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Zginê³o dziecko
na drodze
SP 1 i SP 2 mog¹ staæ
siê jedn¹ szko³¹

Z drugiej strony

Str. 2

Kazimierz Rynkiewicz
Dobrze siê sta³o, ¿e w powiecie
zaczêto dostrzegaæ rolê cia³ spo³ecznych w rz¹dzeniu gminami i
powiatem. Ostatnio wysypa³y siê
nam takie cia³a w postaci rad spo³ecznych; dwie powo³a³a burmistrz
Wêgorzyna, a dwie organizuje starosta. Ró¿nica miêdzy powo³aniem
a organizowaniem jest jak ró¿nica
miêdzy demokracj¹ a demokracj¹
socjalistyczn¹. Gdy pytano, czym
siê ró¿ni¹, pada³a odpowied  tym
czym ró¿ni siê krzes³o od krzes³a
elektrycznego. Dowcip stary, ale
warto go przypomnieæ.
Otó¿ burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz po prostu wymyli³a sobie takie rady i je powo³a³a; do
spraw m³odych oraz do spraw wsi.
Starosta Antoni Gutkowski za takie
rady organizuje; do spraw sportu
oraz do spraw osób niepe³nospraw-

Zaproszenie na siatkówkê

II NOCNY
MITING PI£KI
SIATKOWEJ SET
(DOBRA) W dniach 19-20 maja,
w hali sportowej w Dobrej, odbêdzie
siê turniej pi³ki siatkowej SET o
puchar Burmistrza Dobrej. W turnieju udzia³ wezm¹ zespo³y ze Szczecina
(Enterprise), Szczecin (Dezerterzy),
Pyrzyce, Gryfice, Koszalin, Drawsko
Pomorskie, £obez, Dobra.
Oficjalne otwarcie turnieju nast¹pi 19 maja o godz. 15.00. Póniej
rozegrane zostan¹ mecze w II grupach, Grupa A (4 zespo³y, Grupa B (4
zespo³y). 20 maja mecze pó³fina³owe
rozpoczn¹ siê o 10.00. Zakoñczenie
turnieju zaplanowano na godz. 15.00.
Za zajêcie miejsca na podium wrêczone zostan¹ okaza³e puchary oraz medale. Kontakt z organizatorem: Arkadiusz Siwiñski tel. 695 146 910. (r)
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O rozumieniu demokracji
przy okazji wybieranych
cia³ spo³ecznych
nych. Dostêpna lektura materia³ów
na ten temat pozwala dostrzec zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy obiema
sprawami. Otó¿ starosta nie zadowoli³ siê tym, ¿e rada bêdzie spo³eczna, co dzisiaj oznacza ni mniej
ni wiêcej, ¿e wszyscy bêd¹ pracowaæ za darmo, ale przywo³a³ nieod³¹czny atrybut obywatelskoci 
przedstawicielstwo. Do rady sportu
wejd¹ przedstawiciele ró¿nych instytucji i organów; gmin, szkó³, rady
powiatu, klubów sportowych, które to
organy same zdecyduj¹, kto ich bêdzie w radzie sportu reprezentowa³.
Starosta ustanowi³ wiêc tylko pewne
narzêdzie umo¿liwiaj¹ce artyku³owanie spo³ecznych problemów w tej
dziedzinie. Spo³ecznie autentyczne,
bo maj¹ce ju¿ na wstêpie wmontowany mechanizm przedstawicielstwa i
tym samym niezale¿noci wyra¿anych opinii oraz opracowa³ procedury jego funkcjonowania.

Nic nie s³ysza³em ani nie wyczyta³em, by podobn¹ droga posz³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz. Burmistrz powo³a³a rady
spo³eczne w nieznany mi  a zapewne i mieszkañcom - sposób. Po
prostu nie wiadomo sk¹d pojawi³y
siê nazwiska i ona jej zatwierdzi³a. W zarz¹dzeniu nie znalaz³em
¿adnej ustanowionej procedury
dla dzia³ania tych rad. A to najlepszy sposób, by ludzie uczyli siê demokracji; g³osowania, zasad wyboru, odwo³ywania, rozstrzygania
problemów. Je¿eli tak powo³ane
rady nie s¹ przedstawicielskie, to
kogo reprezentuj¹? Czy mo¿na bêdzie uznaæ ich opinie za niezale¿ne, czy ju¿ sam sposób powo³ania
skazuje je na zarzut stronniczoci?
W takim razie do czego bêdzie
s³u¿yæ ich opinia? Do uwiarygodniania tego, co bêdzie chcia³a zrobiæ pani burmistrz?

W Dobrej obowi¹zki
burmistrza pe³ni
sekretarz urzêdu

(DOBRA) Doæ niespotykana
sytuacja zaistnia³a w gminie
Dobra po tym, jak burmistrz
Barbara Wilczek trafi³a do
szpitala po podpaleniu jej
mieszkania. Po opuszczeniu szpitala posz³a na zwolnienie chorobowe powy¿ej
30 dni. Okaza³o siê, ¿e w takim przypadku nastêpuje
powierzenie obowi¹zków
burmistrza innej osobie.

Gdy burmistrz Wilczek
otrzyma³a zwolnienie
chorobowe powy¿ej
30 dni, o tym fakcie
przewodnicz¹ca
rady poinformowa³a wojewodê. Ten, w
wietle przepisów, musia³ po tym
czasie zdecydowaæ o powierzeniu
obowi¹zków innej osobie. Powierzaj¹cym okaza³ siê premier Jaros³aw Kaczyñski. Na zastêpstwo wyznaczy³ sekretarza urzêdu Dorotê
Kisiel. Okaza³o siê, ¿e by³ to pierw-

szy taki przypadek, z jakim wojewoda mia³ do czynienia.
Dorota Kisiel na czas
pe³nienia obowi¹zków
otrzyma³a pensjê w wysokoci przys³uguj¹cej
obecnej burmistrz.
Barbara Wilczek powiedzia³a nam, ¿e ma
zwolnienie do 4 czerwca, ale na pewno zostanie
przed³u¿one, gdy¿
porusza
siê
jeszcze o kulach i ci¹gle odczuwa skutki
upadku, jednak
jest informowana o tym, co
dzieje siê w
urzêdzie.
Przypomnijmy, do podpalenia
mieszkania dosz³o pod koniec
marca br. Do tej pory policji nie
uda³o siê zatrzymaæ sprawców,
chocia¿ wyznaczono nagrodê w
wysokoci 5 tys. z³.
(r)

Jak widaæ, niby te same rady, bo
spo³eczne, a przecie¿ nie takie same.
Jak z t¹ demokracj¹ na pocz¹tku. Od
dawna wiadomo, ¿e nie sztuk¹ jest
zrobiæ cokolwiek, a tym bardziej
pozorowaæ robienie. Sztuk¹ jest
zrobiæ co sensownego. Dopiero
wtedy ma to wymiar spo³eczny, a nie
jest tylko zabaw¹ we w³adzê.

Sprostowanie
W artykule dotycz¹cym zebrañ cz³onków SM Jutrzenka
pope³nilimy b³¹d i napisalimy,
¿e Jan Gibowski zosta³ wybrany
delegatem na walne. Nie zosta³.

Zaproszenie
Heimatgemainschaft der Labeser zaprasza spo³ecznoæ
³obesk¹ w dniu 22 maja o godzinie 10:00 na wspólne spotkanie i
z³o¿enie wieñców na cmentarzu
w £obzie.
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Powstaje rada
do spraw osób
niepe³nosprawnych
(POWIAT) Starosta Antoni
Gutkowski poinformowa³, ¿e
tworzy Powiatow¹ Spo³eczn¹
Radê do Spraw Osób Niepe³nosprawnych. W zwi¹zku z tym
mo¿na zg³aszaæ do niej cz³onków.
Kandydatów na Cz³onka Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw
Osób Niepe³nosprawnych mog¹
zg³aszaæ organizacje pozarz¹dowe i
fundacje dzia³aj¹ce na rzecz osób
niepe³nosprawnych, jednostki samorz¹du terytorialnego w powiecie
³obeskim w terminie 30 dni od ukazania siê niniejszego og³oszenia.

Jednostki te mog¹ zg³aszaæ po jednym kandydacie do sk³adu rady, na
adres: Starosta £obeski, ul. Konopnickiej 41, 73-150 £obez.
Og³oszenie zosta³o opublikowane
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
Nr 47 poz. 691 z dat¹ 17 kwietnia
br. Wygl¹da na to, ¿e na zg³oszenia pozosta³y dwa dni, ale bardzo
mo¿liwe, ¿e w zwi¹zku z pón¹ publikacj¹ og³oszenia starosta
przed³u¿y ten termin. Informacji
udziela Wydzia³ Polityki Spo³ecznej i Spraw Obywatelskich starostwa; nr tel. 091 397 61 23. (r)

Bogdan Idzik w Wêgorzynie
(£OBEZ) Wieloletni inspektor
urzêdu miejskiego w £obzie Bogdan Idzik zostanie kierownikiem
Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji i Remontów urzêdu
miejskiego w Wêgorzynie. Pan
Idzik z³o¿y³ aplikacjê na og³oszony
konkurs na to stanowisko i zosta³

pozytywnie zaopiniowany przez
komisjê konkursow¹. Pozosta³a
wiêc tylko kwestia podpisania umowy o pracê. Jak nam powiedziano w
urzêdzie miejskim w £obzie, pan
Idzik zakoñczy³ pracê w tym urzêdzie z dniem 1 maja, po trzymiesiêcznym okresie wypowiedzenia.
(r)
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Kolejny doradczy
organ w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Po powstaniu
rady do spraw m³odych, w gminie
powsta³, w wyniku zarz¹dzenia burmistrz Gra¿yny Karpowicz, kolejny
zespó³ doradczy.
18 kwietnia w gminie powsta³ zespó³ do spraw wiejskich z³o¿ony z
burmistrz Karpowicz, jej zastêpca
Zofia Makarec, Tadeusza Brzeziñskiego z Zachodniopomorskiego Orodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, El¿biety Ustyjañczyk so³tys Mieszewa, Danuty Margol so³tys Wiewiecka, Tadeusza S³omiñskiego so³tysa Sielska i Zbigniewa Sobczyka so³tysa Winnik. Celem powo³anego zespo³u  jak czytamy w zarz¹dzeniu burmistrz  jest konsultowanie i opiniowanie spraw dotycz¹cych rozwoju
obszarów wiejskich, przekazywania
rodków gminnych na obszary wiejskie oraz planowania wyboru zadañ do

pozyskiwania funduszy unijnych. Obs³ugê merytoryczn¹ organu prowadziæ
ma wydzia³ nieruchomoci, rolnictwa
i ochrony rodowiska.
(gp)

Spotkanie
z Arkadiuszem
Litwiñskim
W dniu 17 maja 2007 roku
w godzinach 16.00-17.00 w
biurze PO w £obzie przy ul.
Niepodleg³oci 44 odbêdzie siê
spotkanie Pos³a na Sejm RP Arkadiusza Litwiñskiego z mieszkañcami £obza. Spotkanie odbywa siê w ramach dy¿uru poselskiego i ma charakter otwarty.

Nabór do ksiêgowoci
(RESKO) Burmistrz Reska og³osi³ nabór na stanowisko do spraw
ksiêgowoci bud¿etowej. Kandydaci
powinni mieæ wykszta³cenie wy¿sze i

dwa lata pracy w ksiêgowoci finansowej. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ
aplikacje do 22 maja br. w urzêdzie
miejskim w Resku. (r)
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Mo¿e
w koñcu
uporz¹dkuj¹
(RADOWO MA£E) Byæ mo¿e
ju¿ za dwa tygodnie znikn¹ z radowskiego krajobrazu ruiny po by³ym
przedszkolu. Plac po przedszkolu
wraz ze stoj¹cymi pustymi budynkami w Radzimiu naby³o za symboliczn¹ z³otówkê TBS w Szczecinie.
W Radzimiu mia³y powstaæ mieszkania, ale nieustanne zmiany w
strukturze spó³ki powoduj¹, ¿e
mieszkañ do dzisiaj nie ma. Jej szefowie wyznaczaj¹ ci¹gle nowe terminy, ale ich nie dotrzymuj¹.
Pojawi³a siê jednak nadzieja na
choæby uporz¹dkowanie placu po
przedszkolu. Jak nam powiedzia³
wójt Józef Wypijewski, spó³ka wyznaczy³a termin sprz¹tania na koniec maja. Zobaczymy, czy tym razem dotrzymaj¹ s³owa.
(r)
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Dwa wypadki, jeden bieg³y
(TRZESZCZYNA) Kilka miesiêcy
temu, niedaleko Trzeszczyny,
mia³ miejsce wypadek podobny
do tego, w którym zgin¹³ Jan
Olszewski. Mimo sporego
podobieñstwa obu zdarzeñ, ten
sam bieg³y orzekaj¹cy przyczynê
wypadku wyda³ w stosunku
do wczeniejszego zdarzenia
zupe³nie inn¹ opiniê.
Wypadek ten mia³ miejsce 7 listopada 2006 roku. Jan Gomu³ka
wraca³ wczenie rano z pracy rowerem. Tu¿ przed zakrêtem przeci¹³ o
jezdni i skrêci³ w lewo. W tym samym momencie kierowca ciê¿arówki, po przekroczeniu ci¹g³ej linii, by³
ju¿ w trakcie mijania rowerzysty.
Dosz³o do czo³owego zderzenia, w
wyniku którego rowerzysta dozna³
powa¿nych obra¿eñ g³owy. Uszczerbek okaza³ siê trwa³y i pan Gomu³ka
do dzi nie powróci³ do zdrowia. Nie
pracuje i przebywa w domu pod
opiek¹ ¿ony i córek.
Tak jak w przypadku niedawnej
tragedii, zeznania kierowcy i wiadków zdarzenia w znacznym stopniu
ró¿ni³y siê od siebie. Wed³ug zeznañ
dwóch kobiet stoj¹cych w momencie
zdarzenia w pobli¿u zakrêtu, pan
Gomu³ka przed przekroczeniem osi
jezdni zasygnalizowa³ rêk¹ chêæ dokonania manewru, z kolei wed³ug
kierowcy nic takiego nie mia³o miejsca. Najistotniejsze w ustaleniu
sprawcy wypadku by³o ustalenie, czy
kierowca samochodu móg³ podj¹æ
manewr wyprzedzania w sytuacji,
gdy jecha³ przed nim rowerzysta i czy
ten ostatni w prawid³owy sposób zasygnalizowa³ zamiar dokonania
skrêtu.
Wobec sprzecznych zeznañ obu
stron, prowadz¹ca sprawê Monika
Post, asesor Prokuratury Rejonowej
w £obzie, postanowi³a powo³aæ bieg³ego. Ten potwierdzaj¹c niejako
wersjê kierowcy stwierdzi³, ¿e gdyby pokrzywdzony wyranie i zawczasu sygnalizowa³ zamiar zmiany kierunku jazdy, to zachowanie kierowcy, który mimo to podj¹³by zamiar
wyprzedzania, by³oby ca³kowicie
nielogiczne i nieuzasadnione z punktu widzenia nieskomplikowanej sytuacji na jezdni, jaka wówczas panowa³a. Wed³ug prokuratury powy¿sze twierdzenie znajduje potwierdzenie w zeznaniach znajduj¹cych
siê na miejscu wypadku kobiet. Jedna z nich zobaczy³a bowiem pana
Gomu³kê, sygnalizuj¹cego skrêt w
odleg³oci 6-7 metrów od skrzy¿owania. Prokuratura, opieraj¹c siê na
opinii bieg³ego przyjê³a wiêc, ¿e
choæ poszkodowany zasygnalizowa³
chêæ skrêtu, to zrobi³ to na zbyt krótkim odcinku, by kieruj¹cy ciê¿arówk¹ móg³ dostrzec ten gest i odpowiednio zareagowaæ. Samochód je-

cha³ z prêdkoci¹ 74 km/h (?) i mo¿liwoæ reakcji na tak krótkim odcinku wydajê siê wrêcz niewykonalna.
Prokuratura umarzaj¹c 21 marca br.
ledztwo uzna³a, ¿e przyczyn¹ wypadku by³a nieostro¿noæ rowerzysty. Nie oznacza to jednak, ¿e kierowca ciê¿arówki do wypadku siê nie
przyczyni³. Przekroczy³ bowiem dozwolon¹ prêdkoæ, przejecha³ podwójn¹ ci¹g³¹ liniê i nie zachowa³
ostro¿noci widz¹c rowerzystê na
drodze. Wed³ug prokuratury wyprzedzenie rowerzysty w pobli¿u
skrzy¿owania by³o jednak mo¿liwe,
bowiem przepisy ustawy o ruchu
drogowym zabraniaj¹ wyprzedzania
na skrzy¿owaniach pojazdów silnikowych, a takim nie jest rower.
Z argumentacj¹ prokuratury nie
zgadza siê rodzina pana Gomu³ki,
która wobec umorzenia ledztwa
z³o¿y³a za¿alenie do Prokuratury
Okrêgowej w Szczecinie. W za¿aleniu znajduje siê nawi¹zania do zeznañ jednego ze wiadków, który
stwierdzi³, ¿e rowerzysta sygnalizowa³ chêæ skrêtu w lewo w odleg³oci
6-7 metrów od skrzy¿owania. W momencie sygnalizacji rowerzysta jecha³ jeszcze na prawym pasie przed
ciê¿arówk¹. W zwi¹zku z tym  wed³ug skar¿¹cych decyzjê prokuratury
 niemo¿liwe jest, by kieruj¹cy ciê¿arówk¹ nie widzia³ tego gestu. W za¿aleniu rodzina pana Gomu³ki powo³uje siê równie¿ na obowi¹zek kierowcy wiêkszego pojazdu do zachowania
szczególnej ostro¿noci na drodze,
zw³aszcza wobec pieszych i rowerzystów. Zakwestionowany zosta³ równie¿ moment zasygnalizowania
skrêtu. W okreleniu tego momentu
pomóc ma eksperyment, zwany popularnie wizj¹ lokaln¹, przeprowadzony na miejscu zdarzenie w oparciu o zeznania wiadków.
Rodzina pana Gomu³ki zwraca
równie¿ uwagê na przejechanie
przez kierowcê ciê¿arówki linii ci¹g³ej, twierdz¹c, ¿e przed wykonaniem takiego manewru powinien on
upewniæ siê, czy jad¹cy przed nim
rowerzysta nie sygnalizuje zmiany
kierunku ruchu. Za¿alenie odnosi siê
tak¿e do o wiele s³abszej pozycji
rowerzysty na drodze w stosunku do

maj¹cego przewagê w ka¿dym zakresie kierowcy ciê¿arówki. Za¿alenie wp³ynê³o do Prokuratury Rejonowej 4 kwietnia.
Kwesti¹ poboczn¹ sprawy by³o
pytanie o to, czy rower by³ prawid³owo owietlony. Po dokonaniu oglêdzin roweru bieg³y orzek³ pocz¹tkowo, ¿e rowerzysta jecha³ bez wiate³.
Przeczy³y temu jednak zeznania
wiadków, w tym prze³o¿onego Jana
Gomu³ki, który widzia³ go wyje¿d¿aj¹cego z pracy owietlonym rowerem. Miesi¹c po wypadku czêci
wiate³ znalaz³a córka pokrzywdzonego i bieg³y w tej czêci swojej
opinii musia³ zmieniæ zdanie.
Bieg³y okreli³ jako ma³o prawdopodobne dokonanie manewru
wyprzedzania przez kierowcê, widz¹cego skrêcaj¹cego w tym samym
kierunku rowerzystê. Równie jednak
ma³o prawdopodobne wydaje siê, by
rowerzysta  maj¹c wiadomoæ, ¿e
jedzie za nim samochód  w odpowiedni sposób nie zasygnalizowa³
chêci przeciêcia osi jezdni. W okreleniu winy istotny sta³ siê wiêc moment zasygnalizowania skrêtu, który
wed³ug prokuratury okaza³ siê zbyt
póny. Stanowisko to oparte jest na
zeznaniach jednego ze wiadków.
Nie wiadomo jednak, czy stoj¹ca
nieopodal kobieta zobaczy³a rowerzystê wyci¹gaj¹cego rêkê w odleg³oci 6-7 metrów od skrzy¿owania,
czy te¿ w tej odleg³oci zobaczy³a go
z wyci¹gniêt¹ rêk¹. Prokuratura
przyjê³a takie stanowisko opieraj¹c
siê na opinii bieg³ego. O takim rozstrzygniêciu zadecydowa³y równie¿
przepisy ruchu drogowego, upoledzaj¹ce rowerzystów, jako tych, których mo¿na mijaæ na skrzy¿owaniach.
Istotna - ale ju¿ nie dla stwierdzenia winy  jest w tej sprawie postawa
kierowcy, który  jak twierdzi rodzina
poszkodowanego  zaraz po wypadku twierdzi³, ¿e Jan Gomu³ka przewróci³ siê na drodze. Pochodz¹cy z
okolic £odzi kierowca do tej pory nie
skontaktowa³ siê z rodzin¹ poszkodowanego, ani te¿ w ¿adnym stopniu nie
zainteresowa³ siê jego losem.
O dalszym losie ledztwa zadecyduje prokurator w Szczecinie. (gp)
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Zginê³o dziecko na drodze
(ZAJEZIERZE) W czwartek,
10 maja, oko³o godziny ósmej
rano dosz³o do kolejnego, tragicznego w skutkach wypadku w powiecie ³obeskim.
Jad¹ca z Zajezierza 29-letnia
Anna R., kieruj¹ca Skod¹ Octavi¹,
jad¹c na prostym odcinku drogi,
niedaleko drogi do Budziszcza, z
niewyjanionych jak dot¹d przyczyn, skrêci³a w prawo i uderzy³a w
jedno z przydro¿nych drzew. Zderzenie odbi³o samochód na
drug¹ stronê jezdni, gdzie pojazd bokiem uderzy³ w kolejne drzewo. Samochód uleg³
prawie ca³kowitemu zniszczeniu w przedniej czêci,
g³ównie od strony pasa¿era. Na miejscu zginê³a 10letnia cóka Aleksandra,
siedz¹ca nieprzypiêta pasami na przednim siedzeniu. M³odsza, 6-letnia Karolina dozna³a z³amania
koci udowej i ogólnych
obra¿eñ g³owy. Dziecko
przewieziono do szpitala
przy ulicy Unii Lubelskiej w
Szczecinie. Kieruj¹ca matka
dzieci nie odnios³a ¿adnych obra-
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¿eñ. By³a trzewa. Wioz³a dzieci do
szko³y i  jak twierdz¹ jej koledzy z
pracy, których spotkalimy wkrótce
po wypadku  by³a dowiadczonym
kierowc¹. W czwartek w regionie
ca³y dzieñ pada³ deszcz, w momencie wypadku nawierzchnia drogi
by³a wilgotna. Policja bada przyczyny wypadku.
(gp)
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Zg³osi³y siê trzy komitety

Wybory w Dobrej
(DOBRA) Znany jest ju¿ termin
wyborów uzupe³niaj¹cych w Dobrej.
Odbêd¹ siê 1 lipca br. Mieszkañcy
wybior¹ dwóch radnych, jednego w
Grzênie, drugiego w Dobrej.
Przypomnijmy, ¿e jeden mandat
wygas³ z powodu mierci Stanis³awa
Jurczaka. Drugi z³o¿y³ radny Piotr Ga³ka, którego policja zatrzyma³a na jedzie pod wp³ywem alkoholu. Straci³ by
mandat dopiero po wyroku s¹du, ale
zdecydowa³ siê z³o¿yæ go wczeniej.
Rada na ostatniej sesji przyjê³a jego
wyganiêcie. Dziêki jego szybkiej decyzji podatnicy zaoszczêdzili sporo
pieniêdzy, gdy¿ wybory w obu okrêgach
odbêd¹ siê w jednym terminie.
Komisarz wyborczy ustali³ termin
wyborów na 1 lipca br. Komitety wyborcze mog³y rejestrowaæ siê do 12
maja, ale ¿e w tym dniu przypada³a
sobot¹, termin zosta³ przed³u¿ony do

poniedzia³ku. Do tego dnia mo¿na
by³o te¿ zg³aszaæ cz³onków Gminnej
Komisji Wyborczej. Komisarz wyborczy powo³a j¹ do 17 maja. Do 1 czerwca nastêpuje zg³aszanie kandydatów na
radnych oraz cz³onków dwóch komisji
obwodowych.
Wybory odbêd¹ siê w okrêgu nr 2,
obejmuj¹cym czêæ miasta Dobra
(m.in. ulice Pi³sudskiego, Nowogardzk¹, Woj. Polskiego, Ofiar Katynia, Bema) oraz w okrêgu nr 5, obejmuj¹cym wsie Grzêzno i Grzêzienko).
Jak nam powiedzia³ Waldemar
Gorzycki  dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, w terminie zarejestrowano trzy
komitety wyborcze; KWW Teraz
Grzêzno (pe³nomocnik Milena Bukowska), KWW Dobra Nasza (pe³nomocnik Józef B¹k) i KWW Edwarda Stanis³awczyka.
KAR
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Socjalne w kot³owni

(£OBEZ) Widniej¹ca na zdjêciu stara kot³ownia ZEC
staæ siê ma w przysz³ym roku budynkiem mieszkalnym. Projekt przebudowy zak³ada podwy¿szenie budynku o dwie
kondygnacje i budowê kilkunastu mieszkañ socjalnych. (gp)

Ceny rosn¹, gmina
musi siê spieszyæ

(£OBEZ) Rosn¹ce ceny materia³ów i us³ug budowlanych stanowiæ
bêd¹ spory problem dla gminy, planuj¹cej w tym roku przebudowê dwóch
budynków na mieszkania socjalne i
modernizacjê kilku dróg. Odk³adanie
innych prac budowlanych mo¿e odbiæ
siê niekorzystnie na finansach gminy,
bowiem w zwi¹zku z zaplanowanymi
w kraju inwestycjami zwi¹zanymi z
organizacj¹ Euro 2012 oraz ograniczeniem przez uniê limitu emisji gazów
cieplarnianych dla Polski, ceny materia³ów bêd¹ ros³y, a nic te¿ nie wskazuje na to, by rz¹d w zwi¹zku z tym pla-

nowa³ obni¿enie podatku VAT. Dlatego te¿ burmistrz Ryszard Sola nosi siê
z zamiarem zaci¹gniêcia kredytu na
wykonanie w jak najbli¿szej przysz³oci wszystkich prac zwi¹zanych z
gminnym zasobem drogowym.
- Zad³u¿enie gminy nie przekracza obecnie 16 procent i mo¿liwe jest
zaci¹gniêcie kredytu na wykonanie
wszystkich niezbêdnych inwestycji
drogowych  powiedzia³ burmistrz
Sola na wtorkowym spotkaniu z mediami lokalnymi.  Bêdziemy o tym
rozmawiaæ z radnymi na najbli¿szym
spotkaniu roboczym. (gp)

Pieni¹dze unijne na
termomodernizacjê

(£OBEZ) Wiêkszoæ gmin w
kraju przygotowuje teraz wnioski
na wykorzystanie rodków unijnych przyznanych Polsce na lata
2007  2013.
£obez stara siê o dofinansowanie
projektu termomodernizacji wszystkich budynków u¿ytecznoci publicznej, oprócz budynku urzêdu miasta. Projekt zak³ada wymianê okien w

SP 1 oraz wymianê centralnego
ogrzewania we wszystkich trzech
gminnych szko³ach. Wk³ad gminy w
tê inwestycjê mo¿e wynieæ oko³o
900 tys. z³. Jego wysokoæ mo¿e byæ
jednak inna. Zale¿eæ bêdzie to od
warunków przedstawionych po naborze wniosków, który bêdzie mia³ miejsce prawdopodobnie dopiero w padzierniku br.
(gp)
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Be³czna podbija
Schwedt
Szko³a Podstawowa w Be³cznej,
gmina £obez, nie ustaje w osi¹ganiu
coraz to nowych sukcesów sportowych i efektów wychowawczych. Tylko w ostatnich tygodniach wiejska
placówka zajê³a: I miejsce w powiatowym konkursie Bezpieczeñstwo ruchu drogowego, uczestniczy³a w eliminacjach powiatowych w pi³ce no¿nej, unihokeju czy trójboju lekkoatletycznego. Absolwenci tej szko³y 
badmintonici w kategorii juniora
wywalczyli medale Mistrzostw Makroregionu w grze podwójnej i w
dniach 2 - 5 maja uczestniczyli w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w stolicy polskiego badmintona w G³ubczycach.
Ostatnio na specjalne zaproszenie
sportowych w³adz Brandenburgii, dzieci i m³odzie¿ z Be³cznej wyjecha³a na
Nadodrzañski Festiwal Badmintonowy do Schwedt.
W imprezie wziê³o udzia³ 110 zawodników z Polski (3 orodki badmintonowe) i ca³ych Niemiec, podzielonych wed³ug wieku na grupy: do 8 lat,
9 - 11 lat, 12 - 14 lat, 14 - 16 lat.
Ekipa 12 lotkarzy z UKS Badmintona pod kierownictwem Kazimierza
Pawelca oraz przedstawicieli rodziców

p. Lidii Kielan i Roberta Grossa w roli
t³umacza, odegra³a w turnieju pierwszoplanow¹ rolê. A¿ piêæ razy wywo³ywano na podium nazwiska i imiona
be³cznian. Zdobywcami medali Festiwalu w Schwedt zostali:
Agata Kielan  II miejsce i srebrny
medal (12  14 lat),
Dawid ¯ywulski  II miejsce i
srebrny medal (12  14 lat)
Marcin Sypu³ek - II miejsce i srebrny medal (14  16 lat)
Ilona D¹bro  III miejsce i br¹zowy
medal (14  16 lat)
Patryk Berna  III miejsce i br¹zowy medal (14  16 lat).
Po kilka zwyciêskich gier na kortach oraz wysokie lokaty osi¹gnêli nastêpni lotkarze pana Kazimierza Pawelca: IV miejsce: Kinga Kreller, Patryk
Jachym, Pawe³ Afeltowicz,
V  VI miejsce: Krystyna Kielan,
Anna D¹bro, Joanna Kielan i najm³odszy Pawe³ek Kielan.
Dzieci i m³odzie¿ gminy £obez
oprócz dyplomów, medali i splendoru
sportowego, przywieli z Niemiec mi³e
wra¿enia z nawi¹zanych przyjacielskich kontaktów z rówienikami i nastêpne dowiadczenie jêzykowe.
Zdzis³aw Bogdanowicz

KONKURS MÓJ BALKON
- OGRÓDEK PRZYDOMOWY 2007
Rada Osiedla i Burmistrz £obza
og³aszaj¹ konkurs Mój Balkon Ogródek Przydomowy 2007, który
bêdzie przebiegaæ w miesi¹cach
czerwiec - sierpieñ 2007 r. Celem
konkursu jest podniesienie estetyki
miasta (budynków oraz ich otoczenia. Organizatorzy zapraszaj¹
wszystkich chêtnych do udzia³u w
konkursie. Zapewniamy liczne nagrody, wyró¿nienia i niespodzianki.
Wszyscy chêtni mog¹ zg³osiæ
osobicie swój udzia³ w konkursie
w formie pisemnej w terminie do
30 maja 2007 r. na adres: Rada
Osiedla w £obzie (Urz¹d Miejski,
pok. nr 2- parter), ul. Niepodleg³oci 13, 73- 150 £obez.

W zg³oszeniu z dopiskiem:
Konkurs: Mój Balkon - Ogródek
Przydomowy, prosimy podaæ
czytelnie: nazwisko i imiê, pe³ny
adres oraz numer telefonu. Druki
zg³oszenia znajduj¹ siê pod podanym adresem.
Rozstrzygniêcie konkursu
wraz z jego ocen¹ nast¹pi w sierpniu br. Wrêczenie nagród oraz
wyró¿nieñ odbêdzie siê w czasie
imprezy plenerowej w III kwartale 2007 r. (zdobywcy nagród bêd¹
powiadomieni dodatkowo pisemnie lub telefonicznie).
ZAPRASZAMY
Zarz¹d Rady Osiedla w £obzie
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O owiacie przed debat¹

SP 1 i SP 2 mog¹ staæ siê jedn¹ szko³¹
(£OBEZ) 31 maja w urzêdzie miejskim odbêdzie siê debata owiatowa,
maj¹ca na celu okrelenie kierunków
rozwoju owiaty w £obzie. Zmiany s¹
konieczne  przemawia za nimi przede
wszystkim spadek liczby uczêszczaj¹cych do szkó³ dzieci i pozostawiaj¹cy
wiele do ¿yczenia stan materialny ³obeskich placówek owiatowych.
Pomys³ zorganizowania debaty
wyszed³ od radnego Kazimierza Chojnackiego i wi¹za³ siê z kontrowersjami,
jakie wywo³a³a decyzja przeniesienia
zerowego oddzia³u przedszkola do budynku Szko³y Podstawowej nr 2. Ju¿
przed podjêciem tej decyzji wród rodziców i nauczycieli zwi¹zanych ze
szko³¹ nr 1 pojawi³y siê g³osy o d¹¿eniu
gminy do likwidacji szko³y przy ulicy
Bema.
- Wraz z przeniesieniem zerowego
oddzia³u przedszkola do dwójki
zmniejszy siê nabór do szko³y nr jeden 
argumentowali przeciwnicy tego rozwi¹zania.  Gdy dziecko ukoñczy zerówkê w murach dwójki, to logiczne, ¿e
kolejny etap nauki zacznie równie¿ w
tym miejscu. W zwi¹zku z przeniesieniem zmniejszy siê nabór do szko³y nr 1.
Burmistrz nie zgadza siê z tak¹ argumentacj¹ i twierdzi, ¿e wcale nie jest
to takie oczywiste
Pewne zmiany jednak nast¹pi¹ i
wi¹zaæ siê bêd¹ g³ównie z koniecznoci¹ usprawnienia przez gminê systemu
edukacji. Jeszcze w ubieg³ym roku
szkolnym 2005/2006 liczba dzieci
uczêszczaj¹cych do gminnych szkó³
spad³a o 132 osoby, zmniejszono liczbê
oddzia³ów o jeden, nie zmniejszaj¹c
przy tym praktycznie zatrudnienia. Spad³a natomiast wielkoæ subwencji
owiatowej przyznawanej gminie przez
ministerstwo. Najwiêkszy spadek odnotowa³a szko³a w Be³cznej  tam sytuacjê pogarsza jeszcze stanowisko burmistrza s¹siedniego Reska, który zamierza zachêcaæ rodziców dzieci z
Przemys³awia i Naæmierza do przenoszenia uczniów do szko³y w Starogardzie, w której jeszcze w tej kadencji powstaæ ma nowa hala sportowa. Sytuacja
szko³y w Be³cznej wydaje siê doæ klarowna: albo przejmie j¹ istniej¹ce tam
stowarzyszenie, albo szko³a przestanie
tam istnieæ, bowiem gminy nie staæ bêdzie na utrzymanie szko³y z miejscami na
trzystu uczniów, do której uczêszcza ich
oko³o siedemdziesiêciu. Wszystko wiêc
zale¿y od rodziców i nauczycieli szko³y,
którzy w przypadku przejêcia jej przez
stowarzyszenie zatrudniani bêd¹ tam nie
na podstawie karty nauczyciela, a na
zasadzie kontraktów, okrelaj¹cych wyREKLAMA

miar godzin. Inicjatywa jest wiêc po stronie tych, którzy chc¹ dalszego istnienia
tej szko³y.
W samym £obzie najprawdopodobniej równie¿ dojdzie do pewnych
zmian. Tu równie¿ zmiany demograficzne wymuszaj¹ pewne posuniêcia,
których wczeniej nikt nie mia³ odwagi
zrobiæ  spadek liczby dzieci na piêæ oddzia³ów poci¹gn¹³ za sob¹ likwidacjê
tylko jednego.
- To wynik b³êdów sprzed kilku lat.
Subwencja owiatowa przeznaczona jest
na oddzia³y maj¹ce minimum 28 dzieci.
Czêæ z nich, jak na przyk³ad w szkole nr
1, liczy³y nawet 19 osób. Dla uczniów i
nauczycieli jest to korzystne, ale gmina
musia³a do tego dok³adaæ. Tymczasem w
szkole nr 2 by³y oddzia³y licz¹ce nawet
30, 31 uczniów. Przyczyn¹ tego stanu
by³o nieprzestrzeganie przez dyrektorów szkó³ uchwa³y rady miejskiej o obwodach szkolnych. W tym roku dyrektorzy bêd¹ mogli przyjmowaæ tylko dzieci
ze swojego obwodu. Odstêpstwo od tego
mo¿e nast¹piæ tylko za zgod¹ burmistrza. - wyjania wiceburmistrz Kabat.

W³adze nie zamierzaj¹ jeszcze w
tym roku dokonywaæ zmian w organizacji szkó³. Zmiany te jednak w przysz³oci nast¹pi¹, a ich zakres ma byæ
jednym z tematów zaplanowanej na
koniec maja debaty.
Gmina planuje bowiem utworzenie w miejsce SP 1 i SP 2 jednej szko³y
podstawowej z jednym dyrektorem.
Istniej¹ dwa warianty tego rozwi¹zania. Pierwszy zak³ada, ¿e w jednym
budynku znajdowaæ siê bêd¹ klasy 0 
3, natomiast w drugim klasy 4  6. Jak
twierdzi wiceburmistrz, wariant ten
trafi³ na doæ silny opór spo³eczny i
w³adze gminy optowaæ bêd¹ za wprowadzaniem drugiego wariantu utrzymuj¹cego klasy 1-6 w obu budynkach.
Oba warianty zak³adaj¹ jednoczenie
istnienie tylko jednego dyrektora i
czterech zastêpców.
- Dyrektor ka¿dej ze szkó³ otrzymuje wynagrodzenie w wysokoci
oko³o 60 tys. z³ rocznie. Istnienie tylko jednego pozwoli nam zaoszczêdzone w ten sposób pieni¹dze przeznaczyæ choæby na zakup pomocy
REKLAMA

naukowych  argumentuje Ireneusz
Kabat.  £atwiej te¿ bêdzie dzieliæ
godziny na nauczycieli. Ju¿ dzi
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e w jednej szkole przypada 8 godzin jêzyka polskiego, w drugiej 10. Trudno stworzyæ z
tego jeden etat, a w przypadku jednej
szko³y jest to mo¿liwe. Wówczas nauczyciel bêdzie przechodzi³ z jednego budynku do drugiego i nie bêd¹
tego musia³y robiæ dzieci.
Kontrargumentem przeciwko takiemu rozwi¹zaniu wydajê siê kwestia
poziomu nauczania. Dwie osobne szko³y mog¹ ze sob¹ bowiem konkurowaæ,
podnosz¹c jednoczenie poziom nauczania.
- Rywalizacja mo¿e odbywaæ siê
nawet na poziomie klas  twierdzi burmistrz Ryszard Sola  Pamiêtajmy, ¿e
poziom nauczania uzale¿niony jest
równie¿ od pracy samych nauczycieli.
Temat zmiany organizacji bêdzie
szerzej omawiany w czasie debaty
owiatowej i jak twierdzi burmistrz sprawa jest otwarta i nic jeszcze nie jest
przes¹dzone.
(gp)
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Spotkanie pedagogów

Co s¹d mo¿e nieletniemu
(£OBEZ) Zorganizowane 1
marca spotkanie pedagogów i nauczycieli w siedzibie PCPR przynios³o powstanie powiatowego zespo³u interdyscyplinarnego, maj¹cego na celu koordynacjê dzia³añ
zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem i
reagowaniem na agresjê w rodzinach, a tak¿e wród dzieci i m³odzie¿y. Na spotkaniu tym pad³o sporo
negatywnych g³osów na temat roli
s¹dów i ich roli w zwalczaniu patologii wród nieletnich.
W ubieg³y wtorek, w budynku
£CT, odby³o siê ju¿ drugie
spotkanie
pedagogów
szkolnych i nauczycieli, zorganizowane przez Poradniê
Psychologiczno  Pedagogiczn¹. Spotkanie mia³o na
celu przybli¿enie problemów zwi¹zanych z umieszczaniem m³odzie¿y w specjalistycznych placówkach
wychowawczych.
Istotnym punktem wtorkowego spotkania by³o wyst¹pienie Andrzeja Rydzkowskiego z S¹du Rejonowego w
£obzie, zajmuj¹cego siê sprawami nieletnich. Przedstawiciel s¹du odniós³ siê do wyarSêdzia Andrzej Rydzkowski
tyku³owanych na poprzednim
spotkaniu g³osów.
- Wiele spraw zwi¹zanych z nieletnimi trafia do nas cza- opiniê trzeba czekaæ czasem pó³
sem zupe³nie niepotrzebnie  zazna- roku. Do tego czasu oczekuj¹cy na
czy³ sêdzia Rydzkowski.  Wiele umieszczenie w placówce nieletni
problemów mo¿na rozwi¹zaæ na mo¿e w zasadzie robiæ co chce. Istpoziomie szko³y, poprzez pracê pe- nieje wprawdzie przepis umo¿lidagogów i rodziców. Niepokoj¹- wiaj¹cy umieszczenie go na czas
cym dla mnie zjawiskiem jest kiero- postêpowania w odpowiedniej plawanie nieletniego do s¹du od razu, cówce, ale w³adze w Warszawie
gdy co przeskrobie. Chocia¿ zgo- twierdz¹, ¿e jest to mo¿liwe tylko w
dzê siê z tym, ¿e wobec niektórych przypadku wydania opinii przez
z nich mo¿liwa jest jedynie argu- RODK. Mielimy pomys³, by nieletmentacja z pozycji si³y. Obligato- nich umieszczaæ w pogotowiach
ryjnym dla s¹du dokumentem w opiekuñczych. Nie jest to równie¿
sprawie umieszczenia nieletniego w takie proste  w ca³ym wojewódzM³odzie¿owym Orodku Wycho- twie istniej¹ dwie takie placówki: w
wawczym jest opinia Rodzinnego Szczecinie i S³awnie. W pierwszej
Orodka Diagnostyczno  Konsul- nie chc¹ nawet s³yszeæ o dzieciach z
tacyjnego  wyjania³ przedstawi- naszego regionu, w drugiej za lista
ciel s¹du.  Taki orodek jest tylko oczekuj¹cych jest bardzo d³uga.
jeden w województwie i na jego
Nawet po uzyskaniu od RODK
REKLAMA

opinii, nie zawsze wiemy, co dalej ze
spraw¹ zrobiæ. Dla przyk³adu:
RODK wydaje opiniê twierdz¹c, ¿e
nieletni powinien kontynuowaæ naukê w oddziele terapii uzale¿nieñ. I
tu rodzi siê problem, bo nikt nie jest
w stanie nam powiedzieæ, gdzie taki
orodek siê znajduje. Nawet gdy
wiemy, gdzie mo¿emy go wys³aæ, to
na przeszkodzie stoj¹ d³ugie kolejki
na miejsce w orodku, co jest wynikiem niewielkiej w stosunku do potrzeb iloci tych placówek, a co za
tym idzie nik³ych rodków przeznaczanych na te cele z bud¿etu. Zdajemy sobie sprawê z istnienia wielu
wa¿nych celów, na które pañstwo w
tej chwili musi przeznaczaæ rodki,
jednak¿e przy tak ma³ych nak³adach
na wychowanie m³odzie¿y i utrzymywanie odpowiednich ku temu
struktur i instytucji za parê lat to
pañstwo mo¿e stan¹æ przed powa¿nym problemem  podsumowa³
Andrzej Rydzkowski.
- Pañstwo nie wype³nia swoich
funkcji  skomentowa³ wicestarosta
Ryszard Brodziñski.  Jedn¹ z nich
jest ochrona obywateli przed patologiami. Niestety czêsto jako rodzi-

ce zmuszeni jestemy bezsilnie patrzeæ na zdeprawowan¹ mniejszoæ
decyduj¹c¹ o losie naszych dzieci. stwierdzi³.
Na spotkaniu postulowano równie¿ utworzenie w gminach lokalnych zespo³ów interdyscyplinarnych, opieraj¹cych siê o nauczycieli, pracowników opieki spo³ecznej.
- Dowiedzielimy siê tyle, ¿e tak
naprawdê niewiele mo¿emy  stwierdzi³a po spotkaniu dyrektor jednej z
powiatowych szkó³.
Spotkanie to by³o jednak ostatnim, na którym wyjaniono wszystkie sporne kwestie. Byæ mo¿e z nastêpnego spotkania wynikn¹ ju¿ konkretne pomys³y na poprawê doæ
powa¿nej sytuacji, w jakiej znajduje
siê jak na razie jeszcze mniejsza
czêæ m³odzie¿y.
Program Zero tolerancji Romana Giertycha, niezale¿nie od stosunku do tego polityka, wymaga
przede wszystkim pracy u podstaw
i wspó³pracy lokalnych rodowisk.
Wymaga te¿ wiele do rodziców, których w stosunku do s¹dów czy pedagogów, przepisy ograniczaj¹ w najmniejszym stopniu.
(gp)
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KOCIÓ£ W WYSIEDLU
Koció³ w Wysiedlu
doczeka³ siê opracowania Historia kocio³a, jego fundatorzy i wystrój cz. I

(£OBEZ) Jak co roku w Klubie
Nauczyciela spotkali siê mi³onicy regionalnej historii na siódmym ju¿ z
kolei spotkaniu z cyklu Okruchy Pamiêci Rodu von Borcke. Tym razem
Czes³aw Szawiel zaprosi³ do wspólnego poznawania i przypominania historii przedstawicieli tego znanego
rodu: Urlicha von Borcke i dr Wulfa
Dietricha von Borcke.
Oprócz poznawania kocio³ów ryglowych, fundowanych od XVI do
XIX wieku przez pomorski ród von
Borcke, znajduj¹cych siê na terenie
powiatu ³obeskiego, mielimy okazjê
zapoznaæ siê z najnowsz¹ monografi¹
kocio³a w Wysiedlu, przygotowan¹
przez dr Wulfa Dietricha von Borkce,
przet³umaczon¹ z jêzyka niemieckiego przez Gabrielê Rutkowsk¹. W spotkaniu, obok przedstawicieli rodu
Borcków, uczestniczy³ równie¿ obecny proboszcz parafii w Wysiedlu
ksi¹dz Leszek Filipek oraz jej by³y gospodarz ksi¹dz Krzysztof Maj.
Najstarszy koció³ ryglowy ufundowany przez Borcków pochodzi z
1578 roku. Wiêkszoæ zachowanych
do dzi kocio³ów pochodzi g³ównie z
XVIII wieku. Koció³ w Przytoni
(niem. Klaushagen) posiada 9-metrow¹ wie¿ê z dwoma dzwonami, pochodz¹cymi z XVI wieku oraz datowany na 1702 rok barokowy o³tarz. Kolejny to koció³ w Ginawie (niem. Ginow) wybudowany na prze³omie
XVIII i XIX wieku, z dzwonem datowanym na 1663 rok. Na licie fundacji
rodu znajduje siê tak¿e koció³ w Ginawie, szczyc¹cy siê wysok¹, 18-me-

trow¹ wie¿¹. Wybudowa³ go w 1737
roku Augistin Heinrich von Borck,
ówczesny w³aciciel wsi, zwanej
wówczas Gerdshagen. W gminie
Wêgorzyno znajduje siê jeszcze jeden
koció³ zawdziêczaj¹cy powstanie
pomorskiemu rodowi. W niewielkiej
Brzenicy, po³o¿onej na zbiegu dróg
z Brzeniaka, Wiewiecka i Ginawy
znajduje siê koció³ z 12,5-metrow¹
wie¿¹, we wnêtrzu którego zachowa³a
siê rzeba przedstawiaj¹ca wspartego
na kolumnie anio³a, pochodz¹ca z
1887 roku.
Koció³ w Wysiedlu, któremu dr
Wulf Dietrich von Borcke powiêci³ 41
 stronicowe opracowanie powsta³ na
prze³omie XVI i XVII wieku. Zbudowa³ go Joachim von Borcke, zwolennik Marcina Lutra, b¹d jego syn Hennig, wychowany w duchu luteranizmu,
wykszta³cony w Rostoku, Greifswaldzie, Jenie i Heidelbergu, gdzie studiowa³ matematykê, prawo i teologiê. Wyj¹tkowoæ kocio³a w Wysiedlu polega
na wyranej ró¿nicy miêdzy jego surow¹ zewnêtrzn¹ bry³¹, a bogatym
wnêtrzem. Jak zauwa¿y³ obecny na
spotkaniu Ludwik Cwynar, ta dysproporcja wynikaæ mo¿e ze zderzenia
ewangelickiego d¹¿enia do prostoty i
surowoci z lokalnymi potrzebami teologicznymi. Bogate wnêtrze zorganizowane wed³ug przyjêtego z góry teologicznego zamys³u spe³nia³o rolê
swoistej Biblii dla ubogich.
Monografia Historia kocio³a,
jego fundatorzy i wystrój ukazywaæ siê
bêdzie w odcinkach w najbli¿szych numerach tygodnika. Dzisiaj czêæ I. (gp)

W nadodrzañskiej, obecnie polskiej czêci Pomorza Zachodniego
znajduje siê nieopodal £obza, oko³o
3,5 km na po³udniowy-wschód, ma³a
wioska Wysiedle (po niemiecku
Wochtzel). Wie ta posiada jeden z
najpiêkniejszych wiejskich kocio³ów na Pomorzu (H. Lemcke). Wielu
szczêliwym zbiegom okolicznoci
zawdziêczamy dom Bo¿y z koñca
XVI w. z wyposa¿eniem z pierwszej
po³owy XVII w., w stylu pónego renesansu (manieryzmu). Przetrwa³ on
bez wiêkszych strat i zmian w ca³ej
swojej substancji. Mimo up³ywu czasu i dziejów koció³ zachowa³ swój
pierwotny charakter. Wszystko to po
dzi dzieñ tworzy jednorodny, stylowy zespó³, tzw. póno-renesansowe
dzie³o sztuki, które na Pomorzu, na
wsi, szuka sobie równych.
Inwestorami kocio³a byli cz³onkowie rodu v. Borcke, którzy od 1565
roku byli w³acicielami, panami i sêdziami na Wysiedlu. Objêli oni równie¿ patronat nad kocio³em i szko³¹.
Jako bogobojni zwolennicy reformacji chcieli poprzez budowê nowego
kocio³a stworzyæ miejsce, które w
myl kazania Martina Luthra mia³o
byæ twierdz¹ wiary, zachowania i
wzmocnienia moralnoci chrzecijañskiej. Mia³o ono byæ dostêpne dla
wszystkich mieszkañców wsi.
Tezy Martina Luthra (1517)
zmieni³y wiat. Myli wittenberskie
dotar³y szybko na Pomorze i znalaz³y
tu wielu zwolenników. W grudniu
1534 roku przywo³ano z Wittenbergi
Jana Bugenhagena, jednego z najbli¿szych zaufanych Martina Luthra, na
obrady sejmiku w Trzebiatowie
(Treptow nad Reg¹). Przedstawi³ on
reformy kocio³a i now¹ ordynacjê
kocieln¹, w której znalaz³y siê miêdzy innymi wskazania dla pastorów
oraz przedstawiono nowy porz¹dek
mszy. Pod koniec stulecia nauka Martina Luthra by³a wszechobecna na
Pomorzu.
Kiedy prze³amano opór arystokracji i biskupa kamieñskiego, sejmik
w Trzebiatowie zatwierdzi³, ¿e wiêta ewangelia bêdzie w ca³ym kraju
wyg³aszana, a wszelkie papie¿owanie
i antyboskie ceremonie zostaj¹ zniesione. We wszystkich kocio³ach winno siê postêpowaæ zgodnie z ordynacj¹ kocieln¹ opracowan¹ przez
doktora Bugenhagena i innych kaznodziei. Kiedy w koñcu opór przed
wprowadzeniem nauki Martina Luthra zosta³ prze³amany, sejmik w Trzebiatowie zatwierdzi³ i uchwali³ w
dniu 7 grudnia 1539 roku trzebiatowskie zwolnienie, od tego momentu zaczê³o ¿ycie kocielne na Pomorzu
przebiegaæ w uregulowanych normach. Pod koniec stulecia nauka
Martina Luthra sformu³owana tak jak
w Augsburskim wyznaniu przenik³a
ostatecznie na Pomorze.

Zasadniczo ewangelickie krêgi
widzia³y w bogatym wystroju kocio³ów, na przyk³ad w obrazach, powrót
do katolickiego redniowiecza. Oczywicie nie wszêdzie tak mylano, a ju¿
na pewno nie na wsiach. Z takiego za³o¿enia wyszli tak¿e patroni Wysiedla
podczas budowy kocio³a. Jeli pismo i s³owo nie ma byæ martwe w swej
postaci, to powinny towarzyszyæ im w
kocio³ach obrazy. Potwierdzenie tej
teorii odnajdzie zwiedzaj¹cy w Wysiedlu, który jak na koció³ ewangelicki jest bardzo strojny i wielobarwny. Ju¿ sam uk³ad o³tarza, chrzcielnica, ambona i ozdobne empory, na których widniej¹ postacie i wydarzenia z
Biblii, ale bez kultu maryjnego i wiêtych, potwierdzaj¹ ewangelicki charakter tego miejsca. Aby zrozumieæ
przes³anie wielu znajduj¹cych siê tu
obrazów wymagana jest znajomoæ
Pisma wiêtego, które w XVII wieku
by³o wiêksze ni¿ obecnie. Z tego te¿
powodu za³¹czono w poni¿szym przewodniku kocielnym wyjanienia
symboliki obrazów i drzeworytów. Biblijne teksty s¹ cytowane z t³umaczenia Martina Luthra .
W wystroju kocio³a wystêpuj¹
liczne herby, dziêki którym koció³
ma nie tylko sakralne, ale i wieckie
akcenty. By³o to typowe dla czasów,
w których powstawa³ koció³. Wystawianie herbów spe³nia³o rolê autorytatywn¹ dla tych, którzy za ¿ycia
pracowali nad swoim imagem jak
i po mierci zapewnia³o pamiêæ potomnych. Tak samo zapewne rozumowali fundatorzy domu Bo¿ego w
Wysiedlu.
Reasumuj¹c, przewodnik ten ma
byæ pomocny dla zwiedzaj¹cego koció³ w zrozumieniu XVII-wiecznego
toku mylenia i przybli¿enia sztuki sakralnej oraz wieckiego postrzegania
wiata, które mia³o miejsce w ewangelickim wiecie przed czterystu laty.
Dr W. D. v. Borcke
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wiêty Florian
u powiatowych stra¿aków

(£OBEZ) W ubieg³y wtorek
stra¿acy z Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej obchodzili,
przesuniêty trochê w czasie, dzieñ
w. Floriana. Na skromnej uroczystoci zlokalizowanej na ty³ach
komendy pojawili siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, prezes powiatowej OSP Krzysztof
Paluch oraz zastêpca komendanta
Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Szczecinie st. bryg.
Krzysztof ¯elichowski.
wiêto stra¿aków jest okazj¹ do
podsumowania zesz³orocznej dzia³alnoci i nagrodzenia tych, którzy
najbardziej powiêcaj¹ siê swojej
s³u¿bie. Wród uhonorowanych
z³otym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa znaleli siê aspirant S³a-

womir Kowalski i starszy
ogniomistrz Ireneusz Idzik.
Srebrne medale otrzymali
m³odszy aspirant Romuald
Mocicki i starszy ogniomistrz Krzysztof Mosi¹dz.
Br¹zowe odznaczenie przyznano starszemu aspirantowi Danielowi Krakusowi,
ogniomistrzowi S³awomirowi Szar³anowi, starszemu
sekcyjnemu Marcinowi
Rabiejewskiemu i starszemu sekcyjnemu Leszkowi
Ró¿añskiemu.
Na uroczystoci dokonano równie¿ wrêczeñ
awansów na wy¿sze stopnie. M³odszy aspirant Janina Koz³owska awansowa³a
na stopieñ aspiranta. W kor-

pusie podoficerskim ogniomistrz
S³awomir Szar³an, ogniomistrz Artur Kor¿ak zmienili stopienie na
starszego ogniomistrza. Starsi sekcyjni Marcin Rabiejewski, Andrzej
Jab³oñski i Jacek Wojciechowski
zostali m³odszymi ogniomistrzami.
Sekcyjni Teresa Jaremko i Marta
Bakalarz zosta³y starszymi sekcyjnymi. W korpusie szeregowych
stra¿acy Ireneusz Zachura, Micha³
Ku, Artur Mazurek, Marcin Mosi¹dz, Marcin Ró¿ycki, Rafa³ Peter
i Adam lifirczyk awansowali na
starszych stra¿aków.
Po czêci powiêconej awansom
wicestarosta ³obeski Ryszard Brodziñski sk³adaj¹c w imieniu samorz¹dów ¿yczenia stra¿akom ¿yczy³
im tej samej iloci powrotów, co
wyjazdów.
(gp)
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Harcerski Klub Sportowy REGA (1958-60)
Z koñcem lat 50. sport pi³karski w
miecie by³ reprezentowany przez jedyny
klub  LZS £obez. Dru¿yna zielonych
ze zmiennym szczêciem gra³a na boiskach
B klasowych w Stargardzie i okolicznych
miejscowociach. £obeska utalentowana
m³odzie¿ nie zawsze mia³a mo¿liwoæ
dost¹pienia zaszczytu gry w pierwszym
zespole. Tu sta³e miejsca zagwarantowali
sobie dowiadczeni i sprawdzeni futbolici z d³ugoletnim sta¿em.
Jesieni¹ 1958 roku powsta³ wród
pocz¹tkuj¹cych pi³karzy w wieku juniora oryginalny pomys³ za³o¿enia w³asnej dru¿yny i stworzenia w miecie
prawdziwego klubu. M³odzi ludzie
podjêli rozmowy i zabiegi o to, aby elementy kultury fizycznej w³¹czyæ do
programu ideowo  wychowawczego
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego (ZHP),
prê¿nie dzia³aj¹cego na terenie powiatu
³obeskiego. Harcmistrz  Czes³aw Cyunel, Komendant Hufca £obez, w pe³ni
popar³ d¹¿enia pomys³odawców aktywnego rozwoju pi³karstwa. Zyska³ tak¿e
aprobatê wród swoich zwierzchników
z Komendy Chor¹gwi w Szczecinie.
Plan siê uda³. Ambicja i upór m³odzie¿y
z £obza doprowadzi³y do pe³nej realizacji sportowych marzeñ. Z dniem
1.09.1958 r. miasto wzbogaci³o siê o
nowy klub nosz¹cy dumn¹ nazwê 
Harcerski Klub Sportowy REGA.
M³odym organizatorom sportu z
pomoc¹ materialn¹ przysz³y miejscowe
zak³ady pracy: PSS Spo³em z prezesem
Jaremczykowskim, £obeskie Zak³ady
Przemys³u Terenowego z dyrektorem
Mieczys³awem Witasem, Pañstwowe
Gospodarstwa Rolne z dyrektorem W³adys³awem Gorzendowskim. Komendanta Hufca mocno wspierali pracownicy
Komitetu Powiatowego PZPR  W³adys³aw Bogunia i Leon Majborski.
Teraz boisko miejskie sta³o siê w³asnoci¹ dwóch dru¿yn, LZS £obez i
HKS. Po nied³ugim okresie treningów i
rozgrywek okaza³o siê, i¿ harcerze to
bardzo zgrana grupa uzdolnionych pi³karzy. W towarzyskich meczach derbowych nad Reg¹ coraz czêciej m³odzie¿
ogrywa³a rutyniarzy wystêpuj¹cych pod
szyldem Zrzeszenia LZS. Latem 1959
roku reprezentacja Komendy Hufca wyjecha³a na wspólne zgrupowanie kondycyjne do Komorowa, tworz¹c na obozie
harcerskim w³asny podobóz pi³karski.
Sprawn¹ obs³ug¹ sekretariatu Klubu
zajmowa³ siê kapitan dru¿yny z boiska 
Jerzy Pomykalski. Rolê kierownika grupy pe³ni³ bardzo gorliwie Zygmunt Paczkowski, nazywany przez wszystkich
prezesem. Dodatkowym atutem w pracy sekcji sta³a siê wspó³praca obiecuj¹cych pi³karzy z magistrem wychowania
fizycznego i instruktorem Eugeniuszem
Szczepanikiem. W drugim sezonie swojej kariery Rega gra³a ju¿ rewelacyjnie i
jako jedyny zespó³ bez pora¿ki uzyska³
awans do klasy B.
We wrzeniu 1960 roku, po dwóch
latach dzia³alnoci HKS-u, w³adze powiatowe administracyjne i sportowe
dokona³y po³¹czenia dwóch istniej¹cych klubów ³obeskich. Stworzono

now¹, siln¹ jednostkê kultury fizycznej
pod nazw¹  LZS Sparta.
Pocz¹tki HKS Rega
wspomina Jerzy Pomykalski, aktywny dzia³acz ³obeskiej kultury
fizycznej w latach
1958-64.
- By³o to wczesn¹
wiosn¹ 1959 roku. Siedzia³em na fotelu w zak³adzie fryzjerskim Pana Aldka Jegiera, kiedy przyszli,
szukaj¹cy mnie trzej m³odzi ch³opcy. Pamiêtam, ¿e by³ tam na pewno Rysiek
Radwaniuk i Zygmunt Paczkowski, trzeciego nazwiska nie jestem pewny.
Zaproponowali mi grê w nowym
zespole pi³karskim, gdy¿ brakowa³o zawodników do pe³nego sk³adu. By³em trochê zaskoczony t¹ wizyt¹ i rozmow¹, bo
przecie¿ w £obzie przebywa³em dopiero
od lipca 1958 roku i czu³em siê ci¹gle
jako nowy. Ale oni ju¿ wiedzieli, ¿e
uprawiam sport wyczynowo i uczestniczê w zawodach wojewódzkich. Co
prawda pomylili lekk¹ atletykê z futbolem, lecz mylê, i¿ dla nich nie by³o to
istotne. W tych czasach ka¿dy ich rówienik musia³ byæ pi³karskim podwórkowcem. Jeszcze bardziej zdumia³em siê
propozycj¹ trenowania tej¿e dru¿yny, bo
niby wród juniorów mam najwiêksze
sportowe dowiadczenie.
I tak siê zaczê³o. Ci sami 16-18 letni
ch³opcy z ³obeskich ulic i dzielnic nawi¹zali kontakt z Komendantem Hufca ZHP,
Czes³awem Cyunelem i z³o¿yli ofertê, by
harcerstwo patronowa³o przysz³ym mistrzom. Pan Czes³aw pomys³ m³odzie¿y
kupi³ i utworzy³ dru¿ynê starszoharcersk¹ o specjalnoci sportowej. Wszyscy sprawê potraktowali bardzo serio.
Nawet Komenda Chor¹gwi potwierdzi³a zasadnoæ ³¹czenia sportu ze zdobywaniem sprawnoci harcerskiej i udzieli³a pomocy organizacyjnej.
Klub z³o¿y³ akces do Okrêgowego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i przyst¹pi³ do rywalizacji z zespo³ami klasy C. Od tej
pory HKS Rega wystêpowa³ na boiskach w jednolitych strojach, posiada³
korki do gry a nawet dresy. Bylimy

prawdziw¹ dru¿yn¹. Dodam, i¿ osobicie zajmowa³em siê trenowaniem m³odej grupy, a jednoczenie pilnowa³em
spraw zwi¹zanych z kalendarzem rozgrywek i dokumentacj¹. Za tak¹ dzia³alnoæ hufcowy wyp³aca³ mi miesiêczn¹ ga¿ê. Ale o tym fakcie do dnia
dzisiejszego nikt nie by³ zorientowany.
Przedstawiam sta³y sk³ad zespo³u
Bramkarze: Tadeusz Miko³ajczyk i
Zygmunt Sikorski
Obroñcy: Jan Szan, Józef Michnowicz, Jerzy Gozdowski, Gotnerd Olchowik pomocnicy i napastnicy: Stanis³aw
Przybylak, Ryszard Radwaniuk, Wies³aw Paczkowski, Leszek Awi¿eñ, Mieczys³aw Jursza, Andrzej Belina, Wies³aw Baka, Czes³aw Paczkowski, Marian Sumber, Jerzy Pomykalski.
Funkcyjni: kapitan - Jerzy Pomykalski; trenerzy: Jerzy Pomykalski (sezon 1958-59); Szczepanik Eugeniusz
(sezon 1960); kierownik organizacyjny
- Zygmunt Paczkowski.
O wydarzeniach sportowych z roku
1960 wspomina Jerzy Gozdowski
Szpila, stoper HKS.
- ... ca³y £obez podzieli³ siê na dwie
grupy kibiców: na zwolenników m³odej, ambitnej dru¿yny harcerzyków z
Jurkiem Pomykalskim na czele oraz na
starych kumpli boiskowych z grupy LZS
 siaków. Pierwszy pojedynek odby³ siê
26 maja z okazji wiêta Ludowego.
Wtedy wokó³ boiska zasiad³ pe³ny wianuszek widzów. Mecz by³ ciekawy, wszy-

Pionier ³obeskiego futbolu - Stanis³aw Cybulski (w mundurze milicyjnym) w otoczeniu pi³karzy HKS. Stoj¹
od lewej: Gocia Olchowik, Jurek Gozdowski i Ryszard Radwaniuk. Poni¿ej: Mietek Jursza i Mirek Jankowski.

M³odzi pi³karze nad brzegiem Regi.
Od lewej: Mietek Jursza (napastnik),
Jurek Gozdowski (obroñca), Gocia
Olchowik (obroñca).

Zespó³ HKS Rega przed meczem derbowym z LZS w dniu 22.07.1960 r.
Stoj¹ od lewej: Wies³aw Paczkowski, Mieczys³aw Jursza, Tadeusz Miko³ajczyk, Jan Szan, Jerzy Pomykalski, Wies³aw Baka, Zygmunt Paczkowski (prezes), Gotnerd Olchowik, Czes³aw Paczkowski. W g³êbi: Miros³aw Jankowski
- bramkarz rywali z LZS i 11 - letni kibic, Leszek Kotwicki.
scy grali z zêbem o prymat sportowy
w miecie. Tym razem m³odoæ i spryt
wziê³y górê nad rutyn¹ i pewnoci¹ siebie. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 3:1
dla HKS-u. Natychmiast po tym wydarzeniu starsi pi³karze, wród nich Zdzichu Rudzki, Zbyszek Zieliñski, Mirek i
Kazik Jankowscy, Jasiu Tracz, Pawe³
Szan, Stefan Cysek i inni, zamówili rewan¿ na 22 lipca.
Co siê wtedy w £obzie dzia³o. W
zak³adzie fryzjerskim Pana Jegiera a¿
kipia³o od dyskusji i k³ótni, na do³ku
u pana Józefa Musia³a prowadzono
g³one dysputy przy kuflu z piwem. Jedni byli za HKS-em, drudzy wierzyli w
sukces LZS-u. W tym samym czasie starzy zawodnicy przyjêli dwumiesiêczny,
ostry rygor treningowy. Postanowili nie
wzi¹æ do ust ani grama alkoholu, a na
specjalnym zgrupowaniu pi³karskim, odbywanym na polance w parku
ko³o pomnika, æwiczyli z pi³k¹ bardzo
ambitnie, prawie codziennie.
Nadszed³ termin meczu w wiêto
Odrodzenia  22 lipca. Na boisku miejskim nad Reg¹ zgromadzi³a siê liczna
widownia. Wszystkie miejsca na ³awkach, na trawiastych zboczach, a nawet
na murawie, tu¿, tu¿ za bia³¹ lini¹ boiska
zajêli kibice. To bardzo emocjonuj¹ce i
presti¿owe spotkanie sêdziowa³ wierny
sympatyk sportu futbolowego, Jan Gierasimczyk. Po 90 minutach za¿artej
walki na boisku wynik brzmia³ 5:2 dla
HKS Rega. Hegemonia miejscowych
mistrzów pi³ki z lat 50. zosta³a obalona.
O pewnym epizodzie sportowym
wspomina Józef Michnowicz, obroñca
HKS.
- ... w rozgrywkach klasy C sz³o nam
bardzo dobrze i do zajêcia I miejsca w
tabeli oraz awansu do wy¿szej grupy
zagra¿a³ ju¿ tylko LZS Suchañ. W ostatniej kolejce nale¿a³o rozegraæ mecz
wyjazdowy w Suchaniu. I wtedy z odsiecz¹ m³odzie¿y ³obeskiej przyszli starsi zawodnicy z LZS  u: Zdzichu Rudzki,
Jasiu Tracz i Zbyszek Zieliñski.
Pomimo, i¿ byli nieuprawnieni do
gry, to wyst¹pili w naszej dru¿ynie na
lewe dokumenty, wsparli nas swoim
dowiadczeniem i boiskow¹ m¹droci¹. HKS wygra³ decyduj¹cy mecz 2:1
i tym samym znalaz³ siê w upragnionej
klasie B, wród najlepszych klubów
rejonu stargardzkiego.
Oprac. Zdzis³aw Bogdanowicz
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Nie bêdê ukrywa³, ¿e do
napisania tego tekstu sprowokowa³ mnie bardzo m¹dry artyku³ red. Grzegorza Paciorka
pt: Rocznica nie naszego
zwyciêstwa (T£ nr 19 z dnia
8.05.2007). Temat ten od
dawna tkwi³ we mnie jak bolesna zadra, bo mimo, i¿
wkrótce minie 20 lat od czasu
odzyskania prawdziwej wolnoci, to wielu z nas nadal tkwi w
okowach zniewolenia, bez refleksji
nad tym w jakim systemie ¿ylimy,
kto nam zabra³ m³odoæ i szanse
rozwoju w warunkach normalnego,
wolnego kraju. Mo¿na nieraz nawet odnieæ wra¿enie, ¿e zdaniem
wielu lata 1945  1989 to by³ czas
demokratycznych rz¹dów partii
wybranej przez naród. O takiej
wiadomoci i pogubieniu siê w
wiecie wartoci cz³owieka wolnego dowodzi wypowied mojej wieloletniej znajomej, spotkanej w
czasie prac budowlanych na placu
przy urzêdzie miejskim w Wêgorzynie, która powiedzia³a: Pomnik papie¿a to stawiajcie przy
kociele, bo tam lepiej pasuje, a nie
na placu Jana Paw³a II. Wielce
mnie ta wypowied zastanowi³a i
sk³oni³a do g³êbszej refleksji nad
jej istot¹. Sk¹d taka opinia, tak g³êbokie niezrozumienie istoty rzeczy? Od tej rozmowy minê³o ju¿ pó³
roku, a wypowiedziane s³owa nadal
nie daj¹ mi spokoju. Skoro wiêc jest
jak jest, to w koñcu trzeba zacz¹æ
mówiæ o znaczeniu takich wartoci
jak wolnoæ, godnoæ i patriotyzm.
Trzeba mówiæ o prawdziwej historii minionego ju¿ XX wieku, a Radzie Miejskiej w Wêgorzynie oddaæ nale¿ne jej uznanie za inicjatywê nazwania centralnego miejsca
w miecie imieniem Jana Paw³a II.
Fascynuj¹ca jest czeæ, jak¹ na ca³ym wiecie wzbudza osoba Jana
Paw³a II. S¹dzê, ¿e naszej wiadomoci umyka system wartoci, których wiadectwo Jan Pawe³ II
dawa³ wspó³czesnemu wiatu.
Wartoci, których prawdê i wielkoæ dostrzega³y i docenia³y niemal
wszystkie narody i religie wiata, a
tak¿e niemal wszyscy wielcy wiata. Wrogo do Jana Paw³a II odnosi³y
siê jedynie re¿imy komunistyczne i
wszelkie ruchy lewicowe. Koció³
Polski, ca³y Naród Polski ma powód do prawdziwej i wielkiej dumy
z faktu, ¿e da³ wiatu takiego cz³owieka, cz³owieka wyros³ego z wartoci chrzecijañskich, wartoci
bêd¹cych fundamentem naszego
bytu ludzkiego i bytu narodowego.
A zatem Jego miejsce jest wród
nas, a nie wy³¹cznie wród wiernych jako obiekt kultu religijnego.
A jakim symbolem jest dla nas
pomnik ¿o³nierza? Od lat jest miejscem oficjalnych obchodów wi¹t
pañstwowych i lokalnych, ale jest
te¿ obiektem kontrowersji. W tej
sytuacji warto wiêc zastanowiæ siê
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WIÊTUJEMY ZWYCIÊSTWA
NASZYCH OPRAWCÓW

nad pytaniem: kogo i co upamiêtnia
ten pomnik? Na pytanie: kogo? Pada
odpowied: ¿o³nierza Ludowego
Wojska Polskiego. Có¿ to za pojêcie:
ludowego? No w³anie! W wolnym
kraju wystarcza³y i wystarczaj¹ dwa
s³owa: WOJSKO POLSKIE. Gdyby
sprawa by³a czysta nikt nawet nie próbowa³by szukaæ dowodów jego polskoci. Ju¿ sam fakt stawiania takiego problemu sk³ania do zastanowienia siê nad tym, kogo faktycznie autor
pomnika mia³ na myli. S¹dzê jednak,
¿e nie jest to droga prowadz¹ca do
prawdy. Warto siêgn¹æ g³êbiej. Warto
siêgn¹æ do okolicznoci powstania
Ludowego Wojska Polskiego.
Pocz¹tkiem wszystkiego by³ pakt
zawarty miêdzy Stalinem a Hitlerem.
Obaj oprawcy zdecydowali siê rozpêtaæ II wojnê wiatow¹ dokonuj¹c kolejnego w historii rozbioru Polski.
Akt ten dokona³ siê najazdem hitlerowskim na Polskê w dniu 1 wrzenia
1939 roku, a nastêpnie Armii Czerwonej 17 wrzenia 1939 roku. Historiê okupacji hitlerowskiej mniej wiêcej znamy, bo wszyscy bylimy jej
uczeni przez ca³y czas trwania Polski
Ludowej. Natomiast historia okupacji sowietów dla wiêkszoci Polaków
znana jest jedynie z rodzinnych opowiadañ. A by³ to czas wywózki 1,5
miliona Polaków w syberyjskie kazamaty, czas masowych mordów m.in.
w Katyniu, Miednoje czy Charkowie
dokonywanych na najznakomitszych
naszych Rodakach przez Armiê
Czerwon¹ sprzymierzon¹ z Hitlerem.
A po rozpoczêciu wojny Niemiec z
ZSRR zacz¹³ siê kolejny okres wyniszczania polskiej ludnoci, dla której komunici wymylili bardziej perfidny sposób unicestwienia poprzez
zebranie jej w obozach wojskowych,
które nastêpnie mia³y ulec ostatecznej zag³adzie. Stalin pozwoli³ W³adys³awowi Sikorskiemu na zorganizowanie Wojska Polskiego na terenie
Zwi¹zku Radzieckiego. W ekspresowym tempie powsta³ korpus pod dowództwem genera³a W³adys³awa Andersa, korpus grupuj¹cy tysi¹ce ¿o³nierzy i osób cywilnych. Anders
szybko zorientowa³ siê, ¿e jego ludzie, je¿eli zostan¹ w granicach
ZSRR, skazani zostan¹ na zag³adê.
Jedynym ratunkiem by³a ewakuacja
obozów z terenu Zwi¹zku Sowieckiego. Wybra³ drogê przez Bliski
Wschód, ratuj¹c tym sposobem ¿ycie
tysiêcy Polaków. Genera³owi Andersowi ¿ycie zawdziêcza m.in. moja
mama.
Niepowodzenie w realizacji planu, nie doprowadzi³o Stalina do rezygnacji z pomys³u, ale Genera³ udaremniaj¹c zamys³y Stalina sprawi³,
¿e ten udoskonali³ swój diabelski
wynalazek. Rolê organizatorów ar-

mii polskiej powierzy³ zaufanym polskim komunistom, zbrodniarzom
typu Karol wierczewski, sprawcy
rzezi polskich ¿o³nierzy II Armii
LWP w bitwie pod Budziszynem (ponad 18 tys. ¿o³nierzy poleg³ych i rannych). Tak powsta³a I Armia Ludowego Wojska Polskiego. Na pewno
nie po to by walczy³a o nasz¹ wolnoæ, o woln¹ Polskê. Wiemy przecie¿, ¿e jej chrzest bojowy w bitwie
pod Lenino w istocie rzeczy by³ wys³aniem Polaków na wyniszczenie.
Wkrótce po I Armii LWP powsta³a II
Armia. Z t¹ armi¹ z kolei mój ojciec
przeszed³ ca³y szlak wojenny, od
¯ytomierza do Pragi.
To nie by³y wojska suwerennego
pañstwa, to nie by³y wojska, których
celem by³o przyniesienie Polsce wolnoci. To by³y zniewolone jednostki
wojskowe, które  przelewaj¹c morze krwi, i nie rzadko pod dowództwem oficerów sowieckich  mia³y do
Polski wprowadziæ wyznaczony
przez Stalina rz¹d komunistów. I tak
te¿ siê sta³o. W lipcu 1944 roku w
Lublinie zainstalowany zosta³ tzw.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, pierwszy rz¹d komunistyczny.
Alianci nasz¹ wolnoci¹ nie bardzo
byli zainteresowani.
W takich to okolicznociach stalimy siê wasalem Zwi¹zku Radzieckiego, a¿ do 1989 roku.
Prawd¹ jest zatem, ¿e to na plecach naszych ojców, niewiadomych
sytuacji i swojej prawdziwej roli ¿o³nierzy niewolniczej armii, komunici
nieli do naszej ojczyzny ogrom
zniszczeñ i ludzkich tragedii. Ogrom,
którego rozmiarów tak naprawdê do
dzi jeszcze nie znamy i nie uwiadamiamy sobie, bo do dnia dzisiejszego
nie os¹dzono zbrodniczej roli komunizmu, tak jak uczyniono to w Norymberdze z faszyzmem.
A co nasi ojcowie, ¿o³nierze LWP
wnieli do Wêgorzyna? Nic. Tu ich
nie by³o. Oni byli tam gdzie niemieckie kule nios³y mieræ. Wêgorzyno
zdoby³a Armia Czerwona. A raczej
zdoby³a wêgorzyñsk¹ gorzelniê,
by nastêpnie w pijanym widzie i
zgodnie z planem spaliæ wiêkszoæ
miasta ca³kowicie opuszczonego ju¿
przez Niemców. Efekty bohaterstwa zwyciêskiej Armii Czerwonej
odczuwamy do dzi, szczególnie wtedy, gdy próbujemy cokolwiek budowaæ w centrum miasta. Bez ciê¿kiego
sprzêtu ani rusz, nawet ma³ego wykopu nie da siê wykonaæ, bo wszêdzie
gruz i fundamenty.
Có¿ zatem symbolizuje ¿o³nierz
w centrum miasta? Wojsko Polskie?
Z wielkim szacunkiem dla kombatantów LWP, bo to Polacy i nasi ojcowie,
ale wolnoci to oni Polsce nie nieli,
oni byli zak³adnikami Armii Czerwo-

nej i sowieckich oficerów. Przecie¿
to oni z rozpacz¹ w oczach, wciekli
i bezsilni patrzyli jak za Wis³¹ p³onie Warszawa. Wciekli i bezsilni,
bo komunistyczni dowódcy nie pozwolili ruszyæ z pomoc¹ walcz¹cej
Warszawie. Ale o tym przez pó³
wieku mówiæ nie by³o wolno.
A czym¿e jest tzw. rocznica wyzwolenia Wêgorzyna, wiêtowana 2
marca? Przecie¿ jest to rocznica zaplanowanego, metodycznego zniszczenia naszego miasta, a nie jego
wyzwolenia. Wiemy o tym od lat.
Có¿ zatem wiêtujemy? Mo¿e czas
w koñcu otworzyæ oczy i dostrzec
fakt, i¿ kajdany zrzucone A u nas
ci¹gle nie do przyjêcia jest dziadek
s³u¿¹cy w Wermachcie, podczas
gdy mundur krasnoarmiejca takich
emocji nie budzi.
Jak ironia historii w tym kontekcie brzmi¹ dane o stanie wiadomoci Niemców. Otó¿ dzi, w powszechnej wiadomoci Niemców
8 maja 1945 roku to dzieñ ich wyzwolenia spod nazistowskiej tyranii. Tak na przyk³ad uwa¿a 83% berliñczyków.
Kto zatem wiêtuje w³aciwe
zwyciêstwo? Niemcy swoje, Alianci swoje, Rosjanie swoje. A Polacy?
Czy¿ nie staæ nas na polsk¹ pamiêæ historyczn¹? Pamiêæ nacechowan¹ wartociami o których nieustannie mówi³ nam Jan Pawe³ II,
takich jak: patriotyzm, wolnoæ, poszanowanie godnoci narodu... Pamiêæ, w której odwo³ujemy siê do
rzeczywistych aktów obrony godnoci i wolnoci Polski. Czynów
takich jak przywo³ane przez red.
Grzegorza Paciorka. Przecie¿ Cud
nad Wis³¹ to rzeczywiste bohaterstwo polskiego ¿o³nierza. ¯o³nierza, u którego nikt nie szuka (ani
nawet nie pomyla³, by szukaæ) polskiego orze³ka. Cud nad Wis³¹ to
wielkie zwyciêstwo polskiego orê¿a
i polskiej szko³y matematycznej nad
bolszewick¹ nawa³nic¹. To skuteczna obrona Europy przed komunizmem dokonana przez osamotnion¹
Polskê. A co tu ma do rzeczy polska
szko³a matematyczna? Otó¿ podstaw¹ zwyciêstwa nad Wis³¹ by³o
rozszyfrowanie bolszewickich depesz i prowadzona dezinformacja
wroga. Historia ta powtórzy³a siê
podczas II wojny wiatowej.
Zastanówmy siê wiêc kiedy i
gdzie wyra¿aæ chwa³ê polskiego
¿o³nierza i patriotyzmu. Zastanówmy siê  choæ przez chwilê  dlaczego zapominamy o swoich korzeniach, o prawdzie historycznej, o
godnoci której niedocig³ym wzorem by³ niegdy oficer Wojska Polskiego
Ryszard Brodziñski
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I Komunia wiêta w £obzie

Sandra Prygiel
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I SPOTKANIE WETERANÓW GIMNAZJUM
I LICEUM OGÓLNOKSZTA£CACEGO
W £OBZIE (1945  1959)

Po latach czujemy nieodpart¹
potrzebê spotkania siê, ¿eby wspominaæ klimaty tamtych lat.

W dniach 19  22 czerwca 2007
r. wrócimy do naszych lat m³odzieñczych.
Koszt uczestnictwa z noclegami
wynosi 180 z³otych. Je¿eli nie bêdziesz korzystaæ ze niadañ i trzech
noclegów wp³aæ sumê 100 z³. Kwotê 100 z³ lub 180 z³ (z noclegami)
prosimy wp³acaæ na konto:
BS Goleniów O/£obez 08 9375
1038 2606 7612 2000 0010 z dopiskiem Zjazd weteranów, imiê i na-

zwisko (nazwisko rodowe).
W terminie 5 czerwca 2007 r.
Noclegi i posi³ki: £obeskie
Centrum Turystyki, £obez, ul. Konopnickiej 41, tel. 091 397 4422.
Dodatkowe informacje:
www.lo-lobez.neostrada.pl
e-mail:zjazd.lo.lobez.@.wp.pl
Tadeusz Barañski
kom. 603 365 949
Janina Wysocka
tel. 091 397 3975
Czes³aw Cyunel kom. 667 293
670 Henryk Musia³ kom. 667 201 207
poczta  Tadeusz Barañski,
£obez 73-150, ul. Konopnickiej 32.

Zjazd rocznika 1968

Spotkanie kole¿eñskie abiturientów ³obeskiego liceum z 1968
r. oraz osób, które rozpoczê³y naukê w liceum w 1964 r.
Komitet organizacyjny zaprasza
16 czerwca 2007 r. na odnowienie
wspomnieñ szkolnych.
Potwierdzeniem
Twojego
uczestnictwa bêdzie wp³acenie 80
z³otych od jednej osoby na konto
BS Goleniów O/£obez 08 9375
1038 2606 7612 2000 0010
z dopiskiem: Zjazd rocznika
REKLAMA

1968, imiê i nazwisko (podaj nazwisko rodowe) do dnia 30 maja 2007 r.
Dodatkowe informacje:
www.lo-lobez.neostrada.pl
Telefon  dni powszednie 8.00
 15.00 tel. 091 397 6119; ca³¹ dobê
Józef B³yszko kom. 500 155 652
Henryk Musia³ kom. 667 201 207
Poczta - Józef B³yszko, 73-150
£obez, ul. Konopnickiej 41
Henryk Musia³, 73-150 £obez,
ul. Przechodnia 25.
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Dar serca
dla Pauliny

Krzysztof Szuster
Dziêki hojnoci myliwych i
sympatyków ³owiectwa, skupionych wokó³ portalu internetowego
www.lowiecki.pl, dziêki uczestnikom i organizatorom IV Zawodów
Strzeleckich w Nowogardzie, w
dniach 4-6 maja 2007 roku, dziêki
sponsorom tej imprezy, zw³aszcza
firmie MK Szuster, uczennica klasy II Gimnazjum w Dobrej, Paulina Grzelak, od dwóch lat choruj¹ca na cukrzycê, otrzyma³a pompê
insulinow¹.
To urz¹dzenie wielofunkcyjne,
które pomaga chorym na cukrzycê w
mierzeniu poziomu cukru i dozowaniu insuliny; urz¹dzenie kosztowne
 cena 10 tysiêcy z³otych.
Ludzie z ró¿nych stron Polski,
Niemiec i Wielkiej Brytanii zainteresowali siê losem m³odej mieszkanki naszego powiatu. Wród
uczestników Zawodów Strzeleckich, najwiêkszej w Polsce tego

typu imprezie, obecni byli te¿ cz³onkowie ³obeskich kó³ ³owieckich.
5 maja na strzelnicy Krzywy
Dzik w Nowogardzie Paulina wraz
z mam¹ uczestniczy³a w uroczystoci przekazania tego daru serca, który na pewno u³atwi jej ¿ycie.
Na uroczystoci przekazania
obecny by³ skarbnik Dobrej, p. S³awomir Brodniak w zastêpstwie burmistrz, p. Barbary Wilczek.
W imieniu Pauliny i jej rodziców
sk³adam serdeczne podziêkowania
wszystkim, dziêki którym pomys³
zbierania rodków na szczytny cel
pomocy móg³ zostaæ zrealizowany.
W imieniu Dyrektora Gimnazjum w Dobrej p. Krzysztofa Motyliñskiego, pragnê z³o¿yæ darczyñcom wyrazy uznania i wdziêcznoci
za wielki gest i otwarte serce.
Wychowawczyni Pauliny,
nauczyciel Gimnazjum w Dobrej
R. Siegieñ.

Wrêczenie aktu darowania pompy skarbnikowi Dobrej
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£obez - miasto s³owików
Ale idiotyczny tytu³! £obez - miasto
kawek i gawronów - to brzmi w³aciwiej.
Po krakaniu i kawkaniu o wicie wreszcie ptaszyska siê rozprosz¹ z ogromnego
stada i w miecie zapanuje wzglêdny
spokój. Maj¹ szansê szpaki, wróble, ziêby i sikory. Ale wieczorem znów obsiadaj¹ gromadnie swoje drzewa i dachy.
Podtrzymuj¹c kontakt g³osowy ptaków
spo³ecznych czyni¹ zgie³k, póki wreszcie usn¹ we wzglêdnej ciszy.
Zawsze - bez podnoszenia g³owy do
góry - poznamy miejsca ich gniazdowania. Da³bym g³owê, ¿e potrafi¹ swoj¹
amunicjê kierowaæ z premedytacj¹ na
ludzi i samochody.
W ka¿dym razie widzia³em kiedy
w S¹tyrzu Pierwszym jak inny paskudz¹cy ptak - paszkot - celowo mierzy³ w
kunê. W oczy. Kuna by³a kulawa i chyba bardzo g³odna, jeli w bia³y dzieñ
wysz³a co upolowaæ. A mo¿e to jej strategia, bo mimo wszystko zadziera³a g³owê, pewnie wypatruj¹c gniazda, którego tak desperacko broni³a para ptaków.
A samochodami pos³uguj¹ siê kawki w innym celu. Pod pewnym wynios³ym jesionem na ul. Niepodleg³oci
znalaz³em siedem orzechów: trzy
w³oskie i cztery laskowe. To kawki
przynosz¹ je w dziobach, z du¿ej wysokoci upuszczaj¹ na jezdniê, a gdy te
twarde owoce nie pêkn¹, czekaj¹ na
samochody, by orzechy rozgniot³y.
Wtedy - uskakuj¹c w porê przed nastêpnymi autami - jedz¹ sw¹ ju¿ dostêpn¹
zdobycz. A tych siedem orzechów to
niecelne i niepowtórzone rzuty.
Podobnie stadne ¿ycie wiod¹ sierpówki - dzikie go³êbie. Te¿ uda³o im siê
inwazyjnie skolonizowaæ miasta zw³aszcza z obecn¹ mieszalni¹ pasz.
Dzielnie broni¹ m³odych w gniazdach
przed krwio¿erczymi kawkami.
Widzia³em jednak, jak kawki - w
sezonie niegniazdowym - z premedytacj¹ rozrywa³y splecione ga³¹zki go³êbiego gniazda. Nie jest to prosty odruch:
akcja-reakcja. To mylenie. Para go³êbi
z dwoma, trzema lêgami w ci¹gu sezonu
potrafi wyhodowaæ spore stadko konkurentów do kawczych mietników.
Bezinteresown¹ - rzek³bym - agresjê kawek i gawronów widzia³em wobec kota na polowaniu na rozleg³ej ³¹ce

oraz wobec kr¹¿¹cej w okolicach by³ej
fermy lisów kani rudej. Taki ptasi rarytas wyró¿niaj¹cy siê od innych jastrzêbi
barw¹ upierzenia i jaskó³czym ogonem, niezmiernie rzadki, opuci³ na zawsze nasze strony. Majestatyczny drapie¿nik atakowany od ty³u przez kolawe w locie kawki, musia³ odlecieæ jak
niepyszny, mimo gronego dzioba i
ostrych pazurów.
Ubieg³oroczna susza zmusi³a opiekunów stadionu do ustawienia wodnych b¹czków. Zaraz zlatywa³y siê liczne ptaki na wilgotn¹ murawê. Wszystkie ucieka³y jednak, gdy ruchomy
prysznic zbli¿a³ siê w ich stronê. Ale nie
kawki. Najinteligentniejsze odkry³y, ¿e
taki sztuczny deszczyk dobrze robi na
pióra. Wkrótce i te g³upsze - naladuj¹c
- bra³y darmowy prysznic na upa³y. Jako
zagniazdowniki opiekuj¹ siê jeszcze
sporymi podrostkami, ucz¹c je spo³ecznych zachowañ.
A s³owiki? A s³owiki spaæ nie daj¹.
W moim bloku przy ul. Orzeszkowej,
który ulubi³y jaskó³ki oknówki, uchylam
w nocy okno i s³ucham kl¹skania s³owika w ostatniej kêpie drzew, krzewów
w³aciwie, na Osiedlu Muzyków.
Wieczór taki piêkny, ¿e szed³em
piechot¹ i s³ysza³em podczas tego nocnego spaceru ulic¹ Chopina trzy samczyki, które piewem - gdy inne ptaki
pi¹ - znaczy³y swoje terytoria gniazdowe. ¯aden polski ptak nie ma tak rozbudowanego repertuaru pitpilitañ i pimpiliñ. Takie koncerty s³ychaæ te¿ na
Wêgrzyñskiej i Segala.
Uroczy piewak ma wrogów. W innym odludziu, w Zbrojewie, w kêpie
bzu - wybaczcie kicz: s³owik i kwitn¹cy
bez - us³ysza³em dwiêk, jakby sprê¿yna spad³a z ga³êzi. Szybko ruszy³em w
tamt¹ stronê i ujrza³em uciekaj¹c¹ szybko ¿mijê. Zrozumia³em dramat: sp³oszy³em ¿mijê, która pe³z³a po ga³êzi
krzewu do gniazdka s³owika.
Wprawdzie nasz pomorski s³owik
ma odrobinê ubo¿szy piew od s³owika
wschodniej Polski, ale kto z ³obzian
w³óczy siê majow¹ noc¹ po obrze¿ach
Ustrzyk Dolnych. I to by by³o na tyle w
temacie: £obez - bezpieczne miasto.

Ludwik Cwynar
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Kupiê mieszkanie w £obzie ok 60
mkw. Tel. 505 184 497
n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe pow. 50 mkw po³o¿one w £obzie
przy ul. Komuny Paryskiej. Tel. 663
768 461 lub 692 917 514.
n Kupiê kawalerkê na terenie
£obza. Tel 397 6769, 661 719 589
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.
n Sprzedam kawalerkê w Resku.
Tel 781 933 616
n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
n Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach ul. Niechorska, parter, 58mkw,
3 pokoje. Cena 120 tys. Tel. 697 691
078

n Sprzedam VWT 4 dopellkabina
rp. 1992/1993 poj. 1900, disel, zarejestrowany, ciê¿arowy na 6 osób,
sprowadzony z Holandii - rok w kraju. Cena 11 tys do negocjacji. Tel.
0512 466 241.
n Kupiê Nysa, ¿uk, Polonez, Mercedes 123 - gotówka. Dojazd. Tel. 691
794 996.

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety,

NIERUCHOMOCI

a uka¿e siê w trzech

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 846 mkw po³o¿on¹ w £obzie
przy ul. Chopina. Tel 663 768 461
lub 692 917 514.

w tej samej cenie !!!
To niedrogo.

n Sprzedam pawilon handlowy na
targowisku w £obzie. Tel. 695 427
151.

INNE
n Zatrudniê pracowników do wykañczania wnêtrz. Tel. 506 670 999
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe 2-rzêdowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.
n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348
840.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

n Dom oraz budynki gospodarcze
sprzedam w Zagórzycach tel. 091
39 731 48

n Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.
n Zatrudniê kucharkê i pomoc kuchenn¹ na sezon letni w Trzêsaczu
n Przedszkole zatrudni przedszkolankê, nauczyciela jêzyka angielskiego, osobê do prowadzenia
zajêæ muzycznych, plastycznych i
ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263
n Przyjmê mê¿czyznê do pracy legalnej w Niemczech - praca przy
koniach. Mile widziane podstawy
jêzyka niemieckiego. Wiek 30-50
lat. Tel. 091 39 11 905, 603 435 769
n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na
pó³tora miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju. 504 748 717.
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona
Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783,
0660 392 851.

n OW Jantar w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

n Sprzedam w Wêgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze +
dzia³ka budowlana 20 ar. i 16 ar.
ogrodu, Cena 50 000 z³. Tel. 885
187 065.
n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866
n Sprzedam domek w miejscowoci Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek o powierzchni 0,05a, w zabudowie szeregowej. Cena 37 000 z³.
Tel. 501 570 462, 886 635 084.
n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum Gryfic.
I - piêrto, powierzchnia u¿ytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.

US£UGI
n Wykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metod¹ ¿elow¹, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

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

n RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

SPORT
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Tak przegrywaæ nie wolno
SARMATA Dobra  WIATOWID £obez 3:0 (1:0)
Sarmata: Damian Brodowicz - Kamil Pacelt, Jaros³aw Jaszczuk,
Miko³owski, Damian Anulicz, £ukasz Olechnowicz, Damian
Dzierbicki, Pawe³ Za³êcki, Krzysztof Kieruzel, Emilian Kamiñski,
Damian Padziñski oraz Lewicki, Dawid Dudek, Kacper Skrobiñski,
Tomasz Surma, Kaczor. Trener Tomasz Surma.
wiatowid: Krystosiak  £ukasz Brona, £ukasz Osiñski, Marcin
Mosi¹dz, Micha³ Koba, Kamil Kacprzak, Marcin Grzywacz, Kamil
Iwachniuk, Kamil Duczyñski, Wojciech Krakus, Sylwester
Micha³owski, £ukasz Zielonka, Grzegorz Paw³owicz, £ukasz Kogut.
Trener Wojciech Krakus.
Bramki dla Sarmaty: Krzysztof Kieruzel w 37i 65, Dawid Dudek 90.
Graj¹cy dotychczas bardzo skutecznie w pojedynkach derbowych
(cztery zwyciêstwa i jeden remis) pi³karze wiatowida £obez w pojedynku
z Sarmat¹ Dobra ponieli pierwsz¹ pora¿kê. Jednak przez pierwsze 10 min.
meczu gocie z £obza byli stron¹ przewa¿aj¹c¹ i pocz¹tek meczu nie zapowiada³, ¿e Sarmata rozstrzygnie ten
mecz tak wyranie na swoj¹ stronê.
W 37 min. zosta³a przeprowadzona akcja, która praktycznie zawa¿y³a
na ca³ym meczu. Znajduj¹cy siê w polu
karnym wiatowida Krzysztof Kieruzel otrzyma³ pi³kê od stopera goci, po
jego niefortunnym zagraniu g³ow¹, i
bêd¹c sama na sam objecha³ bramkarza wiatowida i strzeli³ do pustej
bramki. Poprawnie prowadz¹cy mecz
sêdzia Kêdzierski uzna³ bramkê jako
strzelon¹ prawid³owo, lecz z takim
obrotem sprawy nie mogli pogodziæ
siê niektórzy zawodnicy wiatowida,
uwa¿aj¹c, ¿e by³ on na pozycji spalonej. Pó³ dru¿yny wiatowida rozpoczê³o z sêdzi¹ dyskusjê, próbuj¹c wymusiæ na nim zmianê decyzji, nie
szczêdz¹c mu przy okazji epitetów.
Sêdzia decyzji nie zmieni³, a dla dwóch
najbardziej rozdyskutowanych zawodników pokaza³ czerwone kartki.
Otrzymali je graj¹cy trener Wojciech
Krakus i £ukasz Brona. Na koniec tego
zatargu ¿ó³t¹ do³o¿y³ jeszcze bramkarzowi Krystosiakowi.
To zmieni³o oblicze meczu. Od tej
chwili graj¹cy praktycznie do koñca
meczu Sarmata (w 88 min., po drugiej
¿ó³tej zosta³ wykluczony z gry Kacper
Skrobiñski) kontrolowa³ przebieg spotkania i zwyciêstwo jego ani przez moment nie by³o zagro¿one, chocia¿ nie
przysz³o ³atwo. wiatowid po przerwie
poderwa³ siê do ataku i w dziewiêciu
przez dobry kwadrans gra³ jak równy
z równym, wywo³uj¹c zamieszanie w
szeregach gospodarzy zaskoczonych
takim obrotem sprawy. Jednak samotnie szar¿uj¹cy w przodzie Kamil
Iwachniuk, wspierany ambitnie przez
Grzywacza, nie mia³ szans prze³amaæ
zagêszczonej obrony gospodarzy, tym
bardziej, ¿e mia³ w tym meczu anio³a
stró¿a, a czasami i dwóch.
Sarmata wyszed³ na drug¹ po³owê
z nastawieniem na wykorzystanie
przewagi liczebnej i czêsto po przejêciu pi³ki s³ychaæ by³o okrzyki czas,

co oznacza³o uspokojenie gry. Wtedy
pi³ka wêdrowa³a do g³êboko cofniêtego stopera Jarka Jaszczuka, który próbowa³ wci¹gaæ zawodników witowida na swoj¹ po³owê i st¹d rozsy³a³ pi³ki
wyprowadzaj¹c kontrolowane ataki.
W 50 min. kibice zamarli z wra¿enia. Po akcji Dzierbickiego i Kieruzela, Emilian Kamiñski silnym strza³em
g³ow¹ trafi³ pi³k¹ w poprzeczkê bramki wiatowida. Pi³ka odbi³a siê na linii
bramkowej i dopiero z³apa³ j¹ bramkarz. W 67 min., po znakomitym zagraniu Padziñskiego, Kieruzel zdobywa
swoj¹ drug¹ bramkê w tym meczu.
Przy stanie 2:0 dla Sarmaty najpierw
Padziñski, a nastêpnie Skrobiñski nie
wykorzystali dwóch doskona³ych okazji na zmianê wyniku. Pierwszy z bliskiej odleg³oci maj¹c przed sob¹ tylko bramkarza strzeli³ w boczn¹ siatkê,
drugi bêd¹c sam na sam strzeli³ zbyt
s³abo i wprost w rêce bramkarza.
W 90 min. podanie g³ow¹ Padziñskiego wykorzystuje wprowadzony po
przerwie Dawid Dudek (na zdjeciu).
Wchodzi z naro¿nika pola karnego wprost na
bramkarza
i
strza³em w lewy
górny róg bramki wiatowida
ustala koñcowy
wynik na 3:0.
Trudno mi rozstrzygn¹æ, czy
bramka pad³a prawid³owo, czy sêdzia pope³ni³ b³¹d. Czy by³o nagranie na Kieruzela (moment podania),
a obroñca po drodze skierowa³ pi³kê
g³ow¹, czy skierowa³ j¹ wprost pod
nogi Kieruzela, ale sêdzia ma prawo
siê pomyliæ i o tym powinni pamiêtaæ
pi³karze na boisku. Tym bardziej tak
dowiadczony zawodnik i trener, jakim jest Wojciech Krakus. Ju¿ raz
kiedy pisalimy o podobnym zdarzeniu z jego udzia³em, gdy os³abi³
zespó³ otrzymuj¹c czerwon¹ kartkê
za dyskusjê. Wtedy i teraz konsekwencje poniós³ ca³y zespó³, przegrywaj¹c. W tak g³upi sposób przegrywaæ meczów nie wolno. Nawet,
je¿eli sêdzia pope³ni³ b³¹d, trzeba
graæ dalej. By³o du¿o czasu, by powalczyæ o zmianê wyniku. Niestety,
takich zachowañ boiskowych m³odzi
ucz¹ siê od starszych. Najwiêcej dys-

kutuj¹ ci, którym wydaje siê, ¿e s¹ ju¿
gwiazdorami, chocia¿ pretensje do sêdziego i kolegów nie zawsze id¹ w
parze z umiejêtnociami. Gdyby sêdziowie karali za przekleñstwa na boisku, pod koniec pierwszej po³owy biega³oby po nich mo¿e ze trzech  czterech pi³karzy. To oczywicie hipoteza,
bo mecz przerywa siê, gdy liczba spada
poni¿ej dziewiêciu w dru¿ynie, ale to
oddaje obraz kultury na boisku. M³odych
trzeba jej uczyæ, bo w pi³kê szybko przestaje siê graæ, a kultura zostaje na zawsze.
Na koniec chcê pochwaliæ obie dru¿yny
za grê. Sarmata jak przysta³o na wicelidera gra m¹drze i ma wielu znakomicie zapowiadaj¹cych siê m³odzie¿owców. Gra
z fantazj¹ i ma niesamowity ci¹g w ataku.
Widaæ, ¿e ch³opakom chce siê strzelaæ
bramki i uwielbiaj¹ to robiæ. Maj¹ ju¿ na
koncie 20 goli wiêcej, ni¿ pozosta³e dru¿yny naszego powiatu. Do tego s¹ przygotowani kondycyjnie i wyszkoleni tech-

nicznie, co jest zapewne zas³ug¹ trenera
Tomasza Surmy. No i dyscyplina w realizacji za³o¿eñ taktycznych, co pokaza³a druga po³owa meczu. Sarmata zas³uguje na V ligê. Za rok ci wszyscy m³odzi
zawodnicy bêd¹ graæ o niebo lepiej.
Warto zastanowiæ siê nad tym, ¿e
wchodz¹ juniorzy  Za³êcki, Dudek, i
nie ustêpuj¹ gr¹ starszym zawodnikom.
Wiêc albo w Dobrej rodz¹ siê talenty na
pniu, albo ju¿ na poziomie trampkarskim i juniorskim dostaj¹ dobre wyszkolenie techniczne.
wiatowid zrobi³ du¿e postêpy.
Wci¹¿ jednak ma krótk¹ ³awkê, a rezerwowi - niestety  mocno odstaj¹
poziomem od kolegów z pierwszego
sk³adu. W tym meczu pokaza³, ¿e
potrafi walczyæ i to by³o porywaj¹ce.
Ta za¿artoæ i walka do ostatniego
gwizdka  tak¹ dru¿ynê chcia³oby siê
ogl¹daæ w ka¿dym meczu. Przegrana
przegarn¹, ale widaæ postêpy. KAR
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Rozpoczê³a siê
gra o wszystko
Królem tej kolejki zosta³ Krzysztof
Kieruzel strzelaj¹c 2 bramki wiatowidowi. To chyba najlepiej graj¹cy g³ow¹
pi³karz powiatu. Pojedynek najlepszych
strzelców Damiana Padziñskiego i Kamila Iwachniuka w derbach Sarmaty ze
wiatowidem zakoñczy³ siê polubownym? remisem. Ani jeden ani drugi nie
strzelili bramki, co da³o okazjê zbli¿yæ
siê Markowi Gradusowi, który strzeli³ z
karnego w meczu Mewy z Vielgovi¹.
Do czo³ówki do³¹czy³ £ukasz Citko? Tomaszkiewicz z Radovii, którego
gol uratowa³ cenny punkt w meczu Hutnikiem Szczecin. Na koñcu tabeli okrêgówki zrobi³o siê bardzo gor¹co. Niespodziewana wygrana D¹brovii z KP II
Police co prawda otworzy³a drogê Sarmacie na wicelidera, ale skomplikowa³a
sytuacjê Mewy i wiatowida. Je¿eli  co
zapowiadaj¹  spadn¹ 4 dru¿yny, to t¹
czwart¹ mo¿e byæ Mewa lub wiatowid.
Ale ró¿nice punktowe miêdzy 13 a 6
pozycj¹ w tabeli s¹ rzêdu dwóch wygranych lub przegranych meczów, wiêc
jeszcze wszystko mo¿e siê zdarzyæ.
Trzymamy kciuki za oba zespo³y.
Wszystko w ich nogach. KAR

Strzelcy powiatu ³obeskiego

14 bramek: Damian Padziñski (Sarmata)
12 bramek: Kamil Iwachniuk (wiatowid), Marek Gradus (Mewa)
9 bramek: Mateusz Rylling, £ukasz Tomaszkiewicz (Radovia)
8 bramek: Krzysztof Kieruzel, Pawe³
Graczykowski (Sarmata),
7 bramek: Wojtek Kli, Krzysztof
Gwód (Sparta)
6 bramek: Daniel Romañczyk (Sparta),
Jarek Jaszczuk (Sarmata)
5 bramek: Emilian Kamiñski (Sarmata)
4 bramki: Krzysztof niadek (wiatowid), £ukasz Olechnowicz (Sarmata),
Marek Dro¿d¿ewski (Sparta), Klaudiusz
Wasiak (Mewa)
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz
Nadkierniczny (Sparta), Mariusz B³aszczyk (Mewa), Krzysztof Kulik (Radovia),
Kamil Kacprzak (wiatowid)
2 bramki: Dawid Dudek,Wojtek Dorsz
(Sarmata), Piotr Kie³tyka, £ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz, Micha³ Koba (wiatowid), Dariusz Kêsy, Arek Paw³owski,
Damian Gabry, Miros³aw Pietrowski,
(Mewa), Micha³ Szwalec (Sparta), Irek
Kulik (Radovia)
1 bramka: S³awek Nowak, Artur Andrusieczko, £ukasz Rzepka, Pawe³ Samal,
Tomasz Kmieæ, Marcin Tomaszkiwicz
(Sparta); Micha³ ¯urawik, Franciszek
Wójtowicz, Pawe³ Frost, £ukasz Gabry,
Grygiel (Mewa); Sylwester Micha³owski,
Wojtek Krakus, Marcin Grzywacz (wiatowid); Mateusz Miko³owski, Damian
Dzierbicki, Kacper Skrobiñski, Pawe³
Za³êcki (Sarmata), Mateusz Sak, Przemek Ga³ka, Emil Pilichowski (Radovia).

Zespo³y

53 - Sarmata Dobra
37 - Radovia Radowo Ma³e
32 - wiatowid £obez
32 - Mewa Resko
29 - Sparta Wêgorzyno

SPORT

Sparta ma trudnoci
ze strzelaniem bramek
SPARTA Wêgorzyno  MASOVIA Maszewo 0:0
Sparta: Przemys³aw Noryca, Tomasz Kmieæ, Edward Tondrik,
Marcin Tomaszkiewicz, Zbigniew Nadkierniczny, S³awomir Nowak
(Tomasz Side³), Daniel Romañczyk, Andrzej Nadkierniczny (Damian
Szubert) Micha³ Szwalec (Jaros³aw Konieczny), Wojciech Kli, Krzysztof Gwód (Dominik Raj). Trener Ryszard Jamro¿y.
¯ó³te kartki: Marcin Tomaszkiewicz.
Bardzo s³abe spotkanie obejrza³a niewielka iloæ kibiców, która
przysz³a na pojedynek Sparty z
Masovi¹ Maszewo. Obie dru¿yny
nie zachwyci³y kibiców swoj¹ gr¹, a
wynik 0:0 mówi sam za siebie.
Wiêcej prób stworzenia podbramkowych akcji nale¿y zapisaæ
po stronie pi³karzy trenera Jamro¿ego, którzy od pocz¹tku spotkania
próbowali wymanewrowaæ obronê
goci. Ju¿ w pierwszej minucie aktywny na lewej stronie Daniel Romañczyk, próbowa³ dograæ p³ask¹
pi³kê miêdzy wbiegaj¹cych napastników, ale bramkarz przyjezdnych
wy³apa³ dorodkowanie. Przez pó³
godziny pierwszej po³owy nie pad³
¿aden celny strza³ na któr¹kolwiek z
bramek. Dopiero w 33 minucie mia³a miejsce jedyna akcja godna uwagi. Spisuj¹cy siê co raz lepiej Andrzej Nadkierniczny zagra³ w tem-

po na lew¹ flankê do Daniela Romañczyka, który z kolei zdecydowa³
siê na strza³, zmuszaj¹c do interwencji golkeepera przyjezdnych. W 36,
40 oraz 44 minucie gocie trzykrotnie oddaj¹ strza³y na bramkê Przemka Norycy, ale bez wiêkszych
efektów.
Druga po³owa obfitowa³a tylko
w wiêksz¹ liczbê oddawanych strza³ów na bramkê rywala. Tempo oraz
dok³adnoæ rozgrywania akcji pozosta³a na tym samym poziomie.
Sparta nie wykorzysta³a przewagi
po tym, jak boisko opuci³ rozgrywaj¹cy Masovii, po otrzymaniu drugiej ¿ó³tej kartki. Nie wykorzysta³a
równie¿ kilku dogodnych sytuacji
do strzelenia bramek i jest to jej najwiêkszy mankament  nie potrafi ich
strzelaæ, o czym wiadczy najmniejsza iloæ zdobytych goli wród dru¿yn powiatu ³obeskiego.
(kar)

Cenne punkty zdobyte
MEWA Resko - VIELGOVIA Szczecin 3:1 (1:1)
Mewa: Ostrowski  Kêsy,
Paw³owski M., ¯urawik (Deuter),
Paw³owski A., Pietrowski, Wasiak (£acwik), Frost (Wójtowicz),
Gabry, Majewski (Gradus),
Grygiel. Trener Dariusz Kêsy.
Bramki: Wasiak  30', Gradus
 70' i Gabry  90'.
Wiosna nie s³u¿y Vielgovii. Dobrze zagra³a rundê jesienn¹, a teraz
spada mecz po meczu. A tym bardziej nie ma szczêcia do Mewy, z
któr¹ przegra³a u siebie 0:1. Tym
razem w Resku przegra³a 3:1, chocia¿ mecz móg³ zakoñczyæ siê zupe³nie innym wynikiem.
Obie dru¿yny mia³y szansê na
zdobycie goli, ale pierwszy zdoby³a
Mewa po g³ówce Wasiaka. Vielgovia wyrówna³a przed przerw¹ i
otwarcie drugiej po³owy by³o
wielk¹ niewiadom¹. Trener Kêsy
musia³ dokonaæ zmian z powodu
kontuzji, a dwóch 18-latków - Frost
i Deuter  musia³o odpoczywaæ na
zmianê. Vielgovia po przerwie
przycisnê³a i reszczanie byli w opa³ach, ale bramki strzeliæ sobie nie
dali. Strzeli³ za to Gradus z rzutu

karnego i by³o 2:1. Vielgoviê dobi³
£ukasz Gabry zdobywaj¹c gola w
ostatniej minucie meczu. Mewa
musi uciekaæ z obecnego miejsca w
tabeli w górê, bo informacje s¹ takie, ¿e z okrêgówki mog¹ spaæ a¿
cztery zespo³y. Teraz mecz z Orkanem. Trzeba wygraæ!
KAR

GRANIE W PLANIE
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Zorza Dobrzany - D¹b Dêbno
1:1, Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Polonia
P³oty 3:3, Radovia Radowo Ma³e Hutnik EKO TRAS Szczecin 1:1,
Fagus Ko³bacz - Osadnik Mylibórz
0:2, K³os Pe³czyce - Pomorzanin Nowogard 6:0, Vineta Wolin - Piast
Chociwel 0:0, Piast Choszczno Mieszko Mieszkowice 2:1, Odra
Chojna - Sparta Gryfice 1 : 2.
1. Piast Chociwel
67 00-16
2. Vineta Wolin
54 78-29
3. Osadnik Mylibórz
44 75-35
4. K³os Pe³czyce
42 61-39
5. D¹b Dêbno
40 62-39
6. Orze³ Trzciñsko Zd.
39 68-41
7. Pomorzanin Now.
39 39-41
8. Hutnik EKO TRAS
36 51-65
9. Odra Chojna
31 56-67
10. Mieszko Mieszkowice 30 38-65
11. Polonia P³oty
28 54-48
12. Sparta Gryfice
28 41-51
13. Piast Choszczno
20 34-87
14. Radovia Radowo M. 19 34-109
15. Zorza Dobrzany
19 35-72
16. Fagus Ko³bacz
19 25-47

Klasa okrêgowa

D¹brovia Stara D¹browa - KP Police II 4:1, Sarmata Dobra - wiatowid £obez 3:0, Sparta Wêgorzyno Masovia Maszewo 0:0, Mewa Resko
- Vielgovia Szczecin 3:1, wit Szczecin - Ina Iñsko 8:0, Korona Stuchowo
- Wicher Brojce 1:0, Orze³ Prusinowo
- Orkan Suchañ 2:3, Promieñ Mosty
- Iskierka mierdnica 0:0
1. wit Szczecin
58 61-18
2. Sarmata Dobra
49 53-26
3. KP Police II
46 62-38
4. Promieñ Mosty
41 36-24
5. Wicher Brojce
38 38-30
6. Sparta Wêgorzyno
36 32-21
7. Iskierka mierdnica 35 46-40
8. Masovia Maszewo
34 41-38
9. Korona Stuchowo
34 39-44
10. Vielgovia Szczecin
33 42-59
11. D¹brovia St. D¹browa 31 32-41
12. wiatowid £obez
30 32-42
13. Mewa Resko
28 35-52
14. Ina Iñsko
23 40-74
15. Orkan Suchañ
21 24-37
16. Orze³ Prusinowo
18 31-60

V liga
19 maja w sobotê zagraj¹:
16:00 Piast Chociwel - Orze³ Trzciñsko-Zdrój,
16:00 Polonia P³oty - K³os Pe³czyce,
18:00 Pomorzanin Nowogard - Piast Choszczno,
17:00 Osadnik Mylibórz - Zorza Dobrzany,
16:00 D¹b Dêbno - Odra Chojna.
W niedzielê 20 maja spotkaj¹ siê:
17:00 Sparta Gryfice - Radovia Radowo Ma³e,
16:00 Mieszko Mieszkowice - Fagus Ko³bacz,
13:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Vineta Wolin
Klasa okrêgowa
W sobotê 19 maja zagraj¹:
15:00 Ina Iñsko - Promieñ Mosty,
15:00 Orkan Suchañ - Mewa Resko,
16:00 Masovia Maszewo - Korona Stuchowo,
17:00 Wicher Brojce - Sarmata Dobra,
17:00 wiatowid £obez - D¹brovia Stara D¹browa.
20 maja w niedzielê odbêd¹ siê mecze:
16:00 KP Police II - wit Szczecin,
16:00 Iskierka mierdnica - Orze³ Prusinowo,
16:00 Vielgovia Szczecin - Sparta Wêgorzyno
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SPORT - KULTURA

Sportowa Majówka
lekkoatletów z UKS
Arbod

Cygañski Umiech

(£OBEZ) Graj piêkny Cyganie - pod tym has³em odby³ siê rodowy koncert chóru Umiech. W
cygañskiej scenerii, przy imitacji
ogniska, zebrali siê cygañscy piewacy i muzycy, prowadzeni przez

(DOBRA) Na zaproszenie
TKKF Wodnik w Nowogardzie
liczna grupa najm³odszych biegaczy (25 zawodników) na sportowo
obchodzi³a wiêto Konstytucji 3
Maja startuj¹c w silnie obsadzonych biegach ulicznych.
Najwiêksze sukcesy w tych biegach odnieli: Milena Sadowska
(klasa I) - I miejsce; Cezary Szkup

(klasa IV) - II miejsce; Dawid Zapa³owski (klasa V) - III miejsce.
Miejsca na podium zajmowali
ponadto : Norbert Razik ( kl. III), Patrycja Florczak ( kl. III), Pawe³ Ambroziak (kl. V), Weronika Razik (kl.
VI), Dariusz Komorowski (kl. VI).
Wszystkie nagrodzone osoby
otrzyma³y medale, dyplomy oraz
bardzo cenne nagrody rzeczowe.

UDANA WYPRAWA
DO KRZYWINA

(DOBRA) W sobotê, 12 maja,
w Krzywinie k/ Gryfina odby³y
siê biegi prze³ajowe w ramach
XIV Krzywiñskiej Ligi Biegów
Prze³ajowych.
Uda³a siê tam równie¿ grupa lekkoatletów z UKS Arbod. Wyjazd
by³ bardzo udany, przywielimy 2
medale z³ote (Milena Sadowska kl. I, Dagmara Szymanek - kl. IV)
oraz 2 medale br¹zowe: (Kacper

£akomy - kl. I, Agata Madajczyk kl.III). Nagrodzeni zostali równie¿
inni zawodnicy naszego zespo³u:
Adam Michalik (IVm.- kl. I), Rados³aw Kamiñski (VI m. - kl. I), Pawe³
Ambroziak (IVm. - kl.V), Norbert
Razik (Vm.- Kl.III) oraz Weronika
Razik (V m. -kl.VI).
Przed naszymi sportowcami dalsze starty, ¿yczymy sukcesów.
UKS Arbod

tygodnik ³obeski 15.05.2007 r.

Teresê Zienkiewicz. W przerwie
miêdzy utworami jedna z Cyganek zabra³a siê za wró¿enie, obiecuj¹c swojej klientce spotkanie
przystojnego bruneta, pod warunkiem zap³acenia za wró¿bê. (gp)

tygodnik ³obeski 15.05.2007 r.

ZATRZYMANY POSZUKIWANY
(£OBEZ) 7.05.2007r. o godz.
11.00 w £obzie, na ulicy Kolejowej, zatrzymano Wojciecha L. (zam. K., pow.
koszaliñski), poszukiwanego przez
KMP Koszalin, celem ustalenia miejsca
pobytu osoby zaginionej.
DACHOWA£ PRZEZ ZWIERZYNÊ
(CIESZYNO) 7.05.2007r. o godz.
15.20, na drodze krajowej K-20, na
odcinku Winniki - Cieszyno, Andrzej
N. (zam. pow. szczecinecki), kieruj¹c
samochodem m-ki Skoda, w celu unikniêcia zderzenia ze zwierzyn¹ len¹,
która nagle wbieg³a na jezdniê, wykona³ manewr skrêtu i straci³ panowanie
nad samochodem w wyniku czego pojazd wjecha³ do rowu i dachowa³.
ZATANKOWA£, NIE ZAP£ACI£
(£OBEZ) 8.05.2007 r. oko³o godz.
7:00 w £obzie, przy ul. Rolnej, na stacji
paliw PKS, Waldemar S. (zam. S., pow.
stargardzki) zatankowa³ do kanistrów 60
litrów oleju napêdowego i oddali³ siê ze
stacji paliw nie p³ac¹c za olej. Straty w
kwocie 255 z³ na szkodê PKS Gryfice. W
toku wykonywanych czynnoci sprawca
zatrzymany i osadzony w PdOZ.
CZTERECH RANNYCH
PO UDERZENIU W DRZEWO
(RESKO-RADOWO
WLK.)
8.05.2007 r. oko³o godz. 17:50, na drodze
nr 0914Z Resko - Radowo Wielkie, Andrzej M. (zam. G., pow. gryficki), kieruj¹c
samochodem VW Transporter, nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci, na ³uku drogi
wpad³ w polizg, zjecha³ na pobocze i
uderzy³ w drzewo. Kieruj¹cy oraz trzech
pasa¿erów, Piotr D. lat 39 (zam. R., gm.
gryficki), Daniel D. lat 18 (zam. G., pow.
gryficki) i Stefan I. lat 50 (zam. G., pow.
gryficki) doznali obra¿eñ cia³a w postaci
ran ciêtych g³owy, st³uczeñ twarzy, koñczyn dolnych i górnych oraz otaræ naskórka twarzy i r¹k. Wszyscy zostali przetransportowani do Szpitala Powiatowego
w Gryficach, gdzie pozostali na obserwacji. Kieruj¹cy po zaopatrzeniu w szpitalu
i wykonaniu czynnoci procesowych zosta³ zwolniony do domu.
ZNIKNÊ£O NACIÊTE DRZEWO
(RESKO) W okresie 30.042.05.2007 r. przy drodze Resko - Piaski,
Miros³aw P. (zam. P., pow. ³obeski) dokona³ kradzie¿y drewna 6 mp tartacznego i 10 mp ga³êziówki, sk³adowanego
przy drodze po wycince drzew. Straty w
kwocie 1000 z³ na szkodê Artura T.
Sprawca zosta³ zatrzymany.
LINIE CI¥G£E CO MÓWI¥
(ZWIERZYNEK) 8.05.2007 r.
oko³o godz. 10:15 w Zwierzynku, Marek
S. (zam. K., gm. Postomino) kieruj¹c samochodem Opel Vectra, podczas wyprzedzania w miejscu zabronionym (linia ci¹g³a) uderzy³ w bok prawid³owo
skrêcaj¹cego do posesji Miros³awa R.
kieruj¹cego samochodem Daewoo Lanos. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
ALE COFKA
(WÊGORZYNO) 8.05.2007 r. oko³o godz.13:25 w Wêgorzynie, przy ul.
Grunwaldzkiej, Feliks K. (zam. W., pow.
³obeski) cofaj¹c samochodem Nysa uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód Nissan Almera nale¿¹cy do Zbignie-

POLICJA

wa K. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
ALE SKRÊT
(STAROGARD) 8.05.2007 r. oko³o godz. 14:35, w Starogardzie, Jan B.
(zam. R., pow. widwiñski) kieruj¹cy
samochodem Fiat CC, skrêcaj¹c w lewo
wjecha³ w prawid³owo zaparkowany
samochód Lublin nale¿¹cy do Lecha B.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
ROZBIERALI MERCA
(BRZENICA) 15.04.2007r. oko³o godz. 23:30, w miejscowoci Brzenica, gm. Wêgorzyno, niznani sprawcy
dokonali kradzie¿y czêci z samochodu
Mercedes, o ³¹cznej wartoci 1950 z³,
na szkodê Jana J.
KABLARZ
W okresie od godz. 18:00 dnia
8.05.2007r. do godz. 17:00 dnia
9.05.2007r. w Lesiêcinie niznany sprawca
dokona³ kradzie¿y kabla 4 ¿y³owego d³ugoci 30 m, wartoci 150 z³, oraz 10 m kabla
spawalniczego wartoci 100 z³. £¹czna
suma strat 250 z³ na szkodê Dariusza N.
COFKA II
W dniu 10.05.2007 roku o godz. 8.30,
na drodze nr 148 £obez  Zajezierze, kieruj¹cy sam. ciê¿arowym IVECO Marceli
T. (zam. R., pow. drawski), wykonuj¹c
manewr cofania uderzy³ w stoj¹cy za nim
sam. osob. m-ki Fiat, którym kierowa³a
Ma³gorzata ¯. Uszkodzeniu uleg³ Fiat.
Z£OMIARZ CZY BUDOWNICZY?
W nocy z 9 na 10.05.2007 r. w godz.
15.00-9.30 w Zajezierzu, nieustalony
sprawca dokona³ kradzie¿y 20 mb. rynny o wartoci oko³o 200 z³otych na
szkodê Jana M.
ZNOWU POCI¥GNÊLI LINIÊ
(WIEWIECKO) W nocy z 9 na
10.05.2007 roku w godz. 20.00-17.21
w Wiewiecku, nieustalony sprawca, po
uprzednim wyciêciu dokona³ kradzie¿y
oko³o 350 mb aluminiowej napowietrznej linii energetycznej AL-35 o wartoci powy¿ej 250 z³otych na szkodê
ENEA S.A. w Gryficach.
Z£ODZIEJ ALTANKOWY
(£OBEZ) W nocy z 10 na 11 maja
w £obzie przy ul. Waryñskiego, na terenie ogródków dzia³kowych z otwartej
altanki nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y kosiarki, pompy wodnej, czajnika, przewodu elektrycznego wartoci
350 z³ na jego szkodê Juliana A.
ZATRZYMANY NA BARIERCE
(£OBEZ  WÊGORZYNO) 11
maja oko³o godziny 19:30 na drodze
£obez  Wêgorzyno Mariusz K. kieruj¹c samochodem osobowym RENAULT, w trakcie pokonywania zakrêtu
w prawo nie dostosowa³ prêdkoci do
panuj¹cych warunków atmosferycznych
w wyniku czego straci³ panowania nad
pojazdem,wpad³ w polizg uderzaj¹c w
barierê ochronn¹ uszkadzaj¹c pojazd.
NIE WSZED£ W £UK
(RESKO  S£OWIKOWO) 12
maja oko³o godz. 14:00 na drodze Resko  S³owikowo, Rafa³ S. kieruj¹c samochodem VW Golf, jad¹c z nadmiern¹
szybkoci¹ na ³uku drogi zjecha³ na
pobocze i uderzy³ w nasyp kolejowy. W
wyniku powy¿szego pasa¿er Dawid S.
dozna³ rozciêcia ³uku brwiowego.
ZAJECHA£ DROGÊ
(ROGÓWEK) 12 maja oko³o godz.
18:10 na drodze publicznej w okolicy

Rogówka, kieruj¹cy samochodem Opel
Kadett (to¿samoæ nieznana) zajecha³
drogê Sebastianowi J. kieruj¹cemu samochodem BMW. Ten chc¹c unikn¹æ
zderzenia zjecha³ na pobocze i uderzy³ w
drzewo. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
KRADLI SZYNY
(GMINA RESKO) 12 maja ok. godz.
16:10 w okolicy miejscowoci S., (gmina
Resko), Arkadiusz lat 22, Rados³aw O. lat
23 oraz Bartosz W. lat 17 dokonali kradzie¿y 15 szt. szyn kolejowych o d³ugoci 3m,
ka¿dy o ³¹cznej wartoci 500 z³.
WANDAL DZIA£KOWY
(£OBEZ) W nocy z 12 na 13 maja
w £obzie przy ul. Szosa widwiñska, na
terenie ogródków dzia³kowych, nieznany sprawca zniszczy³ szklarniê nale¿¹c¹
do Jana P. poprzez wybicie szyb i uszkodzenie pokryæ z folii powoduj¹c straty
w wysokoci 500 z³. Sprawca dokona³
równie¿ zniszczenia komina oraz wybicia szyb w oknach altanki. Straty w
kwocie 300 z³ poniós³ Teodor K.
NIELETNI CYKLICI
(£OBEZ) 13 maja o godz. 19:30 w
£obzie przy ul. Hanki Sawickiej nieletni Tomasz C. i nieletni Mateusz C.,
dokonali kradzie¿y roweru, wartoci
300 z³, dzia³aj¹c na szkodê Krystyny K.
FORDEM W NISSANA
(WÊGORZYNO) 9 maja oko³o
godz. 14:50 w Wêgorzynie, na skrzy¿.
ul. Grunwaldzkiej i ul. Rynek, Robert
A. kieruj¹c samochodem Ford Mondeo
nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oci i
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Napromilowani
(£OBEZ) 9.05.2007r. o godz. 20.10, na
drodze W-148, na odcinku £obez - Zajezierze, Krystian W. (zam. T., pow. ³obeski) kierowa³ samochodem Fiat Tipo bêd¹c w stanie
nietrzewoci (1 promil).
(£OBEZ) 10.05.2007 r. oko³o godz.
17:50, na drodze £obez - Unimie, Mariusz K.
(zam. D., pow. ³obeski) kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,2 promila).
(SIEDLICE) 11 maja oko³o godz. 7:10 w
Siedlicach, Marian S. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,7 promila).
(£OBEZ) 12 maja o godz. 20:20 w £obzie
na ul. Podgórnej, Adrian B. lat 23 kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewym
(2,3 promila)
(STAROGARD) 12 maja oko³o godz.
13:35 w Starogardzie, Marian G. kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2,1 promila).
(£OBEZ) 13 maja oko³o godz. 17:10 w
£obzie na ul. Bema, Krzysztof M. kierowa³ motorowerem marki TGB znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (2,5 promila).

uderzy³ w ty³ samochodu Nissan Primera, kierowanego przez Marzenê U.
MOTOROWEREM W SARNÊ
(WÊGORZYNO  PODLIPCE) 13
maja o godz. 22.50 na drodze WêgorzynoPodlipce £ukasz K. zam. W., pow. ³obeski,
kieruj¹c motorowerem marki JM Star, uderzy³ w wbiegaj¹c¹ na drogê sarnê doprowadzaj¹c do uszkodzenia motoroweru.

POSZUKIWANY

Komenda Powiatowa Policji w £obzie prowadzi poszukiwania za zaginionym:
ASMINIEN JANUSZ S. JÓZEFA, KRYSTYNY, UR.06.06.1983r. RESKO, zam. £OBEZ, UL. H.SAWICKIEJ 28/5.
Okolicznoci zaginiêcia: wymieniony w dniu 21 marca 1998 roku zosta³
pozostawiony pi¹cy w odleg³oci kilku metrów od rzeki Regi w £obzie, przy
ul. Segala, przez kolegów, z którymi wczeniej spo¿ywa³ alkohol. Do dnia dzisiejszego nie powróci³ do miejsca zamieszkania, ani te¿ nie nawi¹za³ kontaktu
z rodzin¹.
Rysopis w dniu zaginiêcia: wiek z wygl¹du 15 lat, 150 cm wzrostu, budowa
cia³a wysmuk³a, w³osy krótkie ciemny bl¹d, twarz poci¹g³a, cera blada, czo³o
wysokie, oczy jasno br¹zowe, nos ma³y, uszy rednie, przylegaj¹ce, uzêbienie
pe³ne. Znaki szczególne: tr¹dzik m³odzieñczy w okolicy nosa, wype³nienia
zêbów 6 lewa dolna amalgamatem, obie l górne wype³nienia evikxolem. Ubiór
w dniu zaginiêcia: koszula w czerwono-czarne pasy, d¿insy, jasnoniebieski
podkoszulek, slipy koloru jasnego, jasne skarpety, adidasy firmy Nike. Wszelkie
informacje w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej
Policji £obez, ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 £obez. Telefony kontaktowe:
dy¿urny jednostki: 091-56-15-511; poszukiwania osób: 091-56-15-542 lub z
najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 997 (112). Anonimowoæ zapewniona.
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ROZMAITOCI

tygodnik ³obeski 15.05.2007 r.

KRZY¯ÓWKA 20

HUMOR
TYGODNIA

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 brzmia³o:
Gdzie cienko tam siê rwie.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Karolina P³ocka (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Teresa
Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy

Trójka dzieci przechwala siê, które z nich ma wa¿niejsz¹
mamê:
- Moja mama jest historykiem w IPN, ona to ma w³adzê!
- A tam, historykiem, moja obs³uguje w IPN niszczarkê!
- To jeszcze nic... moja obs³uguje ksero.
***
W dniu dzisiejszym nast¹pi³a zmiana planów lokalizacji
stadionów na Euro 2012. W Warszawie zrezygnowano z
budowy Stadionu Narodowego, na rzecz budowy Targowiska na 84 tysi¹ce miejsc. Stadion Narodowy zostanie za wybudowany we W³oszczowej niedaleko lotniska im. Gosiewskiego.
***
- Czym zas³yn¹³ Kubica w Chinach?
- Nie rozbi³ bolidu mimo usilnych starañ reszty zespo³u.

