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Tajemnicz¹ mieræ Magdy bêdzie wyjania³ ³obeski s¹d

MARCIN G. OSKAR¯ONY

Eksperyment potwierdzi³ podejrzenia prokuratury
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Gdy zabraknie
matki...

W tym g³onym wydarzeniu w
Wêgorzynie widaæ jak na d³oni, co to
znaczy, gdy dziecku zabraknie matki.
16-letnia gimnazjalistka jest przecie¿ w
wietle prawa dzieckiem, gdy¿ nie ma
jeszcze dowodu osobistego i zwi¹zanych z nim praw obywatelskich. Ba, w
Stanach Zjednoczonych doroli obywatele chroni¹ swoje wyroniête latolole ustaw¹, która zabrania sprzeda¿y
alkoholu ludziom do 21 lat. A prawo
jest rygorystyczne dla wszystkich, o
czym przekona³ siê nawet s³ynny re¿yser Roman Polañski, który uciek³ z USA
oskar¿ony o uwiedzenie 13-latki.
Poderwanie niedojrza³ej z racji
wieku nastolatki jest dziecinne proste
dla doros³ego faceta. Doros³ego, ale
czy dojrza³ego? Chyba nie, skoro zdecydowa³ siê na to. Efektem bêdzie lawina nieszczêæ, które ju¿ spadaj¹ na
inne nastolatki i ich rodziców. Facet
który j¹ spowodowa³ próbuje graæ
ofiarê. Przestêpcami zostan¹ dzieci.
Niestety, pozwala na to liberalne prawo. Ja tylko jestem ciekaw, jak by z
tak¹ sytuacj¹ poradzi³ sobie Giuliani,
gdyby by³ szeryfem Wêgorzyna. (Giuliani to ten, który oczyci³ Nowy Jork
z ¿ulów i przestêpców). No tak, ale
Giuliani ma jaja i mieszka w Stanach.
U nas jaja mo¿na poogl¹daæ sobie tylko na komórce.
KAR
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wiêto Niezapominajki
u Ha³aba³y
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Wydawnictwo
Polska Prasa
Pomorska

zatrudni
przedstawiciela
handlowego
do dzia³u
reklam
i promocji.
Tel. 091 39 73 730
Kom. 504 042 532

(£OBEZ) roda 16 maja by³a
wyj¹tkowym dniem dla przedszkolaków i ich wychowawców z Przedszkola Miejskiego imienia Kransala Ha³aba³y - wiêtem Polskiej
Niezpominajki. wiêto rozpoczê³o siê od przedstawienia przez
cz³onków rady rodziców przed-

Kochaj¹cym mamom, za to ¿e nas
urodzi³y, wychowa³y, martwi³y siê
i trudzi³y i po latach wci¹¿ kochaj¹
nas tak samo - dziêkujemy.
W tym dniu i w ca³ym ¿yciu - wszystkiego
najlepszego ¿yczy Redakcja

szkola bajki o Czerwonym Kapturku. Musia³o to byæ niez³ym zaskoczeniem dla maluchów, którzy swoich rodziców zobaczyli w tak niecodziennej roli. Rodzice zagrali bezb³êdnie, a w role wcielili siê chyba
najlepiej odtwórcy postaci Wilka i
Wiewiórki. W dalszej czêci spotkania osobom szczególnie zas³u¿onym w pracy z dzieæmi wrêczono
nagrody. Nagradzani musieli z
umiechem na ustach zjeæ po plasterku cytryny, udowadniaj¹c w ten
sposób, ¿e w pe³ni zas³uguj¹ na nagrodê. Zabawê zakoñczy³y urz¹dzone przez Zdzis³awa Bogdanowicza zawody sportowe dla maluchów.
(gp)

Maciek Seku³a przesy³a pozdrowienia ze Szkocji

Dyrektor
poszukiwany
(£ABUÑ WIELKI) Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski
og³osi³ konkurs na stanowisko
dyrektora Szko³y Podstawowej w
£abuniu Wielkim. Chêtni na stanowisko mog¹ sk³adaæ oferty do 6
czerwca.
(r)
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Witam. Z tej strony Maciek Seku³a, czytelnik waszej gazety, mieszkaniec naszego, jak¿e piêknego, miasteczka. Przesy³am pi³karskie wieci ze wiata. Przebywam obecnie w Szkocji, a
konkretnie w Glasgow, gdzie
króluj¹ 2 bardzo wrogie sobie kluby Celtic i Rangersi.
Ten pierwszy reprezentuj¹
nasi polscy panowie Boruc i

¯urawski. Ostatnio wybra³em siê na
ostatni mecz Celticu w sezonie,
rozgrywany u siebie na Celtic Park w
Glasgow. Chcia³em pozdrowiæ
wszystkich czytelników Waszej gazety i przesy³am kilka zdjêæ z jak¿e
ciekawego - moim zdaniem - meczu,
jaki Celtic rozegra³ z Aberdeen i
zwyciê¿y³ 2:1. Za³¹czam równie¿
filmik, na którym mo¿e i kiepsko
widaæ, ale widaæ, jak nasz rodak
obroni³ rzut karny i wywo³a³ wrzawê

na trybunach, a potem przez chwilê na trybunach piewano o nim
piosenki. Atmosfera takiego widowiska jest po prostu niezapomniana. Pozdrawiam raz jeszcze
fanów pi³ki no¿nej i wszystkich
czytelników Tygodnika £obeskiego. Pozdrowienia z malowniczej
Szkocji i z Glasgow przesy³a Maciek Seku³a.
Od Redakcji: Dziêkujemy i
przekazujemy naszym czytelnikom.

Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
tygodnik ³obeski, tygodnik
pojezierza drawskiego, tygodnik gazeta gryficka.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730
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Sprawa mierci Magdy S. skoñczy siê w s¹dzie

Marcin G. oskar¿ony
o nieumylne spowodowanie mierci
(£OBEZ) Tajemnicza mieræ
m³odej mieszkanki £obza znalaz³a
swój fina³ w postaci aktu oskar¿enia przeciwko jedynemu wiadkowi jej ostatnich chwil ¿ycia.
Do tego - nadal wci¹¿ tajemniczego - wydarzenia dosz³o 27 stycznia na
terenie gara¿y przy ulicy £obzówek.
24-letnia Magda i jej ch³opak siedzieli
w samochodzie w jednym z gara¿y. Jak
twierdzi Marcin G. oboje zasnêli w samochodzie. Nad ranem ch³opak
stwierdzi³, ¿e dziewczyna nie daje
znaku ¿ycia. O godz. 7:18 zadzwoni³
do kole¿anki Magdy informuj¹c j¹, ¿e
dziewczyna chyba nie ¿yje. Sam
podj¹³ siê próby reanimacji. O 8:39 zadzwoni³ na pogotowie. Magda nie ¿y³a
ju¿ od kilku godzin.
Przeprowadzona póniej w
Szczecinie sekcja zw³ok wykaza³a, ¿e
przyczyn¹ zgonu by³o nadmierne stê¿enie tlenku wêgla we krwi. Obecny
z ni¹ mê¿czyzna nie potrafi³ jednak
wyt³umaczyæ, dlaczego jemu nic siê
nie sta³o. Prowadz¹ca ledztwo prokurator Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz ju¿ na pocz¹tku ledztwa zaczê-

³a podejrzewaæ , ¿e zwi¹zek z tajemniczym zgonem mo¿e mieæ ch³opak
dziewczyny. S¹d Rejonowy w £obzie
nie zgodzi³ siê jednak ze zdaniem prokurator i nie pozwoli³ na zastosowanie aresztu tymczasowego wobec podejrzanego. Rozstrzygaj¹cy w ustaleniu przyczyn zdarzenia mia³ byæ przeprowadzony miesi¹c póniej eksperyment kryminalny, zwany popularnie wizj¹ lokaln¹.
Rekonstrukcjê zdarzeñ przeprowadzono na podstawie zeznañ Marcina G. W trakcie eksperymentu dokonano pomiaru stê¿enia tlenku wêgla w gara¿u. Wyniki pomiarów przes³ano do bieg³ego. Przeprowadzona
ekspertyza wykaza³a, ¿e stê¿enie spalin w gara¿u w czasie przeprowadzonego eksperymentu by³o tysi¹c razy
ni¿sze od tego, które zabi³o Magdê.
Wed³ug prokuratury wskazuje to na
nieprawdziwoæ zeznañ Marcina G.,
który twierdzi³, ¿e drzwi gara¿u pozostawa³y ca³y czas otwarte. Wed³ug
prokuratury zaistnienie tak silnego
stê¿enia gazu mog³o nast¹piæ jedynie
przy zamkniêtych na d³u¿szy okres
czasu drzwiach. Wed³ug prokuratury

Marcin G. zostawiaj¹c pi¹c¹ Magdê w
pe³nym spalin gara¿u doprowadzi³ w
ten sposób do jej mierci. Oskar¿ony
jest z wykszta³cenia mechanikiem samochodowym, co  jak uwa¿a oskar¿yciel - jeszcze bardziej przemawia za
tym, ¿e powinien by³ zdawaæ sobie
sprawê z zagro¿enia jakie stworzy³.

Marcinowi G. postawiono wiêc zarzut nieumylnego spowodowania
mierci. Najwy¿szy wymiar kary za
takie przestêpstwo wynosi 5 lat pozbawienia wolnoci. W ubieg³ym
tygodniu prokuratura ³obeska przes³a³a akt oskar¿enia do S¹du Rejonowego w £obzie.
(gp)
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Stanowisko alkoholówki
do likwidacji
(£OBEZ) Burmistrz Ryszard
Sola w marcu skierowa³ do
prokuratury sprawê wydatków
samodzielnego stanowiska
ds. profilaktyki alkoholowej,
a wczeniej wydzia³u do spraw
profilaktyki. Teraz stanowisko
zajmowane dotychczas przez
Wies³awê Romejko ulec ma
likwidacji.
Zadania z zakresu profilaktyki
maj¹ zostaæ przeniesione do Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych i Promocji, kierowanego przez Miros³awê Turbak.
Przeniesienie zadañ alkoholówki
wi¹¿e siê z opracowanymi przez burmistrza zmianami w regulaminie
urzêdu. Zmiany te przewiduj¹ równie¿ przeniesienie z Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju Lokalnego zadañ dotycz¹cych planowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i
opracowywania studium do Wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony

rodowiska oraz wy³¹czenie z Wydzia³u Finansowo  Bud¿etowego zadañ kontrolnych. Kontrolami zewnêtrznymi i wewnêtrznymi w urzêdzie zajmowaæ bêdzie siê Wydzia³ Organizacyjno  Administracyjny.
Nowy regulamin przewiduje przeniesienie nadzoru nad biurem rady
bezporednio do kompetencji burmistrza. Zmiany te zaopiniowane zostan¹ przez radê miejsk¹ podczas sesji, zaplanowanej na 30 maja. (gp)
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Etatu nie bêdzie
(£OBEZ) W³adze powiatu
zrezygnowa³y z utrzymywania
etatu cz³onka zarz¹du.
Na najbli¿sz¹ sesjê zaplanowan¹
na 30 maja przygotowano uchwa³ê
zmieniaj¹c¹ regulamin starostwa. W
nowym regulaminie wykrelono s³owa Etatowy Cz³onek Zarz¹du i
zmieniono zakres obowi¹zków starosty i jego zastêpcy. W myl nowego
regulaminu starosta Antoni Gutkowski sprawowaæ bêdzie bezporedni
nadzór miêdzy innymi nad edukacj¹,
PCPR, PUP, DPS-em w Resku i Do-

mem Dziecka w Zajezierzu. Jego zastêpca Ryszard Brodziñski zajmowaæ
bêdzie siê turystyk¹, budownictwem i
drogami w powiecie (obowi¹zki te
podlega³y etatowemu cz³onkowi zarz¹du). Na najbli¿szej sesji zarz¹d
powiatu zostanie uzupe³niony o zwyk³ego cz³onka. Na to stanowisko kandyduje radny Zdzis³aw Trojga z Reska,
który zostanie odwo³any z funkcji
cz³onka Komisji Rewizyjnej. O jego
wyborze i wprowadzeniu nowego regulaminu, znosz¹cego etat w zarz¹dzie, zadecyduj¹ radni.
(gp)

SPZOZ na spotkaniu z pos³em PO
(£OBEZ - RESKO) Pracownicy likwidowanego SPZOZ nie mog¹
doczekaæ siê zaleg³ych wyp³at
mimo, ¿e maj¹ prawomocne wyroki
s¹du. Na przeszkodzie stoi miêdzy
innymi zapis w ustawie o Funduszu
Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych. Pieni¹dze z funduszu
nale¿¹ siê jedynie pracownikom
upad³ych, nie za likwidowanych
zak³adów. Winna temu jest równie¿
ustawa o s³u¿bie zdrowia nie przewiduj¹ca mo¿liwoci og³oszenia
upad³oci ZOZ.
Problem ten poruszy³a Zofia
Krupa z NSZZ Solidarnoæ w czasie czwartkowego spotkania z pos³em PO Arkadiuszem Litwiñskim
w £obzie. Obecny na spotkaniu starosta ³obeski Antoni Gutkowski wyrazi³ w¹tpliwoæ co do szybkiego
zakoñczenia likwidacji ³obeskiego
ZOZ-u i uregulowania zaleg³oci

wobec pracowników przez powiat
stargardzki. Pomimo pozytywnej na
pocz¹tku kadencji atmosfery w negocjacjach z powiatem stargardzkim, obecnie w³adze tego powiatu
staraj¹ siê odsun¹æ od siebie problem i jak najbardziej przed³u¿yæ likwidacjê jednostki. Na pocz¹tku
starosta stargardzki zak³ada³ nawet

zaci¹gniêcie kredytu na pokrycie
zobowi¹zañ wobec pracowników.
Teraz nie ma nawet mowy o tym rozwi¹zaniu.
Przedstawionym przez Zofiê
Krupê problemem zainteresowa³
siê pose³ Litwiñski i obieca³ podjêcie starañ o dokonanie zmian w
przepisach.
(gp)

Kolejny przetarg na wiêtoborzec

CIS w stadzie ogierów?

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

(£OBEZ) 24 maja w Szczecinie
odbêdzie siê kolejny przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoci pochodz¹cych ze zlikwidowanego Pañstwowego Stada Ogierów w £obzie. W
ofercie znajduje siê 9,8 tys. ha gruntów ornych, 0,6 tys. ha terenów zadrzewionych, 5,7 ha terenów mieszkaniowych i prawie 2 tys. ha terenów rekreacyjnych. W sk³ad wystawionych na sprzeda¿ nieruchomoci wchodz¹ miêdzy innymi budynki stadniny, kryta uje¿d¿alnia i budynki administracyjne.
Og³aszaj¹cy przetarg terenowy
oddzia³ ANR zabezpiecza w pewnym stopniu przysz³oæ wystawianego na sprzeda¿ mienia wpisuj¹c
warunki do przetargu. Agencja zaznacza, ¿e w niekatulanym ju¿ niestety planie zagospodarowania gminy stado ogierów przeznaczone jest

do dalszego u¿ytkowania. Budynek
po by³ej stadninie podlega równie¿
prawnej ochronie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Jest to
ju¿ drugi w tym roku przetarg i
cena wywo³awcza zosta³a tutaj
mocno obni¿ona. Agencja chce
teraz pozyskaæ na sprzeda¿y budynków po stadzie w wiêtoborcu
oko³o 2,5 mln z³.
Do pierwszego przetargu, w którym nieruchomoci wyceniono na
oko³o 4 mln z³ nie zg³osi³ siê nikt. W
ubieg³ym roku nieruchomoci mog³y jednak znaleæ nabywcê. Do
przetargu zg³osi³ siê oferent planuj¹cy, oprócz odtworzenia stada,
utworzenia ze wiêtoborca kompleksu turystyczno  wypoczynkowego. Agencja podczas szacowania
wartoci nie doliczy³a jednak 70 tys.
z³ i ju¿ po rozstrzygniêciu przetargu

wyst¹pi³a do nabywcy, który chcia³
kupiæ nieruchomoæ za 2,5 mln z³, o
wp³acenie w ci¹gu 24 godzin brakuj¹cej sumy. Ten wnioskowa³ o prze³o¿enie tej p³atnoci na póniejszy
czas. Agencja nie zgodzi³a siê, a
oferent zrezygnowa³. Czy zg³osi siê
ponownie? Tego nikt nie mo¿e byæ
pewien.
W³adze powiatu i gminy £obez
pracuj¹ jednak nad koncepcj¹ przejêcia budynków w wiêtoborcu. W
razie nierozstrzygniêcia przetargu
gmina i starostwo planuj¹ podj¹æ
starania o przekazanie nieruchomoci stowarzyszeniu tworz¹cemu
Centrum Integracji Spo³ecznej.
Koncepcjê t¹ wstêpnie przedstawili
burmistrz Ryszard Sola i starosta
Antoni Gutkowski na czwartkowym spotkaniu z pos³em PO Arkadiuszem Litwiñskim.
(gp)
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Wybory so³tysów
(RESKO) Po konsultacjach
spo³ecznych w sprawie
roz³¹czenia so³ectwa £abuñ
Wielki, powsta³y dwa
osobne so³ectwa: Iglice i
£abuñ Wielki. W minionym
tygodniu odby³y siê w tych
miejscowociach wybory
so³tysów.
16 maja w wietlicy wiejskiej w
Iglicach zgromadzi³o siê 75 osób na
178 uprawnionych do g³osowania mieszkañcy Iglic, Orzeszkowa, Sto³¹¿ka i Potulin. W wyborach tajnych
so³tysem zosta³a ponownie i jednog³onie (73 g³osy - za, 2 g³osy - niewa¿ne) Anna So³onyna. Prawie
jednomylnie mandat na nastepn¹
kadencjê otrzyma³a równie¿ Rada
So³ecka by³ej kadencji w osobach:
El¿bieta Korgul, Miros³awa Wojnicz i Marek Szatan.
Wybory nowego so³tysa w £abuniu Wielkim odby³y siê 18 maja w
Szkole Podstawowej. Tutaj z kolei
na 334 osoby uprawnione do g³osowania udzia³ wziê³o tylko 39 osób.
Mandat so³tysa otrzyma³ jednomylnie w g³osowaniu tajnym S³awomir Marciniak (37 g³osów - za,
2 g³osy niewa¿ne). Do Rady So³eckiej powo³ano: Jolantê ¯ura-

(£OBEZ) Mieszkañcy gminy, których posesje nie s¹ objête sieci¹ kanalizacyjn¹ mog¹ staraæ siê w urzêdzie
gminy o dofinansowanie inwestycji
zwi¹zanej z pod³¹czeniem do sieci.
Gminna dotacja mo¿e wynieæ maksymalnie 1300 z³ i stanowiæ bêdzie zwrot
czêci udokumentowanych kosztów,
zwi¹zanych z przy³¹czeniem.
Dop³ata od gminy pochodzi z bud¿etu Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej.
rodki, którymi dysponuje fundusz,
pochodz¹ z op³at p³aconych przez lokalne zak³ady za uprzyjemnianie
¿ycia mieszkañcom i przeznaczane s¹
co roku na inwestycje zwi¹zane z
ochron¹ rodowiska, czy gospodark¹
odpadami.
(gp)

wik, El¿bietê Kulik i Magdê Cytowicz.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w
obydwu miejscowociach wyborcy
byli wyj¹tkowo zgodni ,co do wyboru swojego przedstawiciela w samorz¹dzie lokalnym.
Nowo wybranym so³tysom pozostaje ¿yczyæ wytrwa³oci i skutecznoci w d¹¿eniu do poprawiania wizerunku swoich so³ectw
oraz w za³atwianiu wielu spraw
mieszkañców.
¯yczymy powodzenia!
(r)
Foto poni¿ej: £abuñ - burmistrz
z nowym so³tysem i Rad¹ So³eck¹.

Martyna i Dawid jad¹
na zawody ogólnopolskie

(POWIAT) Martyna Rzenik ze
szko³y podstawowej w £obzie i Dawid
Banaszak, który reprezentuje szko³ê
ponadgimnazjaln¹ (chodzi do szko³y w
Z³ocieñcu), a reprezentowa³ gminê
Wêgorzyno na Powiatowym Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej, pojad¹ w tym tygodniu na zawody ogólnopolskie.

Reskie liceum
bêdzie mieæ
nowego dyrektora
(RESKO) Nowym dyrektorem
Zespo³u Szkó³ w Resku zostanie Ma³gorzata Bia³y. W ubieg³ym tygodniu
kandydaturê pracuj¹cej w reskim liceum nauczycielki zaakceptowa³a komisja konkursowa starostwa. Po zaaprobowaniu tego wyboru przez kuratorium w Szczecinie, zostanie ona powo³ana na stanowisko.
(r)

REKLAMA

Gmina
dofinansuje
pod³¹czenie
do kanalizacji

Ta dwójka jedzie na zawody w
Gnienie, które odbêd¹ siê w dniach 25
i 26 maja i bêd¹ reprezentowaæ
województwo zachodniopomorskie na
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arniczej M³odzie¿ zapobiega po¿arom. Podczas eliminacji wojewódzkich Martyna w swojej grupie zdoby³a
1 miejsce, a Dawid - 2. Udzia³ dwoje zawodników z naszego powiatu w 6-osobowym sk³adzie reprezentacji województwa to ju¿ wielki sukces. Na dalsze
czekamy. Powodzenia. (r)

Szukam Zarz¹dcy
do gosp. rolnego
500 ha.
Wiek 30-45 lat, znajomoæ jêzyka niemieckiego.
Dyspozycyjny - od zaraz.
Tel. kontaktowy 091 41 66 010.
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5 minut Wêgorzyna w mediach

Burmistrz chce daæ na
Pok³osie pewnego filmu
koció³, radni s¹ przeciw?
(WÊGORZYNO) W pi¹tym numerze biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wêgorzyna autorzy biuletynu informuj¹ miêdzy innymi o negatywnym stanowisku
wiêkszoci wêgorzyñskich radnych
wobec propozycji burmistrz Gra¿yny
Karpowicz, dotycz¹cej przekazania na
remont kocio³a w K¹kolewicach 14
tys. z³ z rezerwy bud¿etowej. Przekazanie tej kwoty mia³o byæ warunkiem pozyskania dodatkowych 17 tys. z³ z Ministerstwa Kultury. Autor (lub autorzy)
biuletynu zaznaczaj¹, ¿e przeciwko
wydatkowi byli równie¿ Jadwiga Kamiñska i Zbigniew Wilk, radni pochodz¹cy z okrêgu, w którym znajduje siê
koció³. Po lekturze tego tekstu mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e - jakby nie patrzeæ,
tutejsi parafianie - s¹ przeciwko wydatkom na cele sakralne i dostaj¹ za to ciêgi
od cz³onków stowarzyszenia, popieraj¹cych lewicow¹ przecie¿ burmistrz.
Sprawa zaintrygowa³a nas, wiêc
zapytalimy radn¹ Jadwigê Kamiñsk¹ o powód takiego g³osowania.

- Nie mo¿na dawaæ pieniêdzy
komu, kto nie ma pozwolenia na budowê.  stwierdzi³a radna Kamiñska.  W
momencie gdy rozpatrywalimy ten
problem, ksi¹dz z Sielska nie dostarczy³
wszystkich dokumentów, na podstawie
których móg³by siê staraæ o dotacjê.
Dlatego te¿ przyjêlimy stanowisko, ¿e
na tê chwilê nie ma takiej potrzeby.
Wnioski mo¿na jeszcze sk³adaæ. Nie
jest to pal¹ca potrzeba, a pieni¹dze te,
wchodz¹ce w sk³ad rezerwy bud¿etowej, nie zosta³y przeznaczone na inny
cel. Chcielibymy, ¿eby pani burmistrz
zaczê³a robiæ wszystko zgodnie z procedurami. Nie dzia³amy przeciwko kocio³owi. Dzia³amy przeciwko mechanizmom stosowanym dotychczas przez
pani¹ burmistrz.  powiedzia³a radna.
Okaza³o siê wiêc, ¿e autorzy biuletynu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wêgorzyna - owszem - informuj¹, ale nie do koñca. Po co ludzie
maj¹ wiedzieæ wszystko... Ot, taka
agitka. Na miarê autorów? Wyborców? Uwierz¹ we wszystko?
(gp)

Czarna seria wypadków drogowych

Na drodze zgin¹³
mieszkaniec Wêgorzyna

(WÊGORZYNO  WINNIKI)
W nocy z niedzieli na poniedzia³ek,
na drodze z Wêgorzyna do Chociwla zgin¹³ 30-letni Piotr L.
Kieruj¹cy samochodem Opel Vectra mieszkaniec Wêgorzyna, znajduj¹c
siê na wysokoci Winnik, z niewyjanionych przyczyn wpad³ w polizg, po
czym dachowa³. W czasie przewracania siê pojazdu wypad³ czêciowo
przez szyberdach. Samochód przewróci³ siê, a kierowca najprawdopodobniej poniós³ mieræ na miejscu,
przygnieciony ciê¿arem auta. Cia³o
kierowcy odwieziono na sekcjê zw³ok.
Nie wiadomo czy by³ pod wp³ywem
alkoholu, ani te¿ z jak¹ prêdkoci¹ siê
porusza³. To, ¿e wypad³ przez szyberdach wiadczyæ mo¿e o tym, ¿e móg³
byæ nie przypiêty pasami. Martwego
kierowcê i samochód znalaz³ o godzi-

Urzêdnicy gminy
z Kodeksem
Etycznym

(£OBEZ) Od 11 maja pracownik
urzêdu ma byæ uczciwy, obiektywny,
profesjonalny, uprzejmy, odpowiedzialny, lojalny, s³u¿ebny, rzetelny i
efektywny. Obowi¹zkiem urzêdnika
jest równie¿ godne reprezentowanie
urzêdu, usprawnianie pracy urzêdu,
przejrzystoæ w dzia³aniu oraz zwalczanie oszustw i nadu¿yæ. Obowi¹zki te
wi¹¿¹ siê z wejciem w ¿ycie, po zarz¹dzeniu burmistrza Ryszarda Soli, Kodeksu Etycznego urzêdu.
(gp)

nie 0:50, przeje¿d¿aj¹cy t¹ drog¹ mieszkaniec Szczecinka. Policja prosi ewentualnych wiadków zdarzenia o pomoc
w ustaleniu przyczyn zdarzenia.
W ci¹gu trzech ostatnich tygodni
maja na drogach powiatu odnotowano
4 wypadki, w których zginê³y dwie
osoby, a siedem odnios³o mniej lub
bardziej powa¿ne obra¿enia. W ci¹gu
tak krótkiego okresu mia³o miejsce 20
kolizji. Z³apano równie¿ 16 nietrzewych kieruj¹cych. Poza liczb¹ napromilowanych, która nie odbiega raczej
od normy, wymienione dane wiadcz¹
o wyj¹tkowo pechowym i tragicznym
okresie na naszych drogach.
(gp)

(WÊGORZYNO) Taki ju¿ jest los
tego regionu, ¿e robi siê o nim g³ono w
ca³ym kraju tylko w wypadku mniej lub
bardziej sensacyjnych wydarzeñ, które
stawiaj¹ czêæ jego mieszkañców w niezbyt korzystnym wietle. W ubieg³ym
roku by³a to marihuana rosn¹ca u jednej
z mieszkanek powiatu. W ubieg³ym tygodniu na ustach wszystkich, w tym
równie¿ ogólnopolskich mediów, by³o
Wêgorzyno i afera zwi¹zana z rozpowszechnianiem wród nieletnich prywatnego filmu, dokumentuj¹cego wyczyny ³ó¿kowe Artura Cz., 36-letniego
mieszkañca Wêgorzyna i jego o 20 lat
m³odszej partnerki, uczennicy ostatniej
klasy gimnazjum.
Film ten kr¹¿y³ po Wêgorzynie od
kilkunastu dni. Znalaz³ siê nawet na
lokalnym serwerze internetowym. Kr¹¿y³ równie¿ wród uczniów miejscowego gimnazjum. Niektórzy z nich zwietrzyli w nim niez³y interes i sprzedawali
kopie nagranego na komórkê filmu po
40 z³ za sztukê.
Film trafi³ do obiegu za porednictwem córki Artura Cz., uczêszczaj¹cej
do drugiej klasy tej samej szko³y. Jak ten
film trafi³ do r¹k jego córki? Ojciec
twierdzi, ¿e jej go nie pokazywa³ i ¿e do
jej r¹k trafi³ tam przypadkiem. Córka
nie okaza³a siê zbyt lojalna wobec ojca
i zanios³a nagranie koledze. Kilka dni
póniej film trafi³ do obiegu.
11 maja wêgorzyñska policja otrzyma³a informacjê o rozpowszechnianiu
filmu o treciach erotycznych wród
nieletnich mieszkañców Wêgorzyna.
Policjanci po wstêpnym dochodzeniu
ustalili, ¿e filmik powsta³ za zgod¹ szesnastolatki i rozpoczêli dochodzenie maj¹ce ustaliæ uczestników kolporta¿u tej
niecodziennej amatorskiej produkcji
filmowej. Przy okazji zabezpieczyli
dwa komputery i trzy twarde dyski z
nielegalnym oprogramowaniem.
Na dzi wiadomo, ¿e w procederze
rozpowszechniania bra³o udzia³ siedmiu nieletnich i jeden siedemnastolatek, który za swój czyn odpowie przed
s¹dem, jako doros³y. Pozostali, w tym
równie¿ córka Artura Cz., odpowiedz¹
za swój czyn przed s¹dem dla nieletnich. Przestêpstwem, za które ca³a

ósemka zostanie oskar¿ona nie jest jednak, jak stwierdzi³o wiele opisuj¹cych
ten temat mediów, rozpowszechnianie
pornografii wród nieletnich. Przestêpstwem jest udostêpnianie filmu o treci
erotycznej z udzia³em nieletniej (art
202 kodeksu karnego), nie maj¹cej jeszcze 18 lat. Nie jest przestêpstwem natomiast stosunek z nieletni¹, ani te¿ jego
nagrywanie, je¿eli nie ma ono na celu
póniejszego rozpowszechniania.
Czy Artur Cz. nie mia³ zamiaru go
rozpowszechniaæ? Czy mo¿na przymuszaæ - jak sugerowa³ to 16 maja Dziennik, powo³uj¹c siê na jedn¹ z mieszkanek Wêgorzyna - ¿e Artur Cz. mia³ w
zwyczaju nagrywaæ siebie w takich sytuacjach, by póniej chwaliæ siê swoim
kolegom? Trudno na to pytanie odpowiedzieæ, a sam Artur Cz. na ³amach
mediów zarzeka siê, ¿e kocha szesnastolatkê i gotów jest zrobiæ wszystko dla
jej dobra i zapowiada wyst¹pienie z
powództwa cywilnego przeciwko tym,
którzy naruszyli dobra osobiste jego i
jego wybranki, w tym chyba (³adnych
czasów do¿ylimy) swojej w³asnej nieletniej córce. W sprawie rodzi siê pytanie, dotycz¹ce róde³ takiego rozdmuchania tego wydarzenia. Kto wypuci³
przeciek do mediów i komu zale¿a³o na
nag³onieniu sprawy? Czy Artur Cz.,
chc¹c chroniæ swoj¹ wybrankê, godzi³by siê na takie jej nag³onienie?
Histeryczna wrêcz reakcja czêci
mediów swoje apogeum mia³a miejsce
w ubieg³y wtorek. Wtedy to  jak twierdzi dyrektor gimnazjum El¿bieta Gêbka  na gimnazjum zwali³a siê horda
¿¹dnych jednodniowej sensacji dziennikarzy. Po nag³onieniu sprawy w
Wêgorzynie pozosta³ problem, z którym uczniowie szko³y, ich rodzice i nauczyciele bêd¹ ju¿ musieli poradziæ
sobie sami. Dzieæmi, które obejrza³y,
ten wydawa³oby siê z pozoru ma³o grony dla ich psychiki film, zajê³o siê ju¿
dwóch psychologów i pedagog szkolny.
Sprawcy tego ca³ego zamieszania zostan¹ ukarani przez s¹d. Mo¿na jednak
wysnuæ przypuszczenie, ¿e ogl¹daj¹c
ten film ukarali siê ju¿ sami. Dla ich
m³odych, nierozwiniêtych jeszcze,
równie¿ pod wzglêdem moralnym osobowoci obejrzenie tego typu treci z
udzia³em osoby, któr¹ przecie¿ znaj¹,
odcinie siê piêtnem na ich dalszym
rozwoju. Potwierdza to dyrektor szko³y, która zorganizowa³a spotkania z psychologiem równie¿ dla nauczycieli i
rodziców. Trudno te¿ sobie wyobraziæ
co musi czuæ koñcz¹ca w tym roku gimnazjum wybranka Artura Cz., która
prawdopodobnie wyjedzie do matki w
USA i zdaje siê, ¿e do rodzinnego miasteczka d³ugo nie powróci.
Sprawa niedawnych wydarzeñ w
Wêgorzynie sta³a siê równie¿ przedmiotem wczorajszego spotkania policji, radnych, burmistrz i nauczycieli.
Spotkanie zorganizowano z inicjatywy
radnych Jadwigi Kamiñskiej i Moniki
Kumiñskiej. By móc pracowaæ nad
miejscowymi problemami potrzeba
wiêcej takich spotkañ i pracy z rodzicami, którzy czêsto nie wiedz¹, co ich
pociechy nagrywaj¹ i co sobie ci¹gaj¹
z internetu.
(gp)
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Wyrok

Sygn. akt II K 603/06 Ds. 1176/06, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 grudnia 2006 r., S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:, Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a, Przy
udziale Prokuratora Anny Brzózka, po rozpoznaniu dnia 12.12.2006 r. sprawy

Sygn. akt II K 193/07 Ds. 205/07, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 kwietnia 2007 r., S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a,
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 26 kwietnia 2007 r. sprawy

, s. Stanis³awa i Marianny z d. Krzciñska, ur. 24 maja 1947 r. w
Czertyniu oskar¿onego o to, ¿e w dniu 23 wrzenia 2006 r. oko³o godziny
17.45 w miejscowoci Wysiedle, gm. £obez kierowa³ rowerem bêd¹c w
stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,01 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Stanis³awa Wojcieszaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par.
2 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oci.

s. Wies³awa i Krystyny z d. Kaczmarek, ur. 7 sierpnia 1974 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 5 lutego 2007 r. oko³o godziny 15.00 na drodze
publicznej Resko  S³owikowo, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,92 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka: I. oskar¿onego Mariusza Malinkiewicza uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2
kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 8 (omiu)
miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej,
kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w wymiarze 20
godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z
dnia 33.06.1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego
na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180
(sto osiemdziesi¹t) z³otych.

Stanis³awa Wojcieszaka

REKLAMA

Mariusza Malinkiewicza,
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Szanowny Panie
Redaktorze

Po przeczytaniu w Tygodniku £obeskim z dnia
15.05.2007 r. artyku³u wiêtujemy zwyciêstwa naszych
oprawców nasunê³o mi siê
pytanie, które zawsze drêczy
uczniów przy lekturach obowi¹zkowych, a mianowicie: Co poeta
mia³ na myli?!
W przypadku artyku³u Pana
Brodziñskiego te¿ trudno znaleæ
³ad. Zarówno w przypadku tego
artyku³u jak i artyku³u Pana Paciorka, do którego odwo³uje siê
autor, oprócz wyk³adu historycznego wieje pustka. Ca³kowicie
wypaczony zosta³ sens odrestaurowania pomnika w Wêgorzynie
i jego symbolicznego znaczenia
dla mieszkañców Wêgorzyna.
Wiem sk¹din¹d, ¿e nieoficjalnie
nazywany jest harcerzem, czy
to dobrze czy nie, to inna sprawa,
wiadczy to jednak o sympatii
mieszkañców do niego.
Znacz¹cy jest cytat jaki raczy³
przytoczyæ Pan Brodziñski, pochodz¹cy od jego wieloletniej znajomej: Pomnik papie¿a to stawiajcie przy kociele, bo tam lepiej
pasuje, a nie na placu Jana Paw³a
II. Zaskakuj¹ca jest interpretacja
tych s³ów przez Pana Brodziñskiego, który wietrzy w nich spisek i
zag³êbia siê w kontemplacji tego
prostego zdania. U³atwiê to Panu.
To zdanie oznacza, ¿e spo³eczeñstwo Wêgorzyna widzi obelisk ku
czci Ojca wiêtego w jedynie godnym go miejscu, a mianowicie na
placu przykocielnym, który zas³uguje na noszenie imienia jednego z najwiêkszych Polaków w
dziejach naszego kraju.
Wys³awianie Rady Miejskiej
poprzedniej kadencji, ¿e nale¿y siê:
uznanie za inicjatywê nazwania
centralnego miejsca w miecie imieniem JPII to ju¿ czysta paranoja. Na
dzieñ dzisiejszy stoi na nim strup w
postaci blaszaka z gazetami, a przy
placu ruina nale¿¹ca do rodziny jednej z Radnych strasz¹ca swoim wygl¹dem. To co poza tym dzieje siê
nocami na tym placu, zw³aszcza w
weekendy to najlepiej wiedz¹ okoliczni mieszkañcy i na pewno nie dodaje to powagi temu miejscu.

REKLAMA

W ostatnim czasie za spraw¹
rz¹du rozpêta³o siê polskie piek³o,
które tym razem dotyczy niszczenia pomników PRL. Chcia³bym,
¿eby nasze spo³eczeñstwo rozpatrzy³o jedn¹ kwestiê. Niezale¿nie,
czy w Wêgorzynie stoi pomnik
¿o³nierza Wojska Polskiego, czy
¿o³nierza Ludowego Wojska Polskiego to pamiêtajmy, ¿e ¿o³nierz
musi wykonywaæ rozkazy. Je¿eli
mamy ju¿ kogo poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci to dowódców,
którzy te rozkazy wydawali! Pomnik ¯o³nierza to symbol tego, ¿e
pamiêtamy o naszych ojcach i
dziadkach, z których wielu nie
powróci³o z wojny i wielu nie ma
mogi³y i w ten symboliczny sposób oddajemy im czeæ. Tylko
ludzka z³oliwoæ mo¿e tak wypaczyæ sens sk³adania kwiatów pod
pomnikiem ¯o³nierza Polskiego,
by nazwaæ go czczeniem oprawców.
To element naszej kultury i
wydarzeñ historycznych, które
by³y udzia³em naszego pañstwa,
Polski! Niezale¿nie od tego jaki
komunizm by³, to jednak by³. Je¿eli bêdziemy chcieli zacieraæ historiê, niezale¿nie od tego jaka
by³a, to na koñcu nie zostanie nic.
Zreszt¹ zacieranie historii w latach komunizmu sz³o doskonale,
wiêc dziwi mnie parcie lokalnych
elit do zacierania prawdy. Mo¿e to
wp³yw osób z otoczenia, którzy
nie chc¹c przyznaæ siê do przesz³oci staj¹ siê bardzo radykalni.
Jakby poszpera³ to i znalaz³ by by³ego I Sekretarza PZPR, który
pierwszy wykrzykuje, ¿e wêgorzyñski ¿o³nierz to komuch.
Mylê, ¿e Jan Pawe³ II nie
chcia³by staæ siê przyczyn¹ sporów w Wêgorzynie, i nie przekonuje mnie wiête oburzenie tych
którzy twierdz¹, ¿e go szanuj¹ a
postêpuj¹ wbrew jego nauce.
Uwa¿am, ¿e Pomnik ¯o³nierza
Polskiego powinien zostaæ nienaruszony a Ojciec wiêty powinien
zostaæ upamiêtniony w jedynie
s³usznym i godnym go miejscu, a
mianowicie na piêknym placu
przykocielnym.
Pawe³ Bot

tygodnik ³obeski 22.05.2007 r.

Spotkanie integracyjne
szkó³ wiejskich

(£ABUÑ WLK.) Pod has³em:
Ekologicznie znaczy zdrowo i
sportowo odby³o siê w czwartek,
17 maja, w Szkole Podstawowej w
£abuniu Wielkim, spotkanie integracyjne szkó³ wiejskich gminy
Resko.
W spotkaniu bra³o udzia³ 267
uczniów z wychowawcami ze szkó³
w Starogardzie, £osonicy i £abuniu Wielkim. Imprezê zaszczycili
swoj¹ obecnoci¹: sekretarz Gminy
Resko Danuta Mielcarek, komendant Komendy Powiatowej Policji
w £obzie m³. insp. Zbigniew Podgórski, asp. Robert Kazienko, asp.
Andrzej Gronostaj, in¿. nadzoru
Nadlenictwa Resko Mariusz Borowski, radny powiatu ³obeskiego
Andrzej Gradus, radni miejscy Andrzej Nowak i Pawe³ Gradus.
Celem imprezy oprócz integracji dzieci i m³odzie¿y szkó³ wiejskich by³o uwiadomienie znaczenia ochrony rodowiska, ukazanie
pozytywnych i negatywnych stron
wyrzucania mieci i odpadów, poprawa bezpieczeñstwa, w tym kreowanie postaw prospo³ecznych w
ramach programu Bezpieczna
szko³a,
utrzymanie
bie¿¹cych,
roboczych
kontaktów
miêdzy wiejskimi placówkami
owiatowymi, a przede
wszystkim
wietna,
wspólna zab a w a .

Uczestnicy podczas kilkugodzinnego spotkania brali udzia³ w warsztatach plastycznych (klasy 0-III wykonanie zabawki ekologicznej lub
mieciosztuki) oraz w konkursie
wiedzy przyrodniczo-ekologicznej
(kl. IV-VI). Ka¿da szko³a przygotowa³a plakaty o tematyce ekologicznej lub powieconej bezpieczeñstwu, ponadto by³y liczne piosenki,
skecze i tañce. Wszyscy zostali poczêstowani s³odkim p¹czkiem i napojem oraz ugoszczeni gor¹c¹ grochówk¹. Na koniec wrêczono nagrody w postaci pucharów, maskotek, pi³ek i czeków pieniê¿nych dla
ka¿dej ze szkó³.
Dziêkujemy wszystkim sponsorom i darczyñcom imprezy: Starostwu Powiatowemu w £obzie, Burmistrzowi Reska, Nadlenictwu
Resko, radnemu Andrzejowi Nowakowi, panu Przemys³awowi Musia³owskiemu oraz dyrektorom szkó³ i
kadrze pedagogicznej, za dobr¹
wolê i chêci, bo bez tego niewiele
mo¿na zdzia³aæ. Impreza by³a naprawdê udana i bardzo po¿yteczna.
Dyr. SP £abuñ Wielki
El¿bieta Korgul.
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OG£OSZENIE
O PRZETARGU
Na podstawie art. 13, ust. 1, art. 37, ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami / Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz.
2603 z póniejszymi zmianami/ oraz Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z
dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybie przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Burmistrz Dobrej
Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoci
niezabudowanych nieuzbrojonych po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

W dniu 15 maja br. w Szkole
Podstawowej w £abuniu Wielkim
odby³y siê próbne æwiczenia ewakuacji uczniów na wypadek po¿aru.
Ewakuacjê zarz¹dzon¹ przez dyr.
szko³y El¿bietê Korgul zgodnie z
instrukcj¹ bezpieczeñstwa po¿arowego, nadzorowa³ m³odszy kapitan Sebastiann Kur³owicz z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w £obzie.
Wziê³o w niej udzia³ 79 uczniów

szko³y, 10 nauczycieli, 5 sta¿ystów
oraz 4 pracowników obs³ugi.
W budynkach, które pe³ni¹
funkcjê u¿ytecznoci publicznej,
m.in. w szko³ach, æwiczenia takie
musz¹ odbywaæ siê raz na dwa lata.
Za³o¿eniem tego rodzaju akcji jest
odpowiednie przygotowanie dzieci
oraz kadry szkolnej ,do zapobiegania panice, zapamiêtania sposobów
i dróg ewakuacyjnych, jak równie¿
wyci¹gniêcie odpowiednich wniosków na przysz³oæ.
(ek)

Ruszy ponownie ledztwo
w sprawie wypadku pod
Trzeszczyn¹
(TRZESZCZYNA  £OBEZ)
Opisana w poprzednim numerze tygodnika sprawa wypadku pod
Trzeszczyn¹ stanie siê ponownie
przedmiotem ledztwa ³obeskiej prokuratury. 11 maja Prokuratura
Okrêgowa w Szczecinie przychyli³a
siê do za¿alenia skar¿¹cego decyzjê
³obeskiej prokuratury o umorzeniu
ledztwa.
Wypadek ten mia³ miejsce jeszcze w
listopadzie ubieg³ego roku. Wracaj¹cego z pracy rowerem Jana Gomu³kê, tu¿
przed zakrêtem do Trzeszczyny, potr¹REKLAMA

ci³ samochód ciê¿arowy. Spraw¹ zajê³a
siê Prokuratura Rejonowa w £obzie.
Wobec sprzecznych zeznañ wiadków i
kierowcy ciê¿arówki prokuratura powo³a³a bieg³ego do ustalenia przyczyn
wypadku. Ten stwierdzi³, ¿e winê za
zdarzenie ponosi rowerzysta. Pod koniec marca prokuratura umorzy³a ledztwo. Teraz bêdzie musia³a je wszcz¹æ
jeszcze raz. Mo¿liwe jest zatem przeprowadzenie postulowanego przez rodzinê poszkodowanego eksperymentu
kryminalnego, maj¹cego na celu ustalenie przyczyn wypadku.
(gp)

Przedmiotem sprzeda¿y s¹ dzia³ki budowlane, niezabudowane, nieuzbrojone, w ewidencji gruntów oznaczone numerami 64/30, 64/34,
po³o¿one przy ulicy 3 Maja w Dobrej. Nieruchomoci posiadaj¹ ksi¹gê
wieczyst¹ nr 21281 i nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przeznaczenie nieruchomoci okrelone w Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dobra zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
Post¹pienie  nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê
O wysokoci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokoci 22%
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóniej do dnia 25 maja 2007
roku do godziny 1400 .
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu
30 maja 2007r, rozpoczêcie o godzinie 1000 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomoci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia
przetargu.
Nale¿noæ za nabycie nieruchomoci wp³aca siê najpóniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa
strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek
1, tel. (091) 39 14 535.
Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dorota Kisiel
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Starosta
£obeski
zaprasza
wszystkie firmy i przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na terenie powiatu
³obeskiego do prezentacji swojego
dorobku w ramach prezentacji Powiatu £obeskiego podczas
Dni Województwa Zachodniopomorskiego, które odbêd¹ siê
w tym roku na Starym Rynku w
Poznaniu w dniach 22-23 czerwca
Wszelkie materia³y promuj¹ce
Pañstwa firmê - foldery, ulotki, wizytówki, prezentacje multimedialne
i inne ciekawe rzeczy prosimy przesy³aæ na adres Starostwa Powiatowego w £obzieul. Konopnickiej 41,
73-150 £obez e-mail: promocja@lobez.net.pl
Serdecznie zapraszamy!
Pytania o szczegó³y prezentacji
prosimy kierowaæ do Wydzia³u
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, tel. 397 60 97.

WIÊTO
LUDOWE
W £OBZIE

Zarz¹d Powiatowy PSL
w £obzie organizuje
w dniu 27 maja br.
powiatowe uroczystoci
wiêta Ludowego.
Program uroczystoci:

godz. 11.30  zbiórka i wymarsz do
Kocio³a Parafialnego w £obzie z siedziby PSL przy ul. Niepodleg³oci
godz. 12.00  Msza wiêta w intencji Ojczyzny i PSL
godz. 13.00 przemarsz pod pomnik
- uroczyste z³o¿enie kwiatów
- wyst¹pienie prezesa PSL
- wystêp orkiestry £DK
- wystêp chóru Dominanta
- wystêp Ko³a Gospodyñ Wiejskich
z Zajezierza
godz. 14.00  przemarsz do siedziby PSL.

Z ¯YCIA POWIATU
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XI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej CZKAWA 2007

£obescy harcerze z sukcesami na CZKAWIE
(GRYFICE) £obescy harcerze nie pró¿nuj¹. W dniach 18-20
maja br. uczestniczyli w XI Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej CZKAWA 2007 i to z
powodzeniem. Otrzymali wiele
wyró¿nieñ.
Organizatorem Czkawy od
kilkunastu lat jest Gryficki Dom
Kultury. Reaktywowane w £obzie
harcerstwo liczy lat kilka. Te kilka
lat wystarczy³o, by przygotowaæ
dzieciaki do wystêpów. Praca zosta³a zauwa¿ona. £obezianie otrzymali kilka wyró¿nieñ.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca Krystyna Rodom oraz Eugeniusz
Gilski i Roman Kaczorowski, po
wys³uchaniu wykonawców postanowi³o przyznaæ nagrody i wyró¿nienia:
1. W kategorii 6-10 lat
wyró¿nienie: Gromada Zuchowa Dzielni Odkrywcy ze Szczecina
wyró¿nienie: Lene zuchy z £obza
2. W kategorii 11-15 lat
wyró¿nienie: Harcerki z klas¹ z £obza
wyró¿nienie: 44 DH Wilcze stado z Gryfic
III miejsce: Joanna Roman ze Szczecina
II miejsce: 9 ¯DH Watra ze Szczecina
I miejsca nie przyznano.
3. W kategorii m³odzie¿ i doroli
wyró¿nienie: 65 DH Szarañcza ze Szczecina
wyró¿nienie: £obeskie w³óczykije z £obza
III miejsce: Samodzielny Wêdrowniczy Zastêp Rozpoznawczy z Nowogardu
- II miejsce: Niebezpieczny zwi¹zek z Goleniowa
- I miejsce: Marta Kamiñska z Koszalina.
3. Grand Prix XI GFPHiT Czkawa 2007 - Od czasu do czasu ze Szczecina

Ponadto:

1. W historycznym biegu patrolowym ladami gryfickich zabytków, zorganizowanym przez ZHP
Zwi¹zek Dru¿yn Rega w Gryficach, najwy¿sz¹ iloæ punktów 29 zdoby³y Lene duchy z £obza.
2. W dru¿ynowych zawodach
strzeleckich Czkawa na sportowo
zorganizowanych przez M³odzie¿owy Klub Strzelecki LOK Baszta w
Gryficach sklasyfikowano w kolejnoci miejsc: MKS LOK Baszta
Gryfice, SWZR Nowogard, Ciche
Cienie Gryfice i Kadra CZKAWY Gryfice.
(r)

Lekcja przyrody w ¯erzynie
(£ABUÑ WLK.-¯ERZYNO) Jestemy uczniami kl.III Szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim. W dniu 10
maja br. razem z wychowawczyni¹ p.
Anett¹ Kulesz¹ udalimy siê na wycieczkê przyrodnicz¹ do ¯erzyna.
Przywita³ nas pan Henryk Junik,
w³aciciel elektrowni wodnej, który
wraz z pracownikami oprowadzi³ nas
po elektrowni. Póniej spotkalimy siê
z przedstawicielami Nadlenictwa w
Resku - p. El¿biet¹ Ros³oñ i p. Mariuszem Borowskim.
Po niadaniu, które ufundowa³ p.
Junik, udalimy siê z pani¹ El¹ na spacer krajoznawczy.
Widzielimy ciekawe okazy drzew
i krzewów m.in. tulipanowca, cyprysika chiñskiego, buka czerwonego oraz
dwa Pomniki Przyrody: daglezjê i d¹b.
Z zainteresowaniem s³uchalimy informacji, które przekazywa³a nam p. Ela.
Po powrocie do elektrowni, czeka³ na
nas kolejny posi³ek - kie³baski i soczki,
które przywióz³ p. Mariusz Borowski.
Dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu ciekawej lekcji przyrody. Zachêcamy innych uczniów do nauki w
plenerze. My nauczylimy siê wiele!

Uczniowie kl. III
z wychowawczyni¹.
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HISTORIA KOCIO£A W WYSIEDLU CZ. II
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Koció³ i jego fundatorzy
Pocz¹tki wsi Wysiedle siêgaj¹
redniowiecza. Wie by³a lennem
rodzinnym von Borcke, które otrzymali w bli¿ej nieznanym czasie od
ksi¹¿¹t pomorskich. Prawdopodobnie po lubie z Barbar¹ von Neuenkirchen z Mielêcina (zm. 1612r.). W
roku 1557 za³o¿y³ Joachim von
Borcke (1527-1580) z Wêgorzyna
siedzibê dla nowej ga³êzi swego
rodu. Wczeniej s³u¿y³ przez 13 lat
ksiêciu Filipowi I PomorskiemuWolgest, tak na jego dworze, jak i w
potyczkach wojennych.
Kiedy okrelano ich mianem
Borckowy stan butny koronie lub
Borcków nieugiêta korona, nale¿y
skojarzyæ to z piêædziesiêcioletnim
zatargiem lennym miêdzy Ksiêciem
Szczeciñskim, a Johanem Fryderykiem z 1570 roku, a póniej kontynuowanym przez jego syna. Duma przynale¿noci do starego rodu, dawne
wyobra¿enia o wolnoci i niezale¿noci oraz uczucie przyzwalaj¹ce na ryzyko wyst¹pienia przeciwko w³adzy
by³y przyczyn¹ tego zatargu. Powo³uj¹c siê na prastare wolnoci i przyznawane rodowi przywileje Joachim
wiadomie sprzeciwi³ siê swemu
w³adcy i odmówi³ sk³adania mu ho³du dziedzicznego i ho³du lennego.
Uzasadniaj¹c to tym, ¿e Borckowie
pos³uszeñstwu winni s¹ jedynie staremu lennu, a nie nowemu lennu. A
¿e on nie posiada nowych, a ma tylko
stare lenna, to nie widzi powodu do
wznawiania ho³du lennego. Za¿¹da³
dla swojego rodu wolnoci jak za
starego w³adcy w³adzy. Stare lenna
uwa¿a³ za w³asne bez ¿adnej wy³¹cznoci i ograniczeñ. Roszczenia swoje
uzasadnia³ tym, ¿e w posiadanie rodowych nieruchomoci weszli jeszcze
za czasów przed wprowadzeniem nie-

mieckich praw lennych, a wiec nabyli
je w okresie wczeniejszym. W tym
czasie szereg samodzielnych mo¿now³adców w tym równie¿ Borckowie
zasiadali na wielkich i rozleg³ych
maj¹tkach ziemskich i tak d³ugo i
uporczywie bronili swojej samodzielnoci i samorz¹dnoci, a¿ w koñcu musieli siê podporz¹dkowaæ
zwierzchnoci ci¹gle rozwijaj¹cej siê
rosn¹cej w si³ê w³adzy ksi¹¿êcej rodu
Gryfitów. Zwi¹zany z tym zatarg miêdzy ksi¹¿êtami o wolnoci staroojcowskiego lenna rodowego wykluczaj¹ porz¹dek prawny - do takiego
stwierdzenia przy³¹cza siê ca³y ród
Borcków. W 1622 roku zakoñczono
zatarg ze skutkiem zobowi¹zuj¹cym
ca³y ród do odst¹pienia od ¿¹dania
roszczeniowego.
Joachim von Borcke bardzo
wczenie nale¿a³ do zwolenników
Marcina Lutra, sam okreli³ siebie
jako jednego z pierwszych wyznawców boskiej prawdy, kiedy papiestwo
na Pomorzu zosta³o zniesione.
Po tym, jak wybra³ Wysiedle na
siedzibê swojej rodziny, zapewne
pomyla³ zarówno o budowie domu
dla swojej ¿ony i potomstwa oraz
jako patron kocio³a, o nowym kociele. Najwyraniej mia³ wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy w swojej
szkatule, aby móc sobie na to
wszystko pozwoliæ.
Jak by³o wówczas w zwyczaju, z
pewnoci¹ równie¿ w Wysiedlu by³
koció³ parafialny, albo przynajmniej
kaplica. Czy ówczesny koció³ by³
ruin¹, albo kaplic¹? Czy plany przebudowy kocio³a zrodzi³y myl o nowym Domu Bo¿ym? Mo¿e Joachim,
a póniej jego syn Henning, chcieli za
pomoc¹ wysublimowanej budowli
kocio³a podkreliæ swoj¹ pozycjê socjaln¹ i udokumentowaæ ich ekonomiczn¹ pozycjê. Niestety, nie dowiemy siê,
jakie pobudki nimi kierowa³y.
Nie by³o równie¿
mo¿liwym ustaliæ, czy
rozpoczêcie i zakoñczenie budowli kocio³a mia³o miejsce
jeszcze za ¿ycia Joachima, czy za czasów
jego syna Henninga
(1563 - 1609). Brak
jest w tej sprawie informacji historycznych. Powtarzaj¹c za
Georgiem Delnio oraz
za Hugo Lemcke, zosta³ on w 1600 roku
wybudowany.
Wiêksza
czêæ
cmentarza po po³udniowej stronie kocio³a pochodzi z
XVIII wieku. By³ on
wykonany na zlecenie

rodziny von Podewils,
którzy przyjêli Wysiedle na swoj¹ w³asnoæ w
roku 1689. Cz³onkowie
rodziny zostali tu pochowani w wspólnym
grobowcu. Ich trumny
przetrwa³y
bez
uszczerbku.
O ile dok³adna data
budowy kocio³a jest
nieznana, o tyle mamy
lepsze dane dotycz¹ce
samego wyposa¿enia
kocio³a. Poza dwuHerb ma³¿eñstwa v. Borcke
skrzyd³owym o³tarzem
bêd¹cym tryptykiem z
po³owy XVI stulecia, pozosta³e eleHenning ufundowa³ jeszcze tablimenty pochodz¹ z pierwszej po³owy ce o³tarzow¹ z podwójnymi skrzyd³aXVII wieku. Tryptyk by³ pierwszym i mi w cenie 150 talarów. Nakaza³ równajwa¿niejszym elementem wyposa- nie¿ przerobiæ dwa dzwony na nowe.
¿enia, które koció³ otrzyma³.
Znakomity to pomorski szlachIstnieje mo¿liwoæ, i¿ zosta³ on cic, ¿arliwy wyznawca ewangelickiej
nawet zakupiony przez Joachima. nauki, wielkiej m¹droci cz³owiek,
Mo¿liwe jest, ¿e równie¿ za jego znawca sztuki, powiernik, a nadto po¿ycia wkomponowana zosta³a empo- siadaj¹cy jeszcze wiele innych cnót.
ra organowa.
- takie pochwa³y g³oszono dla jego
osoby.
Nastêpc¹ Joachima by³ jego syn
Dla ksiêcia, Henning by³ nie tylko
Henning. Tak jak jego ojciec, by³ on wa¿nym doradc¹, ale równie¿ zrêcz¿arliwym wyznawc¹ nauki chrze- nym dyplomat¹ w wa¿nych misjach,
cijañskiej, kierowa³ on swoje wiedzia³ jak nale¿y siê zachowaæ na
¿ycie zgodnie z zasadami Religii dworach, aby odpowiednio reprezenMarcina Lutra. W Rostoku, Gre- towaæ ród Grafitów. Bêd¹c u Ksiêcia
ifswaldzie, Jenie i Heidelbergu stu- Filipa II w szczególnych ³askach, a
diowa³ on teologiê, prawo i mate- przez Ksiêcia Barmina XI wybranym
matykê. W 1594 roku polubi³ Ca- na starostê zosta³, i niezale¿nie, przez
tharinê von Winterfeld (1577- kogo mianowanym, w ka¿dej sytuacji
1641), córkê starosty i Konturka znaleæ siê umia³, tak, ¿e przez wszystwidwiñskiego Detlefa von Winter- kich zaw¿dy chwalon by³.
felda i Marii z domu von Oppen. Po
zawarciu ma³¿eñstwa zamieszka³ w
Zapanowa³a wielka ¿a³oba, kieWysiedlu i jak mo¿na przeczytaæ w dy to 13.09.1609 roku zmar³ w wiejego biografii bogobojnoæ swoj¹ ku 46 lat, ogromnym smutkiem i
okazywa³ w ten sposób, i¿ jako okryci ¿a³oci¹ mo¿na przeczytaæ
pierwszy zaw¿dy przybywa³ do ko- w nekrologu, ¿e te¿ tak m³ody Pan,
cio³a, azali ¿adna ceremonija nie którego Bóg wyposa¿y³ w liczne
rozpoczê³a siê, nim on sam swoj¹ cnoty i umiejêtnoci: sztuk, doradzosob¹ jej nie zaszczyci³, gdy¿ z inny- twa, wiedzy, cechuj¹cy siê humanimi s³owa bo¿ego wys³uchiwaæ ra- zmem, teraz w kwiecie wieku i maczy³, a dziêkowa³ swoim piewem, jêtnoci, tak wielki geniusz ojczymodlitw¹ i wys³uchaniem kazania. nie mi³ej i rodzinie niestety za szybZazwyczaj nakazywa³ noszenie dla ko odebranym zosta³.
niego ³aciñskiej biblii i kiedy przywo³ywano cytaty on odszukiwa³
Po jego mierci dalsze prace zwi¹tych¿e samych i w domu powtórnie zane z wyposa¿eniem kocio³a proje odczytywa³.
wadzi³a i finansowa³a jego matka,
Jako patron kocielny zwraca³ jednak¿e w 3 lata po jego mierci i ona
szczególn¹ uwagê na to, aby jego pod- zesz³a z tego wiata - 25.03.1619 r.
dani regularnie uczêszczali do ko- Dalej dzie³o kontynuowa³a wdowa
cio³a oraz troszczy³ siê o to, aby dzie- Catherina pod nieobecnoæ syna i
ci gruntownie wprowadzane by³y w dziedzica Joachima Detlof (1597arkana protestanckiego wyznania. 1652). Ufundowa³a ona ostatni¹ i
Dla kocio³a ufundowa³ dwie szaty z najwiêksz¹ czêæ wyposa¿enia:
czarnego i zielonego, drukowanego chrzcielnicê (1623) i kazalnicê (amaksamitu o wartoci 100 talarów za bonê) (1624) jak równie¿ empory:
ka¿d¹. Jak widaæ nie przeszkadza³o to pó³nocn¹ i po³udniow¹ (1627). Kiedy
nikomu w tamtych czasach, i¿ ewan- Joachim Detlof w 1627 powróci³ z
geliccy duchowni nosili w dalszym Wêgier, z wojny tureckiej, i przej¹³
ci¹gu stare szaty i stare kom¿e z cza- patronat nad kocio³em, budowa kosów katolickich, a nawet wykonywa- cio³a by³a prawie zakoñczona.
no nowe na ich wzór.
Dr W. D. v. Borcke
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KLUBY I ICH REPREZENTANCIw latach 194563
Reprezenntanci ³obeskich
klubów pi³karskich
w latach 1945-63
AFELTOWSKI
Stanis³aw
ALENOWICZ
Czes³aw
AWI¯EÑ
Leszek
AWI¯YN
Stanis³aw
BAKA
Wies³aw
BAKALARCZYK Zbigniew
BA£UK
Józef
BANASZEK
Józef
BEDNARCZYK Zbigniew
BIERNACKI
Boles³aw
BIERNACKI
Roman
BOBROWSKI
Marian
BOGDANOWICZ Zygmunt
BONIN
Jerzy
CESARZ
Zdzis³aw
CHMIELEWSKI Zdzis³aw
CHRZ¥SZCZ
Henryk
CIESIÑSKI
Roman
CYBULSKI
Stanis³aw
CYSEK
Stefan
CZUHAJ
Zbigniew
CZY¯
Henryk
DANCEWICZ
Jan
DRUCH
Eugeniusz
FURA
Franciszek
FLORCZAK
Jan
FLORCZAK
Henryk
GAPIK
Kazimierz
GIERCZAK
Edward
GOZDEK
Zdzis³aw
GOZDOWSKI
Jerzy
GO¯KOWSKI
W³adys³aw
GRUZA
Henryk
GUDOWSKI
Boles³aw
GUTKOWSKI
Antoni
GUZOWSKI
Maciej
GU¯KOWSKI
Józef
ILEWICZ
Adam
JAKIMOWICZ Edward
JAKUBCZYK
Henryk
JURSZA
Mieczys³aw
KAMIÑSKI
Micha³
KARPOWICZ
Jan
KIK
Czes³aw
KINNE
Ryszard
KLEPCZYÑSKI Jerzy
KLEPCZYÑSKI Zbigniew
KONARSKI
Marian
KONDRATOWICZ Miko³aj
KOWALCZYK
Alfred
KOWALEWSKI Edward
KOWALSKI
Henryk
KOWALSKI
Jan
KOZA
Jerzy
KRAWCZYÑSKI Eugeniusz
KRZYWAÑSKI
Wincenty
KUBIK
Bogumi³
LEBIODA
Stanis³aw
£ACIÑSKI
Czes³aw
£AGODA
Gustaw
£ÊCKI
Stanis³aw
£ÊCKI
Wac³aw
MACHOÑSKI
W³adys³aw
MAKA
Alfred
MALESIÑSKI
Henryk
MARKIEWICZ Witold
MALAK
Henryk
MICHNOWICZ Józef
MIELEC
W³adys³aw

Zas³u¿eni pi³karze ³obescy przed ostatnim meczem w swojej karierze sportowej ju¿ na nowym stadionie
przy ulicy Siewnej. Od lewej: Jan Karpowicz, W³adys³aw Szkiecin, Wac³aw Rudzki, Stanis³aw Cybulski,
Stefan Cysek, Kazimierz Jankowski, Czes³aw Alenowicz, Zbigniew Zieliñski.
U do³u: Adam Ilewicz - pi³karz i dzia³acz sportowy.

MIKO£AJCZYK Tadeusz
MILUSKI
Micha³
MUSZYÑSKI
Marian
NAPORA
Józef
NOSEWICZ
Kazimierz
OLCHOWIK
Gotnerd
OPUCHLIK
Józef
PACZKOWSKI Czes³aw
PACZKOWSKI Marian
PACZKOWSKI Wies³aw
PATERKA
Tadeusz
PIÊTA
Eugeniusz
PI£AT
W³adys³aw
PODGÓRZAÑSKI Bogdan
POMYKALSKI
Jerzy
PRAWDA
Hubert
PRZYBYLAK
Stanis³aw
PTASIÑSKI
Karol
RADWANIUK
Józef
RADWANIUK
Ryszard
RUDZKI
Wac³aw
RUDZKI
Zdzis³aw
SEREDYN
Zygmunt
SIKORSKI
Zygmunt
SKARBIÑSKI
Waldemar
SMOLIÑSKI
Jan
SNARSKI
Edward
STANECKI
Kazimierz
SU£KOWSKI
Mieczys³aw
SUMBER
Marian
SZAN
Jan
SZAN
Pawe³
SZKIECIN
W³adys³aw
SZKIELA
Jan
SZYMANEK
Hilary
TADYCH
Ryszard
TARACIÑSKI
Franciszek
TRACZ
Jan
TUTAK
Eugeniusz
TWOROWSKI
Konstanty
W¥CIOR
Henryk
WOLANIN
Tadeusz
WONIEWICZ
Wincenty
ZAGUBIEÑ
Wies³aw
ZDANOWICZ
Marian
ZIELIÑSKI
Zbigniew
¯ACZEK
Jan
¯URAWSKI
Józef

Autor opracowania Zdzis³aw Bogdanowicz
zwraca siê do wszystkich zainteresowanych
uzupe³nieniem faktów i nazwisk osób w ³obeskiej
historii sportu o kontakt: tel. 091 397 4006.
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Zbli¿a siê II £obeski
Maraton Rowerowy

(POWIAT) II £obeski Maraton Rowerowy odbêdzie siê w tym
roku w dniach 1-3 czerwca. Zawodnicy w ró¿nych kategoriach
wiekowych i o ró¿nych mo¿liwociach cigaæ siê bêd¹ na dystansach 100, 200 i 400 km.
Najkrótsza trasa prowadzi³a bêdzie z £obza do Reska, póniej
przez Radowo Wielkie, Borkowo,
Siedlice, Mieszewo, Mielno, Trzebawie, Runowo do Wêgorzyna i dalej przez Wiewiecko, Brzeniak,
Przytoñ, Rogówko do £obza. Aby
przejechaæ 200 km trzeba bêdzie z
£obza pojechaæ dodatkowo do
Drawska Pomorskiego, z Drawska
do Po³czyna Zdroju, dalej przez
Bierzwnicê do widwina i £obza.
Trasa 400 km bêdzie dwukrotnym
powtórzeniem trasy 200 km. Organizatorzy przewidzieli 5 punktów kontrolnych (£obez, Resko, Siedlice,
krzy¿ówka Ginawa, Po³czyn Zdrój)
oraz 3 punkty ¿ywieniowe (£obez,
Siedlice, Po³czyn Zdrój). Start i meta
wszystkich tras znajdowa³a bêdzie
siê przy budynku £obeskiego Centrum Turystyki, ul. Konopnickiej 42.
Wród oko³o 220 zawodników z
Wroc³awia, Szczecina, Zielonej
Góry, Trzebnicy, Warszawy, £odzi,
Czêstochowy, Konina, Berlina i
Katowic zg³osili siê równie¿ zawodnicy z powiatu ³obeskiego: Marek
Bukato na dystansie 100 km, Eugeniusz Gostomczyk na dystansie 400
km, Marek Ciechañski na dystansie
100 km, Roman Ciechañski na dystansie 400 km, Anna Kowalewska
na dystansie 100 km, Eugeniusz
Paszkaniak na dystansie 100 km,
Aksel Pobiar¿yn - 100 km, Elwira
Stawska - 400 km, Tadeusz Szuba 400 km, Eugeniusz Walczak - 100
km, El¿bieta Winiewska - 100 km,
Leszek Zawada - 200 km, rodzinny
team Winiarskich - 100 km, Witold
liwa - 100 km.
III £obeski Maraton Rowerowy
jest imprez¹ wchodz¹c¹ w sk³ad Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych. W tym roku do
przejechania pozosta³y jeszcze maratony w £obzie, Gryficach, Podgórzynie, Istebnej, Zieleñcu, Choszcznie,
Gorzowie Wielkopolskim, Trzebnicy, Ko³obrzegu. Maratony w Podgórzynie, Istebnej i Zieleñcu to maratony górskie. Po dwóch Maratonach
(winoujcie i Bogdaniec) miejsca
³obeskich maratoñczyków wygl¹daj¹
nastêpuj¹co:
15 miejsce - Roman Ciechañski,
4211 pkt. (m.in. 3 miejsce w kategorii M5 na dystansie 355 km w Bogdañcu, czas: 14:36:39),

30 miejsce - Eugeniusz Gostomczyk, 3389 pkt. (m.in. 5 miejsce w
kategorii M5 na dystansie 240 km w
winoujciu, czas: 7:26:43),
49 miejsce - Elwira Stawska,
2799 pkt. (2 miejsce na dystansie
240 km w kategorii K3 w winoujciu, czas: 9:54:09; 1 miejsce na
dystansie 175 km w kategorii K3 w
Bogdañcu, czas: 6:51:01), zawodniczka ta zajmuje 2 miejsce w kategorii Open po 2 maratonach za
Ma³gorzat¹ Rajczyb¹ z Wroc³awia,
75 miejsce - Leszek Zawada,
2264 pkt.
237 miejsce - Micha³ Winiarski,
592 pkt.
253 miejsce - Adam Winiarski,
531 pkt.

254 miejsce - Miros³aw Winiarski, 531 pkt.
Rodzina Winiarskich nale¿y
niew¹tpliwie do najbardziej usportowionych rodzin w powiecie i osi¹ga coraz lepsze wyniki. Ogó³em w
dwóch rozegranych maratonach
udzia³ wziê³o 282 zawodników i
zawodniczek. W imieniu organizatorów zachêcam wszystkich do
udzia³u w maratonie. Dodatkowe
informacje na stronie: http://
www.turystykalobez.pl/maraton i
http://www.supermaraton.org
Ze sportowym pozdrowieniem
Eugeniusz Gostomczyk.

Wyrok

Sygn. akt II K 203/07 Ds. 264/07, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 25 kwietnia 2007 r., S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie:, Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna
Weso³a, Przy udziale apl. Prok. Anny Pol  Aniuksztys, po rozpoznaniu dnia
25.04.2007 r. sprawy:

Jerzego Pietkiewicza,

s. Antoniego i Marii z d. Kamiñska, ur. 18 czerwca 1952 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e w dniu 27 lutego 2007 r. na drodze publicznej nr 147
pomiêdzy Radowem Wielkim i Wo³kowem, kierowa³ rowerem pomimo
orzeczonego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia
4 maja 2005 r. sygn. akt II K 156/05 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres dwóch lat, tj.
do dnia 04 lipca 2007 r. tj. o czyn z art. 244 kk
Orzeka
I. oskar¿onego Jezrzego Pietkiewicza uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu
karê 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo
zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
23.06.1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na
rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120
(sto dwadziecia) z³otych.

Powiatowa Rada
Sportu powo³ana
(POWIAT) Zarz¹d powiatu zatwierdzi³ sk³ad spo³ecznej Powiatowej Rady Sportu. W zwi¹zku z
wiêksz¹ iloci¹ zg³oszeñ z klubów z
ca³ego powiatu, rozszerzy³ jej sk³ad o
przedstawicieli tych klubów, daj¹c
szansê wszystkim chêtnym do wziêcia
udzia³u w jej pracach. W ten sposób
sk³ad rady wynosi 21 osób. W najbli¿szym czasie zostanie przygotowany
regulamin dzia³ania rady i wyznaczona data jej ukonstytuowania siê.
Przypomnijmy, ¿e w jej sk³ad weszli;
przedstawiciele urzêdów wszystkich
gmin, pracownik starostwa, radny powiatu oraz przedstawiciele klubów
sportowych z powiatu ³obeskiego. W jej
kompetencjach bêdzie miêdzy innymi
opiniowanie bud¿etu w czêci dotycz¹cej sportu, tworzenie kaledarza imprez
oraz ich inicjowanie.

W sk³ad rady weszli:

1. Zdzis³aw Urbañski  Gmina £obez
2. Grzegorz Jaworski  Gmina Resko
3. Ryszard Jamro¿y  Gmina Wêgorzyno
4. Józef Lewandowski  Gmina Radowo Ma³e
5. Damian Padziñski  Gmina Dobra
6. Janusz Skrobiñski  pracownik starostwa
7. Ryszard Sola  radny Rady Powiatu
8. Marcin Æwik³a  Zespó³ Szkó³ w
£obzie
9. Justyna Michalczyszyn-Gromek 
Zespó³ Szkó³ w Resku
10. Zdzis³aw Bogdanowicz  Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy
11. Zbigniew Pude³ko  Powiatowe
Zrzeszenie LZS
12. Stanis³aw Turek  LKS Sparta
Wêgorzyno
13. Andrzej Belina  MLKS wiatowid £obez
14. Wies³awMa³y  LKS Radovia
Radowo Ma³e
15. Janusz £ukomski  UKS Arbot
Dobra
16. Kazimierz Mikul  MKS Olimp
£obez
17. Miros³aw Budzyñski  UKS MiniGier Radowo Ma³e
18. Roman Ciechañski  £obeski Klub
Rowerowy
19. Jerzy Rakocy  TKKF B³yskawica £obez
20. Jan Michalczyszyn  UKS przy
Zespole Szkó³ w Resku
21. Marcin Horbacz  £obeski Klub
Biegacza.

Kadra województwa
m³odzików zagra
w £obzie
(£OBEZ) Ju¿ pojutrze, w rodê, 23
maja, na stadionie w £obzie, rozegrane
zostan¹ dwa mecze w ramach mistrzostw makroregionu. Na boisku przy
ul. Siewnej zmierz¹ siê reprezentacje
województwa zachodniopomorskiego i
kujawsko-pomorskiego w dwóch rocznikach: 1991 i 1992. Mecz pierwszej reprezentacji odbêdzie siê o godz. 11.00,
drugiej o 13.00. Niestety, w sk³adach
województwa zachodniopomorskiego
nie ma pi³karzy z naszego terenu. (r)
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A¿ tak dziwnie...
WIATOWID £obez  D¥BROVIA Stara D¹browa 5:0 (5:0)
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Sarmata przegra³a,
ale jest wiceliderem
Wicher Brojce - Sarmata Dobra 2:0 (0:0)
Sarmata: Brodowicz, Miko³owski, Pacelt, Jaszczuk (kpt.), Anulicz,
Olechnowicz, Dzierbicki, Kieruzel,
Za³êcki, Kamiñski, Padziñski oraz Lewicki, Dudek, Kaczor, Surma.

wiatowid: Pawe³ Krystosiak 
Micha³ £añ, Rafa³ Zielonka, Marcin
Mosi¹dz, Micha³ Koba, Kamil Kacprzak, Marcin Grzywacz, Kamil
Iwachniuk, Kamil Duczyñski, Konrad Pawluk, Pawe³ Wielgus oraz
Bartosz Marczak, £ukasz Kogut,
£ukasz Osiñski, Sylwester Micha³owski, Grzegorz Paw³owicz i
£ukasz Zielonka. Trener Wojciech
Krakus.
Bramki: 2 Iwachniuk  18 i 39;
Koba  12; Grzywacz  24; Duczyñski  25.
Sêdziowa³ Tomasz Winiarczyk.
To by³ wa¿ny mecz o punkty i
wiatowid go wygra³. Tym samym
przeskoczy³ w tabeli D¹broviê, która okaza³a siê  nie wiedzieæ czemu
- s³abym przeciwnikiem, chocia¿
przyjecha³a do £obza po wczeniejszym zwyciêstwie z ówczesnym
wiceliderem KP II Police. D¹brovii
nic w tym meczu nie wychodzi³o i
stworzy³a zaledwie jedn¹  dwie
groniejsze sytuacje, ale na posterunku by³ Krystosiak. Mo¿e dlate-

go, ¿e wiatowid z³apa³ wiatr w
¿agle i gra coraz lepiej. Wreszcie
wygra³ na swoim boisku i to wysoko, strzelaj¹c co kilka minut bramkê. W drugiej po³owie, przy takim
wyniku, pi³karze powinni zmieniæ taktykê; zacz¹æ szanowaæ pi³kê i podj¹æ
próbê gry pi³k¹ na ca³ym boisku, w³¹czaj¹c do gry defensywê, bardziej
przemylnie konstruuj¹c akcje. Pêd na
bramkê przeciwnika bez oceny sytuacji wiadczy o wci¹¿ ma³ym opanowaniu gry taktycznej i dowiadczeniu.
Dotyczy to tak¿e radzenia sobie z przeciwnikiem ³api¹cym na spalone, z
czym napastnicy i pomocnicy wiatowida mieli wiele problemów. W tej
chwili jednak liczy siê zwyciêstwo.
Gdy Pawe³ Krystosiak pobieg³
po pi³kê za bramkê, jeden z dopiero
co przyby³ych kibiców wyrazi³
uznanie zaskoczony wynikiem 5:0.
Krystosiak odpowiedzia³:  To a¿
tak dziwnie... To w³aciwie najlepszy komentarz do tego meczu. Rzeczywicie, po tylu zebranych batach
w lidze mo¿na siê poczuæ dziwnie z
wynikiem 5:0.
(r)

Zmarnowana
szansa Mewy
ORKAN Suchañ  MEWA Resko 5:2 (4:1)
Mewa: Ostrowski  Kêsy (70' Wójtowicz), ¯urawik (70'
Deuter), Paw³owski A., Paw³owski M., Pietrowski, Frost
(46' B³aszczyk), Wasiak, Gabry £. (75' Waldon),
Grygiel, Gradus. Trener Dariusz Kêsy.
Bramki: 40' Marek Gradus (k.), 75' £ukasz Grygiel.
Ten mecz reszczanie chyba odpucili, bo przegraæ z przedostatni¹
dru¿yn¹ w tabeli i to wysoko, w tak
wa¿nym momencie  nie wypada³o.
Orkan na pocz¹tek sypn¹³ Mewie
4 bramki, ale nawet przy tym wyniku reszczanie mogli odrobiæ straty,
gdyby nie indolencja strzelecka.

Dopiero Marek Gradus na zejcie
do szatni strzeli³ gola z karnego. W
drugiej po³owie by³o trochê lepiej,
ale Mewa nie zdo³a³a ju¿ odrobiæ
strat. Teraz przyje¿d¿a nieobliczalna Iskierka i bêdzie jeszcze trudniej.
A sytuacja na dole tabeli wci¹¿ jest
niepewna.
(r)

Mimo pora¿ki 0:2 z Wichrem Brojce pi³karze Sarmaty Dobra zbli¿yli siê
do koñcowego sukcesu, a takim niew¹tpliwie by³oby utrzymanie 2 miejsca
w tabeli, uprawniaj¹cego do meczów
bara¿owych z drug¹ dru¿yn¹ II grupy
klasy okrêgowej w walce o awans do V
ligi. Sta³o siê tak dlatego, ¿e zajmuj¹ca
w tabeli 3 miejsce dru¿yna KP Police II
tylko zremisowa³a z liderem witem
Szczecin 0:0 i do zajmuj¹cego 2 miejsce Sarmaty ma w dalszym ci¹gu 2punktow¹ stratê, a do koñca sezonu
pozosta³y jeszcze cztery mecze.
Pierwsza po³owa meczu w Brojcach przebiega³a pod dyktando zawodników Sarmaty i gdyby do wyniku zalicza³o siê sytuacje sam na sam, to
Sarmata powinien prowadziæ do przerwy 4:1. Jednak licz¹ siê bramki, a tych
¿adnej z dru¿yn nie uda³o siê zdobyæ.
Na pocz¹tku drugiej po³owy pi³karze Sarmaty byli w dalszym ci¹gu
stron¹ przewa¿aj¹c¹, lecz niemoc
strzelecka w tym dniu powodowa³a,
¿e ¿adnemu z nich nie uda³o siê
strzeliæ bramki. Uda³o siê to gospodarzom; w 58 min. meczu wyprowadzili kontrê zakoñczon¹ silnym
strza³em z prawej strony. Strza³ by³
tak silny, ¿e bramkarz Sarmaty Brodowicz móg³ tylko sparowaæ pi³kê, a
¿e uczyni³ to ma³o szczêliwie, nadbiegaj¹cy napastnik Wichra umieci³ j¹ w siatce Sarmaty. Po tej bramce nast¹pi³ 15 minutowy okres wyranej przewagi dru¿yny z Brojc,
która zakoñczy³a siê zdobyciem w
70 min. drugiej bramki. I mimo, i¿ do
koñca meczu pozosta³o jeszcze 20
minut, a Sarmacie uda³o siê osi¹gn¹æ przewagê, to ju¿ nie uda³o siê

zmieniæ wyniku. Bohaterem spotkania by³ niew¹tpliwie bramkarz Wichra Dariusz Orzechowski, który
obroni³ 5 sytuacji sam na sam z
zawodnikami Sarmaty, a po meczu
ze wszystkich stron odbiera³ zas³u¿one gratulacje.
estan

Odszed³ wierny kibic Sarmaty

¯egnaj Mundek
Do Brojc na mecz z Wichrem
przyby³a zorganizowana grupa kibiców Sarmaty, która w II po³owie
meczu da³a przyk³ad kulturalnego
dopingu swojej dru¿yny. W I po³owie kibice Sarmaty zachowywali siê cicho, chc¹c w ten sposób
uczciæ pamiêæ jednego z najwierniejszych kibiców Sarmaty Tadeusza Mundka Winiewskiego,
którego pogrzeb odby³ siê w sobotê rano. Pan Tadek Lord, jak
kaza³ siê zwracaæ do siebie m³odszym, mimo, i¿ w ¿yciu mu siê
ró¿nie uk³ada³o, by³ przyk³adem
wiernoci swojej ukochanej dru¿yny. S³owa wieniaki pod adresem goci, czy szmaciarze
pod adresem Sarmaty po przegranym meczu, w jego ustach wywo³ywa³y salwy miechu wród kibiców. ¯egnaj Mundek, bêdzie nam
Ciebie brakowa³o! Przyjaciele
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOCI
n Zatrudniê pracowników do wykañczania wnêtrz. Tel. 506 670 999

n Kupiê mieszkanie w £obzie ok 60
mkw. Tel. 505 184 497
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.

n Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 36mkw. Tel. 602 321 227
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach ul. Niechorska, parter, 58mkw,
3 pokoje. Cena 120 tys. Tel. 697 691
078

n Sprzedam Opel Kadet Combi
benzyna-1,4l, rok 1990, szary metalik - org., bezwypadkowy, 5 - dzwiowy, centralny zamek, szyberdach,
bardzo ekonomiczny. Proponowana cena 3100 z³. Tel. 091 397 4127
lub 604 845 753.

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 Sprzedam: malutkie pieski z kokardk¹ - Yorki 600 805 073
n Sprzedam kiosk typ jugos³owiañski, kostkarka do lodu, sokowirówka przemys³owa, mieszacz do koktaili. Tel. 091 386 3525
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

n Sprzedam: Hyunday Accent LS
1,3 12V, '98r., 5-drzwiowy, granat,
ABS, 2 poduszki, wspomag.,
centr.zamek, radio, klimatyz.,
7800,-+ op³aty 697 424 727
n Sprzedam Peugeot 306 XR 1,6,
'94r., 5-drzwiowy, zielony metalik,
radio, szyberdach, wspomag.,
3700,- + op³aty 697 424 727

n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

n Sprzedam 18 ton zbo¿a. Tel 094
363 12 58.

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 Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

n Przyjmê do pracy traktorzystê i
kombajnistê. Tel. 094 363 12 58

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866

n Sprzedam dom w Drawsku Pom.
192 mkw. 4 pokoje, salon, ³azienka,
taras, gara¿  37 mkw., podpiwniczony, dzia³ka 1200 mkw. Tel.
668314911.
n Szukam do wynajêcia pomieszczeñ magazynowych na zbo¿e. Tel
094 363 12 58

US£UGI

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

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.

Redakcja Tygodnika
£obeskiego

zatrudni
przedstawiciela
handlowego

do dzia³u reklam
i promocji.
Tel. 091 39 73 730
Kom. 504 042 532

Reklama

Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1(wp.pl
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Radovia w coraz gorszej sytuacji

SPARTA Gryfice  RADOVIA Radowo Ma³e 4:2 (3:0)

SPARTA: Sylwester G³adysz 
Mateusz Janowski, Mariusz Wlalak,
Pawe³ Bogacz, Pawe³ Rynalski, Jakub
Gnat (76'  Bartosz Machaj), Mariusz
D¹browski, Przemys³aw D¹browski,
Krzysztof Wawiórko, Zbigniew Stosio,
Mariusz Remplewicz. Trener: Artur
Kurkiewicz.
RADOVIA: Arkadiusz Chojnacki
(46' - Micha³ Stosio)  Sylwester Bednarek, Ireneusz Kulik, Mateusz Rylling, Emil Pilichowski, Krzysztof Janik, Jacek Talarowski (68'  Pawe³ Wojnarowski), £ukasz Tomaszkiewicz, Robert K³osowiak (46'  Rafa³ Chilowski),
Rafa³ Rosiak, Grzegorz Woniak. Trener: Henryk Kulik.
Bramki: 1:0  Jakub Gnat (4'), 2:0 Mariusz Remplewicz (15'), 3:0 - Pawe³
Rynalski (44'), 3:1  Jacek Talarowski
(52'), 4:1  Pawe³ Rynalski (55'), 4:2 
£ukasz Tomaszkiewicz (63').
¯.k: Wlalak (Sparta), Nazarowski
(Radovia).
Sêdziowa³: Jaros³aw Korolczuk.
Widzów ok. 800.
Liczna, oko³o 800-osobowa rzesza
kibiców, która w niedzielne popo³udnie
zasiad³a na trybunach kameralnego stadionu przy ul. Sportowej w Gryficach by³a
wiadkiem ciekawego, choæ nie stoj¹cego
na wysokim sportowym poziomie widowiska. Pad³o 6 goli, dwukrotnie futbolówka
trafia³a w poprzeczkê, a klarownymi, tzw.
bramkowymi sytuacjami mo¿na by z powodzeniem obdzieliæ kilka innych spotkañ.
Mecz u³o¿y³ siê po myli miejscowych, którzy ju¿ po kwadransie gry prowadzili 2:0. Rezultat otworzy³ w 4' Jakub
Gnat, po mistrzowsku finalizuj¹c krosowe
podanie Paw³a Bogacza. Prowadzenie
podwy¿szy³ w 15' Mariusz Remplewicz.
Pi³ka p³asko bita zza pola karnego przez
pomocnika SPARTY, trafi³a w nogê, stoj¹cego na linii strza³u  Sylwestra Bednarka
 i po rykoszecie, ca³kowicie myl¹c Arkadiusza Chojnackiego, wpad³a do siatki.
Dwubramkowa przewaga nie satysfakcjonowa³a gryficzan  miejscowi nie
zwolnili tempa, a ¿e maj¹cy tylko iluzoryczne szanse na pozostanie w lidze radowianie nie sk³adali broni, potyczka nabra³a
rumieñców. W 28' i 29' bliski powodzenia
by³ g³ówny architekt wyjazdowego sukcesu SPARTY w Chojnie  Przemys³aw
D¹browski. Niestety, nie mia³ jednak w
niedzielê pi³karskiego farta. Dwukrotnie

pi³kê, po jego celnych uderzeniach g³ow¹,
z linii bramkowej wybijali asekuruj¹cy
Chojnackiego obroñcy. RADOVIA po raz
pierwszy powa¿nie zagrozi³a Sylwestrowi
G³adyszowi w 30'  bombê z dystansu
£ukasza Tomaszkiewicza, którego fani z
kopanej powiatu gryfickiego pamiêtaj¹ z
udanych wystêpów w REDZE Meridzie,
powietrzn¹ parad¹ golkieper gospodarzy
sparowa³ na rzut ro¿ny. 3 minuty póniej
G³adysz wybiegiem za pole karne uprzedzi³ szar¿uj¹cego Jacka Talarowskiego.
Od tego momentu sytuacja na placu boju
zmienia³a siê jak w kalejdoskopie. W 36'
znakomit¹ okazjê zaprzepaci³ Pawe³ Rynalski, przegrywaj¹c pojedynek 1 na 1 z
Chojnackim, w 39' wyczyn kapitana
SPARTY skopiowa³ Przemys³aw D¹browski. Po przeciwnej stronie szans na
zdobycie kontaktowego gola nie wykorzystali: w 40'  Talarowski, który po zagraniu
rozkrêcaj¹cego siê z minuty na minutê Tomaszkiewicza, przymierzy³ celnie z 12
metrów, jednak nie na tyle precyzyjnie, by
pokonaæ G³adysza oraz w 43' Tomaszkiewicz  k¹liwe uderzenie pomocnika RADOVII intuicyjnie, przed siebie, odbi³ ros³y golkieper, a bezpañsk¹ pi³kê bez namys³u na bezpieczn¹ odleg³oæ wyekspediowa³ poprawnie spisuj¹cy siê w tym meczu
Zbigniew Stosio. O tym, i¿ niewykorzystane sytuacje siê mszcz¹, przekonali siê przyjezdni w 44', po indywidualnym popisie,
gola do szatni zdoby³ Pawe³ Rynalski.
Drug¹ ods³onê od mocnego uderzenia
rozpoczê³a RADOVIA. W 52', po dorodkowaniu Mateusza Ryllinga, niepewnie
interweniowa³ G³adysz, a odbit¹ przez niego zbyt krótko pi³kê z blisko do siatki wpakowa³ Talarowski. Stracony gol rozsierdzi³ gospodarzy, a na celn¹ ripostê z ich
strony nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. 3
minuty póniej, po mierzonej centrze
Mariusza Wlalaka, stoj¹cego miedzy
s³upkami od 46' Micha³a Stosio, uderzeniem pod poprzeczkê pokona³ Rynalski.
Za minutê powinno byæ 5:1. W idealnej
sytuacji fatalnie skiksowa³ Mariusz D¹browski. Graj¹ca bez kompleksów RADOVIA w 63' zdoby³a drugiego gola. Swój
udany wystêp w Gryficach, filmowym
uderzeniem z 18 metrów, ukoronowa³
£ukasz Tomaszkiewicz. W 68' podopieczni Henryka Kulika po raz kolejny mogli
skarciæ ra¿¹cych nonszalancj¹ gryficzan.
Na szczêcie dla G³adysza o centymetry
pomyli³ siê Krzysztof Janik. W ostatnich
20 minutach wszystko wróci³o do normy.
SPARTA kilkakrotnie by³a bliska podwy¿-
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

4-bramkowy skok
Krzysia Gwodzia

szenia prowadzenia: w 70' Wlakak, po
podaniu Gnata, pocelowa³ w poprzeczkê.
W 72' Przemys³aw D¹browski przegra³ pojedynek oko w oko z umiejêtnie skracaj¹cym k¹t Stosiem. W 82' Remplewicz z
rzutu wolnego trafi³ pi³k¹ w spojenie s³upka z poprzeczk¹, a w 84' ten sam pi³karz, po
podaniu Rynalskiego z 5 metrów pocelowa³ w bramkarza.
Reasumuj¹c, gospodarze zas³u¿enie
zgarnêli komplet cennych punktów, choæ
styl w jakim to uczynili pozostawia wiele
do ¿yczenia. Z kolei skazana na po¿arcie
RADOVIA po swoim wystêpie pozostawi³a niez³e wra¿enie. W jej szeregach by³o
jednak zbyt wiele s³abych punktów, by w
Gryficach mog³a pokusiæ siê o jak¹kolwiek
zdobycz punktow¹.
W przedmeczu juniorów SPARTA
pokona³a swoich rówieników z Radowa
Ma³ego 2:0.

POWIEDZIELI PO MECZU:

Artur Kurkiewicz: - Zadowolony
jestem wy³¹cznie z koñcowego rezultatu, który w
znacznej mierze przybli¿a
zespó³ do wytyczonego
przed sezonem celu. Natomiast bol¹ mnie kardynalne
b³êdy obroñców oraz zastraszaj¹ca indolencja strza³owa napastników.
Piêt¹ achillesow¹, prowadzonej przeze
mnie ekipy, jest krótka ³awka. Swoich
podopiecznych oceniam pozytywnie tylko
za postawê w pierwszych 45 minutach. O
grze w ich wykonaniu po przerwie chcia³bym jak najszybciej zapomnieæ. Jeli chodzi o indywidualne cenzurki, najwy¿ej
oceniam wystêp Paw³a Bogacza. Henryk Kulik: - O zwyciêstwie
SPARTY w znacznej mierze
zadecydowa³ brak konsekwencji moich ch³opców w
pocz¹tkowych minutach rywalizacji. Z koniecznoci (w
przerwie zimowej odesz³o z
dru¿yny 8 podstawowych graczy) korzystam z us³ug zawodników nie w pe³ni przygotowanych do wystêpów na V-ligowych
boiskach. Zadowolony jestem z postawy
pi³karzy, których desygnowa³em do boju
po przerwie. Chcia³bym podziêkowaæ organizatorom zawodów za poczêstunek, a
licznie przyby³ym kibicom za prawdziwie
sportowy i kulturalny doping. Imprez¹ towarzysz¹c¹ zawodom by³
Piknik z Bosmanem. Szczeciñska firma
jest jednym z niewielu sponsorów wspieraj¹cym Stowarzyszenie MKS SPARTA. (r)

UWAGA  NAGRODA
DLA NAJLEPSZEGO STRZELCA
Królem tej kolejki bezapelacyjnie
zosta³ Krzysztof Gwód strzelaj¹c 4
bramki Vielgovii. Nie bez kozery pisalimy, ¿e mo¿e powalczyæ o króla
strzelców z du¿o m³odszymi zawodnikami i sprawdzi³o siê  walczy! Strzelaj¹c w takim tempie hattricki ma szansê zostaæ królem strzelców powiatu
³obeskiego. Jak strzeli Damian Padziñski, to nie strzeli Kamil Iwachniuk
i na odwrót. Ockn¹³ siê Marek Gradus
i siedzi na kole uciekaj¹cej dwójce
oraz £ukasz Tomaszkiewicz, który jak
mo¿e wspomaga golami zagro¿on¹
spadkiem Radoviê. Ta pi¹tka u³o¿y³a
siê tak, ¿e ka¿dy klub ma swojego lidera. Zosta³y jeszcze cztery kolejki i
wszystko mo¿e siê zdarzyæ.
A TERAZ UWAGA!!! Wobec tak
emocjonuj¹cej koñcówki pi³karskiej
REDAKCJA NAGRODZI NAJLEPSZEGO STRZELCA DARMOWYM
WEEKENDOWYM POBYTEM W
HOTELU SLAVIA? W MIÊDZYZDROJACH!!! Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu w ci¹gu tych czterech kolejek
padnie tyle bramek, ¿e pozwoli to na
awans Sarmacie i na utrzymanie siê
w ligach Radovii, Mewie i wiatowidowi. To by³oby optymalne rozegranie na sezon pi³karski 2006/7.
Strzelcy powiatu ³obeskiego
14 bramek: Damian Padziñski (Sarmata), Kamil Iwachniuk (wiatowid)
13 bramek: Marek Gradus (Mewa)
11 bramek: Krzysztof Gwód (Sparta)
10 bramek: £ukasz Tomaszkiewicz
(Radovia)
9 bramek: Mateusz Rylling (Radovia)
8 bramek: Krzysztof Kieruzel, Pawe³
Graczykowski (Sarmata), Wojtek
Kli (Sparta)
7 bramek: Daniel Romañczyk (Sparta)
6 bramek: 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, Micha³ Szwalec
(Sparta), Mariusz B³aszczyk (Mewa),
Krzysztof Kulik (Radovia), Kamil
Kacprzak, Micha³ Koba (wiatowid)
2 bramki: Dawid Dudek,Wojtek Dorsz
(Sarmata), Piotr Kie³tyka, £ukasz
Brona, Marcin Mosi¹dz, Marcin Grzywacz (wiatowid), Dariusz Kêsy,
Arek Paw³owski, Damian Gabry, Miros³aw Pietrowski, £ukasz Grygiel
(Mewa), 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 (Mewa); Sylwester Micha³owski, Wojtek Krakus,
Kamil Duczyñski (wiatowid); Mateusz Miko³owski, Damian Dzierbicki,
Kacper Skrobiñski, Pawe³ Za³êcki
(Sarmata), Mateusz Sak, Przemek
Ga³ka, Emil Pilichowski, Jacek Talarowski (Radovia).
Zespo³y
53 - Sarmata Dobra
39 - Radovia Radowo Ma³e
37 - wiatowid £obez
36 - Sparta Wêgorzyno
34 - Mewa Resko
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Cztery bramki Gwodzia!

Wreszcie siê rozstrzelali

VIELGOVIA Szczecin  SPARTA Wêgorzyno 1:7 (1:3)
Sparta: Przemys³aw Noryca,
Edward Tondrik, Tomasz Kmieæ (Dominik Raj), Artur Nadkierniczny
(Marcin Nadkierniczny), Jaros³aw
Konieczny (Micha³ Szwalec), S³awomir Nowak (Andrzej Nadkierniczny),
Tomasz Side³, Zbigniew Nadkierniczny, Daniel Romañczyk, Wojciech
Kli, Krzysztof Gwód. Trener Ryszard Jamro¿y.
Bramki: Krzysztof Gwód - 21,
56, 86 i 89; Daniel Romañczyk  14
(k); Wojtek Kli  24 i Micha³ Szwalec  77.
Sêdzia: Daniel Statkiewicz
W tej serii spotkañ, podopieczni
trenera Jamro¿ego udali siê na prawobrze¿n¹ czeæ Szczecina, na konfrontacjê z tamtejsz¹ Vielgovi¹ Wielgowo.
Bez³ad organizacyjny w tym klubie w
postaci braku kilku meczowych pi³ek
(ka¿de niecelne zgranie wymusza³o
kilkudziesiêciosekundow¹ przerwê)
oraz biegaj¹cych psów po stadionie,
nie przeszkodzi³ pi³karzom Sparty w
odniesieniu efektownego zwyciêstwa. Po kilku minutach gry, w której
przewagê optyczn¹ osi¹gnêli Spartanie, Krzysiek Gwód, staje przed
szans¹ otwarcia wyniku, jednak bramkarz miejscowych udanie interweniowa³ w tej sytuacji. W 14 minucie w
polu karnym nieprzepisowo powstrzymany zostaje Daniel Romañczyk. Sam poszkodowany okaza³ siê
byæ pewnym egzekutorem jedenastki, wyprowadzaj¹c jednoczenie
swój zespó³ na prowadzenie. Przez
kolejne minuty obserwowalimy niepewne i nerwowe zagrania ze strony
pi³karzy Sparty, co z kolei stwarza³o
szansê rywalom na doprowadzenie do
remisu. W 16 minucie le odgrywa
pi³kê S³awek Nowak, jednak miejscowi nie s¹ w stanie tego wykorzystaæ,
gdy¿ udan¹ interwencj¹ popisa³ siê
Przemek Noryca. Dwie minuty póniej równie¿ niefrasobliwoæ przed
polem karnym mog³a kosztowaæ naszych pi³karzy utratê gola, jednak
strza³ jednego z zawodników Vielgovii nieznacznie min¹³ s³upek bramki.
W 21 minucie futbolówkê przejmuje
Wojtek Kli. Wbiega z ni¹ w pole karne i oddaje j¹ do Krzyka Gwodzia,
który z piêciu metrów podwy¿sza
wynik spotkania. 120 sekund póniej
role wspomnianych wczeniej zawodników odwracaj¹ siê. Krzysiek
Gwód wypuszcza Wojtka Klisia,
któremu w polu karnym odskakuje pi³ka i pada ³upem bramkarza miejscowych. Kilkadziesi¹t sekund póniej,
napastnik Sparty w pe³ni siê rehabilituje. W polu karnym pewnie opanowuje pi³kê i z zawodnikiem na plecach obraca siê uderzaj¹c w d³u¿szy
róg bramki Vielgovii. Mija kolejne
kilkadziesi¹t sekund i tym razem po
strzale zawodnika gospodarzy,
wietn¹ interwencj¹ popisuje siê No-

ryca, wybijaj¹c pi³kê zmierzaj¹c¹ pod
poprzeczkê. W 30 minucie akcjê inicjuje nasz bramkarz. Pi³ka wysokimi
odbiciami dociera w pole karne Vielgovii, w którym Kli zagrywa do
Gwodzia, ale ten niestety nie udanie
lobuje bramkarza rywali. W 35 minucie rozgrywana akcja przed polem
karnym zostaje przeniesiona na lew¹
flankê, sk¹d w pole karne wbieg³ Tomasz Side³ zakañczaj¹c ca³e zdarzenie niecelnym strza³em. Przed
przerw¹ pada jedyna, jak siê póniej
okaza³o, bramka dla gospodarzy. Nieudane wybicie futbolówki przez Przemka Norycê, pozwoli³o zawodnikowi
Vielgovii oddaæ strza³ do pustej bramki. W 45 minucie miejscowi dwukrotnie stworzyli zagro¿enie w polu karnym Sparty, gdzie w pierwszym przypadku udanie interweniowa³a linia
obrony, za w drugim zawodnik Vielgovii odda³ niecelny strza³. Przed
gwizdkiem na przerwê mielimy kopiê akcji z 14 minuty, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
sêdzia tym razem nie wskaza³ na rzut
karny.
Prawdziwa kanonada strzelecka
rozpoczê³a siê w drugich trzech kwadransach. Zanim jednak nasi pi³karze
zaaplikowali miejscowym kolejne
bramki, kibice na stadionie ujrzeli kilka niewykorzystanych sytuacji podbramkowych. W 50 minucie z dystansu uderza zawodnik miejscowych,
Noryca pewnie interweniuje. W tej
samej minucie po drugiej stronie dogodnej okazji nie wykorzystuje Krzysiek Gwód- dalekie podanie z linii
obrony nasz napastnik finalizuje nieznacznie niecelnym strza³em. W 51 i
53 min. dwukrotnie miejscowi atakuj¹
naszych, jednak strza³y oddawane z
bliskich odleg³oci nie zmierza³y w
wiat³o bramki. W 56 minucie dynamiczn¹ akcjê przeprowadza na prawym skrzydle Jarek Konieczny. Niemal¿e z naro¿nika boiska, p³asko dorodkowuje na pi¹ty metr, sk¹d Krzysiek Gwód zdobywa czwartego gola
dla Sparty. W 62 minucie kompletnie
nieporadna defensywa Vielgovii zagrywa pi³kê g³ow¹ w ty³ do wracaj¹cych z poprzedniej akcji Klisia i
Gwodzia. Niestety strza³ tego pierwszego okaza³ siê byæ minimalnie niecelny. W 73 minucie Tomek Side³
podaje na prawe skrzyd³o do Micha³a
Szwalca. Ten z kolei wbiegaj¹c w pole
karne odegra³ do znajduj¹cego siê
przed lini¹ bramkow¹ Andrzeja Nadkiernicznego, którego zdobytego
chwilê póniej gola arbiter spotkania
nie uzna³ odgwizduj¹c spalnego. Jeszcze w tej samej minucie znów Micha³
Szwalec przedar³ siê bez problemów
praw¹ flank¹, sk¹d odegra³ do czyhaj¹cego tam Krzyka Gwodzia. Ten z
kolei z bliskiej odleg³oci uderzy³ nad
poprzeczk¹. Miejscowi w tym momencie ograniczali siê tylko do oddawania strza³ów z dystansu jakie mia³y

miejsce w 75 oraz 77 minucie i by³y to
zarazem ostatnie strza³y w wykonaniu
gospodarzy. Jeszcze w 77 minucie po
raz kolejny na prawym skrzydle dobrze zaprezentowa³ siê Micha³ Szwalec. Podanie z g³êbi pola pozwoli³o mu
przeprowadziæ indywidualn¹ akcjê,
po której zdoby³ gola numer piêæ dla
swojego zespo³u.
Niemal ka¿de wprowadzenie pi³ki
do gry przez Przemka Norycê stwarza³o okazjê dla naszych napastników. 85
minuta to solowa akcja wprowadzonego Marcina Nadkiernicznego zakoñczona mocnym, aczkolwiek niecelnym strza³em. W 86 minucie kolejne
prostopad³e podanie z g³êbi pola do
Krzyka Gwodzia, który w sytuacji
sam na sam zdoby³ swojego trzeciego, jak siê okaza³o, jeszcze nie ostatniego gola w tym meczu. Minutê póniej kapitalnie na lewej stronie zakrêci³ obroñcami Andrzej Nadkierniczny. Po kilku dynamicznych zwodach w
polu karnym dorzuci³ pi³kê do Gwodzia, a ten strza³em g³ow¹ zdoby³
siódm¹ bramkê dla zespo³u.
Cieszy wysokie zwyciêstwo, martwi jednak skutecznoæ zawodników,
gdy¿ ze stworzonych sytuacji wynik
dwukrotnie wy¿szy by³by jak najbardziej na miejscu. Warto te¿ wspomnieæ o miejscowej spo³ecznoci na
tym obiekcie. Nie sposób wyeliminowaæ alkoholu, czy wulgarnych wyzwisk na meczu pi³karskim, jednak
mecze na tym stadionie odbywaj¹ siê
bez podstawowych zasad bezpieczeñstwa. Tylko dwóch policjantów spaceruj¹cych sobie dooko³a stadionu,
podczas pomeczowych awantur, w
których kibice rzucaj¹ kamieniami
czy doniczkami w swoich zawodników dewastuj¹c i tak ju¿ zdewastowany budynek klubowy, nie mo¿e
wystawiæ najlepszego wiadectwa
Zarz¹dowi tego Klubu, któremu w
pierwszej kolejnoci winno zale¿eæ
na bezpieczeñstwie osób tam przebywaj¹cych.
(msz)

Str. 17
Wyniki i tabele
V liga

Piast Chociwel - Orze³ TrzciñskoZdrój 2:0, Polonia P³oty - K³os Pe³czyce 2:3, Pomorzanin Nowogard Piast Choszczno 1:6, Osadnik Mylibórz - Zorza Dobrzany 0:1, D¹b Dêbno - Odra Chojna 1:0, Sparta Gryfice
- Radovia Radowo Ma³e 4:2, Mieszko Mieszkowice - Fagus Ko³bacz 1:1,
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Vineta
Wolin 2:2.
1. D¹b Dêbno
67 65-21
2. Piast Choszczno
60 66-25
3. Vineta Wolin
51 52-31
4. Orze³ Trzciñsko-Zd.
49 55-36
5. Odra Chojna
46 57-33
6. Pomorzanin Nowogard 44 56-46
7. Polonia P³oty
36 54-47
8. Sparta Gryfice
33 37-41
9. Piast Chociwel
33 41-29
10. Mieszko Mieszkowice 30 32-31
11. Hutnik EKO TRAS Szcz. 28 38-44
12. Osadnik Mylibórz
27 35-58
13. Fagus Ko³bacz
25 28-54
14. K³os Pe³czyce
23 28-45
15. Radovia Radowo Ma³e 21 38-75
16. Zorza Dobrzany
17 27-93

Klasa okrêgowa

Ina Iñsko - Promieñ Mosty 0:1,
Orkan Suchañ - Mewa Resko 5:2, Masovia Maszewo - Korona Stuchowo
1:0, Wicher Brojce - Sarmata Dobra
2:0, wiatowid £obez - D¹brovia Stara D¹browa 5:0, KP Police II - wit
Szczecin 0:0, Iskierka mierdnica Orze³ Prusinowo 4:2, Vielgovia
Szczecin - Sparta Wêgorzyno 1:7.
1. wit Szczecin
59 61-18
2. Sarmata Dobra
49 53-28
3. KP Police II
47 62-38
4. Promieñ Mosty
44 37-24
5. Wicher Brojce
41 40-30
6. Sparta Wêgorzyno
39 39-22
7. Iskierka mierdnica
38 50-42
8. Masovia Maszewo
37 42-38
9. Korona Stuchowo
34 39-45
10. wiatowid £obez
33 37-42
11. Vielgovia Szczecin
33 43-66
12. D¹brovia Stara D¹browa 31 32-46
13. Mewa Resko
28 37-57
14. Orkan Suchañ
24 29-39
15. Ina Iñsko
23 40-75
16. Orze³ Prusinowo
18 33-64

GRANIE W PLANIE
V liga
26 maj  sobota:
14:00 Zorza Dobrzany  Mieszko Mieszkowice;
16:00 D¹b Dêbno - Sparta Gryfice;
17:00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Hutnik EKO TRAS Szczecin;
17:00 K³os Pe³czyce - Piast Chociwel.
27 maj  niedziela:
16:00 Fagus Ko³bacz - Pomorzanin Nowogard;
17:00 Odra Chojna - Osadnik Mylibórz;
17:00 Vineta Wolin - Radovia Radowo Ma³e;
17:00 Piast Choszczno - Polonia P³oty.
Klasa okrêgowa
26 maj  sobota:
15:00 Mewa Resko - Iskierka mierdnica;
16:00 Sarmata Dobra - Masovia Maszewo;
17:00 Sparta Wêgorzyno - Orkan Suchañ;
17:00 wiatowid £obez - KP Police II;
27 maj  niedziela:
14:00 Korona Stuchowo - Vielgovia Szczecin;
16:00 D¹brovia Stara D¹browa - Wicher Brojce;
16:00 Orze³ Prusinowo - Ina Iñsko;
16:00 Promieñ Mosty - wit Szczecin.
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Puchar od Marsza³ka
dla lekkoatletów z Dobrej

(DOBRA) Uczniowski Klub
Sportowy w Pe³czycach zaprosi³ naszych lekkoatletów na Biegi Bursztynowe im. W. Ekierta. Pojechalimy na te zawody w dniu 19 maja.
Zawody odbywa³y siê sportowej atmosferze, przy piêknym majowym
s³oñcu. Zawodnicy biegali w ró¿nych kategoriach wiekowych, na
zró¿nicowanych dystansach.
Nasi zawodnicy nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê zawodników i zajmowali miejsca na podium. I miejsca zajêli: Milena Sadowska i Cezary Szkup, II miejsca: Adam Michalik, Norbert Razik i Grzegorz Sko-

rupski, III miejsca: Dagmara Szymanek, Weronika Razik, Dawid Zapa³owski i £ukasz Uchwa³. Pozostali plasowali siê w pierwszej szóstce
najlepszych zawodników danego
biegu.
W ³¹cznej klasyfikacji zawodów
reprezentacja naszej szko³y zajê³a II
miejsce, za Reczem, i zosta³a nagrodzona pucharem ufundowanym
przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego. Przed naszymi zawodnikami zosta³o kilka startów w zawodach. ¯yczymy podobnych osi¹gniêæ.
Prezes UKS Arbod
Janusz £ukomski

Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej

BR¥Z DWÓJKI

(£OBEZ) Mamy kolejny medal
Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w rozgrywkach zespo³owych. Po srebrnym zdobytym
przez uczniów Zespo³u Szkó³ im. T.
Kociuszki w £obzie, kolejny, tym
razem br¹zowy, wywalczy³y dziewczyny ze Szko³y Podstawowej nr 2
w £obzie. Sztandarow¹ dyscyplin¹
sportu w naszym powiecie staje siê
siatkówka. W tej w³anie dyscyplinie wiêtowa³a szko³a z £obza.
Blisko 350 szkó³ wystartowa³o
w rywalizacji w ramach Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej. Do fina³u dotar³y tylko 4. Dwójka z £obza oraz
Szko³a Podstawowa nr 74 ze Szczecina, Szko³a Podstawowa nr 2 ze
Stargardu Szczeciñskiego i Szko³a
Podstawowa nr 18 z Koszalina. W
pó³finale £obez gra³ ze Szczecinem,
póniejszym zwyciêzc¹ ca³ego turnieju. W meczu o 3 miejsce pod-

opieczne Andrzeja Jurzysty wygra³y ze Stargardem.
A oto wszystkie wyniki:
SP 2 £obez  SP 74 Szczecin 1:2
(25:13, 18:25, 12:15), SP 2 Stargard
 SP 18 Koszalin 1:2.
Mecz o I miejsce: SP 74 Szczecin  SP 18 Koszalin 2:1
Mecz o III miejsce: SP 2 £obez
 SP 2 Stargard Szcz. 2:1 (25:15,
9:25, 15:5)
Dziewczynki z £obza oprócz
medali dosta³y dyplomy, koszulki i
puchar dla szko³y. Jest to jeden z
najwiêkszych sukcesów szko³y w
historii.
A oto br¹zowa ekipa: Anna
Gross, Anna Jurzysta, Anna Baziek,
Katarzyna G³uchowska, Zuzanna
Grajcewicz, Hanna Bobry, Monika
Pawelec, Karolina Kamieñska,
Martyna Walkowiak i Aleksandra
Romej. Trener Andrzej Jurzysta.
Gratulujemy.
(r)
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Z£OTE MEDALE
£OBESKICH
LEKKOATLETÓW

(£OBEZ-STARGARD SZCZ.)
12 maja w Stargardzie Szczeciñskim rozegrane zosta³y mistrzostwa
województwa zachodniopomorskiego juniorów i juniorów m³odszych w lekkiej atletyce. Mimo nienajlepszej pogody, uzyskano kilka
wartociowych wyników i to z
udzia³em ³obeskich zawodników.
Du¿y sukces odniós³ Micha³
Serweta, zawodnik UKS Promyk, który zosta³ mistrzem województwa w kategorii juniora m³odszego (16-17 lat), w biegu na 400 m.
Micha³ uzyska³ czas 53,88 sek., poprawiaj¹c o 3 sekundy swój rekord
¿yciowy. Przy okazji warto dodaæ,
¿e talent Micha³a rozwija siê prawid³owo. Na mityngu w Bia³ogardzie,
w dniu 8 maja, uzyska³ bardzo dobre
wyniki: 100 m - 11,72 sek. (III kl.
sportowa), 200 m - 23,77 sek.
Drugim z³otym medalist¹ zosta³

Marcin Grynkiewicz - zwyciêzca
biegu na 800 m w kategorii juniora
m³odszego (16-17 lat). Marcin uzyska³ czas 1.59,98 min., i o 3 sekundy
poprawi³ swój rekord ¿yciowy.
W tym miejscu trzeba wspomnieæ o tym, ¿e Marcin by³ uczestnikiem Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w biegach prze³ajowych. W zawodach tych zaj¹³ wysokie XIV miejsce. Równie¿ talent
Marcina rozwija siê prawid³owo.
W mistrzostwach startowali tak¿e Marcin Gawryluk, Pawe³ Burchardt oraz poza konkursem Jakub
Bogdanowicz.
Podajemy ich wyniki:
Marcin, 100 m  12,55 sek.
Pawe³, 800 m  2,17 min. (rek. ¿)
Jakub, 1000 m  2,56 min. (rek. ¿),
r. 1993.
Ze sportowym pozdrowieniem
Kazimierz Mikul.
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Wyrok

Sygn. akt II K 239/07 Ds. 530/07. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 24 kwietnia 2007 r.S¹d Rejonowy w £obzie w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a
Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko  Wilk, po rozpoznaniu dnia
24.04.2007 r. sprawy

Jana Felicha,

s. W³adys³awa i Wiktorii z d. Wawrzyniak, ur. 26.01.1950 r. w £obzie;
oskar¿onego o to, ¿e w dniu 22 kwietnia 2007 r. oko³o godziny 16.10 w
miejscowoci Be³czna kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,80 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jana Felicha uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk w zw. z art.
34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 12 (dwunastu)
miesiêcy ograniczenia wolnoci zobowi¹zuj¹c go do wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w
wymiarze 20 (dwadziecia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego na rzecz
Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa EDURA w Warszawie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 50 (piêædziesi¹t) z³otych;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Zdzis³awa Mikuckiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieci dziewiêæ 20/100)
z³otych, w tym kwotê 79,20 (siedemdziesi¹t dziewiêæ 20/100) z³otych tytu³em nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Jana Felicha;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jed. tekst: Dz. U. Z
1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.

Wyrok
Sygn. akt II K 229/07 Ds. 505/07, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej

Polskiej dnia 19 kwietnia 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie:Przewodnicz¹cy: ASR Wojciech D¹browski, Protokolant: Katarzyna Kwana, W obecnoci Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 19 kwietnia 2007 r. sprawy:

Mariusza Krzysztofa Ozgi

, s. Lecha i Wies³awy z d. Kiciñska, ur. 12 kwietnia 1978 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 17 kwietnia 2007 r. w £obzie nie zastosowa³
siê do orzeczonego wobec jego osoby wyroku S¹du Rejonowego w £obzie
z dnia 29 wrzenia 2006 r., sygn. akt II K 414/06 zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres dwóch lat w
ten sposób, ¿e w okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,29 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu po ul. H. Sawickiej, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk
w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka
I. oskar¿onego Mariusza Krzysztofa Ozgê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 3 kk wymierza mu karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza oskar¿onemu
na okres próby 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na
okres 1 (jednego) roku;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Andrzeja Tomaszewskiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieci dziewiêæ
20/100) z³otych tytu³em obrony z urzêdu oskar¿onego Mariusza Ozgi;
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych  (Jed. tekst: Dz.U. z 1983 r.
Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto dwadziecia) z³otych.

Kradzie¿ w 10
(£OBEZ) 11 maja w £obzie w godz.
23:00 - 00:00 w lokalu TEN CLUB
przy ul. Browarnej, nieustalony sprawca
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego SIEMENS typ C60. Poszkodowana Anna A. ponios³a stratê rzêdu 100 z³.
Zatankowa³ i odjecha³
(RESKO) 14 maja roku oko³o godz.
6:58 w Resku na stacji paliw PKN ORLEN przy ul. Wojska Polskiego, nieustalony kierowca samochodu Opel Omega
po zatankowaniu 81 litrów etyliny U 95,
nie uregulowa³ nale¿noci i odjecha³ w
nieznanym kierunku. Stacja ponios³a
straty oszacowane na 353,99 z³.
Wymuszenie na drodze
(RESKO) 14 maja o godz. 13:20 w
Resku, na skrzy¿owaniu ulic Boh. Warszawy z ul. D¹browszczaków, kieruj¹cy
samochodem Renault, Roman S., wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej
wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na
znajduj¹cym siê na drodze samochodzie
Skoda. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
Wypadek w pracy
(RESKO) 14 maja w Resku przy ul.
¯eromskiego, w Zak³adzie SWEEDWOOD, Leonard S. nie zachowa³
ostro¿noci na placu manewrowym zak³adu podczas za³adunku palet na samochód ciê¿arowy i wszed³ z ty³u pod cofaj¹cy wózek wid³owy. W wyniku najechania ko³em na stopê, dozna³ rany prawej
stopy. Uczestnicy zdarzenia byli trzewi.
St³uczka na podwójnym gazie
(WÊGORZYNO  PO£CHOWO) 14 maja o godz. 13:20 na drodze
Wêgorzyno - Po³chowo, Bogdan B.,
kieruj¹c motorowerem nie zachowa³
ostro¿noci i zderzy³ siê z samochodem
Daewoo Tico. Uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy, natomiast kieruj¹cy motorowerem znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu (2,2 promila).
Wyrwa
(£OBEZ) 15 maja o godz. 13:55 w
£obzie na ul. Kociuszki nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y torebki
damskiej wyrywaj¹c spod pachy Ludwiki G. portfel z 20 z³otymi, kart¹
bankomatow¹ i dowodem osobistym.
Z³omiarz
(¯ELMOWO) W okresie 1 stycznia
do dnia 15 maja w ¯elmowie Bogdan ¯,
z terenu nieczynnej gorzelni dokona³ kradzie¿y z³omu ¿eliwnego o ³¹cznej wartoci 6500 z³, dzia³aj¹c na szkodê Agencji
Rolnej w Nowogardzie. Wy¿ej wymieniony osadzony w PDOZ do wyjanienia.
Prosto w drzewo
(WIEWIECKO  WÊGORZYNO) 15 maja oko³o 5:10 na drodze Wiewiecko  Wêgorzyno, Jan M., kieruj¹c
samochodem ciê¿arowym marki Renault z naczep¹, nie zachowuj¹c nale¿ytej ostro¿noci najecha³ na pieñ przewróconego drzewa, uszkadzaj¹c przód
pojazdu.

Spawacz
(LESIÊCIN) W nocy z 8 na 9 maja
w Lesiêcinie nieznany sprawca po
uprzednim wy³amaniu drzwi pomieszczenia gospodarczego dokona³ kradzie¿y spawarki elektrycznej, przewodu
elektrycznego i 5 litrów etyliny, o
³¹cznej wartoci 1200 z³, dzia³aj¹c na
szkodê Kazimierza P.
Ogrodnik
(£OBEZ) Miêdzy 11 a 16 maja, w
£obzie, przy ul. Waryñskiego, na dzia³ce ogrodniczej Tadeusz B., po uprzednim otwarciu drzwi altany dopasowanym narzêdziem, dokona³ kradzie¿y
narzêdzi ogrodniczych, opryskiwacza i
dwóch pomp wodnych. Sprawcê zatrzymano do wyjanienia.
St³uczka lusterkowa
(RESKO  STAROGARD) 16
maja oko³o godz. 12:35 na drodze Resko  Starogard, Andrzej S., kieruj¹c samochodem Peugeot Partner nieprawid³owo wyprzedzaj¹c nieznanego rowerzystê w rejonie skrzy¿owania przekroczy³ o jezdni, wskutek czego zderzy³
siê lusterkiem z samochodem Peugeot
Partner kierowanym przez Marka P.
Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
Kradzie¿ w Tesco
(£OBEZ) 16 maja oko³o godziny
21:00 Daniel G. dokona³ kradzie¿y 0,5
l. wódki ¯UBR, wartoci 16,89 z³, dzia³aj¹c na szkodê sklepu TESCO.
Otwarty samochód kusi
(£OBEZ) 17 maja na Placu 3 Marca
w £obzie z niezamkniêtego samochodu
OPEL nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y dekodera telewizyjnego od platformy
cyfrowej MN wartoci 1.000 z³otych,
dzia³aj¹c na szkodê Kazimierza J.
Ciasno na parkingu
(£OBEZ) 17 maja w £obzie przy
ul. 3 Marca, Stanis³aw Ch., kieruj¹c samochodem marki VW Polo nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci podczas wyje¿d¿ania z parkingu i uderzy³ w zaparkowany samochód osobowy VW Golf
powoduj¹c jego uszkodzenie.
Kolejne wymuszenie
(WÊGORZYNO) 17 maja oko³o
godziny 11:35 na skrzy¿owaniu ulic 40
Lecia i 3 Maja w Wêgorzynie Janina K.,
kieruj¹c samochodem VW PASSAT
wyje¿d¿aj¹c z Oiedla 40 Lecia wymusi³a pierwszeñstwo przejazdu na prawid³owo jad¹cym ul. 3 Maja samochodzie
LUBLIN. Kieruj¹cy pó³ciê¿arówk¹,
chc¹c unikn¹æ zderzenia, zjecha³ na
lewe pobocze, uderzaj¹c w przydro¿ne
drzewo.
Napromilowani
(DOBRA  KRZEMIENNA) 15
maja o godz. 17:10 na drodze DobraKrzemienna Zdzis³aw R. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,6 promila).
(KRANIK  RUNOWO) 16 maja
na drodze Kranik  Runowo, Czes³aw
B. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (1 promil).
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HUMOR
TYGODNIA

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 brzmia³o:
I tylko wakacji ¿al
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Majchrowicz (£obez),
Teresa Syjczak (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Majchrowicz z £obza.
Gratulujemy.

Kwach i z³ota rybka
Aleksander Kwaniewski z³owi³ z³ot¹ rybkê.
- Wypuæ mnie, dobry cz³owieku - prosi z³ota rybka
- a spe³niê twoje jedno ¿yczenie.
Kwaniewski myli, a po chwili prosi:
- Spraw, ¿ebym nie mia³ nic wspólnego z A³ganowem.
- Nie ma sprawy - mówi rybka.
Pstryk!... I Kulczyk znikn¹³.
Kulisy sejmu
Dwóch pos³ów rozmawia przy kawie w kawiarni parlamentarnej:
- Co ci zdradzê. Nic nie rozumiem z obecnej sytuacji
ekonomicznej kraju.
- Spokojnie, zaraz ci j¹ wyjaniê...
- Wyjaniaæ to ja te¿ umiem, ale nic z niej rozumiem.
Bajki
Czym ró¿ni³y siê bajki w II i III Rzeczpospolitej?
- W II RP zaczyna³y siê od Dawno, dawno temu, za górami, za
lasami... W III RP zaczynaj¹ siê od: Kancelaria Prezydenta RP
stanowczo dementuje, jakoby pan prezydent...

