
klima, radio, alufelgi + ko³a zimowe,
centralny zamek, kolor bordowy.
Cena 6000 z³. Do uzgodnienia. Tel.
607 722 249, 91 397 20 29.

MIESZKANIA

ROLNICTWO

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe,
3 piêtro, centrum £obza. Tel. 509
071 659.

Tynki maszynowe, p³yty KIEKA,
malowanie, szpachlowanie, adaptacja poddaszy. Tel. 792 432 318.

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza 67 mkw. – 3 pokoje, drugie
piêtro, przy ul. Wybickiego. Cena do
uzgodnienia. Tel. 691 853 909.

Szybka po¿yczka.
£obez, tel. 666063420.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Powiat drawski
Z³ocieniec – sprzedam mieszkanie
, parter, 32 mkw, 1 pokój, kuchnia,
WC, korytarz, du¿y balkon. Tel. 509
588 042.
Drawsko Pom. - sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 4-pokojowe,
nowe budownictwo, 3 piêtro, c.o.
Kuchnia, ³azienka, wc, balkon. £adnie po³o¿one, zadbane. Tel. kom:
692-515-479.

INNE
Powiat ³obeski
Szukam opiekunki dla dwójki ma³ych dzieci. £obez tel. 505 972 167.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

Region
Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.
Grzejniki panelowe c.o., niemieckie, u¿ywane, nowe. Ró¿ne rozmiary. Tel. 691 686 772.
Piece gazowe c.o., u¿ywane z gwarancj¹, do mieszkania. Niemieckie Vaillant. Cena 1200 z³. Tel. 691 686
772.

Powiat gryficki
Sprzedam meble antyki do renowacji, stó³, kredens, komodê. Tel. 783
939 063.
Sprzedam meble antyki do renowacji; stó³, kredens, komodê. Tel.
783939063.

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Powiat gryficki

PRACA
Projekty budowlane, adaptacje,
kierownictwo budowy, inwentaryzacja. Tel. 785793000.

Powiat ³obeski
Szukam pracy – wykszta³cenie
œrednie, prawo jazdy B i C, posiadam badania psychologiczne i na
przewóz rzeczy. Tel. 517 527 873.

Powiat œwidwiñski

Region
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.

Autoryzowany Partner ORANGE
zatrudni Przedstawiciela Handlowego dzia³aj¹cego w rejonie Œwidwina i okolic. Zg³oszenia proszê
kierowaæ na adres: Krzysztof.wisnik@top-orange.pl lub telefonicznie 501626953.

Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

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

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel Protokolant: Katarzyna Weso³a Bez
udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29.04.2009 r. sprawy:

Waleriana Ka³waka
s. Józefa i Marianny z d. Œciga³a, ur. 10 wrzeœnia 1943 r. w
O¿egowie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 06 lutego 2009r. oko³o godz.
09.40 w £obzie na ul. H. Sawickiej na drodze publicznej kierowa³
rowerem, naruszaj¹c orzeczony wobec niego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 12 marca 2007r. Sygn. akt
II K 65/07 zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi
i rowerami na okres dwóch lat, tj. o czyn z art. 244 kk.
ORZEKA:
I. oskar¿onego Waleriana Ka³waka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk
wymierza mu karê 3 (trzech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art 70 par. 1 pkt. 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. Z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973r. o op³atach w sprawach karnych – (Jed. tekst:
Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 z póŸ. zm.) zas¹dza od oskar¿onego
na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w
kwocie 60 (szeœædziesi¹t) z³otych.

tygodnik ³obeski 26.05.2009 r.

Tytu³y dla zas³u¿onych
(WÊGORZYNO). Podczas najbli¿szej sesji radni podejm¹
uchwa³y w sprawie nadania tytu³ów Zas³u¿ony dla Gminy
Wêgorzyno dla: Anny Koz³owskiej, Józefa Piekarzewicza,
Mieczys³awa £agowskiego, Marii Salomon oraz tytu³
Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Wêgorzyno dla
Henryka Piekarzewicza.
Kandydaturê pani Anny Koz³owskiej zg³osi³a so³tys wraz z
Rad¹ So³eck¹ Runowa Pomorskiego m.in. za to, ¿e od 1971 do
1991 pracowa³a w tutejszym klubie (œwietlicy), w którym organizowa³a dyskoteki, dziêki niej powsta³ zespó³ teatralny dla dzieci.
Organizowa³a równie¿ m.in. turnieje miêdzyklubowe i zawody
sportowe.
Kolejnego mieszkañca Runowa Pomorskiego Józefa Piekarzewicza mieszkañcy wsi pragn¹ wyró¿niæ m.in. za: bardzo aktywn¹
wspó³pracê ze szko³¹, pe³ni¹c
funkcjê Przewodnicz¹cego Komitetu Rodzicielskiego. Przez dwie
kadencje by³ radnym w gminie
Wêgorzyno. Aktywnie dzia³a³ w
ogrodach dzia³kowych w Runowie Pomorskim. Za sw¹ dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony odznak¹
Gryfa Pomorskiego.
Mieczys³aw £agowski od
2003 roku do chwili obecnej opiekuje siê skwerem przy stacji, na
którym sadzi kwiaty, plewi je i
podlewa.
Kolejn¹ osob¹, która zosta³a
zg³oszona do tytu³u Zas³u¿onego
dla Gminy Wêgorzyno jest Maria
Salomon, jako najstarsza osad-
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niczka. Do Rynowa przyjecha³a w
1946 roku.
Tytu³u Honorowego Obywatela Gminy Wêgorzyno so³tys wraz
z Rad¹ So³eck¹ Rynowa Pomorskiego pragn¹ przyznaæ Henrykowi Piekarzewiczowi, najstarszemu zawiadowcy Runowa Pomorskiego. Henryk Piekarzewicz
mieszka w Kolobrzegu, jednak w
latach 1966-1984 mieszka³ i pracowa³ w Runowie Pomorskim.
Pracowa³, jako kasjer, telegrafista dy¿urny ruchu a w 1970 r.
zosta³ zawiadowc¹ stacji Runowo Pomorskie. Podlega³o mu 75
osób. By³ koordynatorem wêz³a
Runowo Pomorskie, zwiêkszy³
iloœæ zatrudnionych osób, dba³ o
wyposa¿enie stacji. Dziêki jego
staraniom w Runowie Pomorskim zatrzymywa³y siê poci¹gi,
które wczeœniej tylko przeje¿d¿a³y przez stacjê. W roku
1978 stacja Runowo Pom., dotychczas III klasy otrzyma³a status stacji klasy II, co wi¹za³o siê
ze zwiêkszeniem wynagrodzeñ
pracowników, zwiêkszenie funduszy na inwestycje i remonty,
zwiêkszenie etatów. Za sw¹ dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony Gryfem Pomorskim.
op

PUP informuje
Informujemy, i¿ na podstawie
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 01.02.2009r Powiatowy
Urz¹d Pracy w £obzie mo¿e skierowaæ do Pracodawcy lub Przedsiêbiorcy na sta¿ na okres nie przekraczaj¹cy 6 miesiêcy ka¿d¹ osobê bezrobotn¹, która znajduje siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy , oraz
na okres do 12 miesiêcy osobê bezrobotn¹, która nie ukoñczy³a 25
roku ¿ycia. Natomiast w stosunku
do osoby bezrobotnej, która posiada wykszta³cenie wy¿sze i w okresie
12 miesiêcy od dnia okreœlonego w
dyplomie lub innym dokumencie
poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy¿szej nie ukoñczy³a 27 roku
¿ycia PUP mo¿e skierowaæ na sta¿
na okres do 12 miesiêcy. Sta¿ ma na
celu nabywanie umiejêtnoœci praktycznych do wykonywania pracy lub
zadañ bez nawi¹zania stosunku pracy z Pracodawc¹ lub Przedsiêbiorc¹. Za okres odbywania sta¿u
osoba bezrobotna otrzymuje stypendium w wysokoœci 773,- z³ brutto. Bezrobotny, który z w³asnej winy
nie ukoñczy sta¿u zobowi¹zany jest
do zwrotu kosztów poniesionych
przez PUP oraz zostaje pozbawiony statusu osoby bezrobotnej na
okres: 120 dni w (przypadku pierwszego przerwania sta¿u), 180 dni (w
przypadku drugiego przerwania
sta¿u), 270 dni (w przypadku kolejnego przerwania sta¿u).
Prace interwencyjne – s¹ kierowane do osób bezrobotnych znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, w szczególnie nieko-

rzystnej sytuacji, i bardzo niekorzystnej sytuacji.
Pracodawca i Przedsiêbiorca
otrzymuje pomoc ze œrodków funduszu pracy na rekrutacjê pracowników je¿eli utworzone miejsce pracy
powoduje wzrost liczby pracowników netto w porównaniu ze œredni¹
z ostatnich 12 miesiêcy, nie znajduje siê w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie jest w stanie likwidacji lub
upad³oœci, spe³nia warunki okreœlone w rozporz¹dzeniu Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008
roku. Skierowane osoby bezrobotne
znajduj¹ce siê w szczególnie niekorzystnej sytuacji s¹ uprawnione do
nieprzerwanego zatrudnienia przez
okres minimum 12 miesiêcy. Natomiast skierowane osoby bezrobotne
znajduj¹ce siê w bardzo niekorzystnej sytuacji s¹ uprawnione do nieprzerwanego zatrudnienia przez
okres minimum 24 miesiêcy. Okres
refundacji obejmuje: do 6 miesiêcy
lub 12 miesiêcy w zale¿noœci od
doboru kierowanych osób bezrobotnych, kwota refundacji czêœci
wynagrodzeñ w wysokoœci 550z³.
miesiêcznie oraz sk³adki ZUS od
refundowanego wynagrodzenia za
ka¿d¹ skierowan¹ osobê bezrobotn¹. Pracodawców i Przedsiêbiorców zainteresowanych wspó³prac¹ z Powiatowym Urzêdem Pracy zapraszamy do sk³adania wniosków do wybranego Powiatowego
Urzêdu Pracy osobiœcie lub w inny
dogodny sposób.
Wszystkie wnioski s¹ dostêpne
do pobrania na stronie internetowej: www.pup.lobez.ibip.pl
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Dziewczynki Pani Agnieszki – na medal
„Czwórbój lekkoatletyczny”
to najstarsza w kraju cykliczna
impreza dla uczniów szkó³ podstawowych do lat 13. Ju¿ w latach
50., wraz z powstaniem stowarzyszenia Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, do podstawowych zadañ
o charakterze masowym nale¿a³
czwórbój.
Wspó³zawodnictwo w 4 konkurencjach: bieg na 60 m, bieg na 600
m dz. i 1000 m ch³., skok w dal i rzut
pi³eczk¹ prowadzono na szczeblu
szkolnym, wojewódzkim, krajowym oraz miêdzynarodowym.
Przez wiele lat rozgrywano nawet
oficjalne mistrzostwa krajów socjalistycznych w „Czwórboju lekkoatletycznym o puchar PrzyjaŸni”.
W dniu 15.05.2009 r. na stadionie w £obzie przeprowadzono Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju
Lekkoatletycznym. Na starcie stanê³y 6-osobowe zespo³y z 9 szkó³
podstawowych (w powiecie mamy
13 placówek), co œwiadczy o du¿ej
popularnoœci „królowej sportu”
wœród najm³odszych.
Dru¿ynowymi mistrzami
powiatu zostali:
w kategorii dziewcz¹t - Szko³a
Podstawowa w Resku (awans na fina³y wojewódzkie),
w kategorii ch³opców - Szko³a
Podstawowa Wêgorzyno (awans na
fina³y wojewódzkie).
Rewelacj¹ imprezy okrzykniêto
ekipê dziewcz¹t Szko³y Podstawowej z Reska pod opiek¹ nauczycielki wychowania fizycznego mgr
Agnieszki Kmieæ. Zespó³ ten zgromadzi³ a¿ 1375 punktów i zaj¹³ w

swojej kategorii I miejsce, zdobywaj¹c g³ówn¹ nagrodê - Puchar Starosty £obeskiego. Warto zauwa¿yæ,
¿e od 10 lat w historii powiatu ³obeskiego takiego wysokiego rezultatu
nie osi¹gn¹³ ¿aden inny zespó³.
Pani Agnieszka w swojej sportowej pracy z uczniami szko³y reskiej
systematycznie odnosi sukcesy,
zw³aszcza w lekkiej atletyce. To
trzeci kolejny ju¿ tytu³ mistrza powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym. W tym roku szkolnym uczennica klasy VI Kamila Œluz zdoby³a
z³oty medal w Powiatowych Biegach Prze³ajowych. Szczególnie
udanie startuj¹ dziewczêta i ch³opcy z Reska w „Czwartkach lekkoatletycznych” i to zarówno na stadionie w £obzie jak i w fina³ach
Ogólnopolskich w Warszawie.
Oficjalne wyniki Mistrzostw
Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym
Dziewczêta
1. SP Resko 1375 pkt. (nauczyciel wf Agnieszka Kmieæ)
2. SP Wêgorzyno 1160 pkt. (nauczyciel wf Monika Nadkierniczna)
3. SP nr 1 £obez 1025pkt. (nauczyciel wf Joanna Mazurek)
4. SP nr 2 £obez 954 pkt.
5. SP Dobra 951 pkt.
6. SP Runowo Pom. 854 pkt.
7. SP Siedlice 809 pkt.
8. SP £abuñ Wielki 808 pkt.
9. SP Radowo Ma³e 802 pkt.

SANDRA KOCIK kapitan zespo³u SP z Reska przyjmuje puchar i dyplom za
zdobycie tytu³u mistrza powiatu ³obeskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym.

Klasyfikacja
indywidualna
dziewcz¹t: 1. Sandra Kocik (Resko)
302 pkt. 2. Kamila Œluz (Resko) 298
pkt. 3. Aleksandra Romej (£obez nr
2) 281 pkt. 4. Natasza Czura (Re-

sko) 274 pkt. 5. Ernestyna JóŸwiakowska (Wêgorzyno) 264 pkt. 6.
Monika. Strojna (Resko) 254 pkt.
7. Ewelina Lewicka (Siedlice)
252 pkt. 8. Weronika Janowska (Re-

Mistrzostwa Gimnazjum w Resku w p³ywaniu

Ge³omej, Olbrych i Wabnik mistrzami szko³y
(RESKO) 6 maja br. na basenie sportowym w Œwidwinie odby³y siê Mistrzostwa
Gimnazjum w Resku w p³ywaniu na 3 dystansach w kategorii dziewcz¹t i ch³opców.
Oto wyniki:
6. Czy¿ Daniel 1,05,60
25 m
7. Manowiec Jêdrzej 1,15,74
1. Ge³omej Aleksander 20,12 – Mistrz szko³y
8. Romaszko Przemys³aw 1,28,10
2. Olejniczak Adrian 23,06 – W-ce Mistrz szko³y
Wynik A. Ge³omeja 50,97 jest zarazem rekordem
3. Olbrych Marcin 23,10
szko³y.
4. Lewicki Konrad 24,41
100 m
5. Kaczmarski Piotr 25,44
1. Olbrych Marcin 2,02,71 – Mistrz szko³y
6. Czy¿ Daniel 27,12
2. Ge³omej Aleksander 2,16,90 – W-ce Mistrz szko³y
7. Romaszko Przemys³aw 28,32
3. Lewicki Konrad 2,21,22
8. Manowiec Jêdrzej 29,37
4. Kaczmarski Piotr 2,30,09
Wynik A. Ge³omeja 20,12 jest zarazem rekordem szko³y.
Wynik M. Olbrycha 2,05,71 jest zarazem rekordem szko³y.
50 m
1. Ge³omej Aleksander 50,97 – Mistrz szko³y
W kategorii dziewcz¹t tytu³ Mistrza szko³y zdoby³a:
2. Olbrych Marcin 54,21 – W-ce Mistrz szko³y
25 m - Wabnik Justyna 32,94
3. Lewicki Konrad 1,00,87
50 m - Wabnik Justyna 1,12,14
4. Olejniczak Adrian 1,02,22
Gratulujemy zawodnikom wyników.
5. Kaczmarski Piotr 1,02,25
Organizator Jacek Sêkowski

sko) 247 pkt. 9. Ola Moskal (£obez
nr 1) 242 pkt. 10. Maria Wroniewska (Wêgorzyno) 237 pkt.
Ch³opcy
1. SP Wêgorzyno 1032 pkt. (nauczyciel wf Dariusz Czajka)
2. SP nr 1 £obez 935 pkt. (nauczyciel wf Piotr B³a¿ejowski)
3. SP £abuñ Wielki 884 pkt. (nauczyciel wf Aneta Kulesza)
4. SP nr 2 £obez 880 pkt.
5. SP Resko 818 pkt.
6. SP Runowo Pom. 774 pkt.
7. SP Siedlice 560 pkt.
Klasyfikacja
indywidualna
ch³opców: 1. Micha³ Banaszak
(Wêgorzyno) 241 pkt. 2. Oskar Radkiewicz (Wêgorzyno) 214 pkt. 3.
Mi³osz Rapacz (£obez nr 2) 209 pkt.
4. Patrycjusz Duczek (Wêgorzyno)
208 pkt. 5. Micha³ Pniewski (Resko)
205 pkt. 6. Grzegorz Kochanowski
(£obez nr 1) 203 pkt. 7. Mateusz
Daœko (£abuñ Wlk.) 202 pkt. 8.
Adrian Iskra (£obez nr 2) 199 pkt. 9.
Artur Lisik (£obez nr 1) 194 pkt. 10.
Micha³ Baran (Wêgorzyno) 194
pkt.
Opr. Zdz. Bogdanowicz

tygodnik ³obeski 26.05.2009 r.
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UKS „Arbod” z Dobrej startowa³ w Dziwnowie
W sobotê, 23 maja br., 27 zawodników – m³odych biegaczy z
UKS „Arbod” wystartowa³o w X
edycji biegów prze³ajowych
„DZIWNOWSKA MAJÓWKA”.
Wyjazd naszej grupy m³odych
biegaczy by³ bardzo udany. Siedemnastu zawodników zosta³o nagrodzonych medalami za zajêcie
miejsc I-III w swoich biegach na
dystansach 300 i 800 metrów.
Miejsca na najwy¿szym stopniu
podium zajmowali: Filip £akomy,
And¿elika Awgul, Justyna Zachcia³, Konrad Jadwi¿yc - uczniowie szko³y podstawowej; Magdalena Gromadzka - uczennica gimnazjum oraz Samanta Ambroziak startuj¹ca w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych.
Na drugim stopniu podium miejsca zajmowali: Karolina Szymczak,
Szymon Czurmas³o, Weronika Babirecka, Milena Sadowska, Agata
Madajczyk, Dagmara Szymanek.

Na najni¿szym stopniu podium
miejsca zajmowali: Joanna Jarz¹bek, Kacper £akomy, Aleksandra
Œwiderska, Daria Bacza, Przemys³aw Sadowski. W trakcie zawodów

rozegrany zosta³ równie¿ bieg
otwarty w kategorii kobiet, który
wygra³a nasza zawodniczka Magdalena Gromadzka. W klasyfikacji dru¿ynowej nasz zespó³ dziewcz¹t zaj¹³

I miejsce, natomiast zespó³ ch³opców - III. Nasi lekkoatleci swoimi
startami zrobili dobr¹ reklamê klubowi, szkole i gminie. Przed zawodnikami jeszcze kilka startów. (o)

Mistrzostwa gimnazjalistów
w lekkiej atletyce

Zmiana
terminu

Z udzia³em 160 dziewcz¹t i ch³opców,
reprezentuj¹cych wszystkie szko³y gimnazjalne w
powiecie ³obeskim, odby³a siê najwa¿niejsza
impreza roku - Gimnazjada Powiatowa w Lekkiej
Atletyce.

Organizator Rodzinnej Imprezy Integracyjnej na rowerach, motocyklach, skuterach
itd. zaplanowanej na 30.05.09
r. informuje, ¿e Impreza zosta³a przeniesiona na Dni £obza
(lipiec br.).
£obeski Klub Motorowy

Zawody przeprowadzono na
stadionie w £obzie pod kierunkiem organizatora sportu dzieci i
m³odzie¿y Grzegorza Pawlaka.
Program imprezy obejmowa³ 8
konkurencji indywidualnych oddzielnie dla dziewcz¹t i ch³opców
oraz sztafety 4x100m. Zgodnie z
regulaminem awans do fina³ów
Gimnazjady Wojewódzkiej w Koszalinie uzyskali indywidualni
mistrzowie powiatu – z³oci medaliœci w poszczególnych konkurencjach.
Najwiêcej m³odych sportowców na fina³y wojewódzkie wyjedzie z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie – 12 (wiêkszoœæ zawodników rekrutuje siê z grupy
treningowej pana Kazimierza Mikula!), z Gimnazjum w Wêgorzynie – 3, z Gimnazjum w Resku – 2,
z Zespo³u Szkó³ Publicznych w
Radowie Ma³ym – 1.
Bardzo dobre wyniki uzyskane
w rywalizacji na bie¿ni, skoczni i
rzutni w £obzie wskazuj¹ na du¿e
szanse medalowe reprezentantów

naszego powiatu w Gimnazjadzie
Wojewódzkiej w Lekkiej Atletyce,
jaka odbêdzie siê na nowym stadionie Ba³tyku Koszalin..
Zdzis³aw Bogdanowicz

„Z³ota lista” mistrzów powiatu ³obeskiego w lekkiej atletyce
100 m
Marta Lisik (£obez)
13,26 s
Adam Grynkiewicz (£obez)
12,26 s
300 m
Ewelina £owkiet (£obez)
46,61 s
Adam Grynkiewicz (£obez)
38,59 s
600 m dziewczêta
Karolina Kamiñska (£obez)
1:52,22
1000 m
Justyna Romej (£obez)
3:23,04
Mateusz Hlib (£obez)
2:53,23
2000 m ch³opcy
Krzysztof Kraus (£obez)
6:23,59
skok w dal
Aneta Gromek (Resko)
4,76 m
Kacper Borejszo (£obez)
5,75 m
skok wzwy¿
Aleksandra Turzyñska (Radowo M.) 145 cm
Patryk Kalinowski (Wêgorzyno)
168 cm
pchniêcie kul¹
Anna Bodys (Resko)
10,13 m
Arkadiusz Gasparowicz (£obez)
11,90 m
oszczep
Weronika Kwak (Wêgorzyno)
31,15 m
Piotr Krzemiñski (Wêgorzyno)
40,10 m
sztafeta 4x100 m
Gimnazjum £obez
56,72 s
Gimnazjum £obez
50,34 s.

Marcin
Grynkiewicz
z nowym
rekordem
¿yciowym
na 400 m
(S£UBICE) 23 maja w S³ubicach zosta³ rozegrany II Rzut Ligi
Juniorów. Na dystansie 400 m Marcin Grynkiewicz uzyska³ znakomity
czas 47.13 sek. i klasê mistrzowsk¹.
Z Marcinem w tym samym biegu,
poza konkurencj¹, bra³ udzia³ Rafa³
Wieruszewski, który uzyska³ czas
47.01 sek. Jest to zawodnik UKS
Orkan Œroda Wlkp., rocznik 81,
cz³onek kadry narodowej seniorów
z rekordem ¿yciowym 45.56 sek.
Marcin tym wynikiem zapewni³ sobie udzia³ w Mistrzostwach Europy
Juniorów.
(o)
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Turniej i festyn w Dalnie
(DALNO) W minion¹ niedzielê w pod³obeskim Dalnie odby³ siê
turniej pi³karskich siódemek oraz
festyn, zorganizowany przez
Radê So³eck¹. Rozgrywki sportowe dostarczy³y sporo emocji, a
póŸniej przy ognisku i muzyce
bawiono siê do póŸna w nocy.
Turniej pi³karskich siódemek
zorganizowali Rada So³ecka Dalna i
LZS £obez. By³a to znakomita okazja do pogrania w pi³kê dla dru¿yn
niezrzeszonych. Ch³opaki skrzyknêli siê na ten turniej, wystêpuj¹c pod
wymyœlnymi nazwami. £¹cznie na
boisku stawi³o siê siedem zespo³ów:
Mandarynki, Waikiki, Every Frytki,
Red Tube, Ijo Ijo oraz Suliszewice i
Dalno. W finale spotka³y siê zespo³y Dalna i Ijo Ijo (jak mi powiedzia³
kapitan tego zespo³u, nazwê wymyœlili od sygna³u dŸwiêkowego
policyjnego radiowozu). Dalno
mia³o wielk¹ chrapkê na puchar, bo
do tej pory to oni najczêœciej go wygrywali, ale tym razem musieli
uznaæ wy¿szoœæ Ijo Ijo, po rzutach
karnych. Okaza³o siê, ¿e puchar i
tak zostanie w Dalnie, bo wiêksza
czêœæ zwyciêskiego zespo³u to dalnianie, graj¹cy pod wodz¹ Eugeniusza Chodyny, który z synami
Denisem i Grzegorzem stanowili
si³ê napêdow¹ dru¿yny (Pawe³
Wojciechowski, Dawid Bielecki,
£ukasz Czempiñski, Witek Klym i
Artur Bujny).
Je¿eli dodaæ, ¿e najm³odszy syn
Kacper Chodyna gra³ w zwyciêskiej
dru¿ynie ³obeskiej w niedawno roze-

granych w Szczecinku eliminacjach
wojewódzkich I Ogólnopolskiego
Turnieju Pi³ki No¿nej „Polcourt Orlik CUP 2009”, to widaæ, jak rodzice
daj¹ dobry przyk³ad dzieciom zara¿aj¹c ich sportem (mama na festynie
prowadzi³a zabawy dla dzieci).
Trzecie miejsce w rozgrywkach
wywalczy³ zespó³ Waikiki, a czwarte
Red Tube. Sêdziowali: Arkadiusz
Siwiñski, Andrzej Belina i Zdzis³aw
Urbañski, który turniej na gor¹co
relacjonowa³. Puchary ufundowali
Prezes LZS £obez i Rada So³ecka, a
wrêczali so³tys Dalna Gra¿yna M¹draszek i Andrzej Belina.
Festyn przygotowali so³tys, Rada
So³ecka i mieszkañcy, którzy upiekli
ciasta i zorganizowali loteriê fantow¹.
Po turnieju przy ognisku i muzyce
bawiono siê do póŸnej nocy. KAR

„£obuziaki” gór¹
We wtorek, 19 maja r., w
Szczecinku na kompleksie boisk
sportowych „Moje Boisko Orlik
2012” odby³y siê eliminacje wojewódzkie I Ogólnopolskiego Turnieju Pi³ki No¿nej „Polcourt Orlik CUP 2009”.
O przepustkê na ogólnopolskie
fina³y w Bydgoszczy rywalizowa³y dwa zespo³y z Koszalina i
„£obuziaki” z £obza. W naszej
dru¿ynie grali uczniowie z obu
szkó³ podstawowych: Chodyna
Kacper, Czaprowski Micha³, Knapek Mateusz, £akomy Mateusz,
Urbañski Dawid, W³óka Patryk – z
SP nr1 i B³yszko Wojtek, Dobrowolski Bartek, Jung Przemek,
Molenda Pawe³, Paw³owski
Pawe³, W¹troba Mateusz – z SP nr
2. Opiekê nad m³odymi pi³karzami
z £obza sprawowa³ trener Tadeusz
Sikora, któremu dzielnie sekundo-

wali Bogdan Osieczko -kierownik
dru¿yny i Zdzis³aw Urbañski –
kierownik obiektów sportowych w
£obzie.
Regulamin turnieju pozwala³
na udzia³ ch³opców urodzonych
po 1 stycznia 1997 r. W naszym
zespole grali ch³opcy g³ównie z
roczników 1998 i 1999. „£obuziaki” mimo gorszych warunków fizycznych nie przestraszyli siê
przeciwników i wygrali zawody
pokonuj¹c zdobywcê drugiego
miejsca UKS SP nr 10 z Koszalina
6:3 i remisuj¹c 1:1 z SP nr 17, tak¿e z Koszalina . Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano jednego z najm³odszych jego
uczestników trzecioklasistê z
„Jedynki” Kacpra Chodynê.
„£obuziakom” ¿yczymy sukcesów na ogólnopolskim finale,
który odbêdzie siê na pocz¹tku
czerwca w Bydgoszczy.
(JP)

Z ligowych boisk
Najstarsi kibice nie pamiêtaj¹
wygranej Œwiatowida na boisku
w Mostach, wiêc zwyciêstwo nad
Promieniem 2:1 jest tym bardziej,
oprócz potrzebnych punktów,
cenne. Œwietnie zaaklimatyzowali siê w zespole Kowalewski i
Kulczyñski, którzy strzelili w
Mostach bramki. Wczeœniejszy
remis z Wichrem Brojce budzi
nadzieje, ¿e w koñcu przychodzi
dla Œwiatowida czas lepszej gry
po d³ugotrwa³ych przymiarkach
do niej.
Mewa w tym sezonie do³uje i
traci pozycjê, jak¹ wywalczy³a jesieni¹. O ile przegran¹ w œrodowym meczu z Ehrle w Dobrej
Szcz. mo¿na wyt³umaczyæ, to
bezbramkowy remis z Fagusem u
siebie jest pora¿k¹. Ten wynik powoduje, ¿e Fagus ma ju¿ tylko 6

pkt. do Mewy i mo¿e j¹ nied³ugo
zdegradowaæ.
Pierwsze zwyciêstwo Radovii
po bardzo d³ugim czasie. To chyba ju¿ tylko na os³odê, bo gdyby w
œrodowym pojedynku Radovia
wygra³a z ostatni¹ w tabeli Vielgovi¹, mog³aby jeszcze myœleæ o
walce o utrzymanie. Ale jak siê
nie wygrywa z ostatnim zespo³em, to z kim jeszcze mo¿na wygraæ?
Sparta Wêgorzyno zapowiada
na lipiec organizacjê 60-lecia klubu. Po ostatnich dwóch przegranych z Kluczevi¹ 2:0 i Wod¹ Piast
Rzecko 1:0 spartanie zajmuj¹
przedostatnie miejsce i musz¹
wzi¹æ siê do roboty, by jubileuszu
nie obchodziæ w minorowych, pospadkowych nastrojach. (r)
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Sarmata po pi³karskiej huœtawce
SARMATA Dobra – K£OS Pe³czyce 5:1 (1:0)
Mimo, i¿ dru¿yna Sarmaty swoimi ostatnimi wynikami (3:0 z
Iskierk¹, 0:4 ze Œwitem, 6:0 z GKS
Mierzyn, 0:4 zArkoni¹, 5:1 z K³osem)
wprowadzi³a swoich kibiców w swoist¹ huœtawkê nastrojów, to jej pozycja w tabeli wydaje siê byæ w dalszym
w miarê stabilna i nie zagro¿ona.
Doberski Sarmata w dalszym ci¹gu
jest liderem V ligi i znacz¹co wyprzedza swoich rywali do awansu: Spartê
Gryfice o 4 punkty, Arkoniê Szczecin
o 7 punktów i Kluczeviê Stargard o 8
punktów. Do zakoñczenia sezonu
pozosta³o jeszcze 5 kolejek spotkañ i
15 punktów do zdobycia.
Niedzielny mecz z solidn¹ dru¿yn¹ K³osa Pe³czyce (6 miejsce w
tabeli) zakoñczy³ siê wysokim zwyciêstwem Sarmaty 5:1. W wyjœciowej jedenastce Sarmaty nie zagra³,
decyzj¹ trenera Tomasza Surmy,

wieloletni kapitan Jaros³aw Jaszczuk, a w jego miejsce zadebiutowa³
od pocz¹tku meczu 18-letni Maciej
Garliñski. I chocia¿ z powodu drobnej kontuzji nie uda³o mu siê dograæ
do koñca meczu, to jego debiut nale¿y okreœliæ jako udany. Absencja
J. Jaszczuka spowodowa³a, ¿e na
pozycji stopera zagra³ Piotr Grochulski i na tle silnego przeciwnika, kierowana przez niego linia defensywna
Sarmaty spisa³a siê bardzo dobrze.
Dru¿yna Sarmaty przez ca³y mecz
stwarza³a dogodne sytuacje do zdobycia bramek, jednak prawdziw¹
skutecznoœci¹ popisa³a siê dopiero w
koñcówce. Warto odnotowaæ, ¿e do
dru¿yny, po kilku miesiêcznej przerwie spowodowanej kontuzj¹, powróci³ 20-letni Pawe³ Za³êcki i swoj¹
kilkuminutow¹ grê podkreœli³ strzeleniem bramki na 5:1.

Sarmata: M. Kamiñski, D.
Dzierbicki, Grochulski, Dorsz
(kpt), Mêdrek, E. Kamiñski, Padziñski, Kieruzel, Bonifrowski,
Kliœ, Garliñski oraz Marciniak,
Jaszczuk, Olechnowicz, Za³êcki,
Gude³ajski, Dudek.
K³os: C³apirek, Sitek, Marcinkowski (kpt), Klat, Maj, K. Wróblewski, Mazur, Œwiderski, Œwirski, Skop,
Odachowski oraz M. Wróblewski,
Œlesiñski, Piszczak, Marjañski.
Strzelcy bramek: dla Sarmaty: 9'
Wojciech Bonifrowski, 72' Wojciech Kliœ, 83' £ukasz Olechnowicz, 85' Krzysztof Kieruzel, 90'
Pawe³ Za³êcki. Dla K³osa: 46' Skop.
Juniorzy Sarmaty zremisowali z
K³osem 1:1 i zachowali pozycjê lidera. Jest to pierwszy remis juniorów
Sarmaty w tegorocznym sezonie. (r)

Sêdzia w roli g³ównego aktora
EHRLE Polska Dobra Szcz. – Mewa Resko 2:1 (1:1)
W œrodê, 20 maja, na boisku w
Dobrej Szczeciñskiej rozegrany zosta³ mecz 24. kolejki ligi okrêgowej,
pomiêdzy miejscowym Erhle a dru¿yn¹ LKS Mewa Resko. Spotkania te
na d³ugo pozostanie w pamiêci dzia³aczy i pi³karzy, a tak¿e kibiców z Reska.
Od samego pocz¹tku mecz by³ bardzo wyrównany. Obie dru¿yny doœæ
czêsto goœci³y na polu karnym przeciwnika, ale nie potrafi³y strzeliæ bramki.
Oko³o 25 minuty sztuka ta uda³a siê
pi³karzom Mewy. Do ³adnego, prostopad³ego podania wyszed³ £ukasz Grygiel, min¹³ bramkarza, strzeli³ i … trafi³
w s³upek. Pi³ka jednak wróci³a pod jego
nogi i tej okazji ju¿ nie zmarnowa³. Pi³karze z Reska cieszyli siê prowadzeniem nieca³e dziesiêæ minut. W polu
karnym Mewy pi³kê przypadkowo rêk¹
dotkn¹³ Piotr Ziemski, a podyktowanego przez „g³ównego aktora spektaklu”
p. Nawojskiego karnego pewnie wykorzysta³ pi³karz gospodarzy.
Oko³o 40 minuty powinno byæ ju¿
1:2. Po doœrodkowaniu Czy¿a z lewej
strony pi³kê g³ow¹ do bramki skierowa³
Grygiel. W momencie gdy zawodnicy
Ehrle wyjmowali ju¿ pi³kê siatki, chc¹c
rozpocz¹æ grê sêdzia… odgwizda³ rzut
wolny, za faul napastnika Reska na
obroñcy gospodarzy. W 70 min. spotkania Mewa znów strzeli³a bramkê, niestety Czy¿ dobijaj¹c strza³ Cytowicza
znajdowa³ siê na pozycji spalonej.
Prawdziwe „emocje” zaczê³y siê
jednak dopiero w 80 min. spotkania.
Sêdzia Nawojski nie maj¹c ju¿ si³ biegaæ po boisku odgwizdywa³ przewinienia obydwu dru¿yn bêd¹c bardzo daleko od akcji. W 89 min. sêdzia pokaza³,
¿e dolicza dwie dodatkowe minuty.
Nastêpnie w 92 min. doliczy³ dwie kolejne. To w nich w³aœnie pad³a zwyciêska bramka dla Ehrle. Najpierw po rzucie wolnym wykonywanym przez go-

spodarzy sêdzia boczny wskaza³ „pi¹tkê”. Sêdzia g³ówny nie zgodzi³ siê jednak z t¹ decyzj¹ i wskaza³ na naro¿nik
boiska. Pi³kê wrzucon¹ w pole karne
uderzy³ obroñca Ehrle, ale niestety nie
trafi³ w bramkê. Ku zdziwieniu wszystkich, sêdzia jednak wskaza³ znów na
róg. Kolejna pi³ka w pole karne, obroñca gospodarzy „œci¹ga” Micha³a ¯urawika do parteru i g³ow¹ strzela bramkê.
W tym momencie nerwy zawodników
Mewy puszczaj¹ i sêdzia nie panuj¹c
nad zawodnikami usuwa ich z boiska
mówi¹c „wyp…dalaj”.
Ca³y ten anty-futbol spowodowany
by³ nieudolnoœci¹ obsady sêdziowskiej. W pierwszej po³owie pozwalali
oni na przepychanki i k³ótnie w dru¿ynie Ehrle, nie reaguj¹c na ich chamskie
zachowanie wobec pi³karzy Mewy oraz
sêdziów. Pan Nawojski wykaza³ siê nie-

znajomoœci¹ przepisów pi³karskich
twierdz¹c, ¿e „ten kto ma pi³kê wznawia
grê” oraz”rzut wolny wykonujemy z
miejsca, gdzie zawodnik z³apa³ pi³kê”.
Remis w tym meczu by³by bardzo sprawiedliwym wynikiem, jednak s³owa
sêdziego po zakoñczeniu meczu, skierowane do prezesa i kierownika zespo³u
przyjezdnego – „Panowie, oni musieli
wygraæ” mówi¹ same za siebie. Tutaj
nasuwa siê pytanie, dlaczego ZZPN nie
wysy³a swoich obserwatorów na takie
mecze i dlaczego tacy sêdziowie maj¹
jeszcze prawo bytu w pi³ce no¿nej. Pan
Nawojki powinien sam zrezygnowaæ z
„kariery” sêdziego, po to aby wiêcej nie
hañbiæ swojego nazwiska. Szkoda, ¿e
nawet w takich ligach dziej¹ siê takie
rzeczy, jednak jak widaæ, duch sportowej rywalizacji umar³ wraz z nadejœciem sport-biznesu.
(o)

V liga
Granie
30 maj
Kluczevia Stargard – Woda Piast II Rzecko
Sparta Wêgorzyno – Polonia P³oty
Mieszko Mieszkowice – Sarmata Dobra
K³os Pe³czyce – Odra Chojna
GKS Mierzyn – Osadnik Myœlibórz
13:30 Iskierka Szczecin – Stal Lipiany
16:00 Arkonia Szczecin – Orze³ Trzciñsko Zdrój
16:30 Œwit Szczecin – Sparta Gryfice
Klasa okrêgowa
30 maj
KP Chemik II Police – Masovia Maszewo
Korona Stuchowo – Mewa Resko
Ehrle Polska Dobra Szcz. – Radovia Radowo Ma³e
D¹brovia Stara D¹browa – Wicher Brojce
Œwiatowid £obez – Flota II Œwinoujœcie
31 maj
11:00 Pogoñ II Szczecin – Ina Iñsko
17:00 Fagus Ko³bacz – Pomorzanin Nowogard
17:00 Vielgovia Szczecin – Promieñ Mosty

w planie

Wyniki i tabele
V liga
Wyniki 24 kolejki z 20 maja
Kluczevia Stargard – Sparta Wêgorzyno 2:0, Mieszko Mieszkowice – Woda
Piast II Rzecko 0:0, K³os Pe³czyce –
Polonia P³oty 0:0, Arkonia Szczecin –
Sarmata Dobra 4:0, GKS Mierzyn –
Odra Chojna 3:3, Œwit Szczecin – Orze³
Trzciñsko-Zdrój 2:0, Iskierka Szczecin
– Osadnik Myœlibórz 2:1, Stal Lipiany
– Sparta Gryfice 1:1.
Wyniki 25 kolejki z 23 maja
Sarmata Dobra – K³os Pe³czyce 5:1,
Osadnik Myœlibórz – Œwit Szczecin
3:2, Odra Chojna – Arkonia Szczecin
1:6, Stal Lipiany - Kluczevia Stargard
2:1, Sparta Gryfice – Iskierka Szczecin
4:0, Polonia P³oty – Mieszko Mieszkowice 0:0, Woda Piast II Rzecko – Sparta
Wêgorzyno 1:0, Orze³ Trzciñsko-Zdrój
– GKS Mierzyn 3:2.
1. Sarmata Dobra
2. Sparta Gryfice
3. Arkonia Szczecin
4. Kluczevia Stargard
5. Œwit Szczecin
6. K³os Pe³czyce
7. Osadnik Myœlibórz
8. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
9. Woda-Piast II Rzecko
10. GKS Mierzyn
11. Odra Chojna
12. Iskierka Szczecin
13. Polonia P³oty
14. Stal Lipiany
15. Sparta Wêgorzyno
16. Mieszko Mieszkowice

53
49
46
45
40
35
33
33
32
31
28
27
26
25
25
24

60:31
36:26
49:19
49:29
45:27
34:38
41:40
58:52
32:45
43:50
31:47
37:57
27:39
26:49
28:36
21:32

Klasa okrêgowa
Wyniki 24 kolejki z 20 maja
Pogoñ II Szczecin – KP Chemik II Police 3:0, Korona Stuchowo – Ina Iñsko
2:2, Fagus Ko³bacz – Masovia Maszewo 0:2, Ehrle Polska Dobra Szcz. Mewa Resko 2:1, D¹browa Stara D¹browa – Pomorzanin Nowogard 1:0,
Vielgovia Szczecin – Radovia Radowo
Ma³e 4:1, Œwiatowid £obez – Wicher
Brojce 1:1, Flota II Œwinoujœcie – Promieñ Mosty 3:1.
Wyniki 25 kolejki z 23 maja
Promieñ Mosty – Œwiatowid £obez 1:2,
Mewa Resko – Fagus Ko³bacz 0:0, Ina
Iñsko – KP Chemik II Police 2:0, Pomorzanin Nowogard – Ehrle Polska Dobra
Szczeciñska 3:2, Masovia Maszewo –
Korona Stuchowo – 2:0, Wicher Brojce
– Vielgovia Szczecin 3:0, Radovia Radowo Ma³e – D¹brovia Stara D¹browa
2:1, Flota II Œwinoujœcie – Pogoñ II
Szczecin 7:3.
1. Pomorzanin Nowogard
2. Masovia Maszewo
3. Ehrle Dobra Szcz.
4. Flota II Œwinoujœcie
5. Korona Stuchowo
6. KP Chemik II Police
7. Wicher Brojce
8. Ina Iñsko
9. Pogoñ II Szczecin
10. D¹brovia Stara D¹b.
11. Promieñ Mosty
12. Mewa Resko
13. Œwiatowid £obez
14. Fagus Ko³bacz
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

56 69:19
50 65:38
46 56:35
45 75:48
44 52:39
41 52:38
40 49:37
38 47:35
36 59:47
32 40:41
32 43:57
31 22:32
28 40:48
25 30:45
14 24:95
6 22:91
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Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NietrzeŸwy kierowca
(RUNOWO POM.) 19 bm. o
godz. 23.50 w Runowie Pomorskim
policjanci z Posterunku Policji w
Wêgorzynie zatrzymali do kontroli
drogowej Artura J., kieruj¹cego samochodem marki Citroen. Okaza³o
siê, ¿e mê¿czyzna kieruj¹c pojazdem mia³ 0.86 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwa rowerzystka
(RESKO) 19 bm. o godz. 21.40
w Resku, przy ul. Al. Wolnoœci,
policjanci z Posterunku Policji w
Resku zatrzymali kieruj¹c¹ rowerem Ma³gorzatê S. Po przeprowadzonym badaniu okaza³o siê, ¿e
kobieta ma 0.93 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Wypadek drogowy
(£OBEZ) 19 bm. oko³o godz.
16.50 w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci, na drodze dojazdowej podczas manewru cofania samochodem
Land Rover, kieruj¹cy potr¹ci³ przechodz¹c¹ przez jezdniê 75-letni¹
kobietê. Piesza dozna³a z³amania
rêki, obra¿eñ krêgos³upa i ogólnych
pot³uczeñ. Zosta³a zabrana helikopterem LPR do szpitala.

Ukradli ule
(SULISZEWICE) W okresie od
kwietnia do 20 maja br. w Suliszewicach, gm. £obez, skradziono 6
sztuk uli z pszczo³ami. W³aœciciel
stratê wyceni³ na 3 tys. z³. Policja
prosi o pomoc w wyjaœnieniu sprawy, ewentualnych œwiadków prosimy o bezpoœredni kontakt z oficerem dy¿urnym, telefon 112.

Kolizja drogowa
(WÊGORZYNO) 20 bm. o
godz. 8.00 w Wêgorzynie, przy ul.
Grunwaldzkiej, kieruj¹cy samochodem Nissan, w trakcie manewru
cofania z parkingu nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci i uderzy³ w
wje¿d¿aj¹c¹ na parking Toyotê.
Oba pojazdy uleg³y uszkodzeniu.

NietrzeŸwi kierowcy nadal
zagra¿aj¹
(POWIAT) 21 maja na terenie
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali 2 osoby kieruj¹ce pod
wp³ywem alkoholu samochodami i
3 nietrzeŸwych rowerzystów.
Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany w £obzie, przy ul. Koœciuszki.
Okaza³ siê nim mieszkaniec Berlina
- Suleyman A., który kierowa³ samo-
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chodem Audi. W momencie zatrzymania mia³ 0.29 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Sprawca
zosta³ w trybie przyspieszonym zatrzymany i doprowadzony przed
S¹d Rejonowy w £obzie, który wymierzy³ mu karê w postaci grzywny
w wysokoœci 2 tys. z³.
Drugim kierowc¹ okaza³ siê Jaros³aw D., który na drodze Starogard – Stara Dobrzyca jecha³ Fiatem
maj¹c 1.03. mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kolejnym z
zatrzymanych by³ kieruj¹cy rowerem Stefan J., jad¹cy drog¹ Wêgorzyno – Po³chowo; wynik badania;
0.70 mg/l. Nastêpnym by³ Jerzy K.,
jad¹cy rowerem w Po³chowie, wynik badania; 1.00 mg/l. Kazimierz
W. zatrzymany na rowerze w Przytoniu, mia³ 1.11 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Kolizje na terenie powiatu
W trakcie weekendu na terenie
powiatu dosz³o a¿ do piêciu kolizji.
Pierwsza z nich mia³a miejsce w
pi¹tek, 22 maja, ok. godz. 17.05 w
£obzie, przy ul. Niepodleg³oœci,
gdzie kieruj¹cy VW Golfem Teodor
L. nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go samochodu Peugeot, który zacz¹³ hamowaæ, w wyniku czego dosz³o do
zderzenia pojazdów.
O tej samej porze, w Starogardzie, kieruj¹cy pojazdem Scania
Dawid Z. tak¿e nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go samochodu Mazda, który
podj¹³ manewr skrêtu i dosz³o wówczas do zderzenia obu pojazdów.
W sobotê, 23 maja, o godz.
12.40 w £obzie, na parkingu przy ul.
Bema, Andrzej J., kieruj¹cy samochodem Ford, wyje¿d¿aj¹c z parkingu uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód Audi nale¿¹cy
do Zbigniewa M.
Trzy godziny póŸniej, na drodze
Wêgorzyno – Chociwel, kieruj¹cy
samochodem BMW Arkadiusz S.,
podczas wyprzedzania rowerzysty,
przekroczy³ oœ jezdni i zderzy³ siê
bokiem z jad¹cym z przeciwka samochodem Fiat.
W niedzielê, 24 maja, ok. godz.
12.45, na drodze Resko – £osoœnica, kieruj¹cy samochodem Ford
Fokus uderzy³ w zwierzynê leœn¹,
która nagle wtargnê³a na jezdniê.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
Kolejny weekend nie ró¿ni³ siê
od poprzedniego w kwestii zatrzymania przez policjantów nietrzeŸwych kieruj¹cych. Tym razem poli-

cjanci zatrzymali trzech kierowców
je¿d¿¹cych na „podwójnym gazie”.
W pi¹tek, 22 maja, w Siennie
Dolnym, Aleksander J. kierowa³
Fiatem w stanie po spo¿yciu alkoholu. W sobotê, o godz. 13.45, policjanci zatrzymali w Poradzu Ryszarda B., który kierowa³ motocyklem w stanie nietrzeŸwym; wynik
badania tego kierowcy to a¿ 1,01
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Po pó³nocy policjanci z
Posterunku Policji w Wêgorzynie
zatrzymali na drodze Trzebawie Cieszyno Piotra K., który kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym z
wynikiem 0,34 mg/l.

W³amania na terenie
powiatu
W trakcie weekendu nieznany
sprawca, w £obzie przy ul. Browarnej, w³ama³ siê do automatu do gier
zrêcznoœciowych poprzez wy³amanie drzwiczek. Ze œrodka skrad³ pieni¹dze w kwocie 1.241 z³.
Z pi¹tku na sobotê nieustaleni na
chwilê obecn¹ sprawcy w³amali siê
do dwóch altanek w Resku przy ul.
Koœciuszki. Wy³amali drzwi i dostali siê do œrodka. Z jednej z altanek
skradli butlê turystyczn¹ i m³otek.
Straty na 200 z³. Z drugiej natomiast
skradli siekiery, pi³ki do metalu,
no¿yce, sekatory. Straty wynosz¹
ok. 200 z³.
W niedzielê w miejscowoœci
Czarne (gm. Resko), na parkingu

leœnym nieznany sprawca wybijaj¹c
szybê w³ama³ siê do Fiata Punto.
Ukrad³ radioodtwarzacz Sony o
wartoœci 500 z³.

Dbajmy o w³asne mienie,
a unikniemy kradzie¿y
Okazja czyni z³odzieja - to znane wszystkim powiedzenie jest ci¹gle aktualne, o czym przekonali siê
mieszkañcy naszego powiatu. W
Wêgorzynie nieznany sprawca z
otwartego pokoju w mieszkaniu oraz
strychu skrad³ odzie¿ o ³¹cznej wartoœci 2.000 z³ na szkodê Piotra S.
W Resku natomiast sprawca z
nie zamkniêtego pomieszczenia
gospodarczego skrad³ wiertarkê i
inny sprzêt o ³¹cznej wartoœci 1100
z³, na szkodê Bogus³awa J.
Policja apeluje! Pamiêtajmy o
w³aœciwym zabezpieczeniu swojego mienia, zamykajmy drzwi, nie
dajmy z³odziejowi szans na kradzie¿!

Uszkodzili samochód
(LOBEZ) 22 maja policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali dwóch mê¿czyzn
- £ukasza S., mieszkañca £obza
oraz Rafa³a N., mieszkañca Koszalina, którzy dokonali uszkodzenia
pokrywy silnika w samochodzie
Alfa Romeo poprzez jej wgniecenie. Straty to 2.000 z³. Sprawcy zostali zatrzymani. Us³yszeli zarzut
uszkodzenia mienia.

Og³oszenie prywatne
W dniu 06 kwietnia 2009 roku po rozpatrzeniu
APELACJI od wyroku Ds1556/07 dot. II K 168/07
PROKURATURY REJONOWEJ w £OBZIE
w imieniu której wystêpowa³a
Asesor Prokuratury Rejonowej
Monika Sarbiewska
S¹d Okrêgowy w Szczecinie
Wydzia³ Karny Odwo³awczy

UNIEWINNI£
Agatê i Paw³a Jankowskich
od zarzutów (art.189 § 1 k.k., art. 191 § 1 k.k.,
art. 158 § 1 k.k., art. 190 § 1 k.k.)
sformu³owanych na podstawie zawiadomienia
o przestêpstwie z³o¿onego przez
EWELINÊ RÓ¯AÑSK¥ jak i jej matkê
DANUTÊ RÓ¯AÑSK¥
WYROK JEST PRAWOMOCNY I STRONOM
NIE PRZYS£UGUJE ODWO£ANIE
od powy¿szego rozstrzygniêcia
Pawe³ Jankowski

C MY K
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Otwarte konkursy ofert
Informujemy, i¿ Zarz¹d Powiatu w £obzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150
£obez og³osi³ otwarte konkursy ofert na realizacjê programów zdrowotnych
dla mieszkañców Powiatu £obeskiego w 2009 r.:
1. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy wœród Mieszkanek Powiatu £obeskiego w wieku 18-25 lat i 59-65 lat – (15.000 z³)
2. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Uk³adu
Oddechowego wœród Mieszkañców Powiatu £obeskiego (20.000 z³)
3. Program Profilaktyki Raka Gruczo³u Krokowego dla Mê¿czyzn z
terenu Powiatu £obeskiego (10.000 z³)
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ publiczne i niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej maj¹ce siedzibê na terenie Powiatu £obeskiego.
4. Program Profilaktyki Cukrzycy dla Mieszkañców Powiatu £obeskiego w
wieku 34-65 lat (10.000 z³)
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹ organizacje pozarz¹dowe maj¹ce siedzibê na terenie Powiatu £obeskiego.
Niniejsze programy obejmuj¹ wykonanie nieodp³atnych dla uczestników programu badañ profilaktycznych po³¹czonych z edukacj¹ prozdrowotn¹.
Szczegó³y konkursów wraz z niezbêdnymi dokumentami zamieszczone
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w £obzie http://spow.lobez.ibip.pl.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ w Wydziale Polityki Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w £obzie (pokój nr 7, tel. 091 39 761 23)
Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 15 czerwca 2009 r.
Planowany termin realizacji programów – od 1 lipca 2009 r.
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 17 brzmia³o:
„1. Krzysztof Kolberger, 2. Kombajn, biegacz, Œwidwin, ³êkotka,
partacz, Cieszyn, 3. Hamulec, ³añcuch, widelec”.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 brzmia³o: „Cz³owiek
g³odny nie jest wolny”.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 19 brzmia³o: „Po kopiejkê
i car siê pochela”.
Nagrody wylosowali: Telesfor Waliszewski z Rogowa, Zofia Janicka z £obza, Maria Szylinowicz z £obza. Gratulujemy.

10 lat Klubu Nauczyciela
Wydaje siê, ¿e to tak niedawno.
Prezes Wincenty Nowik przy pomocy kilku œmia³ków pokona³ wiele trudnoœci (prawnych, lokalowych, finansowych i innych),
i 26 maja 1999 roku sta³o siê ...
Klub Nauczyciela otworzy³ swe podwoje, nie tylko dla nauczycieli, ale wszystkich chêtnych i ciekawych œwiata.
Mija w³aœnie 10 lat dzia³alnoœci Klubu.
By³y to lata t³uste i chude, bogate w wydarzenia, wystêpy kabaretu, prezentacje, promocje itp.
W ci¹gu tych 10 lat w klubie odby³o siê:
45 spotkañ z ciekawymi ludŸmi
19 wystaw
11 wieczorów wspomnieniowych
6 prezentacji (przezroczy, widokówek)
10 zaduszek literackich
11 promocji ksi¹¿ek i innych wydawnictw
24 imprezy towarzyskie (wycieczki rowerowe, wyjazdy do kina, teatru, w plener, itp.)
Oto niektóre z nich:

Rok 1999 tak powstawa³ klub
Wycieczka rowerowa do Strzmieli.

Wystawa pt. „Cenzura 98” - jeszcze przed otwarciem klubu.

Prezes Klubu Wincenty Nowik
przy pracach remontowo-budowlanych.

Przeciêcie wstêgi przez prezesa Wincentego Nowika
i wiceprezesa Czes³awa Szawiela.

Przed otwarciem klubu.

10-LECIE KLUBU NAUCZYCIELA

Rok 2000
Foto: Tadeusz Korzeniewski

Foto: El¿bieta Konefa³

Spotkanie z dr. Andrzejem W¹torskim
Prezentacja Klubu Nauczyciela
na temat „Poezja ukraiñska na
na konkursie pt. „Skarby Pomorza”
emigracji w latach 1918-1939”.

Promocja ksi¹¿ki Krzysztofa Andrusza
„Miasteczko, Ela i ³yse ma³poludy”.
Promocja tomiku poezji Agnieszki
Weso³owskiej pt. „Dwuznaczny”.

Rok 2001

Ognisko w plenerze - „Chata Syberyjska”.
Wystêp kabaretu „Belfer” - „W cygañskim taborze u Wicka”

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Spotkanie z poet¹ Andrzejem Kabulskim i malark¹ Roman¹
Kosiñsk¹.

Rozpoczêcie wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Niewidomych.

10-LECIE KLUBU NAUCZYCIELA

Rok 2002
Foto: Tadeusz Korzeniewski

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Wystêp kabaretu „Belfer” - „Walentyki”.
Foto: El¿bieta Konefa³

Wystêp kabaretu „Belfer”; program pt. „Matura zdawana
w systemie primaaprylisowym” wed³ug scenariusza
Krzysztofa Andrusza.
Wycieczka do Przelewic

Rok 2004
Foto: Tadeusz Korzeniewski

Rok 2005
Foto: Tadeusz Korzeniewski

Spotkanie z ksiêdzem profesorem Micha³em Czajkowskim na temat dialogu
z judaizmem.

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Spotkanie z profesorem Kazimierzem Obuchowskim
promocja najnowszej ksi¹¿ki.

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Spotkanie z by³ym ministrem Spraw Wewnêtrznych
Andrzejem Milczanowskim pt. „A³ganow, poezja i jazz”.

Promocja ksi¹¿ki dr Janiny
Kochanowskiej „Skarby Pomorza”.

10-LECIE KLUBU NAUCZYCIELA

Rok 2006

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Okruchy Pamiêci... Jan Pawe³ II w I rocznicê œmierci.
Foto: Tadeusz Korzeniewski

Spotkanie z dr. Kazimierzem Wóycickim,
dyr. IPN-u w Szczecinie.
Foto: Tadeusz Korzeniewski

Okruchy pamiêci... o Witkacym opowiada³a pani Cecylia
Judek, dyr. Muzeum Literatury w Ksi¹¿nicy Pomorskiej.

Okruchy pamiêci... o ks. Janie Twardowskim.

Rok 2007

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Okruchy pamiêci... rodu von Borcke.
Foto: Tadeusz Korzeniewski

Foto: Tadeusz Korzeniewski

Okruchy pamiêci... o Ryszardzie D¿amanie.

Rok 2008
Foto: Tadeusz Korzeniewski

Koncert Chóru Dominanta pod dyrekcj¹ Les³awa Buczka
w rocznicê œmierci Jana Paw³a II.

Zaproszeni goœcie na spotkaniu w Klubie Nauczyciela...
o Wrzeœniu 1939 r.

