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Kto wjedzie
do Sejmu?
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Kazimierz Rynkiewicz
Przed wyborami, jakie odby³y siê
dwa lata temu, postawi³em tezê, ¿e nie
wa¿ne kto jaki ma program i co chce, ale
czy ma wolê dokonania zmian. Bowiem
przez 15 lat wys³uchiwalimy najprzeró¿niejszych programów i nagromadzi³o siê u ró¿nych kandydatów tyle chêci,
¿e prawie zapomniano, ¿e chêciami jest
piek³o wybrukowane. Przez owe 15 lat,
pomimo g³oszonych programów i chêci
polityków, wci¹¿ mêczy³y nas znajome
patologie. Rz¹dy zmienia³y siê, a one
trwa³y. W koñcu zosta³y skatalogowane
i nazwane spucizn¹ III RP. Do tej spucizny nale¿a³y Wojskowe S³u¿by Informacyjne, których ¿aden z rz¹dów nie
mia³ woli rozwi¹zaæ, choæ przez 15 lat
by³o wiadomo, ¿e trzeba. By³a wiedza,
¿e to jest to z³o, ale brakowa³o woli. Ten
czynnik woli, jak siê póniej okaza³o,
by³ decyduj¹cy dla zwyciêstwa PiS. W
jednym z programów telewizyjnych
znakomicie wy³apano tê zale¿noæ, gdy
minister Macierewicz mówi³ o rozwi¹zaniu tych s³u¿b, by³y minister Marek
Biernacki ¿achn¹³ siê na to osi¹gniêcie
stwierdzaj¹c, ¿e przecie¿ wiadomo
by³o, ¿e trzeba bêdzie je rozwi¹zaæ.
Dlaczego wiêc tego nie zrobi³? Dlaczego tego nie zrobiono przez 15 lat? Biernacki przyzna³, ¿e mia³ wiedzê i wiadomoæ, ale zabrak³o woli.
Po 15 latach owa wola nabra³a wiêc
decyduj¹cego znaczenia w moim ogl¹dzie politycznych programów. Program
IV RP u³o¿y³ siê sam  sk³ada³ siê z
katalogu zaniechañ i nieza³atwionych
spraw w III RP. Po co wymylaæ co
nowego, formu³owaæ nowe programy,
je¿eli nie uporano siê ze starymi problemami? Po co k³aæ nowy dach, jak fundamenty siê sypi¹. By spad³ nam na
g³owê?
Po co budowaæ sklepiki w miecie,
jak jedn¹ ustaw¹ wprowadzaj¹c¹ na
rynek markety doprowadza siê do ich
wyniszczenia? Po co marzyæ o budowaniu klasy redniej, jako podstawy bytu
pañstwowego, jak kilku dobrze ustawionych oligarchów zgarnia ca³¹ pulê z
tej gry? Jak tu cokolwiek wygraæ, gdy
gra jest ustawiona i sterowana pod czyje interesy. Z jednej strony wmawia³o
siê ludziom, ¿e jest wolny rynek, wiêc
musz¹ sobie radziæ sami, z drugiej niektórzy budowali fortuny na uk³adach,
niejasnych powi¹zaniach i korupcji. Co
z tego, ¿e cz³owiek siê napracowa³, jak
kto innych da³ ³apówkê i osi¹ga³ to, na
co inni musieliby ciê¿ko i d³ugo pracowaæ.
Tak skonstruowany wolny rynek
odbiera³ milionom ciê¿ko pracuj¹cych
ludzi ich wypracowane dochody. Ci
ludzie przecie¿ p³acili podatki na to, by
kolejno nastêpuj¹ce po sobie rz¹dy zabezpiecza³y ich dochody przed kradzie¿¹ oraz stwarza³y warunki rozwoju.
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Kto wjedzie
do Sejmu i po co
Czy zabezpiecza³y i stwarza³y? Gdy
miliony podatników wp³aca³y podatki,
te pieni¹dze na zasadzie uk³adów lub
³apówek jednym podpisem lub decyzj¹
trafia³y do kieszeni cwaniaków. Tak
zosta³a okradziona klasa rednia, jeszcze zanim powsta³a. A to ona jest stabilizatorem procesów spo³ecznych i politycznych. Dzisiaj przeciêtny przedsiêbiorca nie ma czasu na politykowanie,
czyli kszta³towanie spraw publicznych
w swoim miasteczku lub regionie, bo
zajêty jest firm¹, czêsto od rana do nocy.
Poprzez tak skonstruowany rynek zostali praktycznie wykluczeni z ¿ycia
publicznego. Zaczêli nim rz¹dziæ oligarchowie, co omal nie skoñczy³o siê
kupowaniem ustaw i ca³ych bran¿.
Zwyk³y cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej pionkiem w tej grze, a przecie¿
mia³ braæ sprawy w swoje rêce.
Korupcja i uk³ady to by³ rak, który
¿ar³ III RP, bo nie by³o woli zmierzenia
siê z nimi. Kolejni politycy woleli do³¹czaæ do uk³adów, ni¿ z nimi walczyæ.
To wcale nie ogólnikowa teoria.
Katalog spraw nieza³atwionych w III
RP to jak najbardziej problemy zwyk³ych ludzi, tu, na poziomie gmin i
powiatów. W ca³ym kraju tysi¹ce ludzi,
nawet nie wiedz¹c o sobie, walczy³o z
uk³adem spó³dzielni mieszkaniowych.
Nikt im nie chcia³ pomóc, a wystarczy³a
odrobina woli. Oczywistym by³o, ¿e

trzeba ograniczyæ handel marketów w
niedziele, co jest standardem na zachodzie, ale rzekomi Europejczycy podawali przyk³ady z tego¿ zachodu, gdy im
pasowa³y do ró¿nych teorii. Obrona
interesów zagranicznych marketów
przejdzie do historii III RP jako najwiêkszy gwa³t na polskiej gospodarce.
Zagraniczni turyci, którzy przyje¿d¿aj¹ z Europy mieli zostawiaæ tutaj
pieni¹dze, a wydaj¹ je w marketach,
wiêc wracaj¹ one do ich krajów. Takich
gospodarczych ³añcuszków jest wiele.
Kto dzi pamiêta has³o, ¿e kupuj¹c zagraniczne produkty tworzymy zagranic¹ miejsca pracy, bo tam siê je wytwarza? Nikt nie by³ specjalnie zainteresowany utrwalaniem tej oczywistej prawdy. A im wiêcej produktów zagranicznych konsumujemy, tym trzeba ich wiêcej zagranic¹ produkowaæ, st¹d wolne
miejsca pracy dla Polaków w fabrykach
Anglii, Niemczech i Holandii. Stalimy
siê krajem eksportuj¹cym tani¹ si³ê robocz¹ i importuj¹cym produkty, które
oni tam wytwarzaj¹. Znowu komu zabrak³o woli?
Dlatego dzisiaj ma³o istotne s¹ programy, debaty, ulotki, umiechniête
miny kandydatów. Je¿eli kto nie dostrzeg³ istoty tych przemian w ci¹gu 15
lat, to na co mu to wszystko? Zmieni
zdanie pod wp³ywem umiechu, has³a,
pogody, jakby nie mia³ ¿adnego do-

wiadczenia, z którego mo¿e czerpaæ?
Wspó³czesny wyborca - konsument w
politycznym markecie kuszony promocj¹?
Katalog spraw do za³atwienia znany jest od lat. Dzisiaj trzeba pytaæ ju¿
tylko o wolê. Czy kto ma wolê ich za³atwienia, czy znowu bêdziemy przez
nastêpne 15 lat krêciæ siê wokó³ tych
samych nieza³atwionych problemów.
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Czy prezes klubu sportowego
powinien zrezygnowaæ z funkcji radnego?

REKLAMA

List do redakcji

(WÊGORZYNO) Czy dzia³acz
sportowy, a cilej prezes lokalnego
klubu, mo¿e byæ jednoczenie radnym gminy, w sytuacji, gdy jego klub
prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
mieniu gminy? Taki problem porusza
w ostatnim numerze Wspólnoty (nr
40/2007), miesiêcznika samorz¹dowego, autor tekstu Dzia³acz sportowy nie zawsze mo¿e byæ radnym.
Kluby sportowe dzia³aj¹ na zasadzie stowarzyszeñ. W sytuacji, gdy
takie stowarzyszenie korzysta z
obiektów sportowych gminy, korzysta z pieniêdzy sponsorów, którzy

swoje reklamy zamieszczaj¹ na
obiektach sportowych, pobiera op³aty za bilety za wejcie na obiekt sportowy, dzia³alnoæ ta jest równoznaczna z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ na
maj¹tku gminy. W myl artyku³u 24f
ustawy o samorz¹dzie gminnym cz³onek zarz¹du takiego stowarzyszenia
nie mo¿e byæ jednoczenie radnym
gminy. Nie ma tu te¿ znaczenia to, czy
cz³onek zarz¹du danego klubu lub
jego prezes sprawuj¹ swoje funkcje
odp³atnie, czy te¿ robi¹ to za darmo.
Tak wynika z wyroku NSA z 12 stycznia 2006 r.

Tak¹ sytuacjê spotykamy w samorz¹dzie Wêgorzyna. Tutaj prezes klubu Sparta Wêgorzyno Marcin Szostakiewicz jest jednoczenie radnym.
Radny zosta³ prezesem klubu ju¿ po
wyborze na funkcjê radnego. Klub
korzysta z gminnych dotacji, pobiera
op³aty za wejcie na mecze. Taka dzia³alnoæ mo¿e byæ zakwalifikowana
jako dzia³alnoæ gospodarcza prowadzona na gminnym mieniu. Odnosz¹c
siê do zapisu ustawy nale¿y stwierdziæ, ¿e radny powinien zrezygnowaæ,
z której z pe³nionych przez siebie
funkcji.
(gp)

Szanujmy to co posiadamy

Chcielibymy mieæ dobry Rz¹d, najlepiej taki, który dba³by o swoich obywateli, prawda? Jakim cudem
ma co takiego nast¹piæ, je¿eli my sami o siebie nie
dbamy. Zacznijmy od swojego podwórka, bo czêciej
wiemy, czego dorobi³ siê s¹siad, a nie doceniamy tego, co posiadamy i nie dbamy o to.
Trzy lata temu wy³o¿ono now¹
kostk¹ chodnik przy ulicy Obr. Stalingradu i by³o piêknie. Wiemy, ¿e
dla naszego miasta wymiana chodników to spory wysi³ek, wiêc tym
bardziej zas³uguje na potêpienie to,
co sta³o siê z tym chodnikiem.
Otó¿ wiosn¹ tego roku, na ten
przecie¿ nowy jeszcze chodnik,
wje¿d¿a³y wielokrotnie potê¿ne
dwigi, po to by wywoziæ stamt¹d
kontenery z gruzem (budowa zak³adu fotograficznego pana Pyrczaka).
Czy jest w naszym jeszcze powiatowym miecie gospodarz, który zainteresuje siê stanem chodnika przebiegaj¹cego przez jedn¹ z g³ównych

ulic, czy te¿ oka¿e siê, ¿e osoba, za
spraw¹ której zniszczono chodnik 
jest nietykalna? Skoro w³aciciel
Zak³adu Fotograficznego otrzyma³
zezwolenie na rozbudowê zak³adu,
to ten kto to zezwolenie podpisa³,
powinien dopilnowaæ i wyegzekwowaæ, aby chodnik zniszczony podczas rozbudowy zosta³ naprawiony
przez sprawcê szkody. Dla mieszkañców £obza nie ma znaczenia,

czy droga jest wojewódzka, powiatowa czy gminna  wa¿ne, by chodniki po których chodz¹ by³y naprawione. Obawiamy siê, by podobny
los nie spotka³ innych wie¿o wybrukowanych chodników. Dwa dni
temu chodnik przy ulicy Obr. Stalingradu zosta³ udekorowany wielk¹
plam¹ po rozlanym kwasie i te¿ nikt
siê tym nie przej¹³.
Mieszkañcy £obza

CZYTELNICY KOMENTUJ¥
Komentarz internauty do artyku³u
W przedszkolu brakuje miejsc
Z przera¿eniem patrzylimy, jak beztrosko w³adze naszego miasta
zamyka³y kolejne placówki przedszkolne. Ich zdaniem, nieop³acalne
ekonomicznie budynki, w wiêkszoci za mieszne pieni¹dze, znika³y w
rêkach prywatnych, a ich wyposa¿enie roztrwaniano bezmylnie po
bokach. Zwolniono wiele oddanych swojej pracy nauczycielek. Dzisiaj,
jak widaæ, problem miejsc w przedszkolu wróci³, a w³adza dalej go nie
dostrzega. Celebruje siê szko³y, wzmacnia nak³ady na ich funkcjonowanie, a po macoszemu traktuje siê kszta³cenie i opiekê nad najm³odszymi.
Ca³y czas ogranicza siê wydatki na cele zwi¹zane z funkcjonowaniem
jedynego ju¿ dzisiaj, przedszkola. Byæ mo¿e, ta krótkowzrocznoæ jest
jedn¹ z przyczyn tego, ¿e owiata ³obeska, nie poparta wychowaniem
dzieci w przedszkolu, osi¹ga jedne z gorszych wyników w Polsce. Dodatkowego smaczku dodaje to, ¿e swoje diety burmistrz i radni kontroluj¹ na bie¿¹co, a na nasze dzieci patrz¹ jak na z³o konieczne. Mylê,
¿e powinnimy pamiêtaæ o tym w kolejnych wyborach do naszego
magistratu. Zapomnia³ wó³ jak cielêciem by³. - skomentowa³ artyku³
na stronie internetowej (www.tygodniklobeski.go.pl) Zatroskany rodzic.
REKLAMA

Z ¯YCIA POWIATU
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Marian Wrona
odnaleziony

(£OBEZ) Gdy w ostatnim numerze Tygodnika podawalimy informacjê o zaginiêciu pana Mariana
Wrony z £obza, policja w tym czasie
przetrz¹sa³a ró¿ne zakamarki miasta w poszukiwaniu zaginionego.
Mê¿czyzna zosta³ odnaleziony po
po³udniu w okolicach Wêgorzyna.
85-letni mê¿czyzna wyszed³ z
domu w ubieg³y poniedzia³ek i przez
kilka godzin nie wraca³. Wiadomo
by³o, ¿e ju¿ wczeniej zdarzy³o mu siê
wyjæ i mia³ problemy z powrotem,
gdy¿ ma zaniki pamiêci. Policjanci z
KPP w £obzie podjêli wiêc niezw³ocznie poszukiwania, gdy¿ zbli¿a³a siê
noc i by³o robi³o siê zimno. Przeszukiwali dzia³ki, zagl¹dali do klatek schodowych i parku, jednak bez rezultatu.
Poszukiwania kontynuowano w dniu
nastêpnym. Dodatkowo wziêli w nim
udzia³ stra¿nicy leni.
Mê¿czyznê odnalaz³ kierownik
komisariatu w Wêgorzynie asp. Miros³aw Staruch, który wraz z drugim policjantem rozpytuj¹c o zaginionego
trafili na cz³owieka, który widzia³ opisana osobê. Charakterystyczne by³o to,
¿e pan Wrona wybra³ siê na spacer z
pieskiem. Jeden z mieszkañców podwêgorzyñskiej wsi widzia³ w³anie
tak¹ parê, jak sz³a drog¹ z Wêgorzyna
w kierunku Siedlic. Na tej drodze po-

licjanci odnaleli zaginionego i odwieli do £obza. Mê¿czyzna nie wiedzia³, dok¹d idzie, ale twierdzi³, ¿e noc
spêdzi³ u dobrych ludzi. Wszystko
wiêc zakoñczy³o siê szczêliwie. (r)

Wszystkie
CIS-y w £obzie
(£OBEZ) W najbli¿sz¹ rodê, 17
bm. o godz. 10:00, w ³obeskim CIS
rozpocznie siê spotkanie na temat
dzia³alnoci tych placówek w naszym
województwie.
Spotkanie otworz¹ dyrektor CIS
Katarzyna B³aszczyk i starosta ³obeski
Antoni Gutkowski. Bêd¹ wyst¹pienia
zaproszonych goci, w tym przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, dyrektora WUP, kierownika
Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego oraz
dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego. Po wyst¹pieniach odbêdzie siê prezentacja CIS-ów ze
Szczecina, Barlinka, Stargardu Szcz.,
Bia³ogardu i oczywicie gospodarzy.
Nastêpnie zebrani omówi¹ sukcesy i
problemy zwi¹zane z dzia³alnoci¹ tych
placówek.
(r)

OG£OSZENIE

Zarz¹d PBO  GRINBUD Sp. z o.o. w Nowogardzie wspólnie
ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ CISY w Nowogardzie

informuje,
¿e przystêpuje do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Wêgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej (dzia³ka nr 1251/8, obrêb 1).

Lokale mieszkalne maj¹ powierzchniê:
- jednopokojowe (1PK) 40,79 mkw.
- dwupokojowe (2 PK) 56,14 mkw.
- trzypokojowe (3 PK) 70,34 mkw.
Wstêpny koszt budowy 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej
zostanie okrelony w terminie do 15 grudnia 2007 r.
Przewidywany termin zasiedlenia  30 listopada 2008 r.
Osoby zainteresowane kupnem lokali mieszkalnych prosimy o
przybycie na zebranie informacyjne, które odbêdzie siê w dniu 24 padziernika 2007 r. o godz. 18.00 w sali posiedzeñ Urzêdu Miasta w Wêgorzynie.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie:
PBO GRINBUD Sp. z o.o. Nowogard, pok. nr 9, tel. 091 57 92 651.
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Mundurków
nadal nie ma

(£OBEZ) Ustawodawca swoje, a ¿ycie swoje. Jeden ze sztandarowych projektów ministra
Romana Giertycha nie mo¿e doczekaæ siê realizacji.
Mundurki, a raczej jednolite
uniformy, w których od 1 wrzenia
chodziæ mieli uczniowie podstawówek i gimnazjów nie wszêdzie uszyte zosta³y na czas. Tak, ¿e realizacja
ustawy pozostawia wiele do ¿yczenia. Tak jest choæby w ³obeskim
gminazjum, gdzie uczniowie w jednolitych uniformach chodziæ maj¹

dopiero od 20 padziernika. Jak
twierdzi dyrektor placówki, przyczyna opónienia le¿y po stronie
firmy, u której gimnazjum z³o¿y³o
zamówienie na bluzy i koszulki.
Szwalnia, tak jak wiele innych firm
krawieckich, zawalona jest zamówieniami. Kurator owiaty, który
jeszcze we wrzeniu wyda³ komunikat zalecaj¹cy wprowadzenie mundurków do 1 padziernika, podchodzi do sprawy ³agodnie i nie zamierza wyci¹gaæ powa¿niejszych konsekwencji.
(gp)

Nowy radny
w Wêgorzynie

(CIESZYNO £OBESKIE) W
ubieg³¹ niedzielê w gminie Wêgorzyno
odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce do
rady miejskiej. G³osowa³o 205 wyborców z okrêgu Cieszyno £obeskie. Do

rady w miejsce zmar³ego radnego Jana
Kowalskiego wejdzie Heronim Cierpisz, który uzyska³ 119 g³osów. Jego
konkurent, Jerzy Bana otrzyma³ 81
g³osów.
(gp)

Umorzyli Depolowi
(RESKO) 28 wrzenia rada
miejska Reska podjê³a decyzjê o
umorzeniu nale¿noci czynszowych reskiej firmie Depol.

Firma zalega gminie ponad 16 tys.
z³ za dzier¿awê lokalu przy ul. Bohaterów Monte Cassino i ponad 8 tys. z³ za
magazyn przy ulicy Kieleckiej. (gp)

By³a biblioteka,
bêdzie centrum
kultury
(RESKO) Od pierwszego stycznia 2008 roku Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Resku funkcjonowaæ bêdzie pod nazw¹ Centrum
Kultury w Resku. Biblioteka przy
ulicy Wojska Polskiego funkcjonowa³a dotychczas równie¿ jako dom
kultury, nie maj¹c jednak ujêtej tej
REKLAMA

Cech Rzemios³ Ró¿nych
w £obzie
organizuje kurs

Mistrza Sprzeda¿y
oraz kurs BHP.
Bli¿sze informacje
tel. 091 397 09 94

dzia³alnoci w przepisach. Biblioteka funkcjonowa³a bowiem jako jednostka bud¿etowa, nie za jak instytucja kulturalna. Na ostatniej sesji
rady miejskiej radni wcielili uwagi
kontrolerów w ¿ycie i zag³osowali
za przekszta³ceniem biblioteki w
placówkê kulturaln¹.
(gp)
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Pokrzywdzony dwa razy ucieka³ ze szpitala

By³a kolizja
czy wypadek?

(RESKO) Doæ dziwny przypadek zanotowali policjanci z Reska.
Auto na winoujskich tablicach wjecha³o w budynek w Resku i kierowca nie czekaj¹c na nic, odjecha³.
Mia³ wczeniej potr¹ciæ mê¿czyznê. Ten jednak dwa razy ucieka³ ze
szpitalnych badañ, by w koñcu
stwierdziæ, ¿e nic mu nie jest.

Do zdarzenia dosz³o 7 padziernika w Resku. Na ul. rodkowej
nieznany mê¿czyzna Fordem Maveric wjecha³ w budynek, zadrapuj¹c elewacjê. Nie czekaj¹c na nic,
odjecha³. Mia³ winoujskie rejestracje. Policjanci przybyli na miejsce
zdarzenia dowiedzieli siê, ¿e wczeniej potr¹ci³ on mieszkañca Reska,
który przebywa w... barze. Policjanci odnaleli go i zawieli do szpitala
w Gryficach, by zbada³ go lekarz, bo
móg³ mieæ jakie obra¿enia. Wspomina³ co o z³amanej nodze. Obdukcja by³a potrzebna do okrelenia
zdarzenia, czy by³a to kolizja, czy

wypadek. W tym samym czasie powiadomiono policjantów w winoujciu, ¿e w ich kierunku zmierza
opisany Ford.
Po jakim czasie okaza³o siê, ¿e
mê¿czyzna zawieziony na badania
uciek³ ze szpitala. Zawieziono go
powtórnie na badania i znowu
uciek³.
W tym samym czasie w winoujciu okaza³o siê, ¿e kierowca 
domylaj¹c siê, ¿e go szukaj¹, pozostawi³ auto przed promem i
pieszo uda³ siê do domu. Próba
przebadania w szpitalu po raz trzeci
mieszkañca Reska nie powiod³a siê,
gdy¿ stwierdzi³ on, ¿e tylko upad³ i
nic mu nie jest.
Policja podejrzewa, ¿e mê¿czyni s¹ kolegami, którzy za³atwiali miêdzy sob¹ interesy. W tej sytuacji to zdarzenie najprawdopodobniej nie bêdzie mia³o swoich dalszych konsekwencji, chocia¿  jak
widaæ  zaanga¿owano tu sporo ludzi i czasu.
(r)

Wicestarosta
£obeski
Lat 57, geograf
(UAM Poznañ).
By³y: dzia³acz Solidarnoci, wiceprzewodnicz¹cy Komitetu
Obywatelskiego Ziemi
Szczeciñskiej, cz³onek
Unii Demokratycznej i
Unii Wolnoci. Obecnie: bezpartyjny.
Z zawodu nauczyciel, w latach 1984 1990 dyrektor szko³y
podstawowej w Wêgorzynie.
W latach 1990 1998 burmistrz Wêgorzyna, a 2002 2006 wiceburmistrz
Wêgorzyna.
Od 1998 roku do
2002 wicestarosta stargardzki, a od grudnia
roku 2006 wicestarosta ³obeski.
Od 2000 roku przewodniczy bardzo prê¿nie i efektywnie dzia³aj¹cej

Parafialnej Radzie Gospodarczej
przy Parafii Rzymskokatolickiej w
Wêgorzynie.
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Weekend w Dobrzycy
(RESKO) 6 padziernika o
godz. 10.00 klasa I e Gimnazjum
w Resku razem z wychowawczyni¹ (organizatorem biwaku) p.
Renat¹ Czerwiñsk¹ wyjecha³a na
weekend do Starej Dobrzycy.
Po rozpakowaniu baga¿y (oj,
rodzice zapakowali nam ogromne
iloci jedzenia), ruszylimy na spotkanie z p. Borowskim  pracownikiem Nadlenictwa, który bardzo
ciekawie opowiedzia³ nam o rezerwacie Mszar ko³o Dobrzycy. Bylimy zaskoczeni, ¿e tak niedaleko
Reska istnieje takie ³adne i czyste
ekologicznie miejsce, praktycznie
nie odwiedzane przez ludzi.
Wieczorem, przy ognisku, po
zjedzeniu kie³basek, prezentowalimy zadania, które wczeniej wyznaczylimy sobie w grupach. Oj,
wyobrani i dobrych pomys³ów nam
nie zabrak³o! By³o weso³o i zabawnie. Pochwa³a nale¿y siê ch³opcom,

którzy zaskoczyli nas pomys³owoci¹ i zaanga¿owaniem.
Po skoñczeniu zabawy dziewczyny przygotowa³y DZIEÑ
CH£OPAKA, który nie móg³ siê
obyæ bez sympatycznego prezentu
dla ka¿dego kolegi. Potem wspólnie piewalimy piosenki i zrobilimy sobie dyskotekê
Drugiego dnia wybralimy siê
na spacer po piêknym jesiennym
lesie. Póniej gralimy w pi³kê i
niestety musielimy siê ju¿ pakowaæ! Zjedlimy obiad i po po³udniu
wrócilimy do domu.
Na biwaku by³o ekstra! Uwa¿amy, ¿e takie wycieczki s¹ potrzebne.
Teraz lepiej siê znamy i potrafimy
dogadaæ. Dziêkujemy naszej wychowawczyni p. Renacie Czerwiñskiej za dobry pomys³. Ju¿ dzi nie
mo¿emy siê doczekaæ nastêpnego
biwaku.
Klasa Ie
Gimnazjum w Resku

NAPROMILOWANI

(£OBEZ) 11.10.2007 r. o godz. 13.25 na
drodze £obez - Dalno, Wojciech S. (pow. ³obeski) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (I-0,39 mg/l, II-0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ZAJEZIERZE) 13.10.2007r. o godz.
22.35, na drodze Zajezierze  Zagozd, Ryszard W. (zam. Z., pow. ³obeski), kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(1,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ZAGÓRZYCE) 13.10.2007 r. o godz.
22.35, na drodze w Zagórzycach, £ukasz S.
(zam. R., pow. ³obeski) kierowa³ motorowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,47 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu).
(SIELSKO) 14.10.2007 r. o godz. 17.55,
na drodze Sielsko  Mielno, Wiktor B. (zam. M.,
pow. ³obeski) kierowa³ samochodem osobowym Renault znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (II - 1,13 mg/l).

W£AMA£ SIÊ I OKRAD£

(SARNIKIERZ) W nocy z 10 na 11.10.
2007 roku w miejscowoci Sarnikierz, gm. Wêgorzyno, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
z w³amaniem do pomieszczenia gospodarczego. Po zerwaniu k³ódki z drzwi wejciowych i
po wejciu do rodka dokona³ kradzie¿y mienia w wysokoci powy¿ej 250 z³.

TY£ÓWKA

(£OBEZ) 12.10.2007r. o godz. 15.20 w
£obzie, na skrzy¿owaniu ul. Bema i Spokojnej
Henryk B. (zam. P.) kieruj¹c samochodem
Opel Omega, w wyniku nie zachowaniu ostro¿noci najecha³ na ty³ samochodu Opel Vectra,
kierowanego przez Wojciecha B.

GROZI£A I OKRAD£A

(£OBEZ) 10.10.2007 r. o godz. 21.30 w
£obzie, przy ul. Orzeszkowej, Renata T. grozi³a Kamili N. pozbawieniem ¿ycia, czym wzbudzi³a u niej obawê ich spe³nienia. Dokona³a
równie¿ kradzie¿y jej dokumentów w postaci
dowodu osobistego i prawa jazdy oraz pieniêdzy w kwocie 850 z³.

MIA£ SZCZÊCIE

(£OBEZ) 12.10.2007 r. o godz. 16.00, na
drodze £obez  Wêgorzyno, Marcin D. (zam.

Informujemy, ¿e
KURS NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB
rozpocznie siê 26.10.2007 roku.
Szczegó³owe informacje oraz z zapisy
pod nr tel. 091 39 21 616.

Szczecin), kieruj¹c samochodem Ford potr¹ci³ Krzysztofa W., kieruj¹cego motorowerem,
który nieprawid³owo rozpocz¹³ manewr skrêtu
w lewo. Osób rannych nie by³o.

JAZDA NA ZAKAZIE

(RESKO) 13.10.2007r. o godz. 1.00 w Resku, na ul. ¯eromskiego, Stanis³aw P. (zam. T.,
pow. ³obeski) kierowa³ rowerem wbrew s¹dowemu zakazowi.

KOMÓRKOWIEC

(£OBEZ) 13.10.2007r. w godz. 2.00-4.30,
w lokalu TEN CLUB (Dziesi¹tka) w £obzie,
przy ul. Browarnej, nieznany sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonego dokona³
kradzie¿y telefonu Sony Ericsson K750i wartoci 500 z³ na szkodê Dariusza O.

SZKO£A
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POLSKO  NIEMIECKA
WYMIANA M£ODZIE¯Y
Z GIMNAZJUM W DOBREJ

W dniach 25 - 28.09.2007 r.
uczniowie z Gimnazjum w
Dobrej wspólnie z uczniami
Regionalschule A.Einstein z
Torgelow brali udzia³ w
projekcie wymiany m³odzie¿y.
Projekt otrzyma³ dotacjê z
PNWM z Warszawy, dziêki
czemu uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawym
programie.
Podczas tego spotkania m³odzie¿
nauczy³a siê, jak potrzebne i wa¿ne
jest uczenie siê jêzyków obcych.
M³odzie¿ bardzo dobrze radzi³a sobie z porozumiewaniem siê i szybko
znalaz³a wspólny jêzyk podczas
warsztatów, posi³ków i czasu wolnego. M³odziez z Torgelow obserwowa³a malownicze zak¹tki polskiego
wybrze¿a, zbiera³a informacje na
temat kuchni polskiej. Wnioski z
wyjazdu m³odzie¿ niemiecka bêdzie
omawia³a na zajêciach po powrocie.
Obie grupy integrowa³y siê podczas wspólnego grillowania i przygotowywania uroczystej kolacji - robienia sa³atek i szasz³yków.
REKLAMA

M³odzie¿ uczestniczy³a równie¿
w sp³ywie kajakowym po rzece Redze. Wra¿eñ by³o bez liku, szczególnie dla dwóch gimnazjalistek z
Dobrej, które po wywrotce kajaka
zosta³y królowymi  sp³ywu - Daria Grzywacz i Elena £¹czak.
Ostatni dzieñ spêdzilimy w
¯urawim Krzyku w Radowie
Ma³ym. Tam poznalimy prawdziw¹ wiejsk¹ kuchniê polsk¹ i
tam odby³a siê dyskoteka po¿egnalna. By³y to cztery bardzo
mi³o spêdzone dni, które da³y
bardzo du¿o wra¿eñ uczniom i
pozwoli³y nieco inaczej spojrzeæ
na naukê jêzyków obcych.
Wspólnie uczylimy siê tolerancji, pracy w grupach i akceptowania zainteresowañ i przyzwyczajeñ innych ludzi. Uczniowie z
Niemiec mogli równie¿ obejrzeæ
nasz¹ szko³ê i przekonaæ siê jak
wygl¹da lekcja w Polsce.
W minionym tygodniu m³odzie¿
z Dobrej na zaproszenie szko³y partnerskiej by³a w Torgelow. Czeka³
tam na nas bardzo ciekawy program.
(sz)
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Pasowanie pierwszaków
w Szkole Podstawowej w Dobrej
Zgodnie z tradycj¹, w pierwszych
dniach padziernika
przyjêto w poczet
uczniów szko³y podstawowej w Dobrej
nowych uczniów.
Podczas podnios³ej uroczystoci, w której uczestniczyli przedstawiciele w³adz gminnych, rady rodziców
oraz
rodzice
uczniów, m³odzie¿ klas I a oraz I b
przedstawi³a program artystyczny przygotowany pod opiek¹ swoich wychowawczyñ, pani Sylwii Beki i pani Ma³gorzaty Joñcy.
W dalszej czêci g³ówni aktorzy
uroczystoci wykazali siê du¿ymi wiadomociami na temat swoich powinnoci i praw. Przyszed³ czas na najwa¿-

niejsze czêci uroczystoci: lubowanie
na sztandar szko³y, pasowanie dokonane przez dyrektora szko³y du¿ym piórem oraz wpis do kroniki szko³y. Po
pasowaniu nowi uczniowie otrzymali prezenty zakupione przez Urz¹d
Miejski i Radê Rodziców. Ca³¹ imprezê
zakoñczy³y pami¹tkowe zdjêcia i s³odki poczêstunek.
(sz)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

INNE

£obez

£obez

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

n Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.

n Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr,
dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.
n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

Gryfice
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 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokoje wraz z kuchni¹ i
³azienk¹ o ogólnej powierzchni 46
mkw. (+ poddasze do remontu) oraz
dzia³kê o obszarze 727 mkw. w Dorowie, województwo zachodniopomorskie. Cena 50 tys. z³. Tel. 880
143 121.

NAUKA
n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a rednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam MITSUBISHI COLT
1991 na czêci. Tel 698 676 984.

Region
n Sprzedam 2 ma³o u¿ywane komplety opon na gwarancji (zimowe i
letnie) o profilu 195 65 R15. Cena
kompletu 720 z³. Tel. 0 605 522 340.

n Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.
n Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.
n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

Gryfice

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

Region
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
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 Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

PRACA

£obez

n Zatrudniê fryzjera damskiego lub
damsko-mêskiego, mile widziane
dowiadczenie, zapewniamy profesjonalne szkolenia. Tel. 600 494
903 po 18.
n Firma transportowo-handlowa
Andreas w £obzie poszukuje kierowcy kat. C.E. Tel 502 079 240.
n Firma Trójka w Wêgorzynie zatrudni kierowców z kategori¹ C+E
Tel. 601 930 220.

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

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieciach widwiñskich
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

NIERUCHOMOCI

£obez
n Poszukuje do wynajêcia lokalu
handlowego w Wêgorzynie. Tel 667
111 449.
n Sprzedam barak 20 mkw. stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.
n Zamienie dom 180 mkw. na mniejszy o po³owê w £obzie. Tel. 091 397
45 06.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
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.

Drawsko Pom.

US£UGI

£obez

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Gryfice

n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.

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

widwin
n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.
n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

n Wezmê w dzier¿awê dom lub
gospodarstwo z mo¿liwoci¹ odkupienia - Drawsko lub okolicê. Tel.
501 126 109.

Region
n Sprzedam dom w Karnicach nowy do zamieszkania, 200 mkw.
na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokojów, kuchnia, 2 ³azienki. Tel. 0 667
677 798.
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
n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

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.
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Uczennice Szko³y Podstawowej
w Dobrej najlepsze w sztafecie
Resko by³o w tym roku szkolnym gospodarzem Mistrzostw
Powiatu w sztafetowych biegach
prze³ajowych, które odby³y siê we
wtorek, 9 bm.
Na bardzo trudnej i wymagaj¹cej trasie udanie zaprezentowa³ siê
zespó³ dziewcz¹t ze szko³y podstawowej w Dobrej, zajmuj¹c pierwsze

miejsce i zdobywaj¹c tytu³ Mistrza
Powiatu. Sk³ad zespo³u: Magdalena
Gromadzka, Nicol Radzikowska,
Dagmara Witkowska, Ma³gorzata
Doroszko, Agata Madajczyk Paulina Zachcia³, Daria Bacza, Ewa Dubaj, Katarzyna Kubacka, Dagmara
Szymanek. Zwyciêski zespó³ pojedzie na fina³y wojewódzkie, zawody odbêd¹ siê w Tychowie.
(sz)

Wyrok
Sygn. akt II K 561/07 Ds. 1015/07. Wyrok Nakazowy w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 wrzenia 2007 r. S¹d Rejonowy w
£obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:Przewodnicz¹cy: SSR S³awa
Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a. Bez udzia³u stron, po rozpoznaniu w postêpowaniu nakazowym z oskar¿enia Prokuratora Rejonowego w £obzie przeciwko

Dariusza Dudzika,

s. Edwarda i Gra¿yny z d. Wojtera, ur. 19 grudnia 1980 r. w Koszalinie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 sierpnia 2007 r. oko³o godz. 08.05
na drodze publicznej Zajezierze  Zagozd, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,60 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Dariusza Dudzika uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w
zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk wymierza mu karê 12 (dwunastu) miesiêcy ograniczenia wolnoci zobowi¹zuj¹c go do wykonania kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w wymiarze 20
(dwadziecia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz
Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa EDURA w Warszawie
wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 150 (sto piêædziesi¹t) z³otych;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych
(Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od
oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu
op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.
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II kolejka SALPS
te¿ nale¿a³a
do ³obezian

9 padziernika br. rozegralimy mecz
drugiej kolejki SALPS, czyli Szczeciñskiej
Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej.
Tym razem przysz³o siê nam zmierzyæ ze spadkowiczem z II ligi - ikon¹
rozgrywek, dru¿yn¹ MEGAWAT, która w SALPS gra nieprzerwanie od 14
sezonów. Zespó³ MEGAWATU jest
dru¿yn¹ sponsorowan¹ przez koncern
energetyczny ze Szczecina. Tym razem jednak tej energii zabrak³o naszym przeciwnikom i nie uda³o siê im
pokonaæ ambitnych siatkarzy z £obza.
Na kameralnej sali Megawatu pokonalimy naszych rywali g³adko 3-0,
w setach do 16,14 i 22.Pierwsze 2 sety
bez historii; dobra zagrywka i blok
sprawi³y, ¿e nasi przeciwnicy nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Najbardziej wyrównany by³ 3 set; walka
REKLAMA

trwa³a do stanu 12-12, potem odjechalimy przeciwnikowi na parê punktów
i by³o po meczu. Tym samym umocnilimy siê na pozycji lidera rozgrywek.
Dru¿yna £obza wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Pawe³ Rorata, Grzegorz Kowalczyk, £ukasz Kowalewski, Rafa³ Szyliñski, Mateusz Witas,
Leszek Szmach oraz Marcin Mê¿yñski. Kolejny mecz za 2 tygodnie, gdy¿
w 3 kolejce pauzujemy.
Ze sportowym pozdrowieniem
£ukasz Kowalewski.
P.s. Nadal poszukujemy instytucji
lub osób prywatnych chêtnych do
sponsorowania dru¿yny; kontakt pod
nr tel. 606 445 362.
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Remis w meczu na szczycie Wojtek Guniczak

SARMATA Dobra - ISKIERKA mierdnica 1:1 (0:1)
Sk³ad Sarmaty: Brodowicz Jaszczuk, Pacelt, Anulicz (75 Gude³ajski), Miko³owski, Dzierbicki,
Surma (46 Dudek), Kamiñski, Kieruzel, Padziñski, Bonifrowski oraz
M.Kamiñski, Skrobiñski, Z³êcki.
Trener Tomasz Surma.
Iskierka - Koziñski, Palacz,
Stefanik, Jakubczak, Piczak, Jankowski, Jêdrzejewski, Garzyñski,
Jakubczak, Cytowicz, Piotrowski
oraz Koziñski T.
¯ó³te kartki - Jakubczak, Piczak, Garzyñski, Piotrowski Iskierka.
Bramki: 30' - Jakubczak Piotr
dla Iskierki; 75' - Padziñski Damian
dla Sarmaty.
W meczu 12 kolejki klasy okrêgowej, na stadionie w Dobrej, Sarmata podejmowa³ Iskierkê Szczecin mierdnica.
Hit 12 kolejki zakoñczy³ siê wynikiem remisowym 1:1 (0:1). Bramki dla swoich dru¿yn zdobyli: Piotr
Jakubczak - 30 min dla Iskierki;
natomiast wyrównuj¹cego gola dla
gospodarzy zdoby³ Damian Padziñski w 75 min.
Iskierka, która jest liderem, liczy³a na zwyciêstwo, gdy¿ Sarmata
zajmuj¹cy 3 miejsce po 11 kolejkach, w ostatnich meczach nie gra³
najlepiej.
Spotkanie rozpoczê³o siê od
obustronnych ataków, z lekk¹ przewag¹ Sarmaty, choæ dopiero od oko³o 15 minuty mo¿na by³o zauwa¿yæ,
¿e obu zespo³om zale¿y na zgarniêciu w tym dniu kompletu punktów. W pierwszej ods³onie gry klarowniejsze sytuacje mieli zawodnicy Sarmaty, min. Padziñski i Kamiñski po dwie, ale w ich grze brakowa³o ostatniego podania lub te¿ odwagi, aby celnie strzeliæ na bramkê Koziñskiego.
Akcje, które przeprowadzali
zawodnicy gospodarzy najczêciej wyjaniali obroñcy Iskierki. W 30 min. meczu kibice doczekali siê pierwszego gola. Dorodkowanie z prawej strony Cytowicza do Piotrowskiego, ten odegra³
do Piotra Jakubczaka, który umieci³ pi³kê w okienku bramki gospodarzy. Zawodnicy Iskierki zamiast iæ za ciosem, pozwolili,
REKLAMA

aby do koñca pierwszej po³owy
gra siê wyrówna³a.
Po przerwie od razu inicjatywê
w grze objêli gocie ze Szczecina. W
55 min. dorodkowan¹ przez Cytowicza pi³kê przejmuje Piotr Jakubczak, lecz w sytuacji sam na sam
z bramkarzem Sarmaty niemi³osiernie pud³uje! Piêæ minut póniej, dok³adnie kopia sytuacji sprzed chwili: Cytowicz - Jakubczak, ale pi³ka
trafia w s³upek. Nastêpn¹ bramkow¹
szansê mia³ Rados³aw Cytowicz.
Otrzyma³ podanie od Piotrowskiego, udanym zwodem pozwoli³
bramkarzowi na po³o¿enie siê,
lecz drybluj¹c pogubi³ siê podaj¹c
pi³kê do r¹k golkipera Sarmaty. To
nie koniec akcji Iskierki. Kolejn¹
setkê zmarnowa³ Robert Piotrowski. Cytowicz wbieg³ w pole karne,
odegra³ do wspomnianego Piotrowskiego, który odda³ strza³ z 7 metra,
niestety obok bramki.
Jak mówi stare porzekad³o - niewykorzystane sytuacje mszcz¹ siê.
Widz¹c nieporadnoæ pod swoj¹
bramk¹, do g³osu postanowili
dojæ gospodarze, którzy zaczêli
coraz groniej atakowaæ. Niestety
ponownie brakowa³o ostatniego
podania, a akcje koñczy³y siê g³ównie na obroñcach Iskierki. Dopiero
akcja w 75 min. przynios³a wyrównanie. Dorodkowanie z prawej
strony zawodnika Sarmaty, strzelaj¹c na raty, na bramkê zamieni³ Damian Padziñski. Jego uderzenie
g³ow¹ obroni³ Koziñski, jednak przy
dobitce by³ ju¿ bezradny.
Gospodarze nie zamierzali zacz¹æ siê broniæ. Iskierka ogranicza³a siê do kontr. Po jednym z takich
ataków strza³ g³ow¹ Stefanika wyl¹dowa³ na poprzeczce gospodarzy.
Koñcówka meczu to seria rzutów
ro¿nych gospodarzy. W ostatniej
minucie, w³anie po rzucie ro¿nym,
strza³ g³ow¹ wybija z linii bramowej
Jankowski, a siln¹ dobitkê po kole
Dudka z 10 metrów doskonale broni
Piotr Koziñski.
Mecz na szczycie koñczy siê remisem. Juniorzy Sarmaty pokonali
Iskierkê 8:0.W kolejny meczu Sarmata zmierzy siê na wyjezdzie z Fagusem Ko³bacz. Bêdzie to mecz na
prze³amanie,bo Sarmata nie odnius³
ju¿ od 4 kolejek zwyciêstwa. (dd)

w kadrze
Zachodniopomorskiego
Wychowanek dru¿yny
Sarmata Dobra - Wojtek
Guniczak - zosta³
powo³any do KADRY
Zachodniopomorskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej,
roczników 1992-1993,
na mecz o puchar K. Deyny
i J. Micha³owicza,
z reprezentacj¹
Wielkopolskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej.
Wojtek Guniczak, rocznik
1993, to wychowanek klubu,
przed którym otwiera siê szansa
pi³karskiej kariery, je¿eli trafi w
dobre rêce. Jego trenerem jest czo³owy zawodnik seniorów Damian
Padziñski.
Mecz kadry ZZPN zostanie ro-

zegrany 17.10.2007 r. w Pniewach
ko³o Poznania.
Du¿e szanse dostania siê do kadry
ZZPN, rocznika 1996, maj¹ tak¿e
dwaj inni wychowankowie klubu Cezary Szkup i Kordian Sawczuk. (r)

IV rzut Pucharu Polski

Sparta zagra z Wybrze¿em
Rewalskim, Mewa z Gryfem
(REGION) ZZPN dokona³ losowania par IV rzutu Pucharu
Polski na szczeblu województwa,
regionu szczeciñskiego. Mecze
odbêd¹ siê 24.10.2007 roku
(roda) o godzinie 15:00.
W tej rundzie graj¹ dru¿yny z
coraz wy¿szych lig. Obie nasze ekipy startuj¹ce w Pucharze Polski trafi³y na czwartoligowców. Sparta

Wêgorzyno bêdzie podejmowaæ
Wybrze¿e Rewalskie Rewal, za
Mewa Resko podejmie Gryfa z Kamienia Pomorskiego. Kibice tych
dru¿yn zapewne mog¹ liczyæ na
dobre widowiska pi³karskie, chyba
¿e dojdzie do jakich wpadek.
V rzut PP zostanie rozegrany ju¿
w przysz³ym roku  8 marca o godz.
12:00.
(r)
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Kapitalny strza³ Gradusa i remis w derbach powiatu
WIATOWID £obez  MEWA Resko 2:2 (1:1)
wiatowid: Krystosiak  Brona,
Osiñski, Kacprzak, Koba (65 Ostaszewski), Kulczyñski, Grzywacz, Mosi¹dz, Iwachniuk (87 Zielonka), Micha³owski (46 Wielgus), Momot. Trener Mariusz Poniewiera.
Mewa: Libiszewski  Pietrowski,
Paw³owski A., Kêsy, Andrusieczko
(Gradus), Wasiak, Kopka K. (Porêbski), B³aszczyk, Grygiel, ¯urawik,
Waldon (Deuter). Trener Dariusz Kêsy.
Bramki: dla wiatowida Piotr Kulczyñski i Marcin Grzywacz; dla Mewy
Klaudiusz Wasiak i Marek Gradus.
Czerwone kartki; po 2 ¿ó³te: Osiñski (wiatowid) i B³aszczyk (Mewa).
Gdy pi³karze obu dru¿yn wybiegali
na boisko w £obzie, trudno by³o z góry
wskazaæ zwyciêzcê. Nawet juniorzy
wiatowida, do tej pory gromi¹cy swoich rywali, tym razem musieli zadowoliæ
siê bezbramkowym remisem z juniorami Mewy i teraz kibice czekali na rozstrzygniêcie w meczu seniorów. wiatowid mia³ za sob¹ swoje boisko i m³odoæ,
Mewa dowiadczenie i wy¿sz¹ pozycjê
w tabeli. Równowaga atutów sprawi³a,
¿e i w tym meczu pad³ remis, chocia¿
wynik wa¿y³ siê do samego koñca.
Mecz by³ ³adny; toczy³ siê w szybkim tempie do samego koñca, by³y sytuacje podbramkowe, parady bramkarzy, pada³y bramki, nawet kibice rozgrywali miêdzy sob¹ mecz, przekomarzaj¹c siê przypiewkami, czego dawno
na stadionie przy ul. Siewnej nie by³o.
Pierwsze pó³ godziny meczu to
dominacja gospodarzy, jednak tylko w
polu, bo ze skutecznoci¹ by³o ju¿ gorzej. wiatowidowi brakuje po prostu
rasowego napastnika, który by wykañcza³ pracê ca³ego zespo³u. Takim by³ w
poprzednim sezonie Kamil Iwachniuk,
który o tej porze mia³ ju¿ na koncie kilkanacie strzelonych bramek, a w obecnym zaledwie dwie. Tê utratê skutecz-

Gradus strzela w okienko
noci czo³owego strzelca dru¿yna nadrabia iloci¹ stwarzanych sytuacji, z
których wykorzystuje zaledwie kilka.
Tak by³o i tym razem.
To jednak Mewa pierwsza strzela
gola i wiatowid goni wynik. Zamieszanie w defensywie ³obezian sieje
szybki i sprawnie drybluj¹cy £ukasz
Grygiel, którego w pewnym momencie
bardzo bolenie fauluje jeden z obroñców wiatowida. To po nagraniu pi³ki
przez Grygiela wzd³u¿ linii bramkowej
na pi¹ty metr bramkê strzela Mariusz
B³aszczyk.
W drugiej znowu od pocz¹tku naciera wiatowid, któremu bardziej zale¿y na zwyciêstwie przed w³asn¹ publicznoci¹. Tym razem pierwszy strzela bramkê. Obroñcy Mewy nie nad¹¿aj¹
z powrotem i nagle idzie trzech zawodników na jednego stopera  Mirka Pietrowskiego. Ten rusza do napastnika z
pi³k¹, który zagrywa do Grzywacza,
któremu ju¿ tylko pozostaje wpakowaæ
pi³kê do siatki.
Wejcie na boisko Marka Gradusa,
który gra z kontuzj¹, zmienia wynik. Po
faulu wychodz¹cego na doskona³¹ pozycjê Grygiela, Gradus na 18 metrze
ustawia pi³kê, mierzy i strzela nad murem w samo okienko.
(r)

Grygiel bolenie sfaulowany

Królowie w³asnego boiska

KORONA Stuchowo  RADOVIA Radowo Ma³e 4:2 (1:1)
Radovia: Czeka³a  Kulik
Krzysztof, Wojnarowski, Tomaszkiewicz M. (Drapikowski), Chiloñski, Dro¿d¿ewski, Bednarek,
Kmieæ, Stosio (Rosiak), Rylling,
Kulik Irek (Talarowski) oraz Krakus, Grzejdak, Popiela. Trener Henryk Kulik.
Bramki: Mateusz Rylling i Jacek Talarowski.
Korona to królowie w³asnego
boiska, co prawda kiepskiego, ale
gospodarze czuj¹ siê na nim wietnie i wygrywaj¹. Tak by³o i z Radovi¹, chocia¿ mog³o byæ zupe³nie
inaczej.
Remisowy przebieg pierwszej
po³owy nale¿a³ do Radovii, która

stworzy³a cztery tzw. setki, gdy radowianie znajdowali siê w sytuacjach sam na sam z bramkarzem
Korony, ale nie potrafili ich wykorzystaæ. Takie sytuacje zmarnowali
Kmieæ, Rylling i Kulik. A mogli
rozstrzygn¹æ wynik ju¿ w pierwszej
po³owie.
Tu¿ po rozpoczêciu drugiej po³owy Jacek Talarowski, który zast¹pi³ Irka Kulika, strzela na 2:1 dla
Radovii i zwyciêstwo wisi w powietrzu. Prze³omowym momentem dla
przegranej by³a sytuacja, gdy Rylling dosta³ podanie i z po³owy boiska popêdzi³ na samotnego bramkarza. Niestety, na dwudziestym
metrze dopad³ go obroñca i sfaulowa³. Sytuacja zosta³a zaprzepasz-

czona, a sêdzia pokaza³ stuchowianinowi tylko kartkê ¿ó³t¹. Gdyby
wtedy pad³a bramka na 3:1, Radovia chyba nie odda³a by ju¿ zwyciêstwa. Niestety, póniej, przy stanie
2:2, fatalny b³¹d pope³ni³ Czeka³a
puszczaj¹c pi³kê miêdzy rêkami i
REKLAMA

Korona uzyska³a przewagê. Radovia musia³a siê ods³oniæ i pad³a 4
bramka. Teraz chyba ju¿ z utêsknieniem radowianie czekaj¹ na zim¹
przerwê, by nadrobiæ zaleg³oci treningowe. A wiosn¹... mo¿e zobaczymy inn¹ Radoviê.
(r)

tygodnik ³obeski 16.10.2007 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Blama¿ Sparty
Niespodziank¹ tej kolejki jest
pora¿ka Sparty z outsiderem tej
rundy  D¹brovi¹ w Starej D¹browie, i to a¿ 5:1. W sobotê, po remisie Sarmaty z liderem Iskierk¹ 1:1,
ten wynik mo¿na by³o uznaæ za
prezent dla Sparty, która mia³a
wygraæ z D¹brovi¹ i powróciæ na
fotel lidera. Sta³o siê inaczej, bo...
pi³ka jest okr¹g³a, co w futbolu
oznacza, ¿e nie mo¿na dzieliæ skóry na niedwiedziu przedwczenie.
Teraz zapewne Sarmata czeka na
prezent od Sparty i jej zwyciêstwo
nad GOK Ehrle, co spowoduje
powrót Sarmaty na trzecie miejsce,
je¿eli ten wygra oczywicie.
W tej kolejce pauzowali Bonifrowski i Kli, nie strzelaj¹c bramek, za to siedli im na ko³o Gradus i Padziñski. Marek Gradus
strzeli³ kapitaln¹ bramkê z rzutu
wolnego w meczu ze wiatowidem
w £obzie; precyzyjnie wymierzy³
nad murem w okienko z oko³o 18
metrów i tym strza³em uratowa³
punkty Mewie. A¿ strach pomyleæ, co by siê dzia³o na boiskach,
gdyby wybraæ z naszej listy jedenastkê powiatu i wys³aæ j¹ do V
ligi. IV liga murowana. Na zakoñczenie sezonu taki wybór zaproponujemy naszym czytelnikom.
STRZELCY
13 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata)
12 bramek - Wojtek Kli (Sparta)
9 bramek - Marek Gradus (Mewa)
6 bramek - Damian Padziñski
(Sarmata)
5 bramek - £ukasz Grygiel (Mewa),
Emil Pilichowski (Radovia)
4 bramki - Krzysztof Kieruzel
(Sarmata), Krzysztof Gwód,
Pawe³ Samal (Sparta)
3 bramki - Miros³aw Pietrowski
(Mewa), Piotr Grochulski, Artur
Samal (Sparta) Kamil Kacprzak
(wiatowid), Jacek Talarowski
(Radovia)
2 bramki - Dariusz Kêsy, Mariusz
B³aszczyk, Daniel Romañczyk,
Krzysztof Kopka (Mewa), £ukasz
Olechnowicz, Dawid Dudek (Sarmata), Pawe³ Wielgus, Kamil
Iwachniuk, Grzegorz Momot
(wiatowid), Mateusz Rylling
(Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Side³, Daniel Romañczyk
(Sparta), Norbert Harasiemowicz,
Marcin Paw³owski, Klaudiusz
Wasiak (Mewa), Micha³ Koba,
£ukasz Brona, Sylwester Micha³owski, £ukasz Zielonka, Piotr
Kulczyñski, Marcin Grzywacz
(wiatowid), Marek Dro¿d¿ewski,
Tomasz Kmieæ (Radovia).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
33 bramki - Sparta
27 bramek - Sarmata,
26 bramki - Mewa
15 bramek - wiatowid
14 bramek - Radovia
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Blama¿ w meczu
z outsiderem

D¥BROVIA Stara D¹browa  SPARTA Wêgorzyno 5:1 (1:0)
Sparta: Przemys³aw Noryca,
Artur Michalski, Ryszard Jarzyna, Zbigniew Nadkierniczny, Tomasz Side³, Piotr Grochulski, Damian Szubert (Jaros³aw Konieczny), Artur Samal, Artur Sadowski
(Daniel Romañczyk), Wojciech
Kli, Krzysztof Gwód (Micha³
Wójcik). Trener Ryszard Jamro¿y.
Bramka: 60' Daniel Romañczyk.
Zajmuj¹ca ostatni¹ pozycjê w
tabeli D¹brovia Stara D¹browa goci³a wêgrzyñsk¹ Spartê w dwunastej serii spotkañ. Zbyt nonszalanckie podejcie goci do outsidera tabeli znalaz³o fina³ w postaci wysokiej pora¿ki tych, którzy uznawani
byli za faworyta tej konfrontacji.
W drugiej minucie miejscowi
bij¹ rzut wolny, po którym pi³ka
swobodnie przesz³a po murawie
mijaj¹c wszystkich znajduj¹cych
siê tam zawodników. Dopiero po
kolejnych 15 minutach mia³o miejsce jakiekolwiek zdarzenie podbramkowe. Przy próbie dorodkowania, zawodnik gospodarzy zatrzyma³ pi³kê rêk¹, jednak arbiter
nie zareagowa³. Trzy minuty póniej
Piotr Grochulski egzekwowa³ rzut
wolny, uderzaj¹c wprost w bramkarza. W 23 minucie na lewej flance do
prostopad³ej pi³ki wystartowa³ Wojtek Kli. Bramkarz D¹brovii przegra³ z nim pojedynek biegowy, jednak uderzenie na bramkê napastnika
Sparty zdo³a³ sparowaæ na rzut ro¿ny. Dwie minuty póniej minimalnie
za mocno Krzysiek Gwód dorodkowuje futbolówkê na g³owê Grocha, który ostatecznie nie mia³ z
czego jej uderzyæ. W 30 minucie
dorodkowanie Klisia, które na raty,
ale ostatecznie pewnie ³apie bramkarz miejscowych. W 37 minucie
Piotr Grochulski dostrzega Damiana Szuberta, ten z kolei oddaje przyzwoity strza³ na bramkê rywali sprawiaj¹c bramkarzowi rywali niema³e
problemy. Te zaczê³y siê dla Wêgorzynian od 39 minuty. Rzut wolny z
okolic rodka boiska wykonany
przez miejscowych powoduje odbicie futbolówki na 16 metr, sk¹d zawodnik miejscowych lew¹ nog¹ z
pó³woleja ulokowa³ pi³kê w siatce.
Kilkadziesi¹t sekund przed przerw¹
z oko³o 18 metrów próby skutecznego wykonania rzutu wolnego podj¹³
siê Piotr Grochulski, jednak pi³ka
przesz³a minimalnie obok s³upka.
Dwie zmiany po przerwie wnio-

s³y niewielkie zmiany na boisku. W
47 minucie Przemek Noryca zaznaczy³ swoj¹ nienajlepsz¹ dyspozycjê
tego dnia. Wznowi³ grê wyrzutem
do rywala. Pi³ka niczym bumerang
wróci³a w pole karne Sparty, gdzie
sam inicjator ca³ego zdarzenia
uciek³ siê do faulu, za który powinien opuciæ boisko. Chwilê póniej rzut karny pewnie na bramkê
zamienia zawodnik D¹brovii. W 51
minucie na k¹liwy strza³ decyduje
siê Krzysiek Gwód, jednak golkeeper miejscowych by³ na posterunku. Piêæ minut póniej jedno dalekie podanie stwarza uk³ad si³ dwa na
dwa. Równowagê traci Artur Michalski, wypuszczaj¹c sam na sam z
Noryc¹ zawodnika D¹brovii, który
w efekcie podwy¿sza na 3:0.
Cztery minuty póniej Spartanie
zdobywaj¹ honorowe, jak siê póniej okaza³o, trafienie. Szybka wymiana pi³ki pomiêdzy Arturem Samalem, Piotrem Grochulskim oraz
Danielem Romañczykiem, pozwoli³o temu ostatniemu, chyba najlepszemu zawodnikowi na placu gry,
uzyskaæ wczeniej wspomnian¹
bramkê. W 68 minucie niecelnie z
dystansu uderza Wojtek Kli, za
dwie minuty póniej z podobnym
efektem czyni to Piotr Grochulski.
W 71 minucie pada pi¹ty gol w
tym spotkaniu, a czwarty dla miejscowych. Akcja zainicjowana na
prawej flance, znajduje swój fina³ w
polu karnym, sk¹d po kilku nieudanych próbach wybicia pi³ki, zawodnik D¹brovii p³askim strza³em w
krótki róg zdobywa kolejn¹ bramkê.
Na kilka minut przed koñcem, miejscowi po kolejnej kontrze po raz
kolejny zbyt ³atwo pokonuj¹ Norycê. Tym razem redniej si³y strza³ z
linii 16 metrów równie¿ zaskakuje
naszego bramkarza i ustanawia koñcowy wynik.
Przebieg tego spotkania mo¿na
okrzykn¹æ jednym s³owem: nieporozumienie!
(msz)

Klasa okrêgowa  SENIORZY

Zorza Dobrzany - Fagus Ko³bacz 3:1, Sarmata Dobra - Iskierka
mierdnica 1:1, GOK Ehrle Polska
Dobra Szcz. - Promieñ Mosty 2:1,
wiatowid £obez - Mewa Resko
2:2, Wicher Brojce - Masovia Maszewo 0:1, Korona Stuchowo - Radovia Radowo Ma³e 4:2, D¹brovia
Stara D¹browa - Sparta Wêgorzyno
5:1, Jantar Dziwnów - Vielgovia
Szczecin 1:0.
1. Iskierka mierdnica 28
2. Sparta Wêgorzyno 26
3. GOK Ehrle Dobra
23
4. Sarmata Dobra
22
5. Masovia Maszewo 21
6. Mewa Resko
18
7. Jantar Dziwnów
17
8. Korona Stuchowo
17
9. Vielgovia Szczecin 16
10. Promieñ Mosty
16
11. Zorza Dobrzany
13
12. wiatowid £obez 12
13. Wicher Brojce
11
14. D¹brovia Stara D. 10
15. Radovia Radowo M. 9
16. Fagus Ko³bacz
8

32-9
32-15
29-10
27-16
14-11
26-26
10-23
15-20
18-15
20-18
10-21
16-17
11-21
12-19
14-28
15-32

Klasa okrêgowa  JUNIORZY

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

11 33
11 28
11 27
11 21
11 20
11 17
11 17
11 16
11 15
11 15
11 14
11 13
11 7
11 7
11 4
11 2

GRANIE W PLANIE
Klasa okrêgowa seniorzy
20 padziernika - sobota
14:00 Masovia Maszewo - Zorza Dobrzany
15:00 Mewa Resko - Jantar Dziwnów
15:00 Promieñ Mosty - wiatowid £obez
15:00 Radovia Radowo Ma³e - D¹brovia Stara D¹browa
15:00 Sparta Wêgorzyno - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz
21 padziernika - niedziela
14:00 Vielgovia Szczecin - Wicher Brojce
14:30 Iskierka mierdnica - Korona Stuchowo
14:30 Fagus Ko³bacz - Sarmata Dobra

51-8
40-12
68-18
34-32
36-25
40-25
31-21
41-23
32-21
26-29
30-35
34-26
9-70
20-37
7-77
7-47
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Apelujemy o pomoc w uzupe³nieniu historii TKKF B³yskawica

50 LAT TOWARZYSTWA KRZEWIENIA
KULTURY FIZYCZNEJ B£YSKAWICA W £OBZIE

Kalendarium opracowa³em na
podstawie informacji, których
udzielili mi Adam Ilewicz, Ryszard Olchowik, Jerzy Rakocy,
Zbigniew Pude³ko i Zdzis³aw Bogdanowicz. Zdajê sobie sprawê, ¿e
opis mo¿e zawieraæ niecis³oci.
Przede wszystkim jednak tekst ten
zawiera wiele luk i uogólnieñ.
Wynika to z bardzo ubogich materia³ów ród³owych, do których
uda³o nam siê dotrzeæ. W³aciwie
poza przekazem ww. dzia³aczy nie
jest tego zbyt wiele. St¹d nasza
proba o przedk³adanie wszelkich
materia³ów i dokumentów dotycz¹cych 50-lat dzia³alnoci B³yskawicy. Prosimy tak¿e o sk³adanie wszelkich uwag i komentarzy
dotycz¹cych poni¿szego tekstu.

1957 r.  narodziny idei TKKF, w
kraju powstaj¹ pierwsze Ogniska,
ruch dociera tak¿e do £obza.
Ognisko w £obzie powstaje przy
Powiatowej Radzie Narodowej. Za³o¿ycielami byli pracownicy PRN: Kazimierz Majcher, Ryszard Krusiñski,
Jurek Komorowski. Ognisko prowadzi³o dzia³alnoæ wród pracowników
Rady Narodowej. Opiera³o swoj¹
dzia³alnoæ na spo³ecznej pracy
cz³onków.
8.04.1959 r.  rejestracja Ogniska.
Pierwszym prezesem zosta³ Stanis³aw
Przeradzki.
1959 r. - prezesem zostaje Leon
Zdanowicz. Ognisko dosta³o lokum
przy ul. Bieruta, przy TOS-ie (w czasie póniejszym: stacja diagnostyki
pojazdów Polmozbyt) i przyjê³o nazwê TKKF B³yskawica, a lokum nazwano Klub Pigmej. Stowarzyszenie
opiera swoj¹ dzia³alnoci na m³odzie¿y z £obza. Liczy 150 cz³onków.
1965 r. - prezesem zosta³ Adam
Ilewicz, w sk³ad zarz¹du weszli: Leon
Zdanowicz, Gotnerd Olchowik, Zbigniew Czuchaj, Andrzej Pyka i Ryszard Olchowik.
Klub M³odzie¿owy Pigmej stanowi³ centrum dzia³alnoci kulturalnosportowej m³odzie¿y. By³ to w owym
czasie wulkan pomys³ów i akcji rozrywkowo-kulturalno-sportowych w
£obzie. Twórcami tego byli: Leon
Zdanowicz, Adam Ilewicz, Franciszek Jakubowski, Kazimierz Czmielewski, Roman Biernacki, Stanis³aw
¯urawski i inni.

W Klubie Pigmej dzia³a sekcja
szachowa (odpowiedzialny Zbigniew Czuchaj), sekcja bryd¿a sportowego (Andrzej Pyka, Leon Zdanowicz), sekcja tenisa sto³owego. Odbywaj¹ siê wieczorki rozrywkowotaneczne. Prowadzony jest kurs tañca
towarzyskiego. Organizowano turnieje pi³ki no¿nej, w tym tak¿e wakacyjny turniej dru¿yn podwórkowych
7 dla dzieci (nazwy dru¿yn: Santos,
£obez I, £obez II, Pogoñ, Rega, Rozrabiacy z ul. Kraszewskiego, Jedynka, Dwójka), w których bra³o udzia³
w sumie oko³o 120 dzieci. Ponadto
by³y zawody w wêdkarstwie sp³awikowym, imprezy z okazji Dnia Dziecka, jednodniowe obozy wêdrowne po
okolicach £obza dla dzieci (wêdrowano m.in. na trasach £obez  Bonin, £obez  wiêtoborzec), gry i zabawy na nowym stadionie, sp³ywy
kajakowe na trasie £obez  most k.
Strzmiela. Gros z powy¿szych imprez organizowanych by³o specjalnie dla dzieci, które bardzo chêtnie
bra³y udzia³ ze wzglêdu na brak innych rozrywek. Ognisko prowadzi³o
wypo¿yczalniê sprzêtu sportowego:
namioty, pontony, pi³ki, rakiety do
badmintona, kajaki, sprzêt pi³karski
(odpowiedzialny p. Szulc).
Poza B³yskawic¹ jako ogniskiem
ogólnomiejskim w £obzie dzia³aj¹ tak¿e ogniska: Iskra przy Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej (od 1966
r.) i ¯agiel przy Zak³adach Przemys³u Ziemniaczanego (od 1959 r.). W
Resku przy Szpitalu Powiatowym
dzia³a ognisko Zdrowie (od 1965 r.).
1965 r. - sk³ad Zarz¹du: Prezes Adam Ilewicz, Zastêpca Prezesa Gotnerd Olchowik, sekretarz - Ryszard Olchowik, cz³onek zarz¹du Lucjan Sola.
1967 r. - Ognisko utraci³o dotychczasowy lokal, dzia³alnoæ przeniesiono do Powiatowego Domu Kultury.
1972 r. - prezesem Ogniska zosta³
Jan Giermakowski, sekretarzem na
etacie by³ Marian Szyjka; biuro mieci³o siê przy placu 3 Marca w siedzibie PTTK.
1976 r. - prezesem zosta³ Ryszard
Korzeniewski, sekretarzem Lidia Kozioryñska, cz³onkami zarz¹du Zbigniew Pude³ko i Jerzy Rakocy.
1984 r. - sk³ad zarz¹du: Prezes 
Zbigniew Pude³ko, zastêpca Prezesa Zygmunt Ratajek, sekretarz  Lidia

Kozioryñska, skarbnik  Waldemar
Dajnowski, cz³onek zarz¹du - Jerzy
Rakocy.
Ognisko zajmuje siê organizowaniem rozgrywek sportowych pomiêdzy zak³adami pracy. Organizuje imprezy dla dzieci i m³odzie¿y. W turniejach pi³ki no¿nej bra³y udzia³ miêdzy
innymi nastêpuj¹ce dru¿yny zak³adowe: SzPPZ, ZNMR, ZSiM£, PROKOM oraz Nauczyciele.
Ognisko organizuje rozgrywki pi³ki siatkowej, rozgrywki pi³ki no¿nej,
turnieje bryd¿a sportowego, imprezy
1-majowe (np. zawody rowerkowe dla
dzieci), biegi prze³ajowe. Zim¹ organizowane s¹: liga pi³ki siatkowej, liga
tenisa sto³owego, gry i zabawy na lodowisku, zimowe igrzyska Przedsiêbiorstw Gospodarki ¯ywnociowej,
Turniej Pi³ki Siatkowej z okazji wyzwolenia £obza.
W szczególnoci nale¿y wskazaæ
na takie imprezy jak: Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki Siatkowej, Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej, Rekreacyjny Turniej Najlepszych (lekka
atletyka, przeci¹ganie liny, trójbój
szefów), Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Miasta i Gminy £obez (dyscypliny: biegi, skok w dal, tor przeszkód,
rzut lotk¹, pchniêcie kul¹, pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, przeci¹ganie liny,
sztafeta szwedzka, wielobój dyrektorski.), Bieg O B³êkitn¹ Wstêgê rzeki
Regi w ramach Grand Prix TKKF,
Wojewódzkie Obchody Dni Olimpijczyka w £obzie, £obeska Olimpiada
Zimowa  Rodzinne Igrzyska na niegu, Rajd Pieszy Spotkanie z Jesieni¹,
Miêdzyzak³adowa Liga Tenisa Sto³owego, Akcja Zima.
Ognisko posiada sprzêt sportowy:
³y¿wy, piwory, namioty, materace.
TKKF wspó³pracuje ze Zrzeszeniem LZS, ZMG, ZSMP, UMiG £obez
i zak³adami pracy.
1989-1990 - przemiany polityczne i gospodarcze w kraju sprawiaj¹, ¿e
Ognisko zaprzestaje (zawiesza) swoj¹
dzia³alnoæ. Sk³ad zarz¹du Prezes 
Zbigniew Pude³ko, zastêpca Prezesa Zygmunt Ratajek, skarbnik  Andrzej
Mrozowicz, cz³onkowie zarz¹du - Jerzy Rakocy i Arkadiusz Spa³ka.

2000 r. - za spraw¹ prezesa Zachodniopomorskiego Zwi¹zku TKKF
i przy udziale burmistrza £obza nastêpuje reaktywacja Ogniska; przyjêto
nowy statut i dokonano rejestracji
Ogniska w S¹dzie Okrêgowym w
Szczecinie. Sk³ad zarz¹du: Prezes Zbigniew Pude³ko, Zastêpca Prezesa
 Tadeusz Szuba, sekretarz - Zdzis³aw
Urbañski, skarbnik - El¿bieta Winiewska, cz³onkowie zarz¹du  Jerzy
Rakocy, Zdzis³aw Bogdanowicz i Kazimierz Mikul.
2004 r.  zmiana sk³adu zarz¹du:
Prezes  Jerzy Rakocy, Zastêpca Prezesa  Zbigniew Pude³ko, skarbnik 
El¿bieta Winiewska, sekretarz 
Adam Kogut, cz³onek  Marek Woniak. Jerzy Rakocy jest tak¿e cz³onkiem Zarz¹du Zachodniopomorskiego Zwi¹zku TKKF.
10.2005 r.  Józefa Spa³ka zastêpuje El¿bietê Winiewsk¹ na stanowisku skarbnika Ogniska.
02.2006 r.  Andrzej Mrozowicz
zastêpuje Marka Wonika na stanowisku cz³onka Zarz¹du.
2007 r.  aktualny sk³ad zarz¹du:
Prezes  Jerzy Rakocy, Zastêpca Prezesa  Zbigniew Pude³ko, skarbnik 
Józefa Spa³ka, sekretarz  Adam Kogut, cz³onek  Andrzej Mrozowicz.
Obecnie Ognisko nie ma sta³ego
lokalu. Wszyscy cz³onkowie Ogniska
dzia³aj¹ spo³ecznie. Posiada sprzêt
sportowy. W szczególnoci jest to zestaw do gry w siatkówkê, do gry w
unihokeja, zestaw pi³ek, p³otki treningowe, zestaw do skoku wzwy¿. Sprzêt
pozyskany zosta³ z Ministerstwa
Sportu. Jest on nieodp³atnie u¿yczany
na ró¿ne imprezy sportowe.
Dzia³alnoæ ogniska podzielona
jest na nastêpuj¹ce sekcje: gry zespo³owe (pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa,
koszykówka), sekcja turystyczna (rajdy rowerowe i piesze), biegi, sekcja
wêdkarska, sekcja bryd¿a sportowego
i szachów. Dotychczasowa dzia³alnoæ Ogniska zaowocowa³a wypracowaniem kilka cyklicznych imprez,
które wesz³y do ³obeskiego kalendarza rekreacyjno-sportowego.
Opracowa³: Adam Kogut
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Niebezpieczne meningokoki,
sepsa wci¹¿ atakuje
Trwa ogólnopolska kampania spo³eczna Stop meningokokom. S³owo
sepsa ci¹gle wywo³uje dreszcz emocji,
ludzie nie wiedz¹ jakie objawy s¹ charakterystyczne dla tej choroby. Co robiæ, gdy dojdzie do zaka¿enia meningokokami oraz w jaki sposób zminimalizowaæ ryzyko zachorowania.
W pocz¹tkowym stadium objawy
sepsy przypominaj¹ przeziêbienie.
Szybkie rozpoznanie choroby ma niebagatelne znaczenie, 50 procent zgonów spowodowanych przez sepsê ma
miejsce w ci¹gu pierwszej doby od pojawienia siê objawów choroby.
Zaka¿enia meningokokowi wywo³ane s¹ przez bakterie zwane meningokokami, które mog¹ spowodowaæ zapalenie opon mózgowo  rdzeniowych.
Mog¹ równie¿ wywo³aæ sepsê, czyli
uogólnion¹ odpowied organizmu na
zaka¿enie, okrelane wspólnie mianem
inwazyjnej choroby meningokokowej.
U oko³o 20-40% ludzi ( nosicieli) meningokoki wystêpuj¹ w jamie nosowogard³owej nie powoduj¹c ¿adnych dolegliwoci ani objawów. Kto najczêciej choruje?  dzieci w wieku od 0 do
4 roku ¿ycia oraz m³odzie¿. Jednak
pamiêtaæ nale¿y, ¿e zachorowaæ mo¿e
ka¿dy cz³owiek, bez wzglêdu na wiek.
Najbardziej nara¿one s¹ osoby maj¹ce
bliskie, bezporednie kontakty z chorymi lub nosicielami.
Zaka¿eniu sprzyja: przebywanie w
zat³oczonych pomieszczeniach o du¿ym natê¿eniu ha³asu (dyskoteka, koncert); przebywanie d³u¿szy czas w grupie zamkniêtych pomieszczeniach (koszary, internaty, akademiki); przygodne poca³unki; picie z jednej butelki,
u¿ywanie wspólnych sztuæców; palenie tego samego papierosa; bardziej
podatni s¹ ludzie, których organizm
os³abiony jest wczeniejszymi infekcjami, wysi³kiem fizycznym, stresem,
d³ugotrwa³ym odchudzaniem itp.
Najwa¿niejszymi sposobami zabezpieczaj¹cymi przed zachorowaniem s¹:
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- profilaktyka poprzez stosowanie
szczepieñ ochronnych. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e szczepionka zabezpiecza
przed zaka¿eniem meningokokami typu
C ( w chwili obecnej najgroniejsze) i nie
zabezpiecza przed zaka¿eniem typem B.
Szczepionkê mo¿na podawaæ osobom
od 2 miesi¹ca. Powy¿ej 12 miesi¹ca
¿ycia podaje siê 1 dawkê szczepionki.
O szczepieniu decyduje lekarz.
- unikanie ryzykownych zachorowañ.
Ogólne objawy zaka¿eñ meningokokowych w pocz¹tkowej fazie podobne s¹
do przeziêbienia (gor¹czka, bóle stawowe, miêniowe, ogólne z³e samopoczucie). Mog¹ równie¿ wyst¹piæ bóle g³owy,
nudnoci, wymioty, sztywnoæ karku,
drgawki czêsto wiadcz¹ce o zapaleniu
opon mózgowo-rdzeniowych. Charakterystycznym objawem w postêpuj¹cym
zaka¿eniu jest wysypka wybroczynowa
 plamki na skórze ca³ego cia³a w postaci
drobnych czerwonych punkcików zlewaj¹cych siê w póniejszym okresie w
du¿e plamy, które nie bledn¹ pod naciskiem. Wysypka mo¿e byæ jednym z
ostatnich objawów. U dzieci poni¿ej 2
roku ¿ycia powy¿sze objawy mog¹ byæ
mniej widoczne, a dominuj¹ takie jak
brak apetytu,wymioty, spowolnienie,
rozdra¿nienie, rozpaczliwy p³acz, sennoæ lub dra¿liwoæ, odchylenie g³owy
do ty³u, pulsuj¹ce ciemi¹czko u niemowl¹t, wybroczyny na skórze.
Po bezporednim kontakcie z osob¹
chor¹ na inwazyjn¹ chorobê meningokokowi nale¿y natychmiast zg³osiæ siê
do lekarza, który mo¿e zaleciæ przyjêcie dawki antybiotyku, co znacznie
zmniejsza ryzyko zachorowania.
S. Podyma
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
NA TEMAT SEPSY MO¯NA ZNALEÆ W INTERNECIE NA STRONACH: WWW.GIS.GOV.PL ORAZ
WWW.MENINGOKOKI.COM.PL
Powy¿sze dane uzyskano z komunikatu G³ównego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie.

Wyrok

Sygn. akt II K 283/07 Ds. 470/07 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 01 padziernika 2007 r., S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie:Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: Katarzyna Kwana, W obecnoci Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po
rozpoznaniu dnia 01 padziernika 2007 r., sprawy:

Jaros³awa Ka³waka,

s. Waleriana i Ireny z d. Wonicka, ur. 16 sierpnia 1970 r. Resko; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 kwietnia 2007 r. oko³o godziny 22.05 na drodze
publicznej £obez  Suliszewice kierowa³ rowerem w stanie nietrzewoci
wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,42 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj.
o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Jaros³awa Ka³waka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karê
grzywny w rozmiarze 25 (dwudziestu piêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym
na okres jednego roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie jego treci w prasie lokalnej;
IV. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym
kwotê 30 (trzydziestu) z³otych tytu³em op³aty.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 40 brzmia³o:
W gronie naturystów nie spotkasz nudystów
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Antonina Kaczmarek (Dobra),
El¿bieta Ustyjañczuk (Mieszewo), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Barbara Kapcio (Rynowo), Jerzy Zduñczyk (Karwowo), Aleksander
Rachwa³ (Resko), Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez),
Karolina P³ocka (£obez), Stefania Taube (Wêgorzyno).
Nagrodê wylosowa³ pan Jerzy Zduñczyk z Karwowa.
Gratulujemy.

C MY K

Str. 20

ROZMAITOCI

tygodnik ³obeski 16.10.2007 r.

