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Wojenne dzieciñstwo
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Mia³o byæ piêknie, a jest ba³agan

Faks z 6 wersj¹ umowy dla Sparty
(WÊGORZYNO) Zawodnicy Sparty Wêgorzyno z utêsknieniem czekali na zakoñczenie budowy gimnazjum, bo
mieli przenieœæ siê do nowych
pomieszczeñ. Gimnazjum ruszy³o, ale w klubie zamiast siê
cieszyæ, coraz bardziej irytuj¹
siê, bo nie tak to wszystko mia³o wygl¹daæ.
Klub posiada³ przy stadionie
ma³y budynek. Wyburzono go dwa
lata temu, bo potrzebowano miejsca
na budowane gimnazjum. Ówczesny burmistrz Stanis³aw Konarski
obieca³, ¿e w gimnazjum dostan¹
nowe pomieszczenia w piwnicy, z
wejœciem od stadionu. Dwa lata
czekali cierpliwie, chocia¿ nie by³
to ³atwy okres dla zawodników.
Sprzêt zosta³ zmagazynowany w
przybudówce – gara¿u, zim¹ nieogrzewany, wilgotnia³ i œmierdn¹³.

Zawodnicy przebierali siê w szatni
szko³y podstawowej. Latem zdarza³o siê, ¿e nie by³o ciep³ej wody, bo w
szkole nie palono. Zarz¹d klubu z
braku lokalu spotyka³ siê w urzêdzie. Mimo wszystko, w tym trudnym czasie Sparta wywalczy³a
awans do wy¿szej ligi. Gra³a i czeka³a na nowe lokum.
Mieli je otrzymaæ po otwarciu
gimnazjum, z dniem 1 wrzeœnia.
Gimnazjum otwarto, uczniowie poszli do szko³y, ale piwnice dla klubu
wci¹¿ by³y niedostêpne. Szala goryczy przela³a siê w ubieg³ym tygodniu, gdy okaza³o siê, ¿e nie mog¹
skorzystaæ po po³udniu nawet ze
szkolnej szatni i zawodnicy musieli
przebieraæ siê na dworze, a pogoda
zrobi³a siê paskudna.
- Ci¹gle s³yszymy, ¿e mo¿emy
wejœæ do nowych pomieszczeñ, ale
nie wchodzimy. Nie rozumiem
tego. Okaza³o siê równie¿, ¿e s¹
one zupe³nie puste, wiêc po co tam

mamy wchodziæ, jak nawet nie ma
wieszaków ani krzes³a. Niczego.
Zagl¹da³em tam wczeœniej i pytam
– kto tak buduje pomieszczenia
dla klubu pi³karskiego, ¿e s¹ dwie,
trzy umywalki i dwa natryski dla
kilkunastoosobowego zespo³u.
Przecie¿ ktoœ móg³ zapytaæ siê,
jak w klubie powinny wygl¹daæ
pomieszczenia i jakie s¹ potrzebne, to byœmy doradzili. Ktoœ to
zrobi³ bez wyobraŸni i wiedzy. To
nie tak mia³o byæ... - to g³os jednego z cz³onków Sparty, który
zadzwoni³ zbulwersowany „rozbierank¹ pod chmurk¹”. - Kiedy
w koñcu odzyskamy swoje pomieszczenia – pyta³.
Wczoraj zapytaliœmy o to wiceburmistrz Zofiê Makarec. Odpowiedzia³a, ¿e umowa z klubem na
przekazanie pomieszczeñ ma zostaæ
podpisana dzisiaj.
Jednak inaczej widzi to prezes
klubu Marcin Szostakiewicz.

- Przekazanie pomieszczeñ mia³o odbyæ siê jeszcze przed rozpoczêciem rozgrywek, przed meczem
ze Spart¹ Gryfice. Jednak w szkole
trwa uzupe³nianie braków, jakie
wskaza³a Pañstwowa Inspekcja
Pracy i przekazanie zosta³o wstrzymane. Ja dzisiaj dosta³em faksem
ju¿ szósty wzór umowy, ale nie podpiszê jej. Nie mogê podpisaæ i wzi¹æ
na stan czegoœ, czego nie ma. Pomieszczenia s¹ zupe³nie puste. Stolarz ma tam robiæ szafki i coœ jeszcze, ale to trochê potrwa. Ci¹gle
ktoœ dzwoni do mnie z urzêdu, by
podpisywaæ, ale to co zosta³o wczeœniej uzgodnione póŸniej jest zmieniane. - mówi Szostakiewicz.
Mia³o byæ piêknie, a jest ba³agan. Czy naprawdê w urzêdzie w
Wêgorzynie nie ma ¿adnej osoby,
która by powa¿nie zajê³a siê t¹
spraw¹, coœ uzgodni³a z Zarz¹dem
klubu, wyznaczy³a termin i go dotrzyma³a?
KAR

SZANOWNI MIESZKAÑCY POWIATU £OBESKIEGO!
Powiat, w którym ¿yjemy jest naszym wspólnym dobrem. Wszyscy
stanowimy spo³eczeñstwo bez wzglêdu na to kim jesteœmy. Wœród nas
¿yje wielu wspania³ych ludzi, którzy
budowali historiê tego miejsca i do
dziœ pozostali wierni swoim idea³om,
wartoœciom ¿yjšc wœród nas pe³ni
otwartoœci, ufnoœci i dobroci. To w³aœnie powoduje, ¿e ka¿dego dnia nara¿eni sš próbê skruszenia ich powagi
.
To do Was szanowni seniorzy kierujê w szczególnoœci swój apel.
Dzisiejsza rzeczywistoœæ ró¿ni siê
od tej, którš Wy tworzyliœcie przed laty.
Tempo ¿ycia, potrzeba sukcesu i budowanie rodziny w oparciu o materialnš potêgê zmieni³a sposób postrzegania œwiata oraz dawnych wartoœci.
Przestêpcy swoich czynów nie dokonujš na ulicy lecz wkraczajš do mieszkañ osób starszych, egzystujšcych w
poczuciu spokoju, nie wiedzšc o
czajšcych siê zagro¿eniach.
Przybierajš postaæ osób, które pozornie niosš pomoc podajš siê za pracowników spo³ecznych oraz przedstawicieli instytucji kojarzonych z
opiekš nad osobami starszymi lub samotnymi. Wkraczajš do mieszkañ i
wykorzystujšc nieuwagê mieszkañców dokonujš kradzie¿y przedmiotów, które stanowiš nie tylko wartoœæ
materialnš, ale tak¿e czêsto sš symbolem wpisanym w ¿ycie pokrzywdzonego, potêgujšc tym samym poczucie ¿alu.
Inni oferujš do sprzeda¿y przedmioty, które majš bardzo niskš wartoœæ materialnš, twierdzšc, ¿e to oka-

zja jaka siê nie powtórzy.
Jeszcze inni bezprawnie wykonujš us³ugi podajšc siê za pracowników spó³dzielni lub innych administratorów, pobierajšc za nie zap³atê.
Oferujš wymianê okien i drzwi,
za którš mo¿na zap³aciæ ratalnie. po
czym znikajš, a ofiara pozostaje z zacišgniêtym w banku kredytem.
Przebieg³oœæ i perfidia oszustów
siêga zenitu. Sš zdolni do tego, by zatelefonowaæ do samotnej, starszej osoby i podajšc siê za wnuczka opowiedzieæ o swojej trudnej sytuacji ¿yciowej, w jakiej siê znaleŸli, koñczšc tym,
¿e potrzebujš pomocy finansowej. Poruszajš wra¿liwoœæ i cz³owieczeñstwo, a po zdobyciu zaufania proszš o
przekazanie pieniêdzy przyjacielowi,
który po nie przyjedzie.
W ten sposób swoje oszczêdnoœci
utraci³o kilkadziesišt osób. W ka¿dym przypadku przestêpstwa dokonano w ich mieszkaniu.
Sytuacji tych, chocia¿ sš trudne,
mo¿na uniknšæ bronišc siê samodzielnie.
Wystarczy wykazaæ siê ograniczonym zaufaniem i nie zawieraæ pozornie korzystnych umów z osobami,
które przychodzš da mieszkania. Zanim to zrobimy ustalmy skšd przybywajš, gdzie mieœci siê siedziba przedsiêbiorstwa, które reprezentujš. Jeœli
mamy wštpliwoœci poproœmy o pomoc sšsiada lub kogoœ bliskiego.
Unikajmy okazyjnych zakupów dokonywanych w poœpiechu, na klatce
schodowej. Czytajmy og³oszenia zamieszczane na tablicy. Z nich dowiemy siê, czy planowane sš jakieœ przed-

siêwziêcia, w zwišzku z którymi do
naszych drzwi zapukaæ mogš pracownicy. Kiedy zatelefonuje wnuczek,
upewnijmy siê, ¿e to nie oszust.
Nie zgadzajmy siê na przekazanie
pieniêdzy obcym, poproœmy o potwierdzenie trudnej sytuacji przez innego
cz³onka rodziny – np. rodzica. Mo¿emy
te¿ upewniæ siê z kim mamy do czynienia, pos³ugujšc siê podobnš przebieg³oœciš, np. pytajšc cz³onka rodziny, który
faktycznie nie istnieje. Prawdziwy
wnuczek nie bêdzie mia³ k³opotu z
udzieleniem odpowiedzi, oszust
pogrš¿y siê we w³asnym k³amstwie.
Drodzy mieszkañcy. Policja jest
po to by chroniæ Was nawet z nara¿eniem ¿ycia i przeciwdzia³aæ nowym
formom przestêpczoœci. Wasze bezpieczeñstwo jest dla nas najwa¿niejsze. Wspólnie zadbajmy o wszystko
co nas cieszy.
Stwórzmy wspólnotê, do której
nie przedostanie siê ani z³odziej, ani
w³amywacz, ani oszust. Niech ka¿dy
rozejrzy siê dooko³a, a kiedy zauwa¿y
zagro¿enie, niech powie o tym g³oœno
temu komu mo¿e staæ siê krzywda.
Tak niewiele trzeba by czyniæ rzeczy wielkie, by wzajemnie dawaæ sobie poczucie bezpieczeñstwa.
Ufam, ¿e moje s³owa obudzš we
wszystkich czujnoœæ, rozwagê i potrzebê wzajemnej pomocy. Drodzy
mieszkañcy wspólnie kontynuujmy
dzie³o poprzednich pokoleñ, które zas³u¿y³y na spokojnš jesieñ ¿ycia.
Z wyrazami szacunku
Komendant Powiatowy Policji w
£obzie m³. insp. mgr Zbigniew
Podgórski
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Niebezpieczny
w³amywacz ujêty!
(RESKO) W dniu 30 wrzeœnia
br., oko³o godz. 23.30, dy¿urny Policji w £obzie otrzyma³ telefon od
mieszkañca Reska, ¿e przy ul. D¹browszczaków nieznany mê¿czyzna usi³uje w³amaæ siê do sklepu z
alkoholami przecinaj¹c kratê.
Aby uniemo¿liwiæ mu ucieczkê
policjanci rozdzielili siê podchodz¹c do niego z obu stron ulicy. W
tym momencie w³amywacz rzuci³
siê do ucieczki wprost w rêce jednego z funkcjonariuszy. Gdy go zobaczy³ i stwierdzi³, ¿e nie ma wielkich
szans na dalsz¹ ucieczkê, z premedytacj¹ kopn¹³ policjanta w kolano.
To tylko na chwilê pozwoli³o mu na
dalsz¹ ucieczkê, gdy¿ drugi z policjantów by³ ju¿ blisko i zatrzyma³
uciekiniera. Sprawca zosta³ osadzony do wyjaœnienia. Teraz odpowie
Renomowany Oœrodek
Szkolenia Kierowców
Nauka Jazdy – Zbigniew Ziêba

zaprasza na kurs
prawa jazdy kat. B
Zapisy NON STOP
Tel. 604 99 77 41
Egzaminy i jazdy w Pile i Szczecinie

Zapraszam

za usi³owanie w³amania oraz
czynn¹ napaœæ na policjanta.
W dniu 3 paŸdziernika br. S¹d
Rejonowy w £obzie, w zwi¹zku z
prowadzonym postêpowaniem w
sprawie naruszenia nietykalnoœci
cielesnej policjanta i usi³owania
w³amania zastosowa³ wobec Marka
B. œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na
okres trzech miesiêcy.

Policjanci dopadli bezczelnego z³odzieja.
Okaza³ siê mieszkañcem gminy Dobra.

Krad³ paliwo ze stacji paliw
kradzionym autem
(REGION)) Przez prawie
miesi¹c m³ody mê¿czyzna okrada³ stacje paliw na terenie ca³ego województwa zachodniopomorskiego samochodem, który
wczeœniej ukrad³ z parkingu.
W dniu 2 paŸdziernika br., oko³o
godz. 8.00, policjanci z Komendy

Umorzenia za miejsca pracy w Bode
(£OBEZ). Tutejszy urz¹d
wychodz¹c naprzeciw proœbie
pana Bode umorzy³ mu trzy raty
podatku za pierwszy kwarta³
tego roku. Suma umorzenia wynios³a oko³o 25 tys. z³.
Jak t³umaczy³ wiceburmistrz

ANGIELSKI
- dla poczatkujacych
- dla zaawansowanych
- przygotowanie do matury,
do egzaminów FCE, CAE
- dla przedszkolaków
- dla wyje¿dzaj¹cych za granicê
Szczegó³y i informacje
pod nr telefonu: 513 067 900.
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Ireneusz Kabat, w zwi¹zku z problemami finansowymi, jakie przechodzi³ zak³ad, wynikaj¹cymi z zawirowañ euro, wytwórca uszczelek poprosi³ o zwolnienie z podatku. Wysokoœæ umorzenia wynios³a 25.068
z³ za kwarta³. Pomoc ze strony miasta mia³a ograniczyæ zwolnienia
osób z zak³adu.
- Pan Bode nigdy wczeœniej nie
korzysta³ z pomocy. Równoczeœnie
zagwarantowa³, ¿e jeœli umorzymy
mu podatek, to przynajmniej jeszcze przez piêæ lat bêdzie tutaj. Na
d³u¿szy czas nie jest w stanie z³o¿yæ
takich deklaracji. Dlatego przychylnie nastawiliœmy siê do tej proœby –
wyjaœni³ wiceburmistrz Kabat. mm

Powiatowej Policji w £obzie dokonali zatrzymania Przemys³awa
Œ., lat 20, mieszkañca gminy Dobra. Od miesi¹ca mê¿czyzna jeŸdzi³ po terenie województwa zachodniopomorskiego i krad³ benzynê ze stacji paliw. Sposób dzia³ania by³ prosty, po zatankowaniu
baku do pe³na odje¿d¿a³ nie uiszczaj¹c op³aty. Tego typu przestêpstw dokona³ przynajmniej kilkanaœcie. W tym czasie pos³ugiwa³
siê samochodem marki Honda Preludium, któr¹ ukrad³ z parkingu w
Goleniowie. Zatrzymanie sprawcy
nast¹pi³o po wczeœniej zasadzce,
jak¹ zorganizowali policjanci w
miejscu ukrycia samochodu.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu „tygodnika ³obeskiego” Nr 40 (352), w
artykule „Wysz³a naprzeciw jad¹cemu poci¹gowi” napisaliœmy: „Pochowa³a j¹ córka, która przyjecha³a
z Austrii”. Pogrzeb odby³ siê w
œrodê 1 paŸdziernika 2008, a córka
mieszka w Niemczech. Za b³¹d
przepraszamy.
Redakcja

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Nie do³o¿¹ siê do szpitala
(REGION). Zarz¹d powiatu
stargardzkiego og³osi³ I przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿
Rejonowego Biura Us³ug Medycznych przy ul. Niepodleg³oœci,
budynku przychodni przy ul.
Gen. W. Sikorskiego w £obzie
oraz szpitala w Resku przy ul.
Szpitalnej. Przetargi odbêd¹ siê
30 paŸdziernika.
Jak potoczy siê kwestia kupna
szpitala w Resku dziœ jeszcze trudno
stwierdziæ. Wprawdzie gminy
wstêpnie wyrazi³y chêæ partycypowania w kosztach i wspierania starostwa w radach i rokowaniach, ale czy
wy³o¿¹ pieni¹dze, czas poka¿e. Jak
na razie gmina Resko zakupi³a ruchomoœci szpitalne. W przedostatnim dniu paŸdziernika powiat stargardzki wystawia na sprzeda¿ trzy
nieruchomoœci znajduj¹ce siê w
powiecie ³obeskim. Szpital nale¿y
do powiatu, przychodnia – teoretycznie do miasta, w praktyce znajduj¹ siê tam te¿ specjalistyczne
urz¹dzenia, a to by oznacza³o, ¿e i
powiat powinien siê tym zaj¹æ. Powiat
stargardzki wyceni³ szpital na 5 milionów z³otych. Z kolei przychodniê
odbudowan¹ w 1958 r. i z dobudowanym nowym skrzyd³em w roku 1987na 3.790 tys. z³. To mo¿e oznaczaæ, ¿e
gminê niebawem mo¿e czekaæ spory
wydatek, czy wówczas radni bêd¹
chcieli partycypowaæ w kosztach zakupu szpitala?
Inna rzecz, ¿e jak nieoficjalnie
siê dowiedzieliœmy, przychodnia
mo¿e znaleŸæ siê w rêkach niekoniecznie gminnych.
Obiekt z lat 50., w którym znajduje siê Rejonowe Biuro Us³ug
Medycznych, oszacowano na 300
tys. z³.
Wszystkie przetargi na obiekty
odbêd¹ siê tego samego dnia z ró¿-

nic¹ godzinn¹ pomiêdzy nimi. Czy starostwo
stargardzkie
otrzyma zamierzan¹
kwotê – jest bardzo
w¹tpliwe, choæby z
samej przyczyny skumulowania sprzeda¿y obiektów w tym
samym czasie, w sytuacji gdy zarówno
powiat ³obeski, jak i
gminy – do bogatych
nie nalez¹.
Gmin¹, która od pocz¹tku jasno
i stanowczo wyra¿a³a swoje stanowisko by³a gmina Dobra.
- My sk³aniamy siê ku Nowogardowi. Generalnie wszyscy siê tam
lecz¹. Dlatego jeœli szpital nowogardzki zwraca siê do nas o dofinansowanie sprzêtu, to go wspieramy.
S¹ to niedu¿e kwoty, bo rzêdu 5 tys.
z³ na przyk³ad na zakup no¿a do
operacji chirurgicznych czy wspó³finansowanie zakupu ³ó¿ka porodowego. Natomiast tutaj medialnie i
mentalnie wspieramy szpital w Resku, oczywiœcie jesteœmy za tym,
aby ten szpital by³ i funkcjonowa³.

Dla wszystkich gmin powiatu ³obeskiego jest on nies³ychanie przydatny. My ze szpitala w Resku korzystaliœmy jedynie sporadycznie, np.
gdy dowoziliœmy panie na badania
mammograficzne. Od rady otrzyma³am upowa¿nienie do uczestniczenia w rozmowach i ewentualnie
do przedstawiania radzie stanowisk, jakie tam zapadaj¹. Jeœli chodzi o finanse, to my finansowo nie
bêdziemy aktywnie uczestniczyæ w
zakupie szpitala – powiedzia³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
O tym jak post¹pi¹ kolejne gminy zadecyduj¹ rady.
mm

500 z³ na alimenty
(REGION) Wraz z pocz¹tkiem
paŸdziernika wesz³a w ¿ycie ustawa
z dnia 7 wrzeœnia 2007 o pomocy
uprawnionym do alimentów (Dz.U.
nr 192, poz 1378 ze zm.; dalej: ustawa o FA). Na dziecko (tak¿e z pe³nej
rodziny), na które jedno z rodziców nie ³o¿y, gmina wyp³aca
œwiadczenia w wysokoœci zas¹dzonych alimentów, ale nie wiêcej
ni¿ 500 z³, przy czym dochód na
osobê w rodzinie nie mo¿e przekroczyæ 725 z³ netto. Do ostatnio

wyp³acanej zaliczki alimentacyjnej w wysokoœci 170 – 380 z³
uprawnia³ dochód 583 z³.
Od sierpnia mo¿na by³o sk³adaæ
wnioski z zaœwiadczeniami od komornika o bezskutecznoœci egzekucji. Obecnie wystarcz¹ dwa, a nie
jak dotychczas trzy miesi¹ce niepowodzeñ w odzyskiwaniu nale¿noœci
alimentacyjnych. Osoby, które zd¹¿y³y z³o¿yæ wnioski w sierpniu
otrzymaj¹ pieni¹dze do koñca paŸdziernika.
mm
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Gród Regenwalde

Sygna³y czytelników

RESKO. Pocz¹tki miasta siêgaj¹
wczesnego œredniowiecza, jeszcze
przed lokacj¹. By³ to s³owiañski
gród obronny wraz z podgrodziem,
które zamieszkiwa³o s³owiañskie
plemiê Pomorzan. Jego
kontynuacjê stanowi³ zamek
wzniesiony w drugiej po³owie XIII
wieku, najprawdopodobniej
w latach 1260-70.
Wówczas to drewniano-ziemn¹
warowniê mia³ wznieœæ syn kasztelana ko³obrzeskiego Borka Jakub
Borck, wzmiankowan¹ po raz pierwszy w dokumentach z roku 1295.
Warownia usytuowana by³a na
sztucznie usypanym i wznosz¹cym
siê oko³o 3,5 metra ponad okolicê
kopcu, którego plan zbli¿ony jest do
kwadratu o boku 40 metrów. W obrêbie otoczonego murem dziedziñca
znajdowaæ siê mia³ zbudowany z kamienia oraz ceg³y dom mieszkalny ze wzglêdu na póŸniejsz¹ zabudowê
jego lokalizacja nie jest rozpoznana.
Osada zwana Regenwolde znajdowa³a siê w posiadaniu dwóch wa¿nych rodów pomorskich – Borków i
Vidantów. Prawo miejskie lubeckie

najpierw nadali swojej czêœci Borkowie pochodz¹cy z linii strzmielskiej,
nada³ je jeden z Borków wraz z synami: Johannem i Jacobem. Wraz z
nadaniem praw miasto otrzyma³o
pola uprawne, lasy i ³¹ki przy Redze.
Vidantowie: Przybys³aw, Johann i ich
ojciec na druga po³owê miasta rozci¹gnêli prawa lubeckie w 1288 r. Przy
podziale Pomorza w 1295 roku Resko
przypad³o wo³ogoskiej linii ksi¹¿¹t
pomorskich. W 1365 roku bracia Ciosek i Wicimierz Vidantowie sprzedali
swoj¹ czêœæ Reska (zamek, miasto i
dobra) ksiêciu Bogus³awowi V, jego
synowie Bogus³aw VIII i Warcis³aw
VII nadali ja Eggetowi von Volde i
Matzke Borke.
Nie wiadomo dok³adnie, kiedy
drewniany zameczek zast¹piony zosta³ murowan¹ konstrukcj¹, choæ
przypuszcza siê, ¿e przebudowa taka
mia³a miejsce w trzeciej æwierci
XIVw. Dalsze losy zameczku s¹ ma³o
rozpoznane.
W 1441 roku Eryk I ksi¹¿ê pomorski i król trzech pañstw skandynawskich obieca³ Borkom pozosta³ej
czêœci Reska jako lenna. Sta³o siê to
w 1447 roku po œmierci Przybys³awa

Czy mo¿na odmówiæ pracy w Providencie?

Jak siê dowiedzieliœmy w poœrednictwie pracy rzeczywiœcie
taka praca jest proponowana osobom bezrobotnym. Zgodnie z

Vidante i jego dwóch synów,
którzy jakoby utonêli w Redze. Wówczas te¿ ca³e miasto
przesz³o pod panowanie Borków. Burmistrz, rada miejska
i mieszczanie z³o¿yli Borkom
przysiêgê wiernoœci i pos³uszeñstwa.
Na otoczonym œredniowiecznym murkiem zamkowym majdanie Borkowie
wznieœli w 1774 nowo¿ytn¹
Górka Borków
siedzibê mieszkaln¹ - ryglowany dwór szlachecki, rozetutaj mia³y miejsce znaleziska luŸbrany ostatecznie w roku 1826.
Relikty zamku po³o¿one s¹ na nych monet Konstantyna I i Teodoterenie niewielkiego parku miejskie- zjusza II datowanych na okres wêdrógo, po lewej stronie drogi prowadz¹- wek ludów (V-Vi w). Oko³o 4 km na
cej ze Œwidwina do P³otów, ok. 200 po³udniowy zachód od Reska, na prametrów na po³udnie od wysokiej wie- wym brzegu rzeki Regi, znajduje siê
¿y koœcielnej i tu¿ obok placu zabaw. grodzisko, jedno z lepiej zachowaZ zamku do czasów wspó³cze- nych na Pomorzu. Jeszcze do dzisiaj
snych zachowa³y siê tylko skromne zachowa³y siê na nim wa³y o wysokoszcz¹tki kamiennych murów obwo- œci 3-4 metrów oraz nik³y œlad bramy
dowych, nadbudowane czêœciowo w po³udniowej stronie umocnieñ.
mm
pó³metrowej wysokoœci wspó³czesnym, ceglanym murem. W jego obWykorzystano:
rêbie znajduje siê obecnie poroœniêty
Z dziejów Ziemi £obeskiej, Pratraw¹ placyk.
ce Instytutu Zachodnio-PomorskiePrzy okazji grodu nad Reg¹ warto go, Szczecin 1971,
L. Kajzer, J. Salm, S. Ko³odziejwspomnieæ i o najbli¿szym otoczeniu
Reska. Tu znajduje siê jeden z cie- ski: Leksykon zamków w Polsce,
kawszych zespo³ów osadniczych. To Arkady 2001internet

Sala konferencyjna w remoncie

Czytelnicy pytaj¹

Powiatowy Urz¹d Pracy
oferuje pracê w charakterze
przedstawiciela handlowego
w firmie „Provident”. W tym
celu s¹ wzywani ludzie i proponowana jest im taka praca.
A co, jeœli siê odmówi? Straci siê status bezrobotnego? –
pyta jedna z czytelniczek.
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ustaw¹ z 2004 roku wystarczy jedna nieuzasadniona odmowa, by
karnie, na trzy miesi¹ce, zostaæ
pozbawionym statusu bezrobotnego. Ale – jeœli uzasadni siê odmowê pracy na danym stanowisku czy
zawodzie, statusu takiego siê nie
traci. Inna rzecz, ¿e sam pracodawca mo¿e stwierdziæ, ¿e skierowana do niego osoba nie nadaje siê
do wykonywania okreœlonej pracy
i wówczas równie¿ statusu bezrobotngo siê nie traci, a firma – jak
ka¿da inna...
mm

Windowanie cen
(£OBEZ). Na remont sali konferencyjnej w urzêdzie odby³y siê
dwa przetargi. Pierwszy zosta³
uniewa¿niony ze wzglêdu na b³êdy proceduralne, drugi - na cenê.
W konsekwencji magistrat zdecydowa³ siê, ¿e remont wykona we
w³asnym zakresie. Firmom zleci
jedynie zadania specjalistyczne
typu za³o¿enie klimatyzacji, czy
wymiana grzejników.
- Cena by³a dla nas nie do przyjêcia, dlatego robimy to we w³asnym zakresie. Przed³u¿y siê termin realizacji, ale z drugiej strony
sesje mo¿emy zorganizowaæ przyk³adowo w domu kultury, bibliotece b¹dŸ w starostwie. W zadaniach
typu: chodniki i ulice mieœcimy siê
w kosztach. Z kolei firmy i projektanci narzucaj¹ bardzo wysokie

ceny za swoje us³ugi. Propozycja
remontu sali w drugim przetargu
wynios³a 203 tys. z³. S¹ to szalone
pieni¹dze. Ogl¹da³em salê œlubów
w Pyrzycach. Nie by³o tam ¿adnych
rarytasów, nawet nie z pe³nym wyposa¿aniem. Remont zak³ada³
oœwietlenie, klimatyzacjê, wymianê instalacji elektrycznej i grzewczej, pod³ogê oraz ma³e zaplecze, z
kupnem sto³u ale bez krzese³. Gmina zap³aci³a za to 170 tys. z³. Za co?
Sala œlubów by³a mniejsza, ni¿ nasza sala sesyjna. Mniejsza kubatura, wydawa³oby siê, ¿e i koszty
bêd¹ mniejsze. Dwukrotnie og³aszali przetargi, za trzecim razem
uda³o im siê wybraæ firmê. Na zadanie mieli przeznaczone 120 tys.
z³ z wyposa¿eniem w³¹cznie – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard
Sola.
mm

INFORMACJE
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tygodnik ³obeski 7.10.2008 r.

Gimnazjum w remoncie Dla milusiñskich
(DOBRA). W tym, roku gmina Dobra zamontowa³a szeœæ placów zabaw
w Krzemiennej, Bienicach, GrzêŸnie, Dobrej, Dobropole, B³¹dkowie. Jeszcze tylko w dwóch miejscowoœciach milusiñscy nie maj¹ obiektów do zabawy - w Anielinie i Tuczy. To ma siê zmieniæ w roku przysz³ym.

(DOBRA). Ju¿ niebawem zakoñczy siê tu wymiana dachu na
budynku gimnazjum. Pozosta³a
jeszcze tylko niewielka czêœæ od
strony hali sportowej. Powierzchnia

wymienionego dachu wynios³a 600
m.kw. Równie¿ w tym roku w gimnazjum zosta³y wymienione okna na
ca³ym froncie. Pozosta³e - w przysz³ym.
mm

Hala bêdzie wiêksza

(£OBEZ). Zgonie z zapowiedzi¹ gminy, ju¿ s¹ zamontowane
place zabaw w dziesiêciu miejscowoœciach na terenie gminy w:
Mesznem, Klêpnicy, Worowie,
Boninie, Zajezierzu, Zagórzycach, Ro¿nowie, Dobieszewie,
Grabowie i Tarnowie.
W pierwszej kolejnosci montowano wie¿ê ze zje¿d¿alni¹. Etapowanie prac zwi¹zane by³o z tym, ¿e
domek oraz tzw. wa¿kê wykonywa-

³a i montowa³a firma, zapewniaj¹ca
certyfikaty na swoje wyroby. Koszt
placów zabaw wyniós³ 70 tys. z³.
Kolejne elementy placów zabaw:
piaskownice oraz sto³y i ³awy gmina
postanowi³a wykonaæ i zamontowaæ
we w³asnym zakresie, co znacznie
ma obni¿yæ koszty.
W przysz³ym roku place zabaw
zostan¹ zakupione dla Karwowa
przy Ma³ym Przedszkolu, na osiedlu
H. Sawickiej w £obzie oraz m.in. na
osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich. mm

Armii Krajowej do remontu
(DOBRA). Jeszcze w tym roku
Wojewódzki Zarz¹d Dróg Rejon
Stargardzki wraz z gmin¹ Dobra
zamierzaj¹ wykonaæ remont ul.
Armii Krajowej.
(DOBRA). Ju¿ w tym roku zostan¹ wykonane pierwsze prace
ziemne i fundamenty przy rozbudowie hali sportowej. Zgodnie z planami inwestycja ma byæ zakoñczona
do czerwca przysz³ego roku. Na dobudówkê gmina przeznaczy³a 950
tys. z³ ³¹cznie z wyposa¿eniem, min.
w ³awki i krzes³a.
- Dyskutowaliœmy z radnymi czy
nie okroiæ bud¿etu na ten cel do 800

tys. z³, bez wyposa¿enia. Doszliœmy
jednak do wniosku, ¿e po wybudowaniu obiektu musielibyœmy og³aszaæ kolejny przetarg na wyposa¿enie. Nie by³oby to naszym zdaniem
najlepsze rozwi¹zanie, bo przetarg
wi¹za³by siê z dodatkowym czasem
i zapewne pieniêdzmi. Skoro mo¿na
by³o zawrzeæ to w jednej ofercie, to
tak zrobiliœmy – powiedzia³a Barbara Wilczek burmistrz Dobrej. mm

- Jest to najgorszy odcinek. W
ubieg³ym tygodniu by³ przetarg w
Stargardzie. Prace remontowe bardzo podro¿a³y. Wykonawca podniós³ cenê o 62 tys. z³. Zg³osi³y siê

tylko dwie firmy, wywindowa³y cenê,
bo nie ma zbyt wielu chêtnych. Jeœli
bêdziemy musieli do³o¿yæ jakieœ pieni¹dze, to bêdziemy musieli je znaleŸæ, bo tutaj ju¿ jest dramatycznie –
powiedzia³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Zadanie zosta³o wycenione na ponad 250 tys. z³, ³¹cznie z chodnikiem
i zaprojektowane pod czujnym okiem
konserwatora zabytków.
mm

REKLAMA - INFORMACJE

Pomoc dla rolników
(POWIAT). Do 10 paŸdziernika rolnicy, dotkniêci klêsk¹
suszy w roku bie¿¹cym, mog¹ sk³adaæ wnioski do
Oœrodków Pomocy Spo³ecznej. W przypadku rodziny
rolniczej lub rolnika bêd¹cego osob¹ samotnie
gospodaruj¹c¹, prowadz¹cych gospodarstwo rolne
o powierzchni do 5 ha, pomoc wynosi 500 z³, natomiast
w przypadku, gdy gospodarstwo rolne ma powierzchniê
wiêksza, ni¿ 5 ha, pomoc wynosi 1000 z³.
30 wrzeœnia wesz³o w ¿ycie
rozporz¹dzenie Rady Ministrów z
dnia 26 wrzeœnia 2008 r. w sprawie
szczegó³owych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych,
w których gospodarstwach powsta³y szkody spowodowane przez
suszê lub huragan w 2008 r.
Do 10 paŸdziernika rodziny
rolnicze, w których gospodarstwach powsta³y szkody, spowodowane przez suszê lub huragan w
2008 r., mog¹ sk³adaæ wnioski o
pomoc spo³eczn¹.
Mog¹ siê o ni¹ ubiegaæ rodziny
rolnicze, je¿eli co najmniej jedna
osoba w tej rodzinie jest rolnikiem
i jest ubezpieczona w KRUS w
pe³nym zakresie. Onacza to, ¿e
praca w gospodarstwie jest jedynym jej Ÿród³em dochodów. W
zwi¹zku z tym tzw. dwuzawodow-

cy, czyli osoby prowadz¹ce w
ograniczonym zakresie dzia³alnosæ gospodarcz¹, lub ubezpieczone tylko w ZUS – pomocy nie
otrzymaj¹. Poza tym pomoc otrzymaj¹ tylko ci rolnicy, których
szkody, spowodowane przez suszê lub huragan, zosta³y oszacowane przez komisjê powo³an¹
przez wojewodê a szkody w uprawach rolnych wynosz¹ œrednio
powy¿ej 30 proc.
Dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez huragan przewiduje siê zasi³ki w wysokoœci do 15
tys. z³. w zale¿noœci od wysokoœci
poniesionych szkód.
Aby uzyskaæ pomoc rolnicy
powinni, do 10 paŸdziernika,
z³o¿yæ do kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej w swojej gminie
odpowiedni wniosek.
mm
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Wisz¹cy konar nad jezdni¹

(£OBEZ). Rajcy miejscy niejednokrotnie, podczas obrad sesji,
zwracali uwagê na akacje rosn¹ce
przy ul. Segala. Kilka z drzew zagra¿a bezpieczeñstwu.
Wiej¹ce silne wiatry sprawi³y, ¿e jedna z akacji z³ama³a siê,
a jej konar zawis³ niemal nad
jezdni¹. Inna akacja, jest pêkniêta wzd³u¿ pnia, a to nie wró¿y
niczego dobrego. Póki co konar
nikomu na g³owê nie spad³, a
roz³upana akacja straszy tylko
przechodniów.

Jako ¿e droga nale¿y do Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich, to on powinien zaj¹æ siê t¹ kwesti¹. Póki co,
roz³upany pieñ opiera siê o drugie
drzewo a to - o lampê. Teoretycznie
kwestia bardzo prosta do rozwi¹zania, w praktyce problem ten monitorowany jest przez radnych i urzêdników od kilku miesiêcy. Mocy urzêdowej nabra³ ju¿ dawno temu, kiedy
nabierze mocy sprawczej – trudno
stwierdziæ, byæ mo¿e rozwi¹¿e go
jesienna aura – wszak nadesz³a pora
silnych wiatrów.
mm

tygodnik ³obeski 7.10.2008 r.

Oszczêdnie z Orlikiem
(DOBRA). Tutaj budowa Orlika jeszcze siê nie rozpoczê³a.
Nadal trwaj¹ intensywne prace
nad projektem. Boisko powstanie
przy Szkole Podstawowej w tej
miejscowoœci.
- Czekamy jedynie na pozwolenie na budowê i z³o¿ymy dokumenty. Du¿o czasu zajê³o nam przeszacowywanie dokumentacji, jeœli chodzi o kosztorys. Wstêpnie by³ on wykonany przez firmê projektow¹ i
opiewa³ na 1.509 tys. z³. brutto. Zaczêliœmy siê bacznie przygl¹daæ i
„poucinaliœmy” w tym projekcie
wszystko, co mo¿liwe. Zatrzymaliœmy siê na kwocie 1.060 tys. z³, jest
to kwota zbli¿ona do wersji pocz¹tkowej. Nasz wk³ad bêdzie taki, jak
na pocz¹tku myœleliœmy. Teraz s¹
nanoszone poprawki. Du¿o ukroiliœmy z prac ziemnych. Wyszliœmy z
za³o¿enia ¿e
wiele prac
jesteœmy w
stanie sami
sobie zrobiæ, przyk³adowo: usuwanie ziemi.
Du¿y koszt,
to równie¿
ograniczenie budowy
zaplecza
technicznego. Z dzie-

wiêciu elementów zostawiliœmy
piêæ. Ale nie wiem czy nie zwrócimy siê do Ministerstwa o ca³kowite
okrojenie tego projektu z budynku,
poniewa¿ zaplecze i pokoje trenerskie mamy przy szkole. Z drugiej
strony dobrze by by³o, gdyby na
boisko pozosta³y choæby szatnie,
albo zaplecze magazynowe – powiedzia³a burmistrz gminy Dobra
Barbara Wilczek.
Póki co, przed gmin¹ kolejne
trudne zadnie: wy³onienie wykonawcy. Niemal w ka¿dej gminie
budowane s¹ Orliki, to sprawia, ¿e
firmy mog¹ce wykonaæ tego typu
zadanie, ju¿ s¹ obarczone pracami.
Przyk³adowo Nowogard og³osi³
dwa przetargi i nikt do budowy boiska siê nie zg³osi³. Czy Dobra bêdzie mia³a wiêcej szczêœcia, czas
poka¿e.
mm

Œwiat w oczach dziecka
(£OBEZ). W £obeskim Domu
Kultury mo¿na obejrzeæ wystawê
ma³ych artystów z Ro¿nowa, Zagórzyc, Wysiedla oraz Prusinowa.
Wystawa poplenerowa pod tytu³em „Wieœ w oczach dziecka”, to
efekt dzia³ania Fundacji “Bonin”.
Dzieci, dziêki artystom, spojrza³y na
swoje miejscowoœci pod k¹tem artystycznym. Na obrazach dzieciêcych
bardzo czêsto pojawiaj¹ siê konie i
zieleñ. W ich oczach zwierzêta s¹
nieod³¹czn¹ czêœci¹ wsi. Dzieci

przedstawia³y swój œwiat nie tylko za
pomoc¹ farb i o³ówka ale i uczy³y siê
sztuki fotografowania.
mm

INFORMACJE

PO EUROPEJSKU
W WOJTASZYCACH
18 sierpnia br. mia³o miejsce
otwarcie Punktu Przedszkolnego
w Wojtaszycach, którego
funkcjonowanie wspó³finansowane
jest przez Uniê Europejsk¹ w
ramach Europejskiego funduszu
Spo³ecznego.

Podczas uroczystej inauguracji
obecny by³ starosta Powiatu Antoni
Gutkowski, burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, specjalista ds. promocji
Agnieszka Matusiak z Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie,
koordynator projektu Bogumi³a Miko³owska, pracownicy Urzêdu Miejskiego, radni Powiatowi i Gminni,
rodzice przedszkolaków wraz ze
swoimi pociechami.
Przeciêcia wstêgi oficjalnie
otwieraj¹cego przedszkole dokonali
kolegialnie Starosta Powiatu, Burmistrz Dobrej oraz dyrektor Szko³y
Podstawowej w Wojtaszycach p.
Ewa Dmochowska. Ks. proboszcz

Marek Romañczuk poœwiêci³ pomieszczenia nowopowsta³ego punktu przedszkolnego.
Jako pierwsi próg swojej ma³ej
ojczyzny przekroczy³y dzieci, których powita³y przestronne, widne,
pe³ne kolorowych zabawek sale. Na
dobry pocz¹tek milusiñscy otrzymali w prezencie od Starosty p. A.Gutkowskiego zestaw pomocy dydaktycznych, natomiast p. Bo¿ena Kontowicz – w³aœciciel firmy Samba,
ufundowa³a dla ka¿dego przedszkolaka upominek rzeczowy.
Obecnie do Punktu Przedszkolnego w Wojtaszycach uczêszcza 32
dzieci, którymi opiekuj¹ siê wychowawcy: p. Urszula Marut i p. Magdalena Brylak.
Udzia³ dzieci w zajêciach z pewnoœci¹ u³atwi im start w póŸniejszej
edukacji szkolnej , tym bardziej ¿e
maluchy od momentu uczêszczania
na zajêcia objête s¹ specjalistyczn¹
opiek¹ logopedyczn¹ oraz korekcyjn¹.
m

Policja ostrzega i radzi

Zastrzegajmy karty
bankomatowe i dokumenty!
W dniu 29.09.2008 r. mieszkanka
£obza, w wyniku kradzie¿y, utraci³a
w miejscu zamieszkania kartê bankomatow¹. Niestety kobieta nie zastrzeg³a jej utraty w swoim banku i w dniu
1 paŸdziernika br. sprawca dokona³
przy jej u¿yciu wyp³aty pieniêdzy w
kwocie 500 z³. Policja nie wyklucza,
¿e sprawca kradzie¿y nale¿y do krêgu
najbli¿szych dla kobiety osób.
Policja informuje i ostrzega!
W wielu przypadkach i to zarówno w wyniku przestêpstw jak i zagubienia dochodzi do utraty naszych dokumentów to¿samoœci; dowodów
osobistych, paszportów, praw jazdy,
karty sta³ego pobytu, ksi¹¿eczki wojskowej i marynarskiej, dowodów rejestracyjnych oraz kart p³atniczych.
Co w takim przypadku zrobiæ?
Zwi¹zek Banków Polskich jest organizatorem Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE www.dokumentzastrzezone.pl .

I to w³aœnie w tym systemie nale¿y
zastrzec utracony dokument, kartê. W
przypadku utraty w wyniku przestêpstwa, nale¿y ponadto powiadomiæ
Policjê.
Jak dzia³a System DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE?
Zastrze¿enia dokumentów przyjmowane s¹ w kilkunastu tysi¹cach
placówek bankowych. Informacja
wskazuj¹ca, ¿e dokument jest zastrze¿ony, a tym samym powinien
byæ zablokowany i wyeliminowany z
obrotu, pojawia siê w Systemie w
czasie niemal rzeczywistym. Informacje o dokumentach s¹ przekazywane wszystkim bankom uczestnicz¹cym w Systemie. Korzystaj¹ z
niego tak¿e operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg
innych Uczestników. Dokumenty
mog¹ tak¿e sprawdzaæ m.in. notariusze, wypo¿yczalnie czy agencje poœrednictwa sprzeda¿y i najmu nieruchomoœci.
(kp)
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Posprz¹tali las

Fundacja Nasza Ziemia przeprowadzi³a we wrzeœniu kolejn¹ piêtnast¹ edycjê „Sprz¹tania Œwiata” w Polsce. W tym roku akcja przebiega pod has³em „Ziemia w Twoich
rêkach”. Najwiêcej imprez w ca³ym
kraju zaplanowano na weekend.
Akcja jest czêœci¹ œwiatowej kampanii „Clean Up The World”, która
odbywa siê na ca³ym œwiecie. W tym
roku fundacja zachêca³a, by sprz¹taæ polskie lasy. Co roku trzeba na to
wydaæ ok. 10 milionów z³otych.
Tyle mo¿na by³oby zaoszczêdziæ,
gdybyœmy nie zaœmiecali tego polskiego zielonego bogactwa - przekonuje inicjatorka akcji w Polsce
Mira Stanis³awska-Meysztowicz.
W dniu 19 wrzeœnia 2008 r.
uczestniczy³y w akcji ,,Sprz¹tanie
Œwiata” klasy pierwsze gimnazjum
w Resku.
Do szko³y przyszliœmy jak zwykle o godzinie 8:00. Pierwsze pó³
godziny spêdziliœmy w klasie. Dowiedzieliœmy siê o
tym, jak bezpiecznie zachowywaæ siê pal¹c ogniska, w
czasie poruszania siê po drogach. PóŸniej wszystkie klasy pierwsze zebra³y siê na forum. Ruszyliœmy w las. Jedni
autobusem do Mi³ogoszczy
lub Gardzina, inni pieszo do
¯erzyna.
Pod opiek¹ wychowawców i przedstawicieli Nadleœnictwa w Resku zaczêliœmy

sprz¹taæ. Mojej klasie wyznaczono
teren wokó³ Gardzina. Rozdzieliliœmy siê na dwie du¿e grupy. Jedna
sz³a po prawej, a druga po lewej
stronie ulicy. By³o bardzo weso³o.
Œpiewaliœmy,
opowiadaliœmy
œmieszne historie i oczywiœcie
sprz¹taliœmy. Zbieraliœmy butelki,
papierki, woreczki itp. Gdy wszêdzie by³o ju¿ czysto, mieliœmy kilka
minut odpoczynku. Pod okiem wychowawcy mogliœmy zbieraæ podgrzybki, których by³o naprawdê
sporo. Nastêpnie poszliœmy na
ognisko do szkó³ki leœnej. Usiedliœmy i piekliœmy kie³baski. Po jedzeniu przyszed³ czas na krótkie zajêcia integracyjne i powrót do szko³y.
Ta akcja by³a pierwsz¹ jak¹ obchodziliœmy w nowej szkole. Wszyscy mamy nadziejê, ¿e ka¿de nastêpne bêd¹ tak ciekawe i pe³ne humoru jak wrzeœniowe „Sprz¹tanie
œwiata”. Ma³gorzata Maliñska, Id
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Przyjecha³ na roboty do Niemiec, na Pomorze, a tu przysz³a Polska

Wojenne dzieciñstwo

W

³adys³aw Majewicz
urodzi³ siê w styczniu
1939 roku w Hni¿dyczowie, 18 km od Stryja - obecnie
Ukraina. Jego ojciec pracowa³ w
fabryce papieru a matka - u dziedzica w pa³acu.
W czerwcu 1942 roku zostali
skierowani do Rienow na roboty
przymusowe. Dzisiaj to Rynowo
ko³o £obza. Pan W³adys³aw, jako ¿e
w 1942 roku by³ jeszcze ma³ym
dzieckiem, niewiele pamiêta z tego
okresu. Wiêcej mo¿e opowiedzieæ o
tym, co siê dzia³o od roku 1944. Od
tego te¿ czasu rozpoczyna siê jego
opowieœæ o tym, jak ¿y³o siê wœród
Niemców, w jaki sposób traktowani
byli Polacy na tle innych narodów
oraz jak wygl¹da³y walki...
Maj¹tek Rynowo nale¿a³ do
Borków, jednak tu formalnie by³
tylko zarz¹dca, który zajmowa³
pierwszy budynek po lewej stronie,
w pobli¿u obory. Tutaj by³a tylko
obs³uga, która pilnowa³a i ogrzewa³a pa³ac. Bork przyje¿d¿a³, ale
tylko latem. Wiêcej na ten temat
wiedzia³by pan Rakoczy, który urodzi³ siê w Rynowie w 1917 roku, ale
niestety on ju¿ nie ¿yje. To on opowiada³, ¿e Bork przyje¿d¿a³ i gra³
na fortepianie na balkonie. Teraz,
gdy pa³ac siê zawali³, to po balkonie nie ma œladu. Rodzina Borków
tutaj nie mieszka³a.
Mieszkaliœmy dwa kilometry od
Rynowa, w domu zbudowanym z
gliny. My zajmowaliœmy jeden pokój, drugi inna rodzina. Tamtego
domu ju¿ nie ma. W jego miejscu
stoi budynek czterorodzinny. Podczas wojny znajdowa³a siê tam
owczarnia. Ojciec i matka pracowali w maj¹tku. Rano wychodzili do
pracy. Ojciec w 1943 roku zosta³
skierowany do Berlina na kurs traktorzysty. Matula pracowa³a tam,
gdzie j¹ wys³ali, a ojciec – na ci¹gniku. Inny Polak jeŸdzi³ na ci¹gniku na
holzgaz (gaz z drzewa - niegdyœ by³a
to jedna z alternatywnych metod
napêdu pojazdów, w tym i ci¹gników rolniczych. Czêsto stosowana
podczas kryzysu paliwowego i w
okresie wojny - przyp. red.). Ojciec
jeŸdzi³ Lanz Bulldogiem. Ko³a tego
traktora by³y na kolcach, a odpala³o
siê go za pomoc¹ lutlampy (g³owica
musia³a osi¹gn¹æ temperaturê zap³onu ok. 500 - 800 °C. Rozruch
silnika nastêpowa³ poprzez ko³o
zamachowe, do którego osi podczepiano kierownicê - przyp. red.).
Inny z kolei Polak by³ maryna-

rzem. Jego statek zosta³ zatopiony 3
wrzeœnia. Tutaj trafi³ do pracy w gorzelni.
Pamiêtam, ¿e byliœmy g³odni.
Mia³em te cztery czy piêæ lat. Teraz
dziecka nikt samego nie zostawi, a
moi rodzice szli na szóst¹ rano do
pracy, mnie musieli zostawiæ. Zawsze mia³em zostawione jedzenie w
walizeczce, a w niej kawa, cukier,
chleb czy te¿ placki, o ile matula
ukrad³a trochê ziemniaków. Tu zawsze mia³a do nich dostêp. W Rynowie znajdowa³a siê gorzelnia, do
której przywozili ziemniaki. Na
owczarni mieszka³a te¿ starsza pani.
Gdy gotowa³a zupê latem, zawsze
na podwórku, to wysy³a³a nas na
pokrzywy, lebiody czy po brukiew.
Brukiew przywozili na owczarniê
dla owiec. By³em ma³y i to wszystko
obserwowa³em. Do szko³y nie chodzi³em, to wszêdzie mnie by³o pe³no, wszystko widzia³em. Na dziecko nikt nie zwraca³ uwagi, ale do wsi
nie wolno mi by³o chodziæ.

Jeñcy i robotnicy

W

czasie wojny by³o tu
du¿o Ukraiñców. Oni
mieli lepiej, ni¿ Polacy. Czêœæ z nich mieszka³a w Rynowie. Mieli inne dodatki do chleba,
do jedzenia, cukru. Przydzia³y mieli
wiêksze i swobodê w chodzeniu. Ich
nikt nie pilnowa³. Ojciec, jako Polak, musia³ nosiæ znaczek z liter¹ P
(Polak), ale tego nie robi³. Wszyscy
zaopatrywali siê w £abêdziu, gdzie
by³y sklepy (wieœ w powiecie drawskim). Bez znaczka móg³ wiêcej
czegoœ dostaæ, bo w £abêdziu nie
wiedzieli kto jest Polakiem, a kto
Ukraiñcem. Ka¿dy Niemiec inaczej
patrzy³ na Polaków, ni¿ na Ukraiñców. Na odbiór jedzenia by³y wyznaczone dni i godziny.
Polaków by³o chyba oœmioro w
czasie wojny. By³y tu obozy jeñców
rosyjskich. Znajdowa³y siê w miejscu, w którym teraz stoi we wsi
ostatni dom. Rosyjscy ¿o³nierze
mieszkali w baraku. Obóz otoczony
by³ drutem kolczastym na wysokoœæ
oko³o czterech metrów. Ogrodzenie
siêga³o dachu. By³y to poczwórne
zasieki, myœlê, ¿e pod³¹czone pod
pr¹d. Ci Rosjanie, to chyba ¿o³nierze wziêci do niewoli. Do pracy byli
prowadzeni przez esesmanów pod
karabinem. Nie wiem jednak co siê
z nimi sta³o.
Dalej sta³ barak, w którym by³y
dziewczyny rosyjskie. Naprzeciwko szko³y z kolei byli Francuzi, ale

oni mogli wolno chodziæ. Francuzi
mieli pod dostatkiem jedzenia.

Inna wersja wyzwolenia

N

ie wierzê w to, ¿e £obez
zosta³ zdobyty 3 marca,
w waszej gazecie by³o
napisane, ¿e ktoœ zgin¹³ 8 marca. Od
miejsca, w którym mieszkaliœmy,
Niemcy przerwali siê w prostej linii
oko³o 2 km. Widocznie jakiœ od³am
z tego Œwidwina. Ko³o Nêtna mieszka³o ca³e dowództwo niemieckie.
¯o³nierze zaœ zlokalizowani byli na
³¹kach miêdzy Nêtnem a Rynowem.
By³o tam mnóstwo samochodów
i dzia³. Tu Rosjanie byli i oni nie
mogli daæ rady. Tam by³o mnóstwo
Niemców. Dopiero Rosjanie sprowadzili katiusze. Zanim to nast¹pi³o
zgin¹³ jeden Rosjanin. Jak ta katiusza przysz³a o 4 rano, to przez oko³o
pó³ godziny ziemia siê trzês³a. Tylko dziêki katiuszom to wszystko
rozbili. Po tym Rosjanie poszli i
Niemców po³apali. Ilu? Niemieckich ¿o³nierzy by³o parê setek. Zagnali ich do obórek na owczarni i po
dwóch pilnowali. Stali z pepeszami.
Nie wiem jak i kiedy ich zabrali.
Przed Rynowem spali³y siê dwa
czo³gi. Jecha³y w kierunku wsi, gdy
dosta³y. Jeden prawie na drugim by³,
mia³y pourywane g¹sienice. Pamiêtam dok³adnie ten moment, gdy

przywieŸli tych czo³gistów. To by³a
zbita skrzynia, a w niej szeœæ cia³
przykrytych p³acht¹. Grób otoczony
by³ tylko siatk¹, nie by³o tam ¿adnych nazwisk. O tych czo³gach nie
ma ¿adnych informacji w dokumentach historycznych. Pisz¹ na przyk³ad, ¿e £obez wyzwolony. A tu co
pisz¹? ¯e Polacy wyswobodzili, to
nieprawda. Przecie¿ gdyby nie rosyjskie katiusze, to nie daliby im
rady.
Raz Niemcy tu byli, a raz Rosjanie i Polacy. W tym czasie ojciec z
innymi pobieg³ do Rynowa œwiniaka zabiæ, bo cz³owiek by³ spragniony jedzenia. Trzy dni czeka³, bo
Niemcy wrócili. Bali siê i ukryli.
Dopiero, gdy wojska polskie i rosyjskie popêdzi³y Niemców, to przywieŸli dwa zabite œwiniaki. By³o to
zanim rozbili Niemców na ³¹kach.
Tu ko³o pa³acu by³ grób z
gwiazd¹ rosyjskiego oficera. Otoczony by³ betonowym murkiem, do
dziœ jeszcze mo¿na znaleŸæ po nim
œlady. W sumie zginê³o tu oœmiu
Rosjan. Nie znam nazwiska tego
Rosjanina, ale zapewne mia³ jakiœ
stopieñ.
Gdy front przyszed³ to ci Rosjanie i Francuzi jeszcze byli, dopiero
Rosjanie ich wyzwolili.
Niemcy uciekali na £abêdzie,
wozy by³y za³adowane. Byd³o pêdzili ze sob¹. Ten Polak, który jeŸ-
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W³adys³awa Majewicza
dzi³ holzgazem odwozi³ Niemców
za Odrê. Ju¿ mu ci¹gnika nie oddali.
Uda³o mu siê miêdzy frontami wróciæ. Mieszka³ tu parê lat, by³ przys³owiow¹ z³ot¹ r¹czk¹, malowa³ te¿
obrazy – przewa¿nie zwierzêta, rykowiska, widoki. Wyjecha³ póŸniej
st¹d i by³ dyrektorem w fabryce
penicyliny w £ódzkiem.

Walki

N

iemców pamiêtam, gdy
mieszkaliœmy jeszcze na
owczarni. Przebrali siê
w rosyjskie p³aszcze i czapki. Nasz
dom sta³ na skarpie. Tam trzech
Niemców schowa³o siê w trawie.
Rosjanie poznali ich, nie wiem po
czym. Okr¹¿yli i zastrzelili. Po tym
na jakiœ czas trochê siê uspokoi³o.
Po jakimœ czasie przysz³o dwóch
Polaków ubranych po cywilnemu.
Spali u nas w domu. Pamiêtam jeden
by³ wy¿szy, drugi ni¿szy. Niemcy w
nocy przyszli i zaczêli waliæ w
okienko. Rozpoczê³a siê strzelanina. Jeden z Polaków zosta³ ranny.
Niemcy uciekli, a oni na drugi dzieñ
siê wyprowadzili. My te¿ uciekliœmy z innymi do £abêdzi. Dopiero
gdy siê uspokoi³o, przyjechaliœmy
do Rynowa.

W 1945 roku Rosjanie chcieli
ojca zabiæ, bo twierdzili, ¿e jest
Niemcem. Ojciec mia³ metrykê urodzenia, ale wypisan¹ po ³acinie. Jeden z nich wzi¹³ j¹ do rêki, ale nie
zna³ ³aciny. Porwa³ metrykê na kawa³ki. Wszyscy byli pijani, ale nic
ojcu nie zrobili, wyszli ze z³oœci¹.
Ojciec wzi¹³ tê metrykê i poszed³ do
£abêdzi, gdzie by³ ksi¹dz. On poskleja³ dokument.
Po wojnie by³o jeszcze mnóstwo dzieci. Perfekcyjnie mówi³em
po niemiecku. Z biegiem czasu
wszystko zapomnia³em.
Tutaj mieszkali przewa¿nie starsi ludzie. Pracowali niemal do ostatniej chwili. Dopiero gdy w £obzie
zaczê³y siê walki, to zaczêli uciekaæ.
Kto chcia³, to zosta³. W 1947 roku
czêœæ dopiero wyjecha³a.

Wojna gorzelniana

T

utaj wojna trwa³a doœæ
d³ugo, a to za spraw¹ go
rzelni. Przez dzieñ, dwa,
by³a ona w rêkach Polaków, a przysz³a noc i zaczyna³a siê bitwa. Rano
ju¿ j¹ mieli Rosjanie. D³u¿szy czas
to trwa³o. By³a taka sytuacja, ¿e Rosjanie postawili na podwórzu wozy
drabiniaste z zielonk¹. Posadzili na

nim jednego z karabinem skierowanym na gorzelniê, ¿eby ktoœ z Polaków tam nie poszed³. Blisko by³a
stajnia dla koni. Jeden z Polaków
podszed³ tam po cichu z ty³u i z pistoletu strzeli³. Rosjanin siê obejrza³,
drugi Polak podbieg³, rozbroili Rosjanina i gorzelnia ju¿ by³a Polaków.
Gdy Rosjanie chcieli krowê zabiæ, to wprowadzali do stodo³y, która mieœci³a siê za sklepem. Stodo³a
mia³a ze sto metrów d³ugoœci. Tak
d³ugo strzela³ do krowy, a¿ pad³a.
Widzia³em to, bo zagl¹daliœmy
przez szparê. W koñcu Rosjan wysiedlono do Tarnowa. Zabrali ze
sob¹ wszystkie krowy. Ci, co pracowali w gorzelni, dostawali 2 litry
bimbru dziennie za pracê, Rosjanie
przynosili stamt¹d mas³o i robili
wymianê. PóŸniej przenieœli ich do
Cianowa. By³ tu jeszcze ten ci¹gnik,
którym ojciec jeŸdzi³. Rosjanie
przyszli w nocy, Polacy mieli ju¿
gorzelniê, wiêc Rosjanie bez problemu zapalili ci¹gnik i pojechali z
nim na Cianowo. PóŸniej siê trochê
uspokoi³o.
To nie by³o tak, ¿e koniec wojny
i spokój. W ka¿dej chwili mo¿na
by³o zgin¹æ. Gdy Rosjanki kopa³y
rów od gorzelni z³apano jeszcze
dwóch Niemców, ale ci Niemcy w

nocy uciekli. Przez tydzieñ Rosjanie biegali po tych lasach i strzelali,
ale Niemców nie z³apali. D³ugi czas
po wojnie trwa³o, póki to siê unormowa³o. Ci Polacy, którzy tu byli w
wojsku, to przewa¿nie z m³odego
naboru. Oni wojny nie znali, ich tylko wcielili i osadzali tutaj. By³o ich
tu 10-15 ¿o³nierzy. Gdy Rosjanie
odeszli, nie by³o ju¿ ¿adnego zagro¿enia, zarz¹dc¹ by³ polski ¿o³nierz,
który szlak bojowy przeszed³ w
stopniu sier¿anta. Wtedy zaczê³a siê
praca.

Osadnicy

N

ajwiêcej osób przyje
cha³o tu w 1946 roku,
przewa¿nie z Syberii.
Na tej drodze by³a aleja wiœniowa. Ci osadnicy chodzili tam wiœnie
zrywaæ. Wci¹¿ by³o tam mnóstwo
pocisków. Rozbijali je. Trzech zginê³o. S¹ pochowani w £abêdziu.
Gdy katiusza odje¿d¿a³a, to
zostawi³a w lesie pociski. Teraz
jest zasadzone, roœnie tu m³odnik.
Jedne mia³y zapalniki, inne nie.
Ju¿ po wojnie przyjechali tu ludzie
ze Œl¹ska, znaleŸli ten sk³ad, wsadzili pocisk w ognisko i poszli.
Ognisko pali³o siê, ale pocisk nie
wybuch³ tylko polecia³, na £abêdzie. Tam uderzy³ w stodo³ê a¿
zdjê³o dach i wpad³ na podwórko
komendy milicji. Zaraz przyjechali i zabrali tych ludzi, ale po dwóch
dniach wypuœcili.
PóŸniej pracowa³em w PGR.
Rok mi zabrak³o do wczeœniejszej
emerytury, nikt nie chcia³ mnie zatrudniæ. Musia³em iœæ na zasi³ek dla
bezrobotnych. PóŸniej zasi³ek
przedemerytalny i dopiero na emeryturê.
W swoje rodzinne strony pojecha³em w 1992 roku. Mieszka³a tam
moja ciocia. Powiedzia³a, ¿e gdybyœmy zostali, to i tak by nas Ukraiñcy
zabili. Polacy ginêli nawet po wojnie. Powiedzia³a, ¿e to szczêœcie, ¿e
nas wywieŸli, bo dziêki temu ¿yjemy. Tam prawie wszystkich wybili.
Ojciec by³ tam w 1956 roku, to
mówi³, ¿e Ukraiñcy normalnie przychodzili, zabijali...
mm

Reklama
Tel./fax

0913973730
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W Resku przedszkolaki po pasowaniu
Pierwsze miesi¹ce pobytu
dziecka w przedszkolu s¹ okresem
trudnym ze wzgêdu na nowe œrodowisko, nieznane otoczenie.
Zmiana dla wiêkszoœci stanowi
ogromne prze¿ycie, a czas przystosowania sie do nowej sytuacji
nie zawsze jest wype³niony radoœci¹ i dobrym samopoczuciem.
Aby pomóc dzieciom pokonaæ
stres i zapobiec negatywnym prze¿yciom, jakie towarzysz¹ im przy
przekraczaniu progu przedszkola,
otaczamy dzieci fachow¹ opiek¹ i
¿yczliw¹ atmosfer¹.
Wspania³¹ okazj¹ do tworzenia
„przedszkolnej rodziny” s¹ organizowane w Przedszkolu Miejskim w
Resku spotkania i uroczystoœci.
Akcja „Bezpieczny Przedszkolak”, trwaj¹ca od 15 do 19.09.08 r.,
da³a dzieciom okazjê do poznania
zasad prawid³owego zachowania
siê na jezdni. Interesuj¹c¹ prelekcjê po³¹czon¹ z pokazem praktycznych umiejêtnoœci warunkuj¹cych
bezpieczeñstwo dzieci w ¿yciu codziennym przygotowali policjanci
z Komisariatu Policji w Resku: m³.
asp. Grzegorz £ydziñski i sier¿.
Wojciech Madaliñski. Praktyczne
æwiczenia w przechodzeniu przez
jezdniê przeprowadzili z dzieæmi
policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w £obzie: sier¿. Renata Gorna
i sier¿. szt. W³adys³aw Maœlak.
Wspomaga³a nas w tym przedsiêwziêciu m³odzie¿ z LO w Resku
pod kierunkiem pani Marzeny Raniewicz i pani Olgi Piórkowskiej.
W celu zintegrowania œrodowiska przedszkolnego nauczycielki
zorganizowa³y kameralne spotkanie z okazji po¿egnania lata, powitania jesieni. Dzieci z grup m³odszych i starszych wyra¿a³y spostrze¿enia, wiadomoœci na temat
jesiennej przyrody w ró¿nych formach ekspresji: jêzykowej, muzycznej, ruchowej. Poprzez wspólne zabawy pokona³y bariery emocjonalne strachu, nieœmia³oœci,
lêku.
Uœmiech radosny na twarzach
dzieci pojawi³ siê podczas ogl¹danego przedstawienia pt. „Felek
Kartofelek” w wykonaniu aktorów

objazdowego teatrzyku z Krakowa.
Niezwyk³ym wydarzeniem dla
dzieci w naszej placówce by³a uroczystoœæ „Pasowania na przedszkolaka”, która odby³a siê 30
wrzeœnia br. Odœwiêtne stroje,okolicznoœciowe birety na dzieciêcych
g³owach, aura ciep³a i serdecznoœci
podkreœla³a podnios³y charakter.
Przed z³o¿eniem œlubowania
dzieci wykaza³y siê wiedz¹, umiejêtnoœciami wokalnymi oraz odpornoœci¹ emocjonaln¹ w popisach
artystycznych.
Aktu pasowania dokonali wraz z
pani¹ dyrektor Barbar¹ Woszczyñsk¹ zaproszeni goœcie: Bo¿ena
Tomecka - dyrektor Szko³y Podstawowej w Resku, w zastêpstwie burmistrza Mariola S³odkowska - inspektor ds. oœwiaty i zdrowia Urzêdu Miasta, Barbara Raniewicz - kierownik Biblioteki Miejskiej w Resku oraz Rada Rodziców Przedszkola w osobach: pani Anny Z³otnickiej-Pluciñskiej, pana Tomasza
Soroczyñskiego, pani Katarzyny
Je¿yk i pana Mariusza Kubienia.
Po czêœci oficjalnej by³ s³odki

poczêstunek w salach, przygotowany przez rodziców oraz zabawa muzyczno - taneczna z zaproszonym
artyst¹, która dostarczy³a dzieciom
i rodzicom du¿o radoœci.
Pomoc rodziców w imprezach
organizowanych przez przedszkole
jest nieoceniona; pomaga dzieciom
w procesie adaptacji oraz wspoma-

ga pracê nauczycieli. Bo przecie¿
wszystkim zale¿y na tym, aby dzieci
osi¹gnê³y takie umiejêtnoœci i
sprawnoœci oraz wiedzê, która pozwoli im sprostaæ przysz³ym obowi¹zkom szkolnym.
Przedszkole Miejskie w Resku
J. ¯ebrowska, N. Je¿yk - Dziuba,
K. Kaczor
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BURMISTRZ DOBREJ

sprzeda w drodze rokowañ
nieruchomoœæ zabudowan¹ oznaczon¹
numerem dzia³ki 403/5 o pow. 82 m2
po³o¿on¹ w Dobrej
przy ul. Armii Krajowej 45a.

(RESKO) We wrzeœniu zespó³
taneczny „Spektrum” z Reska pod
opiek¹ p. Renaty Czerwiñskiej wzi¹³
udzia³ w XIII Polsko-SzwedzkoNiemieckim Festiwalu M³odzie¿y
w Strasburgu, który swoj¹ histori¹
siêga 1966 r. Wtedy, po raz pierwszy,
odby³ siê w Loknitz w Niemczech.
Na to niezwyk³e spotkanie przyje¿d¿aj¹ m³odzi ludzie z trzech krajów: Szwecji, Niemiec i Polski,
pañstw tworz¹cych wspólny region
Pomerania. M³odzie¿ prezentuje
w³asne umiejêtnoœci i jednoczeœnie
ma mo¿liwoœæ zapoznania siê z tym,
co potrafi¹ inni. Impreza stwarza
warunki do integracji, poznania siê,
czêsto zawi¹zania przyjaŸni.
Wziêliœmy udzia³ w festiwalu
ju¿ po raz kolejny. Tym razem mogliœmy ogl¹daæ bardzo szeroki program artystyczny, na który sk³ada³y
siê wspania³e wystêpy folklorystyczne, taneczne i teatralne zespo³ów m.in. z Koszalina, Drawska
Pomorskiego, Œwinoujœcia, Szczecina, £obza i wielu innych.
Pierwszy dzieñ w nowym miejscu spêdziliœmy mi³o i przyjemnie,
chocia¿ warunki w jakich mieszkaliœmy nie by³y zbyt dobre. Nastêpne-

go dnia wyruszyliœmy na plac, gdzie
odbywa³a siê ca³a impreza. Tam
czekaliœmy na swój wystêp i zarazem podziwialiœmy tancerzy z innych krajów. Byliœmy bardzo zdenerwowani z powodu naszego wystêpu, poniewa¿ nigdy wczeœniej
nie tañczy³yœmy dla tak du¿ej publicznoœci. Myœlê jednak, ¿e nerwy
nie popsu³y niczego w naszym pokazie, który wyszed³ bardzo ³adnie.
Braliœmy udzia³ tak¿e w warsztatach tanecznych, na których wiele
siê nauczyliœmy. Mamy nadziejê, ¿e
nabyte umiejêtnoœci pomog¹ nam w
dalszej pracy w zespole.
Trzeciego dnia odby³o podsumowanie ca³ego festiwalu.
Jesteœmy bardzo szczêœliwi, ¿e
mogliœmy prze¿yæ tak¹ przygodê i
chcielibyœmy jeŸdziæ czêœciej na takie wystêpy. Nasz zespó³ wyst¹pi³ w
sk³adzie: Natalia Czaban, Agata
Kowal, Ania Ciszewska, Marysia
Dziuba, Sonia S³awiñska, Patrycja
Sztorman, Ania Mañka, Paulina
Czerniak, Marysia Wyrzykowska,
Gra¿yna Latawiec, Katarzyna Baran, Micha³ Pniewski. Opiekunem
jest p. Renata Czerwiñska.
Sonia S³awiñska Ie

Przedmiotem sprzeda¿y w drodze rokowañ jest dzia³ka nr 403/5 o
pow. 82 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, po³o¿ona w Dobrej, przy ul. Armii Krajowej 45a.
Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ Nr 19623 w S¹dzie Rejonowym w £obzie i nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Ustalona cena do rokowañ wynosi: - 13.350,00 z³ zw. z podatku VAT.
Rokowania odbêd¹ siê w dniu 04 listopada 2008r o godzinie 1100 w
pok. nr 2 w Urzêdzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1.
Wysokoœæ zaliczki w kwocie 1.335,00 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie
Urzêdu Miejskiego lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³
w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 31
paŸdziernika 2008r. do godz. 1400 Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest
data uznania rachunku bankowego Urzêdu a nie data dokonania wp³aty
Kopiê dowodu wp³aty zaliczki nale¿y do³¹czyæ do zg³oszenia.
Na powy¿sz¹ nieruchomoœæ przeprowadzono trzy przetargi w terminach: I przetarg 10.03.2008r.- cena wyw. 30.000 z³, II przetarg 26.05.2008r. - 21.000 z³ oraz III przetarg - 22.08.2008r. - 21.000 z³.
Zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³adane jest w formie pisemnej w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA – dz.403/5
w Dobrej-Nie otwieraæ” w Urzêdzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek
1, sekretariat do dnia 31.10.2008r. do godz. 1530.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
1. imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli
zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datê sporz¹dzenia zg³oszenia;
3. oœwiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ
i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ;
4. proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty.
Nabywca nieruchomoœci ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej
i wpisu do ksiêgi wieczystej.
W przypadku przegrania rokowañ zaliczka zostanie w ca³oœci
zwrócona najpóŸniej w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia
rokowañ.
Na poczet nabycia nieruchomoœci zaliczona zostanie wp³acona
zaliczka.
Osobie, która wygra rokowania a uchyli siê od zawarcia umowy
notarialnej, wp³aconej zaliczki nie zwraca siê.
Burmistrz Dobrej mo¿e zamkn¹æ rokowania bez wybrania nabywcy
nieruchomoœci.
Burmistrz Dobrej mo¿e odwo³aæ rokowania podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. 39-14-535.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

£obez

Region

Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Dalnie, 53,6 mkw., piwnica,
budynek gospodarczy, c.o. Tel. 695
914 584.
Zamieniê mieszkanie M4 parter na
M3 I lub II piêtro, w³asnoœciowe. Tel.
091 397 57 40.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
37 mkw., wieœ Maliniec. Cena 35
tys. z³. Tel. 609 892 082.
Q Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.

Sprzedam skuter PIAGGI OTYPHOM poj. 49, r. 94, wersja sportowa, stan bardzo dobry, ubezpieczony, zarejestrowany. Cena 1800,00
z³. Tel. 669 048 105.
Sprzedam motocykl HONDA XBR
500S, turystyczny, poj. 495 cm,
ubezpieczony,
zarejestrowany,
boczne kuferki, cena 2.500,00 z³.
Tel. 669 048 105.
Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0601 587 438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4.skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.

Œwidwin

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Œwidwinie; kuchnia, ³azienka,wc,du¿y przestronny przedpokój,balkon,piwnica. CENA DO NEGOCJACJI TEL. 602150713.

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

INNE

Drawsko Pom.
Sprzedam ceg³ê rozbiórkow¹ czerwon¹, iloœæ 5000 szt. 0,35 z³ za sztukê. Tel. 721 140 737.

Region
Pompy centralnego ogrzewania
„GRUNDFOS” sprzedam. Tel. 504
138 640.
QSprzedam tanio pianino tel: 601
58 74 38.
QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel. 0601 587 438.
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y
przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy, cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

£obez

Sprzedam Polonez Caro z wtryskiem srebrny metalik i Fiat 126p
kolor czerwony sprawny i w dobrym
stanie. Kontakt + 48 660 421 037.
Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.
VOLKSWAGEN GOLF II 1,3, 130
tys. przebieg, po wymianie filtry,
klocki, paski. Ubezpieczony, zarejestrowany. Stan dobry. Cena 1.600
z³. Tel. 501 714 228.

NIERUCHOMOŒCI

Region
Sprzedam murowany dom letniskowy, salon, kuchnia, 3 pokoje, 2
³azienki, gara¿, dzia³ka 860 mkw.
Tel. 501 293 765.

PRACA

£obez
Szukam pracy jako kierowca, prawo
jazdy kategorii B. Tel. 662 075 334.
Zatrudniê emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.

Œwidwin
Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ murowany, Wêgorzyno ul. 3 Maja, tel. 608 813 947.
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane 32
ary, 32 ary i 21 arów przy trasie
£obez - Drawsko, 5 km od Drawska.
Woda, œwiat³o, gaz. Tel. 696 972
337, 692 173 708.

Gryfice

Dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z
gotowym pozwoleniem na budowê
domu drewnianego i 2 ha przyleg³ej
ziemi w okolicach Reska sprzedam.
Tel. 091 395 21 88, 692 405 612.

Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.

Sprzedam gara¿ w £obzie ul. Boczna, œwiat³o, bez kana³u. Cena 9 tys.
z³. Tel. 783 471 843.

Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

Region
Pani, wiek œredni, wykszta³cenie
œrednie, dyspozycyjna, doœwiadczenie w handlu, jêzyk niemiecki,
prawo jazdy, samochód, szuka pracy w Œwidwinie, £obzie lub okolicy.
Tel. 665 544 136.

Firma RUN-TRANS zatrudni kierowców kat. C+E. Kontakt: tel.
0512 321 512.
NIGHT CLUB w Pile zatrudni panie.
Zakwaterowanie gratis. Wysokie
zarobki. Tel. 889 204 970.

MIESZKANIA

Drawsko Pom.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
55,33 mkw. w Drawsku Pom. Tel.
500 283 787.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 m.kw. Cena 2750 z³ za m.kw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Sprzedam mieszkanie M4, 63 mkw.
w bloku, I pietro, Œwiêtoborzec 22A/
3. Tel. 091 397 41 81.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2.200 mkw. w Zap³ociu k. Dobrej.
Tel. 502 199 622.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw.w £obzie
ul. Czcibora 2; tel. 600 295 316 lub
666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Sprzedam lokal – bar piwny, Gryfice
ul. Klasztorna 13. Tel. 091 384 36 77
lub 511 267 815.
Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.
Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.

Drawsko Pom.
Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Œwidwin

Sprzedam piekarniê w Œwidwinie
przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665 555
195, 667 143 991.
Sprzedam budynek gospodarczy w
Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹
pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem
(4 km od Po³czyna) o pow. 2,350 ha
z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.
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US£UGI

Region
Us³ugi pielêgniarskie, zastrzyki,
kroplówki, pielêgnacja pacjenta w
jego domu. Tel. 0517 455 250.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
Wideofilmowanie - Tel. 0 605 732 267.
Domy drewniane pod zamówienie.
Tel. 692 405 612 lub 091 395 21 88.
Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

INNE

£obez
Sprzedam piec c.o., stan bardzo
dobry – za po³owê ceny. Tel. 517 456
107.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

OG£OSZENIA - INFORMACJE
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Goœciliœmy przedstawicieli rodu Borków

Dzieñ Niemiecki w reskim gimnazjum
We wrzeœniu w Gimnazjum w
Resku zorganizowaliœmy „Dzieñ
Niemiecki”. Spo³ecznoœæ szkolna na czele z dyrektorem Adamem Szatkowskim goœci³a 19
przedstawicieli rodu Borków, panuj¹cego na tych ziemiach w minionych wiekach, na czele z pani¹
dyrektor Akademii Europejskiej
w Kulicach Lisawiet¹ von Zitzewitz i doktorem Wulfem Dietrichem von Borcke. Goœciliœmy
równie¿ delegacjê z gminy Ducherow, zaprzyjaŸnionej z gmin¹
Resko, z burmistrzem Carstenem
Naumannem z ma³¿onk¹ oraz sêdziw¹ reskowiankê pani¹ Helenê
Dudkiewicz, urodzon¹ tu w 1924
roku jako Ilse Voigt z rodzin¹.
W³adzê samorz¹dow¹ gminy Resko reprezentowa³ burmistrz Arkadiusz Czerwiñski i przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara
Basowska.
Na program dnia z³o¿y³o siê
powitanie goœci przez Samorz¹d
Szkolny, spotkanie na forum, jed-

noaktówka w wersji niemieckiej
w re¿yserii Modesty Dêbickiej
„Czarownica rodem ze Strzemiela” w wykonaniu ko³a teatralnego, zwiedzanie gimnazjum, s³odki poczêstunek w czytelni, spacer
po Resku i wspólny obiad w Centrum Kultury”. W trakcie spotkania rolê t³umacza pe³ni³y nasze
dwie germanistki, panie Bo¿ena

Mamzerowska i Izabela Dudziec.
Ca³oœci spotkania towarzyszy³a
bardzo mi³a rodzinna atmosfera,
podczas której nast¹pi³a wymiana prezentów, adresów i nie by³o
koñca wspomnieñ. Mamy zamiar
taki dzieñ powtórzyæ w przysz³ym roku. Goœcie nasi okazali
swoje zainteresowanie i zapowiedzieli przyjazd. Modesta Dêbicka
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SPORT
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MISTRZOSTWA POWIATU W SZKOLNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ
Reprezentacja ch³opców naszego Gimnazjum zajê³a I miejsce na
Mistrzostwach Powiatu w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej. 01
.10.2008 r. bêdzie reprezentowa³a nasz powiat na zawodach wojewódzkich
w Bia³ogardzie 01.10.2008 r.
Podajemy sk³ad zwyciêskiej dru¿yny:
100 m - Pyrczak Pawe³, 13.15s; Walkowiak Patryk, 13.26s;
Mosi¹dz Damian, 12.78s; Sakwa Mateusz 13.54s
Kwaœniak Sebastian 13.37 s
300 m - Grynkiewicz Adam, 39.81 s; Bogdanowicz Jakub, 42.86 s
Jaz³owiec Bart³omiej,42.18 s; Wójcik Norbert, 42.64 s
Rakoczy Kamil, 42.08 s
1000 m - Kraus Krzysztof, 3.0.45min; Staszewski Wojciech, 3.14.99
Hlib Mateusz, 3.0.97 min
W dal – Borejszo Kacper, 5.40 m; Pañka Patryk, 4.51 m;
Jursza Jakub, 4.90 m
Kula - Dul Bartek, 9.90 m; Bogdañski Rorbert, 10.51 m;
Gasparowicz Arek, 11.40 m
4x100 m - Pyrczak Pawe³, Grynkiewicz Adam, Borejszo Kacper,
Mosi¹dz Damian ; 48.84 s
Nasi zawodnicy odnieœli piêæ indywidualnych zwyciêstw:
Mosi¹dz D. –100 m; Grynkiewicz A. –300 m; Kraus K. – 1000 m;
Borejszo K. –skok w dal; Gasparowicz A. – kula; Sztafeta 4x100 m:
Mosi¹dz D, Pyrczak P, Grynkiewicz A, Borejszo K.
WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA
w SZKOLNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ
01.10.2008 r. na stadionie tartanowym w Bia³ogardzie odby³y siê Fina³y
Wojewódzkiej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. Bardzo dobrze zaprezentowa³y siê zespo³y ch³opców i dziewcz¹t naszego Gimnazjum. Dru¿yna
ch³opców po zaciêtej, wyrównanej walce zajê³a wysokie IV miejsce, za
zespo³ami ze Szczecina, Goleniowa i Drawska. Wyró¿nili siê wszyscy
zawodnicy. Gratulacje dla ca³ego zespo³u. Nasze dziewczêta wywalczy³y dobre IX miejsce.

Uczennice z Dobrej Mistrzami
Powiatu w sztafetowych
biegach prze³ajowych

A oto wyniki indywidualne zawodników:
100 m - Mosi¹dz Damian, 12,74 s; Pyrczak P, 13,08 s
300 m - Grynkiewicz Adam, 39,66 s; Jursza Jakub, 41,62 s
Jaz³owiec Bart³omiej, 42,44 s
1000 m - Kraus Krzysztof, 2,55,88 min; Hlib Mateusz, 2,56,14
Borejszo Patryk, 3,04,94 min.
Skok wzwy¿ – Borejszo Kacper, 165 cm; Pañka Patryk, 150 cm.
Piskorz Damian, 155 cm.
Kula - Gasparowicz Arek, 12,31m.; Bogdañski Robert, 10,91 m;
Dul Bartek, 10,40 m.
4x100 m – Mosi¹dz D.; Pyrczak P. ; Grynkiewicz A. ;
Borejszo K. : 49,10 s
Z dziewcz¹t najlepiej wypad³a Justyna Romej, która wygra³a bieg na 600m.
Opiekun dru¿yny ch³opców: Mikul Kazimierz

£obez by³ w tym roku szkolnym gospodarzem Mistrzostw
Powiatu w sztafetowych biegach prze³ajowych, jakie
odby³y siê we wtorek, 30 wrzeœnia br.
W zawodach wystartowa³o
szeœæ zespo³ów reprezentuj¹cych
szko³y podstawowe: £obez nr 1,
£obez nr 2, Radowo Ma³e, Resko,
Wêgorzyno oraz Dobra. Nasz doberski zespó³ start zaliczy do bardzo
udanych, wygra³ z bardzo du¿¹
przewag¹ nad nastêpnym zespo³em
z Reska, zdobywaj¹c tytu³ Mistrza
Powiatu. Sk³ad zespo³u: Milena
Sadowska, Patrycja Florczak, Aga-

ta Madajczyk, Justyna Zachcia³,
Daria Bacza, Kamila Durkowska,
Martyna Bylina, Oliwia Œmi³owska,
Martyna Kubacka i Dagmara Szymanek. Zwyciêski zespó³ pojedzie
na fina³y wojewódzkie, które odbêd¹ siê w dniu 21.10.2008 r. w
Tychowie. Przed zawodniczkami
czas wytrwa³ej pracy i przygotowañ
do startu w bardzo wa¿nych zawodach.
(szk)

SPORT
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Pi³karska kadra czeka...

V liga
Stal Lipiany - Osadnik Myœlibórz 0:3;
Iskierka Szczecin - Orze³ Trzciñsko
Zdrój 1:4; Œwit Szczecin - Odra Chojna
1:1; Kluczevia Stargard - Sparta Gryfice 1:2; Mieszko Mieszkowice - Sparta
Wêgorzyno 1:4; K³os Pe³czyce - WodaPiast II Rzecko 0:2; Arkonia Szczecin Polonia P³oty 1:0; GKS Mierzyn - Sarmata Dobra 0:0.

(DOBRA). Przed hal¹ sportow¹ grupa ch³opców sta³a ¿ywo
dyskutuj¹c o nadchodz¹cym
Otwartym Turnieju Pi³ki No¿nej
Ch³opców rocznika 1994 i m³odszych. Ch³opców trenuje Damian
Padziñski.
Najm³odszy w grupie jest dziesiêcioletni Piotr Mordalski, a najstarszy Kamil Kostrzanowski w
wieku 14 lat.
- Gram w pi³kê no¿n¹, bo zdecydowanie lepiej siê w ni¹ gra, ni¿ w
kosza. Adam Podemski stoi na
bramce. Trenujemy na boisku w
„Sarmacie” a jak pada deszcz, to na
hali. Trenujemy po oko³o 2,5 godziny dwa razy w tygodniu: we wtorki
i w czwartki. Przychodzimy tu bo
jest fajnie, s¹ turnieje, mecze, wyjazdy... Ostatnio doszliœmy do V ligi
- powiedzia³ Piotrek.
Wprawdzie do pierwszej jeszcze daleka droga, ale ch³opcy za-

1. Kluczevia Stargard 18 17:9
2. Sarmata Dobra
17 18:10
3. Sparta Gryfice
16 11:10
4. Woda-Piast II Rzecko 14 19:14
5. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 13 15:9
6. GKS Mierzyn
11 18:14
7. Arkonia Szczecin
11 8:7
8. Mieszko Mieszkowice 11 7:11
9. Œwit Szczecin
11 11:9
10. Osadnik Myœlibórz 11 16:13
11. Stal Lipiany
10 8:16
12. Sparta Wêgorzyno 9 13:18
13. K³os Pe³czyce
8 10:15
14. Odra Chojna
8 9:14
15. Polonia P³oty
7 9:15
16. Iskierka Szczecin
6 12:17

pewniaj¹, ¿e znajd¹ siê w niej, gdy
przyjdzie na to pora i czas.
W grupie kapitana dru¿yny Adama Podemskiiego trenuj¹: Kamil

Zapraszamy kibiców
na turniej pi³karski
V Halowy Turniej Pi³ki No¿nej International Police Association
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Patronat honorowy:
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
Prezes Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA
„Tygodnik £obeski”
£obez 11 paŸdziernika 2008 roku (hala sportowa)
godz. 10.00
godz. 10.15
godz. 12.30 – 13.30
godz. 14.15
godz. 15.00

otwarcie turnieju
rozpoczêcie rozgrywek pi³karskich
przerwa na posi³ek
mecze fina³owe
oficjalne zakoñczenie turnieju

Uczestnicy turnieju: IPA Lublin, KWP Szczecin, IPA Gdañsk, IPA
Szczecin, Anklam Niemcy, Oldboje „Lech” Poznañ.
II rzut Pucharu Polski

Trzy nasze dru¿yny
graj¹ dalej
1 paŸdziernika br. rozegrano
mecze Pucharu Polski. Radovia
Radowo Ma³e bêdzie graæ dalej zaliczaj¹c punkty walkowerem z Koron¹ Stuchowo (3:0). Tak¿e Mewa
Resko powalczy w Pucharze po rozgromieniu Iskierki Œmierdnica a¿
6:1. Sarmata Dobra skromnie, ale
wygra³a w Trzebiatowie z tamtejsz¹
A-klasow¹ Reg¹ II Trzebiatów 1:2 i

równie¿ pozostaje w grze. Z rozgrywkami po¿egna³a siê Sparta
Wêgorzyno, która odda³a punkty
walkowerem Jantarowi Dziwnów. Z
najbli¿szych nam dru¿yn awansowa³y: Polonia P³oty, Sparta Gryfice, Ina
Iñsko, Pomorzanin Nowogard, Wicher Brojce i Jantar Dziwnów i to
zapewne na któreœ z nich trafi¹ nasze
zespo³y w kolejnym rzucie PP. (r)

Kostrzanowski, Kamil Knop, Piotr
Mordalski, Damian Klicikowski,
Mariusz Jaworski, Przemys³aw Grzelak oraz Grzegorz Skorupski. mm

Turniej w Dobrej wygra³a
Wandalia Dream Team
GRUPA I: Interpol, ¯ywczyk Bienice,
Tucze.
Interpol – ¯ywczyk Bienice 2:0
¯ywczyk Bienice – Tucze 2:0
Interpol – Tucze 6:2
GRUPA II: Wandalia Dream Team,
Olimpiada Bolka i Lolka, Zwierzynek
Wandalia Dream Team – Olimpiada
Bolka i Lolka 1:0
Olimpiada Bolka i Lolka – Zwierzynek 5:1
Wandalia Dream Team – Tucze 10:1
PÓLFINA£ I
Interpol – Olimpiada Bolka i Lolka 3:1
PÓ£FINA£ II
¯ywczyk Bienice – Wandalia Dream
Team 2:2 (karne 0:2)
FINA£
Interpol – Wandalia Dream Team 1:1
(karne 1:3)
Najlepszy strzelec: Florecki – 10 bramek; najlepszy zawodnik: Kordian
Sawczuk; najlepszy bramkarz: Kacper
Piotrowicz.

Klasa okrêgowa gr. 1
D¹brovia Stara D¹browa - Mewa Resko
2:0; Œwiatowid £obez - Radowia Radowo Ma³e 5:1; Korona Stuchowo - Chemik II Police 1:0; Pogoñ II Szczecin Promieñ Mosty 4:1; Ehrle Polska Dobra Szczeciñska - Masovia Maszewo
2:1; Vielgovia Szczecin - Pomorzanin
Nowogard 0:4; Flota II Œwinoujœcie Wicher Brojce 5:2.
1. Korona Stuchowo
2. Pomorzanin Nowogard
3. D¹brovia Stara D¹browa
4. Mewa Resko
5. Flota II Œwinoujœcie
6. Ehrle Polska Dobra Szcz.
7. Pogoñ II Szczecin
8. Chemik II Police
9. Ina Iñsko
10. Wicher Brojce
11. Œwiatowid £obez
12. Promieñ Mosty
13. Masovia Maszewo
14. Fagus Ko³bacz
15. Vielgovia Szczecin
16. Radovia Radowo M.

GRANIE W PLANIE

V liga
11 paŸdziernik (sobota)
Woda Piast II Rzecko – Mieszko Mieszkowice
Polonia P³oty – K³os Pe³czyce
Osadnik Myœlibórz – Iskierka Szczecin
15.00 Sparta Wegorzyno – Kluczevia Stargard
15.00 Sparta Gryfice - Stal Lipiany
15.30 Odra Chojna – GKS Mierzyn
16.00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Œwit Szczecin
12 paŸdziernika (niedziela)
13.30 Sarmata Dobra – Arkonia Szczecin

Klasa okrêgowa
11 paŸdziernika (sobota)
KP Chemik II Police – Pogoñ II Szczecin
Masovia Maszewo - Fagus Ko³bacz (godz. 15.00)
Mewa Resko – Ehrle Dobra Szcz. (godz. 15.00)
Radovia Radowo Ma³e – Vielgovia Szczecin (godz. 15.00)
Wicher Brojce – Œwiatowid £obez
Pomorzanin Nowogard – D¹brovia Stara D¹browa
12 paŸdziernika (niedziela)
Ina Iñsko – Korona Stuchowo (godz. 14.30)
Promieñ Mosty - Flota II Œwinoujœcie (godz. 15.00)

21 20:11
17 21:6
17 18:10
15 10:3
15 27:21
14 17:11
14 24:13
13 11:10
10 19:16
10 17:17
10 14:15
8 13:21
7 14:20
7 6:13
2 7:26
1 6:31
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Krzy¿ówka nr 41

£obez: chrzest Wiktora

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 39 brzmia³o: “Czasem areola
ma kszta³t zera”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Zofia Janicka (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz
(£obez), Danuta Charowska (Radowo Ma³e).
Nagrodê wylosowa³a pani Danuta Charowska z Radowa Ma³ego.
Gratulujemy.

POLICJA

tygodnik ³obeski 7.10.2008 r.

Nieodpowiedzialna zabawa
W dniu 30.09.2008 r. policjanci
zostali wezwani przez mieszkankê
jednej z wsi w gminie Resko celem
interwencji. Jej powodem by³o nieodpowiedzialne zachowanie siê nieletniego, który strzela³ z wiatrówki.
Wed³ug zg³aszaj¹cej miedzy innymi
kierowa³ broñ i oddawa³ strza³y ze
œrutu do jej go³êbi. Na szczêœcie ¿adnemu z nich nie sta³a siê krzywda.
Pomimo tego zostan¹ w tej sprawie
przeprowadzone czynnoœci przez
policjantów pod k¹tem wykroczenia.
NietrzeŸwy kierowca Mercedesa
W dniu 01.10.2008 r. o godz.
19.10 w Przemys³awiu, gm. Resko,
mieszkaniec tej miejscowoœci kierowa³ samochodem m-ki Mercedes
znajduj¹c siê prawdopodobnie po
u¿yciu alkoholu. Wezwani na miejsce policjanci o godz. 20.34 stwierdzili po przeprowadzonym badaniu,
¿e ma on w tym momencie 1.11 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu. Mê¿czyzna nie przyzna³ siê do
kierowania samochodem po spo¿yciu alkoholu, w zwi¹zku z tym zosta³a dodatkowo pobrana krew. Krew
przes³ano do laboratorium, gdzie
biegli wypowiedz¹ siê co do zasadnoœci stawianych zarzutów kieruj¹cemu poprzez badanie retrospektywne.
Kradzie¿ pieniêdzy
W dniu 01.10.2008 r. oko³o godz.
14.15 w £obzie, przy ul. Koœcielnej,
w sklepie z odzie¿¹ u¿ywan¹, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
pieniêdzy w kwocie 550 z³. Z³odziej
wykorzysta³ nieuwagê sprzedawcy i
wyj¹³ pieni¹dze z saszetki.
NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 01.10.2008 r. o pó³nocy w
£obzie, na ul. Obroñców Stalingradu,
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Jana I. Po
przeprowadzonym badaniu okaza³o
siê, ¿e mê¿czyzna mia³ .54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Sprawca musi siê liczyæ z kar¹ pozbawienia wolnoœci nawet do lat 2.
Sprzeda³a alkohol, pope³ni³a
przestêpstwo!

Oczywiœcie sama sprzeda¿ alkoholu nie jest przestêpstwem, ale
w przypadku jaki mia³ miejsce w
dniu 2.10.2008 r. w jednym ze sklepów na terenie £obza ju¿ tak. Od
pewnego czasu sta³o siê publiczna
tajemnic¹, ¿e w tym sklepie mo¿na
zakupiæ alkohol bez wzglêdu na wiek
lub stan trzeŸwoœci. W zwi¹zku z
tym w dniu 2.10.2008 r. w godzinach
wieczornych cz³onkowie Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w £obzie postanowili przeprowadziæ kontrolê powy¿szego sklepu. Ich dzia³ania nie
trwa³y d³u¿ej jak 5 minut, gdy dosz³o
do pierwszego incydentu. W sklepie
nieletni dokona³ zakupu 3 piw. Na
miejsce zosta³ wezwany patrol Policji, który poprowadzi³ dalsze czynnoœci. Jakby tego by³o ma³o, w momencie, gdy by³y prowadzone czynnoœci, sklepowa sprzeda³a na ich
oczach piwo dla mê¿czyzny, który
jak siê okaza³o mia³ 3.23 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu!
Iw tym przypadku kobieta pope³ni³a
ponowne przestêpstwo, za które odpowie przed s¹dem.
Kolizja w £obzie
W dniu 3 paŸdziernika ok .godz.
8.00 w £obzie, na ul. H. Sawickiej,
kieruj¹ca samochodem marki BMW
Irena K. nieprawid³owo wykona³a
manewr wyprzedzania kieruj¹cego
motorowerem Linberg - £ukasza K.
Kieruj¹ca zajecha³a mu drogê i w
celu unikniêcia zderzenia zjecha³a
na lewe pobocze uderzaj¹c w ogrodzenie. Samochód uleg³ uszkodzeniu. Natomiast kieruj¹cy motorowerem równie¿ zjecha³ na pobocze i
otar³ siê o drzewo uszkadzaj¹c motorower.
Kradzie¿ wózka
W dniu 3 paŸdziernika br. w
£obzie, przy ul. Przyrzecznej, nieustalona osoba dokona³a kradzie¿y
wózka dzieciêcego o wartoœci 488 z³.
Wózek ten by³ wystawiony na sprzeda¿ przed wejœciem do sklepu jako
ekspozycja.
Policjanci zatrzymali a¿ szeœciu
nietrzeŸwych kieruj¹cych
W dniu 3 paŸdziernika br. w
£obzie, na ul. H. Sawickiej, policjanci zatrzymali Waleriana K., lat

Zaginiony, rodzina prosi o pomoc!
W dniu 30.09.2008 r. oko³o godz. 18.00 w Resku, przy ul. Prusa 47/2, wyszed³
z domu i do chwili obecnej nie powróci³ MAREK PASIEKA. Mê¿czyzna ma
oko³o 178 cm wzrostu. Krêpej budowy cia³a, w³osy ciemnoblond, krótkie strzy¿one na „je¿a”. Ubrany by³ w bluzê koloru granatowego z nadrukiem „Pitbul”,
niebieskie d¿insy, buty sportowe koloru czarnego, posiada³ przy sobie plecak w
kolorze niebieskim. W przypadku posiadania informacji na temat zaginionego prosimy o kontakt z najbli¿sz¹ jednostk¹ Policji lub o telefon: 112, 997.

65, który kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Wynik badania 0,89
mg/l. Dodatkowo kieruj¹cy naruszy³
s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów orzeczony wyrokiem
S¹du Rejonowego w £obzie.
Tego samego dnia, o godz. 16.20,
na trasie Prusim – Starogard, policjanci zatrzymali Andrzeja S., lat 40,
który kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Badanie tym razem
wykaza³o 0,47 mg/l.
Dziesiêæ minut póŸniej, na trasie
Lubieñ Górny – Resko, znów ujawniono nietrzeŸwego rowerzystê, który - jak wskaza³o badanie - mia³ 0,35
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Ten kieruj¹cy tak¿e posiada³ s¹dowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
W sobotê tj. 4 paŸdziernika br., o
godz. 19.20, na drodze Wêgorzyno –
£obez, policjanci zatrzymali jad¹cego motorowerem Krzysztofa O.,
który – jak siê okaza³o - by³ nietrzeŸwy. Badanie wykaza³o 0,67 mg/l i
0,80 mg/l.
Natomiast w niedzielê, 5 paŸdziernika br. w Dobropolu, policjanci zatrzymali Kamila S., który kierowa³ samochodem marki Citroen bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. Badanie
alkosensorem wskaza³o bowiem
0,41 mg/l.
Tego samego dnia policjanci
ujawnili jeszcze nietrzeŸwego Zdzis³awa L., który kierowa³ rowerem na
trasie Mi³ogoszcz - Losoœnica. Tym
razem badanie wskaza³o 0,73 mg/l.
W³amanie w biurowcu
W okresie od 2 do 3 paŸdziernika
br. w Wêgorzynie, przy ul. Po³udniowej, nieustalony sprawca po wejœciu
przez otwarte okno do œrodka biurowca, wy³ama³ 16 sztuk drzwi do
pomieszczeñ. Straty ³¹czne wynosz¹
oko³o 20.000 z³ na szkodê Jana P.
W³amanie do warsztatu
Nieustaleni sprawcy w okresie
od 1 do 4 paŸdziernika br. w GrzêŸnie dokonali w³amania do warsztatu
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poprzez zerwanie k³ódki w
drzwiach, a nastêpnie dokonali kradzie¿y przewodu elektrycznego o
d³ugoœci 12 m.
Po¿ar mostka
W dniu 4 paŸdziernika br. o godz.
19.40, policjanci z KPP £obez udali
siê do Po³chowa, gdzie mê¿czyzna
zg³asza³ po¿ar mostka prowadz¹cego przez rzeczkê do jego posesji.
Zg³aszaj¹cy próbowa³ sam ugasiæ
po¿ar. Przyby³a na miejsce Stra¿
Po¿arna pomog³a mu w ugaszeniu
ognia. Mostek, który uleg³ spaleniu,
by³ czêœciowo spróchnia³y. Na
szczêœcie po¿ar nie by³ wielki i nie
zagra¿a³ innym osobom ani zabudowom.
Hojny kieruj¹cy
W dniu 6 paŸdziernika br., oko³o
godziny 0,05, przy ul. Bema, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali do kontroli
drogowej kieruj¹cego samochodem
marki Daihatsu Applause Arkadiusza P., lat 20, który - jak siê póŸniej
okaza³o - by³ pod wp³ywem alkoholu. Badanie wskaza³o bowiem 0,90
mg/l i 0,91 mg/ l alkoholu w wydychanym powietrzu. Pan Arkadiusz P.
nie posiada³ uprawnieñ do kierowania pojazdami, a ponadto ma zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów.
Zakaz ten nie jest jednak jeszcze
prawomocny.
Podczas wykonywanych przez
policjantów czynnoœci kieruj¹cy
zaproponowa³, aby funkcjonariusze podjechali z nim do bankomatu,
gdzie wyp³aci dla nich 1500 z³, za
odst¹pienie od czynnoœci. Oczywiœcie policjanci nie skorzystali z
propozycji. Zatrzymali kieruj¹cego,
którego osadzono w policyjnym
areszcie. Po wytrzeŸwieniu us³yszy
zarzuty zwi¹zane z kierowaniem
pojazdem w stanie nietrzeŸwym oraz
propozycj¹ wrêczenia policjantom
korzyœci maj¹tkowej. Postêpowanie
w tej sprawie jest prowadzone pod
nadzorem Prokuratury.

Uwaga na oszustów

W Dobrej oszukali ekspedientkê
(DOBRA) W dniu 30 wrzeœnia
br., oko³o godz. 18.05 w
Dobrej, dosz³o do oszustwa
na szkodê ekspedientki
sklepu spo¿ywczego.
Jak ustali wezwani na miejsce
policjanci, do sklepu wszed³ mê¿czyzna, który trzymaj¹c w rêku
banknot 200 z³otowy poprosi³ o
paczkê papierosów Marlboro. Nastêpnie spyta³ sprzedawczyni ile
kosztuj¹ i po us³yszeniu ceny stwierdzi³, ¿e rezygnuje z zakupu. W tym
czasie ekspedienta wyda³a ju¿ mu
resztê z 200 z³otych i mê¿czyzna

mia³ w rêkach zarówno banknot 200
z³otowy jak i resztê. Na ten moment
wesz³y do sklepu dwie kobiety, które jak siê póŸniej okaza³o zrobi³y
sztuczne zamieszanie kupuj¹c 5
cukierków za 1 z³. Po opuszczeniu
sklepu przez te osoby, ekspedientka
zorientowa³a siê, ¿e brakuje jej 100
z³. Wybieg³a przed sklep i zauwa¿y³a jedynie, i¿ osoby te wsiad³y do
samochodu koloru br¹zowego, odje¿d¿aj¹c w nieznanym kierunku.
Opisana metoda by³a ju¿ stosowana przez oszustów na naszym terenie wczeœniej i w zwi¹zku z tym
Policja ostrzega przed tego typu
podejrzanym zachowaniem „klientów”.
(kp)
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Konkurs
czytelników

W czyich rêkach znajdowa³ siê Resko w XIII wieku?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Wies³awa Podhajna z Reska. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

HUMOR TYGODNIA
Kochanek w szafie
M¹¿ nieoczekiwanie wraca do domu, a ¿ona ukrywa nagiego kochanka w szafie.
M¹¿ by³ bardzo, zmêczony, wiêc od razu po³o¿y³ siê z zasn¹³. W œrodku nocy
kochanek, korzystaj¹c z okazji, przykrywa siê futrem i wype³za z szafy. M¹¿ budzi
siê i pyta:
- Kto tam?
- Mol.
- A futro?!
- W domu sobie zjem.
***
Relatywizm wed³ug bacy
- Baco, a co to wed³ug was jest relatywizm?
- Relatywizm, to jest takie cuœ, ¿e jak u wos w mieœcie spadnie 10 cm œniegu
to jest katastrofa, a jak mi moj¹ cha³upê po dach zasypie - to s¹ wtedy dobre warunki
narciarskie.

