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III zjazd weteranów gimnazjum i liceum z lat 1945 – 1963

Pamiêtajcie o swoich
by³ych przyjacio³ach
(£OBEZ) Przez trzy dni byli uczniowie ³obeskiego gimnazjum
i liceum z lat 1945 – 1963 bawili na III ju¿ zjeŸdzie w £obzie.

Dwa z³ote medale
lekkoatletów
„Olimpu”

Juniorzy
Œwiatowida
wrócili
z br¹zem
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Trzeba uczyæ siê, pracowaæ
i pamiêtaæ
Kazimierz Rynkiewicz

Prawdê mówi¹c ju¿ trochê zmêczy³o mnie to medialne gard³owanie
z Rosjanami i Niemcami na tematy
historyczne, bo wiele w tym naiwnoœci i g³upoty po³¹czonej z zacietrzewieniem. Naiwnoœci¹ jest spieranie
siê o fakty na temat paktu Ribbentrop – Mo³otow i napaœci Sowietów
na Polskê 17 wrzeœnia 1939 roku, gdy
od dawna na temat paktu s¹ dostêpne dokumenty, a o napaœci mog¹
poœwiadczyæ tysi¹ce ¿yj¹cych jesz-

cze œwiadków tamtych wydarzeñ.
Wystarczy³oby ich po prostu zaprosiæ do telewizji lub radia i zapytaæ. Ci
co pamiêtaj¹ najazd bolszewików,
przy okazji opowiedzieliby Rosjanom o syberyjskich ³agrach, pracy w
kopalniach, œmierci setek tysiêcy
Polaków na nieludzkiej ziemi. Tym
przede wszystkim by³a wojna, a nie
tylko naruszeniem naszej granicy
wschodniej. By³a wyrokiem na ludziach, najczêœciej niewinnych,
choæby kobietach i dzieciach. I to na
sumieniu maj¹ zarówno Niemcy, jak
i Rosjanie.
Wojna jest zrozumia³a, o ile mo¿na j¹ zrozumieæ, w granicach ustalonych zasad. ¯o³nierz walczy z ¿o³nierzem i ktoœ ginie. Gdy morduje siê

kobiety i dzieci, wywozi ludzi transportami, pali wsie i burzy miasta,
wojna zamienia siê w ludobójstwo. I
o tym mówmy, tocz¹c spory z naszymi s¹siadami.
Zacietrzewienie wynika chyba z
tego, ¿e nie jesteœmy pewni swoich
racji. To problem dla nauczycieli –
czego ucz¹ dzieci w szko³ach. Zapewne czêœciej myœl¹ o pozyskaniu
dotacji unijnych na realizacjê jakichœ bzdurnych tematów (integracja, reintegracja i co tam tylko mo¿e
byæ, byle by by³o z przedrostkiem
euro), ni¿ rzetelnie ucz¹. By rzetelnie
uczyæ, trzeba uczyæ siê samemu.
Najlepiej od rodziców lub starszych
pokoleñ, czyli œwiadków. Odkrywanie dzisiaj prawd, oczywistych dla

No to se pograj¹ i popla¿uj¹
Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczy³ 40
tys. z³ ze swojego bud¿etu na organizacjê „Mistrzostw Polski w pi³ce
no¿nej Urzêdów Marsza³kowskich”.
W imprezie ma wzi¹æ udzia³ kilkuset uczestników reprezentuj¹cych 14 urzêdów marsza³kowskich
w Polsce. Aren¹ zmagañ sportowych bêdzie nadmorskie Niechorze. Turniej odbêdzie siê w dniach
10 – 13 wrzeœnia br. Zarz¹d Woje-

List do redakcji
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wództwa siê cieszy, bo mistrzostwa maj¹ byæ „znakomit¹ okazj¹
do promocji” naszego województwa.
Nie bardzo rozumiemy tê uciechê, bo morze promuje siê samo i za
darmo. Normalnie to obywatel jedzie
nad morze i sam p³aci za swój pobyt.
Urzêdnicy wpadli na pomys³, jak
spêdziæ wakacje na koszt podatników, bo przecie¿ s¹ biedni. Zapewne
dostan¹ delegacje i w ramach promocji swoich województw pograj¹ se w
pi³eczkê, powyleguj¹ siê na pla¿y i

wróc¹ do pracy opaleni. Za komuny
by³o powiedzenie, ¿e rz¹d siê sam
wy¿ywi. Niedaleko odeszliœmy od
tamtych czasów, je¿eli urzêdnicy bez
¿adnego zahamowania siêgaj¹ po
nasze pieni¹dze, by siê zabawiæ, i
jeszcze tym siê chwal¹. Niejeden
klub pi³karski w ma³ej miejscowoœci
chcia³by mieæ te pieni¹dze, które
pozwoli³yby dzieciakom uprawiaæ
sport przez ca³y rok. Panowie i panie
z PO – czy ju¿ naprawdê w naszym
województwie nie ma nic innego do
zrobienia?
KAR

Dlaczego w Radowie Ma³ym nic siê nie dzieje?

Piszê do gazety, gdy¿
chcia³bym, aby w Radowie
Ma³ym coœ siê zmieni³o.
Jednym z problemów gminy Radowo Ma³e jest brak
rozrywki. Dlaczego? Czy
brakuje na to funduszy?
Mo¿e warto by by³o porozmawiaæ z wójtem gminy,
który tu¿ przy swojej posesji robi
drogê z kostki, a co roku miedzy
blokami osiedlowymi robiona jest
droga betonowa, która co roku po
odnowieniu wygl¹da jeszcze gorzej, s¹ dziury, jest niebezpiecznie, a miedzy dziurami znajduje siê
nawet próg zwalniaj¹cy, ale czy
potrzebny, skoro same dziury
spowalniaj¹ jazdê. Wracaj¹c do
tematu rozrywki w Radowie Ma³ym - ¿e jej brakuje, to ka¿dy wie,
wystarczy przejœæ siê wieczorem
po Radowie; m³odzie¿ przesiaduje

na dwóch przystankach, na targowisku, na ³awkach pod gmin¹, na
boisku. Jedynym zajêciem wieczorem dla m³odzie¿y jest d³ubanie s³onecznika. Rodzi siê pytanie
- dlaczego w innych miejscowoœciach, nawet mniejszych, organizowane s¹ festyny i zabawy (Karwowo, Gostomin, Orle, ¯elmowo).
Skoro wójt nic nie potrafi organizowaæ, to mo¿e niech zajmie siê tym
so³tys, jak w innych
miejscowoœciach. Dla mnie t³umaczenie, ¿e nie ma finansów na zrobienie imprezy, b¹dŸ nie jest ujêta w
bud¿ecie, nie jest wyt³umaczeniem,
poniewa¿ na te cele mo¿na pozyskaæ
sponsorów, b¹dŸ za udzia³ w imprezie mo¿na by by³o wprowadziæ drobne op³aty za wstêp, np. za 3 z³. Myœlê
¿e wiele osób by³oby zainteresowanych, a pieni¹dze pokry³yby wszystkie koszty zwi¹zane z imprez¹.

Jedyn¹ imprez¹ zorganizowan¹
w Radowie Ma³ym od bardzo dawna
bêd¹ do¿ynki powiatowe, organizowane oczywiœcie nie przez w³adze
gminy Radowo Ma³e.
Na koniec chcia³bym zadaæ pytanie - co ma robiæ m³odzie¿ w czasie wakacji i nie tylko wieczorami,
bo nie oszukujmy siê, ka¿dy by³
m³ody i potrzebowa³ rozrywki.
Œwietlica jest bardzo krótko otwarta, nic siê tam nie dzieje i brak osoby, która by zorganizowa³a czas i
zabawê dla m³odych ludzi . Dlaczego w innych wioskach so³tysi organizuj¹ nawet bezp³atne lekcje
angielskiego 2 razy w tygodniu?
Dlaczego so³tys nie wyprawi dnia
dziecka, nie zrobi paczek dla najubo¿szych dzieci? Czy mieszkañcy
Radowa Ma³ego doczekaj¹ siê w
koñcu w³asnej imprezy, festynu?
Czytelnik

naszych rodziców lub dziadków,
œwiadczy o jakimœ wtórnym analfabetyzmie Polaków, którzy bardzo
szybko wszystko zapominaj¹. Ju¿
zapomniano o komunie, Solidarnoœci, stanie wojennym, okr¹g³ym stole, rz¹dach i nierz¹dach, wiêc co tu
mówiæ o wojnie. Ci, co docieraj¹ do
dokumentów i relacji, publikuj¹ je w
niszowych magazynach, które czyta
garstka. I ta garstka, to nie s¹ nauczyciele. Po co zacietrzewiaæ siê z
okazji, gdy w szko³ach zmniejsza siê
godziny historii i zwiêksza nacisk na
przystosowanie absolwentów do
rynku, a nie na samodzielnoœæ w
myœleniu. Okazja minie i znowu zapomnimy, o co nam chodzi³o. Nie
czekaj¹c na okazje trzeba s³uchaæ
œwiadków, wertowaæ dokumenty,
czytaæ, rozmawiaæ i wykonywaæ
swoj¹ codzienn¹ ¿mudn¹ pracê nad
Polsk¹, by nie byæ zaskoczonym, ¿e
ona taka nam nieznana, ¿e inni mówi¹
nam o czymœ, co powinniœmy wiedzieæ sami ju¿ dawno.
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Mog¹ dostaæ piêæ lat
za dwie podrobione stówy
W dniu 27 sierpnia br. S¹d Rejonowy w £obzie zastosowa³, na wniosek Prokuratury Rejonowej w
£obzie, œrodek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy, dla dwóch
mieszkañców Zwierzynka, w gminie Wêgorzyno, Krzysztofa K. i
Jacka D., którzy sfa³szowali banknoty polskie.
Przypomnijmy, ¿e do zdarzenia
dosz³o pod koniec lipca br. w gminie
Wêgorzyno, gdzie w jednym ze sklepów 33 letni mê¿czyzna usi³owa³ zap³aciæ sfa³szowanymi banknotami o
nominale 100 z³. Sprzedawczyni ze
sklepu zorientowa³a siê, ¿e banknoty nie s¹ prawdziwe i o powy¿szym
fakcie zawiadomi³a Policjê.
- Mê¿czyŸni dzia³ali z premedytacj¹, bo uznali, ¿e uda im siê oszukaæ starsz¹ kobietê, która sprzedawa³a w sklepie. Ona siê na to nie
nabra³a. Pierwszy banknot przyjê³a,
bo mê¿czyzna zrobi³ zakupy. Przy
drugim powiadomi³a policjê. - mówi
szefowa prokuratury ³obeskiej
Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.
Policjanci ustalili, ¿e tego samego dnia, 38 letni mieszkaniec gminy
Wêgorzyno przerobi³ banknoty
przy pomocy aparatu fotograficznego, a wykonane zdjêcia przeniós³ na
twardy dysk komputera i wydrukowa³ je na drukarce laserowej.
Za podrabianie banknotów grozi

od 5 do 25 lat pozbawienia wolnoœci.
Do tego jeden z mê¿czyzn ma zarzut
wprowadzania podrobionych banknotów do obrotu. Sprawy za tego
typu czyny rozpoznaje S¹d Okrêgowy, w tym przypadku w Szczecinie.
- To jedno z nielicznych przestêpstw, do którego nawet przygotowywanie siê jest karalne. - dodaje
prokurator Karpiñska-Gêsikiewicz.
Jak widaæ, panowie chyba nie
zdawali sobie sprawy, co robi¹. Drukowanie banknotów z komputera
jest dziecinnie proste i wrêcz mo¿e
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Dziêkujemy
Dyrekcja i wychowankowie Domu
Dziecka w £obzie sk³adaj¹ podziêkowania za przekazane prezenty oraz
¿ycz¹ wszystkiego najlepszego na nowej drodze ¿ycia Pañstwu: Ewie i Jaros³awowi B³yszkom, Alinie i W³adys³awowi Barañskim, Elwirze i Rados³awowi Królikowskim, Annie i Krzysztofowi Paczyñskim.

wydaæ siê dobr¹ zabaw¹, ale nikt
tego robi. Tym bardziej chyba do
g³owy ma³o komu by przysz³o, by tak
podrobione banknoty wprowadzaæ
do obiegu, bo przecie¿ ró¿nica jest
zbyt widoczna. Co mê¿czyznom
„strzeli³o” do g³ów? Ta „zabawa”
oka¿e siê dla nich bardzo kosztowna. Na pocieszenie mogê dodaæ, ¿e
s¹d mo¿e, zwa¿ywszy na okolicznoœci przestêpstwa, w trybie nadzwyczajnym z³agodziæ karê. I tylko
na to mog¹ liczyæ nasi dwaj mieszkañcy.
KAR
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Karwowo ma ju¿ swoj¹ tradycjê
(KARWOWO – £OBEZ) Festiwal
przygotowany przez so³tysa, Radê
So³eck¹ i Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa by³ kolejn¹ okazj¹ do
spotkania mieszkañców Karwowa
oraz goœci, którzy zechcieli wybraæ
siê w minion¹ niedzielê na festyn w
tej wsi.
W pierwszej czêœci odby³a siê konferencja na temat wp³ywu funduszy
europejskich na lokalny rozwój, by³y
prezentacje multimedialne inicjatyw i
liderów projektów. Po po³udniu odby³a
siê Msza œwiêta odpustowa, a po niej
tradycyjny ju¿ festyn. Co prawda nast¹pi³y nieprzewidziane przerwy „w
pr¹dzie” i chwilami kropi³ deszcz, ale
po przebrniêciu przez te „trudnoœci”
bawiono siê do wieczora.
Tradycyjnie by³y stoiska znane ju¿
wielu mieszkañcom powiatu. Pani Teresa Cwynar z £obza oferowa³a kurki w
occie, d¿emy w³asnego wyrobu i inne
kulinaria. Tu¿ obok wystawili siê ze
swoimi wyrobami, jajkami i owocami
pañstwo Renata i Jerzy Kokot z Karwowa. Serwowali kanapki ze smalcem
i ogórkiem kiszonym oraz wypieki domowe. Wszystko w oprawie starych
wiejskich urz¹dzeñ domowych; kredensu, dzie¿y, szatkownicy itp.
Tu¿ obok sta³y oryginalne œwinki,
oferowane przez pana Kazimierza Kostkê. Wyrób z drewna – rewelacyjny. Jak
nam powiedzia³, pomys³ podpatrzy³
zagranic¹. Œwinki powinny wyprzeæ
plastikowe krasnale, ale czy tak bêdzie
– zobaczymy. Na œcianie domu, z czerwonej ceg³y, galeria starych zdjêæ, pokazuj¹cych mieszkañców Karwowa
sprzed wielu lat. Dwie paniê wykrzykuj¹ z radoœci, rozpoznaj¹c osoby
sprzed wielu lat. Jedna dostrzega siebie
na fotografii komunijnej. Panie okazuj¹
siê siostrami, by³ymi mieszkankami
Karwowa – Bo¿ena i El¿bieta, z domu

Rakowieckie. Kiedyœ mieszkali w leœniczówce, póŸniej rodzice przenieœli siê do
£obza, a dziewczyny wyjecha³y. Jednak
ci¹gnie do dzieciñstwa, jedna przyjecha³a z Warszawy, druga z Maszewa.
- Przywioz³am 17-letniego syna, by
pokazaæ mu moj¹ szko³ê, dom i ca³¹
wieœ, gdzie kiedyœ mieszka³am i gdzie
spêdzi³am szczêœliwe dzieciñstwo.
Znalaz³am siê na tej starej fotografii,
pozna³am ksiêdza Kurzawê, który ju¿
nie ¿yje. - mówi pani Bo¿ena.
Towarzyszy im kolega z lat szkolnych, pan Tymko, który wyjecha³ z
Karwowa do Chojnic ponad trzydzieœci lat temu. Czasami przyje¿d¿a tu do
rodziców.
- Ci¹gnie na stare „œmieci”. Jak cz³owiek by³ m³ody, to chcia³ jak najszybciej siê wyrwaæ st¹d. Ale jak dobrze
pójdzie, mo¿e na drugi rok wrócê tu na
sta³e. - zdradza nam pan Tymko.
Jak zwykle w Karwowie mo¿na

by³o kupiæ miody, zjeœæ domowej roboty pierogi, nabyæ figurkê anio³ka na stoisku CIS-u, poszperaæ w starociach na
stosiku pana Wies³awa Pokomedy,
zjeœæ flaczki i szasz³yk, pos³uchaæ ze-

spo³u muzycznego dowodzonego
przez Zareckiego juniora, z sekcj¹ dêt¹,
a nawet nabyæ ksi¹¿kê o sporcie ³obeskim pana Zdzis³awa Bogdanowicza.
Propozycji z roku na rok przybywa. (r)

Dziennikarze docenieni
Na festynie w Karwowie organizatorzy tradycyjnie wrêczyli medale
„Przyjaciela Karwowa”. W tym roku
otrzymali je redaktorzy naczelni gazet ³obeskich – Kazimierz Rynkiewicz (Tygodnik £obeski) i Wies³aw
Ma³yszek (Nowy Tygodnik £obeski) oraz Czes³aw Burdun, dziennikarz „Kuriera Szczeciñskiego”. Wrêczaj¹c je Bo¿ena Zarecka powiedzia³a, ¿e by³a szczególnie wzruszona,
gdy podczas Gali Eurolider w Warszawie, w obecnoœci premiera i ministrów, cytowano fragment z Tygodnika £obeskiego, jaki wybrano
spoœród wielu nades³anych artyku³ów.
Od Redakcji.
Dziêkujemy za pamiêæ i medal!
Staramy siê byæ wszêdzie tam, gdzie
tworzy siê lokalna samorz¹dnoœæ, a
do niej zaliczamy powstaj¹ce stowarzyszenia, rady so³eckie i grupy dzia-

³ania. Szczególn¹ rolê pe³ni¹ one we
wsiach, bo tam dzia³a siê trudniej.
Dziêki pokonywaniu tych trudnoœci
przez ludzi aktywnych nasze wsie w
ostatnich latach bardzo siê zmieni³y
i zaczê³y przyci¹gaæ ludzi z miast.
Sta³y siê atrakcyjne. Mam nadziejê,
¿e ma to jakiœ zwi¹zek z iloœci¹ artyku³ów, jakie ukaza³y siê na ³amach
Tygodnika £obeskiego, pokazuj¹cych tê aktywnoœæ i inspiruj¹cych
do dzia³añ. Mogê z ca³ym przekonaniem powiedzieæ, wydaj¹c gazety w
trzech s¹siednich powiatach, ¿e powiat ³obeski pod wzglêdem aktywnoœci spo³ecznoœci wiejskich, iloœci
stowarzyszeñ i zmian zachodz¹cych
na wsi znacz¹co wyprzedza, du¿o
wiêksze od naszego, powiaty s¹siednie (w powiecie drawskim zorganizowa³y siê dwie wsie, ale w gryfickim i œwidwiñskim jest z tak¹ aktywnoœci¹ mizernie). Mo¿emy byæ z siebie dumni. Kazimierz Rynkiewicz

Wrêczenie medali „Przyjaciel Karwowa” przez Bo¿enê Zareck¹
(w œrodku); od lewej: Kazimierz Rynkiewicz, Wies³aw Ma³yszek
i Czes³aw Burdun.
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Afryka - bajeczny kontynent

Pomagamy
dzieciom afrykañskim

Str
Str.. 7

STAROSTA £OBESKI
og³asza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ udzia³u wynosz¹cego 1/2 w nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem mieszkalnym parterowym, budynkiem gospodarczym i gara¿em murowanym stanowi¹cej wspó³w³asnoœæ Skarbu Pañstwa i osoby fizycznej obejmuj¹cej dzia³kê nr 128/2 o pow. 0,12 ha w obrêbie ewidencyjnym Prusinowo, w gm. £obez.

Dane o nieruchomoœci:
Ksiêga wieczysta nr 11371, dzia³ka nr 128/2, pow. 0,12 ha (B-RV).
Nieruchomoœæ po³o¿ona w miejscowoœci Prusinowo 17 w gm. £obez, w
bezpoœrednim s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dojazd bezpoœrednio z drogi wiejskiej. Uzbrojenie techniczne: energia elektryczna, wodoci¹g, kanalizacja dwóch zbiorników bezodp³ywowych, w³asne ujêcie
wody (korzysta z niego najemca). Aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego brak. W Studium s¹ nastêpuj¹ce zapisy: Obszary zabudowy o wiod¹cych funkcjach mieszkalno – us³ugowych. Dane o obci¹¿eniach: - brak. Na udzia³ Skarbu Pañstwa zosta³a zawarta dnia 10.06.2002
r. umowa najmu (wg sposobu u¿ytkowania) z osob¹ fizyczn¹ na czas nieoznaczony.
Cena wywo³awcza - 53.860,00 z³. Wadium 20% ceny wywo³awczej wynosi 10.772.00 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych (540,00 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Transakcja zwolniona z podatku VAT.
Przetarg rozpocznie siê dnia 06.10.2009 r. o godz. 1000 w pokoju nr 23
I piêtro, w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie, przy ul. Konopnickiej 41.

Rozpoczê³y siê wakacje, na które
nasze dzieci z utêsknieniem czeka³y.
Radoœæ z uzyskanych ocen i promocji do nastêpnej klasy miesza³y siê ze
œwiadomoœci¹, i¿ przed nimi ponad
dwa miesi¹ce wolnego czasu od zajêæ szkolnych…
Przegl¹daj¹c skrzynkê mailow¹,
odczyta³em wiadomoœæ z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, którego placówka mieœci siê w Afryce,
w Czadzie.
Oficer prasowy placówki poinformowa³ mnie, ¿e przesy³ka, jak¹ nada³em w imieniu dzieci naszej szko³y Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie,
dotar³a drog¹ lotnictwa wojskowego
do dzieci na kontynencie afrykañskim.
Wys³ana paczka zawiera³a 20 kg
pomocy szkolnych, które w Adwencie 2008 r., przy aprobacie Dyrekcji
Szko³y, w ramach akcji, jak¹ zainicjowa³em wœród dzieci szkolnych, zebrano i przygotowano do wysy³ki,
jako prezent na Bo¿e Narodzenie.

Pó³roczne oczekiwanie na odpowiedŸ zosta³o nagrodzone pozytywn¹ wiadomoœci¹. Zarówno mailem do mnie, jak i przesy³k¹ pocztow¹ do Dyrekcji Szko³y, przysz³o
podziêkowanie w imieniu dzieci
Afryki.
Znajomoœæ problematyki afrykañskiej wœród dzieci, jest niewielka.
Wprawdzie media o tym wspominaj¹, na zajêciach szkolnych te¿ o
tym mówimy (na katechezie szkolnej
poœwiêcone s¹ specjalne lekcje z
prezentacj¹ filmow¹), to jednak dla
dzieci Afryka jest œwiatem egzotycznym, wrêcz bajkowym.
Uwa¿am, ¿e samo mówienie na
ten temat nie wystarczy. Potrzebne
s¹ akcje w stylu tej, jak¹ zainicjowa³em i przeprowadzi³em z dzieæmi naszej szko³y. Maj¹c kontakt z misjonarzami, mam nadziejê, ¿e w tym roku ze
wspólnot¹ ca³ej szko³y zadzia³amy
podobnie.
Katecheta Jaros³aw Gêsicki

Jak daleko z Radowa Ma³ego do Wielkiego?

Wygrali ró¿nic¹
0,94 pkt.
(WÊGORZYNO) Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na dowóz uczniów
z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹
do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie
Wielkim. Wygra³o go Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i
Autyzmem z Radowa Wielkiego,
wyprzedzaj¹c konkurenta – firmê
„Drawtrans” z Drawska Pomorskie-

go, o 0,94 pkt. PrzewoŸnik bêdzie
wozi³ w tym roku szkolnym 19
uczniów.
Sprawa jest o tyle ciekawa, ¿e w
og³oszeniu mówi siê o dowozie
uczniów do oœrodka w Radowie
Ma³ym, a w rozstrzygniêciu mówi siê
o dowozie do Radowa Wielkiego.
Widocznie dla urzêdu w Wêgorzynie to ró¿nica jest tak niewielka, jak
owe 94 setne punktu.
KAR

Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej
ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy je¿eli spe³ni¹ do dnia 02.10.2009r wp³ac¹ wymagane wadium
(forma wniesienia wadium w pieni¹dzu) na konto depozytowe Starostwa
Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO
BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium jest data uznania
rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wp³aty.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie
po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który
przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza
siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i
obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci
jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 45 1020
2847 0000 1802 0009 6347 PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹
uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data
dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego
uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego
terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da
okazania granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A.
1 Oddzia³ w £obzie kwoty zaliczki na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 100% wartoœci us³ugi. Z ¿¹daniem kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w
terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca. Do niniejszego przetargu
maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 o kszta³towaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592). Niez³o¿enie przez nabywcê notariuszowi dowodów, o których mowa w art. 7.ust.1 do 5 ustawy lub oœwiadczenia, o którym mowa w art. 5 i 6 ustawy skutkuje przys³uguj¹cym z mocy
prawa prawem pierwokupu Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego
4, pokój nr 14 I piêtro lub telefonicznie (091 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
£obez, dnia 26.08.2009 r.
Starosta £obeski Antoni Gutkowski
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III zjazd weteranów gimnazjum i liceum z lat 1945 – 1963

Pamiêtajcie o swoich by³ych przyjacio³ach

(£OBEZ) Przez trzy dni byli uczniowie ³obeskiego gimnazjum
i liceum z lat 1945 – 1963 bawili na III ju¿ zjeŸdzie w £obzie.
My towarzyszyliœmy weteranom
w trzecim dniu, podczas ich pobytu w
liceum. Tutaj podejmowa³a ich dyrektor Jolanta Manowiec. Weterani obejrzeli kroniki szkolne, a dyrektor zapozna³a ich ze zmianami, jakie w szkole
zasz³y i zachodz¹. Elewacja budynku
jest odnawiana, wyremontowano i
skomputeryzowano
bibliotekê
szkoln¹. £¹cznie przeprowadzono remonty na sumê 360 tys. z³. Ktoœ pamiêtaj¹cy czasy œwietnoœci lekkoatletycznej szko³y zapyta³, kiedy bêdzie tartan
na boisku. Zapewne mia³ na myœli pobliski stadion, bo otoczenie szko³y od
wielu lat jest niezagospodarowane.
Dyrektor Manowiec powiedzia³a, ¿e
jest projekt zagospodarowania terenu
wokó³ szko³y, opiewaj¹cy na milion
z³otych, ale kiedy zostanie zrealizowany – nie wiadomo. Poinformowa³a, ¿e
zosta³o zarejestrowane stowarzyszenie „Nasza szko³a”, które ma utrzymywaæ kontakt z absolwentami i pomagaæ
uczniom.
Dziêkuj¹c organizatorom za goœcinê
pani Wanda Skorupska (z domu Pañka)
powiedzia³a: - Tutaj zosta³a czêœæ mojego serca i mojej m³odoœci. Jestem tu po
raz drugi i ¿a³ujê, ¿e nie by³am wczeœniej. Pamiêtajcie o swoich by³ych
przyjacio³ach, zapraszajcie ich. - apelowa³a. Wiele pochwa³ pad³o po adresem
organizatorów: panów Henryka Musia³a i Tadeusza Barañskiego i wszystkich, którzy tak wspaniale przygotowali ten zjazd.
PóŸniej weterani przeszli na cmentarz, gdzie odczytali nazwiska stu nie¿yj¹cych ju¿ uczniów i nauczycieli ze
szkolnych lat 1945 – 1963 oraz uczcili
ich pamiêæ.
Poni¿ej publikujemy wypowiedzi,
jakich udzieli³o nam kilku uczestników
zjazdu. Szersz¹ relacjê ze zjazdu zamieœcimy w kolejnym wydaniu.
KAR

Wyrzucony z liceum, opuœci³ £obez...

Zdzis³aw Cesarz po pó³ wieku
znowu wœród swoich uczniów
W tamtych czasach to by³o tak, ¿e
po skoñczeniu szko³y dostawa³o siê
nakaz pracy. Z nakazu pracy znalaz³em
siê w £obezie. Przyjmowa³a mnie do
pracy w inspektoracie pani Hajda³owa.
Gdy przyszed³em po wakacjach, kierowa³ ju¿ pan inspektor Kubetjus. Dosta³em skierowanie do szko³y w Przytoni.
A poniewa¿ by³em zawsze zapalonym
sportowcem, wiêc z Przytoni chodzi³em do Wêgorzyna na pla¿ê graæ w siatkówkê. Gdy siê o tym dowiedziano,
œci¹gniêto mnie do £obezu i wys³ano na
kurs nauczycielski wychowania fizycznego do Wroc³awia. Po roku wróci³em i podj¹³em pracê w inspektoracie.
Po krótkim czasie przeszed³em do pracy w liceum i pracowa³em tam do roku
1958. Jakie tam by³y warunki, to niech
mówi¹ moi dawni uczniowie, ale i w
tych warunkach by³y sukcesy. Nieod¿a³owani moi uczniowie, którzy ju¿
nie ¿yj¹ – serce mnie bardzo boli, jak
s³yszê o tym – Józio Opuchlik by³
mistrzem Polski m³odzików w skoku
wzwy¿. By³ bramkarzem w mojej dru¿ynie, która zdoby³a w województwie
pierwsze miejsce w pi³ce no¿nej. Przy
tych warunkach, jakie mieliœmy, to by³y
jakieœ osi¹gniêcia. Sporo by³o rozgrywek miêdzyszkolnych; jeŸdziliœmy do
Reska, tam mia³em kolegê Roszaka,
który organizowa³ nam imprezy, a oni
przyje¿d¿ali do nas. Nieod¿a³owany
Wiesiek Zagubin gra³ bardzo dobrze w
ping-ponga. Raz wygrywa³o Resko, raz

£obez, ale to by³y zaciête boje. Ba, grywaliœmy nawet w hokeja, na rozlewiskach Regi, i w £obezie i w Resku. W tej
chwili ludzie nie uwierz¹ w to, co powiem, ale moi ch³opcy jeŸdzili na spartakiady ogólnopolskie w narciarstwie.
Wtedy dopisywa³y nam zimy. Trenowaliœmy na pagórkach ko³o by³ej strzelnicy, za cmentarzem. I ci ch³opcy przysparzali nam du¿o radoœci, gdy przyje¿d¿ali z sukcesami. - wspomina swoich uczniów pan Cesarz.
Pytam, dlaczego wyjecha³ i gdzie.
Okazuje siê, ¿e nie a¿ tak daleko, bo do
Po³czyna-Zdroju. OdpowiedŸ na pytanie – dlaczego, okazuje siê trudniejsza, bo mój rozmówca nie za bardzo
chce o tym mówiæ. Okazuje siê, ¿e to dla
niego do dzisiaj przykre wspomnienie.
Uchyla zaledwie r¹bka tajemniczej
sprawy.
- Nie chcia³bym, ¿eby to wysz³o
tak, ¿e narzekam. Powiem wiêc krótko
- ja i dwóch moich nie¿yj¹cych ju¿ kolegów, Mieczys³aw Redlich i Damian
Cisek, musieliœmy odejœæ z liceum. Byli
wspaniali dyrektorzy do czasu, gdy po
nich nasta³ pan Manik i od tego siê zaczê³o. Musia³em odejœæ. - mówi. Okazuje siê, ¿e do £obza czas paŸdziernikowej „odwil¿y” roku 1956 nie dochodzi. Za swoj¹ niepokorn¹ postawê
wobec uprawianego w liceum partyjniactwa zostali przeniesieni do szkó³
podstawowych w £obzie. Rok 1958 w
historii ³obeskiego liceum zapisuje siê

czarn¹ kart¹. Wiêcej o tamtych wydarzeniach powiedz¹ mi póŸniej jego
uczniowie. Oka¿e siê to szerzej nieznanym do tej pory fragmentem historii
³obeskiej oœwiaty i polityki czasów
PRL. Wydarzenia te odcisnê³y piêtno
tak¿e na jego uczniach. W nastêpstwie
tamtych wydarzeñ pan Cesarz opuœci³
£obez i dopiero teraz, po wielu latach,
namówiony przez swoich uczniów,
przyjecha³ na zjazd pierwszych roczników powojennych, jako ostatni ¿yj¹cy
ich nauczyciel. Ma dzisiaj 80 lat. Wygl¹da œwietnie jak na swój wiek i jest
przemi³ym cz³owiekiem. Nie ¿a³uje, ¿e
da³ siê namówiæ na przyjazd do £obza.
- Moi dawni wychowankowie zaczêli dzwoniæ i pisaæ, ¿e muszê tu byæ.
Przyrzek³em i jestem. I jestem zachwycony. Moj¹ „m³odzie¿¹” oraz prac¹
komitetu organizacyjnego. Uznanie,
uznanie i jeszcze raz uznanie dla tych
ludzi i wielkie podziêkowanie. - mówi.
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Trudne ¿ycie szkolne pierwszych roczników

Wspominaj¹ Wanda Pañka i Henryk Puchalski
Pani¹ Wandê Skorupsk¹, z domu
Pañka, spotykam przy grobie Józefa
Opuchlika. Siedzi na ³aweczce. Chyba
duma o tamtych czasach, bo gdy pytam
o jej historiê szkoln¹, od razu przenosi
siê w tamte czasy. Mia³a dziesiêæ lat,
gdy z Kujaw przyjecha³a z rodzicami do
£obza.
- Na Kujawach by³o inne œrodowisko, ni¿ to, jakie tu zastaliœmy. Byli tu
ludzie serdeczni, otwarci, w³aœnie ludzie „za Buga”, tak ich nazywaliœmy.
Mieli swój folklor, swój akcent i to
moim rodzicom szalenie siê podoba³o.
- mówi.
Chodzi³a do szko³y podstawowej
nr 1. Dyrektorem by³ pan Micha³ Woropajew. Podkreœla, ¿e to by³ m¹dry
cz³owiek.
- Nie mogê zapomnieæ tej chwili i
muszê siê z tym podzieliæ – od razu
przechodzi do zdarzeñ sprzed pó³ wieku. - By³a chwila, kiedy trzeba by³o
wyprowadziæ krzy¿e ze szkó³. Nasi
rodzice rozpoczêli bunt. Pan Woropajew spotka³ siê z nimi i powiedzia³ – nie
róbcie tego, poniewa¿ zaszkodzicie
sobie i swoim dzieciom. Zebra³ nas
wszystkich na apelu. Zdjêliœmy krzy¿e w ka¿dej klasie, ustawiliœmy siê
czwórkami, na przedzie ka¿dej klasy
uczeñ niós³ krzy¿ i poszliœmy z nimi do
koœcio³a. Tam je z³o¿yliœmy. Nie wiem,
czy one tam jeszcze s¹, ale ten fakt
pamiêtam.
PóŸniej posz³am do liceum, to by³
rok 1952. W klasie by³o nas 34 uczniów.
By³ tu wspania³y chór, który prowadzi³
Andrzej Mielczarek, który odnosi³ sukcesy w Szczecinie. Dyrektorem by³ pan
Wiktor Kutkiewicz, wspania³y cz³owiek. Najbardziej go wspominam, bo
by³ szalenie mi³y i kocha³ m³odzie¿.
Stara³ siê wszystkim pomóc. PóŸniej
przyszed³ na Zdzis³aw Cesarz, który
rozwija³ w nas mi³oœæ do sportu. Pamiêtam oczywiœcie Józka Opuchlika, który w Gdañsku zosta³ mistrzem Polski
juniorów w skoku wzwy¿. Chodziliœmy na fajfy (dyskoteki – przyp. Red.).
Rock and rolla uczy³ nas tañczyæ profesor Zimny. ¯ycie by³o weso³e. mówi.
Do rozmowy w³¹cza siê pan Henryk Puchalski. PóŸniej powie o pani
Wandzie, ¿e wiedz¹ o sobie wszystko,
chocia¿ ona mieszka w S³upsku, a on w
Szczecinie. W tym przypadku chyba
mo¿na powiedzieæ, ¿e ta przyjaŸñ jest
jak wino, im wiêcej lat up³ywa, tym
lepiej smakuje. Takiemu smakowaniu
s³u¿¹ w³aœnie takie zjazdy.
Pan Henryk Puchalski, to ów legendarny wybitny uczeñ, o którym sygnalnie wspomnia³ pan Henryk Musia³,
publikuj¹c w „Wiadomoœciach £obeskich”, w 2006 roku, historiê ³obeskiego
liceum. Napisa³ wówczas o roczniku
szkolnym 1957/58: „Do matury dopuszczono 18 uczniów, zda³o j¹ 11.
Wœród niedopuszczonych by³ uczeñ,
wybitny matematyk, który w szkole
spêdzi³ 6 lat, maturê zda³ w Resku”. To
ostatnie, krótkie zdanie, zawiera w sobie tajemnicê rozgrywaj¹cego siê w latach piêædziesi¹tych dramatu wielu lu-

dzi, którzy nie chcieli poddaæ siê brutalnej indoktrynacji komunistycznej.
Ofiarami przeœladowañ padaj¹ nauczyciele i uczniowie. S¹ wœród nich nauczyciele - Zdzis³aw Cesarz, Mieczys³aw
Redlich, Damian i Irena Ciskowie, którzy musz¹ odejœæ ze szko³y, a nawet
opuœciæ £obez. Wœród uczniów znajduje siê miêdzy innymi wybitny talent
matematyczny – Henryk Puchalski.
Nie dopuszczony do matury, zdaje j¹
dopiero za pi¹tym podejœciem i to w
Resku. PóŸniej potwierdza swój talent
koñcz¹c Politechnikê oraz uzyskuj¹c
stopieñ doktora i bêd¹c wyk³adowc¹ na
Politechnice w Szczecinie. Pos³uchajmy, jak wspomina pobyt w £obzie.
- Z rodzin¹ do £obezu przyjechaliœmy z Syberii pod koniec kwietnia 1946
roku. WywieŸli nas z powiatu oszmiañskiego. Mia³em szeœæ lat, gdy pod koniec czerwca 1946 roku mama zabra³a
mnie do szko³y, bo sz³a uzupe³niæ dane
dzieci. Dyrektorem jedynki by³ pan
Woropajew, starszy cz³owiek, oddany
pedagog. Powa¿nie spyta³ mnie, czy
umiem liczyæ, dodawaæ, mno¿yæ. Szeœæ razy siedem - zapyta³. Odpowiedzia³em – sorok dwa. Uœmiechn¹³ siê, bo
to by³ pedagog jeszcze szko³y carskiej.
Przyj¹³ mnie w pierwszym naborze do
tej szko³y. Utkwi³a mi w pamiêci jego
œmieræ. Przeziêbi³ siê, a lekarz nawymyœla³ mu, ¿e jest symulantem, ¿e jest
nieodpowiedzialny. Tak siê tym
przej¹³, bo by³ chory, ¿e zmar³. To by³o
dla mnie wstrz¹saj¹ce, bo on by³ mi
bliski, a ja jemu. Odkry³ mój talent
matematyczny, bo matematyka by³a u
mnie wrodzona, od najm³odszych lat
lubi³em rozwi¹zywaæ zadania. Docenia³
to równie¿ pan Mo³czanow, ale uczy³
mnie tylko rok, w klasie ósmej, a póŸniej pan Kutkiewicz, mi³oœnik matematyki i m³odzie¿y w ogóle. - Alfa plus
bita – mawia³ i to siê zapamiêtywa³o.
Najgorszy okres nasta³, jak dyrektorem
zosta³ pan Manik. Walczy³ z nauczycielami, grozi³ im nawet pistoletem. Ja dosta³em „wilczy bilet” i nie dopuszczano
mnie do matury. Piêæ razy podchodzi³em w ró¿nych szko³ach. Pewnego razu
profesor Kutkiewicz powiedzia³ mi: Heniek, masz okazjê zdaæ maturê w
Resku. Tam jest dyrektor Koz³owski i
jest przychylny, byœ zdawa³. W koñcu zda³em. Poszed³em na
Uniwersytet Warszawski, ale tam nie
by³o matematyki stosowanej, wiêc
przenios³em siê do Wroc³awia. W pewnym momencie pojawi³o siê og³oszenie,
¿e dwóch studentów mo¿e wyjechaæ na
szkolenie do Leningradu. Zg³osi³em siê.
Trzeba by³o przejœæ kurs. Wczeœniej
wszyscy mówili sobie po imieniu, a na
kursie – towarzysz, towarzysz. Pomyœla³em, ¿e nic z mojego wyjazdu nie
bêdzie. Ani ja towarzysz, ani polityka
mi nie by³a w g³owie. Ale na kursie
pojawi³o siê pytanie o polsk¹ szko³ê
matematyczn¹. Wychodzi ju¿ kilku
zdaj¹cych, a ja siê modlê, by to pytanie
dotar³o do mnie. Kilka osób nie odpowiedzia³o, wiêc pytanie dosz³o do mnie.
Mówi³em ponad godzinê; o lwowskiej
szkole matematycznej, warszawskiej i

krakowskiej. Polska szko³a matematyczna to by³a potêga œwiatowa. Zakwalifikowali mnie i pojecha³em. Miesi¹c po pobycie w Leningradzie niektórzy towarzysze wrócili, bo... chleba nie
by³o. Rz¹dzi³ Chruszczow. Oni spodziewali siê, ¿e tam bêd¹ rarytasy, a ja
by³em przyzwyczajony do biedy. Tak
samo Murzyni, bo jak chodzi³ w sto³ówce po stole karaluch, to ten go zrzuci³ na pod³ogê i nie by³o problemu. Sk¹d
Murzyni? Zaczêli wywoziæ Chiñczyków, bo siê z nimi pok³ócili i przywoziæ
Kubañczyków, bo tam zrobili rewolucjê. - wspomina.
Gdy pytam o tamte dramatyczne
wydarzenia szkolne z 1957 i 1958 roku,
do rozmowy ponownie w³¹cza siê pani
Wanda.
- W 1957 roku by³o nas w klasie 11
osób. Maturê zda³o tylko piêæ. Myœmy
przepadli i nasze ¿ycie siê odwróci³o. Ja
wtedy wysz³am ze z³oœci za m¹¿, chocia¿ szczêœliwie, i wyjecha³am, ucie-

k³am z £obezu. - mówi.
W tym miejscu przypomnê jedno z
wydarzeñ roku szkolnego 1956/57,
ponownie przywo³uj¹c opis pana Henryka Musia³a: „1 lutego W³odzimierz
Manik zostaje dyrektorem szko³y. W
rocznicê Œwiêta Konstytucji 3 maja
uczniowie masowo opuœcili lekcje,
Rada Pedagogiczna bardzo ostro to
potraktowa³a”.
- Dyrektorem zosta³ ubek i zacz¹³
walczyæ z nauczycielami. Niektórych
szanta¿owa³ pistoletem. Oberwa³o siê
przy tym uczniom. Ja by³em wielokrotnie wzywany na milicjê, przes³uchiwany i nêkany. PóŸniej, jak mia³em wezwanie, to bra³em kanapki, picie, zbiór
zadañ do kieszeni i szed³em. Jak ju¿
wspomina³em, podchodzi³em do matury kilka razy, w koñcu profesor Kutkiewicz wskaza³ mi odpowiedni moment i
zda³em j¹ w Resku. Dziœ nie czujê nienawiœci, ale to œciska tak jak Syberia. mówi Henryk Puchalski.
KAR

Danuta Dolny, £obez,
rocznik maturalny 1955
Gdy z sali wystawowej liceum
wychodzê z pani¹ Danut¹ na korytarz,
by zamieniæ z ni¹ kilka s³ów, na widok
patrona szko³y, Tadeusz Koœciuszki,
pani Danuta recytuje z pamiêci fragment „Pana Tadeusza”:
Tu Koœciuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz obur¹cz trzyma;
Takim by³, gdy przysiêga³ na stopniach o³tarzów,
¯e tym mieczem wypêdzi z Polski
trzech mocarzów,
Albo sam na nim padnie...
- Pamiêtam to do dziœ – mówi. Uczyliœmy siê na polskim. Wtedy liceum mieœci³o siê w budynku obecnego
gimnazjum. Dyrektorem by³ pan Kutkiewicz, którego goœciliœmy na zjazdach dwukrotnie, póŸniej pan Cisek.
Biorê udzia³ w zjazdach od pocz¹tku,

od 1985 roku. Do £obza przyjechaliœmy z Syberii. Rodzice mieszkali na
WileñszczyŸnie, sk¹d nas wywieŸli.
Cieszê siê, ¿e przyjecha³ do nas nasz
ostatni ¿yj¹cy profesor pan Cesarz. To
by³ najsympatyczniejszy nauczyciel.
Jak oceniam zjazd? Wszyscy jesteœmy zadowoleni. Trzeba podziêkowaæ
panu Henrykowi Musia³owi, któremu
chce siê te zjazdy organizowaæ i robi to
znakomicie.
KAR
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Jak rz¹d Platformy Obywatelskiej
W dzisiejszym artykule chcia³bym zaj¹æ siê ogóln¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ w naszym kraju pod
rz¹dami Platformy Obywatelskiej
i wyt³umaczyæ Pañstwu, jakie s¹
konsekwencje polityki finansowej prowadzonej przez dziwnego
pana p³ac¹cego podatki w Wielkiej Brytanii, a mianowicie Pana
Rostowskiego.
Ci¹æ, ci¹æ, wyprzedawaæ
Wiemy ju¿ z informacji medialnych, ¿e kryzys w Europie dobieg³
koñca, a gospodarki takich pañstw
jak Niemcy, Francja czy Anglia wychodz¹ powoli z recesji. Wiemy te¿,
i¿ wszystkie kraje europejskie,
oprócz Polski oczywiœcie, wy³o¿y³y
ogromne sumy pieniêdzy z kasy
pañstwowej, na stymulowanie w³asnych gospodarek, celem zapobie¿enia upadkowi firm, co z kolei skutkowa³oby znacznym wzrostem bezrobocia. To oczywiœcie spowodowa³o równie¿ znaczny wzrost deficytu bud¿etowego tych pañstw,
czego za wszelk¹ cenê chcia³ unikn¹æ rz¹d Tuska, co mu siê ostatecznie jednak nie uda³o. Teraz, kiedy
kryzys ju¿ min¹³, jakie bêd¹ efekty takiej w³aœnie polityki pañstw Europy
Zachodniej? Ano takie, ¿e firmy
przetrwa³y, ludzie zachowali miejsca
pracy, wszyscy dalej p³ac¹ podatki,
które z czasem za³ataj¹ powsta³¹
dziurê bud¿etow¹ i wszystko bêdzie
dalej po staremu. A co siê sta³o u nas
dziêki twórczej polityce finansowej
panów Tuska i Rostowskiego, polegaj¹cej na ogromnych ciêciach w
wielu sektorach wydatków publicznych, oczywiœcie nie tam, gdzie chodzi o niebotyczne wynagrodzenia
funkcjonariuszy partyjnych Platformy Obywatelskiej? Wiedz¹ Pañstwo, i¿ tylu gabinetów partyjnych
i dzia³ów propagandy nie mia³, jak
dot¹d, ¿aden inny rz¹d. Public relations to jest kwintesencja rz¹dów
Tuska, na któr¹ Polacy dali siê, niestety, nabraæ.
Ale wracaj¹c do gospodarki.
Konsekwencj¹ rz¹dów, jak ja ich
nazywam, partii niemieckich patriotów, jest to, ¿e bardzo du¿a liczba
polskich ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw zbankrutowa³a bezpowrotnie, ludzie potracili stanowiska pracy, co w d³u¿szym wymiarze czasu
bêdzie skutkowa³o znacznym wzrostem wydatków socjalnych (zasi³ki
dla bezrobotnych itp.), przy jednoczesnym obni¿eniu dochodów z
podatków, no bo kto je bêdzie p³aci³?
Markety z kapita³em zachodnim,
które stosuj¹ ró¿nego rodzaju kruczki prawne, aby takowych obci¹¿eñ
podatkowych unikaæ, co zreszt¹
czyni¹ niezwykle skutecznie. Nie
proszê pañstwa, podatki w pe³nym

ich wymiarze p³ac¹ tylko polscy
przedsiêbiorcy, tak¿e ci drobni kupcy, których tak ostatnio siê pa³uje,
szerz¹c w stosunku do nich k³amliw¹
propagandê. Teraz, kiedy du¿a
czêœæ polskich firm upad³a, kto za³ata tê dziurê bud¿etow¹? To pytanie
zostawiam pod Pañstwa rozwagê.
Stocznie – efekt domina
Zreszt¹ w skali ogólnokrajowej i
tak ju¿ jest za póŸno, gdy¿ Platforma
dokona³a katastrofalnych i nieodwracalnych zniszczeñ w strukturach
polskiej gospodarki. Przyk³adem s¹
chocia¿by stocznie, które w³aœnie
dziêki kryzysowi Tusk mia³ okazjê
uratowaæ. Nie uczyni³ tego. Dlaczego? Bo teraz stocznie niemieckie
pozby³y siê najwiêkszego konkurenta w regionie i w koñcu stan¹ siê
rentowne. Trzeba byæ albo idiot¹,
albo mieæ zapêdy antypolskie, aby
pozwoliæ na swobodny upadek
przemys³u stoczniowego w kraju
nadmorskim. I wcale nie usprawiedliwiaj¹ tutaj Tuska dyrektywy Unii
Europejskiej, które kraje takie jak
Niemcy, czy Francja po prostu ignoruj¹ (Francja chocia¿by rok w rok
przekracza dopuszczalny przez Uniê
deficyt bud¿etowy, za co powinna
zap³aciæ karê, ale czy kiedyœ zap³aci³a?). Œredniej klasy ekonomista wie,
¿e same stocznie mog³y przynosiæ
straty, choæ tak nie zawsze by³o, ale
poprzez swoje zamówienia zasila³y
ogromn¹ czêœæ polskiej gospodarki,
która z kolei przynosi³a znaczne
wp³ywy do kasy pañstwa. A teraz
co? Firmy zwi¹zane ze stoczniami
upadaj¹, przyk³adem chocia¿by Zak³ady Cegielskiego w Poznaniu –
polskie przedsiêbiorstwo o wielowiekowej tradycji. Zak³ad, produkuj¹cy silniki okrêtowe, wpad³ w tarapaty m.in. na skutek zamkniêcia polskich stoczni, z których firma dostawa³a najwiêcej zamówieñ. Z kontraktów wycofa³y siê stocznie niemieckie. Oto jak ³atwo jest pogr¹¿yæ polski przemys³, gdy rz¹d przestaje rz¹dziæ. Do koñca roku zak³ad chce
zwolniæ 560 pracowników. Kolejny
wiêc podmiot nie bêdzie p³aciæ podatków, a pozostali podatnicy zap³ac¹ za ich „kuroniówki” i dalsze
utrzymanie. Tylko, ¿e tych pracuj¹cych robi siê coraz mniej. W 2008
roku spó³ka mia³a 457 milionów z³
obrotu i 4,2 miliona zysku. Upadek
stoczni – jak domino – poci¹gn¹³ za
sob¹ wiele mniejszych firm, które
straci³y kontrakty lub nie otrzyma³y
pieniêdzy za ju¿ zrealizowane. Jaki to
koszt dla pañstwa i Polaków?
A Tusk znowu wszystkich zrobi³
w konia i ok³ama³. Pamiêtamy przecie¿ ten ca³y cyrk z inwestorem z
Kataru, który notabene by³ tylko
poœrednikiem, a nie ¿adnym inwe-

storem, bo o takowym nie wiemy nic
do dzisiaj. Mia³ byæ ogromny sukces rz¹du, a teraz okazuje siê, ¿e to
by³a zwyk³a œciema, stocznie zostan¹ rozgrabione za bezcen, a Tusk
wszystko zgoni na Grada, zdymisjonuje go i wszystko bêdzie po staremu. Moim zdaniem taki by³ w³aœnie
plan Tuska od samego pocz¹tku, a
tajemniczy inwestor, który poœwiêca 8 mln z³, tytu³em wp³aconego
wadium, musia³ mieæ w tym konkretny cel gospodarczy, polegaj¹cy na
zablokowaniu prywatyzacji polskich stoczni i doprowadzeniu ich
do upad³oœci. Teraz pozostaje pytanie - kim tak naprawdê by³ ten inwestor? Na to pytanie pewnie nigdy nie
otrzymamy odpowiedzi.
Dlaczego sprzedaje siê
najlepsze zak³ady
Jakby tego by³o ma³o, rz¹d chce
jeszcze sprywatyzowaæ strategiczne sektory gospodarki pañstwa, takie jak chocia¿by przemys³ energetyczny. Nie bêdê tutaj t³umaczy³, o
co w tym wszystkim chodzi, gdy¿
jest to zbyt obszerny temat, ale wystarczy spojrzeæ na inne kraje Europy zachodniej, które t¹ ga³¹Ÿ gospodarki maj¹ pod swoj¹ wy³¹czn¹
piecz¹ i nigdy nie dopuszcz¹ do
sprzeda¿y jej komukolwiek. Co innego Tusk i jego partia. Jeszcze do tego
KGHM Polska MiedŸ, z najwiêkszymi w Europie z³o¿ami miedzi. Wiecie
Pañstwo, dlaczego pracownicy tej
firmy zapowiadaj¹ tak radykalne
strajki w obronie przed prywatyzacj¹. Ju¿ t³umaczê. Obecnie Skarb
Pañstwa posiada 41% udzia³ów, co
zapewnia mu pakiet kontrolny.
Sprzeda¿ nawet 10% akcji nara¿a
KGHM albo na wrogie przejêcie
przez konkurencjê, albo w najlepszym przypadku na przejêcie kontroli nad firm¹ przez akcjonariusza prywatnego, najpewniej z kapita³em zagranicznym. Teraz KGHM przynosi
oko³o 3 mld zysku rocznie, pracownicy zarabiaj¹ po 7 – 8 tys. z³ miesiêcznie. Przedsiêbiorstwo dokonuje wielu inwestycji, prosperuje bardzo dobrze i w ogóle wszyscy s¹
zadowoleni. No, ale jak coœ dzia³a
dobrze, to trzeba to szybko zmieniæ.
I co siê mo¿e staæ, kiedy KGHM zostanie sprywatyzowana? Ano prywatny w³aœciciel bêdzie chcia³ po
prostu wyci¹gn¹æ z tej firmy jeszcze
wiêcej zysku, przyk³adowo z 5 mld z³
rocznie. Jak to zrobi? Bêdzie minimalizowa³ koszty ogólne, czyli zwolni
po³owê za³ogi i obni¿y jej wynagrodzenia dajmy na to do 2 tys. z³ miesiêcznie, bo wiadomo, ¿e zagraniczny w³aœciciel ma polskich pracowników tam, gdzie s³oñce nie dochodzi.
No i wtedy wszystko wróci do normy, firma bêdzie ulega³a stopniowej

degradacji poprzez jej nadmiern¹
eksploatacjê, a¿ w koñcu upadnie, a
pracownicy KGHM zrównaj¹ siê
zarobkami z reszt¹ mieszkañców
Polski. Logicznym by³oby raczej
d¹¿enie przez rz¹d do tego, aby reszta Polaków mog³a zarabiaæ tyle, co
pracownicy KGHM, a nie odwrotnie, no ale Polska jest naprawdê
pokrêconym krajem, w którym obywatele lubuj¹ siê w komplikowaniu
sobie ¿ycia.
Wraca Polska dzielnicowa
I tak rz¹d Tuska doprowadza
Polskê do ruiny, a wszystko niby po
to, aby móg³ wygraæ przysz³oroczne wybory prezydenckie. Tak w
wiêkszoœci twierdzi moje œrodowisko polityczne. Ale ja mam inne
zdanie na ten temat i dostrzegam w
tym znacznie czarniejsze intencje
Tuska, ni¿ tylko chêæ zostania prezydentem. Dla mnie jest to po prostu proniemiecki Kaszub, któremu
imponuje germañska cywilizacja,
bêd¹ca dla niego wy¿sz¹ wartoœci¹. Jego dziadek dzia³a³ na rzecz
Niemiec poprzez s³u¿bê w Wehrmachcie, a Tusk jako polski premier
pe³ni rolê wspó³czesnego Konrada
Wallenroda, maj¹cego za zadanie
uszczêœliwiaæ Angelê Merkel, kosztem polskich interesów narodowych. Niektórzy powiedz¹, ¿e znowu siê czepiam tego dziadka, ale
taka jest prawda. Przyzna³a to najbli¿sza rodzina Tuska w programie
dokumentalnym, który widzia³em
na w³asne oczy w telewizji.
Niektórzy z Pañstwa powiedz¹, i¿
wyznajê spiskow¹ teoriê dziejów i to
wszystko, o czym mówiê, jest fikcj¹.
Jest to oczywiœcie standardowy argument stosowany przez media, takie jak Gazeta Wyborcza czy telewizja
TVN 24, w odniesieniu do zjawisk
patologicznych, maj¹cych miejsce w
Polsce, a w które zamieszani s¹ ich
polityczni pupile. A na marginesie –
wiecie, kto zosta³ prezesem TVN w
miejsce Piotra Waltera? Ano niejaki
pan Markus Tellenbach, szef rady
nadzorczej SKY Deutschland (telewizji niemieckiej). Nic uj¹æ, nic dodaæ.
Ale te¿ mogê podaæ inny przyk³ad, z Gdañska, w którym rz¹dzi prezydent z PO, pan Adamowicz, wykazuj¹cy siê wiêksz¹ lojalnoœci¹ wobec mniejszoœci niemieckiej, ni¿ samych Polaków. Otó¿ ten¿e pan Adamowicz wycofa³ siê ca³kiem niedawno z finansowania pomnika maj¹cego powstaæ ku czci Polaków pomordowanych w latach 1939 – 1940 na
Pomorzu. Chodzi³o o kwotê 400 tys.
z³. Ale có¿ siê sta³o? Otó¿ kilka miesiêcy póŸniej pan Adamowicz przeforsowa³ powstanie w Gdañsku innego pomnika, na czeœæ upamiêtnienia ocalonych dzieci obywateli Nie-
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zarzyna polsk¹ gospodarkê!!!
miec, który notabene kosztowa³
kasê miasta „tylko” 860 tys. z³. Inny
przyk³ad z Gdañska? Proszê bardzo.
W 2003 r. w Gdañsku, pod pretekstem remontu, zdjêto z ratusza miasta karylion graj¹cy Rotê z wie¿y
zegarowej. Ta melodia nigdy ju¿ nie
powróci³a, a na jej miejsce grana jest
od 2004 r. melodia hymnu europejskiego „Oda do radoœci”. Dziennikarze Gazety Polskiej nieoficjalnie
dowiedzieli siê od urzêdników miejskich, i¿ gest ten skierowany zosta³
wobec mniejszoœci niemieckiej, aby
nie raziæ ich wra¿liwoœci. A mo¿e s³yszeli Pañstwo o poœle PO, Kazimierzu Plocke, dzia³aj¹cym w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, obecnie
pe³ni¹cym funkcjê wiceministra do
spraw rybo³ówstwa w resorcie rolnictwa? Ten pan wyda³ bardzo ciekaw¹ ksi¹¿kê, w której napisa³ miêdzy innymi o tym, jak Niemcy przynieœli ze sob¹ na tereny Kaszub i
Pomorza kaganek oœwiaty i cywilizacji oraz wiele tego typu bzdetów gloryfikuj¹cych ludnoœæ niemieck¹ na
tym terenie. Trzeba pamiêtaæ poœle
PO i znanym re¿yserze filmowym
Kazimierzu Kutzu, popieraj¹cym
ideê autonomii Œl¹ska, który w 2006
r., bêd¹c senatorem PO, powiedzia³:
„Czas zacz¹æ dzia³aæ w kierunku
autonomii pojêtej jako nowoczesna
europejska samoistna dzielnica.
Nie ma to nic wspólnego z separatyzmem. T¹ drog¹ powinny pójœæ
te¿ inne dzielnice. Przecie¿ pañstwo powinno byæ tylko dodatkiem
dla obywateli” (Kazimierz Kutz
wspiera Ruch Autonomii Œl¹ska,
GW 2006). Warto dodaæ, ¿e z tego
Ruchu do Sejmu startowa³, reprezentuj¹cy mniejszoœæ niemieck¹,
Dietmar Brehmer, pi³karz Polonii
Bytom.
Presti¿ ponad skutecznoœæ
A teraz kolejna ciekawostka
œwiadcz¹ca o ma³o patriotycznym
stosunku PO do Polski i Polaków.
Zapewne pamiêtaj¹ Pañstwo z informacji medialnych, ¿e wszyscy eurodeputowani PiS zag³osowali na Jerzego Buzka, podczas jego kandydowania na przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, ale czy
wiedz¹ Pañstwo, ¿e tylko 6 spoœród
25 eurodeputowanych PO zag³osowa³o na Mariusza Kamiñskiego z
PiS, kandyduj¹cego na wiceprzewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego. Na kogo g³osowa³a reszta?
No bo przecie¿ nie na Polaka! Dla
wszystkich niezorientowanych pragnê przypomnieæ, i¿ PE pe³ni funkcjê
wy³¹cznie opiniodawcz¹ w Unii Europejskiej, tak ¿e stanowisko przewodnicz¹cego dla pana Buzka jest
funkcj¹ tylko presti¿ow¹ i to dla niego samego. Takie s¹ fakty. Wska-

zuj¹ one, i¿ ci wszyscy eurofanatycy
spod znaku Tuska, Schetyny, Komorowskiego, Gronkiewicz-Waltz,
czy te¿ Niesio³owskiego, s¹ po prostu zwyk³ymi podnó¿kami Niemców, którzy, jako najwiêkszy p³atnik
netto, po prostu rz¹dz¹ w Unii Europejskiej. A tym wszystkim, którzy
mimo tego nie wierz¹ w przedstawion¹ przeze mnie tezê, polecam
s³owa by³ego ambasadora Izraela w
Polsce pana Szewacha Weissa, który kiedyœ powiedzia³: „Pamiêtam
kampaniê w sprawie wejœcia do
UE. Ja nie jestem Polakiem, ale ja
siê wstydzi³em. To Polak ma siê
podlizywaæ Francuzowi, który da³
œwiatu rz¹d Vichy? Niemcowi, który stworzy³ piek³o na ziemi? Portugalii, która mia³a Salazara? Wy
macie o wiele wiêcej si³y moralnej.
Nie zawsze u¿ywacie skutecznie
waszej historii”.
Jak s¹siedzi rozgrywaj¹ Polskê
Moim zdaniem, tej w³aœnie historii, skutecznie w walce o polskie interesy, u¿ywa³ premier Jaros³aw Kaczyñski i chyba dlatego by³ tak bardzo znienawidzony przez europejskie media, które nadaj¹ przecie¿ ton
debacie politycznej w naszym kraju.
St¹d te s³ynne „kartofle”, kaczory –
potwory itp. Nie jest przecie¿ tajemnic¹, ¿e to w³aœnie media zagraniczne, w tym niemieckie i rosyjskie,
popiera³y PO w wyborach do krajowego Parlamentu, nawo³uj¹c jednoczeœnie do nienawiœci wobec PiS. Ja,
jako prosty cz³owiek, wiem to, co od
wieków wiedzieli nasi przodkowie.
Jeœli nasi najbli¿si s¹siedzi, Niemcy
i Rosjanie, ciesz¹ siê z wybrania w
Polsce takiego rz¹du jak rz¹d Kaszuba Tuska, tzn., ¿e interesy pañstwa
polskiego s¹ zagro¿one, a jeœli z kolei wybrzydzaj¹ na temat rz¹du Kaczyñskiego, to w³aœnie dlatego, ¿e
on o interesy narodowe dba, co nie
podoba siê s¹siadom.
Taka jest prosta i nieskomplikowana prawda o politycznej rzeczywistoœci Europy, a g³upot¹ jest mówienie, ¿e my wszyscy mamy wspólne
interesy w ramach UE. To ja siê pytam jakie my mieliœmy i jakie mamy
wspólne interesy z Niemcami? Mo¿e
rurê ba³tyck¹ omijaj¹c¹ terytorium
Polski? No, ale to wszystko nie ma
chyba dla Polaków ¿adnego znaczenia, skoro rz¹d Tuska ma siê nawet
lepiej, jeœli wierz¹c sonda¿om, ni¿
zaraz po wyborach, w których obieca³ wszystkim drug¹ Irlandiê.
Rz¹dz¹ nami sonda¿e
Z drugiej strony mo¿na naprawdê zwariowaæ przez te sonda¿e, które tego samego dnia pokazuj¹ 55%
poparcie dla partii PO, a jednoczeœnie pokazuj¹ te¿, i¿ 70% polskiego

spo³eczeñstwa Ÿle ocenia rz¹d Donalda Tuska. No mas³o maœlane. To
wskazuje na to, i¿ albo mamy w
spo³eczeñstwie samych idiotów nie
bêd¹cych w stanie skojarzyæ, i¿ zdecydowan¹ wiêkszoœæ w obecnym
rz¹dzie stanowi¹ cz³onkowie PO, popierani w swoich dzia³aniach przez
klub parlamentarny PO, albo mamy
do czynienia z ogromn¹ manipulacj¹, maj¹c¹ na celu wypranie mózgów Polakom. Moim zdaniem, dziêki takim w³aœnie zagraniom socjotechnicznym, wspieranym przez najwiêksze polskojêzyczne media, Polacy zachowuj¹ siê jak cz³onkowie
jakiejœ sekty. Jest tutaj wzorcowo zastosowany ten sam mechanizm manipulacyjny. Najpierw guru, w tym
przypadku Tusk, bombarduje ludzi
mi³oœci¹ i obiecuje im z³ote góry.
PóŸniej zaskarbia sobie ich uznanie
i oddanie, a nastêpnie wykorzystuje
ich zarówno psychicznie jak i materialnie. Na koñcu delikwenci maj¹ ju¿
tak wyprane mózgi, i¿ niezale¿nie od
tego, co zrobi guru, zawsze bêd¹ go
wielbiæ i bêd¹ mu wierni ponad
wszystko. Czy¿ nie jest tak w przypadku rz¹du Tuska? Przecie¿ nie ma
on wiêkszych osi¹gniêæ w polityce,
nie zrobi³ nic po¿ytecznego dla Polski i Polaków. Powiem wiêcej, jakoœæ
naszego ¿ycia pod rz¹dami PO zdecydowanie siê pogorszy³a i nie
prawd¹ jest, i¿ w g³ównej mierze jest
to skutkiem kryzysu. Najwiêksze
autorytety z dziedziny ekonomii w
Polsce twierdz¹ zgodnie, i¿ z³y stan
polskiej gospodarki tylko w 10% jest
wynikiem kryzysu œwiatowego, a w
90% jest po prostu skutkiem fatalnej
polityki rz¹du Tuska. Poza tym, wiadomym jest, i¿ Polska nie mia³a prawa odczuæ kryzysu tak gwa³townie i
dotkliwie jak inne pañstwa Europy
zachodniej, gdy¿ nie ma tak, jak one,
rozwiniêtego eksportu i systemu
bankowego. A zreszt¹ fatalne wyniki gospodarcze Polski Platforma i tak
zrzuci³a na barki tego niedobrego,
„ciamkaj¹cego” Prezydenta Lecha
Kaczyñskiego, chocia¿ ten nie ma w
tej kwestii zbyt du¿o do powiedzenia. I niech Pañstwo nie myœl¹ sobie,
i¿ w miarê niski deficyt bud¿etowy to
jest jakiœ znacz¹cy sukces tego rz¹du. Wed³ug wiêkszoœci ekspertów
deficyt ca³ych finansów publicznych w Polsce mo¿e na koniec roku
2009 wynieœæ nawet 100 mld z³otych.
Ten deficyt bêdzie przecie¿ sp³acany równie¿ z naszych portfeli, a kreatywna ksiêgowoœæ pana Rostowskiego tylko na jakiœ czas skrzêtnie
ukry³a go przed oczyma zwyk³ych
Polaków.
Mimo tego wszystkiego i tak, co
by Platforma Obywatelska nie zrobi³a, nie straci ona poparcia spo³eczeñstwa polskiego, które sta³o siê

ofiar¹ w³asnej naiwnoœci oraz g³upoty. „M¹dry Polak po szkodzie” pamiêtaj¹ Pañstwo to przys³owie?
Teraz ma ono w³aœnie zastosowanie.
Za dwa lata mog¹ sobie Polacy wybraæ na premiera nawet drugiego króla Salomona, który s³yn¹³ z rz¹dów
pe³nych m¹droœci i roztropnoœci, a i
tak spustoszenie jakie uczyni³a w
naszej gospodarce PO sprawi, i¿ „z
pustego to i Salomon nie naleje”.
Oczekiwanie na cud, czyli jak
ci¹æ i wydawaæ zarazem
Na koniec chcia³em siê odnieœæ
do wyj¹tkowo oburzaj¹cej wypowiedzi, jakiej udzieli³ gazecie „Dziennik” dowódca Wojsk L¹dowych,
gen. broni Waldemar Skrzypczak, na
temat s³abego uzbrojenia polskiej
armii w Afganistanie. Genera³
stwierdzi³, i¿ œmierci naszego ¿o³nierza mo¿na by³o unikn¹æ, gdyby polski kontyngent dysponowa³ odpowiednim sprzêtem wojskowym, którego niestety od dwóch lat nie mo¿e
siê doprosiæ polskie dowództwo od
urzêdników pañstwowych i polityków. Oczywiœcie genera³ zosta³ natychmiastowo skrytykowany przez
polityków PO, miêdzy innymi przez
wszystkowiedz¹c¹ i na wszystkim
siê znaj¹c¹ Juliê Piterê. Donald Tusk
kilka dni wczeœniej dokona³ kolejnej
zagrywki propagandowej i wyjecha³
do Afganistanu, gdzie podnosi³ na
duchu polskich ¿o³nierzy, obiecuj¹c
im nowoczesny sprzêt. I znowu
obiecuje. A ja siê pytam, za co on ten
sprzêt kupi, skoro zmniejszy³ bud¿et
MON-u o kilka mld z³, a do tego zapowiedzia³ zmiany w konstytucji,
maj¹ce na celu zmniejszenie dotychczasowej minimalnej kwoty 1, 92%
PKB przeznaczanej przez pañstwo
na armiê. A mo¿e pan powie, ¿e to
wina Kaczyñskich panie premierze
Tusk. To zawsze dzia³a na Polaków,
zwaliæ wszystko na te ohydne kaczory. Szczyt ob³udy i zak³amania ze
strony tego rz¹du. No, ale TVN-24
wszystko wyprostuje, w³aœciwie ju¿
to robi. Najbardziej podoba³a mi siê
wypowiedŸ korespondenta TVN w
Afganistanie, który stwierdzi³, i¿
wojska amerykañskie tak¿e maj¹
ogromne braki w sprzêcie wojskowym. No nic uj¹æ, nic dodaæ.
A teraz niech Pañstwo wyobra¿¹
sobie, ¿e te wszystkie wydarzenia,
które tutaj przedstawi³em mia³y miejsce za rz¹dów PiS-u, co by siê dzia³o
wtedy w naszych mediach, co by
wyprawia³y nasze autorytety moralne z panem Bartoszewskim na czele?
Niech sobie Pañstwo odpowiedz¹
na te pytania w zgodzie z w³asnym
sumieniem.

Antysalonowiec
(œródtytu³y pochodz¹ od redakcji)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam FORD COURIER ciê¿arowy 1300 ccm na czêœci lub do remontu. Tel. 091 397 35 37 po godz.
20.00.
Sprzedam VW T4, poj. 2.4 diesel,
93r. Zarejestrowany na 8 osób.
Stan tech. silnika b.dobry. Do poprawek lakierniczych. Cena 9.000
z³ do negocjacji. Tel. 511 626 535.
Sprzedam samochód Man F05
242662 90r. Hakowiec 6x2 do dlugich kontenerów wyposa¿ony w
HDS zakabinowy ( 3,14 Tony, wysokoœæ 8,9 m). UdŸwig haka 20 ton,
£adownoœæ 12400 kg. Pojazd zarejestrowany, w ci¹g³ej eksploatacji.
Badania UDT. Faktura VAT. Cena
45.000 z³ + VAT. Tel. 602 407 385

Powiat œwidwiñski
Sprzedam Ford Mondeo kombi 1,8
TD 1995r., ABS, klima, el. ster. szyby, 2 air bagi, komplet zimówek,
cena 4000 z³ do negocjacji. Tel. 094
3654506, 518797424.

Region
Kupiê czêœci do samochodu SYRENA. Tel. 503 789 806.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
Us³ugi remontowe – Piotr Boæko.
Tel. 609 888 083.

Powiat gryficki
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

Sprzedam dom jednorodzinny
w £obzie, pow. 115 mkw., 5 pokoi, garderoba, gara¿, ogródek, spokojna dzielnica. Tel.
695 146 910.
Sprzedam mieszkanie, centrum
£obza, parter 52 mkw., dwa pokoje
z kuchni¹. Tel. 600 274 405 po godz.
15.00
Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie
37,9 mkw. na 3 piêtrze z du¿ym balkonem, niski czynsz, ogrzewanie
w³asne gazowe. Tel. 785 420 682;
tel. dom po 18-tej 091 397 60 52.
Sprzedam mieszkanie 3 pok. w
£obzie nad bankiem. Cena 165 tys.
z³. Tel. 783 102 900.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 54 mkw, ogrzewanie
niezale¿ne, stan dobry, niski
czynsz, £obez ul. H.Sawickiej. Cena
do uzgodnienia. Tel. 669838921
lub 669763551
Tanio sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na wsi w bloku na I piêtrze 3 pokojowe, bezczynszowe z
w³asnym centralnym ogrzewaniem, 6 km od £obza. Tel.
693378531

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam grykê na poplony lub do
siewu, cena za 1 kg – 1,50 z³ do
negocjacji. Tel. 661 283 305
Przyczepa rolnicza wywrotka D-35,
³adownoœæ 3,5 tony, niska na ko³ach 10/15 ( uszkodzony wywrot).
Faktura VAT. Cena 2500 z³, Tel. 602
407 385

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Szanowni Pacjenci, zapraszamy
do uczestnictwa w programach
profilaktycznych dla mieszkañców
powiatu ³obeskiego; - choroby
uk³adu oddechowego; - choroby
raka gruczo³u krokowego. Programy s¹ wspó³realizowane z Powiatem £obez. Rejestracja tel. 091 852
42 88 lub osobiœcie w £obzie ul.
Niepodleg³oœci 66. Serdecznie zapraszamy.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat gryficki
Sprzedam piec gazowy dwubiegowy typu JUNKERS EUROSTAR rok
2005. Cena 2 tys. z³. Tel. 506 971
428. Trzebiatów.

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

PRACA
Powiat ³obeski
Pilnie zatrudniê elektryków – praca
legalna na terenie Niemiec. Tel.
512 642 726.

Region

Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.

Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70 cm, 100 cm x 50 cm, 2 ³awy, szafka na buty. Tel. 508 591 529.

NZOZ Intermed Sp. z o.o. zatrudni w
pe³nym lub niepe³nym wymiarze
czasu pracy pielêgniarkê w oœrodku zdrowia w Iñsku. Tel. 091 39 52
726, 693 162 216.

Region
Studnie wiercone maszynowo w jeden dzieñ, kompleksowa obs³uga,
monta¿ pomp g³êbinowych, pompy
ciep³a. Tel. 602 645 820.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-17 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Sprzedam 3 dzia³ki budowlane: 21
ar., 2 x 32 ar. - media, 5 km od Drawska (Zagozd) przy hydroforni. Trasa
Drawsko – £obez w ³adnym miejscu. Tel. 696 972 337.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

tygodnik ³obeski 1.09.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw w
œcis³ym centrum £obza na parterze
wynajmê lub przyjmê propozycjê
wspó³pracy. Wszystkie media + klimatyzacja + monitoring. Du¿e witryny szklane. Tel. 501 894 828.
Sprzedam dzia³kê 60a z budynkiem
mieszkalnym w trakcie adaptacji i z
budynkiem gospodarczym, w miejscowoœci Chwarstno gm. Wêgorzyno. Tel. 603 491 187
Wysiedle – oddam w dzier¿awê 2
hale pow. 200 mkw. ka¿da. Teren
ogrodzony, ca³odobowy dozór.
Cena 6 z³ za mkw. (do uzgodnienia).
Tel. 604 105 423.
Dwie dzia³ki rekreacyjne po 30
arów w malowniczym zagajniku z
domkami drewnianymi w uroczej i
cichej osadzie ko³o Starej Dobrzycy
sprzedam. Cena dzia³ki 30 tys. z³.
Tel. 091 3952188
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Powiat gryficki
Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym ok.
100 mkw. Parter, piêtro - z osobnymi wejœciami, oraz budynek gospodarczy na dzia³ce 505 mkw
atrakcyjnie po³o¿onej. Budynek po
remoncie z mo¿liwoœci¹ rozbudowy. Gryfice. Tel. 511 010 685.
Sprzedam dzia³kê siedliskow¹ 0,5 h
w Zaleszczycach. Tel. 091 384 27 06.

Region
Do wynajêcia lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947

NAUKA
Powiat gryficki
Nauka jêzyka angielskiego:
- korepetycje dla dzieci m³odzie¿y
- Business English dla firm
- angielski dla emerytów
- pisanie CV.
Tel. 697 580 517, 091 38 558 76.

tygodnik ³obeski 1.09.2009 r.
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Zakoñczenie wakacji
z Wakacyjnym Patrolem
Wakacje zbli¿aj¹ siê ju¿ do koñca i Wakacyjny Patrol te¿ koñczy
swoj¹ dzia³alnoœæ.
Na zakoñczenie wakacji policjanci odwiedzili mieszkañców ma³ej
miejscowoœci Orle, w której odby³
siê festyn pod nazw¹ „Dar Serca”.
Na tê imprezê przyby³y dzieci i m³odzie¿ z okolicznych wiosek.
Policjanci przeprowadzili konkurs rysowania kred¹ na asfalcie
pod has³em „Policja a bezpieczne
wakacje”. Prace by³y ciekawe i komisja wy³oni³a trzech zwyciêzców. Potem odby³ siê konkurs wiedzy prewencyjnej oraz znajomoœci obowi¹zkowego wyposa¿enia roweru.
Dzieci bardzo chêtnie uczestniczy³y
we wszystkich konkursach. Ka¿dy
uczestnik festynu otrzyma³ elementy odblaskowe oraz drobne upominki.
Wakacyjny Patrol zawita³ tak¿e
do Karwowa, gdzie odbywa³ siê Festiwal Inicjatyw Europejskich pod
honorowym patronatem Ministra
Rozwoju Regionalnego. Na tej imprezie policjanci przedstawili idee i
za³o¿enia Wakacyjnego Patrolu oraz

uzyskane wyniki podczas wszystkich przeprowadzonych dzia³añ prewencyjnych pod tym has³em. Oczywiœcie nie oby³o siê bez konkursów
dla najm³odszych uczestników festynu.
Wakacyjny Patrol koñczy ju¿

swoj¹ dzia³alnoœæ, ale pojawi siê ju¿
za rok z nowymi pomys³ami i dzia³aniami na rzecz poprawy bezpieczeñstwa w powiecie ³obeskim. Do zobaczenia!
Aspirant Anna Gembala,
KPP £obez.
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Do¿ynki gminne w Przytoni
W niedzielê, 30 sierpnia, odby³y
siê do¿ynki gminne w Przytoni, z
udzia³em wêgorzyñskich w³adz. Organizator, so³tys Przytoni, pan Miros³aw Kosiñski, dwoi³ siê i troi³, aby
zapewniæ przyby³ym goœciom i
mieszkañcom gminy atrakcyjne spêdzenie niedzielnego popo³udnia.
Grochówka z kot³a wojskowego,
chleb ze smalcem i ogórkiem poprawia³y humor, a piêkne wieñce do¿ynkowe by³y podziwiane przez wszystkich.
(sz)

Do¿ynki powiatowe
w Radowie Ma³ym
(RADOWO MA£E) To tutaj, 13
wrzeœnia, odbêd¹ siê do¿ynki powiatowe oraz gminne, gminy radowskiej, na które ju¿ teraz zapraszaj¹
organizatorzy.
Do¿ynki rozpoczn¹ siê o godz.
10. wystêpami dzieci, zespo³ów oraz
konkurencjami sportowymi. O godz.
12.30 odbêdzie siê prezentacja wieñców do¿ynkowych. O godz. 13. odbêdzie siê Msza œwiêta polowa. Oficjalne otwarcie zaplanowano na

godz. 15.00. Godzinê póŸniej „Kogel
Mogel”, czyli konkurencje do¿ynkowe i wystêpy zespo³ów z gmin
naszego powiatu. Kwadrans po 18.
wyst¹pi¹ zespo³y miejscowe, czyli z
gminy Radowo Ma³e. O godz. 19
nast¹pi rozstrzygniêcie konkursów
do¿ynkowych, a o dwudziestej zagra gwiazda disco polo „Voyager”.
W trakcie do¿ynek bêd¹ gry i
zabawy dla publicznoœci, Weso³y
Plac Zabaw dla Dzieci oraz prezentacje i sprzeda¿ p³odów rolnych. (r)

Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa
- organ prowadz¹cy
Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Karwowie
zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego w ramach projektu "Ma³e wiejskie przedszkole
w Karwowie, gm. £obez"
realizowanego z Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki
Informacje:
Biuro projektu: Ma³e wiejskie Przedszkole w Karwowie
73-150 £obez, ul. Niepodleg³oœci 13 ( budynek w podwórku) I p.
Tel. 0 91 397 56 55, Tel. kom. 0 885 281 821
e-mail: karwowo@wp.pl

Do¿ynki gminne
w £obzie
(£OBEZ) Tutaj do¿ynki gminne
odbêd¹ siê w £obzie, w najbli¿sz¹
sobotê, 5 wrzeœnia. Rozpoczn¹ siê
Msz¹ œwiêt¹ w koœciele o godz.
14.00. Po Mszy korowód do¿ynkowy przejdzie ulicami miasta na stare
boisko. Tutaj, o godz. 15.30 zostanie
pokazane widowisko obrzêdowe
„Kto we ¿niwa nie pró¿nowa³”. Po

nim odbêd¹ siê prezentacje artystyczne. O godz. 17.00 rozpocznie
siê koncert piosenek biesiadnych i
cygañskich. O godz. 19.00 odbêdzie
siê fina³ Turnieju Si³aczy, który rozpocznie siê o godz. 16. (zapisy do
godz. 15.). O godz. 21.00 rozpocznie
siê biesiada „Pod gwiazdami” i ma
potrwaæ do pierwszej w nocy. (r)

Do¿ynki doberskie
w Dobropolu
(DOBRA) Tutaj do¿ynki gminne
odbêd¹ siê w Dobropolu, 19 wrze-

œnia. Szczegó³owy program przedstawimy w najbli¿szych wydaniach. (r)
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Bieg o Puchar Prezesa TKKF 23.08.2009

Biegali po ³obeskich duktach
W dniu 23 sierpnia odby³ siê Bieg
o Puchar Prezesa TKKF zorganizowany wspólnie przez £obeski Klub
Biegacza „Trucht” i Ognisko TKKF
„B³yskawica” w £obzie. Organizatorzy zostali mile zaskoczeni frekwencj¹. Kilka dni przed zawodami
mieliœmy 48 zg³oszonych zawodników, natomiast w dniu zawodów do
biegu zg³osi³o siê w sumie 89 osób.
Trasa biegu by³a taka sama jak podczas kwietniowego biegu. Jedyn¹
nowoœci¹ by³ start honorowy ze Stadionu Miejskiego i wspólny trucht
na miejsce startu ostrego do centrum
miasta. Zawodnicy i zawodniczki
mieli do pokonania 12,5 km po nie³atwej trasie, na ósmym kilometrze zaczyna³ siê trudny ponad 900 metrowy podbieg, do tego wszystkiego
dodaæ nale¿y upa³ jaki panowa³ w
niedzielê. Na szczêœcie wszyscy startuj¹cy dotarli do mety, gdzie czeka³y
na pierwszych 40 zawodników i 10
zawodniczek pami¹tkowe medale.
Utrudzeni biegacze posilali siê
przygotowan¹ przez organizatorów
zup¹ i bigosem. Niebawem po posi³ku nast¹pi³o og³oszenie wyników i
dekoracja zwyciêzców. Nagrody
zwyciêzcom wrêczali: prezes Ogniska TKKF „B³yskawica” w £obzie
Jerzy Rakocy, prezes £obeskiego
Klubu Biegacza „Trucht” Marcin
Horbacz, wice prezes Klubu Zygmunt Draczyñski, burmistrz £obza
Ryszard Sola, a tak¿e mistrz Polski
juniorów w biegu na 400 m Marcin
Grynkiewicz.
W kategorii open kobiet nagrody, puchary i dyplomy otrzyma³y
kolejno trzy zawodniczki: Monika
Borek ze Z³ocieñca, Gra¿yna Chudy
ze S³awna oraz Daria Turek równie¿
ze Z³ocieñca.
W kategorii open mê¿czyzn nagrodzono szeœciu najlepszych zawodników. Zwyciêska trójka otrzyma³a nagrody, puchary i dyplomy.
Miejsca na podium zajêli kolejno:
Adam JóŸwik ze S³awna, Grzegorz
Antosik z Postomina i Jacek D¹browski z Kalisza Pomorskiego. Zawodnicy, którzy zajêli kolejne trzy
miejsca otrzymali nagrody i dyplomy, a byli to: Bogus³aw Barañski z
Trzebiatowa, Krzysztof Ró¿añski z
Wapnicy oraz Emil Kamiñski z S³awna.
Nastêpnie nagrody wrêczano
kategoriach wiekowych. W kategorii kobiet 16 - 35 lat nagrodzono dwie
zawodniczki: Magdalenê Malek z
Barlinka i Magdalenê Pajek reprezentuj¹c¹ £obeski Klub Biegacza

„Trucht”. W kategorii kobiet powy¿ej 36 lat konkurencja by³a wiêksza,
a zwyciê¿y³y kolejno: Ewa Huryñ ze
Szczecina, El¿bieta Romej z £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”,
Joanna Ga³an ze Z³ocieñca.
W kategoriach wiekowych mê¿czyzn nagrodzono najlepszych szeœciu zawodników, pierwsza trójka
otrzyma³a nagrody rzeczowe i dyplomy, a kolejnych trzech zawodników
upominki i dyplomy. W najm³odszej
kategorii 16 - 29 lat zwyciê¿yli: Marcin Wielgosz z Barlinka, Marcin Kamiñski ze S³awna, Kamil Lisowski
zawodnik £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”, £ukasz ¯miejko z Koszalina, Damian Kruckowski ze Z³ocieñca oraz Arkadiusz Ko³ucki z Gryfina.
W kolejnej kategorii 30 - 39 lat
zwyciê¿yli: Miros³aw Golecki z Rosnowa, Robert Ga³an z £obza, Marcin Horbacz reprezentuj¹cy £obeski
Klub Biegacza „Trucht”, Adam Prokopczuk ze Szczecina, Eugeniusz
Pisarek z W¹growca oraz Krzysztof
Borek ze Z³ocieñca.
W kategorii 40 - 49 lat nagrody
otrzymali: Tomasz Wolender ze
Szczecina, Cezary Kowalski ze Szczecina, Piotr Wolny z Bydgoszczy,
Waldemar Skonieczny z Mrze¿yna,
Tadeusz GoŸliñski ze Œwidwina, a tak¿e Leszek Ga³an ze Z³ocieñca.
W kategorii 50 - 59 lat zwyciê¿yli:
Henryk Chudy ze S³awna, Marian
Ostrowski ze Z³ocieñca, Janusz
Matusik z Tuczna, Jerzy Ochota z
Polic, Tadeusz Plata ze Szczecina i
Krzysztof Pogroszewski z Krakowa.
W najstarszej kategorii powy¿ej
60 lat zwyciê¿yli: Henryk Telesiewicz ze Stawna, Roman Czech ze
S³awna, Aleksy £opiñski z Pi³y, Zygmunt Draczyñski z £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”, Jerzy Œwia-

tecki ze Szczecina oraz Jan Zdrojewski z Drawska Pomorskiego.
Nastêpnie wrêczono pami¹tkowe puchary dla najstarszego i najm³odszego zawodnika. Najstarszym
biegaczem w tym dniu by³ Bronis³aw
Maciuszko ze Szczecina licz¹cy sobie ju¿ siedemdziesi¹t piêæ lat. Najm³odszym biegaczem okaza³ siê siedemnastoletni Marcin Kamiñski ze
S³awna. W biegu bra³ udzia³ tak¿e
jego brat bliŸniak Emil, dlatego organizatorzy musieli dowiedzieæ siê który z nich jest starszy, gdy¿ przewidziano tylko jeden puchar dla najm³odszego zawodnika.
Na koñcu nagrodzono zawodnika niepe³nosprawnego, którym by³
Józef Buczyñski z Bia³ogardu, zawodnik £obeskiego Klubu Biegacza
„Trucht”.

Po ceremonii dekoracji rozlosowano wœród wszystkich uczestników biegu trzy bonusy pieniê¿ne.
£obeski Klub Biegacza „Trucht”
dziêkuje sêdziom, harcerkom, a tak¿e
wielu innym osobom, które pomaga³y przy organizacji, zabezpieczeniu i
obs³udze biegu. Dziêkujemy firmie
Bokosport z Mieszkowic za wypo¿yczenie nadmuchiwanej bramy.
Szczególne podziêkowania kierujemy do sponsorów, dziêki którym
mogliœmy nagrodziæ tak wielu zawodników i zawodniczek.
Sponsorami Biegu o Puchar Prezesa TKKF byli: Urz¹d Miejski w
£obzie, firma Eko-Wat s. c., firma
Taxus, Dyskont Biedronka, Pañstwo Renata i Marek Pyrczak, Pañstwo Ma³gorzata i Dariusz Piszewscy.
M.H.

Str
Str.. 16

SPORT

tygodnik ³obeski 1.09.2009 r.

Po turnieju w Pobierowie

Juniorzy Œwiatowida
wrócili z br¹zem

(£OBEZ) Zespó³ juniorów
Œwiatowida przebywa³ trzy dni na
turnieju pi³karskim w Pobierowie. W turnieju pod nazw¹ „Don
Bosco Martime Cup” wyst¹pi³o
jeszcze piêæ renomowanych zespo³ów. Nasi ch³opcy zajêli trzecie miejsce i zdobyli br¹zowy
medal.

Turniej w Pobierowie by³ silnie
obsadzony; zagra³y tu dru¿yny:
Warta Poznañ, D¹b Dêbno, Skra
Czêstochowa, Salos Szczecin i
Œwiatowid. Po grach ka¿dy z ka¿dym nasi juniorzy powalczyli o
trzecie miejsce i je zdobyli, przywo¿¹c puchar i br¹zowe medale, które
otrzyma³ ka¿dy z zawodników. Wy-

gra³a ekipa Warty Poznañ, przed
Dêbem Dêbno i Œwiatowidem.
Czwarte miejsce zajê³a Skra, a pi¹te
Salos.
Nasz zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie:
£ukasz Falkiewicz, Piotr Wawrzkiewicz, Dawid Mosi¹dz, Damian Mosi¹dz, Kamil £apuæ, Kacper Kamiñski, Artur Misztela, Patryk Pañka,

Patryk Maciejewski, Mietek Bojanowski, Kamil Strzelecki, Grzegorz
Chodyna, Denis Chodyna, Bartek
Sygnowski, Tomasz Rokosz, Emanuel Humeniuk, Pawe³ Wojciechowski, Micha³ ¯abiñski, Mateusz Kogut i £ukasz Su³kowski. Trenerem
zespo³u jest Janusz Skrobiñski, a
kierownikiem Artur Sadowski. (r)

Zaproszenie na rajd rowerowy

Z kart historii Œwiatowida

PO¯EGNANIE LATA
– KARWOWO 2009

Spotkanie pi³karskie 3. kolejki w
ramach ligi okrêgowej pomiêdzy
MLKS Œwiatowid a KS Wicher Reptowo, to 1275 mecz mistrzowski w
historii ³obeskiego klubu. W ci¹gu
48 sezonów rozgrywkowych, od
1963 roku (³¹cznie z obecnym) £obez
uczestniczy³: 1 sezon w III lidze, 4
sezony w IV lidze wojewódzkiej, 2
sezony w V lidze, 5 sezonów w lidze
makroregionalnej, 26 sezonów w lidze okrêgowej, 7 sezonów w A klasie
i 3 sezony w B klasie.
***
Œwiatowid z Wichrem Reptowo
dwukrotnie spotka³ siê w jednej grupie rozgrywkowej:
- w 1996/97 w klasie okrêgowej 1. miejsce Wicher 61 pkt., bramki 63-

Zapraszamy na Rajd Turystyki
Rowerowej niebieskim szlakiem
rowerowym: £obez – Smorawina –
Karwowo – Przyborze – £obez.
Niedziela, 6 wrzeœnia br. Dystans: 26 km, zbiórka: £obez, przy
fontannie; godzina 10:00; : 3 z³;
cz³onkowie TKKF B³yskawica
(op³acona sk³adka 2009) - ulga 50
proc.
Zapewniamy: posi³ek turystyczny, napoje, mi³¹ atmosferê i wspania-

³y relaks. Zakoñczenie – 15:30.
Organizator: Ognisko TKKF
„B³yskawica” w £obzie. Informacje:
Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl
Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na
warunki pogodowe. Organizatorzy
nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków.
Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby
nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko
pod opiek¹ osoby doros³ej.
(o)

32, 3. miejsce Œwiatowid 55 pkt., 6038 (trener Andrzej Kucharski).
Awans szeœciu pierwszych klubów
do IV ligi wojewódzkiej,
- w 1997/98 w IV lidze wojewódzkiej - 1. miejsce Wicher 64 pkt., 69-34,
7. miejsce Œwiatowid 45 pkt., 56-38
(trener Andrzej Kucharski I runda
oraz Jan Kêpa II runda. Awans Reptowa do ligi makroregionalnej.
Wicher Reptowo jest beniaminkiem aktualnej okrêgówki. Od 2004
roku uczestniczy³ w A klasie w grupie III, dopiero po piêciu sezonach
uzyska³ upragniony awans.
Na podstawie
„Historii sportu ³obeskiego”
Zdzis³awa Bogdanowicza

IV liga

Pomimo pora¿ki,
dobre oceny po wystêpie
w Koszalinie
GWARDIA Koszalin – SARMATA Dobra 1:0 (0:0)
Gwardia: KaŸmierczak - Dondera,
Szczepañski, Nowak, Szperlak, Wojciechowski, Stêpniak, Sorbian, Pazdur, Podpryga, Ho³ub. Na zmiany
wchodzili: Miko³ajczyk, Duda, Feliñski.
Sarmata: M. Kamiñski, D. Dzierbicki (81' Bonifrowski), Garliñski,
Jaszczuk (kpt.), Dorsz, Mêdrek, Grochulski, E. Kamiñski, Padziñski, Kliœ
(74' GuŸniczak), Szkup oraz Kaleta,
Gude³ajski, Szw¹der. Trener Tomasz
Surma.
Bramka dla Gwardii: Podpryga
(61' rzut karny).
W sobotnie popo³udnie, przy
piêknej pi³karskiej pogodzie, Sarmata Dobra rozegra³ w Koszalinie
kolejny mecz ligowy. Na stadionie
miejscowej Gwardii, przeciwnika
Sarmaty, zjawi³o siê ok. 1000 osób,
aby zobaczyæ ten interesuj¹cy pojedynek. Obie ekipy przyst¹pi³y do
meczu os³abione nieobecnoœci¹
swoich podstawowych zawodników: w dru¿ynie Gwardii zabrak³o
m. in: Ignaszewskiego, a w Sarmacie
Olechnowicza, Za³êckiego i Bonifrowskiego (po przebytej kontuzji
wszed³ na boisko dopiero w 81
min.).
Mimo, i¿ Gwardia jest aktualnym
liderem IV ligi, to do utraty bramki w
61 min. (po problematycznym rzucie
karnym), Sarmata by³ w miarê równorzêdnym przeciwnikiem. W tym
okresie przy stanie 0:0, pi³karzom z
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Dobrej uda³o siê wypracowaæ dwie
(wydawa³o siê dogodne) sytuacje
do strzelenia bramek. W 45 min.
Damian Padziñski, po podaniu
Krzysztofa Szkupa, znalaz³ siê przed
bramkarzem Gwardii, lecz jego strza³
bez problemu obroni³ KaŸmierczak.
Jeszcze lepszej sytuacji, w 50 min.
Meczu, po podaniu Piotra Grochulskiego nie wykorzysta³ Wojciech
Kliœ, kiedy to strzelona przez niego
pi³ka o centymetry minê³a prawy s³upek bramki koszalinian.
Dru¿ynie gospodarzy klarowniejsze sytuacje bramkowe uda³o siê
wypracowaæ dopiero po uzyskaniu
prowadzenia, kiedy to d¹¿¹cy do
wyrównania pi³karze Sarmaty, zaczêli graæ bardziej ofensywnie, przez co
ods³onili linie defensywne, jednak
do podwy¿szenia wyniku pi³karzom
Gwardii zabrak³o skutecznoœci.
W przekroju ca³ego meczu Gwardia by³a dru¿yn¹ lepsz¹. Jednak
wystêp Sarmaty w meczu z tak renomowanym przeciwnikiem nale¿y
oceniæ pozytywnie. Sarmata - beniaminek IV ligi, z czterech pierwszych
meczów trzy rozegra³ na boiskach
przeciwników (w tym z liderem i trzeci¹ dru¿yn¹ aktualnej tabeli). I chocia¿ w kolejce czekaj¹ równie renomowane zespo³y: Drawa Drawsko
Pomorskie (w sobotê w Dobrej o
godz. 16.00), Ina Goleniów i Pogoñ
Barlinek, to w klubie panuje umiarkowany optymizm, co do przysz³ych
wyników Sarmaty.
estan

Granie w planie
IV liga
5.09 (sobota) godz. 16.00 Sarmata Dobra – Drawa Drawsko Pomorskie.

V liga
5.09 (sobota) godz. 14.00 Sparta Wêgorzyno – GKS Mierzyn.

Klasa okrêgowa
5.09 (sobota) godz. 15.00 Mewa Resko – Ehrle Dobra Szczeciñska; godz. 16.00 Ina Iñsko - Œwiatowid £obez.

Klasa A
5.09 (sobota). Ba³tyk Miêdzywodzie - Radowia Radowo Ma³e.

Klasa B
5.09 (sobota) Saturn Szadzko – Œwiatowid II £obez

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga
Sokó³ Pyrzyce – Piast Chociwel
2:3, Wybrze¿e Rewalskie Rewal –
Stal Szczecin 2:1, Ina Goleniów –
Leœnik/Rossa Manowo 1:1, Drawa
Drawsko Pomorskie – Gryf Kamieñ
Pomorski 1:3, Pogoñ Barlinek – Vineta Wolin 0:1, Gwardia Koszalin –
Sarmata Dobra 1:0, S³awa S³awno –
Victoria Przec³aw 2:3, Piast Drzonowo – Hutnik Szczecin 0:5.
1.Gwardia Koszalin
12 10:4
2. Wybrze¿e Rewalskie 9 13:6
3. Gryf Kamieñ Pomorski 9 11:4
4. Hutnik Szczecin
9 13:3
5. Pogoñ Barlinek
7 5:3
6. Piast Chociwel
7 9:6
7. Ina Goleniów
6 6:4
8. Drawa Drawsko Pom. 6 5:4
9. Sokó³ Pyrzyce
6 11:11
10. Victoria Przec³aw
4 3:3
11. Sarmata Dobra
4 4:7
12. Vineta Wolin
3 5:8
13. Stal Szczecin
2 4:6
14. Leœnik/Rossa Manowo 2 2:7
15. S³awa S³awno
1 3:11
16. Piast Drzonowo
0 5:22

V liga
Arkonia Szczecin – K³os Pe³czyce 3:0, Œwit Szczecin – Sparta
Wêgorzyno 1:0, Zorza Dobrzany –
Polonia P³oty 1:3, GKS Mierzyn –
Pomorzanin Nowogard 0:0, Kluczevia Stargard Szcz. - Osadnik
Myœlibórz 3:0, Stal Lipiany – Odra
Chojna 2:1, Iskierka Szczecin –
Woda Piast II Rzecko 0:0, Sparta
Gryfice – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
1:1.
1. Arkonia Szczecin
2. Iskierka Szczecin
3. Kluczevia Stargard
4. Sparta Gryfice
5. Polonia P³oty
6. Pomorzanin Nowogard
7. Œwit Szczecin
8. Stal Lipiany
9. Woda-Piast Rzecko
10. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
11. Zorza Dobrzany
12. Sparta Wêgorzyno
13. K³os Pe³czyce
14. Odra Chojna
15. Osadnik Myœlibórz
16. GKS Mierzyn

12 10:0
8 4:2
7 7:3
7 6:2
6 10:2
6 2:0
6 8:11
3 6:10
4 2:8
4 4:4
4 4:6
3 5:6
3 3:9
1 3:5
1 2:5
1 2:9

Klasa Okrêgowa
Ehrle Dobra Szczeciñska – Masovia Maszewo 1:1, Wicher Brojce
– Pogoñ II Szczecin 3:2, D¹brovia
Stara D¹browa – KP Chemik II
Police 3:1, Promieñ Mosty – Mewa
Resko 2:0, Œwiatowid £obez –

Wiecher Reptowo 1:0, Jeziorak
Szczecin – Orze³ £o¿nica 4:0, Flota
II Œwinoujœcie – Ina Iñsko 3:0,
Fagus Ko³bacz – Korona Stuchowo 0:1.
1. Flota II Œwinoujœcie 10 16:4
2. Jeziorak Szczecin
10 8:1
3. Ehrle Dobra Szcz.
10 7:3
4. Wicher Brojce
9 9:4
5. Promieñ Mosty
8 10:5
6. Masovia Maszewo 8 5:3
7. Korona Stuchowo 8 6:4
8. Œwiatowid £obez
7 5:5
9. Fagus Ko³bacz
6 6:4
10. Pogoñ II Szczecin 4 12:7
11. D¹brovia St. D¹browa 4 7:7
12. Orze³ £o¿nica
4 7:10
13. Ina Iñsko
1 3:8
14. KP Chemik II Police 0 3:12
15. Wicher Reptowo 0 3:14
16. Mewa Resko
0 0:16

A klasa
Radovia Radowo Ma³e – Ba³tyk Gostyñ 5:0, Pionier ¯arnowo –
Ba³tyk Miêdzywodzie 1:2, Olimpia
Nowogard – Orze³ Prusinowo 3:0,
Jantar Dziwnów – Rega II Trzebiatów 2:1, Sowianka Sowno – Iskra
Golczewo 0:1, Znicz Wysoka Kamieñska – Bizon Cerkwica 1:2,
B³êkitni Trzyg³ów – Fala Miêdzyzdroje 1:1.
1. Ba³tyk Miêdzywodzie
2. Radowia Radowo M.
3. Jantar Dziwnów
4. Bizon Cerkwica
5. Fala Miêdzyzdroje
6. Rega II Trzebiatów
7. Olimpia Nowogard
8. Iskra Golczewo
9. Pionier ¯arnowo
10. Ba³tyk Gostyñ
11. B³êkitni Trzyg³ów
12. Sowianka Sowno
13. Orze³ Prusinowo
14. Znicz Wysoka Kam.

6 10:1
6 8:0
6 7:3
6 5:3
4 4:2
3 4:2
3 4:3
3 3:3
1 6:7
1 5:10
1 1:4
0 2:6
0 0:6
0 1:10

B klasa
Œwiatowid II £obez – Znicz
Sulibórz 3:1, Derby Ulikowo –
Sparta Lubieniów 2:0, Orkan II
Suchañ – Saturn Szadzko 2:0,
Ogniwo Dzwonowo – Sokó³ Sokoliniec 3:2.
1. Œwiatowid II £obez 3 3:1
2. Derby Ulikowo
3 2:0
3. Orkan II Suchañ
3 2:0
4. Ogniwo Dzwonowo 3 3:2
5. Piast Kolin
0 0:0
6. Sokó³ Sokoliniec
0 2:3
7. Znicz Sulibórz
0 1:3
8. Saturn Szadzko
0 0:2
9. Sparta Lubieniów 0 0:2
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II Turniej OSP w pi³kê no¿n¹

Justyna i Krzysiek OSP Radowo Ma³e
z pucharem
najlepsi
w województwie
W sobotê, 22 sierpnia br., na stadionie im. Wies³awa Maniaka w
Szczecinie, odby³y siê Mistrzostwa Województwa M³odzików w
Lekkiej Atletyce. Wœród najlepszych klubów lekkoatletycznych,
w zawodach udzia³ wziê³a 20-osobowa reprezentacja powiatu
³obeskiego pod szyldem MKS „Olimp” £obez. Nasi m³odzi adepci
królowej sportu wypadli bardzo dobrze w rywalizacji zawodników do
lat 15, a rewelacyjnie zaprezentowali siê biegacze na d³ugich
dystansach. £¹cznie zdobyli piêæ miejsc medalowych, w tym
2 z³ote medale, 1 srebrny i 2 br¹zowe.
W biegu na 1000 m JUSTYNA
ROMEJ zajê³a I miejsce i zdoby³a
tytu³ mistrzyni województwa, pokonuj¹c dystans w czasie 3:11,30 min.
Wynik ten jest jej nowym rekordem
¿yciowym. Ze z³otego medalu i bardzo dobrego wyniku zadowoleni s¹
jej trenerzy – El¿bieta Romej (mama,
nauczycielka wf w SP nr 2) oraz Piotr
Kiedrowicz (wujek, zas³u¿ony szkoleniowiec w biegach i chodzie sportowym, trener Paw³a Czapiewskiego
z „Lubusza” S³ubice, rekordzisty
Polski na 800 m).
KRZYSZTOF KRAUS zdoby³
z³oty medal na najd³u¿szym dystansie m³odzikowskim – w biegu na 2000
m, w czasie 6:15,03 min. Jest to nastêpny sukces bardzo uzdolnionego lekkoatlety. W tym sezonie zosta³
mistrzem okrêgu w kategorii m³odzików i wicemistrzem wojewódzkiej
Gimnazjady w biegach prze³ajowych.
Przed tygodniem, na XII Mitingu
„Ba³tyku” w Koszalinie, zwyciê¿y³ w
biegu na 1000 m, uzyskuj¹c wspania³y rekord ¿yciowy - 2:42,62 min.
Krzysiek aktualnie uczêszcza do III

(RESKO) 15 sierpnia br. stra¿acy ochotnicy ju¿ po raz drugi zmierzyli swoje si³y, graj¹c w pi³kê
no¿n¹. Impreza odbywa³a siê ju¿ po
raz kolejny na stadionie klubu
sportowego Mewa Resko.
W turnieju pi³karskim startowa³o
dziewiêæ dru¿yn dzielnych ochotników. Mecze zosta³y rozegrane na
przedzielonej murawie stadionu, a
dru¿yny liczy³y po szeœæ osób, plus
rezerwowi. Swoj¹ klasê pokazali
stra¿acy z Radowa Ma³ego, wygrywaj¹c turniej, drugie miejsce zajê³a
dru¿yna OSP Dobra. Stra¿acy z Reska zajêli czwarte, bardzo nie lubiane
przez sportowców, miejsce. Druhny
wraz z druhami przygotowali bardzo
smaczn¹ grochówkê, któr¹ wszyscy

mogli siê zajadaæ oraz wiele innych
potraw do jedzenia. Puchary i dyplomy wrêczy³ pan Arkadiusz Czerwiñski, burmistrz Reska oraz Komendant OSP Krzysztof Paluch.
OSP Resko serdecznie dziêkuje
za pomoc w realizacji tego wspania³ego wydarzenia sportowego
wszystkim wspó³organizatorom i ma
nadzieje, ¿e w przysz³ym roku spotka
siê jeszcze wiêksze grono stra¿aków
na trzecim turnieju pi³ki no¿nej stra¿aków ochotników.
Szczególne podziêkowania kierujê do wszystkich druhen i druhów
OSP Resko, na których zawsze mo¿na liczyæ, za trud w³o¿ony w przygotowaniu turnieju.
Druh Krzysztof Chudyk

Wyrok
Justyna jest uczennic¹ III klasy
Gimnazjum w £obzie.

klasy Gimnazjum w £obzie. Jego trenerem jest Kazimierz Mikul.

II miejsce i srebrny medal w sobotnich zawodach wywalczy³ uczeñ Gimnazjum
w Wêgorzynie PAWE£ MACIUPA, w konkurencji skoku wzwy¿, wynikiem 160
cm. Br¹zowymi medalistami mistrzostw zostali: PAWE£ BANASZAK z Gimnazjum w Wêgorzynie w biegu na 300 m, z czasem 41,60 s. oraz SONIA S£AWIÑSKA uczennica Gimnazjum w Resku w skoku wzwy¿, wynikiem 135 cm.
W gronie finalistów znaleŸli siê inni zdolni lekkoatleci z MKS „Olimp”:
V miejsce - Karolina Kamiñska w biegu na 1000 m - 3:17,61 min.
VII. Sonia S³awiñska (gm. Resko) w biegu na 300 m - 49,10 s.
VII. Kamila Œluz (gm. Resko) w biegu na 600 m -1:54,69 min.
VII. Adrian Ka³apacki (gm. Wêgorzyno) w biegu na 100 m - 12,27 s.
VII. £ukasz £achañski (gm. Wêgorzyno) w biegu na 1000 m - 3:01,16 min.
VIII. Katarzyna G³uchowska (gm. £obez) w skoku w dal - 4,33 m.
Kalendarz imprez lekkoatletycznych przewiduje jeszcze dwie presti¿owe
imprezy w kategorii m³odzików 14 - 15 lat, tj. Mistrzostwa Makroregionu w
Koszalinie - 12.09.2009 r. oraz Ma³y Memoria³ im. Janusza Kusociñskiego w
Zamoœciu (nieoficjalne Mistrzostwa Polski) - 26.09.2009 r. Liczymy na udane starty zawodników MKS „Olimp” £obez.
Zdzis³aw Bogdanowicz
(przewodnicz¹cy Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego)

Sygn. Akt II K 249/09 Ds. 346.09
Wyrok Zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 czerwca
2009 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale
Prokuratora Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 24.06.2009
r. Sprawy:

Piotra Jatkia³o

s. Kazimierza i Ireny z d. Dziubich, ur. 31 lipca 1976 r. W Resku; oskar¿onego o to, ¿e;
I. w dniu 5 kwietnia 2009 r. O godzinie 18.29 na drodze publicznej
£obez – Wêgorzyno, w rejonie miejscowoœci Gardno, gm. Wegorzyno
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê
zawartoœci¹ 1,22 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym
czynu tego dopuœci³ siê przed up³ywem 5 lat, bêd¹c skazanym prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowgeo w £obzie z dnia 13 marca 2006 r., sygn.
Akt II K 11/06 za czyn z art. 178A par. 2 kk na karê 6 miesiêcy pozbawienia
wolnoœci, któr¹ odby³ w okresie od dnia 24.11.2006 r. do dnia 01.12.2006
r. oraz od dnia 31.03.2007 r. do dnia 23.09.2007 r. tj. o czyn z art. 178 a par.
2 kk w zw. z art. 64 par.kk
II. w dniu 22 kwietnia 2009 r. o godzinie 18.34 w Wêgorzynie na ul.
Jagielloñskiej kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci,
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,09 mg/l alkoholu w wywdychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuœci³ siê przed up³ywem 5 lat, bêd¹c
skazanym prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia
13 marca 2006 r., sygn. akt II K 11/06 za czyn z art. 178 a par. 2kk na karê
6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci, któr¹ odby³ w okresie od dnia
24.11.2006 r. do dnia 01.12. 2006 r. oraz od dnia 31.03.2007 r. do dnia
23.09.2007 r. tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk
Orzeka
I. oskar¿onego Piotra Jatkia³o uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanych mu czynów i przyjmuje, i¿ czynów tych dokona³ w ci¹gu
przestêpstw w rozumieniu art. 91 par. 1 kk i za to na podstawie art. 178
a par. 2 kk w zw. Z art. 64 par. 1 kk w zw. Z art. 91 par. 1 kk wymierza mu
karê roku pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 6 (szeœciu) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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Nasi mieszkañcy
Œlub Marleny i Bartosza
Znów zatrzymano
nietrzeŸwych rowerzystów
(POWIAT) W poniedzia³ek, 24
sierpnia br., policjanci zatrzymali w
Wêgorzynie, na ulicy 3 Marca, Stefana J., lat 27, który kierowa³ rowerem z wynikiem 0,54 mg/l.
Kolejni nietrzeŸwi rowerzyœci
zostali zatrzymani tak¿e w Wêgorzynie, dzieñ póŸniej. O godz. 20.15, na
ulicy £¹kowej, Marcin P., lat 31, jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania to 0,42 mg/l. W nocy,
na ulicy Runowskiej, Danuta K., lat
46, kierowa³a rowerem z wynikiem
0,57 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

W³amanie do auta
(BE£CZNA) 25 sierpnia br., w
Be³cznej, nieustalony sprawca w³ama³ siê do zaparkowanego tam samochodu marki VW Golf, sk¹d
skrad³ radioodtwarzacz marki LG, o
wartoœci 100 z³.

Wypadek w Resku
(RESKO) 26 sierpnia br. w Resku,
na skrzy¿owaniu ulic Jednoœci Narodowej i Alei Wolnoœci, kieruj¹ca
samochodem marki Daewoo Ilona
W., skrêcaj¹c w lewo, wymusi³a
pierwszeñstwo przejazdu jad¹cemu
prawid³owo rowerzyœcie Stanis³awowi P., który aby unikn¹æ zderzenia z samochodem najecha³ na chodnik i wjecha³ w mur budynku. Rowerzysta dozna³ st³uczenia barku. Zosta³ przewieziony do szpitala na
obserwacjê.

Dwie kolizje w £obzie
(£OBEZ) 27 sierpnia br. w £obzie
zdarzy³y siê dwie kolizje drogowe. O
godz. 16.50, na ulicy Bema, kieruj¹cy
samochodem marki Nissan Ryszard
F., podczas wykonywania manewru
cofania nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci i uderzy³ w stoj¹cy za
nim samochód marki Opel Vectra,
nale¿¹cy do Joanny S.
Trzy godziny póŸniej, na ul. Kiliñskiego, kieruj¹cy samochodem

marki Golf Bronis³aw S., tak¿e nie
zachowa³ nale¿nej ostro¿noœci podczas cofania i uderzy³ w prawid³owo
zaparkowany samochód Ford, nale¿¹cy do Mateusza Ch. Sprawca kolizji odjecha³ z miejsca zdarzenia.

Zatrzymano dwie osoby
poszukiwane
(POWIAT) W dniu 30 sierpnia br.
policjanci z Posterunków Policji w
Dobrej i Resku zatrzymali dwie osoby poszukiwane. W Bienicach zatrzymano Przemys³awa Œ., który jest
poszukiwany na podstawie nakazu
doprowadzenia wydanego przez
S¹d Rejonowy w Goleniowie. W
Resku natomiast funkcjonariusze
zatrzymali Paw³a Z., który jest poszukiwany Europejskim Nakazem
wydanym przez S¹d Okrêgowy w
Szczecinie, za przestêpstwa pope³nione na terenie Niemiec.

Ukrad³ dokumenty z auta
(£OBEZ) W nocy z 28 na 29
sierpnia br. w £obzie, na ul. Niepodleg³oœci, nieznany sprawca w³ama³
siê do zaparkowanego tam samochodu marki VW Transporter.
Sprawca ze œrodka skrad³ dokumenty: prawo jazdy, dowód osobisty,
dowód rejestracyjny oraz dwie karty
bankomatowe.

Po¿ar w Mo³dawinie
(MO£DAWIN) 28 sierpnia br., o
godz. 11.30, w Mo³dawianie, z nieustalonych na chwilê obecn¹ przyczyn dosz³o do po¿aru stodo³y. W
wyniku szybkiego rozprzestrzeniaj¹cego siê ognia spaleniu uleg³ ca³y
budynek. Straty wynosz¹ 11.848 z³.

Podpalenie pomieszczenia
gospodarczego
(RESKO) 28 sierpnia br., o godz.
6.20, w Resku, na ulicy Dworcowej,
nieznany sprawca podpali³ pomieszczenie gospodarcze. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³y trzy drewniane belki i sk³adowany obok pomieszczenia obornik. Straty wynosz¹ 200 z³.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
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PCK zaprasza
do oddawania krwi
Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie
informuje, ¿e 8 wrzeœnia (wtorek)
odbêdzie siê akcja honorowego

krwiodawstwa. Krew bêdzie mo¿na
oddaæ w godzinach od 9.00 do 16.00, w
£obeskim Domu Kultury (I piêtro). (r)

Karwowskie œwinki (drewniane)

