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Gangsterskie porachunki
(£OBEZ) W ostatni czwartek
mieszkañców bloków przy ulicy
Komuny Paryskiej ze snu
wyrwa³ potê¿ny wybuch. By³a 3
rano. Przera¿eni ludzie nie
wiedzieli co siê sta³o.
Niektórzy myleli ¿e wybuch³
gaz. Okaza³o siê jednak, ¿e
kto pod³o¿y³ i zdetonowa³
bombê w jednym z bloków, na
II piêtrze, pod drzwiami
mieszkania Miros³awa A. Na
miejscu wybuchu pojawili siê
funkcjonariusze Centralnego
Biura ledczego.
strona 2

wiêto szko³y pod znakiem sportu,
dziennikarstwa i... UFO
(WÊGORZYNO) Obchody
wiêta Szko³y w gimnazjum
w Wêgorzynie co roku
zaskakuj¹ ciekawymi
pomys³ami. Tegoroczne
sta³o pod znakiem sportu i
dziennikarstwa. Pomys³y
przyci¹gaj¹ innych.
Przekraczaj¹ op³otki szkolne
i gminne ci¹gaj¹c do
szko³y goci z innych
powiatów.
str. 6
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Doniós³
sam na
siebie?
czytaj str. 5

Narkotyki w Dobrej

To nie
kwiatki
to konopie
M³odzi kronikarze
Ziemi Reskiej
czytaj str. 13
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Gangsterskie porachunki w £obzie

Z drugiej strony

£obescy policjanci, którzy przybyli w kilka minut po wybuchu na
miejsce zdarzenia ujrzeli pot³uczone
szyby w oknach na klatce schodowej, wyrywane drzwi w
dwóch mieszkaniach, czêciowo zniszczone schody, wykruszony tynk,
osmalone ciany i tl¹ce siê
liczniki. Ca³¹ klatkê wype³nia³ gryz¹cy dym. Spanikowani mieszkañcy wychodzili na klatkê pytaj¹c co
siê sta³o. Najwiêksze zniszczenia zamach spowodowa³ na drugim piêtrze. Si³a
eksplozji by³a tak wielka, ¿e
wyrwa³a drzwi w dwóch
mieszkaniach razem z futrynami. Przelecia³y one
przez ca³y korytarz i zatrzyma³y siê na drzwiach od
³azienek.
- Gdyby kto by³ na
korytarzu w tym czasie,
zapewne by zgin¹³.  ocenia sytuacjê jeden z mieszkañców.
Ucierpia³y równie¿ mieszkania
znajduj¹ce siê poni¿ej i powy¿ej piêtra wybuchu. Bombê pod³o¿ono
pod drzwiami mieszkania Miros³awa
A., od wielu lat znanego policji. Istniej¹ przypuszczenia, ¿e wybuch
mia³ byæ jedynie ostrze¿eniem.

Kazimierz Rynkiewicz
wiatowid znowu pogr¹¿a siê
w kryzysie. Zarz¹d klubu nie wytrzyma³ presji pora¿ek i zwolni³
trenera Janusza Skrobiñskiego
powierzaj¹c tymczasowo prowadzenie dru¿yny Mariuszowi W³odarzowi. To prawdopodobnie
spowodowa³o, ¿e ju¿ w pierwszym meczu przez niego prowadzonym nie zagra³ Andrzej Jab³oñski. Nie pojawi³ siê te¿ na treningu. I o dziwo, m³odzie¿ wygra³a mecz, chocia¿ nie by³o to porywaj¹ce widowisko. Na trybunach
uby³o kibiców. Wiadomo od dawna, ¿e ich ³aska na pstrym koniu
jedzi. Tak samo jak oni zawiedli
siê na dru¿ynie, tak samo dru¿yna
zawiod³a siê na nich. A ponoæ
prawdziwych przyjació³ (kibi-

Miros³aw A., znany w rodowisku jako £ylu, by³ karany ju¿
wczeniej za powa¿ne przestêpstwa.
Kilka lat temu mia³ cudem unikn¹æ

mierci. ¯ycie prawdopodobnie
uratowali mu inni przestêpcy, napadaj¹c na bank w Golczewie. Policja,
by schwytaæ sprawców napadu postawi³a na drogach blokady. Na jednej z nich zatrzymano samochód, w
baga¿niku którego mia³ znajdowaæ
siê zwi¹zany £ylu, którego wieziono na poligon drawski, gdzie mia-

³a zostaæ przeprowadzona egzekucja. Wyrok na Miros³awa A. wyda³a
prawdopodobnie mafia. Miros³aw
A. narazi³ siê niew¹tpliwie ludziom,
którzy maj¹ d³ugie rêce. Mo¿e o
tym wiadczyæ ten
ostatni zamach.
Nieoficjalnie
dowiedzielimy
siê, ¿e z pod³o¿eniem bomby mog¹
mieæ co wspólnego osoby z gdañskiego rodowiska
przestêpczego. Kilka minut po wybuchu, podczas rutynowej kontroli drogowej ³obeska policja mia³a skontrolowaæ samochód,
którym porusza³y
siê trzy osoby z
Gdañska. Istnieje
podejrzenie, ¿e mog³y mieæ zwi¹zek z
tym wydarzeniem.
Mieszkañcy bloku przy ulicy
Komuny Paryskiej, mimo, ¿e od zamachu minê³o kilka dni, nadal s¹
zszokowani i przera¿eni. Mówi¹
otwarcie, ¿e nie chc¹ mieszkaæ w takim s¹siedztwie. Pytaj¹, czy jeli to
by³o tylko ostrze¿enie, to jak by

wygl¹da³ prawdziwy zamach. Boj¹
siê o bezpieczeñstwo swoich dzieci.
Wiêkszoæ z nich nie wiedzia³a o
bogatej przesz³oci kryminalnej
swojego s¹siada.
- To by³ mi³y cz³owiek, pomaga³
mi wnosiæ zakupy do mieszkania,
zawsze siê k³ania³, przepuszcza³ w
drzwiach  mówi jedna z lokatorek, a
teraz bêdê siê ba³a przechodziæ ko³o
niego, bo jak bêdzie znowu zamach
na niego, to mog¹ przez przypadek
mnie postrzeliæ.  mówi.
Inna dodaje  Za ka¿dym razem, gdy bêdê widzia³a jak wsiada
do samochodu, to wstrzymam oddech, bo mo¿e znowu co wybuchnie.
Na szczêcie wybuch bomby
nie naruszy³ konstrukcji budynku,
a zniszczenia nie s¹ powa¿ne. Blok,
podobnie jak wszystkie budynki
nale¿¹ce do SM Jutrzenka, by³
ubezpieczony i to ubezpieczyciel
pokryje koszty remontu. Drzwi i
okna zostan¹ wkrótce wymienione, a ciany otynkowane i pomalowane. Na razie prowizorycznych
zabezpieczeñ dokonali pracownicy spó³dzielni. Jak deklaruje pe³ni¹cy obowi¹zki prezesa Zarz¹du
Jan B³aszków - lokatorzy tej klatki
mog¹ liczyæ na pomoc ze strony
spó³dzielni.
(r)

Wymiana ludzi co pó³ roku to tylko pó³rodek

Kto ma pomys³ na wiatowida?
ców) poznaje siê w biedzie. Tych
kilku zosta³o do koñca i chwa³a im za
to. Mo¿e dzia³aczom wypada³o by
zaprosiæ ich na koniec i podziêkowaæ z wytrwa³oæ.
Ale tu równie¿ s¹ problemy. Z
dzia³aczami. Ka¿da z grupek chodzi
w³asnymi cie¿kami i wci¹¿ trwaj¹
przetargi o docenienie której. Gdyby mo¿na by³o mianowaæ 10 prezesów i 30 cz³onków zarz¹du to mo¿e
ka¿dy zosta³by usatysfakcjonowany, ale nie mo¿na. Za chwilê bêdzie
tak, ¿e prezes straci, lub ju¿ straci³,
wiêkszoæ w zarz¹dzie i bêdzie w
mniejszociowej opozycji.
Ogl¹da³em mecz oldbojów z Mirstalem. Znakomita pi³ka. To pokolenie 35-45 latków, które tworzy³o sukcesy ³obeskiego futbolu i rozumie
siê na boisku, ale chyba tak¿e poza
nim. Jednak ogl¹daj¹c ich rzuci³a mi
siê w oczy przepaæ miêdzy nimi i
najm³odszymi, 20-latkami ze wiatowida. Ta przepaæ to brak pi³karskiego pokolenia w przedziale wieku 2530 lat, którzy by dzisiaj tworzyli trzon
wiatowida, uzupe³niany cyklicznie

przez m³odych. Gdzie oni s¹?! Dlaczego ich nie ma?
To tak¿e wbrew pozorom problem z trenerami. Wielu przecie¿
by³o przed Skrobiñskim i nie da³o
rady. Problem le¿y wiêc g³êbiej.
wiatowid albo siê rozsypie (ch³opaki za chwilê mog¹ siê rozejæ w
ró¿ne strony), albo kto przedstawi jaki sensowny pomys³ na ten
klub. Pomys³ zarówno dla dzia³aczy, pi³karzy jak i kibiców. Ten kto
musia³by mieæ autorytet, a nie tylko
ambicje bycia tzw. dzia³aczem sportowym. Samo wydeptywanie cie¿ek wokó³ stadionu niewiele jeszcze, oprócz splendoru kombatanctwa, wnosi do samego sportu. Kryzys w klubie trwa od wielu lat i nie
spowodowa³ go Skrobiñski. Wymiana ludzi co sezon, co pó³ roku,
niczego nie rozwi¹¿e, bo ¿¹danie
wyników bez w³o¿enia pracy, to jak
dojenie ja³ówki - jest ja³owe. Za
wczenie na zbieranie mleka. Trzeba siê najpierw napracowaæ, by
zbieraæ owoce. Póki co trzeba odpowiedzieæ na pytanie - co dalej?
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Na skwerze

Tylko 2 osoby ?

Spó³dzielcy czekaj¹
na prezesa i walne
(£obez) Zapowiadany na 17 czerwca wybór prezesa nie doszed³
do skutku. Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej
Jutrzenka nie potrafi³a podj¹æ decyzji, choæ w wycigu
do tego fotela zosta³y tylko dwie osoby.
Ca³a procedura trwa ju¿ ponad
miesi¹c. Jak siê dowiedzielimy
decyzja o wyborze prezesa ma zapaæ dopiero 28 czerwca.
Na razie nie wiadomo tak¿e, kiedy
i czy w ogóle odbêdzie siê Nadzwyczajne Walne, bowiem w³adze spó³dzielni wystosowa³y w tej sprawie
pismo do Krajowej Rady Spó³dzielczej. Wskazuj¹ w nim, i¿ nie zosta³y
spe³nione wymogi prawne dotycz¹ce zwo³ania takiego zebrania. Czêæ
osób, które wczeniej popar³y ¿¹da-

nie zwo³ania nadzwyczajnego walnego zebrania po namowach Zarz¹du i pracowników, którzy chodz¹c po
mieszkaniach zbierali owiadczenia,
swoje poparcie wycofa³y. Zapytalimy w spó³dzielni, jak¹ iloæ owiadczeñ o wycofaniu poparcia zebrano.
- Wystarczaj¹co.  powiedzia³a
nam inspektor do spraw cz³onkowskich pani Katarzyna Rzepkowska.
W tej kwestii musz¹ siê wiêc ponownie wypowiedzieæ w³adze Krajowej
Rady Spó³dzielczej.
S.M.

Sfuszerowali
to naprawi¹
(£OBEZ) Po interwencji radnego Kazimierza Chojnackiego
na ostatniej sesji oraz po naszej publikacji w³adze £obza
postanowi³y zaj¹æ siê spraw¹ wadliwej kostki
na skrzy¿owaniu ulic Chrobrego i Mieszka I.
15 czerwca odby³o siê spotkanie
wykonawcy, pracowników Urzêdu
Miejskiego w £obzie oraz ówczesnego inspektora nadzoru tych robót - Aleksandra Kotwickiego. Jak
nas poinformowano, wykonawca
po obejrzeniu skrzy¿owania z krusz¹c¹ siê kostk¹ zobowi¹za³ siê do
wymiany 30 m nawierzchni. Ma tak-
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¿e porozumieæ siê z producentem
wadliwej kostki, gdy¿ wymiany
mo¿e wkrótce wymagaæ ca³a nawierzchnia. Przypomnijmy, i¿ firma
da³a na ni¹ jedynie dwuletni¹ gwarancjê, która minê³a w styczniu tego
roku.
Kostka na skrzy¿owaniu ma zostaæ
wymieniona w ci¹gu miesi¹ca. S.M.

Dziêkujemy za pomoc
Poszkodowane w po¿arze dnia 19 maja 2005r. rodziny z £ob¿an, sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania za powiêcenie, ¿ywe zainteresowanie i bezinteresown¹ pomoc ze strony Leniczego Lenictwa £ob¿any Pana Ryszarda
Soli, mieszkañcom Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej MONAR w
Grabowie za nieocenion¹ pomoc przy pracach porz¹dkowych na miejscu
tragedii. Ksiêdzu Proboszczowi Parafii £obez oraz wszystkim ludziom dobrej
woli, za wsparcie rzeczowe, finansowe i duchowe oraz wszelkie gesty dobroci skierowane w nasz¹ stronê.

Samolot
odlecia³

(£OBEZ) Przez ponad 30 lat sta³
na skwerku przed ³obeskim liceum, a
w zesz³ym tygodniu odlecia³.
Mowa o samolocie, który w 1974 roku
postawi³a u nas zaprzyjaniona jednostka wojskowa ze widwina.
Przez wszystkie te lata pomnik
nie by³ remontowany i zagra¿a³
bezpieczeñstwu przechodz¹cych
ludzi. W³adze podjê³y decyzjê o
jego zdemontowaniu. Operacja ta
zosta³a przeprowadzona przez ¿o³nierzy z tej samej jednostki, która
ten pomnik instalowa³a. Okaza³o
siê, ¿e samolot trzyma³ siê jeszcze
nie le. Rozebranie go bowiem zajê³o pó³ dnia i wymaga³o u¿ycia specjalistycznego sprzêtu. Pytani przez nas
¿o³nierze powiedzieli, ¿e samolot zostanie odnowiony i stanie na terenie
widwiñskiej jednostki. Na skwerku
pozostanie cokó³ i pami¹tkowa marmurowa p³yta. Do tej pory nie wiado-

mo, jak zostanie zagospodarowany
skwer przed liceum.
(SM)
foto: Marcin Horbacz
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PRACY PUP
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: - nauczyciela matematyki
Tel. 3971-418
Firma handlowa Helmar
Sklep spo¿ywczy - sprzedawcê
Tel. 397-51-31
Orodek Wczasowo  Kolonijny 
Posejdon w Niechorzu, zatrudni:
- kucharkê Tel. 508  340 - 508
Firma Rivaal w £obzie zatrudni:
Mistrza produkcji Tel. 397-62-21
Firma Poldanor w Radowie
Wielk. zatrudni: Operatora koparko  ³adowarki Tel. 608-308-427
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zatrudni: Nauczyciela j. angielskiego i niemieckiego Tel. 3951-800
S.Z.O.Z Praxis w Nowogardzie
zatrudni: Pielêgniarkê Tel. 392-51-20
Sklep Chrobry w £obzie zatrudni: Sprzedawcê Tel. 509-56-44-91
PPH Panex w Kamieniu Pom. zatrudni: Stolarzy Tel. 608-411-545
Orodek Wczasowy Bociano
Gniazdo w Pogorzelicy zatrudni:
Szefa kuchni, Ratownika wodnego
Pracownika do prowadzenia zajêæ i
imprez rekreacyjno  sportowych
Tel. 38-63-100 lub 38-63-101
Szko³a Podstawowa w Runowie
Pom. zatrudni:
Nauczyciela j. angielskiego
Nauczyciela j. niemieckiego
Nauczyciela zintegrowanego (nauczania pocz¹tkowego)
Pedagoga specjalnego
Tel. 397-14-40
Firma Ekswood w Chociwlu zatrudni: Lakiernika meblowego
Stolarza meblowego
Pracownika obs³uguj¹cy trak tamowy Tel. 501-716-276
Us³ugi Transportowe w Nowogardzie zatrudni¹:
Kierowcê kat. C+E. Tel. 577-79-41
Firma Z.C.H. Rolhurt w Szczecinie zatrudni: Murarza
Zakwaterowanie zapewnia pracodawca Tel. 311-78-11
Szczeciñska Stocznia Remontowa
Gryfina zatrudni: Spawaczy z
uprawnieniami PRS. Monterów kad³ubów okrêtowych. Tel. 42-42-503
Agroturystyka Pod Kogutem w
Wrzosowie zatrudni:
Pracownika przy koniach
Tel. 381-29-31
Pensjonat Granit w Dobrzanach
zatrudni: Pracownika przy koniach
Tel. 501-017-061
Piekarnia  Ciastkarnia w Kamieniu Pom. zatrudni: Piekarza
Tel. 38-200-80
C i Sw Szczecinie zatrudni:
Konserwatora lekkiego i redniego
sprzêtu budowlanego Tel. 46-44-846
Zak³ad Us³ug Lenych w Wielboki
zatrudni: Traktorzystê, Pilarza
Pomocnika pilarza. Tel. 692-578-083
Firma Turbo  Trans w £obzie
zatrudni: Diagnostê Tel. 397030-39
Firma Import  Export w Sielsku
zatrudni: Kierowcê kat. C+E
Tel. 607-575-889
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To nie kwiatki
to konopie
(DOBRA) Doæ nieoczekiwane rezultaty da³o przeszukanie
przez policjantów piwnicy w jednym z budynków w Dobrej.
W doæ niecodziennej scenerii m³ody mê¿czyzna uprawia³
tam ziele konopi, która wykorzystywana jest do produkcji
narkotyku.

14 czerwca policjanci zapukali do
drzwi domu w Dobrej, w którym
mieszka³ 26-letni Kamil B., podejrzewaj¹c, ¿e rozprowadza on narkotyki.
Zanim weszli do rodka, w oczy rzuci³y im siê sadzonki konopi indyjskiej posadzonej wprost przed domem. Kto nie maj¹cy pojêcia o ich
wygl¹dzie móg³ je braæ za krzewy
ozdobne. Policjantów to jednak nie
zmyli³o. Podejrzewali, ¿e w domu
mog¹ znajdowaæ siê ju¿ wyprodukowane z konopi narkotyki, czyli marihuana. Nie mylili siê. Jednak nie
przypuszczali, ¿e trafi¹ na uprawê

konopi prowadzon¹ w tak wymylny
sposób. Po wejciu do mieszkania
postanowili przeszukaæ piwnicê.
Kamil B. ani myla³ wpuszczaæ tam
funkcjonariuszy, wiêc ci musieli
wywa¿yæ drzwi. Ich oczom ukaza³a
siê ma³a cieplarnia, w której ros³o 35
krzaków konopi. Cieplarnia sk³ada³a
siê ze skrzynki z ziemi¹, w której ros³y
roliny. Skrzynka owiniêta by³a czarn¹ foli¹, za roliny by³y dowietlane i ogrzewane ¿arówk¹. £¹cznie zabezpieczono 44 krzaki konopi. Po
przeszukaniu odzie¿y Kamila B. policjanci znaleli 5 sztuk woreczków z
marihuan¹ oraz wagê elektroniczn¹,
która s³u¿y³a do wa¿enia substancji
narkotycznych. Kamil B. trafi³ do
aresztu i tam poczeka na wyjanienie
sprawy. Za produkcjê narkotyków
grozi mu do 3 lat wiêzienia. KAR
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Doniós³ sam na siebie?
(POWIAT) Doæ nieoczekiwany fina³ mo¿e mieæ sprawa wyciêcia
i kradzie¿y drzew przy drodze Mo³dawin  ¯erzyno w gminie Resko.
Doniesienie o pope³nieniu przestêpstwa z³o¿y³ na policjê Aleksander
K.  dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie. Gdy policja i
prokuratura zaczê³y sprawê badaæ, na jaw wysz³y zaskakuj¹ce fakty.
Wszystko zaczê³o siê jeszcze w lutym 2004 roku. Na drodze Mo³dawin 
¯erzyno pojawili siê pracownicy Zarz¹du Dróg Powiatowych. Zaczêli oni
usuwaæ z pobocza krzaki, przycinali
ga³êzie drzew i porz¹dkowali teren.
Mieszkañców pobliskich wsi zaniepokoi³ jednak fakt, ¿e przy okazji wyciêli
oni kilkanacie piêknych, zdrowych
okaza³ych drzew, które wcale nie zagra¿a³y bezpieczeñstwu na drodze. O swoich w¹tpliwociach poinformowali
Urz¹d Miejski w Resku. Okaza³o siê, ¿e
o wycince drzew przy tej drodze burmistrza ani urzêdników nikt nie informowa³. Nikt nie wyst¹pi³ tak¿e o pozwolenie na tak¹ wycinkê. Urz¹d podj¹³ wiêc
decyzjê o wszczêciu postêpowania administracyjnego. Na miejsce wycinki
uda³o siê kilku pracowników Urzêdu
Miejskiego w Resku. Okaza³o siê, ¿e
zosta³o wyciêtych 20 drzew, a lady
kto próbowa³ pozacieraæ. Pnie by³y
przykryte mchem i zasypane zesch³ymi
liæmi. Jednak wielu informacji na ten
temat udzielili okoliczni mieszkañcy.
Opowiedzieli, jak na miejsce przyjechali drogowcy z £obza wraz z dyrektorem, który wskazywa³ im jakie drzewa

maj¹ wyci¹æ. Wyr¹bane ju¿ drzewa ciêto na kawa³ki, ³adowano na przyczepy
i wywo¿ono. O wynikach tego postêpowania Urz¹d Miejski w Resku poinformowa³ Starostwo Powiatowe w
£obzie, gdy¿ by³a to dzia³alnoæ na
jego szkodê.
W tym samym czasie do policji w
Resku wp³ynê³o zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Z³o¿y³ je dyrektor Aleksander K., który informowa³, ¿e przy drodze Mo³dawin  ¯erzyno nieznani sprawcy wyciêli i ukradli
drzewa. Policja, a nastêpnie prokuratura zajê³y siê wyjanieniem tej sprawy.
Przes³uchiwani mieszkañcy pobliskich
wsi jako sprawców wyciêcia drzew
wskazali pracowników Zarz¹du Dróg,
któr¹ to wycinkê nadzorowa³ Aleksander K. To, ¿e drzewa wskazywa³ i kaza³
im ci¹æ dyrektor K. potwierdzi³o podczas przes³uchañ kilku jego pracowników. W trakcie dalszego postêpowania uda³o siê ustaliæ, ¿e pociête ju¿ drzewo przewieziono na teren Zarz¹du
Dróg w £obzie, a nastêpnie czêæ 
wed³ug ustaleñ prokuratury co najmniej dwie przyczepy - trafi³a na podwórze dyrektora. Ten wezwany przez

Og³oszenie Burmistrza £obza
Burmistrz £obza og³asza przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomoci zabudowanej
po³o¿onej w obrêbie Worowo
z przeznaczeniem na cele przemys³owe, na któr¹ sk³adaj¹ siê:

1. dzia³ka Nr 249 o pow. 0,1426 ha  Kw Nr 78272  zabudowana
budynkiem socjalno  biurowym o pow. u¿ytkowej 961 mkw.
2. dzia³ka Nr 226/6 o pow. 0,6167 ha  Kw Nr 78272
zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. u¿ytkowej 19,28 mkw.
3. dzia³ka Nr 39/3 o pow. 0,3563 ha - Kw 78272
 zabudowana 2 budynkami magazynowymi oraz budynkiem kot³owni,
 magazynowo  warsztatowy o pow. u¿ytkowej 217,40 mkw.
 magazynowy o pow. u¿ytkowej 21,70 mkw.
 budynek kot³owni o pow. u¿ytkowej 44,50 mkw.
Ogó³em cena wywo³awcza za ww. nieruchomoci  297.000,00 z³.
Wadium w wysokoci 5% ceny wywo³awczej 14.850,00 z³.
Sprzeda¿ na w³asnoæ  100% ceny uzyskanej w przetargu za grunt i
budynki wraz z urz¹dzeniami p³atne w terminie 1-go miesi¹ca od dnia przetargu,
najpóniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Warunkiem przyst¹pienia do
przetargu jest wp³acenie wadium w okrelonej wysokoci w terminie do dnia 08
lipca 2005 r. do godz. 14-tej w kasie Urzêdu Miejskiego w £obzie lub na konto
Bank Spó³dzielczy w Goleniowie / O £obez Nr 89 9375 1038 2600 4835 2000
00 10. Przetarg odbêdzie siê dnia 13 lipca 2005 r. o godz. 10.00 w Urzêdzie
Miejskim w £obzie  pokój Nr 21. Wadium zwraca siê w terminie trzech dni
po zakoñczeniu przetargu, jednak¿e wadium wp³acone przez uczestnika, który
przetarg wygra³ zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. Wadium
ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od
zawarcia umowy notarialnej w terminie 1-go miesi¹ca od daty przeprowadzenia
przetargu. Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
£obzie pokój nr 11 lub telefonicznie 091 3976173, 091 3976174.

Policja prosi o pomoc

starostwo do wyjanieñ zap³aci³ za
dwie przyczepy drewna  496,48 z³.
- Zosta³ wezwany do zap³aty i zap³aci³, kiedy my ju¿ prowadzilimy postêpowanie. - mówi prokurator rejonowy Klaudia Karpiñska- Gêsikiewicz.
Wobec takich ustaleñ Prokuratura
Rejonowa w £obzie zdecydowa³a siê
sprawê skierowaæ do s¹du. Postawi³a
Aleksandrowi K. zarzut przekroczenia
uprawnieñ przez funkcjonariusza publicznego w celu osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej. Grozi mu za to kara od
roku do dziesiêciu lat wiêzienia.
Pierwsza rozprawa w s¹dzie odby³a
siê w styczniu 2005. Oskar¿ony Aleksander K. nie przyzna³ siê do winy i
odmówi³ sk³adania zeznañ. Kolejna
rozprawa w sierpniu. S.M.

OG£OSZENIE PUP

W dniu 14.07.2005 r. o godz.
11.00 odbêdzie siê spotkanie z
firm¹ AU PAIR, na którym zostan¹ omówione zasady programu i kwestie legalnoci pobytu
w Irlandii.
Przedstawiony równie¿ zostanie
nowy program Mothers Help
(dotycz¹cych szczególnie kobiet do 50 r.¿.). Warunkiem w/w
oferty jest wymagana znajomoæ jêzyka angielskiego w
stopniu rednim.

Komenda Powiatowa Policji w
£obzie prowadzi dochodzenie w sprawie kradzie¿y saszetki w dniu 6 maja br.
w sklepie Netto. Kamery sklepowe
zarejestrowa³y fakt kradzie¿y dokonany przez mê¿czyznê i ma³oletniego
ch³opca. Policja prosi wiadków zdarzenia lub osoby, które rozpozna³y
mê¿czyznê lub ch³opca na zdjêciu o
kontakt: tel. 5777311 lub 997. KAR

Og³oszenie Burmistrza £obza

Burmistrz £obza og³asza przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoci zabudowanej,
po³o¿onej w obr. Przyborze, przeznaczonej na pe³nienie funkcji
siedliskowo  rekreacyjnej z us³ugami agroturystycznymi
1. Dzia³ka nr 78/1 o pow. 3,1414 ha Kw nr 15220
Cena wywo³awcza - 196.000,00 z³.
Wadium w wysokoci 5% ceny wywo³awczej  9.800,00 z³.
Sprzeda¿ na w³asnoæ 100% ceny uzyskanej w przetargu za grunt i budynki,
p³atne w terminie jednego miesi¹ca od dnia przetargu, najpóniej w dniu zawarcia
aktu notarialnego.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wp³acenie wadium w wy¿ej okrelonej wysokoci, w terminie do dnia 08 lipca 2005 r. do godz. 14-tej w kasie
Urzêdu miejskiego w £obzie lub na konto Bank Spó³dzielczy w Goleniowie /O £obez
Nr 89 9375 1038 2600 4835 2000 00 10.
Przetarg odbêdzie siê dnia 13 lipca 2005 r. o godz. 10.30 w Urzêdzie
Miejskim w £obzie  pok. Nr 21. Wadium zwraca siê w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu, jednak¿e wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg
wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy
notarialnej w terminie jednego miesi¹ca od daty przeprowadzenia przetargu.
Uwaga:
1. Ww. dzia³ka jest wpisana do rejestru zabytków pod nr 844. Obni¿a
siê cenê nieruchomoci wpisanej do rejestru zabytków uzyskanej w przetargu o 50% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomociami.
2. Sprzedawany zabytek powinien byæ u¿ytkowany w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami i wszelkie prace nale¿y uzgadniaæ ze s³u¿bami konserwatorskimi, a nabywca zobowi¹zany jest do nale¿ytego utrzymania, konserwacji, opieki nad zabytkiem.
Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w £obzie pokój
nr 11 lub telefonicznie 091 3976173, 091 3976174.

Z ¯YCIA POWIATU
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W Wêgorzynie maj¹ pomys³y

wiêto szko³y pod znakiem sportu,
dziennikarstwa i... UFO
(WÊGORZYNO) Obchody wiêta Szko³y w gimnazjum w Wêgorzynie
co roku zaskakuj¹ ciekawymi pomys³ami. Tegoroczne sta³o pod znakiem
sportu i dziennikarstwa. Pomys³y przyci¹gaj¹ innych. Przekraczaj¹
op³otki szkolne i gminne ci¹gaj¹c do szko³y goci z innych powiatów.

Sportowcy

podgl¹dani przez dziennikarzy
wiêto Gimnazjum to wielka, zabawa nauczycieli, uczniów i zaproszonych goci. Nie tyle tych oficjalnych, co
zaproszonych do wspólnej zabawy z
innych szkó³, nawet spoza powiatu. W
tej kwestii gimnazjum w Wegorzynie
wydaje siê byæ najbardziej w powiecie
otwarte na wiat. Oprócz goci oficjalnych, ze Szczecina, do Wegorzyna
przyjechali przedstawiciele gazetek
szkolnych z £obza, Reska, Radowa
Ma³ego, Chociwla, Stargardu, widwina, Iñska. Pomys³ polega³ na tym, ¿e redakcje gazet szkolnych zaprezentuj¹
siê, wymieni¹ siê dowiadczeniami oraz
popracuj¹ nad tekstami, które pos³u¿¹
do przygotowania wspólnej Gazety
Gazet. Nad ich prac¹ mieli czuwaæ
doroli przedstawiciele gazet lokalnych. Z t¹ doros³oci¹ nie wysz³o, bo
pomimo wielu zaproszeñ, to oprócz
naszej redakcji pojawi³ siê tylko pan
Bogdan Twardochleb z redakcji Kuriera
Szczeciñskiego. Nie by³o wiêc opiekunów dla redakcji gazetek.
Pomimo tego zabawa przebiega³a w
najlepsze. W t¹ konwencjê wpasowa³ siê
nawet burmistrz Stanis³aw Konarski.
¯yczy³ m³odym, by nie musieli wstydziæ
siê za szko³ê i odwrotnie. Na pytanie o
fundusze na budowê szko³y, odpowiedzia³, ¿e mia³y to byæ pieni¹dze unijne.
- Z nimi jest tak jak z UFO, wszyscy
w nie wierz¹, ale nikt ich nie widzia³. 
¿artowa³ na powa¿nie.
- Jestemy zdeterminowani, by je
jednak pozyskaæ i gimnazjum wybudowaæ.  zapewnia³.
Po prezentacjach widaæ by³o, ¿e
praca w redakcjach przynosi wymierne
efekty edukacyjne. Efektownie zaprezentowa³a siê redakcja stargardzkiego
Bzzzyka. Nie dziwota, uczniowie
maj¹ w szkole klasê dziennikarsk¹. Z
Chociwla zaprezentowa³a siê redakcja
Gimzetki, z Iñska  Kleksa, za ze
widwina  Donosiciela. Z naszego
powiatu przybyli wszyscy, co co w

szko³ach robi¹. Resko reprezentowa³a
redakcja G³osu Budy, £obez  redakcja Eko-wiatu w sk³adzie Magdalena Brzeziñska, Agnieszka G³ogowska,
Aleksandra Osieczko, Danuta Mision i
Pawe³ Michaluk, pod opiek¹ Jolanty
Abramowskiej, Radowo Ma³e pismo
Pisane na kolanie z red. nacz. Dominik¹ Kulik, za gospodarzy Czas na
gimnazjum ze swoj¹ liczn¹ redakcj¹
pod opiek¹ Marka Jaskulskiego i
wsparciu Anny Kamiñskiej. Na sali
pojawi³ siê pierwszy sk³ad tej redakcji:
Natalia Stoncel, Ma³gosia Adamska i
Marta Buryszek. Obecny sk³ad to red.
nacz. L. Bochner oraz £. Nowicki, J.
Chilakowska, J. Acman, A. Konefa³, K.
Makówka, M. Nieradka, M. Winiewska, A. Piec, O. Margol, P. Jackiewicz,
P. Kumiñska, M. Lis, M. Stêpieñ, A.
Bernat, M. Wójtowicz, K. Drapa³a, A.
Olszañska, M. Makarska, S. Stasiak,
M. B³aszczyk.
Tematem dziennikarskich eskapad
byli sportowcy. Tê czêæ w formie artystycznej znakomicie przygotowa³ i
poprowadzi³ polonista Marcin Luft.
Apel Olimpijski odczyta³ m³ody sportowiec Arian Demko, odnosz¹cy
pierwsze sukcesy na arenie wojewódzkiej. Póniej wszyscy przenieli siê na
stadion, gdzie odby³y siê olimpijskie
zmagania sportowców, przy podgl¹daniu i relacjonowaniu dziennikarzy. W
holu przy stoliku natkn¹³em siê czwórkê
odpoczywaj¹cych po biegach sztafeciarzy: Paw³a Rzepkê, Stasia Wilka, Mateusza Szpilczyna i Piotrka Podlyska oraz
oszczepniczkê Agatê Sochack¹, co uwidoczni³em na zdjêciu, równie¿ podgl¹daj¹c  jak inni w tym dniu - ca³¹ imprezê,
o czym uprzejmie donoszê.
Dyrektor gimnazjum El¿bieta Gêbka nie zna jeszcze tematu przysz³orocznego wiêta Szko³y. W ciemno
mo¿na za³o¿yæ, ¿e jaki by nie by³, bêdzie
to znakomita nauka poprzez zabawê.
Kazimierz Rynkiewicz

Czas na gimnazjum - Wêgorzyno

Eko-wiat - £obez
G³os budy - Resko

Pisane na kolanie
- Radowo Ma³e
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DZISIAJ SPOTKANIE
Z POS£EM
Zarz¹d Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w £obzie zaprasza
mieszkañców powiatu ³obeskiego na
spotkanie z pos³em na Sejm RP Eugeniuszem K³opotkiem. Spotkanie odbêdzie siê
w dniu 21.06.2005 r. o godzinie 15.00 w
£obeskim Domu Kultury.
(r)

DOBRA
WYSTÊPUJE
ZE ZWI¥ZKU
W dniu 22 czerwca 2005 r. o godzinie
14.00 w Centrum Aktywizacji Spo³ecznej w
Dobrej odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej . W
czasie obrad przedstawiona zostanie informacja z Powiatowego Urzêdu Pracy o bezrobociu na terenie gminy, ocena funkcjonowania Zak³adów S³u¿by Zdrowia dzia³aj¹cych na terenie ca³ej gminy, sprawozdanie
z funkcjonowania Orodka Pomocy Spo³ecznej, informacja o dzia³alnoci burmistrza
miêdzy sesjami. Podjête zostan¹ uchwa³y w
sprawie zamiany dzia³ki nr 185/3 po³o¿onej
przy ul. Armii Krajowej 62 na dzia³kê nr 90/
13 bêd¹c¹ w u¿ytkowaniu wieczystym
Spó³dzielni Mieszkaniowej GARDNO z
Nowogardu, w sprawie wyst¹pienia Gminy
Dobra ze Zwi¹zku Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego oraz w sprawie zmiany bud¿etu gminy i miasta Dobra na 2005 r. (r)
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Akcja Psiak
M³odzie¿ z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie nieraz dowiod³a,
¿e potrafi wiele dokonaæ.
Jedn¹ z takich dziedzin, w której
wspaniale spisuj¹ siê nasi uczniowie, s¹ akcje charytatywne, tj. Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy
czy akcja pod nazw¹ Góra Grosza.
W kwietniu i maju uczniowie klasy Id
na terenie szko³y przeprowadzili akcjê Psiak, polegaj¹c¹ na zbiórce
¿ywnoci dla bezdomnych zwierz¹t
zamieszkuj¹cych schronisko w Stargardzie Szczeciñskim. Liczny udzia³
uczniów (205) zaowocowa³ tym, ¿e
organizatorzy zebrali: 150 opakowañ ró¿nego rodzaju kaszy, 70 paczek makaronu oraz 40 opakowañ
suchej karmy; co da³o ³¹cznie 10
kontenerów ¿ywnoci.
Akcja zakoñczy³a siê wizyt¹ w
schronisku i przekazaniem na potrzeby placówki zebranej ¿ywnoci.
Podczas pobytu na terenie schroniska, uczniowie wys³uchali tragicznych historii psów, opowiedzianych
przez pracowników tej placówki.
Mogli te¿ zaobserwowaæ, jak bardzo
brakuje zwierzêtom ciep³a i mi³oci.

G³ówny cel tej akcji to zbiórka
¿ywnoci, ale równie wa¿nym zadaniem by³o uzmys³owienie m³odszym
ludziom, jak wysok¹ cenê p³ac¹
zwierzêta za ludzk¹ bezmylnoæ i
bezdusznoæ. Mo¿e to procentowaæ
w przysz³oci, w postaci wiêkszej
wra¿liwoci na krzywdê s³abszych.
Akcja pokaza³a, ¿e wêgorzyñscy
gimnazjalici cechuj¹ siê du¿¹ wra¿-

liwoci¹ i pomagaj¹ nie tylko ludziom, ale i zwierzêtom. Byæ mo¿e,
jako doroli nie bêd¹ obojêtnie przechodzili obok chorego cz³owieka,
który zas³ab³ na ulicy, czy stanowczo zareaguj¹, gdy kto bêdzie znêca³ siê nad psem.
Wychowawca klasy I d,
Bo¿ena Kowalczyk-Gwód.
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NASZE SPOTKANIA Z KSI¥¯K¥
Jednym z g³ównych zadañ Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Ha³aba³y w roku szkolnym 2004/05, by³o rozwijanie osobowoci, umiejêtnoci i wiedzy wychowanków w kontakcie z literatur¹ dzieciêc¹ ród³em m¹droci, radoci, przyjemnoci i wzruszeñ. Zadanie to
postawi³ymy sobie po wnikliwej obserwacji dzieci i dostrze¿eniu niepokoj¹cego zjawiska - zainteresowanie ksi¹¿k¹,
bajk¹ czy bani¹ znacznie zmala³o, uwidoczni³y siê trudnoci w nauce czytania,
dzieci sta³y siê bardziej agresywne, nie
potrafi¹ na d³u¿ej skupiæ uwagi.
Realizacjê tego zadania rozpoczê³ymy od zorganizowania w salach k¹cików ksi¹¿ek, dzieci umieszcza³y w
nich swoje ulubione ksi¹¿ki i czasopisma, same ustala³y zasady korzystania
z k¹cików i stara³y siê je przestrzegaæ.
Nastêpnym krokiem by³o wyjanienie,
w jaki sposób powstaje ksi¹¿ka. Najstarszym grupom przedstawi³ymy
autorów ksi¹¿ek, szczególnie lubianych przez dzieci: M. Kownack¹, J. Tuwima, J. Brzechwê, E. Szelburg - Zarembinê, J. Poraziñsk¹ i innych. Wybra³ymy siê te¿ na zakupy do ksiêgarni.
Nastêpnym etapem naszej pracy z
ksi¹¿k¹ by³o nawi¹zanie wspó³pracy z
Bibliotek¹ Miejsk¹, które zaowocowa³o
wspóln¹ Rad¹ seminaryjn¹ na temat
Ksi¹¿ka moim przyjacielem. Panie
bibliotekarki zawsze chêtnie przyjmuj¹
te¿ przedszkolaki w swoich progach.
Odwiedzaj¹ce bibliotekê grupy 5 i 6 - latków zapozna³y z zasadami korzystania
z biblioteki, pokaza³y wypo¿yczalniê i
czytelnie dla doros³ych oraz dzia³ ksi¹¿ek i czytelniê, z których korzystaj¹
m³odsi czytelnicy. Dzieci mog³y te¿
wypo¿yczyæ ksi¹¿ki do przedszkola.
Aby zachêciæ rodziców do czytania
dzieciom ksi¹¿ek, opowiadania bajek,
zorganizowa³ymy w przedszkolu akcjê Rodzice czytaj¹ przedszkolakom.
W szatniach pojawi³y siê K¹ciki
dla rodziców, w których zamieszczone by³y zaproszenia Poczytaj ze mn¹
mamo, recenzje ciekawych ksi¹¿ek, informacje, jak¹ ksi¹¿kê aktualnie czytamy w danej grupie wiekowej oraz podziêkowania dla czytaj¹cych rodziców. Równie¿ tutaj dzieci chwali³y siê
samodzielnie wykonanymi ksi¹¿eczkami, bêd¹cymi zbiorem ilustracji do wys³uchanych bajek wykonanych ró¿norodnymi technikami plastycznymi.
Wci¹¿ zg³aszali siê chêtni do czytania: rodzice, dziadkowie, ciocie, to napawa³o nas ogromnym optymizmem i
inspirowa³o do nowych dzia³añ.
Pod koniec listopada og³osilimy
akcjê wi¹teczn¹ pt. Ksi¹¿ka dla ka¿-

Pani Weronika Lech
czyta 4-latkom
Banie H. Ch. Andersena

dego dziecka, której celem by³o zebranie ksi¹¿ek i przekazanie ich dzieciom
najbardziej potrzebuj¹cym. I tu, po raz
kolejny przekonalimy siê jak wspaniali s¹ nasi rodzice i ich pociechy.
Oprócz wielu ksi¹¿ek, zebralimy jeszcze ogromne pud³o maskotek. Za rad¹
pani Wies³awy Romejko - inspektora do
spraw profilaktyki przeciwalkoholowej i uzale¿nieñ, miko³ajkowy prezent
powêdrowa³ do wietlicy wiejskiej w
Zagórzycach.
Teraz ju¿ postanowilimy zg³osiæ
nasze przedszkole do udzia³u w kampanii spo³ecznej Ca³a Polska czyta dzieciom Fundacji ABCXXI  Program
Zdrowia Emocjonalnego, w styczniu
2005r. Przedszkole Ha³aba³y zosta³o
wpisane na Ogólnopolsk¹ listê czytaj¹cych przedszkoli. Informacja o tym
fakcie zosta³a umieszczona na tablicy
g³ównej w holu przedszkola, tam te¿
znalaz³y siê dane dotycz¹ce dzia³alnoci Fundacji, informowalimy równie¿
rodziców o walorach g³onego czytania,
prezentowalimy siedemnacie zalet
ksi¹¿ki opracowanych przez Szwedzk¹ Akademiê Literatury Dzieciêcej oraz
zachêcalimy do codziennego czytania.
Naszym ostatnim przedsiêwziêciem, ju¿ w ramach Fundacji, by³o zorganizowanie w dniach 2.06.10.06.2005r. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod has³em
Urodziny Pana Andersena. Równie¿
i tym razem nie zawiod³y nas panie z
Biblioteki Pedagogicznej: H. Chojnacka, A. Rudzka i O. ¯uk - Kopczyñska,
które w zorganizowanej w przedszkolu
Sali bajek czyta³y starszakom przygody Pierwszoklasisty. Wspaniale
spisa³y siê te¿ nasze panie z przedszkola, przypominaj¹c przedszkolakom w 200 rocznicê urodzin H. CH.
Andersena jego przepiêkne banie.
Dzieci s³ucha³y chêtnie, szczególnie, ¿e w czytaj¹cym gociu rozpoznawa³y pani¹ kucharkê, pani¹ intendentkê, pani¹ dyrektor i wiele innych pañ,
które tego dnia zajê³y fotel bajarza.
Na koniec dziêkowa³y za wspóln¹
podró¿ w krainê bani samodzielnie
wykonan¹ laurk¹.
Podziêkowaniem dla wszystkich,
którzy w dobie telewizji, komputerów
i wideo, wspierali nas w dzia³aniach
maj¹cych na celu zainteresowanie dzieci ksi¹¿k¹, niech bêdzie ten artyku³ oraz
fotoreporta¿ pt. Ca³a Polska czyta
dzieciom  rodzice czytaj¹ przedszkolakom i towarzysz¹ca mu wystawa
wykonanych przez dzieci ksi¹¿eczek,
które mo¿na obejrzeæ w holu naszego
przedszkola.
I.Kowalska

Pani Halina Chojnacka
czyta starszakom
przygody Pierwszoklasisty

Str. 9

Szkolne wiêto Rodziny
(£obez) piewem, tañcem i zabaw¹  tak uczniowie
i nauczyciele z SP1 zaprezentowali siê rodzicom,
dziadkom i licznie przyby³ym gociom.
Imprezê pod has³em  Szkolne
wiêto Rodziny obchodzono w jedynce po raz pierwszy, ale jak obieca³ dyrektor, nie ostatni. Uczniowie
mieli okazjê do zaprezentowania
swoich umiejêtnoci i zdolnoci artystycznych, które pod kierunkiem
nauczycieli doskonalili przez ca³y
rok. Okaza³o siê, ¿e ich praca nie posz³a na marne. Publicznoæ by³a zachwycona.

Na program z³o¿y³y siê wystêpy grup i par tanecznych oraz popisy
wokalne zespo³ów i wykonawców indywidualnych. Trzeba tak¿e wspomnieæ
o profesjonalnych konferansjerkach, starannej choreografii i piêknych dekoracjach. Na koniec za wystêpy podziêkowali przedstawiciele Rady Rodziców a pan dyrektor zarosi³ wszystkich na podobn¹ imprezê za rok. S.M.
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Odnajduj¹ po latach, wykopuj¹, grzebi¹, dokumentuj¹

Ziemia oddaje

(RYNOWO - RO¯NOWO) II wojna
wiatowa nie dla wszystkich jest
zamkniêt¹ kart¹ historii. Po 60
latach od jej zakoñczenia ziemia
wci¹¿ oddaje szcz¹tki ludzkie
porozrzucane do tej pory w
najdalszych zak¹tkach krajów,
które nawiedzi³ ten kataklizm. W
ubieg³ym tygodniu szcz¹tki
¿o³nierzy niemieckich i rosyjskich
wydobyto w Rynowie i Ro¿nowie.
Gdy docieramy do Ro¿nowa, tutejsze boisko jest ju¿ rozkopane. W
d³ugim dole uwija siê kilkunastu pracowników. Kilku ³opatami wyrzuca
piach na boki poszerzaj¹c dó³, pozostali ³opatkami delikatnie wybieraj¹
grudki ziemi i szczotkami omiataj¹ wy³aniaj¹ce siê z wolna
ludzkie szkielety. Najpierw
ukazuj¹ siê czubki butów, póniej czaszki, na koñcu piszczele. Ekipa ubrana jest w pomarañczowe kombinezony. Niektórzy nosz¹ wojskowe
spodnie lub bluzy, z
ró¿nymi militarnymi dodatkami.
Przez chwilê jeden z nich przesuwa nad szcz¹tkami czujnik wykrywacza metalu. Piszczy g³ono i d³ugo. Odkrywaj¹ kolejne
warstwy. Do plastykowych pude³ek co jaki trafia
zbutwia³y portfel, który poznaæ po
przylepionym doñ grzebieniu, zardzewia³ym d³ugopisie, zbitce zwilgotnia³ych, czarnych ju¿ kartek papieru. W jednym p o j e m n i k u

Andrzej
Ossowski

le¿y kilka monet ze swastyk¹, guziki. Do innego trafiaj¹ wojskowe
niemiertelniki z numerami, po
których mo¿na zidentyfikowaæ poleg³ego ¿o³nierza.
M³ody cz³owiek wyró¿niaj¹cy
siê czarnym kombinezonem okazuje
siê kierownikiem grupy. Andrzej
Ossowski, pomimo swoich 27 lat ma
ju¿ spore dowiadczenie w ekshumacjach. Bierze w nich udzia³ od
siedmiu lat. Jest pracownikiem Zak³adu Medycyny S¹dowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ze strony polskiej nadzoruje
ekshumacje dokonywane przez Niemiecki Zwi¹zek Opieki nad Grobami
Wojennymi VBGO (Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa).
- Po co siê to robi? ¯eby
ich wszystkich pozbieraæ,
¿eby znaleli swoje miejsce
spoczynku oraz ¿eby ich zidentyfikowaæ, bo wiêkszoæ z tych ¿o³nierzy figuruje w kartotekach jako zaginieni. Nie wiadomo co siê z nimi
sta³o, gdzie i
jak polegli.
To ustalamy.
Dokumentacjê otrzymuje
Polski
Czerwony
Krzy¿ i Fundacja Pamiêæ, która
jest polskim
przedstawicielem strony niemieckiej.  mówi Ossowski.
Pracom przygl¹da siê starsza kobieta, Stefania Zwoliñska. Mia³a w
ekshumacji znacz¹cy udzia³. Dok³adnie wskaza³a miejsca grobów.

- Przyjechalimy z rodzin¹ z Syberii w 1946 r. Na ³¹ce przy kociele
by³y dwa d³ugie rzêdy grobów, na
których le¿a³y niemieckie he³my.
Pierwszy rz¹d by³ tu¿ przy szpalerze
rosn¹cych tu kiedy morw.  mówi
- Zgadza siê, tak jak pani mówi³a.
Trafilimy bez zbêdnego rozkopywania terenu.  chwali kobietê
Ossowski.
Stefania Zwoliñska pochodzi z
Brze¿an, ko³o Lwowa. W 1939 r. Rosjanie wywieli j¹ wraz z rodzin¹ na
Syberiê. Mia³a 7 lat. W 1946 przyjechali transportem do Zagórzyc. Po
roku przeprowadzili siê do Ro¿nowa.
Wskazuje na pobliskie zabudowania,
w których mieszka. Doskonale pamiêta pierwsze lata pobytu na nowej
ziemi. W pobli¿u gdzie kopi¹, sta³
koció³ z dziur¹ w dachu, prawdopodobnie po bombie lub pocisku.
To nie przeszkadza³o, by spotykaæ
siê w nim na nabo¿eñstwach majowych.
- By³y organy i dzwon.
Póniej zosta³ zabrany do
£obza i chyba do dzisiaj tam
jest.  snuje przypuszczenia
pani Stefania.
To co nie przeszkadza³o ludziom, przeszkadza³o w³adzy
komunistycznej, która w³anie
zaczê³a wprowadzaæ swoje porz¹dki. Rozebra³a koció³ i postawi³a baraki dla robotników
rolnych. Sz³a kolektywizacja i
w tutejszym dworku, jak w prawie ka¿dej wsi pomorskiej, za³o¿ono PGR. Pozosta³oci¹ po
koció³ku jest przylegaj¹cy do

niego niemiecki cmentarz; charakterystyczna aleja lipowa, w zarolach
p³yty nagrobne.
- Piêkny pa³ac by³.  wspomina
Zwoliñska.
Dzisiaj to ruina ukryta w g¹szczu
drzew i krzaków. Wydaje siê nie do
uratowania, chocia¿ teren z budynkami kupi³ kto z £obza.
- Wczeniej by³a tu jaka kobieta, chyba Niemka. Pozabija³a okna
deskami, próbowa³a remontowaæ.
Ponoæ chcia³a dokupiæ 200 hektarów
ziemi, nie chcieli jej sprzedaæ, wiêc
zrezygnowa³a.  przypomina sobie.
Po ca³ym, kiedy kwitn¹cym maj¹tku pozosta³a dobrze zachowana
stajnia. To ona by³a wiadkiem wojennej tragedii, jaka siê tutaj rozegra³a.
W 1945 r. w Ro¿nowie zatrzyma³y
siê niedobitki 5 Dywizji Strzeleckiej
dowodzone przez mjr Kellera, które
wymknê³y siê z tzw. kot³a widwiñskiego. Ju¿ wtedy wiêkszoæ dróg
by³a zablokowana przez Rosjan. Zatrzymali siê w pa³acu. Wieli rannych,
których umiecili w du¿ym budynku
stajni. Nadci¹gali czerwonoarmici.
Niemcy zostawili wiêc rannych i ciê¿kie uzbrojenie, czo³gi, armaty, i w
nocy z 5 na 6 marca przez lasy i bagna
przebili siê na Rynowo. Wszêdzie napotykali Rosjan i toczyli z nimi potyczki. Tam gdzie ginêli, kopano zbiorowe groby i zasypywano cia³a. Front
szed³ dalej. O tej historii mia³ opowiedzieæ mjr Keller zmar³y dwa, mo¿e trzy
miesi¹ce temu.
- Rosjanie, którzy weszli do Ro¿nowa na drugi dzieñ, prawdopodobnie zastrzelili rannych. To w³anie
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zw³oki

tam ich pogrzebano.  wskazuje na
wykopy Piotr Brzeziñski ze Stowarzyszenia Mi³oników Archeologii
Militarnej Pomorze. Od 12 lat pomaga ró¿nym organizacjom w poszukiwaniach zaginionych. Niemcom w Rynowie te¿ siê nie powiod³o.
Natknêli siê na Rosjan i wywi¹za³a
siê walka. Wczoraj ekshumowano
tam szcz¹tki 21 ¿o³nierzy niemieckich i rosyjskich. Co siê stanie z
Rosjanami?
- Prawdopodobnie trafi¹ na
cmentarz w Stargardzie, ale o tym
zdecyduje rosyjski konsulat.  mówi
Ossowski.
Szcz¹tki niemieckie trafi¹ na
cmentarz w Glinnej, w gminie Stare
Czarnowo. Niemcy wykupili tam kilka hektarów i chowaj¹ wszystkich
odnalezionych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zaroniêta aleja lipowa
prowadzi do pozosta³oci
po cmentarzu

Jest ich tam ju¿ oko³o 8 tysiêcy. Takich cmentarzy jest w Polsce 11. Do
tej pory trafi³o na nie oko³o 150 tys.
poleg³ych. Liczbê zaginionych szacuje siê na oko³o 450 tys. Pozosta³o
wiêc jeszcze oko³o 300 tys.
osób do zidentyfikowania.
- Rosjanie w pa³acu byli
jeszcze ze dwa lata.  wracam do przerwanej rozmowy z pani¹ Stefani¹. 
Niemcy jeszcze d³u¿ej.
Wyjechali gdzie w 1957
roku. Ale przyje¿d¿aj¹ do
nas w odwiedziny. 
o¿ywia siê staruszka i jednym
tchem wymienia imiona goci z
zagranicy:
Wiktor, Herbert, Lisa,
Ola.
W Ro¿nowie nie ma kocio³a, pa³ac w ruinie, szko³ê rozebrano, a ceg³y zabra³
pan C. na budowê domu w £obzie.
- By³a poniemiecka. Urz¹dzalimy tam potañcówki, by³a wietlica.
Teraz nie ma nic. Nie ma gdzie zrobiæ
zebrania, dzieci nie maj¹ siê gdzie
podziaæ.  martwi siê pani Stefania
wpatruj¹c siê w resztki fundamentów pozosta³ych po szkole.
Pytam Andrzeja Ossowskiego,
czy nasz kraj prowadzi podobne
dzia³ania poszukiwawcze polskich
zaginionych ¿o³nierzy.
- Nie, niestety.  mówi.
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Koncert instrumentalistów
Polskie ofiary
czekaj¹ na zmi³owanie
swoich dzieci
Zmartwienie pani Stefanii i odpowied pana Andrzeja zbiegaj¹
siê w jakim niewidzialnym dla oka
punkcie deformuj¹cym wyobra¿enie polskiego losu. Losu, w którym
szczêk orê¿a, przelana krew, ofiarnoæ, oddane za ojczyznê ¿ycie,
zd³awiony szloch skrycie zamordowanych przykrytych darni¹,
miesza siê z jêkiem rozpadaj¹cych
siê pa³aców zamienianych w ko³chozy, pomrukiem obcych domów
wch³aniaj¹cych ciep³o przyby³ych
sk¹d ludzi, niem¹ skarg¹ bezimiennych zes³añców pogrzebanych gdzie w stepach Rosji, ale
tak¿e pogrzebanych noc¹ gdzie
pod murami wiêzieñ we w³asnym
kraju. Nie op³akani, nie nazwani,
patrz¹ z otch³ani wieków smutnymi pustymi oczodo³ami na t¹ Polskê - jak¹ by³a i co siê z ni¹ sta³o.
Na kolejne wstêpuj¹ce pokolenia
duchowych spadkobierców, którzy id¹ coraz szybciej nie ws³uchuj¹c siê w ten jêk, nie wpatruj¹c
siê w rozleg³¹ przestrzeñ dziejów,
nie ogl¹daj¹c siê za siebie, nie
pytaj¹c  dok¹d? lecz - za ile? Jakby pytania o Polskê pogrzebano
razem z nimi. Jakby s³owa by³y
bezbarwnymi dwiêkami poruszaj¹cymi tylko powietrze.
Jakby wspomnienia by³y
tylko przypadkowym
zbiorem zdarzeñ, bez
ci¹g³oci i znaczeñ,
kup¹ cegie³, która
przecie¿ jeszcze nie
stanowi¹ domu.
Brak
kocio³a,
szko³y, wietlicy, pa³acu, brak zainteresowania losem naszych
poleg³ych, zbiegaj¹ siê w jakim niewidzialnym dla
o k a
punkcie
deformuj¹cym
dotychczasowe wyobra¿enie polskiego losu. Deformowane przez
lata mylenie o nas samych sprawia, ¿e gotowi jestemy stawiaæ pomniki, kamienie, lapidaria i pomagaæ przy ekshumacjach Niemcom, a
obojêtnie przechodzimy obok tragedii i heroizmu naszych dziadów i
pradziadów, skazuj¹c ich na zapomnienie. Skazuj¹c samych siebie na
brak wietlic, kocio³ów, zak³adów,
pracy. Nasi bezimienni zaginieni
wci¹¿ czekaj¹ na ekshumacjê. Czêsto fizyczn¹, tak¿e duchow¹.
Kazimierz Rynkiewicz

Stefania Zwoliñska

Pokazali
co potrafi¹

(£OBEZ) 16 czerwca w sali £obeskiego Domu Kultury swoje umiejêtnoci zaprezentowali m³odzi instrumentalici. Rodzice i dziadkowie, którzy t³umnie stawili siê na koncercie mogli us³yszeæ, czego przez
rok nauczy³y siê dzieci pod czujnym
okiem instruktorów w £DK.
W koncercie wziêli udzia³:
Agnieszka
Michalczyszyn,
Aleksandra Modrzejewska, Malwina Adamkowiczy, Katarzyna Dawlud, Wiktor Ziêba, Katarzyna Wójtowicz, Szymon Smólski, Wojciech
Dy³a, Tomasz Rorata, Ewa Szostek,
Henryk Gatner, Gabrielo Piskorz,
Olga Rokosz, S³awomir Koszela,
Piotr Kêdzierski, Jacek Szabunia,
Aron Wolsza, Piotr Mac, Marek i
Jacek Rajewscy.
(r)
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¯eby wypad³y zatyczki
z uszów prezydenta, pos³ów
i senatorów
Prof. Jerzy Przystawa

3 czerwca zbieramy siê, w
samo po³udnie, na Placu Zamkowym w Warszawie, aby g³ono domagaæ siê przywrócenia
nam naszych niezbywalnych
praw obywatelskich, przede
wszystkim tzw. biernego prawa wyborczego w wyborach do
Sejmu, zagwarantowanego w
art.99 ust.1 Konstytucji RP, a
nastêpnie potwierdzonego w
Ustawie Ordynacja Wyborcza do
Sejmu RP. Z Informacji o dzia³alnoci Trybuna³u Konstytucyjnego przedstawianej Sejmowi, wynika, ¿e prawa nie mog¹ mieæ
charakteru fikcyjnego. Tymczasem ta sama Ustawa ogranicza to
prawo w takim stopniu, ¿e skorzystanie z niego, dla ogromnej
wiêkszoci obywateli, zosta³o
sprowadzone do fikcji.
Przede wszystkim, ¿aden
obywatel polski, nawet gdyby
jego kandydaturê popar³y miliony innych, nie mo¿e kandydowaæ do Sejmu indywidualnie.
¯aden, nawet powo³any zgodnie
z Ustaw¹ (art.98) komitet wyborczy nie mo¿e w sposób skuteczny
zarejestrowaæ pojedynczego kandydata. Art.143 pkt.2 Ordynacji
Wyborczej wymaga, aby na licie
kandydatów znajdowa³o siê co
najmniej tyle nazwisk, ile mandatów poselskich przypada na dany
okrêg wyborczy. Najmniejszy
okrêg wyborczy mo¿e mieæ 7
mandatów, dla Warszawy, przyk³adowo, ta liczba wynosi 19, a
wiêc lista kandydatów w Warszawie nie mo¿e zawieraæ mniej ni¿
19 nazwisk. W rzeczywistoci
musi zawieraæ wiêcej, na wypadek, gdyby jaki kandydat np.
umar³, albo z innego powodu nie
móg³ kandydowaæ.
Co te przepisy oznaczaj¹?
Oznaczaj¹, ni mniej ni wiêcej,
tylko tyle, ¿e bierne prawo wyborcze przys³uguje obywatelom
Rzeczypospolitej kolektywnie:
moja kandydatura mo¿e zostaæ
oficjalnie zarejestrowana POD
WARUNKIEM, ¿e razem ze mn¹
zgodzi siê kandydowaæ grupa innych osób, w Warszawie co najmniej 18 innych.

Jednak¿e nawet gdybym znalaz³ w Warszawie ok. 20 innych
gotowych kandydowaæ wraz ze
mn¹, zarejestrowa³ odpowiedni
komitet wyborczy poparty 1000
podpisów wyborców, a ten komitet zebra³ jeszcze dodatkowo 5
tysiêcy podpisów pod list¹ wyborcz¹, i nas wszystkich zarejestrowa³, i gdyby nawet wszyscy
wyborcy Warszawy na nas zag³osowali, to i tak nie wystarcza
to do uzyskania mandatu poselskiego. Art.133 tej samej Ustawy
wymaga bowiem, ¿eby na listê
tego komitetu pad³o co najmniej
5% g³osów wyborców w skali
ca³ego kraju! Okrêgów wyborczych jest w Polsce 42, co oznacza, ¿e rednio, w jednym okrêgu wyborczym zamieszkuje
2,38% wyborców. Nawet w
dwóch okrêgach nie mieszka,
rednio, 5% tylko 4,76%. Innymi s³owy, nawet zak³adaj¹c, ¿e
wszyscy wyborcy w okrêgu, w
którym chcia³bym kandydowaæ
bêd¹ g³osowali na mnie to i tak
figa z makiem, jeli w co najmniej
dwóch innych okrêgach wyborcy zag³osuj¹ na jakich innych
ludzi. Có¿ to za kuriozalne bierne
prawo wyborcze, które mnie jakoby przys³uguje, ale tylko pod
warunkiem, ¿e gdzie tam w
Polsce ludzie oddadz¹ swoje g³osy na ca³kiem innych kandydatów?!
W pi¹tek, 3 czerwca, w
Warszawie zbieramy siê, aby
domagaæ siê, ¿eby obywatelowi
RP przywieca³y takie same
prawa, jakie maj¹ Anglicy,
Szkoci, Walijczycy, Irlandczycy, Francuzi, Niemcy a nawet
Papuasi. Chcemy, aby ka¿dy
posiadaj¹cy pe³niê praw wyborczych obywatel Polski móg³ skutecznie kandydowaæ do Sejmu, a
jego wybór zale¿a³ tylko od woli
wyborców, a nie od widzimisiê
partyjnych baronów. Anglikowi,
aby móg³ skutecznie kandydowaæ wystarcza 10 podpisów wyborców z jego okrêgu i wp³acenie
500 funtów kaucji. Te kaucjê mu
oddadz¹, jeli w wyborach poprze go 5% wyborców w tym
okrêgu.
Zbieramy siê w Warszawie, 3
czerwca, aby zaprotestowaæ
przeciwko zgubnym dla Polski
skutkom pogwa³cenia naszego

biernego prawa wyborczego,
dyskryminacji obywateli a
uprzywilejowaniu partyjnych
bonzów i ich partyjnych pretorianów.
Te szkodliwe, zgubne dla Polski skutki to w pierwszym rzêdzie niemo¿liwoæ wy³onienia
t¹ drog¹ partii posiadaj¹cej
wiêkszoæ parlamentarn¹, a co
za tym idzie, mandat obywatelski
do wy³onienia rz¹du. Nigdy siê
jeszcze nie zdarzy³o, ¿eby w
wyniku wyborów w Polsce (ani
- trzeba to wiedzieæ - w ¿adnym
kraju na wiecie, gdzie pos³uguj¹
siê podobnymi pomys³ami wyborczymi) wy³oniony zosta³ stabilny, nie koalicyjny rz¹d. Od
czasów pierwszego nie komunistycznego premiera w Europie
rodkowo-Wschodniej, mielimy ju¿ 11 premierów, czyli jednego premiera na pó³tora roku, a
co rz¹d i co premier, to gorszy.
Przyczyna tego stanu rzeczy
tkwi w wadliwym, szkodliwym
systemie wyborczym i tê wadê
trzeba jak najszybciej usun¹æ.
Teraz szczególnie, kiedy po odrzuceniu przez Francuzów projektu konstytucji europejskiej
wa¿¹ siê losy Europy, w takim
momencie Polsce szczególnie
potrzebny jest rz¹d ciesz¹cy siê
poparciem wiêkszoci obywateli, a nie chimeryczna partyjna jaczejka podatna na przekupstwo i
ulegaj¹ca najró¿niejszym wp³ywom agentur z ca³ego wiata.
Nic nie wskazuje na to, ¿eby w
tym systemie wyborczym mog³o
dojæ do wy³onienia takiej wiêkszoci, bez wzglêdu na to, co
deklaruj¹ dzisiaj przywódcy tych
czy innych partii.
3 czerwca w Warszawie
idziemy zaprotestowaæ przeciwko gangrenie korupcji,
jak¹ nieustannie rodzi i rozwija ten system wyborczy. Politycy wszystkich partii maj¹
usta pe³ne frazesów o nieustaj¹cej i zdecydowanej walce z korupcj¹ i codziennie usi³uj¹ nam
daæ dowody, jak to oni bezkompromisowo korupcjê zwalczaj¹.
Tymczasem korupcja wpisana
jest w ten system wyborczy i
¿adna partia walcz¹ca o w³adzê
nie mo¿e przed ni¹ uciec. Tê korupcjê rodz¹ ogromne koszta
kampanii wyborczej. Jak poka-

zuj¹ oficjalne ju¿ statystyki
koszt zdobycia jednego mandatu
poselskiego wynosi ok. 1 miliona z³otych. Koniecznoæ przekroczenia progu wyborczego
winduje wstêpne koszta skutecznej kampanii wyborczej na
ok. 20 milionów. Aby zdobyæ
licz¹c¹ siê liczbê mandatów w
Sejmie, koszty siêgaj¹ setek milionów. Takich pieniêdzy partie
polityczne w Polsce nie zdobywaj¹ ze sk³adek swoich cz³onków. Musz¹ wiêc, volens-nolens, siêgaæ do kieszeni najró¿niejszych sponsorów, nic
wiêc dziwnego, ¿e potem ju¿
musz¹ w tych kieszeniach siedzieæ.
3 czerwca zbieramy siê Placu Zamkowym, aby powiedzieæ naszym Rodakom, ¿e
jest nadzieja na to, ¿eby Polska
mia³a odpowiedzialn¹, nieskorumpowan¹, patriotyczn¹ klasê
polityczn¹  polityków, nad którymi w³adzê i kontrolê sprawuj¹
obywatele, ich wyborcy. Nie
jest to nadzieja iluzoryczna, nie
jest to jaka utopia, nie s¹ to
¿adne pobo¿ne ¿yczenia. Istnieje sprawdzony, wypróbowany
w wiecie sposób, aby tak mog³o byæ. Tym sposobem jest
prosty, jasny, klarowny system
wyborczy, zrozumia³y dla ka¿dego: jednomandatowe okrêgi
wyborcze. Polacy, w swojej
masie, opowiadaj¹ siê za takim
systemem wyborczym, dowodz¹ tego badania opinii publicznej, dowodz¹ tego setki uchwa³
rad gmin, powiatów i województw, dowodz¹ tego deklaracje gremiów akademickich,
zwi¹zków zawodowych, stowarzyszeñ i ró¿nych organizacji, dowodzi tego ponad 750 tysiêcy podpisów zebranych pod
obywatelskim wnioskiem o referendum, którego jednym z
pytañ ma byæ pytanie o jednomandatowe okrêgi wyborcze.
Na razie politycy, pos³owie,
senatorowie i prezydent udaj¹, ¿e
tych wezwañ nie s³ysz¹, ¿e g³os
obywatelski w tej sprawie jest za
cichy, za s³aby. Idziemy 3
czerwca pod Kolumnê Zygmunta w Warszawie, aby ten
g³os by³ donony, ¿eby wypad³y
zatyczki z uszów prezydenta,
pos³ów i senatorów.

SZKO£A
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M³odzi kronikarze Ziemi Reskiej
W

poprzednim numerze opublikowalimy informacjê o konkursie Moja miejscowoæ na Pomorzu Za
chodnim - wieci z przesz³oci i teraniejszoci. Zorganizowa³a go pani Joanna Murat w szkole podstawowej w Resku, zapraszaj¹c dzieci tej szko³y oraz gimnazjum do opisania swoich miejscowoci. Poni¿ej
publikujemy wyniki oraz kilka prac bêd¹cych pok³osiem konkursu. W naszej ocenie spojrzenie w przesz³oæ i
rozmowy wnuków z dziadkami by³y doskona³¹ okazj¹ do g³êbszego wejcia w historiê lokaln¹, a wiêc wzmocnienia wiêzi z miejscem zamieszkania, jego sprawami i ludmi, o czym ju¿ teraz pisz¹ wprost niektóre dzieci, a co
przecie¿ stanowi podstawow¹ wartoæ spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Mnie zaintrygowa³ budynek poczty. We wspomnieniach dziadkowie trojga uczniów umieszczaj¹ w tym
budynku trzy ró¿ne instytucje, i ¿adna z nich, w tych opisach, siê nie powtarza. W pracy Grzegorza Strojnego jest taki zapis: W budynku poczty mieci³a siê siedziba Gminnej Rady Narodowej oraz Milicji. Paulina Myszak napisa³a: Na ulicy Wojska Polskiego w obecnie zajmowanym budynku przez Pocztê, znajdowa³ siê sklep wielobran¿owy. Zuzanna Powchowicz za: ... podobnie by³o z siedzib¹ S¹du Grodzkiego
 obecnie mieci siê tam poczta. Byæ mo¿e wszystkie trzy opisy s¹ prawdziwe, bo dotycz¹ ró¿nych okresów
czasu, a byæ mo¿e s¹ tu jakie sprzecznoci, ale ju¿ nawet ta historia budynku pokazuje zmiany, jakie w Resku
zachodzi³y i dobrze jest o nich wiedzieæ.
Kazimierz Rynkiewicz

Wspomnienia z dawnych lat...
ój dziadek przyjecha³ do
Reska w Wielki Pi¹tek 1946
roku, -wiaæ niedawno up³ynê³o 49 lat
od chwili, gdy ujrza³ to miasto po raz
pierwszy. Mia³ wtedy 13 lat i jeszcze
nie siedzia³, ¿e zostanie tu na sta³e.
To by³y dziwne i trudne czasy - ludzie dopiero szukali sobie miejsca w
powojennej tu³aczce. Na moich pradziadkach najwiêksze wra¿enie zrobi³y kamieniczki w pobli¿u kocio³a,
i w³anie tam postanowili zamieszkaæ. Ratusz na rynien i koció³ przetrwa³y wojn¹ w bardzo dobrym stanie, podobnie by³o z siedzib¹ S¹du
Grodzkiego  obecnie mieci siê
tam poczta. Bêd¹c ch³opcem dziadek
najbardziej lubi³ siadaæ nad Reg¹ i
przygl¹daæ siê pracy w m³ynie. M³yna ju¿ niestety nie ma, sp³on¹³ w latach siedemdziesi¹tych. We wrzeniu 1946 roku mój dziadek rozpocz¹³
naukê w drugiej klasie szko³y podstawowej i w ci¹gu jednego roku
szkolnego przerobi³ materia³ klasy
drugiej i trzeciej. W jego klasie by³y
dzieci w ró¿nym wieku. Wiêkszoæ
stanowili uczniowie, którzy nie chodzili do szko³y z powodu wojny. Najm³odsza kole¿anka Ela mia³a osiem lat
a najstarszy kolega -siedemnastoletni Janek Polañski - by³ w czasie wojny
¿o³nierzem w oddziale partyzanckim.
Dziadzius prze¿y³ w Resku wiêkszoæ
swojego ¿ycia i dzisiaj nie potrafi
sobie wyobraziæ lepszego dla siebie
miejsca na ziemi. Chêtnie wspomina
minione lata ogl¹daj¹c stare fotografie swojego miasta, bo tak w³anie
nazywa Resko.
Na podstawie rozmowy z dziadkiem napisa³a Zuzanna Powchowicz z klasy Ib.

M

Wyniki konkursu:

O

Starogard

d 10 lat mieszka³am na wsi dawniej nazywanej Starogardem £obeskim,
obecnie Starogardem. Mój blok jest po³o¿ony przy drodze do Starej Dobrzycy, naprzeciwko jest szko³a, a obok szko³y - boisko i park, do którego chodzi³am na spacery.
Starogard le¿y na terenie równinnym. W centrum tej wsi znajduje siê skrzy¿owanie dróg z Reska do £obza, Starej Dobrzycy i widwina. W Starogardzie znajduj¹
siê ruiny pa³acu, w którym mieszka³a rodzina Borków. Dowiedzia³am siê, ¿e w 155
8r. ksi¹¿ê pomorski Bamin odda³ Adrianowi Bork i jego bratu dwór w Starogardzie, a w 1602r. kolejni bracia Bork spisali umowê o podziale dóbr.
Jeden brat przej¹³ maj¹tek w Starej Dobrzycy, a drugi w Starogardzie.
Wyró¿niaj¹c¹ osob¹ w historii Starogardu by³ Adrian Bernard von Bork
- tajny wojenny radca na dworze pruskim Fryderyka Wilhelma I, wielkorz¹dca Szczecina.
W 1945r. stacjonowa³ w tej wsi sztab niemiecki, a kiedy wkroczy³y wojska radzieckie, w³aciciel wraz z rodzin¹ musia³ uciekaæ. W czasie II wojny wiatowej ¿o³nierze radzieccy spalili pa³ac z
cennym wyposa¿eniem. Opisywany
pa³ac rodu Bork pozosta³ w ruinie od
koñca dzia³añ wojennych.
Obecnie wartym zobaczenia we wsi jest koció³ i cmentarz usytuowany na dzia³ce przylegaj¹cej do drogi. W czêci centralnej cmentarza jest obmurowany kamieniem
rodowy grób rodziny Borków. Koció³ ten jest zbudowany w stylu ryglowym. W
1908r. do korpusu kocio³a dobudowana zosta³a masywna, murowana wie¿a.
Niedawno wyprowadzi³am siê ze Starogardu i teraz mieszkam w miejscowoci
Resko. Agnieszka Bartkowiak kl. IV Szko³a Podstawowa w Starogardzie.

Stare Resko
a temat Starego Reska du¿o dowiedzia³em siê od mojego dziadka
Piotra. Przyby³ on do miasteczka 13 kwietnia 1946, o¿eni³ siê trzy lata
póniej i zamieszka³ przy ul. Okrzei 6. Resko w 1946 roku liczy³o ok. 2000 mieszkañców. W budynku poczty mieci³a siê siedziba Gminnej Rady Narodowej,
oraz Milicji. Dom Kultury znajdowa³ siê w budynku dzisiejszego Urzêdu
Gminy. W Szkole Podstawowej zbudowanej z czerwonej ceg³y znajdowa³ siê
magazyn zbo¿owy. Apteka mieci³a siê przy ul. Boh. Monte Cassino.
Dziadek opowiada³ mi równie¿ o tym, co siê w Resku nie zmieni³o. Pozosta³ taki sam koció³, budynek poczty, Szko³y Podstawowej, Zak³adu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa, fragment m³yna oraz kamieniczki w
Rynku. Dziadek opowiada³ mi o dawnych kolegach, Janie Michaliku, Józefie
Karbowskim, oraz Janie Isacie.
Moje miasteczko bardzo mi siê podoba, jest tu spokojnie, cicho i zielono,
chcia³bym tu mieszkaæ do koñca mojego ¿ycia.
Grzegorz Strojny kl. III b

N

Kl. I - III: I miejsce: Bartek Kulpa kl. IIIb, S.P. Resko, opiekun: Alicja Górska - Powchowicz
Wyró¿nienia: Zuzanna Powchowicz kl. Ib, S.P. Resko, opiekun: Ryszarda Czaban, Grzegorz Strojny kl. IIIb,
S.P. Resko, opiekun: Alicja Górska  Powchowicz.
Kl. IV - VI: I m.: Justyna Choroszko kl. IVc, S.P. Resko, opiekun: Alicja Paw³owska, II m.: Paulina Myszak kl. IVb,
S.P. Resko, opiekun: Joanna Murat, III m.: Agnieszka Bartkowiak kl. IV S.P. Starogard, opiekun: Anna Bartkowiak.
Wyró¿nienia: Pola Litwin kl. Vb, S.P. Resko, opiekun Joanna Murat, Justyna Kulik kl. Va, S.P. Resko, opiekun
Joanna Murat, Nel Staciwa kl. VI, S.P. Starogard, opiekun Anna Bartkowiak, Kamila Szostak kl. VI, S.P. Starogard,
opiekun Anna Bartkowiak.
Gimnazjum kl. I - III: I m.: Katarzya Grzesiak kl. IIIa, Gimn. w Resku, opiekun Teresa Mielniczek
Wyró¿nienie: Katarzyna Piecuch kl. IIIa, Gimn. w Resku, opiekun El¿bieta Kuc.
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Ksiê¿yc nad Reskiem

Noc reska wie dobrze,
¿e jej do twarzy z ksiê¿ycem,
i chêtnie, gdy tylko mo¿e,
przystraja w ksiê¿yc ulice.
To go jak kulê potoczy
pomiêdzy dachy i wie¿e,
to w ksiê¿ycowy warkoczyk
tysi¹c balkonów ubierze.
Ale i ksiê¿yc nareszcie
zbuntowa³ siê pewnej nocy.
Sam chce dzi chodziæ po miecie,
nie potrzebuje pomocy.
W centrum latami tyle,
¿e ksiê¿yc oniemielony,
przycupn¹³ za nimi w tyle
boj¹c siê wpl¹taæ w neony.
Na Rynku b³yski rozpala
przep³ywa nad Kocieln¹
by ko³o murów kocio³a
przywitaæ siê z Mari¹.
Opuszcza powoli koció³,
przez chwilê b³¹dzi po domach
i umiechniêty beztrosko
na Jednoci Narodowej siê stacza.
Nad t¹ ulic¹ rozb³yska
g³adkie oblicze pyzate
w górze most, na dole Rega
miejsce przyjemne.
A zatem...
...odbicie swe prosto z mostu
na fale rzuca jak pi³kê.
Zdrzemnê siê. polê umiech
mi³ym reskowskim ³abêdziom.
Lecz noc siê sprzecza z ksiê¿ycem:
Zdrzemn¹æ siê? O, nie ma mowy!
Przecie¿ i inne ulice
chc¹ odblask mieæ ksiê¿ycowy.
Zabra³a ksiê¿yc pod pachê,
aby obdzieliæ Resko,
wysrebrzyæ nim dach za dachem,
okna malowaæ ksiê¿ycem. Po drodze-ilu
znajomych!
Ksiê¿yc moj¹ miejscowoæ zna ca³¹:
nie-tylko place i domy,
lecz wielkich ludzi niema³o.
Oto spostrzega na przedzie
fabrykanta Sprengla twarz znan¹.
Dzieñ dobry - chce mu powiedzieæ.
Lecz noc.... Wiêc mówi: dobranoc!
Chy³kiem siê z p³aszcza wymyka
nad reskim parkiem,
nachyla siê do mostu,
rozjania krzewy i wodê.
W parku wieci? A gdzie¿ by?
Tam granatowa pi cisza.
Tam ksiê¿yc przed górk¹,
srebra drzewom nie szczêdzi.
Czesze wietlistym grzebykiem
pióra drzemi¹cych ³abêdzi.
Wreszcie do drzewnej korony
znu¿on¹ g³owê przytuli³
i szepn¹³ ptaszkom zbudzonym:
- Luli, malukie, laj-luli...

Katarzyna Grzesik
kl. III a gimnazjum

Nasza wie

Starogródek - to nasza wioska,
w której przysz³o dzieciñstwo prze¿yæ.
Podobno by³a ³adna, weso³a,
A¿ trudno w to uwierzyæ.
By³a poczta, lekarz, wietlica
I sala, gdzie filmy wywietlali
A czêsto aktorzy na wystêpy
Tu do wsi przyje¿d¿ali.
Karuzela, weso³e miasteczko...
Lecz wszystko to brzmi bajecznie
Dzi wieczorem przez wioskê
Nie mo¿na przejæ bezpiecznie.
M³odzi ch³opcy alkohol pij¹
Podobno te¿ nawet æpaj¹,
A czasem przez wioskê autami
Wycigi urz¹dzaj¹.
Na zakrêcie koñczy siê chodnik
I trzeba przechodziæ przez jezdniê
Co myl¹ nasze w³adze?
Czy to jest przejcie bezpieczne?

Nel Staciwa
Kl.VI SP. w Starogardzie
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OG£OSZENIA DROBNE

Bardzo ³adne i s³oneczne
mieszkanie w³asnociowe (kw.) w
centrum miasta w bloku z now¹
elewacj¹, niski czynsz.
Pow. 50mkw. 2 pokoje, balkon
wysoki standard wykoñczenia.
Nowa cena 58.000 z³.
Tel. 39 73 940, 600 265 547.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe pierwsze piêtro w centrum £obza. Tel. 397 52 94.
nSprzedam mieszkanie w³asnociowe 64 mkw. w Resku przy ul.
Zachodniej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 554 401.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie,
w³asnociowe lub zamieniê na
Kam. Pom. lub winoujcie; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

nSprzedam: kopaczka do ziemniaków 2-rzêdowa ci¹gnikowa, po remoncie, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia; przetrz¹saczo-zgrabiarka (paj¹k) ci¹gnikowa cena do
uzgodnienia tel. 397 67 39.

nSprzedam sklep w £obzie 134
mkw., 100 mkw. handlowe, co
w³asne, na dzia³ce 350mkw.
Tel. 39 74 685 po 18 - 39 74329.

nSprzedam kozy tel. 39 77 306.

n Oddam w dobre rêce 4 miesiêcznego szczeniaka, rudy, wilkowaty, czujny, nie na ³añcuch.
Tel.693 057 700
n Sprzedam cmping 5-osobowy z
pe³nym wyposa¿eniem, wymiary
5,70x2m. Tel. 385 11 42.
nSprzedam gara¿ na ul. Sportowej
tel. 384 46 72.

n Sprzedam lokal (5x6m, sklep)
razem z dzia³k¹ 9a. Wierzchowo
k.Z³ocieñca. Cena do uzgodnienia,
tel. 0888 976 857.
nSprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Drawsku Pom. 18 arów, tel. 502
481 544.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 2200 mkw. Stare Worowo 2/3. Tel. 0692 084 851

nSprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie, tel 3971051.

n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 3 pokoje 57 mkw., IV piêtro, generalny remont, okna PCV,
glazura, terakota, armatura nowa,
suchy tynk, kuchnia z antresol¹. Tel.
0506 941 188, 0502 600 124.

nInstruktora lub osobê znaj¹c¹ siê
na koniach z okolic: Z³ocieniec,
Czaplinek, Drawsko zatrudniê.
Rzepowo 6 Tel. 0604 461 350.

n Zaopiekujê siê dzieckiem, tel.
384 43 84.
nSprzedam mieszkanie w P³otach
w³asnociowe 36mkw., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, co, gara¿, 2 piwnice, cena do uzgodnienia. Tel. 385
23 93, 505 784 784.
n M4, piêtro, 65 mkw. w nowym
wolnostoj¹cym w³asnociowym
budynku, dzia³ka. Tel. 696 757 393.
nSprzedam mieszkanie 5 pokojowe, pow. 109 mkw., blok z ceg³y
okna mahoniowe, du¿a kuchnia ze
spi¿arni¹, pod³ogi deska barlinecka, terakota. Bardzo niski czynsz.
Wysoki standard. Tel. 384 85 31,
0608 641 590.

n Szukam do pracy kamieniarza z
dowiadczeniem w kamieniarstwie
nagrobkowym. Tel. 606 921 161
n Wynajmê grupê budowlan¹ do
wykoñczenia budynku mieszkalnego. Tel. 508 739 487.
nPraca na wakacje! Nie ponosisz
¿adnych inwestycji - zarabiasz ile
chcesz - zadzwoñ 692 794 241.

nSprzedam dzia³kê pod budowê
2000 mkw., czêciowo uzbrojona.
Tel. 504 114 202 - Dobra cena!!!
nTanio sprzedam lokal u¿ytkowy 57
mkw., w³asne ogrzewanie, na dzia³alnoæ gospodarcz¹ typu gabinet
kosmetyczny, zak³ad fryzjerski, biuro rachunkowe, sklep. Cena do
uzgodnienia. Tel. 503 054 470,
(091) 384 23 16.

nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zak³.+domowe, miasto+powiat.

nPranie dywanów i wypoczynków.
Tel. 502 481 544.

nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
nWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
nWszelkie prace remontowe, stolarskie, kafelkowanie, malowanie,hydraulika i inne wykonam solidnie i fachowo. Dzwoniæ wieczorem, tel.39 22 783.

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
Adres redakcji: 73-150
£obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax(091) 3973730.
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INFORMACJE - REKLAMA

Najlepsi
nagrodzeni
(£OBEZ)18 czerwca, w £obeskim Domu Kultury
odby³o siê powiatowe spotkanie laureatów przegl¹dów
Amatorskiego Ruchu Artystycznego  ARA.

Pierwsz¹ czêæ spotkania rozpocz¹³ wystêp kapeli £obuziacy. Nastêpnie starosta Halina Szymañska
wrêcza³a naszej uzdolnionej m³odzie¿y statuetki i dyplomy uznania.
Lista laureatów przegl¹dów powiatowych ARA 2005: wystawa kó³
plastycznych Krajobrazy Polski:
SP 2, opiekun Lidia Lalak  Szawiel,
SP 1, op. Ma³gorzata Janczura, SP 1,
op. Gra¿yna Tymoszczuk, SP 1, op.
Ma³gorzata Zieniuk, SP 1, op. Ma³gorzata ¯aczek.
Powiatowy konkurs plastyczny Woda  bezpieczeñstwo  Ja
 nagrody indywidualne: Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych £obez op.
Lidia Dzie¿ak, Ma³gorzata Besiekierska, Agnieszka £¹czak,
Celina Maczan, Anna Rokosz,
Grzegorz Strongowski, Gimnazjum Wêgorzyno op. Grzegorz Stefanowski, Aleksandra
Szabroñska, Szko³a Podstawowa Wêgorzyno op. Dorota
Stefanowska, Klaudia Paczkowska, Szko³a Podstawowa
Runowo Pomorskie op. Grzegorz Stefanowski, Szymon Marianów
Powiatowa Wystawa Fotografii Nieprofesjonalnej: ko³o
fotograficzne SP1, op. S³awomira Kiwa³a.
Ma³y Konkurs Recytatorski kategoria klas I- III: Rados³aw Kosiñski SP2, op. Mariola
Rasiñska, Zuzanna Smilik SP Siedlice,
op. Barbara Cha³ka, Katarzyna Wójtowicz £DK, op. Teresa Wasilewska,
Marcel Dy³a £DK, op. Teresa Wasilewska, Gabriela Zielonka SP1, op.
Grazyna Tymoszczuk.
Kategoria klas IV  VI: Beata
Fojna SP2, op. El¿bieta Mazur,
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski: Kacper Rutkowski Zespó³
Szkól £obez, op. Anna Boguszew-

ska  W¹sowicz, Olga Maja Szerszeñ Zespó³ Szkó³ £obez, op. Anna
Boguszewska - W¹sowicz, Monika
Sosnowska Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych, op. Ewa Chruciel.
Konkurs Wywiedzione ze s³owa: Olga Maja Szerszeñ, op. Anna
Boguszewska  Wójtowicz.
Powiatowy Przegl¹d Piosenki
Dzieciêcej: Magdalena Adamowicz
SP1, op. Ma³gorzata Zieniuk, Zespó³
Jedyneczka SP1, op. Bo¿ena Korniluk, Anna wirska, Zespó³ Ch³opaki w CzerniSP1, op. Ma³gorzata Zieniuk, Powiatowy Przegl¹d
Piosenki Estradowej, Paulina
Czerniawska £DK, op. Tomasz
Ró¿ycki, Karolina Szar³an £DK,
op. Tomasz Ró¿ycki, Olga Maja
Szerszeñ £DK, op. Tomasz Ró¿ycki, Maria Michalczyszyn
Gimnazjum Wêgorzyno, op.
Grzegorz Stefanowski.
Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Ludowych: Kapela
Ludowa £obuziacy.
Powiatowy
Przegl¹d
Tañca Wspó³czesnego: Zespó³ Spektrum I Biblioteka
Publiczna Resko, op. Renata
Czerwiñska.
Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych: Zespó³
Teatralny Przyjaciele £DK,
op. Teresa Wasilewska.
Nagrodzona zosta³a tak¿e M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta £DK, dyrygent Bogumi³ Winiarski  laureaci Wojewódzkiego
Przegl¹du Orkiestr Dêtych, Big Band
z £DK oraz chór Umiech PZERiI 
dyrygent Teresa Zienkiewicz.
W drugiej czêci spotkania kilku
m³odych laureatów zaprezentowa³o
swoje umiejêtnoci. Na koniec
wszyscy wykonawcy, a tak¿e liczne
grono rodziców zostali zaproszeni
na poczêstunek.
S.M.
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Dobry pomys³ te siódemki
(£OBEZ) Po raz czwarty pi³karze
z okolic £obza spotkali siê na boiskach stadionu miejskiego w £obzie, aby rozstrzygn¹æ losy turnieju.
19 czerwca 2005 walczono o puchar
ufundowany przez pana Bogdana
Góreckiego  cz³onka Rady Miejskiej w £obzie. Triumfatorem turnieju zosta³ zespó³ LZS Rynowo, który
w finale pokona³, dopiero w rzutach
karnych dru¿ynê z Siedlic (2:1). W
meczu o III miejsce FC Pety pokonali
LZS Dalno (2:0).

VIII  FC Hamowo
IX  LZS Be³czna
X  Bayern
XI  Murarska
XII  Barcelona
XIII  Parys

Rynowo

Nagrody dla najlepszego bramkarza oraz najlepszego zawodnika
otrzymali:
Piotr Deuter
 statuetka bramkarza
Piotr Kulczyñski
 statuetka dla zawodnika.

Kolejnoæ IV turnieju:

I  LZS Rynowo
22 p.
II  LZS Siedlice
20 p.
III  FC Pety
18 p.
IV  LZS Dalno
16 p.
V  Cherlaki
14 p.
VI  LZS Zajezierze
12 p.
VII  Barcelona
9 p.
VIII  KCBC
9 p.
IX  FC Hamowo
6 p.
X  LZS Be³czna
4 p.
XI  Murarska
2 p.
Po podsumowaniu wszystkich
czterech turniejów okaza³o siê, ¿e
dwie pierwsze dru¿yny uzyska³y
po 72 punkty. LZS Dalno zosta³o
zwyciêzc¹ w ogólnej klasyfikacji
gdy¿ zwyciê¿y³o w dwóch turniejach, natomiast LZS Rynowo wygra³o tylko raz.

Klasyfikacja koñcowa:

27 p.
16 p.
14 p.
12 p.
11 p.
8 p.

£obez - FC Pety

I - LZS Dalno
72 p.
 Puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miejskie w £obzie
II  LZS Rynowo
72 p.
 Puchar Burmistrza £obza
III  Cherlaki
52 p.
 Puchar Prezesa
TKKF B³yskawica
IV  FC Pety
50 p.
 Puchar Przewodnicz¹cego
Gminnego Zrzeszenia LZS
V  LZS Zajezierze
36 p.
VI  Cherlaki
36 p.
VII  LZS Siedlice
34 p.

Zajezierze

Og³oszenie wyników fina³owego
turnieju pi³karskich siódemek i
wrêczenia pucharów dokonali  wiceburmistrz £obza Ryszard Sola,
prezes TKKF B³yskawica  Jerzy
Rakocy, prezes Gminnego Zrzeszenia LZS  Zbigniew Pude³ko.
Organizatorzy i sêdziowie turnieju otrzymali podziêkowania i skromne upominki w postaci pami¹tkowych breloczków. Wyró¿nienia
otrzymali: Andrzej Belina, Stanis³aw
Przybylak, Andrzej Mrozowicz, Andrzej Hadam, Marian Szyjka. Specjalne podziêkowania organizatorzy
sk³adaj¹: Robertowi Sikorskiemu i
Krzysztofowi Kulczewskiemu, którzy przygotowali boiska w Dalnie i w
£obzie.
Na zakoñczenie pi³karskiej imprezy na stadionie w £obzie przybyli
licznie gocie z Drawska i okolic,
którzy dotarli do nas na rowerach.
Turyci zostali ugoszczeni przy
prawdziwym ognisku TKKF B³yskawica.
Niedzielê - 19 czerwca spêdzilimy na sportowo. Prawie 200 osób
gra³o w pi³kê, jedzi³o rowerami i ³owi³o ryby na jeziorze w Ginawie. (r)

Siedlice

Dalno
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Tylko punkt po oblê¿eniu
PROMIEÑ Mosty - SARMATA Dobra 2:2 (1:1)
Sarmata: Smoliñski(24 Swarcewicz), Jaszczuk, Mioduszewski,
K.Sad³owski, Dorsz, Pacelt, Kaczor,
Miko³owski, Olechnowicz (65 Korol), Kamiñski (46 Kubacki), Padziñski, oraz Basiñski, Z.Szkup.
Bramki: 38 Damian Padziñski,
93 Bogdan Kaczor.
W sobote 18.06.05r. Sarmata rozegra³a mecz o mistrzostwo ligi okrêgowej w Mostach z tamtejszym Promieniem. By³ to ju¿ kolejny mecz w
tym sezonie, w którym Sarmata zamiast zainkasowaæ pewne trzy punkty, zdoby³a zaledwie jeden. Pocz¹tek
spotkania by³ niepomyny dla Sar-

maty, ju¿ w 8 min. kontuzji nabawi³ siê
bramkarz Marek Smoliñski. Wykorzystali to gospodarze i ju¿ w 12 min.
objeli prowadzenie 1:0. Po utracie
bramki Sarmata przejê³a inicjatywê
w rodku pola, gronie uderzali na
bramkê Promienia Kaczor, Pacelt, w
24min. w bramce Sarmaty po kontuzji
popularnego Smo³y zadebiutowa³
poprawnie Marek Swarcewicz,
30min. po indywidualnej akcji bliski
strzelenia bramki by³ Dorsz lecz minimalnie przestrzeli³. W 38 min. piêknym pó³wolejem Padziñski strzeli³
wyrównuj¹c¹ bramke. Jeszcze przed
przerw¹ gronie ude¿ali K.Sad³owski
i Mioduszewski lecz niecelnie, wyni-

kiem 1:1 zakoñczy³a siê pierwsza po³owa meczu. Druga czêæ spotkania
to zdecydowana przewaga Sarmaty.
Do sytuacji strzeleckich dochodzili
Padziñski, Dorsz, lecz bramka Promienia jak zaczarowana, w 62min. jedyna
kontruj¹ca akcja gospodarzy w drugich 45 min. i bramka na 2:1. Od tej
minuty panowa³o oblê¿enie bramki
Promienia kolejne strza³y Mioduszewskiego, Padziñskiego, Miko³owskiego, Jaszczuka mija³y minimalnie s³upki i poprzeczke bramki gospodarzy. W doliczonym czasie gry przepiêkne ude¿enie z ponad 20 m. Bogdana Kaczora i radoæ zawodników z
Dobrej gol na 2:2.

Zwyciêstwo bez radoci
WIATOWID £obez  KLUCZEVIA Stargard 1:0 (1:0)
wiatowid: Lewicki  Urbañski,
Brona, Mosi¹dz, Kulczyñski, Sadowski, Kacprzak, Tober, Zych, Jendrysiak, Andrusieczko. Trener Mariusz W³odarz.
Bramka: Kamil Zych.
Na ostatnie mecze wiatowida
trzeba spuciæ zas³onê milczenia.
Tak¿e na ten przedostatni ju¿ w tej
kolejce, chocia¿ wygrany. Przy
prawie pustych trybunach wiatowid w koñcu wygra³, ale z tego powodu ma³o kto siê cieszy³. Ta wygrana nie mia³a ju¿ wp³ywu na sytuacjê w tabeli. Po zwyciêstwie
Sparty Gryfice los ³obeskiej dru¿y-

Litoci!
Trafiajcie!

MEWA Resko
 ORZE£ £o¿nica 2:1 (0:0)

Mewa: Ram (70 Chojnacki) 
Paw³owski, Wójtowicz, Paw³owski
(65 Jêdrysiak), Kusiewicz, Pietrowski, Wasiak (80 Waldon),
Mielczarek, Grygiel, B³aszczyk (46
Majewski).
Bramki strzelili: 70 Pietrowski, 78 Jêdrysiak z karnego.
Ten wynik nie odzwierciedla obrazu gry w Resku. Mewa przez ca³y mecz
ma masê okazji do strzelenia goli, ale je
marnuje. Albo ch³opaki trafiaj¹ w s³upki, albo nie trafiaj¹ do pustej bramki.
Gocie na trzy minuty przed koñcem
meczu strzelaj¹ honorow¹ bramkê z
karnego. Juniorzy wygrywaj¹ 4:1. W
sobotê Mewa jedzie do Polic. KAR

ny wydaje siê przes¹dzony, a w
ka¿dym b¹d razie nie le¿y w jej rêkach, lecz dru¿yn z IV ligi  kto i ile
zespo³ów z niej spadnie.
W dru¿ynie da³o siê zauwa¿yæ
brak Artura Jab³oñskiego, który
wczeniej nie pojawi³ siê na treningu. Nie gra³ Marcel Kamierowicz z
powodu kontuzji oraz Artur Samal
za kartki. Ich miejsce zajêli juniorzy,
którzy poradzili sobie z Kluczevi¹
strzelaj¹c jedn¹ bramkê na wagê
zwyciêstwa. Mecz zakoñczy³ nieudany strza³ Kulczyñskiego do pustej bramki.
- To m³ody i niedowiadczony zespó³.  podsumowa³ grê nowy trener

V liga

Pomorzanin Nowogard - Iskra
Banie 3:0, wiatowid £obez - Kluczevia Stargard 1:0, K³os Pe³czyce
- GKS Mierzyn 4:1, Polonia P³oty Piast Choszczno 1:1, Sparta Gryfice - Vineta Wolin 3:0, Radovia Radowo Ma³e - Korona Stuchowo 4:1,
Rybak Trzebie¿ - Zorza Dobrzany
2:1, Gryf Kamieñ Pomorski - Fagus
Ko³bacz 2:0.
1. Piast Choszczno
2. Gryf Kamieñ Pomorski
3. Zorza Dobrzany
4. GKS Mierzyn
5. Pomorzanin Nowogard
6. Radovia Radowo Ma³e
7. K³os Pe³czyce
8. Vineta Wolin
9. Fagus Ko³bacz
10. Polonia P³oty
11. Korona Stuchowo
12. Kluczevia Stargard
13. Iskra Banie
14. Sparta Gryfice
15. wiatowid £obez
16. Rybak Trzebie¿

63 68-33
62 80-39
57 57-27
55 63-47
51 57-51
46 52-41
45 44-48
43 43-41
42 55-51
38 45-55
33 49-61
29 43-57
29 42-62
25 49-68
22 47-76
18 29-66

Hutnik EKO TRAS Szczecin - KP
Police II 3:1, Sparta Wêgorzyno Orkan Suchañ 2:0, Promieñ Mosty Sarmata Dobra 2:2, Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno - Masovia Maszewo 1:6, wit Szczecin - Jeziorak
Szczecin 12:2, Piast Chociwel - D¹brovia Stara D¹browa 0:3, Iskra
Golczewo - Wicher Brojce 2:1, Mewa
Resko - Orze³ £o¿nica 2:1.

Mariusz W³odarz. W sobotê wiatowid jedzie do Mierzyna. KAR

SPARTA Wêgorzyno  ORKAN Suchañ 2:0 (1:0)

Sparta szybko uzyska³a przewagê w polu. Ju¿ w pierwszej minucie doskona³¹ okazjê mia³ Andrzej
Nadkierniczny, który znalaz³ siê w
sytuacji sama na sam z bramkarzem, ale ten okaza³ siê szybszy. W
10 min. po rzucie ro¿nym pi³kê bit¹
przez Nowaka uderza g³owa Szubert. Ta odbija siê od poprzeczki.
W 13 min. pi³kê po faulu ustawia
Andrzej Nowak, kolekcjoner bramek z rzutów wolnych. I tym razem
dopisuje kolejn¹ na swoim koncie.

WYNIKI I TABELE

Kl. okrêgowa

Dobre widowisko
Sparta: Noryca  Side³, Nadkierniczni: Zbyszek, Darek, Andrzej,
Artur, Raj (83 Winiewski), Nowak,
Blacharski, Tondrik, Szubert Karol.
Bramki strzelili: 13 Nowak, 90
Szubert.
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Jest 1:0. To na chwilê podrywa
Orkana do walki i gra wyrównuje
siê. Jeszcze w 33 min. gronie strzela w rozpêdzie z 15 metrów Darek
Nadkerniczny, ale bramkarz instynktownie wybija pi³kê. Orkan
odpowiada na zejcie do szatni
strza³em w poprzeczkê.
Po przerwie sytuacja odwraca
siê. Teraz Orkan naciska, chc¹c wyrównaæ. Ju¿ w drugiej min. po przerwie trafia w s³upek. Nacisk trwa do
77 min., gdy Side³ na och³odê rozgrzanych goci strzela potê¿nie z
ok. 30 metrów i wystawia bramkarza
na ciê¿k¹ próbê. Zbli¿a siê koniec
meczu. Sêdzia dolicza dwie minuty
gry. Side³ d³ugim podaniem uruchamia Szuberta, ale lot pi³ki przerywa
obroñca. Tak nieszczêliwie zagry-

1. Hutnik EKO TRAS Szczecin 70 71-31
2. wit Szczecin
69 121-27
3. Masovia Maszewo
53 63-40
4. Piast Chociwel
51 56-36
5. Sarmata Dobra
47 51-36
6. Mewa Resko
41 35-47
7. KP Police II
39 54-57
8. Orkan Suchañ
38 36-38
9. Promieñ Mosty
38 51-58
10. Sparta Wêgorzyno
34 38-46
11. Iskra Golczewo
34 55-78
12. D¹brovia Stara D¹browa
32 48-60
13. Wicher Brojce
30 29-61
14. Orze³ £o¿nica
29 33-58
15. Jeziorak Szczecin
29 22-49
16. Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno 20 33-74

wa j¹ do bramkarza, ¿e ta mija go, a
Szubert kieruje j¹ do siatki. Mecz
koñczy ³adnym strza³em Andrzej
Nadkierniczny. Pi³ka o centymetry
mija okienko bramki.
- Nale¿y pochwaliæ obronê, która od d³u¿szego czasu chroni nas
bardzo skutecznie przed utrat¹ bramek, co przyczynia siê do zwyciêstw. W ostatnich meczach strzelilimy 6 bramek, trac¹c tylko jedn¹.
Taka postawa formacji obronnej to
du¿a zas³uga Andrzeja Nadkiernicznego.  chwali obronê trener
Tomasz Side³. W sobotê o 16.00
Sparta gra derby z Sarmat¹. KAR
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VIII TURNIEJ TAÑCA
LIGI TANECZNEJ
19.06.2005r. SZCZECIN w Szkole Salezjanów. Szko³ê Tañca ISKRA reprezentowali tancerze osi¹gaj¹c nastêpuj¹ce wyniki: Wyczo³ek Piotr i Romejko Zuzanna
I miejsce ST w kategorii ADEPT
Roszak Wojciech i Jarzyñska Dorota I miejsce LA w kategorii ADEPT
Kurowski Maciej i Iwona Jaruzel I miejsce w ST w kategorii EXPERT
Jamina Sola i Ma³gorzata £apuæ I miejsce w LA i Disco
w Kategorii BENIAMIN i awans do CHAMPIONÓW
Kasia Wilk i Zosia Konieczna I miejsce w DISCO w kategorii DOMINAT
Patrycja Kuzio i Kornelia Oniszczuk I miejsce w ST w kategorii EXPERT
Karolina Pude³ko i Malwina Grekowicz I miejsce w Disco w kategorii BENIAMIN
Karolina Rodak i Gabrysia Piskorz I miejsce w Disco i LA w kategorii CHAMPION
Kurowska Maja i Adamów Kasia I miejsce w ST kategorii CHAMPION
Karolina Pacha³ko i Ma³gorzata Miszel I ST w kategorii CHAMPIOM
Po raz pierwszy w turnieju uczestniczy³y duety z grupy pocz¹tkuj¹cej które otrzyma³y tytu³ ADEPTA: Zuzanna Sola , Mariola Mosi¹dz, Ala Gêbarowska, Agata
Pastwa, Natalia Maæinska, Agnieszka Stawicka, Michaluk Paulina ,Medunecka
Natalia, Justyna Barañska. Na turnieju wyst¹pi³y pokazowo przedszkolaki z
£obza : Gabrysia Prygiel,OliwiaRybiñska. GA

Puchary zgarnêli gocie
W niedzielê 19 czerwca na jeziorze
Ginawa odby³y siê zawody wêdkarskie o
Puchar Starosty Powiatu £obeskiego.
Organizatorem by³o Ognisko TKKF
B³yskawica i Klub Rega z £obza. W
rywalizacji udzia³ wziê³o 44 wêdkarzy.
Powiat reprezentowali na zawodach
jedynie przedstawiciele z Reska i dwie dru¿yny z Klubu Rega. Gocinnie udzia³
wziêli przedstawiciele nastêpuj¹cych
miejscowoci: widwina, Czaplinka, Lubanowa, Tychowa, Bornego Sulinowa
oraz Z³ocieñca.
W kategorii dru¿ynowej zwyciê¿yli:
I miejsce widwin, II miejsce Czaplinek,
III miejsce Z³ocieniec, IV miejsce widwin, V miejsce Klub Rega, VI miejsce
Lubanowo.
W kategorii indywidualnej kolejno
miejsca zajêli: I miejsce Cybul Andrzej
(widwin), II miejsce M¹czka Waldemar
(Lubanowo), III miejsce Szczanowicz Tadeusz (Czaplinek), IV miejsce Kowalski
Waldemar (Z³ocieniec), V miejsce Biedrzyñski Zbigniew (widwin), VI miejsce
Rakocy Jerzy (£obez).
Wy³oniono równie¿ mistrza powiatu
³obeskiego w kategorii dru¿ynowej zaszczyt ten przypad³ reprezentacji Klubu
Rega, a indywidualnie mistrzem powiatu zosta³ Jerzy Rakocy. Najwiêksz¹
rybê z³owi³ Kazimierz Truchlewski 

Kara 30 dkg.
Zwyciêzcom wrêczono puchary, a
pierwszych 19 zawodników otrzyma³o
nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zawodów dziêkuj¹
sponsorom za wsparcie finansowe Starostwu Powiatowemu, Urzêdowi Miejskiemu w £obzie, Urzêdowi Miejskiemu w
Wêgorzynie, £obeskiemu Towarzystwu
Wêdkarskiemu, Romanowi Jaskowskiemu, Bogdanowi Przybyle, Dariuszowi
Knyszowi, Bogdanowi Góreckiemu.
Osobne podziêkowania kieruj¹ dla
Gospodarstwa Rybackiego z Iñska za
udostêpnienie na czas zawodów jeziora
Ginawa oraz dla Nadlenictwa £obez za
udostêpnienie piêknego terenu przy leniczówce Ginawa. Marcin Horbacz
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Udany debiut
Mateusza Rylinga

RADOVIA Radowo Ma³e  KORONA Stuchowo 4:1
Radovia spokojnie rozgrywa
koñcówkê sezonu. Pokona³a u siebie Koronê Stuchowo 4:1, po
bramkach braci Tomaszkiewiczów,
Klisia i Mateusza Rylinga. Ten

ostatni to 16-latek, który udanie
debiutowa³ w poprzednim meczu,
a zapowiadaj¹ce siê mo¿liwoci
pi³karskie potwierdzi³ golem w meczu z Koron¹.
KAR

Zmiany
w wiatowidzie
Janusz Skrobiñski nie jest ju¿ trenerem wiatowida. W meczu z Kluczevi¹ Stargard dru¿ynê poprowadzi³ nowy trener Mariusz W³odarz.
Jednak nie ma decyzji, kto poprowadzi zespó³ od nowego sezonu.
- Trener Mariusz W³odarz przej¹³
prowadzenie zespo³u do koñca kolejki. Póniej ma zdecydowaæ, czy
bêdzie chcia³ dalej trenowaæ. Mo¿emy podziêkowaæ panu Januszowi
Skrobiñskiemu za dotychczasow¹
pracê. Na starcie sytuacja by³a bardzo trudna. Wiadomo, mamy m³od¹
dru¿ynê, ch³opcy nie byli ograni.
Wierzê, ¿e to wszystko bêdzie sz³o w
dobr¹ stronê. Jestemy za tym, ¿eby
grali ch³opcy z naszego miasta, ¿eby

mieli szansê szkoliæ siê i bêd¹ dochodzili do odpowiednich wyników. 
mówi prezes zarz¹du wiatowida
Piotr Æwik³a.
U boku nowego trenera pojawi³
siê nowy kierownik dru¿yny - Andrzej Bejnar. Dotychczasowy kierownik Filip Mê¿yñski z³o¿y³ rezygnacjê.
Czy je¿eli wiatowid spadnie, to
zmieni siê koncepcja i zwyciê¿y pomys³ ci¹gniêcia pi³karzy z zewn¹trz,
by walczyæ o powrót do V ligi? Prezes
Æwik³a nie jest za takim rozwi¹zaniem.
- Je¿eli spadniemy, to bêdziemy
starali siê wróciæ do tej ligi. Zostajemy
przy tym, ¿e gramy naszymi zawodnikami. Ta koncepcja siê nie zmienia.
Taka by³a od pocz¹tku i taka zostaje.

Wojewódzka Liga
Lekkoatletyczna

Rozgrywki dru¿ynowe pomiêdzy
klubami w formie ligi prowadz¹ prawie
wszystkie organizacje w swoich dyscyplinach sportowych . Równie¿ lekkaatletyka królowa sportu posiada bogaty system wspó³zawodnictwa zespo³owego, pocz¹wszy od Pucharu Europy
(wspania³e widowisko telewizyjne
ostatniego weekendu), poprzez I i II ligê
krajow¹ a¿ do najm³odszych grup wiekowych, czyli Wojewódzkiej Ligi M³odzików do lat 15. W Bia³ogardzie Zachodniopomorski Zwi¹zek L.A. przeprowadzi³ I rzut ligi m³odzikowskiej (II rzut we
wrzeniu). W zawodach wystartowa³y
wszystkie orodki szkolenia lekkoatletycznego w okrêgu, w tym zespó³ dziewcz¹t i zespó³ ch³opców MKS Olimp
£obez. Reprezentacja Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego opiera³a swój
sk³ad o najzdolniejszych uczniów szkó³

Oldboje uratowali siê
wiatowid £obez  Mirstal Miros³awiec 4:2 (3:0)

W niedzielê na ³obeskim stadionie dosz³o do pojedynku o utrzymanie siê
dru¿yny oldbojów w I lidze. wiatowid zmierzy³ siê z Mirstalem i ten mecz decydowa³, kto w lidze pozostanie. Graj¹cy do tej pory w ró¿nych sk³adach
wiatowid zmobilizowa³ wszystkie si³y  na boisku pojawi³o siê 19 graczy i...
dali radê. Po bardzo ³adnym meczu wygrali i w I lidze zostaj¹. Bramki strzelili:
Henryk Grygiel, Andrzej Jurzysta, Mariusz Poniewiera i Józef Andrzejewski.

gimnazjalnych naszego powiatu, tzn.
Wêgorzyna- 7 uczniów, z Reska  7
uczniów, z £obza  16 uczniów. M³odzi
lekkoatleci Olimpu mog¹ swój start
uznaæ za udany. Na tartanowym stadionie Iskry Bia³ogard biegacze, skoczkowie i miotacze wpisali do swoich sportowych indeksów seriê dobrych wyników, najczêciej rekordów ¿yciowych.
Prezentujemy kilka wartociowych rezultatów: Mateusz Szpilczyn  12,21
sek na 100 m, Damian Waszczyk  40,45
sek. Na 300 m, Marek Kumiñski  5,15
m w skoku w dal, Marzena M³otkowska
 1:52,00 min. na 600 m, sztafeta 4x100
m ch³. W sk³adzie: Kumiñski M., Rzepka P., Waszczyk D., Szpilczyn M. 
48,80 sek (wszyscy z Wêgorzyna). Justyna Grankowska  4,31 m w dal, Joanna Gaglewska  3:36,0 min na 1000m,
Micha³ ¯urawik  5,08 m w dal, Marcin
Wierzbicki  6:35,0 na 2000m (wszyscy
z Reska). Marcelina Jasiñska  4,48 m w
dal, Agnieszka Dudek  9,00 w kuli,
Bartek Zwierzchowski  2,52,0 min. na
1000 m, Ewelina Jasiñska  8,40 m w kuli,
Kamila Sulejewska  48,2 sek. Na 300 m
9wszyscy z £obza).Ogólnie zespo³y
lekkoatletyczne dziewcz¹t i ch³opców
Olimpu uplasowa³y siê na 6 pozycji.
¯yczymy m³odym ³obeskim lekkoatletom osi¹gniêæ sportowych i nowych rekordów ¿yciowych.
Prezes MKS Olimp
Zdzis³aw Bogdanowicz.

POLICJA 997
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SKRADZIONA TOREBKA

(£OBEZ) 11 czerwca w godzinach od 11 do 13 w £obzie, przy ul.
Szkolnej, nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y z mieszkania torebki damskiej z zawartoci¹ dowodu osobistego, prawa jazdy, telefonu komórkowego marki Motorola oraz pieniêdzy w kwocie oko³o 1000 z³, co stanowi ³¹czn¹ wartoæ 1500 z³ na szkodê
Katarzyny L. (zam. £., pow. ³obeski).

KRADZIE¯ W BANKOMACIE

(£OBEZ) 13 czerwca o godz.
12.25 w £obzie przy ul. Kociuszki,
nieustalony mê¿czyzna w wieku ok.
30 lat ubrany w jasn¹ kurtkê oraz
jasne spodnie, pos³uguj¹c siê pozostawion¹ w bankomacie kart¹ bankomatow¹, dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 1000 z³ na szkodê
Ryszarda S. (zam. £., pow. ³obeski).

FA£SZYWKA

(£OBEZ) 13 czerwca o godz.
14.30 w £obzie, przy ul. Kocielnej,
w kantorze wymiany walut usi³owano wprowadziæ do biegu, przez wymianê w kantorze, fa³szywy banknot
o nominale 50 euro. Sprawca dzia³a³
na szkodê Waldemara K. (zam. £.,
pow. ³obeski).

SKRADZIONA TABLICA

(£OBEZ) W okresie od 12 czerwca od godz. 20.00 do 13 czerwca do
godz. 6.00, w £obzie, na ul. H. Sawickiej, nieustalony sprawca dokona³
kradzie¿y przedniej tablicy rejestracyjnej wartoci 70 z³ od samochodu
Fiat Tipo, na szkodê Ryszarda G.
(zam. £., pow. ³obeski).

NAPROMILOWANI

(£OBEZ) 13 czerwca oko³o godz.
15.45 w £obzie na ul. Rapackiego,
Dariusz B. (zam. S., pow. ³obeski)
kierowa³ samochodem Fiat 126p
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(0,45 mg/l).
(£OBEZ - UNIMIE) 13 czerwca
oko³o godz. 19.20 na drodze £obez Unimie, Henryk J. (zam. U., pow. ³obeski) kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci 2,26 .
15 czerwca r. oko³o godz. 9.15, na
ul. Drawskiej, Piotr Z. lat 49 (zam. R.,
pow. ³obeski) kierowa³ samochodem
Fiat 126 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,32 mg/l).
(£OBEZ) 15 czerwca o godz.
19.50. w £obzie na ul. Niepodleg³oci, Edward T. (zam. £., gm. £obez)
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie
nietrzewoci odpowiadaj¹cemu
2,70 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(£OBEZ) 16 czerwca roku o godz.
23.10 w £obzie na ul. Komuny Paryskiej, B³a¿ej K. lat 20 (zam. £., gm.
£obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci 0,90 mg/l.

Z£OMIARZE

(ANIELINO) W okresie pomiêdzy 12 czerwca godz. 23.00 a 13
czerwca godz. 4.30, w obrêbie miejscowoci Anielino, nieznani sprawcy po uprzednim wyciêciu, z czynnej, napowietrznej linii energetycznej dokonali kradzie¿y czterech linek
aluminiowych redniego napiêcia
na odcinku 300 metrów tzw. plecionki szecio¿y³owej o gruboci 35 mm,
o szacunkowej wartoci 5000 z³,
czym dzia³ali na szkodê ENEA sp. z
o.o. Rejon Energetyczny Goleniów.
(DOBRA) W okresie od 2
czerwca godz. 20.00. do 3 czerwca
godz. 7.00, w Grzênie, gm. Dobra,
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y aluminiowej napowietrznej linii
energetycznej wartoci 2444 z³ na
szkodê Rejonu Energetycznego w
Goleniowie.

ZNISZCZYLI MONAROWI
PUSZKI

(RYNOWO) W nocy z 13 na 14
czerwca w Rynowie nieznany
sprawca dokona³ zniszczenia
dwóch puszek nad tynkowych,
hermetycznych zamocowanych na
budynku nieczynnej wagi, oraz
przerwa³ przewody telefoniczne
znajduj¹ce siê wewn¹trz puszek,
wstêpne straty oszacowano na
kwotê 100 z³, na szkodê Stowarzyszenia MONAR Regionalne Centrum Pomocy Bliniemu Monar Markot w Rynowie.

Z£ODZIEJSKIE TRIKI

(£OBEZ) 13 czerwca w godz.
18.50-20.00 w sklepie Netto w £obzie, przy ul. Obr. Stalingradu nieznane dwie kobiety i nieznany mê¿czy-

BEZ PRAWKA I PO ALKOHOLU
W DRZEWO

(STAROGARD  STARA DOBRZYCA) W dniu 14 czerwca oko³o
godz. 13:35 na drodze Starogard - Stara Dobrzyca, Robert C. lat 30 (zam.
R., gm. Resko), nie posiadaj¹cy uprawnieñ do kierowania pojazdami,
znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu alkoholu (zlecono pobranie krwi na
jego zawartoæ), kieruj¹c samochodem Opel Omega na ³uku drogi w
lewo, straci³ panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjecha³ na pobocze i uderzy³ w drzewo. Kieruj¹cy dozna³ obra¿eñ wielonarz¹dowych
i zosta³ przetransportowany mig³owcem do szpitala przy Unii Lubelskiej
w Szczecinie, pasa¿er pojazdu Piotr D. (zam. S., gm. P³oty) dozna³ ogólnych pot³uczeñ cia³a i pozosta³ na obserwacji w szpitalu w Resku.

Z£ODZIEJ Z£OTA R¥CZKA

(RESKO) W okresie od 12 czerwca godz. 18.00. do 13 czerwca godz.
7.30 w Resku, przy ul. Woj. Polskiego, Marek B. lat 25 (zam. K., gm.
Nowogard ), dokona³ w³amania do
pomieszczenia
warsztatowego
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku,
przez wywa¿enia zamka w drzwiach,
a nastêpnie kradzie¿y spawarki
transformatorowej, wiertarki elektrycznej i szlifierki k¹towej, o ³¹cznej
wartoci 700 z³ na szkodê wy¿ej
wymienionej instytucji.

WIEC¥CY £UP
(£OBEZ) W okresie pomiêdzy
godz. 22.00 dnia 13 czerwca, a godz.
8.00 dnia nastêpnego, w £obzie,
przy ul. Chopina nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y czterech lampek
s³onecznych o wartoci 100 z³, czym
dzia³a³ na szkodê Agnieszki K. (zam.
£., pow. ³obeski).

zna dokonali kradzie¿y wielu takich
samych artyku³ów spo¿ywczych
ogólnej wartoci 851,02 z³ na szkodê
Netto spó³ka z o.o. Mataniec.

W£AM NA BAR

(RESKO) W okresie pomiêdzy
godz. 19.30 dnia 13 czerwca, a godz.
4.00 dnia 14 czerwca w Resku, przy
ul. Wojska Polskiego, nieznany
sprawca po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach wejciowych baru
zabra³ z jego wnêtrza pieni¹dze w
kwocie 50 z³, czym dzia³a³ na szkodê
Mariusza M. (zam. R., pow. ³obeski).

OKRADZIONO PIWNICÊ

(RADOWO) W okresie pomiêdzy godz. 21.30 dnia 13.06.2005 r. a
godz. 6.45 dnia 14 czerwca w Radowie Ma³ym nieznany sprawca po
uprzednim przeciêciu k³ódki dosta³
siê do pomieszczenia piwnicznego,
sk¹d dokona³ zaboru ró¿nego rodzaju elektronarzêdzi, czym dzia³a³ na
szkodê Stanis³awa W. (zam. R., pow.
³obeski).

PI£KA NIKE

(£OBEZ) 15 czerwca oko³o
godz. 15:50 w £obzie w sklepie
sportowym w okolicy sklepu Netto nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y pi³ki no¿nej koloru bia³ego z
logo NIKE. Straty w kwocie 69 z³ na
szkodê Teresy W. (zam. £., pow. ³obeski).

W£AM DO GARA¯U

(WÊGORZYNO) W nocy z 15
na 16 czerwca w godz. 22.00 - 5.30
w Wêgorzynie przy ul. Po³udniowej nieustalony sprawca po
uprzednim oberwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejciowe,
wszed³ do wnêtrza gara¿u sk¹d
zabra³ w celu przyw³aszczenia pilarkê spalinow¹ marki Stihl oraz
Husqvarna, brak numerów fabrycznych. Ogólnej wartoci 4.000
z³otych na szkodê W³adys³awa M.
(zam. W., pow. ³obeski ).

W£AM DO PIWNICY

(RADOWO MA£E) W Radowie Ma³ym w okresie od dnia 15
czerwca od godz. 20.00, do dnia 16
czerwca do godz. 15.00, nieustalony sprawca po uprzednim wy³amaniu skobla zabezpieczaj¹cego
drzwi do pomieszczenia piwnicznego, wszed³ do jego wnêtrza,
sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia
wózek dzieciêcy o wartoci 500 z³,
czym dzia³a³ na szkodê Ryszarda A.
(zam. R., pow. ³obeski) oraz wiertarkê marki Agoyama, rower górski
marki Horizon Strong o ³¹cznej
wartoci 550 z³, czym dzia³a³ na
szkodê Adriana M. (zam. R., pow.
³obeski).

Znaleziono
rower

W Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie zabezpieczono
znaleziony w dniu 5.06.2005 r. ok.
godz. 20.30 na Starym Boisku
podczas festynu rower typu górskiego koloru czerwono  czarnego. W³aciciel mo¿e odebraæ
zgubê w Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie, pokój nr 19, tel.
5777325.
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KRZY¯ÓWKA

tygodnik ³obeski 21.06.2005 r.

NR 25

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 4 lipca
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 23 brzmia³o:
Cz³owiek g³odny nie jest wolny
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Zofia Klimek (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Cecylia Dzwonnik (£obez).
Nagrodê wylosowa³a Zofia Klimek z £obza . Gratulujemy.
CMYK

Masz problem
zadzwoñ do redakcji
39 73-730; 0504 042 532
wppp1@wp.pl

