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Po kilka rachunków w jednej skrzynce – ka¿dy z innym adresem
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Kazimierz Rynkiewicz
Kierownictwo polskiej Pañstwowej Komisji Wyborczej wziê³o udzia³
w dwudniowym szkoleniu w Moskwie. Jego organizatorem by³a rosyjska Centralna Komisja Wyborcza - poinformowa³o 26 maja 2013
roku radio RMF FM.
Miêdzynarodowe organizacje
mówi¹ wprost o nieprawid³owoœciach do jakich dochodzi podczas
wyborów w Rosji. Tymczasem Polska Komisja Wyborcza ju¿ po raz
drugi bierze udzia³ w takim spotkaniu. Poprzednie mia³o miejsce w naszym kraju w ub. r. Teraz z Polakami
spotka³ siê szef rosyjskiej CKW
W³adimir Czurow, którego antyputinowska opozycja nazywa „czarodziejem”. Rosjanie twierdz¹, ¿e spotkanie by³o owocne.
- To kolejny przyczynek i dowód
na to, ¿e Polska demokracja grawituje na wschód. To kolejny przyk³ad
ograniczania wolnoœci prasy, wolnoœci s³owa. Ograniczenie dostêpu
na multipleksie dla Telewizji Trwam.
To wszystko pokazuje, ¿e jesteœmy
coraz bli¿si standardom wschodnim.
Wielokrotnie przecie¿ wskazywano
na to, ¿e wybory w Rosji nie odbywaj¹ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
standardami demokratycznymi. Teraz siê okazuje, ¿e to nie na zachód
Europy jad¹ uczyæ siê demokracji
nasi specjaliœci, cz³onkowie Pañstwowej Komisji Wyborczej, tylko
jad¹ po lekcje na wschód – powiedzia³ Radiu Maryja pose³ Stanis³aw
Piotrowicz, prokurator w stanie spo-

Z DRUGIEJ STRONY

Demoralizacja, destabilizacja, kryzys.
Na jakim etapie jesteœmy?
czynku. Pose³ przypomnia³, ¿e podczas ostatnich wyborów parlamentarnych PKW korzysta³a z rosyjskich serwerów.
***
By³y agent KGB Jurij Bezmienow
twierdzi³, ¿e wbrew powszechnemu
przekonaniu szpiegostwo polegaj¹ce na wykradaniu tajnych informacji
nie nale¿a³o do g³ównych zadañ
KGB. Dzia³alnoœæ szpiegowska poch³ania³a zaledwie od 10 do 15 proc.
wszystkich posiadanych przez KGB
œrodków. Pozosta³e 85 proc. czasu,
pieniêdzy i zasobów ludzkich s³u¿y³o nadzorowaniu powolnego procesu nazywanego przez Sowietów
„przewrotem ideologicznym”, „strategi¹ ma³ych kroków” lub „wojn¹
psychologiczn¹”. Wed³ug Bezmienowa, by³a to tajna broñ Zwi¹zku
Sowieckiego, skierowana przeciwko
amerykañskiemu spo³eczeñstwu,
któr¹ zastosowano ju¿ w latach 60.
XX wieku.
Jurij Bezmienow przyzna³, i¿ pracuj¹c dla KGB, korumpowa³ zagranicznych polityków, ludzi nauki,
kultury, dziennikarzy, biznesmenów,
urzêdników pañstwowych, czyli te
osoby, które mia³y wp³yw na kszta³towanie opinii publicznej, aby w³¹czyæ ich w dzia³alnoœæ na rzecz potê¿nego i d³ugofalowego procesu
zwanego „przewrotem ideologicznym”, stanowi¹cego element polityki zagranicznej prowadzonej przez
Zwi¹zek Sowiecki wobec USA.
Ten trwaj¹cy kilkadziesi¹t lat
proces prowadzi³ do zmiany sposobu postrzegania rzeczywistoœci
przez ka¿dego Amerykanina do tego
stopnia, ¿e mimo dostêpu do informacji ¿aden z nich nie by³ w stanie
wyci¹gn¹æ rozs¹dnych wniosków w
sprawach dotycz¹cych obrony ich
samych, ich rodzin, spo³eczeñstwa i

kraju. Przewrót ideologiczny to potê¿ny i bardzo powolny proces prania mózgów, który Sowieci podzielili
na cztery podstawowe etapy: „demoralizacjê”, „destabilizacjê”, „kryzys” i „normalizacjê”.
Etap demoralizacji trwa od 15 do
20 lat, poniewa¿ tyle czasu zabiera
wyedukowanie jednego pokolenia
studentów we wrogim kraju, wystawionych na ideologiê wroga. Innymi s³owy marksizm i leninizm by³ zaszczepiany w m³odych umys³ach co
najmniej trzech pokoleñ amerykañskich studentów. Nie by³ jednoczeœnie podwa¿any ani nawet równowa¿ony przez wartoœci amerykanizmu czy amerykañskiego patriotyzmu. W rezultacie wiêkszoœæ studentów, którzy ukoñczyli naukê w latach
60., zajmuje obecnie kluczowe stanowiska w rz¹dzie, s³u¿bach publicznych, biznesie, mass mediach oraz
edukacji. Stany Zjednoczone s¹ na
nich „skazane”, gdy¿ nie mo¿na siê
ich w ¿aden sposób pozbyæ. Zostali
ska¿eni i s¹ „zaprogramowani” na
myœlenie w konkretny sposób i reagowanie na pewne bodŸce zgodnie
z okreœlonymi schematami. Nie jest
mo¿liwe „przeprogramowanie” ich
umys³ów. Nawet je¿eli dotr¹ do
prawdziwych informacji, nawet jeœli
udowodni siê im, ¿e bia³e jest bia³e,
a czarne jest czarne, to i tak nie bêdzie
mo¿liwa zmiana ich podstawowego
sposobu postrzegania rzeczywistoœci oraz swoistej logiki, zgodnie z
któr¹ dzia³aj¹. Innymi s³owy ów proces demoralizacji ju¿ siê w tych ludziach dokona³ i jest nieodwracalny.
A¿eby ponownie odbudowaæ
spo³eczeñstwo, nale¿a³oby poœwiêciæ kolejne piêtnaœcie albo dwadzieœcia lat na wykszta³cenie nowego
pokolenia nastawionego patriotycznie i ho³duj¹cego zdrowemu roz-

Chodniki nowe, ale zalewa nagrobki
(£OBEZ). Zbudowano ju¿ alejkê od pomnika poœwiêconego by³ym mieszkañcom tych ziem do
pierwszej poprzecznej alejki biegn¹cej od ulicy S³owackiego do
kaplicy. Obecnie alejk¹ sp³ywa
woda i zalewa nagrobki znajduj¹ce
siê poni¿ej.
Patrz¹c na to, co dzieje siê podczas opadów deszczu, ma siê nieodparte wra¿enie, ¿e zapomniano o
odprowadzeniu wód opadowych.
Jest to tym bardziej niewiarygodne,
¿e alejka wiedzie doœæ stromo pod
górê i sp³ywaj¹ca zeñ woda zalewa
nagrobki znajduj¹ce siê poni¿ej oraz
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dr¹¿y koleiny w alejce gruntowej.
Podobna rzecz dzieje siê przy
alejce wiod¹cej przez star¹ czêœæ
cmentarza, obecnie spe³niaj¹c¹
funkcje parku. Woda sp³ywa na trawê, ¿³obi¹c g³êbokie korytarze w
œwie¿ym nasypie. Przy okazji spod
trawy wy³oni³o siê obramowanie
przedwojennego pomnika, jako
œwiadectwo istniej¹cego tu niegdyœ
cmentarza. Czy rzeczywistsze wiêc
na tê czêœæ nawieziono gruz, jak chc¹
niektórzy?
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z
po³o¿eniem parkingu przy cmentarzu komunalnym w £obzie. MM

s¹dkowi, pokolenia, które dzia³a³oby w interesie spo³eczeñstwa amerykañskiego.
W wywiadzie z roku 1984 Bezmienow przyzna³, ¿e jego zdaniem proces demoralizacji dokonuj¹cy siê w
Stanach Zjednoczonych w zasadzie
zakoñczy³ siê powodzeniem: „Spogl¹daj¹c na 25 ostatnich lat, mo¿na
powiedzieæ, ¿e sukces przerós³ oczekiwania, poniewa¿ demoralizacja
objê³a sfery, o których wczeœniej
nawet nie œni³o siê towarzyszowi
Andropowowi (ówczesny I sekretarz KC KPZS) i jego ekspertom.
Wiêkszoœæ tej pracy wykonali sami
Amerykanie dla Amerykanów, a sta³o siê tak za spraw¹ braku moralnych
standardów. W wyniku tego dostêp
do informacji przesta³ cokolwiek
znaczyæ, osoba zdemoralizowana
nie bêdzie bowiem w stanie ich oceniæ i przestanie przywi¹zywaæ wagê
do faktów. Nawet gdyby zosta³a zalana strumieniem potwierdzonych
informacji, dokumentów, obrazów
albo jeœli zosta³aby si³¹ zabrana do
ZSRS, gdzie pokazano by jej obozy
pracy przymusowej, nie by³aby w
stanie uwierzyæ”.
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Po kilka rachunków w jednej skrzynce – ka¿dy z innym adresem

Rachunki do koszy - ludzie do s¹dów?

(£OBEZ). To, co dzieje siê z
przesy³kami wysy³anymi z Plusa i
nie tylko jest skandalem. W jednej
skrzynce znajduje siê po kilka rachunków adresowanych do ró¿nych osób z innych czêœci miasta.
Firm¹ przewo¿¹c¹ rachunki jest
InPost.
- To jest skandal, coœ nienormalnego! Od pewnego czasu znajdujemy w swoich skrzynkach pocztowych po 5-6 rachunków ludzi z ul.
Przemys³owej, Konopnickiej i innych - z drugiego koñca £obza. Pocz¹tkowo wyci¹galiœmy je ze swoich
skrzynek i k³adliœmy na wierzch,
powiadamiaj¹c listonosza, aby zabra³ je, bo to jest H. Sawickiej, a nie
Przemys³owa. Listonosz wyt³umaczy³ nam, ¿e to nie s¹ listy wysy³ane
przez Pocztê Polsk¹. Jakiœ czas przesy³ki le¿a³y, a potem nie wiemy co siê
z nimi sta³o. Mo¿e trafi³y do kosza,
kto bêdzie biega³ po ca³ym mieœcie i
dorêcza³ listy? Najgorsze, ¿e ludzie
nie dostaj¹ rachunków, a potem

bêd¹ mieli s¹dy za brak op³at – powiedzieli mieszkañcy osiedla.
- W mojej skrzynce znalaz³am a¿
piêæ rachunków, bo na pewno s¹ to
rachunki albo wezwania. Cztery z
Plusa jedna z Justiti i wszystkie z
ró¿nych rejonów miasta! Co ja mam
z tym zrobiæ?! - dopytywa³a jedna z
mieszkanek.
Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieæ. Trudno wyobraziæ te¿ sobie tak karygodny brak
odpowiedzialnoœci firmy rozwo¿¹cej
przesy³ki, bo jak mo¿na do jednej
skrzynki pocztowej zarezerwowanej
na jedno nazwisko, wrzuciæ koperty
z ró¿nymi nazwiskami i adresami? O
listach powiadomili nas mieszkañcy
jednej czêœci miasta. Trudno powiedzieæ, czy tam trafiaj¹ wszystkie przesy³ki kierowane do £obza, czy te¿ w
innych rejonach miasta nie ma przesy³ek kierowanych do ludzi mieszkaj¹cych za torami. Jakby nie by³o, ludzie czekaj¹c na faktury, a mog¹ doczekaæ siê spraw s¹dowych. MM

Ciep³a woda PLUS

ZAPROSZENIE
Zarz¹d SEC £obez w porozumieniu ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ „Jutrzenka”
zapraszaj¹ mieszkañców na spotkanie
w sprawie mo¿liwoœci wprowadzenia centralnej
ciep³ej wody w zasobach Spó³dzielni.
Spotkanie odbêdzie siê 12 czerwca br. o godz. 17.00
w £obeskim Domu Kultury, sala na parterze.
Zaprezentowane zostan¹ Pañstwu aspekty techniczne i
ekonomiczne wprowadzenia ciep³ej wody z sieci. Odpowiemy
na wszystkie Pañstwa pytania.
Pañstwa obecnoœæ i aktywnoœæ na tym spotkaniu sprawi¹,
¿e inwestycja wymiany instalacji wewnêtrznej zimnej wody i
kanalizacji oraz monta¿ instalacji ciep³ej wody zostan¹ zaplanowane w pe³nym porozumieniu - nie tylko w oparciu o przepisy
prawa budowlanego, ale i z uwzglêdnieniem Pañstwa oczekiwañ.
Zapraszamy zainteresowanych mieszkañców budynków
ogrzewanych przez SEC £obez Sp. z o.o., nie tylko z zasobów
Spó³dzielni Mieszkaniowej.

ZGK zostaje
i zadba
o czystoœæ
(DOBRA). Odpady komunalne
w tej gminie bêdzie odbieraæ Zak³ad Gospodarki Komunalnej sp. z
o.o. w Dobrej. ZGK zaoferowa³, ¿e
œmieci bêdzie odbieraæ za 485.500
z³ brutto.
W przetargu startowa³y trzy firmy, jedna z nich - ZUK z Nowogardu
- zosta³a odrzucona; zaproponowa³
cenê 159.612,52 z³, z kolei firma ze
Stargardu Szczeciñskiego - Miejskie
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. zaoferowa³o
527.602,64 z³.
MM

Œmieci
odbieraæ
bêdzie ZUBiK
(RESKO). Znany jest ju¿ wynik
przetargu na odbieranie i transport
odpadów od mieszkañców gminy
Resko po 1 lipca.
Przetarg wygra³ lokalny Zak³ad
Us³ug Budowlanych i Komunalnych z Reska. W przetargu startowa³y trzy firmy: z Nowogardu, Gryfic i
firma rodzima. ZUBiK przedstawi³
ofertê najkorzystniejsz¹ cenowo.
Zaoferowa³, ¿e swoje us³ugi wykona
w cenie 399.532,80 z³ brutto. MM

List do redakcji
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
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Jak to jest z tym ³¹czem szerokopasmowym

Oœwiadczam, ¿e artyku³
zatytu³owany „Hiper³¹cze po
³obesku” opublikowany w
„Nowym Tygodniku £obeskim” nr 21 (422) z dnia 28
maja 2013 r. zawiera informacje nieœcis³e i nieprawdziwe:
1. Nieprawdziwe jest
stwierdzenie: „na stronie internetowej Starostwa pró¿no szukaæ uzasadnienia do uchwa³y”. Uzasadnienie do projektu uchwa³y Rady Powiatu „w sprawie przyst¹pienia Powiatu £obeskiego do projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
dzia³anie 3.1 Infrastruktura Spo³eczeñstwa Informacyjnego” jest dostêpne na stronie: spow.lobez.ibip.pl, w nastêpuj¹cych zak³adkach:
- „Materia³y bêd¹ce przedmiotem obrad Rady” - „Materia³y na
XXVII sesjê Rady Powiatu w £obzie
25.04.2013 r.”, data publikacji
18.04.2013 r.
- „Materia³y bêd¹ce przedmiotem obrad Zarz¹du” - „Materia³y na
posiedzenie Zarz¹du w dniu
15.04.2013”, data publikacji
12.04.2013 r.

2. Nieprawdziwe jest stwierdzenie: „W projekcie tym g³ównym rozdaj¹cym maj¹cym atuty w rêkach
jest Szpital Gryfice”. Otó¿ SPZZOZ
w Gryficach realizuje w³asny projekt
³¹cza szerokopasmowego do budynku przychodni w £obzie na ul.
Sikorskiego 6. Projekt ten ma tylko
jeden punkt styczny z projektem
powiatów, ale za to istotny dla obu
projektów gdy¿ móg³by wp³yn¹æ na
lepsz¹ ocenê obu projektów. Punktem tym jest wzajemne po³¹czenie
sieci w Przychodni w £obzie. By³y
prowadzone rozmowy na temat po³¹czenia obu projektów w jeden
du¿y, jednak SPZZOZ Gryfice zdecydowa³ siê na samodzielne aplikowanie o œrodki. Ostateczne decyzje
zapad³y w ostatnich dniach kwietnia, ju¿ po sesji Rady Powiatu w
£obzie, i dlatego SPZZOZ widnieje
w uzasadnieniu uchwa³y jako partner naszego projektu.
3. Nieprawdziwe jest stwierdzenie: „Do projektu w³¹czono Powiat
Gryficki i Œwidwiñski. Potem Powiat £obeski. Wszystko celem obni¿enia kosztów”. Z inicjatyw¹ z³o¿enia wspólnego projektu wyst¹pi³
pod koniec marca br. Powiat Gryficki. Pocz¹tkowe rozmowy oprócz

wymienionych obejmowa³y Powiaty Kamieñski i Drawski. Powiat Kamieñski wycofa³ siê z porozumienia,
a Drawski postanowi³ siê przy³¹czyæ. Koncepcja w³¹czenia SPZZOZ
Gryfice pojawi³a siê w drugim tygodniu kwietnia. Rozmowy prowadzi³
g³ównie Powiat Gryficki bêd¹cy liderem porozumienia powiatów. Rozwa¿ano nawet przejêcie przez SPZZOZ funkcji lidera porozumienia.
Nie dosz³o do finalizacji tych rozmów (patrz pkt. 2). Partnerstwo w
projekcie jest szczególnie istotne ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ uzyskania
wy¿szej oceny projektu, a tym samym wiêksze prawdopodobieñstwo
uzyskania dofinansowania. Zwi¹zek ten polega na tym, ¿e Powiat
£obeski tak jak i inni partnerzy uzyskuj¹c z RPO 75% dofinansowania
mog¹ wykonaæ planowane zadania
przy mniejszym zaanga¿owaniu w³asnych œrodków.
4. Nieprawdziwe jest stwierdzenie: „W Starostwie £obeskim pomyœlano analogicznie, dlaczego celem obni¿enia kosztów nie w³¹czyæ
Gminy £obez?”. W Starostwie Powiatowym w £obzie rozwa¿ane by³y
ró¿ne warianty wspó³dzia³ania z
Gmin¹ £obez w zakresie zabezpieczenia dostêpu obiektów publicznych do Internetu (konsultowane na
szczeblu osób bezpoœrednio odpowiedzialnych za informatyzacjê), nigdy natomiast (do sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r.) nie
zak³adano udzia³u Gminy £obez w
tym konkretnie projekcie. Wynika to
zarówno z krótkiego okresu na przygotowanie projektu jak i z charakteru
porozumienia (udzia³ samych powiatów). Kwestia ewentualnego
udzia³u Gminy zosta³a podniesiona
przez radnych Powiatu, w tym Przewodnicz¹cego Rady Marka Kubackiego, na wspomnianej ju¿ sesji i
wynika³a wy³¹cznie z troski o wspó³pracê pomiêdzy samorz¹dami dla
wspólnego dobra.
5. Kwestia budowy szerokopa-

smowej sieci internetu w gminie
£obez nale¿y do kompetencji Gminy
i le¿y poza bezpoœrednim zainteresowaniem Powiatu. Projekt powiatu
obejmuje budowê ³¹czy do jednostek powiatowych i o znaczeniu
powiatowym. Udzia³ Gminy £obez w
tym przedsiêwziêciu, b¹dŸ brak tego
udzia³u, nie mo¿e powiatowi w niczym pomóc ani w niczym przeszkodziæ, nie ma te¿ ¿adnego wp³ywu na
koszty ponoszone przez Powiat.
6. Cytowana wypowiedŸ pana
Burmistrza Ryszarda Soli wynika z
oparcia siê na nieprawdziwych i
b³êdnych Ÿród³ach informacji, gdy¿
¿aden przedstawiciel Powiatu nie
zarzuca³ Gminie £obez blokowania
projektu. W pe³ni trafna jest wiêc
konkluzja Pana Burmistrza „w jaki
sposób Gmina £obez mo¿e blokowaæ projekt, w którym nie bierze
bezpoœrednio udzia³u, nie zosta³a
do niego zaproszona i nie ma formalnych ani prawnych mo¿liwoœci
aby go hamowaæ” i dalej „Popieram
tak¹ inicjatywê i zaprzeczam abym
czymkolwiek hamowa³”. Trudno
wiêc dociec jakie œcie¿ki doprowadzi³y autora artyku³u do wniosków
zawartych w jego podsumowaniu.
Ponadto wyjaœniam, ¿e fakt i¿
„inne jednostki Starostwa Powiatowego na chwilê obecn¹ spokojnie mog¹ pracowaæ na dotychczasowych ³¹czach”, nie oznacza, ¿e
doprowadzenie do tych jednostek
³¹czy szerokopasmowych jest nieuzasadnione, poniewa¿ nastêpuje
nieustanny rozwój us³ug œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹ i potrzeby
w tym zakresie szybko wzrastaj¹.
Znaczenie szerokopasmowego dostêpu do internetu ju¿ dziœ ma
ogromny wp³yw na rozwój gospodarczy kraju. Szereg polskich samorz¹dów dostrzega t¹ rolê i bardzo
mocno inwestuje w tê dziedzinê komunikacji. U nas s¹ to gminy Wêgorzyno i Resko.
Ryszard Brodziñski
Starosta £obeski

Heimetgemeinschaft der Labeser
zaprasza na
coroczne spotkanie z nabo¿eñstwem,
które odbêdzie siê
w dniu 08.06.2013 r. (sobota)
o godz. 9.30
przy Kamieniu Pamiêci
na Cmentarzu Komunalnym w £obzie
CMYK
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Z ¯YCIA POWIATU

Skarga na burmistrz z drog¹ w tle
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
Rady Miejskiej w Wêgorzynie zosta³a rozpatrywana skarga na burmistrz Wêgorzyna Monikê KuŸmiñsk¹. Radni jednog³oœnie uznali
zasadnoœæ skargi, dotycz¹cej braku odpowiedzi na pisma. Brak odpowiedzi, zgodnie z wyjaœnieniami
burmistrz, nie oznacza³ jednak braku zainteresowania spraw¹.
Pod odczytaniu skargi wniesionej przez mieszkankê Wiewiecka, do
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Wêgorzynie, która zaznaczy³a, ¿e
jest to dla niej „przykre przedsiêwziêcie”, burmistrz Monika KuŸmiñska wsta³a i odpar³a, ¿e jest winna,
albowiem nie jest istotne, ¿e odpowiedzi nie udzieli³ pracownik urzêdu,
bowiem za prace urzêdników odpowiada burmistrz. A skarga dotyczy³a
w³aœnie braku odpowiedzi na pisma
przesy³ane do urzêdu.
Z pisma przes³anego do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej wyni-

ka, i¿ burmistrz zetknê³a siê z problem, z którym boryka siê wielu burmistrzów, czyli wielu w³aœcicieli jednej drogi i brak komunikacji pomiêdzy nimi.
Osoba skar¿¹ca mieszka w Wiewiecku. Jak wynika z pisma, ma problem dojazdu do swojej posesji. Z
pisma burmistrz Wêgorzyna dowiadujemy siê, ¿e prowadz¹ tam dwie
drogi. Obie s¹ w z³ym stanie technicznym i obie maj¹ ró¿nych w³aœcicieli, przy czym najmniejszy udzia³ w
tych drogach ma gmina.
W piœmie burmistrz czytamy
m.in.: „Chc¹c rozeznaæ temat osobiœcie uda³am siê wraz z pracownikiem
ju¿ w dniu 21.11.2011 r., rozmawia³am
o problemie z wnioskodawc¹. Wówczas zrobiliœmy przegl¹d dwóch tras
dojazdu do posesji, z którego wynika³o i potwierdza siê to równie¿ na
dzisiaj, i¿ w lepszym stanie technicznym jest droga wychodz¹ca za HYDRO i przez ni¹ przejazd jest mo¿liwy. Druga droga jest w stanie tra-

gicznym, ale g³ównie na odcinku
bêd¹cym w³asnoœci¹ Lasów Pañstwowych.
Obecnie trwaj¹ próby porozumienia siê z Nadleœnictwem w sprawie naprawy drogi. Z uwagi na zawi³y charakter sprawy (kilku w³aœcicieli drogi) podstawow¹ trudnoœci¹
jest wypracowanie wspólnych ustaleñ kilku instytucji jednoczeœnie
oraz przygotowanie i podjêcie realizacji w jednakowym czasie, co ostatecznie i tak nie t³umaczy braku przygotowania odpowiedzi przez Urz¹d
Miejski”.
Podczas sesji radni zajêli siê
sam¹ skarg¹, czyli brakiem odpowiedzi na pismo. Nie podjêto jednak
tematu, którego dotyczy problem –
mo¿liwoœci rozwi¹zania owej sytuacji, a wszak wszystko zale¿y od
tego, co dla ro¿nych instytucji jest
wa¿niejsze – podmiot czy przedmiot.
Bo jeœli podmiot, w tym przypadku
mieszkanka, to rozwi¹zañ mo¿e byæ
kilka. Jeœli przedmiot – droga i pie-

ni¹dze, to rzeczywiœcie kwestia robi
siê zawi³a.
Kwestia wielu w³aœcicieli na jednej drodze, to problem do rozwi¹zania dla wielu gmin. Wszystko jedynie zale¿y od tego, co dla samorz¹dów danych gmin jest wa¿niejsze.

Lapidarium
Wykop w asfalcie
miejscem spotkañ

(£OBEZ). £obeskie lapidarium
istnieje ju¿ 8 lat. Od tylu te¿ lat spotykamy siê przy nim z by³ymi mieszkañcami tej ziemi.
Ka¿dy ma tu swoje wspomnienia.
Kiedyœ przychodzili tu, aby z³o¿yæ
ho³d swoim bliskim zmar³ym. Dawnego cmentarza ju¿ nie ma, ale pozosta³y po nim nieliczne krzy¿e, fragmenty nagrobków i kamienne p³yty,
które zebraliœmy w jedno miejsce,
aby utworzyæ to Lapidarium. Co
roku przybywaj¹ nowe „kamienne
pamiêci”, które historia rozrzuci³a po
naszym mieœcie. Wiele jest jeszcze
murków, gdzie na kamieniach widniej¹ gotyckie litery.
Rodziny tych, których grobów

ju¿ nie ma, umieszczaj¹ na bia³ej œcianie kamienne tabliczki z nazwiskami
swoich bliskich. Jest tabliczka upamiêtniaj¹ca ³obesk¹ akuszerkê, to
dziêki niej przysz³o na œwiat wiele
pokoleñ dawnych ³obeziaków. W
tym roku umieœcimy tablicê upamiêtniaj¹c¹ Sonjê Maron, wieloletni¹
przewodnicz¹c¹ i redaktorkê gazety
„Heimatgemeinschaft der Labeser”
zmar³¹ 25.09.2012 roku.
Heimatgemeinschaft der Labeser” serdecznie zaprasza na coroczne spotkanie z modlitw¹ za zmar³ych,
które rozpocznie siê w dniu
08.06.2013 (sobota) o godz. 9.30 przy
„Kamieniu Pamiêci” na Cmentarzu
Komunalnym w £obzie.
CS

(£OBEZ). Przynajmniej od miesi¹ca w ulicy Magazynowej, przy
wjeŸdzie od strony ulicy Drawskiej,
w kierunku ciep³owni, tkwi w jezdni ogromny wykop o g³êbokoœci
oko³o 2 metrów.
W³aœciwie tak¹ g³êbokoœæ mia³
jeszcze do niedawna, bowiem po
ostatnich obfitych opadach deszczu, p³yn¹ce strumienie wody nanios³y do niego trochê piachu i
mu³u. Jakby nie by³o, upadek do niczym niezabezpieczonej dziury, grozi kalectwem, b¹dŸ œmierci¹.

Dziurê wykopano i tak pozostawiono. Tkwi w samym œrodku drogi
asfaltowej. Wieczorow¹ por¹ niezwykle ³atwo doñ wpaœæ, bowiem
nie jest w jakikolwiek sposób oznaczona. Reszty taœmy widoczne s¹
gdzieœ pod zwa³ami ziemi i w pobliskim krzewie. Paradoksalnie jakiœ
czas temu wyciêto zaledwie kilka,
kilkanaœcie metrów dalej drzewo.
Jego pozostawiony pieñ wci¹¿ jest
zabezpieczony taœmami i widoczny z
daleka, a dziura... Dziura w ziemi czeka, byæ mo¿e na tragediê.
MM
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Rozkopali
i zostawili ba³agan

(£OBEZ). Jakiœ czas temu pisaliœmy o ul. Koœcielnej i wystaj¹cych
z niej studzienkach kanalizacyjnych.
Studzienki by³y naprawiane, pobocza wysypane ¿wirem i odpowiednio wyprofilowane. Do czasu
pojawienia siê panów wynajêtych
przez jedn¹ z firm telekomunikacyjnych, która naprawia³a tutaj usterkê,
i stawia³a skrzynkê, mo¿na by³o przy
drodze zaparkowaæ i bez trudu dojœæ
do domów. Panowie rozkopali, zostawili po sobie ba³agan ³¹cznie z
foliami i kamieniami.
Sporej wielkoœci kamienie zmieszane z ziemi¹ tworz¹ pobojowisko
po przeprowadzonych tu pracach.

Zaparkowaæ autem nikt siê nie odwa¿y, szczególnie w okresie opadów
deszczu.
W podobnym stanie pozostawiono wjazd do jednej z posesji, nie
licz¹c siê kondycj¹ mieszkañców.
¯adnym wózkiem, w tym inwalidzkim
nie przejedzie siê po takiej drodze.
Nikogo to jednak nie obchodzi. Prace trwa³y pod koniec ubieg³ego tygodnia i zdaj¹ siê byæ zakoñczone.
Pobocze, do niedawna wysypane ¿wirem, zosta³o zniszczone, rozkopane i pozostawione do naprawy
– pytanie tylko dla kogo? Mo¿e
by³oby warto, aby w³odarze miasta
zainteresowali siê t¹ ulic¹ i tym, co
siê na niej dzieje.
MM

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

Filomenê Wielgus
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

tygodnik ³obeski 4.6.2013 r.

Komendant Policji
odszed³ do Szczecina

W pi¹tek w Komendzie Powiatowej Policji w £obzie po¿egnano
komendanta podinspektora Roberta Nowaka. W uroczystym po¿egnaniu udzia³ wziêli policjanci, policjantki i pracownicy cywilni komendy powiatowej, a tak¿e przedstawiciel starostwa, cz³onek zarz¹du
Micha³ Kar³owski.
Podinsp. Robert Nowak by³ komendantem Komendy Powiatowej

Policji w £obzie od 11 paŸdziernika
2012 roku. Od 1 czerwca br. zosta³
przeniesiony do Komendy Miejskiej
Policji w Szczecinie i tam bêdzie pe³ni³ funkcjê pierwszego zastêpcy.
Obowi¹zki Komendanta Powiatowego Policji w £obzie powierzone
zosta³y dotychczasowemu zastêpcy m³. insp. Jackowi Dobrkowi, który
serdecznie podziêkowa³ podinsp.
Robertowi Nowakowi za wspóln¹
s³u¿bê.
(r)

Zabawa na Dzieñ Dziecka
(WÊGORZYNO) W Szkole Podstawowej w Wêgorzynie odbêdzie
siê 5 czerwca, o godz. 8.30 zabawa z
okazji Dnia Dziecka.
Organizatorzy zaplanowali: plac
zabaw, malowanie twarzy, zawody
sportowe, konie i bryczki, pokaz

œmiesznej mody dzieci i nauczycieli
oraz wiele innych konkurencji.
Wszystko to odbêdzie siê na
podwórku szkolnym lub w razie niepogody w hali sportowej.
Dzieñ Dziecka organizuje Rada
Rodziców.
(o)

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

Irenê Obolewicz
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie
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tygodnik ³obeski 4.6.2013 r.

Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Wiceprzewodnicz¹cy rady Lech
Urbañski, rencista posiada mieszkanie o powierzchni 120 m.kw. o wartoœci 200 tys. z³, tytu³ prawny - akt
notarialny. Inne nieruchomoœci –
gara¿ z zapleczem o powierzchni 50,20
m.kw. budynek gospodarczy o powierzchni 23,10 m.kw. o wartoœci 30
tys. z³. Tytu³ prawny – akt notarialny.
Z tytu³u renty ubieg³ym roku
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
10.104,42 z³, diety radnego i so³tysa
- 10.420 z³, inkaso za podatek rolny i
od nieruchomoœci – 185,75 z³.
Posiada ci¹gnik rolniczy URSUS
C-355 o wartoœci 12 tys. z³.
Piotr Æwik³a – PDKTP KabelTechnik Polska Sp z o.o. w Czaplinku
kierownik ds. Jakoœci Klienta Automobile. Posiada dom w zabudowie
szeregowej 1/2 w³asnoœci budynku
30 m.kw. o wartoœci 50 tys. z³.
Z tytu³u umowy o pracê osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 24.622,05 z³, z
tytu³u praw autorskich – 1.250 z³,
dochody z tytu³u pracy za granic¹ –
18.608,24 z³, z tytu³u pe³nienia funkcji
radnego - 4440 z³, inne Ÿród³a – 90 z³.
Posiada kredyt w banku PKO BP
oprocentowany 16,5 proc. w wysokoœci 40 tys. z³. Sp³ata koñcowa paŸdziernik 2014 rok (kredyt konsumpcyjny).
Marek Rokosz - nauczyciel w
Zespole Szkó³ Gimnazjalnych Gimnazjum Integracyjne im. Adama Mickiewicza w £obzie.
Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ dom o powierzchni
75 m.kw. o wartoœci oko³o 110 tys. z³
oraz dzia³kê gruntu o pow. 263 m.kw.
o wartoœci ok. 3 tys. z³, dzia³kê gruntu o powierzchni 0,1469 ha o wartoœci ok. 15000 z³.
W roku ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochody w wysokoœci 67.572,85 z³, z tytu³u umowy-zlecenia Zachodniopomorska Komenda OHP – 717,60 z³, dieta radnego
Rady Miejskiej w £obzie – 9.600 z³.
Posiada samochód osobowy
Suzuki Ignis rok prod. 2005, kredyt
hipoteczny w PKO BP S.A. w wysokoœci 48.288,18 CHF na okres 25 lat
zaci¹gniêty na sp³atê innych zobowi¹zañ (kredytu mieszkaniowego i
konsumpcyjnego) oraz remont

domu – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Tadeusz Sikora w ubieg³ym
roku zgromadzi³ na swoim koncie 50
tys. z³. Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ mieszkanie o powierzchni 56,23 m. kw. o wartoœci 160
tys. z³.
Dochody z tytu³u emerytury
wynios³y 33.982,04 z³, inne Ÿród³a
(umowy-zlecenia, umowy o dzie³o) –
987,02 z³, dieta radnego – 7.170 z³.
Posiada samochód osobowy
Skoda Roomster – rocznik 2009.
Wies³awa Romejko – pracuje w
Pracowni Optycznej M.D. Piszewscy, £obez. Posiada dom o powierzchni 270 m.kw. o wartoœci 500
tys. z³. Z tytu³u wynagrodzenia za
pracê uzyska³a dochód w wysokoœci 7.003,03 z³, z tytu³u renty rodzinnej – 18.470,10 z³, diety radnego –
7.250 z³, umowy zlecenia – 616,89 z³.
W banku Idea Bank – kredyt hipoteczny w wysokoœci 450 tys. z³,
banku Spó³dzielczym Goleniów –
kredyt gotówkowy – 33.000, Banku
Spó³dzielczym Goleniów – kredyt
gotówkowy – 11.000 z³.
Zbigniew Pude³ko – pracuje jako
magazynier w Zak³adach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa S.A.
w £obzie.
Posiada mieszkanie o powierzchni 49,44 m.kw. o wartoœci 130 tys. z³.
tytu³ prawny – w³asnoœciowe –
wspólnoœæ maj¹tkowa.
Dochody osi¹gane z tytu³u zatrudnienia ZNMR S.A. 25.746,06 z³,
Rada Miejska w £obzie – z tytu³u
pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych
i obywatelskich – 9.592 z³, S¹d Rejonowy w £obzie, kurator spo³eczny 2.547 z³.
Posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹ samochód osobowy marki
Opel Astra 2007.
Krystyna Bogucka – emerytka,
przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etowej Rady Miejskiej w £obzie. W
ubieg³ym roku na koncie zgromadzi³a 25 tys. z³ – œrodki pieniê¿ne
wchodz¹ w sk³ad ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej. Posiada dom na
wspólnoœæ maj¹tkow¹ o powierzch-

ni 168 m.kw o wartoœci 250 tys. z³.
Emerytura z ZUS -24.176,25 z³,
umowa z ING 132,80 z³, dieta radnej
RM w £obzie 9.600 z³ – dochody jako
wspólnoœæ maj¹tkowa.
Posiada równie¿ na wspólnoœæ
maj¹tkow¹ samochód osobowy marki Fiat Punto Grande rok prod. 2010.
Janusz Skrobiñski pracuje w
Starostwie Powiatowym w £obzie
jako podinspektor w Wydziale Polityki Spo³ecznej.
Posiada mieszkanie o powierzchni 70 m.kw. o wartoœci 175 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Starostwie w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 34.353,12 z³, dieta
radnego – 6.893,84 z³, z tytu³u umowy zlecenia z WSZS w Szczecinie –
800 z³, z tytu³u umowy zlecenia z LKS
Mewa Resko – 5.170 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Audi A8 rok prod. 1999 (wspó³w³asnoœæ z synem). Posiada kredyt
mieszkaniowy hipoteczny zaci¹gniêty w Banku PKO BP S.A. w wysokoœci 88 tys. z³. Okres sp³aty 25 lat.
Henryk Stankiewicz – rencista,
posiada mieszkanie wchodz¹ce w
ma³¿eñsk¹ w³asnoœæ maj¹tkow¹ o
powierzchni 72,28 m.kw. o wartoœci
70 tys. z³. W ubieg³ym roku osi¹gn¹³
dochody: z tytu³u renty – 12.353,82
z³, inna dzia³alnoœæ – 997 z³, dieta
radnego – 7.700 z³.
Bogdan Górecki – rencista, w
ubieg³ym roku zgromadzi³ na koncie
59 tys. z³, 5100 GBP, 160 euro, papiery wartoœciowe PIONIER ma kwotê
5250 z³, srodki pieniê¿ne s¹ wspó³w³asnoœci¹.
Posiada mieszkanie na odrêbn¹
w³asnoœæ o powierzchni 56,23 m.kw.
o wartoœci 145 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ lokal
mieszkalny – spadek o powierzchni
63,70 m.kw. na który brak wyceny
rzeczoznawcy.
W ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochody w wysokoœci: renta –
16.535,84 z³, rycza³t Rada Nadzorcza
– 2.076,25 z³, dieta rada miejska –
6.780 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy Seat Ibiza z 2001
roku.

Antoni Ku¿el – rolnik indywidualny, posiada na w³asnoœæ dom o
powierzchni 50 m.kw. o wartoœci 200
tys. z³. Gospodarstwo rolne, grunty:
o powierzchni 22 ha o wartoœci 350
tys. z³, zabudowa: obora, stodo³a,
gara¿, wiata. Z tego tytu³u w roku
ubieg³ym przychód w wysokoœci
118 tys. z³, dochód – 32 tys. z³.
Z tytu³u diety so³tysa i radnego
– 10.800 z³, inkaso podatku –
4.965,40 z³. Posiada ci¹gnik Bia³oruœ
z 2010 roku.
W³adys³aw Tabaka zatrudniony
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego, Szczecin Filia £obez,
na stanowisku – zastêpca kierownika Filii z uprawnieniami medycznymi. W ubieg³ym roku zgromadzi³ na
koncie 30 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 100 m.kw.
o wartoœci 260 tys. z³, dzia³kê o powierzchni 501 m.kw., jako w³asnoœæ
odrêbn¹ o wartoœci 42.800 z³ + 1500
z³ notariusz.
Dzia³ka nabyta od UMiG £obez w
drodze przetargu, data nabycia
19.08.2009 r.
Z tytu³u zatrudniania w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 73.148,97, umowa cywilnoprawna – 16.339,43 z³, z tytu³u diety
radnego – 6.180 z³, Nadleœnictwo –
39 z³, ³¹cznie – 95.707,40 z³.
Posiada kredyt w POLBANKU w
wysokoœci – 63 tys. z³ zaci¹gniêty na
zakup dzia³ki, termin sp³aty – do 2030
roku. Kredyt konsolidacyjny w Banku Milenium w wysokoœci 81 tys. z³
zaci¹gniêty na sp³atê mniejszych
kredytów, koñcowa data sp³aty –
2014 rok, na dzieñ 31.12.2012 do
sp³acenia zosta³o – 58.562,94 z³.
Maria Pokomeda prowadzi zawodow¹ Specjalistyczn¹ Rodzinê
Zastêpcz¹. W ubieg³ym roku zgromadzi³a na swoim koncie 10 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni 70
m.kw. o wartoœci 180 tys. z³.
w minionym roku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 20234 z³, z tytu³u
diety radnego – 7400 z³.
posiada samochód osobowy
marki renault Scenic z 2001 roku o
wartoœci 10 tys. z³.
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Wartoœciowe projekty, godne pochwa³y

Gimnazjum œwiêtowa³o

(WÊGORZYNO) 29 maja
2013 r. Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie
obchodzi³o swoje œwiêto.
Zorganizowano je pod
has³em „Orze³ mo¿e”.
By³a to te¿ okazja
do podsumowania
zrealizowanych projektów,
które okaza³y siê nader
interesuj¹ce.
Nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goœcie spotkali siê na podwórzu szko³y. Tutaj przygotowano
wystawy, prezentacje projektów i
program artystyczny. Prowadz¹cy
obchody Jacek Liwak przypomnia³
genezê œwiêta szko³y. Imiê Or³a Bia³ego nadano gimnazjum 30 kwietnia
2002 roku, uchwa³¹ Rady Miejskiej w
Wêgorzynie, a miesi¹c póŸniej szko³a otrzyma³a sztandar. St¹d motywem tegorocznego œwiêta by³a piosenka „Orze³ mo¿e”, wykonywana
wielokrotnie przez uczniów.

Goœcie siedzieli poœród licznych wystaw, przedstawiaj¹cych
dorobek uczniów i nauczycieli, ze
realizowanych dzia³añ i projektów
w szkole. M³odzie¿ zobrazowa³a je
dodatkowo scenkami artystycznymi. Szczególnie mi³ym akcentem
by³o zwieñczenie projektu „Niezwyk³e historie i tradycje rodzin z
naszej gminy”, którego opiekunami by³y panie Ma³gorzata Trytek i
Barbara Krzêæko. Uczniowie zebrali i opublikowali w wydaniu
specjalnym gazetki szkolnej historie kresowian: panów Zbigniewa
Kêdry i Mieczys³awa Kufla oraz
pañ Heleny Bukato, Krystyny
Marcinów i Franciszki Michalczyszyn. Wszyscy oni byli obecni na
obchodach i miêdzy innym im poœwiêcono wzruszaj¹ce s³owa i
scenki artystyczne.
W szkole zrealizowano równie¿
inne projekty edukacyjne, dofinansowane z Unii Europejskiej. Projekt
„Literacka aktywnoœæ mieszkañców
gminy (historia lokalnego czasopisma, szkolne gazetki)”, którego

opiekunami by³y panie Anna Kamiñska i Katarzyna Staroñ. Zorganizowano spotkania z redaktorami lokalnych czasopism, a podczas œwiêta
urz¹dzono nawet osobn¹ lo¿ê prasowa, w której zasiedliœmy my, redaktorzy. Uczniowie przebrani za
gazeciarzy reklamowali gazety i zadawali nam pytania.
By³ projekt „Dzieje Wêgorzyna”
prowadzony przez panie Ma³gorzatê Trytek i Barbarê Krzêæko oraz
„Miejscowoœci Gminy Wêgorzyno historia, kultura, tradycje, zabytki”,
z opiekunami Katarzyn¹ Staroñ,
Ann¹ Kamiñsk¹ i Joann¹ Halama, a
tak¿e „Regionalna twórczoœæ promuj¹ca gminê - ciekawi ludzie”, realizowany przez Joannê Halama i
wspierany przez Alinê Dejê i Wojciecha Cieplaka. W ramach tego ostatniego zorganizowano wystawê prac
lokalnych artystów: pani Ma³gorzaty Jerzewskiej i pana W³adys³awa
Ga³ki. Ich prace mogliœmy obejrzeæ w
szkole. Warto dodaæ, ¿e pan W³adys³aw Ga³ka ofiarowa³ gimnazjum
rzeŸby prezentowane na wystawie.

By³a wystawa fotograficznej
pod has³em „Wsi spokojna, wsi
weso³a”, której autorami byli
uczniowie zachêceni do takiego
wyra¿enia swej wra¿liwoœci przez
Ma³gorzatê Trytek.
Warto na zakoñczenie pochwaliæ
nauczycieli za realizacjê tak ujêtych
projektów, które wykraczaj¹ poza
sztampê wielu projektów unijnych,
jak¿e czêsto robionych w szko³ach
zwyczajnie po to, by nauczyciele lub
znajomi mogli dorobiæ do pensji.
Tutaj uczniowie mieli okazjê zetkniêcia siê z w³asn¹ kultur¹ i tradycj¹, z
ludŸmi, którzy tê historiê tworzyli i
pamiêtaj¹. Równie¿ z miejscowymi
artystami. Ale tak¿e sami mogli popatrzeæ na swoj¹ gminê przez obiektyw aparatu, czego efektem by³y ciekawe ujêcia wêgorzyñskiej natury,
wsi, miejsc i zwierz¹t. Mo¿e te projekty zainspiruj¹ ich do zostania w
przysz³oœci historykami, dziennikarzami, artystami, a nawet gdyby tylko kronikarzami ¿ycia swojej gminy
i mi³oœnikami ziemi wêgorzyñskiej,
to ju¿ spe³ni¹ swoj¹ rolê.
KAR
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,,Dwójka” po raz kolejny mówi nikotynie ,,Nie!”
,,Nie pal, nie pal, nie pal, nie” tak nawo³ywa³y dziewczêta ze Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie w
trakcie Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu. Ale zanim dotar³y do Szczecina, musia³y zmierzyæ siê z innymi zespo³ami w powiatowych zmaganiach. Zacznijmy
od pocz¹tku...
Jak wa¿na jest profilaktyka prozdrowotna, czym jest bierne i czynne
palenie tytoniu, jak istotna jest
umiejêtnoœæ dbania o zdrowie w³asne i swoich bliskich wiedz¹ uczennice ,,Dwójki”, które ju¿ w szkole
zaczê³y siê przygotowywaæ do festiwalu piosenki. Melodia i tekst o
zdrowiu, niepaleniu tytoniu to po³owa sukcesu. Katarzyna Œwirska oraz
Maja D¹browska, Jaœmina £ucyków, Julia Jagie³³o pod kierunkiem
pani Izabeli Moœcickiej rozpoczê³y
przygotowania. By³y próby - jedna,
druga, trzecia... A¿ nadszed³ 17 maja
i powiatowe zmagania w ramach VIII
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowane w £obeskim Domu Kultury pod egid¹ Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w £obzie i
niezawodnej pani Izabeli Niedzieli.
Szko³ê reprezentowa³y: solistka Katarzyna Œwirska oraz grupa dziewcz¹t, wszystkie z klasy VA. Kasia
piosenk¹ pt. ,,Sposób na niepalenie” wyœpiewa³a wyró¿nienie, zaœ

Maja, Jaœmina i Julia oczarowa³y
jury wykonaniem utworu „Nie pal”
i zajê³y I miejsce na szczeblu powiatowym tego Festiwalu.
Dziewczêta nie mia³y zbyt wiele
czasu wolnego, gdy¿ 28 maja by³ ju¿
fina³ wojewódzki tego¿ festiwalu.
Dobrze wiedzia³y, ¿e ³atwo nie bêdzie, albowiem to ju¿ kolejna edycja
festiwalu, w której bior¹ udzia³. Bêd¹c w trzeciej klasie, wziê³y udzia³ w
Konkursie Piosenki o Zdrowiu, zajê³y I miejsce w powiecie i wyst¹pi³y
po raz pierwszy na festiwalu; opiekunk¹ dziewcz¹t by³a wtedy pani
Barbara Druch. W ubieg³ym roku
dziewczyny, ju¿ pod kierunkiem pani
I. Moœcickiej, tak¿e zajê³y I miejsce w
powiecie i mia³y mo¿liwoœæ wystêpowania w Szczecinie. Konkurencja
by³a silna, ale ,,Dwójka” da³a radê,
gdy¿ szko³ê wówczas godnie reprezentowa³y dwa zespo³y dziewcz¹t z
kl. IVA i VIC (notabene dziewczyny
z VIC zajê³y III miejsce w województwie).
28 maja 2013 r. przed dziewczêtami z „Dwójki” zmagania w ramach
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu organizowanego przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹. Po
raz kolejny goœcinnie powita³ nas
Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. Festiwal odby³ siê pod patro-

natem Wojewody Zachodniopomorskiego, Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego
Kuratora
Oœwiaty. Do udzia³u w konkursie w
kategorii szkó³ podstawowych zakwalifikowa³o siê 20 grup (soliœci,
zespo³y) z ca³ego województwa.
Dziewczêta mia³y trudne zadanie, ale
wywi¹za³y siê z niego doskonale.
Zaœpiewa³y rewelacyjnie, spodoba³y siê jury i... zajê³y I miejsce. Ka¿da
z dziewczyn - Majka, Jaœmina i Julka
- otrzyma³y indywidualne nagrody,
dyplomy uznania, a na rêce pani Izabeli Moœcickiej organizatorzy z³o¿yli podziêkowania dla Szko³y Podsta-

wowej nr 2 w £obzie oraz puchar za
zajêcie I miejsca w Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Ponadto Centrum Medyczne Falck ze
Szczecina - jedni ze sponsorów ufundowa³o dla 60 uczniów naszej
szko³y szkolenie z pierwszej pomocy
przedmedycznej, za które serdecznie
dziêkujemy.
Na koniec jeszcze raz zanuæmy z
dziewczêtami - Maj¹ D¹browsk¹,
Jaœmin¹ £ucyków, Juli¹ Jagie³³o ,,Nie pal, nie pal, nie pal, nie” i
wo³ajmy raz po raz: „Nie pal... Nikotynie powiedz: NIE!”.
I. Moœcicka

Dzieñ Ziemi w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim
W Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim obchodzony by³ 20
maja 2013 r. Dzieñ Ziemi.
Œwiêto Ziemi to akcja, której
mottem przewodnim jest promowanie postaw ekologicznych wœród
spo³ecznoœci szkolnej, jak i mieszkañców Runowa Pomorskiego.
Mimo, ¿e Œwiatowy Dzieñ Ziemi
obchodzony jest na ca³ym œwiecie w
kwietniu, nale¿y dbaæ ca³y rok o
nasz¹ planetê, wspólny dom.
Na pocz¹tku uroczystoœci
uczniowie klasy szóstej przedstawili
krótki wstêp na temat Œwiêta Ziemi,
który zapozna³ nas z histori¹ i celem
tego dnia. By³y wiersze, piosenki i
has³a o tematyce ekologicznej.
Nastêpnie uczniowie m³odszych
klas zaprezentowali przedstawienie
ekologiczne pt. ,,Zielona ³¹czka”.
M³odzi aktorzy, przebrani w piêkne
stroje, przedstawiaj¹ce mieszkañców
³¹ki, uwra¿liwili nas na zagro¿enia
czyhaj¹ce na zwierzêta, przyrodê.
Po przedstawieniu nast¹pi³o
podsumowanie szkolnych konkursów przyrodniczych.
W klasie czwartej zosta³ przepro-

wadzony pod kierunkiem nauczyciela przyrody Ma³gorzaty Chilakowskiej konkurs pt. ,,Tajemnice
przyrody”, który sk³ada³ siê z dwóch
etapów. Do fina³u przesz³o 8
uczniów. W konkursie tym uczniowie zajêli miejsca: I - Aneta Dmochowska, II - Mateusz Jasek, III Karolina Kutera, IV - Piotr Gêbala.
Uczniowi ci otrzymali dyplomy i
ksi¹¿ki o tematyce przyrodniczej.
Fundatorami nagród by³ pan Jacek
Chrzanowski prezes z WFOŒiGW w
Szczecinie oraz pan Józef Drozdowski, radny powiatu ³obeskiego.
W klasach m³odszych konkurs
ekologiczny przeprowadzi³y panie
El¿bieta Bobryk i Zofia Ungerman.
Laureaci konkursu, pierwsze miejsca: w klasie 1 - Hanna Dmochowska; w klasie 2 - Weronika Kobia³ka,
w klasie 3 - Daria Skiba. Fundatorem
nagród ksi¹¿kowych w tym konkursie by³o Nadleœnictwo £obez. Za
pomoc i wsparcie serdecznie dziêkujemy.
Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê
konkurs piosenki przyrodniczoekologicznej i turystycznej. Uczniowie z poszczególnych klas zaprezen-

towali utwory o tematyce przyrodniczej. Ci którzy naj³adniej zaœpiewali
otrzymali nagrody.
Nastêpnym etapem obchodów
Dnia Ziemi by³a akcja „Sprz¹tanie
Œwiata”. Dzieci pod czujnym okiem
nauczycieli, zaopatrzone w worki na
œmieci, posz³y sprz¹taæ ulice Runowa Pom. i pobliski lasek. Kolejnym
zadaniem by³o uporz¹dkowanie rabat przy szkole i sadzenie roœlin zielonych. Sadzonki kwiatów dziêki
zaanga¿owaniu pana Józefa Drozdowskiego otrzymaliœmy od lokal-

nych przedsiêbiorców, pani Krystyny Karkowskiej i pañstwa Danuty i
W³adys³awa Macedoñskich, za co
bardzo gor¹co im dziêkujemy. Posadzone kwiaty do póŸnej jesieni bêd¹
upiêkszaæ teren szko³y.
Nad przygotowaniem i przebiegiem Œwiêta Ziemi czuwa³y panie
El¿bieta Bobryk i Ma³gorzata Chilakowska.
Organizatorzy dziêkuj¹ dyrektor,
nauczycielom, rodzicom, dzieciom,
pracownikom administracyjnym za
okazan¹ pomoc w tym dniu.
(o)
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I Komunia Œwiêta w £obzie

Autorem zdjêæ jest zak³ad fotograficzny Foto Video „Krzyœ” www.fotopyrczak.pl
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika. Mile widziane doœwiadczenie w: malowaniu
pistoletowym, pracach blacharskich, oklejaniu, szpachlowaniu.
Tel. 506 135 335.

ROLNICTWO

Region

Wynajmê lub sprzedam sklep
spo¿ywczo - przemys³owy w
Radowie Ma³ym k/koœcio³a.
Tel. 668 545 249.
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê
od 01.07.2013r. Idealny pod biuro,
gabinet itp. Wszystkie media + internet. Tel. 501 894 828.
OKAZJA !!! Tanio sprzedam dom, w
powiecie ³obeskim, wraz z budynkami gospodarczymi, do remontu,
na dzia³ce o pow. 1 ha w Lesiêcinie.
Dogodny uk³ad komunikacji kolejowej i drogowej. Tel. 697 041 489
Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.
£obez, sprzedam pó³ bliŸniaka 110
mkw., piwnica, strych, gara¿. Cena
255 tys. z³. Tel. 695 985 67

Powiat gryficki
Sprzedam 3 dzia³ki z warunkami
zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512
584 156.

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam Toyotê Carina Epsilon
1.6, w dobrym stanie technicznym,
serwisowana, rok 1995. Cena 8
tys. z³. Tel. 608297416.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne do naszej gazety uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku
£obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich.
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6. Tel. 91 39 73 730.

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

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Sprzedam worek treningowy, rêkawice, hantle, telewizor Sony, mieszkanie dwupoziomowe 137 mkw. w
Gryficach. Tel. 693 343 401.

US£UGI
Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

Powiat ³obeski

Sprzedam ³adne, s³oneczne
mieszkanie na parterze, w centrum P³otów. 62 mkw., 3 pokoje,
du¿a kuchnia czêœciowo wyposa¿ona, ³azienka i toaleta
osobne, balkon. Do mieszkania przynale¿y du¿a piwnica.
Tel. 605 698 213

Us³ugi elektryczne – Marek Tymoszczuk. Remonty instalacji,
pomiary, monta¿ nowych instalacji itp. Tel. 691 014 733.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w centrum Gryfic. Odrêbna w³asnoœæ. Tel. 695 554 340

Kominki, wk³ady kominkowe, budownictwo techniczne i wykoñczeniowe. Tel. 661 025 368

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE !
Pow. 53 mkw., w bloku na II piêtrze,
2 pokojowe, kuchnia, ³azienka +
piwnica. W³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel. 663 248
859.
Sprzedam lub wynajmê 4 pokojowe mieszkanie w £obzie. Tel. 91
397 5088
Lesiêcin – 6 km od £obza i Wêgorzyna. 4 pokojowe mieszkanie 76
mkw. Plus pomieszczenie gospodarcze. Tylko 64 tys. Fundament.
Tel. 698 683 405

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865

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

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DOMY NA SPRZEDA¯

BE£CZNA - bliŸniak o pow. 125mkw, dzia³ka 213mkw
- CENA 185.000 z³
STARA DOBRZYCA - bliŸniak o pow. 71mkw, dzia³ka 271mkw - CENA 189.000 z³
RESKO - bliŸniak o pow. 161,5mkw, dzia³ka 576mkw
- CENA 285.000 z³
RESKO - bliŸniak o pow. 80mkw, dzia³ka 1242mkw
- CENA 240.000 z³
RESKO (okolica) - bliŸniak o pow. 190mkw, dzia³ka 4078mkw
- CENA 430.000 z³
RESKO(okolica) - dom o pow. 133mkw, dzia³ka 2256mkw
- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - dom o pow. 110mkw,dzia³ka 5639mkw
- CENA 249.000 z³
RESKO (okolica) - dom o pow. 180mkw, dzia³ka 3534mkw
- CENA 115.000 z³
RESKO (okolica) - dom o pow.48mkw, 2 pokoje
- CENA 73.000 z³
RESKO (okolica) - bliŸniak o pow. 68mkw, dzia³ka 4190mkw udzia³ -CENA 67.000 z³
RESKO (okolica) - pensjonat o pow.400mkw, dzia³ka 1515mkw
- CENA 495.000 z³
RESKO (okolica) - bliŸniak o pow. 100mkw, dzia³ka 5400mkw udzia³ - CENA 180.000 z³
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XXVII Biegi im.Tomasza Hopfera za nami
(£OBEZ) 28.05.2013 r. odby³y siê XXVII Biegi
Hopfera. £¹cznie w 18 biegach uczestniczy³o ponad
500 osób. Podajemy wyniki - pierwsze trójki w
ka¿dym biegu.
XXVII Biegi im.Tomasza Hopfera £obez
Szko³y Podstawowe
Dziewczêta - klasy I (2005):
1. Kalita Anna
2. Kondratiuk Zuzanna
3. Walkowiak Zuzanna
Dziewczêta - klasy II (2004):
1. Matuszewska Sandra
2. Grenda Julita
3. Omy³a Marika
Dziewczêta - klasy III (2003):
1. Wojsz Julia
2. Cichosz Natalia
3. Jab³oñska Gabriela
Dziewczêta - klasy IV (2002):
1. Jarz¹bek Joanna
2. Teis Magda
3. Rosiñska Magda
Dziewczêta - klasy V (2001):
1. Czy¿ak Weronika
2. Perzyñska Monika
3. Matera Ma³gorzata
Dziewczêta - klasy VI (2000):
1. Turzyñska Anna
2. Popiela Julia

2005
2005
2005

SP1 £obez
SP Dobra /Arbod Dobra
SP1 £obez

2004
2004
2004

SP Starogard
SP Dobra /Arbod Dobra
ZSP Radowo Ma³e

2003
2003
2003

SP1 £obez
SP2 £obez
SP2 £obez

2002
2002
2002

SP Dobra /Arbod Dobra
SP2 £obez/Trucht £obez
SP2 £obez/Trucht £obez

2001
2001
2001

SP Dobra /Arbod Dobra
SP2 £obez /Trucht £obez
SP Dobra /Arbod Dobra

2000
2000

SP Siedlice/Trucht £obez
SP2 £obez/Trucht £obez

Zaproszenie

Bonin - nasza ma³a
Ojczyzna
Rozpoczyna siê cykl corocznych spotkañ w Boninie z myœl¹
przewodni¹ o poznaniu historii ludzi, którzy tutaj mieszkaj¹ lub
mieszkali. W 2015 roku bêdzie 70.
rocznica przybycia pierwszych Polaków, a w 2016 r. -szeœæset lat od
powstania wioski jako w³asnoœci
rodu von Borcke.
12 czerwca 2013 r. (œroda) warto
dotrzeæ do Bonina, ¿eby spotkaæ siê
z ciekaw¹ propozycj¹ przygotowan¹
przez ludzi, którzy chc¹ przybli¿yæ
goœciom i sobie historiê i dzieñ dzisiejszy naszej „ma³ej Ojczyzny”. W
tym dniu o godzinie 10.30 rozpocznie
siê wiele ciekawych spotkañ - Modlitwa S³owa prowadzona przez ks.
proboszcza Parafii Zajezierze Jerzego Tyrpê i Pastora z Niemiec.
Dieter Froebel przewodnicz¹cy
Heimatgemeinschaft des Labeser e.
V. (stowarzyszenie skupiaj¹ce by³ych mieszkañców Gminy £obez
przed 1945 rokiem) opowie o wiêzach
³¹cz¹cych mieszkañców Bonina i

£obza. £obescy mi³oœnicy historii
opowiedz¹ o ludziach tu mieszkaj¹cych po 1945 roku, us³yszymy du¿o
ma³o znanych faktów z tego okresu.
Zwiedzimy na miejscowym cmentarzu powstaj¹ce lapidarium - „Tym,
którzy mieszkali na tej ziemi”. Przejrzeliœmy strychy naszych mieszkañ,
co zaowocowa³o powstaniem namiastki izby regionalnej, gdzie zgromadziliœmy unikalne przedmioty i
dokumenty (a w £obzie nadal nie ma
muzeum...). £obez na starych pocztówkach - to temat wystawy przygotowanej przez Lidiê Lalak-Szawiel i
Czes³awa Szawiela. Przyniesione
przez uczestników kie³baski bêdziemy piec na ognisku, s³uchaj¹c ciekawych dysput ludzi tam zgromadzonych. Wszystkich goœci czeka du¿o
dodatkowych atrakcji. Je¿eli wyjdziesz z £obza ok. 9.00, to dojdziesz
do Bonina na czas, wêdruj¹c przez
piêkne lasy boniñskie. Pamiêtaj o
zabraniu kie³basek na ognisko i du¿ej iloœci dobrego humoru!
Organizatorzy

3. Urbañska Klaudia
Ch³opcy - klasy I (2005):
1. Pobere¿ko Dawid
2. Gos³awski Kuba
3. Smoleñ Mateusz
Ch³opcy - klasy II (2004):
1. Ku³ak Oliwer
2. Sobañski Kacper
3. Nocuñ Bart³omiej
Ch³opcy - klasy III (2003):
1. Dul Kacper
2. Wejdebach Denis
3. Strzelecki Sebastian
Ch³opcy - klasy IV (2002):
1. Nadzieja Adrian
2. Loba Damian
3. Parzyszek Wojciech
Ch³opcy - klasy V (2001):
1. Latocha Grzegorz
2. Trabszo Marcel
3. Piesiak £ukasz
Ch³opcy - klasy VI (2000):
1. Skarbiñski Bart³omiej
2. Kisiel Tomasz
3. Durkowski Marcin

2000

SP1 £obez/Trucht £obez

2005
2005
2005

SP2 £obez
SP2 £obez
SP1 £obez

2004
2004
2004

SP Dobra /Arbod Dobra
ZSP Radowo Ma³e
SP2 £obez

2003
2003
2003

SP Starogard
SP2 £obez
SP2 £obez

2002
2002
2002

ZSP Radowo Ma³e
SP1 £obez
SP Starogard

2001
2001
2001

SP Be³czna
SP2 £obez
SP2 £obez

2000
2000
2000

SP2 £obez
SP2 £obez
ZSP Radowo Ma³e

:

Gimnazja
Dziewczêta - klasy I (1999):
1. Sadowska Milena
1999
2. Dylan Dagmara
1999
3. Przygocka Kamila
1999
Dziewczêta - klasy II (1998):
1. Borysiak Kinga
1998
2. Mi³ek Emilia
1998
3. ¯urawska Renata
1998
Dziewczêta - klasy III i starsi (1997 i
1. Stefañska Ma³gorzata
1997
2. Florczak Patrycja
1997
3. Kulczewska Michalina
1995

Gimnazjum Dobra /Arbod Dobra
ZSG £obez
ZSP Radowo Ma³e
Gimnazjum Dobra /Arbod Dobra
Gimnazjum Dobra /Arbod Dobra
ZSG £obez
st.):
Gimnazjum Dobra /Arbod Dobra
Gimnazjum Dobra /Arbod Dobra
ZS £obez

Ch³opcy - klasy I (1999):
1. Rybka Mateusz
1999
2. B³yszko Wojciech
1999
3. Markowski Adrian
1999
Ch³opcy - klasy II (1998):
1. Ga³an Kacper
1998
2. £achañski Marcin
1998
3. Wojnarowski Hubert
1998
Ch³opcy - klasy III i starsi (1997 i st.):
1. Jêdrzejczak Norbert
1996
2. Rzepecki Ryszard
1997
3. Maziarz Mateusz
1995

Gimnazjum Resko
ZSG £obez
ZSP Radowo Ma³e
ZSG £obez /Trucht £obez
Gimnazjum Wêgorzyno
Gimnazjum Resko
ZS £obez
Gimnazjum Dobra /Arbod Dobra
ZS £obez

Wielki Mecz Przyjació³ Pi³ki No¿nej

Zagraj¹ Oldboje Sparty,
samorz¹dowcy, policjanci
i kolejarze
Gmina Wêgorzyno w³¹czy³a siê
w ogólnokrajow¹ akcjê pn. „Wielki Mecz Przyjació³ Pi³ki No¿nej”.
Mecz w Wêgorzynie, tak jak w
ca³ym kraju, odbêdzie siê dnia 8
czerwca, o godz. 12.00 na orliku.
Organizatorzy zapraszaj¹ miesz-

kañców gminy Wegorzyno oraz goœci do obejrzenia „Meczu PrzyjaŸni
o puchar Burmistrza Wêgorzyna”.
Zagraj¹: Oldboje Sparty Wêgorzyno, samorz¹dowcy, policjanci i
kolejarze.
O godz. 11.55 zostanie odœpiewany Hymn Narodowy.
(o)
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W tym roku równie¿ poœwiêcili swoje pola
(SIELSKO). Parafia
Rzymskokatolicka
w Sielsku oraz
Stowarzyszenie
Kresowian
„Kuropatniki”
zorganizowali we
wtorek, 11 czerwca,
œwiêcenie pól. Pierwsze
po kilkudziesiêcioletniej
przerwie odby³o siê
w ubieg³ym roku.
Rys historyczny
Œwiêcenie pól wed³ug wspomnieñ mieszkañców Kuropatnik
odbywa³o siê w czasie k³oszenia siê
zbo¿a, czyli na prze³omie maja i
czerwca. By³a to swego rodzaju po-

lisa ubezpieczeniowa, która mia³a zabezpieczyæ obsiane pola. Procesja
mia³a charakter b³agalny, by Bóg
darowa³ kary, odwróci³ choroby, nieurodzaj i ró¿ne klêski oraz zes³a³ swe
b³ogos³awieñstwo, by nie zabrak³o
chleba i wszystkiego, co do ¿ycia
jest konieczne.
Po Mszy œwiêtej procesja „na
chwa³ê Boga i ku po¿ytkowi ludzi”
rusza³a pod przewodnictwem ksiêdza, z krzy¿em, obrazami i chor¹gwiami, ze œpiewem religijnych pieœni,
litanii do Wszystkich Œwiêtych.
Obchodzono w ten sposób wszystkie okoliczne pola, które ksi¹dz œwiêci³. Kropi¹c œwiêcon¹ wod¹ obsiane
pola, kap³an poleca³ je na chwa³ê
Bo¿¹ obracaæ i w³asny po¿ytek, u¿ywaj¹c ich uczciwie. Podczas procesji
dziewczêta plot³y wianuszki z k³osów zbó¿ i zawiesza³y na sztandarach. Ka¿dy, wchodz¹c potem do

koœcio³a, po wianuszkach na sztandarach wiedzia³, ¿e w tej miejscowoœci pola ju¿ poœwiêcono. Przed œwiêceniem pól wyznaczano, kto bêdzie
niós³ sztandar podczas procesji, a
niesienie sztandaru poczytywano za
wielki zaszczyt i wyznaczano najlepszych gospodarzy.
W swoich wspomnieniach œp.
ks. Franciszek Jastrzêbski tak opisuje œwiêcenie pól w Sielsku: „Œwiêcenie pól, praktykowane powszechnie
na Wschodzie, te¿ trzeba by³o zg³aszaæ do w³adzy pañstwowej. Z pocz¹tku przez jakiœ czas udawa³o siê
to, nareszcie, kiedy wybra³em siê na
œwiêcenie pól, proszony o to przez
parafian, znalaz³em siê na kolegium
orzekaj¹cym w £obezie, które mi wymierzy³o 2500 z³ grzywny, zni¿onej
wskutek rekursu do 300 z³”. (Wspomnienia z ¿ycia ks. Franciszka Jastrzêbskiego 1890-1962).

Po tym wydarzeniu zaprzestano
œwiêcenia pól, a¿ do 10 czerwca 2012
r., kiedy to nast¹pi³o wznowienie tradycji. Po ponad 50. latach przerwy
znów o¿y³a w Sielsku, z ca³ym swoim
piêknem i dostojeñstwem.
Œwiêcenie pól to wspania³a lekcja szacunku dla Ziemi, ukazania
wiêzi i wspó³zale¿noœci, jaka ³¹czy
cz³owieka z natur¹ i jego Stwórc¹.
Ka¿dy cz³owiek ma w swoim sercu
wpisane prawo naturalne, które nieod³¹cznie zwi¹zane jest z Ziemi¹, która nie tylko nas ¿ywi, ale tak¿e daje
poczucie bezpieczeñstwa i ukojenia,
w tym jak¿e obecnie zabieganym i
zurbanizowanym œwiecie. Œwiêcenie pól to nie tylko przepiêkna tradycja, w której cz³owiek bior¹c odpowiedzialnoœæ za Ziemiê, któr¹ uprawia, prosi Boga o pomoc, to tak¿e
manifestacja naszego przywi¹zania
do tej Ziemi.
Barbara Górniak

Ca³a Polska czyta dzieciom

Gimnazjaliœci czytali przedszkolakom
Drugoklasiœci czytali utwory literackie
dzieciom z przedszkola im. Kubusia
Puchatka w Resku.
Dnia 22.05.2013 r. gimnazjaliœci:
Oliwia Antczak, Karolina Biernat,
£ucja £achmanowicz, Sandra Kasprowiak, Wiktoria Janowska i Filip
Czura, pod opiek¹ pani El¿biety Kuc,
wziêli udzia³ w akcji Ca³a Polska czyta dzieciom. W ramach projektu edukacyjnego grupa odwiedzi³a Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Resku.

G³ównym celem tej wizyty by³o
propagowanie wœród przedszkolaków zainteresowania czytelnictwem
i ksi¹¿k¹. W repertuarze znalaz³y siê
zatem utwory, które przedstawiaj¹
przyrodê i jej ¿ycie w tej bardzo kolorowej i mi³ej porze roku, jak¹ jest
wiosna. Dzieci w skupieniu s³ucha³y
wierszyków, opowiadañ, zgadywanek. Wszyscy aktywnie odpowiadali na zadane im pytania. Nie zabrak³o
czasu na zabawê w kó³ku przy piosenkach, które przedszkolaki przygotowa³y dla swoich mam.
Wydaje mi siê, ¿e dzieci by³y zadowolone z goœci, a gimnazjaliœci
mieli spor¹ satysfakcjê z dobrze wykonanego projektu. El¿bieta Kuc
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Zwyciêstwo „Dobermanów”, pora¿ka Sarmaty
Na sobotni wyjazdowy mecz
Sarmaty z Kluczevi¹ wybra³o siê
86 osób z Klubu Kibiców Sarmaty
„Dobermani”, co skrzêtnie wyliczyli ochraniaj¹cy mecz policjanci. By³a to rekordowa iloœæ osób
bior¹cych udzia³ w wyjazdowym
meczu „swojej” dru¿yny w obecnym sezonie IV ligi.
Mimo pe³nej mobilizacji kibiców
Sarmaty, ¿ywio³owo dopinguj¹cych
swoj¹ dru¿ynê, zawodnikom doberskiego Klubu, chocia¿ prowadzili 1:0
a¿ do 83', nie uda³o siê wyjœæ zwyciêsko z broni¹c¹ siê przed spadkiem do
ni¿szej ligi Kluczevi¹. W pierwszej
po³owie zawodnicy Sarmaty osi¹gnêli lekk¹ przewagê na boisku, lecz
tylko Mateusz Kowalczyk dwukrotnie strza³ami z dystansu próbowa³
pokonaæ bramkarza gospodarzy.
Znacznie bardziej o¿ywiona gra
zawodników obu dru¿yn nast¹pi³a w
drugiej po³owie meczu. W dru¿ynie
Kluczevii przypomnia³ o sobie jej
najlepszy snajper Grzegorz Magnu-

ski, gdy pi³ka po jego dwóch strza³ach o centymetry minê³a bramkê
Sarmaty, a po trzecim z najwy¿szym
trudem, skierowa³ j¹ na rzut ro¿ny
bramkarz Sarmaty. Równie¿ bardzo
aktywni w d¹¿eniu do uzyskania
prowadzenia byli pi³karze Sarmaty i
w 65' ich sk³adn¹, skuteczn¹ akcjê
piêknym strza³em w „d³ugi róg” wykoñczy³ Mateusz Kowalczyk.
Po zdobyciu prowadzenia szansê na podwy¿szenie wyniku próbowali jeszcze wykorzystaæ Damian
Padziñski i Piotr Klêczar. Szczególnie
bliski podwy¿szenia wyniku w 77'
by³ ten ostatni, gdy pi³kê zmierzaj¹c¹ do bramki Kluczevii, po jego
„atomowym” strzale, tu¿ spod poprzeczki wybi³ na rzut ro¿ny efektown¹ parad¹ bramkarz gospodarzy
Artur D¹browski. I gdy wydawa³o
siê, ¿e bardzo rozs¹dnie dotychczas
graj¹cy pi³karze Sarmaty bez problemu prowadzenie „dowioz¹” do koñca i zainkasuj¹ trzy punkty, w samej
koñcówce meczu, dwie niezdecydo-

Granie
IV liga
08.06.13 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Leœnik Rossa Manowo
17.00 Orze³ Wa³cz - Vineta Wolin
17.00 Rasel Dygowo - Kluczevia Stargard
17.00 Sarmata Dobra - Ina Goleniów
17.00 K³os Pe³czyce - Gryf Kamieñ Pom.
17.00 Arkonia Szczecin - Lech Czaplinek
17.00 Astra Ustronie Morskie - Ba³tyk Koszalin
18.00 Wiekowianka Wiekowo - Hutnik Szczecin

w planie

Klasa okrêgowa regionalna
05.06.13. (œroda) – wszystkie mecze o 17.30.
Flota II Œwinoujœcie - B³êkitni II Stargard
GKS Mierzyn - Chemik II Police
Iskra Golczewo - Pomorzanin Przybiernów
Jeziorak Szczecin - Wicher Brojce
Wybrze¿e Rewalskie - Tanowia Tanowo
Masovia Maszewo - Œwiatowid £obez
Kasta Szczecin - Sparta Wêgorzyno
Promieñ Mosty - Radowia Radowo Ma³e
08.06.13 (sobota)
14.00 Tanowia Tanowo - Jeziorak Szczecin
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Kasta Szczecin
17.00 Sparta Wêgorzyno - Masovia Maszewo
17.00 Œwiatowid £obez - Wybrze¿e Rewalskie
17.00 Wicher Brojce - Iskra Golczewo
17.00 Pomorzanin Przybiernów - GKS Mierzyn
09.06.13. (niedziela)
16.00 Chemik II Police - Flota II Œwinoujœcie
16.00 B³êkitni II Stargard - Promieñ Mosty
Klasa A
08.06.13 (sobota)
12.00 Mewa Resko - Orze³ £o¿nica
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Sowianka Sowno
16.00 Korona Stuchowo - Orze³ Prusinowo
17.00 Jantar Dziwnów - Pionier ¯arnowo
02.06.13 (niedziela)
15.00 Bizon Cerkwica - Ba³tyk Gostyñ
16.00 B³êkitni Trzyg³ów - Sparta Gryfice
Klasa B
09.06.13 (niedziela) – wszystkie mecze o godz. 16.
Pomorzanin II Przybiernów - Pomorzanin II Nowogard
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Jastrz¹b £osoœnica
Zalew Stepnica - Huragan Wierzchos³aw
Zieloni Wyszobór - Gardominka Polonia II Mechowo
Znicz Wysoka Kamieñska - Ba³tyk Miêdzywodzie

wane interwencje bramkarza Sarmaty spowodowa³y, ¿e to goœcie cieszyli siê ze zwyciêstwa. Pora¿ka tym
bardziej przykra, gdy¿ z przebiegu
ca³ego meczu, Sarmata raczej nie
zas³u¿y³ na ni¹.
Do koñca sezonu pozosta³y jeszcze cztery mecze, z których trzy zostan¹ rozegrane na stadionie w Dobrej. Ju¿ w œrodê, 5 czerwca, o godz.
18.00, w Dobrej bêdziemy œwiadkami
prawdziwego hitu obecnego sezonu, gdy na miejscowy stadion zawita aktualny lider, niemal pewny kandydat do awansu do III ligi, Ba³tyk
Koszalin. W pierwszym meczu w
Koszalinie Sarmata sensacyjnie zremisowa³ 1:1 i by³ jedn¹ z dwóch dru¿yn, której uda³o siê urwaæ punkty
Ba³tykowi w Koszalinie (swój mecz
zremisowa³ tak¿e Leœnik/Rossa Manowo).
Kluczevia Stargard – Sarmata
Dobra 3:1 (0:0)
Strzelcy bramek: dla Kluczevii
IV liga
Wyniki 27 kolejki: Ba³tyk Koszalin Stal Szczecin5:0, Vineta Wolin – Rasel
Dygowo 1:1, Leœnik Rossa Manowo Orze³ Wa³cz 3:0, Lech Czaplinek - Astra
Ustronie Morskie 2:0, Gryf Kamieñ
Pom. - Arkonia Szczecin 0:3, Hutnik
Szczecin - K³os Pe³czyce 0:0, Ina Goleniów - Wiekowianka Wiekowo 4:1,
Kluczevia Stargard - Sarmata Dobra 3:1.
1. Ba³tyk Koszalin
63 78:19
2. Vineta Wolin
57 55:21
3. Leœnik Rossa Manowo 54 52:32
4. Stal Szczecin
44 47:43
5. Astra Ustronie M.
41 51:36
6. Hutnik Szczecin
39 34:32
7. Gryf Kamieñ Pom.
39 51:40
8. Rasel Dygowo
39 45:35
9. Sarmata Dobra
35 36:32
10. Arkonia Szczecin
33 42:49
11. K³os Pe³czyce
32 31:50
12. Kluczevia Stargard
31 34:43
13. Ina Goleniów
27 41:71
14. Lech Czaplinek
25 19:40
15. Wiekowianka Wiek. 24 36:49
16. Orze³ Wa³cz
13 14:74
Klasa okrêgowa regionalna
Wyniki 26. kolejki: Tanowia Tanowo Masovia Maszewo 2:0, Sparta Wêgorzyno - Promieñ Mosty 5:0, Œwiatowid
£obez - Kasta Szczecin 0:3, Wicher
Brojce - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
2:0, Pomorzanin Przybiernów - Jeziorak Szczecin 2:1, B³êkitni II Stargard Radowia Radowo Ma³e 2:1, Chemik II
Police - Iskra Golczewo 2:0, Flota II
Œwinoujœcie - GKS Mierzyn 7:0.
1. Flota II Œwinoujœcie
61 85:31
2. Pomorzanin Przyb.
58 79:33
3. Sparta Wêgorzyno
52 64:41
4. Promieñ Mosty
44 70:61
5. B³êkitni II Stargard
43 63:59
6. Jeziorak Szczecin
41 62:40
7. Iskra Golczewo
41 71:45
8. Chemik II Police
36 45:47
9. GKS Mierzyn
35 55:65
10. Wybrze¿e Rewalskie 32 39:51
11. Œwiatowid £obez
31 48:68

Krystian Cieplak (83'), Mateusz Witczak (88') i Kamil Bartoszyñski (90'),
dla Sarmaty: Mateusz Kowalczyk
(65').
Kluczevia Stargard: Artur D¹browski, Pawe³ B¹cler, Rafa³ Koz³owski, Rados³aw Surma, Emil Guzik, Artur Koœciukiewicz (80' Mateusz Witczak), Kamil Bartoszyñski,
£ukasz Bulik (60' Krystian Cieplak),
Mariusz Nowicki, Grzegorz Magnuski, £ukasz Rdzeñ.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Kamil Pacelt,Wojciech Dorsz
(88' Adrian WoŸniak), Damian Dzierbicki, Arkadiusz Paw³owski, Konrad
W³odarczyk, Piotr Klêczar, Zdzis³aw
Szw¹der, Mateusz Kowalczyk, Damian Padziñski, Damian Mosi¹dz
(74' Wojciech Bonifrowski).
Sêdzia g³ówny: Mariusz Beczko,
sêdziowie asystenci: Robert Szczygie³ i Rados³aw Zbaracki.
•ród³o: sarmatadobra.com estan

Wyniki i tabele
12. Wicher Brojce
13. Kasta Szczecin
14. Tanowia Tanowo
15. Radowia Radowo M.
16. Masovia Maszewo

29 37:56
27 47:71
25 45:77
23 31:67
21 28:57

Klasa A
Wyniki 20 kolejki: Pionier ¯arnowo Korona Stuchowo 0:4, Sparta Gryfice Fala Miêdzyzdroje 2:0, Ba³tyk Gostyñ
- Orze³ £o¿nica 3:0, Orze³ Prusinowo Mewa Resko 0:6, Bizon Cerkwica B³êkitni Trzyg³ów 3:11, Sowianka
Sowno - Jantar Dziwnów 6:5.
1. Mewa Resko
45 72:32
2. Korona Stuchowo
39 65:38
3. Fala Miêdzyzdroje
38 36:27
4. B³êkitni Trzyg³ów
37 74:52
5. Jantar Dziwnów
34 56:45
6. Pionier ¯arnowo
32 56:40
7. Sparta Gryfice
29 57:47
8. Orze³ £o¿nica
23 42:39
9. Ba³tyk Gostyñ
19 36:58
10. Orze³ Prusinowo
15 19:50
11. Sowianka Sowno
14 31:54
12. Bizon Cerkwica
2 11:73
Klasa B
Wyniki 17. kolejki: Gardominka Polonia II Mechowo - Znicz Wysoka Kamieñska 0:1, Jastrz¹b £osoœnica - Zalew Stepnica 4:4, Pomorzanin II Nowogard - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 1:1,
Huragan Wierzchos³aw - Zieloni Wyszobór 4:2, Ba³tyk Miêdzywodzie - Pomorzanin II Przybiernów (mecz prze³o¿ony).
1. Pomorzanin II Now.
42 53:14
2. Prawobrze¿e Œwin.
35 49:27
3. Pomorzanin II Przyb. 34 46:30
4. Jastrz¹b £osoœnica
27 53:33
5. Znicz Wysoka Kam.
24 35:37
6. Zalew Stepnica
23 44:33
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 23 34:45
8. Gardominka Mechowo 16 45:55
9. Huragan Wierzchos³aw 12 25:66
10. Zieloni Wyszobór
7 24:67
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Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie pi¹te w Finale Wojewódzkim Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym

Karolina Ziêba medalistk¹ w biegu na 600 m
28.05.2013r. w Stargardzie
Szczeciñskim odby³ siê Fina³ Wojewódzki w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcz¹t. W imprezie wystartowa³o 15 zespo³ów - mistrzów powiatów.
Œwietnie zaprezentowa³y siê w zawodach reprezentantki Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie. Po rywalizacji w
skoku w dal, rzucie pi³eczk¹ palantow¹,
biegu na 60 m, zawodniczki koñczy³y
starty biegiem na dystansie 600 m.
Dziewczêta wyznaczy³y sobie jasny cel pobicia punktowego rekordu
szko³y i zajêcia najlepszego miejsca w
historii startów naszych dziewczêcych
reprezentacji w tej presti¿owej imprezie. Dotychczasowy rekord wynosi³
1102 pkt., a najlepszym by³o dziewi¹te
miejsce w zawodach.
Po trzech konkurencjach wykonanie celu wydawa³o siê ma³o realne, dodatkowo do biegu z powodu kontuzji
kolana nie mog³a przyst¹piæ Julia Ziêba. Bieg odbywa³ siê w seriach. Jako
pierwsza wystartowa³a Karolina Ziêba. Od pocz¹tku narzuci³a bardzo mocne tempo i potrafi³a je utrzymaæ do

mety. Czas biegu 1.53,68 min. to nie
tylko poprawiony o 6 sekund rekord
¿yciowy Karoliny, ale równie¿ nowy
rekord szko³y! Pozosta³e dziewczêta
pobieg³y równie¿ œwietnie, bij¹c rekordy ¿yciowe: Patrycja Perdek - 1.57,38
min., Vanessa Pieloch -1.59,10 min.,
Paulina Plewa- 2.02,15 min., Julia Kowalczyk-2.17,65 min.
Po podliczeniu przez komisjê sêdziowsk¹ punktów wielobojowych,
nast¹pi³o og³oszenie wyników. Najpierw wrêczono nagrody indywidualne. Karolina Ziêba zajê³a trzecie miejsce
w biegu na 600 m i otrzyma³a br¹zowy
medal Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
Ku ogromnej radoœci naszych reprezentantek, w klasyfikacji dru¿ynowej
SP Wêgorzyno zajê³a miejsce pi¹te, z
rezultatem 1140 pkt.
Dziewczêta zrealizowa³y plan z
nawi¹zk¹ i wyznaczy³y trudne zadanie
dla swoich m³odszych kole¿anek.
Sk³ad zespo³u: Paulina Plewa - 249
pkt., Karolina Ziêba -235 pkt., Patrycja
Perdek - 231 pkt., Vanessa Pieloch - 225
pkt., Julia Kowalczyk - 200 pkt., Julia
Ziêba -144 pkt.
ZB

Nastêpny sukces licealistek z £obza
Stargard Szczeciñski, 22 maja
2013 r. Na stadionie LKS Pomorze
im. dra Jerzego Cieœli odby³y siê
Fina³y Wojewódzkie Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce.
W gronie najlepszych dru¿yn szkolnych wyst¹pi³y reprezentacja
dziewcz¹t i reprezentacja ch³opców
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie.
Rewelacyjnie
wystartowa³y
dziewczêta ³obeskiego „ogólniaka” pod
opiek¹ nauczycielki wychowania fizycznego, pani Ewy £ukasik. W klasyfikacji dru¿ynowej zajê³y I miejsce,
zdobywaj¹c g³ówn¹ nagrodê - puchar
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w
Szczecinie.
W sk³adzie reprezentacji szkolnej
wyst¹pi³y:
Marta Lisik i Ewelina £owkiet w
biegu na 100 m,
Aleksandra Romej i Agnieszka Makarowska w biegu na 400 m,
Justyna Romej i And¿elika Lewicka
w biegu na 800 m,
Marcela Pietruszczyk i Maria Pietrzykowska w skoku w dal,
Agnieszka Sira i Ilona Mitura w
pchniêciu kul¹,
Michalina Kulczewska, Aleksandra
Romej, Ewelina £owkiet, Marta Lisik w
szt. 4x100 m.
£¹cznie dziewczêta zgromadzi³y
1224 punkty.
Wszystkie nasze lekkoatletki
otrzyma³y z³ote medale.

Koñcowa klasyfikacja szkó³:
1. ZS £obez
1224 pkt.
2. II LO Szczecin
1195 pkt.
3. I LO Ko³obrzeg
1172 pkt.
4. ZS 1 Pyrzyce
1153 pkt.
5. I LO Stargard Szcz. 1066 pkt.
6. ZSP Tychowo
1006 pkt.
7. ZS 6 Szczecinek
999 pkt.
8. ZSP Goleniów
944 pkt.
9. ZS Ko³obrzeg
927 pkt.
10. ZSZ Stargard Szcz,. 905 pkt.
11. ZSP 2 Gryfino
657 pkt.
Po zwyciêstwie dru¿ynowym
dziewcz¹t na stadionie w Stargardzie
Szcz. nale¿y oczekiwaæ ze strony Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego powo³ania ekipy Zespo³u
Szkó³ z £obza do udzia³u w Finale Krajowym Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej
(wrzesieñ br. w Rzeszowie). O tytu³
dru¿ynowego mistrza kraju rywalizowaæ bêdzie 12 najlepszych zespo³ów
szkolnych z ca³ej Polski.
To drugi z kolei znacz¹cy sukces
usportowionej m³odzie¿y Zespo³u
Szkó³ osi¹gniêty w maju tego roku. Po
zdobyciu z³otych medali w Mistrzostwach Wojewódzkim w Biegach Sztafetowych w Policach, dziewczêta okaza³y siê ponownie najlepszym teamem
w Finale Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej. Kroniki sportowe szko³y w
swojej ca³ej historii nie zanotowa³y tak
wysokiego osi¹gniêcia we wspó³zawodnictwa dru¿ynowym na szczeblu
wojewódzkim. Potwierdzi³a siê teza, ¿e
sportem nr 1 wœród dzieci i m³odzie¿y
z powiatu ³obeskiego jest lekkoatletyka
- „królowa” sportu.
ZB
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Dominik z Martynk¹

Zapiski z pamiêci
Rak szlachetny
Na naszej pla¿y, wraz z odpadami
ze sprawianych ryb, pokaza³y siê
raki. By³o ich du¿o. Najlepiej ³apa³o
siê je rêkami przy œwietle pochodni.
Na pochodniê zu¿yliœmy podkoszulek i przepalony smalec po rybach.
Nie by³a to zbyt udana pochodnia,
gdy¿ ca³y czas siê odwija³a z kija i
pryska³a doko³a parz¹c lekko rêce
ogniomistrza.
Natomiast raki okaza³y siê okaza³e. Najd³u¿szy mia³ 27 cm d³ugoœci, a
same szczypce mia³y 18 cm. Pierwsze
raki ugotowaliœmy w wodzie z sol¹ i
pieprzem. Dopiero kilka dni potem
ekipa aprowizacyjna przynios³a trochê kopru. Niestety, z koprem czy
bez, to i tak raki nie cieszy³y siê powodzeniem. Nastêpne raki, a w³aœciwie ich ogromne szczypce, wyl¹dowa³y na naszych szyjach jako wspania³e ozdoby.

Strumyk
Do jeziora G³êbokiego wpada³
niewielki strumyk. Woda w nim by³a
czysta. By³o w niej mnóstwo ró¿nych ¿yj¹tek, rybek i raków. Wybraliœmy siê na ma³¹ wyprawê w celu
dotarcia do jego Ÿróde³. Dno by³o

(cz. 49)

miejscami piaszczyste, a miejscami
muliste. Brzegi mia³ mocno zaroœniête mnóstwem gatunków traw i innych roœlin. Koniki polne ró¿nej
wielkoœci pryska³y na boki, sporo
ró¿nych motyli lata³o z kwiatka na
kwiatek. Ca³e bogactwo naszej flory
i fauny. Wi³ siê wzd³u¿ doliny, aby
przed Strzmielami po³¹czyæ siê z
ma³ym strumyczkiem sp³ywaj¹cym
ze zboczy doliny. G³ówny nurt - okaza³o siê, ¿e wyp³ywa z jeziora P³ytkiego.

Kormorany
Na lewo, kilkaset metrów od naszej pla¿y, zagnieŸdzi³y siê kormorany. Wczeœniej widzia³em je w Wapnicy nad zalewem Szczeciñskim i w
Miêdzyzdrojach. Ich smuk³e, czarne
sylwetki by³y widoczne ju¿ z daleka.
Najczêœciej widzieliœmy je siedz¹ce
na ga³êziach kêpy drzew. Sporadycznie widaæ by³o ich polowanie
na ryby. Znienacka zrywa³y siê do
nurkuj¹cego lotu, zakoñczonego w
wodzie. Skutecznoœæ ich by³a wspania³a. Po ka¿dym takim ataku wzbija³y siê w powietrze ze spor¹ ryb¹ w
dziobie, lec¹c w stronê swojego siedliska. Cdn.
WP

I Komunia Œwiêta
Dominiki

Sezon grzybobrania rozpoczêty

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

