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Kwiecieñ Miesi¹cem Pamiêci

Magdalena Mucha
Msza
to nie obchody
Zdecydowanie za du¿o jest tych
rocznic w kwietniu, tych wszystkich
tragedii, wszystko miesza siê, myli,
choæ brzmi pompatycznie, to gdy
przyjrzeæ siê z bliska - w œrodku
pustka. Nieliczni jedynie wiedz¹,
rozumiej¹, o co w³aœciwie chodzi.
Nim skoñczy³ siê tydzieñ, ju¿
mieliœmy telefon, ¿e jak¿e to? Przecie¿ ofiary katastrofy smoleñskiej
zosta³ uczczone, ¿e przecie¿ oœrodek kultury bra³ udzia³, a my szkalujemy, piszemy nieprawdê. Bo przecie¿ by³a Msza œw., na której gra³a
orkiestra...
I pytanie – czy to by³a msza ekumeniczna, któr¹ celebrowali kap³ani koœcio³a katolickiego, prawos³awnego, ewangelickiego, w której
uczestniczy³ jakiœ rabin czy imam?
Dlaczego pytam? Bo w katastrofie
nie zginêli tylko katolicy, o czym
dziwnie zapomina siê ci¹gle. Bo w
£obzie nie mieszkaj¹ sami katolicy.
Inna rzecz – owszem Msza œw., to
jedno – to modlitwa w intencji. Inna,
ca³kiem odmienna rzecz, to obowi¹zek pañstwa, reprezentowanego tu
na tym szczeblu przez gminê i powiat – o zachowanie pamiêci. Gdzie
by³o wojsko? Gdzie przedstawiciele w³adzy? W koœciele na mszy?
Msza to sprawa duchowa, obchody
– to pamiêæ historyczna. Nie mo¿na
wymagaæ od ateisty oraz od osób
ró¿nych wyznañ, aby poszli na Mszê
œw. w intencji. Twierdzenie, ¿e to s¹
obchody, zakrawa na jak¹œ groteskê, albo ca³kowite oderwanie od
¿ycia osób tak twierdz¹cych.
Kwiecieñ Miesi¹cem
Pamiêci
Jako ¿e w kwietniu jest sporo
rocznic, bo 3 kwietnia mieliœmy
przecie¿ rocznicê mordu katyñskiego, 10 – katastrofy smoleñskiej, a 13
– drugiej deportacji na Syberiê, to i
mo¿na by³o dostaæ niez³ego pomieszania. Ale ¿eby to pomieszanie
wysz³o ze szko³y, to ju¿ trochê dziwne. Nie pijê tu do uczniów – wykonywali tylko to, co mieli przykazane. A mieli przykazane wyst¹piæ z
programem artystycznym podczas
obchodów pod Krzy¿em Sybirackim. Przedstawili – piêknie, wznioœle i z uczuciem, tylko ¿e – o mor-

dzie katyñskim i ani s³owa o zes³aniach. Trochê g³upio wysz³o –
wszak obok stali Sybiracy i ani s³owa o nich, o ich cierpieniach i ¿adnego powi¹zania pomiêdzy Katyniem a Kazachstanem np. Nic. A
szkoda, bo m³odsi uczestnicy uroczystoœci mogliby pomyœleæ, ¿e to
by³y obchody mordu na oficerach,
naukowcach, przedsiêbiorcach ¿o³nierzach, a nie obchody jednej z
najciê¿szych zbrodni dokonanej na
Narodzie Polskim – wymierzonej w
kobiety i dzieci.
„Niemcy zabierali Polakom
¿ycie, a sowieci, oprócz ¿ycia,
duszê”
„Ponad trupem bia³ej Polski
wiedzie droga do ogólnoœwiatowej
po¿ogi.” Te s³owa, wypowiedziane
przez Micha³a Tuchaczewskiego,
wskazuj¹ jednoznacznie, jaki by³
cel sowieckiej Rosji wobec Polski.
Pamiêæ wywózek na Sybir to
równie¿ pamiêæ o perfidnym planie,
jaki narodzi³ siê w biurze politycznym KC w ZSRR. Postanowiono
bowiem nie zdobywaæ kraju, ale
wywieŸæ go w g³¹b Rosji. Pozostawiæ tylko tych, z których mo¿na
stworzyæ homo sovieticus (cz³owieka radzieckiego).
Plan ten narodzi³ siê du¿o
wczeœniej, ni¿ zosta³ wcielony w
¿ycie. Pierwsze przymiarki, jako
próba generalna przed wielkimi
deportacjami, mia³y miejsce w latach 1938 - 39, kiedy to Sowieci
przesiedlili i wymordowali oko³o
50 tysiêcy Polaków, a przesiedlili
– 100 tysiêcy.
Listy osób, których nale¿a³o
wywieŸæ lub zabiæ NKWD mia³o
ju¿ d³ugo przed wojn¹. Nie oznacza³o to jednak, ¿e pozostali Polacy
mogli czuæ siê bezpiecznie. Zabijano Polaków wszêdzie tam, gdzie
stawiano jakikolwiek opór. Ofiarami mordów byli cywile. Wiele osób
trafi³o do wiêzieñ, z których nigdy
nie mieli ju¿ wyjœæ – taki by³ rozkaz,
zostali wymordowani w sposób bestialski. W likwidowanych wiêzieniach mia³y miejsce niewyobra¿alne bestialstwa. Enkawudziœci zabijali ludzi ciosami m³otków, przybijali swoje ofiary ¿ywcem do œcian,
kobietom ucinali piersi. Jedn¹ z
podstawowych metod zabijania
by³o wrzucanie granatów do przepe³nionych cel. Za brak chêci zostania homo sovieticus by³a tylko jedna kara – œmieræ. Nie zawsze jednak
od razu. Ci wszyscy wywiezieni w
g³¹b Rosji, przed œmierci¹ mieli pracowaæ niewolniczo na rzecz Zwi¹zku Radzieckiego. Wszak wielu z
nich trafi³o do gu³agów. Plan wywó-

zek obejmowa³ ca³e dziesiêciolecia
i mia³ trwaæ do lat 70., a¿ ca³kowicie
z ziemi polskiej pozbyto by siê tych
wszystkich, dla których s³owo Polak
i Polska mia³o rangê. Zdobyte tereny mia³y byæ wyczyszczone z Polaków. Dlatego pierwsza deportacja
rozpoczê³a siê jeszcze przed mordem oficerów. Tylko wybuch wojny
miêdzy Zwi¹zkiem Radzieckim a
Niemcami przerwa³o ten plan. W
jego miejsce powsta³ inny. Polacy
przebywaj¹cy na Syberii otrzymali
mo¿liwoœæ przemieszczania siê po
Zwi¹zku Radzieckim (o powrocie
do domu nie by³o mowy). Po prostu
mogli wybraæ sobie inny teren zes³ania. W planie nie by³a ju¿ eksterminacja ca³ego narodu. Najwiêksi
wrogowie i tak ju¿ byli na Syberii –
czyli elita ludzi wykszta³conych.
Teraz g³ównym celem by³o zniszczenie polskiej pañstwowoœci.
Ju¿ na zes³aniu okrutnemu programowi sowietyzacji poddawane
by³y dzieci. Zaledwie 12.letnie
dzieci mog³y byæ skazywane, karano np. za to, ¿e nie donios³o siê o
„przestêpstwie” swoich najbli¿szych. Po udowodnieniu takiego
faktu (a wszystko mog³o byæ zakwalifikowane pod przestêpstwo) mog³y trafiæ do poprawczych obozów
pracy, o bardzo ostrym rygorze i
bezwzglêdnym wynaradawianiu.
14.latkowie mogli byæ ju¿ aresztowani i podlegali karze œmierci.
Dla dzieci i m³odzie¿y zorganizowano równie¿ specjalne obozy i
kolonie karne, w których panowa³
g³ód, prawo si³y i niewolnicza praca. Szczególnie wœród dzieci starano siê wymazaæ poczucie narodowe
i wiarê w Boga.
Tak naprawdê do dziœ nieznana
jest ani liczba represjonowanych,
ani liczba osób, które zmar³y na
Syberii. Wci¹¿ nie ma dostêpu do
rosyjskich archiwów. Z drugiej strony, trudno stwierdziæ, czy znajdzie
siê w nich wszystkie dane, bo przecie¿ ludzi wysy³ano na pewn¹
œmieræ – taki by³ cel. Wówczas
mêczono i mordowano bezimiennie, aby po bestialsko zabitych nie
zosta³ ¿aden œlad. ¯ycie nie mia³o
¿adnego znaczenia.
Dodatkowym mechanizmem
walki z polskoœci¹ by³a propaganda.
Ktoœ powiedzia³, ¿e Niemcy zabierali Polakom ¿ycie, a sowieci,
oprócz ¿ycia, duszê – to zdanie chyba najpe³niej oddaje charakter sowieckiej zbrodni.
O tym, ¿e jednak plan nie uda³
siê, œwiadczy fakt, i¿ nasi Sybiracy
nie tylko nie wyparli siê polskiego
obywatelstwa, choæ przecie¿ namawiano do tego, ale i nie wyparli siê
Polski.

Nie mo¿na ci¹gle
o przesz³oœci
Doœæ czêsto s³yszê od ludzi m³odych, ¿e dosyæ ju¿ tej narodowej
martyrologii, dosyæ ju¿ historii –
„chcemy ¿yæ przysz³oœci¹”. Przecie¿ mo¿na. Nie trzeba wci¹¿ drzeæ
szat, bo w naszej historii s¹, jak w
ka¿dym innym narodzie, zarówno
dni chwa³y, jak i dni ogromnych
cierpieñ. Wszystko zale¿y od nas –
czego ma nas historia nauczyæ, bo
wszak powinna uczyæ. Jak jednak,
skoro nie chcemy o niej pamiêtaæ,
wynarodawiaj¹c siê na w³asne
¿yczenie i na w³asne ¿yczenie odcinaj¹c siê od korzeni i od tradycji?
Tak bardzo zapatruj¹c siê na zachód, chyba zapominamy, ¿e tam te¿
maj¹ w³asne tradycje, tam te¿ maj¹
w³asn¹ historiê, której zwyczajnie
nie wstydz¹ siê.
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Szko³a i urz¹d
do ocieplenia
(DOBRA). Rozpoczyna siê
drugi etap termomodernizacji
obiektów u¿ytecznoœci publicznej
na terenie gminy Dobra z funduszy Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W 2010 roku wykonano kompleksow¹ termomodernizacjê
obiektu Szko³y Podstawowej w
Dobrej oraz Gimnazjum w Dobrej. W tym roku obiektami, które wytypowano do przeprowadzenia tego typu prac, jest Szko³a Podstawowa w Wojtaszycach
oraz budynek Urzêdu Miejskiego w Dobrej. W Szkole Podstawowej w Wojtaszycach zostanie
ocieplony strop poddasza, wymienione okna drewniane na
PCV, wymienione drzwi ze-

wnêtrzne drewniane na PCV- 5 sztuk,
ocieplone œciany
zewnêtrzne, pod³ogi, zmodernizowana instalacji c.o.
oraz kompleksowa
wymiana instalacji
c.o w starej czêœci.
W
Urzêdzie
Miejskim w Dobrej
natomiast zostanie
docieplony
strop
poddasza, ocieplone
œciany zewnêtrzne,
wymienione okna
drewniane na PCV,
wymienione drzwi
zewnêtrzne drewnianych na PCV i
zmodernizowana instalacja c.o.
Koszt prac w po³owie zostanie
pokryty z Funduszu Spójnoœci w

To jest po prostu
bubel
(KRAŒNIK). Podczas jednej z
sesji so³tys tej miejscowoœci Wanda Wierzchowska nowo wyremontowan¹ drogê nazwa³a bublem. Dopytywa³a kiedy zostan¹
wykonane poprawki.
– W zesz³ym roku by³a robiona
droga. Niby mia³a byæ bardzo piêkna, a jest po prostu bubel odstawiony. Po deszczach stoi woda, pêka
ca³e pobocze, bo podsypka jest za
cienko po³o¿ona. Czy bêdzie jakaœ
poprawka? - dopytywa³a so³tys.
O stan rzeczy w Kraœniku zapytaliœmy dyrektora Zarz¹du dróg
Powiatowych w £obzie Wies³awa
Bernackiego.
- Droga do Kraœnika ma jeszcze
okres gwarancyjny. W pi¹tek ma
mieæ miejsce przegl¹d gwarancyjny, wówczas przeka¿emy zarówno
nasze uwagi, jak i uwagi mieszkañców – odpar³ dyrektor.

ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko. Druga
czêœæ pokryje gmina Dobra.
op

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730

Odnoœnie pêkaj¹cych poboczy
dyrektor wyt³umaczy³, ¿e spêkania
znajduj¹ siê poza skrajni¹ drogow¹,
gdzie rzeczywiœcie jest mniejsza
podsypka.
MM

Wype³niê
wnioski o
dop³aty unijne
dla rolników
513 358 102
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20 tys. z³ dla CIS
(RADOWO MA£E). Zadania w
zakresie zadañ maj¹cych na celu
reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹
osób dotkniêtych wykluczeniem
spo³ecznym na 2011 rok na terenie
Gminy Radowo Ma³e wykonywaæ
bêdzie Stowarzyszeniu Wspó³istnienie Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa”.

Wysokoœæ œrodków publicznych
przeznaczonych na realizacjê zadania wynosi 20.tys. z³. Tyle pieniêdzy
otrzyma CIS od gminy Radowo
Ma³e za integracjê spo³eczn¹. Nie
wiadomo tylko, ile osób w ramach
tej dotacji ma zostaæ objêtych szkoleniami. W roku ubieg³ym CIS
otrzyma³ tak¹ sam¹ kwotê.
op

Zlikwiduj¹ zagro¿enie
(KRAŒNIK). W okresie zimowym w tej miejscowoœci notorycznie dochodzi do zamarzania wody
na drodze.
W tym roku ZDP chce rozwi¹zaæ
problem raz na zawsze. To jedna z
wielu takich niespodzianek czekaj¹cych na kierowców na terenie powiatu ³obeskiego – efekt wieloletnich zaniedbañ i swoistej polityki
spychologii. W ostatnich latach
ZDP zlikwidowa³ kilka takich
miejsc, wiele jeszcze czeka jednak
na rozwi¹zanie.

– Nie da siê tego d³u¿ej tolerowaæ. Musimy wykonaæ ruroci¹g
d³ugoœci oko³o 200 metrów, odprowadzaj¹cy wodê gruntow¹, tak
aby nie rozlewa³a siê po drodze. W
okresie letnim tego problemu nie ma.
Pojawia siê w okresie zimowym, co
stanowi zagro¿enie w ruchu. Bêdzie
to powa¿na robota za grube pieni¹dze, ale problem musi byæ rozwi¹zany raz na zawsze, mimo i¿ woda wyp³ywa z gospodarstwa rolnego – powiedzia³ dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki. MM

Wesprzyj 1 procentem
Polski Zwi¹zek Niewidomych
w £obzie
Polski Zwi¹zek Niewidomych
Ko³o £obez zwraca siê do podatników, którym los osób niepe³nosprawnych wzrokowo nie jest obojêtny, o przekazanie 1 procentu po-

datku dochodowego na rzecz naszego Ko³a. Dziêkujemy za okazanie
nam serca i zaufanie.
Nr KRS 0000029381 z dopiskiem Ko³o PZN £obez

Gmina Wêgorzyno dzia³aj¹c na podstawie art. 24a ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z
2007r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010r. Nr 47, poz.
278, 238, poz. 1578) og³asza,
¿e zgodnie z uchwa³¹ Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie cen i stawek op³at zapewniaj¹cych
pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenie w wodê i zbiorowego
odprowadzenia œcieków dla Wodoci¹gów Zachodniopomorskich Spó³ka z o.o. z Goleniowa na terenie Gminy Wêgorzyno (za wyj¹tkiem
miejscowoœci: Chwarstno, Trzebawie, BrzeŸniak, Mieszewo, Zwierzynek, Mielno, Sielsko, Runowo) ceny i stawki wynosz¹:
1. za 1m3 pobranej wody w wysokoœci: - brutto 2,51 z³/ m3
2. za 1 m3 odebranych œcieków w wysokoœci: - brutto 4,27 z³/ m3
3. op³ata abonamentowa w odniesieniu do urz¹dzeñ
wodoci¹gowych: - brutto 3,46 z³/ m-c
Ceny i stawki op³at bêd¹ obowi¹zywa³y od dnia podjêcia dzia³alnoœci przez Wodoci¹gi Zachodniopomorskie Spó³ka z o.o. z Goleniowa, tj. od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 31.10.2012 r.
Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
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UWAGA ROLNICY!
Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego
„Nowamyl” S.A. rozpoczê³o podpisywanie umów
z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy
2011/2012. W bie¿¹cym roku warunki cenowe
skupu ziemniaka skrobiowego s¹ nastêpuj¹ce:
1. Cena podstawowa 1,00 z³/kg + VAT dostarczonej skrobi do Zak³adu, p³atna w ci¹gu 14 dni,
2. Dop³ata dodatkowa 0,12 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu
+ VAT, p³atna w dwóch ratach do 30.04.2012 r. oraz do 30.09.2012 r. po
spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
- wyprodukowanie skrobi ziemniaczanej przez PPZ „Nowamyl” S.A.
minimum w 80% przyznanej kwoty produkcyjnej tj. 10.500 ton,
- wykonanie przez Plantatora minimum w 90% zakontraktowanego
ekwiwalentu skrobi,
- uzyskanie przez PPZ „Nowamyl” S.A. œredniej ceny ze sprzeda¿y
skrobi ziemniaczanej powy¿ej 2,6 tys. z³ za tonê, w okresie od 01.09.2011r.
do 31.08.2012 r.
3. Dop³ata transportowa zale¿na od odleg³oœci producenta ziemniaków od Zak³adu:
Od 0 do 20 km – 0,04 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 21 do 40 km – 0,06 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 41 do 60 km – 0,08 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
Od 61 do 80 km – 0,10 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT,
81 km i powy¿ej – 0,12 z³/kg skrobi dostarczonej do zak³adu + VAT.
Ponadto ARR dop³aci do 1 tony ziemniaków o skrobiowoœci 18,5%
dop³atê zwi¹zan¹ z produkcj¹ w wysokoœci 51,95 z³ oraz dop³atê niezwi¹zan¹ z produkcj¹ ok. 440 z³/ha posadzonych ziemniaków skrobiowych (dop³atê niezwi¹zan¹ otrzymaj¹ plantatorzy, którzy w 2008 r.
posiadali umowê kontraktacji).
Spó³ka nasza, wzorem lat ubieg³ych, zaopatruje plantatorów w sadzeniaki i œrodki ochrony roœlin. Proponujemy plantatorom bardzo
korzystne warunki rozliczenia za zakupione œrodki do produkcji w
formie kredytowej do wysokoœci 2500 z³/ha posadzonych ziemniaków
skrobiowych.
Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A. pomagaæ bêd¹ w wype³nianiu
wniosków:
- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Warunkami uzyskania dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”,
- o p³atnoœæ kompensacyjn¹ po zakoñczeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego „Nowamyl”
S.A. bezpoœrednio wspó³pracuj¹ z plantatorami, podpisuj¹ umowy kontraktacji, pomagaj¹ w prowadzeniu kart technologicznych gospodarstw
oraz s³u¿¹ fachow¹ pomoc¹ specjaliœci ds. kontraktacji i skupu:
W³odzimierz Wiatr i Boles³aw ¯y³a – Rejon Nowogard,
Marian £epik – Rejon £obez,
Kierownik Dzia³u Kontraktacji W³odzimierz Wiœniewski – Rejon
Œwidwin.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspó³pracy.
£obez dnia 04.04.2011 r.
ZARZ¥D SPÓ£KI
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Kto zwin¹³ asfalt

Dla kogo barierki
na chodniku?

(£OBEZ). W tej chwili trwaj¹
prace zwi¹zane z po³o¿eniem nowej kanalizacji do ul. Miodowej.
Przy okazji ma zostaæ uporz¹dkowana gospodarka na ul. Koœcielnej, Pó³nocnej i Bocznej.
Co jakiœ czas na ul. Pó³nocnej
dochodzi³o do wycieków. Po rozkopaniu okaza³o siê, ¿e pod ziemi¹
znajdowa³a siê stara poniemiecka
kanalizacja burzowa, która nigdzie
nie by³a zewidencjonowana. Po za-

(£OBEZ). Remont mostu na
ul. Segala trwa³ doœæ d³ugo. Wszyscy jednak cierpliwie wyczekiwali koñca. Firma wzmocni³a most,
wykona³a zejœcie po schodkach
przy moœcie do rzeki, po³o¿y³a
nowy asfalt i chodniki. Te ostatnie
pomalowa³a nawet na czerwono.
Teoretycznie wszyscy powinni
byæ zadowoleni.
- Po co oni wy³o¿yli kostk¹ spad
do rzeki? Przecie¿ jeœli jakieœ dziecko to zobaczy, to zjedzie po tym jak
po œlizgawce prosto do wody –
zwróci³ uwagê jeden z mieszkañców.
Nie to jednak dra¿ni najbardziej
mieszkañców miasta, ale fakt
umieszczenia szerokich barierek na
chodnikach.
- Przecie¿ one zabieraj¹ pó³
chodnika! Niby chodniki przez most
s¹ takie szerokie, a po za³o¿eniu ba-

koñczeniu prac asfalt zostanie odtworzony.
Prace w tej czêœci miasta maj¹
potrwaæ do koñca czerwca. Jest nadzieja, o ile pracownicy nie natrafi¹
na kolejne niespodzianki, ¿e zakoñcz¹ siê wczeœniej. Niebezpieczeñstwo jednak istnieje, albowiem, jak siê okazuje, w starej czêœci miasta istnieje pajêczyna starych
nigdzie nie ewidencjonowanych rur.
MM

Gdzie ³ataj¹
(POWIAT). Pierwsze dni tygodnia to koniec prac zwi¹zanych
z ³ataniem dziur na terenie gmin
Wêgorzyno i Resko.
W po³owie tygodnia ekipa pracu-

j¹ca na drogach wêgorzyñskich zostanie skierowana do £obza, natomiast
pracownicy ³ataj¹cy dziury w drogach
na terenie gminy Resko trafi¹ do Dobrej i Radowa Ma³ego.
MM

rierek dwie osoby nie min¹ siê. Sam
widzia³em jak jedna pani z wózkiem
czeka³a po jednej stronie mostu, a¿
inna pani z wózkiem przejdzie z
drugiej strony. Dok³adnie jak na
k³adce w parku – opowiada³ inny
mieszkaniec.
Chodnik rzeczywiœcie po za³o¿eniu barierek ochronnych jest niezmiernie w¹ski. Dra¿ni¹ce jest to o
tyle, ¿e po drugiej stronie mostu,
gdzie nie ma dalej chodnika na ul.
Segala, przejœcie dla pieszych jest o
wiele szersze. Jest ono niemal nieuczêszczane, tym bardziej, ¿e nie
ma te¿ przejœcia przez ulicê na druga stronê, a po skrajni jezdni w tym
miejscu chodzenie jest zwyczajnie
niebezpieczne.
Pozostaje pytanie, czemu maj¹
s³u¿yæ tak szerokie barierki ochronne, zabieraj¹ce tak znaczn¹ czêœæ
chodnika?
MM

Wszystkim
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

œ.p. Miros³awa
Kosmalskiego
w szczególnoœci s¹siadom
i pracownikom Pogotowia Ratunkowego
serdeczne podziêkowania
sk³ada ¿ona
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Pamiêtali o ofiarach zsy³ek
(£OBEZ). 13 kwietnia pod
krzy¿em Sybiraków, znajduj¹cym siê na ³obeskim cmentarzu,
mia³a miejsce uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca II wielk¹ deportacjê
Polaków na Syberiê.
13 kwietnia pod Krzy¿em Sybirackim na ³obeskim cmentarzu tradycyjnie ju¿ kolejn¹ rocznicê deportacji uczcili Sybiracy wraz z
³obesk¹ spo³ecznoœci¹, któr¹ reprezentowali: starosta ³obeski Ryszard
Brodziñski, gospodarz gminy burmistrz Ryszard Sola, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki, ksi¹dz kanonik Józef Cyrulik,
nauczyciele, dyrektorzy szkó³ wraz
z delegacjami ³obeskich placówek
oœwiatowych. Krótki program artystyczny przygotowali uczniowie
Zespo³u Szkó³ w £obzie wed³ug
scenariusza dyrektor szko³y Ewy
Pop³awskiej. Piêkne deklamacje
wierszy i rys historyczny dotyczy³y
zbrodni katyñskiej. Zabrak³o odniesienia do deportacji na Syberiê, czemu przecie¿ poœwiêcone by³o spotkanie pod Krzy¿em. W³aœciwie
jednego zdania, ¿e ci, którzy wyruszyli wówczas w bydlêcych wago-

nach na wieloletnie zes³anie, to w
wiêkszoœci rodziny pomordowanych w Katyniu, Charkowie i innych
miejscach kaŸni.
Na ³obeskim cmentarzu spotkali
siê przedstawiciele ró¿nych pokoleñ. Jak ówczesne wydarzenia, których pamiêæ uczczono, wyry³y siê w
pamiêci, odczytaæ mo¿na by³o w
czasie ods³uchiwania Hymnu Sybiraków.
Gdy tylko zabrzmia³y pierwsze
akordy, odnosi³o siê wra¿enie, ¿e
spojrzenia naszych Sybiraków pop³ynê³y gdzieœ w g³¹b siebie, by
zatrzymaæ siê na wydarzeniach z
czasów wojny. Wprawdzie cia³em
obecni, duchem zdawali siê byæ
gdzieœ tam – na nieludzkiej ziemi.
Znaj¹cy ich historie tylko z opowiadañ, czytanych wspomnieñ, przekazów – mog¹ tylko tworzyæ obrazy w
wyobraŸni, ale czy nasza wyobraŸnia jest w stanie zbudowaæ obraz
tego, co naprawdê wydarzy³o siê w
tamtych latach? Odczuæ g³ód, rozpacz, têsknotê, ci¹g³y strach? Mo¿emy jedynie dotkn¹æ, spojrzeæ jakby przez mg³ê i... nie zapomnieæ. A
jak maj¹ do zsy³ek podejœæ ci, którzy znaj¹ jedynie liczby, suche fak-

ty? Bez ¿ywych wspomnieñ, bez
opowieœci tych, którzy jeszcze tu s¹
- poœród nas - jako ¿ywe pomniki
nieludzkiego traktowania ich, zniewolenia, prób upokorzenia? Czy
bêd¹ pamiêtaæ? A jeœli tak, to jaka
bêdzie ta pamiêæ, skoro nie jest im
dane pos³uchaæ œwiadków?
- Jest nas garstka i co roku bêdzie
coraz mniej i mniej. Dlatego prosimy m³ode pokolenie, ¿eby by³o z
nami, bo przecie¿ wam przeka¿emy
te tradycje, ¿ebyœcie póŸniej pielêgnowali, to o co walczyliœmy, co
wam przeka¿emy i o co póŸniej wy
bêdziecie dbaæ, walczyæ. Tak jak
mówi³ Jan Pawe³ II: „Zostawiam
Wam tê spuœciznê, któr¹ jest Polska,
ale ¿ebyœcie j¹ kochali, dbali i pamiêtali zawsze o niej”. Dzisiaj spotykamy siê, bo jest kwiecieñ - Miesi¹c Pamiêci Narodowej.
To w miesi¹cu kwietniu tyle
Polska prze¿y³a, tyle by³o zdarzeñ.
To 3 kwietnia 1940 rozpoczê³a siê
zbrodnia katyñska. To 13 kwietnia
1940 roku by³a druga masowa deportacja zsy³ki na Sybir, to 2 kwietnia 2005 odszed³ do Pana nasz ukochany Ojciec Œw. Papie¿ Jan Pawe³
II, to 10 kwietnia rok temu rozegra³a

siê tragedia smoleñska. Oby ju¿ nie
by³o wiêcej takich dat i takich kwietni – powiedzia³a Zofia Majchrowicz, prezes Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w £obzie.
Ksi¹dz kanonik Józef Cyrulik
poprowadzi³ modlitwê za wszystkich zmar³ych Sybiraków i za
wszystkich, którzy oddali ¿ycie w
obronie naszej Ojczyzny, a rozsiani
s¹ po ca³ym œwiecie oraz za ¿yj¹cych Sybiraków.
Starosta ³obeski Ryszard Brodziñski, który jest synem sybiraczki, powiedzia³ kilka s³ów na temat
losów ludzi na nieludzkiej ziemi.
Opowiada³ równie¿ o koniecznoœci
milczenia na ten temat pod groŸb¹
ponownej zsy³ki na Syberiê, bez
prawa powrotu do Polski. Kilka
s³ów na temat tamtych wydarzeñ i
pamiêci o nich powiedzia³ równie¿
w³odarz gminy Ryszard Sola.
W ho³dzie tym wszystkim, którzy nie powrócili do kraju, z³o¿ono
kwiaty pod krzy¿em i zapalono znicze.
A na ca³ym cmentarzu, jakby i
przyroda chcia³a daæ coœ od siebie,
zakwit³y ma³e niebieskie kwiaty –
cebulica syberyjska.
MM
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Konkurs czytelniczy
„Legendy i podania godne poznania”

Organizatorem konkursu by³o
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddzia³
Zamiejscowy w Gryficach.
Konkurs skierowany by³ do
uczniów klas II - III. Do fina³u konkursu przyst¹pi³o 50 uczniów z 17
szkó³ powiatów: gryfickiego, kamieñskiego, goleniowskiego i ³obeskiego. Fina³ odby³ siê w siedzibie
ZCDN w Gryficach 30 marca. Przeprowadzono go w formie pisemnej
za pomoc¹ testu. Test sk³ada³ siê z
38 pytañ, za które mo¿na by³o uzyskaæ 63 punkty. Czas na odpowiedzi
– 45 minut.
Jury konkursu, pod przewodnictwem Agnieszki Jankowskiej, I
miejsce przyzna³o Oldze Grabowskiej z SP nr 3 w Gryficach, II miejsce zdoby³ Maksymilian Pato³a z SP
nr 1 w Trzebiatowie, III miejsce Weronika Krata z SP nr 3 w P³otach.

O ile w konkursie czytelniczym
na podium nie znalaz³ siê nikt z
powiatu ³obeskiego, o tyle ju¿ w
czêœci plastycznej zatytu³owanej
„Legendy i podania polskie w ilustracjach” I miejsce ex aequo zajê³y: Maja Piskorz z SP nr 1 w £obzie
wraz z Wiktori¹ Brodziñsk¹ z ZS-P
w Niechorzu.
II miejsce ex aequo zajê³y: Aleksandra Regulska z SP nr 1 w £obzie
oraz Patrycja Ciep³owska z SP nr 2
w Trzebiatowie. III miejsce ex
aequo zajêli: Sandra Ziêba z SP nr 3
w P³otach oraz Kuba Augustyniak z
SP nr 1 w Kamieniu Pomorskim. IV
miejsce ex aequo zajêli: Olaf Szyszka z SP nr 1 w Nowogardzie oraz
Aleksander Sobolak z ZSS w Rewalu.
Konkurs plastyczny skierowany
by³ do uczniów klas I-III szkó³ podstawowych. Do fina³u konkursu za-

kwalifikowa³y siê 153. prace
uczniów z 26 szkó³ powiatów: gryfickiego, kamieñskiego, ³obeskiego
i goleniowskiego.
Kolejny konkurs skierowany by³
do gimnazjalistów oraz uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych. Wœród
laureatów nie by³o nikogo z powiatu

³obeskiego.
Konkurs „Ksi¹¿ka w obiektywie” zosta³ zorganizowany z okazji
Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich. Wystawa pokonkursowa bêdzie otwarta w Gryficach do 9
maja.
MM
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£OBESKA BABA WIELKANOCNA 2011
(£OBEZ). W niedzielê 17
kwietnia ju¿ od rana by³o
gwarno i t³oczno przy
£obeskim Domu Kultury
oraz na zamkniêtej
czêœci ul.
Niepodleg³oœci.
Mieszkañcy powiatu
³obeskiego ju¿ przed
po³udniem pospieszyli,
aby przy dŸwiêkach
kapel podwórkowych
zrobiæ zakupy
œwi¹teczne.
Bynajmniej nie chodzi³o tu o
sztuki miêsa czy jajka, a przepiêknie wykonane wyroby rêkodzielników, którzy przybyli na £obesk¹
Babê Wielkanocn¹ z ró¿nych zak¹tków województwa. A wybieraæ by³o
w czym, tym bardziej, ¿e w tym roku
by³o znacznie wiêcej wystawców
ni¿ w latach minionych. Da³o siê
równie¿ poznaæ wp³yw warsztatów
rêkodzielniczych, jakie odbywa³y
siê w ci¹gu ostatniego miesi¹ca.
Na poszczególnych straganach
mo¿na by³o zakupiæ pajdê chleba
wypiekanego zgodnie z tradycj¹,
posmarowanego smalcem, spróbowaæ wypieków œwi¹tecznych oraz
dañ typowo wielkanocnych, zaopatrzyæ siê w ozdoby wielkanocne,
w³aœciwie we wszystko, co potrzebne jest do koszyczka wielkanocnego wraz z samym koszyczkiem. Ale
coœ dla siebie mogli znaleŸæ równie¿
mi³oœnicy bi¿uterii czy staroci – jak
to na jarmarku.
Nie brakowa³o równie¿ atrakcji
dla najm³odszych pocz¹wszy od
baloników, przysmaków, w tym tych
rozdawanych przez £obesk¹ Babê

Wielkanocn¹, gier, zabaw oraz rozmaitych rozrywek. W tym roku po
raz pierwszy dzieci uk³ada³y wielkie
puzzle zwi¹zane z imprez¹.
£obeska Baba Wielkanocna organizowana przez starostwo pomyœlana pierwotnie jako jednodniowy
jarmark rêkodzie³a lokalnych twórców rozros³a siê w imprezê regionaln¹, podczas której zaprezentowane zosta³o bogactwo wsi. Ale
£obeska Baba Wielkanocna doskona³¹ okazj¹ do zainteresowania tradycj¹, powrotowi do korzeni i poszukiwania to¿samoœci. Poprzez
powrót do tradycji w konsumpcyjnym œwiecie rodzi siê scalenie
wspólnoty i budowanie wiêzi regionalnej.
Jarmarkowi towarzyszy³ Przegl¹d Kapel i Zespo³ów Ludowych,
prezentuj¹cych muzykê folklory-

styczn¹. Niektóre z nich pokona³y
setki kilometrów. W £obzie goœci³
równie¿ zespó³ z zagranicy wschodniej - z Bia³orusi.
Grupa z Piñska kunsztem wykonania i czystoœci¹ g³osów zachwyci³a publicznoœæ. Po wykonaniu kliku
utworów publika nie pozwoli³a goœciom zza wschodniej granicy zejœæ
ze sceny, wykonawcy musieli zaprezentowaæ kolejne utwory. Ale i to
nie wystarczy³o, na koniec po gromkich brawach zespó³ wykona³ jeszcze jeden po¿egnalny utwór. W
wykonawcach podziwiano zarówno
sposób wykonywania poszczególnych utworów, stroje, g³osy, jak i
urodê wykonawców.
Po po³udniu nadszed³ czas na
wyniki konkursów.
Jurorzy. W kategorii WYPIEKI

+ BABY obradowa³o jury w sk³adzie: Zdzis³aw Tararako – Przewodnicz¹cy komisji, Redaktor Polskiego Radia Szczecin, twórca i prowadz¹cy m.in. Audycji Kulinarnej
„Kuchnia Pana Dzidka”, Jaros³aw
Rzepa – Dyrektor Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Zachodniopomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego, Micha³ Kar³owski
Cz³onek Zarz¹du Powiatu, Jaromir
Palusiñski – Zastêpca Dyrektora
Zachodniopomorskiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
W kategorii POTRAWY + PALMY w jury znaleŸli siê: Lech Karwowski – Przewodnicz¹cy, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, Ryszard Jaszczowski - kanclerz Zachodniopomorskiego Oddzia³u Polskiej Izby Produktu Re-
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gionalnego i Lokalnego, Jan Zdanowicz – Wicestarosta £obeski.
W kategorii OZDOBY: Iwona
Karwowska – Przewodnicz¹ca komisji, Kierownik Dzia³u Etnografii
Pomorza Muzeum Narodowego w
Szczecinie, Ewelina Gielmuda –
Kierownik Dzia³u Przedsiêbiorczoœci ZODR Barzkowice, Helena
Szulc – Skarbnik Powiatu, Agnieszka Ko³odziej – Wydzia³ Rolnictwa i
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, El¿bieta Kamiñska – plastyk.
Zwyciêzcy
Nagrodê g³ówn¹ „Super
Babê” otrzyma³ Henryk Zawadzki Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku
za „Babê Wielkanocn¹”. Za swój
wypiek otrzyma³ robot wieloczynnoœciowy Kasia sponsorowany
przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego oraz „Kuchnia Polska. Potrawy Regionalne”
Hanny Szymanderskiej - nagroda
Prezesa Zarz¹du Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w
Warszawie.
W kategorii Wypieki wielkanocne: I miejsce – Witold Machaj za
„Kosz Wielkanocny z wypiekami”
nagroda Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego (wypiekacz do chleba Zelmer), Nagroda
Prezesa Zarz¹du Polskiej Izby Pro-

£OBESKA BABA WIELKANOCNA

duktu Regionalnego i Lokalnego w
Warszawie („Kuchnia Polska. Potrawy Regionalne” Hanny Szymanderskiej).
II miejsce – Stowarzyszenie
„Arka” w Resku za „Jajo Wielkanocne” - nagroda Starosty £obeskiego (maszynka do miêsa Zelmer
z szatkownic¹).
III miejsce – Jolanta Kowalczyk
z Grabowa za „Ciasto-pisankê” nagroda Firmy ASPROD.
W kategorii Potrawy wielkanocne: I miejsce otrzyma³o Stowarzyszenie „Arka” w Resku za „Zaj¹czki Wielkanocne”, nagroda Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego (wypiekacz do chleba
Zelmer), n agroda Prezesa Zarz¹du
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie
(„Kuchnia Polska. Potrawy Regionalne” Hanny Szymanderskiej).
II miejsce – Œwietlica Zajezierze za nalewkê z aronii, nagroda
Starosty £obeskiego (maszynka do
miêsa Zelmer z szatkownic¹).
III miejsce – Centrum Kultury w
Resku za „Zestaw Wielkanocny”
nagroda Starosty £obeskiego (mikser Zelmer).
W kategorii Ozdoby (Stroiki Kwiaty-Sianoploty) nagrodê otrzyma³a Anna £odziñska za zaj¹czki
wielkanocne - nagroda Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego (wypiekacz do chleba).
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£OBESKA BABA...
Ci¹g dalszy ze strony 9
Najpiêkniejsze pisanki wykonali uczniowie z Gimnazjum w Dobrej - Nagroda Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
(wypiekacz do chleba Zelmer).
W kategorii Wyroby dziewiarskie i inne: nagrodê otrzyma³a – Irena Krupa (We³tyñ) za jajka na szyde³ku - nagroda Dyrektora Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (aparat fotograficzny).
W kategorii palmy: I miejsce
otrzyma³a œwietlica w Zajezierzu Nagroda Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego (wypiekacz do chleba Zelmer), II miejsce
– Suliszewice - nagroda Proboszcza
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
NSPJ w £obzie (mikser Zelmer). III
miejsce - Œwietlica w Poradzu Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddzia³u Doradztwa
Rolniczego (zestaw garnków).
Wszystkie palmy (tzn. ok. 30),
które zg³oszone by³y do 9 kwietnia
2011 r. otrzyma³y wyró¿nienia i
bony o wartoœci 50 z³, ufundowane
przez Starostê £obeskiego.
Nagrodê Specjaln¹ - karnet
roczny do Muzeum Narodowego w
Szczecinie otrzyma³a œwietlica Unimie za palmê wielkanocn¹ - nagroda
Dyrektora Muzeum Narodowego w
Szczecinie.
Nagrodê publicznoœci za najciekawsze stoisko wystawiennicze, otrzyma³o stoisko Gminy Wêgorzyno - Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego (wypiekacz
do chleba).
Wœród osób g³osuj¹cych na najciekawsze stoisko rozlosowano nagrody - albumy fotograficzne „Powiat £obeski – naturalnie!”
Kolejny konkurs, plastyczny
pod nazw¹ „£obeska Baba Wielkanocna”, skierowany by³ do najm³odszych mieszkañców powiatu.
Po obradach, komisja konkursowa
w sk³adzie: Jan Zdanowicz – Przewodnicz¹cy Komisji, Wicestarosta
£obeski, El¿bieta Kamiñska – plastyk, Ewelina Gonga³a – plastyk,
Helena Szulc – Skarbnik Powiatu,
Teresa £añ – Dyrektor Wydzia³u
Oœwiaty i Promocji Starostwa Powiatowego w £obzie, wy³oni³a laureatów w nastêpuj¹cych kategoriach i przyzna³a nagrody:
NAGRODA G£ÓWNA – WIDOKÓWKA PROMOCYJNA POWIATU
Praca £ukasza Likowskiego ze
Szko³y Podstawowej w Starogardzie

Nagroda Starosty £obeskiego:
album „Powiat £obeski – naturalnie”
Nagroda Banku Spó³dzielczego
w Goleniowie: kubek, pendrive i
materia³y promocyjne. Praca zostanie wydrukowana w formie widokówki z imieniem i nazwiskiem laureata i stanowiæ bêdzie materia³ promocyjny powiatu.
I KATEGORIA
– PRZEDSZKOLA
Miejsce I – Amelia Jaworska –
Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie
Nagroda Starosty £obeskiego:
zestawy artystyczne – witra¿ i malowanie twarzy. Nagroda Banku Spó³dzielczego w Goleniowie: œwinka
skarbonka i materia³y promocyjne.
Miejsce II – Ala Zarzyka – Oddzia³ Przedszkolny Szko³y Podstawowej w Starogardzie. Nagroda
Starosty £obeskiego: zestawy artystyczne – malowanie twarzy, ozdabianie ramek. Nagroda Banku Spó³dzielczego w Goleniowie: œwinka
skarbonka i materia³y promocyjne
Miejsce III – Praca zbiorowa
Punkt Przedszkolny w Mieszewie
Nagroda Starosty £obeskiego:
zestawy plastyczne. Nagroda Banku
Spó³dzielczego w Goleniowie:
œwinka skarbonka i materia³y promocyjne
II KATEGORIA
– SZKO£Y PODSTAWOWE
Miejsce I – £ukasz Likowski
Szko³a Podstawowa w Starogardzie
Nagroda Starosty £obeskiego:
zestaw plastyczny. Nagroda Banku
Spó³dzielczego w Goleniowie:
œwinka skarbonka i materia³y promocyjne.
Miejsce II – Praca zbiorowa kl.
II a, Szko³a Podstawowa w Dobrej
Nagroda Starosty £obeskiego:
zestawy plastyczne. Nagroda Banku
Spó³dzielczego w Goleniowie:
œwinka skarbonka i materia³y promocyjne
Miejsce III – Tomasz Dryga³a,
kl. V a, Szko³a Podstawowa w Dobrej.
Nagroda Starosty £obeskiego:
zestawy plastyczne. Nagroda Banku
Spó³dzielczego w Goleniowie:
œwinka skarbonka i materia³y promocyjne
III KATEGORIA
– GIMNAZJA I SZKO£Y
PONADGIMNAZJALNE
Miejsce I – Adriana Olbrich, kl.
I c, Gimnazjum w Resku
Nagroda Starosty £obeskiego:
poradnik „Wyrób bi¿uterii”, pióro.
Nagroda Banku Spó³dzielczego
w Goleniowie: rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy z pierwsz¹
wp³at¹ 50 z³ oraz pendrive
Miejsce II – Anna Dobrzyñska,

kl. II d, Gimnazjum w Resku. Nagroda Starosty £obeskiego: poradnik „Rysowanie dla bystrzaków”,
wizytownik
Nagroda Banku Spó³dzielczego
w Goleniowie: rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy z pierwsz¹
wp³at¹ 50 z³ oraz pendrive.
Miejsce III – Sandra Mañkowska, kl. II b, Gimnazjum w Resku
Nagroda Starosty £obeskiego:
poradnik „Jak rysowaæ”. Nagroda
Banku Spó³dzielczego w Goleniowie: rachunek oszczêdnoœcioworozliczeniowy z pierwsz¹ wp³at¹ 50
z³ oraz pendrive.
Komisja postanowi³a przyznaæ
wyró¿nienie Szkole Podstawowej w
Dobrej, która nades³a³a najwiêcej
prac w konkursie. Nagrody to –

wydawnictwa historyczne ufundowane przez Dyrektora Muzeum
Narodowego w Szczecinie oraz album „Powiat £obeski – naturalnie”.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim szko³om i przedszkolom, które
przes³a³y prace na konkurs.
S¹ to: Punkt Przedszkolny w
Wojtaszycach, Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie, Punkt
Przedszkolny w Sielsku, Punkt
Przedszkolny w Mieszewie, Szko³a
Podstawowa w Siedlicach, Szko³a
Podstawowa w Wêgorzynie, Szko³a
Podstawowa w Starogardzie,
Szko³a Podstawowa w Dobrej,
Szko³a Podstawowa w £osoœnicy,
Gimnazjum w Resku, Gimnazjum w
Dobrej, Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie.
MM

OŒRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW
LIGI OBRONY KRAJU W £OBZIE
PROWADZI NABÓR NA BEZP£ATNE KURSY DLA OSÓB
PRACUJ¥CYCH

"KWALIFIKACJA WSTÊPNA
PRZYSPIESZONA - PRZEWÓZ OSÓB"
oraz

"KWALIFIKACJA WSTÊPNA
PRZYSPIESZONA - PRZEWÓZ RZECZY"
Kursy prowadzone s¹ w ramach projektu

"Kierowca wykwalifikowany - dobra LOKata na
przysz³oœæ!"
realizowanego w partnerstwie przez Cech Rzemios³ Ró¿nych i
Przedsiêbiorców w Gryfinie
oraz Oddzia³ Zarz¹du G³ównego Ligi Obrony Kraju w Poznaniu

Skorzystaj z bezp³atnego kursu i podejdŸ do
egzaminu pañstwowego zupe³nie za darmo!

NABÓR TRWA OD 18.04. DO 31.05.2011
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Szczegó³owe informacje na temat rekrutacji
pod nr tel. 91 416 25 17 wew. 11 lub na stronie www.cechgryfino-projekty.pl
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie,
Poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw

WSPÓ£FINANSOWANY JEST PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO
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IV Regionalny Przegl¹d Pieœni Wielkopostnej

Docenieni za pieœni na Przegl¹dzie
w Lipianach
SCHOLA GENEZARET

SCHOLA AGNUSKI

KAMILA GÊSICKA

W ubieg³¹ sobotê,
w Lipianach k. Pyrzyc,
odby³ siê IV Regionalny
Przegl¹d Pieœni
Wielkopostnej,
organizowany przez
miejscowy Zespó³ Szkó³.
Wœród m³odych
wykonawców,
zaprezentowali siê te¿
i nasi uczniowie z £obza,
tj. Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej nr 2.
Przes³uchania odby³y siê w czterech kategoriach z podzia³em na
zespo³y i solistów. I tu mi³a dla naszej spo³ecznoœci wiadomoœæ, poniewa¿ reprezentuj¹cy nas wyko-

nawcy zajêli wysokie miejsca,
otrzymuj¹c szereg nagród.
I tak wœród szkó³ ponadpodstawowych:
w kategorii zespo³ów: I miejsce
zajê³a schola parafialno-gimnazjalna „GENEZARET”, której opiekunem jest pan Grzegorz Stefanowski;
w kategorii solistów: III miejsce
zdoby³a gimnazjalistka Kamila
Gêsicka, pod opiek¹ pana Jaros³awa Gêsickiego;
wœród szkó³ podstawowych,
gdzie wyst¹pili nasi uczniowie ze
Szko³y Podstawowej nr 2 wraz z
opiekunem, p. Jaros³awem Gêsickim:
w kategorii solistów: II miejsce
zdoby³ Micha³ Stefanowski, a wyró¿nienie Elwira Buryj;
w kategorii zespo³y: wyró¿nienie dla scholi szkolno-parafialnej

„AGNUSKI”.
Radoœæ dzieci z uzyskanych
wyników, s³oneczna, ciep³a pogoda
i dopisuj¹cy humor podczas powro-

tu do domu, zakoñczy³y ten sobotni,
szczêœliwy dla nich dzieñ. Gratulacje dla wykonawców i opiekunów z
¿yczeniami dalszych sukcesów. J.G.
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Strefa edukacyjna na £obeskiej Babie
zgodnie z przewidywaniami wiceprezes Zarz¹du Salonu Edukacyjnego EMPIRIA Olgi OczkowskiejFiuk, gdy ju¿ zosta³ zaspokojony
g³ód zwi¹zany z zakupami wypieków i ozdób Wielkanocnych, zwiêkszy³o siê zainteresowanie samorealizacj¹. Poszczególne szko³y mia³
przygotowane foldery, a reprezentanci szczegó³owo omawiali mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w ich palcówkach.
Swoist¹ atrakcj¹ stoiska by³a
³awka szkolna, na której ca³kowicie
legalnie mo¿na by³o wyryæ swoje
inicja³y przygotowanymi do tego
celu gwoŸdziami. Z takiej mo¿liwoœci wszyscy skrupulatnie skorzystali.

(£OBEZ). Podczas £obeskiej
Baby Wielkanocnej uczestnicy
jarmarku mieli okazjê zapoznaæ
siê z propozycj¹ edukacyjn¹ zaprezentowan¹ przez szeœæ szkó³ w
ramach projektu pn. Zachodniopomorska Strefa Formalnego
Kszta³cenia Ustawicznego.
- Projekt powsta³ po to, aby
wœród mieszañców naszego województwa siaæ inspiracjê do
dalszego dokszta³cania siê, do
zdobywania nowych kwalifikacji. Adresowany jest do osób w
wieku powy¿ej 45 lat i wiêcej z
terenów wiejskich. Przede
wszystkim tych z najni¿szym wykszta³ceniem, aby mieli mo¿li-

woœæ ukoñczenia szko³y przynajmniej do poziomu matury – powiedzia³a prezes Zarz¹du Salonu
Edukacyjnego EMPIRIA Gabriela Heliñska.
Pocz¹tkowo stoisko przedstawiaj¹ce ofertê edukacyjn¹ Zespo³u
Szkó³ Zawodowych CKP w Drawsku Pomorskim, Centrum Kszta³cenia i Biznesu „¯ak”, w Stargardzie
Szczeciñskim, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Gen. W. Andersa w Z³ocieñcu, Wojewódzkiego
Zak³adu Doskonalenia Zawodowego CKZ w Trzebiatowie, Policealnej Szko³y Morskiej w Szczecinie
oraz Zespo³u szkó³ Rolniczych CKP
w Œwidwinie nie cieszy³o siê zbytnim zainteresowaniem. Jednak,

„Miêdzynarodowy Rok Lasów 2011”
Lasy dla ludzi
Las zawsze kojarzy nam siê z zapachem ¿ywicy, cisz¹, koj¹cym spokojem
i zieleni¹, która daje odpoczynek. Na 61
sesji zgromadzenia ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych podjêto
rezolucjê o ustanowieniu roku 2011
Miêdzynarodowym Rokiem Lasów.
Has³em przewodnim obchodów jest "
Las dla ludzi'. Nieprzypadkowo równie¿ w centralnej czêœci logo obchodów
MRL 2011 umieszczono sylwetkê cz³owieka. Podkreœlono w ten sposób, ¿e to
my ludzie mamy najwiêkszy wp³yw na
to, czy lasy bêd¹ podstaw¹ naszego
¿ycia oraz dobrobytu. Cz³owiek przecie¿ tak jak drzewa jest czêœci¹ przyrody go otaczaj¹cej, a jej niszczenie mo¿e
doprowadziæ do tragedii.
Ka¿dy z nas powinien wiedzieæ, ¿e
las jest siedliskiem wielu roœlin i drzew
oraz domem wielu zwierz¹t czyli podstawowym elementem zachowania ró¿norodnoœci biologicznej. O ile jednak
powierzchnia lasów Polski i Europy
stale siê powiêksza, tak na pozosta³ym
kontynentach trwa systematyczne ich

By³a to pierwsza powiatowa
impreza, rozpoczynaj¹ca ca³y
cykl kampanii maj¹cej na celu
upowszechnienie idei formalnego kszta³cenia ustawicznego
zgodnego z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy
wœród doros³ych mieszkañców
województwa zachodniopomorskiego, przede wszystkim wœród
osób zamieszkuj¹cych tereny
wiejskie, z grupy wiekowej 45+
oraz z najni¿szym wykszta³ceniem.
Pozosta³e imprezy powiatowe
bêd¹ trwa³y a¿ do listopada w ró¿nych miastach na terenie województwa, m.in. w: Gryfinie, S³awnie,
Pyrzycach.
MM

ŒWIÊCENIA
KAP£AÑSKIE
Mieszkaniec £obza i
absolwent tutejszego
LO - Bartek Rajewski,
w sobotê, 28 maja br.,
o godzinie 10.00,
w Bazylice Prymasowskiej
w GnieŸnie przyjmie
œwiêcenia kap³añskie
z r¹k ks. abp. Józefa
Kowalczyka, Metropolity
GnieŸnieñskiego, Prymasa
Polski.

wycinanie w celu uzyskania nowych
terenów rolniczych i hodowlanych. Jest
wiêc o co walczyæ! ONZ wezwa³a
wszystkie organizacje rz¹dowe, pozarz¹dowe, ale tak¿e sektory prywatne, by
od dziœ wspólnie podnosi³y œwiadomoœæ na temat zrównowa¿onego roz-

woju wszystkich rodzajów lasów.
Pamiêtajmy! Las nie obroni siê sam.
Ka¿dy z nas ma moralny obowi¹zek
dbaæ o jego zachowanie dla przysz³ych
pokoleñ.

Mariusz Borowski - In¿ynier
Nadzoru w Nadleœnictwie Resko

Na uroczystoœci, które odbêd¹ siê w najstarszej i najwa¿niejszej polskiej diecezji, organizowany jest z £obza wyjazd
autokarowy. Zapisy do koñca
kwietnia w biurze parafialnym
³obeskiej parafii.
(o)
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REKLAMA
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Pomó¿my Kindze, Zofii i Kacprowi
W piêkny i s³oneczny dzieñ
spacerowa³em wœród wystawców
na kolejnej, bardzo udanej, Babie
Wielkanocnej w £obzie.
Zatrzyma³em siê d³u¿ej przy
namiocie, w którym przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola im.
Krasnala Ha³aba³y oferowali ciasta
i elementy dekoracji œwi¹tecznych.
Ceny bardzo przystêpne zachêca³y
do udanych zakupów. Wypieki
przygotowa³y mamy, babcie z
udzia³em ma³ych „Ha³aba³ek”.
Uzyskane fundusze przeznaczone
s¹ na potrzeby bie¿¹ce przedszkola.
Nauczycielki przygotowa³y palmê,
które zosta³a przyniesiona na konkurs w czasie trwania jarmarku w
dniu Niedzieli Palmowej.
W £obzie s¹ dwa przedszkola,
które oferuj¹ bardzo ciekawe formy
pracy wychowawczej i dydaktycznej. Bajkow¹ Krainê prowadzi pani
Stanis³awa Szyd³owska; przedszkolem im. Krasnala Ha³aba³y kieruje
pani Mariola Kotowicz. To u Ha³aba³y powsta³ unikalny bajkowy teatrzyk, gdzie aktorami s¹ rodzice
przedszkolaków. Mimo ¿e niektórzy z nich maj¹ dzieci w szkole, to
Oni nadal wystêpuj¹ i przygotowuj¹
kolejne spektakle. Ostatnio zostali
nagrodzeni w Krakowie. Jednak
zainteresowa³em siê kolejn¹ inicjatyw¹ rodziców popart¹ przez pani¹
Mariolê Kotowicz. Tworzy Ona
bardzo dobr¹ atmosferê do pracy w
przedszkolu oraz popiera dzia³ania
rodziców. W tym dniu rozpoczêto
zbiórkê na potrzeby „tych od Ha³aba³y”, jak wyczyta³em na otrzymanej „cegie³ce przyjaciela przedszkola”. Otrzyma³em informacjê, i¿
puszkê z datkami otworz¹ panie na
pocz¹tku lata.
Myœlê, ¿e zape³ni siê ta puszka

darami od serca mieszkañców
£obza. Rodzice maj¹ jeszcze kilka
pomys³ów na uatrakcyjnienie zbiórek publicznych. Ale nie chc¹c zapeszyæ nie powiedzieli o tych ciekawych niew¹tpliwie akcjach. Kwota
uzyskana ze zbiórek zasili konta
rodzin przedszkolaków, którzy s¹ w
wielkiej potrzebie. Pani Agnieszka i
El¿bieta by³y za¿enowane moim
uznaniem za tê akcjê. - Przecie¿ to
s¹ nasze Ha³aba³ki - powiedzia³y
skromnie, wrêczaj¹c cegie³kê za
kolejny datek otrzymany od mieszkanki £obza. Mam nadziejê, ¿e
kwota uzyskana ze wszystkich zbiórek pozwoli na spe³nienie niektórych potrzeb tych dzieci. Otrzyma³em zapewnienie, ¿e rodzice tych
dzieci wyrazili zgodê na podanie do
publicznej wiadomoœci danych osobowych. Czyniê to z przekonaniem o
zasadnoœci tych zbiórek. Puszka jest
dostêpna w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1 imienia Krasna³a
Ha³aba³y oraz bêdzie wystawiana na
ró¿nych imprezach w naszym mieœcie. Myœlê, ¿e redakcja bêdzie informowaæ o kolejnych inicjatywach rodziców przedszkolaków.
Zbiórki s¹ przeznaczone dla
Kingi Tokarskiej, Zofii KaŸmier-

lami du¿ej grupy nauczycieli i rodziców przygotowuj¹cych wypieki,
ozdoby i palmê. W sprzeda¿y ciast
i w zbiórce pieniêdzy udzia³ brali:
Wioleta i Gustaw Drapik, El¿bieta
Mozolewska-Wielgus, Agnieszka
Wielgus. Warto kupiæ cegie³kê
przyjaciela tych od Ha³aba³y. hjm

75 tys. z³
dla Radovii

Turniej bryd¿a
rozegrany

(RADOWO MA£E). Na upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu na rok 2011 gmina przeznaczy³a 75 tys. z³. Dotacjê na ten cel
otrzyma³ Ludowy Klub Sportowy
„Radovia”.
M

(£OBEZ). 3 kwietnia odby³ siê
turniej bryd¿a sportowego parami o Puchar Prezesa Zachodniopomorskiego Zwi¹zku TKKF w
Szczecinie.

Zmar³ Zbigniew Raus
- twórca Pomorskiej
Ligi Oldbojów
Na portalu ligowiec.pl poinformowano, ¿e zmar³ Zbigniew Raus
ze Œwidwina - twórca Pomorskiej
Ligi Oldbojów w pi³ce no¿nej. Od
kilkunastu dni przebywa³ pod
opiek¹ lekarzy w szpitalu w Koszalinie. Znaj¹ go wszyscy oldboje w
województwie, tak¿e z naszego powiatu, gdy¿ przez wiele lat prowadzi³ Pomorsk¹ Ligê Oldbojów. Z
panem Zbigniewem przez wiele lat

czak i Kacpra Maækowiaka. Nie
wype³ni³em jeszcze PIT-u za ubieg³y rok i przeka¿ê 1 % dla tych dzieci. One potrzebuj¹ naszej pomocy!
Wracam wspomnieniem do Niedzieli Palmowej i osób, które pracowa³y w namiocie przedszkola. Jak
skromnie mówili, s¹ przedstawicie-

wielokrotnie rozmawia³em i kontaktowa³em siê w Œwidwinie i mogê
powiedzieæ, ¿e by³ on ostatni¹ tak¹
swoist¹ „instytucj¹” zajmuj¹c¹ siê
sportem, w tym tak¿e lig¹ oldbojów.
W œrodê, 20 kwietnia 2011 roku
w Pile, w koœciele pw. Œwiêtej Rodziny o godz. 11.00 odbêdzie siê
Msza œwiêta w jego intencji, a o
godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym odbêdzie siê pogrzeb. KAR

Otwarcia turnieju dokona³ Prezes TKKF B³yskawica w £obzie
Jerzy Rakocy oraz cz³onek Zarz¹du
Powiatu Micha³ Kar³owski.
Organizatorem Turnieju byli:
Zachodniopomorski
Zwi¹zek
TKKF w Szczecinie, reprezentowany przez wiceprezesa Krzysztofa
Szyszlaka, Starostwo Powiatowe w
£obzie, reprezentowana przez Starostê £obeskiego Ryszarda Brodziñskiego, Urz¹d miejski w £obzie
i TKKF B³yskawica w £obzie.
Udzia³ w turnieju wziê³o 70.
zawodników, w tym jeden arcymistrz, 10. mistrzów miêdzynarodowych oraz 8. mistrzów krajowych
i liczna rzesza niezrzeszonych.
Ogó³em 35 par.
Wyniki turnieju:
I. Tomasz Izydorek i Andrzej
Po¿erski z Koszalina
II. Marian Siwy i Roman Szla-

chetka z Nowogardu
III. Rados³aw Szopiñski i Lechos³aw B³aziñski z Goleniowa
IV. Zbigniew Druch i Adam
Chruœciel – najlepsza para powiatu
³obeskiego.
Sêdziowa³ sêdzia klasy krajowej
Stanis³aw Kiedrys. Dla najlepszych
par wrêczono puchary i nagrody
rzeczowe. Ponadto wœród uczestników turnieju rozlosowano 19 podwójnych upominków, których fundatorami byli: Nasza Apteka R.
Bober, E. J. Marcinkowscy, H. Dubicka, E.A. Marsza³kowie, Apteka
Cefram, A. Rokosz, D.M. Bas, Apteka pod Koron¹, M. Malczak, D.
Kowara, K. Grekowicz, M. D. Piszewscy, W. Wniniarski, A. Sarnowska.
Dla wszystkich uczestników organizator TKKF B³yskawica zapewni³ napoje, ciasto oraz posi³ek.
W imieniu organizatora i uczestników turnieju dziêkujemy wspó³organizatorom oraz osobom fizycznym, którzy przyczynili siê do
wsparcia turnieju bryd¿a.
Zarz¹d TKKF B³yskawica
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

ROLNICTWO

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Karpia narybek sprzedam. Tel. 503
177 347

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572
OKAZJA !!! £obez ul. Browarna pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 55 mkw.. Cena 138.000 z³ do
negocjacji. Tel. 600 265 547
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Cena 160 tys. z³ do negocjacji. Tel.
91 397 5637, 692 070 387
Do wynajêcia kawalerka z aneksem
kuchennym w centrum £obza. Tel.
693 255 201

Kurki nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia - sprzeda¿ od 21 marca,
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo
13. tel. 91 3910 666
Kurki nioski, odchowane powy¿ej 10 tygodnia, rasy Rosa i
Messa. Gospodarstwo drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91 391
0666

Region
Gorczycê, faceliê sprzedam. Tel.
502 853 573

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
110 mkw. + suterena mieszkalna 47
mkw., sad,dzia³ka, gara¿ – w³asnoœæ
prywatna, £obez ul. Niepodleg³oœci
64, ogrzewanie gazowe i piecowe.
Tel. 91 397 4448, 661 432 005

PRACA

Kupiê mieszkanie w £obzie do 50 mkw.,
parter lub I piêtro. Tel. 724 294 111

Region

Sprzedam mieszkanie w bloku przy
ul. Wybickiego w £obzie, II piêtro, 3
pokoje, 86 mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel.
609 593 801
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696

Region

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Nowogardzie, 3 pokoje,
ul. Bankowa. Tel. 668 732 944

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
„Fotelik samochodowy dla dziecka
od 0-18 kg firmy Nania w bardzo
dobrym stanie, niezniszczony, zadnych plam, œwie¿o wyprany. Moge
przeslac zdjêcia na maila lub
mmsa”. Tel. 501894828.

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.

Sprzedam bez czynszowe, w³asnoœciowe, 79 mkw., 4 pokojowe mieszkanie, I piêtro + 2 piwnice + 2 murowane gara¿e + 5 arów dzia³ka, 7 km
od £obza. Cena 118.000 z³. Tel. 604
131 893.

Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.

Sprzeda¿ drewna opa³owego, ciête
w klocki. Dowóz na terenie £obza
gratis. Tel. 695 284 904

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, jazda
3 na 1 tydzieñ. Tel. kont. Artur 609
493 989
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Tucze nad j. Woœwin dz. budowlana
2700 mkw. - 59 tys. z³. Tel. 600 265
547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

US£UGI

Topolê k³ody 26 m3 sprzedam. Tel.
502 853 573

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Us³ugi
wykoñczeniowe:
elektryka, hydraulika, glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy. Tel.
781 663 521

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez – 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
£obez – 4 pokoje, pow. 56 mkw
£obez – 2 pokoje, pow. 82 mkw, bezczynszowe
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
Wêgorzyno – 2 pokoje, pow. 46 mkw
Wêgorzyno – 3 pokoje, pow. 63 mkw
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
Resko – 2 pokoje, pow. 46 mkw
P³oty – 2 pokoje, pow. 54 mkw
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62 mkw
£obez(okolice) – 1 pokój, 34 mkw+15,55 mkw strych do adaptacji
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez – piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw, dzia³ka 114 mkw
£obez – 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez – 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez – okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1ha
Resko – parter domu, 3 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 835 mkw
Resko (okolica) – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow 439 mkw,
dzia³ka 2000 mkw
Dobra – 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
Dobra – okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1000 mkw
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez – dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
£obez – dzia³ka o pow. 10008 mkw
£obez – dzia³ka o pow. 6042 mkw
Radowo Ma³e – okolica, pow. 3484 mkw
Resko – okolica, mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
Resko – dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
Bagna gm. Maszewo – dzia³ka o pow. 60700 mkw

– CENA 163.000 z³
– CENA 154.000 z³
– CENA 215.000 z³
– CENA 180.000 z³
– CENA 129.000 z³
– CENA 143.000 z³
– CENA 180.000 z³
– CENA 185.000 z³
– CENA 110.000 z³
– CENA 145.000 z³
– CENA 195.000 z³
– CENA 51.000z³
– CENA 215.000 z³
– CENA 350.000 z³
– CENA 450.000 z³
– CENA 205.000 z³
– CENA 144.000 z³
– CENA 320.000 z³
– CENA 180.000 z³
– CENA 179.000 z³
– CENA 78.000 z³
– CENA 70.000 z³
– CENA 181.000 z³
– CENA 48.000 z³
– CENA 45.000 z³
– CENA 70.000 z³
– CENA 580.000

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

NAUKA
Powiat ³obeski
Korepetycje z jêzyka angielskiego
na ka¿dym poziomie. Tel. 795 674
466.

Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Str
Str.. 16

SPORT

tygodnik ³obeski 19.4.2011 r.

SP WÊGORZYNO W FINALE
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
11.04.2011r. w Szczecinie odby³ siê Pó³fina³ Wojewódzki
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w mini pi³ce rêcznej ch³opców.
Stawk¹ zawodów by³y kwalifikacje do Fina³u Wojewódzkiego.
Awans uzyskaæ mog³y dwie najlepsze dru¿yny. W pierwszym
spotkaniu reprezentanci SP Wêgorzyno jako zwyciêzcy regionu
D grali z drug¹ dru¿yn¹ regionu C - SP Trzciñsko-Zdrój. Zwyciêstwo gwarantowa³o grê w finale zawodów i awans do dalszego etapu rozgrywek.
Ch³opcy z Wêgorzyna zdecydowanie pokonali swoich pierwszych przeciwników. W finale zawodów SP Wêgorzyno przegra³o z SP 55 Szczecin. Uczniom z SP Wêgorzyno po raz pierwszy
uda³o siê awansowaæ do fina³u tak presti¿owych rozgrywek.
Ostateczna tabela:
1. SP 55 Szczecin
2. SP Wêgorzyno
3. SP Trzciñsko-Zdrój
4. SP Rzeplino
Sk³ad zespo³u: Gracjan Bogucki (B), Oskar Waszczyk, Aron
Stasiak, Dawid Stasiak, Maciej Dombrowski, Marcin £achañski, Piotr Moroz, Jakub Kalinowski, Jakub £uksza, Micha³ Ciniawski, Tomasz Lubañski, Damian Molenda, Marceli Franczak,
B³a¿ej Maduñ.
Opiekun – Dariusz Czajka

WYSTÊPY BADMINTONISTÓW
Z BE£CZNEJ
Wiosna dla m³odych
sportowców UKSB Be³czna
rozpoczê³a siê wa¿nymi
startami.
Wci¹gu miesi¹ca wziêli udzia³ w
dwóch miêdzynarodowych turniejach
badmintona, 19 marca odwiedzili bardzo
goœcinne Trzciñsko-Zdrój, a 16 kwietnia
wybrali siê na zaproszenie do przyjació³
z Oœrodka Badmintonowego w Schwedt
(Niemcy). Najwiêcej pozytywnych, radosnych emocji sprawi³a sobie i opiekunom najm³odsza badmintonistka Renata
Posak, wygrywaj¹c oba turnieje. Uczennica pierwszej klasy o badmintonie wie
ju¿ bardzo du¿o, potrafi wiele i jest
wielk¹ nadziej¹ klubu z Be³cznej na przysz³oœæ. Wiêkszoœæ uczestników zawodów
by³a pod du¿ym wra¿eniem jej gry i poziomu umiejêtnoœci.
Swoj¹ klasê sportow¹ potwierdzi³
tak¿e uczeñ klasy szóstej Mateusz Gunera. Z turnieju w Trzciñsku przywióz³ z³oty medal, a w Schwedt zaj¹³ czwarte miejsce. Na du¿e wyró¿nienie zas³u¿y³a równie¿ Justyna Pancerz zdobywaj¹c br¹zowy medal w pierwszym swoim wystêpie.
Gratulacje i podziêkowania za postawê i
walecznoœæ dla wszystkich zawodników
reprezentuj¹cych UKSB Be³czna.
KP

Klasa A gr. 2
D¹b Dêbice – Unia Stargard 9:0,
Zorza Tychowo – Radovia Radowo
Ma³e 1:0, Zenit Koszewo – WODR
Barzkowice 2:0, Vitkowia Witkowo
– Orze³ Grzêdzice 2:1, Rolpol Chlebowo – Olimpia Nowogard 1:2, Pomorzanin Kr¹piel – Orze³ Pêzino 0:2.
1. Olimpia Nowogard 34 45:20
2. Orze³ Pêzino
34 36:16
3. Radovia Radowo M. 31 38:15
4. Zorza Tychowo
28 36:23
5. Rolpol Chlebowo
23 25:16
6. WODR Barzkowice 23 35:24
7. D¹b Dêbice
15 26:31
8. Vitkowia Witkowo
12 19:34
9. Pomorzanin Kr¹piel 11 20:34
10. Orze³ Grzêdzice
10 15:35
11. Zenit Koszewo
10 19:38
12. Unia Stargard
9 18:46

Klasa B gr. 1

Zawodnicy UKSB Be³czna na turnieju w Schwedt.
Od lewej: Dominik £uszczak, Mateusz Gunera, Renata Posak,
Natalia Wiaderek, Kacper Wysocki, Justyna Pancerz i Natalia Kogut.

Jastrz¹b £osoœnica – Huragan
Wierzchos³aw 2:3, Zieloni Wyszobór – Prawobrze¿e Œwinoujœcie 1:2,
OKS Goleniów – Zryw Kretlewo
8:1, Znicz Wysoka Kamieñska –
Zalew Stepnica 4:0, Gardominka
Polonia II Mechowo – Komarex
Komarowo 4:1.
1. OKS Goleniów
28 37:11
2. Prawobrze¿e Œwin. 23 35:25
3. Komarex Komarowo 23 24:15
4. Znicz Wysoka Kam. 23 35:18
5. Jastrz¹b £osoœnica 15 26:24
6. Huragan Wierz.
14 28:32
7. Gardominka Pol. II 11 23:29
8. Zalew Stepnica
10 16:21
9. Zryw Kretlewo
5 15:39
10. Zieloni Wyszobór
4 12:37

IV liga
Hutnik Szczecin – Gryf Kamieñ Pom.
2:2, Victoria Przec³aw – Lech Czaplinek 0:2, Drawa Drawsko Pomorskie
– Ina Goleniów 2:0, Darzbór Szczecinek – Odra Chojna 1:1, Sarmata
Dobra – Kluczevia Stargard 3:2,
Astra Ustronie Morskie – Leœnik
Rossa Manowo 1:1, Ba³tyk Koszalin
– Vineta Wolin 1:0. Piast Chociwel
pauzowa³.
1. Ba³tyk Koszalin
47 57:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
43 53:31
3. Drawa Drawsko Pom. 41 54:23
4. Ina Goleniów
37 42:26
5. Leœnik Rossa Manowo 35 36:25
6. Sarmata Dobra
35 35:31
7. Lech Czaplinek
31 42:35
8. Astra Ustronie M.
31 42:39
9. Vineta Wolin
29 35:30
10. Hutnik Szczecin
29 40:40
11. Kluczevia Stargard 26 34:40
12. Odra Chojna
25 29:41
13. Darzbór Szczecinek 23 38:56
14. Victoria Przec³aw
21 25:36
15. Piast Chociwel
16 24:36
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89

Klasa okrêgowa
Ehrle Dobra Szcz. - Orze³ £o¿nica
3:0, Wicher Brojce – Sparta Wêgorzyno 3:1, Jeziorak Szczecin – Korona Stuchowo 3:3, Kasta Szczecin –
GKS Mierzyn 2:3, Œwiatowid £obez
– Chemik II Police 0:1, Flota II Œwinoujœcie – B³êkitni II Stargard 3:0,
Promieñ Mosty – Ina Iñsko 1:1. D¹brovia Stara D¹browa pauzowa³a.
1. Jeziorak Szczecin
47 54:19
2. Ehrle Dobra Szcz.
42 46:18
3. Œwiatowid £obez
40 49:24
4. B³êkitni II Stargard
39 53:36
5. Ina Iñsko
38 45:25
6. Wicher Brojce
33 49:46
7. Promieñ Mosty
30 45:40
8. Sparta Wêgorzyno 30 35:36
9. Chemik II Police
30 37:34
10. Flota II Œwinoujœcie 28 33:43
11. GKS Mierzyn
26 31:37
12. Kasta Szczecin
25 42:36
13. Orze³ £o¿nica
23 32:47
14. Korona Stuchowo
22 27:49
15. D¹brovia Stara D¹b. 8 17:60
16. Rega II Trzebiatów
0 27:72

Klasa A gr. 1
Mewa Resko – Ba³tyk Miêdzywodzie 3:1, Pionier ¯arnowo – Ba³tyk
Gostyñ 1:4, Jantar Dziwnów – Orze³
Prusinowo 5:0, Sowianka Sowno –
Fala Miêdzyzdroje 3:3, B³êkitni
Trzyg³ów – Pomorzanin Przybiernów 0:1, Iskra Golczewo – Bizon
Cerkwica 0:3.
1. Pomorzanin Przyb.
30 31:18
2. Iskra Golczewo
29 37:12
3. Mewa Resko
27 33:16
4. Sowianka Sowno
22 19:20
5. Bizon Cerkwica
21 31:18
6. Fala Miêdzyzdroje
21 28:16
7. Jantar Dziwnów
19 31:26
8. Ba³tyk Miêdzywodzie 18 21:27
9. Ba³tyk Gostyñ
15 16:31
10. B³êkitni Trzyg³ów
12 23:31
11. Orze³ Prusinowo
10 17:51
8 27:48
12. Pionier ¯arnowo
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Kolejne trzy „oczka” w kolekcji Sarmaty

Kluczevia pokonana
Sobotni mecz o mistrzostwo
IV ligi zachodniopomorskiej rozgrywany przez Sarmatê goœcinnie
na stadionie w Chociwlu rozpocz¹³ siê od mocnego uderzenia
jego przeciwnika, zespo³u Kluczevii Stargard. Ju¿ w 1' meczu
jeden z zawodników Kluczevii po
b³êdzie obrony Sarmaty pos³a³
pi³kê silnym strza³em na poprzeczkê bramki Sarmaty.
Jednak po tej akcji inicjatywê ju¿ do
koñca pierwszej po³owy przej¹³ zespó³ Sarmaty. Zawodnicy Sarmaty
co kilka minut wypracowywali sobie dogodne sytuacje do strzelenia
bramek ale tak jak w poprzednich
meczach zawodzi³a ich skutecznoœæ. Jednak w tym meczu rolê egzekutorów przejêli na siebie pomocnicy Sarmaty i mecz zakoñczy³ siê
zas³u¿onym zwyciêstwem zespo³u
z Dobrej. Ju¿ w 11' Damian Dzierbicki strza³em zza linii pola karnego
tu¿ przy s³upku zaskoczy³ bramkarza Kluczevii i da³ Sarmacie prowadzenie. Od tego momentu pi³karze
Sarmaty spokojnie kontrolowali
przebieg meczu próbuj¹c podwy¿szyæ wynik spotkania. Bardzo bliski
zdobycia bramki w 22' meczu by³
Wojciech Bonifrowski lecz pi³ka po
jego precyzyjnym strzale z rzutu
ro¿nego trafi³a tylko w s³upek.
W 45' wykonywany w podobnej
sytuacji rzut wolny by³ ju¿ skuteczny i Sarmata zszed³ do szatni na
przerwê prowadz¹c pewnie 2:0.
Niektórzy z obserwatorów tej akcji
przypisuj¹ strzelenie tej bramki

IV liga

jako samobójczej Piotrowi Zdziarskiemu, moim zdaniem nies³usznie,
gdy¿ to Bonifrowski odda³ strza³ na
bramkê Kluczevii, a Zdziarski „po
drodze musn¹³ pi³kê g³ow¹” nie
zmieniaj¹c kierunku jej lotu.
Pocz¹tek drugiej po³owy w wykonaniu Kluczevii by³ jakby kopi¹
pierwszej z t¹ ró¿nic¹, ¿e teraz
pierwsza akcja zakoñczy³a siê strzeleniem kontaktowej bramki. Wynik
2:1 dla Sarmaty utrzymywa³ siê
przez 20 min. kiedy to po rzucie
ro¿nym wykonanym przez Bonifrowskiego, Piotr Grochulski efektownym „szczupakiem” podwy¿szy³ na 3:1 dla Sarmaty. Po tej bramce graj¹ca otwarty futbol Kluczevia,
zaczê³a mocno d¹¿yæ do zmiany
niekorzystnego rezultatu, co da³o
wiêcej swobody liniom ofensywnym Sarmaty, lecz mimo korzystnych sytuacji nie uda³o siê im podwy¿szyæ rezultatu. Uda³o siê to natomiast graj¹cym z wielk¹ determinacj¹ goœciom i w 87' zdobyli po-

Granie w planie

21 kolejka 23.04 sobota
11.00 Odra Chojna – Lech Czaplinek
12.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Piast Chociwel
13.00 Drawa Drawsko Pomorskie – Victoria Przec³aw
13.00 Vineta Wolin – Sarmata Dobra
14.00 Kluczevia Stargard – Darzbór Szczecinek
16.00 Ina Goleniów – Astra Ustronie Morskie
16.00 Leœnik Rossa Manowo – Hutnik Szczecin
Ba³tyk Koszalin pauzuje.

Klasa okrêgowa
21 kolejka 23.04. sobota
13.30 Ina Iñsko – Ehrle Dobra Szczeciñska
13.30 GKS Mierzyn – Korona Stuchowo
15.00 Wicher Brojce – Jeziorak Szczecin
16.00 Orze³ £o¿nica – Flota II Œwinoujœcie
17.00 Sparta Wêgorzyno – Promieñ Mosty
17.30 B³êkitni II Stargard – Œwiatowid £obez
17.30 Chemik II Police – D¹brovia Stara D¹browa
Kasta Szczecin pauzuje.
Klasy A i B maj¹ przerwê œwi¹teczn¹. Nastêpna kolejka tych klas zostanie rozegrana 30.04, a wiêc za dwa tygodnie. Terminarz podamy za tydzieñ.

nownie kontaktow¹ bramkê doprowadzaj¹c do dramatycznej koñcówki. Jednak Sarmata jest na tyle doœwiadczon¹ dru¿yn¹, ¿e korzystny
dla siebie rezultat utrzyma³a do koñcowego gwizdka a zdobyte kolejne
trzy punkty umocni³y zespó³ w górnej po³ówce tabeli IV ligi.
Sarmata Dobra 3:2 (2:0) Kluczevia Stargard
Strzelcy bramek: dla Sarmaty:
Damian Dzierbicki (11'), Wojciech
Bonifrowski (45'), Piotr Grochulski
(65'), dla Kluczevii: Micha³ Magnuski (46'), £ukasz Rdzeñ (87').
Sk³ady:
Sarmata Dobra: Sebastian
Marciniak, Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk, Wojciech Dorsz,
Piotr Grochulski, Wojciech Bonifrowski (88' Wojciech Kliœ), Damian Padziñski, Zdzis³aw Szw¹der
(77' Mateusz Dzierbicki), Pawe³ Za³êcki, Emilian Kamiñski (88' Maciej
Garliñski), Wojciech GuŸniczak
(46' £ukasz Olechnowicz), w rezerwie Grzegorz Buczma, Marek Gude³ajski,
Jakub
Durkowski,
Kluczevia Stargard: £ukasz
Michalski, Grzegorz Magnuski,
Przemys³aw Kos, Rados³aw Surma,
Piotr Zdziarski, Micha³ Magnuski,
Rados³aw Downar, Jaros³aw Zalas,
Mariusz Nowicki, £ukasz Rdzeñ,
Krzysztof Œniadek,
w rezerwie:Damian Odachowski, £ukasz Bulik, Mateusz Bednarski, Mateusz G³aduñ, Szymon Szy³obryt, Artur Koœciukiewicz, Grzegorz Œwierczek,
Zó³te kartki: Szw¹der, Dorsz i
Za³êcki (Sarmata), Kos, M. Magnuski i G. Magnuski (Kluczevia).
Sêdzia g³ówny: Piotr Ga³¹zka,
sêdziowie asystenci: Karol Arys i
Micha³ Kostka.
estan52. Galeria zdjêæ na:
www.sarmatadobra.com
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Turniej Ruchu Drogowego w Wêgorzynie
Od wielu lat Policja promuje
zachowania zmierzaj¹ce do zapewnienia bezpieczeñstwa najm³odszym uczestnikom ruchu
drogowego. Tak samo jest i w tym
roku. Powiatowe eliminacje do
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym zosta³y przygotowane i przeprowadzone przez zespó³ ds. nieletnich i patologii z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie.
W dniu 15.04. br. o godz. 9.30 na
terenie Gimnazjum w Wêgorzynie
odby³y siê eliminacje powiatowe, w
których uczestniczy³o ³¹cznie 13
zespo³ów z gimnazjum i szkó³ podstawowych.
Po oficjalnym rozpoczêciu turnieju m³odzi uczestnicy przyst¹pili
do rozwi¹zywania testu wiedzy z
zakresu ruchu drogowego. Czas
rozwi¹zywania testu to jedynie 40
minut. Pytania by³y ró¿ne - jak
mówi¹ sami uczestnicy - i ³atwe i
trudne. Po teœcie zawodnicy wraz z
opiekunami otrzymali s³odki poczêstunek przygotowany przez rodziców i dyrekcjê szko³y. Dzieci ze
szkó³ podstawowych i gimnazjum
rozpoczê³y II konkurencjê, któr¹
by³ przejazd rowerem po trasie z
ró¿nymi przeszkodami. Musieli
miêdzy innymi przejechaæ slalomem miêdzy pacho³kami, trafiæ w
bramkê, przejechaæ po bie¿ni. Nie

by³o to ³atwe zadanie i wielu uczestników pokona³o tor z minusowymi
punktami.
Po tej konkurencji ka¿da dru¿yna odpowiada³a na pytania z dziedziny pomocy przedmedycznej. To
zadanie ocenia³a trzyosobowa komisja, której przewodniczy³ sier¿.
Adam Gruza – ratownik medyczny.
W tym czasie komisja podlicza³a
punkty, które uzyska³y zespo³y. Po
niecierpliwym oczekiwaniu zosta³y
podane wyniki turnieju. Oto one;
Szko³y podstawowe;
I miejsce - Szko³a Podstawowa
ze Starogardu
II miejsce - Szko³a Podstawowa
z Wojtaszyc
III miejsce - Szko³a Podstawowa
z Wêgorzyna
Gimnazja:
I miejsce - Gimnazjum z Wêgorzyna
II miejsce - Gimnazjum z Reska
III miejsce - Gimnazjum z Radowa Ma³ego
Indywidualnie najlepszymi zawodnikami turnieju okazali siê;
Anna Kusiewcz w kategorii szkó³
podstawowych i Kamil Doburzyñski w kategorii szkó³ gimnazjalnych.
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali d³ugopisy i breloki oraz

pami¹tkowe dyplomy. Nagrody i
puchary dla zwyciêzców wrêczali w
imieniu Starosty Powiatu £obeskiego - Cz³onek Zarz¹du Micha³ Kar³owski, w imieniu Burmistrz Miasta
i Gminy Wêgorzyno - Sekretarz
Marta Banasik oraz Zastêpca Komendanta Komendy Powiatowej
Policji w £obzie. Zwyciêzcy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody
m.in. kamery do komputera, s³uchawki, pen driver, pi³ki, szachy,
które zosta³y ufundowane przez
licznych sponsorów wspieraj¹cych
to przedsiêwziêcie.
Zwyciêskie zespo³y bêd¹ w
dniach 12 - 13 maja reprezentowaæ

nasz powiat w finale wojewódzkim
Turnieju.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie pragnie z³o¿yæ serdeczne
podziêkowania wspó³organizatorom i sponsorom imprezy. Dziêkujemy Starostwu Powiatowemu w
£obzie, Burmistrzowi Wêgorzyna,
Burmistrzowi £obza, Dobrej, Reska i Wójtowi gm. Radowo Ma³e
oraz Dyrektor Gimnazjum p. Halinie Gêbce, p. Marcinowi Oœci³owskiemu z gazety ³obeskiej oraz p.
Gra¿ynie Kar³owskiej z £obza za
pomoc w organizacji turnieju.
Organizatorzy

Bezpieczne Jagódki z ³obeskiego
przedszkola
Policjanci z £obza czêsto
odwiedzaj¹ najm³odszych
uczestników ruchu drogowego z
ciekawymi informacjami na temat
bezpieczeñstwa.
Ostatnio asystent ds. nieletnich wspólnie z policjantem z ruchu drogowego odwiedzili grupê
Jagódek z ³obeskiego przedszkola. Tematem spotkania by³o nie tylko teoretyczne omówienie zasad
bezpiecznego poruszania siê po drodze, ale i praktyczne sprawdzenie umiejêtnoœci dzieci na drodze.
Po krótkim przypomnieniu tych zasad policjanci
wspólnie z dzieæmi wyruszyli na pobliskie przejœcie dla pieszych tak, aby ka¿dy przedszkolak móg³
sam przejœæ przez pasy w asyœcie policjanta. Ka¿dy
maluch zda³ to zadanie celuj¹co i dlatego na koniec
spotkania mundurowi wrêczyli dzieciom „policyjne odblaski”.
Przedszkolaki mia³y przy okazji mo¿liwoœæ
porozmawiania z policjantami na temat ich pracy
i wykonywanych zadañ. By³o to bardzo mi³e spotkanie.
(kp)
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NietrzeŸwi kieruj¹cy
zagro¿eniem na drogach
W ostatnich dniach policjanci z
powiatu ujawnili a¿ dziewiêciu nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W sobotê, 9 kwietnia, w £obzie,
na ulicy Niepodleg³oœci policjanci
zatrzymali Daniela M., który kierowa³ motocyklem marki WSK w stanie nietrzeŸwym, bez numeru rejestracyjnego pojazdu. Kieruj¹cy zosta³ osadzony w Policyjnej Izbie
Zatrzymañ. Tego samego dnia mundurowi na ul. Kamiennej w £obzie
zatrzymali Roberta M., który w stanie nietrzeŸwym kierowa³ samochodem marki VW Passat.
Dzieñ póŸniej, w niedzielê 10
kwietnia policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeŸwych rowerzystów:
w £obzie - Jacka R. i w Runowie
Pomorskim Wies³awa F. Oko³o
godz. 18.00 na drodze £obez - Suliszewice policjanci zatrzymali kieruj¹cego samochodem marki Ford
Mondeo, który jecha³ autem w stanie nietrzeŸwym, a ponadto mia³ ju¿
orzeczony zakaz kierowania pojazdami.
W poniedzia³ek, 11 kwietnia,
policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. W Wêgorzynie

INFORMACJE

- Jana S. i na drodze Wêgorzyno –
Podlipce Jaros³awa S., który tak¿e
posiada³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

W³amania w powiecie
W³amania w powiecie, jakie
mia³y miejsce w ostatnim czasie,
dotycz¹ g³ównie w³amañ do gara¿u
i innych pomieszczeñ. W £obzie
przy ul. Pó³nocnej nieustalony
sprawca w³ama³ siê do gara¿u przecinaj¹c wczeœniej k³ódki. Sprawca
skrad³ dwa rowery oraz cztery kosy
spalinowe. Straty wynosz¹ 2.490 z³.
W Klêpnicy sprawca w³ama³ siê
natomiast do pomieszczenia gospodarczego znajduj¹cego siê przy stajni, wyrywaj¹c ramê okna. Ze œrodka
skrad³ wiertarki, szlifierkê k¹tow¹
oraz inny sprzêt. Straty to 3.000 z³.
Kolejne w³amanie mia³o miejsce w D³usku, gdzie po w³amaniu do
domku letniskowego sprawca
ukrad³ naczynia kuchenne, sekator i
pi³kê. W tym przypadku straty to
600 z³.
W Dobrej policjanci odnotowali
w³amanie do mieszkania. Sprawca
wypchn¹³ okno w kuchni i ze œrodka
skrad³ butlê gazow¹ o wartoœci 100 z³.

Cztery kolizje drogowe
Kolizje drogowe, jakie zdarzy³y

siê na drogach powiatu dotyczy³y
g³ównie niezachowania ostro¿noœci
podczas wykonywanych manewrów cofania. Tak by³o miêdzy innymi w Resku na ulicy Boh. Warszawy, gdzie kieruj¹cy samochodem
marki VW Transporter podczas cofania uderzy³ w przód prawid³owo
zaparkowanego pojazdu marki Citroen.
Podobna kolizja mia³a miejsce
w £osoœnicy, gdzie kieruj¹cy pojazdem marki Ford tak¿e podczas manewru cofania uderzy³ w ty³ samochodu marki Mercedes. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
W £obzie na ulicy Orzeszkowej
kieruj¹cy samochodem marki Alfa
Romeo nie zachowuj¹c nale¿ytej
odleg³oœci najecha³ na ty³ poprzedzaj¹cego go pojazdu marki BMW.
Ostatnia z kolizji mia³a miejsce
na drodze £obez - Drawsko Pom.,
gdzie kieruj¹cy samochodem marki
Fiat uderzy³ w przebiegaj¹cego
jezdni¹ jelenia.

Czwartkowe kolizje
W czwartek, 14 kwietnia, na drogach powiatu ³obeskiego dosz³o do
trzech kolizji drogowych. O godz.
12.40 na drodze Radowo Ma³e Czachowo nieustalony kieruj¹cy zajecha³ drogê kieruj¹cej samochodem
marki Skoda Ewie J., zamieszka³ej w
powiecie goleniowskim. W wyniku
tego zdarzenia kieruj¹ca zjecha³a na
pobocze i dachowa³a. Na szczêœcie
poszkodowana nie dozna³a powa¿niejszych obra¿eñ cia³a.
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Przed godz. 14.00 w Wêgorzynie, przy ul. Grunwaldzkiej, kieruj¹ca samochodem marki Ford wykonuj¹c manewr cofania uderzy³a w
pojazd marki Mitsubishi.
Po godzinie 20.00 na drodze
Troszczyno - Gostomin kieruj¹ca samochodem marki Citroen mieszkanka Nowogardu uderzy³a w sarnê, która wbieg³a wprost pod jad¹cy pojazd.

Wypadek i kolizje
Pi¹tek, 15 kwietnia, te¿ nie by³
szczêœliwy dla kieruj¹cych, gdy¿
dosz³o do dwóch kolizji oraz wypadku drogowego.
Rano na drodze Bienice - B³¹dkowo dwa samochody tj. Mercedes
i VW Transporter zderzy³y siê lusterkami. O godz. 15.45 na drodze
Dobra - Nowogard w trakcie wymijania siê pojazdów dosz³o do uszkodzenia przedniej szyby w samochodzie marki Fiat Punto.
Oko³o godz. 19.40 na drodze
Strzemiele - £obez dosz³o do wypadku drogowego. Na miejsce przyby³y
wszystkie s³u¿by ratunkowe. Ustalono, ¿e kieruj¹cy samochodem marki
VW Golf 21-letni mieszkaniec Rekowa na prostym odcinku drogi straci³
panowanie nad pojazdem zjecha³ na
pobocze i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W wyniku uderzenia pasa¿er pojazdu 21-letni Konrad C. z obra¿eniami klatki piersiowej zosta³ przewieziony do szpitala. Na obserwacji pozosta³ tak¿e kieruj¹cy Golfem. Prowadzone w tej sprawie dochodzenie
wyjaœni przyczyny tego wypadku.

Zaginiony

Chcieli w³amaæ siê
do auta
Policjanci z Radowa
Ma³ego zatrzymali
dwóch sprawców, którzy
usi³owali w³amaæ siê
do samochodu.
Do zdarzenia dosz³o we wtorek
wieczorem, 12 kwietnia, kiedy to
dwóch nietrzeŸwych mê¿czyzn w
jednej z wiosek gminy Radowo
Ma³e usi³owa³o w³amaæ siê do zaparkowanego tam samochodu marki Ford Mondeo. Sprawcy wywa¿yli drzwi od strony pasa¿era, ale na
szczêœcie nie zd¹¿yli nic zabraæ z
auta, gdy¿ zostali sp³oszeni przez
domowników.
W³amywacze zostali zatrzyma-

ni i osadzeni w policyjnym areszcie.
Po wytrzeŸwieniu us³yszeli zarzuty
z art. 279 KK.
Podczas wykonywanych czynnoœci z jednym z zatrzymanych
okaza³o siê, ¿e na pocz¹tku miesi¹ca sam zadzwoni³ na Policjê, zg³aszaj¹c o uprawie marihuany w swoim domostwie. Policjanci sprawdzili t¹ informacje i okaza³o siê, ¿e
nigdy nie mia³ i nie prowadzi³ takiej
plantacji. Mê¿czyzna przyzna³ siê,
¿e sam na siebie zadzwoni³ na Policjê. Nie potrafi³ racjonalnie wyt³umaczyæ takiego postêpowania.
Teraz odpowie dodatkowo za fa³szywe zawiadomienie organów œcigania o niedope³nionym przestêpstwie.
(kp)

Komenda Powiatowa Policji w
£obzie prowadzi poszukiwania za
zaginionym JACKIEM GÓRSKIM, lat 36, zam. £obez ul. Kiliñskiego 7.
Zaginiony ostatni raz by³ widziany w dniu 25 marca 2011 r. w
£obzie przy ul. Armii Krajowej Mieszka I. Do chwili obecnej nie
nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.
Rysopis: wiek z wygl¹du 36 lat,
szczup³a budowa cia³a, 190 cm
wzrostu, oczy koloru br¹zowego,
twarz poci¹g³a, uszy du¿e odstaj¹ce,
uzêbienie (uszkodzone górne jedynki), w³osy krêcone d³ugie koloru
brunatnego. Zaginiony ubrany by³ w
jasnoszar¹ bluzê z kapturem, ciemne d¿insowe spodnie, obuwie sportowe- trampki.

Jakiekolwiek informacje o zaginionym proszê przekazywaæ do
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, lub pod numer alarmowy
997,112.
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Galeria tygodnika
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Krzy¿ówka nr 16

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 14 brzmia³o:

„Europa po Ja³cie”

Nagrodê wylosowa³a pani Maria Piwowarczyk z Grabowa.
Gratulujemy.

Foto-Klif Edward Lipa. fotografia œlubna,
plenerowa, reporta¿, szkolna, przedszkolna,
filomowanie uroczystoœæi rodzinnych.
Resko, tel. 508 285 242.

