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DYREKTOR PORADNI MÓWI O BA£AGANIE

Na sesji awantura
o remont w £CT
Radowo Ma³e
najp³odniejsze str. 9
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Proletariusze wszystkich ba³aganów, ³¹czcie siê!
Z drugiej strony

Czy powstanie pierwsza
komisja ledcza
w powiecie?

Kazimierz Rynkiewicz
Po s³owach dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o ba³aganie
i pijanych pracownikach CIS i reakcjach na te s³owa sytuacja przypomina
tê z sejmowych ³aw. Kto poczu³ siê
ura¿ony, kto inny grozi s¹dem za pomówienia, a my do koñca nie wiemy, kto
zawini³ przy przeprowadzce Poradni. A
zawini³ na pewno, gdy¿ to co by³o przez
wiele lat gromadzone, segregowane i
uk³adane w jednej chwili zosta³o wywrócone do góry nogami. Gdyby dosz³o
do zaognienia sporu, czego nie ¿yczê
stronom, trzeba by powo³aæ w powiecie
pierwsz¹ komisjê ledcz¹, która by
musia³a wyjaniæ, czy przy przeprowadzce nie naruszono zasad ochrony
danych osobowych gromadzonych w
Poradni. Tak¿e to, czy rzeczywicie
pracownicy CIS byli po spo¿yciu, co
jest najmniej istotn¹ kwesti¹ w tej sprawie, bo wa¿niejsz¹ wydaje siê byæ to,
czy w ramach nauki pracy w CIS czego
siê nauczyli? Komisja ledcza mog³aby
odpowiedzieæ na to wa¿ne pytanie, bo

mieszkañcy powiatu chêtnie by siê dowiedzieli, czy w tym powiecie mo¿na
co dobrze zrobiæ, czy te¿ za ka¿dym
razem wychodzi fuszerka, nawet przy
tak prozaicznej sprawie jak przenosiny
rzeczy z pokoju do pokoju.
Zanim do powiatu zawita prakseologia, czyli nauka o dobrej (efektywnej) robocie, komisja ledcza mog³aby
wyjaniæ wp³yw nadzoru na robotami
budowlanymi w powiecie, na przyk³adzie wadliwego nag³onienia i odlatuj¹cej elewacji na cianach hali sportowej. Mog³aby wyjaniæ ró¿nicê miêdzy
pielêgnacj¹ a nielegaln¹ wycink¹ drzew
w parku w £obzie. Ustanowione przez
komisjê ledcz¹ definicje pielêgnacji
i kradzie¿y mo¿na by wykuæ na kamiennych tablicach ustawionych ko³o
fontanny lub zawiesiæ w wietlicy w
Zagórzycach, w której to wietlicy jak
kamfora rozp³ynê³o siê kilka metrów
kafelek i ponad tona zaprawy klejowej.
Do dzisiaj nie mo¿na ich odnaleæ, a co
gorsza ustaliæ, kto by³ za nie w urzêdzie
miejskim odpowiedzialny. Komisja
ledcza powiatowa mog³aby wyjaniæ,
jakim to sposobem w gminie Wêgorzy-

no maj¹tek publiczny trafi³ w prywatne
rêce i dlaczego do tej pory nikt tego
porz¹dnie wyjaniæ nie chce. Oj, wysz³aby z tego d³uga lista spraw, które by
musia³a komisja ledcza wyjaniaæ. Na
jej koñcu dopisaæ by trzeba by³o brak
mundurków w wielu szko³ach w dniu 2
wrzenia 2007 roku. Normalne, ¿e w tej
sprawie równie¿ zwyciê¿y³ rozgardiasz.
Dlatego rzeczywicie trudno zrozumieæ pretensje dyrektor PPP o jaki tam
ba³agan. Ba³agan jest wszêdzie, wiec
ma³ego ba³aganu w du¿ym ba³aganie
nie powinno byæ widaæ. Dlatego komisja powinna przepytaæ pani¹ dyrektor,
by wyjaniæ, jak ona to robi, ¿e go widzi
i ¿e w dodatku jej przeszkadza. Przecie¿
nie przeszkadza nikomu innemu, wiêc z
pani¹ dyrektor musi byæ co nie tak.
Zawsze przecie¿ mo¿na wszystko i
wszystkich wyt³umaczyæ; pijañstwo,
ba³agan, brak nadzoru, niechlujstwo,
egoizm, kradzie¿e, g³upotê, lenistwo;
chocia¿by z³¹ pogod¹ w dzieciñstwie.
Zami³owania do porz¹dku wyt³umaczyæ siê w tym powiecie nie da. To przerasta nasz¹ ³obesk¹ wyobraniê.

M³oda gryficzanka zmar³a,
bo nie przyjecha³a karetka
Wiadomoæ o tej tragedii
wstrz¹snê³a miastem i
obieg³a ca³¹ Polskê.
Jeszcze wczoraj podawa³y
j¹ wszystkie ogólnopolskie
media. 23-letnia Kornelia
zmar³a w szpitalu, bo zbyt
póno udzielono jej
pomocy. Pomimo
kilkukrotnych wezwañ
dyspozytorka pogotowia
nie wys³a³a karetki.
Do tragedii dosz³o w nocy z 21 na
22 sierpnia br. We wtorek wieczorem
23-letnia Kornelia B., mieszkanka ul.
Armii Krajowej, poczu³a ból w klatce
piersiowej. Nie pomog³y tabletki
przeciwbólowe i czu³a siê coraz gorzej. Jej partner pan Bogdan zadzwoni³ na pogotowie i wezwa³ pomoc.
Dyspozytorka odmówi³a przyjazdu
karetki kieruj¹c go do lekarza rodzinnego. Jednak stan kobiety pogarsza³

siê z minuty na minutê. Wymiotowa³a
i zaczê³a traciæ przytomnoæ. W tym
czasie mê¿czyzna kilkukrotnie jeszcze zadzwoni³ na pogotowie wzywaj¹c pomocy, ale za ka¿dym razem
dyspozytorka odmawia³a wys³ania
karetki.
Gdy Kornelia B. straci³a przytomnoæ, mê¿czyzna wraz z koleg¹ zawióz³ j¹ do szpitala. Tam pomimo
reanimacji zmar³a. Wszystko rozegra³o siê w ci¹gu niespe³na trzech
godzin. Dramat potêguje to, ¿e zmar³a osieroci³a dwoje ma³ych dzieci,
którymi obecnie zajmuje siê ojciec
zmar³ej, pan Henryk. Na jego utrzymaniu pozostaj¹ jeszcze dwie m³odsze od Kornelii córki.
Dyspozytorka Pogotowia na drugi dzieñ po tym zdarzeniu zosta³a
zawieszona w wykonywaniu obowi¹zków, a dyrektor Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego powo³a³ trzyosobow¹ komisjê, by ta
wyjani³a sprawê. Po przes³uchaniu
zapisów rejestratora rozmów i przeprowadzonych czynnoci wyjaniaj¹cych dyrektor zwolni³ dyspozytorkê

dyscyplinarnie.
Na razie na pytanie  dlaczego
nie wys³a³a ona karetki, nikt nie potrafi udzieliæ sensownej odpowiedzi. Tym bardziej, ¿e telefonów o
pomoc kilka. Ile?
- Mog³o byæ z siedem. - mówi
rzecznik prasowa Pogotowia w
Szczecinie Monika B¹k.
Dlaczego wiêc po tylu telefonach
nie wys³a³a karetki? Dlaczego siê tak
zapar³a w tym momencie?
- Nikt nie potrafi odpowiedzieæ na
to pytanie. - stwierdza Monika B¹k. - To
by³ b³¹d cz³owieka. Ta dyspozytorka
by³a dowiadczonym pracownikiem,
pracowa³a w Pogotowiu kilkanacie lat
i nie by³o na ni¹ skarg. - mówi.
23 sierpnia prokurator Prokuratury Rejonowej w Gryficach Anna
Brzózka wszczê³a ledztwo w sprawie nara¿enia Kornelii B. na bezporednie niebezpieczeñstwo utraty
¿ycia przez dyspozytora Pogotowia
Ratunkowego w Gryficach, poprzez
zaniechanie wys³ania do pokrzywdzonej karetki. O jego wynikach bêdziemy informowaæ.
(kar)
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Dom Dziecka w £CT

(£OBEZ) Czwartkowa sesja
rady powiatu ostatecznie przypieczêtowa³a los £obeskiego Centrum Turystyki i Domu Dziecka w
Zajezierzu. Po podjêciu przez zarz¹d decyzji o likwidacji zak³adu
bud¿etowego, sprawa trafi³a do
radnych powiatu, którzy 23 sierpnia w czasie wspólnego posiedzenia komisji rady odbyli d³ug¹ debatê. Zarys tej dyskusji przedstawi³ radny Ryszard Sola (obszern¹
z niej relacjê zamiecilimy w poprzednim numerze), podaj¹c j¹
jednoczenie za przyk³ad aktywnoci rady powiatu. Dalszy ci¹g
tej dyskusji mia³ miejsce w czasie
sesji.
Obecna na sesji radna sejmiku
Halina Szymañska zakwestionowa³a mo¿liwoæ likwidacji centrum i
zmiany przeznaczenia budynku, sfinansowanego ze rodków zewnêtrznych.
- Przeniesienie Domu Dziecka
jest jak najbardziej zasadne, z uwagi na koszty jakie poch³ania utrzymanie budynku. Ju¿ w poprzedniej
kadencji próbowalimy przenieæ
dzieci do szko³y w Siedlicach. Rada
gminy w Radowie Ma³ym wyrazi³a
nawet na to zgodê. Inicjatywa zablokowana jednak zosta³a przez kuratora, który nie wyrazi³ zgody na ta-

kie rozwi¹zanie  mówi³a by³a starosta.  Mam jednak spore w¹tpli-

woci, co do likwidacji £CT, która
wi¹zaæ bêdzie siê z koniecznoci¹
zwrotu dotacji, któr¹ otrzymalimy.
Przez okres piêciu lat od momentu
otrzymania dotacji, funkcja tego
obiektu musi byæ zachowana. Mo¿na wobec tego pomyleæ nad innym
sposobem funkcjonowania tej jednostki, choæby w formie spó³ki,
stworzonej razem z gmin¹, która
jako wk³ad w³asny w³o¿y³aby halê
sportow¹ i stadion. Sfinansowanie budowy £CT i
zwi¹zana z tym mo¿liwoæ zwrotu
dotacji intrygowa³y radnych jeszcze

Sesja w Dobrej

Chc¹ wyst¹piæ
ze stowarzyszenia
(DOBRA) Przewodnicz¹ca
rady miejskiej Jolanta Siekiera
zwo³a³a sesjê rady miejskiej w
Dobrej na pi¹tek, 7 wrzenia, na
godz. 14.00, w sali biblioteki miejskiej.
Radni maj¹ w planie wybór ³awników na nastêpn¹ kadencjê. Nastêpnie podejm¹ dwie uchwa³y dotycz¹ce dzia³ek oraz uchwa³ê ustalaj¹c¹ wysokoæ op³aty adiacenckiej. W kolejnym punkcie podejm¹

decyzjê o wyst¹pieniu z Miêdzygminnego Stowarzyszenia Inicjatyw
Spo³eczno-Gospodarczych Gmin
Pojezierza Iñskiego.
Po podjêciu uchwa³ wys³uchaj¹
informacji na temat funkcjonowania hali sportowej, klubu Sarmata
oraz uczniowskich klubów sportowych. Po nich burmistrz przedstawi
informacjê o swojej dzia³alnoci od
ostatniej sesji. Obrady zakoñcz¹
interpelacje, wnioski, zapytania i
odpowiedzi na nie.
(r)

w czasie prac komisji. Wówczas
radni wyst¹pili o pisemne przedstawienie opinii w tej sprawie.
- Kontaktowalimy siê z Pomerani¹ kilkakrotnie. Powiedziano
nam, ¿e je¿eli pozbêdziemy siê tego
budynku, wówczas bêdziemy musieli oddaæ ca³¹ dotacjê. Natomiast
je¿eli nie, to bêdzie nadal nasz¹ w³asnoci¹ i nic, co znajduje siê w tym
budynku nie zostanie wyprowadzone, to mo¿emy swobodnie zmieniaæ
jego przeznaczenie  zapewnia³ starosta Antoni Gutkowski.  Jedynym
warunkiem, wynikaj¹cym z umowy
z Pomerani¹ jest zagwarantowanie noclegu grupie Niemców, która
mo¿e siê tu pojawiæ. Miejsca te
oczywicie zagwarantujemy. Strych
budynku zostanie zaadaptowany na
pokoje. Tam te¿ znajdzie siê kilka
miejsc dla tych Niemców, ale te¿ i
dla innych wycieczek lub goci odwiedzaj¹cych dzieci z Domu Dziecka. Nie wiemy jednak, ile tych
miejsc bêdzie i przyst¹pimy do tego
dopiero w przysz³ym roku. - powiedzia³ starosta.
Po wyjanieniu jeszcze kilku
innych w¹tpliwoci, poruszanych
ju¿ na komisjach, radni przyst¹pili
do g³osowania. Za likwidacj¹ £CT i
przeniesieniem Domu Dziecka opowiedzia³o siê jedenastu radnych, od
g³osu wstrzymali siê radni El¿bieta
Pilecka, Ryszard Sola, Andrzej Bola³ek i Pawe³ Bot. Uchwa³a o likwidacji wesz³a w ¿ycie z dniem jej
podjêcia. Likwidatorem jednostki
ma byæ Roman Ciechañski, pe³ni¹cy jednoczenie obowi¹zki dyrektora. Do 31 grudnia up³yn¹æ ma okres
wypowiedzenia wszystkich rozwi¹zanych umów o pracê. 1 stycznia
wejdzie w ¿ycie uchwa³a o przeniesieniu Domu Dziecka.
(gp)

Ogrodzenia
kute
fakturowane
(grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12.
Tel. 607 553 912
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Renegocjujcie tê umowê

(£OBEZ) Sprawa umowy
miêdzy gmin¹ a ³obeskim
PWiK mo¿e ponownie
wróciæ pod obrady rady.

O wodoci¹gach by³o g³ono w
trakcie opiniowania przez radê
przedstawionego przez PWiK, a zatwierdzonego przez burmistrza Ryszarda Solê, wniosku taryfowego.

Nowy cennik obni¿a³ cenê jednego
metra wody, wprowadzaj¹c jednoczenie dodatkowe op³aty sta³e za
wodomierze. W trakcie rozpatrywania wniosku najwiêksze w¹tpliwoci
radnych wzbudzi³ zapis w umowie,
pozwalaj¹cy PWiK zapisaæ w kosztach wyprodukowania wody koszty
ogólne zak³adu w wysokoci 20%.
Na ten zapis zwraca³ uwagê radny
Henryk Stankiewicz jeszcze przed
omawianiem wniosku taryfowego.
W styczniu gmina zmieni³a zapis na 19%. Radni uznali to jednak
za zbyt ma³y krok i w czasie debat
nad wnioskiem taryfowym domagali siê wyjanienia przyczyn takiego
zapisu w umowie, tym bardziej, ¿e z
ubieg³orocznych sprawozdañ, sk³adanych przez zak³ad do urzêdu,
koszty te sytuowa³y siê na ni¿szym
poziomie. Dysonans miêdzy treci¹
umowy a sprawozdaniami by³ jedn¹
z g³ównych przyczyn negatywnego

zaopiniowania wniosku. Uchwa³ê
rady odrzuci³ jednak wojewoda.
Radni zrezygnowali z dalszej walki,
a kwestiê zmian w umowie od³o¿ono na kilka miesiêcy.
W czasie czwartkowej komisji
bud¿etowej poprzedzaj¹cej jutrzejsz¹,
rodow¹ sesjê, koniecznoæ renegocjacji umowy z wodoci¹gami podniós³ ponownie radny Stankiewicz.
- W informacji z wykonania bud¿etu znalaz³o siê równie¿ sprawozdanie wodoci¹gów  mówi³ radny. 
Nie jest ono do koñca zrobione prawid³owo. Prosi³em ju¿ wczeniej, w
pimie wys³anym do spó³ki, o wypisanie w kosztach ogólnozak³adowych, takich samych danych, jak w
sprawozdaniu finansowym. Ca³y
czas zastanawiamy siê, dlaczego
koszty ogólnozak³adowe s¹ tak wysokie. Tymczasem w sprawozdaniu
tym napisano, ¿e sposób obliczania
kosztów ogólnozak³adowych zawarto w umowie. Poprosi³em równie¿ o
podanie mi iloci wyprodukowanej
w tym roku wody. W odpowiedzi
us³ysza³em, ¿e powinienem napisaæ
podanie. Musia³em zaanga¿owaæ
pani¹ sekretarz gminy (Monikê Jarzêbsk¹  red.), by móc dowiedzieæ
siê jaka by³a produkcja. Ta umowa
musi byæ koniecznie rozwi¹zana z
dniem 1 padziernika. Jeszcze jedna
sprawa: PWiK wykonuje p³atne zlecenia od gminy, a przecie¿ pracownicy przedsiêbiorstwa op³acani s¹ z
dochodów, osi¹ganych na dostarczaniu wody i odprowadzaniu cieków. Nikt nie sprawdza dok³adnie
jak powsta³a ta spó³ka, a ja twierdzê,
¿e powsta³a w nielegalny sposób.
Je¿eli prokuratura nie zajmie siê
tym odpowiednio, to w padzierniku zorganizuje protest pod Prokuratur¹ Okrêgow¹ w Szczecinie. - Odnoszê wra¿enie, ¿e prowadzi pan z nami swoj¹ prywatn¹ woj-

nê  ripostowa³a zastêpca prezesa
PWiK Teresa Gajdamowicz.  Prokuratura zajmowa³a siê nasz¹
umow¹ i nic nie stwierdzi³a. Poprzez pana dzia³ania to ja nic nie
robiê, tylko odpisujê na pisma z
ró¿nych urzêdów. Odnonie proby
nades³anej do nas; wnioskowa³ pan
o podanie wysokoci poborów prezesa i innych pracowników. Nie
otrzyma pan imiennych danych, bo
po pierwsze obowi¹zuje mnie
ochrona danych osobowych, po drugie za tej wiedzy nie zachowa³by
pan wy³¹cznie dla siebie... Dyskusjê przerwa³a Krystyna
Bogucka, przewodnicz¹ca komisji
bud¿etowej. Radna skierowa³a pytanie do burmistrza o wskazanie osoby
sprawuj¹cej w gminie nadzór nad
wodoci¹gami, prosz¹c jednoczenie
o opracowanie przez ni¹ spostrze¿eñ
z przedstawionego sprawozdania
PWiK.
- Nie chodzi mi o to, ile zarabia
pan prezes. Interesuje mnie jednak,
ile pan prezes bierze z naszych taryf.
Wa¿ne jest równie¿ dla mnie, czy z
naszych taryf utrzymywani s¹ pracownicy, którzy pracuj¹ na rzecz
spó³ki  kontynuowa³ radny Stankiewicz.
- Komisja rewizyjna, ani te¿
reszta rady, nigdy nie mia³a zamiaru
kontrolowaæ spó³ki  mówi³ radny
Leszek Gajda.  Nas interesuje kwestia nadzoru ze strony gminy i jej
urzêdników. Sk³adane s¹ przecie¿
sprawozdania, które trzeba analizowaæ i wyci¹gaæ wnioski, a nie tylko
je przyjmowaæ. Nale¿y sprawdzaæ
je nie tyle pod k¹tem zgodnoci z
ustaw¹ o rachunkowoci, co przede
wszystkim ze sprawozdaniami finansowymi i zapisami w umowie.
Alokacja kosztów jest kwesti¹ dyskusyjn¹ i mo¿na podj¹æ kroki, by ten
zapis zmieniæ. - powiedzia³. (gp)

Odzew w sprawie
pomocy Magdalenie
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Magdalena Such
Po zamieszczonym na naszych
³amach i stronie internetowej apelu o
pomoc dla Magdaleny Such, spraw¹
zainteresowa³a siê dziennikarka G³osu
Szczeciñskiego Marzena Domaradzka.

Odwiedzi³a nasz¹ redakcjê i uzyska³a
wszelkie informacje w tej sprawie.
Z informacji, jakie docieraj¹ do nas
wynika, ¿e apel spotka³ siê ze sporym
odzewem wród mieszkañców powiatu. Mamy nadziejê, ¿e pomoc ludzi dobrego serca chocia¿ odrobinê przyczyni siê do ul¿enia w chorobie i pomocy
Magdalence.
Przypominamy, ¿e wp³aty na rzecz
pomocy w leczeniu i rehabilitacji mo¿na dokonywaæ na podane poni¿ej konto
£obeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom
wiêto Radoci:
Bank PKO BP Drawsko Pomorskie
Oddzia³ £obez 10 1020 2847 0000
1002 0043 5511 z dopiskiem Dla
Magdy
Redakcja
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Na sesji awantura o remont
(£OBEZ) Czwartkowa sesja
powiatu zakoñczy³a siê burzliwym
wyst¹pieniem Henryki Pileckiej Winiewskiej, dyrektor Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w £obzie
(na zdjêciu obok).
Dyrektor placówki zabra³a g³os
w zwi¹zku z przesuniêciem siedziby
jej jednostki w budynku £CT. Na
koñcu
budynku
znajdowa³o siê prywatne mieszkanie,
pana Ku³akowskiego. Opuci³ on je
i w budynku znalaz³o siê kilka nowych pokoi. W zwi¹zku z tym w³adze £CT, jeszcze w poprzedniej kadencji wyst¹pi³y do starostwa o przesuniêcie poradni i oddanie kilku pokoi. Pomys³ uzyska³ akceptacjê zarz¹du, jednak jego realizacja nast¹pi³a dopiero kilka tygodni temu. Prace zakoñczono w ubieg³ym tygodniu.
Przebieg i ich efekt koñcowy wywo³a³ oburzenie dyrektor Pileckiej.
- W ubieg³ej kadencji podjêto
decyzjê o przesuniêciu naszej placówki  mówi³a dyrektor.  Przed
urlopem ustalilimy z panem wicestarost¹ (Ryszardem Brodziñskim 
przyp. red.), ¿e drzwi wejciowe zostan¹ dostosowane dla niepe³nosprawnych, powstanie osobna
³azienka dla personelu i bêdziemy
mogli swobodnie dysponowaæ
przydzielonymi nam pokojami.
Gdy uda³am siê na urlop, zaczê³y
dochodziæ do mnie g³osy pracowników, ¿e w placówce dzieje siê le.
Nie chcia³am temu wierzyæ, jednak
gdy powróci³am, to co zobaczy³am
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zwali³o mnie z nóg  piêkna powiatowa placówka, nasze wspólne dobro, nad którym tyle lat czuwa³am,
zosta³a po prostu zdewastowana! Jeszcze przed
rozpoczêciem prac remontowych prosi³am
pana wicestarostê, by
nie otwierano drzwi od
dawnego mieszkania, a
pokoje remontowano
sukcesywnie. Gdy wróci³am, drzwi oczywicie
by³y otwarte, a w rodku
panowa³ pe³en ba³agan.
Odebrano nam czêæ pomieszczeñ, a now¹ siedzibê od starej przedzielono cian¹.
Nie mamy kontroli nad gabinetami,
które po prostu rozdzielone s¹
cian¹. Na dziewiêciu merytorycznych pracowników mamy piêæ ma³ych pokoi. £azienka jest zdewastowana, a stan sanitariatów to po prostu skandal. Nasza placówka jest
jednostk¹ owiatow¹, mamy radê
pedagogiczn¹, ma zespó³ orzekaj¹cy, ma terapiê grupow¹ dzieci dyslektycznych  gdzie my to mamy
robiæ? Uda³am siê do pana starosty
z tym problemem i us³ysza³am, ¿e
spotkania te mo¿emy organizowaæ
w sali konferencyjnej starostwa. To
nie jest mo¿liwe. W czasie remontu
nie zabezpieczono komputerów,
mebli i dokumentów. Dzwoni¹
szko³y, dzwoni¹ rodzice, a ja nie
mogê wydobyæ dokumentów. Pan
Skoworotko (dyrektor wydzia³u budownictwa i architektury w starostwie  red.) pomóg³ mi przysy³aj¹c
grupê z CIS. Ludzie ci byli pijani i
cuchn¹cy, nie zwa¿ali na nic i uszkodzili meble. To nie jest placówka
pana Gutkowskiego, ani te¿ pana
Brodziñskiego, to jest placówka publiczna. Jako wieloletni pracownik
tej placówki, obywatelka tego miasta i matka wyra¿am protest przeciwko takiemu marnotrawstwu 
mówi³a wzburzona.
S³owa dyrektor placówki wywo³a³y gor¹ce reakcje.
- Jestem zdumiony tonem i s³owami, jakich pani, któr¹ do tej pory
uwa¿a³em za kole¿ankê po fachu,
tutaj u¿y³a. Co zosta³o zdewastowane?  pyta³ starosta Antoni Gutkowski. - Wstydzê siê, ¿e pani jako pe-

dagog tak emocjonalnie wystêpuje.
Sam przeprowadza³em szereg remontów jeszcze
jako dyrektor szko³y i nigdy nie przysz³o mi do g³owy,
¿eby w tym czasie
udaæ siê na urlop. W
momencie, gdy planowano zagospodarowanie mieszkania po panu Ku³akowskim, nikt jeszcze nie myla³ o
tym, ¿e w tym budynku znajdzie siê
dom dziecka. W chwili, gdy pojawi³a siê ta koncepcja, nie bylimy w
stanie dotrzymaæ wczeniejszych
za³o¿eñ. Mówi pani, ¿e jest za ma³o
pokoi, ale przecie¿ tych omiu pracowników pracuje w systemie dwuzmianowym i te pokoje wystarcz¹
im w zupe³noci. Z pani s³ów wynika, ¿e zniszczylimy i zdewastowalimy te pomieszczenia kompletnie.
U¿ywa pani równie¿ mocnych s³ów
wobec pracowników CIS  niech
pani zastanowi siê, co pani mówi i
jakie to mo¿e mieæ konsekwencje. Do wypowiedzi na temat pracowników CIS odniós³ siê dyrektor
PUP Jaros³aw Namaczyñski.
- W zwi¹zku z tym, ¿e PUP wraz
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wspó³tworzy CIS, a pad³y tu
oskar¿enia pod adresem uczestników centrum, jestem zmuszony odnieæ siê do pani s³ów. Dziwiê siê,
¿e pani takie s³owa wypowiada. To
mo¿e skoñczyæ siê w s¹dzie. Nadzór
nad pracownikami z CIS sprawowa³
pan Czes³aw Skoworotko i nikt nie
zg³asza³ wobec nich ¿adnych zastrze¿eñ. Wiem, ¿e ludzie ci nie s¹
anio³kami i sami mamy z nimi czasem problemy. Skoro jednak jest
pani takim wietnym powiatowym
pracownikiem, to dlaczego nie zareagowa³a pani widz¹c pijanych pracowników? Kilkakrotnie spotykalimy siê z panem Skoworotko i panami starostami w kwestii tych remontów. Pani tam nie by³o. Z tego co
wiem, remont ten wykonany jest
metod¹ gospodarsk¹  CIS za to
pieniêdzy nie otrzyma, wiêc trudno
wymagaæ tam Bóg wie jakiej jako-

ci. Zrzuca pani winê na wszystkich
po kolei, nie patrz¹c na w³asn¹ nieudolnoæ. Powtarzam: zastanowimy siê nad skierowaniem przeciwko pani pozwu do s¹du  powiedzia³
Namaczyñski.
- Jestem za¿enowany wyst¹pieniem pani dyrektor  stwierdzi³ wicestarosta Brodziñski.  Je¿eli chodzi o dewastacjê  nawet je¿eli co
tam zosta³o popsute, to rozmowa o
tym nie powinna mieæ miejsca tutaj. W tym samym standardzie zosta³o zbudowane starostwo, £CT i
CIS. Nie dajmy siê zwariowaæ. Jedyne co tam trzeba jeszcze zrobiæ,
to po³o¿yæ kilka metrów paneli, a
³azienkê wystarczy umyæ. Z czasem wprowadzimy tam kolejne
udogodnienia. - powiedzia³. (gp)
REKLAMA

Sprzedam
nieruchomoæ

o powierzchni 2,35 ha z budynkami gospodarczymi o pow. 500
mkw., z placem utwardzonym, 4.5 km
od Po³czyna Zdr. (obiekt po by³ym
tartaku) pod dzia³alnoæ gospodarcz¹. Tel. 504 676 511.
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Otwarcie nowego roku w gimnazjum
(£OBEZ) Otwarcie nowego
roku w ³obeskim Zespole Szkó³
Gimnazjalnych by³o równoczenie zamkniêciem roku szkolnego
dla dwóch d³ugoletnich nauczycieli. By³y te¿ nagrody za udzia³ w
konkursach.
Dyrektor Ewa Pop³awska powita³a nowych nauczycieli i po¿egna³a
odchodz¹cych na emeryturê. Za
d³ugoletni¹ pracê kwiaty i podziêkowania otrzyma³a pedagog szkolny W³adys³awa Gajdzis-Malitowska oraz nauczycielka pani Lidia
Dzie¿ak (na zdjêciu obok).
Dyrektor przekaza³a nagrodê
uczennicy And¿elice Pelczar za zdobycie laurów w konkursie Zachowaj
Trzewy Umys³. Nadleniczy Wies³aw Rymszewicz wrêczy³ szkole
nagrodê za udzia³ w akcji Czysty
las. Jej laureatami zostali w³anie
gimnazjum oraz ³obeskie liceum.
- Cieszy to, ¿e dwie szko³y ³obe-
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skie znalaz³y siê w finale tego konkursu i pojad¹ reprezentowaæ nas do
Warszawy. - powiedzia³ nadleniczy Rymszewicz.
Wrêczy³ równie¿ nagrodê indywidualn¹ panu Hubertowi Karpiñskiemu, który przygotowywa³ uczniów do
tego konkursu. Apel zakoñczy³a
uczennica Dorota Czajka, która zapiewa³a piosenkê w jêzyku angielskim. Dyrektor Pop³awska przypomnia³a wszystkim, ¿e nadal obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz u¿ywania
przez uczniów telefonów komórkowych na lekcjach. Maj¹ byæ w tym
czasie wy³¹czone, bo w przeciwnym
razie bêd¹ zabierane i rodzice bêd¹
musieli je odbieraæ u dyrektora szko³y. Poinformowa³a, ¿e do szko³y
wchodzi program Zero Tolerancji.
- Wulgaryzmom Stop. Kierujê to
szczególnie do dziewcz¹t, które
czasami u¿ywaj¹ gorszych s³ów od
ch³opców. - powiedzia³a.

Mundurki bêd¹ z polizgiem,
gdy¿ nie wszyscy uczniowie zd¹¿yli
podaæ rozmiary. Dyrektor przypo-

mnia³a, ¿e ubezpieczenie w wysokoci 28 z³ nale¿y wp³aciæ do 30
wrzenia.
(kar)
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Z³apany, wypuszczony, znowu narozrabia³

W³amywacz
ma na koncie nie
tylko jubilera, ale
znacznie wiêcej
kradzie¿y
(£OBEZ) Szczeciñski
w³amywacz, który w
ubieg³ym tygodniu
w³ama³ siê do
jubilera na ulicy
Niepodleg³oci,
zosta³ ponownie
zatrzymany przez
policjantów w nocy
z 30 na 31 sierpnia.

Do pierwszego zatrzymania
£ukasza G. dosz³o w ubieg³y poniedzia³ek, wkrótce po nocnym
w³amaniu do jubilera. Wraz z nim
zatrzymano jeszcze jednego mê¿czyznê, który - jak okaza³o siê kilka dni póniej - nie mia³ nic wspólnego z w³amaniem i w sprawie
bêdzie bra³ udzia³ jako wiadek.
Dzisiaj znamy ju¿ dok³adn¹ wartoæ zagarniêtego wówczas ³upu.
W³amywacz ukrad³ 50 zegarków i
40 sztuk bi¿uterii. Ca³oæ oszacowano na 5800 z³. Czêæ swojego
³upu sprawca zakopa³.
25-letni £ukasz G., by³y ³obezianin, w trakcie przes³uchania przyzna³ siê do kilku czynów pope³nionych w ci¹gu ostatniego miesi¹ca na
terenie gminy.
8 sierpnia oko³o godziny 4:30
wtargn¹³ na teren jednej z posesji.
Cztery godziny póniej okrad³ w
szalecie miejskim na ulicy BrowarREKLAMA

nej Teresê S., zabieraj¹c jej torebkê,
dokumenty i pieni¹dze. 11 sierpnia
na ulicy Niepodleg³oci, okrad³
kompletnie pijanego Artura L., zabieraj¹c mu telefon komórkowy, z³oty ³añcuszek, ob³awiaj¹c siê na 2700
z³. Tydzieñ póniej na ulicy Segala
zabra³ z pokrycia rur cieplnych ZEC
14 metrów blachy aluminiowej.
Jego przyznanie siê sk³oni³o policjê do zwolnienia go 30 sierpnia i
objêcia go policyjnym dozorem. Jednak¿e tej samej nocy £ukasz G. da³
policjantom kolejny powód do zatrzymania. Oko³o 1:00 w nocy zosta³
zauwa¿ony przez patrol policji. Funkcjonariusze postanowili go obserwowaæ. Ten id¹c ulic¹ Orzeszkow¹, obok
jednego z bloków rozbi³ piêci¹ tyln¹
szybê samochodu Forda Mondeo, nale¿¹cego do Wiktora M. Po chwili
zosta³ zatrzymany przez policjantów
i doprowadzony na komendê.
£ukasz G. t³umaczy³ siê, ¿e
wybi³ szybê, myl¹c, ¿e mci siê na
mê¿czynie, z którym zosta³ zatrzymany po napadzie, a którego podejrzewa³ o wsypê. Tu¿ po wybiciu
szyby zadzwoni³ do niego, informuj¹c go o swojej zemcie. Ten zdziwiony, zadzwoni³ na policjê, mówi¹c, ¿e dzwoni³ do niego £ukasz G,
i powiedzia³ mu o zbitej szybie.
Tyle, ¿e jak stwierdzi³ mê¿czyzna,
jego samochód stoi na podwórku
nietkniêty. Sprawcy pomyli³y siê po
prostu samochody. Policjanci po
postawieniu zarzutów, skierowali
do prokuratury wniosek o areszt
tymczasowy. Ta postanowi³a jednak
utrzymaæ dozór policyjny.
(gp)
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OPS nie pomo¿e, bo...
(£OBEZ) - W naszym orodku
pomocy spo³ecznej niewiele
mo¿na za³atwiæ  stwierdzi³ w
czasie czwartkowego
posiedzenia komisji bud¿etowej
radny Leszek Gajda.

Radny odniós³ siê do gminnego
orodka porównuj¹c go z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
- Chcia³em pomóc pewnemu
cz³owiekowi i stara³em siê za³atwiæ
mu porz¹dne ³ó¿ko rehabilitacyjne i
materac  mówi³ radny.  Zadzwoni³em do OPS w £obzie i us³ysza³em, ¿e bêd¹ z tym k³opoty, ¿e nie
mo¿na itd. Zadzwoni³em do PCPR.
Tam podano mi od razu kilka adre-

sów i poinformowano mnie o cenach
i sposobie sfinansowania tej pomocy. Ten przypadek, to dobry przyk³ad sposobu dzia³ania jednej i drugiej instytucji. Pozostawiam to do
przemylenia panu burmistrzowi.Wczoraj zadzwonilimy do dyrektor OPS, chc¹ poznaæ jej zdanie.
- Radny Leszek Gajda jest w
b³êdzie. Inne zadania ma jednostka powiatowa, a inne gminna. W
naszych kompetencjach nie le¿y
zajmowanie siê sprzêtem rehabilitacyjnym. Tym zajmuje siê PCPR
i dlatego te¿ nie posiadamy bazy
podmiotów, które dysponuj¹ takim sprzêtem  stwierdzi³a El¿bieta Graliñska.
(gp)

Wêgorzyñscy radni
wracaj¹ z wakacji

(WÊGORZYNO) 10 wrzenia
w poniedzia³ek o godzinie 16:00
w sali konferencyjnej UM
w Wêgorzynie rozpocznie siê
10 sesja rady miejskiej.

Program obrad zawiera 14
uchwa³. Znaczna ich czêæ dotyczy
zbycia nieruchomoci, bêd¹cych
w³asnoci¹ gminy. Radni rozpatrz¹
równie¿ zmiany w bud¿ecie i
uchwa³ê, ustalaj¹c¹ za³o¿enia przysz³orocznego bud¿etu. Jedna z

uchwa³ dotyczyæ ma zapewnienia
radzie miejskiej niezale¿nej obs³ugi prawnej. Pocz¹tek sesji powiêcony zostanie ocenie wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze 2007 roku.
Radni zapoznaj¹ siê równie¿ ze stanem gminnej owiaty. Na sesjê przygotowano informacje o dzia³alnoci
szkó³ w Wêgorzynie i Runowie Pomorskim. Sesjê poprzedzi wspólne
posiedzenie komisji rady, zaplanowane na 6 wrzenia o godzinie 9:00. (r)

Rozpoczêcie roku szkolnego w gimnazjum w Dobrej

Troje nowych
nauczycieli
(DOBRA) Na otwarciu nowego roku
szkolnego w gimnazjum pojawi³a
siê burmistrz Barbara Wilczek,
która po rekonwalescencji wróci³a
w tym dniu do pracy.

W szkole pojawi³o siê troje nowych nauczycieli; odszed³ nauczyciel
wychowania fizycznego pan Arkadiusz Siwiñski (powróci³ do £obza),
a na jego miejsce zosta³ zatrudniony

pan Tomasz Gajda z Nowogardu.
wietlicê bêdzie prowadziæ pani
Magdalena G³uch, a bibliotekê pani
Monika Drapikowska.
- Mundurki bêd¹ w po³owie wrzenia, bo producent nie zd¹¿y³ ich
uszyæ. - powiedzia³ nam dyrektor
gimnazjum Krzysztof Motyliñski.
Szko³a dosta³a komputery do pracowni informatycznej. Jej otwarcie
nast¹pi w po³owie wrzenia.
(r)
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Dach
za 350 tysiêcy
Rada chce
mieæ prawnika

(WÊGORZYNO)
Jedna
z
uchwa³, przygotowanych na najbli¿sz¹ sesjê rady miejskiej mo¿e
wywo³aæ sporo dyskusji, miêdzy radnymi popieraj¹cymi burmistrz Gra¿ynê Karpowicz, a bêd¹c¹ w wiêkszoci opozycj¹.
Uchwa³a przygotowana przez przewodnicz¹c¹ rady Monikê Kumiñsk¹
zak³ada utworzenie osobnej obs³ugi
prawnej dla rady miejskiej. We wszystkich urzêdach w powiecie radca prawny
s³u¿y zarówno urzêdnikom, jak i radnym. W Wêgorzynie funkcjê t¹ pe³ni
mecenas Tomasz Judek. Prawnik obj¹³
to stanowisko wraz z objêciem rz¹dów
przez burmistrz Karpowicz i z jego
prawnymi interpretacjami nie zgadza
siê czêæ radnych.
... Dotychczasowa obs³uga praw-
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na Gminy nie zapewnia bezstronnoci
w przypadkach rozbie¿noci stanowisk,
pomiêdzy organami gminy, a tak¿e w
sprawach dotycz¹cych osoby Burmistrza Gminy Wêgorzyno. Niezbêdnym
za elementem wykonywania obs³ugi
prawnej, obok profesjonalnoci i rzetelnoci jest zaufanie, jakim winien cieszyæ
siê wiadcz¹cy obs³ugê prawn¹. Brak
zaufani ze strony powierzaj¹cego czynnoci w ramach wiadczonej obs³ugi
prawnej, stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do rezygnacji z tej pomocy. Z tego powodu widzê koniecznoæ zapewnienia
Radzie sta³ej, bie¿¹cej obs³ugi prawnej  czytamy w uzasadnieniu uchwa³y, podpisanym przez przewodnicz¹c¹
rady. W myl uchwa³y burmistrz Wêgorzyna ma zawrzeæ umowê z radc¹ prawnym Jaros³awem Borem.
(gp)

(£OBEZ) W blokach
spó³dzielni na ulicy
Orzeszkowej trwaj¹
najwiêksze w miecie
prace remontowe.
O ich koszty, zakres
i celowoæ zapytalimy
prezes SM Jutrzenka
Jolantê Wasielewsk¹.

oraz w siedzibie Spó³dzielni. Do przetargu zg³osi³o siê piêæ firm z ró¿nych
miast w Polsce (S³upsk, Stargard
Szczeciñski, Koszalin, Drawsko Pomorskie, Wêgorzyno). Przetarg wygra³y 2 firmy: firma z Wêgorzyna na roboty budowlane w Wêgorzynie oraz firma z Koszalina na roboty budowlane w
£obzie i Resku. Rada Nadzorcza zatwierdzi³a znowelizowany regulamin
przetargów, w którym to w³¹czono wiêcej elementów z ustawy o zamówie-

- Plan remontów w Spó³dzielni
Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie
opracowywany jest na podstawie
przegl¹dów okresowych dokonywanych przez Komisjê Mieszkaniow¹
oraz wniosków zg³aszanych na Zebraniach Grup Cz³onkowskich, a tak¿e
zg³oszeñ lokatorów bezporednio do
Dzia³u Technicznego  twierdzi prezes spó³dzielni Jolanta Wasielewska.
- Pierwszy etap to opracowanie projektu rzeczowego planu remontów.
Nastêpnie jest on przek³adany do analizy i zatwierdzenia przez Radê Nadzorcz¹, która wspólnie z Zarz¹dem,
bior¹c pod uwagê stronê finansow¹ realizacji planu, dokonuje kwalifikacji
najpilniejszych potrzeb remontowych. Plan remontowy na 2007 rok
zosta³ zatwierdzony w grudniu 2006
roku, a jego realizacjê przekazano Zarz¹dowi. W lutym 2007 zosta³ przeprowadzony przetarg na poszczególne
grupy czynnoci remontowych. Przetarg og³oszono w prasie, Internecie

niach publicznych. Firma, która zg³osi³a chêæ wziêcia udzia³u w przetargu,
otrzymywa³a specyfikacjê warunków
przetargu i wed³ug wymagañ zawartych w tej specyfikacji by³a oceniana.
Na remont dachu przy ul. Orzeszkowej zaplanowano 350 000 z³. Rozliczenie nast¹pi po wykonaniu robót
na podstawie kosztorysu powykonawczego. W 2007 roku zosta³ zakoñczony d³ugofalowy proces termomodernizacyjny, czyli docieplenie stropów,
docieplenie elewacji budynków oraz
modernizacja wêz³ów cieplnych. W
kolejnych latach planowalimy remonty dachów pokrytych dachówk¹
ceramiczn¹. W najgorszym stanie
technicznym okaza³ siê dach przy
Orzeszkowej 4-4F i w zwi¹zku z tym
zosta³ wytypowany do realizacji w
planie remontów w bie¿¹cym roku. W
kolejnych latach remonty dachów
przy ulicy Orzeszkowej uznalimy
jako jedne z najpilniejszych potrzeb
remontowych. - wyjani³a prezes. (gp)
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Radowo Ma³e
najp³odniejsze
(POWIAT) Radowo Ma³e
mo¿e w pewnym stopniu
zadecydowaæ o przysz³oci
powiatu. Ta najmniejsza
gmina powiatu ³obeskiego
ma najlepsze wskaniki
demograficzne na tle
pozosta³ych gmin.
Pod koniec 2006 roku powiat
zamieszkiwa³o 39180 osób. W
2005 roku liczba ta wynosi³a
38989, ale jeszcze w 2003 r. w powiecie mieszka³o 39338 osób.
(38330 w 2005 wg GUS)
Dane te pochodz¹ z przygotowanego przez starostwo Programu
Zdrowotnego Powiatu £obeskiego
na lata 2007  2013. Jednym z
przedstawionych w opracowaniu
czynników demograficznych jest
wskanik liczby urodzeñ ¿ywych,
wskazuj¹cy nie tylko na p³odnoæ
spo³eczeñstwa, ale i na jakoæ opieki
prenatalnej. Wskanik ten jest najwy¿szy w Radowie Ma³ym. W ubieg³ym roku na 1000 mieszkañców
mia³o tam miejsce ponad dwanacie
urodzeñ. Doæ du¿y wskanik odnotowano równie¿ w stolicy powiatu 
11,3. W pozosta³ych gminach wskanik ten mieci siê miêdzy 9 a 10 urodzeñ rocznie na tysi¹c mieszkañców.
Najwiêkszy wskanik umieralnoci mia³ swoj¹ najwy¿sz¹ wartoæ

w Dobrej i £obzie. W Dobrej wskanik ten obliczany tak jak urodzenia
wyniós³ 12,9, w £obzie  11,52, w
Resku  8,44, w Wêgorzynie  9,68,
natomiast w Radowie tylko 7,55.
Równie korzystnie dla Radowa Ma³ego wypada wskanik przyrosty naturalnego. Wyniós³ on w ubieg³ym
roku a¿ 4,54 promila. Przyrost liczby
ludnoci nast¹pi³ równie¿ w Resku
(1,06) i w Wêgorzynie (0,26). O 3,44
promile spad³a liczba mieszkañców
Dobrej, a o 0,21  mieszkañców
£obza. Dla ca³ego powiatu wskanik
przyrostu naturalnego wyniós³ 2,21
promila.
Powy¿sze dane nale¿y zweryfikowaæ uwzglêdniaj¹c jeszcze czynnik migracyjny. Jest to w zasadzie
ciemna liczba, której nie da siê
okreliæ na podstawie liczby wniosków o wymeldowanie, b¹d zameldowanie. Skala wyjazdów przyczyni³a siê poniek¹d do znacznego spadku liczby bezrobotnych w powiecie i
wydaje siê, ¿e jest ona doæ spora.
Pewny jest natomiast i potwierdzaj¹
to autorzy programu - spadek liczny
urodzeñ, a co za tym idzie zmniejszanie siê przyrostu naturalnego. Jak
widaæ becikowe niewielu zachêca
do posiadania dzieci. Je¿eli niska
dzietnoæ i spora liczba wyje¿d¿aj¹cych utrzyma siê jeszcze przez kilka
lat, powiatowi groziæ bêdzie znaczne wyludnienie. (gp)

Nowa dyrektor
ZS w Resku
(£OBEZ) Ma³gorzata Bia³y, wybrana w drodze
przeprowadzonego
w czerwcu konkursu na stanowisko
dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Resku,
otrzyma³a na ostatniej sesji powiatu
oficjaln¹
nominacj¹.
(gp)
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Rolniku
melioruj
sobie sam

(POWIAT) Jak nie
zaleje, to wysuszy.
Tak najkrócej mo¿na
podsumowaæ
tegoroczne zbiory.
Jedn¹ z przyczyn takiego stanu
rzeczy jest, praktycznie nie dzia³aj¹ca sieæ melioracyjna. Jej prawid³owe funkcjonowanie umo¿liwi³o
by z³agodzenie skutków pogodowych anomalii, zarówno suszy, jak i
nadmiaru wody.
Okazuje siê, ¿e czêci rowów
wrêcz nie mo¿na czyciæ, znajduj¹
siê bowiem na obszarach Natury
2000. Z pozosta³ymi sprawa równie¿ nie jest prosta. Wyjania³ to na
ostatniej sesji powiatu Zbigniew

Pa³ubiak, dyrektor powiatowego
wydzia³u nieruchomoci i rolnictwa.
- Prawo wodne mówi, ¿e starostwo mo¿e nakazaæ czyszczenie sieci melioracyjnej. Jeszcze w latach
80-tych utrzymaniem tej infrastruktury zajmowa³y siê spó³ki wodne.
Teraz po niektórych z nich nie ma
nawet ladu. Wed³ug obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów starosta,
dzia³aj¹c na wniosek gminy, mo¿e
nakazaæ oczyszczenie danego rowu
osobie, która odnosi z niego jak¹
korzyæ. Rów ten niekoniecznie
musi znajdowaæ siê na dzia³ce danego rolnika. ARiMR mo¿e zwróciæ na
to zagadnienie uwagê i rolnicy sami
bêd¹ musieli zadbaæ o stan melioracji  stwierdzi³ dyrektor.
(gp)
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Dni Reska

£obeskie tradycje hippiczne
(RESKO) Miniona sobota by³a zimna i momentami deszczowa,
co nie zachêca³o do pójcia w tym dniu na obchody Dni Reska.
Mo¿e dlatego niezbyt wielu widzów ogl¹da³o zawody jedzieckie, jakie odbywa³y siê w po³udnie, a by³o na co popatrzeæ. Resko przejê³o ³obesk¹ tradycjê koniarsk¹ i z czasem mo¿e z tego
urosn¹æ znacz¹ca impreza dla ca³ego powiatu, bo na imprezie
pojawi³o siê kilka klubów jedzieckich z regionu.

KO£O £OWIECKIE ¯UBR

SKOKI
PRZEZ PRZESZKODY

Skoki przez przeszkody s¹ zawodami widowiskowymi. Piêkne konie, ³adne skoki, sporo
emocji przy przeszkodach. Rolê gospodarza pe³ni³ prezes Klubu Jedzieckiego Hubal pan Jacek Sobczak z Mo³dawina, który próbuje kontynuowaæ tradycje ³obeskiego klubu. W zawodach
bra³y udzia³ konie z klubów: Dragon Nowielice, Korona Wa³cz, Tornado Szczecin, Teksus Reptowo, z klubu ze Z³ocieñca i kilku innych
miejscowoci.

Hubala reprezentowali d¿okeje: Paulina Sobczak, Krzysztof Tomkowiak, Sandra
Bogdañska i Ewa Podhajna, która zajê³a drugie miejsce w klasie LL. Konkurs o puchar
Burmistrza Reska (klasa N) wygra³ Marcin
D¹browski z Dragona Nowielice.
- Robimy zawody w Resku po raz czwarty,
bo w³adze miejskie s¹ przychylne i chc¹ na
trwa³e wpisaæ te zawody w Dni Reska. - powiedzia³ nam prezes Sobczak. Potwierdzeniem tego jest budowa hipodromu na osiedlu
Wichrowe Wzgórza.

KO£O £OWIECKIE
¯UBR

Na imprezie pojawili siê myliwi z Ko³a
£owieckiego ¯ubr ze Szczecina, którzy od lat
wspó³pracuj¹ z reskimi szko³ami i instytucjami.
Przygotowali wystawê poro¿y, galeriê zdjêæ pokazuj¹c¹ historiê Ko³a oraz edukacyjny pokaz
mutlimedialny dotycz¹cy ró¿nych aspektów
dzia³alnoci cz³owieka w rodowisku naturalnym. Scenografiê przygotowa³a pani Miros³awa
Wojnicz, w tym wkomponowan¹ w naturalne
otoczenie mini ambonê myliwsk¹.
- Tu nie prowadzimy ¿adnej komercyjnej
dzia³alnoci. Jestemy tu po to, by przedstawiaæ
spo³eczeñstwu ³owiectwo takie, jakie ono jest naprawdê. - mówi Ryszard £osiniecki, zajmuj¹cy
siê kszta³towaniem medialnego wizerunku
³owiectwa w PZ£ Okrêgu szczeciñskiego (na
zdjêciu obok). - £owiectwo nie tylko polega na
pozyskiwaniu zwierz¹t, ale tak¿e na dokarmianiu
zwierzyny, utrzymywaniu odpowiedniej iloci

populacji, zdejmowaniu wnyków, organizowanie
szeroko pojêtej edukacji ekologicznej. - wylicza
pan Ryszard.
Dlaczego pokazuj¹ siê w Resku? Ko³o w reskich lasach ma obwód ³owiecki licz¹cy 18 tysiêcy hektarów pól i lasów. Dlatego te¿ z miejscowymi szko³ami i instytucjami nawi¹zali wspó³pracê,
o czym wczeniej wspominali uczniowie reskich
szkó³ w artyku³ach ukazuj¹cych siê na naszych
³amach. Obecnie myliwi buduj¹ hubertówkê w
£abuniu.
- Organizujemy spotkania w plenerze z lenikami, konkursy o treci ekologicznej i tematyce
lenej, wycieczki przyrodnicze o charakterze ornitologicznym, poznawczym. Mamy patronat
nad dzia³alnoci¹ wietlicy w Iglicach, wspó³pracujemy ze szko³ami w Resku i £abuniu. Sponsorujemy wiele imprez. - wymienia zakres tej
wspó³pracy pan £osiniecki. Jak widaæ, jest on
bardzo szeroki i wykracza daleko poza region,
gdy¿ Ko³o posiada profesjonaln¹ stronê internetow¹ (dla zainteresowanych przyrod¹ podajemy
j¹: www.kolo-lowieckie-zubr.com.pl), na
której mo¿na znaleæ,
oprócz skrupulatnie
opisanego ³owiectwa,
tak¿e wiele informacji o
przyrodzie, w tym systematykê
zwierz¹t,
zdjêcia ze szczegó³owymi opisami, konkursy itp.
- To chyba nawet jedna z najlepszych takich
stron w Europie. - zapewnia pan £osiniecki.
Podczas Dni Reska
o mylistwie informacji
udzielali prezes Ko³a
¯ubr Andrzej Wajs,
Wojciech Popiak i sta¿ystka w Kole Sylwia
Ziemiañska. Ich stoisko
naprawdê prezentowa³o siê okazale.

tygodnik ³obeski 4.09.2007 r.

RESKO

Str. 11

odradzaj¹ siê w Resku
WARZ¥ I PÊDZ¥

Spore zainteresowanie budzi³a zagroda, w
której przyjmowa³o goci dwóch braci w redniowiecznych habitach. Okaza³o siê, ¿e przyjechali
z Trzebiatowa i do Reska przywieli miód pitny,
kiszone ogórki i sól warzon¹ z ko³obrzeskich
solanek. W zagrodzie warzy³a siê sól, sta³ sza³as,
mo¿na by³o spróbowaæ soli i za niewielk¹ op³at¹
miodu pitnego, który mia³ sporo mi³oników.
- Jest to jeden z elementów promowania Trzebiatowa. Powrót do tradycji i przyswajanie historii. Kiedy Norbertanie warzyli sól w Trzebiatowie i statkami wywozili w wiat, st¹d by³o to jed-

no z najbogatszych miast na Pomorzu. W naszej zagrodzie skupiamy
rzemios³a redniowieczne; jest kowal, snycerz, rymarz. Mamy te¿ dru¿ynê rycersk¹. My ich znajdujemy i promujemy. Jestemy dumni, ¿e Resko zaprosi³o nas tutaj. - mówi brat Piotr Pietrzykowski. Podczas naszej
rozmowy brat Jorand Wo z giermkiem Ryszardem Jefimczykiem penetrowali s¹siednie stoiska w poszukiwaniu... reskich tradycji? Czy je
znaleli? Tê tajemnicê bracia zabrali do trzebiatowskiego grodu. (kar)

LOTERIA ARKI

Tradycyjnie ju¿ ze stoiskiem wystawi³y siê panie z reskiego Stowarzyszenia Arka. Gocie chêtnie nabywali fanty za z³otówkê. Jak nam powiedzia³y panie, pieni¹dze s¹ zbierane na paczki pod
choinkê dla dzieci z rodzin najubo¿szych.

Nowy
nauczyciel
mianowany

(£OBEZ) £obeski Zespó³ Szkó³ ma nowego nauczyciela mianowanego. Jest nim,
ucz¹ca jêzyka angielskiego Monika S³adkiewicz. Nauczycielka z³o¿y³a w czasie sesji powiatu uroczyste lubowanie.
(r)
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Wysz³a z domu i nie wiedzia³a,
gdzie siê znajduje
(£OBEZ) W niedzielê w nocy
dziewiêciu ³obeskich policjantów powiêci³o kilka godzin, poszukuj¹c zaginionej mieszkanki £obza. 53-letnia
chora kobieta wysz³a z domu, znajduj¹c siê pod wp³ywem silnych leków
psychotropowych. Oko³o 19:00 na
komendê zg³osi³ siê mieszkaniec
£obza, m¹¿ kobiety, informuj¹c policjantów o zaistnia³ej sytuacji.
Kobieta w niewielkim stopniu zdawa³a sobie sprawê z tego, gdzie siê znajduje, a stan w jakim siê znajdowa³a stanowi³ realne zagro¿enie, mog³a bowiem
wejæ na okoliczne bagna.
Policjanci z uwagi na wyj¹tkowoæ
sytuacji podjêli o godzinie 22:00 poszukiwania, ci¹gaj¹c z Dobrej funkcjonariusza z psem. Poszukiwania by³y doæ
szczególne, bowiem z zaginion¹ utrzymywano kontakt poprzez telefon komórkowy. Kobieta nie by³a jednak w
stanie okreliæ, gdzie siê znajduje, a
jedyn¹ wskazówk¹ mog¹c¹ naprowadziæ na jej po³o¿enie by³y widziane
przez ni¹ w oddali czerwone wiat³a,
prawdopodobnie masztu telefonicznego. Na pocz¹tku poszukiwañ policjanci
za³o¿yli, ¿e zaginiona mo¿e znajdowaæ
siê w rejonie Unimia. Wkrótce jednak
zmieniono obszar poszukiwañ.

- Przez ca³y czas, poprzez operatora
sieci staralimy siê ustaliæ miejsce, w którym znajdowa³ siê telefon tej pani  mówi
starszy aspirant Robert Kazienko.  Okaza³o siê jednak, ¿e na naszym terenie
metoda ta nie jest zbyt skuteczna. Spore
pofa³dowanie terenu i du¿a liczba akwenów powoduje zniekszta³cenie i rozpraszanie fal. Sygna³ pojawia³ siê w ró¿nych
miejscach. Oko³o 23:00, opieraj¹c siê na
ustaleniach operatora udalimy siê w okolice wiêtoborca. Dalimy siê we znaki
mieszkañcom, bowiem jedzilimy po
ca³ym terenie z w³¹czon¹ sygnalizacj¹
wietln¹, chc¹c byæ po prostu bardziej
widocznymi. Oko³o 12:00 przyby³o nam
z pomoc¹ siedmiu stra¿aków z PSP. Przeczesalimy ca³y teren wokó³ wiêtoborca, jednak bez rezultatu. Kolejne dane od
operatora wskazywa³y, ¿e zaginiona
mo¿e jednak znajdowaæ siê w okolicach
Unimia. Skierowa³em policjantów na
drogê na Unimie. Na szczêcie kobieta
znajdowa³a siê niedaleko drogi i zauwa¿y³a wiat³a jednego z radiowozów. Dziêki temu j¹ znalelimy. By³a trochê wyczerpana i wyziêbiona, ale nic jej w³aciwie siê nie sta³o. Mo¿na mówiæ tu o sporym szczêciu, bowiem o godzinie 3:00
poszukiwania mia³y siê skoñczyæ i rozpocz¹æ dopiero rano. (gp)
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Wie¿a z zegarami
(WÊGORZYNO) Od pocz¹tku
przygl¹damy siê rozbudowie i renowacji kocio³a w Wêgorzynie. Jest to
o tyle interesuj¹ca sprawa, gdy¿ w tej
wydawa³oby siê biednej parafii zrobiono ju¿ bardzo du¿o i robi siê nadal.
Nie tak dawno dobudowano do kocio³a wie¿ê. Teraz zamurowuje siê okna.
O to - dlaczego to siê robi, zapytalimy
przewodnicz¹cego Rady Parafialnej
Ryszarda Brodziñskiego.
- Okna zamurowuje siê, poniewa¿
pod zegary wie¿owe powinna byæ pe³na
ciana z ma³ym otworem na napêd
wskazówek.
- Bêdzie wiêc zamontowana tarcza?
- Tak. Planujemy zamontowaæ j¹ ju¿
w padzierniku.
- A ile ich ma byæ, bo zamurowane
jest jedno okno?
- Bêd¹ trzy tarcze o wygl¹dzie takim
jak na urzêdzie miejskim. Pozosta³e
dwa okna te¿ zostan¹ zamurowane.
- Ile to ma kosztowaæ?
- Oko³o 25 tysiêcy z³otych.
- Kto p³aci? Parafianie?
- Intensywnie poszukujemy sponsorów. Jako, ¿e zegary to nie obiekt
kultu religijnego, a raczej przedmiot
powszechnego u¿ytku dla mieszkañców i goci, to ksi¹dz proboszcz zwró-

ci³ siê do pani burmistrz z prob¹ o sfinansowanie tego zakupu. Niestety.
Odpowied jest odmowna, poniewa¿
w tegorocznym bud¿ecie nie zaplanowano pieniêdzy na ten cel. Pani bur-

mistrz obieca³a, ¿e zakupi je w przysz³ym roku. To za póno, zegary s¹ ju¿
zamówione. Musimy sobie radziæ
sami.
Dziêkujê za rozmowê.
Dziêkujê za zainteresowanie nasz¹
spraw¹.
Rozmawia³: Grzegorz Paciorek

WIÊTO PRZYJACIÓ£ KARWOWA

Odpust w Kociele  imieniny
Kocio³a - jest wielkim wiêtem, które
zgodnie z tradycj¹ obchodzone jest specjalnie uroczycie i gromadzi ta uroczystoæ wszystkich, którym bliskie s¹
sprawy Domu Bo¿ego.
W naszej miejscowoci tradycyjny
Odpust obchodzony jest 26 sierpnia w
wiêto Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Ku wiêkszej chwale Matki Boskiej
mieszkañcy Karwowa zadbali o wi¹teczne udekorowanie wi¹tyni. £obeski
Chór Dominanta piêknie oprawi³ uroczyst¹ Mszê w., celebrowan¹ przez proboszcza ks. Stanis³awa Helaka, z pomoc¹ nowego w naszej parafii kap³ana 
ks. Dominika Zakrzewskiego oraz kleryka £ukasza Kazimierczaka.
Jak to dawniej bywa³o - po uroczystej Mszy wiêtej odpustowej odbywa³
siê jarmark. Dla podtrzymania tradycji
taki sposób wiêtowania reaktywowano
m. in. w Karwowie. Zorganizowany po
raz pi¹ty Festyn Odpustowy jest przez
mieszkañców wsi traktowany jak najwiêksze wiêto naszej miejscowoci.
Tego dnia corocznie jest okazja podsumowaæ wiele wa¿nych spraw  zmian
dokonanych na wsi.
W bie¿¹cym roku Odpust zbieg³ siê
z pomylnym zakoñczeniem remontu
hydroforni, dziêki czemu mieszkañcy
mog¹ w koñcu piæ czyst¹ wodê . W tym
te¿ dniu uroczycie otwarto Zielon¹
Szko³ê, która bêdzie prowadziæ program edukacji ekoturystycznej poprzez
wypoczynek i relaks.
Na pami¹tkê tegorocznego Odpustu
na placu ustawiono ozdobny drogowskaz zwany ju¿ przez wielu Pomnikiem Koguta. Przed festynem, z po-

moc¹ CIS z £obza, na placu wybudowano drewniane ogrodzenie podarowane przez Gminê £obez oraz czêciowo pomalowane biesiadne zadaszenie.
Festyn Odpustowy sta³ siê wiêc
okazj¹, by podziêkowaæ za okazan¹
pomoc w realizacji tych wa¿nych dla
naszej miejscowoci przedsiêwziêæ. Po
raz pierwszy wrêczono Honorowy
Tytu³ Przyjaciel Karwowa, nadawany przez Stowarzyszenie Przyjació³
Karwowa, który raczyli przyj¹æ: Burmistrz £obza, Rada Miejska w £obzie,
Starosta £obeski i Federacja Inicjatyw
Owiatowych w Warszawie. W symboliczny sposób (pami¹tkowy dyplom)
podziêkowano te¿ wieloletnim sprawdzonym patronom naszej pracy na rzecz
wsi, wród których mamy zaszczyt wymieniæ:
- Leszek Kaczmarek  Dyrektor i
Pracownicy Nowamyl SA w £obzie
- Wies³aw Rymszewicz i Stanis³aw
Pizoñ - Nadlenictwo w £obzie
- Katarzyna B³aszczyk  Dyrektor
oraz Pracownicy i Uczestnicy CIS w
£obzie
- Jaros³aw Namaczyñski  Dyrektor
i Pracownicy PUP w £obzie
- Romuald Dubicki  Prezes Zarz¹du oraz Pracownicy GS w £obzie
- Pan Edward Drozda z £obza
- Dariusz Ledzion  Dyrektor i Pracownicy £DK
- Józef Misiun Prezes i Pracownicy PWiK w £obzie
- Wojciech Podlisiecki  Dzielnicowy z KPP w £obzie
- Adam Borowski i Cz³onkowie
Ko³a £owieckiego Jeleñ
- Kazimierz Dzie¿ak  Prezes Za-

rz¹du i Pracownicy PUK w £obzie
- Jan Piotrowski  W³aciciel Tartaku w Przytoni
- Jan B³yszko i Pracownicy Zak³adu
Ogólnobudowlanego w £obzie
- Pan Andrzej liwa z £obza
- Marian P³óciennik  Dyrektor i
Pracownicy Rolimpex Provimi SA w
£obzie
- Szkó³ka Taxus  Pan Andrzej i
Jakub Sêdeccy z £obza
- Studio R  Anna i Grzegorz Ignatowicz z £obza.
Tegoroczny Festyn Odpustowy
zgromadzi³ jak zwykle wielu goci, którzy dodali blasku naszemu wiêtu.
Piêkn¹ i ciekaw¹ ekspozycj¹ zaszczycili nas przedstawiciele Barzkowic, Starostwa Powiatowego w £obzie, CIS w
£obzie, HDK, £obeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom wiêto Radoci.
Mo¿liwoæ sprawdzenia swoich si³ w
strzelectwie z broni pneumatycznej
da³a Rada Osiedla w £obzie i Pan Tadeusz Rabiejewski. Odbywa³y siê konkursy plastyczne i wiedzy o tematyce przyrodniczej, mo¿na te¿ by³o obejrzeæ trofea ³owieckie jakie udostêpni³ pan Stanis³aw Pizoñ. Pod fachowym okiem
Pana Leniczego przy wsparciu organizacyjnym syna Damiana odby³o siê szereg konkursów dla pilarzy i gospodyñ
wiejskich. Nagrody konkursowe i poczêstunek dla wiêkszoci zg³oszonych
uczestników festynu fundowa³o Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa, korzystaj¹c z dotacji Fundacji Wspomagania
Wsi w ramach programu Po¿yteczne
Wakacje 2007. Podczas odpustowego
wiêta odby³y siê te¿ turnieje: w pi³kê
no¿n¹ o nagrodê Burmistrza £obza oraz

w pi³kê siatkow¹ o nagrodê Starosty
£obeskiego, od którego otrzymanych 5
piêknych okazów sadzonek zosta³o posadzonych na pami¹tkê Odpustu 2007.
Nad ca³oci¹ sportowego zadania czuwa³ niezawodny pan Zdzis³aw Urbañski, wspomagany przez nowego so³tysa
i radê so³ecka.
Wystêpy sceniczne zapewnili
Optymici ze DS w £obzie, Zespó³
Skan z DPS w Resku, niezast¹piona
Kapela Ludowa z £DK oraz Zespó³
Scenic  goæ specjalny Festynu i zabawy ludowej ( z tak¹ muzyk¹ mo¿na siê
by³o bawiæ do samego rana). Nad ca³oci¹ zadania sprawnie czuwa³y nasze lokalne media: Tygodnik £obeski, Nowy
Tygodnik £obeski, Telewizja Rega oraz
redaktor Czes³aw Burdun z Kuriera
Szczeciñskiego i pani redaktor Wies³awa Pieæko z TVP3.
Mo¿na te¿ by³o spróbowaæ specja³ów kuchni domowej i wypieków miejscowych gospodyñ, co szczególnie sobie chwalili przybyli na festyn gocie,
zostawiaj¹c przy okazji poczêstunku
symboliczny grosik. Trudno wymieniæ
nazwy miejscowoci, z których to mielimy zaszczyt gociæ mieszkañców naszego powiatu. Wszystkim Pañstwu
bardzo dziêkujemy za obecnoæ i
wspóln¹ zabawê. Nauczeni tegorocznym dowiadczeniem mamy nadziejê
jeszcze lepiej wszystkich Pañstwa podj¹æ w przysz³ym roku na kolejnym wiêcie naszej wsi. Wszystkim Przyjacio³om Karwowa jeszcze raz serdecznie
dziêkujemy.
Stowarzyszenie
Przyjació³ Karwowa
Bo¿ena Zarecka

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 4)

Helena Pluplin-Stejblis
6 luty
Napisa³am smutny wiersz.
Zamia³y kwiaty... za morzem
s³oñce, jak mi³oæ mamy, schodzi.
A twoje serce samotne
w tym wiecie
Nigdy nie znajdzie,
nie znajdzie pokoju...
Dzisiaj gadaj¹, ¿e ju¿ nas okr¹¿yli Rosjanie. Wygl¹da, ¿e nie ma
ratunku. Trochê pos³uchalimy radia i wydaje siê, ¿e nie jest tak le.
24 luty
Mówi¹, ¿e Szczecin ju¿ w rêkach
Rosjan. Nie pozwalaj¹ ludziom uciekaæ. My te¿ czekamy. Ale czego?
Mo¿e tylko mieræ nas pocieszy.
Dobrze jeszcze, ¿e tu nie bombarduj¹. Kiedy m³ócilimy pszenicê,
Janek ukrad³ jej ca³y worek i zrobi³ z
niej ³adn¹ m¹kê. Dobry Niemiec, ten,
co u niego ciocia pracowa³a. Janek
dorobi³ klucz do szopy, gdzie stawiali kanki z mlekiem. Poszed³ tam ze
wiec¹ i siostr¹ Birut¹ i pozbierali z
kanek litr dobrej mietany. Mama
piek³a bu³ki z pszennej m¹ki i mietany. Zawsze jedlimy bu³ki i by³ymy jak na dro¿d¿ach. Od Niemców
dostawalimy tylko chleb i margarynê. Mówilimy, jeli kto pyta³, ¿e tak
z g³odu puchniemy. No, ale skoñczy³o siê nam to dobre. Wredny Polak
oskar¿y³ Janka, ¿e krad³ pszenicê
podczas m³ócenia. Niemiec siê rozgniewa³, przyszed³ do nas i krzycza³:
Alle raus! Kaza³ siê spakowaæ.
1 marzec
Wyjechalimy. Odprowadzi³a
nas para jugos³owiañskich niewolników. Byli li na tego Polaka, co doniós³ na nas Niemcowi. Potem s³yszelimy, ¿e nasi koledzy Jugos³owianie dobrze go poturbowali. My
bylimy ju¿ doæ daleko w Kollatze
(Gawroniec, Kluczewo?). Litwini
opowiadali, jak Rosjanie obchodz¹
siê z ludmi. Coraz wiêkszy strach
nas bierze. Dzisiaj myla³am, ¿e zostawiê wszystko i pójdê sama dalej.
Ca³y czas siedzia³ymy dziewczyny
w budzie, a z przodu siedzia³y dwie
staruszki i ten inwalida bez nogi. By³ymy obrzucone szmatami tak, ¿eby
nikt nie widzia³, ¿e jestemy m³ode.
Widzia³am miasto tylko przez szparê. Cudownie wygl¹da³o niebo. Ju¿
dawno nie widzia³am tak piêknego

zachodz¹cego s³oñca. W nocy oko³o
22 zajechalimy do Schielbeina
(widwin). Tam tata zaprowadzi³ nas
do naszego krewnego Andriuszusa,
który bardzo dobrze zna³ jêzyk rosyjski, bo przebywa³ kiedy z rodzicami
jako zes³aniec na Syberii. Raz nawet
w przebraniu dosta³ siê przez granicê
polsko-litewsk¹ i tam na miejscu
zbada³, co siê dzieje na Litwie. Potem wszystkim powiedzia³, aby nie
wracali na Litwê bo wywo¿¹ prawie
ka¿dego na Sybir.
3 marzec
Wieczorem zrobi³o siê du¿e poruszenie. By³ rozkaz, ¿eby ludzie siê
pakowali. A nasz ojciec nie chce jechaæ. Jak my musimy cierpieæ przez
tego cz³owieka. Nie bêdê mog³a tego
zapomnieæ, jeli bêdzie z nami bieda, zawsze bêdê mówi³a: nie mia³am
dobrego ojca. Tak du¿o mnie kosztuje nerwów. Zrobi³am siê podobna do
zwierz¹tka, tak dawniej nie by³o.
4 marzec
Dzisiaj dzieñ w. Kazimierza.
Niemcy uciekli, a my zostalimy.
Przez mieszkanie idzie kto chce,
bierze co chce. Wieczorem wracaj¹
Niemcy i znów wszystko przynosz¹. Wieczorem d³ugo, d³ugo
modli³am siê, ¿eby wiêty Kazimierz ratowa³ m³odzie¿, nas dziewczyny od gwa³tu. Ach jak jest strasznie smutno, moje serce p³acze.
5 marzec
Jestem chora. Ojciec powiada³, ¿e
spotka³ Rosjan i rozmawia³ z nimi. Co
bêdzie dalej, nie wiadomo. Bo¿e jak
strasznie. O Bo¿e, a¿ mi mdlej¹ rêce.
6 marzec
Czekamy na wyrok. Jeszcze tu nie
widzielimy ¿adnego rosyjskiego
¿o³nierza. Tak mi smutno taka jestem
bezw³adna, ¿e nie mogê ani jeæ, ani
rozmawiaæ, ani siê umiechaæ. Jeli
bêdzie tak dalej, strach mnie sparali¿uje. Nie zd¹¿ylimy uciec od bolszewików i od tego czasu opisujê straszne rzeczy. Takie rzeczy móg³by robiæ
tylko sam diabe³. Od tego czasu rozpoczyna siê nasza wojna z okropnociami. W tym czasie kiedy inni Litwin, którzy i co uciekli od Ruskich,
mogli odetchn¹æ choæ i chleba w lagrach nie mieli. Ja ju¿ zabra³am plecak i mia³am bez swojej rodziny samotnie udaæ siê dalej od Stetina(Szczecin), gdy nas okr¹¿yli Rosjanie. W marcu bywa³y takie wiatry, ¿e
ja, szczup³a dziewczyna, nie mia³am
si³ dalej iæ i bez nadziei zosta³am z
ca³¹ rodzin¹, choæ uwa¿a³am siê za
najodwa¿niejsz¹. Tatu mnie najwiêcej kocha³ i moich rad s³ucha³. Nieraz
w niebezpieczeñstwie mnie s³ucha³,
ale tym razem mnie nie pos³ucha³.

7 marzec
Rano zaczêli siê po trochu pokazywaæ ¿o³nierze. Byli to Polacy, póniej przejecha³o i przesz³o ich bardzo
du¿o. M³odzi mê¿czyni, dobrze
uzbrojeni. Trochê jednak strach i
jako nieswojo. Zobaczylimy tylko
jednego Niemca. Ucieka³ bez broni z
bia³ym znakiem na rêku, miêdzy
wozami, wystraszony, skulony, poczernia³y, bez nadziei. Pada³ nieg,
ale teraz znów s³oñce, a wojsko idzie
i idzie. Ale wszyscy Polacy. Ju¿ siê
przyzwyczailimy i wcale siê ich nie
boimy. Mówi¹, ¿e jeszcze ich bêdzie.
Znów bêdzie strach. Ca³y dobry obraz popsu³o nam dwóch z³odziei,
którzy ¿¹dali od nas zegarków i piercionków. Niestety, wszêdzie s¹ tacy.
Noc. Do naszego pokoju w³ama³
siê pijany wojskowy Polak i dwóch
cywilów. ¯o³nierz mówi³, ¿e mnie
zastrzeli, ja odpowiedzia³am po rusku: dobrze. Wtedy on nazwa³ mnie
kochana i powiedzia³, ¿e jestem
prawdziw¹ Litwink¹, bo jego siê nie
ba³am. By³ tylko z³y, ¿e z nim nie rozmawiam. (Tu muszê dodaæ od siebie,
¿e ja zaczê³am z nim po rusku rozmawiaæ. Pyta³am, czy mo¿e on ma siostry, gdzie one teraz s¹. S³owo po s³owie zrobi³ siê on taki dobry, ¿e wyci¹gn¹³ z kieszeni chustkê pe³n¹ ró¿nych z³otych piercionków i mówi:
Wybierajcie dziewczynki po jednym, jaki która chce. Nie wiem, czy
ja prze¿yjê wojnê, co siê stanie z tym
z³otem, to wy Litwinki bêdziecie
mnie wspominaæ, gdy popatrzycie na
piercionki. Nas by³o piêæ dziewczyn i wybiera³ymy. Ja z tego strachu, ¿e tak nam siê uda³o, wziê³am
byle jaki, nie patrzy³am ani na próby,
ani wielkoci, bra³am, ¿eby on by³
zadowolony. Siostry wybiera³y z
prób¹ i ¿eby pasowa³ na palec. Dobrze nam by³o z tym ¿o³nierzem, bo
potem gdy tylko kto chcia³ przyjæ
do tego pokoju, mówi³ ¿e tu jest zajête. Opowiada³ du¿o o swojej rodzinie, a ja tylko przytakiwa³am mu zadowolona, ¿e tak siê wszytko uda³o.
Jak to dobrze znaæ jêzyki, to od
Niemców i od Ruskich ratowa³am
siebie i innych) - tego nie ma w dziennikach siostry Heli- Zofia Petrowicz.
8 marzec
Nocleg w stodole na s³omie. Przyjechali nowi Polacy. Ci zaczêli zaczepiaæ dziewczêta. Biruta, Stasia i ja
weszlimy do wozu i czekalimy, co
bêdzie dalej. Janek po³o¿y³ siê na
przodzie. W stodole znaleli Zosiê i
drug¹ Birutê. Prosili, ¿eby iæ z nimi
potañczyæ. Jak ci poszli, to znów
przyszli drudzy. Zaczêli wieciæ latarkami i znów szukaæ m³odych dziewcz¹t. Mama p³aka³a, prosi³a ¿eby nie
czepiali siê Zosi. W tym czasie kuzynka Biruta siê schowa³a. (teraz ja, Zo-

sia, dopiszê jak by³o dalej. Powiedzieli, ¿e ja mo¿e jestem Niemk¹ i ¿¹dali
dowodu to¿samoci, pokaza³am swój
dowód. By³o tam napisane, ¿e jestem
studentk¹. Jeden zapyta³ na jakim by³am fakultecie. Odpowiedzia³am ¿e na
filozofii. Wtedy oddali mi dowód,
przeprosili i mówili, ¿e ludziom inteligentnym nie bêd¹ dalej dokuczaæ.
Jeden tylko powiedzia³: oj, bêd¹ p³akaæ te dziewczyny.
9 marzec
Pojechalimy w widwinie do
Andriuszów (to rodzina ze strony
mamy). Moim ostatnim ¿yczeniem
jest, ¿eby przyszed³ jaki ratunek. Niedaleko s³ychaæ strza³y z karabinów.
Mo¿e jeszcze zatrzymaj¹ Rosjan,
mo¿e jeszcze oni siê wycofaj¹. Och,
jakie by by³o to szczêcie. Jestem taka
zmêczona, niewyspana. Bo¿e, przylij teraz mieræ, jeli nie mo¿esz inaczej nas uratowaæ. Ja nie bêdê mog³a
tak ¿yæ. Bo¿e przylij mieræ, ¿eby nie
skusi³ mnie diabe³ i ¿ebym sama nie
pope³ni³a samobójstwa.
11 marzec
Ca³y dzieñ siedzimy w budzie. Stoimy niedaleko Drawska, po drodze
parê razy zabierali nam konie, to znów
my byle jakie z³apalimy i dalej jechalimy. Znów je zabrali. Niedaleko s³ychaæ, jakby ziemia dr¿a³a. Po drodze
po³amane wozy i po³amane rzeczy z
tych wozów. Tak bardzo boli g³owa, ju¿
drugi dzieñ, gdy nie widzielimy s³oñca. Strach jeszcze siê zwiêksza. Nie
mogê na niczym siê skupiæ. Chyba ju¿
nie bêdê cz³owiekiem, mo¿e jakim diab³em. Ale ju¿ nasza droga prowadzi do
ojczyzny. Tylko nie wiadomo, kiedy j¹
zobaczymy.
12 marzec
Przejechalimy Drawsko (Dramburg), po drodze spotkalimy dziewczyny od Uliñskiego (na Litwie mieszkali od nas niedaleko). One niedawno
przebywa³y w widwinie. Bo¿e, jak
one siê ba³y! Przebiera³y siê za stare
baby. Po³o¿y³y siê pod szmatami i
pozwoli³y, ¿eby ¿o³nierze deptali po
nich. Jednak Niemki nie mog¹ tego
robiæ, nie mog¹ siê sprzeciwiæ, jaki
straszny ich los. Jad¹c dalej napadli na
nas Rosjanie i ¿¹dali zegarków. Nasz
dobry Rusin, który pracowa³ u Niemca jako cywil, a teraz jedzi³ drugim
wozem z s¹siadem uratowa³ nas. Wygl¹da³o, ¿e taki dobry cz³owiek, idealista, tylko ¿e lubi za du¿o wypiæ.
Coraz wiêkszy smutek mnie ogarnia.
Nie widzê ¿adnej przysz³oci. Tak marzy³am, ¿e wrócê na Litwê i bêdê studiowaæ w akademii sztuk piêknych,
ale teraz nie wiadomo. Taka ciemna,
ciemna moja przysz³oæ. Jednak chcê
myleæ, ¿e skoñczy siê kiedy ten
koszmar.
(cdn)
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STRA¯ACY NIE TYLKO GASZ¥!

(RESKO) W dniu 1 wrzenia
br. na stadionie w Resku
odby³ siê I Powiatowy
Turniej w pi³kê no¿n¹
Stra¿aków Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych o Puchar
Prezesa Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku OSP
w £obzie druha Krzysztofa
Palucha.
W turnieju udzia³ wziê³y reprezentacje gmin: Wêgorzyno, £obez,
Radowo Ma³e i Resko. Stra¿acy z
Gminy Dobra z powodu nieobecnoci zostali usprawiedliwieni przez
Prezesa.
Gminê Wêgorzyno reprezentowali druhowie: Tomasz Kolaszyñski, B³a¿ej Juszczak, Grzegorz Bajowski, Pawe³, Marcin i Dawid Tabaczukowie, Marcin Dynarski,
£ukasz i Piotr Szymko, Grzegorz
Czerwiñski, Pawe³ Malinowski.
Opiekunem by³ Tadeusz S³omiñski
- zas³u¿ony dzia³acz z OSP Sielsko,
a obserwowa³, dopingowa³ i udziela³ wskazówek ojciec dwóch stra¿aków, radny Jan Szymko (jeden z
nich - £ukasz - zdoby³ 4 bramki i by³
o krok od zdobycia dyplomu króla
strzelców).
Gmina Radowo Ma³e wyst¹pi³a
w sk³adzie: druhowie Dawid Duda,
Pawe³ i Grzegorz Paw³owiczowie,
Kamil i Rafa³ Adamczukowie,
Grzegorz Skrzypa, Arkadiusz Soroczyñski, Konrad i Patryk Pawlukowie, Bart³omiej Bies, Daniel Kostka. Opiekunem, trenerem i kierownikiem dru¿yny by³ prezes OSP
Gostomin druh Andrzej Przymêcki.
Szef stra¿aków naszego powiatu
Krzysztof Paluch powierzy³ mu rolê
selekcjonera kadry powiatowej na

turniej wojewódzki, który jest planowany na przysz³y rok.
Z gminy £obez brali udzia³ druhowie: Sebastian Kwaniak, Jonatan Wyszyñski, Patryk Michota,
Artur Wysocki, Rados³aw Bia³oskórski, Piotr Karolkowski, Kamil
Marciniak, Rafa³ Petka. Kierownikiem dru¿yny by³ Ireneusz Latawiec, który bierze czynny udzia³ w
dzia³aniach ratowniczych i by³ wyró¿niaj¹cym siê pi³karzem.
Gospodarze imprezy wystawili
najliczniejsz¹ reprezentacjê, która
wyst¹pi³a w sk³adzie - tu trzeba zaznaczyæ, ¿e jedyn¹ kobiet¹, która
wyst¹pi³a na boisku, by³a Magdalena W³odarczyk i zrobi³a wielkie
wra¿enie wród panów, ponadto
druhowie: Rafa³ W³odarczyk, Lucjan Szczeniak, Szymon Maækowiak, Piotr Kulczewski, Mariusz
Dziadura, Jaros³aw Sztokman,
Krzysztof Chudyk, Micha³ Ciunel,
Stanis³aw Tomala, Eugeniusz Paluszkieiwicz, Tomasz Lalik,
Krzysztof Kamiennik, £ukasz
Osiecki, Micha³ Czekalski, Pawe³
Adamiak. Opiekunem by³ prezes

Zarz¹du Gminnego OSP w Resku
Jaros³aw Strózikowski, który wraz z
Paw³em Malinowskim z Wêgorzyna i Prezesem Gminnym OSP Radowo Ma³e Józefem Wypijewskim jako komisja ds. sportu przy Zarz¹dzie Powiatowym OSP przyczyni³a
siê do zorganizowania tego spotkania.
Turniej odby³ siê w dniu rocznicy wybuchu II wojny wiatowej. O
godz. 12.00, kiedy zawy³y syreny
upamiêtniaj¹ce tamte dni, sêdzia
zawodów Tomasz Dynarski, naczelnik OSP Zwierzynek, przerwa³
mecz i wszyscy uczestnicy turnieju
2 minutami ciszy uczcili pamiêæ
tych, dziêki którym mo¿emy w wolnym i spokojnym kraju ¿yæ i udzielaæ siê spo³ecznie w szeregach
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. W
przysz³ym roku spotykamy siê 30
sierpnia, poniewa¿ 1 wrzenia to
poniedzia³ek i m³odzie¿ wyje¿d¿a
do szkó³, a ja chcia³bym, a¿eby tego
rodzaju turniej na sta³e wpisa³ siê w
kalendarz imprez stra¿ackich w³anie o tej porze, w celu przypominania m³odym ludziom o tych, którym
nie dane by³o doczekaæ siê upragnionej wolnoci. W
przysz³ym roku
spotkanie takie
ma odbyæ siê w
Zagórzycach, w
gminie £obez.
Mecze eliminacyjne: Resko Wêgorzyno 2:6;
Radowo Ma³e £obez 8:1. O
trzecie miejsce
zagra³y dru¿yny
reprezentuj¹ce
gminy £obez i
Resko. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:2 dla
Reska.

W finale wyst¹pi³y reprezentacje
Radowa Ma³ego i Wêgorzyna. W tym
dniu lepsi okazali siê druhowie z Radowa pokonuj¹c Wêgorzyno 5:0.
Puchary i dyplomy wrêczali: za I
miejsce - Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w £obzie - druh
Krzysztof Paluch, za II miejsce Burmistrz Reska Pan Arkadiusz Czerwiñski, Za III miejsce - Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego OSP w Resku druh Jaros³aw Strózikowski.
Dyplom otrzyma³ równie¿ najlepszy strzelec - druh Grzegorz
Paw³owicz, a najlepszym bramkarzem zosta³ druh Grzegorz Skrzypa
- obaj z gminy Radowo.
Zawodnicy, organizatorzy, dzia³acze OSP oraz kibice jednog³onie
wskazali na wyró¿nienie dyplomem
okolicznociowym naszego sêdziego Tomasza Dynarskiego ze Zwierzynka (gm. Wêgorzyno), który jest
wspania³ym stra¿akiem, koleg¹,
so³tysem, no i okaza³o siê, ¿e potrafi
profesjonalnie, obiektywnie i uczciwie sêdziowaæ - brawo Tomek.
Na zakoñczenie, tradycyjnie
przy ognisku, zajadaj¹c pyszne kie³baski przygotowane przez druhny z
OSP Resko, rozmawiano nie tylko na
tematy ochrony przeciwpo¿arowej.
P.s. Za porednictwem mediów
bardzo serdecznie dziêkujê Burmistrzowi Reska Panu Arkadiuszowi
Czerwiñskiemu oraz stra¿akom z
gminy Resko, za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu I Turnieju stra¿aków w pi³kê no¿n¹ . Na
osobne podziêkowanie zas³uguje
komisja ds. sportu Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP w £obzie.
Ze stra¿ackim pozdrowieniem
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w £obzie druh
Krzysztof Paluch.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

n Zamieniê kawalerkê w centrum
£obza I piêtro na mieszkanie 2 lub 3
pokojowe. Tel 091 397 56 54
n Sprzedam mieszkanie 2 pokoje
60 mkw z gara¿em. Centrum £obza.
Tel. 0 602 606 012
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe 3 pokojowe w £obzie na
ma³y domek wolnostoj¹cy lub pó³
bliniaka - mo¿e byæ do remontu. Tel
604 818 755.
n Sprzedam kawalerkê w £obzie.
Tel 781 949 850
n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475.
n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w dwóch innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Gazecie Gryfickiej.
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

INNE

NIERUCHOMOCI

n Sprzedam tel. komórkowy Motorola L6 z kamer¹ i aparatem fotograficznym. Stan idealny, na gwarancji.
Cena 200 z³ do uzgodnienia. Tel.
665 599 922.

n Sprzedam dzia³kê pod zabudowê. Nr kontaktowy 501 845 768.

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Region
n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.

n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Zatrudniê sprzedawców do sklepu z odzie¿¹ dzieciêco - m³odzie¿ow¹. Oferty ze zdjêciem przesy³aæ
na adres: ofertypracy@onet.eu w
tytule wpisuj¹c "Praca - Gryfice".

Region
n Firma zatrudni pracowników do
sortowania butelek na terenie Niemiec. Dojazd i zaakwaterowanie
bezp³atne. Kontakt 052 262 67 50
n Zatrudniê opiekunkê do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

US£UGI

n Do wynajêcia w £obzie lokal handlowo - us³ogowo-biurowy 50 mkw.
Tel. 091 397 30 70.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
n Do wynajêcia pó³ domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 667
401 463.

Region
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

n Sprzedam RENAULT 19, 1989r.,
ubezpieczenie, przegl¹d do marca 2008 r. LPG. Tanio. Tel. 510 481
288 Resko.

n Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wa³owej. Tel.
607 581 517.

Region

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow. dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547.
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. zabudowana altan¹ murowan¹, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. z³. Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³.
BN ATUT 600 265 547.
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.
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Sarmata na pudle
SARMATA Dobra  MASOVIA Maszewo 3:1 (1:0)
Sarmata: Brodowicz, Surma,
Jaszczuk, Olechnowicz, Kieruzel,
Padziñski, Dudek, Pacelt, Dzierbicki, Grzelak, Bonifrowski oraz
Bagiñski, Anulicz, E. Kamiñski,
Miko³owski, Za³êcki.
Masovia: Buczma, Chomont,
Rola, Siemaszko, Wino, Osesik,
Kozakowski, Wolak, Mazur, Izdebski, Domaradzki oraz £y,
Babicki, Lisicki, Szpakowski.
Strzelcy bramek: Padziñski 2,
Kieruzel 1 dla Sarmaty, dla Masovii  Rola, z rzutu karnego.
W sobotnie popo³udnie Sarmata
Dobra pewnie 3:1 (1:0) pokona³

Masoviê Maszewo i od pocz¹tku
rozgrywek zajmuje miejsce w cis³ej czo³ówce tabeli, bêd¹c nadal
dru¿yn¹, która nie zazna³a pora¿ki.
Przez pierwsze dwadziecia minut nic nie zapowiada³o, ¿e widzowie bêd¹ wiadkami dobrego i ciekawego meczu. Dru¿yna Sarmaty
maj¹c chyba w pamiêci wiosenn¹
pora¿kê 0:1, gra³a w pierwszych
minutach trochê bojaliwie, ze
wzmocnion¹ obron¹. Prze³om nast¹pi³ w 27 minucie, kiedy to Damian Padziñski technicznym uderzeniem pokona³ bramkarza Masovii Grzegorza Buczmê. Po zdobyciu
prowadzenia gra sta³a siê bardzo

szybka i obu dru¿ynom zale¿a³o na
zmianie wyniku. Zawodnicy Sarmaty zmarnowali kilka dogodnych sytuacji, lecz chyba najlepsz¹ zepsu³
w 36 min. pomocnik Masovii Marcin Wolak, który po miniêciu bramkarza Sarmaty Damiana Brodowicza nie trafi³ do pustej bramki.
Ju¿ pierwsza akcja w drugiej
po³owie zakoñczy³a siê zdobyciem
drugiej bramki przez Sarmatê; Damian Padziñski, zacentrowa³
wzd³u¿ bramki Masovii, a bêd¹cy
przed bramk¹ Krzysztof Kieruzel
³adnym strza³em g³ow¹ podwy¿szy³
wynik na 2:0. W 65 min. Damian
Padziñski zdobywa kolejn¹ bramkê
i Sarmata w tym momencie prowadzi 3:0. Ostatnie minuty to ambitna

gra zawodników Masovii, chc¹cych
zmieniæ niekorzystny wynik swojej
dru¿yny, tym bardziej, ¿e po drugiej
¿ó³tej kartce w 70 min. z gry zosta³
wykluczony Damian Anulicz i Sarmata koñczy³ grê w 10-tkê. Wysi³ek goci powiód³ siê czêciowo w
87 min., kiedy to za zagranie rêk¹ w
polu karnym sêdzia podyktowa³ rzut
karny, a Mariusz Rola zamieni³ go
na bramkê i zmniejszy³ rozmiary
pora¿ki Masovii na 3:1.
Oprócz dobrego widowiska
sportowego nale¿y podkreliæ
dobr¹ postawê kibiców obu dru¿yn,
którzy po raz kolejny dali przyk³ad
poprawnego kibicowania.
W przedmeczu juniorów Sarmata przegra³ z Masovi¹ 1:3. (estan)

Sparta powraca na fotel lidera

ZORZA Dobrzany  SPARTA Wêgorzyno 1:4 (0:1)
SPARTA: Przemys³aw Noryca, Artur Michalski, Ryszard
Jarzyna (Andrzej Nadkierniczny), Edward Tondrik, Tomasz
Side³, Piotr Grochulski, Jaros³aw Konieczny, Artur Samal
(Dominik Raj), Daniel Romañczyk (Pawe³ Samal), Wojciech
Kli, Krzysztof Gwód. Trener
Ryszard Jamro¿y.
Bramki: Wojtek Kli 25, 49 i
62' oraz Pawe³ Samal 86'.
Pierwsza ods³ona w meczu z
Zorz¹ w Dobrzanach nie nale¿a³a do
najciekawszych, gra bowiem toczy³a siê w doæ wolnym tempie i klarownych sytuacji by³o niewiele.
Gospodarze stworzyli zagro¿enie w
13 minucie. Zawodnik Zorzy z ponad 30 metrów próbowa³ zaskoczyæ
Przemka Norycê strza³em z rzutu
wolnego, jednak pi³ka minê³a wiat³o bramki. Cztery minuty póniej
Piotr Grochulski decyduje siê na indywidualn¹ akcjê, któr¹ finalizuje
gronym strza³em zmuszaj¹c bramkarza Zorzy do interwencji. Kilkadziesi¹t sekund póniej po wykonanym rzucie ro¿nym, pi³ka przechodzi wzd³u¿ linii pi¹tego metra,któr¹
niecelnie uderza Krzysiek Gwód.
Trzy minuty póniej kolejna akcja w
polu karnym miejscowych. Tym razem w sporym t³oku, na bramkê
Zorzy uderza Daniel Romañczyk,
jednak zbyt lekko, aby zaskoczyæ
golkipera miejscowych. W 24 minucie nieporozumienie w szeregach
obronnych Sparty, koñczy siê silnym strza³em na bramkê przyjezdnych, jednak Noryca efektownie
obroni³ zmierzaj¹c¹ do bramki pi³-

kê. Dla odmiany minutê póniej
obroñca miejscowych zbyt lekko
zagrywa pi³kê do w³asnego bramkarza, co skrzêtnie wykorzystuje Wojtek Kli, wygrywaj¹c pojedynek
biegowy z bramkarzem Zorzy i kieruje pi³kê do bramki obok interweniuj¹cego obroñcy. 1:0 dla Sparty.
Cztery minuty póniej na lewej flance pi³ka kr¹¿y pomiêdzy Grochulskim, Samalem i Klisiem, po czym
ten ostatni oddaje silny strza³, po
którym pi³ka w nieznacznej odleg³oci mija s³upek bramki gospodarzy. Dwie minuty póniej znów Kli
zdecydowa³ siê na uderzenie z dystansu, tym razem mocny i p³aski
strza³ pewnie wy³apa³ bramkarz
Zorzy. Dwie minuty przed przerw¹
prostopad³e podanie od Artura Michalskiego otrzymuje Krzysiek
Gwód. Na skutek interwencji
obroñcy Zorzy, napastnik Sparty
przewraca siê w polu karnym, jednak sêdzia nakazuje graæ dalej. W
ostatniej minucie pierwszej po³owy niewiele pomyli³ siê Piotr Grochulski, który bezporednio z rzutu
wolnego próbowa³ ulokowaæ pi³kê
tu¿ przy krótszym s³upku bramki
rywala.
Druga po³owa obfitowa³a w
wiêksz¹ iloæ sytuacji podbramkowych, a co za tym idzie bramek, jakie obejrzeli kibice. Ju¿ w 46 minucie dobre dorodkowanie Jarka
Koniecznego na pi¹ty metr marnuje
Kli nie trafiaj¹c w pi³kê. Trzy minuty póniej napastnik Sparty w
pe³ni siê zrehabilitowa³. Podanie z
lewej strony na 11 metr do Klisia,
pozwoli³o mu spokojnie przyj¹æ pi³kê i lekkim strza³em pokonaæ inter-

weniuj¹cego bramkarza. Na kolejn¹
sytuacjê bramkow¹ przysz³o czekaæ
do 58 minuty. Wtedy to w³anie
Krzysiek Gwód otrzyma³ podanie
od? zawodnika Zorzy próbuj¹cego
przeci¹æ podanie Tomka Sid³a na
praw¹ stronê do Jarka Koniecznego,
by nastêpnie wejæ z pi³k¹ miêdzy
dwóch obroñców i oddaæ silny i
celny strza³ na bramkê rywali, zakoñczony udan¹ interwencj¹ miejscowego bramkarza. W 62 minucie
podanie na lewej stronie otrzymuje
Artur Samal, ruszaj¹c w pe³nym biegu w kierunku bramki rywala. Nastêpnie dok³adnie dogrywa futbolówkê do Klisia, który z bliskiej
odleg³oci pokonuje bramkarza rywali po raz trzeci w tym spotkaniu,
kompletuj¹c nieklasycznego hattricka. W dalszej czêci spotkania
stron¹ dominuj¹c¹ byli nadal zawodnicy trenera Jamro¿ego. W 66
min. minimalnie niecelnie strzela
Romañczyk. W 71 min. znów mocno uderza³ Kli, sprawiaj¹c problem
bramkarzowi Zorzy. W 75 min.
strza³ Arura Samala broni golkiper
Zorzy.
Trzy minuty póniej gospodarze
zdobywaj¹ jedynego gola w tym
spotkaniu. B³¹d komunikacyjny
pomiêdzy Noryc¹ a Koniecznym,
powoduje wypuszczenie pi³ki z r¹k
naszego bramkarza, z czego skorzystali rywale zdobywaj¹c gola. W 86
minucie, wprowadzony chwilê
wczeniej Pawe³ Samal, otrzymuje
podanie od Klisia z g³êbi pola.
Mimo interwencji bramkarza Zorzy
i obroñcy, których efektownie ogrywa, wpisuje siê na listê strzelców,
zdobywaj¹c czwartego gola dla ze-

spo³u. Ten sam zawodnik móg³ lepiej sfinalizowaæ podanie z g³êbi
pola, tym razem od Gwodzia, jednak przy próbie oddanie strza³u
zwyczajnie skiksowa³, za dobitka
Klisia okaza³a siê niecelna. Wynik
4:1 utrzymuje siê do koñca spotkania, co pozwala zespo³owi Sparty
powróciæ na fotel lidera.
(msz)

II rzut Pucharu Polski

Tym razem
mecze
u siebie
(REGION) Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej dokona³ losowania par II rzutu Pucharu Polski na szczeblu województwa zachodniopomorskiego, region szczeciñski. Mecze odbêd¹ siê 12.09.2007 r. (roda) o
godz. 17:00.
Tym razem mecze pucharowe
kibice bêd¹ mogli zobaczyæ na
w³asnych stadionach, gdy¿ nasze
zespo³y s¹ ich gospodarzami, za
wyj¹tkiem Sarmaty, który jedzie
na mecz z A-klasowym zepo³em
Piast II Chociwel. wiatowid zagra w £obzie z V-ligow¹ Poloni¹
P³oty, Sparta Wêgorzyno podejmie V-ligow¹ Kluczeviê ze Stargardu Szcz., za Mewa w Resku
stoczy bratobójczy pojedynek z
s¹siadem  Radovi¹ Radowo
Ma³e.
(r)

tygodnik ³obeski 4.09.2007 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

3 bramkami Wojtek Kli
wraca na pierwsze
miejsce
Sparta wygra³a i wróci³a na
trzy rankingowe miejsca; lidera
tabeli, lidera strzelców i miano
najbardziej bramkostrzelnego
zespo³u naszego powiatu (to
ostatnie miejsce dzieli z Sarmat¹,
z którym toczy za¿art¹ walkê o
prymat w tych trzech rankingach).
Koronê króla strzelców odzyska³ Wojtek Kli a¿ trzema trafieniami w meczu z Zorz¹. Wojtek
Bonifrowski tym razem nie zaliczy³ gola, za to Damian Padziñski
strzeli³ ich dwa i b³yskawicznie
wskoczy³ na trzecie miejsce. Czekamy teraz na odpowied Bonifrowskiego. Zrobi³ siê z tego fascynuj¹cy pojedynek strzelecki, z
korzyci¹ dla wyników w tabeli.
Sparta prowadzenie w tabeli
zawdziêcza wiatowidowi, który
sprawi³ najwiêksz¹ niespodziankê tej rundy remisuj¹c w Dobrej
Szczeciñskiej z liderem, co prawda bezbramkowo, ale to wa¿ny
punkt i byæ mo¿e zwiastun prze³omu w grze i wynikach ³obezian
(po wczeniejszym zwyciêstwie
nad D¹brovi¹). Mewa dosta³a lanie przegrywaj¹c 5:0, ale to nie
spowoduje spadku w tabeli. Natomiast swoimi wynikami zasmuca Radovia, która nie wygra³a
jeszcze ¿adnego meczu.

STRZELCY

8 bramek - Wojtek Kli
(Sparta)
6 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata)
5 bramek - Damian Padziñski (Sarmata)
4 bramki - Marek Gradus
(Mewa)
3 bramki - Miros³aw Pietrowski, £ukasz Grygiel (Mewa);
2 bramki - Jacek Talarowski (Radovia), Krzysztof
Gwód, Daniel Romañczyk,
Piotr Grochulski (Sparta),
Krzysztof Kopka (Mewa),
£ukasz Olechnowicz, Dawid
Dudek, Krzysztof Kieruzel
(Sarmata)
1 bramka - Jarek Konieczny, Artur Samal, Pawe³ Samal
(Sparta),
Dariusz
Kêsy
(Mewa), Kamil Kacprzak, Micha³ Koba, £ukasz Brona,
Pawe³ Wielgus, Sylwester Micha³owski (wiatowid), Emil
Pilichowski, Mateusz Rylling
(Radovia).

ZESPO£Y

Bramki zdobyte
17 bramek  Sarmata, Sparta
13 bramek - Mewa
5 bramek - wiatowid
4 bramki - Radovia

SPORT
Pomy³ki, kartki, b³êdy, spalone...

Dziwne przypadki z ¿ycia
ma³omiasteczkowego futbolu
ISKIERKA mierdnica - MEWA Resko 5:0 (4:0)
Ten mecz przejdzie do historii reskiej pi³ki no¿nej jako dziwol¹g, który zdarzy³ siê gdzie pod Szczecinem.
Nawet nie bardzo wiadomo gdzie, bo
jad¹c na niego kilku pi³karzy zab³¹dzi³o, wiêc równie dobrze mogli trafiæ
do Berlina, bo pojechali na Ko³baskowo. Doniesienia z tego meczu wprawiaj¹ w zdumienie, ¿e co takiego
jeszcze mo¿e byæ uznawane za sport.
Tradycyjnie Mewê spotykaj¹ te
same tarapaty; mecz jest w sobotê, tu¿
po po³udniu, niektórzy pracuj¹, wiêc
nie mog¹ zd¹¿yæ na czas. Tak by³o i tym
razem.
Dru¿yna na mecz pojecha³a bez kilku zawodników, w tym bez Gradusa, za
którego gra w ataku B³aszczyk i bez
kontuzjowanego Porêbskiego. £ukasz
Grygiel, Arek Paw³owski i Artur Andrusieczko mieli dojechaæ. Nie dojechali na czas, bo przez pomy³kê pojechali w kierunku na Ko³baskowo, a
powinni... kto to wie, gdzie le¿y
mierdnica?
W tym czasie koledzy czekali na
boisku. Wyszli graæ w omiu. W takim
sk³adzie zagrali na obronê i na czas,
czekaj¹c na kolegów, a¿ dojad¹. Przepisy s¹ takie, ¿e gdyby weszli rezerwowi,
to ci co dojad¹ nie mogliby wejæ do gry,
bo s¹ zapisani w pierwszym sk³adzie.
W 15 minucie napastnikowi Iskierki wychodzi strza³ ¿ycia i Libiszewski

nie ma szans na jego obronê. Otwiera siê
worek z bramkami. Za chwilê jest 2:0,
ale przy tej bramce napastnik fauluje
naszego bramkarza. Póniej tych fauli
bêdzie wiêcej, ale sêdzia niewiele widzi
lub nie chce widzieæ. Us³yszy dopiero
pod koniec meczu, jak po kolejnym faulu Libiszewski rzuci mu wi¹zkê.
Póki co jest 2:0 i dopiero po pó³
godzinie doje¿d¿aj¹ Grygiel, Paw³owski Arek i Andrusieczko. Wchodz¹ na
boisko prosto z samochodu, a tu ju¿ robi
siê 4:0. Trzecia bramka z wyranego
spalonego, ale sêdzia boczny nie nad¹¿a za lini¹ obrony.
Po przerwie ¯urawik ³apie kontuzjê
i nie nad¹¿a za napastnikiem. Trener nim
zd¹¿y³ dokonaæ zmiany, mierdniczanin
strzeli³ pi¹tego gola. Teraz za ¯urawika
wchodzi Waldon, ale jest ju¿ pozamiatane. W 70 min. za Kopkê wchodzi Piotrek
Ziemski. Za chwilê boisko opuci bramkarz Libiszewski, po s³ownej reprymendzie sêdziego, który nie widzi kilkakrotnych fauli na nim. Napastnik fauluje i
kartki nie ogl¹da, widzi j¹ Libiszewski za
s³owa. Otrzymuje czerwon¹ i schodzi. W
bramce zastêpuje go Andrusieczko.
Marcin Paw³owski otrzymuje drug¹
kartkê ¿ó³t¹ i równie¿ schodzi z boiska.
Mewa zaczyna³a w omiu, gra³a w jedenastu, zakoñczy³a w dziewiêciu. Po prostu boiskowy horror i wynik zupe³nie nie
przystaj¹cy do tego, co dzia³o siê na
boisku.
(r)

£obezianie nie wystraszyli siê lidera
GOK EHRLE POLSKA Dobra Szczeciñska - WIATOWID £obez 0:0
wiatowid: Krystosiak - Brona,
Osiñski, Kacprzak, Koba - Iwachniuk,
Kulczyñski, Grzywacz, Mosi¹dz (65'
Ostaszewski), Wielgus (75' Zielonka),
Momot oraz Marczak, £añ, Zych. Trener Mariusz Poniewiera. ¯ó³te kartki:
Grzywacz, Momot, Osiñski.
Ten wynik nale¿y uznaæ za sukces
³obeskiej dru¿yny. Tym bardziej, ¿e
pad³ po równorzêdnej grze obu dru¿yn.
wiatowid nie da³ siê wiêc zastraszyæ
liderowi i podj¹³ z nim walkê.
Pocz¹tek meczu nale¿a³ nieoczekiwanie do dru¿yny ³obeskiej, która stworzy³a w tym czasie dwie dogodne sytuacje do strzelenia bramki. Jednak po
dorodkowaniu Iwachniuka nadbiegaj¹cy Momot nie trafi³ w pi³kê. Minutê
póniej dosz³o pod bramk¹ Ehrle do
sporego zamieszania, w którym strza³y
pi³karzy ³obeskich by³y w ostatnim
momencie blokowane, a ostatni z nich
min¹³ o centymetry s³upek bramki. Póniej gra siê wyrówna³a, a z czasem do
g³osu zaczêli dochodziæ gospodarze.
Stworzyli oni sobie trzy dogodne sytuacje. wietnie dysponowany tego dnia
Krystosiak nie da³ siê jednak zaskoczyæ,
broni¹c strza³y z najbli¿szej odleg³oci i
okaza³ siê bohaterem tego meczu.
Po przerwie przewaga nale¿a³a do lep-
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Wyniki i tabele
Klasa okrêgowa SENIORZY
Wyniki i tabela po 6 kolejce.
Zorza Dobrzany - Sparta Wêgorzyno 1:4, Radovia Radowo Ma³e Promieñ Mosty 1:2, Sarmata Dobra
- Masovia Maszewo 3:1, D¹brovia
Stara D¹browa - Jantar Dziwnów
0:1, GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
- wiatowid £obez 0:0, Iskierka
mierdnica - Mewa Resko 5:0, Fagus Ko³bacz - Vielgovia Szczecin
1:4, Korona Stuchowo - Wicher
Brojce 2:0.
1. Sparta Wêgorzyno
2. GOK Ehrle Polska
3. Sarmata Dobra
4. Iskierka mierdnica
5. Mewa Resko
6. Jantar Dziwnów
7. Vielgovia Szczecin
8. Korona Stuchowo
9. Promieñ Mosty
10. Masovia Maszewo
11. Zorza Dobrzany
12. wiatowid £obez
13. Wicher Brojce
14. Fagus Ko³bacz
15. D¹brovia Stara D.
16. Radovia Radowo M.

15 17-5
14 17-3
14 17-6
14 15-4
10 13-15
10 7-10
9 11-8
9 7-12
9 10-9
7 5-10
6 5-11
5 6-9
4 6-15
4 7-12
3 3-10
2 4-11

Klasa okrêgowa JUNIORZY
Wyniki i tabela po 5 kolejce
z 25 sierpnia.

GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
- Zorza Dobrzany 1:0, wiatowid
£obez - D¹brovia Stara D¹browa
2:0, Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo 2:5, Wicher Brojce - Sarmata Dobra 1:5, Masovia Maszewo Fagus Ko³bacz 6:1, Vielgovia
Szczecin - Iskierka mierdnica 3:0,
Mewa Resko - Radovia Radowo
Ma³e 2:0, Promieñ Mosty - Sparta
Wêgorzyno 6:2.

szej kondycyjnie dru¿yny wiatowida. W
60 min. doskona³¹ akcjê indywidualn¹
1. wiatowid £obez
5 15 20-5
przeprowadzi³ aktywny tego dnia Wielgus.
2. Vielgovia Szczecin
5 13 14-4
Min¹³ kilku przeciwników, wyszed³ sam
3. Promieñ Mosty
6 12 21-18
na sam z bramkarzem Ehrle, ale uderzy³
4. Masovia Maszewo
5 12 24-7
prosto w niego. Dogodnej okazji nie wy5. Sarmata Dobra
5 10 24-7
korzysta³ równie¿ Ostaszewski. Przerzuci³
6. Fagus Ko³bacz
5 9 17-13
wybiegaj¹cego bramkarza gospodarzy, ale
7. GOK Ehrle Dobra Szcz. 5 9 24-8
strzeli³ niecelnie. W odpowiedzi napastnik
8. D¹brovia Stara D¹browa 5 7 17-12
Ehrle w sytuacji sam na sam z Krystosia9. Zorza Dobrzany
5 6 10-10
kiem trafi³ w boczn¹ siatkê. W 80 min. ka10. Sparta Wêgorzyno
5 6 11-19
pitalnym strza³em z powietrza z 25 m po11. Radovia Radowo Ma³e 6 5 12-15
pisa³ siê wprowadzony trochê wczeniej
12. Wicher Brojce
5 4 8-14
Zielonka. Jego strza³ wyl¹dowa³ na spoje13. Iskierka mierdnica
5 3 16-10
niu s³upka z poprzeczk¹. Ostatnie minuty
14. Korona Stuchowo
5 3 5-37
to seria rzutów ro¿nych dla dru¿yny Ehrle,
15. Mewa Resko
5 3 8-16
które nie przynios³y jednak zmiany rezul16. Jantar Dziwnów
5 3 3-39
tatu.
- Trzeba pochwaliæ zespó³ za podjêcie walki 
GRANIE W PLANIE
powiedzia³
nam trener
8 wrzenia - sobota
Mariusz Po16:00 wiatowid £obez - Zorza Dobrzany
niewiera. 16:00 Jantar Dziwnów - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
Nie bylimy
16:00 Masovia Maszewo - Korona Stuchowo
faworytem
16:00 Mewa Resko - Fagus Ko³bacz
tego spotka17:00 Promieñ Mosty - Iskierka mierdnica
nia, ale re17:00 Wicher Brojce - D¹brovia Stara D¹browa
mis
jest
9 wrzenia - niedziela
sprawiedli16:00 Sparta Wêgorzyno - Radovia Radowo Ma³e
wy dla obu
17:00 Vielgovia Szczecin - Sarmata Dobra
dru¿yn. (r)
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Lato tak szybko mija  by³o go niewiele tego roku  a bardzo szkoda.

Po¿egnanie lata 2007

List do redakcji

(POWIAT) W niedzielê, 2
wrzenia 2007 roku, turyci z
£obeskiego Centrum Turystyki i
TKKF B³yskawica w £obzie
mogli poczuæ powiew wiatru, wyruszaj¹c na rajd w celu po¿egnania lata. Pogoda dopisa³a. Humory te¿. Trasa: £obez  Unimie 
Zache³mie  Meszne  Strzmiele 
Karnice  Karwowo  Przyborze
 Dalno  £obez.
Czeæ trasy do Karowa jechalimy zielonym szlakiem rowerowym
Rezerwaty i Pomniki Przyrody. Na
starcie rowerzystów powitali prezes
TKKF Jerzy Rakocy i El¿bieta Winiewska z £CT. Przejazd przez miasto zabezpieczony by³ przez Policjê,
za co bardzo dziêkujemy.
Turystów prowadzili El¿bieta
Winiewska  przewodnik z £obeskiego Centrum Turystyki i Adam
Kogut z TKKF. W ramach rajdu
udzia³ bra³o wiele osób w ró¿nym
wieku, co stanowi niezbity dowód
na popularnoæ takich imprez. Jest
to doskona³y sposób na promocjê
walorów krajobrazowo-przyrodniczych naszego regionu. Przede
wszystkim jest to aktywny wypoczynek na rowerach. Wród rajdowiczów byli turyci z £obza, Wysiedla, Siedlic i Drawska Pom.
W Karwowie bylimy goszczeni
przez pani¹ Bo¿enê Zareck¹ - prezes
Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa na terenie tzw. zielonej szko³y.
Tutaj do³¹czyli do nas tak¿e miesz-

kañcy wioski. W zielonej szkole
przy ognisku w mi³ej atmosferze
turyci posilili siê kie³baskami,
chlebem ze swojskim smalcem z
ogórkiem, owocami i napojami.
Przek¹skê ufundowa³o TKKF B³yskawica w £obzie. Pani Bo¿ena
przedstawi³a turystom dotychczasow¹ dzia³alnoæ, osi¹gniêcia i plany stowarzyszenia. Na imprezie
mo¿na by³o sprawdziæ swoje umiejêtnoci w grze w pi³kê siatkow¹,
przeci¹ganiu liny oraz slalomie rowerowym z kubkiem nape³nionym
wod¹. Rywalizacjê zwyciê¿y³a dru¿yna z Karwowa przed grupami rowerowymi z £obza i Drawska Pom.
Pami¹tkowe upominki zosta³y
ufundowane przez TKKF B³yskawica i £CT.
Bardzo mi³ym akcentem imprezy by³o uhonorowanie zaprzyjanionej Grupy Rowerowej z Drawska Pom. za kilkuletni¹ wspó³pracê
i wspólne przecieranie szlaków turystycznych. Jerzy Rakocy i El¿bieta Winiewska wrêczyli drawszczanom pami¹tkow¹ statuê-grawerton,
ufundowan¹ przez TKKF B³yskawica £obez.
Szkoda, ¿e £obeskie Centrum
Turystyki nie mo¿e planowaæ takich
imprez na przysz³y rok. Szkoda, ¿e
w³adze powiatu nie doceni³y trudu
w³o¿onego przez nas w promocjê
turystyki rowerowej i pieszej w okresie dzia³alnoci £CT. Relacje z ka¿dego rajdu wraz ze zdjêciami by³y pu-

blikowane na ³amach lokalnej prasy.
Z podziêkowaniem i turystycz-

nym pozdrowieniem El¿bieta Winiewska i Adam Kogut.

Dobermani i MasoFans
nadaj¹ ton

(DOBRA) Poni¿ej prezentujemy list rzecznika
prasowego klubu Sarmata Dobra pana Edwarda Stanis³awczyka, jaki ukaza³ siê na stronie internetowej ligowiec.net.
Pan Stanis³awczyk od dawna
zabiega o wprowadzenie kulturalnego dopingu i szerzej kultury na naszych boiskach i
stadionach. Wytrwa³e zabiegi
wokó³ tego tematu przynosz¹
efekty i spotykaj¹ siê z coraz
szerszym odzewem w rodowisku sportowym. Jak widaæ,
kibicowania  jak wszystkiego  te¿ trzeba uczyæ. Mamy
nadziejê, ¿e idea kulturalnego

dopingu i powstawania klubów kibica odrodzi siê i bêdzie znajdowa³a coraz wiêcej zwolenników, a
ich dzia³ania spowoduj¹, ¿e
zwiêkszy siê liczba kibiców na
meczach.
Redakcja.
***
Chcia³bym podziêkowaæ przedstawicielowi dru¿yny Goci Masovii Maszewo, który (w tekcie poni¿ej) zaprasza wszystkich na sobotni
mecz Sarmata Dobra - Masovia
Maszewo. Jako przedstawiciel gospodarza meczu, Sarmaty, chcia³bym równie serdecznie przy³¹czyæ
siê do tych zaproszeñ. Mam nadziejê, ¿e kulturalny doping, wzajemne
poszanowanie - kierunek, jaki obra-

³y Kluby Kibica Masovii MasoFans i Sarmaty Dobermani stanie siê swego rodzaju wzorcem dla
innych Klubów, a przede wszystkim
ich Kibiców. Prawdziwy Kibic,
oprócz mi³oci do swojej dru¿yny,
co jest oczywiste i naturalne, powinien te¿ mieæ szacunek dla innych
dru¿yn, bez wzglêdu na to, jaki poziom dana dru¿yna reprezentuje lub
sk¹d jest.
Cieszê siê, bêd¹c kibicem ju¿
wiele lat, ostatnio zauwa¿am, ¿e
w³anie ten kierunek staje siê coraz
bardziej modny i godny naladowania. Z wielk¹ satysfakcj¹ podziwiam
Klub Kibica Masovii MasoFans
g³ównie dlatego, ¿e s¹ tam ludzie

m³odzi, którzy nie dali sobie narzuciæ negatywnych wzorców
pseudokibiców innych dru¿yn, a
którzy obrali w³asny pozytywny
kierunek kibicowania zaczerpniêty z najlepszych wzorców europejskich. Mam te¿ satysfakcjê
jako dzia³acz Sarmaty, ¿e ten kierunek w ostatnim czasie jest bardzo mocno preferowany przez
Klub Kibica Sarmaty Dobermani, a ich Kulturalne Kibicowanie zosta³o pozytywnie przyjête
wród innych klubów. Jeszcze
raz zapraszam wszystkich normalnych Kibiców Edward Stanis³awczyk,
Rzecznik Klubu Sarmata.
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Hala do poprawki
W³amy do stodó³
I PO MISCE

(BE£CZNA  KLÊPNICA) 30
sierpnia o godz. 9:00 na drodze
Be³czna - Klêpnica Janusz P., kieruj¹c samochodem Audi, najecha³ na
le¿¹cy na drodze wa³ek przekanika
mocy z ci¹gnika, w wyniku czego
uszkodzi³ misê olejow¹ w swoim
pojedzie.

Rowerzysta z zakazem

(£OBEZ) 30 sierpnia o godz.
15:30 w £obzie na ul. H. Sawickiej
Artur L. kierowa³ rowerem pomimo orzeczonego przez S¹d Rejonowy w £obzie zakazu kierowania
pojazdami.

(DOBRA) Miêdzy 29 a 30
sierpnia w Dobrej, przy ul. Kociuszki, nieznany sprawca, po
uprzednim wy³amaniu skobla zabezpieczaj¹cego drzwi stodo³y, dokona³ kradzie¿y kabla elektrycznego cztero¿y³owego z muf¹ aluminiow¹ i w³¹cznikiem olejowym.
Straty w kwocie 130 z³ poniós³ Alfred J.
(DOBRA) Miêdzy 29 a 30
sierpnia w Dobrej, przy ul. Kociuszki, nieznany sprawca po
uprzednim przeciêciu kab³¹ka k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi stodo³y,
dokona³ penetracji wnêtrza. Nie
ustalono, czy dokona³ kradzie¿y
znajduj¹cych siê tam przedmiotów.

Wyrok

Sygn. akt II K 505/07 Ds. 1009/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 sierpnia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant: Katarzyna Weso³a
Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko  Wilk,
po rozpoznaniu dnia 16.08.2007 r. sprawy

Krzysztofa Wdowika,

s. Stanis³awa i Zofii z d. Wysocka, ur. 16 czerwca 1962 r. w Resko
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 14 sierpnia 2007 r. w Wêgorzynie na ul.
Runowskiej kierowa³ samochodem marki Fiat 126p o nr. Rej. ZST
12HT, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onej wynikiem
0,43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a
par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Krzysztofa Wdowika uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a
par. 1 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza
mu karê 6 (szeciu) miesiêcy ograniczenia wolnoci zobowi¹zuj¹c go
do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie w wymiarze 20 (dwadziecia) godzin w
stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres
roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Zasadza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej
adw. Andrzeja Tomaszewskiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieci
dziewiêæ 20/100) z³otych, w tym kwotê 79,20 (siedemdziesi¹t dziewiêæ 20/100) z³otych tytu³em nale¿nego podatku VAT za obronê z
urzêdu oskar¿onego Krzysztofa Wdowika;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych
(Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od
oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu
op³atê w kwocie 120 (sto dwadziecia) z³otych.

(£OBEZ) Na zewnêtrznej cianie hali
sportowej trwaj¹ prace remontowe. Wymieniana jest czêæ
elewacji. Prace wykonuje w ramach gwarancji firma, która budynek
postawi³a.
Gwarancja up³ywa z
koñcem wrzenia.
Stargardzka firma po
wykonaniu remontu
czêci elewacji, wykonaæ ma równie¿ kilka poprawek wewn¹trz budynku. (gp)

DZIEÑ OTWARTY
W URZÊDZIE
MIEJSKIM W £OBZIE
Burmistrz £obza zaprasza do
odwiedzenia Urzêdu Miejskiego
w £obzie podczas Dnia Otwartego organizowanego w dniu 15
wrzenia (w sobotê) 2007r. w godzinach od 900 do 1400.
W tym dniu pracownicy Urzêdu
Miejskiego bêd¹ do Pañstwa dyspozycji
PROGRAM PRZEWIDUJE
m.in.
· Przyjmowanie wniosków o
wydanie dowodu osobistego
(mo¿liwoæ wykonania bezp³atnego zdjêcia do dowodu osobistego w
godz. od 900 do 1100)
· Mo¿liwoæ uzyskania bezp³atnej porady prawnej
· Przyjmowanie wniosków o
wyp³atê stypendiów socjalnych
· Mo¿liwoæ za³o¿enia dzia³alnoci gospodarczej
· Przyjmowanie wp³at z tytu³u
podatków
· Udzielanie porad dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie pozyskania rodków unijnych (dotyczy ulic: Niepodleg³oci, Kociuszki, Komuny Paryskiej, Krótka, Mickiewicza, Murarska, Budowlana,
Browarna, Szkolna, Bema, Obroñców Stalingradu, Kraszewskiego).
ponadto:
· Kafejka internetowa
· Wystawa powiêcona Historii £obeskiego Magistratu
· Odkrywanie tajników i zakamarków budynku Urzêdu Miejskiego (od godz. 1100)

Celem akcji jest miedzy innymi
umo¿liwienie osobom, które w ci¹gu tygodnia nie maj¹ mo¿liwoci
odwiedzenia Urzêdu, uzyskania
pe³nych informacji w interesuj¹cych ich sprawach.
Termin 15 wrzenia nie jest terminem przypadkowym, jest ostatnim dniem kiedy mo¿na sk³adaæ
wnioski o wyp³atê stypendiów oraz
uiciæ trzeci¹ ratê podatku.
W tym dniu mieszkañcy bêd¹
mieli mo¿liwoæ wykonania bezp³atnego zdjêcia do dowodu osobistego a tak¿e mo¿liwoæ uzyskania
bezp³atnej porady prawnej. Zarz¹dcy wspólnot mieszkaniowych bêd¹
mogli uzyskaæ informacjê na temat
pozyskania rodków pochodz¹cych
z Unii Europejskiej. Bêdzie mo¿na
porozmawiaæ z Burmistrzem £obza
Ryszardem Sola, obejrzeæ jego gabinet, usi¹æ fotelu i zrobiæ sobie
zdjêcie.
W ramach Dnia Otwartego zostanie otwarta kafejka internetowa.
Osoby zainteresowane bêd¹ mog³y
bezp³atnie skorzystaæ z dostêpu do
Internetu a tak¿e uzyskaæ pomoc
pracowników przy napisaniu podania, wniosku, itp.
Ponadto w programie wystawa
powiêcona Historii £obeskiego
Magistratu oraz odkrywanie tajników i zakamarków budynku Urzêdu
Miejskiego. Chcemy przekonaæ naszych goci, ¿e ³obeski Urz¹d nie
jest miejscem tajemniczym, gronym i bezdusznym ale przejrzystym
i przyjaznym dla mieszkañców.
(UM £obez)
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KRZY¯ÓWKA 36

W obiektywie tygodnika.

HUMOR

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 34 brzmia³o:
Dziecko matki to skarb matki
Poprawne rozwi¹zania nades³ali:
Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina
P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Karolina P³ocka z £obza.
Gratulujemy.

Na egzaminie z ornitologii.
Wchodzi do pokoju profesora student, a na biurku stoi klatka na ptaki
zas³oniêta futera³em. Student siada, a profesor zadaje pytanie, podnosz¹c lekko futera³, tak, ¿e ptakowi widaæ tylko nogi:
- Co to za ptak, Panie Studencie?
Student myli, myli, ale po krótkim czasie odpowiada:
- Nie wiem, Panie Profesorze.
Na co profesor odpowiada:
- Niestety, nie zda³ Pan. Jak siê
Pan nazywa?
Na to student podnosi nogê do
góry zadziera spodnie i mówi:
- Niech Pan zgadnie, Panie Profesorze...

