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Prokuratura jednak
stawia zarzuty
W NUMERZE

Nowe op³aty
za przedszkole
w Resku
Pomnik Papie¿a
w Runowie Pom.
Prezes Tomexu
powróci³

II i III liga w powiecie ³obeskim
Czy kluby sportowe z terenu powiatu ³obeskiego dost¹pi³y zaszczytu
udzia³u w I, II lub III lidze krajowej?
Odpowied brzmi  tak. Dzisiaj przypominamy II - ligow¹ dru¿ynê pi³ki
rêcznej z Reska. Czytaj str. 12-13.
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£obez przegapi³ swoj¹
szansê
Grzegorz Paciorek

Ostatnie pó³ roku w gminie wi¹¿e siê ze znaczn¹ iloci¹ organizowanych przez gminê przetargów.
Nie da siê ukryæ, ¿e z £obza wyp³ywa na zewn¹trz znaczna iloæ pieniêdzy, które trafiaj¹ w wiêkszoci,
jak widaæ po rozstrzygniêtych przetargach, do podmiotów zewnêtrznych. £¹cznie w ci¹gu dwóch najbli¿szych lat gmina wyda oko³o 6
mln z³. To tylko pieni¹dze samorz¹du. Trudno ustaliæ wielkoæ rodków, jakie gmina pozyska z programów operacyjnych w ci¹gu najbli¿szych czterech lat. Te pieni¹dze zostan¹ tutaj tylko w czêci. Wydane
na inwestycje pieni¹dze trafi¹ w
czêci do kieszeni przedsiêbiorców
z zewn¹trz.
Wyp³yw pieniêdzy jest jak najbardziej naturalnym zjawiskiem i
trudno znaleæ gminê, w której
wszystkie publiczne inwestycje realizowane s¹ przez lokalnych przedsiêbiorców. Tyle, ¿e w £obzie ten
wyp³yw pieni¹dza jest dodatkowo
potêgowany przez markety. Nikt
nigdy nie zbada³, ile w ci¹gu roku
mieszkañcy miasta wydaj¹ na konsumpcjê. Nie mo¿emy okreliæ tej
liczby, ale znaczn¹ czêæ tych pojawiaj¹cych siê na rynku pieniêdzy
wyprowadzona zostaje na zewn¹trz
i wraca w niewielkiej czêci w postaci p³ac pracowników, którzy
zreszt¹ i tak czêæ zakupów robi¹ w
marketach.
¯eby lepiej zobrazowaæ wp³yw
jaki ma taka sytuacja na lokalny rynek; zostawiam pieni¹dze robi¹c
codzienne zakupy u lokalnego sklepikarza, ten na takich klientach zarabia i staæ go na przyk³ad na coroczn¹ wymianê opon zimowych w
samochodzie, u lokalnego mechanika...itd., itd. Zostawiam pieni¹dze w
markecie, bo na przyk³ad jest taniej
 zarabia jaki Duñczyk, albo kto z
drugiego koñca kraju, nic tutaj nie
inwestuj¹c - traci sklepikarz, traci
jeszcze inny drobny przedsiêbiorca.
Przyk³adem tym pos³u¿y³em siê pisz¹c kiedy o fali marketów w tym
miecie  to oczywicie teoretyczna
dywagacja, ale ma chyba jakie potwierdzenie, skoro ostatnimi czasy
w miecie powsta³o kilka szmateksów i sklepów typu wszystko po 5
z³, co daje chyba obraz malej¹cej
si³y nabywczej mieszkañców. Sytuacja ulega jednak pewnej poprawie,

skoro w miecie pojawili siê ostatnio
pracodawcy, a problemem jest teraz
znalezienie r¹k do pracy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e koniunktura gospodarcza, obecna ju¿ od jakiego czasu w
kraju, dotar³a w koñcu i tutaj.
Wracaj¹c jednak do kwestii
przetargów budowlanych. Nikt w
miecie nie zarabia na podjêtych
przez gminê inwestycjach, bo nie
ma tutaj wiêkszej firmy budowlanej.
Ma³ych firm tego typu (jednoosobowych) jest kilkadziesi¹t, ale nie
dzia³aj¹ one na terenie miasta  zak³adaj¹ce je osoby rejestruj¹ siê tutaj i pracuj¹ za granic¹. Du¿ej nie
ma. Tu docieramy do meritum.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ci¹gu
ostatnich lat zabrak³o woli politycznej do powstania tego typu firmy, a
proces uw³aszczeniowy zainicjowany przez burmistrz Halinê Szymañsk¹ nie doprowadzi³ do powstania firmy budowlanej z prawdziwego zdarzenia. Powsta³e na gminnym
mieniu firmy nie zajê³y siê szersz¹
dzia³alnoci¹ budowlan¹. Poza
³obeskimi wodoci¹gami, które ³api¹
siê na og³aszane przez gminê przetargi na remonty kanalizacji lub sieci wodoci¹gowej, ¿adna z powsta³ych firm nie rozwinê³a swojej dzia³alnoci na tyle, by móc teraz konkurowaæ w przetargach.
W s¹siednim Wêgorzynie powsta³, w oparciu o gminny zak³ad,
prywatny Zak³ad Us³ug Komunalnych Krzysztofa Makarskiego,
wiadcz¹cy us³ugi budowlane.
Rzecz ma siê podobnie w Resku,
gdzie prace remontowe na obiektach publicznych wykonuje równie¿
prywatny ZUBiK, czy choæby firma budowlana Romana Ostrowskiego, która wygra³a ostatnio przetarg na remont wietlic, warty oko³o
1 mln z³. W Dobrej przekszta³cone
w spó³kê wodoci¹gi zajmuj¹ siê
równie¿ utrzymaniem zieleni i wywozem mieci. W £obzie tego typu
sytuacja ma równie¿ pozornie miejsce. Mamy PUK, PWiK i Administratora - powsta³e w oparciu o
dawny gminny zak³ad komunalny.
Dlaczego jednak ¿adna wiêksza firma budowlana nie powsta³a w
£obzie? W tak ma³ym, w sumie
biednym przecie¿ rodowisku,
ogromn¹ rolê w ¿yciu gospodarczym ma samorz¹d, dysponuj¹cy
najwiêkszymi na rynku pieniêdzmi.
Ich wykorzystanie zale¿y od lokalnych polityków, którym jak dot¹d
powstanie takiej firmy w £obzie
nawet chyba w g³owach nie zawita³o. Kilka miesiêcy temu w felieto-

nach dotycz¹cych CIS Kazimierz
Rynkiewicz poruszaj¹c miêdzy innymi ten problem, wspomnia³ by³ego burmistrza widwina, Franciszka Paszela, który balansuj¹c na granicy przepisów doprowadzi³ do rozstrzygniêcia przetargu na korzyæ
miejscowej firmy, która jest teraz
jednym z najwiêkszych firm budowlanych w miecie.
Powstanie na bazie komunalnej
firmy budowlanej, by³oby o wiele
lepszym bodcem dla miasta, ni¿
utworzenie w³asnych zak³adów
komunalnych. Tu k³ania siê szerokoæ horyzontów rz¹dz¹cych t¹
gmin¹, którzy rzadko przyjmowali
inn¹ optykê widzenia, ni¿ urzêdnicz¹. Firma budowlana pozornie
jest dla miasta niepotrzebna, a zak³ady komunalne i owszem  takie
mylenie mog³o wówczas dominowaæ. Inna rzecz, to zdolnoæ do podejmowania ryzyka przez powsta³e
wówczas na bazie komunalnej firmy. Opieranie swojej dzia³alnoci
na umowach z gmin¹ nie zmusza³o
ich do podejmowania ryzyka i podjêcia dzia³añ na wolnym rynku. Posiadaj¹c napisane z korzyci¹ dla
siebie umowy (vide: umowa gminy
z Administratorem, obowi¹zuj¹ca do koñca maja ubieg³ego roku, w
której za zarz¹dzanie lokalami niezale¿nie od ich stanu technicznego
obowi¹zywa³a taka sama stawka,
czy choæby kwestionowany przez
radnych zapis w umowie z PWiK,
pozwalaj¹cy na 20- procentow¹ alokacjê kosztów ogólnych zak³adu w
koszty wyprodukowania wody) nie
musia³y nawet o tym ryzyku myleæ.
Drugim istotnym czynnikiem,
blokuj¹cym powstanie takiej firmy,
nie zwi¹zanym jednak z samorz¹dem, by³a postawa drugiego du¿ego
inwestora budowlanego w miecie Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka. Od kilku lat przetargi budowlane w spó³dzielni wygrywa
jedna firma z Koszalina. Zwracali
na to uwagê cz³onkowie spó³dzielni
jeszcze na ubieg³orocznych zebraniach. W tym roku zarz¹d spó³dzielni og³aszaj¹c przetarg na remonty
podzieli³ go na kilka zadañ, co mia³o
u³atwiæ wejcie innych firmy, a i tak
przetarg wygra³a ta sama - koszaliñska. Taki podzia³ nale¿a³o zrobiæ
parê lat wczeniej. Wtedy takie
mylenie mia³o jak najbardziej sens.
Inna kwestia, to dbanie zarz¹du
spó³dzielni o to, by remonty wykonywaæ jak najtaniej  tu jednak, jak
dobrze pamiêtam, ubieg³oroczne
zebrania w spó³dzielni, koszta re-

montów, wykonywanych przez koszaliñsk¹ firmê nie wzbudza³y entuzjazmu u najaktywniejszej czêci
delegatów.
W obecnej sytuacji mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ju¿ za póno na to,
by w £obzie powsta³a du¿a firma,
korzystaj¹ca z przedsiêwziêtych
przez gminê inwestycji. Nie istnieje
ju¿ ¿adna gminna struktura, w oparciu o któr¹ mog³aby powstaæ. Kolejna przeszkoda, to brak wykwalifikowanej si³y roboczej na miejscu.
Ci, którzy maj¹ taki fach w rêku
wyje¿d¿aj¹, a nowych w zasadzie
nie ma, bo w powiecie nie ma placówki kszta³c¹cej w tym zawodzie
(zreszt¹ ca³e szkolnictwo zawodowe w powiecie w zasadzie le¿y ). Ale
stan lokalnego szkolnictwa to temat
na odrêbny tekst.
£obez przegapi³ swoj¹ szansê. Z
tej wielkiej puli rodków unijnych,
które maj¹ pobudziæ ten region, w
miecie zostanie tylko kostka brukowa, asfalt, beton i rury, z których,
uwzglêdniaj¹c obecny stan infrastrukturalny miasta i tak siê bêdziemy cieszyæ.
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Pierwsza
sesja po
wakacjach
(£OBEZ) Radni powiatu
wracaj¹ z wakacji. Na dziewi¹tej
sesji powiatu rozstrzygnie siê los
£obeskiego Cetrum Turystyki i
kwestia zmiany lokalizacji Domu
Dziecka. Radni rozpatrz¹ tak¿e
miêdzy innymi uchwa³ê o zaci¹gniêciu kolejnego kredytu na rozbudowê DPS w Resku i zmiany w
bud¿ecie powiatu. Sesja rozpocznie siê o godzinie 16:00 30
sierpnia w sali konferencyjnej
starostwa.
(r)

Wsie
z internetem
i wietlicami
(RESKO) Burmistrz Reska
og³osi³ 9 sierpnia trzy przetargi na
modernizacjê wietlic, budowê kawiarenki internetowej i placu zabaw
w trzech miejscowociach gminy:
Gardzinie, Dorowie i £ugowinie. O
wyborze oferty zadecydowa³a najni¿sza cena, któr¹ na wykonanie
prac we wszystkich miejscowociach zaoferowa³ w³aciciel reskiej
firmy budowlanej Roman Ostrowski. Prace w Gardzinie wycenione
zosta³y na 280 tys. z³, w £ugowinie
na 380 tys. z³, natomiast w Dorowie
na 408 tys. z³.
(gp)
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Nowe op³aty
za przedszkole
(RESKO) W reskim przedszkolu od przysz³ego roku mog¹ zmieniæ
siê op³aty za pobyt dzieci. Od 2000
roku w gminie obowi¹zuje uchwa³a,
ustalaj¹ca wysokoæ sta³ej op³aty na
poziomie 80 z³ za miesi¹c.
Wed³ug burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego, uchwa³ê
trzeba zmieniæ, zw³aszcza, ¿e jak
twierdzi burmistrz, jest ona wadliwa
i nie powinna przejæ przez nadzór
prawny wojewody.
- Zgodnie z ustaw¹ o systemie
owiaty, przedszkola prowadz¹ bezp³atne nauczanie i wychowanie co
najmniej w zakresie podstawy programowej  wyjania burmistrz
Czerwiñski.
- Jak twierdzi S¹d Najwy¿szy, w
jednym ze swoich orzeczeñ przedszkole nie jest placówk¹ opiekuñcz¹, dlatego te¿ opieka nie
wchodzi w zakres zadañ gminy. Nie
jest wiêc tak, ¿e dziecko maj¹ce od
3 do 5 lat ma zagwarantowan¹ 5- godzinn¹ darmow¹ opiekê. Za darmo
jest tylko nauka. Co innego szeciolatki. Te objête s¹ obowi¹zkiem
szkolnym. Poprzednia uchwa³a zawiera zapis o sta³ej op³acie za przedszkole, nic jednoczenie nie wyszczególniaj¹c. Brzmi ona tak, jakby op³aty dotyczy³y równie¿ podstawy programowej. Najlepszym dowodem na to, ¿e opieka jest p³atna
jest le¿¹cy w Sejmie projekt zmiany
ustawy o systemie edukacji Projekt
ten zak³ada w³¹czenie do zadañ
przedszkola równie¿ kwestii opiekuñczych, które maj¹ byæ subsydio-

wane z bud¿etu pañstwa. Dopiero
po wejciu tej ustawy gminy bêd¹
p³aciæ równie¿ i za opiekê. Kwesti¹
do rozstrzygniêcia pozostaje, czy
subsydia te pochodziæ bêd¹ z obecnej transzy na edukacjê, czy te¿ transza ta zostanie zwiêkszona. Nie wiadomo równie¿, czy w obecnej sytuacji politycznej ustawa zostanie
uchwalona. - mówi burmistrz.
Jeszcze na poprzedniej komisji
burmistrz przedstawi³ radnym now¹
uchwa³ê, w której ustalone maj¹ byæ
stawki za us³ugi, wykraczaj¹ce poza
wymóg ustawy. Burmistrz proponuje wstêpnie 130 z³ za ca³odzienny
pobyt i 100 z³ za piêciogodzinny.
- Zaproponowa³em równie¿ obni¿on¹ stawkê dla rodzin korzystaj¹cych ze wiadczeñ opieki spo³ecznej  doda³ burmistrz Reska.
Kwestia podwy¿szenia op³at za
przedszkole stan¹æ ma na najbli¿szej wrzeniowej sesji rady. (gp)

Sprzedam
nieruchomoæ

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

Ogrodzenia
kute
fakturowane
(grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12.
Tel. 607 553 912
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Lipy do wyciêcia, p³ot zostaje

(£OBEZ) Lipy na Obroñców
Stalingradu zostan¹ wyciête.
Jeszcze w ubieg³ym roku mur
przy ulicy zosta³ zniszczony w wyniku silnych mrozów. Ju¿ w ubieg³ym
roku radny Kazimierz Chojnacki kilkakrotnie zg³asza³ koniecznoæ jego
naprawienia, gdy¿ zagra¿a przechodniom. Kierownik wydzia³u nieruchomoci Ewa Ciechañska twierdzi³a, ¿e naprawienie p³otu bêdzie
mo¿liwe jedynie w przypadku wyciêcia rosn¹cych za nim lip lub w
razie wejcia na chodnik, nale¿¹cy
do Powiatowego Zarz¹du Dróg. W
miêdzyczasie rozebrano ozdobn¹
balustradê ogrodzenia. Jeszcze pod
koniec ubieg³ego roku kierownik
REKLAMA
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Ciechañska stwierdzi³a, ¿e nie ruszy
drzew i wyst¹pi do powiatu o zgodê
na wejcie na chodnik. Plany jednak
zmieni³y siê, bowiem zarz¹d dróg
nie zgodzi³ siê na zajêcie czêci
chodnika ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Na ostatniej sesji nadzwyczajnej (poniedzia³ek, 13 sierpnia) rad-

ny Chojnacki ponownie spyta³ siê o
los ogrodzenia. Kierownik Ewa Ciechañska poinformowa³a radnego, ¿e
uzyska³a w³anie zgodê na wyciêcie
drzew. Usuniêcie lip sprawi, ¿e po
ponad roku od uszkodzenia ogrodzenia, bêdzie ono mog³o byæ naprawione.
(gp)
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Pieni¹dze na delegacje mia³y byæ wyprowadzane z urzêdu  twierdzi ³obeska
prokuratura.

Prokuratura jednak
stawia zarzuty
(£OBEZ) Zainteresowanie prokuratury Urzêdem
Miejskim w £obzie nie skoñczy³o siê na umorzeniu
postêpowania w sprawie nieprawid³owoci w
funduszu alkoholowym. Prokuratura postawi³a
Wies³awie R. zarzut powiadczenia nieprawdy,
w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej przez
osobê trzeci¹.
Kwota jaka mia³a ulec sprzeniewierzeniu jest doæ niewielka. Chodzi tu o oko³o 400 z³ przekazane z
funduszu, przeznaczonego na delegacje, dla osoby niezatrudnionej na
sta³e w urzêdzie. Pieni¹dze te mia³y
trafiæ do jednego z robotników,
wykonuj¹cych remont wietlicy w
Zagórzycach. Delegacjê wypisywano na konserwatora urzêdu, a pieni¹dze trafia³y do jednego z zatrudnionych na pracach interwencyjnych robotników. Taki zabieg mia³
podobno zachêciæ jednego z pracowników do wyjazdu do pracy.
Wies³awie R. postawiono zarzut

z artyku³u 271 § 3 Kodeksu Karnego
(Funkcjonariusz publiczny lub
inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która powiadcza w nim nieprawdê co do okolicz-

Kolejne wydatki na DPS
(£OBEZ  RESKO) Zarz¹d
powiatu ma zamiar zaci¹gn¹æ kolejny kredyt na rozbudowê Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku. Ca³oæ inwestycji ma zamkn¹æ siê w
kwocie oko³o 3,1 mln z³. Wydatki
zwi¹zane s¹ z dostosowaniem warunków domu do standardów wymaganych przez UE i jego rozbudow¹ poprzez zwiêkszenie ³¹cznika. W roku ubieg³ym na ten cel
wydano 1,5 mln z³. Oko³o 200 tys.
z³ powiat otrzyma³ w ramach dofinansowania wojewody. Czêæ
rodków pozyskano równie¿ ze
sprzeda¿y nieruchomoci rolnych
nale¿¹cych do domu pomocy. Pozosta³a kwota mia³a byæ pozyskana
REKLAMA

z tzw. Kontraktu wojewódzkiego.
Pieni¹dze te nie trafi³y jednak do
powiatu ³obeskiego i zarz¹d postanowi³ zaci¹gn¹æ kredyt zamykaj¹cy ca³oæ kosztów inwestycji. Powiat ma po¿yczyæ jeszcze 1,1 mln
z³. Kwota ta mo¿e zostaæ zmniejszona, w przypadku pozyskania
przez starostwo dodatkowych pieniêdzy z województwa.
Z danych czerwcowych, dotycz¹cych DPS wynika, ¿e znajdowa³o siê w nim tylko 3 podopiecznych
z terenu powiatu ³obeskiego. Nale¿y zatem zadaæ sobie pytanie o celowoæ zaci¹ganych po¿yczek i
czynionych na terenie domu inwestycji.
(gp)

noci maj¹cej znaczenie prawne...
Je¿eli sprawca dopuszcza siê czynu
okrelonego w § 1 w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej lub osobistej... podlega karze pozbawienia
wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8)
oraz artyku³u 286 § 1 (Kto, w celu
osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej,
doprowadza inn¹ osobê do niekorzystnego rozporz¹dzenia w³asnym
lub cudzym mieniem za pomoc¹
wprowadzenia jej w b³¹d albo wyzyskania b³êdu lub niezdolnoci do
nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania, podlega karze
pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8).
Przed ewentualnym postawieniem aktu oskar¿enia prokuratura
musi zbadaæ jeszcze okolicznoci
zaistnia³ej sytuacji i skonfrontowaæ
zeznania konserwatora, któremu
równie¿ postawiono zarzut pomocy
w wy³udzeniu, ze stanowiskiem ówczesnego sekretarza gminy, który
podpisywa³ delegacje i mia³ o tym
procederze nic nie wiedzieæ. (gp)

Reklama
w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
REKLAMA
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Przyby³o lokali gastronomicznych
(£OBEZ) Gdzie mo¿na
w £obzie zjeæ i co mo¿e
tutaj byæ atrakcj¹
gastronomiczn¹ dla
ewentualnego turysty?
Jeszcze do niedawna
miejsc takich by³o
niewiele: pizzeria nad
Reg¹, Pasztecik,
czy Stodo³a. Teraz
przyby³o kilka nowych.
W ci¹gu ostatnich miesiêcy w
miecie powsta³o kilka punktów
gastronomicznych, co wiadczyæ
mo¿e o tym, ¿e co siê na rynku
rusza.
Na ulicy Chrobrego powsta³a
nawet doæ du¿a, jak na miejscowe

RAMZES

warunki, pizzeria, pod nazw¹
Ramzes, za³o¿ona przez przyby³ego tutaj a¿ z Warszawy Jana
Woniaka. Pan Jan jest z wykszta³cenia technologiem ¿ywnoci i gastronomikiem, wiêc sam przyrz¹dza potrawy.
- Nie ma nic gotowego, opracowujê receptury sosów, wyrabiam
ciasto na pizze...
W Ramzesie mo¿na zjeæ pizze, dwa dania szefa (m.in. kurczak,
frytki), sa³atki, zapiekanki, hamburgery. Mo¿na wypiæ piwo, kawê,
gor¹c¹ czekoladê, s¹ wina.
Mimo pewnego oddalenia od
centrum Ramzes ma sporo klientów i cieszy siê ju¿ pewn¹ popularnoci¹. Zreszt¹ oddalenie to jest pozorne  wokó³ mieszkaj¹ raczej zamo¿ni mieszkañcy. Lokal ma doæ
przestronne wnêtrze, z egipskimi
wstawkami w wystroju. Czynny

Kawiarenka w Dro¿d¿yku
jest codziennie od godz. 13., w
weekendy do pó³nocy.
Drugi nowy lokal powsta³ w hali
sportowej przy ulicy Orzeszkowej.
Jest to jak na razie ma³e bistro, chocia¿ jego w³aciciel Dariusz Rutkowski zapewnia, ¿e oferta bêdzie
wiêksza.
Ostatnimi czasy swoj¹ ofertê
rozszerzy³a firma Dro¿d¿yk, na
ulicy Niepodleg³oæi. W g³êbi sklepu usytuowano ma³¹ kawiarenkê. W
menu dominuj¹ cista z w³asnej piekarni, desery i kawa na kilka sposobów. Mo¿na zjeæ lody. Na uwagê
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u Wijatyka
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zas³uguje ³adnie zaprojektowane
wnêtrze.
Ostatni lokal gastronomiczny
wzbudza³ do niedawna sporo kontrowersji, ale w koñcu powsta³ i
okaza³o siê, ¿e nikomu nie szkodzi,
a jest miejscem do spotkañ . W ofercie bistra przy fontannie, oprócz
piwa, znajduj¹ siê równie¿ kawa,
lody i fast food.
Jak dowiedzielimy siê na spotkaniu burmistrza z lokalnymi mediami, kolejny tego typu lokal powstaæ ma na ulicy Niepodleg³oci,
niedaleko sklepu jubilera. Byæ mo¿e
bêdzie to kolejna pizzeria.
(gp)

INFORMACJE
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Przetargi gminne
(£OBEZ) Od pocz¹tku nowej
kadencji gmina realizuje, zaplanowane czêciowo jeszcze w bud¿ecie
ustalonym przez poprzedni¹ ekipê,
inwestycje. St¹d znaczna liczba rozstrzyganych w £obzie przetargów.
18 kwietnia gmina rozstrzygnê³a przetarg na Wykonanie remontu
cz¹stkowego nawierzchni bitumicznych na drogach i ulicach
gminnych w miecie i na terenie wsi.
Wybrano ofertê Zak³adu Robót
Drogowych i Utrzymania Zieleni
DROG - BUD W³odzimierz Sosnowski z siedzib¹ w Nowogardzie
przy ul. Poniatowskiego 13/15.
1 czerwca EKO  BET ze Z³ocieñca wygra³ przetarg na budowê
sieci kanalizacyjnej na ulicy Siewnej, oferuj¹c ponad 86 tys. z³ za
wykonanie prac. Przebudowê ulicy
Orzeszkowej rozpocznie Drokon
ze widwina. Firma ta w przetargu
zaoferowa³a ponad 111 tys. z³. Ta
sama firma bêdzie remontowaæ
chodnik na ulicy Budowlanej i budowaæ parking na ulicy Komuny
Paryskiej i dostanie za to oko³o 54
tys. z³. Z kolei przebudow¹ drogi w
Prusinowie zajmie siê Przedsiêbiorstwo Konserwacji Urz¹dzeñ Wodnych i Melioracyjnych ze Szczecina
(wartoæ oferty  128 tys. z³) . Og³oszonym 2 sierpnia przetargiem na

inwestycje na ulicy Nowe Osiedle
interesowa³y siê firmy z Nowogardu i Stargardu Szczeciñskiego. Wykonanie kanalizacji, po³o¿enie
chodników i nowej nawierzchni
gmina oszacowa³a na 800 tys. z³. Na
rozstrzygniêcie czeka przetarg na
dokoñczenie prac na targowisku
miejskim i przebudowê ulicy Dubois. Za rok gmina planuje szerok¹ inwestycjê, polegaj¹c¹ na remoncie
dróg gminnych, która wed³ug ostatnich szacunków kosztowaæ mo¿e
3,5 mln z³. Oprócz tego w zaplanowanych przez burmistrza wydatkach znajduje siê 1,1 mln z³ na przebudowê budynku w Worowie i 2 mln
z³ na przebudowê budynku po ZEC
na mieszkania socjalne (2009 rok).
W wymienionych inwestycjach
we wszystkich przetargach pojawiaj¹ siê firmy spoza £obza, za
wyj¹tkiem czêci prac zwi¹zanych z
modernizacj¹ sieci wodoci¹gowych. Na korzyæ ³obeskiego PWiK
rozstrzygniêto w ci¹gu ostatnich
kilku miesiêcy trzy przetargi: budowê kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ul. Spokojnej od studni
kanalizacyjnej, przebudowê sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami w ul.
Spokojnej  Kiliñskiego oraz remont hydroforni w Karwowie na
³¹czn¹ wartoæ 179 tys. z³.
(gp)

12  letnia
Magdalena prosi o pomoc
Magdalena Such choruje na niebezpieczn¹ formê raka mózgu. Guz
zlokalizowany jest tak g³êboko, ¿e
pomimo operacji przeprowadzonej
w czerwcu w szpitalu przy Unii
Lubelskiej w Szczecinie, dwunastoletni¹ dziewczynê czeka d³ugie leczenie chemoterapi¹. W imieniu rodziców dziewczynki prosimy naszych czytelników o pomoc finansow¹ dla rodziców dziewczynki,
która umo¿liwi im pokrycie wydatków na opiekê i leczenie.
Wp³at na rzecz pomocy w leczeniu i rehabilitacji mo¿na dokonywaæ
na podane poni¿ej konto £obeskiej
Fundacji Pomocy Dzieciom wiêREKLAMA
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Prezes Tomexu
powróci³
(RADOWO MA£E) Prezes
Ba³am¹cek, najwiêkszy w Radowie
Ma³ym pracodawca, pojawi³ siê w
firmie w pi¹tek. Zatem wbrew obawom o to, ¿e firma mo¿e skoñczyæ
dzia³alnoæ, prezes dalej jest zainteresowany losem firmy. Jak dowiedzielimy siê w gminie, jego nieobecnoæ zwi¹zana mia³a byæ z jego
staraniami o pozyskanie kredytu w
wysokoci 200 tys. z³ na kontynuowanie produkcji. Prezes mia³ w
pi¹tek wyp³aciæ czêæ zobowi¹zañ
wobec pracowników. D³ug prezesa
wobec pracowników siêga 150 tys.
z³. Los zak³adu stoi pod znakiem zapytania, zw³aszcza wobec sporych
zaleg³oci wobec zatrudnionych i
stoj¹cej od pocz¹tku miesi¹ca produkcji.
(gp)

Ma³a gmina
i umorzenia niewielkie
(RADOWO MA£E) Podajemy
wykaz osób, którym w ubiegym
roku wójt Radowa Ma³ego umorzy³
lub odroczy³ lokalne op³aty.
Umorzenia:
Honorata Kapica  546 z³
Agnieszka Wiêckowska  567 z³
i 20,30 z³ odsetek

Izabela Golomska  384 z³ i 135
z³ odsetek
Odroczenia:
W³adys³aw B³awzdziewicz
Ulgi z tytu³u nabycia gruntów:
Izabela Majewska i Robert
Bolewicz
Ulgi inwestycyjne:
Marek Jadczyszyn

Nowy dyrektor
Domu Dziecka
Magdalena Such
to Radoci, która zgodzi³a siê na
jego udostêpnienie w tym celu.
Bank PKO BP Drawsko Pomorskie Oddzia³ £obez 10 1020 2847
0000 1002 0043 5511 z dopiskiem
Dla Magdy
Redakcja

(£OBEZ) W wyniku przeprowadzonego przez
powiat konkursu, dyrektorem Domu Dziecka, którego siedziba znaleæ mo¿e siê za jaki czas w £obzie,
przy ulicy Konopnickiej, zosta³ Roman Witulski. Jego
kontrkandydatem by³a Eliza Grzeszczak. Roman Witulski zast¹pi na tym stanowisku Violettê Rychlik,
która pod koniec lipca z przyczyn osobistych zrezygnowa³a z pe³nionej funkcji.
(r)
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Dziêkujê za zjazd

Szanowna Redakcjo.
Przepraszam za to, i¿ dopiero piszê podziêkowanie
za zjazd absolwentów, lata
1945-1959, p.p. Henrykowi Musia³owi, Tadeuszowi
Barañskiemu,
Burmi-

Stanis³aw Kêpiñski,
rok 1946.

Janina Kêpiñska
z d. Piacko, rok 1946

Janina Kêpiñska
rok 2007.

strzowi Ryszardowi Soli, Starocie Antoniemu Gutkowskiemu,
Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza Kociuszki i wszystkim, którzy przyczynili siê do tak piêknej
uroczystoci.
Teraz trochê o sobie. Janina
Kêpiñska, z domu Piacko, w 1946
r. zda³am do III klasy gimnazjum,
no i zakocha³am siê w przepiêknym m³odzieñcu  Stanis³awie
Kêpiñskim, zastêpcy komendanta MO. By³am pierwsz¹ uczennic¹, która bra³a dnia 07.04.1947
roku lub kocielny w skromnym
koció³ku. Wesele trwa³o 6 dni.
Szanowna Redakcjo  £obez
jest nie do poznania, odnowiony,
czysty, widaæ, ¿e w³ada nim dobry
gospodarz. Mieszka³am z rodzin¹
najpierw przy ul. Krzywej, Kiliñskiego, a na koñcu przy ul. M. Konopnickiej, w piêknym domu (drugi po stronie prawej, na pierwszym
piêtrze). Sam jego widok z hotelu
wzrusza³ mnie do ³ez.
W £obezie znalaz³am siê w
roku 1946, po powrocie z deportacji, gdzie przebywa³am z bratem 6
lat; on 1926 r., ja 1928 r. Deportowano nas bez rodziców; ojciec st.
przodownik Policji uciek³ z wojskiem, mama umar³a 26 marca
1940 r. Ja uciekaj¹c spod Kijowa
odszuka³am Tatê, który by³ naczelnikiem P.U.R. w £obezie.
Przypuszczam, ¿e nie przynios³am wstydu drogiemu £obezowi, zda³am jako ¿ona i matka
córek trzyletnie pomaturalne egzaminy w Ministerstwie Finansów. Pracowa³am w radach narodowych i urzêdach skarbowych
(42 lata). Obecnie, od roku 1989,
dzia³am spo³ecznie w zarz¹dzie
Zwi¹zku Sybiraków w £odzi.
Wyobra¿am sobie, ile pracy
kosztuje zorganizowanie tak
piêknych zjazdów. Jeszcze raz
dziêkujê wszystkim organizatorom. Schylam g³owê za ich ciê¿k¹
pracê. Dziêkujê p. Tadeuszowi
Barañskiemu (gra³ na moim weselu), ¿e przybli¿y³ mnie do dawnych stron.
Dziêkujê Redakcji za zdjêcia
ze zjazdu opublikowane w Tygodniku £obeskim z dnia 26.06.
2007 r. Posy³am dwa zdjêcia z
roku 1946. Przepraszam za bazgro³y, ale osiemdziesi¹tka na
karku, no i prababcia. £¹czê wyrazy g³êbokiego szacunku i pozdrawiam Wszystkich i £obez.
Janka
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Po¿egnalimy Reginê
Krawczyk (1926-2007)
z domu £ozowsk¹
Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w
£obzie ¿egna odchodz¹cych z tego
wiata Sybiraków.
17 sierpnia 2007 roku po¿egnalimy p. Reginê Krawczyk, z domu
£ozowsk¹. Urodzi³a siê w 1926
roku w powiecie Sto³pce, w woj. nowogródzkim, na naszych wschodnich kresach II Rzeczpospolitej.
17 wrzenia 1939 r., po zajêciu
Kresów przez Sowietów, zaczê³a siê
gehenna Polaków. Rozstrzeliwania,
bezzasadne aresztowania nocn¹
por¹ i deportacje ludnoci cywilnej
na Sybir.
Regina, jako 13-letnia dziewczynka, wraz z matk¹, zosta³a wywieziona do pó³nocnego Kazachstanu, gdzie Polacy, jako niewolnicy, prze¿ywali nie tylko upodlenie i
zniewolenie, ale g³ód i niewyobra¿aln¹ nêdzê. Odjêto nam wszystko,
nawet i Boga z duszy wyklêto.
Regina i jej mama - Weronika
£ozowska  zosta³y wywiezione w
drugiej wywózce, jako rodzina
aresztowanych (ojciec zaaresztowany  lad po nim zagin¹³). Równie¿ jej bracia, Antoni i Józef
£ozowscy, prowadz¹cy ju¿ oddzielne gospodarstwa, zostali aresztowani. Jeden zgin¹³ w Katyniu, jak inni
polscy oficerowie.
Rodzina £ozowskich z Nowogródczyzny  opiewanej przez naszego wieszcza  by³a rodzin¹ patriotyczn¹, jak wiele polskich rodzin, które ginê³y w mrokach, poniewierce, upokorzeniu; bo Sybir,
Sybiru, Sybirem... - te straszne s³oREKLAMA

wa pozostan¹ na sta³e w pamiêci
Polaków.
Regina z matk¹ prze¿y³y szeæ
lat tej katorgi i wróci³y do Polski (nie
mog³y wróciæ do swojego maj¹tku,
bo tamte ziemie zosta³y zagarniête
przez wschodniego s¹siada).
Matka, pani Weronika £ozowska, spoczê³a w wieku 91 lat na cmentarzu w £obzie. Regina wysz³a za
m¹¿, pracowa³a. Ostatnie dziesiêæ lat
podupad³a na zdrowiu, czu³a siê le.
Mê¿a pochowa³a wczeniej, dzieci
nie mia³a. Jej oddan¹ opiekunk¹ by³a
pani Gra¿yna Jankun. Dalecy krewni
zawiadomieni przez pani¹ Gra¿ynê
przyjechali na pogrzeb.
Pani Gra¿yna niezwykle serdecznie opiekowa³a siê pani¹ Regin¹ i odwiedza³a j¹ bardzo czêsto w
orodku pomocy, gdzie umieci³a
pani¹ Reginê.
Pani Regina ju¿ w wózku inwalidzkim, dziêki staraniom pani Gra¿yny, przyjecha³a z orodka do
£obza 21 maja br., by odebraæ
Krzy¿ Zes³añców Sybiru, który wrêczy³ Wojewoda Zachodniopomorski. By³o to dla Niej wielkie prze¿ycie. P³acz¹c wspomina³a Golgotê
Sybiru. Przywioz³y j¹ do £obza trzy
panie z orodka. Nie przypuszczalimy, ¿e bêdzie to Jej ostatnie spotkanie w £obzie.
By³a cz³owiekiem pogodnym,
bogobojnym i jedn¹ z pierwszych
cz³onkiñ naszego ³obeskiego Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków. Bêdziemy o
niej pamiêtaæ.
Ko³o Zwi¹zku Sybiraków
w £obzie.

tygodnik ³obeski 21.08.2007 r.

IMPREZY

Kiepski pocz¹tek, udany fina³
(£OBEZ) Zespo³y kapel podwórkowych, kabaret Ciach i Teatr Ognia Fan zapewni³y doæ
udany przebieg drugiego dnia VI Festiwalu Kapel Podwórkowych, a tak licznej publicznoci
zgromadzonej w czasie wystêpu satyryków nie
widzielimy ju¿ dawno. Zielonogórscy kabareciarze (Zielona Góra uchodzi³a w latach 90  tych
za kabaretowe zag³êbie) swoim godzinnym
programem, rozbawili do ³ez widowniê, nawi¹zuj¹c do lokalnych nazw i skojarzeñ.
Festiwal zakoñczy³ przedstawienie dane
przez m³odych ludzi z Nowogardu, których ogniste tañce przy akompaniamencie muzyki wzbudzi³y zachwyt, szczególnie u najm³odszej czêci
widowni.
Jednak pierwszy dzieñ festiwalu to najkrócej
ujmuj¹c - ¿enada. Sprowadzony a¿ ze Szczecina
zespó³ disco polo, okaza³ siê byæ doæ mierny,
nawet jak na standardy tego niezbyt wymagaj¹cego przecie¿ od s³uchacza gatunku. W zasadzie
patrz¹c na tego typu Zabawy pod Gwiadzami
mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w³adze naszego
miasta dbaj¹ o bud¿et pañstwa i zapraszaj¹ zespo³y, dzia³aj¹c w myl s³ów pewnej piosenki, ¿e kto
wódki nie pije, ten jest wywrotowcem, wiadomie, uszczuplaj¹cym dochody pañstwa bezideowcem. Bo s³uchanie takiej muzyki nie mo¿e
obyæ siê bez rzeki alkoholu. Ale ¿arty na bok.
Wypada³oby siê powa¿nie zastanowiæ nad tym,
czy miasto ma fundowaæ swoim obywatelom tego
typu rozrywki  bo mówienie, ¿e lud tego siê
domaga jest nie do koñca trafionym argumentem,
zwa¿ywszy na poziom imprez, organizowanych
w s¹siednich powiatach, gdzie zaprasza siê zespo³y powa¿niejszego formatu, przy których ludzie równie¿ siê bawi¹. Mo¿na zastanawiaæ siê
równie¿ nad sensem organizowania masowych
rozrywek z bud¿etu, przeznaczanego na dzia³alnoæ kulturaln¹ i czy takie rozrywki cokolwiek z
kultur¹ maj¹ wspólnego. Bo kultura w tym
miecie poza dzia³alnoci¹ orkiestr w zasadzie
nie istnieje.
Kiepski pocz¹tek, udany fina³  tak mo¿na
podsumowaæ szósty festiwal kapel.
(gp)
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Z ¯YCIA POWIATU

Parafia pw. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w £obzie

Figurka Jana Paw³a II stanê³a w Runowie Pomorskim

Wieci z parafii

Pomnik w Runowie

Powitanie ks. Dominika
Nowym wikariuszem bêdzie ks.
Dominik Zakrzewski, który wiêcenia kap³añskie uzyska³ w maju br.
Bêdzie to jego pierwsza parafia, w
jakiej rozpocznie pos³ugê kap³añsk¹. Parafianie powitaj¹ go w
najbli¿sz¹ niedzielê na Mszy w. o
godz. 10.30.
Do¿ynki archidiecezjalne
1 wrzenia odbêd¹ siê do¿ynki
archidiecezjalne w Pyrzycach. Rolnicy z parafii pojad¹ tam z wieñcami
do¿ynkowymi wiêtowaæ plony.
Rozpoczêcie o godz. 15.30.

Konkurs Mój Balkon
 Ogród Przydomowy
rozstrzygniêty
(£OBEZ) Tu¿ przed otwarciem drugiego dnia Festiwalu
Kapel Podwórkowych w £obzie
rozstrzygniêto konkurs na naj³adniejszy balkon w £obzie.
Pierwsze miejsce w og³oszonym
przez Radê Osiedla konkursie,
do którego zg³osi³o siê dwanacie osób, zajê³a pani Teresa
wi¹tek.
(gp)

Teresa wi¹tek.

W dniu 15 sierpnia br., w liturgiczn¹ uroczystoæ Wniebowziêcia
Najwiêtszej Maryi Panny, w Runowie Pomorskim powiêcono figurkê
 postaæ Wielkiego Polaka Jana
Paw³a II. Uroczystego aktu powiêcenia dokona³ ks. proboszcz Kazimierz Sa³ternik, w czasie Mszy
wiêtej o godzinie 12.30.
W akcie konsekracji wziêli
udzia³ parafianie z Runowa Pomorskiego, wród których nie zabrak³o
miejscowych radnych oraz przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Wêgorzynie pani Moniki Kumiñskiej.
Po z³o¿eniu stosownego zg³oszenia w Starostwie Powiatowym w
£obzie, mieszkañcy miejscowoci
przyst¹pili do budowy pomnika,
upamiêtniaj¹cego ¿ycie i pontyfikat
umi³owanego Jana Paw³a II. Podstawa pomnika wykonana zosta³a z
kamieni, na których umieszczona
zosta³a granitowa p³yta, a z kolei na
niej ustawiono figurkê (o wys. 1.50
m) Papie¿a Polaka.
Proboszcz wraz z wiernymi
obiecali sobie, i¿ ka¿dego drugiego
dnia miesi¹ca o godz. 21.37 bêd¹ siê
w tym miejscu spotykaæ na modlitwie o rych³¹ beatyfikacjê i kanonizacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.

Sygna³y czytelników

Po¿egnanie ks. Ryszarda
Z parafii odchodzi, po trzech
latach pos³ugi, ks. Ryszard Krauze.
Jako wikariusz katechizowa³ klasy
trzecie ³obeskiego gimnazjum oraz
przygotowywa³ dzieci do sakramentu bierzmowania. Opiek¹ duszpastersk¹ otacza³ wiernych kocio³ów w Dalnie i Dobieszewie. Ksi¹dz
Ryszard odchodzi do parafii w
Szczecinie D¹biu. Za pracê duszpastersk¹ dziêkuje proboszcz, wspó³pracownicy i parafianie. Dzisiaj, we
wtorek, o godz. 18.00 odbêdzie siê
Msza w., na której parafianie po¿egnaj¹ ks. Ryszarda.

tygodnik ³obeski 21.08.2007 r.

W tym miejscu chcielimy
szczególnie podziêkowaæ firmie
Roosens Betons z Po³chowa za dostarczenie materia³ów budowlanych, zak³adowi kamieniarskiemu
G³az z £obza za ufundowanie
granitowej p³yty oraz Panu Stanis³awowi Boguszowi z Runowa Pomorskiego za wydatn¹ pomoc przy
pracach zwi¹zanych z powstaniem
pomnika.
Tomasz Kamiñski

Skrzy¿owanie wci¹¿
niebezpieczne

Zadzwoni³ do redakcji
pan Andrzej Jurzysta, który
za naszym porednictwem
apeluje o rozwi¹zanie problemu na skrzy¿owaniu ulic
Niepodleg³oci i Segala.
Chodzi ci¹gle o to samo, czyli bezpieczeñstwo przejazdu w tym
punkcie. Jak powiedzia³ nasz czytelnik  wyje¿d¿aj¹c z Segala dwa
razy musia³ uciekaæ przed kierowcami, którzy beztrosko jechali od

strony Wêgorzyna nie zauwa¿aj¹c
znaków. O ile ³obezianie przyzwyczaili siê ju¿ do tego rozwi¹zania, to
przyjezdni stanowi¹ i bêd¹ stanowiæ
za ka¿dym razem powa¿ne zagro¿enie. Jak widaæ problem istnieje i nie
rozwi¹¿e siê sam. Byæ mo¿e rozwi¹za³yby go metalowe podk³ady wtopione w asfalt, po najechaniu których kierowca orientuje siê, ¿e na
co musi zwróciæ uwagê i wzmaga
czujnoæ.
(r)
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ODPUST W KARWOWIE
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ZAPROSZENIE DO KARWOWA
Koñcz¹ce siê tegoroczne
wakacje w Karwowie dla
wielu mieszkañców wsi
s¹ jednoczenie okazj¹
zakoñczenia i
podsumowania bardzo
pracowitego czasu.

Okres urlopów nie przeszkodzi³
w tym, aby wprowadziæ w ¿ycie program szkoleniowy dla matek i dzieci z terenu wsi. Finansowany przez
Fundacjê im. M. Rataja projekt pod
nazw¹: W zdrowym ciele zdrowy
duch da³ mo¿liwoæ zorganizowania ponad 60-godzinnego cyklu
spotkañ z ró¿nymi specjalistami.
Bez koniecznoci wyjazdów ze wsi
(brak regularnego po³¹czenia autobusowego z miastem) kobiety i ich
dzieci mog³y zasiêgn¹æ konsultacji
z logoped¹, diabetykiem, kosmetyczk¹, okulist¹ i pedagogiem, zawodowym mediatorem, bukieciark¹.
Wszystkie spotkania odbywa³y
siê w przyjaznych warunkach piêknie wyremontowanej i dobrze wyposa¿onej wiejskiej wietlicy. W ramach programu mo¿na by³o te¿ zo-

baczyæ, w jaki sposób organizuj¹
sobie pracê i jak radz¹ sobie mieszkañcy innej wsi (rodzinny wyjazd
autokarowy z wizyt¹ w tzw. Wiosce
Hobbitów). Na zakoñczenie programu zorganizowano te¿ ca³o-

dzienny wyjazd autokarowy do
Miêdzyzdrojów. Pami¹tkowe zdjêcia i prezentacjê z wyjazdu mo¿na
obejrzeæ w laptopie zakupionym na
potrzeby realizacji tego projektu. A
tak na prawdê  dobrze, ¿e wakacje
siê koñcz¹, bo mo¿na bêdzie w koñcu odpocz¹æ i znowu siê czego
nauczyæ, bo w³anie
W czasie tegorocznych wakacji
w Karwowie zainicjowano te¿ projekt pod nazw¹: ZIELONA SZKO£A W KARWOWIE. W ramach dotacji Fundacji Wspomagania Wsi z
programu Po¿yteczne Wakacje
2007 mo¿na w Karwowie po³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym, tj. uczyæ
siê poprzez wypoczynek i rekreacjê. Proponujemy:
1. Aktywny wypoczynek nad
jeziorem lub rzek¹ (k¹pielisko,
k³adki dla wêdkarzy)
2. cie¿ki piesze i rowerowe
(szlak niebieski i zielony) poród
okolicznych wsi, lasów, grodzisk,
kurhanów
3. Znakomite warunki do prowadzenia edukacji ekoturystycznej
w terenie wsi
Karwowo, gdzie udostêpniamy :
· Drewniane zadaszenie ze sto³ami i siedziskami na ok. 40 miejsc na
placu w centrum wsi - wygodne
miejsce do prowadzenia zajêæ lub
zorganizowania wypoczynku na
wie¿ym powietrzu przy ognisku
· Tablice edukacji przyrodniczej:
- Rozpoznaæ drzewo ka¿dy mo¿e
- Las skarbiec dóbr i po¿ytków
- Roliny chronione
- Zwierzêta lene
- Gospodarka ³owiecka
- Zegar ptasiego piewu
· Mo¿liwoæ skorzystania z za-

sobów wietlicy Wiejskiej i Ma³ego
Przedszkola
· Boisko do gry w pi³kê siatkow¹,
plac zabaw oraz sprzêt sportowy dla
dzieci
· Miniwypo¿yczalnia rowerów
· Mo¿liwoæ zamówienia wy¿ywienia, pami¹tek
· Dla zainteresowanych grup
oferujemy organizacjê warsztatów
rêkodzie³a artystycznego m. in. ikonopisania.
Doskona³ym podsumowaniem
pracowitych wakacji mo¿e byæ festyn rodzinny organizowany przez
nowego So³tysa i Radê So³eck¹
oraz Stowarzyszenie Przyjació³
Karwowa. Tradycyjnie jak co roku
z okazji Odpustu w Kociele Matki Boskiej Czêstochowskiej zapraszamy mieszkañców powiatu
do odwiedzenia naszej miejscowoci w dniu 26 sierpnia br. Wród
wielu atrakcji dzieci bêd¹ mog³y
zdobyæ nagrody w konkursach
wiedzy przyrodniczej, plastycznym i sportowych zmaganiach.
Doroli spróbuj¹ swoich si³ w zawodach pilarzy, grzybiarzy lub
wycigach taczek i nie tylko. Zapraszamy na prezentacjê trofeów
³owieckich, amatorskie wystêpy
artystyczne, domowe wypieki, pami¹tki  to wszystko, co kojarzy
siê z festynem i dobr¹ zabaw¹.
Wspólnie spróbujemy dobrej
wody z wyremontowanej hydroforni i otworzymy Zielon¹ Szko³ê. ¯yczymy wszystkim dobrej
zabawy, a sobie - ¿eby tegoroczny
festyn by³ prawdziwym wiêtem
Przyjació³ Karwowa.
Bo¿ena i Janusz Zareccy 
Mieszkañcy Karwowa
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II i III liga w powiecie ³obeskim

Czy kluby sportowe z terenu
powiatu ³obeskiego dost¹pi³y zaszczytu udzia³u w I, II lub III lidze
krajowej? Odpowied brzmi  tak.
Na kartach kroniki sportu z³otymi
zg³oskami zapisano wa¿ne wydarzenia:
w roku 1991  III liga pi³ki no¿nej MLKS wiatowid,
w roku 1999 i 2000 dwukrotnie
 II liga szachowa MKS Olimp,
w roku 1958  II liga pi³ki rêcznej LZS Resko.
O takim wielkim dorobku sportu lokalnego trzeba pamiêtaæ.
Przypominamy ten sportowy dorobek rozpoczynaj¹c publikacj¹ o II
lidze, w której uczestniczy³ zespó³
pi³ki rêcznej z Reska. Publikacje
opracowa³ pan Zdzis³aw Bogdanowicz. (red.)

II LIGA
PI£KI RÊCZNEJ
W RESKU
Zasady gry w pi³kê rêczn¹ w
Resku wprowadzi³ i upowszechni³
w latach 1951  54 nauczyciel wychowania fizycznego miejscowej
szko³y Stanis³aw Roszak. Dziêki
niemu szczypiorniak sta³ siê wród
m³odzie¿y dyscyplin¹ wiod¹c¹ i
chêtnie uprawian¹.
Z pocz¹tkiem roku 1955 Stanis³aw Roszak przeniós³ siê do Szczecina, obejmuj¹c stanowisko kierownika zak³adu kultury fizycznej na Pomorskiej Akademii Medycznej. Jego
miejsce w jedenastolatce zajê³a m³oda absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu, mgr
Teresa Burdzy. Wykorzystuj¹c dorobek poprzednika i widoczny zapa³ do
sportu zarówno dziewcz¹t jak i ch³opców, w krótkim czasie potrafi³a stworzyæ kilka zespo³ów m³odzików i juniorów pi³ki rêcznej 7 i 11 osobowej.
W roku 1955 jedenastka szczypiornistów z Reska pod nazw¹ Szkolne Ko³o Sportowe (SKS), jako jedyna
dru¿yna spoza miasta Szczecina, zosta³a zg³oszona do mistrzostw wojewódzkich mê¿czyzn. Ku ogólnemu
zaskoczeniu i zdziwieniu szczecinian, przyjezdni ulegli tylko renomowanym zespo³om AZS  u, Zrywowi
TWF i Zrywowi Rada Okrêgowa, w
których grali przewa¿nie seniorzy,
czêsto nauczyciele oraz starsi uczniowie specjalistycznego Technikum
Wychowania Fizycznego. W debiutanckiej grze Reska uwidoczni³ siê
brak obycia i rutyny. Jedynym seniorem w zespole by³ Wojciech Bajerowicz, nauczyciel jêzyka polskiego w
tutejszym liceum, który zosta³ amatorskim trenerem i opiekunem SKS
Resko. W ci¹gu kilku sezonów wokó³
usportowionego ma³¿eñstwa Teresy i
Wojciecha Bajerowiczów skupi³o siê

wielu m³odych, uzdolnionych zawodników, z powodzeniem reprezentuj¹cych swoje miasteczko. Do
nich nale¿eli: Zbigniew Bakalarczyk, Dieter Bartel, Stanis³aw Bartkiewicz, Roman Bartkiewicz, Zdzis³aw Burzyñski, Stanis³aw Chojecki,
Stanis³aw Dula, Jacek Dziergacz,
Micha³ Felsztukier, Wac³aw Foina,
Mieczys³aw Gródecki, Daniel Lachowicz, Jan Makowiecki, Zenon
Murat, Andrzej Piotuch, Jan Sañko,
Bronis³aw Sieciechowski, Lech Walentynowicz, W³adys³aw Zielenkiewicz, Aleksander Zimierski.
Zespó³ by³ wspomagany finansowo przez Kuratorium Owiaty w
Szczecinie i Powiatowy Inspektorat Owiaty w £obzie. Dotacje by³y
niezbêdne na pokrycie kosztów noclegów i przejazdów kolej¹, najczêciej do Szczecina. Diety sportowe
wystarcza³y na skromne posi³ki w
barach mlecznych. Czêciowo pomaga³ miejscowy POM, udostêpniaj¹c
niekiedy transport ciê¿arowym Lublinem, a pierwsze jednolite stroje
zafundowa³a sportowcom miejscowa Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska. Szczypiornici z Reska przez kilka sezonów plasowali
siê w cis³ej czo³ówce zespo³ów seniorskich 11 osobowych okrêgu
szczeciñskiego zajmuj¹c: w roku
1955  III miejsce, w 1956  III miejsce, w 1957  II miejsce, w 1958  I
miejsce.
Po dwóch latach funkcjonowania
SKS Resko patronat nad dru¿yn¹
mêsk¹ przejê³a Rada Wojewódzka
LZS i warunki materialne znacznie
siê poprawi³y. Sprawiono zawodnikom prawdziwe buty pi³karskie,
komplety strojów, dresy. Przesta³o
brakowaæ pi³ek. Efekt by³ taki, ¿e w
sezonie 1958, graj¹c przeciwko
szczeciñskim jedenastkom WKS
Gryf I, LZS Zdroje, KS Odzie¿owiec, WKS Gryf II i AZS  Resko nie
przegra³o ani jednego spotkania ze
znacznie starszymi i dowiadczonymi zespo³ami zdobywaj¹c tytu³ mistrza okrêgu.
W dniach 20  22.06.1958 r. dru¿yna pod wodz¹ trenera i kapitana
Wojciecha Bajerowicza walczy³a w
Gdañsku z zespo³ami mistrzowskimi
z okrêgu ³ódzkiego, krakowskiego i
gdañskiego o prawo gry w lidze krajowej. Elzetesiaki z Reska zajêli
drug¹ lokatê i zas³u¿enie uzyskali
awans do II ligi. Przysz³o teraz walczyæ w gronie 10 klubów drugoligowych, czêsto z bardzo odleg³ych
krañców Polski. Grupê rozgrywkow¹
tworzy³y: KS Têcza Kielce, KS Spójnia Gdañsk, KS Sokó³ Bochnia, KS
Piotrcovia Piotrków Trybunalski,
WKS Zawisza Bydgoszcz, KKS Czuwaj Przemyl, £KS £ód, KS Ruch
Grudzi¹dz.
LZS Resko graj¹c u siebie pierwszy mecz z Kolejowym Klubem Spor-

Pi³karze rêczni z Reska przed meczem z W³ókniarzem Szczecin
w 1957 roku. Od lewej: Stanis³aw Chojecki, W³adys³aw
Zielenkiewicz, Dieter Bartel, Daniel Lachowicz, sêdzia - Stefan
Borkowski, Wac³aw Foina, Stanis³aw Dula, Andrzej Piotuch, Zenon
Murat, Zdzis³aw Burzyñski, Wojciech Bajerowicz.
towym Czuwaj Przemyl zwyciê¿y³o
a¿ 10:0 (3:0). Udzia³ w II lidze zainaugurowano wspaniale. Nastêpne
spotkanie wyjazdowe do Piotrcovii
skoñczy³o siê wynikiem remisowym
8:8, przy pierwszej po³owie 6:3 dla
Reska (po ca³onocnej podró¿y). W
kolejnym meczu ze Spójni¹ gdañsk¹
ponieli minimaln¹ pora¿kê 6:7. Teraz reszczan czeka³a daleka droga do
Bochni i walka z tamtejszym Soko³em. Pocz¹tek tego pojedynku nie zapowiada³ przegranej i do przerwy
wynik brzmia³ 4:5. Po przerwie zmêczenie podró¿¹ zrobi³o swoje i pogodzono siê z przegran¹ 13:7. Pod koniec maja nast¹pi³ wyjazd do Bydgoszczy i w tym spotkaniu szczypiornici z Reska oddali zwyciêstwo wojskowym 13:5 (8:0). Ale ju¿ nastêpnego dnia trzeba by³o graæ w Grudzi¹dzu z tamtejszym Ruchem. Po zaciêtym meczu zespó³ znad Regi poniós³
nieznaczn¹ pora¿kê 9:8 (3:5).
Jednak udzia³ w rozgrywkach
szczebla centralnego okaza³ siê zbyt
trudny dla ma³ego klubu z Reska.
Jesieni¹, przed przyst¹pieniem do II
rundy rewan¿owej, trener Wojciech
Bajerowicz zg³osi³ rezygnacjê zespo³u z dalszego udzia³u w meczach
II ligi. Z³o¿y³o siê na to kilka zasadniczych powodów. Kilku zawodników z podstawowego sk³adu zda³o
w³anie maturê i bêd¹c na studiach
nie byli w stanie uczestniczyæ w tak
licznych spotkaniach. Na mecze wyjazdowe trzeba by³o powiêciæ 2  3
dni, co kolidowa³o z zajêciami
szkolnymi, a przecie¿ wiêkszoæ zawodników by³o uczniami klas licealnych. Podobnie trener  nauczyciel nie móg³  mimo ¿yczliwej postawy dyrekcji szko³y  zaniedbywaæ w nieskoñczonoæ swojej pracy
zawodowej. Poza tym ch³opcy czêsto po ca³onocnej podró¿y poci¹giem musieli graæ z marszu wyczerpuj¹ce mecze, jak to mia³o miejsce
w odleg³ej Bochni, Piotrkowie Trybunalskim czy Bydgoszczy. Trudnoci przeros³y ambitny ale biedny i
samoobs³ugowy zespó³, który

poza graj¹cym trenerem nie mia³ nigdy wiêkszej pomocy. Zawodnicy
sami prali sportowe stroje, przed meczami rêcznie wysypywali wapnem
linie na boisku  pastwisku, uprz¹taj¹c z niego nieczystoci po pas¹cych
siê tam na co dzieñ zwierzêtach.
Marnie by³o tak¿e z noclegami na
wyjazdach, z lepszym obuwiem do
gry, z dietami na do¿ywianie. Brakowa³o zawsze pieniêdzy. Nie skutkowa³y obietnice Rady Wojewódzkiej
LZS o finansowym i organizacyjnym
wsparciu.
Dla ratowania sytuacji wojewódzkie w³adze sportowe postanowi³y dokonaæ po³¹czenia LZS Resko
z Miejskim Klubem Sportowym
Ogniwo Szczecin i wspólnie walczyæ
o utrzymanie siê w lidze. Od dnia
20.09.1959 r., czyli od meczu Ogniwo  Sokó³ Bochnia, nowo dru¿yna
utworzona z dwóch klubów kontynuowa³a rozgrywki drugoligowe pod
nazw¹ MKS Ogniwo Szczecin.
Ostatecznie MKS Ogniwo Szczecin (w fuzji z LZS Resko) zajê³o VIII
miejsce i pozosta³o w II lidze.
Oprócz rozgrywek ligowych na
szczeblu okrêgowym i centralnym,
reszczanie uczestniczyli w spotkaniach miêdzynarodowych. W dniach
12  13.12.1957 r. m³odzicy z jedenastolatki jako reprezentacja Szczecina, prowadzeni przez Teresê Burdzy
 Bajerowicz, startowali w silnie obsadzonym turnieju halowym w Rostocku, wygrywaj¹c go bez pora¿ki i w
dobrym stylu.
Ciekawostka: ch³opcy pojechali
na ten turniej w codziennych w³asnych ubrankach, nie mieli jednolitych strojów. W Szczecinie ubrano
ich od stóp do g³ów w s³u¿bowe
jednakowe obuwie, kostiumy i dresy. Byli wniebowziêci. Co z tego,
kiedy natychmiast po powrocie rozebrano ich i zabrano im te ekskluzywne szaty.
W lutym 1958 roku odby³ siê w
Szczecinie turniej halowy siódemek
z udzia³em Emporu Rostock  piêciokrotnego mistrza NRD i czo³owej
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dru¿yny europejskiej, AZS Wroc³aw
 mistrza Polski oraz dwóch reprezentacji Szczecina. Trzon jednej z
nich stanowili reszczanie: Dieter
Bartel, Daniel Lachowicz, Jacek
Dziergacz, Andrzej Piotuch, Zdzis³aw Burzyñski, Aleksander Zimierski i Wojciech Bajerowicz. Zespó³ ten
zaj¹³ III miejsce.
W maju tego¿ roku, w ramach
tzw. Ostseewoche (Tygodnia Ba³tyku), kilku zawodników Reska zasili³o
jedenastkê ze Szczecina w meczu z
Ahlbeckiem, przegranym 12:10.W
czerwcu nast¹pi³ wyjazd reprezentacji okrêgu szczeciñskiego do Neubrandenburga.
Niemcy potraktowali spotkanie
wyj¹tkowo presti¿owo. Wystawili
przeciwko naszym szczypiornistom
jedn¹ ze swoich czo³owych dru¿yn I
ligowych, z³o¿on¹ z atletycznie zbudowanych ¿o³nierzy. Pora¿ka w tym meczu by³a bardzo dotkliwa, bo a¿ 24:5.
Ciekawostka: czêæ naszych zawodników nie mia³a butów z korkami. Kierownictwo wyprawy przed
wyjazdem zakupi³o dla nich nowiutkie obuwie sportowe. Na placu gry
nasi zawodnicy praktycznie nie istnieli. Niedotarte buty tak im okaleczy³y nogi, ¿e musieli mecz koñczyæ
we w³asnych trampkach.
W rewan¿u w dniach 8  9.11.
1958 r. zaproszono reprezentacjê
Neubrandenburga do Polski. W
pierwszym dniu mecz odby³ siê na
boisku w Resku. Ku zaskoczeniu i
radoci t³umnie zebranej publicznoci
gospodarze wygrali 14:11. W drugim
dniu, w meczu pokazowym w Kamieniu Pomorskim dosz³o do rewan¿u.
Tym razem po zaciêtym pojedynku
jedenastka z Niemiec wygra³a 7:6.
To by³y t³uste lata sportu w
Resku, do których powraca siê z przyjemnoci¹ i ³ezk¹ rozrzewnienia.
Wspomnienia z dawnych ch³opiêcych dni s¹ dla by³ych zawodników
pi³ki rêcznej, dzisiaj przewa¿nie
dziadków, jednym z najprzyjemniejszych chwil w ¿yciu.
Kilku z nich zreszt¹ nie mo¿e ich
ju¿ wspominaæ.
Spoiwem dru¿yny z Reska by³a
przyjañ, kole¿eñstwo i chêæ udowodnienia innym, ¿e nawet w ma³ym
miasteczku, gdzie na Pomorzu, mo¿na wiele zdzia³aæ. Miejscowa paka
pi³ki rêcznej w naturalny sposób rozwi¹za³a siê. Czêæ z nich podjê³a grê
w szczeciñskim Ogniwie. Wyró¿niaj¹cy siê szczypiornici kontynuowali
karierê zawodnicz¹ w czo³owych
polskich zespo³ach I ligowych 
bramkarz Jacek Dziergacz w GKS
Gdañsk, a Aleksander Zimierski w
Spójni gdañskiej, z któr¹ czterokrotnie zdobywa³ tytu³y Mistrza Polski.
Póniej gra³ i trenowa³ zespo³y pi³ki
rêcznej w Austrii.
Po up³ywie oko³o dziesiêciu
lat, na prze³omie lat 60. i 70., tradycje
pi³ki rêcznej w Resku odbudowa³ i
wzbogaci³ nauczyciel wychowania
fizycznego Jan Michalczyszyn.
Opracowa³
Zdzis³aw Bogdanowicz

IMPREZY
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Zabawa w Dobropolu

(DOBROPOLE) 11sierpnia w Dobropolu odby³a siê zabawa wiejska; wspólne gry i
zabawy, kobiety kontra mêszczy¿ni, pokaz
ochotniczej sta¿y po¿arnej z Dobrej.
W zabawie uczestniczyli mieszkañcy z
okolicznych wiosek. Do tañca przygrywa³
zespó³ muzyczny RE-MIX z £obza.
Organizator - so³tys wsi Izabela Sokó³

SZCZÊLIWY POWRÓT
W sobotê, 18 sierpnia 2007r. ok.
godz. 13.30, przed Urzêdem Miejskim w Resku, rodzice powitali swoje pociechy powracaj¹ce z dwutygodniowych kolonii w Zakopanem.
Organizatorem tej kolonii by³
Zachodniopomorski Zwi¹zek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie.

Dzieci mieszka³y w luksusowych kwaterach prywatnych Pañstwa CHOWAÑSKICH w miejscowoci MURZASICHLE.
Program pobytu by³ bardzo
urozmaicony, kolonici zwiedzali
Zakopane i jego okolice, odbywali
piesze wêdrówki po górach, mieli

zapewnione atrakcje turystyczne i
mile zorganizowany czas.
W imieniu dzieci i rodziców z
So³ectw Iglice i Przemys³aw, serdeczne podziêkowania organizatorom sk³adaj¹ so³tysi : A. So³onyna
 so³ectwo Iglice oraz M. Wierzbowska  so³ectwo Przemys³aw.

WSPOMNIENIA
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 3)

Helena Pluplin-Stejblis
3 listopad
I znów przy³¹czono nas do kolumny. Teraz ju¿ zupe³nie dobrze.
Daj¹ nocleg, daj¹ jedzenie. Stalimy tu ca³y dzieñ. Dali znaæ, ¿e zostajemy i na drugi dzieñ. Bardzo
dobrze. Ja robiê na drutach rêkawy
do swetra.
6 listopad
Kazali st¹d wyjechaæ dalej.
Przejechalimy przez miasto Malbork. Widzia³am ten stary zamek,
gdzie by³ wiêziony litewski ksi¹¿ê
Kiejstut. Naprzeciwko zamku sta³
pomnik, stary ju¿, wygl¹da³ na starego rycerza. Miasto bardzo ciekawe dla nas, Litwinów.
8 listopad
Stanêlimy za Tczewem, jakie 3
kilometry, w jakim du¿ym maj¹tku.
Dostalimy stodo³ê. Wczoraj pada³o ca³y dzieñ, a my id¹c z pocz¹tku
piewalimy po kolei wszystkie pieni. Niestety, potem opucilimy ze
zmêczenia g³owy i przez ka³u¿e i
b³ota szlimy dalej.
9 listopad
Dzisiaj ¿andarm zaprowadzi³
nas do dobrego maj¹tku. Wczoraj
zabilimy nasz¹ krowê (jedna
jeszcze zosta³a). Najedzone skaka³ymy po szosie. ¯andarm zobaczy³ nas i zawróci³ do maj¹tku.
Jeszcze dzisiaj upieklimy chleb z
litewskiej m¹ki. Na drugi dzieñ
d³ugo jechalimy przez las. Kiedy
dojechalimy do miasteczka by³o
zupe³nie ciemno. Z daleka miga³y
ma³e ogniki miastowych latarni.
Jakby zaprasza³y nas zmêczonych
podró¿nych. Tam dostalimy
przewodników, którzy przez
ciemne nieznane uliczki, zaprowadzili nas na podwórko jakiego
Polaka. Parê kobiet sta³o na podwórku i zaczê³y po polsku gadaæ,
bo myla³y, ¿e my nie rozumiemy.
Ale by³a z nami taka Dicke Tante starsza pani, która umia³a po
polsku i zaraz im odpowiedzia³a.
By³y bardzo zdziwione i zaczê³y
nam nawet pomagaæ. Da³y nam
lepsze miejsca na nocleg w oborze
i na strychu.
11 listopad
Pada deszcz i nieg, ale my nie
zwa¿aj¹c na pogodê musimy jechaæ

dalej. Opowiadaj¹, ¿e z Niemcami
coraz gorzej. Ewakuacja z Austrii
Niemców, w Czechos³owacji te¿
bunt. Wczoraj w miasteczku Schoenck Niemcy chcieli zabraæ nam
krowê, ale my wszyscy, którzy
umielimy po niemiecku, ostro zaprotestowalimy i wygralimy wojnê o krowê.

13 listopad
Ludzi pe³no wszêdzie, nie by³o
gdzie nocowaæ, ale gdy poprosilimy dostalimy tak¹ przybudówkê i
tak przenocowalimy. Biedna mama
marz³a na mrozie, bo balimy siê
zostawiæ wóz, ¿eby kto czego nie
ukrad³. W nocy pada³ nieg, teraz
jest bardzo mokro, ale musimy jechaæ dalej.
14 listopad
Miasto Buetow (Bytów). Stanêlimy na ulicy, w domach wieci
siê wiat³o, du¿e domy, a dla nas
nie ma nigdzie miejsca. Ale jednak
dali nam miejsce w szkole. W jednej klasie zobaczylimy du¿o ludzi, którzy byli tak wymêczeni, ¿e
a¿ strach patrzeæ. Nie moglimy
tam wytrzymaæ, poszlimy do drugiego pokoju i tam przenocowalimy.
19 listopad
Wyje¿d¿amy z Kocza³y (Flotensteina). Rano jeszcze nie wiemy
gdzie i dok¹d jedziemy. Jedziemy z
kolumn¹, która jest bardzo barwna,
ro¿ni ludzie. Zaczyna padaæ deszcz.
Du¿y las z wszystkich stron. Nie
widaæ gospodarstw. Nareszcie dojechalimy do du¿ej wioski, gdzie
zostalimy. Przyjêli nas po czworo
w ka¿dym gospodarstwie.
20 listopad
Spalimy bardzo dobrze. Nasza
gospodyni choæ chora, jak sama mówi³a, okaza³a siê bardzo weso³a, tak
samo i gospodarz.
Wszystko tu tak ³adnie i wygodnie urz¹dzone. £adne pokoje i ³adna
kuchnia. Niemcy mówili, ¿e jak
skoñczy³a siê wojna w 1914, to ca³a
wioska by³a na nowo odbudowana.
Przedtem by³y tu domki drewniane
i dachy kryte s³om¹.
22 listopad
Jestemy 4 km od Neustetin
(Szczecinek). Spalimy w zimnej
oborze, ale mimo to jest wszystko w
porz¹dku. Jedziemy dalej. Przejechalimy Neustetin i Baerwalde
(Barwice). Wieczorem dostalimy
nocleg.
26 listopad
Zamieszkalimy w maj¹tku.
Niemiec da³ nam przybudówkê

podobn¹ do pokoju, dobrze, ¿e
jest postawiony piec i ma³a kuchnia. Teraz jest zupe³nie ciep³o,
choæ posadzka cementowa i ciany z ceg³y.

27 listopad
Rano o godzinie 7.30 by³
dzwonek, ¿e trzeba iæ do roboty.
Siostra Biruta i ja pracowa³ymy
w sadzie. Kopa³a tam jedna Polka. Próbowa³am rozmawiaæ po
niemiecku. Po po³udniu dostalimy robotê w polu. Rozrzucalimy obornik. Nam wszystkim podzielili pole jednakowo i wszyscy
rozrzucalimy obornik. Skoñczylimy robotê o 16.30. Wrócilimy
do tego naszego mieszkania.
Mama ju¿ wszystko nam przyszykowa³a. By³o ciep³o w mieszkaniu, ciep³a woda. Umylimy siê,
uporz¹dkowalimy i usiedlimy
ka¿dy do swojej roboty. By³y z
nami dwie staruszki, moja babcia
i jej bratowa. By³ i jeden inwalida
bez nogi. Jego te¿ rodzice zabrali
jeszcze z Litwy, kiedy on tak sam
na kulach szed³ z domu, gdy go
Niemcy wygnali. Móg³ zostaæ, ale
có¿, ba³ siê frontu i komunistów.
1 grudnia
Pracujemy razem z niewolnikami Jugos³owianami. Mo¿na siê z
nimi dogadaæ trochê po niemiecku,
trochê po rusku.
5 grudnia
Dzisiaj dzieñ przeszed³ bardzo
prêdko. Pracowalimy przy m³óceniu, du¿o mi pomaga³ jeden staruszek Niemiec. On bardzo nas ¿a³uje.
Czêsto jak nikt nie widzi, przynosi
nam parê kromek chleba. Dzisiaj da³
mi kanapkê, kaza³ jeæ, a sam robi³
moj¹ robotê.
24 grudnia
Wigilia, za sto³em usiedlimy w
12 ludzi. Nie ma naszej Zosieñki,
bo ona, jako ¿e najlepiej umia³a po
niemiecku, zosta³a pod drodze u
dobrego starego Niemca jako robotnica na gospodarstwie. Nam
by³o l¿ej, bo nie trzeba by³o ju¿
jednej osoby karmiæ. Nie by³o te¿
kuzyna Kejstutisa i jego ojca. Ich
zabrali Niemcy do kopania okopów
jeszcze przy granicy, kiedy
wje¿d¿alimy do Niemiec. Mama
pomodli³a siê i podzieli³a op³atkiem, który przynios³a kuzynka
Biruta. Wszystko by³o dobrze, ale
ju¿ nie tak jak w domu. Mielimy i
jedzenie, bo ciocia z Birut¹ przynios³y od swego gospodarza Niemca, który by³ dobrym cz³owiekiem.
Mówi³, ¿e i tak i tak Hitler kaput. A
nasz gospodarz jeszcze wierzy³, ¿e
Niemcy wojnê wygraj¹ i wszyst-

kiego nam ¿a³owa³. Jednak my jestemy szczêliwi. Smutno mi, gdy
pomylê o naszych Litwinach, którzy wigiliê wiêtowali przy drodze
w lasach albo okopach. Ja z tat¹ i
Jankiem Peczkajtisem bylimy w
Barwicach odwiedziæ Litwinów.
By³o ich tam a¿ 24 osoby. Nie wiêtowali weso³o, choæ dostali trochê
wiêcej jedzenia i jakie ma³e upominki, ale têsknota za ojczyzn¹, bieda - to wszystko nam uprzykrza³o
¿ycie.
1945 rok
18 styczeñ
Jest mi bardzo smutno, gazety
nic dobrego nie pisz¹. Wschodni
front w ogniu, na zachodzie te¿ niespokojnie. Nied³ugo bêdzie musia³o siê wszystko wyjaniæ. Nikt nie
wie, co bêdzie z nami.
21 styczeñ
Coraz smutniejsze nowiny. Tata
przyjecha³ z miasta, a tam ju¿ by³
og³oszony alarm, ¿e Rosjanie siê
zbli¿aj¹. Front idzie na ca³¹ potêgê.
O Bo¿e zmi³uj siê nad nami, zmi³uj
siê nad naszymi ³zami, które wyp³akujemy.
25 styczeñ
Dosta³am smutny list od Zosi.
Ona w niebezpieczeñstwie, prosi o
ratunek, ale jak? List od Zity te¿
wróci³.
28 styczeñ
Dzisiaj wielkie poruszenie. Popatrzylimy na mapê i widzimy, ¿e
Rosjanie niedaleko Schneidemuele
(Wa³cz, Pi³a?). Musimy uciekaæ
dalej. Nasz w³aciciel te¿ dosta³
rozkaz, ¿eby siê pakowaæ. Bo¿e, jak
boimy siê tych komunistów.
Niszcz¹ wszystko co wiête, przewa¿nie dziewczyny s¹ zagro¿one.
Zosia ju¿ przyjecha³a do nas poci¹giem.
1 luty
Dzisiaj do naszego maj¹tku
przyszli niewolnicy. By³o ich oko³o
tysi¹ca. Byli Francuzi, Anglicy,
Amerykanie i Rusini. Rusini wygl¹dali na bardzo zmêczonych, byli
obdarci i smutni. Wiadomo, by³y
wyj¹tki, lecz wiêkszoæ wygl¹da³a
bardzo biednie. W naszym pomieszczeniu gotowali sobie jedzenie
Francuzi, tylko od czasu do czasu
pokazywa³ siê jaki biedny Rusinek.
5 luty
Kto opowiada³, ¿e Rosjanie s¹
ju¿ tylko 60 km od Berlina. Czy to
prawda, nie wiadomo. Uciekinierów zatrzymuj¹, nie puszczaj¹ dalej.
Dzieñ po dniu wybieramy siê jechaæ, ale znów zostajemy. Co bêdzie
dalej, pan Bóg wie.
(CDN)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
FIRMA
OGÓLNOBUDOWLANA

ZLECI

WYKONANIE TYNKÓW GIPSOWYCH NA TERENIE WINOUJCIA I POZNANIA ORAZ ZATRUDNI EKIPY DO WYKONYWANIA TYNKÓW GIPSOWYCH.
ZAPEWNIAMY SPRZÊT. KRÓTKIE TERMINY P£ATNOCI.
KONTAKT POD NUMEREM
TEL. 509-244-251 LUB E-MAIL
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.
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

INNE

NIERUCHOMOCI

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 Sprzedam dzia³kê o nr. ewidencyjnym 117 o pow. 1,05 ha w Wêgorzynie. Uwarunkowania: tereny rolne i pod zabudowê mieszkaniow¹ i
zagrodow¹. Cena 60 000 z³. Tel. 667
216 388.

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 Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

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 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 Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Region
n Mieszkanie w Szczecinie wynajmê studentom. Grzegorz Majewski.
Tel. 602 433 713 lub wiadomoæ w
redakcji w £obzie.
n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

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

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

US£UGI

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

n Do wynajêcia w £obzie lokal handlowo - us³ogowo-biurowy 50 mkw.
Tel. 091 397 30 70.

Region

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

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

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.

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 Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

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

n Sprzedam dom 200 mkw., pow.
dzia³ki 1400 mkw. lub 0,5 ha. Cena
do uzgodnienia. Tel. 501 398 221.

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

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

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

Region
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

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 Sprzedam RENAULT 19, 1989r.,
ubezpieczenie, przegl¹d do marca 2008 r. LPG. Tanio. Tel. 510 481
288 Resko.

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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Remis na boisku,
pora¿ka w grillowaniu
wiatowid £obez - Sarmata Dobra 1:1 (0:0)
wiatowid: Krystosiak - Brona,
Osiñski, £añ, Sygnowski, Kacprzak, Grzywacz, Mosi¹dz, Koba,
Iwachniuk, Momot oraz Wielgus,
Ostaszewski, Zielonka, Zych, Duczyñski,
Marczak,
Rokosz.
Sarmata: Brodowicz - Pacelt, Jaszczuk, Miko³owski, Dzierbicki, Kieruzel, Bonifrowski, E. Kamiñski,
Olechnowicz, Padziñski, Dudek
oraz Bagiñski, Za³êcki, Surma, Kaczor.
Bramki: Olechnowicz dla Sarmaty i Kieruzel (sam.) dla wiatowida.
Nie uda³ siê wyjazd Sarmaty na
mecz z zajmuj¹cym ostatnie miejsce
w tabeli wiatowidem £obez. Po
s³abym meczu Sarmata tylko zremisowa³ 1:1, chocia¿ obie bramki
strzelili zawodnicy z Dobrej. Na
pocz¹tku II po³owy £ukasz Olechnowicz po krótkim dynamicznym
rajdzie lew¹ stron¹ boiska odda³ silny, p³aski strza³, po którym pi³ka tu¿
przy s³upku wpad³a do bramki.
Wyrównuj¹ca bramka pad³a na 8
minut przed koñcem meczu, kiedy
to mocno lec¹ca pi³ka wzd³u¿ bramki Sarmaty odbi³a siê od nogi
Krzysztofa Kieruzela i wpad³a do
bramki. W sumie po bardzo spokojnym meczu wynik, który z przebiegu gry nie krzywdzi ¿adnej z dru¿yn.
Natomiast dobry poziom zaprezentowali kibice obu dru¿yn. Zarówno
Kibice wiatowida jak i Klub Kibica Sarmaty Dobermani przez ca³y

mecz zagrzewali do walki swoje
dru¿yny kulturalnym dopingiem.
Dobrej atmosfery na boisku i trybunie nie popsu³a nawet decyzja Prezesa wiatowida Andrzeja Beliny,
który odmówi³ s³u¿bom technicznym Sarmaty na ustawienie na terenie obiektu przenonego grilla w
miejscu do tego przeznaczonym,
czyli na ty³ach budynku klubowego
wiatowida. Swoj¹ odmowê argumentowa³ wzglêdami bezpieczeñstwa, a rzekomo taki zakaz wprowadzi³a miejscowa policja. Wed³ug
s³ów Prezesa grill moglibymy ustawiæ na obiekcie po zakoñczeniu
meczu t.j. o godzinie 19.00. Inaczej
mówi¹c juniorzy koñcz¹cy swój
mecz o godz. 16.15 musieli by czekaæ kilka godzin na ewentualny posi³ek. Wobec powy¿szego grill zosta³ w tym momencie ustawiony w
miejscu najbardziej odpowiednim,
czyli na parkingu przed stadionem.
Chcia³bym siê zapytaæ jakim to zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa byliby juniorzy jedz¹cy kie³basê dobersk¹? Byæ mo¿e niektórzy s¹dz¹,
¿e mog³o by dojæ do walk o ni¹ z
miejscowymi kibicami, gdy¿ kie³basa doberska z masarni Krzemienna poprzez Jarmark Doberski
sta³a siê s³awna nie tylko w Polsce,
lecz nawet w Europie. A by³oby o co
walczyæ!
W przedmeczu juniorów wiatowid wygra³ z Sarmat¹ 5:1.
estan
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Bramka na wagê
lidera okrêgówki
VIELGOVIA Szczecin  SPARTA Wêgorzyno 0:1 (0:0)
Sparta: Przemys³aw Noryca,
Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik,
Zbigniew Nadkierniczny, Andrzej
Nadkierniczny, Jaros³aw Konieczny, Artur Samal (Tomasz Side³),
Piotr Grochulski, Daniel Romañczyk (Pawe³ Samal), Wojciech Kli
(Artur Nadkierniczny), Krzysztof
Gwód (Artur Sadowski). Trener
Ryszard Jamro¿y.
Bramka: 63' Daniel Romañczyk.
Szczêliwie ocala³a w klasie
okrêgowej Vielgovia Wielgowo, nie
by³a ju¿ typowym ch³opcem do bicia, jak mia³o to miejsce w niedawno zakoñczonej rundzie wiosennej.
W du¿ej mierze zmieniony (wzmocniony) sk³ad oraz niezmieniony stan
p³yty boiska, nie móg³ uraczyæ zgromadzonych kibiców w szybkie,
sk³adne i zazêbiaj¹ce siê akcje ofensywne. Przewagê od pocz¹tku
pierwszych minut zyskali podopieczni trenera Jamro¿ego i to oni
stworzyli kilka akcji podbramkowych, jednak ¿adnej z dru¿yn w tej
czêci meczu nie uda³o siê strzeliæ
bramki.
Drugie trzy kwadranse obfitowa³y w nieco wiêksz¹ iloæ akcji
podbramkowych, g³ównie za
spraw¹ b³êdów, jakie pope³niali defensorzy. Ju¿ w 47 minucie nieudanie futbolówkê ekspediuje Rysiek
Jarzyna. Szybki kontratak miejscowych koñczy siê niecelnym strza³em na bramkê Norycy. W 55 minu-

Sparta lepsza w derbach powiatu
SPARTA Wêgorzyno  MEWA Resko 3:1 (3:1)
Sparta: Przemys³aw Noryca 
Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik, Tomasz Side³ (Artur Nadkierniczny), Zbigniew Nadkierniczny, Jaros³aw Konieczny, Artur
Samal (Dominik Raj), Piotr Grochulski, Daniel Romañczyk, Wojciech Kli (Artur Sadowski),
Krzysztof Gwód. Trener Ryszard Jamro¿y.
Mewa: Marcin Libiszewski 
Dariusz Kêsy, Mirek Pietrowski,
Marcin Paw³owski, Micha³ ¯urawik, Arek Paw³owski, Krzysztof
Kopka, Krzysztof Waldon, Rafa³
Porêbski, Artur Andrusieczko
(70' Piotr Ziemski), Marek Gradus (60' Mariusz B³aszczyk),
£ukasz Grygiel. Trener Dariusz
Kesy.
Bramki: 4' Gwód, 12' Samal,
29' Grochulski dla Sparty; 42'
Kêsy dla Mewy.

Mecz od pierwszych minut nale¿a³ do gospodarzy. Podopieczni trenera Jamro¿ego zdo³ali narzuciæ
swój styl rywalom, spychaj¹c ich do
g³êbokiej obrony. Ju¿ w 4 minucie
meczu gapiostwo defensorów wykorzystuje król strzelców poprzedniego sezonu - Krzysztof Gwód, pokonuj¹c bramkarza rywali z bliskiej
odleg³oci. W 12 minucie na lewej
flance wietnie rozprowadza pi³kê
Edek Tondrik. Sprytnie oddaje j¹ do
Artura Samala, a ten wje¿d¿a z pi³k¹
w pole karne, mija obroñców i z
ostrego koñca podwy¿sza na 2:0
zbieraj¹c gromkie brawa od przyby³ej publicznoci. Napór miejscowych w kolejnych minutach trwa³
nadal. Na bramkê Mewy strzelali
Artur Samal, Tomasz Side³ - jednak
nieskutecznie. W 29 minucie w polu
karnym Mewy zjawi³ siê z futbolówk¹ Jarek Konieczny. Min¹³ kilku

obroñców, dogra³ do Piotra Grochulskiego a ten z kilku metrów podwy¿szy³ wynik spotkania. W 42 min. prezent obroñców Sparty wykorzystuje
Dariusz Kêsy i bez problemów pokonuje Przemka Norycê. Dwie minuty póniej strza³em z dalszej odleg³oci popisuje siê Romañczyk. Pi³kê
podbija jeden z obroñców Mewy co
dodatkowo utrudni³o interwencjê
bramkarzowi Mewy, jednak ostatecznie golkeeper z Reska przeniós³
pi³kê nad poprzeczk¹.
W drugiej ods³onie tego spotkania gra wyrówna³a siê i ogl¹dalimy zdecydowanie mniej okazji
podbramkowych. Przez wiêkszoæ
czasu drugiej po³owy obserwowalimy walkê w rodku pola. Wynik
z pierwszej, lepszej i ciekawszej
czêci meczu, utrzyma³ siê do koñca spotkania.
(msz, kar)

cie, dok³adnie na nogê Klisia zagrywa Grochu, jednak bramkarz
Vielgovii, znajdowa³ siê na tyle blisko napastnika Sparty, i¿ udanie
obroni³ próbê bezporedniego
strza³u. 180 sekund póniej, znów
Piotrek Grochulski uderza³ z rzutu
wolnego, tym razem uderzenie pomocnika Sparty, odbi³ przed siebie
bramkarz miejscowych. W tej samej
minucie mia³a miejsce kolejna akcja
w polu karnym miejscowych, w której znów pada Kli i w której sêdzia
ponownie nie reaguje. W 63 minucie pada jedyny gol w tym spotkaniu. Pi³kê z prawej strony dorodkowuje Jarek Konieczny. Najpierw
uderza Tomek Side³, ale strza³ zatrzymuje obroñca, nastêpnie pi³kê
przejmuje Kli, który w g¹szczu nóg
odgrywa do Romañczyka, a ten z
bliskiej odleg³oci zdobywa prowadzenie. Kolejne dziesiêæ minut, to
okres zupe³nie bezbarwnej i szarpanej gry. Po pojawieniu siê na placu
gry Paw³a Samala, znów moglimy
obejrzeæ kilka zagro¿eñ ze strony
pi³karzy Sparty. W 77 minucie,
Wojtek Kli, krótko odgrywa w³anie do wspomnianego Samala, który zostaje podciêty w polu karnym,
jednak decyzja sêdziego: gramy
dalej. Minutê póniej ten sam zawodnik ubiega bramkarza Vielgovii
i po strzale g³ow¹ pi³ka minimalnie
mija s³upek bramki gospodarzy. W
90 minucie po raz kolejny Pawe³
Samal by³ bliski zdobycia bramki.
Podanie od Tomka Sid³a, sfinalizowa³ strza³em nad bramkarzem, po
którym futbolówka odbi³a siê od
poprzeczki i prawdopodobnie linii
bramkowej. W doliczonym czasie
gry do sporego wysi³ku bramkarza
miejscowych zmusi³ Piotr Grochulski, egzekwuj¹c sta³y element gry.
Bramka jednak nie pad³a. Spotkanie
koñczy siê skromnym, ale jak¿e
wa¿nym zwyciêstwem. (msz)

Wojtek Guniczak
w kadrze

(DOBRA) Wojtek Guniczak
zosta³ pierwszym pi³karzem w historii Sarmaty powo³anym do kadry
województwa Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Ten
utalentowany pi³karz (rocznik
1993) przebywa obecnie wraz kolegami z kadry na 10-dniowym
obozie treningowym w wi¹tkach
k. Szczecinka. Gratulacje dla zawodnika i jego trenera Damiana
Padziñskiego.
estan
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

ZAPOWIADA SIÊ OSTRA
RYWALIZACJA O KORONÊ
KRÓLA STRZELCÓW
Ledwie zapowiedzielimy
dobr¹ formê lidera rankingu
Wojtka Klisia, a tu dwa mecze
i ¿adnej bramki. Za to ostro
pogoni³ za nim peleton innych
pretendentów; strzelili Bonifrowski i Gradus, ale tu¿ za
nimi a¿ 9 zawodników z dwiema bramkami na koncie po
tych dwóch ostatnich meczach.
Doskoczy³ dwoma trafieniami
w jednym meczu Damian Padziñski. £ukasz Olechnowicz
przypomnia³ sobie jak siê
strzela i zaliczy³ po trafieniu w
dwóch meczach. Oby nie by³o
tak, jak w ubieg³ym sezonie, ¿e
szed³ jak burza i nagle przesta³
strzelaæ. Rozstrzelali siê pi³karze Mewy; w ubieg³ym sezonie
zdobyli ³¹cznie 42 bramki, a
ju¿ teraz maj¹ ich 10! Je¿eli nic
siê po drodze nie stanie, to
Mewa mo¿e odegraæ znacz¹c¹
rolê w tym sezonie i niejednemu pokrzy¿owaæ plany.
Sparta na razie bezkonkurencyjna, wygrywa mecz po meczu i
szykuje siê do awansu, chocia¿
jeszcze za wczenie na dzielenie
skóry na niedwiedziu...
Zatrwa¿aj¹ce wyniki Radovii i wiatowida. Ten ostatni jecha³ na mecz z Koron¹, która
nie wygra³a meczu, z wielk¹ nadziej¹ na jakie punkty, ale i tam
³obezianie nie dali rady. A jak
nie z Koron¹, to z kim? Peny 
obud siê i zacznij strzelaæ!
STRZELCY
5 bramek - Wojtek Kli (Sparta)
4 bramki - Wojtek Bonifrowski (Sarmata)
3 bramki - Marek Gradus
(Mewa)
2 bramki  Jacek Talarowski
(Radovia), Krzysztof Gwód,
Daniel Romañczyk (Sparta),
Miros³aw Pietrowski, £ukasz
Grygiel, Krzysztof Kopka
(Mewa), £ukasz Olechnowicz,
Damian Padziñski, Dawid Dudek (Sarmata)
1 bramka  Jarek Konieczny,
Piotr Grochulski, Artur Samal
(Sparta),
Dariusz
Kêsy
(Mewa), Krzysztof Kieruzel
(Sarmata), Kamil Kacprzak,
Micha³ Koba, £ukasz Brona
(wiatowid), Emil Pilichowski
(Radovia).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
12 bramek - Sparta
11 bramek - Sarmata,
10 bramek - Mewa
3 bramki  Radovia, wiatowid
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Dwie bramki
Padziñskiego
w 40 sekund

Sarmata Dobra  Jantar Dziwnów 5:2 (4:1)

Po dwóch remisach Sarmaty w ostatnich meczach,
sobotni pojedynek z ambitnym beniaminkiem Jantarem
Dziwnów mia³ daæ chocia¿ czêciow¹ odpowied jaka jest bie¿¹ca dyspozycja pi³karzy z Dobrej.
Odpowied jest pozytywna, gdy¿ Sarmata wygra³
pewnie 5:2 (4:1), bêd¹c szczególnie w I po³owie
dru¿yn¹ wyranie lepsz¹.
Pierwsz¹ groniejsz¹ akcjê pi³karze Sarmaty przeprowadzili w 13
min., kiedy to Damian Padziñski
poda³ idealnie do Dawida Dudka,
lecz ten przegra³ pojedynek sam na
sam z Przybyszewskim. M³ody
napastnik Sarmaty zrehabilitowa³
siê cztery minuty póniej, gdy wykorzysta³ dobre podanie Damiana
Padziñskiego i strzeli³ pierwsz¹
bramkê dla Sarmaty. Po zdobyciu
prowadzenia gospodarze nadal
przewa¿ali, lecz ich akcje koñczy³y
siê
niecelnymi
strza³ami.
W tym okresie na uwagê zas³uguje
strza³ no¿ycami Krzysztofa Kieruzela, jednak pi³ka po jego strzale
poszybowa³a nad poprzeczk¹. Prze³om to 29 i 30 min. meczu, kiedy to
dwie bramki zdoby³ w ci¹gu 40 sekund Damian Padziñski, po dwóch
bliniaczych akcjach. Wojtek Bonifrowski podaniem ze rodka boiska
wrzuci³ pi³kê za plecy obroñców
Jantara i bêd¹cy na pe³nej szybkoci
Padziñski w pierwszym przypadku
strzeli³ do bramki tu¿ obok wybie-

Jutro I rzut
Pucharu Polski
Jutro, 22 bm. (roda) o godzinie
17:30 odbêd¹ siê mecze Pucharu
Polski. Nasze zespo³y graj¹ na wyjazdach.
Orze³ £o¿nica (A 1) - Sarmata
Dobra (O 1); Sowianka Sowno (A 1)
- Mewa Resko (O 1); Zorza II Dobrzany (B 1) - Radovia Radowo
Ma³e (O 1); boisko: Szadzko; Ba³tyk Gostyñ (A 1) - Sparta Wêgorzyno (O 1); Pomorzanin Przybiernów
(A 1) - wiatowid £obez (O 1). (r)

gaj¹cego bramkarza, a w drugim
objecha³ bramkarza i strzeli³ do
pustej bramki z ostrego k¹ta. W nieca³e 2 minuty póniej po doskona³ej
akcji z Kieruzelem, Padziñski móg³
strzeliæ trzeci¹ bramkê, lecz jego
strza³ g³ow¹ by³ minimalnie niecelny. Gdyby mu siê to uda³o, to skopiowa³by swój najlepszy wyczyn
sprzed dwóch lat, kiedy to w meczu
z Iskr¹ Golczewo strzeli³ 3 bramki w
ci¹gu 2 minut i 40 sekund!
W 36 min. gocie oddali swój
pierwszy (niecelny) strza³ na bramkê Sarmaty. W 42 min. po piêknej
akcji Padziñski, Kieruzel, £ukasz
Olechnowicz, ten ostatni, obchodz¹cy w sobotê swoje urodziny,
strzeli³ bramkê i podwy¿szy³ wynik
na 4:0 dla Sarmaty. Po tej bramce
odwa¿niej zaatakowali gocie i w 44
min. Jacek Kry³owicz zdoby³ bramkê dla Jantara.
W II po³owie gra siê wyrówna³a,
lecz Sarmata w dalszym ci¹gu by³
dru¿yn¹ kontroluj¹c¹ przebieg gry.
W 72 min. rzut karny wykorzysta³
Wojtek Bonifrowski po zagraniu
rêk¹ w polu karnym przez zawodnika Jantara. W 74 min. ponownie
Jacek Kry³owicz zdobywa drug¹
bramkê dla Jantara i ustala wynik
meczu na 5:2 dla Sarmaty. estan

WYNIKI I TABELA

Wyniki z 15 sierpnia (rody)
D¹brovia Stara D¹browa - Zorza Dobrzany 0:2, Korona Stuchowo - GOK Ehrle Polska Dobra
Szcz. 0:6, wiatowid £obez Sarmata Dobra 1:1, Jantar Dziwnów - Fagus Ko³bacz 0:0, Wicher
Brojce - Iskierka mierdnica 0:2,
Masovia Maszewo - Radovia Radowo Ma³e 2:0, Vielgovia Szczecin - Sparta Wêgorzyno 0:1,
Mewa Resko - Promieñ Mosty
4:3.
Wyniki z 18 sierpnia (sobota)
Zorza Dobrzany - Promieñ
Mosty 1:0, Radovia Radowo
Ma³e - Vielgovia Szczecin 0:0,
Sarmata Dobra - Jantar Dziwnów
5:2, Sparta Wêgorzyno - Mewa
Resko 3:1, Iskierka mierdnica Masovia Maszewo 1:1, Fagus
Ko³bacz - Wicher Brojce 2:3,
Korona Stuchowo - wiatowid
£obez 2:1, D¹brovia Stara D¹browa - GOK Ehrle Polska Dobra
Szcz. 1:2.
1. Sparta Wêgorzyno
12 12-1
2. GOK Ehrle Polska Dobra 10 13-3
3. Iskierka mierdnica
10 8-2
4. Sarmata Dobra
8 11-5
5. Mewa Resko
7 10-10
6. Korona Stuchowo
6 3-9
7. Zorza Dobrzany
6 4-3
8. Vielgovia Szczecin
5 5-5
9. Wicher Brojce
4 6-10
10. Jantar Dziwnów
4 3-8
11. Fagus Ko³bacz
4 6-7
12. Masovia Maszewo
4 3-7
13. Promieñ Mosty
3 5-7
14. D¹brovia Stara D¹browa 3 3-7
15. Radovia Radowo Ma³e 2 3-6
16. wiatowid £obez
1 4-9

GRANIE W PLANIE
25 sierpieñ - sobota
14:00 Vielgovia Szczecin - Iskierka mierdnica
14:00 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Zorza Dobrzany
16:00 Masovia Maszewo - Fagus Ko³bacz
17:00 wiatowid £obez - D¹brovia Stara D¹browa
17:00 Wicher Brojce - Sarmata Dobra
17:00 Mewa Resko - Radovia Radowo Ma³e
18:00 Promieñ Mosty - Sparta Wêgorzyno
26 sierpieñ - niedziela
16:00 Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo
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LATO NA ROWERZE

Szwajcaria Po³czyñska

To ju¿ drugi wyjazdowy rajd rowerowy Klubu Turystki Rowerowej £obez i
Grupy Rowerowej Drawsko Pomorskie. W rodê 15 sierpnia 2007 r. ruszylimy na
ziemiê po³czyñsk¹.
Do wsi Toporzyk, w gminie Po³czyn Zdrój, dojechalimy autami, a dalej jechalimy rowerami. Ruszylimy szlakiem czerwonym Szwajcarii Po³czyñskiej: Po³czyn Zdrój, Ogrodno, Zdroje, Czarnkowie, Gaworkowo, K³okowo, Po³czyn Zdrój.
Trasa biegnie przez bukowe bory Szwajcarii Po³czyñskiej. Pokonuje znaczne ró¿nice
wysokoci i urozmaicon¹ rzebê terenu. Jest to szlak dla zaprawionych rowerzystów.
Niewielki kawa³ek jechalimy tak¿e cie¿k¹ rowerow¹ - szlak zwiniêtych torów ³¹cz¹c¹ Po³czyn Zdrój i Z³ocieniec, zlokalizowan¹ na nasypie dawnej kolei w¹skotorowej.
Najciekawszym punktem wycieczki by³o wejcie na 48-metrow¹ wie¿ê obserwacyjn¹ zlokalizowan¹ w bezporednim s¹siedztwie Wolej Góry (219 m) - jednego
z najwiêkszych wzniesieñ Pojezierza Drawskiego. To naprawdê d³uga wspinaczka. Z tarasu widokowego wie¿y doskonale widoczna jest panorama Pojezierza
Drawskiego.
Drawski niebieski szlak rowerowy
W niedzielê, 19 sierpnia 2007 r. turyci z Klubu Turystyki Rowerowej £obez
i £obeskiego Centrum Turystyki ruszyli na Ziemiê Drawsk¹, na niebieski szlak rowerowy Wzgórza Moreny Czo³owej. Szlak obejmuje pó³nocn¹ czêæ gminy
Drawsko Pomorskie. Przebiega nad brzegami 8 jezior.
W Zajezierzu do³¹czylimy do rowerzystów z Drawska Pom., którzy w ten dzieñ
mieli zaplanowany rajd niebieskim szlakiem. Razem ruszylimy przez Zagórzyce,
Ro¿nowo £ob., Nêtno, £abêdzie i Karsibór nad jezioro Przytonko. Tutaj nad brzegiem rozpalilimy ognisko i upieklimy kie³baski. Rozstanie obu grup nast¹pi³o w
okolicy wsi Przytoñ. Drawszczanie pojechali dalej szlakiem niebieskim, a ³obeska
grupa skierowa³a siê do £obza przez Rydzewo, Nêtno, Ro¿nowo £ob. i Wysiedle.
Dystans: KTR  51 km, Drawsko Pom.  58 km.
Z turystycznym pozdrowieniem!
Adam Kogut - Klub Turystki Rowerowej £obez (adamku@vp.pl)
Zapraszamy turystów rowerowych i pieszych do udzia³u w imprezie PO¯EGNANIE LATA w dniu 2 wrzenia 2007 r. Rajd rowerowy zielonym szlakiem
rowerowym. Rajd pieszy £obez - Karwowo - £obez.
REKLAMA

Pi³karski horror
w Resku
MEWA Resko  PROMIEÑ Mosty 4:3 (0:0)
Pi³karze Mewy zafundowali
swoim kibicom pi³karski horror.
Po takiej sobie grze w pierwszej
czêci rozpoczêli prawdziw¹ kanonadê w drugiej. Pierwsza akcja
gospodarzy - rêka w polu karnym
Promienia, sêdzia nie zd¹¿y³ odgwizdaæ, a Krzysztof Kopka
strzela bramkê na 1:0. Po kilku
minutach dorodkowanie z linii
koñcowej, obroñca Promienia
zatrzymuje pi³kê rêk¹ i sêdzia
gwi¿d¿e karnego. Marek Gradus
podwy¿sza wynik na 2:0. Po kilkunastu minutach wrzutka na pole
karne Promienia do £ukasza Grygiela, który ogrywa obroñcê, k³adzie bramkarza i strzela do pustej
bramki na 3:0. Po tej kanonadzie
kibice mogli siê ju¿ tylko zak³a-

daæ siê, ile jeszcze bramek Mewa
strzeli. Strzeli³a jedn¹ i tym uratowali skórê. Reszczanie uznali,
¿e mecz wygrali i przestali graæ.
To bezlitonie wykorzystali mostowianie, strzelaj¹c w ci¹gu 20
minut trzy bramki. Jest 3:3 i sêdzia dolicza 4 minuty gry. W
ostatniej akcji meczu pi³karz Promienia fauluje, za co otrzymuje
¿ó³t¹ kartkê, a za dyskusjê z sêdzi¹ drug¹ i w konsekwencji czerwon¹. Rzut wolny z oko³o 30
metrów; Dariusz Kêsy wrzuca
pi³kê na pole karne, gdzie Mirek
Pietrowski g³ow¹ strzela pod poprzeczkê i... sêdzia koñczy mecz.
Trzy punkty uratowane rzutem na
tamê, a mog³o byæ zupe³nie inaczej. Gra siê do koñca.
(r)
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Okrad³ miasto

(PRUSINOWO) Miêdzy 13 a
14 sierpnia, w Prusinowie, nieznany sprawca dokona³ w³amania do
pomieszczenia warsztatu by³ej
Wytwórni Mas Bitumicznych poprzez ukrêcenie k³ódki w drzwiach
wejciowych, gdzie ze cian pomieszczenia zerwa³ miedzian¹ instalacjê elektryczn¹ dokonuj¹c
kradzie¿y przewodów. Sprawca
spowodowa³ straty w wysokoci
powy¿ej 250 z³, dzia³aj¹c na szkodê Urzêdu Miasta i Gminy w
£obzie.

Szpera³ przy Polonezie

(RESKO) Miêdzy 13 a 14 sierpnia w Resku przy ul. Buczka nieznany sprawca dokona³ uszkodzenia
dwóch zamków w samochodzie osobowym Polonez oraz dokona³ kradzie¿y korka wlewu paliwa powoduj¹c straty w kwocie 100 z³, czym
dzia³a³ na szkodê Artura K.

Uszkodzi³ Fiata

(RESKO) Miêdzy 13 a 14 sierpnia w Resku, przy ul. Buczka, nieznany sprawca dokona³ uszkodzenia zamka od strony pasa¿era w samochodzie osobowym Fiat 125, powoduj¹c straty w kwocie 50 z³, poniesione przez Józefa D.

Wybi³ szybê

(CIESZYNO) Miêdzy 13 a 14
sierpnia w Cieszynie nieznany
sprawca dokona³ wybicia szyby podwójnej w oknie domku letniskowego. 150 z³ strat poniós³ Marian R.

Pobicie

(RESKO) 14 sierpnia ok. godz.
17:00 w Resku, przy ul. Polnej,
Grzegorz L. pobi³ Adama K., powoduj¹c obra¿enia cia³a w postaci z³amania nosa i rozciêcia policzka.
Sprawca zosta³ zatrzymany i osadzony.

L¿y³ i grozi³

(PRZYTOÑ) 15 sierpnia w
Przytoni, Micha³ O. naruszy³ nietykalnoæ cielesn¹ oraz ubli¿a³ s³owami wulgarnymi i powszechnie uwa¿anymi za obel¿ywe, grozi³ pozbawieniem ¿ycia i pobiciem wobec
interweniuj¹cych funkcjonariuszy
policji. Sprawcê zatrzymano do
wyjanienia.

Próba kardzie¿y

(£OBEZ) 16 sierpnia ok. godziny 15:00 w £obzie, na ul. Przemys³owej, trzej sprawcy: Micha³ P., To-

masz M. i Marian T. usi³owali dokonaæ kradzie¿y metalowych przêse³
ogrodzenia budynku nale¿¹cego do
ANR, wartych oko³o 250 z³. Sprawców zatrzymano.

Kieszonkowiec

(£OBEZ) 16 sierpnia w godz.
17:30  17:45 nieznany sprawca w
sklepie Wszystko po 5 z³ w
£obzie, przy ul. Kocielnej, dokona³ kradzie¿y portfela z 30 z³ i dowodem osobistego wyjmuj¹c go z
kieszeni swetra poszkodowanej Natalii R.

Uszkodzenie cia³a

(RADOWO MA£E) 16 sierpnia oko³o godz.16:00 w Radowie
Ma³ym, na klatce schodowej, Justyna D. dokona³a uszkodzenia
cia³a Aleksandry N., popychaj¹c
j¹ na schodach. Poszkodowana
upad³a i dozna³a z³amania koci
lewego obojczyka.

Sp³oszeni z³odzieje

(PRUSINOWO) 16 sierpnia
oko³o godz. 14:50 w Prusinowie
nieznani sprawcy dokonali w³amania do pomieszczenia warsztatowego po by³ej Wytwórni Mas
Bitumicznych, poprzez wybicie
szyby w oknie, po czym dokonali
zerwania przewodów elektrycznych dzia³aj¹c na szkodê Urzêdu
Miasta i Gminy w £obzie. Sprawcy skradzione mienie pozostawili
poniewa¿ zostali sp³oszeni przez
dozorcê.

Z³apani z maryk¹

(RESKO) 15 sierpnia o godz.
23:30 w Resku, na ul. Nadrzecznej,
£ukasz M. posiada³ rodek odurzaj¹cy w postaci suszu rolinnego
marihuany. £ukasza M. zatrzymano
do wyjanienia. Ustalono, ¿e sprzeda³ mu narkotyki inny nieletni
mieszkaniec Reska.
(RESKO) 18 sierpnia o godzinie 0:50 w Resku przy ulicy Jednoci Narodowej Maciej L. posiada³
przy sobie niewielk¹ iloæ marihuany. Sprawcê zatrzymano.

Komórki

(£OBEZ) 14 sierpnia w godzinach 11:00  15:00 w £obzie, przy
ulicy Kociuszki, nieznany sprawca
ukrad³ telefon Nokia 6020. Straty w
kwocie 200 z³ poniós³ Andrzej L.
(£OBEZ) 17 sierpnia oko³o godziny 13:00 w £obzie, przy Obroñców Stalingradu, Mateusz C. doko-
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na³ kradzie¿y telefonu komórkowego Nokia 7360. Straty w kwocie 700
z³ poniós³ Maciej C.

Potr¹ci³ psa

(DOBRA) 17 sierpnia o godzinie 15:30 w Dobrej, na ulicy Nowogardzkiej, Bogdan B., kieruj¹c samochodem Toyota, uderzy³ w wbiegaj¹cego na jezdniê psa, powoduj¹c
uszkodzenie pojazdu.

W szeciu na jednego

(£OBEZ) 17 sierpnia oko³o godziny 23:30 w £obzie na promenadzie w rejonie ulicy Przyrzecznej
grupa szeciu osób pobi³a Jana J.

Passatem w dzika

(GINAWA) 18 sierpnia o godzinie 2:45 na drodze za Ginaw¹, w kierunku Drawska Pomorskiego, Henryk ¯. kieruj¹c samochodem VW
Passat, uderzy³ w przebiegaj¹cego
przez jezdniê dzika. Samochód
uleg³ uszkodzeniu.

Pobicie w barze

(RESKO) 17 sierpnia o godzinie 23:30 w Resku, przy ulicy Jednoci Narodowej, w barze U Justa, Maciej L. i Rafa³ P. pobili
Mateusza K. Sprawców zatrzymano.

Szyba w sklepie

(£OBEZ) Miêdzy 19 a 20 sierpnia w £obzie, przy ulicy Niepodleg³oci, nieznany sprawca dokona³
wybicia szyby, wartej 300 z³ w oknie
sklepu Janusza K.

Rozmontowa³, nie wyniós³

(PRUSINOWO) 19 sierpnia w
Prusinowie nieznany sprawca w³ama³ siê na teren by³ej smolarni, nale¿¹cej do gminy £obez i rozmontowa³ dwa piece elektryczne, których
jednak nie zdo³a³ wynieæ.

Zabi³ kota

(SMORAWINA) 18 sierpnia
oko³o godziny 18:00 w Smorawinie
W³adys³aw D., zabi³ przy pomocy
metalowego prêtu kota, nale¿¹cego
do Heleny Z. Sprawcê zatrzymano.

Napromilowani
(£OBEZ  UNIMIE) 14
sierpnia o godz. 15:25 na drodze
£obez - Unimie Robert T. kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (oko³o 0,5
promila).

Wymuszenie ze st³uczk¹

(WÊGORZYNO) 14 sierpnia o godz. 19:30 w Wêgorzynie
na ul. Runowskiej Krzysztof W.
kierowa³ samochodem Fiat
126p, bêd¹c w stanie nietrzewoci (oko³o 0,8 promila).

Zatrzymanie poszukiwanego

(£OBEZ) 18 sierpnia o godzinie 2:40 w £obzie na ulicy
Bema Bogdan R. kierowa³ samochodem Opel bêd¹c w stanie
nietrzewoci. Kieruj¹cy odmówi³ poddania siê badaniu na zawartoæ alkoholu w wydychanym powietrzu. W zwi¹zku z
tym od zatrzymanego pobrano
krew do badania.

(RUNOWO POMORSKIE)
18 sierpnia o godzinie 22:00 Józef
O., kieruj¹c samochodem Mercedes
na ulicy Kolejowej wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na jad¹cym prawid³owo Nissanie Micra, kierowanym przez Andrzeja S., w wyniku
czego dosz³o do zderzenia pojazdów.
(WYSIEDLE) 19 sierpnia o godzinie 9:15 w Wysiedlu zatrzymano
Bogdana F., poszukiwanego nakazem S¹du Rejonowego w £obzie.

(GRZÊNO) 19 sierpnia o
godzinie 15:25 w Grzênie Mariusz M. kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê pod wp³ywem alkoholu (oko³o 1,9 promila).

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

KRZY¯ÓWKA 34

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 brzmia³o:
Po rozum do ludzi, po serce do matki.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Stefania Traube (Wêgorzyno),
Rafa³ Pszczó³ka (Chybie), Albin Rengwelski (Resko), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zofia Janicka (£obez), Joanna Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Rafa³ Pszczó³ka z Chybia.
Gratulujemy.

HUMOR
TYGODNIA
Andropow, jeszcze jako
szef KGB, zwierza³ siê najbli¿szym:
- Kiedy zostanê gensekiem,
zmieniê te idiotyczne strefy
czasowe.
Ile¿ to k³opotów!
Dzwoniê do Pekinu z gratulacjami z okazji wyboru Deng
Xiaopinga, a tam mówi¹:
To by³o wczoraj!. Dzwoniê do Watykanu z kondolencjami po zamachu na papie¿a, a
tam pytaj¹: Jaki zamach?!

tygodnik ³obeski 21.08.2007 r.

