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Wystawa malarstwa
Joanny Szymoniak

W przydomowym ogródku,
Obrazy
czyli spór o dzia³kê
pe³ne
s³oñca

(RUNOWO
POMORSKIE).
W znajduj¹cych siê tu
Pracowniczych
Ogrodach Dzia³kowych
im. T. Koœciuszki jest
³¹cznie 156 dzia³ek,
w tym zaledwie 48
u¿ytkowanych, kilka
hektarów znajduje siê
jeszcze poza
ogrodzeniem.
Od d³u¿szego czasu
jednak trwa spór o jedn¹
z nich. Dlaczego?

M³odzi
karatecy
z Reska znowu
na podium!

CMYK

Rocznica
z pieœni¹
patriotyczn¹
ZAPRASZAM do nowo otwartego
Salonu Kosmetycznego MALWA
Malwina Wiœniewska

- nowoczesny, szeroki zakres us³ug
- w listopadzie 15% promocja na wszystkie us³ugi
£obez, ul. Obr. Stalingradu 22 C (naprzeciwko NETTO)

Tel. 730-133-335
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Uchwalili podatki na rok Jak pracownicy ³obeskiego
cmentarza traktuj¹ krzy¿
przysz³y

Podatki od nieruchomoœci od
gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,76 z³/m.kw., pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 4,56 z³ od
1 ha powierzchni,
pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,40 z³ od 1 m.kw. pow.,
pozosta³ych – sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako symbol u¿ytku B, stanowi¹cych dzia³kê,
lub czêœæ dzia³ki ewidencyjnej, po³o¿onych poza granicami miasta Reska, za ka¿dy m.kw. powy¿ej 1000
m.kw. powierzchni – 0,20 z³/m.kw.

Podatek od nieruchomoœci od
budynków lub ich czêœci:
mieszkalnych - 0,59 z³ od 1 m.kw.
powierzchni u¿ytkowej,
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej -20,28 z³ od m.kw.
powierzchni u¿ytkowej, zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym —
10,75 z³ od m.kw. powierzchni u¿ytkowej, zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - 4,68 z³ o d
m.kw. powierzchni u¿ytkowej, pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 6,68 z³ od m.kw. powierzchni u¿ytkowej.
MM

Ma³gorzata B³a¿czak
podinspektorem
WÊGORZYNO). Na stanowisko
podinspektora ds. promocji w Urzêdzie miejskim w Wêgorzynie zosta³a wybrana Ma³gorzata B³a¿czak.
O wyborze tej kandydatury zdecydowa³y: wykszta³cenie, sta¿ oraz

posiadana wiedza z zakresu wykonywanych obowi¹zków na tym¿e
stanowisku, dyspozycyjnoœæ oraz
znajomoœæ obowi¹zuj¹cych przepisów odpowiadaj¹cym wymaganiom
potrzebnym do pracy na stanowisku
podinspektora ds. promocji.
op

List otwarty

Dziœ w wolnej Polsce ulica ta nosi
miano Niepodleg³oœci, ale w tym
miejscu smuty, przed symbolem
zniewolenia sowieckiego miejscowi
notable, polityczno-samorz¹dowi
figuranci i ich klaka manifestuj¹ swoje patriotyczne zaciêcie w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. Niczym janczaro-

Symbol wiary chrzeœcijan, który pozwala zrozumieæ
sens ludzkiego cierpienia.
Ilekroæ nie spojrzysz na niego, przypomina o ogromnej
mi³oœci Boga do cz³owieka.
Od pocz¹tków chrzeœcijañstwa w sposób szczególny
podchodzono do kultu krzy¿a.
Jak jest dzisiaj? Czy dalej
jest szanowany i uznawany
za najwiêkszy symbol wiary?
Czy mo¿e jest wyszydzany, a wiara w
jego moc wyœmiewana?
Z pewnoœci¹ mo¿na spotkaæ ludzi, którzy przyczyniaj¹ siê do pozytywnej odpowiedzi na pierwsze dwa
pytania, ale te¿ sporo znajdzie siê
takich, dla których krzy¿ nie ma ¿adnego znaczenia. A przecie¿ dla chrzeœcijan krzy¿ jest znakiem zbawienia.
S¹dzê, ¿e na powy¿sze pytania
powinni daæ odpowiedŸ pracownicy
³obeskiego Cmentarza Komunalnego. W ferworze prac zwi¹zanych z
porz¹dkami przed œwiêtem Wszystkich Œwiêtych i likwidowaniem starych mogi³, zapomnieli o szacunku
wobec najwa¿niejszego symbolu
wiary.
Przechodz¹c obok kontenera na
œmieci, zobaczy³am le¿¹cy ¿elazny
krzy¿. Podnios³am go, ale pracownik
jednej z firm pogrzebowych kaza³ mi
go z powrotem po³o¿yæ na ziemi, bo
„móg³by komuœ zrobiæ krzywdê”.
Nastêpnie dowiedzia³am siê, ¿e krzy¿

ten pochodzi ze likwidowanego grobu i bêdzie wywieziony na z³om. To
obudzi³o we mnie sprzeciw. Jak mo¿na tak postêpowaæ? S¹dzê, ¿e tê
sytuacjê mo¿na nazwaæ profanacj¹.
Obs³uga cmentarza zapomnia³a,
¿e zosta³ on poœwiêcony i jeœli nawet
grób jest likwidowany, to pochodz¹cy z niego krzy¿ nale¿y z³o¿yæ w
godnym miejscu.
Czy w podobny sposób potraktowalibyœmy polskie symbole narodowe? - god³o i flagê. Czy urzêdnicy
równie¿ wyrzucaj¹ na œmietnik stare,
zniszczone god³a albo flagi? M³ode
pokolenie jest uczone szacunku
wobec tych¿e symboli i to jest bardzo wa¿ny obowi¹zek. Istotn¹
spraw¹ jest równie¿ godne traktowanie krzy¿a przez osoby wierz¹ce,
ale i te, które okreœlaj¹ siebie jako
niewierz¹ce.
Dlatego bardzo dziwi mnie postawa pracowników cmentarza, którzy na pewno w wiêkszoœci deklaruj¹
siê jako chrzeœcijanie, a maj¹ problem z odczytaniem sensu symboliki krzy¿a.
Mieszkanka £obza
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Rada Miejska w £obzie
Za czasów PRL-u przy ul. Bieruta
w parku na skarpie w³adza zafundowa³a pomnik czerwonoarmisty do³uj¹cego woja Polan. Na cokole motto:
„Byliœmy Jesteœmy Bêdziemy”- niewidzialna rêka dopisa³a wówczas
„wiecznie g³odni” . Tu odbywa³y
siê 1-majowe spêdy, na których lud
pracuj¹cy w sojuszu robotniczoch³opskim za partyjnymi kacykami
skandowa³ „… niech ¿yje!.. niech
¿yje!” - mimo to PRL wy³o¿y³a siê
okrutnie i nie prze¿y³a.

ze zlikwidowanego grobu?
List do redakcji

(RESKO). 30 paŸdziernika radni miejscy uchwalili nowe stawki
podatkowe od nieruchomoœci na
rok przysz³y.

wie upad³ego systemu k³ad¹ kwiaty,
chyl¹ czerepy i wiwatuj¹ szemrz¹c
„…mamy (NIE) PODLEG£¥”.
W tym zjawisku jest drugie dno,
do tej chucpy wci¹ga siê i anga¿uje
m³odzie¿ szkoln¹. Jak d³ugo jeszcze?
Czy awangarda ³obeska historiê
najnowsz¹ zg³êbia³a na wyk³adach
w Moskwie i Kujbyszewie i niepomna jest faktu, ¿e to Hitler i Stalin
wespó³ urz¹dzili nam jatkê i dokonali IV rozbioru Polski, a ów czerwonoarmiejec z coko³u wbi³ bagnet w
plecy 17.IX.1939 r.?
Czy œwiat³ych przedstawicieli
RM nie staæ na wysi³ek, aby nie dopuœciæ do obchodów œwi¹t pañstwowych i ich profanacji przed komunistycznymi symbolami?
M. P.
(dane do wiadomoœci redakcji)
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Co mieszkañcy
lubi¹ najbardziej
(DOBRA). Co jakiœ czas na stronie magistratu publikowane s¹ sondy, w których mieszkañcy gminy
wra¿aj¹ swoje opinie na ró¿ne tematy. Tym razem opublikowano zaleg³e wyniki a¿ trzech sond.
Zdaniem mieszkañców gminy
Dobra najwiêksz¹ atrakcj¹ Jarmarku
Doberskiego by³y biegi uliczne –
g³osowa³o na nie 16 proc. respondentów, w nastêpnej kolejnoœci stoiska rêkodzielnicze oraz pokazy rycerskie (po 14 proc.), na kolejnym
miejscu uplasowa³y siê Mistrzostwa Europy w Jedzeniu Kie³basy
Doberskiej, sobotnie koncerty oraz
Mistrzostwa Europy w Piciu Soku

Grejpfrutowego. Koncerty pi¹tkowe uplasowa³y siê na przedostatnim
miejscu, na ostatnim natomiast –
uliczna pi³ka no¿na.
Podczas wakacji mieszkañcy
Dobrej najchêtniej na miejsce wypoczynku wybierali Pla¿ê Miejsk¹ w
Dobrej, gdzie wolny czas spêdzali,
spaceruj¹c, k¹pi¹c siê, opalaj¹c, graj¹c w sporty pla¿owe i na ostatnim
miejscu – wêdkuj¹c.
Wprawdzie lato ju¿ za nami, ale
okres zimowy mo¿e byæ odpowiednim czasem na wyci¹gniêcie wniosków z tej sondy nie tylko dla w³adz
tej gminy, ale i oœciennych, by
przygotowaæ propozycje dla swoich
mieszkañców na przysz³e wakacje. M

Stra¿ miejska w akcji
(£OBEZ). W paŸdzierniku
stra¿nicy miejscy przeprowadzili
37 kontroli oraz 29 interwencji na
zg³oszenie mieszkañców gminy
£obez.
W wyniku przeprowadzonych
kontroli na terenie gminy i miasta
na³o¿ono mandaty karne na 23 osoby, na ³¹czn¹ kwotê 1850 z³. Sporz¹dzono 1 wniosek o ukaranie do S¹du
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Rejonowego w £obzie, udzielono
382 pouczeñ. Stra¿ Miejska w £obzie
wiele uwagi poœwiêci³a czynnoœciom zwi¹zanym z przegl¹dem miasta i gminy pod k¹tem osób bezdomnych. Przeprowadzono liczne kontrole miejsc, w których osoby bezdomne mog³y siê gromadziæ, w³aœcicielom lokali wydano polecenia zabezpieczenia takich miejsc.
op

Józef Drozdowski szefuje
powiatowej PO
(POWIAT) Kronikarsko odnotowujemy, ¿e w paŸdzierniku 2013 r. odby³y siê wybory powiatowe w Platformie Obywatelskiej. Po wyborach
tej partii w powiecie szefuje Józef
Drozdowski, który zast¹pi³ dotychczasowego przewodnicz¹cego Ry-

szarda Solê, burmistrza £obza.
Cz³onkowie PO wybrali równie¿
nowy zarz¹d, w sk³adzie: Wies³aw
Bernacki - wiceprzewodnicz¹cy, Ryszard Sola - sekretarz, cz³onkowie:
Zofia Krupa, Arkadiusz Czerwiñski i
Jan Zdanowicz.
(r)

Stypendia i alkohol
(£OBEZ). W minionym miesi¹cu
magistrat wyda³ 264 decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego, na
³¹czn¹ kwotê 104.900 z³otych, w ramach rz¹dowego programu WYPRAWKA SZKOLNA dofinansowano 147 uczniom zakup podrêczników na rok szkolny 2013/2014 na
³¹czn¹ kwotê 36.037,75 z³otych (koordynacja realizacji programu).
W paŸdzierniku wydano 5 decyzji odmawiaj¹cych przyznania stypendium szkolnego z powodu przekroczenia kwalifikuj¹cego dochodu
(tj. 456 z³ na osobê), zawarto umowê
z rodzicem ucznia na zwrot kosztów

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

dowozu ucznia do szko³y specjalnej
w Waniorowie, wydano 9 decyzji na
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów kszta³cenia m³odocianych
pracowników, na kwotê 66.834z³.
W zakresie edukacji, kultury i
zdrowia przyjêto równie¿ m.in.: 4
zg³oszenia osób podejrzanych o
nadu¿ywanie alkoholu, wyst¹piono
do Poradni Odwykowej w celu kontroli kontynuacji leczenia 14 osób,
przeprowadzono rozmowy wyjaœniaj¹co – motywuj¹ce z podejrzewanymi o nadu¿ycie alkoholu (zaproszono 25 osób), wydano 4 zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu, jedno zezwolenie wygaszono.
op

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730
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W przydomowym ogródku,
czyli spór o dzia³kê
(RUNOWO POMORSKIE). W
znajduj¹cych siê tu Pracowniczych
Ogrodach Dzia³kowych im. T. Koœciuszki jest ³¹cznie 156 dzia³ek, w
tym zaledwie 48 u¿ytkowanych, kilka hektarów znajduje siê jeszcze
poza ogrodzeniem. Od d³u¿szego
czasu jednak trwa spór o jedn¹ z
nich. Dlaczego?
Sporna dzia³ka znajduje siê niemal na wprost wejœcia do budynku,
w którym mieszkaj¹ bohaterowie
sporu. W zwi¹zku z faktem, i¿ dzia³ka
nie by³a u¿ytkowana przez osobê
maj¹c¹ do niej prawa, Ma³gorzata
D¹browska zwróci³a siê z zapytaniem do zarz¹du ogrodów dzia³kowych, czy mog³aby zamieniæ siê,
oddaj¹c u¿ytkowan¹ dotychczas
dzia³kê w zamian za tê bli¿ej domu.
Dzia³ka nie by³a uprawiana ani op³acana przez trzy lata (od 2009 roku do
2011 roku); nie by³a op³acana równie¿ woda. Zarz¹d w Runowie Pomorskim wszcz¹³ procedurê odebrania dzia³ki.
10 grudnia 2011 roku zarz¹d
ogrodów dzia³kowych przyzna³
dzia³kê zainteresowanej osobie.
- Ta pani nic na tej dzia³ce nie
robi³a. Od kilku lat dzia³ka by³a nieu¿ytkowana, zachwaszczona, maliny by³y dwumetrowe, przechodzi³y
przez ogrodzenie na dzia³kê s¹siadki. Przy furtce na dzia³kê roœnie
orzech, czêœæ drzewa wros³a w furtkê
tak, ¿e nie mo¿na jej by³o otworzyæ.
Przydomowy ogródek, który nale¿y
do tej pani, równie¿ jest zachwaszczony i zaniedbany. Przez kilka lat nic
tam nie robi³a. Dzia³kowicze podpisali mi pismo potwierdzaj¹ce, ¿e tak
by³o.
Jej brat, który od 40 lat mieszka w
Szczecinie, nie czu³ sentymentu do
dzia³ki, gdy ta by³a zachwaszczona,
zaniedbana i sukcesywnie zarasta³a.
Poczu³ go, gdy z mê¿em doprowadziliœmy j¹ do porz¹dku. Wtedy
zacz¹³ tu przyje¿d¿aæ i ¿¹daæ zwrotu
dzia³ki. Przez trzy lata nie by³o tu
nikogo. Zarz¹d chodzi³ do by³ej
u¿ytkowniczki dzia³ki, wysy³a³ pi-

sma, prosi³ – czy zap³aci. Nie p³aci³a.
Dopiero uregulowali op³atê, gdy
przejê³am dzia³kê i zaczê³am j¹ uprawiaæ i op³acaæ. Poza tym i tak trzeba
by³o uregulowaæ ten d³ug. W statucie ogrodów dzia³kowych jest zapis, ¿e je¿eli ktoœ nie uprawia dzia³ki
przez rok lub jej nie wykasza, to jest
prawo odebrania. Nie op³aca³a trzy
lata, uprawiam dzia³kê od dwóch lat,
teraz zarz¹d w Szczecinie twierdzi,
¿e nie zosta³y do koñca spe³nione
procedury.
Poprzednia u¿ytkowniczka dzia³ki nie mieszka tutaj, rzadko siê pojawia, najczêœciej przebywa w Wêgorzynie. Mam ca³y stos dokumentów,
ci¹gle podejmowane s¹ uchwa³y i
ci¹gle Szczecin je uchyla. Zarz¹d w
Szczecinie stwierdzi³, ¿e nasz zarz¹d
ma wznowiæ procedurê odebrania jej
dzia³ki. Ta pani o to i tak nie dba. 5
sierpnia odby³o siê zebranie zarz¹du, na zebranie przyjecha³ jej brat z
¿on¹; mieli dyktafon i kamerê, nagrywali nas, nie pytaj¹c siê o zgodê.
27 wrzeœnia odby³a siê wizja lokalna. Zosta³ sporz¹dzony protokó³. Wtedy obecna by³a poprzednia
u¿ytkowniczka dzia³ki. Przedstawiciel ze Szczecina pyta³, kto to jest,
bo nawet jej nie zna³. O dzia³kê walczy brat; jej w ogóle to nie interesuje. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi.
W styczniu ogrody dzia³kowe nie
bêd¹ ju¿ istnia³y. Trzeba bêdzie powo³ywaæ stowarzyszenie, jeœli dostanê odpowiedŸ pod koniec miesi¹ca, bêdê mia³a dwa tygodnie na
odwo³anie siê np. do Warszawy. Podejrzewam, ¿e Warszawa nie zd¹¿y
mi odpowiedzieæ do koñca roku, a
wtedy ja nie bêdê mia³a ju¿ gdzie siê
odwo³aæ.
Opadaj¹ mi rêce. On powo³uje siê
na to, ¿e jest to ojcowizna, ¿e ma
sentyment, ale to mieszkanie komunalne, wiêc jaka ojcowizna? Rozumiem, mieszka³ tu, ale gdzie by³ przez
40 lat, gdzie by³, gdy dzia³ka nie by³a
op³acana i u¿ytkowana? Skoro jej
brat czuje taki sentyment, móg³ to
robiæ wczeœniej, a nie wtedy, gdy
zrobiliœmy porz¹dek na dzia³ce, w³o-

¿yliœmy masê pracy i nak³adów finansowych. Mam dokument, w którym ta pani zrzeka siê dzia³ki na rzecz
córki. Nie mo¿e tego zrobiæ, bo zosta³a pozbawiona cz³onkostwa. Tyle
dokumentów w sprawie jednej dzia³ki mam tylko ja – powiedzia³a Ma³gorzata D¹browska.
Na pismo, w którym by³a u¿ytkowniczka dzia³ki zrzeka siê jej na
rzecz córki, zarz¹d w Runowie Pomorskim odpisa³, ¿e nie widzi przeszkód na przyjêcie w poczet nowych cz³onków i mo¿e przekazaæ
inn¹ dzia³kê, zamiast tej spornej.
Na tê propozycjê nie otrzyma³ odpowiedzi.
Prezes Rodzinnych Ogrodów
Dzia³kowych im. T. Koœciuszki w
Runowie Pomorskim Andrzej Krzy¿aniak potwierdzi³, ¿e we wrzeœniu
by³a komisja rozjemcza, podczas
której dotychczasowa u¿ytkowniczka dzia³ki przyzna³a, ¿e nie p³aci³a za
dzia³kê i nie uprawia³a jej.
Z kolei prezes Okrêgowego Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w Szczecinie Tadeusz Jarzêbak
zwróci³ uwagê, ¿e w tej sprawie nie
zosta³y zachowane procedury w
zwi¹zku z odebraniem dzia³ki i przekazaniem jej nowemu u¿ytkownikowi. Okaza³o siê, ¿e przywrócono
by³ej u¿ytkowniczce cz³onkostwo.
Dopiero zrzeczenie siê dzia³ki na
rzecz córki, pozbawi³o j¹ prawa do
dzia³ki. Teraz jednak stron¹ jest córka. Brak procedur w tym wypadku
jest znacz¹cy. Kwestiê spornej dzia³ki rozpatruje prawnik.
- Jeœli poprzednia u¿ytkowniczka
z³o¿y³a rezygnacjê, wskazuj¹c, do
czego mia³a prawo zgodnie z ustaw¹,

by kolejn¹ u¿ytkowniczk¹ by³a osoba bliska, zarz¹d ogrodów dzia³kowych powinien podj¹æ uchwa³ê
odmown¹ z uzasadnieniem. Zgodnie z ustaw¹ i statutem pierwszeñstwo ma osoba bliska. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia. S¹
przypadki, ¿e dzia³ki posiadaj¹ ludzie mieszkaj¹cy w innych czêœciach Polski. Wszystkie procedury powinny byæ podejmowane
uchwa³ami, wys³ane za potwierdzeniem, nie powinny to byæ pisma.
Tam, nim przeprowadzono procedurê pozbawienia cz³onkostwa, ju¿
przydzielono dzia³kê kolejnemu
u¿ytkownikowi. Za wczeœnie zosta³a wprowadzona osoba na tê dzia³kê. Prawnik we wtorek (19 listopada) ma rozpatrzyæ tê kwestiê – poinformowa³ prezes OZPZD w Szczecinie Tadeusz Jarzêbak.
Dzia³kowcy z Runowa Pomorskiego zastanawiaj¹ siê nad od³¹czeniem od Szczecina wraz z nowym
rokiem. Planuj¹ po³¹czyæ siê z ogrodami dzia³kowymi w Wêgorzynie i
za³o¿yæ w³asne stowarzyszenie. Czy
to pomo¿e unikn¹æ w przysz³oœci
takich wypadków, jak ten opisany?
Trudno powiedzieæ. Przypadek ten
pokazuje jednak, ¿e czasami za brak
zachowania procedur p³ac¹ zwykli
ludzie – czasami po poniesieniu nak³adów pracy i pieniêdzy. Jak zakoñczy siê ta sprawa, zale¿eæ bêdzie od
dalszych kroków zarz¹du w Runowie Pomorskim i od mo¿liwoœci
prawnych. Póki co jedna niewielka
dzia³ka ma na razie dwoje u¿ytkowników. Kto wygra spór o dzia³kê – czy
osoba mieszkaj¹ca w Szczecinie, czy
rodzina, która ponios³a ju¿ na niej
nak³ady – czas, byæ mo¿e ju¿ niebawem poka¿e.
MM
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Sprzedam
Telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Odnajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176.

Sprzedam dzia³kê o pow. 1734
mkw. Borzyszewo. Tel. 785-200900.

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w Resku, ul. D¹browszczaków 14.
£azienka, c.o., gara¿, I piêtro, stare
budownictwo. Cena 50.000 z³. Tel.
665 922 273.

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209.
Sprzedam mieszkanie M2 w
£obzie, ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina 53,5 mkw., 2 niezale¿ne,
jasne, ustawne pokoje. Du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna ubikacja.
Do mieszkania przynale¿y piwnica.
Tel. 724 154 621

BIZNES
Powiat gryficki
Sprzedam sklep spo¿ywczy w P³otach (Jagiellonów 30), w pe³ni wyposa¿ony. Atrakcyjna cena 15.000
z³. Tel. 669 060 659.

Lokale mieszkalne i u¿ytkowe do
wynajêcia w Radowie Ma³ym. Tel.
602 811 467
Wynajmê jeden z dwóch lokali u¿ytkowych przy ul. Obroñców Stalingradu w £obzie o pow. 83 mkw. i 62
mkw. Tel. 696 371 082

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

Powiat ³obeski
Sprzedam gêsi z domowego chowu. Tel. 602 811 467

Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel.
690 989 273
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Przyjmê reklamê odp³atnie w formie baneru na ogrodzenie dzia³ki
budowlanej o pow. 197 mkw. w
£obzie przy skrzy¿owaniu ulic Boczne i Pó³nocnej (jedyny wyjazd z Lidla-ulica jednokierunkowa). Du¿y
ruch pieszy i ko³owy. Mo¿liwoœæ
wynajmu ca³ej dzia³ki i podpisania
d³ugoletniej umowy. Mo¿liwoœæ
postawienia bilbordu. Media np.
pr¹d w drodze. Tel. 501 894 828.

Region
Praca w Niemczech – Opiekunki
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, pe³na organizacja wyjazdu,
atrakcyjne zarobki. Tel. 666 096
761, 666 096 774

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

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich

Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77

To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6

125.000 z³
89.000 z³
115.000 z³
110.000 z³

Powiat ³obeski

Pilnie poszukujê opiekunki do 1,5
letniego dziecka w £obzie. Na pocz¹tku opieka w domu zamieszkania dziecka. Tel. 667 329 389.

Kupiê skuter marki ZUMICO OS z
2008 r. Tel. 601-583-788.

- CENA
- CENA
- CENA
- CENA

Wynajmê tanio rusztowania, 50 gr
za element. Tel. 602 811 467

Powiat ³obeski

MOTORYZACJA

- CENA 99.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 75.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 98.000 z³
- CENA 80.000 z³
- CENA 90.000 z³

Sprzedam ¿erdzie ró¿nej d³ugoœci.
Tel. 602 811 467

PRACA

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

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
DOBRA - 2 pokoje, pow. 59 mkw, I piêtro
DOBRA - 3 pokoje, pow. 66 mkw, II piêtro
DOBRA - 3 pokoje, I piêtro, pow. 64,5 mkw
DOBRA (okolica) - 2 pokoje, pow. 69,8 mkw, I piêtro
RESKO - 3 pokoje, pow. 52 mkw, I piêtro
RESKO - 3 pokoje, II piêtro, pow. 59,4 mkw
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90 mkw, parter +dzia³ka
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 62,13 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 56 mkw,
dzia³ka z budynkiem gosp.
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow. 52,84 mkw, II pietro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 66,9 mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 67,88 mkw, III piêtro

Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Inwestycja zakoñczona, Podatki na poziomie
ale jeszcze nie dzia³a
ubieg³orocznym
(WÊGORZYNO). Zosta³a ju¿
zakoñczona inwestycja zwi¹zana z
budow¹ szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Nie oznacza to jednak,
¿e z internetu mo¿na ju¿ korzystaæ.
Dlaczego?
Temat dotycz¹cy internetu szerokopasmowego zosta³ poruszony
podczas sesji Rady Miejskiej, na
której obecny by³ prezes Zarz¹du
Przedsiêbiorstwo Obs³ugi Inwestycji S³awomir Florczak -firmy sprawuj¹cej zadanie in¿yniera kontraktu.
Jak poinformowa³, zadanie zosta³o
zakoñczone i rozliczone.
- 23 sierpnia Warszawskie Przedsiêbiorstwo Telekomunikacyjne zakoñczy³o budowê œwiat³owodów.
We wrzeœniu nast¹pi³ odbiór,
wszystkie hotspoty zosta³y pod³¹czone, sprawdzone i dzia³aj¹. Drobne usterki zosta³y usuniête. Wykonawca przekaza³ pe³n¹ dokumentacjê powykonawcz¹, a ta zosta³a przekazana do gminy. Wykonawca stara³
siê umieœciæ hotspoty jak najbardziej racjonalnie w danej miejscowoœci. To te¿ zale¿y od konfiguracji
terenu. Maszty antenowe bêd¹ mia³y zasiêg oko³o 300 metrów od miejsca ulokowania. Nie mo¿na z tego
korzystaæ na zasadzie piractwa.
Musi byæ jakiœ operator, bêdzie dostêpne 512 KB za darmo, jeœli ktoœ
bêdzie chcia³ wiêkszy transfer, to u
operatora bêdzie musia³ zakupiæ.
Sieæ jest sprawna, ale trzeba operatora, który bêdzie tym zawiadywaæ –
powiedzia³ S³awomir Florczak.
Swoje w¹tpliwoœci wyrazi³a radna Barbara Pietrusz, przypominaj¹c,
¿e gminie nie wolno mieæ operatora.
- To ju¿ jest komercja. Jeœli gmina
sprzeda kawa³ek linii przesy³owej, to
jakim cudem znajdzie siê operator,
który bêdzie korzysta³ komercyjnie?
Jeœli operator bêdzie chcia³ u¿ytkowaæ nasze linie, to bêdzie musia³ za

to zap³aciæ, a tego gminie nie wolno
zrobiæ – powiedzia³a radna.
Prezes wyjaœni³, ¿e dla operatora
przez nastêpne 5 lat dzia³alnoœæ na
sieci nie mo¿e byæ dochodowa. Nie
mo¿e jednak równie¿ na tym straciæ
i musi zarobiæ na swoje koszty. Dzia³alnoœæ gminy z kolei mo¿e odbywaæ
siê tylko w ramach zwrotu kosztów.
0,5 MG bêdzie ogólnodostêpne w
hotspotach za darmo. Ile to jest
wyjaœni³ radny Szostakiewicz.
- W praktyce strona internetowa
zajmuje kilkaset megabajtów. Te 0,5
MB wystarczy spokojnie na przegl¹danie stron internetowych. Pobieranie wiêkszych plików wi¹¿e siê z czasem, jeœli s¹ pozak³adane limity na te
0,5 MB. Natomiast jeœli chodzi o
przegl¹danie stron internetowych,
to 512 KB jak najbardziej wystarczy.
Jeszcze kwestia, z jak¹ prêdkoœci¹
wysy³amy zapytanie. Jednak przy
pod³¹czeniu kilku komputerów mo¿e
okazaæ siê, ¿e WP mo¿e ³adowaæ siê
godzinê – wyjaœni³ radny.
£¹cznie na terenie gminy rozmieszczonych jest 26 hotspotów,
za³o¿enie by³o takie, aby w ka¿dym
so³ectwie by³ przynajmniej jeden. Na
terenie Wêgorzyna s¹ dwa.
Na inwestycje gmina przeznaczy³a z w³asnych œrodków 1,2 miliona z³, z dofinansowania ma otrzymaæ
4,7 miliona z³. Rozliczanie œrodków
potrwaæ ma do koñca roku. Gwarancja wa¿na bêdzie przez 5 lat.
Na razie z hotspotów nie mo¿na
jeszcze korzystaæ, nale¿y poczekaæ
na wybór operatora. Póki co trwaj¹
rozmowy z prawnikami, aby jak najlepiej przeprowadziæ przetarg, by
formalnoœciom sta³o siê zadoœæ.
Inwestycja to jednak nie tylko
hotspoty. Internet szerokopasmowy bêdzie dostêpny w œwietlicach
wiejskich, a tam dostêpna bêdzie
ca³a pozosta³a moc œwiat³owodu. M

(WÊGORZYNO). W tej gminie
rajcy miejscy postanowili nie podnosiæ podatków od nieruchomoœci w
roku 2014 i pozostawili je na poziomie ubieg³orocznym.
Podatki od gruntów
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie miasta Wêgorzyno, bez wzglêdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 z³
od 1 m.kw powierzchni,
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie so³ectw gminy Wêgorzyno, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,63 z³ od 1 m.kw. powierzchni,
pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,49 z³ od 1 ha powierzchni,
pozosta³ych na terenie miasta
Wêgorzyno, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,31 z³ od 1 m. kw. powierzchni,
pozosta³ych na terenie so³ectw
gminy Wêgorzyno, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,22 z³ od 1 m.kw. powierzchni,
zwi¹zanych wy³¹cznie z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i
oczyszczaniu œcieków - 0,42 z³ od 1
m.kw. powierzchni,
od budynków lub ich czêœci:
mieszkalnych - 0,58 z³ od 1 m.kw.
powierzchni u¿ytkowej,
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej:
na terenie miasta Wêgorzyno19,59 z³ od 1 m.kw. powierzchni
u¿ytkowej,

zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie so³ectw gminy Wêgorzyno 17,85 z³ od 1 m.kw. powierzchni
u¿ytkowej,
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym - 9,13 z³ od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej,
zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - 4,46 z³ o d 1
m.kw. powierzchni u¿ytkowej,
pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,53 z³ od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej,
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji
wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków - 11,27 z³ od powierzchni u¿ytkowej.
Podatki od nieruchomoœci od
budowli 2 proc. ich wartoœci, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz
odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków — 1,12 proc. ich wartoœci, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej polegaj¹cej na doprowadzaniu gazu ziemnego - 1,30 proc.
ich wartoœci.
op

Mniej w kasie gminnej
(WÊGORZYNO). W przysz³ym
roku gmina Wêgorzyno otrzyma
mniejsze dofinansowania.
Podczas spotkania z wojewod¹
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska otrzyma³a informacjê, ¿e w

przysz³ym roku gmina otrzyma o 22
tys. z³ mniejsz¹ dotacjê, przyznawan¹ na zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej. Nie s¹ to jednak jedyne ciêcia. W przysz³ym roku
do kasy nie wp³ynie subwencja podstawowa w wysokoœci 1,2 mln z³. M

Wysypisko
przy Biedronce

(WÊGORZYNO). Przy ul. Przemys³owej naprzeciw marketu ukazuje siê niecodzienny widok. Na znajduj¹cej siê tam dzia³ce urz¹dzono
wysypisko œmieci i sk³adowisko
gruzu. Wœród zwa³ów gruzu zalegaj¹cego na terenie dzia³ki i siêgaj¹ce-
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go do samej ulicy znajduj¹ siê sterty
œmieci. Œmieci wysypywane s¹ równie¿ na skarpê oddzielaj¹c¹ ogrody
dzia³kowe. Po drugiej stronie ulicy
znajduje siê market. Wysypisko to
nie jest ani dobr¹ wizytówka, ani
chlub¹ miasta.
MM

O niepodleg³oœci
z udzia³em Sybiraków

(£OBEZ) 12 listopada, w Szkole
Podstawowej nr 2 w £obzie, odby³a
siê akademia poœwiêcona 95 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci.
Na uroczystoœæ, oprócz Dyrekcji
Szko³y, Grona Pedagogicznego i
uczniów, przybyli równie¿ przedstawiciele Zwi¹zku Sybiraków w
£obzie. Program artystyczny przy-

gotowali uczniowie klas IV-VI pod
opiek¹ nauczycieli: S. Dynowskiej,
J. Stefanowskiej, M. Suflety-Galczak
i J. Gêsickiego.
M³odzi wykonawcy wykazali siê
wysokim poziomem artystycznym,
za co zostali nagrodzeni gromkimi
brawami, a dyrektor i prezes Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków obdarowa³y
dzieci s³odyczami.
(jag)

NietrzeŸwy kieruj¹cy

nie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,63 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

11.11.2013 r. w Resku na ul. W.
Polskiego Czes³aw F., mieszkaniec
Reska, kierowa³ samochodem VW
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿onym wynikiem 0,41 mg/ alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
11.11.2013 roku w Rogowie Leszek E., mieszkaniec Szczecina, kierowa³ samochodem Mercedes w sta-

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

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

œp. Romana Wieczorka
Szczere wyrazy wspó³czucia
Rodzinie
sk³ada
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

Kolizja
14.11.2013 r. oko³o godziny 9.00
w Wêgorzynie, na ul. Drawskiej,
Zdzis³aw ¯., mieszkaniec Koszalina, kieruj¹c samochodem ciê¿arowym marki Iveco w trakcie manewru
cofania nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci, w wyniku czego uderzy³ w prawid³owo zaparkowany
samochód marki Fiat.

Szczere wyrazy wspó³czucia

Rodzinie Jarzemskich
z powodu œmierci

Mamy, Teœciowej, Babci
i Prababci
sk³adaj¹
pracownicy Apteki TILIA w £obzie
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Rocznica z pieœni¹ patriotyczn¹
(£OBEZ). Niezbyt przyjazna
aura, jaka panowa³a 11 listopada,
nie zniechêci³a mieszkañców
£obza w uczestniczeniu w 95 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Uczestnicy pochodu, szczególnie przedstawiciele szkó³, mieli przypiête kotyliony. W tym roku o oprawê artystyczn¹ uroczystoœci pod
pomnikiem zadbali uczniowie Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
pod kierunkiem Beaty Zwoliñskiej,
Sylwii Micha³owskiej i Justyny Wierudzkiej oraz Grzegorza Stefanowskiego.
Pod Pomnikiem Wdziêcznoœci
nie zabrak³o równie¿ ¿o³nierzy z 21
Bazy Lotnictwa Taktycznego, którzy tradycyjnie oddali salwy hono-

rowe na czeœæ poleg³ym. Tradycyjnie te¿ najm³odsi mieszkañcy miasta
wyzbierali ³uski. Niektórzy starsi
uczestnicy obchodów z uœmiechem
wspominali czasy, gdy to oni z niecierpliwoœci¹ oczekiwali na salwê
honorow¹, aby móc przynieœæ z uroczystoœci tê szczególn¹ dla nich pami¹tkê.
Po z³o¿eniu kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli w³adz,
szkó³, zak³adów pracy i partii politycznych uczestnicy obchodów
przenieœli siê do £obeskiego Domu
Kultury, gdzie przygotowano koncert z okazji 95. rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Sala na
parterze nie mieœci³a wszystkich zainteresowanych, tote¿ czêœæ osób
oraz oczekuj¹cy na wystêp artyœci –
przedstawiciele szkó³ – oczekiwali w

holu £DK. W ramach koncertu nie
zabrak³o wystêpów tanecznych, w

Spotkanie przed kwater¹ wojenn¹
(RESKO). Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopada uczczone
zosta³o przez mieszkañców gminy
Resko z³o¿eniem wieñców i zapaleniem zniczy przed kwater¹ wojenn¹
¿o³nierzy I Armii Wojska Polskiego, poleg³ych w zdobywaniu Reska
w 1945 roku.
W uroczystoœciach wziê³a
udzia³ przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska, radny powiatowy Andrzej Gradus, kombatanci Jan Muszyñski, Stanis³aw
Sobuœ i Józef Tomala, przedstawiciele Nadleœnictwa Resko, dyrektor
i pracownicy Centrum Kultury oraz
dyrektorzy i nauczyciele reskich
placówek oœwiatowych i starogardzkiej Szko³y Podstawowej,
uczniowie i poczty sztandarowe Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K. K.
Baczyñskiego, Gimnazjum im K.
Górskiego, Szko³y Podstawowej im.
H. Sucharskiego, Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka, a tak¿e poczty sztandarowe Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej i Ko³a £owieckiego
„Knieja”. Modlitwê w intencji poleg³ych celebrowa³ ksi¹dz proboszcz
Miros³aw Socha. Po przemówieniach przewodnicz¹cej Rady Miejskiej i ksiêdza proboszcza g³os zabra³ kombatant Jan Muszyñski,
który poprosi³ o uczczenie minut¹
ciszy pamiêci tych wszystkich, którzy poœwiêcili ¿ycie w walce o wolnoœæ i niepodleg³oœæ.
(at)

tym najm³odszych mieszkañców
£obza.
MM
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SpóŸnione Zaduszki w przeddzieñ
Œwiêta Narodowego
Powiatowe obchody 11 Listopada odby³y siê w wêgorzyñskim gimnazjum im. Or³a Bia³egoju¿ w pi¹tek.
Szko³a piêknie pokaza³a wiosn¹ festyn „Orze³mo¿e!”, teraz te¿ godnie
przyjê³a goœci: rady powiatu i gminy
Wêgorzyno na uroczystych po³¹czonych sesjach i licznych goœci ze
wspó³twórc¹ demokratycznej Polski, ministrem w rz¹dzie Mazowieckiego (i w trzech nastêpnych), Ewarystem Waligórskim.
Zacny goœæw swoim wyst¹pieniu podkreœla³, ¿e wszyscy razem w
tym Dniu powinni iœæ w pochodzie
niepodleg³oœci z prezydentem,
mimo codziennych s³usznych i nies³usznych ró¿nic politycznych. Tak
jak wysz³o wspólne i równe zaœpiewanie Hymnu, a potem spontaniczne œpiewanie Roty, gdy publicznoœæ
wstaj¹c do³¹czy³a do chóru LO w
£obzie.
Nauczyciele i licealiœci przyjechali do Wêgorzyna ze wzruszaj¹cym widowiskiem patriotycznym o
drodze do niepodleg³oœci. By³y
wiersze, pieœni, nawet maszeruj¹cy
¿o³nierze oraz pokaz multimedialny.
Uczestnicy specjalnej sesji obu rad

i goœcie minut¹ ciszy uczcili pamiêæ
Tadeusza Mazowieckiego.
Minister Waligórski - uczestnik
tamtych wydarzeñ - ze swad¹ opowiada³ o ówczesnej atmosferze wolnoœci i optymizmu. Najwa¿niejsze
by³o wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski, a trzeba by³o jeszcze
udostêpniæ drogi ¿elazne do transportu ich dywizji z NRD. Ta przychylnoœæ Jelcyna dla wolnoœciowych
aspiracji Polski nagle zosta³a zagro¿ona - zda siê odleg³ym wydarzeniem - puczem Janajewa w Moskwie.
Na szczêœcie rozpad imperium siê
dokona³. A kolejarze (Waligórski by³
ministrem transportu, a z zawodu
kolejarzem) bez przeszkód u³atwili
Rosjanom wyjazd ze œrodkowej Europy do koñca 1993 roku.
Nie³atwo by³o zd¹¿yæ na Zaduszki w £obzie. Aneta Lipska po raz
kolejny pokaza³a wraz z grabowskimi podopiecznymi Monaru czêœæ II
„Dziadów”. Dziady odby³y siê w kaplicy cmentarnej. Przez ostatnie dni
sta³a pusta, w pi¹tek nagle sta³a siê
potrzebna dla zmar³ych. Nic w przedstawieniu nie ujê³o powadze œmierci.
Nastroju cmentarnego nie trzeba

by³o tworzyæ. A. Lipska ze wspó³twórcami wprowadzi³a po raz kolejny nowe œrodki wyrazu, np. przetworzony elektronicznie g³os duchów,
ich translokacja po ró¿nych zakamarkach kaplicy, po suficie i œcianach, zast¹pienie widma z³ego pana
postaci¹ pani. Aktorka upozowana
wed³ug mody gothic wnios³a wiele
ze swej osobowoœci (i fryzurê) na
scenê. Poruszaj¹ce by³y ptaszyska drêcz¹ce diab³y. Piêkna i nieszczêsna by³a dziewczyna, co odtr¹ca³a
zakochanych w niej ch³opców. Duchy wchodzi³y z cmentarza drzwiami
i ukazywa³y siê w oknie. Dramatycz-

na by³a niema rolawidma - nieszczêsnego kochanka. Bucha³y ognie i nie
zapala³y siê œwiece. To sprawa duchów!
Tym razem m³odzi twórcy oddawali ho³d swoim bliskim, ale te¿
³obzianom.Wszystko to na tle piosenki „Ci, co odchodz¹” Ryszarda
Rynkowskiego. Wœród fotografii
rzuconych na œcianê mignê³y zdjêcia
Wieœka Ma³yszka, Lucjana Ku³akowskiego, nauczycielki Anety z
Radowa… Drogê do i z kaplicy znaczy³y ustawione w d³ugi szereg
lampki cmentarne. Dziêkujemy wam
za te Zaduszki!
Ludwik Cwynar

Œpiewaliœmy w rocznicê niepodleg³oœci
(WÊGORZYNO). 12 listopada
2013 r. odby³ siê w naszej szkole
uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Motywem przewodnim przedstawienia, jakie przygotowali: pani
Irena Grabowska, pani Dorota Stefanowska, pan Adam Karpowicz i pani
Aleksandra Wieczorek, by³y s³owa
piosenki: „Zraniony ptak nie œpiewa”.

Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie oraz wszyscy uczniowie naszej szko³y. Nieodzownym
elementem, który posiadali wszyscy
uczestnicy przedstawienia i zaproszeni goœcie by³y kotyliony oraz flagi w barwach narodowych.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego
Aaron Szykulski, który wprowadzi³
zebranych w tematykê œwiêta. Nastêpnie zaœpiewaliœmy hymn pañ-

stwowy. Prowadz¹cy zaprosi³ zebranych do obejrzenia przedstawienia,
w czasie którego uczniowie z klasy
5a i 6b odegrali scenki prezentuj¹ce
najwa¿niejsze wydarzenia z walki
Polaków o odzyskanie niepodleg³oœci.
Wystêpy aktorów urozmaicone
by³y wystêpami chóru szkolnego i
solistów, wœród których mogliœmy
zobaczyæ: Alicjê Pieróg i Wiktoriê
Matuszewsk¹ w utworze pt. „Marsz
Pierwszej Brygady”, Venessê Pieloch w utworze „Uwiêziony ptak nie

œpiewa”, Wiktoriê Regulsk¹ prezentuj¹c¹ utwór „Przybyli u³ani pod
okienko”, Juliê Acman, która zaprezentowa³a utwór „Piechota”. Dawid
NiŸnik zaœpiewa³ „Pierwsz¹ Kadrowow¹”, a Daria Myd³o przedstawi³a
utwór „Bia³e ró¿e”.
Uroczystoœæ zakoñczy³a pani
dyrektor, która podziêkowa³a aktorom i nauczycielom za ¿yw¹ lekcjê historii podkreœlaj¹c, jak wielkie mamy
szczêœcie ¿yj¹c w wolnym kraju oraz
mog¹c korzystaæ z dobrodziejstwa
jakim jest wolnoœæ i niezale¿noœæ. (o)
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Wystawa malarstwa Joanny Szymoniak

Obrazy pe³ne s³oñca
(£OBEZ). 15 listopada w siedzibie £obeskiej Organizacji Turystycznej odby³ siê wernisa¿ wystawy mieszkanki £obza Joanny Szymoniak.
„Przysz³am na œwiat w kwietniu.
Mo¿e dlatego kocham te wszystkie
wiosenne barwy, poœród bujnej zielonoœci traw. Mieszkam w £obzie od
zawsze. Tutaj ukoñczy³am liceum
ogólnokszta³c¹ce i tutaj wróci³am po
studniach. Pracowa³am w szkole
jako nauczyciel wf i gimnastyki korekcyjnej oraz pedagog specjalny.
Po lekcjach natomiast zajmowa³am
siê dzia³alnoœci¹ artystyczn¹, prowadz¹c ko³o taneczne, recytatorskie, teatralne. Pisa³am wiersze i w³asne scenariusze - jeden z takich scenariuszy zosta³ wydany w 2001 roku
w Poznaniu, w pracy zbiorowej pod
redakcj¹ Aleksandry Ba³oniak pt.
„Inscenizacje na Bo¿e Narodzenie i
Wielkanoc”. Za d³ugoletni¹ pracê na
rzecz kultury dla naszego miasta i
województwa zosta³am uhonorowana odznak¹ Gryfa Pomorskiego w
1995 roku i Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi w 1997 roku.
Moje inne zainteresowania to
ksi¹¿ki i wiersze, które czytam namiêtnie i od zawsze. Kiedyœ zajmowa³am siê równie¿ krótkofalarstwem,
pracuj¹c w ³obeskim radioklubie SP1
KBO. Mia³am tak¿e swój znak prywatny SP1FTT. Dodam jeszcze, ¿e
mojego mê¿a pozna³am w³aœnie w
eterze, poniewa¿ pracowa³ na podobnej radiostacji w Gorzowie Wielkopolskim.
Interesuje mnie równie¿ medycyna naturalna, w zwi¹zku z tym
ukoñczy³am liczne kursy z tym zwi¹zane np. kurs radiestezji w Poznaniu,
czy kurs terapii manualnej w Warszawie.

I wreszcie emerytura.
Jesieñ ¿ycia – nie wiadomo
co z ni¹ zrobiæ,
czy rozp³akaæ siê nad liœæmi,
czy pokochaæ œwiêty spokój?
Ja dosz³am do wniosku, ¿e jest i
trzecie wyjœcie – jeszcze mo¿na zacz¹æ coœ od nowa...
Malujê trzy lata, jestem samoukiem. Wiedzê swoj¹ dotycz¹c¹
farb, blejtramów czy werniksów zdoby³am z ksi¹¿ek i internetu. Malujê
g³ównie kwiaty, bo przecie¿ nie ma
nic piêkniejszego na œwiecie, a rozœpiewane ³¹ki umilaj¹ ka¿d¹ chwilê
mojego ziemskiego wêdrowania” –
napisa³a o sobie Joanna Szymoniak,
a przeczyta³a prowadz¹ca spotkanie
Lidia Lalak-Sawiel.
- Jeœli ktoœ jest artyst¹, to prêdzej
czy póŸniej to wyjdzie. Sztuka upomni siê o swojego twórcê. Obrazy do
wystawy wybiera³a artystka. Obrazy
s¹ pe³ne ciep³a, s³oñca, powsta³y w
£obzie i s¹ odbiciem cudownej przy-

rody ³obeskiej – doda³a Lidia LalakSzawiel.
Wystawa w siedzibie LOT jest
drug¹ wystaw¹ Joanny Szymoniak.
Pierwsza mia³a miejsce w Œwidwinie.
Swoje prace ³obeska artystka prezentuje równie¿ z okazji festynów w
£obzie, £obeskiej Baby Wielkanocnej, mo¿na by³o podziwiaæ je równie¿
podczas £obziuków. Uczestniczy w
targach, g³ównie w Barzkowicach
czy „Z³otej Dynii” w Stargardzie.
Prace s¹ te¿ wystawione w internetowej galerii pod adresem www.joanna-galeria.pvv.pl.
Obrazy pani Joanny Szymoniak
trafi³y równie¿ zagranicê. Maluje
przede wszystkim kwiaty, choæ w jej
malarstwie nie brakuje aktów, portretów, pejza¿y, a tak¿e abstrakcji.
Przygoda z malarstwem rozpoczê³a siê doœæ przypadkowo trzy lata
temu.
- Jecha³am do siostry na œlub siostrzeñca. Nie wiedzia³am co podaro-

waæ. Przysz³o mi na myœl, ¿e coœ, co
zrobiê sama. Pierwszy pomys³ by³
taki, ¿e kupiê obraz od Andrzeja
Gudañskiego, ale nie znam ich gustów. Dosz³am do wniosku, ¿e jeœli
sama namalujê, to bez wzglêdu na to,
co to bêdzie, to bêdzie to ode mnie.
Tak te¿ zrobi³am. Potem malowa³am
nastêpne – powiedzia³a Joanna Szymoniak.
Wernisa¿ wystawy sta³ siê
okazj¹ do przekazania obecnemu
tam Andrzejowi Gudañskiemu teczki
z artyku³ami prasowymi, jakie ukaza³y siê na temat jego twórczoœci. Podobne teczki bêd¹ otrzymywaæ kolejni artyœci, wystawiaj¹cy swoje
prace w ³obeskiej galerii.
W ci¹gu miesi¹ca trwania wystawy obrazy Andrzeja Gudañskiego
obejrza³o oko³o 800 osób. Tak wspania³ej frekwencji ¿yczymy równie¿
Joannie Szymoniak. Obrazy mo¿na
ogl¹daæ w siedzibie LOT, przy ul.
Bema 27 od godz. 12.00 do godz.
16.00.
MM
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Dzieñ Patrona w Szkole Podstawowej w Resku

Bez ludzkiej pamiêci nie istnieje przesz³oœæ
Uroczyste Œwiêto rozpoczêliœmy apelem w sali gimnastycznej,
w którym uczestniczyli uczniowie
kl. I - VI (tak¿e z £osoœnicy), honorowi goœcie: kombatanci - ¿o³nierze
walcz¹cy w czasie II wojny œwiatowej: J. Muszyñski, St. Sobuœ, J.
Tomala, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej B. Basowska, proboszcz
ks. M. Socha, przedstawicielka
Rady Rodziców J. Dusza, dyrekcja
szko³y, nauczyciele. Obchody
Œwiêta Patrona - mjr. Henryka Su-

charskiego, dowódcy spod Westerplatte, ³¹cz¹ siê bezpoœrednio z
rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³oœci.
Tradycj¹ szko³y jest sk³adanie
œlubowania na Sztandar Szko³y przez kl. III. Dyrektor V. Dynarska Adamowicz przyjê³a uroczyst¹ przysiêgê od przedstawicieli trzecioklasistów - gospodarzy klas.
W zadumie, w poetyckich reminiscencjach z okresu heroicznej walki
o woln¹ Polskê, z patriotycznymi

pieœniami w tle, przybli¿ona zosta³a
- znana starszym, nieznana - m³odszym, historia naszego kraju. Dope³nieniem wiedzy o walkach narodowowyzwoleñczych okaza³y siê
wspomnienia - obecnych na spotkaniu z uczniami - kombatantów. Wcieleni do wojska jako niespe³na 20-letni m³odzieñcy, walczyli na ró¿nych
frontach, byli œwiadkami œmierci
najbli¿szych przyjació³. Wielokrotnie odznaczani (np. p. J. Muszyñski
robi gablotê, która wkrótce „ujrzy

œwiat³o dzienne”), do¿yli sêdziwych
lat w wolnym kraju. Dziêki niezawodnej pamiêci mog¹ s³u¿yæ wiedz¹
m³odszym pokoleniom.
Zwieñczeniem podnios³ych
chwil, jakie prze¿yliœmy w tym dniu,
by³o z³o¿enie bia³o-czerwonych
kwiatów pod tablic¹ pami¹tkow¹
naszego Patrona przez dyrekcjê
szko³y, zaproszonych goœci i przedstawicieli spo³ecznoœci uczniowskiej.
Justyna Walczykiewicz

Upiêkszyli skarpê przy szkole
(WÊGORZYNO). Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie posiada
nowy plac szkolny, z którego w czasie przerw chêtnie korzystaj¹
uczniowie, a tak¿e wykorzystuj¹ go
podczas przygotowania do egzaminu na kartê rowerow¹ i konkursu
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego.
Ten piêkny teren do niedawna
szpeci³a skarpa znajduj¹ca siê miêdzy placem szkolnym a parkiem.
Dyrektor szko³y pani Lucyna Wolska, podejmowa³a ró¿norodne dzia³ania, by skarpa, na której znajdowa³y siê krzewy, trawa i chwasty wygl¹da³a w miarê estetycznie; trwa³y
wycinki traw, podcinanie krzewów.
Jednak ¿adna z tych czynnoœci nie
sprawi³a, ¿e skarpa sta³a siê integraln¹, estetyczn¹ czêœci¹ placu
szkolnego. Dyrektor podjê³a wiêc
inicjatywê zagospodarowania terenu skarpy. Pozyska³a do wspó³pracy
sponsorów, którzy podjêli siê zniwelowania terenu i przekazali w darze
roœliny, które zasadzono na skarpie.
Dyrektor Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie osobiœcie dziêkuje
wszystkim osobom zaanga¿owa-

nym w upiêkszanie terenu znajduj¹cego siê w pobli¿u placu szkolnego.
- Dziêkujê panu Stanis³awowi
Turkowi, w³aœcicielowi firmy Trójka,
za ogromne zaanga¿owanie w wyrównywanie terenu, oczyszczenie
go z chwastów, krzewów i trawy.
Dziêkujê za to, ¿e wykorzystuj¹c pracê specjalistycznej koparki i poœwiêcaj¹c swój wolny czas zorganizowa³
przygotowanie skarpy do zagospodarowania.
Serdeczne podziêkowania sk³adam na rêce pani Anny Macedoñskiej, w³aœcicielki firmy Centrum
Ogrodnicze w Wêgorzynie, za przekazanie i posadzenie ró¿norodnych
roœlin, które zdobi¹ skarpê. Otrzymane roœliny iglaste, p³o¿¹ce i skalne,
irgi, brabanty upiêkszaj¹ nasz teren
szko³y.
Dziêkujê pañstwu Ma³gorzacie i
Krzysztofowi Makarskim, w³aœcicielom Zak³adu Us³ug Komunalnych w
Wêgorzynie, za nieodp³atne wypo¿yczenie podkaszarki.
Jestem wdziêczna przedstawicielom Rady Rodziców, którzy przy
wspó³pracy z pracownikami szko³y
(konserwatorem, sprz¹taczkami) zasadzili i podlali otrzymane roœlinki.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e teren skarpy

zosta³ odpowiednio oznakowany
tak, by nikt go nie niszczy³.
Obecnie dziêki zaanga¿owaniu
ww. osób skarpa komponuje siê z

placem szkolnym, stanowi¹c jego
integraln¹, bardzo estetyczn¹ czêœæ
mówi - dyrektor szko³y Lucyna
Wolska.
(szk)
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Podwójne œwiêto w „Jedynce”
(£OBEZ) 8 listopada uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie
prze¿ywali dzieñ pe³en wra¿eñ.
Przede wszystkim pamiêtano o
Dniu Patronki Szko³y, Marii Sk³odowskiej-Curie, której œwiêto obchodzimy tradycyjnie 7. tego miesi¹ca.
Zgodnie z zapisem w Statucie
szko³y, lekcje, ku zadowoleniu
wszystkich, odwo³ano. Œwi¹teczny
dzieñ rozpoczêto przypomnieniem o
11 listopada, Narodowej Rocznicy
Niepodleg³oœci. Dzieci, na apelu poœwiêconym tym wspomnieniom ,mia³y okazjê poznaæ historiê walki Polaków o niepodleg³oœæ, sylwetki wybitnych Polaków, którzy przyczynili siê
do jej odzyskania oraz nastrój tam-

tych dni przypomniany m. innymi
dziêki piosenkom legionowym wykonanym przez zespo³y wokalne. Podkreœlono przede wszystkim wartoœæ
wolnoœci, która zawsze stanowi³a, dla
nas Polaków, rzecz œwiêt¹ i wart¹ nawet ofiary ¿ycia.
Nastêpna czêœæ dnia by³a poœwiêcona naszej Patronce, która jako
wybitna Polka, równie¿ przypomina³a wielokrotnie o potrzebie niepodleg³oœci. Uczniowie pracowali w zespo³ach klasowych. Czwartoklasiœci
przygotowali propozycje patronów,
którzy podobnie jak nasza Maria
Sk³odowska-Curie mogliby stanowiæ wzór dla dzieci i m³odzie¿y.
Wœród propozycji znalaz³y siê Szare
Szeregi, harcerze walcz¹cy o wol-

noœæ w czasach II wojny œwiatowej,
Tadeusz Koœciuszko, Miko³aj Kopernik, Józef Pi³sudski, Maria Sk³odowska-Curie oraz Janusz Korczak.
Przedstawiono ich sylwetki wskazuj¹c wartoœci, jakie te postaci reprezentuj¹ i które jako uniwersalne
przes³anie mog¹ stanowiæ wzorzec
dla m³odego pokolenia.
Klasy pi¹te zaprezentowa³y z
kolei wiedzê o Patronce przedstawiaj¹c przygotowane przez zespo³y
klasowe krzy¿ówki, które ich przeciwnicy musieli rozwi¹zaæ. Has³a
krzy¿ówek dotyczy³y, rzecz jasna,
postaci Marii Sk³odowskiej-Curie,
co pozwoli³o wszystkim popisaæ siê
znajomoœci¹ jej biografii.
Klasy szóste przedstawi³y napisane wspólnie eseje na temat uni-

wersalnych wartoœci, które reprezentuje nasza Patronka i czego mo¿e
nauczyæ wiedza o jej ¿yciu.
Klasy m³odsze w tym czasie realizowa³y zadanie z Programu „Œniadanie daje moc”, przygotowuj¹c, dziêki przygotowanym wczeœniej przez
mamy wiktua³om, smaczne i zdrowe
œniadanie, zawieraj¹ce odpowiednio zbilansowane sk³adniki ze szczególnym uwzglêdnieniem warzyw i
owoców.
To by³ udany dzieñ, zrealizowaliœmy bowiem zadania, które przypomnia³y nam o tym, co w ¿yciu wa¿ne,
zarówno w sferze duchowej, jak i fizycznej.
Zespó³ redakcyjny
pisemka „Sztubak”
(opiekun Danuta Hamera)

Przedszkole - nasz drugi dom
(RESKO) Pierwsze dni w przedszkolu to stres zarówno dla dzieci,
jak i dla rodziców. Rodzicom i wychowawcom zale¿y na tym, by dziecko czu³o siê w nim dobrze, bezpiecznie i komfortowo.
Prowadz¹c dziecko do przedszkola w pierwszym okresie nale¿y
podkreœlaæ dumê z jego postawy
oraz z tego, ¿e jest m¹dre, odwa¿ne i
¿e na pewno da sobie radê. Znalezienie odpowiednich argumentów
wspieraj¹cych pewnoœæ siebie u
dzieci jest spraw¹ ogromnej wagi.
Nasz maluch, podobnie jak my,
wchodz¹c do nowego œrodowiska,
musi byæ dobrze zmotywowany,
przekonany o w³asnej wartoœci i pozytywnych aspektach przedszkola.
Aby dzieci mia³y poczucie bezpieczeñstwa, a rodzice pewnoœæ, ¿e
przedszkole jest odpowiednim miejscem, nauczyciele i pracownicy czyni¹ wiele starañ, otaczaj¹ najm³odszych fachow¹ opiek¹ i ¿yczliw¹ atmosfer¹.

Wspania³¹ okazj¹ do tworzenia
„przedszkolnej rodziny” s¹ organizowane w Przedszkolu Miejskim im.
Kubusia Puchatka w Resku spotkania i uroczystoœci.
W ramach dzia³añ „Bezpieczna
droga do przedszkola”, reskowska
policjantka st. sier¿. Anna Radwaniuk odwiedzi³a przedszkole
7.X.2013 r. W sympatyczny i ciekawy
sposób przedstawi³a zasady poruszania siê pieszych w ruchu drogowym oraz o zagro¿eniach wynikaj¹cych z kontaktów z nieznajomymi.
Policjantka przypomnia³a dzieciom
miêdzy innymi: jak zachowaæ siê w
drodze do i z przedszkola, co zrobiæ,
¿eby zwiêkszyæ swoj¹ widocznoœæ,
jak zachowaæ siê w aucie i autobusie
i gdzie bezpiecznie mo¿na jeŸdziæ na
rowerkach. Poprzez wspólne zabawy z goœciem dzieci prze³ama³y bariery emocjonalne strachu, nieœmia³oœci i lêku.
Drug¹ wa¿n¹ uroczystoœci¹ by³o
„Pasowanie na Przedszkolaka” w
Centrum Kultury w Resku. Uroczy-

stoœæ ta stanowi zakoñczenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panuj¹cych w przedszkolu. Podczas uroczystoœci pasowania maluchy swoim zachowaniem
potwierdzi³y, ¿e dobrze siê tutaj
czuj¹. Zaprezentowa³y zaproszonym goœciom i rodzicom piosenki,
wiersze i tance, których nauczy³y siê
do tej pory, a za które zebra³y gromkie brawa. Odœwiêtny strój i piêkne
birety podkreœli³y donios³oœæ wydarzenia. Momentem kulminacyjnym uroczystoœci by³o z³o¿enie
przez dzieci pierwszoroczne uroczystego œlubowania, a pani Marzanna
Knap, dyrektor przedszkola, z pomoc¹ zaczarowanego o³ówka dokona³a pasowania. Na pami¹tkê tej
wa¿nej chwili dzieci otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy.
Okazj¹ do wzmocnienia wiêzi i
przywi¹zania patriotycznego by³
udzia³ dzieci grup starszych w uroczystej akademii z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, z zaproszonym w tym
dniu goœciem pani¹ Barbar¹ Ranie-

wicz z Centrum Kultury w Resku, na
której przedszkolaki pozna³y historiê drogi do wolnoœci pañstwa polskiego. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
odœpiewaniem hymnu narodowego,
po czym dzieci zaprezentowa³y monta¿ s³owno- muzyczny o treœciach
patriotycznych, którym wyrazi³y
swoj¹ mi³oœæ do Ojczyzny.
Poprzez kultywowanie uroczystoœci narodowych nasi wychowankowie, ucz¹ siê patriotyzmu, kszta³tuj¹ pozytywne postawy i poznaj¹
symbole narodowe. Jak co roku dzieci zda³y swój egzamin z historii i
udowodni³y, ¿e posiadaj¹ ogromn¹
wiedzê o Polsce.
Dyrekcja, grono pedagogiczne i
dzieci serdecznie dziêkuj¹ Wszystkim zaproszonym goœciom, Radzie
Rodziców, a przede wszystkim rodzicom za nieocenion¹ pomoc w procesie adaptacji oraz za wspó³pracê z
nauczycielami i pracownikami
przedszkola.
K. Kaczor
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Iloœæ przechodzi w jakoœæ
£obeska Liga Biegowa
na rok szkolny 2013/14
przekroczy³a pó³metek.
Z piêciu zaplanowanych
imprez biegowych
jesieni¹ rozegrano trzy.
Biegacze ze szkó³ naszego powiatu startowali w Dobrej, Wêgorzynie i Resku. W Wêgorzynie, gdzie
po raz pierwszy odby³o siê œwiêto
biegowe, goœciem by³ sportowy
patron Ligi Biegowej, Marcin Lewandowski. Celowo napisaliœmy
œwiêto biegowe, bo te zawody to ju¿
nie tylko rozegranie biegów, ale tak¿e sprawna organizacja, du¿a goœcinnoœæ gospodarzy dziêki którym,
zawody biegowe staj¹ siê te¿ dla
m³odych sportowców i ich opiekunów mi³¹ form¹ spêdzania czasu.
Zawody w Dobrej maj¹ ju¿ swoj¹
markê i tradycjê, wiêc sprawnie
ugoszczono tam oko³o 450 osób.
Gimnazjum w Wêgorzynie po raz
pierwszy przyjê³o prawie trzystu
przyjezdnych ciep³ymi napojami,
pysznymi kie³baskami, ciastem, a
przy organizacji imprezy pracowa³
ca³y personel szko³y na czele z Pani¹
Dyrektor. Nie gorsze by³o Resko,
tyle, ¿e kie³baski zamieni³o na apetyczn¹ grochówkê i te¿ przyjê³o prawie trzysta osób.
W tych trzech imprezach ukoñczy³o biegi ponad 200 osób wiêcej
ni¿ w poprzednich dwóch edycjach
Ligi. W imprezach bior¹ udzia³
wszystkie szko³y podstawowe i gimnazjalne naszego Powiatu. W trzeciej edycji doszliœmy do marzeñ, by
ka¿da gmina organizowa³a jedn¹
imprezê. Dodatkowo £obeski Klub
Biegacza Trucht w ramach tradycyjnej £obeskiej Dziesi¹tki, rozegranej
w tym roku na ulicach £obza przeprowadzi³ biegi dla m³odzie¿y. Jest
wiêc odpowiednia iloœæ imprez, ich
jakoœæ organizacyjna i frekwencja.
Najwa¿niejsze, ¿e to wszystko
da³o jakoœæ i to wysok¹ jakoœæ. Gdy
nasza m³odzie¿ po cyklu biegów
prze³ajowych i ulicznych wkroczy³a
na bie¿niê posypa³y siê wyniki na
miarê najlepszych w województwie i
czo³owych w kraju, na czele z najwiêkszym odkryciem Ligi Ani¹ Turzyñsk¹.
W dziesi¹tkach najlepszych w

województwie jest po 4-5 osób z
naszego powiatu i jest to kilkunastoosobowa grupa biegaczy. Po³owa z
nich mieœci w pierwszych dziesi¹tkach i dwudziestkach najlepszych w
Polsce. Nieprzypadkowo pisaliœmy
niedawno, £obez potêg¹ jest i basta.
Bo jest. Wystarczy zajrzeæ w internet
i przejrzeæ osi¹gniêcia indywidualne
i dru¿ynowe naszych szkó³. W³aœciwie to nie ma w tej chwili fina³u wojewódzkiego, gdzie nasi nie staliby
na podium. Jak pisa³ wiosn¹, po historycznych sukcesach w wojewódzkich biegach prze³ajowych
Z.Bogdanowicz, przysz³y kolejne.
Czy to rozgrywki dru¿ynowe Licealiady i Gimnazjady, czy biegi prze³ajowe indywidualne i dru¿ynowe, czy
biegi sztafetowe. Mistrzostwa Polski Juniorów oraz M³odzików czy
Ogólnopolskie Fina³y Czwartków
tak¿e potwierdzi³y klasê naszej m³odzie¿y. O indywidualnych sukcesach lekkoatletów donosimy na bie¿¹co. Oczywiœcie na ca³oœæ maj¹ te¿
wp³yw jakoœciowy inne akcje sportowe Powiatu, bo to efekt ogólnego
usportowienia naszych dzieciaków,
ale biegacze zdecydowanie pokazuj¹ wysok¹ klasê. Niedawno wymienialiœmy nazwiska Justyny Romej, Krzyœka Krausa i Mileny Sadowskiej, a teraz trzeba by wymieniæ
tych nazwisk nawet kilkanaœcie.
Ania Turzyñska, Julia Popiela, Zuzia
Frej, Klaudia Urbañska, Karolina
Ziêba, Wiktoria Bakalarczyk s¹ ju¿ w
gimnazjum. Ze szkó³ podstawowych
Karolina Puch, Vanessa Pieloch,
Patrycja Perdek, Weronika Czy¿ak,
Ma³gorzata Matera, Magda Rosiñska, Magda Teis, Joanna Jarz¹bek.
Wydaje siê, ¿e w ich œlady mog¹
pójœæ £ucja Drozda, Zuzanna Kondratiuk, Marika Probola, Natalia Cichosz czy Agata Pieróg.
Wœród ch³opców to klas¹ s¹
Kacper Ga³an, Marcin £achañski z
gimnazjów, ale podstawówkach
du¿¹ klasê pokazuj¹ Bartek Solis,
Robert Leszczyñski, Bartek Lenkiewicz, Kacper Dul, Kacper Sobañski,
Hubert Odzioba, Jakub Lenkiewicz.
Poni¿ej aktualna punktacja
£obeskiej Ligi Biegowej. W wykazie
ujêto tylko tych zawodników, którzy
startowali trzy razy. Po wiosennych
startach, do punktacji koñcowej,
zostan¹ zawodnikom zaliczone 4
najlepsze spoœród 5 startów.
(k)

Punktacja III £obeskiej Ligi Biegowej
Po zawodach w Dobrej, Wêgorzynie i Resku.
Dziewczêta – klasy I-II (2005 i m³):
1.Kondratiuk Zuzanna
2005 SP Dobra
2.Drozda £ucja
2006 SP2 £obez
3.Kaliñska Wiktoria
2006 ZSP Radowo Ma³e
4.Perzyñska Klaudia
2005 SP Runowo Pomorskie
5.Wojnarowska Karolina
2005 SP Runowo Pomorskie
6.Kubacka Wiktoria
2005 SP Dobra

2+2+1=5
7+1+2=10
4+5+8=17
7+6+6=19
8+3+13=24
9+15+7=31

Dziewczêta – klasy III-IV (2004-2003):
1. Probola Marika
2003 SP Siedlice
2. Machalska Nikola
2003 SP Siedlice
3-4.Wysocka Maja
2004 SP Runowo Pomorskie
3-4.W³odarz Maja
2004 SP2 £obez
5. Omy³a Marika
2004 ZSP Radowo Ma³e
6. Sadowska Wiktoria
2004 SP Runowo Pomorskie
Dziewczêta - klasy V-VI (2002-2001):
1-2.Matera Ma³gorzata
2001 SP Dobra
1-2.Jarz¹bek Joanna
2002 SP Dobra
3. Rosiñska Magda
2002 SP2 £obez
4. Kaliñska Natalia
2002 ZSP Radowo Ma³e
5. £achañska Zuzanna
2002 SP Runowo Pomorskie
6. Mosler Urszula
2002 ZSP Radowo Ma³e
Ch³opcy – klasy I-II (2005 i m³):
1. Lenkiewicz Jakub
2005 SP Runowo Pomorskie
2-3.Stawinoga Krzysztof
2005 SP Starogard
2-3.Myszczyszn Michal
2005 SP Runowo Pomorskie
4. Czereñkiewicz Filip
2006 SP Runowo Pomorskie
5. Misiejuk Jakub
2006 ZSP Radowo Ma³e
6. Pobere¿ko Dawid
2005 SP2 £obez
Ch³opcy – klasy III-IV (2003-2004):
1. Lenkiewicz Bartosz
2003 SP Runowo Pomorskie
2. Dul Kacper
2003 SP Starogard
3. Sobañski Kacper
2004 ZSP Radowo Ma³e
4. Ku³ak Oliwier
2004 UKS Arbod Dobra
5. Znamierowski Oliwier
2004 ZSP Radowo Ma³e
6. Adamczyk Rados³aw
2004 SP Runowo Pomorskie
Ch³opcy – klasy V-VI (2002-2001):
1. Solis Bartosz
2002 SP Runowo Pomorskie
2. Piesiak £ukasz
2001 SP2 £obez
3. Lenkiewicz Micha³
2001 SP Runowo Pomorskie
4. Nadzieja Adrian
2002 ZSP Radowo Ma³e
5. Liptak Dominik
2002 SP2 £obez
6. Drozdowski Patryk
2002 ZSP Radowo Ma³e

1+1+2=4
5+2+4=11
7+3+3=13
3+6+5=14
4+10+19=33
12+18+13=43

Gimnazja
Dziewczêta - klasy I-III (1998-2000):
1. Borysiak Kinga
1998 Gimnazjum Dobra
2. Popiela Julia
2000 ZSG £obez
3. Ziêba Karolina
2000 Gimnazjum Wêgorzyno
4. Olas Paulina
1999 Gimnazjum Wêgorzyno
5. Pob³ocka Klaudia
1999 Gimnazjum Wêgorzyno
6. Mi³ek Emila
1998 Gimnazjum Dobra

1+2+2=5
3+3+3=9
2+4+5=11
2+5+10=17
3+8+12=23
4+7+13=24

Ch³opcy – klasy I-III(2000-1998):
1. £achañski Marcin
1998
2. Krohn Marcin
2000
3. Mitura Mateusz
1998
4. Kiedrowski Adrian
1999
5. Wid³ak Patryk
1999
6. Bodys Jakub
2000

Gimnazjum Wêgorzyno
Gimnazjum Wêgorzyno
ZSP Radowo Ma³e
Gimnazjum Wêgorzyno
ZS Resko
ZS Resko

1+2+2=5
4+6+6=16
2+11+9=22
4+5+13=22
3+9+12=24
6+19+14=39
5+4+1=10
1+7+2=10
3+8+3=14
6+10+4=20
2+14+7=23
5+22+11=38
1+2+2=5
3+5+3=11
4+3+4=11
1+7+6=14
2+4+9=15
5+6+5=16
3+2+1=6
2+3+3=8
1+4+7=12
2+6+8=16
3+7+9=19
4+9+10=23

2+1+2=5
2+7+4=13
6+5+5=16
3+14+8=25
2+16+11=29
4+11+12=27
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M³odzi karatecy
z Reska znowu
na podium!
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Klasa okrêgowa

Sparta mistrzem
jesieni
Sparta Wêgorzyno – Rolpol Chlebowo 2:1 (0:1)
Sporo „namêczy³a siê” wêgorzyñska Sparta w ostatnim spotkaniu ligowej jesieni. Przedostatni zespó³ w tabeli i jednoczeœnie beniaminek tych rozgrywek, Rolpol Chlebowo, przyjecha³ do Wêgorzyna powalczyæ i niewiele zabrak³o, by pozbawi³ zespó³ gospodarzy ligowych
punktów.
Pierwszy gol pad³ w 12 minucie.
Leszek Radziejewski da³ siê wyprzedziæ zawodnikowi Rolpolu. Nast¹pi³ kontakt w polu karnym, w
efekcie którego arbiter spotkania
podyktowa³ „jedenastkê”, któr¹ na
bramkê zamienili goœcie. W 16 minucie próbowa³ uderzaæ na bramkê rywala Jarek Kiernicki, jednak strza³
by³ niecelny. W 20 minucie bliscy
podwy¿szenia byli przyjezdni, ale
strza³ przeszed³ obok s³upka bramki
Wojtka Chwieduka. W 28 minucie
bliscy strzelenia gola samobójczego
byli pi³karze Rolpolu. Po interwencji
jednego z obroñców pi³kê z linii
bramkowej ofiarn¹ interwencj¹
wybi³ bramkarz przyjezdnych. W
kolejnych minutach nadal nie za wiele dzia³o siê pod bramk¹ rywali. Spartanie wyraŸnie Ÿle wygl¹dali w tej
czêœci gry i na jej poprawê nie wskazywa³o.
Druga czêœæ rozpoczê³a siê nieco
lepiej. W 51 minucie strza³ g³ow¹
Micha³a Geszki, udanie obroni³
bramkarz Rolpolu. Kilkanaœcie se-

kund póŸniej w polu karnym podciêty zosta³ Piotr Grochulski. Tym razem arbiter równie¿ wskaza³ na rzut
karny. Pewnym egzekutorem okaza³
siê Daniel Romañczyk. Napór miejscowych wzrasta³, ale ca³y czas brakowa³o przys³owiowej „kropki nad
i”. W 59 minucie kolejna akcja miejscowych i tym razem oddaniu strza³u zapobieg³ jeden z obroñców przyjezdnych. Od 61 minuty goœcie grali
w dziesi¹tkê. Zaczêli wyraŸnie broniæ punktowej zdobyczy, opóŸniaj¹c
wznowienie gry lub czêsto j¹ przerywaj¹c. Mimo przewagi bramkarz
Sparty dwukrotnie musia³ interweniowaæ w polu karnym. Jedna z kontr
mog³a przynieœæ przyjezdnym bramkê na wagê kompletu punktów. W
ostatniej akacji meczu z rzutu ro¿nego doœrodkowywa³ Artur Samal.
Pi³kê w polu karnym zagra³ g³ow¹ w
stronê Jarka Kiernickiego, Tomasz
Kobielski i ten z bliskiej odleg³oœci
pokona³ golkipera z Chlebowa.
Chwilê po tym golu arbiter zakoñczy³
spotkanie.
Sparta: Wojciech Chwieduk,
Mateusz Nawrolski, Kamil Kacprzak, Daniel Romañczyk, Leszek
Radziejewski, Norbert Halamus,
Micha³ Geszka, Piotr Grochulski,
Jaros³aw Kiernicki, Denis Chodyna
(68' Artur Samal), Andrzej Wilczyñski (68' Tomasz Kobielski).
Bramki: Romañczyk 52' i Kiernicki 89'.
(ms)

Mewa wygrywa w Policach
Fryderyk Lewandowski i Sergiusz Walentynowicz z³otymi medalistami „Kyokushin Challenge
2013” - Ogólnopolskiego Turnieju
Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta miasta Szczecina!!!
Fryderyk zdoby³ z³oty medal i
zaj¹³ pierwsze miejsce w kategorii
kumite light kontakt ch³opców do lat
10 +35 kg, a Sergiusz w kategorii
kumite light kontakt ch³opców do lat
8 + 30 kg.
W zawodach wziê³o udzia³ 371
zawodników z 15 klubów z ca³ej Polski, a wœród nich wielu zawodników
kadry narodowej.
Karate Kyokushin Centrum Kultury Resko reprezentowali, oprócz
z³otych medalistów, Szymon Dusza,

Kacper Krêglewski i Mateusz Romaszko. Z powodów zdrowotnych
nie startowa³, zg³oszony równie¿ do
zawodów, Filip Fedak. W ogólnej
klasyfikacji karatecy z Reska zajêli 8
miejsce, pokonuj¹c reprezentacje z
Nowej Soli, Tymienia, Ko³obrzegu,
Gubina i Bia³ogardu. Wynik taki
uda³o siê osi¹gn¹æ równie¿ dziêki
pomocy Micha³a Pniewskiego – wicemistrza Polski Juniorów M³odszych Karate Kyokushin, który motywowa³ zawodników oraz udziela³
ostatnich wskazówek przed wejœciem na matê.
Nastêpne zawody ju¿ 7. grudnia,
rescy karatecy nie spoczywaj¹ na
laurach i trenuj¹ przed Miko³ajkowym Turniejem Karate Kyokushin w
Mielnie. Powodzenia!
(o)

Mewa, beniaminek tej ligi, zakoñczy³a rundê jesienn¹ na dobrej,
pi¹tej pozycji. W ostatnim meczu
rundy reszczanie pokonali ostatni
zespó³ tabeli, Chemika II Police, na
ich boisku, 2:1, po bramkach Paw³a

Wojciechowskiego i Dawida Dudka.
Mewa: Andrusieczko - Wojciechowski, Adamczuk, Paw³owski,
Zamerski, Czy¿, Dmowski, Stêpieñ
(Deuter M.), Cytowicz (Ryba), Cymkiej (Dudek), Grygiel.

Œwiatowid z dobrym fina³em
Równie¿ Œwiatowid £obez koñczy rundê pozytywnym akcentem,
wygrywaj¹c na w³asnym boisku z

Wybrze¿em Rewalskim 2:1, po bramkach Komara i Rosy. Zajmuje bezpieczn¹ 8 pozycjê w tabeli.

Memoria³ im. Witolda Markiewicza
(£OBEZ) W najbli¿sz¹ sobotê,
23 listopada, odbêdzie siê po raz
ósmy Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
„5” Trampkarzy im. Witolda Markiewicza.
W turnieju wyst¹pi¹ pi³karze
rocznika 1998 i m³odsi. Do £obza

przyjedzie m³odzie¿ pi³karska ze znanych klubów w regionie: Pogoñ i
Hutnik ze Szczecina, Chemik Police,
B³êkitni i Kluczevia ze Stargardu, a
gospodarzy bêd¹ reprezentowaæ
Œwiatowid i £obuziaki. Turniej rozpocznie siê o 12. w hali sportowej. (r)
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Mocny akord Sarmaty na
zakoñczenie rundy jesiennej
Rekordowym zwyciêstwem 8:2
nad Darzborem Szczecinek, pi³karze
Sarmaty Dobra zakoñczyli jesienn¹
rundê rozgrywek o mistrzostwo IV
ligi zachodniopomorskiej. Po bezbramkowej pierwszej po³owie w której zawodnicy Sarmaty mimo wypracowania dobrych sytuacji ani razu
nie zmusili do kapitulacji bramkarza
Darzboru, trudno by³o przypuszczaæ, ¿e w drugiej po³owie padnie a¿
10 bramek i bêdzie to najwy¿szy
wynik w rundzie jesiennej. Jednak
ju¿ w pierwszej akcji drugiej po³owy,
graj¹cy trener Sarmaty Damian Padziñski (szczêœliwy ojciec urodzonego w czwartek syna) odda³ strza³ z
ostrego k¹ta na bramkê goœci, jednak bramkarz Darzboru zdo³a³ wybiæ
pi³kê na rzut ro¿ny. Do wykonania
rzutu ro¿nego podszed³ Andrzej Jod³owski a Damian Padziñski tym razem skutecznie wykorzysta³ jego
doœrodkowanie i strza³em g³ow¹
otworzy³ popisy strzeleckie zawodników, w tym g³ównie Sarmaty. I
chocia¿ goœciom w trzy minuty póŸniej uda³o siê jeszcze doprowadziæ
do remisu, jednak ju¿ po kolejnych
czterech minutach pad³a nastêpna
bramka dla Sarmaty a kolejne (szeœæ)
pada³y w odstêpach kilku minutowych. Goœciom jeszcze tylko raz, na
moment uda³o siê zmniejszyæ rozmiary pora¿ki, gdy przy wyniku 6:1
dla Sarmaty uda³o siê im strzeliæ
drug¹ bramkê. Widzom tego meczu
poœród kilku bramek wyj¹tkowej
urody najbardziej przypad³y do gustu dwie ostatnie bramki strzelone
przez: Zdzis³awa Szw¹dra, gdy potê¿n¹ „bomb¹” z bliskiej odleg³oœci
umieœci³ pi³kê w okienku bramki

WYNIKI I TABELE
IV liga
Wyniki z 9.11.13: Stal Szczecin - Sarmata Dobra 2:3, Kluczevia Stargard Ina Goleniów 4:1, Œwit Szczecin Astra Ustronie Morskie 0:1, Darzbór
Szczecinek - Hutnik Szczecin 0:2, Odrzanka Radziszewo - Gryf Kamieñ
Pom. 0:1, D¹b Dêbno - Wielim Szczecinek 3:1, Rasel Dygowo - Arkonia
Szczecin 3:0, Vineta Wolin - K³os Pe³czyce 4:0.
Wyniki z 16.11.13: Wielim Szczecinek
- Rasel Dygowo 1:3, Gryf Kamieñ Pomorski - D¹b Dêbno 2:3, Astra Ustronie
Morskie - Odrzynka Radziszewo 2:0,
Ina Goleniów - Œwit Szczecin 0:0, K³os
Pe³czyce - Kluczevia Stargard 0:0, Sarmata Dobra - Darzbór Szczecinek 8:2,
Arkonia Szczecin - Stal Szczecin 1:1,
Hutnik Szczecin - Vineta Wolin 0:2.

Darzboru i Emiliana Kamiñskiego,
gdy efektownym wolejem w ostatniej akcji meczu ustali³ wynik na 8:2
dla Sarmaty.
Sarmata zakoñczy³ rundê na doœæ
odleg³ym, dwunastym miejscu, jednak gdy uda mu siê wypracowaæ
tak¹ formê w rundzie wiosennej, jak¹
zaprezentowa³ na finiszu rundy jesiennej (cztery zwyciêstwa w ostatnich piêciu meczach) to jest w stanie
powalczyæ o bezpieczne miejsce w
œrodku ligowej tabeli.
Sarmata Dobra - Darzbór
Szczecinek 8:2 (0:0)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Damian Padziñski 2 (47' i 60'), Zdzis³aw Szw¹der 2 (54' i 85'), Andrzej
Jod³owski (63'), Damian Dzierbicki
(70'), Wojciech Bonifrowski (80') i
Emilian Kamiñski (90'), dla Darzboru:
Szymon Góra (49') i Robert Siemaszko (83').

III liga pi³ki siatkowej

Sk³ady:
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz
(77' Andrzej Kierek), Konrad W³odarczyk, Damian Dzierbicki, Piotr
Klêczar, Zdzis³aw Szw¹der, Emilian
Kamiñski, Andrzej Jod³owski, Damian Mosi¹dz (71' Filip Plewiñski),
Damian Padziñski (75' Wojciech
Bonifrowski) oraz w rezerwie Tomasz
D¿egan.
Darzbór Szczecinek: Dawid Dykas, Krzysztof Bernatek, Wiktor Paczek, Piotr Kusiak, Szymon Dobrosielski, Maciek Góra, Szymon Góra,
Tomasz Kaczmarek, Robert Siemaszko, Maciek Szydlak, £ukasz Jurejewicz oraz w rezerwie: Mateusz Otto,
Dorian Paca³aty.
Sêdzia g³ówny: Piotr Ga³¹zka,
sêdziowie asystenci: Jakub Szatan,
Grzegorz Zdyb, obserwator ZZPN
Ireneusz Szereda.
estan

WYNIKI I TABELE

Olimp poleg³
pod w³asn¹ siatk¹
Olimp £obez - SGS Goleniów 0:3 (23:25, 16:25, 13:25)
W czwartej kolejce III ligi siatkarskiej, rozegranej 16 listopada 2013 r.,
Olimp podejmowa³ w £obzie zespó³
SGS z Goleniowa. Niestety, nasz zespó³ walczy³ tylko w pierwszym secie, minimalnie go przegrywaj¹c.
PóŸniej by³o ju¿ tylko gorzej i ostatniego seta przegra³ do 13.

Tabela
(mecze, pkt., sety)
1. OPP Powiat Ko³.
4 11 11:5
2. Gryf-Arena Gryfice 3 9 9:2
3. Mieszko Po³czyn
3 7 7:6
4. Olimp £obez
4 6 3:11
5. SGS Goleniów
2 6 6:2
6. Gryf Szczecinek
4 6 4:12
7. LO-SMS Œwin.
2 4 3:5

Wyniki: Mieszko Po³czyn-Zdrój
– OPP Powiat Ko³obrzeski 2:3, Olimp
£obez – SGS Goleniów 0:3, Gryf Arena Gryfice – Gryf Szczecinek 3:0.

W 5. kolejce, która zostanie rozegrana 23 bm., Olimp wyje¿d¿a na
mecz do Œwinoujœcia z pierwsz¹ dru¿yn¹ LO-SMS.
(r)

Klasa A
Wyniki z 9.11.13 (ostatnia kolejka rundy jesiennej): Orze³ £o¿nica - Pionier
¯arnowo 2:1, Jantar Dziwnów - Radowia Radowo Ma³e 2:1, Orze³ Prusinowo
- Ba³tyk Gostyñ 4:1, Korona Stuchowo
- Prawobrze¿e Œwinoujœcie 5:0, Fala
Miêdzyzdroje - Sowianka Sowno 0:0,
B³êkitni Trzyg³ów - Sparta Gryfice 4:2.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Jantar Dziwnów
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Prawobrze¿e Œwin.
7. Sowianka Sowno
8. Orze³ £o¿nica
9. Radowia Radowo M.
10. Ba³tyk Gostyñ
11. Pionier ¯arnowo
12. Orze³ Prusinowo

30
23
22
21
20
15
13
12
11
8
8
3

45:13
28:14
23:15
35:16
45:27
17:21
17:17
14:26
19:19
16:30
11:31
11:52

1. Rasel Dygowo
2. Astra Ustronie M.
3. Gryf Kamieñ Pom.
4. Kluczevia Stargard
5. Stal Szczecin
6. Vineta Wolin
7. Arkonia Szczecin
8. Hutnik Szczecin
9. D¹b Dêbno
10. Ina Goleniów
11. Œwit Szczecin
12. Sarmata Dobra
13. Wielim Szczecinek
14. Odrzanka Radz.
15. K³os Pe³czyce
16. Darzbór Szczecinek

34
33
29
29
27
27
24
23
23
23
22
19
13
11
2
1

37:13
31:11
40:22
35:18
28:17
36:15
27:26
26:28
27:24
21:23
27:20
22:35
19:28
12:34
5:31
11:59

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
Wyniki z 9.11.13 (kolejka 14): Ehrle
Dobra Szczeciñska - Sparta Wêgorzyno
0:3, Wybrze¿e Rewalskie Rewal - GKS
Mierzyn 3:2, Mewa Resko - B³êkitni II
Stargard 11:1, Iskra Golczewo - Tanowia Tanowo 5:1, Jeziorak Szczecin Wicher Brojce 6:0, Promieñ Mosty Œwiatowid £obez 2:1, Rega Trzebiatów
- Chemik II Police 6:1, Rolpol Chlebowo - Kasta Szczecin 3:1.
Wyniki z 16.11.13 (kolejka 15): Tanowia Tanowo - Jeziorak Szczecin 1:3,
Œwiatowid £obez - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 2:1, Wicher Brojce - Promieñ
Mosty 0:2, GKS Mierzyn - Rega Trzebiatów 1:3, Sparta Wêgorzyno - Rolpol
Chlebowo 2:1, Kasta Szczecin - Iskra
Golczewo 2:4, B³êkitni II Stargard Ehrle Dobra Szczeciñska 8:2, Chemik II
Police - Mewa Resko 1:2.
1. Sparta Wêgorzyno
2. Iskra Golczewo
3. Promieñ Mosty
4. Jeziorak Szczecin
5. Mewa Resko
6. B³êkitni II Stargard
7. Tanowia Tanowo
8. Œwiatowid £obez
9. Wybrze¿e Rewalskie
10. Rega Trzebiatów
11. Ehrle Dobra Szcz.
12. Wicher Brojce
13. Kasta Szczecin
14. GKS Mierzyn
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

36
34
31
30
28
28
24
24
19
19
17
16
13
13
9
4

40:16
53:24
50:33
49:17
50:38
56:34
26:30
30:23
28:44
23:33
25:38
24:34
32:46
25:39
16:42
16:52

Str
Str.. 16

REKLAMA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 19.11.2013 r.

Zapiski z pamiêci
Komar i Venus
Ca³a paczka spotka³a siê po obiedzie na rynku. Nasz rynek to targowica
czynna we wtorki i pi¹tki. Jest to miejsce najczêœciej uczêszczane i oblegane
przez ch³opaków z naszej ulicy. Mo¿na tam pograæ w pi³ê, pobawiæ siê w piêæ
cegie³, pobawiæ siê w chowanego za
budkami, pojeŸdziæ rowerem, Simsonem lub Komarem.
Akurat dzisiaj æwiczymy jazdê Komarem Heñka. Jest to dobrze utrzymany i sprawny sk³adak. Heniek chodzi do
technikum samochodowego w Szczecinie i potrafi zrobiæ coœ z niczego. Ostatnio szykuje gokarta z silnikiem od
WFM-ki. Na zmianê robimy rundê po
rynku. NieŸle nam idzie. Komar sprawuje siê jak zawsze znakomicie.
Na rynek wkracza ze swoim pieskiem nasza kole¿anka Lilka. Ch³opakom oczy zaczynaj¹ lataæ na wszystkie
strony. Lilka jest strasznie zgrabna i
³adna. Ma niesamowite nogi a¿ do migda³ów i burzê krêconych w³osów na
g³owie oraz promienny uœmiech. Lilka
wi¹¿e psa do budki na rynku i prosi o
mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki. Pytamy, czy
ju¿ jeŸdzi³a. Tak. Jest trochê zdenerwowana. Siada na komara. Ma trochê k³opotów z biegami i gazem. T³umaczy, ¿e
przedtem biegi zmienia³a nog¹, a w tym
Komarze biegi zmienia siê rêcznie, przy
pomocy manetki.
Po krótkim teoretycznym szkoleniu Lilka spokojnie i bez problemów
startuje. Trasa wiedzie po okrêgu najwiêkszego placu targowicy. Komar zatacza ze swoj¹ kierowczyni¹ coraz
wieksze krêgi. Przyczyn¹ jest brawura
i nadmierna prêdkoœæ. W pewnym momencie motorower naje¿d¿a na le¿¹c¹
po³ówkê ceg³y. Lilka na moment traci
lekko równowagê. Z wra¿enia chwyta
mocniej manetki gazu i biegów, skutkiem czego Komar dostaje przyspieszenia. Œrednica okrêgu, po którym
porusza siê pojazd, zwiêksza siê i jest
przyczyn¹ nerwów oraz utraty panowania nad motorowerem. Lilka z coraz
wiêksz¹ prêdkoœci¹ wje¿d¿a pomiêdzy
budki, gdzie odbija siê od skarpy, zmienia kierunek jazdy. Komar zasuwa coraz szybciej. Miga nam miêdzy budkami i znika za t¹ najd³u¿sz¹. Wszyscy
biegniemy zobaczyæ skutki. Kilkanaœcie metrów za najd³u¿sz¹ budk¹, na
kupie cegie³, w kêpie pokrzyw gramoli
siê z trudem spod motoroweru Lilka. Z
³ezk¹ w k¹ciku oka rzuca nam dzielnie
pytanie! Nie widzieliœcie dziewczyny
w pokrzywach? Nie!

Nasza ulica

Rynek
W naszym mieœcie jest jedna jedyna
taka ulica. W naszym pojêciu jest to
odcinek od rynku do trójki. Rynek to
targowica z przedwojennymi budkami,
ogrodzony p³otem z drucianej siatki.
Od strony ulicy Mostowej jest dwuskrzyd³owa brama. W drugiej czêœci
rynku s¹ dwie furtki. Jedna na posesjê
Kazika, Heñka i Halinki, a druga na
przestrza³ w kierunku starego boiska i
rzeŸni. Wiêksza czêœæ rynku jest wybrukowana granitow¹ kostk¹, a czêœæ
CMYK

(cz. 59)

poroœniêta traw¹, na której pas¹ siê po
po³udniu owce rodziców Halinki.
Mama Halinki jest poborc¹ op³at targowych i odpowiedzialn¹ za porz¹dek na
tym terenie. W sk³ad obiektów targowicy wchodzi œrednia budka, w której
jedno stoisko zajmuje Kuku³owa. Ta
budka ma trzy stoiska. W niej handluje
siê materia³ami pirotechnicznymi, tj.
korkami do korkowców, pi³eczkami na
gumce, bardzo kolorowymi, tr¹bkami i
harmonijkami oraz mnóstwem mniej i
wiêcej przydatnymi dla nas akcesoriami. W pozosta³ych dwóch stoiskach
handluj¹ ciuchami, kapami i poœciel¹
Jejna i Ichna. Przed t¹ budk¹ urzêduje ze
swoim wózkiem na czterech ko³ach Pieciowa. Jej specjalnoœci¹ s¹ nasiona
sprzedawane na kieliszki, naparstki i
szklanki. Nas interesowa³ tylko sma¿ony na patelni s³onecznik, specjalnoœæ
Pieciowej. Jego specyficzny, s³onawy
smak, znany i ceniony by³ wszystkim
mieszkañcom £obezu.
Na prawo od budki by³a druga brama. Wiod³a na ogród przy s¹dzie. Przed
bram¹ le¿a³a ogromna kupa czystego,
¿ó³tego piachu do posypywania chodników na rynku zim¹. Na wrotach obu
bram swoje wyroby prezentowa³a
ma³a, obszerna pani Serwetkowa. Jej
serwetki, nieskazitelnie bia³e i piêkne, o
ró¿norodnych wzorach, cieszy³y siê
zawsze wziêciem. Na lewo od œredniej
budki sta³y dwie pojedyñcze budki do
handlowania r¹bank¹ i wêdlinami. Dalej
obok nich sta³a najwiêksza i najd³u¿sza
budka. W niej handlowano drobiem,
nabia³em, glinianymi garami, drewnianymi grabiami, butami, brzozowymi
miot³ami i mnóstwem innych towarów.
Œrodek wybrukowanego placu zajmowa³y wozy na ¿elaznych i gumowych
ko³ach. Tam handlowano zbo¿em,
zwierzêtami, drobiem, ziemniakami,
kapust¹, jab³kami i wieloma innymi
produktami. Na drugiej i niewybrukowanej czêœci placu targowego znajdowa³y siê drewniane toalety i plac wystawowy zwierz¹t gospodarskich, a
najczêœciej nasze boisko do pi³ki no¿nej.

Koœciuszki
W sk³ad naszej ulicy wchodzi³ jeden
dom z ulicy Mostowej i szeœæ domów
z Koœciuszki. Mieszka³o w nich kilkudziesiêciu ch³opaków i cztery dziewczyny. Faktycznie tych dziewczyn
by³o o kilka wiêcej, ale te pozosta³e siê
nie liczy³y do naszej paki. Na tym niewielkim odcinku mieszkali Sroczkeje,
S³awko, Kola, Jaœki, Worek, Kapuœ,
Burek, Kajo oraz wielu ch³opaków bez
ksywy. Do sta³ych bywalców na naszej
ulicy nale¿eli koledzy z innych rejonów
miasta, miêdzy innymi Golas, Kienio,
Kosa, Kulawy i inni. Do nas nale¿a³
rejon za rynkiem, a¿ do TOS-u oraz park
Koœciuszki. Nie by³o tego wiele, ale ci
z innych rejonów mieli jeszcze mniej
terenów do zabaw. Bywali te¿ bogatsi
od nas, np. pozostali z Mostowej. Ci
mieli teren za torami, a¿ do Pogotowia
lub ci ze S³owackiego - ca³y park leœny
z Pomnikiem. O te nasze tereny ci¹gle
toczyliœmy wiêksze i mniejsze wojny.
Latem na kije i kamienie, zim¹ na œnie¿ki, a w Œmingus-Dyngus na wodê. WP

