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Targn¹³ siê na ¿ycie,

bo komornik
zabra³ ci¹gnik
(TUCZE gm. Dobra) Pan Bogus³aw M. z Tuczy przez wiele lat prowadzi³ gospodarstwo rolne w Tuczy, w gminie Dobra. W pewnym momencie
popad³ w k³opoty finansowe. Przekaza³ gospodarstwo synowi, ale to nie
zakoñczy³o jego problemów. Wierzyciel, z którym kiedy dokona³ pewnej
transakcji, chcia³ wyegzekwowaæ nale¿noæ poprzez komornika. Gdy ten
zaj¹³ w ubieg³ym tygodniu ci¹gnik i przyczepê, Bogus³aw M. powiesi³ siê.
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Nasza Szkapa i Ojciec Tadeusz Rydzyk
PONAD PAÑSTWEM,
JAK ZAWSZE
(Z£OCIENIEC). Wolna prasa
za peerelu istnia³a, i owszem, ale
tylko w podziemiu. Robiona przez
patriotów, amatorów  dziennikarzy,
bo zawodowi dziennikarze pracowali w rodkach przekazu re¿imu. Z
rzadka tylko w podziemiu. Dzisiaj
wolnej prasy nie ma w ogóle, bo jest
zale¿na od kompletnie obcego kapita³u, z wyj¹tkiem NASZEGO
DZIENNIKA, który z racji swej nie
tylko polskoci, ale i wolnoci, przez
zniewolonych dziennikarzy, znów
jakby na us³ugach pewnego rodzaju
pañstwa (tu nasuwa siê analogia z
peereelem), jest z wielk¹ zajad³oci¹
sprowadzany do podziemia. Dlaczego ?  okazuje siê codziennie i jeszcze siê oka¿e bardziej.
Tymczasem, po codziennych
prasówkach obcej tu prasy, zagl¹dam
sobie na strony internetowe Radia
Maryja, tak jak niedawno jeszcze
otwiera³em Radio Wolna Europa, by
nacieszywszy siê bajkami, poznaæ
choæby tylko nieco  prawdê.

MICHALKIEWICZA NIE
TRZEBA S£UCHAÆ DWA RAZY
Akurat wys³ucha³em felietonu
najciekawszego polskiego felietonisty, Stanis³awa Michalkiewicza. Potwierdzi³y siê moje przypuszczenia na
temat tego, dlaczego jestemy jedynym krajem postkomunistycznym, w
którym nie mo¿e byæ lustracji. Stanis³aw Michalkiewicz ca³¹ rzecz wy³o¿y³ logicznie, atrakcyjnie i  jak zawsze  nader obiektywnie. Proszê
sobie w³¹czyæ to Radio z internetu, kto
z Pañstwa bêdzie mia³ co przeciw
pokazanym tam racjom, powinien
felietonu wys³uchaæ jeszcze raz.
Dodam, ¿e we wczesnych latach
szeædziesi¹tych jeden z mych z³ocienieckich znajomych z panem
Stanis³awem Michalkiewiczem
mieszka³ w pokoju akademika Uniwersytetu Warszawskiego przy
s³ynnych ¯wirkach (Aleja ¯wirki i
Wigury). W³anie od tego znajomego o cz³owieku us³ysza³em pierwszy raz, i d³ugo potem nie s³ysza³em,
gdy¿ po 1989 roku by³ skutecznie
zakazany. Dzisiaj jest nawet w Polskim Radio w programie 1.

DIAGNOZA PROFESORA
SOBIE, POLITYKA SOBIE
Zabroniono w Polsce lustracji,
co jednak zrodzi³o nastêpne k³opoty, ale tylko raczej pozorne, gdy¿ s¹
to k³opoty strony tu ju¿ przywo³ywanej, patriotycznej, a nie tej ci¹gle

post, ale jak¿e trudnej do odes³ania w nie tylko polityczny niebyt.
Profesor Marek Migalski wyrazi³ opiniê, cytujê  By³oby niesprawiedliwe, gdyby w ³awach sejmowych mogli zasiadaæ kapusie dawnej SB, a nie mogli siê w niej znaleæ
ci, którzy wysypywali zbo¿e na tory
lub formu³owali g³upie oskar¿enia z
trybuny sejmowej. Z innej porywaj¹co ciekawej
audycji Radia Wolna Euro..., przepraszam, z Radia Maryja, dowiedzia³em siê, ¿e Parlament Europejski przyle do nas komisjê do zbadania dzia³alnoci cenzury w rodkach
przekazu. Stamt¹d informuj¹, ¿e
Europa nie chce daæ wiary temu, ¿e
w Polsce nie ma polskich rodków
przekazu. W innych krajach obcy
kapita³ na ich rynku medialnym tylko do dziesiêciu procent. Dalej s³yszê, ¿e w tak zwanej telewizji publicznej sto filmów jest objêtych
cenzur¹. Jeden z nich ostatnio pucili (o Humerze), ale o godzinie 1.30
w nocy. miano siê do rozpuku nad
zamian¹ w telewizji publicznej
Wildstaina na Urbañskiego, ale, z
czego tu siê miaæ???
Jest ju¿ w Polsce Murdoch, którego tylko prywatny maj¹tek jest
wielokrotnie wiêkszy od maj¹tków
tu telewizji razem wziêtych do jednego wora. Czy, aby Polak móg³ odzyskaæ w Polsce swoje rodki przekazu
trzeba a¿ takiego giganta medialnego, jak Murdoch? Widaæ tak.

NASZA SZKAPA NIE ZNA
FORM???
Z TVNu Monika Olejnik w s³ynnej rozmowie z Romanem Giertychem sz³a w zaparte i za Chiny nie
chcia³a Ojca Tadeusza Rydzyka nazwaæ Ojcem Tadeuszem Rydzykiem, do czego nawet jakby strofowa³ j¹ sam Roman Giertych. I  nie
nazwa³a. Poszuka³em na stronach
internetowych, kto zacz Monika
Olejnik i wychodzi mi, ¿e w takich
sprawach tej pani, zwanej nie bez
przyczyny NASZ¥ SZKAP¥, strofowaæ do zachowania form jest
zwyczajnie bez sensu, gdy¿ to zupe³nie inny kontynent. Ze stron internetowych dowiedzia³em siê te¿ o
przyczynach wyrzucenia Naszej
Szkapy z telewizji publicznej, o
czym zainstalowana tu prasa nie
poinformowa³a do dzisiaj.

SENATOR UJAWNI£ I
ZAPAD£A CISZA
Nie by³o lustracji dziennikarzy,
ale lista Wildstaina jest jawna. Z
krêgów dziennikarstwa, które mnie

najbardziej interesuj¹, z jego kilkunastoosobowej szpicy, s¹ tam wszyscy najwybitniejsi. O samym, plebejskim guru z tych krêgów  ostatnio by³o nawet g³ono; trzy szpalty
w popularnym dzienniku. W takich
wypadkach pisze siê - nie ukrywam,
to dla mnie wstrz¹s. Ale, tak w³anie
ze mn¹ jest. Felieton na ten temat w
Przegl¹dzie Sportowym senatora
Andrzeja Persona (PO) przemkn¹³
bez jakiegokolwiek echa. Jakby tu
nie by³o ¿adnego Pañstwa, tylko S¹d
Najwy¿szy ponad wszystkim i ponad tym Pañstwem nawet.

MASY MUSZ¥ BYÆ
BEZWOLNE I BEZ PAMIÊCI,
TO ZNACZY CIEMNE (CIEMNA
MASA?)
Kiedy zmusza siê spo³eczeñstwo do zaniechania dociekania
prawdy o sobie, staje siê ono najbardziej bezwoln¹ z mas. Nikt nie
pyta  a gdzie intryganci z afery
Rywina ?; dlaczego na salonach, a
nie za kratkami, gdzie polskie banki, gdzie ponad pó³ tysi¹ca najlepszych przedsiêbiorstw? Gdzie to
wszystko? Na kogo dzisiaj pracuje Polak, któremu nie tak dawno
Rosjanie z jego terytorium porwali setki bomb atomowych, na które
ten¿e Polak pracowa³ kilkoma pokoleniami przez ponad pó³ wieku,
a teraz wtr¹caj¹ siê jeszcze do tarczy antyrakietowej. Czy miêdzy
sojuszem bolszewizmu z faszyzmem, tak¿e przeciwko Polsce,
tamtymi czasami a dzisiejszoci¹,
jest jaki pomost  ze wspó³czesnoci¹ z cenzur¹, bez w³asnych
rodków przekazu, bez banków i
wysoko zorganizowanych narzêdzi pracy, z esbeckimi konfidentami we wszystkich tu najwa¿niejszych rolach, z nieustann¹ walk¹ z
katolickim kocio³em.

ZUPKA KURONIA DLA
BEZROBOTNEGO, KONCESJA
DLA UBEKA
Wydaje siê, ¿e jest tak, jak definiuje to profesor Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Andrzej Nowak:
- Nagradzani s¹ niez³omni, wyklêci i przeladowani w PRL, zapomniani w III RP. Przede
wszystkim ofiary przeladowañ
okresu najbrutalniejszego w historii PRL: okresu stalinowskiego, w którym wielu póniejszych
opozycjonistów, konstruktorów
III RP mia³o swoje korzenie  po
stronie oprawców, a nie ofiar. I
dalej -... metod¹ integracji bezro-

botnego  a ten los sta³ siê udzia³em wielu Polaków  by³a zupa
Kuronia (...), a metod¹ integracji
ubeka, je¿eli w ogóle wylecia³ ze
s³u¿b, by³a koncesja na firmê
ochroniarsk¹, albo na handel metalami kolorowymi. (...) Za
grzech dostawa³e nagrodê. Aby z Polsk¹ zrobiæ to, co z pañstwem uczyniono, trzeba by³o mieæ
do tego kadry. I je miano  po niby
upad³ym systemie. Ci ludzie nigdy
nie czytali polskich gazet, do niczego nigdy nie by³y im potrzebne. Bo
to tacy ludzie. Polska te¿ zawsze
by³a im niezbêdna tylko do zrobienia jakich tam interesów. Teraz niektórzy z nich, jako eurodeputowani,
szkaluj¹ nasze imiê w europejskich
przekaziorach (Geremek). Bo tu,
jakby nie by³o, wreszcie idzie na demokracjê. - Ludzie dziel¹ siê na
tych, którzy nie maj¹ ¿adncyh problemów z odczytywaniem rzeczywistoci, i na tych, którzy takie problemy maj¹  powiedzia³ w radio
premier Jaros³aw Kaczyñski. W
Polsce miêdzy jej mieszkañcami a
rzeczywistoci¹ zainstalowano
znów obce media. Dlatego wiêkszoæ Polaków tworzy tak¹ rzeczywistoæ, jak¹ mamy.
Tadeusz Nosel
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UDERZY£ W DRZEWO,
ZABI£ DZIEWCZYNÊ

Str. 3
Reklama
w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
REKLAMA

(DRAWSKO POM.-£OBEZ)
1 sierpnia oko³o godzin 14.40 dosz³o do tragicznego w skutkach
wypadku. Kierowca jad¹cy z
Drawska Pomorskiego w kierunku £obza, przed Zagozdem, uderzy³ w drzewo. mieræ ponios³a
pasa¿erka 18-letnia drawszczanka. Policja zatrzyma³a mieszkañca Zajezierza.
Do wypadku dosz³o na drodze
Drawsko Pom.  £obez, tu¿ przed
Zagozdem. Na miejscu zdarzenia
widaæ by³o tylko lady hamowania;
kierowca wyjecha³ zza zakrêtu i po
kilkudziesiêciu metrach zjecha³ na
lew¹ stronê jezdni, otar³ siê o drzewo i uderzy³ w nastêpne. Si³a musia³a byæ ogromna, bo bok auta zosta³
mocno wgnieciony. Najprawdopodobniej to boczne uderzenie zabi³o
pasa¿erkê, 18-letni¹ mieszkankê
Drawska Pom. Ma³gorzatê K.
Kierowca prze¿y³. Mieszkañcy
pobliskiej wsi przygl¹daj¹cy siê
czynnociom policji mówi¹, ¿e s³yszeli potê¿nych huk. Gdy dotarli na
miejsce, kierowcy ju¿ nie by³o. Zd¹¿y³ wysi¹æ i oddaliæ siê z miejsca
REKLAMA

Dyrekcja Gimnazjum w Dobrej

poszukuje
nauczycieli
wietlicy.

tel kontaktowy 091 39 14 414
w godz. 10.00 - 14.00

wypadku na pobliskie pola.
Policja szybko zorganizowa³a
pocig i zatrzyma³a kierowcê. Pomimo, ¿e auto by³o na drawskich numerach, okaza³ siê nim mieszkaniec
pobliskiego Zajezierza, w gminie
£obez, 29-letni Marek B. W momencie zatrzymania by³ nietrzewy,
mia³ oko³o 1 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. Jak siê nieoficjalnie dowiedzielimy, Marek
B. by³ wczeniej wielokrotnie notowany w policyjnych kartotekach.

Zosta³ zatrzymany do wyjanienia
sprawy. Kierowcy bêd¹cemu pod
wp³ywem alkoholu za spowodowanie wypadku ze skutkiem miertelnym grozi do 12 lat wiêzienia. Mo¿na tylko po raz kolejny apelowaæ do
¿ywych  nie wsiadajcie do samochodów z kierowcami bêd¹cymi
pod wp³ywem alkoholu! Oni wo¿¹
mieræ.
KAR

Bêdzie Posterunek
Ratownictwa
Medycznego

(RESKO) 10 sierpnia o godz.
13.00 w Resku, w siedzibie OSP
przy ul. Kociuszki, odbêdzie siê
uroczyste otwarcie Posterunku Ratownictwa Medycznego oraz przekazanie samochodu po¿arniczego
dla OSP Resko.
(r)
REKLAMA
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Gmina z w³asn¹ now¹
oczyszczalni¹
(SIEDLICE  REKOWO) W
Siedlicach powsta³a oczyszczalnia cieków i kolektor odprowadzaj¹cy czyst¹ wodê. Zanim jednak zacznie dzia³aæ, w Rekowie i
Siedlicach powstaæ ma kanalizacja. Tam gdzie tej kanalizacji nie
ma, cieki bêd¹ wywo¿one zakupionym przez gminê wozem asenizacyjnym.
Oczyszczalnia w Radowie Ma³ym nie jest przygotowana do przyjmowania du¿ej iloci cieków i jak
dot¹d mieszkañców gminy p³acili
spore kwoty za wywóz cieków do
Dobrej, Wêgorzyna, czy te¿ £obza.
Po uruchomieniu oczyszczalni
wszystkie cieki z gminy bêd¹ zwo¿one do oczyszczalni w Siedlicach.
Od koñca wrzenia mieszkañcy Siedlic i Rekowa bêd¹ mogli przy³¹czaæ siê do kanalizacji.
(gp)

Likwidacja £CT
 gmina jest przeciw
(£OBEZ)
Nieoczekiwanie
plany likwidacji £obeskiego Centrum Turystyki i przekszta³cenia
go w siedzibê domu dziecka wywo³a³y g³osy sprzeciwu i w¹tpliwoci, wyra¿one na internetowych stronach naszego tygodnika
i ³obeskiej PO.
Ze stanowiskiem starostwa nie
zgadzaj¹ siê równie¿ w³adze gminy
£obez, które w £CT widz¹ bazê do
rozbudowania infrastruktury sportowo  turystycznej.
- Uwa¿amy, ¿e je¿eli chodzi o
REKLAMA

przysz³oæ centrum, to pomys³ jego
likwidacji na pewno nie jest dobry 
stwierdzi³ na ostatnim spotkaniu z
lokalnymi mediami wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.  W razie jakiej
wiêkszej imprezy sportowej jestemy pozbawieni bazy hotelowej,
bowiem Hotel S³owiañski jest za
ma³y i za drogi na przyjêcie takich
obozów. W hotelu tym brakuje równie¿ bazy ¿ywieniowej. Mielimy
pomys³ na przejêcie centrum i utworzenie razem z hal¹ spó³ki komunalnej. By³y to jednak tylko rozmowy.
Zreszt¹ wprowadzenie tam domu
dziecka nie bêdzie takie proste.
Budynek, funkcjonuj¹cy obecnie
jako hotel, bêdzie musia³ byæ zapewne poddany znacznej przebudowie, poza tym nie wiemy, czy nowe

lokum zaakceptuje komisja wojewody. Na pewno by³oby dobrze to
utrzymaæ, bo nie ukrywam, ¿e prowadzê rozmowy z Wy¿sz¹ Szko³¹
Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie na temat utworzenia oddzia³u
zamiejscowego tej szko³y w £obzie.
W razie likwidacji centrum stracilibymy atut w rozmowach i oddzia³
powsta³by zapewne w Gryficach,
które równie¿ prowadz¹ takie rozmowy  dodaje.
Od rody obowi¹zki dyrektora
placówki pe³ni dotychczasowy zastêpca dyrektor Pacholskiej Roman
Ciechañski, od którego pomys³ów
zale¿eæ bêdzie przysz³oæ centrum.
Sprawa likwidacji i umiejscowienia
domu dziecka mo¿e rozstrzygn¹æ
siê jeszcze w tym miesi¹cu. (gp)
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Kandydatów by³o 6, wygra³a Ma³gorzta Honke

Nowy pracownik
w urzêdzie
(WÊGORZYNO) 2 sierpnia w
urzêdzie miejskim w Wêgorzynie
rozstrzygniêto konkurs na stanowisko m³odszego referenta w wydziale finansowym gminy.

Nowym pracownikiem urzêdu
zosta³a Ma³gorzata Honke z Przytoni, wybrana sporód szeciu zakwalifikowanych wstêpnie kandydatów.
(gp)

Na Kolejowej
bêdzie woda
(£OBEZ) Siedem budynków
na ulicy Kolejowej od miesi¹ca
nie mo¿e korzystaæ z wody w celach spo¿ywczych.
Dotychczas mieszkañcy korzystali z ujêcia nale¿¹cego do PKP.
Studnia na Kolejowej od miesi¹ca
ska¿ona jest bakteri¹ Coli. Jak

twierdzi wiceburmistrz Ireneusz
Kabat - mieszkañcy bêd¹ na prze³omie sierpnia i wrzenia pod³¹czeni
do sieci wodoci¹gowej miasta.
Gmina porozumia³a siê z zarz¹dem
kolei i pod³¹czenie pod miejskie
wodoci¹gi ma zostaæ sfinansowane
ze wspólnych rodków.
(gp)

Dach do remontu
(RESKO) Dach na bibliotece czeka ponowny remont. W ci¹gu ostatnich kilkunastu dni ci¹g³ych opadów na suficie sali widowiskowej w bibliotece, gdzie
m.in. odbywaj¹ siê sesje
rady, pokaza³y siê plamy.
Jak stwierdzi³ burmistrz Arkadiusz Czerwiñski firma
pana Regulskiego, odpowiedzialna za remont dachu, rozpocznie prace w
najbli¿szym dogodnym terminie.
(gp)
REKLAMA
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Ferma norek
ju¿ w budowie

(RADOWO MA£E) Zapowiadane w prasie plany budowy fermy norek
w gminie Radowo Ma³e okaza³y siê byæ od dawna realizowane. Plac budowy jest ju¿ gotowy. Ferma powstaje przy drodze miêdzy Wo³kowem a
Gostominem, na zakrêcie po lewej stronie, jad¹c od Wo³kowa. Fermê buduje firma pana Mieleñczuka z Nowogardu.
(r)

Starostwo razem
z gminami
w internecie

(POWIAT) Zainicjowany i
monitorowany przez
starostwo plan
wspó³dzia³ania gmin w
zakresie informatyzacji
powiatu przeszed³ w ubieg³y
wtorek swój pierwszy etap.
31 lipca w Resku radni
jednog³onie podjêli decyzjê
o przyst¹pieniu do projektu
Budowa Spo³eczeñstwa
Informacyjnego w Powiecie
£obeskim ze szczególnym
uwzglêdnieniem terenów
wiejskich. Wczeniej chêæ
udzia³u w projekcie wyrazi³y
pozosta³e gminy powiatu.

Informatyzacja powiatu ma zostaæ sfinansowana w 85% z unijnych

rodków Regionalnego Programu
Operacyjnego. Projekt zak³ada budowê szerokopasmowej sieci radiowej, rozwój us³ug internetowych
zwi¹zanych z urzêdow¹ obs³ug¹
obywateli (urzêdowe formalnoci
mo¿na bêdzie za³atwiaæ przez biuletyn informacji publicznej), zwiêkszenie dostêpu do sieci na wsiach
(kioski internetowe) i uruchomienie
monitoringu miasta.
Szczegó³y zwi¹zane z realizacj¹
projektu poznamy po przyjêciu
wniosku powiatu przez urz¹d marsza³kowski. Niejako pobocznym
akcentem projektu by³a budowa
wspólnej dal gmin i powiatu strony
internetowej. Zamierzenie to nie
zostanie jednak osi¹gniête. Wêgorzyno zmieni³o ostatnio swoj¹ stronê, korzystaj¹c jednak z innych rozwi¹zañ. Reszta gmin bêdzie zapewne tworzyæ stronê wspólnie z powiatem. Resko przeznaczy³o ju¿ na ten
cel 2100 z³.
(gp)
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Dodatkowe
pieni¹dze w gminie
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Kolejne plany wiatrakowe
w powiecie
(£UGOWINA) W kolejnej
gminie naszego powiatu mówi siê o
elektrowniach wiatrowych. W
£ugowinie, w gminie Resko, ma stan¹æ siedem wiatraków, produkuj¹cych energiê elektryczn¹. Na ostatniej sesji radni zgodzili siê na doko-

nanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego okolic tej wsi.
Wiatraki pojawi¹ siê byæ mo¿e jeszcze w 2008 roku, chocia¿ - jak pokazuje ¿ycie - od planów do realizacji droga d³uga. Z wielu planów na
razie nie zrealizowano ¿adnego.(gp)

Z przymru¿eniem oka

(RESKO) W czasie
wtorkowej sesji w Resku
przeprowadzono kolejne
w tym roku zmiany
w bud¿ecie.

Dochody gminy zwiêkszy³y siê
o ponad 83 tys. z³. Wiêkszoæ tych
wp³ywów to subwencja owiatowa
od pañstwa w wysokoci 52.350 z³.
Ponadto ponad 25 tys. z³ pojawi³o
siê w bud¿ecie jako wp³ywy z podatku rolnego i innych op³at lokalnych.
Burmistrz postanowi³ zwiêkszyæ wydatki w bud¿ecie o 128 tys.
z³, zmniejszaj¹c jednoczenie o 45
tys. z³ rodki przeznaczone na stra¿
miejsk¹. Zmniejszenie wydatków
na stra¿ to efekt obowi¹zuj¹cego do
niedawna rozstrzygniêcia TK w
sprawie mandatów wystawianych
kierowcom przez stra¿. Do pojawienia siê nowego zapisu ustawowego
pozwalaj¹cego robiæ to stra¿nikom
miejskim fotoradar w Resku nie by³
wykorzystywany i st¹d mniejsze
wp³ywy z mandatów.
Wiêkszoæ tych wydatków (80
tys. z³) dotyczy zagospodarowania
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placu apelowego przy gimnazjum,
przesuniêcia ogrodzenia i odwodnienia terenu. Gmina p³aci równie¿
odszkodowanie w wysokoci 5.434
z³ za brak lokalu socjalnego, dla
Spó³dzielni Mieszkaniowej Wichrowe Wzgórza. Gmina winna
jest spó³dzielni 9 rat za jedno mieszkanie, obci¹¿one wyrokiem eksmisyjnym. Ponad 19 tys. z³ przeznaczono na zakup materia³ów, us³ug
remontowych i dokonanie op³at dla
szkó³ podstawowych, w tym 500 z³
na remont szko³y w £abuniu, 2100
z³ na wymianê parapetów i okien w
Starogardzie i 1537 z³ na modernizacjê alarmu w szkole. Na konserwacjê owietlenia ulicznego na ulicach H. Sawickiej, Gdañskiej i w
S³owikowie przeznaczono ponad
13 tys. z³. 3 tys. z³ zostanie wydane
na przestawienie ogrodzenia na
rogu ulic Jednoci Narodowej i
Buczka. W ramach zamierzeñ promocyjnych gminy burmistrz Czerwiñski wyda 2100 z³ na wykonanie
strony internetowej gminy we
wspólnej szacie dla prawie ca³ego
powiatu i 3416 z³ na wykonanie
zdjêæ lotniczych.
(gp)

Ulica Kociuszki
ma trzy strony?

(£OBEZ) Logika drogowców mo¿e czasem
na kolana powaliæ.
W ubieg³y wtorek (31 lipca oko³o 18:00) id¹c ulic¹ Kociuszki w
£obzie w pobli¿u kwiaciarni natkn¹³em siê na znak informuj¹cy
mnie, ¿e powinienem przejæ na
drug¹ stronê chodnika, z uwagi na
przeprowadzane na nim prace remontowe. Pos³usznie przeszed³em
na drug¹ stronê jezdni i zbarania³em. Parê metrów dalej znajdowa³a
siê tablica z napisem o identycznej
treci. W chwili konsternacji doszed³em do absurdalnego wniosku 
ulica Kociuszki ma trzy strony, a ja
tej trzeciej po prostu nie zauwa¿am.
Nadprzestrzeñ? Sk¹d takie pomyREKLAMA

s³y? Lema, ani tym bardziej Dicka
nie czyta³em ju¿ dawno. Ale nie,
zaraz  zszed³em szybko na ziemiê jestem w £obzie i tutaj takie rzeczy
mog¹ byæ normalne i nikt uwagi na to
nie zwraca (po prostu jednej z tych
tablic nie powinna tam byæ). Tak jak
choæby na to, ¿e remontowany od
kilku miesiêcy chodnik na tej ulicy
nie ma zabezpieczeñ przed wod¹
ciekn¹c¹ z rynien. Woda ma to do
siebie, ¿e zamarza. Zim¹ zamarznie,
a wiosn¹ czêæ chodnika bêdzie siê
nadawaæ do ponownego remontu. I
znowu kto bêdzie stawia³ w idiotyczny sposób te znaki.
(gp)
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Wojewoda nie widzi podstaw do uchylenia

Radna
Kwiatkowska
zachowuje mandat
(WÊGORZYNO) W pi¹tek 3
sierpnia wojewoda zachodniopomorski podpisa³ dokument,
stwierdzaj¹cy brak podstaw do
wygaszenia mandatu radnej Haliny Kwiatkowskiej.
Analizuj¹c ca³okszta³t okolicznoci faktycznych i prawnych wystêpuj¹cych w przedmiotowej sprawie oraz maj¹c na uwadze treæ
uchwa³y NSA w Warszawie z dnia 2
kwietnia 2007 r., w której S¹d
nie definiuje pojêcia
prowadzenia gospodarstwa rolnego,
przyj¹æ nale¿y, ¿e
gospodarstwem
tym jest gospodarstwo rolne o powierzchni co
najmniej 1
hektara  w
myl art. 2
pkt 2 usta-

wy o kszta³towaniu ustroju rolnego.
W zwi¹zku z powy¿szym, w niniejszej sprawie, nie widzê podstaw
prawnych do zastosowania nadzwyczajnego rodka nadzorczego,
jakim jest wydanie zarz¹dzenia zastêpczego w trybie art. 98a ust. 1 i 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym w
sprawie stwierdzenia wyganiêcia
mandatu radnej.  czytamy uzasadnieniu decyzji wojewody.
- Ze uwagi na to, ¿e wojewoda
nie wyda³ decyzji w sprawie radnej
(poinformowa³ tylko, ¿e nie widzi
podstaw do wygaszenia mandatu),
burmistrz Gra¿ynie Karpowicz,
która z³o¿y³a wniosek o uchylenie mandatu nie przys³uguje
prawo do odwo³ania  twierdzi
Piotr Pieleszek z biura prasowego wojewody. Mandat
radnej pozostaje wiêc niezagro¿ony.
(gp)

Radni umorzyli
Markotowi

(RESKO) W czasie wtorkowej
sesji w Resku do porz¹dku obrad
wprowadzono uchwa³ê zezwalaj¹c¹
na umorzenie zaleg³oci podatkowych siêgaj¹cych 16 tys. z³ (13 tys. z³
samej nale¿noci i 3 tys. z³ odsetek).
D³u¿nikiem gminy jest stowarzyszenie Monar  Markot prowadz¹ce w
Lubieniu Górnym orodek dla bezdomnych. D³ug mia³ powstaæ w wyREKLAMA

niku trudnej sytuacji finansowej stowarzyszenia, które po za opiek¹ bezdomnymi równie¿ z terenu gminy
Resko uczestniczy³o aktywnie w
¿yciu lokalnej spo³ecznoci, wspomagaj¹c równie¿ mieszkañców okolicznych wsi. Radni zgodzili siê na
wprowadzenie uchwa³y do porz¹dku
obrad i jednog³onie zag³osowali za
udzieleniem umorzenia.
(gp)

Str. 7

Rozpoczê³y siê ¿niwa

Jak nie wysuszy,
to zaleje

(POWIAT) W ubieg³ym roku zbiory
popsu³y kilkutygodniowe
uci¹¿liwe upa³y. Tegoroczne lato,
przypominaj¹ce jak dot¹d jesieñ,
równie¿ nie wró¿y udanych ¿niw.
Czêste opady s¹ przyczyn¹
gnicia, a nawet topienia wielu
upraw. Trudno jednak oszacowaæ
rozleg³oæ strat i nikt do tej pory
nie zaj¹³ siê jeszcze ich
szacowaniem. W okresie ¿niw
jest to zreszt¹ niemo¿liwe. Winna
tej  ju¿ mo¿na powiedzieæ - z³ej
sytuacji, jest równie¿ w³aciwie
nie funkcjonuj¹ca sieæ
melioracyjna.
- Tylko 30 - 40% przepustów jest
sprawnych, wiele rowów od lat nie
czyszczono. Tak jest w naszej gminie i tak te¿ jest w ca³ym powiecie.
Winne tego stanu s¹ wszystkie w³adze sprawuj¹ce nadzór nad nieruchomociami w powiecie, starostwo, gminy, nadlenictwo i agencja
 mówi³ na ostatniej sesji w Resku
radny Stanis³aw Buczek.
Jeszcze w ubieg³ym roku wadliwa sieæ melioracyjna spotêgo-

wa³a skutki suszy, w tym roku nadmiar wody nie ma po prostu gdzie
odp³yn¹æ.
Pierwsi mog¹ straciæ rolnicy
otrzymuj¹cy od ARiMR dotacje,
pod warunkiem skoszenia do koñca
lipca posiadanych przez siebie ³¹k.
Wielu z nich nie by³o w stanie tego
zrobiæ, ze wzglêdu na to, ¿e ich ³¹ki
wygl¹da³y przez ostatnie tygodnie
jak pola ry¿owe. Do 31 lipca rolnicy
mieli zg³osiæ do agencji zalania ³¹k.
Jak stwierdzi³ na tej samej sesji
radny Zbigniew Pa³ubiak - rolnicy
bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski o wycenê strat przez powo³an¹ przez wojewodê komisjê. Je¿eli kto nie skosi³
³¹ki, to mo¿e w agencji z³o¿yæ odpowiednie owiadczenie.
(gp)

Reklama
w gazecie
504 042 532
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Targn¹³ siê na ¿ycie,
bo komornik zabra³ ci¹gnik

(TUCZE gm. Dobra) Pan
Bogus³aw M. z Tuczy przez
wiele lat prowadzi³
gospodarstwo rolne w
Tuczy, w gminie Dobra. W
pewnym momencie popad³
w k³opoty finansowe.
Przekaza³ gospodarstwo
synowi, ale to nie
zakoñczy³o jego problemów.
Wierzyciel, z którym kiedy
dokona³ pewnej transakcji,
chcia³ wyegzekwowaæ
nale¿noæ poprzez
komornika. Gdy ten zaj¹³ w
ubieg³ym tygodniu ci¹gnik i
przyczepê, Bogus³aw M.
powiesi³ siê.

Do tragedii dosz³o w dwa dni po
najciu komornika, 2 sierpnia br.
Komornik z £obza, w asycie policjantów z Dobrej, zabra³ z podwórka w Tuczy ci¹gnik i przyczepê.
Odwieziono je na p³atny parking w
£obzie, gdzie stoj¹ do dzisiaj. Pan
Bogus³aw mia³ 45 lat. Powiesi³ siê
na pasku od spodni. Pozostawi³
¿onê i troje dzieci.
Jak wynika z relacji ¿ony, problemy ci¹gnê³y siê od kilku lat. M¹¿
mia³ zad³u¿enie wobec mieszkañca
Szczecina i ten wyst¹pi³ na drogê
s¹dow¹. S¹d wyda³ wyrok zaocznie,
bez wzywania wiadków i wyrok
uprawomocni³ siê, bo m¹¿ nie odwo³a³ siê. Sprawa jest o tyle bulwersuj¹ca, ¿e wierzyciel mia³ pos³u¿yæ
siê sfa³szowan¹ umow¹. W sprawie

REKLAMA

jej sfa³szowania pan Bogus³aw z³o¿y³ doniesienie do szczeciñskiej
prokuratury, która  wed³ug relacji
¿ony  nie potrafi³a wyjaniæ, czy
parafka na umowie jest prawdziwa
czy fa³szywa, czy z³o¿y³ j¹ m¹¿ czy
wierzyciel, i postêpowanie umorzy-

¿emy siê nie odwo³ali od tego wyroku, bo to jako tak uciek³o z pamiêci. Nie mam pretensji do s¹du i
komornika, ale prosi³am, by zostawili ten ci¹gnik chocia¿ miesi¹c lub
dwa, i tak sobie dolicz¹ odsetki.
T³umaczê, ¿e ojca ci¹gnik ma ze-

Ci¹gnik i przyczepa zabrane z podwórka w Tuczy
stoj¹ na parkingu w £obzie
³a. Zdaniem ¿ony zosta³a sfa³szowana. Kilka dni przed mierci¹ wnieli
za¿alenie na to umorzenie.
- Z ma³ej kwoty zrobi³a siê du¿a.
M¹¿ za³ama³ siê. Mówi³am komornikowi, ¿e m¹¿ tego nie prze¿yje, ¿e
ja go nie upilnujê. Nasza wina,

psuty silnik i nie poci¹gnie przyczepy, a tu ¿niwa, niech z pola sprz¹tnie, ziemniaki wykopie... - mówi
³ami¹cym siê g³osem ¿ona.
£obeski komornik Krzysztof
Przyby³owicz nie chce rozmawiaæ
na ten temat. Odsy³a mnie do Izby
Komorniczej w Szczecinie i s¹du.
Pytam, czemu zabra³ traktor tu¿
przed ¿niwami. Jaka to filozofia
windykacji, ¿e zabiera siê narzêdzia
pracy, którymi ludzi zarabiaj¹ na
REKLAMA

¿ycie, i  jak w tym przypadku - na
sp³atê d³ugów. Mówi, ¿e zawsze jest
jakie przed, co mam rozumieæ, ¿e
nigdy nie ma dobrego czasu na windykacjê. Czy jednak w tym przypadku ma racjê? Traktor przecie¿ to
dzisiaj podstawowe narzêdzie pracy w gospodarstwie, tym bardziej
kilka dni przed ¿niwami.
Rodzina pyta tak¿e, czy komornik mo¿e wejæ i zabraæ co nie ustalaj¹c czyj¹ to jest w³asnoci¹. Ojciec t³umaczy mi, ¿e przyczepa by³a
kogo tam z rodziny ze wsi, za ci¹gnik figuruje na syna, który prowadzi gospodarstwo.
Prezes S¹du Rejonowego w
£obzie Tomasz Szaj mówi, ¿e sprawa ci¹gnie siê od kilku lat. To wierzyciel wskazuje, z jakiego maj¹tku
ma byæ windykacja. W tym przypadku z nieruchomoci. Postêpowanie egzekucyjne nie by³o skuteczne,
bo pan Bogus³aw pocz¹tkowo wp³aca³ tylko jakie drobne kwoty i póniej zaprzesta³.
Pytam, czy ta mieræ przerwie
windykacjê, czy j¹ zakoñczy. Prezes
s¹du mówi, ¿e w przypadku mierci
d³u¿nika windykacja zostaje zawieszona, ale d³ugi pozostaj¹. Przechodz¹ wraz z maj¹tkiem d³u¿nika
na spadkobierców.
Dla rodziny dobrze bêdzie, je¿eli pan Bogus³aw przekaza³ wczeniej gospodarstwo synowi i nie
posiada³ nic. W takim przypadku
jego mieræ zakoñczy windykacjê.
Je¿eli co zostawi³ po sobie, to do
tego przypisany bêdzie d³ug i odziedzicz¹ go uprawnieni do tego, a w
tym przypadku jego mieræ mo¿e
okazaæ siê nadaremna. Jak widaæ,
d³ugów nie mo¿na zabraæ nawet do
grobu. A sz³o o jakie banalne dla
wielu pieni¹dze  20-30 tys. z³otych
i odsetki. Nikt nie chcia³ odpuciæ.
Odpuci³ w koñcu pan Bogus³aw.
By³ po prostu s³abszy.
Kazimierz Rynkiewicz

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730
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Wyniki szkó³ podstawowych

Wêgorzyno trzyma poziom
(POWIAT) Po opublikowaniu dwa
tygodnie temu pobie¿nej analizy
wyników szkó³ gimnazjalnych, czas
przyjrzeæ siê poziomowi nauczania
w podstawówkach, których
absolwenci rozpoczn¹ we wrzeniu
naukê w gimnazjach. Przyjrzenie siê
wynikom szkó³ podstawowych
jest istotne równie¿ ze wzglêdu
na pojawiaj¹ce siê - na razie w sferze
zamierzeñ - plany ³¹czenia szkó³,
czy nawet likwidacji niektórych
wiejskich placówek (Be³czna, Sielsko,
Mieszewo, po³¹czenie SP1 z SP2
w £obzie).
Egzamin pisany na koniec klasy szóstej
sprawdza³ kompetencje i nabyte umiejêtnoci w
pisaniu, czytaniu, rozumowaniu, korzystaniu z
informacji i wykorzystaniu zdobytej przez szeæ
lat wiedzy w praktyce. Maksymalnie mo¿na by³o
uzyskaæ 40 punktów.
Tak jak w przypadku gimnazjów, w powiatowej klasyfikacji znów najlepiej sytuuje siê Wêgorzyno. redni wynik szko³y  26,6 punktów
jest identyczny ze redni¹ w kraju. 24 uczniów z
50 pisz¹cych zmieci³o siê w wyniku pomiêdzy
21 a 30 punktami. Trzech uzyska³o najwy¿sz¹
liczbê punktów, nikt nie znalaz³ siê w najni¿szym
przedziale do 11 punktów. Patrz¹c równie¿ na
tendencjê rozwojow¹ szko³y mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w ci¹gu ostatnich lat w³o¿ono tam sporo
pracy (patrz tabela), a tegoroczne wyniki przewy¿szaj¹ redni¹ województwa. W s¹siednim
Runowie Pomorskim tendencja wzrostu jest
równie¿ znaczna i pomimo pewnego spadku poziomu wyników szko³a nadal klasyfikuje siê powy¿ej redniej w województwie. Tutaj rednia
by³a niewiele mniejsza od redniej w szkole w
Wêgorzynie i wynios³a 26,3 punktów.

Be³czna

W Dobrej w SP przy ulicy Mieszczañskiej
rednia iloæ punktów z egzaminu wynios³a 24,3.
Po³owa z 66 uczniów pisz¹cych egzamin zdoby³a
od 16 do 30 punktów. Doberska podstawówka ma
wyrane trend poprawiania wyników nauczania,
chocia¿ rednia punktów z egzaminu nadal jest
poni¿ej redniej w regionie. 15 szóstoklasistów
pisz¹cych egzamin w szkole w Wojtaszycach
osi¹gnê³o najwy¿sz¹ w powiecie redni¹ 28,1
punktów, przekraczaj¹c rednie wyniki w kraju.
Mo¿e to byæ jednym z argumentów przeciwko
likwidacji ma³ych szkó³, chocia¿ jak pokazuj¹
wyniki innych placówek, wielkoæ nie jest czynnikiem decyduj¹cym o wynikach.
W Radowie Ma³ym w podstawówce imienia
Kornela Makuszyñskiego rednia wyników znalaz³a siê na poziomie 24,1 punktów. Wyniki uleg³y znacznej poprawie w stosunku do tych z ubieg³ego roku, ale tendencja rozwoju szko³y nadal
pozostawia wiele do ¿yczenia, a rednie wyniki
zarówno z tego roku, jak i poprzednich lat, sytuuj¹ siê poni¿ej redniej wojewódzkiej. W Siedlicach egzamin napisa³o 8 uczniów, osi¹gaj¹c redni¹ 24,8 punktów.
W Resku w podstawówce rednia ocen wynios³a 24 punkty. Sprawdzian pisa³o 57 uczniów,
11 z nich napisa³o powy¿ej redniej, 25 znalaz³o
siê w przedziale miêdzy 21 a 30 punktami, natomiast 19 uzyska³o wynik poni¿ej redniej. Tegoroczny wynik szko³y by³ najni¿szy od ostatnich
piêciu lat. W tym okresie trend rozwojowy szko³y
spada mocno poni¿ej redniej w województwie.
Podobna tendencja ma miejsce w Starogródku,
gdzie rednia ocen wynios³a 21,1 punktów. Tutaj
na 19 pisz¹cych, 14 znalaz³o siê poni¿ej redniej.
Nieco lepiej sytuacja przedstawia siê w £abuniu
Wielkim. rednia ocen wynios³a tam 23,1 punktów, a tendencja wykazuje pewien wzrost. W
gminie Resko wyniki sprawdzianu najlepiej wypad³y w ma³ej £osonicy. Tam siedmiu uczniów
osi¹gnê³o redni¹ 25,1 punktów. Tam te¿ tendencje rozwojowe s¹ najbardziej obiecuj¹ce.
W gminie £obez, w szkole w Be³cznej, tak
jak w Wojtaszycach rednia ocen przekroczy³a

Starogard £obeski

redni¹ w kraju. 17 szóstoklasistów osi¹gnê³o tam
redni¹ punktów na poziomie 27,9 punktów. Jak
widaæ podjêty tam program naprawczy da³ efekty. Jeszcze w ubieg³ym roku wyniki sprawdzianu
znajdowa³y siê mocno poni¿ej redniej województwa, natomiast w tym roku rednia ocen
przewy¿szy³a tamt¹ redni¹.
W stolicy powiatu wyniki obu podstawówek
s¹ do siebie zbli¿one, jednak tendencje rozwoju
korzystne s¹ tylko dla szko³y imienia Marii Sk³odowskiej  Curie (chocia¿ ró¿nice miêdzy szko³ami nie s¹ w tutaj znaczne). W SP nr 1 rednia
ocen wynios³a 23,6. Wiêkszoæ uczniów napisa³a
sprawdzian na poziomie rednim i niskim. 48 na
64 zdaj¹cych napisa³o sprawdzian na poziomie
od 16 do 30 punktów. W dwójce rednia punktów wynios³a 25,2. W szkole na 101 zdaj¹cych
wysoki wynik pomiêdzy 34 a 35 punktami osi¹gnê³o 18 uczniów, 34 uzyska³o liczbê punktów
mniejsz¹ ni¿ 20 punktów, zdecydowana wiêkszoæ uplasowa³a siê na rednim poziomie.
Wzrost tendencji rozwojowej odnotowaæ mo¿na
jedynie w przypadku SP nr 1, chocia¿ poziom
dwójki, mimo, ¿e wykazuje nieco spadkowy
trend, nadal jest wy¿szy.
Poziom nauczania w szko³ach podstawowych
ma niew¹tpliwie wp³yw na wyniki gimnazjów i tu
mo¿na byæ spokojnym jedynie o Wêgorzyno,
gdzie podnosz¹ce poziom nauczania obie podstawówki s¹ mocnym zapleczem dla poprawiaj¹cego
swój poziom gimnazjum imienia Or³a Bia³ego.
Zaznajomienie siê z wynikami poszczególnych szkó³ powinno staæ siê przede wszystkim
przyczynkiem do dyskusji nad stanem szkó³, nie
tylko w kontekcie wydatków na owiatê i bazê
materialn¹. Zawê¿enie problemu do kwestii wydatków mocno zaciemnia obraz. Najlepszym
przyk³adem jest tutaj Be³czna i Starogard. Z podstawówki w Be³cznej odesz³a ostatnio znaczna
liczba uczniów, czego przynajmniej czêciow¹
przyczyn¹ by³y zapowiadane w szkole w Starogardzie inwestycje. Tymczasem poziom nauczania w obu szko³ach ró¿ni siê w³anie na korzyæ
tej od lat zagro¿onej likwidacj¹ Bê³cznej. (gp)

Wêgorzyno
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VIII Jarmark Doberski
pod znakiem muzyki i rycerzy
(DOBRA) 27 lipca br.
o godzinie 17.00
burmistrz Dobrej dokona³a
uroczystego otwarcia
VIII Jarmarku Doberskiego,
który potrwa³ do pónych
godzin nocnych w sobotê.
Imprezê uwietnia³y wystêpy
zespo³ów: Dawn Of The Propets
z Dobrej, Save The Beta, Sprint
Band z £obza oraz Wood and
Brass Band. Gwiazd¹ wieczoru
by³a Grupa Operacyjna, która
przyci¹gnê³a spore grono m³odych
fanów. O zmroku odby³a siê rycerska bitwa o miasto, za tu¿ przed
pó³noc¹ moglimy podziwiaæ spektakl w wykonaniu Teatru Ognia
Fan. Zespó³ Rimejk zadba³ o to,
by ka¿dy obecny na Jarmarku bawi³
siê do bia³ego rana.
Obchody drugiego dnia VIII Jarmarku Doberskiego rozpoczê³y IV
biegi uliczne. Nie oby³o siê bez

wycigu rowerowego Szlakiem
Olbrzymów. Impreza obfitowa³a w
przeró¿ne atrakcje; rycersk¹ bitwê o
zamek, turnieje miêdzy bractwami
tworz¹ce redniowieczny klimat,
kuglarze zabawiali najm³odszych,
liczne stoiska prezentowa³y rêkodzie³o artystyczne oraz smako³yki
lokalne. By³ to dzieñ powiêcony 10

rocznicy wspó³pracy partnerskiej
Dobrej i Ruhlsdorf. Wielki aplauz
publicznoci wywo³a³y Mistrzostwa Europy w Jedzeniu Kie³basy
Doberskiej. Gwiazdami wieczoru
by³y zespo³y Skaner i cygañska grupa Makso i
Gwiazdy Cygañskie, przy
których bawi³y siê ogromne
rzesze fanów.
R ycerstwo walczy³o
przez dwa dni. W pi¹tek
podczas Jarmarku Doberskiego Dobra zosta³a zdobyta przez Zakon Krzy¿acki.
Zaskoczeni mieszkañcy
zdo³ali utrzymaæ jedynie w
swym w³adaniu zamek wraz
ze wzgórzem. To jeszcze nie
koniec... Sobota zapowiada³a siê
równie emocjonuj¹co. Rycerstwo
przygotowywa³o sie do bitwy o zamek. Przed godz. 14 ruszono szturmem, by go zdobyæ. Na ratunek
obroñcom twierdzy przyby³ zakon
Joannicki z Komandorii w Szczecinie. Rozgorza³a bitwa, by³y straty w
ludziach. Joannitom uda³o siê obro-

niæ zamek. Kilka godzin póniej na
ich czeæ odby³ siê turniej rycerski o
Puchar Burmistrza. Po wyczerpuj¹cych zmaganiach ca³e rycerstwo
uda³o siê do namiotów, gdzie trwa³a
uczta do bia³ego rana, podczas której wiêtowano zwyciêstwo.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e inscenizacja ta mia³a na celu oddaæ atmosferê
minionych czasów, co znakomicie
uda³o siê Bractwu Maltañskiemu ze
Szczecina we wspó³pracy z zaproszonym Rycerstwem Pomorza.
Agnieszka Buriak
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Oœrodek w Grabowie ma ju¿ 10 lat
Jestem Tutaj poniewa¿ nie mogê
ju¿ d³u¿ej uciekaæ od samego siebie;
Tak d³ugo bêdê ucieka³ dopóki nie
odwa¿ê siê zobaczyæ siebie w
oczach innych;Tak d³ugo bêdê cierpia³ i ba³ siê, dopóki nie podzielê siê
z innymi swoimi tajemnicami;Je¿eli nie zaufam innym bêdê sam; Tylko
w tym miejscu bêdê móg³ zobaczyæ
siebie jak w zwierciadle; Tylko tutaj
nie muszê byæ gigantem z moich
marzeñ czy kar³em z moich strachów; W tym domu jestem cz¹stk¹
spo³ecznoci dziel¹c z moimi rówienikami cele i codzienny trud;
Zapuszczaj¹c tu korzenie mogê rozwijaæ siê i tworzyæ nie bêd¹c ju¿
d³u¿ej samotnym;Pomagaj¹c innym
mogê te¿ odnaleæ siebie.
To motto widnia³o w pierwszym
orodku dla uzale¿nionych, powsta³ym w latach 50-tych w Kalifornii.

Na podstawie filozofii tego ruchu, w
Polsce powstawa³y pierwsze orodki zak³adane przez Marka Kotañskiego.
Jednym z takich, w sumie doæ
jeszcze m³odych orodków, jest placówka Monaru w Grabowie, która w
zesz³y weekend obchodzi³a dziesi¹t¹ rocznicê swojego powstania.
Orodek, tak jak wiele innych tego
typu miejsc, powsta³ na miejscu
dawnego pgr. Przeniesiony zosta³ z

£agiewnik, w których robi³o siê ju¿
po prostu za ciasno. Tu w³asnymi
si³ami pacjenci orodka wyremontowali budynek dawnego dworku
von Borcków. Jego obecny kszta³t
dostosowywany do wymogów nak³adanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie odbiega jednak
od pierwotnego kszta³tu budynku,
objêtego formaln¹ w zasadzie
opiek¹ wojewódzkiego konserwatora zabytków. Fundu sz co jaki

czas zmienia przepisy dotycz¹ce
warunków leczenia, do tego dochodz¹ wymogi europejskie i w rezultacie orodek, tak jak wiele innych tego typu placówek w Polsce,
odbiega w pewnym stopniu od tych
mocno idealistycznych Monarów
z lat 80-tych. Zm ieniaj¹ siê te¿ jego
pacjenci, zmienia siê równie¿ program leczenia w orodku, który
jeszcze kilka lat temu uwa¿any by³
w rodowisku Monaru za placówkê o najostrzejszym rygorze. Jednak
ta gotowoæ do zmian i dostosowywania siê do zmieniaj¹cego siê
  r odowiska narkomanów sprawia, ¿e grabowski orodek uwa¿any
jest za jeden z najlepszych w Polsce.
Placówka wskoczy³a w tym
roku na drugi poziom kontraktu z
NFZ i dziêki temu mo¿e pozwoliæ
sobie na zajmowanie siê mniejsz¹
liczb¹ pacjentów, co polepsza jakoæ pracy. W orodku przebywa
teraz oko³o trzydziestu pacjentów z
ca³ego kraju. W jego murach goci-

li równie¿ narkomani zza granicy,
Rosji, Ukrainy, a teraz  znak czasów  powracaj¹cy z Anglii zarobkowi emigranci.
W dwudniowych obchodach
rocznicy orodka wziê³a udzia³ spora grupa absolwentów orodka, rozrzuconych po ca³ym kraju i Europie.
Poza t¹ ponad dwudziestoosobow¹
grupk¹ w orodku pojawili siê
przedstawiciele innych zaprzyjanionych orodków, przedstawiciele
Nadlenictwa £obez, policji.
D w u dn iowe obchody rocznicy
odby³y siê na sportowo. Biegi, pi³ka
no¿na, koszykówka, zawody
strongmenów, cianka wspinaczkowa i zjazdy na linie, to tylko z niektórych atrakcji przygotowanych na
dwudniowe obchody przez pacjentów i pracowników orodka. W tym
roku po raz pierwszy udzia³ w rocznicy wziêli te¿ rodzice pacjentów,
którzy od kilku miesiêcy objêci s¹,
prowadzonym przez terapeutów
programem.
(gp)
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WEZWANIE DO ZAP£ATY
Pani Gra¿yna Karpowicz
Burmistrz GiM
Ul. Rynek 1,
73-155 Wêgorzyno

Dzia³aj¹c w imieniu
mieszkañców Gminy Wêgorzyno i swoim w³asnym, niniejszym pismem Wzywam Pani¹
do zap³aty kwoty 447.983,02 z³
tytu³em nara¿enia Gminy Wêgorzyno, czyli jej mieszkañców, na
znaczne straty wynikaj¹ce z:
- zaniechaniepoboru podatku
od nieruchomoci oznaczonej nr
64/3 w wysokoci 24.314,20 z³
przez co dzia³a³a Pani na szkodê
interesu publicznego
-podpisanie n i e u m y  l n e
aneksu do umowy o prace geodezyjne przez co wyrz¹dzono Gminie Wêgorzyno szkody w wysokoci22.142,44 z³
- nieumyœlneprzekroczenie
uprawnieñ, poprzez zawarcie
umowy o adaptacjê na mieszkania
budynku po SP K¹kolewice i sfa³szowanie dokumentu w wyniku
czego nara¿ono Gminê na stratê w
wysokoci186.344,95 z³
- odrzucenietañszej oferty na
oczyszczenie rowu melioracyjnego i usuniêcia namu³u nowoprojektowanej pla¿y  szkoda wynios³a10.142,58 z³
- bezzasadne udzielenie zamówienia publicznego  szkoda
43.664,97 z³
-przeniesieniew³asnoci nieruchomoci gminnej na rzecz
spó³ki z o. o. BIOETANOL, któr¹
Gmina uzyska³a nieodp³atnie od
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, w wyniku czego Gmina
ponios³a znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹ w wysokoci174.550 z³

- nadu¿y³a udzielonych sobie
uprawnieñ oraz nie dope³ni³a obowi¹zków zbywaj¹c w imieniu Gminy Wêgorzyno 90% udzia³ów Gminy w spó³ce BUD-DOM i nie zabezpieczaj¹c nale¿noci Gminy we
w³aciwy sposób, wskutek czego
Gmina z nale¿nej jej za udzia³y wymagalnej Kwoty 399.070,96 z³, w
tym odsetki, otrzyma³a kwotê
239.442,58 z³ ponosz¹c z tego tytu³u znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹ w
wysokoci159.628,38 z³.
Przepisy Ustawy o Samorz¹dzie
Terytorialnym okreœlaj¹ obowi¹zki
burmistrza w postaci dysponowania
œrodkami finansowymi i nak³adaj¹
obowi¹zek dbania o dobro powierzonej sobie gminy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze,
stwierdzam, i¿ spowodowa³a Pani
znaczn¹ szkodê finansow¹ w imieniu
Gminy Wêgorzyno. Zatem, uwa¿am,
¿e jest Pani zobowi¹zana do jej naprawienia poprzez zap³atê powy¿szej kwoty.
Powy¿sz¹ kwotê proszê przekazaæ na rachunek Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie prowadzonym w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno Nr 36 9375 1025
3900 1658 2000 0010 w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszego wezwania
(takie same pismo dostarczê p. Gra¿ynie Karpowicz w dniu 7.08.2007.
do UM w Wêgorzynie).
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ brak zap³aty w wyznaczonym
terminie spowoduje skierowanie
sprawy na drogê postêpowania s¹dowego, co narazi Pani¹ jedynie na dodatkowe koszty.
Tomasz Kamiñski,
mieszkaniec Gminy Wêgorzyno
wystêpuj¹cy w imieniu w³asnym i

W koñcu naprawili
(RADOWO MA£E) Zarz¹d
ojewódzkich wyr
emonWojewódzkich
wyremonDróg W
ogi wojewódzdrogi
towa³ odcinek dr
o³kowie, dr
ogi ³¹cz¹cej
Wo³kowie,
drogi
kiej w W
£obez z Nowogardem i dalej ze
Szczecinem.
To dla gminy Radowo Ma³e wa¿na sprawa, gdy¿ wiêkszoœæ kierowców do tej pory omiaja³a tê miejscowoœæ jad¹c z £obza do Nowogardu
przez Dobr¹.
Odcinek drogi w Wo³kowie przypomina³ ser szwajcarski, tyle by³o
dziur.Jaktwierdzi wójt gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski - wstêpne
projekty remontów dróg wojewódzkich zak³ada³y remont ca³ej drogi od
£obza do S³ajsina w gminie Nowogard. Urz¹d marsza³kowski wycofa³
siê jednak z tego zamierzenia i prze-

sun¹³ inwestycjê na lata 2008 – 2009.
Szkoda tylko, ¿e zabrak³o pieniêdzy na remont odcinka drogi z Wo³kowa do Radowa Wielkiego, gdy¿ z nowo
po³o¿onego asfaltu wje¿d¿a siê w
straszliwe dziury. Bez remontu ca³ej
drogi³atanienicnieda.
To nie wszystkie inwestycje drogowe w
gminie Radowo Ma³e. 7
sierpnia gmina ma rozstrzygn¹æ przetargnaremont drogi do Kolonii
Radowo Ma³e, biegn¹cej od skrzy¿owania z
Czachowem. Remont
drogi zostanie w 30 proc.
sfinansowany z pieniêdzy urzêdu marsza³kowskiego. (gp)

podatników, których narazi³a Pani na
znaczne straty.
PS. Prawie 448 tysiêcy z³otych to
niez³a sumka, mo¿na za ni¹ kupiæ np.
prawie 9 tysiêcy mundurków szkolnych, wykupiæ prawie 178 tysiêcy
obiadów dla dzieci z ubo¿szych rodzin (jeden obiad – 2,5 z³), prawie
900 rodzinom wyp³aciæ zapomogi w
wysokoœci 500 z³, wyremontowaæ ok.
90 mieszkañ socjalnych (œrednio 5 tysiêcy z³ na mieszkanie) i wiele wiele
innych spraw za³atwiæ. Widaæ,¿ejesteœmy bogat¹ gmin¹, ¿e nie ma u nas
¿adnych problemów finansowych,
skoro takie sumy mo¿na, bez ¿adnych
konsekwencji, marnotrawiæ (jest to
moja opinia).
Apelujê do wszystkich mieszkañców gminy: NIE POZWÓLMY NIK O M U M A R N O T R AW I Æ N A SZYCH PIENIÊDZY! ZJEDNOCZMY SIÊ W WALCE O ODZYSKANIE SWOICH ŒRODKÓW FINANSOWYCH! Zgadzaj¹cych siê ze mn¹
wzywam do utworzenia wspólnego
Frontu Jednoœci (nie Narodu) Oskubanych (z piórek) Wêgorzynian. Wykorzystajmy fundusze na szczytne
cele, pomó¿my sobie i innym.
S¹dzê, ¿e pani Karpowicz powinna daæ przyk³ad w zwracaniu nies³usznie wydanych pieniêdzy, boæ
sama tego ¿¹da od podleg³ych sobie
pracowników. Na ka¿dym spotkaniu
podkreœla, i¿ jest osob¹ uczciw¹ i to
co czyni, dokonuje dla dobra mieszkañców. I ja w to œwiêcie wierzê, dlatego spodziewam siê, ¿e natychmiast
uda siê do kasy urzêdu, aby w/w
kwotê zwróciæ.
A co je¿eli tego nie uczyni? ¯ycie
potoczy siê dalej, smród i niesmak
jednak pozostan¹. Znaj¹c ¿ycie i ta
wersja wydaje mi siê prawdopodobna.
Na zakoñczenie chcia³bym zacytowaæ fragment Ewangelii wg Œw.

Mateusza: „Dlatego podobne jest
królestwo niebieskie do króla, który chcia³ siê rozliczyæ ze swoimi
s³ugami. Gdy zacz¹³ siê rozliczaæ,
przyprowadzono mu jednego, który winien by³ mu dziesiêæ tysiêcy
talentów. Poniewa¿ nie mia³ z czego oddaæ, pan kaza³ sprzedaæ go
razem z ¿on¹, dzieæmi i ca³ym jego
mieniem, aby d³ug w ten sposób odzyskaæ. Wtedy s³uga pad³ mu do
stópiprosi³go: „Panie oka¿ mi cierpliwoœæ, a wszystko ci oddam”. Pan
ulitowa³ siê nad owym s³ug¹, uwolni³ go i d³ug mu darowa³. Lecz, gdy
s³uga ów wyszed³, spotka³ jednego
ze wspó³s³ug, który mu by³ winien
sto denarów. Chwyci³ go i zacz¹³
dusiæ, mówi¹c: Oddaj, coœ winien!”
Jego wspó³s³uga pad³ przed nim i
prosi³go: „Oka¿ mi cierpliwoœæ, a
oddam tobie”. On jednak nie chcia³,
lecz poszed³ i wtr¹ci³ go do wiêzienia, dopóki nie odda d³ugu. Wspó³s³udzy jego, widz¹c, co siê dzia³o,
bardzo siê zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu, co zasz³o.
Wtedy pan jego, wezwawszy go,
rzek³ mu: „S³ugo niegodziwy! Darowa³em ci ca³y ten d³ug, poniewa¿
mnie prosi³eœ. Czy¿ wiêc i ty powinieneœ by³ ulitowaæ siê nad swoim
wspó³s³ug¹, jak ja ulitowa³em siê
nad tob¹?” I uniós³szy siê gniewem,
pan jego kaza³ wydaæ go katom,
dopóki nie odda ca³ego d³ugu”. Mt
18, 23-34 (za Biblia Tysi¹clecia,
Pallottinum – Poznañ 2002).
Pani Karpowicz ¿¹da od dyrektor Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim sp³acenia oko³o 25
tys. z³, ktore ta wyda³a na pensje
pracowników, a sama jest winna
podatnikom prawie 500 tysiêcy z³otych.Trzeba znaæ jak¹œ miarê.
Z ¿yczeniami zdrowia Tomasz
Kamiñski
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W sprawie troski burmistrz
Karpowicz i SeRRW
o mieszkañców Cieszyna

Od kilku miesiêcy burmistrz Karpowicz, mocno
wspierana przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wêgorzyna,
podejmuje usilne próby oczernienia i wyeliminowania z ¿ycia
publicznego Pani Haliny Kwiatkowskiej, radnej z Cieszyna.
We wsi Cieszyno istnieje, postawiony w pierwszej po³owie
XVIII wieku, zabytkowy ryglowy koció³, któremu dos³ownie
grozi³o zawalenie. Pani Kwiatkowska potrafi³a, poprzez niewyobra¿alne osobiste zaanga¿owanie i wiarê w sukces, wykonaæ zadanie niewykonalne  uchroni³a
ten koció³ek od zag³ady. Z ca³¹
pewnoci¹ nie robi³a tego dla
pustej chwa³y w³asnej. Raczej
du¿o ryzykowa³a podejmuj¹c siê
tego zadania w sytuacji, kiedy to
tê wie zamieszkuj¹ niemal sami
emeryci i rencici. Dzi mieszkañcy Cieszyna s¹ ogromnie
wdziêczni Pani Halinie Kwiatkowskiej za to, ¿e nadal bêd¹
mogli w spokoju modliæ siê w
swoim kociele, poniewa¿ gdyby
nie Ona to zapewne nikt inny nie
podj¹³by siê tego wielce ryzykownego remontu.
W biuletynie Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wêgorzyna z
14 marca 2007r. ukaza³ siê tekst
obra¿aj¹cy Pani¹ Halinê, ¿e jakoby mieszkañcy Cieszyna s¹ oburzeni, i¿ radna Kwiatkowska

przyw³aszczy³a sobie wszystkie zas³ugi w remoncie kocio³a. Jak
mog¹ m³odzi cz³onkowie Stowarzyszenia wypowiadaæ siê o wsi
szkaluj¹c najwybitniejszych jej
mieszkañców. Nie wiadomo od
kogo ¿¹daæ przeprosin, bowiem
tekst ten podpisany jest skrótem
SeRRW. Ale wiadomo jest, ¿e Stowarzyszenie reprezentuje Pawe³
Bot, wiêc niech on ponosi odpowiedzialnoæ, albo przynajmniej siê
wstydzi za to, co pisze siê w jego
biuletynie. A mo¿e nawet Pawe³
Bot, jako radny powiatowy, zorganizuje zebranie wiejskie w Cieszynie i zapyta co mieszkañcy tej wsi
s¹dz¹ na temat troski jak¹ o ich sprawy wykazuje SeRRW.
Pomijaj¹c fakt, ¿e zamieszczane
w biuletynie SeRRW plotkarskie
teksty buduj¹ nienawiæ wród
mieszkañców gminy, to absolutnie
nie wskazuj¹ na troskê ich autorów
o rozwój ich Wêgorzyna, lecz
szczególn¹ troskê o dobre samopoczucie pani Karpowicz poprzez
pomawianie jej oponentów. To jednak, jak¹ kulturê prezentuj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia jest problemem mieszkañców Wêgorzyna i
nieustannie pogarszaj¹cego siê jego
wizerunku. Wygl¹da na to, ¿e ci
m³odzi ludzie nie chc¹ i nie potrafi¹
poj¹æ, ¿e s¹ osoby, które nie patrz¹c
na zaszczyty, mimo w¹t³ego zdrowia, potrafi¹ swój czas i pieni¹dze
powiêciæ pracy dla dobra wspólne-

go. A takim w³anie cz³owiekiem
jest Pani Halina Kwiatkowska.
Kolejna napaæ na radn¹
Kwiatkowsk¹ skierowana jest ze
strony burmistrz Karpowicz, która
wyst¹pi³a do rady miejskiej z projektem uchwa³y o wygaszeniu mandatu radnej Pani Halinie za to, ¿e ta
jakoby naruszy³a ustawê antykorupcyjn¹, poniewa¿ wydzier¿awi³a od
gminy 38 arów ziemi. Rada miejska
uzna³a, ¿e pani burmistrz nie ma
racji i odmówi³a zgody na wygaszenie mandatu.
Do akcji burmistrz Karpowicz
do³¹czy³o oczywicie Stowarzyszenie prowadzone przez podw³adnego
burmistrz Karpowicz, urzêdnika
urzêdu miejskiego Paw³a Bota, zamieszczaj¹c w swoim biuletynie
tekst o rzekomych nieuczciwociach radnej Kwiatkowskiej. W
biuletynie z dnia 18 maja br., ten
sam SeRRW, który pope³ni³ tekst o
kociele, tym razem pisze, ¿e Halina
Kwiatkowska w swoim owiadczeniu maj¹tkowym zatai³a fakt dzier¿awy ziemi i straci³a mandat radnej.
Oczywicie jedno i drugie stwierdzenie SeRRW-a jest nieprawdziwe. To, ¿e Pani Halina nie zataja³a
faktu dzier¿awy mo¿na sprawdziæ
na stronie internetowej gminy Wêgorzyno. Fakt ten radna podaje nie
tylko w ostatnim owiadczeniu, ale
te¿ we wczeniej sk³adanym. A zatem SeRRW zwyczajnie mija siê z
prawd¹. Natomiast Pani Kwiatkow-

ska jest osob¹ bezwzglêdnie
uczciw¹ i rzeteln¹. Tego oczywistego faktu zdaj¹ siê nie dostrzegaæ
nie tylko Pawe³ Bot i jego dru¿yna
ze stowarzyszenia, ale te¿ nie
mo¿e siê z tym pogodziæ burmistrz
Karpowicz, która, wobec sprzeciwu rady miejskiej, osobicie zwróci³a siê do Wojewody Zachodniopomorskiego by ten pozbawi³ Halinê Kwiatkowsk¹ mandatu radnej.
Oczywicie Wojewoda przyzna³
racjê radnym, ¿e nie ma do tego
¿adnych podstaw.
Nie mam zamiaru walczyæ z
propagand¹ Stowarzyszenia,
niech sobie radz¹ z tym mieszkañcy Wêgorzyna, bo to ich problem,
ale nie mo¿na nie broniæ dobrego
imienia Pani Kwiatkowskiej, od
której Pawe³ Bot i jego kompani
powinni braæ lekcje skromnoci i
bezinteresownego powiêcenia
w³asnego czasu iw³asnych pieniêdzy dla swojej miejscowoci, dla
swoich wspó³mieszkañców. Radna Kwiatkowska jest wzorem dla
wszystkich tych, którzy uczestnicz¹, b¹d chc¹ uczestniczyæ w
tak zwanym ¿yciu publicznym.
Pani Halina nie bra³a udzia³u w
wyborach samorz¹dowych poto,
by siêgaæ po pieni¹dze podatnika i
miejsce pracy dla siebie tak jak
uczyni³ to np. Pawe³ Bot.
Nazwisko i adres do wiadomoci redakcji

Konkurs na najestetyczniejsz¹ wioskê Powiatu £obeskiego
Starostwo Powiatowe w £obzie, w ramach realizowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
programu „Piêkna wieœ” og³asza: KONKURS NA
NAJESTETYCZNIEJSZ¥ WIOSKÊ POWIAT U
£OBESKIEGO W 2007 ROKU.
Przebieg konkursu:

I etap : do dnia 23 sierpnia 2007 r. Burmistrzowie i Wójt Gmin Powiatu
£obeskiego wytypuj¹ 2 wioski, które wezm¹ udzia³ w drugim etapie konkursu.
II etap : Komisja konkursowa, sporód zg³oszonych przez samorz¹dy
lokalne 10 kandydatur, wybierze trzy wsie, które nagrodzone zostan¹ przez
Starostê £obeskiego.
Rozstrzygniêcie i og³oszenie wyników konkursu nast¹pi dnia
23.09.2007r. na Do¿ynkach Powiatowych, które odbêd¹ siê w £obzie na
Starym Boisku.

„NAJPIÊKNIEJSZA WIEŒ NA ŒWIECIE
I PIÊKNIEJSZEJ NIE ZNAJDZIECIE…… ”
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 1)

Helena Pluplin-Stejblis
Rozpoczynamy publikacjê
fragmentów dziennika pani Helena Pluplin-Stejblis, która uciekaj¹c z Litwy trafi³a na Pojezierze
Drawskie. Dziennik jest o tyle inter
esuj¹cy, ¿e pokazuje inne witeresuj¹cy,
dzenie ówczesnej, wojennej rzeczywistoœci i opisuje rzadko poruonê prze¿yæ m³odej
stronê
szan¹ str
dziewczyny; jej emocje, oceny ale
tak¿e zdarzenia, których by³a
œwiadkiem.
Fragmenty dziennika publikujemy za zgod¹ r
odziny, pani
rodziny,
Zofii Petr
or
oPetrowicz
Wor
oro
owicz z Nowego W
wa ko³o Z³ocieñca, która dziennik
ektê wykoKorektê
przet³umaczy³a. Kor
na³y panie Ma³gorzata Bakowska
i Dor
Dorota
ota Szachewicz.
***
Ze wstêpu do dziennika.
ZnaleŸliœmy siê pod okupacj¹
Armii Czerwonej
Mieszkaj¹ca w Kanadzie Helena Pluplin-Stejblis uciekaj¹c przed
bolszewikami, prowadzi³a dziennik. Opisa³a w nim du¿o swoich
ciê¿kich prze¿yæ, strachy, mi³oæ do
ojczyzny. Dziennik zawiera oko³o
250 stron, du¿o jego stron jest ozdobiona rysunkami. Czêciowo dziennik przypomina dziennik Anny
Frank, kiedy ta ukrywa³a siê przed
Niemcami.
Helena Pluplin urodzi³a siê na
Litwie 21 maja w 1924 roku, we wsi
Rudzej, powiat Szakej, parafia
Nowe Miasto Kudirki. Wujkiem jej
matki by³ ksi¹dz Józef Jaksztis. Helena uciekaj¹c przed okupacj¹ rosyjsk¹ znalaz³a siê w Polsce, na
Pojezierzu Drawskim, sk¹d w roku
1962 wyjecha³a do Kanady i tam
wysz³a za m¹¿ za Jana Stejblisa.
Z jej dziennika s¹ zebrane krótkie wycinki, fakty, które pokazuj¹
prze¿ycia m³odej dziewczyny.
Rok 1944
26 lipiec
Dzisiaj imieniny w. Anny. Nie
mamy mo¿liwoci nawet o tym pomyleæ. Zbli¿a siê noc. Czekamy na
samoloty. Wczoraj bardzo mocno
bombardowali Niemcy Wschodnie
Prusy. To samo bêdzie i dzisiaj. Póki
co, ja jeszcze siê nie martwiê i nie
bardzo siê bojê.

28 lipiec
Zaczêlimy kosiæ ¿yto, ale so³tys
powiedzia³, ¿e nie wolno pracowaæ
w polu, trzeba wszystkim iæ i kopaæ
okopy. Ale my jeszcze nie pos³uchalimy i pod wieczór znów poszlimy
kosiæ ¿yto.
Dzisiaj w nocy znów bardzo
bombardowali. Widzia³am po¿ary
po stronie naszego miasta, potem
Kybarty, Wielka Wiszkis, Pilwiszki. Co noc robi siê coraz straszniej.
31 lipiec
Z gniewem patrzê na te samoloty, które tu naoko³o lataj¹. Rano czytalimy rozrzucan¹ przez nich gazetê. Pisz¹ po litewsku takie ró¿ne
ruskie kole¿ki.
1 sierpieñ
Ledwo siê trzymam na nogach.
Ca³¹ noc nie spalimy, przebywalimy w kryjówce wykopanej w ziemi, gdzie w sadzie. Ca³a noc bez
spania, a i dzieñ te¿ nie by³ lepszy.
Jak tylko trochê po³o¿ylimy siê znów samoloty zaczê³y bombardowaæ drogi. Im dalej - tym gorzej.
5 sierpieñ
Wszystko na oko³o pali siê. Ludzie
zostawili swoje domy, byd³o, uciekaj¹
dalej, ¿eby ratowaæ siê od mierci.
9 sierpieñ
Dzisiaj by³ straszny poranek.
Przyjechali Niemcy i powiedzieli,
¿eby zostawiæ gospodarstwo i wyruszyæ w stronê Synteutaj. Zabralimy
co nieco na wóz, parê krów i poma³u pojechalimy. Du¿o ludzi idzie
pieszo przy swoich wozach. Idê i ja.
Zabra³am krówkê, idê i patrzê na
nasze rodzinne okolice. Zdaje siê, ¿e
pêknie mi serce, ale ³ez nie pokazujê.
Po drodze pe³no ludzi. Kobieta z
dzieckiem na rêkach popatrzy³a na
swoje nowe budynki, pop³aka³a i
znów dalej w drogê. Za ludmi
biegn¹ bydlêta, winie ³a¿¹ po nieskoszonym zbo¿u.
16 sierpieñ
Jedziemy dalej. Dzisiaj niedaleko nas wybuch³o parê granatów.
Za górk¹ zobaczylimy du¿y po¿ar.
Nie wiadomo, czy pali siê obora,
czy stodo³a. Uciekamy dalej, po¿ary wszêdzie wokó³. Ja prowadzê
swoj¹ krówkê, któr¹ zabra³am z
domu. Patrzê, niedaleko przy drodze stoj¹ mê¿czyni, a miêdzy nimi
mój nauczyciel z gimnazjum - pan
£aukajtis. Przywitalimy siê, por ozmawialimy. Powiedzia³, ¿e
wczoraj spalili nasze powiatowe
miasto Szakiej. Teraz szykujê siê,
by przenocowaæ pod ciemnym
gwiadzistym niebem. Ech, my
biedni, biedni, cyganie.

17 sierpieñ
Stanêlimy w opuszczonym
przez Niemca gospodarstwie. Tu
by³oby dobrze siê zatrzymaæ, ale nie
na d³ugo. Ledwo st¹d wyjechalimy,
mo¿e parê kilometrów, patrzymy ju¿ samoloty niedaleko lataj¹. Latali doæ d³ugo i co podpalili. Chyba
tam, gdzie my bylimy.

30 sierpieñ
Dzisiaj ko³o nas sz³y d³ugie kolumny ludzi, poganianych przez
niemieckich ¿o³nierzy. Teraz my
jestemy niewolnikami, a pan robi
z nami, co chce. Rodziców od³¹cza
od dzieci, a dzieci - od rodziców.
Bo¿e, my tak siê boimy roz³¹ki.
Zmi³uj siê nad nami!

18 sierpieñ
Dzisiaj od rana do wieczora
ciê¿ko pracowa³am. Dosta³am nawet pochwa³ê. Skosilimy du¿y
kawa³ pola. Znielimy ¿yto do stodo³y i wym³ócilimy. Ot, tak prymitywnie m³ócilimy, bo nie by³o ¿adnej m³ocarni. Dostalimy za robotê
3 cetnary ¿yta i podzielilimy siê
pomiêdzy swoimi, uciekinierami.

31 sierpieñ
Ko³o po³udnia us³yszelimy u
s¹siada, jak p³acz¹ kobiety i dzieci.
Wystraszone próbowa³ymy podejæ
bli¿ej, ale strach dalej iæ. Jedna kobieta tam podesz³a i dowiedzia³a siê,
¿e Niemcy zabieraj¹ ch³opów.

21 sierpieñ
Mnie a¿ g³owa boli ze strachu.
Dzisiaj ju¿ dwa razy ruskie samoloty nisko lataj¹c strzela³y do ludzi.
Pierwszy raz nie wiedzia³am, gdzie
siê schowaæ. Myla³am, ¿e to ju¿
mieræ. Kuzynka Biruta a¿ ko¿uch
na g³owê na³o¿y³a, mówi: kula wtedy nie przebije. Zobaczylimy
obok podpalon¹ stodo³ê. Widzielimy jak siê pali. Po godzinie dowiedzielimy siê, ¿e zosta³ zabity cz³owiek, który pracowa³ w tej stodole.
Mnie mieræ niestraszna, bo drugi
dzieñ jak przyjê³am w. Komuniê.
22 sierpieñ
Pada deszcz. Siedzê skulona pod
wozem i czytam, jak dawno wyjechalimy z domu. Dopiero dwa tygodnie,
a wygl¹da, ¿e tak dawno, dawno.
Dzisiaj rano wyjechalimy z tego gospodarstwa i stanêlimy w lasku nad
brzegiem rzeki Siesartis. Chodzi³am
po tym lasku, patrzy³am. Tu jest o
wiele ³adniej. Tu jakby od¿y³am, bo
natura dzia³a koj¹co na cz³owieka.
26 sierpieñ
Usiad³am i przytuli³am siê do
brzozy. Jak tu ³adnie. Zupe³nie nisko,
pod moimi nogami odpoczywa rzeka, obroniêta krzakami i jode³kami.
Rzadko s³ychaæ g³osy strza³ów z armat. To cichn¹, to oddalaj¹ siê.
27 sierpieñ
Coraz gorzej. Mieszkañców tej
wioski chc¹ pospisywaæ i zawieæ
gdzie do bezpiecznego miejsca.
Ale gdzie jest bezpiecznie - nie wiadomo. Trzeba bêdzie jako pokombinowaæ - mo¿e st¹d uciekniemy.
29 sierpieñ
Nie s³ychaæ, jak dzwoni¹ w kociele, bo wszystko zag³uszaj¹ strza³y z armat. Ziemia dr¿y. Tak niedaleko i tak g³ono. Znów zaczynam
myleæ, ¿e trzeba uciekaæ, ale gdzie?

1 wrzesieñ
Nie zd¹¿y³am siê po³o¿yæ, a us³ysza³am rozkaz, ¿e trzeba jechaæ dalej.
Idê. Naoko³o wiec¹ latarnie. My z
Zosi¹, jak Arabowie, na³o¿ylimy
ciemne szerokie nakrycia i idziemy z
ty³u wozu. Stanêlimy niedaleko na
³¹ce. Ca³¹ noc p³onê³o wiat³o na niebie. Od czasu do czasu pokazywa³y siê
takie fastone, które pada³y szeroko
i pali³y siê, pali³y siê... Schowalimy
siê w budzie i patrzymy na wiat³a, to
znów trochê pimy, ale spaæ nie idzie.
Przylecia³y samoloty - no i siê zaczê³o. Schowa³ymy siê za drzewami i
czekamy na mieræ. A ta mieræ taka
straszna, taka straszna, ¿e nie wiesz,
dok¹d od niej uciekaæ. Popatrzy³am
naoko³o. Dymi¹ siê, pal¹ siê ³¹ki, konie wystraszone, byd³o ucieka z pola.
Wygl¹da, ¿e mieræ zabierze jednego
z nas. Las tylko trzaska.
Niebezpieczeñstwo przesz³o. Pali
siê u s¹siada. Ludzie zbieraj¹ od³amki, ale wygl¹da, ¿e jeszcze nikogo nie
zabi³o. Po jakim czasie znów przylecia³y ruskie samoloty, znów strzela³y.
Dziêki Ci Bo¿e za ¿ycie, daj jeszcze
doczekaæ drugiego dnia. Niedaleko
pali siê las, ³ami¹ siê drzewa. Ginie
wszystko, m³odzie¿, ci co w wojsku,
gin¹ i zwykli ludzie, robotnicy, niszczej¹ plony na polu. Mo¿e i g³ód dotknie nied³ugo wszystkich.
7 wrzesieñ
Wczoraj przyszed³ wojskowy
Niemiec i kaza³ wyjechaæ z lasu bli¿ej domu. Spisa³ wszystkich ludzi i
ka¿dego pyta³ o wiek. Nas, wszystkie
dziewczynki, spisa³ jako o parê lat
m³odsze. A¿ miech, ja jestem 15letnia dziewczynka. Za to mog³am
nocowaæ w stodole, bo by³o mu szkoda, ¿ebymy nie marz³y na polu.
Jaki dobry Niemiec.
Za gór¹ widaæ bia³y koció³ - to
miasteczko Sudargas. Dalej widaæ
czerwony koció³ z po³amanymi
krzy¿ami - to koció³ek miasteczka
Jurbarkas. I kto powie, ¿e le w naszej ojczynie, w tej ma³ej Litwie.
Dobrze tu ¿yæ i tu umieraæ. CDN.
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OG£OSZENIA DROBNE

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
Firma ogólnobudowlana

przyjmie
Samodzielnych cieœli
budowlanych,
* Murarzy,
* Zbrojarzy,
* Ekipy do wykonywania
tynku maszynowego oraz pracowników w innych zawodach
budowlanych.
*

Zarobki od 11z³/netto na godzinê.
Praca w Œwinoujœciu i Poznaniu. Pracownikom zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie i diety. Kontakt
pod numerem tel. 509-244-251 lub email
euro-bud@haniewicz.pl

MIESZKANIA

n Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe na wsi 4-pokojowe z kuchni¹- 96 mkw., dzia³ka i sad na 2
pokoje z kuchni¹ w³asnoœciowe w
£obzie. Tel. 091 395 40 62

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

w dwóch innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Gazecie Gryfickiej.

NIERUCHOMOŒCI

INNE

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
pod rekreacjê wraz z przyleg³ymi 2
ha ziemi - 3 km od Starej Dobrzycy
w Gozdnie. Tel. 091 395 21 88 lub
692 405 612

n Sprzedam bardzo dobr¹ poniemieck¹ ceg³ê. Iloœæ 2.000 sztuk. Mielenko Drawskie 55. Tel. 606 890 434.

n Zamieniê dom 180 mkw. w £obzie
na mniejszy o po³owê - te¿ w £obzie.
Tel. 091 397 45 06.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

Region

n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

n Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wa³owej. Tel.
607 581 517.

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Region

n Sprzedam drzwi wejœciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

markowych.

n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.

n
Wykonujemy
profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Wynajmê lub sprzedam halê w
£obzie na magazyn lub inn¹ dzia³alnoœæ, ogrodzona z utwardzonym
placem manewrowym. Tel. 091 453
80 69 lub 508 905 332
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Kucharz z wieloletnim sta¿em
zawodowym podejmie siê organizacji (od strony gastronomicznej) imprez
okolicznoœciowych:
wesela,
imieniny, etc. Tel. 662 143 346.

Region
n Zatrudniê opiekunkê do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

n Sprzedam czêœci do Mercedesa
123 D : lampy przednie i tylne, wa³ napêdowy, lusterka, klamki z zamkami
i inne. Ceny do uzgodnienia. Mielenko Drawskie 55. Tel. 606 890 434.
n Sprzedam za jedyne 7.000 z³
Mercedesa 126 S klasê z 1990 roku!
Poj. 3 litry. benzyna, granatowy
metalik, automat, klima, szyberdach, czarna skóra, ABS,ASR. Tel.
606 890 434.

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

n Wszelkie
prace
remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n Kupiê dzia³kê budowlan¹ na terenie £obza. Tel. 668 474 220.

n Sprzeda¿ perfum
Tel. 601 088 446.

n Mieszkanie w Szczecinie wynajmê studentom. Grzegorz Majewski.
Tel. 602 433 713 lub wiadomoœæ w
redakcji w £obzie.

Region

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

n Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475.

Region

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

n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

n Sprzedam w Resku mieszkanie,
4 pokoje, 2 ³azienki, loggia, 84 mkw.,
ogrzewanie c.o. gazowe, piwnica,
dodatkowo 2 pomieszczenia gospodarcze. Atrakcyjna cena. Tel.
502 078 020.

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

US£UGI

n Sprzedam silnik do bizona kompletny do remontu. Cena 1000 z³.
Tel. 091 395 12 84.

Region
n Sprzedam Opla Record 2.2E
wtrysk rok 03.1985, drugi w³aœciciel, oryginalne 115 000 km, Abs i
du¿o extras. Tel. 091 453 80 69 lub
508 905 332

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoœæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow. dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547.
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoœci
bezpoœrednio
przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna.
Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. zabudowana
altan¹
murowan¹,
drzewa
owocowe. Cena 15 tys. z³. Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoœci ³¹cznie CENA 88 000 z³.
BN ATUT 600 265 547.
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena
45 tys.
BN ATUT 600 265 547.
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Mocny sk³ad i mocne otwarcie sezonu
WICHER Brojce  SPARTA Wêgorzyno 0:3 (0:2)
Sparta: Przemys³aw Noryca – Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik, Zbigniew Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny (Marcin Nadkierniczny),
Jaros³aw Konieczny, Artur Samal
(Pawe³ Samal), Piotr Grochulski, Daniel Romañczyk (Tomasz Bidny), Wojciech Kliœ, Krzysztof GwóŸdŸ (Artur
Sadowski). Trener Ryszard Jamro¿y.
Bramki: Romañczyk 17' (karny)
oraz Kliœ – 2 (37' i 50').
Po krótkiej przerwie letniej, znów
ruszaj¹ rozgrywki ligowe, nie poprzedzone, jak przed laty, pierwszym Rzutem Pucharu Polski, ale zainaugurowane tradycyjnie w pierwszy weekend
sierpnia. W letnim okienku transferowym zespó³ opuœcili: Tomasz Kmieæ,
Marek Dro¿d¿ewski, MarcinTomaszkiewicz (powrót do Radovii), Artur
Andrusieczko (transfer do Mewy Resko) oraz Dariusz Nadkierniczny,S³awomir Nowak i Micha³ Szwalec, którzy nie wznowili treningów.
Pozyskani zostali: S³awomir Czeka³a (Victoria Rolhurt 95 Przec³aw),
R yszard Jarzyna (Zorza Dobrzany),
Piotr Grochulski (Astra Ustronie Morskie), a tak¿e Artur Sadowski, nie wystêpuj¹cy w ostatnich sezonach w ¿adnym klubie, a wczeœniej graj¹cy w
Œwiatowidzie £obez.

Od pocz¹tku spotkania podopieczni
trenera Jamro¿ego przejêli inicjatywê,
wygrywaj¹c walkê w œrodku pola. Zespó³ Wichraby³praktyczniet³emdlatego
zespo³u,któryjeszczekilkatygodnitemu
walczy³ o czo³owe miejsca w klasie okrêgowej. W 9 minucie miejscowi wykonuj¹ rzut wolny z prawej strony boiska.
Mocno uderzona futbolówka poszybowa³a nieco nad poprzeczk¹, nie zmuszaj¹c Przemka Norycy do obrony tego
strza³u. W 13 minucie miejscowi wznawiaj¹grê.Wysoko za³o¿ony pressingpowoduje odegranie futbolówki przez Artura Samala do WojtkaKlisia.Tenzkolei
schodz¹c do œrodka, zostawi³ pi³kê popularnemu „Grochowi”, który mocnym
i zarazem celnym strza³em zmusi³ bramkarza miejscowych do interwencji. Cztery minuty póŸniej Edek Tondrik z pominiêciem drugiej linii zagrywa na 16 metr
doKlisia.Ten, nabiera rozpêdu w kierunku bramki, daje siê sfaulowaæ daj¹c
podstawy arbitrowi tego spotkania Zygmuntowi Brodzie - do podyktowania „jedenastki” dla zespo³u goœci.
Pewnym egzekutorem okaza³ siê Daniel Romañczyk. Kilka minut póŸniej
miejscowi przeprowadzaj¹ akcjê
praw¹ stron¹ boiska, po której pi³kê w
polu karnym pewnie chwyta Przemek
Noryca. W 36 minucie kontratak rozpoczynaj¹ Spartanie. Andrzej Nad-

Mewa siê pozbiera³a
i zremisowa³a

kierniczny wyprowadza pi³kê spod
w³asnego pola karnego, oddaje j¹ Grochulskiemu, ten z kolei znów gra j¹ do
wspomnianego Nadkiernicznego
znajduj¹cego siê ju¿ w
prawym sektorze boiska.
Ca³a akcja zosta³a sfinalizowana odrobinê za
mocnym doœrodkowaniem
do Wojtka Klisia, który nie
by³ w stanie precyzyjnie uderzyæ pi³ki g³ow¹. W 37 minucie dziurê w liniach obrony
skrzêtnie wykorzystuj¹ pi³karze Sparty. Prostopad³ym podaniem Jarek
Konieczny uruchamia
Klisia, który momentalnie obraca siê i
pêdzi z pi³k¹ na
bramkê rywala, po
czym mocnym strza³em w d³ugi róg podwy¿sza
wynik spotkania na 2:0. W
ostatniej minucie miejscowi
mieli dwie dogodne okazje na zdobycie kontaktowej bramki. Obie po sta³ych elementach gry jakimi by³y rzuty
ro¿ne. W pierwszym zdarzeniu Ÿle obliczy³ tor lotu pi³ki bramkarz Sparty nie
chwytaj¹c jej, zaœ w drugim niepewnie
interweniowali obroñcy w polu karnym,
co z kolei skoñczy³o siê autem bramkowym. W ostatnich sekundach tej czêœci
meczu Krzysztof GwóŸdŸ udanie wymanewrowa³ obroñcê miejscowych, jednak
strzeli³zalekkoiniecelnie.
Drugie trzy kwadranse ju¿ po kilku
minutach przynosz¹ trzeci¹ bramkê
dla wêgorzynian. Wysoka pi³ka zagrana na lew¹ stronê do Artura Samala,

niepewna interwencja bramkarza rywali, powoduje zagranie pomocnika
Sparty na 10 metr do Klisia, który z
kolei nie mia³ problemów ze zdobyciem bramki z tej odleg³oœci. Siedem
minut póŸniej z ponad 30 metrów groŸnie uderzaj¹ gospodarze, jednak Noryca udanie sparowa³ pi³kê na rzut
ro¿ny. W tej samej minucie niemal¿e kopia akcji, z t¹ ró¿nic¹
i¿ bramkarz Sparty wybi³
uderzenie przed siebie. W
60 mia³a miejsce akcja
praw¹ stron¹ boiska, po
której nast¹pi³o p³askie
doœrodkowanie, gdzie
b³¹d pope³ni³ zarówno
naszbramkarzjakistoj¹cy nieopodal obroñcy,
przepuszczaj¹c futbolówkê wzd³u¿ pola karnego. W
68 minucie, miejscowi uderzaj¹ z rzutu wolnego. Uderzona nad murem pi³ka nie
zaskoczy³a naszego bramkarza, pewnie interweniuj¹cego. Kolejne
minuty, to du¿o gry w œrodku pola. Dopiero w 82 minucie doczekaliœmy siê
strza³u na bramkê rywala. Jego autor Piotr Grochulski - próbowa³ ulokowaæ
pi³kê tu¿ pod poprzeczk¹, lecz golkiper
miejscowych skutecznie interweniowa³. Dwie minuty póŸniej strza³ z ostrego k¹ta udanie broni Noryca, zachowuj¹c w tym spotkaniu czyste konto. Inauguracyjne spotkanie sezonu 2007/08
koñczy siê pierwsz¹ wygran¹ Sparty w
historii pojedynków z Wichre m na tym
jak¿e trudnym terenie.
W przedmeczu juniorzy Sparty pokonali swoich rówieœników 2:1. (msz)

VIELGOVIA Szczecin  MEWA Resko 3:3 (2:1)
Artur Andrusieczko – Mir
ek
Mirek
owski, Mar
cin Paw³owski, MiPietrowski,
Marcin
Pietr
cha³ ¯urawik, Ar
ek Paw³owski,
Arek
Wa
Krzysztof Kopka, Klaudiusz W
asiak, Krzysztof W
aldon, Rafa³ PoWaldon,
rêbski, Mar
ek Gradus, £ukasz GryMarek
giel oraz na zmianê bracia Ziemscy.
T rener Dariusz Kêsy nieobecny z
powodu wyjazdu.
Bramki: Mir
ek Pietr
owski 37',
Mirek
Pietrowski
Krzysztof Kopka 65', Mar
ek GraMarek
dus 75'.
Trzy rzeczy charakteryzuj¹ Mewê;
zawsze dobrze gra siê jej na szczeciñskich boiskach, zawsze lepiej gra siê
jej w drugiej po³owie i zawsze ma problemy z pozbieraniem sk³adu na mecz.
Kolejny mecz z Vielgovi¹ w stu procentach potwierdza tê regu³ê.
Trener i etatowy stoper Dariusz
Kêsy by³ nieobecny z powodu wyjazdu. Mimo tego Mewa pozbiera³a siê,
chocia¿ nie bez problemów; nie pojawi³ siê bramkarz Libiszewski i w bramce stan¹³... napastnik Artur Andrusieczko. Uda³o mu siê nie nawaliæ na
tym stanowisku i wiêkszych wpadek
niezaliczy³.
Pierwsz¹ po³ówkê Mewa przegrywa 2:1. Bramkê traci ju¿ w 22 min., ale
kilkanaœcie minut póŸniej wyrównuje.
W 37 min. meczu w zamieszaniu przed

polem karnym Vielgovizostajesfaulowany zawodnik Mewy i sêdzia dyktuje
rzut wolny. Z odleg³oœci 14 metrów
precyzyjnym strza³em popisuje siê Miros³aw Pietrowski i jest 1:1. W 43 min.
napastnik Vielgoviiogrywaobroñców
Mewy i strzela bramkê „do szatni”, na
2
:
1
.
Pocz¹tek drugiej po³owy zaczyna siê
pomyœlnie dla gospodarzy. Po rzucie
ro¿nym, najlepszy strzelec Vielgovii
Dariusz Skuratowski g³ow¹ zdobywa
swoj¹ drug¹ bramkê, a trzeci¹ dla Vielgovii. Jednak Mewa dopiero siê rozgrzewa i to ona narzuca styl gry. W 65
min. obroñca Vielgovii zbyt krótko
wybija pi³kê na przedpole a tan nadbiegaj¹cy Kopka potê¿nie uderza j¹ z
woleja i bramkarz nawet nie interweniuje. Dziesiêæ minut póŸniej na pozycjê strzeleck¹ wychodzi £ukasz Grygiel i przerzuca pi³kê nad wybiegaj¹cym bramkarzem. Na linii bramkowej
dla pewnoœci dobija j¹ Marek Gradus,
który wpada do bramki razem z
obroñc¹ Vielgoviiijest3:3.Reszczanie zamykaj¹ szczecinian na ich po³owie. W 86 minucie s³upek ratuje Vielgoviê od utraty gola. Szczecinianie
mog¹ mówiæ o du¿ym szczêœciu, a ten
remis i punkt po tak dobrym meczu
reszczanie mog¹ uwa¿aæ za inauguraKAR
cyjny sukces.

Pora¿ka po przewadze
JANTAR Dziwnów  RADOVIA Radowo Ma³e 1:0 (0:0)
Radovia: Chojnacki  To m a s z
K m i e æ , M a rcin Tomaszkiewicz,
Sylwester Bednarek, Emil Pilichowski, Marek Dro¿d¿ewski, Wojtek Krakus, Wojnarowski, Jacek
Talarowski, Mateusz Rylling, Ire k
Kulik oraz Igor Drapikowski. Tre ner Henryk Kulik.
Wynik 1:0 dla beniaminka klasy
okrêgowej w meczu z dowiadczon¹ Radovi¹ móg³by wiadczyæ o
tym, ¿e albo Jantar jest tak silny i
bêdzie czarnym koniem tych rozgrywek, albo o pechu Radovii, co w
pi³ce zdarza siê doæ regularnie. W
tym przypadku wydarzy³o siê to
drugie. To nie Jantar okaza³ siê zespo³em silnym, ale raczej Radovia
potknê³a siê w tym meczu, maj¹c
przez ca³y czas zdecydowan¹ przewagê nad zespo³em z Dziwnowa.
- Nie moglimy pograæ pi³k¹, bo to
nie by³o boisko, to raczej przypomina³o kopel.  powiedzia³ nam trener
Kulik o stanie boiska w Dziwnowie.

Jantar mia³ w tym dniu wiêcej
szczêcia, a zw³aszcza bramkarz,
który zawsze znajdowa³ siê w miejscu, w jaki pada³ strza³. W ten sposób wybroni³ kilka tzw. setek i sytuacji sam na sam. Dziwnowianie zamurowali bramkê i wybijali pi³kê.
Gdy wydawa³o siê, ¿e mecz zakoñczy siê bezbramkowo, w 88 min.
jedno takie wybicie poszybowa³o
nad lini¹ obrony radowian ustawion¹ w okolicach rodka boiska,
ale wydawa³o siê, ¿e sêdzia odgwi¿d¿e spalonego, bo napastnicy
gospodarzy znajdowali siê za plecami obroñców. Nie odgwizda³ i nagle
trzech napastników Jantara znalaz³o
siê sam na sam z Chojnackim. Te n
obroni³ strza³, ale by³ bezradny przy
dobitce.
- To by³ mecz podobny w przebiegu do meczu Groclinu, nieustann a przewaga i brak bramek, tylko ¿e
Groclin w koñcu strzeli³, a my stracilimy gola.  oceni³ przebieg gry
trener Kulik.
(r)
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Ranking
powiatu

strzelców
³obeskiego

LIGA RUSZY£A OSTRO
Z KOPYTA
Liga ruszy³a ostro z kopyta, a
raczej nasze ekipy powiatowe; po
trzybramkistrzeli³ytrzyzespo³y–
Sarmata, Sparta i Mewa. Nie uda³a siê inauguracja Œwiatowidowi i
Radovii, która przegra³a z beniaminkiem Jantarem Dziwnów. To
najwiêksza niespodzianka tej kolejki.
My ruszamy z rankingiem
strzelców naszego powiatu i oczywiœcie z nagrod¹ dla najlepszego
strzelca rozgrywek 2007/08. Dla
przypomnienia podajemy, ¿e najlepszym strzelcem poprzednich
rozgrywek zosta³ Damian Padziñski.Teraz bêdzie mia³ groŸnego
konkurenta w swoim zespole w
osobie Wojtka Bonifrowskiego,
ale znaj¹c Damiana mo¿emy byæ
pewni, ¿e zadowoli siê... awansem
swojego zespo³u do V ligi.
W rankingu od razu ostro wystartowa³o dwóch Wojtków - Kliœ
i Bonifrowski, strzelaj¹c po dwie
bramki. Topierwsiliderzyrankingu. Obaj z du¿ym dorobkiem pi³karskim. Wojtek Kliœ poprzedni
sezonmia³s³aby,aletedwatrafienia mog¹ dobrze wró¿yæ w tym
sezonie, czego mu ¿yczymy. Wojtek Bonifrowski to nowy nabytek
Sarmaty. Przyszed³ z Pomorzanina Nowogard i mo¿e w duecie z
Damianem Padziñskim poprowadziæ ten zespó³ do awansu.
Mirek Pietrowski zaliczy³
³adn¹ bramkê z rzutu wolnego i
zastêpuj¹c Darka Kêsego na stoperze udanie poprowadzi³ zespó³ w meczu z Vielgovi¹ w
Szczecinie.
W tym tygodniu najciekawiej
zapowiada siê pojedynek dwóch
bliŸniaczych miast; Dobrej (zwanej Nowogardzk¹) i Dobrej
Szczeciñskiej. Te dwa zespo³y
powalcz¹ o lidera ze Spart¹ Wêgorzyno, która podejmuje Masoviê
Maszewo i bêdzie mia³a okazjê
potwierdziæ swoj¹ ostatni¹ wygran¹ z Wichrem, ponoæ powa¿nie os³abionym sporymi zmianami w sk³adzie. Wszystko przed
nami.
STRZELCY
2 bramki – Wojtek Bonifrowski (Sarmata), Wojtek Kliœ
(Sparta)
1 bramka – Daniel Romañczyk (Sparta), Miros³aw Pietrowski, Krzysztof Kopka, Marek Gradus (Mewa), Dawid Dudek (Sarmata), Kamil Kacprzak
(Œwiatowid).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
3 bramki - Sarmata,
Sparta, Mewa
1 bramka - Œwiatowid
0 bramek - Radovia
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Strzelecki debiut
Bonifrowskiego w okrêgówce
D¥BROVIA Stara D¹browa  SARMATA Dobra 0:3 (0:0)
Sk³ad Sarmaty: Damian Brodowicz, Tymoteusz Kaleta (46 Mateusz Miko³owski), Jaros³aw Jaszczuk (kpt.), Kamil Pacelt, Damian
Dzierbicki, Krzysztof Kieruzel (85 Dawid Grzelak), Emilian Kamiñski (70 Tomasz Surma), Wojciech Bonifrowski, £ukasz Olechnowicz,
Dawid Dudek, Damian Padziñski oraz Wierzchowski, Kaczor.
Strzelcy bramek dla Sarmaty: Bonifrowski 2 (68 i 84), Dudek 52.
Cennym wyjazdowym zwyciêstwem rozpocz¹³ siê dla Sarmaty
sezon 2007/2008 o mistrzostwo
Klasy Okrêgowej. Sarmata pewnie
wygra³ 3:0 w Starej D¹browie, z
zawsze trudn¹ do pokonania dru¿yn¹ gospodarzy D¹brovi¹.
W pierwszej po³owie obie dru¿yny zaprezentowa³y prawdziwie
wakacyjn¹ formê: gra by³a ma³o
efektowna, a zawodnicy razili niedok³adnoci¹ i przez pierwsze pó³
godziny ¿adnej z dru¿yn nie uda³o
siê stworzyæ dogodnej sytuacji
strzeleckiej.
Pierwszym zwiastunem zmiany
tego stanu by³a 30 minuta meczu,
kiedy to najpierw napastnik D¹brovi nie wykorzysta³ tzw. setki, a
chwilê póniej po doskona³ym zagraniu Bonifrowskiego, setki nie

wykorzysta³ napastnik Sarmaty Dawid Dudek.
Druga po³owa meczu, g³ównie
za spraw¹ Sarmaty, by³a ca³kiem
dobrym widowiskiem. W 52 min.
Damian Padziñski po doskona³ym
rajdzie praw¹ stron¹ zacentrowa³ na
lew¹ stronê do £ukasza Olechnowicza, a ten g³ow¹ odegra³ pi³kê do
Dawida Dudka, który tak¿e strza³em g³ow¹ zapewni³ Sarmacie prowadzenie 1:0. Od tego momentu
stron¹ dominuj¹c¹ na boisku, nad
wykazuj¹c¹ wyrane braki kondycyjne dru¿yn¹ D¹brovii, by³ Sarmata. W 68 min. po dobrym prostopad³ym zagraniu Emiliana Kamiñskiego w polu karnym D¹brovii znalaz³
siê Krzysztof Kieruzel, gdzie zosta³
sfaulowany przez obroñcê gospodarzy. Podyktowany rzut karny pew-

Nie uda³a siê
inauguracja na Siewnej
WIATOWID £obez  ISKIERKA mierdnica 1:2 (1:1)
Œwiatowid: Pawe³ Krystosiak –
£ukasz Osiñski, £ukasz Brona, Marcin
Mosi¹dz, Micha³ Koba, Kamil Kacprzak, Marcin Grzywacz, Tomasz Rokosz (75' Mateusz Sygnowski), Mateusz Ostaszewski (46' Remigiusz Borejszo), Grzegorz Momot (46' Pawe³ Wielgus), Kamil Iwachniuk oraz Bartek
Marczak, Micha³ £añ, £ukasz Zielonka, Przemys³aw Surowiak. Trener Mariusz Poniewiera.
Bramka: Kamil Kacprzak w 40' z
karnego.
Nie uda³a siê Œwiatowidowi inauguracja sezonu jesiennego na stadionie
przy ul. Siewnej. Zespó³ z £obza uleg³
bardziej doœwiadczonej Iskierce, chocia¿ mia³ optyczn¹ przewagê. W pierwszej po³owie by³a ona ewidentna, ale to
goœcie pierwsi zdobyli bramkê po kontrowersyjnej decyzji sêdziego, który
podyktowa³ rzut wolny poœredni z
oœmiu metrów przed bramk¹ Krystosiaka, po tym, jak Osiñski przeci¹³ wœlizgiem lot pi³ki i wpad³a ona w rêce
bramkarza. Nie by³o to zamierzone
podanie i sêdzia móg³ zdecydowaæ inaczej. Pomimo, ¿e ca³a dru¿yna zastawi³a bramkê, goœcie umiejêtnie znaleŸli
lukê strzelaj¹c gola na 0:1. Napór ³obezian nie zel¿a³; Koba strzelaj¹c g³ow¹
trafia w poprzeczkê. Ataki przynosz¹ w
koñcu upragnionego gola. Iwachniuka

sfaulowa³ w polu karnym obroñca
Iskierki i karnego wykorzysta³ Kamil
Kacprzak, strzelaj¹c na 1:1.
W drugiej po³owie ³obezianie za
wszelk¹ cenê chcieli wygraæ, lecz ich
ataki rozbija³y siê o mur zawodników
Iskierki. Ci szukali szczêœcia graj¹c z
kontry i po b³êdzie Brony,którytrafi³
pi³k¹ w napastnika i ten znalaz³ siê sam
na sam z Krystosiakiem, uda³o im siê
strzeliæ zwyciêskiego gola.
- Wygra³o doœwiadczenie Iskierki.
W ynik jest gorszy ni¿ gra, ale gramy
bardzo m³odymi zawodnikami, którzy
musz¹ tego doœwiadczenia nabyæ. powiedzia³ nam trener Poniewiera. (r)

nie zamieni³ na bramkê debiutuj¹cy
w dru¿ynie z Dobrej Wojciech Bonifrowski. Ten sam zawodnik w 84
min. z 22 metrów silnym strza³em
tu¿ obok lewego s³upka zdoby³
swoj¹ drug¹ bramkê w tym meczu i
ustali³ wynik 3:0 dla Sarmaty. O
przewadze Sarmaty w tej czêci
m e c z u m o ¿ e  w i a d c z y æ fakt, ¿e
oprócz trzech strzelonych bramek,
zawodnicy Sarmaty nie wykorzystali co najmniej trzech setek, podczas gdy gospodarze praktycznie
ani razu nie zagrozili bramce goci.
Dru¿yna Sarmaty w tym meczu
wyst¹pi³a w swoim optymalnym
sk³adzie, a w dru¿ynie D¹brovii
(wed³ug s³ów gospodarzy) w porównaniu z wiosn¹ nie by³o czterech
podstawowych zawodników. estan

KLASA OKRÊGOWA
WYNIKI I TABELA
GOK Ehrle Dobra Szczeciñska Fagus Ko³bacz 3:0; Jantar Dziwnów
- Radovia Radowo Ma³e 1:0; Wicher Brojce - Sparta Wêgorzyno
0:3; Masovia Maszewo - Promieñ
Mosty 0:1; Vielgovia Szczecin Mewa Resko 3:3; wiatowid £obez
- Iskierka mierdnica 1:2; Korona
Stuchowo - Zorza Dobrzany 1:0;
D¹brovia Stara D¹browa - Sarmata
Dobra 0:3.
1. GOK Ehrle Dobra Szcz. 3 3-0
2. Sarmata Dobra
3 3-0
3. Sparta Wêgorzyno
3 3-0
4. Iskierka mierdnica
3 2-1
5. Jantar Dziwnów
3 1-0
6. Korona Stuchowo
3 1-0
7. Promieñ Mosty
3 1-0
8. Mewa Resko
1 3-3
9. Vielgovia Szczecin
1 3-3
10. wiatowid £obez
0 1-2
11. Masovia Maszewo 0 0-1
12. Radovia Radowo M. 0 0-1
13. Zorza Dobrzany
0 0-1
14. D¹brovia Stara D.
0 0-3
15. Fagus Ko³bacz
0 0-3
16. Wicher Brojce
0 0-3

GRANIE W PLANIE
11 sierpieñ - sobota
15:00 Sarmata Dobra - GOK Ehrle Dobra Szczeciñska
17:00 Zorza Dobrzany - Mewa Resko
18:00 Promieñ Mosty - Vielgovia Szczecin
18:00 Radovia Radowo Ma³e - Wicher Brojce
12 sierpieñ - niedziela
13:30 Iskierka mierdnica - Jantar Dziwnów
16:30 Fagus Ko³bacz - wiatowid £obez
17:00 Korona Stuchowo - D¹brovia Stara D¹browa
17:00 Sparta Wêgorzyno - Masovia Maszewo
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IV BIEGI ULICZNE
„JARMARK DOBERSKI’’
(DOBRA) Jedn¹ z imprez
towarzysz¹cych VIII
Jarmarkowi Doberskiemu
by³y IV Biegi Uliczne
Jarmark Doberski,
zorganizowane przez UKS
Arbod, przy wspó³pracy
Urzêdu Miejskiego
w Dobrej.
W trakcie zawodów odby³o siê 7
biegów rozgrywanych w ró¿nych kategoriach wiekowych. W najwa¿niejszym
biegu „OPEN” rozgrywanym na dystansie 4350 m wystartowa³o 17 zawodników z klubów i miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego oraz
lubuskiego. Najlepsze zawodniczki
wœród pañ: Danuta Pietruszyñska
(Grzêzno), El¿bieta Wziêtek (Miedzychód), Justyna Kopacewicz (Z³ocieniec); najlepsi zawodnicy wœród panów
Marcin Kowalczyk (Gryfino), Piotr
Sobczyñski (Miêdzychód), Karol Baliñski(Z³ocieniec).
W biegach m³odzie¿owych zwyciê¿ali: Marika Pietruszyñska (Miêdzychód), Tobiasz Muca (UKS „Arbod”),
Dagmara Szymanek (UKS „Arbod”),
Krzysztof Kraus (UKS „Promyk
£obez”), Aleksandra Jandziszak („Junior” Z³ocieniec), Mateusz Szwed („Junior”Z³ocieniec).
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach otrzymali pami¹tkowe
medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez R.W. LZS w Szczecinie,
Urz¹d Miejski w Dobrej, UKS „Arbod”,
Firmê „Toyota” Jana Koz³owskiego z
Nowogardu.
Dziêkujê wszystkim osobom, które
by³y zaanga¿owane przy organizacji
zawodów. Pracownikom gminy, stra¿akom z OSP w Dobrej, policjantom z
Rewiru Dzielnicowych w Dobrej i Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w £obzie, nauczycielom ze Szko³y Podstawowej w Dobrej.

Prezes UKS Arbod
Janusz £ukomski

REKLAMA

Jakub Plesiak
w kadrze województwa
(WÊGORZYNO) Jako 11, 12,
13-latek swoje pierwsze szlify
sportowe zdobywa³
w Powiatowych Czwartkach
Lekkoatletycznych na
stadionie w £obzie. Zawsze
nale¿a³ do najlepszych w
skoku w dal i biegu na 60 m.
Jakub Plesiak  uczeñ II klasy
Gimnazjum w Wêgorzynie zosta³
powo³any do kadry województwa
zachodniopomorskiego w lekkiej
atletyce. Podopieczny Andrzeja
Stasiaka w tegorocznych startach w
biegach sprinterskich na stadionach
tartanowych w Stargardzie, Szcze-

cinie i Bia³ogardzie zaprezentowa³
siê znakomicie.
W finale Wojewódzkiej Gimnazjady wyst¹pi³ w biegu na 100 m,
zajmuj¹c IV lokatê i osi¹gaj¹c wartociowy rezultat  11,54 sek. Wynik ten okaza³ siê nowym rekordem
¿yciowym, a zarazem nowym rekordem Szko³y. Jeszcze lepiej wystartowa³ na stadionie w Bia³ogardzie
podczas Wojewódzkiej Ligi M³odzików. W biegu sprinterskim na
300 m zaj¹³ II miejsce w rewelacyjnym czasie 37,97 sek.
Kierownictwo Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, doceniaj¹c talent sportowy Jakuba Polesiaka, mieszkañca Cieszyna
£obeskiego, w³¹czy³o go do grona
kadrowiczów województwa. Równoczenie z t¹ nominacj¹ wi¹¿e siê
udzia³ naszego sprintera w obozie
sportowym, organizowanym w jednym z najlepszych orodków lekkoatletycznych w kraju  na stadionie
REKLAMA

Z a w i s zy w Bydgoszczy (12 
24.08.2007 r.).
Przed paziamikrólowej sportu
druga czêæ sezonu startowego: sierpieñ  wrzesieñ  padziernik 2007.
G³ówny start w kategorii m³odzików
to indywidualne i dru¿ynowe mistrzostwa województwa, mistrzostwa makroregionu i ewentualnie
awans do Ma³ego Memoria³u Janusza Kusociñskiego w S³ubicach.
¯yczymy m³odemu sprinterowi
dalszych rekordów.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Do¿ynki powiatowe
tym razem w £obzie
(£OBEZ) Znamy ju¿ termin i
miejsce tegorocznych do¿ynek powiatowych. Przez kilka ostatnich lat
odbywa³y siê one w Resku. Starostwo poinformowa³o, ¿e tym razem
odbêd¹ siê w £obzie, w dniu 23
wrzenia br. na Starym Boisku. (r)
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POLICJA
Ko³paki

Przyjechali wyszumieæ siê
(CI
ESZYNO £OBESKIE) 28lip(CIESZYNO
ca o godz. 4:00 w Cieszynie £obeskim
Stanis³aw M. (powiat stargardzki),Wojciech R. (£obez), Mateusz I. (£obez).,
Denis M., Jacek B. i Grzegorz F.(zamieszkali w powiecie stargardzkim)
dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia Kamila S. oraz dokonali
zniszczenia wyposa¿enia lokalu „Stodo³a” i wybicia szyby samochodu marki
Opel, powoduj¹c ³¹czne straty w wysokoœci 3000 z³, na szkodê Alicji K. Sprawcy osadzeni w PDOZ do wyjaœnienia.

Wandal
(DOBRA) W nocy z 27 na 28 lipca
w Dobrej przy ul. A. Krajowej nieznany
sprawca dokona³ wybicia przedniej szyby i uszkodzi³ górn¹ owiewkê w samochodzie marki DAF. Straty w kwocie
2000 z³ poniós³ Stanis³aw J.

Uderzy³ w drzewo i uciek³
(£OBEZ – PORADZ) 29 lipca
oko³o godz. 21:13 na drodze £obez Poradz nieustalony kieruj¹cy samochodem osobowym Ford Scorpio po wyjechaniu z ³uku drogi straci³ panowanie
nad pojazdem, zjecha³ na lewe pobocze,
a nastêpnie uderzy³ w drzewo uszkadzaj¹c pojazd. Kierowca zbieg³ z miejsca
wypadku, samochód nie mia³ tablic rejestracyjnych.

Szybot³uk sklepowy
(RESKO) W nocy z 28 na 29 lipca
w Resku przy ul. Wojska Polskiego,
nieustalony sprawca nieustalonym narzêdziem dokona³ wybicia szyby w
oknie wystawowym sklepu „MEDUZA” o wartoœci 500 z³otych, dzia³aj¹c
na szkodê Grzegorza I
.

Wyniós³ wannê
(£OBEZ) 30 lipca oko³o godz. 8:00
w £obzie na terenie dzia³ek Dalno II,
Lech L. dokona³ kradzie¿y wanny
¿eliwnej wartoœci 60 z³, dzia³aj¹c na
szkodê Zdzis³awa W.

Rower
(£OBEZ) Miêdzy 29, a 30 lipca w
£obzie przy ul. Szkolnej 16, nieznany
sprawca po uprzednim urwaniu skobla z
k³ódk¹ zabezpieczaj¹c¹ drzwi piwnicy,
dokona³ kradzie¿y roweru Grand. Straty
w kwocie 400 z³ ponios³a Stanis³awa O.

Powyrywa³ kable
(DOBROPOLE) Miêdzy29,a30lipca w Dobropolu Remigiusz A. po uprzednim wypchniêcie drzwi opuszczonego
budynku mieszkalnego dosta³ siê do jego
wnêtrza,sk¹dzabra³wceluprzyw³aszczenia przewody elektryczne wyrywaj¹c je ze
œcianorazblatkuchenny.Stratyo³¹cznej
wartoœci 500 z³ poniós³ Daniel O.

Maluch skradziony
i podpalony
(£OBEZ) Miêdzy 26, a 31 lipca w

£obzie przy ul. Hanki Sawickiej nieznany sprawca po uprzednim otworzeniu k³ódki przy drzwiach gara¿u przy
u¿yciu nieustalonego narzêdzia dokona³ kradzie¿y samochodu marki Fiat
126p. Samochód uleg³ nastêpnie spaleniu w £obzie przy ul. Szosa Œwidwiñska. Straty w kwocie 600 z³ ponios³a
Genowefa £.

W³am do piwnicy
(£OBEZ) Miêdzy 30, a 31 lipca w
£obzie przy ul. Browarnej nieznany
sprawca po uprzednim wy³amaniu krat
w oknie wszed³ do piwnicy, a nastêpnie
dokona³ kradzie¿y elektronarzêdzi o
wartoœci 200z³, czym dzia³a³ na szkodê
W ies³awy H.

Otwarty samochód kusi
(£OBEZ) 31 lipca oko³o godziny
06:30 w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci
z otwartego samochodu IVEKO z siedzenia nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y torebki z dokumentami i pieniêdzmi w kwocie 545 z³, czym dzia³a³
na szkodê Bo¿eny P.

Zwin¹³ ogrodzenie
(£OBEZ) Miêdzy 12, a 24 lipca z
terenu warsztatu PPHU Alf w £obzie
przy ul. Rapackiego nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y elementów metalowych ogrodzenia. 780 z³ strat poniós³
Henryk M.

Ukrad³ czêæ dachu
(KARNICE) Miêdzy 19, a 20 lipca z poszycia dachowego magazynu
zbo¿owego w Karnicach, Andrzej G.
dokona³ kradzie¿y blachy aluminiowej o ³¹cznej wartoœci 325,08 z³, dzia³aj¹c na szkodê spó³ki Danfarm w
£agiewnikach.

Komórka

(£OBEZ) Miêdzy 31 lipca, a 1
sierpnia w £obzie przy ul. Bocznej nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
trzech ko³paków aluminiowych, 450 z³
strat poniós³ Henryka R.

w Runowie nieznany sprawca po
uprzednim zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi magazynu wszed³ do
œrodka, sk¹d skrad³ burty aluminiowe
wartoœci 1.200 z³ oraz blachê falist¹
wartoœci 400 z³.

Okrad³ telekomunikacjê

Mercedesem w Forda

(£OBEZ) 1 sierpnia w £obzie przy
ul. Ko³dr¹b nieznany sprawca dokona³
wyciêcia i kradzie¿y 180 metrów napowietrznej linii telefonicznej. TP.S.A.
Ponios³a 450 z³ strat.

(£OBEZ) 1 sierpnia oko³o godz.
19:00 w £obzie przy ul. Segala w sklepie Biedronka, nieznany mê¿czyzna
dokona³ kradzie¿y dwóch butelek wódki, ³¹cznej wartoœci 32 z³. a nastêpnie
zbieg³ ze sklepu.

Zabi³ psa
(GINA
W A) 31 lipca w rejonie miej(GINAW
scowoœci Ginawa nieznany sprawca
zastrzeli³ owczarka niemieckiego, nale¿¹cego do El¿biety C. Postêpowanie
prowadzi Policja z Wêgorzyna.

Ukrad³ portfel z lady
(£OBEZ) 3 sierpnia w £obzie przy
ul. H. Sawickiej w sklepie spo¿ywczym,
nieznana osoba dokona³a kradzie¿y
portfela z pieniêdzmi w kwocie ok. 2500
z³, dowodu osobistego, prawa jazdy i
dowodu rejestracyjnego. Portfel zostawi³ na ladzie sklepu Przemys³aw W.

Radyjko

(DOBRA – KRZEMIENNA)
28 lipca o godz. 18:25 na drodze
Dobra-Krzemienna Artur G. kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci odpowiadaj¹cemu
oko³o 2,6 promila.
(GRZÊZNO – GRZÊZIENKO) 28 lipca o godz. 20:45 na
drodze Grzêzno - Grzêzienko
W ies³aw S.kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci (oko³o
1,2 promila).
(TUCZA) 30 lipca o godz.
21:25 w Tuczy Dariusz Z. kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
(oko³o 3 promili), tym samym naruszaj¹c zakaz kierowania pojazdami
mechanicznymi i rowerowymi wydany przez S¹d Rejonowy w £obzie.
(TUCZA) 30 lipca o godz.
21:00 w Tuczy Józef Z. kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
(oko³o 1,5 promila)

Kablarz

(RESKO) 31 lipca w Resku na
ul. Ko³obrzeskiej Zdzis³aw G. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alkoholu (oko³o 0,3
promila).

Kosiarz

Polizg z dachowaniem

(ZACHE£MIE) 1 sierpnia oko³o
godz. 2:50 w Zache³miu nieznani
sprawcy po uprzednim zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejœciowe
do magazynu znajduj¹cego siê na terenie gospodarstwa rolnego weszli do
œrodka sk¹d dokonali kradzie¿y 120 l.
oleju napêdowego. Straty w kwocie
444 z³ poniós³ Stanis³aw S.

Napromilowani

(WOROWO) Miêdzy 28 lipca, a 3
sierpnia w Worowie, nieznany sprawca
dokona³ w³amania do pomieszczenia gospodarczego przez rozerwanie siatki metalowej zabezpieczaj¹cej okno pomieszczenia magazynowego, po czym wszed³ do
œrodka i wybi³ szybê w drzwiach samochodu VW Polo i skrad³ z wnêtrza samochodu radioodtwarzacz samochodowy.
150 z³ strat poniós³ Ireneusz S.

(KLÊPNICA) 3 sierpnia w godzinach 2:00 – 8:50 w Klêpnicy nieznany
sprawca dokona³ wyciêcia i kradzie¿y 600
metrównapowietrznejliniienergetycznej.
Polskie Koleje Pañstwowe ponios³y w
wynikutejkradzie¿y2tys.z³strat.

Nocne tankowanie

(£OBEZ) 5 sierpnia o godz. 12:35
w £obzie na skrzy¿owaniu ul. Bema i A.
Krajowej nieznana osoba kieruj¹ca samochodem marki Mercedes najecha³a
na ty³ samochodu marki Ford Galaxy
kierowanego przez Leszka G.

Uciek³ z wódk¹

(£OBEZ) 27 lipca w £obzie przy
ul. Niepodleg³oœci Kamil B., dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego Sony
Ericson K510i. Poszkodowana Maryla
R. ponios³a straty w kwocie 350 z³.

( W O R O W O ) Miêdzy 30, a 31
lipca w Worowie nieznany sprawca po
uprzednim wyszarpaniu drzwiczek
pomieszczenia gospodarczego
wszed³ do œrodka, a nastêpnie dokona³ kradzie¿y kosiarki elektrycznej
do trawy o wartoœci 200 z³, czym dzia³a³ na szkodê Anny K.
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(DOBROPOLE – DOBRA) 3
sierpnia o godz. 17:00 na drodze Dobropole - Dobra, na ³uku drogiVioletta
B. kieruj¹c samochodem marki Suzuki
wskutek najechania na rozsypany grys
straci³a panowanie nad pojazdem
zje¿d¿aj¹c na pobocze i dachuj¹c.

St³uczka
(£OBEZ) 4 sierpnia o godz. 12:40
w £obzie na skrzy¿owaniu ulic Bema i
Bocznej Miros³aw D., kieruj¹c samochodem Polonez, wyje¿d¿aj¹c z ulicy
Bocznej nie udzieli³ pierwszeñstwa
przejazdu jad¹cemu ul. Bema samochodowi Opel. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

Z³omiarz
(RUNOWO
O) Miêdzy 28, a 30 lipca

(£OBEZ) 31 lipca w £obzie
przy ul. Obroñców Stalingradu
W³adys³aw W.,kierowa³ pojazdem VW BUS znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (pobrano krew).

(RESKO) 31 lipca w Resku na
ul. Jednoœci Narodowej Leonard S.
kierowa³ samochodem DAF znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym (oko³o
0,5 promila).
(UNIMIE – DOBIESZEWO)
3 sierpnia o godz. 19:30 na drodze
Unimie - Dobieszewo Jerzy G. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (2,14 promila).
(£OBEZ) 5 sierpnia o godzinie
00.01 w £obzie na ul. Kraszewskiego Kamil B. kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(oko³o 1,5 promila).
(RESKO) 5 sierpnia o godz.
17:20 w Resku na ul. Aleja Wolnoœci Jan H. kierowa³ rowerem, znajduj¹csiêwstanienietrzeŸwoœci(1,5
promila).

C MY K
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ROZMAITOŒCI

KRZY¯ÓWKA 32

W OBIEKTYWIE TYGODNIKA

Transport Kosiarki

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne r
ozwi¹zanie krzy¿ówki nr 30 brzmia³o:
rozwi¹zanie
“Bez kobiet nie mo¿e ¿yæ jedynie ginekolog”.
Poprawne r
ozwi¹zanie nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Jarozwi¹zanie
goda Malinkiewicz (Karwowo), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), ZOFIA Janicka (£obez), Bo¿ena Syjczak
(£obez), Izabela Orzechowska (£obez), Barbara Kapcio (£obez).
Nagr
odê wylosowa³a pani Izabela Orzechowska z £obza.
Nagrodê
Gratulujemy.

