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ZAPAD£A DECYZJA
O LIKWIDACJI £CT
(£OBEZ) Propozycja przeniesienia domu dziecka z Zajezierza
na miejsce zlikwidowanego £obeskiego Centrum Turystyki
wywo³a³a ¿yw¹ dyskusjê. Zarz¹d na posiedzeniu w dniu 8
sierpnia decyzjê o likwidacji £CT podj¹³ i przedstawi j¹
radzie do zaakceptowania. Dom dziecka w Zajezierzu mo¿e
przyj¹æ w tej chwili do 30 dzieci. Jego likwidacja
i zarazem likwidacja £CT maj¹ nast¹piæ do koñca roku, za
od 1 stycznia 2008 roku dom dziecka ma zacz¹æ
funkcjonowaæ w budynku po £CT.
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Zostan¹ stra¿acy
Grzegorz Paciorek

Zapowiedziana
oficjalnie
przez zarz¹d powiatu chêæ likwidacji £CT sk³ania do zastanowienia siê nad rol¹ takich aktywizuj¹cych instytucji. Wychodz¹c z
czysto liberalnego za³o¿enia
mo¿na swobodnie stwierdziæ, ¿e
wszelkiego rodzaju odgórna
dzia³alnoæ instytucji oparta na
publicznych pieni¹dzach, ukonstytuowana w celu pobudzania
aktywnoci lokalnych rodowisk
nie ma wiêkszego sensu, bo po
pewnym czasie twór taki zajmuje
siê samym sob¹, a nie powierzonymi mu zadaniami. Kontrargumentem dla takiej opinii jest koniecznoæ uwzglêdnienia lokalnych realiów i dostrze¿enia s³aboci oddolnych struktur, których
wzmocnienie bez pomocy z góry
nie mo¿e byæ mo¿liwe. Tak mia³o
byæ zapewne w przypadku centrum, które mia³o wyprowadziæ z
pieluch potencja³ turystyczny regionu. W tym przypadku jednak
rozwiniêcie tego potencja³u zrozumiano jako podjêcie dzia³alnoci gospodarczej. Obecne w³adze
powiatu aktywizacjê rozumiej¹
teraz jako monitoring i pomoc dla
lokalnych aktywnych.
Tylko jak wygl¹da nasza aktywnoæ?
Bêd¹c na otwarciu posterunku
pogotowia w Resku, obserwuj¹c
lubowanie m³odych stra¿aków
uderzy³ mnie  doæ oczywisty
przecie¿ - fakt: jedyne organizacje w regionie, które nazwaæ mo¿na w pe³ni stowarzyszeniami, buduj¹cymi lokalne spo³ecznoci i
krzewi¹cymi pewne tradycje na

doæ szerok¹ skalê s¹ Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne. Tylko tam w zasadzie nastêpuje wymiana pokoleñ, co w zasadzie jest rzecz¹ najistotniejsz¹ dla trwania oddolnych organizacji. Co wiêcej, to
jedyne stowarzyszenia, które z
bardzo prozaicznych powodów s¹
niezbêdne dla lokalnych spo³ecznoci i na ich rzecz dzia³aj¹. A jak
z reszt¹ stowarzyszeñ? Pomijam
takie organizacje jak stowarzyszenia pszczelarzy, czy filatelistów, bo zdajê sobie sprawê, ¿e s¹
one skupione z natury rzeczy na
w¹skim polu w³asnej aktywnoci.
Pomijam te¿ brak aktywnoci takich stowarzyszeñ jak choæby
Izba Gospodarcza, której w sferze publicznej w zasadzie nie widaæ. Tego typu stowarzyszenia s¹
efektem narzuconych w PRL form
aktywnoci i mimo, ¿e maj¹ pewne tradycje s¹ w zasadzie w przeciwieñstwie do takich stra¿aków
tylko pust¹ fasad¹. S¹ jeszcze w
koñcu takie, które przynajmniej
na jaki czas potrafi¹ zaktywizowaæ znaczn¹ czêæ ludzi i choæby
przez pewien czas tworz¹ zrêby
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Takim by³o choæby Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka, czy choæby £obeskie Ko³o
Ekologiczne. Pierwsze umar³o,
po osi¹gniêciu przez wiêkszoæ
jego cz³onków zamierzonych celów. Drugie zanika, bo po prostu
nie ma nastêpców.
Tu warto o pewn¹ dygresjê na
temat wychowania ekologicznego w szko³ach, czyli jakby nie patrzeæ instytucjach, ukierunkowanych z góry na dó³, maj¹cych m³odzie¿ aktywizowaæ. Mia³em kiedy sposobnoæ rozmawiania z
ekolo¿kami uczêszczaj¹cymi
do jednej z ³obeskich szkó³.
Dziewczyny prowadzi³y jak¹

ekologiczn¹ gazetkê i uwa¿a³y, ¿e
s¹ ekolo¿kami, bo dzia³aj¹ na
rzecz ogólnie pojêtego rodowiska naturalnego w ramach swojej
szko³y, jednoczenie j¹ w tej materii promuj¹c (bra³y udzia³ w jakim konkursie wojewódzkim i
st¹d ich wizyta w redakcji). Jednak¿e moje pytanie o zainteresowanie siê jakim lokalnym problemem, ma³ym smrodkiem,
czy stert¹ mieci nad Reg¹, wzbudzi³o u tych nastolatek kompletny
brak zrozumienia. Temat Rospudy nie by³ jeszcze taki modny, ale
za³o¿yæ siê mogê, ¿e gdyby by³, to
owe ekolo¿ki gotowe by³y by
wyg³osiæ godzinn¹ filipikê przeciwko budowie autostrady na
Mazurach, a nie kiwnê³y by palcem, widz¹c co byæ mo¿e mniej
wa¿nego, ale pod w³asnym nosem. Da³y mi równie¿ do zrozumienia, ¿e dzia³alnoæ ekologiczna w murach ich szko³y, wi¹¿e siê
przede wszystkim z dzia³aniem
na rzecz samej szko³y. System
edukacji w tym kraju dawno ju¿
przesta³ produkowaæ obywateli.
Brak m³odej krwi staæ siê
mo¿e przyczyn¹ do zanikniêcia
takich organizacji jak choæby
Bezpieczny Powiat £obeski,
czy Stowarzyszenie Przyjació³
Karwowa. Zreszt¹ wystarczy popatrzeæ (i proszê nie dopatrywaæ
siê tutaj ¿adnej z³oliwoci) na
redni¹ wieku lokalnych elit politycznych. Uderzyæ mo¿na tu w
tragiczny ton i za³amywaæ rêce
nad wymieraniem lokalnych rodowisk. Warto jednak popatrzeæ
na to inaczej: pierwszy raz chyba
w naszej historii jestemy w pe³ni
wolnym narodem, na tyle wolnym
by móc bez odium tragicznego
wyboru ( bo w to, ¿e ludzie wyje¿d¿aj¹ z tego kraju przez autorytarnych Kaczynskich po prostu nie wierzê) poszukaæ sobie

lepszego ¿ycia za granic¹. Wolnoæ ta dotyczy szczególnie m³odych. Na tyle wolni, ¿e w ka¿dej
chwili mo¿emy tu wróciæ, a nawet jak nie wracamy, to mo¿emy
dziêki zdobyczom techniki
utrzymywaæ kontakty z bliskimi
i znajomymi.
Starania o zaktywizowanie
spo³eczeñstwa s¹ byæ mo¿e wobec takiej, a nie innej sytuacji demograficznej skazane z góry na
niepowodzenie..Taki jest czasem los takich ma³ych miasteczek i ma³ych rodowisk. Umieraj¹ d³ugo, a czêsto znaczna
czêæ ich historii, to po prostu
powolne wymieranie.

Sprostowanie
W poprzednim numerze tygodnika w tekcie o przeciekaj¹cym
dachu biblioteki w Resku jako
wykonawcê podalimy pana Regulskiego. Wykonawc¹ remontu
dachu by³ Zak³ad Us³ug Komunalnych w Resku Sp. z o. o.
Za pomy³kê przepraszamy.
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OG£OSZENIA

Sprzedam
nieruchomoæ

o powierzchni 2,35 ha, z budynkami gospodarczymi o pow. 500
mkw., z placem utwardzonym, 4.5 km
od Po³czyna Zdroju (obiekt po by³ym
tartaku) pod dzia³alnoæ gospodarcz¹. Tel. 504 676 511.
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Ogrodzenia kute
fakturowane
(grawerowane)

£obez ul. Rapackiego 12.
Tel. 607 553 912
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Kolejna nawa³nica nad £obzem
(£OBEZ) Ostatnia taka ulewa
mia³a miejsce 29 maja. Wtedy wydawa³o siê, ¿e jest to zdarzenie
wyj¹tkowe, które powtórzy siê co
najwy¿ej za parê lat. Powtórzy³o
siê znacznie szybciej.
Pi¹tkowa nawa³nica, wprawdzie
krótsza od poprzedniej spowodowa³a jeszcze wiêksze straty. Tak jak
poprzednim razem zala³o Netto, w
wielu domach podmy³o piwnice, a
ulicami Konopnickiej i S³owackiego znów p³ynê³y rzeki. Ju¿ teraz
mo¿na szacowaæ straty na wiêksze
ni¿ mia³o to miejsce poprzednim
razem. W kilku miejscach miasta
wartki strumieñ wody zniszczy³ studzienki kanalizacyjne. Wielu
mieszkañcom pozalewa³o piwnice.
Najwiêkszych zniszczeñ woda dokona³a w budynku mieszkalnym nr
1 na ulicy Komuny Paryskiej.
- Bylimy tam z burmistrzem
zaraz po zalaniu  mówi³ na wczo-
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rajszej sesji rady wiceburmistrz Ireneusz Kabat  Wobec zaistnia³ych
tam strat i zniszczeñ postanowilimy budynek ten przeznaczyæ do
rozbiórki. Na razie zlecilimy zabezpieczenie drzwi wejciowych do
budynku co najmniej dwudziestocentymetrowym progiem, który
ochroni budynek przed mniejszymi
opadami. W dalszej jednak mierze
jego utrzymywnie nie ma sensu, bo
nawet jego ciany s¹ w takim stanie,
¿e przepuszczaj¹ wodê. Rodziny
przesiedlimy na ulicê Niepodleg³oci, gdzie nied³ugo zwalnia siê nam
miejsce oraz w inne miejsca. Jedno
mieszkanie nienale¿¹ce do nas równie¿ postaramy siê jako zast¹piæ.
Przyczyn¹ tych wiêkszych ni¿
poprzednio zniszczeñ jest podwy¿szony w wyniku wczeniejszych
opadów poziom Regi, do której
odprowadzana jest woda z ca³ej instalacji burzowej. Studzienki s¹ 
jak twierdzi odpowiadaj¹cy za
gminne drogi Marian Kozioryñski 

w wiêkszoci dro¿ne. Ich przepustowoæ jest jednak za ma³a i dlatego
ulicami miasta p³ynê³y potoki. Kierownik Kozioryñski stwierdzi³ nawet na wczorajszej sesji, ¿e ostatnie
opady wrêcz przeczyci³y system
kanalizacji burzowej.
Burmistrz
zapowiedzia³
uwzglêdnienie prawdopodobieñstwa czêstszego wystêpowania tego
typu anomalii, przy opracowywaniu
projektów inwestycji drogowych,
poprzez zwiêkszanie iloci odp³ywów w ni¿ej po³o¿onych miejscach.
Sytuacjê melioracyjn¹ miasta
pogarsza jeszcze fakt pod³¹czenia
czêci mieszkañców do instalacji
burzowej (tak jak mia³o to miejsce
w przypadku budynku przy ulicy
Komuny Paryskiej). Do tego dochodzi jeszcze nie pog³êbiana od lat
Rega, która jest przecie¿ g³ównym
zbiornikiem dla instalacji burzowej
i przy której wysokim stanie ¿adna
nawet najsprawniejsza kanalizacja
nie bêdzie po prostu dzia³aæ. (GP)

Wnioski o stypendia
socjalne do po³owy
wrzenia
(£OBEZ) Do 15 wrzenia w
Urzêdzie Miejskim w £obzie, w pokoju nr 17 sk³adaæ mo¿na wnioski o
przyznanie stypendiów socjalnych
dla uczniów z terenu gminy. Pomoc
przys³uguje uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych, w których
rodzinach przeciêtny dochód na osobê nie przekracza 351 z³ (netto).

Pomoc finansowa udzielana ma byæ
na podstawie przedstawionych przez
wnioskodawców faktur i rachunków,
dotycz¹cych zakupów i p³atnoci
zwi¹zanych z edukacj¹. Stypendium
mo¿e zostaæ przeznaczone równie¿
na dodatkowe zajêcia wyrównawcze, a tak¿e na pokrycie kosztów
abonamentu internetowego.
(r)
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Nadzwyczajna sesja inwestycyjna

(£OBEZ) Wczoraj na wniosek
burmistrza Ryszarda Soli
z 9 sierpnia, odby³a siê
nadzwyczajna sesja rady
miejskiej. W porz¹dku
obrad znalaz³a siê tylko
jedna uchwa³a, dotycz¹ca
ustalenia planów
inwestycyjnych na lata
2008  2013 realizowanych
w ramach programów
operacyjnych,
finansowanych przez UE.

Uchwa³a by³a powtórzeniem w
nieco rozszerzonej formie przyjêtej
jeszcze w czerwcu informacji burmistrza o planowanych inwestycjach, maj¹cych byæ finansowanymi ze rodków unijnych.
- Ta uchwa³a jest naszym zabezpieczeniem przed zablokowaniem
przez urz¹d marsza³kowski danej
aplikacji wobec braku uchwa³y rady
 powiedzia³ jeszcze przed sesj¹
burmistrz Ryszard Sola.
- Jest to w zasadzie materia³ roboczy  mówi³ ju¿ na sesji burmistrz
Sola.  Je¿eli bêd¹ konieczne zmiany wówczas je wprowadzimy.
Jak stwierdzi³a przewodnicz¹ca
rady El¿bieta Kobia³ka, uzupe³nia-
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j¹c wypowied burmistrza, uchwa³y
nie wymaga wprawdzie ustawa o finansach publicznych ale za konieczn¹ uzna³ j¹ urz¹d marsza³kowski, rozsy³aj¹c do wszystkich gmin
województwa zawiadomienia o koniecznoci ich podjêcia.
Zamierzenia gminy zak³adaj¹
wykorzystanie rodków z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan inwestycyjny wzbogacono o budowê i modernizacjê dróg
³¹cz¹cych drogi wojewódzkie w uli-

Nowe forum
internetowe w £obzie
(£OBEZ) W ubieg³ym tygodniu na stronie http://
www.lobez.fora.pl/ ruszy³o
nowe forum dyskusyjne Pogadajmy o £obzie, dotycz¹ce
£obza ale obejmuj¹ce równie¿
pozosta³e gminy powiatu.

- Jako twórca tego forum i
jego administrator chcia³em
stworzyæ miejsce gdzie ³obeska spo³ecznoæ mog³a wy-

mieniaæ siê informacjami, pogl¹dami, zainteresowaniami,
ciekawostkami, a tak¿e pogadaæ na ka¿dy inny wybrany
przez siebie temat. Jest na nim
tak¿e Dzia³ m³odzie¿owy, w
którym w dyskusje mog¹ siê
wci¹gaæ m³odzi ludzie, którzy
jak wiadomo lubi¹ spêdzaæ
czas przed komputerami  napisa³ do nas twórca nieoficjalnego forum.
(r)

Brakuje chêtnych
na ³awników
(RESKO) Na ostatniej sesji
rady miejskiej ustalono sk³ad zespo³u opiniuj¹cego kandydatów na ³awników do S¹du Rejonowego w
£obzie. W sk³ad zespo³u wesz³a

przewodnicz¹ca rady Barbara Basowska oraz radni Renata Kulik i
Pawe³ Gradus. Na koniec lipca na 5
kandydatów na ³awnika zg³osi³o siê
tylko trzech.
(r)

cach Waryñskiego i Drawskiej wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. Na
sesji dodano równie¿ ulice Bema i
Rapackiego.
Kolejnym punktem, nieobecnym dotychczas w planie inwestycyjnym, jest budowa przystani kajakowej nad Reg¹. Na wniosek radnego Bogdana Góreckiego projekt ten
rozszerzono o infrastrukturê rekreacyjn¹, uwzglêdniaj¹c¹ miêdzy innymi budowê skateparku, podnosz¹c jego wartoæ szacunkow¹ do
500 tys. z³. Do planu dosz³a tak¿e
budowa boiska w Zajezierzu, oszacowana na 70 tys. z³. Boisko
uwzglêdnione pocz¹tkowo w ramach RPO przesuniêto na wniosek
przewodnicz¹cej rady do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W
tym punkcie radny Górecki apelowa³ równie¿ o budowê boisk o przyzwoitych rozmiarach. Równie¿
sportu dotyczy³ wniosek radnego
Zbigniewa Pude³ki, który zg³osi³
potrzebê budowy bie¿ni, w ramach
modernizacji stadionu. W planach
znalaz³o siê równie¿ skanalizowanie Dalna, ulic: Waryñskiego, Wêgorzyñskiej, Podgórnej, Drawskiej,
rozbudowa oczyszczalni cieków w
£obzie oraz budowa kanalizacji na
odcinkach Niegrzebia  £obez i
Suliszewice  £obez.
Po dokonaniu poprawek rada
jednog³onie uchwali³a plan inwestycyjny.
(gp)
REKLAMA
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mieci gara¿owe
ponownie bêd¹
przedmiotem obrad rady
(£OBEZ) Podjêta przez radê uchwa³a nak³adaj¹ca na
w³acicieli gara¿y obowi¹zek zawierania umów na
wywóz mieci jak na razie nie bêdzie obowi¹zywaæ.
26 kwietnia rada miejska zmieni³a uchwa³ê, okrelaj¹c¹ regulamin
czystoci i utrzymania porz¹dku w
gminie. W uchwale znalaz³ siê kontrowersyjny zapis, zobowi¹zuj¹cy
w³acicieli gara¿y do zawierania
umów na wywóz mieci. W myl
uchwa³y ka¿dy gara¿owicz obci¹¿ony ma zostaæ 10 z³ rocznie za
opró¿niany raz na dwa tygodnie
pojemnik. Do tego dochodzi jeszcze op³ata za dzier¿awê pojemnika.
Rozwi¹zanie to przedsiêwziête
przez burmistrza £obza mia³o
ukróciæ proceder nielegalnego
sk³adowania mieci na terenie gara¿y przy ulicy Bocznej. Tyle, ¿e
gmina obci¹¿y³a odpowiedzialnoci¹ za problem w³acicieli gara¿y,
wi¹¿¹c to z zapowiadanym przez
rz¹d wprowadzeniem podatku
mieciowego (ka¿dy w³aciciel
nieruchomoci mia³by p³aciæ do
gminy podatek, a ta zajmowa³a by
siê wywozem mieci). Jednym z argumentów przeciwnych takiemu
rozwi¹zaniu, wyg³oszonym jeszcze na kwietniowej sesji by³o
zwiêkszenie przez gminê nacisku
na w³acicieli nieruchomoci, którzy nie maj¹ podpisanych umów na
wywóz mieci i s¹ niejako potencjalnymi dostarczycielami mieci
na teren gara¿y.
- Gmina mo¿e dyscyplinowaæ
w³acicieli nieruchomoci do zawierania umów z PUK. Daje to jednak krótkotrwa³y efekt  twierdzi

wiceburmistrz Ireneusz Kabat. 
Gdy w³aciciel po zawarciu umowy
nie zap³aci za wywóz mieci, zak³ad
zrywa wówczas z nim umowê i wracamy do punktu wyjcia. Tego typu rozwi¹zanie w³adze
miasta t³umacz¹ równie¿ poniesionymi w ubieg³ym roku wydatkami
na usuniêcie wysypiska, które w³aciwie nie da³y efektu. Trudno jednak w³acicielom gara¿y zgodziæ
siê na tego typu odpowiedzialnoæ
zbiorow¹. Kontrowersyjny zapis
sta³ siê przyczyn¹ ubieg³otygodniowego spotkania w³acicieli gara¿y z
w³adzami miasta.
Z informacji jakich udzielono
nam w urzêdzie miejskim wynika,
¿e zapis dotycz¹cy wywozu mieci
staæ siê ma jeszcze raz przedmiotem obrad radnych. Jak na razie
PUK nie bêdzie te¿ zawiera³ ¿adnych nowych umów z w³acicielami wspomnianych nieruchomoci.
Jak twierdzi burmistrz Ryszard
Sola, czêæ z nich przysta³a na inne
rozwi¹zanie, godz¹c siê na wkup
50-litrowych worków na mieci.
Ewentualna zmiana w uchwale polegaæ mo¿e na ob³o¿eniu w³acicieli gara¿y obowi¹zkiem wykupienia
dwóch takich worków w ci¹gu
roku, co ma byæ tañszym rozwi¹zaniem  w myl obowi¹zuj¹cego
zapisu ka¿dy w³aciciel gara¿u p³aci oko³o 17 z³ rocznie. Po wejciu
tej zmiany koszt ten zmniejszy³by
siê do 8 z³.
(gp)
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Dofinansowanie
do mundurków do 4 wrzenia

(POWIAT) Wnioski o dofinansowanie do zakupu mundurków szkolnych mo¿na sk³adaæ
jeszcze do 4 wrzenia. Termin ten
wyd³u¿y³ zachodniopomorski kurator owiaty. O dofinansowanie
do mundurków szkolnych mog¹
staraæ siê rodzice, w których ro-

dzinach dochód na jedn¹ osobê nie
przekracza 351 z³ na osobê. Do
tego czasu sk³adaæ mo¿na równie¿
wnioski o dofinansowanie podrêczników szkolnych. Wartoæ dofinansowania mieci siê miêdzy 70
a 170 z³. Dofinansowanie do mundurku wynosi 50 z³.
(r)

Sprawozdanie spó³ki komunalnej

Dzia³alnoæ ZGK

(DOBRA) Na ostatniej sesji w
Dobrej prezes Zygmunt Leszczyñski
przedstawi³ informacjê z dzia³alnoci
Zak³adu Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Dobrej. Od 1 listopada 2006
roku w gminie dzia³a spó³ka ze 100 %
udzia³em gminy. Spó³ka przejê³a po
zlikwidowanym bud¿etowym Zak³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji dzia³alnoci zwi¹zane z rozprowadzaniem wody, oczyszczaniem cieków i
odbiorem nieczystoci sta³ych i p³ynnych.
W listopadzie 2006 r. spó³ka zawar³a umowê z Zarz¹dem Dróg Powiatowych na zimowe utrzymanie
dróg i ulic w gminie Dobra. Do prowadzenia tej dzia³alnoci niezbêdny
by³ zakup samochodu p³ugopiaskarki. W porozumieniu z Powiatowym
Urzêdem Pracy utworzono nowe stanowisko pracy uzyskuj¹c refundacjê
na zakupiony sprzêt. Rok obrachunkowy 2006 Spó³ka zakoñczy³a zyskiem w wysokoci 2.296 z³. Na
wniosek Zarz¹du Spó³ki Uchwa³¹
Rady Nadzorczej zysk w ca³oci przeznaczono na kapita³ zapasowy.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej
27 marca 2007 roku dzia³alnoæ Spó³ki za rok 2006 r. oceniono pozytywnie. W 2007 roku Zak³ad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. rozszerzy³
swoj¹ dzia³alnoæ o us³ugi zwi¹zane

z pielêgnacj¹ zieleni, konserwacj¹
kanalizacji deszczowej, robotami
monta¿owymi i transportem.
W okresie styczeñ - maj 2007 r.
spó³ka dokona³a zakupu sprzêtu i
urz¹dzeñ, które zabezpiecz¹ w³aciwe wykonanie zleconych us³ug: dmuchawê o wartoci 15.300 z³, z przeznaczeniem na polepszenie jakoci
oczyszczonych cieków w oczyszczalni w Dobrej (z tej kwoty uzyskano
refundacjê z PUP £obez na utworzenie stanowiska pracy w wysokoci
13.300 z³), pompê g³êbinow¹ o wartoci 8.400 z³, zakupion¹ na wyposa¿enie ujêæ wody w Dobrej, koparko 
spycharkê, o wartoci 5.000 z³ - na
wykonywanie robót instalacyjne 
monta¿owych, kosiarkê spalinow¹ o
wartoci 930 z³ - na us³ugi zwi¹zane
z pielêgnacj¹ zieleni i kosze do gromadzenia nieczystoci sta³ych o wartoci 6.400 z³.
Za okres styczeñ - maj 2007 r.
Spó³ka osi¹gnê³a ³¹czny przychód w
wysokoci 338.219 z³. uzyskuj¹c za
ten okres zysk w kwocie 10.124 z³.
W sierpniu 2007 r. odbêdzie siê
posiedzenie Rady Nadzorczej, na
którym Zarz¹d przed³o¿y sprawozdanie, nast¹pi ocena dzia³alnoci
Spó³ki za I pó³rocze 2007 roku oraz
ustalony zostanie plan i zamierzenia
na II pó³rocze.
(r)

ZEC do wyceny

REKLAMA

(£OBEZ) Znani s¹ ju¿ trzej potencjalni inwestorzy chêtni do zainwestowania i wejcia do ³obeskiego
ZEC. S¹ to poznañska Dalkia,
Szczeciñska Energetyka Cieplna i
Wielkopolska Spó³ka Gazownicza.
REKLAMA

Przed wejciem inwestora gmina
zleci przeprowadzenie trzech wycen maj¹tku spó³ki.
Jedn¹ wycenê przeprowadzi
ZEC, drug¹ pracownicy gminy, trzeci¹ za firma zewnêtrzna.
(r)

INFORMACJE
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Ach, co to by³ za lub...

Str. 7
Wymiana dowodów osobistych

Urz¹d
pracuje d³u¿ej
(RESKO) Burmistrz Reska poinformowa³, ¿e w zwi¹zku z trwaj¹c¹ wymian¹ dotychczasowych
dowodów osobistych, do koñca
wrzenia 2007 r. Biuro Dowodów
Osobistych bêdzie czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
7.15 do 15.15 oraz dodatkowo we
wtorki od godziny 15.15 do 17.00.
Mieszkañcy so³ectw mog¹ zg³aszaæ
siê do swojego so³tysa po wniosek o
wydanie dowodu osobistego wraz z
pisemn¹ informacj¹ o sposobie z³o¿enia wniosku i niezbêdnych za³¹cznikach.
(r)

W sobotê, 11 sierpnia br., odby³ siê w kociele
w £obzie lub, który zaintrygowa³ przechodniów.
lub by³ widowiskowy, a zarazem tradycyjny, bo tak lubuj¹ stra¿acy. W tym dniu starszy stra¿ak
³obeskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Rafa³ Peter polubi³ Joannê
Pyka³o. Jak ka¿e tradycja, przed
kocio³em spotka³a go stra¿acka
szar¿a; para przesz³a pod szpalerem toporków, a nastêpnie panna
m³oda uniesiona zosta³a w górê wysiêgnikiem w stra¿ackim koszu.

Pan m³ody ryzykownym wejciem
po wysiêgniku dotar³ do panny
m³odej, poca³owa³ j¹ i razem zjechali do goci. Pan Peter ryzykowa³
wdrapuj¹c siê po wysiêgniku, ale
te¿ mo¿e by³ to dobry trening przed
jeszcze wiêkszym ryzykiem  ma³¿eñstwem, które zawarli lubuj¹c
sobie wiernoæ do koñca ¿ycia.
¯yczymy im, aby uda³o im siê dotrzymaæ lubowania.
Redakcja

Wyprawka dla ¯aka
Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie
w ramach ogólnopolskiej akcji Wyprawka dla ¯aka informuje, ¿e w
dniu 18.08.2007 r. w godz. od 9.00
do 14.00 zostanie przeprowadzona
zbiórka pieniêdzy do puszek na terenie miasta £obez. Zebrane pieni¹dze
REKLAMA

Dyrekcja Gimnazjum w Dobrej

poszukuje
nauczycieli
wietlicy.

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

zostan¹ przeznaczone na zakup artyku³ów szkolnych dla dzieci z najubo¿szych rodzin naszego terenu. Za
dar serca dziêkujemy!!!
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem Prezes ZR PCK w £obzie
El¿bieta Kobia³ka .

REKLAMA
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ZAPAD£A DECYZJA
(£OBEZ) Propozycja przeniesienia domu dziecka z Zajezierza na miejsce zlikwidowanego
£obeskiego Centrum Turystyki
wywo³a³a ¿yw¹ dyskusjê. Zarz¹d
na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia
decyzjê o likwidacji £CT podj¹³ i
przedstawi j¹ radzie do zaakceptowania. Dom dziecka w Zajezierzu mo¿e przyj¹æ w tej chwili do
30 dzieci. Jego likwidacja i zarazem likwidacja £CT maj¹ nast¹piæ do koñca roku, za od 1 stycznia 2008 roku dom dziecka ma
zacz¹æ funkcjonowaæ w budynku
po £CT.
O to, sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na
przeniesienie domu dziecka z Zajezierza do budynku £CT i o zwi¹zane
z tym zamierzenia zapytalimy starostê Antoniego Gutkowskiego. Oto
co nam powiedzia³.

DOM DZIECKA W ZAJEZIERZU

- Zbieg³y siê tutaj dwa problemy; domu dziecka i £CT. W domu
dziecka chcielimy kontynuowaæ
prace remontowe, w celu uzyskania
zgody od wojewody na dalsze funkcjonowanie. W tej chwili taka zgoda
jest wydawana na rok lub dwa, ze
wzglêdu na to, ¿e zawsze by³y wskazania, co trzeba zrobiæ, ¿eby ten
dom funkcjonowa³. Je¿eli wojewoda stwierdzi, ¿e dany dom nie spe³nia odpowiednich warunków, mo¿e
go zamkn¹æ. ¯eby spe³niæ te wymagania musielibymy wydaæ oko³o
1,2  1,3 miliona z³otych. Nasz¹
diagnozê potwierdzi³y badania
przeprowadzone przez specjalistów
z Politechniki Szczeciñskiej. To jest
obiekt zabytkowy, wiêc wszelkie

REKLAMA

remonty o tyle s¹ utrudnione, ¿e wymagaj¹ zgody konserwatora zabytków. Ten budynek jest stary. Co by
siê nie zrobi³o, to po jakim czasie
znowu trzeba co naprawiaæ. Ten dom
jest tak¿e kosztowny w utrzymaniu.
Dla porównania powiem, ¿e zim¹,
dwa lata temu, w miesi¹cach najzimniejszych na samo ogrzewanie wydawano miesiêcznie od 10 do 12 tysiêcy
z³otych. W tym samym okresie w £CT
wydawano od 3,5 do 5 tys. z³. Inne
sprawy zwi¹zane z takim po³o¿eniem;

je¿eli dziecko zaboli z¹b albo zachoruje, to trzeba wsiadaæ w samochód i
jechaæ do lekarza. To wszystko podwy¿sza koszty funkcjonowania domu
w tamtym miejscu.
To strona techniczna, ale jest te¿
stron pedagogiczna. Ten dom to jest
dla dzieci taka przechowalnia.
Koñcz¹ lekcje w szko³ach w £obzie,
wsiadaj¹ do autobusu i wracaj¹ do
tego domu. Nie bior¹ udzia³u w ¿adnych zajêciach pozalekcyjnych. W
normalnych domach rodzic mo¿e
dziecko przywieæ, w tym domu
by³yby to du¿e koszty. Wiêc s¹ trochê izolowane od ¿ycia, od zajêæ, od
kultury, ale tak¿e od kolegów. Wojewoda wrêcz zaleca, by lokalizowaæ domy dziecka w miastach, by
REKLAMA

dzieci mog³y korzystaæ z propozycji kulturalnych i braæ udzia³ w ¿yciu
miasta; ¿eby ich nie izolowaæ. Kilka
dni temu by³y panie z nadzoru wojewody i by³y zachwycone budynkiem
£CT, jego stanem technicznym i
tym, ¿e od razu mo¿na przenieæ tu
dzieci. Ale najpierw chcemy go
przystosowaæ; na parterze przystosowaæ ³azienki dla dzieci. Na strychu, który w po³owie jest niezagospodarowany, bêd¹ dodatkowe pokoje z natryskami. W pokoju bêdzie
mieszkaæ nie wiêcej ni¿ troje dzieci.
Uzyskamy kawalerkê przejciow¹
dla usamodzielniaj¹cego siê wychowanka, dopóki nie znajdzie sobie
innego mieszkania. Sto³ówka bêdzie nadal ogólnodostêpna.
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OWIATA

O LIKWIDACJI £CT
BILANS £CT

- Druga sprawa to sytuacja £CT.
Rok 2006 zakoñczyli ujemnym bilansem oko³o 40 tys. z³. W styczniu br. wielokrotnie rozmawialimy z dyrekcj¹ Centrum, ¿eby
przedstawili nam propozycje, jak
z tego d³ugu wyjæ. Po jakim czasie widaæ by³o, ¿e nic z tego nie
wychodzi, wiêc wesz³a tam komisja rewizyjna rady powiatu i dosz³a do tych samych wniosków,
jakie wczeniej stawialimy jako
zarz¹d i rada. Komisja zaleci³a
nam, by do 30 czerwca
br. pilotowaæ to i po
pó³roczu obejrzeæ bilans i podj¹æ decyzjê, by nie brn¹æ w
d³ugi. Na pocz¹tku
czerwca za¿¹dalimy bilansu i okaza³o siê, ¿e nie
zlikwidowali d³ugu z roku poprzedniego,
a
jeszcze zrobili zad³u¿enie na 42 tysi¹ce w minionym
pó³roczu.
Czyli na

obecn¹ chwilê jest to ponad 80 tys.
z³. Za ten d³ug odpowiada starostwo, a nic nie wskazuje, ¿e sytuacja finansowa poprawi siê. Do
tego jest jeszcze subwencja w wysokoci 38 tys. z³ (na stanowisko
ds. nawi¹zywania kontaktów gospodarczych  przyp. red), któr¹
wy krytykowalicie  i s³usznie, bo
ja j¹ te¿ krytykowa³em. Zapowiedzia³em, ¿e jej nie bêdzie, nie maj¹c wiadomoci, ¿e bêdzie decyzja o likwidacji £CT. Do tego dop³ata do dwóch  trzech pracowników interwencyjnych z PUP i jak
to siê wszystko doda, to wychodzi
REKLAMA

ponad 120 tysiêcy z³otych. Nie
mo¿na tego dalej ci¹gn¹æ.
W £CT s¹ dwie dzia³alnoci;
sto³ówka i hotel, a od czasu do czasu jakie konferencje, ale to s¹
grosze. Nie by³o takiego miesi¹ca,
by hotel wyszed³ na plus. Ob³o¿enie hotelowe by³o w granicach 13
procent. Dochodowa by³a tylko
kuchnia.

PROMOCJÊ PRZEJMUJE
WYDZIA£ EDUKACJI

- Przed £CT sta³y
jakie zadania  promocja, pozyskiwanie przedsiêbiorców... Jak by³y realizowane,
to
wszyscy wiemy.
Raz w roku wycigi rowerowe,
to przecie¿ starostwo samo to zrobi. My to przejmujemy. Promocjê w Poznaniu
zrobi³ wydzia³

edukacji i wypadlimy dobrze. W
starostwie mo¿e dzia³aæ punkt informacji turystycznej i promocja
powiatu. Mo¿emy organizowaæ
sp³ywy kajakowe i inne imprezy.
Zrobimy to taniej i lepiej. W Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pracowa³y cztery
osoby. Jedna odesz³a i zapytalimy, czy kogo zatrudniæ, czy te¿
pozosta³e osoby przejm¹ te obowi¹zki po podwy¿szeniu wynagrodzenia. Zgodzi³y siê lepiej
zarabiaæ i przej¹æ te obowi¹zki.
My mamy oszczêdnoci, a ludzie
robi¹ to dobrze.

Str. 9

Urz¹d odda³
miejsca petentom

KADRA

- £CT zatrudnia obecnie 19
osób. Nast¹pi³y zwolnienia po naszych interwencjach, bo tam by³o
zatrudnionych ponad 30 osób.
Czêæ osób jest na umowach z PUP
na czas okrelony i ten okres im siê
koñczy. Wychowawcy przechodz¹ z
Zajezierza do £obza. Nikt z nich nie
zrezygnowa³ z pracy. Kucharki
przejd¹ z domu dziecka tutaj. Tam
pracuj¹ trzy osoby w kuchni, a tu
piêæ plus kierowniczka, która z
dniem 1 wrzenia zrezygnowa³a z
pracy. Dwie strac¹ pracê, bo ³¹cznie
bêdzie ich za du¿o. Tak¿e kilka osób
z kadry £CT. Zwolnionym bêdziemy staraæ siê znaleæ inn¹ pracê.
Rozmawia³em ju¿ na ten temat z
dyrektorem PUP.

INTERNAT I PORADNIA
ZOSTAJ¥

- Pozostaj¹ dwa pokoje dla internatu. W tej chwili korzysta z niego
siedem osób. Zostaje poradnia psychologiczno  pedagogiczna, z tym,
¿e przesuwamy j¹ do ty³u i bêdzie
odgrodzona od domu dziecka. Pozostaje do zagospodarowania plac
za £CT dla potrzeb dzieci. W tym
roku nie damy rady, ale planujemy w
przysz³ym. Park bêd¹ mieli pod bokiem, za cmentarzem, w pobli¿u stadion i dom kultury, wiêc dzieci nic
nie trac¹, a zyskuj¹.

OSZCZÊDNOCI NA
DROGI

- Uzyskane z tego po³¹czenia
oszczêdnoci bêdziemy przeznaczaæ
na inwestycje. Jak starostwo zaczyna³o funkcjonowaæ, na drogi by³o 1,4
mln z³. Póniej ta kwota spad³a do
900 tys. z³. Drogi trzeba robiæ. Jest
ulica w Resku, bêdzie w Dobrej.
Wspó³finansowalimy chodniki na
ul. Kociuszki. Bêd¹ robione chodniki na ulicy Spokojnej. Chodzi o to,
¿eby powstawa³o co trwa³ego, a nie
¿ebymy przejadali te pieni¹dze.
Rozmawia³
Kazimierz Rynkiewicz

(£OBEZ) Urz¹d Miejski w
£obzie udostêpni³ swoje miejsca
parkingowe petentom. W pobli¿u
urzêdu, od strony placu z fontann¹
istnieje piêæ miejsc postojowych dla
mieszkanców. Mo¿na zatrzymaæ siê
tam maksymalnie na godzinê. (r)

Komisja przejmie
nieruchomoci
(£OBEZ) 27 lipca burmistrz
£obza powo³a³ doran¹ komisjê,
maj¹c¹ przeprowadziæ czynnoci
zwi¹zane z zakoñczeniem umowy
miêdzy Administratorem, a
gmin¹. W sk³ad zespo³u wesz³a Ewa
Ciechañska (przewodnicz¹ca), Miros³aw Sola, Olga Radziwanowska,
El¿bieta Skwara, Mariola Kawczak,
Grzegorz Lew, Tadeusz £añ i Jerzy
£owkiet. Komisja dokona rozliczenia
finansowego umowy o zarz¹dzanie,
ustali saldo nale¿ne gminie, przejmie
dokumentacjê ksiêgow¹ i techniczn¹
oraz bazê komputerow¹.
(r)
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Stra¿acy z nowym wozem,
pogotowie z now¹ siedzib¹
(RESKO) Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
ma w Resku od ubieg³ego
pi¹tku now¹ siedzibê.
Otwarcie nowej siedziby
pogotowia po³¹czono z
przekazaniem reskiej OSP
nowego wozu bojowego.
W trakcie uroczystoci
lubowanie z³o¿yli
najm³odsi stra¿acy.
W otwarciu siedziby pogotowia
wzi¹³ udzia³ podsekretarz stanu w
Ministerstwie Zdrowia Jaros³aw
Pieñkas, pose³ PO Arkadiusz Czerwiñski, Marek Hok - cz³onek zarz¹-

du województwa zachodniopomorskiego, Dariusz Lewiñski - lekarz
wojewódzki, Roman Pa³ka - dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Szczecinie, ksi¹dz
Tadeusz Uszkiewicz, kapelan powiatowych stra¿aków, Pawe³ Bieñkowicz - wojewódzki inspektor sanitarny, cz³onek Zarz¹du G³ównego
OSP Stanis³aw Kopeæ, dyrektor zarz¹du oddzia³u wojewódzkiego w
Szczecinie Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Magdalena Przyby³a, burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski, przewodnicz¹ca rady
miejskiej w Resku Barbara Basowska, sekretarz gminy £obez Monika
Jarzêbska, wójt Józef Wypijewski,
zastêpca komendanta PSP w £obzie
Marek Bukato, starosta ³obeski Antoni Gutkowski oraz kilkudziesiêcioosobowa grupa mieszkañców
Reska.
Uroczystoæ rozpoczêto minut¹
ciszy, upamiêtniaj¹c by³ego burmistrza Reska Jana Olszewskiego.

Pomimo stra¿ackiej pogody jak uj¹³ to prowadz¹cy imprezê szef
powiatowej OSP Krzysztof Paluch uroczystoæ przebieg³a planowo.
Przeciêcia wstêgi przed siedzib¹
pogotowia dokonali wspólnie pose³
Litwiñski, wiceminister Pieñkas i
burmistrz Reska.
- W waszym przypadku potwierdza siê przys³owie, ¿e jak trzeba na
kogo liczyæ, to trzeba liczyæ na siebie  mówi³ ju¿ pod koniec uroczystoci przedstawiciel ministerstwa.
 Wasza gmina jest dobrym przyk³adem tego, ¿e nawet na takim szczeblu i przy tak skromnych mo¿liwociach mo¿na zadbaæ o bezpieczeñstwo mieszkañców, ³¹cz¹c ze sob¹

stra¿ po¿arn¹ z pogotowiem. To pozwoli na szybk¹ reakcjê i dobr¹
wspó³pracê obu s³u¿b.
Ju¿ po przekazaniu kluczy do
siedziby pogotowia nowy wóz dla
stra¿aków powiêci³ ksi¹dz
Uszkiewicz, a jego chrztu w szampanie dokona³y Barbara Basowska i Magdalena Przyby³a. Wóz
ma oko³o 30 tys. km przebiegu i
s³u¿y³ dotychczas jako pojazd
szkoleniowy i nie by³ zbytnio wyeksplatowany. Marcedesa zakupiono za oko³o 110 tys. z³.
Uroczystoæ zakoñczy³o uroczyste lubowanie i pasowanie
kilkunastu najm³odszych stra¿aków.
(gp)
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Z ¯YCIA POWIATU
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WYPRAWA ROWEROWA
NAD JEZIORO WOWIN

Jak niemal w ka¿d¹ niedzielê w
dniu 12 sierpnia 2007r. turyci z
Klubu Turystyki Rowerowej wyruszyli na rowerow¹ wêdrówkê. Celem wyprawy by³a wie Trzebawie i
jezioro Wowin. Pokonalimy 50
km na trasie: £obez  Lesiêcin 
K¹kolewice  Kranik £obeski 
Runowo  Chwarstno  Trzebawie 
Runowo  Kranik  Gardno 
£obez. Po drodze zatrzymalimy siê
przy pa³acu w Lesiêcinie, kocio³ach w K¹kolewicach (1732r., pw.
w. Józefa), Kraniku £obeskim
(XIX w., pw. Matki Bo¿ej Gromnicznej), Trzebawiu (II po³. XIXw.,
pw. Micha³a Archanio³a) i Gardnie

(1737r., pw. w. Mateusza Aposto³a). W Runowie przy kociele w.
Tomasza Aposto³a spotkalimy siê z
turystami z Grupy Rowerowej
Drawsko Pomorskie, którzy w tê
niedzielê pokonali 72 km.
W Trzebawiu odpoczêlimy nad
jeziorem Wowin w Orodku wypoczynkowym Natura Park - (http://
www.naturapark.pl). Tutaj upieklimy kie³baski i odwie¿ylimy siê
k¹piel¹ w jeziorze. Za udostêpninieie miejsca nad wod¹ serdecznie
dziêkujemy w³acicielom Orodka.
Zapraszamy wszystkich do
udzia³u w rowerowych wêdrówkach.
AK

Gaz
z Wielkopolski
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO  £OBEZ) 9
sierpnia dyrektor powiatowego
wydzia³u architektury i budownictwa Czes³aw Skoworotko wyda³ w
imieniu starosty ³obeskiego zawiadomienie o wszczêciu postêpowania administracyjnego w
sprawie udzielenia zezwoleñ na
budowê sieci gazowej w obrêbie
gmin £obez i Wêgorzyno.
W gminie £obez inwestycja
przewidziana jest na terenie Bonina i Ko³dr¹bu. W gminie Wêgorzyno obj¹æ ma miasto, a tak¿e Rogówko, Przytoñ i Gocis³aw. Postêpowanie zosta³o wszczête na wniosek
Pracowni Projektowej Progaz 
PP ze Szczecina, dzia³aj¹cej z
upowa¿nienia Wielkopolskiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. (dawniej: Wielkopolska Spó³ka Gazownicza).
Jeszcze w 2002 roku Gra¿yna
Karpowicz podpisa³a umowê z
firm¹ Petrico, w której to
przedsiêbiorstwo zobowi¹za³o
siê na w³asny koszt wykonaæ sieæ
wysokiego cinienia do przesy³u
niskokalorycznego gazu z Reska
do Wêgorzyna oraz sieæ rozdzielcz¹ w Wêgorzynie. Na koszt
gminy, za kwotê 1,5 mln z³, firma
mia³a przebudowaæ 11 komunalnych kot³owni centralnego ogrzewania dostosowuj¹c je do paliwa
gazowego. Termin zakoñczenia
prac okrelono na koniec padziernika 2004 roku.

Do tego czasu jednak nic w³aciwie siê nie dzia³o. W firmie nast¹pi³y zmiany (przej¹³ j¹ w wiêkszoci
kapita³ niemiecki) po których burmistrzom zrzeszonym w Porozumieniu Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego zaproponowano wybudowanie na ich terenie sieci gazowniczych zasilanych wysokim cinieniem od strony £obza. Warunkiem
stawianym przez Petrico by³o zawarcie porozumienia z gminami o
cis³ej wspó³pracy polegaj¹cej
m.in. na preferencyjnych podatkach
dla sieci gazowniczych. Podpisanie
wstêpnych porozumieñ w zasadzie
jednak zakoñczy³o dzia³alnoæ firmy, której konkurentem sta³a siê
spó³ka gazownicza z Wielkopolski.
Ta wiosn¹ 2005 roku z³o¿y³a poprzez firmê projektow¹ wniosek w
wêgorzyñskim urzêdzie o ustalenie
lokalizacji inwestycji pod nazw¹:
Budowa sieci gazowej /c z m.
£obez do m. Wêgorzyno wraz z
przy³¹czami do budynków w m.
Wêgorzyno. W marcu bie¿¹cego
roku na wniosek tej samej firmy
gmina wszczê³a postêpowanie w
sprawie wydania decyzji o warunkach rodowiskowych inwestycji.
Jak czytamy w informacji burmistrz Karpowicz, dotycz¹cej stanu
inwestycji gminnych na bud¿et na
2008 rok zaplanowany ma zostaæ
modernizacja kot³owni gminnych.
W przysz³ym roku do Wêgorzyna
wejdzie gaz z Wielkopolski. (gp)

Do zobaczenia na kolejnym rajdzie !
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

Wyrok

Sygn. akt II K 395/07 Ds. 559/07/S, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 24 lipca 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie:Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: Emilia
Olas, W obecnoci Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu
dnia 24 lipca 2007 r. sprawy

Dariusza Krupy,

s. Edwarda i Ireny z d. Grygorowicz, ur. 26 lipca 1973 r. w Szczecinie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 14 kwietnia 2007 r. o godz. 14.20 na drodze nr
146 pomiêdzy miejscowociami Dobra i Krzemienna gm. Dobra kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cej siê zawartoci¹ 1,19
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Dariusza Krupe uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 8
(omiu) miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym i rowerów
na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym i rowerów
na okres 3 (trzech) lat;
IV. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz Fundacji
Edukacji i Techniki Ratownictwa Edura wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100
(stu) z³otych;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie jego treci w prasie lokalnej;
VI. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym op³atê w kwocie 180 (stu osiemdziesiêciu) z³otych.
REKLAMA
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Przyznane przez Radnych Miejskich
pieni¹dze na remonty mieszkañ
Burmistrz podzieli³a w ten sposób

Szanowny Panie Redaktorze!
Zwracam siê do Pana z prob¹ o zamieszczenie poni¿szej informacji na ³amach swojego tygodnika, gdy¿ dotyczy ona burzliwego ostatnio tematu, jakim jest remont mieszkañ komunalnych
w gminie Wêgorzyno.
Chcia³abym poinformowaæ mieszkañców gminy Wêgorzyno, i¿
Radni Miejscy V kadencji podjêli dwie uchwa³y dotycz¹ce remontów
gminnych lokali w 2007 r. W bud¿ecie br. na zarz¹dzanie, utrzymanie
i remonty lokali mieszkalnych i u¿ytkowych stanowi¹cych zasób gminy
Radni przeznaczyli 208.778,00 z³ oraz na remonty budynków mieszkalnych 29.000,00 z³. Ponadto dnia 27.04.2007r. na VII Sesji RM w
Wêgorzynie dziel¹c wypracowan¹ przez Burmistrzów Konarskiego i
Brodziñskiego nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 792.117,52 z³ wêgorzyñscy Radni na remonty budynków komunalnych dodatkowo do³o¿yli jeszcze 65.000,00 z³.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zadecydowa³a (wraz z
Radnym Powiatowym Paw³em Botem), ¿e przyznane przez Radnych
Miejskich pieni¹dze na remonty mieszkañ komunalnych (o czym poinformowa³a Radnych w czerwcu), przeznaczy na remonty w nastêpuj¹cy sposób:
1. Lista najemców zakwalifikowana do wymiany
stolarki drzwiowej:
- Eliasz Zbigniew  ul.Pionierów,
- korytarz w baraku  ul. Kopernika 11,
- Czerwiñski Mieczys³aw  ul. Kociuszki,
- Szatkowska Jadwiga  ul.Ks.F.Sosnowskiego.
2. Lista najemców zakwalifikowana do przestawienia
pieców i trzonów kaflowych:
- Gunia Gra¿yna  Wiewiecko - przestawienie pieca,
- Szatkowska Jadwiga -ul.Ks.F.Sosnowskiego - przestawienie pieca
- Kraus Jakub  Mielno - przestawienie pieca
- Olejnik El¿bieta  ul.Grunwaldzka - przestawienie pieca
- Leniak Irena  ul. Drawska - przestawienie pieca
- Rabenda Eugeniusz  Wiewiecko  wymiana trzonu kuchennego,
- Botor Jolanta  ul. Drawska  budowa nowego pieca,
- Paczkowska Barbara  Chwarstno - budowa nowego pieca,
- D¹browska El¿bieta  Runowo - budowa nowego pieca.
3. Remonty dachów:
- ul. Kopernika 11  barak
- D³usko 18, 19.
4. Wymiana stolarki okiennej:
- Robert Chylarczyñski  Gardno  1 szt.,
- Krystyna Korsak  ul. Mickiewicza  2 szt.,
- Maria Saba³a  ul. 2-go Marca  1 szt.,
- Leon Noryca  ul. Runowska  1 szt.,
- Teresa Galara  ul. Ks. F. Sosnowskiego  2 szt.,
- Kazimiera Jab³oñska  ul. Ks. F. Sosnowskiego  2 szt.,
- Marcin P³oszañski  ul. £¹kowa  2 szt.,
- Gra¿yna Gunia  Wiewiecko  1 szt.,
- Krystyna Walec - ul. Ks. F. Sosnowskiego  1 szt.,
- Jadwiga Wolañska  ul. Runowska  1 szt.
5. Przy³¹cza i instalacje kanalizacyjne:
- ul. Kociuszki 31/3
6. Roboty elektryczne:
- Cieszyno 9  wymiana WLZ w lokalu i na klatce schodowej
7. Roboty murarsko-betonowe:
- Cieszyno 9  przemurowanie komina,
- Cieszyno 9  likwidacja pêkniêcia na cianie,
- Wiewiecko 23  remont korony kominowej,
- ul. Grunwaldzka 22  rozbiórka nadbudowy budynku
gospodarczego,
- ul. Podgórna 12  wykonanie zaleceñ z ekspertyzy technicznej.
Z powa¿aniem
Radna Monika Kumiñska,
Wêgorzyno, 12.08.2007r.
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Nowoci wydawnicze

W ostatnim czasie ukaza³y siê dwa wydawnictwa
propaguj¹ce miejscowoci
znajduj¹ce siê na terenie powiatu ³obeskiego. S¹ nimi
skromne wydawnictwa w
formie sk³adanej i w dodatku
s¹ kolorowe. Jedno wydawnictwo wydane zosta³o przez
parafiê rzymsko  katolick¹ w
Wêgorzynie, która zosta³a powo³ana 28 czerwca 1957 roku i niedawno obchodzi³a z³oty jubileusz istnienia. W sk³adance podano podstawowe dane o mszach
wiêtych i innych nabo¿eñstwach
w kociele parafialnym oraz filialnych na obszarze parafii. Zamieszczono zdjêcia ze wszystkich placówek a tak¿e zdjêcia
obecnego proboszcza ksiêdza
Karola Wójciaka oraz ksiê¿y Stanis³awa Jaszczo³ta i Wojciecha
Lassoty. Wród zdjêæ pokazano
projekt zegara jaki zostanie
umieszczony w górnej partii wie¿y. Przy okazji wspomnieæ nale¿y o innym wydawnictwie sprzed
lat. W 1992 roku ksi¹dz wikariusz z Wêgorzyna opracowa³ i
wyda³ w wydawnictwie Ottonia-

num piewnik parafialny. By³
nim ks. Marek Eliasz znany te¿ i
³obeskiej m³odzie¿y z lat 1990 
1991 jako nauczyciel w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym. Drugie wydawnictwo ukaza³o siê staraniem
Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa. Z adnotacji wynika, ¿e
bêd¹ te¿ i nastêpne tego rodzaju
wydawnictwa miejscowoci po³o¿one na terenie gminy £obez.
W wydawnictwie zwrócono
uwagê na walory krajoznawczo 
wypoczynkowe gdy¿ w samej
wsi jest i w pobli¿u znajduj¹ siê
ciekawe obiekty. Niedaleko po³o¿one jest jezioro oraz rzeka
Rega. Znaczny obszar terenów
zajmuj¹ lasy. Z zabytków wymieniæ nale¿y koció³ z 1977 roku,
grodzisko i ciekawy uk³ad ulic.
Na skraju wsi ronie okaza³y,
zdrowy d¹b. W wydawnictwie
umieszczono mapkê pozwalaj¹c¹ na poznanie okolicy. Na
mapce zaznaczono miejscowoci Ko³dr¹b w le umieszczonym
miejscu. Ju¿ ukaza³y siê mapy z
nazw¹ tej miejscowoci w czterech miejscach chocia¿ miejscowoæ jest tylko jedna.
Zbigniew Harbuz

ODPUST W KARWOWIE

Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa oraz Rada So³ecka wsi Karwowo
zapraszaj¹ na ODPUST W KARWOWIE pod nazw¹: WIÊTO PRZYJACIÓ£ KARWOWA pod honorowym patronatem Starosty Powiatu £obeskiego i Burmistrza £obza w dniu 25 - 26 sierpnia 2007 R. ( sobota, niedziela)
I dzieñ - 25.08.2007 r. ( sobota)
PLENEROWA PROJEKCJA FILMOWA
- Krótki przegl¹d prezentacji multimedialnych o wsi Karwowo
- Projekcja filmu  komedia polska
II dzieñ 26.08.2007 r. ( niedziela)
Godz. 13:30  MSZA WIÊTA ODPUSTOWA Kociele Matki Boskiej
Czêstochowskiej w Karwowie po Mszy:
V FESTYN ODPUSTOWY - WIÊTO PRZYJACIÓ£ KARWOWA
Godz. 14:30
- Uroczyste rozpoczêcie V Festynu Odpustowego :
Otwarcie ZIELONEJ SZKO£Y i NOWEJ HYDROFORNI
- Uroczystoæ wrêczenia Honorowego Tytu³u Przyjaciel Karwowa
Godz. 15:00
Regionalna promocja ekologii, turystyki, ³owiectwa
- Konkursy edukacji przyrodniczej ( plastyczny, wiedzy przyrodniczej)
- Prezentacje dorobku kó³ ³owieckich i konkurs hejnalistów
- Zawody pilarzy , gospodyñ wiejskich, grzybiarzy
- Stoiska promocyjne miast i wsi Powiatu £obeskiego Wiejska Olimpiada
Sportowa
- Turniej w Pi³kê No¿n¹ o Nagrodê Burmistrza £obza
- Turniej w Pi³kê Siatkow¹ o Nagrodê Starosty Powiatu £obeskiego
- Gry i zabawy sportowe dla ró¿nych grup wiekowych o Nagrodê So³tysa
Karwowa
- Zawody so³eckie  gry sportowo  rekreacyjne na weso³o
- Strzelanie sportowe z broni pneumatycznej dla m³odzie¿y i doros³ych
Atrakcje Festynowe
- Wystêpy estradowe amatorskich zespo³ów artystycznych
- GOÆ SPECJALNY: ZESPÓ£ SCENIC
- Kawiarenka Pod Miot³¹ domowe wypieki
- Poczêstunek Pod Chmurk¹  wiejskie potrawy i napoje
- Festynowe niespodzianki
ZAPRASZAMY
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Na co licz¹?
Prof. Jerzy Przystawa
Niezwyk³a, jedyna w swoim rodzaju I Rzeczpospolita, owoc trudu dziesi¹tków pokoleñ, mia³a w swojej konstrukcji wadê ustrojow¹, która w
ogromnym stopniu przyczyni³a siê do
jej upadku i znikniêcia z mapy Europy.
Wad¹ t¹ by³a zasada liberum veto, przez
160 lat uwa¿ana za jeden z kanonów
wolnoci obywatelskiej. To unikalne
spo³eczeñstwo, przez nie¿yczliwych
krytyków wyszydzane i pokazywane,
jako przyk³ad warcholstwa, nierz¹du i
anarchii, kierowa³o siê potrzeb¹ szerokiego konsensu, zgody, umowy obywatelskiej przez wszystkich akceptowanej. Uzyskanie takiej zgody by³o nie
lada wyczynem, proces dochodzenia do
niej budowa³ postawy obywatelskie,
uczy³ odpowiedzialnoci za pañstwo.
Jak pisze brytyjski historyk: Proces,
dziêki któremu ta zgraja uzbrojonych
jedców ostatecznie osi¹ga³a jednomyln¹ decyzjê, wybieraj¹c jednego
sporód dziesi¹tków kandydatów i
jedn¹ sporód dziesi¹tków opinii, mo¿na opisaæ jedynie jako akt zbiorowej
intuicji. (Norman Davies, Bo¿e Igrzysko, s. 316, ZNAK, Kraków, 2002)
Ta zbiorowa intuicja strzeg³a
Rzeczpospolit¹ dobrze przez ok. 160
lat, do czasu, gdy w 1652 roku, przekupiony przez Janusza Radziwi³³a, pose³
Jan Siciñski, po raz pierwszy skorzysta³
z tego prawa i zerwa³ Sejm. Wtedy to
wrogowie Rzeczypospolitej odkryli
z³owrogie mo¿liwoci tego przepisu i
ju¿ do koñca jej dni, wykorzystywali go
w sposób bezwzglêdny i cyniczny. Jak
wiemy, caryca Katarzyna stanê³a zbrojnie w obronie tej kardynalnej wolnoci
i przeciwstawi³a siê zdecydowanie zamiarom reformatorów. Ale fakt, ¿e pomimo tej wady I Rzeczpospolita przetrwa³a ponad trzy stulecia mo¿e byæ
prawdziwym powodem do dumy z naszej narodowej spucizny. By³o to mo¿liwe dziêki pewnym zapomnianym zaletom tego narodu: umi³owaniu wolnoci, szlacheckiej godnoci i dumy, a
przede wszystkim czemu, co ten sam
Norma Davies okreli³ jako patriotyzm,
który przybra³ wymiar religii. (Norman
Davies: Serce Europy, ANEKS, Londyn, 1995).
Ta religia patriotyzmu pozwoli³a
Polakom przetrwaæ noc rozbiorów i
pozwoli³a na powstanie II Rzeczypospolitej. Nowa Rzeczpospolita, powsta³a z scalenia trzech rozbiorów, ró¿nych
tradycji, dowiadczeñ cywilizacyjnych,
jêzyków, obyczajów, systemów prawnych i kultur politycznych, dokona³a
ogromnego wysi³ku edukacyjnego i
przez 20 lat swego istnienia wychowa³a
niezwyk³e pokolenie patriotów i oby-

wateli. Niestety, z przyczyn, których
warto dociekaæ, zafundowa³a sobie
kolejn¹ wadê ustrojow¹, która od pocz¹tku korodowa³a jej system pañstwowy. T¹ wad¹ by³a niem¹dra, korupcjogenna, dezintegruj¹ca organizm pañstwowy, ordynacja wyborcza do Sejmu.
W wyniku tej wady, w ci¹gu 21 lat pañstwo polskie mia³o 32 premierów, czyli, rednio, jednego premiera na nieco
d³u¿ej ni¿ pó³ roku. To ta wada by³a
g³ówn¹ przyczyn¹ rozlewu krwi podczas Zamachu Majowego i przy innych
okazjach i to ta wada kaza³a poszukiwaæ
remedium w zapêdach dyktatorskich i
innych karko³omnych próbach naprawy. Naturalnie, ¿e przy takim sposobie
rz¹dzenia trudno by³o odpowiednio
przygotowaæ siê do historycznych wyzwañ, do skutecznego przeciwstawienia siê zagro¿eniom ze Wschodu i Zachodu. Tê op³akan¹ sytuacjê ³agodzi³a
ta sama religia patriotyzmu, która kaza³a obywatelom Rzeczypospolitej dawaæ
heroiczne przyk³ady ofiarnoci i oddania sprawie publicznej. I nie tylko tym
szarym obywatelom, zwyk³ym polskim
patriotom, ale tak¿e i wielu z tych na
górze, dla których s³owa Polska, dobro
Ojczyzny, dobro wspólne, nie by³y s³owami pustymi, retorycznymi chwytami
u¿ywanymi dla zamaskowania ich egoistycznych i niecnych intencji.
III Rzeczpospolita, powsta³a na
gruzach komunizmu, z powodów, których te¿ warto dociekaæ, zafundowa³a
sobie podobn¹, a de facto, tê sam¹ wadê
ustrojow¹, zatruwaj¹c¹ ¿ycie publiczne
miêdzywojennej Polski: partyjn¹ ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu, któr¹ uparto
siê nazywaæ proporcjonaln¹, chocia¿ z
pojêciem proporcji ma niewiele wspólnego. Skutkiem tej wady, podobnie jak
przed wojn¹, jest dezintegracja sceny
politycznej, rozbicie partyjne, potêpieñcze swary i wanie i ca³y ten nieustanny, gorsz¹cy spektakl, który trwa
nieprzerwanie od 18 lat. W odró¿nieniu
jednak od II Rzeczypospolitej, dzisiejsza nie ma ju¿ tych soków ¿yciowych,
tych si³ zdrowego, wolnego, dumnego
organizmu, które pozwala³y Polakom
tamtego pokolenia kochaæ swoj¹ ojczyznê, powiêcaæ siê dla niej, czerpaæ
optymizm i energiê z tego niebywa³ego
wyczynu, jakim by³o zbudowanie  po
latach niewoli, swojego pañstwa i tego
niezwyk³ego wyczynu, jakim by³a bohaterska obrona tego pañstwa przed nawa³nic¹ sowieck¹. Nie ma przede
wszystkim tej niezwyk³ej, wyj¹tkowej
kadry nauczycieli  edukatorów, którzy
potrafili w swoich wychowanków zaszczepiæ i rozwin¹æ te cnoty, bez których niemo¿liwe jest trwa³e istnienie
wolnego i niezale¿nego narodu.
Wspólnym wysi³kiem niemiecko-sowieckim te kadry nauczycieli i wychowawców zosta³y wytrzebione, a pó³
wieku komunistycznej edukacji, p³ukania mózgów i postaw obywatelskich
wyprodukowa³o spo³eczeñstwo chore,
obola³e, bez wiary we w³asne si³y i bez
zaufania do swoich umiejêtnoci i mo¿liwoci. Jest faktem wielokrotnie
stwierdzonym przez socjologów, ¿e
polskie spo³eczeñstwo charakteryzuje

zani¿ona samoocena, ¿e sami oceniamy
siebie gorzej, ni¿ najbardziej nie¿yczliwe nam narody. Jest to element ca³kowicie nowy, zupe³nie nieznany obywatelom tak I, jak II Rzeczypospolitej.
Na tê chorobê, chorobê niewiary w
swoje mo¿liwoci i braku zaufania, nie
pomóg³ krótkotrwa³y, niezborny i amatorski wysi³ek Solidarnoci i podziemnego ruchu oporu. Tego wszystkiego
by³o za ma³o, ¿eby przygotowaæ kadry
i odbudowaæ obywatelskie umiejêtnoci, niezbêdne do budowy i trwania samodzielnego pañstwa. Nie mówi¹c o
tym, ¿e wrogowie Polski nie zasypali
gruszek w popiele i ca³y czas dzia³ali,
systematycznie i wytrwale, ¿eby do takiej odbudowy postaw i sprawnoci nie
dopuciæ. A kiedy, niczym feniks z
popio³ów pojawi³a siê III RP, to w przeciwieñstwie do II nie przyci¹gnê³a ona
z powrotem swoich dzieci, rozrzuconych po wiecie, gdzie zdobywali kwalifikacje jak¿e potrzebne ich Ojczynie.
Jak wiemy do II Rzeczypospolitej ci¹gnêli z emigracji polscy profesorowie,
uczeni, in¿ynierowie, budowniczowie
 w niej bowiem zobaczyli szansê swojej samorealizacji. III Rzeczpospolita
nie tylko nie przyci¹gnê³a znacz¹cej
liczby Polaków z emigracji, ale przeciwnie, jestemy wiadkami niebywa³ego exodusu, ucieczki setek tysiêcy,
mo¿e ju¿ nawet milionów, najbardziej
energicznej i przedsiêbiorczej czêci
spo³eczeñstwa. Zagin¹³ gdzie religijny
patriotyzm Polaków, nie tak dawno na
Uniwersytecie Warszawskim odby³a
siê debata oxfordzka, której mottem
by³o Patriotyzm nie ma przysz³oci!
Polska m³odzie¿ akademicka, ta
w³anie, która ma budowaæ i rozwijaæ
pañstwo, pozosta³a w rêkach starych
mistrzów, w rêkach propagatorów
pseudonauki, pseudowiedzy, pseudowychowców pseudoobywatelskich postaw. Nie przeprowadzono bowiem
¿adnej weryfikacji kadr nauczycielskich i wszyscy ci, którzy dokonali takich spustoszeñ w umys³ach pokoleñ
m³odzie¿y pozostali na swoich stanowiskach i nadal sprawuj¹ akademicki
rz¹d dusz. Trudno siê dziwiæ, ¿e m³odzie¿, która ma takich wychowawców,
marzy tylko, ¿eby jak najszybciej wyjechaæ, gdzie tylko siê da.
Wada konstrukcyjna III RP  fatalna, korupcjogenna ordynacja wyborcza
jest mechanizmem, który za ka¿dym
obrotem maszyny wyborczej wyrzuca z
siebie coraz gorszy produkt, ludzi coraz marniejszej jakoci, coraz bardziej
nieodpowiedzialnych, coraz bardziej
cynicznych, coraz bardziej zapatrzonych tylko w osobist¹ karierê i dobrobyt. Widzimy to doskonale po poziomie
debaty publicznej, po oratorskich popisach zapatrzonych w siebie, prymitywnych, niewykszta³conych i niewychowanych amatorów, którzy bez za¿enowania demonstruj¹ nam nieznajomoæ
jêzyka polskiego, brak wykszta³cenia,
manier i kultury, a za to bezczelnoæ i
hucpiarsk¹ pewnoæ siebie. Wszystkie
te postawy umacniaj¹ i wspieraj¹ me-

Str. 13
dia, od dawna ju¿ nie kieruj¹ce siê interesem polskim, lecz swoich  najczêciej zagranicznych  mocodawców .
Premier ju¿ prawie og³osi³ datê nowych wyborów. Podobnie wypowiedzieli siê liderzy najwiêkszej partii opozycyjnej. Kampania wyborcza ju¿ siê
rozpoczê³a, partie ju¿ emituj¹ w telewizji swoje spoty wyborcze.
Czego oczekuj¹ politycy III/IV RP
po nowych wyborach? Na co licz¹? Czy
licz¹ na ustabilizowanie siê sceny politycznej, na wy³onienie stabilnej wiêkszoci, stabilnego rz¹du, który bêdzie w
stanie rozwi¹zaæ naros³e problemy?
Jaros³aw Kaczyñski owiadczy³ w wywiadzie dla tygodnika Wprost, ¿e jeli w nowym Sejmie nie bêdzie mia³ 280
mandatów, to jako by³y szef partii politycznej bêdzie w samotnoci duma³ nad
niewdziêcznoci¹ Polaków! Jaros³aw
Kaczyñski naprawdê wierzy, ¿e po nowych wyborach bêdzie mia³ w Sejmie
absolutn¹ wiêkszoæ? Bo zamiast wyborów urz¹dzi nam plebiscyt?
Ka¿dy przytomny cz³owiek, rozumiej¹cy dzia³anie mechanizmów wyborczych, wie, ¿e taka ordynacja jak w
Polsce czyni taki wynik wyborów praktycznie niemo¿liwym do uzyskania.
Poucza o tym nie tylko dowiadczenie
18 lat postkomunizmu w Polsce, ale
tak¿e dowiadczenie wszystkich innych
krajów woko³o. Co wiêcej, tego samego
uczy dowiadczenie pañstw zachodnich, które podobne mechanizmy wyborcze stosuj¹. Jaros³aw Kaczyñski
wierzy w swoj¹ gwiazdê i umiejêtnoæ
sprawiania cudów. Jak dot¹d nie bardzo
siê z tym popisa³, ale wolno mu. Jego
cyniczni przeciwnicy upatruj¹ innych
powodów jego popiechu z og³oszeniem nowych wyborów: problemy z
rozliczeniem minionej kampanii wyborczej i potrzebê uprzedzenia niekorzystnego wyroku S¹du Najwy¿szego w
tej sprawie.
To mo¿na zrozumieæ. Ale na co liczy Platforma Obywatelska? ¯e ta sama
farsa powtórzy siê przy zamianie ról i ¿e
to pos³owie PO i ich dru¿ynnicy czerpaæ
bêd¹ korzyci ze sprawowania urzêdów
pañstwowych i posad towarzysz¹cych?
Bo przecie¿ nie licz¹ na to, ¿e Platforma, jak Kaczyñski, zdobêdzie 280 mandatów i bêdzie samodzielnie rz¹dzi³a?
Ile lat jeszcze bêdziemy chodziæ w
kó³ko, z t¹ sam¹ chorob¹ w rodku, trzymaj¹c siê za brzuch? Czekamy na mi³osierdzie Unii Europejskiej, która wreszcie przyle tu swoich komisarzy, aby
zaprowadziæ trochê porz¹dku w tym
pañstwie sezonowym, które samo nie
jest w stanie zagospodarowaæ swoich
historycznych mo¿liwoci? Czy na jaki
desperacki wybuch spo³eczny, bo zegar
historii pokazuje, ¿e co pewien czas w
Polsce musi siê co staæ, aby wypuciæ
parê z polskiego kot³a? Czy to, co stanowi³o wyró¿nik obywateli I i II Rzeczypospolitej, ich troska o swoje pañstwo,
zosta³o ju¿ ca³kiem wykorzenione i
pozostali tylko pieczeniarze bez sumienia? Czy naprawdê nie jestemy w stanie poradziæ sobie z wad¹ ustrojow¹,
któr¹ dzisiaj wskazaæ potrafi ju¿ bez
ma³a ka¿de dziecko?
Wroc³aw, 11 sierpnia 2007

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 2)

Helena Pluplin-Stejblis
8 wrzesieñ
Zimno. Deszcz pada. Ju¿ jesieñ.
Dzisiaj od samego rana m³ócilimy.
Potem dali nam dobrze jeæ na bia³o
nakrytym stole. Mówili znajomi, ¿e
nasze gospodarstwo, wszystkie budynki, spali³y siê. Mamy nadziejê, ¿e
mo¿e co zosta³o. Je¿eli siê spali³o,
to (marzymy) inaczej siê urz¹dzimy
jak wrócimy. Ale szkoda ojcowizny,
która w dym siê obróci³a. Ale jeli
taka wola Twoja, Bo¿e, niech ju¿ tak
bêdzie. Tylko nie karz nas Bo¿e jeszcze straszniej. Jeszcze teraz ¿yjemy
po królewsku. Mamy jeszcze co jeæ
i co wiêcej trzeba? Siedzimy w takiej
ma³ej obórce, mo¿e w takiej obórce
i Pan Jezus siê urodzi³. Tylko bydl¹t
tu nie ma. I jak tu dobrze. Obórka z
dachem, wiatr nie dmucha i deszcz na
g³owy nie leje.
17 wrzesieñ
Po po³udniu wyje¿d¿amy z Parwazników. ¯egnaj, rzeko Niemen.
18 wrzesieñ
Jestemy ju¿ w nowym miejscu,
na gospodarstwie, gdzie mieszka³
Niemiec. Bardzo tu niemi³o. Dzisiaj
mnie boli g³owa, smutno, nie opuszczaj¹ straszne myli, czujê siê jak w
piekle. Przyjecha³ Niemiec i kaza³
iæ wyrywaæ len. Oj przyjdzie bieda
i na nas.
19 wrzesieñ
Zgas³o moje szczêcie razem z
ogniskiem naszego domu. Teraz
miotam siê jak podró¿niczka po
polach po¿ó³k³ych jesieni¹.
20 wrzesieñ
Niedobrze, ¿e ma³o mamy wody.
Lasy pal¹ siê prawie codziennie.
5 padziernik
Mê¿czyni musieli iæ kopaæ
okopy. Id¹ smutne wieci.
9 padziernik
Dzisiaj rano przyjechali niemieccy ¿o³nierze, tak ko³o dziesiêciu osób, najgorsze, ¿e nic nam nie
mówi¹. Przyszed³ jeden esesman,
za¿¹da³ od nas wozu i koni. Ale ojciec schowa³ ko³o od wozu, a mama
nie widzia³a gdzie. Esesman wyci¹gn¹³ broñ i chcia³ mamê zastrzeliæ, wtedy mama uciek³a do tych
wojskowych do pokoju i schowa³a
siê pod sto³em. Wtedy siê zaczê³o.

Porucznik z Werhmachtu zacz¹³
krzyczeæ na esesmana: - co wy robicie, niewinnych ludzi chcecie rozstrzelaæ, siedzicie dalej od frontu,
my wojsko musimy walczyæ z wrogiem, przecie¿ wszystkie niewygody na nas na pierwszej linii frontu
... itd. Esesman wyjecha³ czym
prêdzej, bo on by³ tylko jeden, a
wojskowych wiêcej. Wszystko minê³o, jeszcze zostawi³ nam winkê.
Ju¿ wybieramy siê wyjechaæ do Niemiec. Innego wyjcia nie widzimy.
10 padziernik
Zbli¿a siê front, wygl¹da na to,
¿e Rosjanie zabior¹ ca³¹ Litwê. Co
bêdzie dalej? Na pewno pójd¹ dalej
do Niemiec. Szykujemy siê uciekaæ,
komunistów boimy siê gorzej ni¿
samego diab³a. Mówi¹, ¿e Rosjanie
s¹ lepsi od Niemców, ale my ju¿ raz
ich poznalimy i nie chcemy drugi
raz ich spotkaæ. Ach ojczyzno, kochana ojczyzno, czy doczekasz kiedy wolnoci, czy wyschnie kiedy
krew wylana na tê ziemiê. My uciekniemy, zatêsknimy za twoimi wypalonymi polami, zatêsknimy za
zbombardowanymi mostami i jeli
kiedy wrócimy, zap³aczemy nad
twoim nieszczêciem...
11 padziernik
Jestemy ju¿ w Niemczech. Jedziemy jedziemy dalej. Nogi bol¹, ledwo
chodzê. Mówili, ¿e tu nie¿yczliwi ludzie, nie dadz¹ przenocowaæ. Pojechalimy dalej. Za £azdyni niemia³o ojciec zapuka³ do jednych drzwi. Pogada³, bo umia³ jako tako po niemiecku i
ten Niemiec pozwoli³ nam przenocowaæ. Spa³am nad obor¹ na sianie.
12 padziernik
Szczêliwie ucieklimy z Litwy.
By³a mowa, ¿e drogi bêd¹ zaminowane, tak nam powiedzia³ s¹siad.
Dzisiaj spalimy na sianie u takiego
dobrego cz³owieka. Rano przysz³a
kobieta, która dobrze umia³a po litewsku. Ona dowiedzia³a siê, ¿e my
Litwini, to przysz³a porozmawiaæ.
Bardzo dobra katoliczka. Zaprasza³a do siebie. Domek ma niedu¿y, ale
bardzo czysty i porz¹dnie utrzymany. W mieszkaniu zrobiony o³tarz,
mówi³a, ¿e dawniej przyje¿d¿a³ tu
ksi¹dz i odprawia³ tu Mszê wiêt¹.
Okazuje siê, ¿e i tutaj s¹ bardzo religijni ludzie.
20 padziernik
Dzisiaj nocowalimy w oborze.
Gospodyni wygl¹da³a na dobr¹, ale
by³a bardzo sk¹pa, nie da³a siana dla
koni, trzeba by³o ukraæ gdy ona
spa³a. Tu niedaleko spotkalimy
Litwinów z miasta Alitus. Pojechalimy dalej i stanêlimy, bo mówili,
¿e zabieraj¹ konie i byd³o. Prowadzilimy jeszcze dwie krowy. Hu-

mor nam siê poprawi³, kiedy mama
ugotowa³a kapuniak. Wiadomo, z
kradzionej kapusty.

22 padziernik
Tê noc spêdzilimy u Niemca
na podwórku. Nie da³ ani pokoju,
ani stodo³y, ani obórki. Ja znalaz³am drewniany kufer, wlaz³am
tam, zamknê³am pokrywkê i tam
trochê le¿a³am. Ludzie byli li na
w³aciciela, zaczêli kraæ mu
jab³ka z sadu. Raniutko ucieklimy st¹d, bo balimy siê tego
Niemca. Dalej na szosie spotkalimy ca³¹ kolumnê Litwinów. Prowadzi³ ich niemiecki ¿andarm. I
tu okaza³o siê, jak biedni s¹ nasi
Litwini, id¹ boso, nie maj¹ chleba, p³acz¹. Jechalimy bardzo
wolno bo pe³no ludzi na szosie,
je¿eli kto na d³u¿ej przystanie,
¿andarm krzyczy i nawet bije
pa³k¹. Tak dosta³ i Janiak, za to ¿e
postawi³ le rower przy wozie.
Dosta³a i nasza ciocia dicke Tante, ¿e posz³a kraæ buraki z pola
dla swojej krówki. Ja zapyta³am:
ciociu, czy bola³o?. A ona na to:
id, Helu, kraæ buraki, to bêdziesz wiedzia³a, czy boli. Rosjanie coraz bli¿ej, samoloty naoko³o lataj¹ i lataj¹.
23 padziernik
Dzisiaj podró¿ jako lepiej sz³a.
Przejechalimy jako 20 km, szkoda, ¿e na ostatku z³ama³o siê ko³o.
Teraz stoimy w lasku zupe³ni blisko
drogi. Drog¹ jadzie bardzo du¿o
Niemców, cywilów. Spotkalimy
oko³o 50-ciu Litwinów, którzy pracowali przy aedromu. Porozmawia³am z jednym. Okaza³o siê, ¿e wiêkszoæ z nich jest z miasta Stokszcziai, to daleko od naszego miasta.
24 padziernik
Dzisiaj rano, gdy przyjechalimy do powiatu Wehlau, oddano nas
innemu ¿andarmowi, który zagoni³
nas na du¿y plac, gdzie by³o ju¿ du¿o
Litwinów. Stamt¹d prêdko pojechalimy dalej. Okaza³o siê, ¿e ten ¿andarm chce z Litwinami post¹piæ jak
ze zwierzêtami. Jeden cz³owiek poszed³ do ogródka, to jego zbi³ i pobi³
jedn¹ kobietê. Pogniewalimy siê na
niego, ale co moglimy zrobiæ. Nie
mo¿emy siê mu przeciwwstawiæ.
Ojciec pochodzi³ po miasteczku,
gdzie stanêlimy i dowiedzia³ siê, ¿e
tu daj¹ chleb. Po nieznanych ulicach
ko³o stoj¹cej warty ju¿ w nocy bieglimy z Zosi¹ poprosiæ chleba i dostalimy, choæ niedu¿o.
25 padziernik
Ju¿ dwa tygodnie jak jestemy w
Niemczech, zimno, wiatr zimny
dmucha, a my pimy w nocy na zim-

nym polu i tak ¿yjemy dzieñ po dniu.
Niemcy wstawiaj¹ swoje konie do
obory, a nam nie daj¹ tam przenocowaæ. Czujemy siê skrzywdzeni w
obcym kraju.
26 padziernik
D³ugo jechalimy. Zrobi³o siê
zupe³nie ciemno. Dobrze, ¿e gwiazdy i ksiê¿yc na niebie nam wieci³y.
Stanêlimy przy lasku. Na nocleg
wybralimy miejsce pod du¿ym dêbem. Po³o¿ylimy siê. Patrzymy do
góry: wiec¹, migocz¹ gwiazdy, na
nas tak cichutko padaj¹ po¿ó³k³e licie. Spalimy doskonale. Gdy obudzilimy siê, naoko³o by³ przymrozek, ale nas ratowa³y szerokie ga³êzie dêbu. Znów jechalimy dalej. Ju¿
wyjechalimy z powiatu Wehlau. Do
Królewca jest oko³o 20 km.
27 padziernik
Przystanêlimy w du¿ym maj¹tku. Dali nam przenocowaæ w du¿ym
pokoju, gdzie spalimy ju¿ w ³ó¿ku
pod czyst¹ bia³¹ pociel¹. Najechalimy siê ju¿, w tych du¿ych kolumnach jest lepiej. Tak zimno teraz na
dworze. Wszystko na wozach zamarz³o. Ale co robiæ. Mo¿e znów
niejedn¹ noc trzeba bêdzie na dworze marzn¹æ. Znów jedziemy dalej.
Jedziemy bez przerwy ca³¹ noc.
Tylko jak siê ciemni przystajemy,
aby przenocowaæ.
29 padziernik
Ju¿ spad³ pierwszy nieg. Codziennie wiêkszy mróz. Wieje zimny wiatr. A nasza podró¿ jeszcze
daleka. Ile mogê, idê pieszo, bo na
wozie bardzo zimno. Nocleg te¿
ciê¿ko dostaæ, bo jad¹ i bardzo du¿o
Niemców.
30 padziernik
Tu pierwszy raz zobaczylimy
przy drogach pierwsze pochylone
krzy¿e. Widzê, jak na wysokim piedestale wysoko stoi nasza Matka
Boska. Jak mi³o na sercu, kiedy
widzê to samo, co w naszej ojczynie Litwie.
31 padziernik
Stanêlimy dwa kilometry za
miastem M³ynary. Jestem teraz w
maleñkiej obórce, niedaleko s³yszê
winie, w drugiej przegródce ma³e
cielaki, a w trzeciej my. Tu poczu³am siê taka nieszczêliwa.
2 listopad
Pada³ deszcz, kiedy wyje¿d¿alimy. Jaka pogoda, taki humor. Dzisiaj dostalimy do jedzenia ka¿dy
po kromce i zupie, nie by³oby le,
gdyby choæ takie jedzenie ci¹gle
dawali. Przejechalimy ju¿ miasto
Elbl¹g. £adne miasto.
CDN
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
Firma ogólnobudowlana

przyjmie

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

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

MIESZKANIA

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.

INNE
n Sprzedam tel. komórkowy Motorola L6 z kamer¹ i aparatem fotograficznym. Stan idealny, na gwarancji.
Cena 200 z³ do uzgodnienia. Tel.
665 559 922.

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

n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475.

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

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

n Sprzedam bardzo dobr¹ poniemieck¹ ceg³ê. Iloæ 2.000 sztuk. Mielenko Drawskie 55. Tel. 606 890 434.
n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

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

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.

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

Region

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

n Wynajmê lub sprzedam halê w
£obzie na magazyn lub inn¹ dzia³alnoæ, ogrodzona z utwardzonym
placem manewrowym. Tel. 091 453
80 69 lub 508 905 332

Region

Region

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

Region
n Sprzedam Opla Record 2.2E
wtrysk rok 03.1985, drugi w³aciciel, oryginalne 115 000 km, Abs i
du¿o extras. Tel. 091 453 80 69 lub
508 905 332.

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

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 Do wynajêcia pó³ domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 667
401 463.

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

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

NIERUCHOMOCI

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

n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe na wsi 4-pokojowe z kuchni¹
- 96 mkw., dzia³ka i sad na 2 pokoje
z kuchni¹ w³asnociowe w £obzie.
Tel. 091 395 40 62

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

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

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

n Sprzedam wózek inwalidzki.
Cena do uzgodnienia. Tel. 512 754
510.

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

US£UGI

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 okolicznociowych: 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 czêci 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 £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ 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 nieruchomoci bezporednio 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 nieruchomoci 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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PI£KA NO¯NA

Sparta po ostrym
strzelaniu
liderem okrêgówki

SPARTA Wêgorzyno  MASOVIA Maszewo 5:0 (2:0)
SPARTA: Przemys³aw Noryca, Ryszard Jarzyna, Edward
Tondrik (Artur Nadkierniczny),
Zbigniew Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny, Jaros³aw
Konieczny, Artur Samal (Dominik Raj), Piotr Grochulski, Daniel
Romañczyk (Artur Sadowski),
Wojciech Kli (Damian Szubert),
Krzysztof Gwód. Trener Ryszard Jamro¿y.
Bramki: Kli 23, 55 i 58';
Gwód 24'; Konieczny 52'.
Sêdziowa³ Jaros³aw Rynkiewicz.
Inauguracja nowego sezonu
przed w³asn¹ publicznoci¹ przypad³a pi³karzom Sparty w drugiej serii
spotkañ, w której przeciwnikiem
by³ zespó³ Masovii Maszewo. Mocne opady deszczu towarzysz¹ce
temu spotkaniu, sprawia³y nie lada
problem zawodnikom obu ekip w
konstruowaniu akcji.
W 2 minucie zza linii pola karnego uderza³ Piotr Grochulski - minimalnie niecelnie. Kilka minut póniej lekki strza³ w kierunku bramkarza goci odda³ Wojtek Kli. W 11
oraz 13 minucie z kilkunastu metrów uderzaj¹ kolejno Romañczyk i
Kli, jednak mimo liskiej nawierzchni, bramkarz Masovii b³êdu
nie pope³nia. Po up³ywie pierwszego kwadransa gry, gocie po raz
pierwszy powa¿niej zagra¿aj¹ w
polu karnym gospodarzy, w którym
Przemek Noryca skutecznie interweniuje, pi¹stkuj¹c futbolówkê. W
23 minucie pada pierwszy gol w tym
spotkaniu. Dorodkowanie z bocznego sektora boiska na pi¹ty metr
pozwala oddaæ strza³ Wojtkowi Klisiowi i mimo interwencji bramkarza
pi³ka l¹duje w siatce goci. Chwilê
po wznowieniu gry, pi³kê wymieniaj¹ Grochulski, Romañczyk i
Gwód. Po p³askim strzale tego
ostatniego, futbolówka wpada do
bramki obok bezradnego bramkarza
Masovii. W 25 minucie gocie staj¹
przed szans¹ zdobycia kontaktowego gola, jednak Noryca udanie odbi³
uderzenie zawodnika Masovii na
tyle szczêliwie, i¿ kolejny zawodnik Masovii, nie by³ w stanie wykoñczyæ akcji celnym strza³em. Szybkie
wznowienie gry przez pi³karzy
Sparty, powoduje przewagê liczebn¹ w polu karnym goci. Tam z
pi³k¹ szar¿uje Kli, pada na murawê, jednak sêdzia nie dyktuje jedenastki. Dwie minuty przed przerw¹
to dwa sta³e elementy gry w postaci
rzutów wolnych. Strza³ Grochul-

skiego okaza³ siê byæ minimalnie
niecelny, za gocie uderzyli futbolówkê tak, i¿ ta nie sprawi³a wiêkszych problemów Norycy.
Od pocz¹tku drugich 45 minut
przewagê osi¹gnêli gospodarze. W
52 minucie potwierdza to zdobycie
trzeciej bramki. Kli otrzymuje futbolówkê przed polem karnym. Podaje j¹ do wbiegaj¹cego Koniecznego, który mocnym strza³em pod
poprzeczkê podwy¿sza prowadzenie dla swojego zespo³u. W 55 minucie tym razem Kli wyst¹pi³ w roli
egzekutora, za Jarek Konieczny w
roli podaj¹cego. Ca³a akcja rozegra³a siê po szybko wznowionym rzucie wolnym sprzed w³asnego pola
karnego. St¹d w³anie Romañczyk
uruchomi³ wspomnianego Koniecznego. Ten podholowa³ pi³kê przed
szesnastkê, odegra³ do Klisia,
który mocnym strza³em, po raz kolejny pokona³ bramkarza Masovii.
180 sekund póniej, najskuteczniejszy strzelec wêgrzyñskiej jedenastki kompletuje nieklasycznego hattricka. Przy tej bramce asystê zaliczy³ równie¿ Jarek Konieczny, idealnie dorzucaj¹c futbolówkê do
znajduj¹cego siê na pi¹tym metrze
Klisia. Po wznowieniu gry, gronie
strzelaj¹ gocie i wietnie zmierzaj¹c¹ pod poprzeczkê pi³kê broni
Przemek Noryca. W 64 minucie
podanie na prawej stronie pola karnego otrzymuje Krzysiek Gwód,
jednak zbyt ostry k¹t sprawia, i¿
pi³ka mija bramkê rywali. W 71
minucie strza³ Koniecznego udanie
broni golkeeper rywali. Piêæ minut
póniej graj¹cy od kilku minut Artur Nadkierniczny zostaje w nieprzepisowy sposób podciêty w polu
karnym. Nieskutecznym egzekutorem jedenastki okaza³ siê byæ
Piotr Grochulski, po którego uderzeniu pi³ka trafi³a w s³upek. W 78
minucie b³êdu obrony nie s¹ wstanie
wykorzystaæ przyjezdni, oddaj¹c
strza³ zza linii pola karnego w kierunku bramkarza Sparty. W 82 minucie miejscowi egzekwuj¹ sta³y
element gry. Noryca broni w nietypowy sposób  nogami, ale skutecznie. W 90 minucie zbyt lekkie odegranie Rysia Jarzyny, powoduje
koniecznoæ interwencji przed polem karnym samego Norycy. Pi³ka
trafia do zawodnika Masovii, który
próbuj¹c lobowaæ naszego bramkarza, trafia futbolówk¹ w poprzeczkê. Spotkanie koñczy siê wysok¹
wygran¹, z zachowanym czystym
kontem.
(msz)
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Gdzie dwóch siê
bije...
Sarmata Dobra  GOK Ehrle Polska Dobra Szczeciñska 2:2 (1:0)

Sk³ad Sarmaty: Damian Brodowicz, Mateusz Miko³owski,
Jaros³aw Jaszczuk (kpt.), Damian Padziñski, Emilian
Kamiñski, £ukasz Olechnowicz, Dawid Dudek, Krzysztof
Kieruzel, Dawid Grzelak, Damian Dzierbicki, Wojciech
Bronifrowski oraz Kamil Bagiñski, Tymoteusz Kaleta,
Tomasz Surma i Bogdan Kaczor.
Bramki dla Sarmaty: Bronifrowski 44 i Kieruzel 79.
W inauguracyjnym meczu
klasy okrêgowej sezonu
2007/2008 Sarmata Dobra
podejmowa³ beniaminka
z Dobrej Szczeciñskiej GOK
EHRLE POLSKA. Dru¿yna
z Dobrej Szczeciñskiej
udanie wystartowa³a
w rozgrywkach klasy
okrêgowej i po pierwszej
kolejce wspólnie z Sarmat¹
i Spart¹ Wêgorzyno
zajmowa³y razem 1 miejsce
w tabeli.
Dru¿yna GOK EHRLE, w odró¿nieniu od innych dru¿yn graj¹cych w przesz³oci na boisku w
Dobrej, zaprezentowa³a siê jako
dru¿yna graj¹ca bardzo ofensywnie,
twardo, czêsto posuwaj¹c siê nawet
do zagrañ nieczystych w sytuacji zagro¿enia (w sumie zawodnicy GOK
EHRLE otrzymali 5 ¿ó³tych kartek,
w tym 4 za grê faul, przy jednej
¿ó³tej kartce zawodnika Sarmaty za
niesportowe zachowanie). A ¿e
dru¿yna Sarmaty te¿ jest dru¿yn¹
graj¹c¹ mocno ofensywnie, kibice
ju¿ od pocz¹tku meczu byli wiadkami dobrego widowiska. Mogê
tylko dodaæ, ¿e w swoim notatniku
odnotowa³em a¿ 26 sytuacji obu
dru¿yn, po których mog³y paæ
bramki. Oprócz 4 bramek strzelonych w tym meczu, pi³ka czterokrotnie trafia³a w s³upek (w tym 3
razy po strza³ach zawodnikach Sarmaty) i jeszcze zawodnicy obu dru¿yn mieli kilka setek. Du¿y udzia³
w tym, ¿e z tych dogodnych pozycji
bramki nie pada³y, mieli obaj bramkarze, Damian Brodowicz z Sarmaty i Marcin Fidura z GOK EHRLE,
którzy w ca³ym meczu mieli po kilka
udanych interwencji.
Pierwsza bramka pad³a dla Sar-

maty w 44, kiedy to £ukasz Olechnowicz obje¿d¿aj¹c bramkarza
goci w polu karnym, zosta³ przez
niego z³apany za nogê. Podyktowany rzut karny pewnie zamieni³ na
bramkê Wojciech Bonifrowski.
Druga po³owa rozpoczê³a siê od
doskona³ych pozycji bramkowych,
zarówno dla gospodarzy na podwy¿szenie wyniku, jak i dla goci na
wyrównanie. Skuteczniej zagrali
zawodnicy z Dobrej Szczeciñskiej i
w 55 Tomasz Grochowski wyrówna³ na 1:1, a w 62  Tomasz Mendak
strzeli³ na 1:2 dla goci i mimo, i¿
obie dru¿yny stara³y siê zmieniæ
wynik meczu , uda³o siê to Sarmacie
w 79, kiedy to Wojciech Bonifrowski doskonale zagra³ do Krzysztofa
Kieruzela, a ten strza³em w d³ugi róg
uzyska³ wyrównanie. Jeszcze w doliczonym czasie obie dru¿yny mog³y strzeliæ zwyciêskie bramki, najpierw Damian Padziñski trafi³ pi³k¹
w s³upek, a w rewan¿u zawodnik
goci minimalnie przestrzeli³ obok
s³upka. Dobry poziom gry zaprezentowany przez obie dru¿yny ka¿e
upatrywaæ w nich kandydatów do
czo³owych miejsc w tabeli.
W przedmeczu juniorzy Sarmaty pokonali swoich rówieników z
GOK EHRLE POLSKA DOBRA
SZCZECIÑSKA 3:1 (2:0). estan

Przegl¹d
Kapel

Podwórkowych
(£OBEZ) W dniach 18-19 sierpnia
na starym boisku w £obzie odbêdzie siê
Przegl¹d Kapel Podwórkowych. Podobno swój udzia³ potwierdzi³o 8 kapel. Jak zwykle zabrak³o szerszej informacji i promocji imprezy.
(r)
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

WOJTEK KLI WRACA
DO FORMY
Wojtek Kli wraca do formy. W poprzednim meczu
strzeli³ dwie, a w ostatnim trzy
bramki i ju¿ na starcie zdecydowanie wysun¹³ siê na czo³o naszego rankingu. Kli znany by³
ze strzeleckiej skutecznoci zarówno w szeregach wiatowida, jak i Radovii. Po przeniesieniu siê do Sparty w poprzednim
sezonie nie potrafi³ siê odnaleæ i straci³ skutecznoæ, chocia¿ strzela³ od czasu do czasu.
Teraz rozstrzela³ siê na samym
pocz¹tku i z tak¹ skutecznoci¹
bez problemu mo¿e zapewniæ
Spracie awans. Zobaczymy
jednak, czy dawni koledzy z
tych klubów dadz¹ mu postrzelaæ w meczach derbowych.
Plan wykona³ równie¿ Wojtek Bonifrowski strzelaj¹c kolejn¹ bramkê, ale niestety nie
na wagê trzech punktów. Na
trzeci¹ pozycjê, do³¹czy³ do
Marka Gradusa z Mewy, Jacek
Talarowski z Radovii, który
zaliczy³ dwa trafienia w meczu
z Wichrem. Odezwa³ siê jednym trafieniem Krzysztof
Gwód, który w Sparcie gra
razem z Ryszardem Jarzyn¹,
który przyszed³ do Sparty z
Zorzy Dobrzany. Ju¿ kiedy
grali razem... 15 lat temu w B³êkitnych Stargard. Jakie te boiska s¹ ma³e, zawsze gdzie z
kim siê spotyka. I o to chodzi,
¿e sport ³¹czy, chocia¿ czêsto
po ostrej rywalizacji.
STRZELCY
5 bramek - Wojtek Kli
(Sparta)
3 bramki - Wojtek Bonifrowski (Sarmata)
2 bramki  Marek Gradus
(Mewa), Jacek Talarowski (Radovia)
1 bramka  Daniel Romañczyk, Krzysztof Gwód, Jarek
Konieczny (Sparta), Miros³aw
Pietrowski, Krzysztof Kopka,
£ukasz Grygiel (Mewa), Dawid Dudek, Krzysztof Kieruzel
(Sarmata), Kamil Kacprzak,
Micha³ Koba (wiatowid),
Emil Pilichowski (Radovia).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
8 bramek - Sparta
5 bramek - Sarmata, Mewa
3 bramki - Radovia
2 bramki - wiatowid

SPORT
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Druga pora¿ka wiatowida

FAGUS Ko³bacz  WIATOWID £obez 4:1 (2:1)

wiatowid: Pawe³ Krystosiak  £ukasz Brona, £ukasz Osiñski (75'
Zych), Marcin Mosi¹dz (85' Przemek Surowiak), Micha³ Koba, Mateusz Ostaszewski, Marcin Grzywacz, Tomasz Rokosz (70' Remigiusz
Borejszo), Kamil Kacprzak, Kamil Iwachniuk, £ukasz Zielonka (60'
Grzegorz Momot).
Trener Mariusz Poniewiera.
Bramka: 42' Micha³ Koba.
Fagus, spadkowicz z IV ligi, okaza³ siê zbyt dowiadczonym przeciwnikiem dla wiatowida. Przewy¿sza³ ³obezian pod wzglêdem fi-

zycznym i górowa³ dowiadczeniem
wyniesionym z wy¿szej ligi. Pope³ni³ mniej b³êdów i skutecznie wykorzysta³ b³êdy obroñców wiatowida.

Fagus strzeli³ pierwszy bramkê z
karnego. Gdy Koba wyrówna³ w 42
minucie, wydawa³o siê, ¿e ³obezianie s¹ w stanie sprostaæ dru¿ynie z
Ko³bacza. Jednak nie upilnowali
w³asnej bramki i ju¿ za minutê gospodarze strzelili drugiego gola i
by³o 2:1 do szatni. Po przerwie dwa
fatalne b³êdy obrony i by³o po meczu. Pora¿kê os³odzili juniorzy, którzy przegrywaj¹c do przerwy 0:2
wygrali mecz 4:2. W rodê trudny
mecz z Sarmat¹.
(r)

Mewa rozkrêca siê

ZORZA Dobrzany  MEWA Resko 1:2 (1:1)
Mewa: Piotr Tichanów  Mirek
Pietrowski, Marcin Paw³owski,
Micha³ ¯urawik, Arek Paw³owski,
Krzysztof Kopka, Klaudiusz Wasiak, Rafa³ Porêbski (46' Dariusz
Kêsy), Artur Andrusieczko, Marek
Gradus, £ukasz Grygiel. Trener
Dariusz Kêsy.
Bramki: 30' Grygiel, 70' Gradus.
Mewa od pocz¹tku przycisnê³a Zorzê i narzuci³a swój styl gry.
Zorza odgryz³a siê po kwadransie
kontratakiem i strzeli³a bramkê.
Jednak to by³o wszystko, na co

by³o staæ jeszcze niedawnego IVligowca. Grygiel wyrówna³ strza³em z oko³o 16 metrów. W 70 min.
Gradus ni to strzeli³, ni dorodkowa³ w kierunku bramki, ale pi³ka
przesz³a miêdzy nogami i wpad³a
do siatki. Wasiak nie wykorzysta³
sytuacji sam na sam. Mecz by³
zaciêty, co przy rednim poziomie sêdziowania zaowocowa³o
czterema ¿ó³tymi kartkami pokazanymi reszczanom. Jednak w
ca³ym przebiegu meczu Mewa
by³a lepsza i zas³u¿enie wygra³a.
Juniorzy osi¹gnêli taki sam wy-

Z Radovii zesz³o powietrze
i tylko zremisowa³a
RADOVIA Radowo Ma³e  WICHER Brojce 3:3 (2:1)
Radovia: Mateusz Bojanowicz  Tomasz Kmieæ, Sylwester
Bednarek, Emil Pilichowski, Marek Dro¿d¿ewski, Wojtek Krakus, Wojnarowski, Jacek Talarowski (Marcin Stosio), Mateusz
Rylling, Irek Kulik, Igor Drapikowski. Trener Henryk Kulik.
Bramki: Talarowski  2, Pilichowski.
Pierwsza po³owa zdecydowanie
nale¿a³a do Radovii, która prowadzi³a ju¿ nawet 2:0. Na kilka minut
przed przerw¹ gocie strzelili bramkê kontaktow¹ i byæ mo¿e to doda³o
im si³ w drugiej po³owie meczu, bo
ju¿ na pocz¹tku wyrównali na 2:2.
W Radovii dla odmiany zasz³y
zmiany, bo z pi³karzy zesz³o powietrze i zespó³ w niczym nie przypomina³ tego z pierwszej po³owy. Co
prawda Pilichowski strzeli³ z karnego na 3:2, ale ju¿ zabrak³o si³, by ten
wynik dowieæ do koñca. Wicher
wyrówna³ na cztery minuty przed
koñcem i ten remis w Radowie Ma³ym na pewno go zadowoli³.
W tym meczu niestety nie popi-

sa³ siê m³ody bramkarz Bojanowicz,
zastêpuj¹cy Chojnackiego. Jak nam
powiedzia³ trener Henryk Kulik,
najprawdopodobniej ju¿ nied³ugo
w bramce Radovii pojawi siê bardziej dowiadczony golkiper z
Przec³awia.
(r)

GRANIE W PLANIE

nik, ale w plecy. W rodê mecz
z Promieniem.
(r)

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

15 sierpieñ - roda
17:00 D¹brovia Stara D¹browa - Zorza Dobrzany
17:00 Korona Stuchowo - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
17:00 wiatowid £obez - Sarmata Dobra
17:00 Jantar Dziwnów - Fagus Ko³bacz
17:00 Masovia Maszewo - Radovia Radowo Ma³e
17:00 Vielgovia Szczecin - Sparta Wêgorzyno
17:00 Mewa Resko - Promieñ Mosty
18:00 Wicher Brojce - Iskierka mierdnica
18 sierpieñ - sobota
17:00 Zorza Dobrzany - Promieñ Mosty
17:00 Sarmata Dobra - Jantar Dziwnów
17:00 Sparta Wêgorzyno - Mewa Resko
18:00 Radovia Radowo Ma³e - Vielgovia Szczecin
19 sierpieñ - niedziela
13:30 Iskierka mierdnica - Masovia Maszewo
15:00 D¹brovia Stara D¹browa - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
16:00 Fagus Ko³bacz - Wicher Brojce
17:00 Korona Stuchowo - wiatowid £obez
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(SZCZECIN) Regaty i zloty
¿aglowców to tradycja i jednoczenie
¿ywa historia. Odbywaj¹ siê w Europie od kilkudziesiêciu lat. Sam pomys³ wycigów statków ¿aglowych
(skoro spotykamy siê, to mo¿e troszeczkê powalczymy) zrodzi³ siê w
Anglii na pocz¹tku lat 50. XX w.
Samo wspó³zawodnictwo nie jest
istot¹ tych spotkañ. Wielkie trudnoci
w prowadzeniu klasyfikacji, bo to
ró¿ne wielkoci i lata budowy. Tym
niemniej w³anie w ten sposób próbuje siê uratowaæ bia³e ptaki oceanów,
które ze wzglêdów ekonomicznych
zosta³y wyparte ze szlaków handlowych, pocz¹tkowo przez statki parowe, póniej spalinowe.
Pierwsze regaty rozegrano w 1956
r. pod patronatem ksiêcia Edynburga,
na trasie z angielskiego Torbay do Lizbony. Wystartowa³o w nich 21
¿aglowców. Sukces imprezy spowodowa³ przekszta³cenie komitetu organizacyjnego w The Sail Training Association (STA) - brytyjskie Stowarzyszenie Szkolenia pod ¯aglami. Tak te¿
narodzi³a siê idea sail training - edukacji m³odych ludzi na pok³adach statków ¿aglowych oraz regat i zlotów.
Kiedy w 1972 r. sponsorem imprezy
zosta³ producent szkockiej whisky z
wizerunkiem Cutty Sark - najpiêkniejszego i najszybszego klipra herbacianego XIX w., przyjê³a nazwê The
Cutty Sark Tall Ships Races. I tak ju¿
pozosta³o. Tradycja.
Regaty i zloty to wielkie wiêto
¿eglarzy, zw³aszcza m³odych, bo przepisy wymagaj¹, aby po³owa za³ogi by³a
w wieku 15-25 lat. Dla miêdzynarodowej braci otwieraj¹ siê miasta, a sportowe zmagania, marynarskie gry i zabawy, biesiady w pubach i na ulicach
wci¹gaj¹ tak¿e mieszkañców i turystów, którzy specjalnie przyje¿d¿aj¹ na
zloty. Bo jest to wyj¹tkowa okazja do
poznania tradycji, poczucia klimatu
pracy oraz ¿ycia na dawnych i wspó³czenie budowanych ¿aglowcach,
prze¿ywaj¹cych dzisiaj swój renesans.
A poczuæ wiatr w ¿aglach mo¿na
równie¿ piewaj¹c szanty, s³uchaj¹c
morskich opowieci czy ogl¹daj¹c parady ¿aglowców ¿egnaj¹cych gocinne porty.
Polski udzia³ w Cutty Sark - popularnie zwanych Operacj¹ ¯agiel,
zacz¹³ siê od zwyciêstwa Daru Pomorza w 1972 r. Dwa lata póniej, pierwszy raz w historii, gospodarzem zakoñczenia wycigów zosta³a Polska i Gdynia - macierzysty port ¿aglowca. Najwy¿sze trofeum regat - srebrn¹ statuetkê Cutty Sark, przyznawane za tworzenie klimatu dla miêdzynarodowego
porozumienia, zdoby³y polskie
¿aglowce: ORP Iskra w 1989 r. i
dziesiêæ lat póniej Pogoria. W latach 1994 i 2001 najszybszym wród
najwiêkszych by³ Dar M³odzie¿y.
Armada startuj¹ca w The Cutty Sark
Tall Ships Races goci³a jeszcze trzykrotnie w Polsce w latach 1992 i 2003
w Gdyni oraz w 2000 r. w Gdañsku.
W 2006 roku regaty The Tall Ships
Races wiêtowa³y 50 urodziny, a w
tym roku, po raz pierwszy w historii,
ich fina³ odby³ siê w Szczecinie. To
wielkie wyró¿nienie i wiêto. To
ogromna promocja miasta. To szansa

THE TALL SHIPS RACES
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¯aglowce uratowa³y Szczecin
na pokazanie kraju i regionu i oczywicie miejscowoci. To szansa zaistnienia produktów regionalnych. Jak z
tych za³o¿eñ wywi¹za³ siê Szczecin?
Na sam¹ imprezê do Szczecina
przyby³o oko³o 100 ró¿norakich
¿aglowców. By³y najwiêksze wspó³czenie barki. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³ SIEDOW (d³ugoæ 122 metry, powierzchnia o¿aglowania 4200
mkw., czyli o oko³o 150 mkw. wiêcej,
ni¿ powierzchnia boiska pi³karskiego), KRUZENSZTERN (d³ugoæ
114,5 m, powierzchnia o¿aglowania
3400 mkw. To w tej chwili dwa najwiêksze ¿aglowce wiata. Wiêc i
wzbudza³y, chyba, tak wynika³o z d³ugoci kolejek, najwiêksze zainteresowanie. W niedzielê dla turystów otwarty by³ tylko ten drugi. 1,5 godziny oczekiwania i jestemy na pok³adzie. Histo-

ria wali z ka¿dej szparki. ¯aglowiec z
1926 roku, pocz¹tkowo u¿ywany jako
transportowiec, przewozi³ chilijsk¹ saletrê i australijskie zbo¿e. Obecnie w
gestii Ministerstwa Rybo³ówstwa Rosji s³u¿y do szkolenia oficerów statków
rybackich. I chyba tyle co mo¿na powiedzieæ o tej jednostce. Spacer po pok³adzie. Wszystko wielkie i nieomal
niewyobra¿alne. A jednak p³ywa. Atmosfera zimna, szara. Taka nijakoæ.
Nastêpna wizyta, tutaj kolejka
oko³o 10 minut, na meksykañskim
trzymasztowym barku CUAUHTEMOC. Ju¿ przy podejciu na trap czuæ
jak¹ inn¹ atmosferê. Przy trapie, podobno przystojny, tak twierdzi³y kobiety, marynarz podaje d³oñ niewiastom u³atwiaj¹c wejcie na w¹sk¹ k³adkê. Na ¿aglowcu muzyka typowa dla
tych regionów wiata. Zapach kuchni
nieco dla nas egzotyczny. Marynarze
chêtnie pozuj¹cy do zdjêæ, chocia¿ po
tak d³ugim przebywaniu w morzu w towarzystwie mêskim przytulanie kobiet
to du¿e wyzwanie. Wszystko tak jako
zupe³nie inaczej ni¿ na radzieckim olbrzymie, chocia¿ bark CUAUHTEMOC do maluchów nie nale¿y. Ten
¿aglowiec to jednostka o d³ugoci 90,5
m oraz 2200 mkw. o¿aglowania. To
Meksykanie jako jedyni weszli do
Szczecina prezentuj¹c paradê rejow¹
za³ogi. Podczas p³yniêcia za³oga stoi
na rejach (drzewce prostopad³e do
masztów). To trzeba zobaczyæ. Maszty
maj¹ wysokoci oko³o 50 metrów. To
a¿ dech zapiera. I przygotowania Meksykanów do parady. Teraniejszoæ i

tradycja przeplata siê nierozerwalnie.
Biel mundurów i stroje Indian. Korzenie to podstawa kulturowa i nie mo¿na
o niej zapomnieæ ani siê wstydziæ. Na
ka¿dym kroku oklaski zgromadzonej
publicznoci. To widaæ, CUAUHTEMOC przyp³yn¹³ zaprezentowaæ kulturê swego kraju, to prawdziwy ambasador Meksyku. W tym miejscu serdeczne podziêkowania. Tak w³anie
powinno to wygl¹daæ. Meksykañska
¿yczliwoæ i gocinnoæ emanowa³a z
tych ludzi na ka¿dym kroku.
Rosyjski SIEDOW nieczynny
dla zwiedzaj¹cych. Wielkomocarstwowoæ zobowi¹zuje. Bez komentarzy. Chocia¿ zupe³nie inaczej zachowywali siê ¿eglarze przybyli do Szczecina na rosyjskiej fregacie SHTANDART. To wyj¹tkowa jednostka. Jej
pierwowzór zosta³ zbudowany w 1703
roku. Projektantem i
pierwszym kapitaSiedow
nem by³ sam Car
Piotr I. To pierwszy
okrêt wojenny z
prawdziwego zdarzenia, który sta³ siê
symbolem Sankt Petersburga. ¯aglowiec
zbudowano na podstawie dawnych planów w 1984. Jest
w³asnoci¹ fundacji i
dlatego zbierano na
nim dobrowolne datki. By³o na nim zaproszenie na kolejny zlot ¿aglowców
za dwa lata do Sankt Petersburga.
I kolejna sympatyczna wizyta; to
odwiedziny Malajskiej jednostki TUNAS SAMUDERA. Brygantyna zbudowana w 1989 roku, o d³ugoci 44 m
i powierzchni o¿aglowania 740 mkw.,
a wiêc nie wyró¿niaj¹ca siê w ¿aden
sposób wielkoci¹. Ale ju¿ sama historia, choæ nied³uga, jest wielce ciekawa.
¯aglowiec zbudowany w Anglii i przekazany w darze Malezji przez Królow¹
El¿bietê II. Pomimo, i¿ oficjalnie to
¿aglowiec marynarki wojennej, jest
szeroko udostêpniany szkoleniom malezyjskiej m³odzie¿y. Tutaj, jak przysta³o na po³udniowców, szczególnie
du¿o ciep³ych s³ów wypowiada³y kobiety. Inna egzotyczna kultura. Drobne gad¿ety dla odwiedzaj¹cych. Oni
przyp³ynêli, aby promowaæ swój kraj.
I to by³o widaæ na ka¿dym kroku. Promocja wiêta ¿agli, to w szczególnoci
CUAUHTEMOC i TUNAS SAMUDERA. Nie tylko ja by³em oczarowany tymi za³ogami, ich ciep³em i
spokojem emanuj¹cym z ka¿dego
miejsca na ¿aglowcu. To CUAUHTEMOC zaprezentowa³ nocne owietlenie. Te¿ widok nie do opisania. Jeszcze
raz serdeczne dziêki. To dziêki tym
prezentacjom poznalimy inne kultury
i zwyczaje. A to jedno z g³ównych za³o¿eñ imprezy.
Ró¿norodnoæ ¿aglowców, nie tylko ze wzglêdu na typ o¿aglowania, lata
budowy czy kraju pochodzenia, w
¿aden sposób nie pozwala na chocia¿by skrótowe przedstawienie wszyst-

kich. Jak ju¿ wspomnia³em by³y barki. Te najwiêksze czteromasztowe i
mniejsze trzymasztowe. By³y fregaty
trzymasztowe, brygi, barkentyny,
brygantyny, szkunery gaflowe i
sztakslowe. By³y ¿aglowce stare i
nowe. By³y z zielonymi ¿aglami, by³y
domy pod ¿aglami. Ca³y przekrój stylów i form. Piêkne ¿aglowce z nawisami dziobowymi i rufowymi. Prawdziwe wiêto ¿agli.
Jednak nie sposób nie zauwa¿yæ w
tym wszystkim, ¿e Szczecin nie by³ i
nie jest miastem morskim, do jakiego
w reklamach aspiruje. Mo¿e z³em tego
zlotu jest to, ¿e wielu ludzi dowiedzia³o siê, i¿ ze Szczecina do morza jest
ponad sto kilometrów. Brak powiewu
bryzy morskiej, to co zapewnia Gdynia
na Skwerze Kociuszki. Szczecin nie
mo¿e pochwaliæ siê nawet ¿adnym sta³ym elementem marynistycznym na
Wa³ach Chrobrego. Nie ma ¿adnego
produktu regionalnego, oczywicie
nie licz¹c wszechobecnego piwa.
£atwiej by³o kupiæ piwo ni¿ napój
ch³odz¹cy. Jak okaza³o siê, nasz¹ narodow¹ potraw¹ jest hamburger i ciep³y
pies z frytkami. Nie wiem czy ¿eglarze schodz¹cy na l¹d w jakikolwiek
sposób wiedzieli, ¿e s¹ na Polskiej Ziemi. Chyba tylko po jêzyku. Bo nawet z
g³oników na Wa³ach przez ca³y czas
lecia³a jaka ³upanka, a przecie¿ czo³owy polski szantmen Jerzy Porêbski jest
ze Szczecina. Chocia¿ to taka Polska
przekora, bo najwiêksza impreza szantowa odbywa siê w Krakowie. Brakowa³o tej atmosfery poza ¿aglowcami.
Brakowa³o symbolu zlotu, poza piwem, wszechobecnym wdzieraj¹cym
siê wszelkimi sposobami. I jeszcze jedno - to £asztownia. Miejsce starego
portu. I jedyne co mo¿na powiedzieæ to
- starego. W ¿aden sposób nie przypominaj¹ce, nie pretenduj¹ce do miana
centrum tak wielkiego wiêta ¿eglarskiego. Popiesznie pozbijane podesty. Deski fruwaj¹ce, pan z siekier¹
przybijaj¹cy to co oderwane. Id¹c nie
patrzy³o siê na ¿aglowce tylko na podskakuj¹ce deski. Sypi¹ce siê mury starych magazynów, poprzykrywane banerami. Ot, taka Polska rzeczywistoæ.
SIEDOW postawiony z boku, gdzie
trzeba dojæ po piachu w tumanach
kurzu, obok rycz¹cego namiotu.
Szczególnie przykre, bo obok SIEDOWA sta³ klasyczny wycieczkowiec z oko³o tysi¹cem wczasowiczów.
Wiêc je¿eli poczta pantoflowa doniesie, ¿e obietnice i foldery nijak maj¹ siê
do rzeczywistoci, to antyreklama gotowa. I chocia¿ przy wejciu na £asztowniê by³a scena szantowa, to w
¿aden sposób nie zakry³a brudu, prowizorycznych zejæ na pomosty pontonowe, ohydnych wojskowych maskowañ. Szkoda, ¿e ochrona nie zajê³a siê
sprz¹taniem tego, co jej pod nogami
le¿a³o. Dobrze, ¿e by³y ¿aglowce, one
da³y klimat. ¯aglowce swym piêknem
uratowa³y Szczecin. Nawet Pan Prezydent Szczecina pokazywa³ siê na
masztach, a nie na szczeciñskiej ziemi.

Zbigniew Solecki
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Mercedes w wyniku czego dosz³o
do zderzenia miêdzy pojazdami.

Rozbi³ szybê
Komórka

(£OBEZ) 4 sierpnia w godzinach: 16:00-20:00 w £obzie na ul.
Zielonej nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego
marki Motorola W375. Straty w
kwocie 400 z³ ponios³a Wies³awa S.

Cofka

(£OBEZ) 6 sierpnia oko³o
godz. 15:10 w £obzie na ul. Pl.
Spó³dzielców Andrzej K. kieruj¹c
pojazdem Toyota nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci podczas manewru cofania i najecha³ na prawid³owo stoj¹cego Opla Corsê, nale¿¹cego do przez Józefa P.

Kradzie¿ ci¹gnika

(WÊGORZYNKO) Miêdzy 1
kwietnia, a 1 maja w Wêgorzynku z
terenu dzia³ki rekreacyjnej £ukasz
G. dokona³ kradzie¿y ci¹gnika
ogrodowego w³asnej produkcji
wartoci 1000 z³, czym dzia³a³ na
szkodê Jerzego K.

W³ama³ siê po atrapy

(£OBEZ) 7 sierpnia oko³o 2:34 nieustalonysprawcapouprzednimwybiciu
szyby w oknie wystawowym sklepu
MULTI w £obzie przy ul. Kocielnej
wszed³ do wnêtrza a nastêpnie dokona³
kradzie¿y dwóch atrap aparatu fotograficznego Olympus typ MYU740 wartych oko³o 200z³.

Ukrad³ drabinê

(£OBEZ) 7 sierpnia w £obzie
przy ul. Obr. Stalingradu z terenu
budowy nieznany sprawca skrad³
drabinê aluminiow¹ wartoci 300
z³, dzia³aj¹c na szkodê Jana B.

Niefrasobliwoæ
kosztuje

Zderzenie
z ci¹gnikiem

(DOBRA  KRZEMIENNA) 7
sierpnia o godz. 09:05 na drodze
Dobra - Krzemienna, Ryszard K.,
kieruj¹c samochodem Volvo, na ³uku
drogi przekroczy³ o jezdni w wyniku czego uderzy³ w ci¹gnik rolniczy,
kierowany przez Damiana C.

Oplem w sarnê

(GARDNO) 7 sierpnia o godz.
12:00 Ma³gorzata M., jad¹c samochodem Opel, na drodze W-151 na
wysokoci skrzy¿owania do Gardna, uderzy³a w sarnê która nagle
wybieg³a na jezdniê, w wyniku czego uszkodzeniu uleg³ kierowany
przez ni¹ samochód.

Okradziona w sklepie

(£OBEZ) 8 sierpnia oko³o godziny 8:30 w £obzie przy ul. Browarnej w szalecie miejskim nieznany sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê Teresy S. dokona³ kradzie¿y torebki damskiej z 15 z³ i dowodem
osobistym.

Okradli tepsê

(£OBEZ) W nocy z 7 na 8 sierpnia w £obzie na ul. Wojcelskiej nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y
przewodów linii telekomunikacyjnej napowietrznej na odcinku 300
metrów. Straty na kwotê 410 z³ ponios³a TP SA.

Szybot³uk

(£OBEZ) 8 sierpnia oko³o
13:00 w £obzie na ul. Browarnej
£ukasz G. dokona³ wybicia dwóch
szyb w klatce schodowej na ul. Browarnej powoduj¹c straty w wysokoci 50 z³.

Ukrad³a z kasy

(RESKO) 6 sierpnia oko³o
16:00 w Resku przy ul. Jednoci
Narodowej, przy sklepie Lewiatan
nieznany sprawca z torby zawieszonej na rowerze skrad³ dowód osobisty i prawo jazdy, nale¿¹ce do Henryka Z.

(£OBEZ) 8 sierpnia w godzinach
12:00  13:00 w £obzie w sklepie na
ul. Browarnej nieznana kobieta wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonej dokona³a kradzie¿y pieniêdzy z
kasy w kwocie ok. 350z³, dzia³aj¹c na
szkodê Krystyny O.

Wyniós³ kabel

Nie ust¹pi³

(PRZEMYS£AW) Miêdzy 6, a 7
sierpnia w Przemys³awiu nieznany
sprawca po uprzednim urwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi szopki dokona³ w³amania a nastêpnie skrad³ 40
metrów miedzianego przewodu elektrycznego. Straty w kwocie 400 z³ poniós³ Ryszard S.

(£OBEZ) 8 sierpnia o godzinie
14:15 w £obzie na skrzy¿owaniu
ulic Bema i Przemys³owej Marek
B., kieruj¹c motorowerem JINLUN, jad¹c ul. Przemys³ow¹ nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa skrêcaj¹cemu w lewo z ul. Bema w ul. Przemys³ow¹ kieruj¹cemu samochodem

(£OBEZ) 10 sierpnia oko³o pó³nocy w £obzie na ul. Bema, nieznany
sprawca dokona³ wybicia tylnej szyby wartej 400 z³ w samochodzie Ford
Eskord, nale¿¹cym do Samuela .

W³am do stodo³y

(KLÊPNICA) Miêdzy 10, a 11
sierpnia w Klêpnicy nieznany sprawca po uprzednim odgiêciu skobla zabezpieczaj¹cego drzwi stodo³y, dokona³ w³amania, a nastêpnie po urwaniu
k³ódki zabezpieczaj¹cej wlew cysterny dokona³ kradzie¿y 60 litrów oleju
napêdowego, oraz wiertarki elektrycznej, ³¹cznej wartoci 300 z³.

90 metrów kabla
tepsie

(PRUSINOWO) 11 sierpnia
miêdzy 8:00, a 11:00 w Prusinowie
nieznany sprawca dokona³ wyciêcia

i kradzie¿y 90 metrów napowietrznej linii telefonicznej wartoci 500
z³. na szkodê Telekomunikacji S.A.

Okradziony
nad ranem

(£OBEZ) 11 sierpnia w godzinach 5:00 -7:00 w £obzie nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu
komórkowego Nokia, z³otego ³añcuszka z wisiorkiem i zegarka. Straty w kwocie 3700 z³ poniós³ Artur L.

Po¿yczy³

(RESKO) 12 sierpnia oko³o godziny 11:40 Jan L. zg³osi³, ¿e w dniu
12 sierpnia w godzinach 1:00  8:00
nieustalony sprawca dokona³ zaboru z parkingu w Resku przy ul. D¹browszczaków w celu krótkotrwa³ego u¿ycia samochodu osobowego
Opel Wectra, wartoci 4000 z³, porzucaj¹c go nastêpnie w stanie
uszkodzonym w pobli¿u miejscowoci Mi³ogoszcz. Samochód zosta³ odnaleziony

Napromilowani
(SULISZEWICE) 6 sierpnia w
Suliszewicach Dariusz L. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (oko³o 2,5 promila). Rowerzysta
z³ama³ równie¿ zakaz s¹dowy orzeczony przez S¹d Rejonowy w £obzie.
(GARDZIN) 7 sierpnia o godz.
18:00 w Gardzinie Kazimierz S., kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym, bêd¹c w stanie nietrzewoci (oko³o 0,5 promila).
(ZAJEZIERZE  ZAGOZD) 10
sierpnia o godz. 8:05 na drodze Zajezierze - Zagozd Dariusz D. kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,2  1,4 promila). Kieruj¹cy z³ama³ równie¿ zakaz s¹dowy
orzeczony przez S¹d Rejonowy w
Drawsku Pomorskim.
(RESKO) 10 sierpnia o godz.

23:00 w Resku na ul. Zachodniej Jacek C. kierowa³ motorowerem Kinorad znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,2 promila).
(RUNOWO POMORSKIE) 11
sierpnia o godz. 0:15 w Runowie Pomorskim na ul. Po³chowskiej Andrzej G.
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (oko³o 1,4 promila).
(STAROGARD) 11 sierpnia o
godz. 1:35 w Starogardzie Dariusz S.
kierowa³ motocyklem WSK, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (oko³o
2,1 promila).
(WÊGORZYNO) 11 sierpnia o
godzinie 22:30 w Wêgorzynie na ul.
Grunwaldzkiej Robert M. kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (oko³o 1,1 promila).

Wyrok

Sygn. akt VI K 286/07 Ds. 797/07, Wyrok zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 maja 2007 r. S¹d Rejonowy VI Wydzia³ Grodzki w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR Wioletta Kowalczyk, Protokolant: Renata Flaga, W obecnoci Prokuratora po rozpoznaniu dnia 28 maja 2007 r. sprawy:

Waldemara Szymczaka

ur. 01.07.1958 r. w miejscowoci Tacza³y syna Jana i Leokadii z domu
D¹browska zam. Tacza³y 7, gmina Resko nie karanego, oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 13 lutego 2007 r. oko³o godz. 15.00 w miejscowoci P³oty na ul. Jednoci
Narodowej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym
1.14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Waldemara Szymczaka uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu, tj. przestêpstwa z art. 178 a par. 2 kk i za to przestêpstwo
na podstawie art. 178 a par. 2 kk i art. 34 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê
6 (szeciu) miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne, wskazanej przez S¹d w odpowiednim zak³adzie pracy, w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesiêcznie;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk i art. 42 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w
ruchu l¹dowym na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w gazecie lokalnej wskazanej przez S¹d
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
23.06.1973 r. o op³atach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. Z 1983 r. Nr 49 poz.
223 z pón. zm.) zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych.
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Drogi wojewódzkie
sadz¹ drzewa

(£OBEZ) Ulica Niepodleg³oci wkrótce po ulewie.
Tak drogi wojewódzkie zajmuj¹ siê powsta³ymi w wyniku niedawnej nawa³nicy uszkodzeniami w kratkach kanalizacyjnych. Maj¹c w pamiêci niedawne ogo³ocenie przez drogi wojewódzkie drzew na rogu ulic Obroñców
Stalingradu i Browarnej mo¿na dojæ do wniosku, ¿e pracownicy zarz¹du
koszaliñskiego zajmuj¹ siê teraz nasadzeniami.
(gp)

Zebezpieczenie przed dziur¹

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 31 brzmia³o:
Czas robi swoje, a ty?.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zofia Janicka (£obez), Izabela Orzechowska
(£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Albin Rengwelski (Resko), Bo¿ena Syjczak (£obez), Joanna Michniewicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

Reklama
w Tygodniku
£obeskim

Tel./fax 091 3973730

