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Pan Jamro¿y zrobi³ synowi
imprezê, ale co z tego
mieli mieszkañcy?
Dobra wystartuje w „Przygodzie”
„O was chyba Pan Bóg zapomnia³”
Remonty w „Jutrzence”
GroŸba czy proœba?
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Pan Jamro¿y zrobi³ synowi imprezê,
ale co z tego mieli mieszkañcy
Pan Ryszard Jamro¿y z Iñska jest
pracownikiem urzêdu miejskiego w
Wêgorzynie. Zajmuje siê kultur¹,
oœwiat¹ i sportem. Na razie nie s¹ znane
jego jakieœ szczególne dokonania na
niwie kultury, ale znamy ju¿ jego osi¹gniêcie w dziedzinie sportu. Zorganizowa³ wyœcigi psich zaprzêgów. Dlaczego? Ano – jak siê mo¿na domyœlaæ dlatego, ¿e jego syn od wielu lat zajmuje siê takimi wyœcigami i bierze w nich
udzia³. Mo¿na wiêc zaryzykowaæ tezê,
¿e tatuœ zrobi³ imprezê dla synka.
Oczywiœcie nic nie stoi na przeszkodzie, by jakikolwiek tatuœ robi³
imprezy dla swoich dzieci, pod jednym
warunkiem – za w³asne pieni¹dze. Gdy
anga¿uje do tego pieni¹dze podatników
i zaprzêga do tego instytucje publiczne
– nale¿y stawiaæ pytania o cel i sens wydawanych na to pieniêdzy.
Celem dzia³ania urzêdnika od kultury i sportu powinien byæ rozwój kulturalny i sportowy dzieci owych podatników, którzy ³o¿¹ na to pieni¹dze. Jaki
jest spo³eczny sens zrobienia imprezy
pod tytu³em „wyœcigi psich zaprzêgów”? Ja go nie dostrzegam. To zabawa
dla samych zainteresowanych, mo¿na
powiedzieæ – snobów. Tak jak rajdy drogimi samochodami terenowymi po leœnych duktach. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek sporcie dla dzieci. Mo¿na
byæ tylko widzem i siê przygl¹daæ, jak
inni sie bawi¹. Gdyby ktoœ mia³ co do
tego w¹tpliwoœci, niech przypomni mi,
czy jest w powiecie jakiœ klub psich
zaprzêgów.
I gdyby pan Jamro¿y nie mia³ syna
z psim zaprzêgiem, zapewne nigdy w
¿yciu nie wpad³ by na to, by tak¹ impre-

zê zafundowaæ ³obzianom. Widocznie
innej nie potrafi wymyœliæ. Burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz przyparta do muru ujawni³a, ¿e Gmina dofinansowa³a te wyœcigi kwot¹ 4 tys. z³, zaœ
11 tys. z³ mieli do³o¿yæ sponsorzy. Nie
wiadomo, czy tymi sponsorami byli tak¿e urz¹d miejski w £obzie i starostwo,
które da³y siê zaprz¹c do rydwanu pana
Jamro¿ego, ale to siê oka¿e. Nie wiem,
co za te pieni¹dze mieli wêgorzynianie,
ale ³obzianie niewiele, bo co mo¿e mieæ
ktokolwiek z takiej zabawy. Popatrzy i
pójdzie do domu.
A przecie¿ urzêdnicy chc¹c zrobiæ
cokolwiek powinni najpierw pytaæ o
sens, cel, walory edukacyjne i korzyœci
dla mieszkañców. Dopiero wydawaæ
publiczne pieni¹dze. Pieni¹dze wydane
na imprezê dla panów Jamro¿ych nie
maj¹ ¿adnego spo³ecznego uzasadnienia. Ot, wydano je na zabawê.
Nasza redakcja odrzuci³a propozycjê
objêcia imprezy patronatem medialnym,
uznaj¹c, ¿e skoñczy³y siê czasy, gdy
urzêdnicy robili cokolwiek, byle by robiæ.
Jak chc¹ siê bawiæ, to za w³asne pieni¹dze. Niestety, pan Jamro¿y przypomina
mi pewnego by³ego urzêdnika by³ego
£obeskiego Centrum Turystyki, który dla
w³asnej przyjemnoœci je¿d¿enia na rowerze wymyœli³ imprezê rowerow¹ i zaprz¹g³ do jej realizacji ca³y swój urz¹d.
Dla nas wybór miêdzy dajmy na to
remontem œwietlicy w Ginawie a zabaw¹ z psami jest oczywisty. Jak widaæ,
dla pani burmistrz Wêgorzyna i pana
Jamro¿ego od kultury ju¿ nie. Po tej
imprezce pozostanie pytanie – jak d³ugo lud bêdzie myœla³, ¿e siê o nim myœli.
Karzimierz Rynkiewicz

Remiza do poprawki
(ZWIERZYNEK). W tej miejscowoœci remiza doczeka siê porz¹dnie
wstawionych okien, nowej elewacji i
drogi – tak wynika z uchwa³y Rady
Miasta, choæ kwoty przeznaczone na te
zadania wydaj¹ siê doœæ marne.
Teoretycznie remont remizy w
Zwierzynku ju¿ dawno zosta³ zakoñczony. W praktyce okna do obiektu s¹
wstawione na s³owo honoru i zabezpieczone jedynie piank¹. Od dwóch lat nie
ma tam parapetów, a woda podczas
opadów deszczu swobodnie wp³ywa

przez Ÿle zabezpieczone okna do œrodka
obiektu. To ma siê w koñcu zmieniæ.
Remiza doczeka siê nie tylko parapetów
i poprawek przy oknach ale i nowej elewacji. Komisja rewizyjna zaproponowa³a tak¿e, aby przy okazji wykonaæ
tam instalacjê CO.
Radni uchwalili, i¿ na wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania w
OSP w Zwierzynku oraz zakoñczenie
obróbki okien i ocieplenie œciany zabezpiecz¹ kwotê 12 tys. z³.
W wieloletnim programie inwesty-

Pojechali kraœæ
(REGION). Œwinoujscy policjanci zatrzymali dwóch nastolatków, którzy ukradli torebkê spaceruj¹cej ulicami miasta turystce.
Ch³opcy przyznali, ¿e przyjechali
do Œwinoujœcia aby kogoœ okraœæ.
Dwóch m³odych mê¿czyzn zaczepi³o turystkê ze Szczecina w
trakcie spaceru w rejonie ul. Uzdrowiskowej przy wejœciu na pla¿ê.
Jeden z nich nagle wyrwa³ kobiecie
torebkê i obaj uciekli do lasu przy
wydmach. Kobieta natychmiast powiadomi³a o zdarzeniu œwinoujsk¹

Policjê. Dok³adnie poda³a rysopisy
sprawców i ich drogê ucieczki.
O zdarzeniu powiadomiono policjantów pe³ni¹cych s³u¿bê w tym
rejonie. Ustalono, ¿e jeden ze
sprawców mo¿e znajdowaæ siê ju¿
na promie w centrum miasta. Policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê w dzielnicy
Warszów po przybiciu promu zatrzymali mê¿czyznê odpowiadaj¹cego rysopisowi. Po kilkunastu minutach na terenie miasta policjanci
zatrzymali drugiego sprawcê i odzyskali skradzione przedmioty: tele-
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Mistrzowie tañca
(£OBEZ). 30 marca w hali
sportowo-widowiskowej w
£obzie ju¿ po raz 4 odby³y
siê Mistrzostwa Tañca
Towarzyskiego.
Organizatorem zawodów by³a
Szko³a Tañca „ISKRA“ oraz Urz¹d
Miejski w £obzie. Mistrzostwa
Tañca Towarzyskiego cieszy³y
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, turniej obejrza³o ok.
1300 osób. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
pami¹tkowe nagrody, a
najlepsi tancerze puchary
sportowe, medale i dyplomy.
Spoœród 47 duetów,
zwyciêskimi z £obza zosta³y: Paula Maroszczuk
i Katarzyna Wilk – £obez
kat. FENOMEN, Karolina Rodak i Gabrysia Piskorz – £obez kat.
EXPERT, Natalia Marciñska i Katarzyna Hussakowska – £obez kat.
Champion, Julia Wojciechowska i
Aleksandra Adamowicz – £obez,
Aleksandra Krzêæko i Patrycja Jaremko - £obez kat. 10-13 lat Champion, Gabrysia Prygiel i Klaudia
Pigus – £obez kat. 10-13 Champion,
Katarzyna Jêdrzejczak i Karolina
Majchrzak – £obez kat. ADEPT,
Oliwia Rybiñska i Klaudia Ko³o-

dyñska - £obez kat. Adept 9-11 lat,
Pawe³ Pyrczak i Joanna Romejko –
£obez kat. EXPERT w DS., Wojciech £apuæ i Dominika Lipkowicz
- £obez kat. Dominat od 16 lat, Filip
Borny i Agata Korbus –£obez kat.
Dominat 14-15 lat, Grzegorz Œliwka
i Laura Skrobiñska
– £obez
kat. Beniamin
14-15 lat,
Marcin Kamiñski
i
Gabrysia
Piskorz –
£obez kat.
Adept 1215 lat, Bartek Wolanicki
i Gabriela Prygiel – £obez kat.
adept 10-11 lat.
Podczas
Mistrzostw
nie zabrak³o
pokazu
formacji latynoamerykañskiej finalistów Mistrzostw Polski oraz pokazu tañca
bollywoodzkiego grupy „Maahi
ve” ze Szczecina.
(op)

Gazeta Powiatowa
cyjnym zapisano równie¿ œrodki finansowe na budowê drogi do remizy stra¿ackiej w Zwierzynku. Jednak suma,
jak¹ na ten cel przeznaczono, radnemu
Eugeniuszowi Ko³odyñskiemu wyda³a
siê podejrzanie niska.
- Budowa drogi do remizy - 107
tys. z³. Jest to odcinek oko³o 50 metrów,
co siê za te 107 tys. z³ zrobi? - pyta³
podczas Sesji Rady.
- To jest plan, a jak bêdzie
kosztorys, to naniesie siê poprawkê i
wówczas bêd¹ konkretne kwoty –
zripostowa³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
(mm)

fon komórkowy, dokumenty oraz
pieni¹dze.
Z³odziejami okazali siê 17-letni
Piotr J. mieszkaniec powiatu ³obeskiego i 16-letni Kamil N. mieszkaniec Œwidwina. Obaj przyznali siê
do kradzie¿y. Jak ustalono, do Œwinoujœcia przyjechali w³aœnie w celu
pope³nienia przestêpstwa.
Piotrowi J. za kradzie¿ grozi
kara pozbawienia wolnoœci nawet
do 5 lat. O dalszym losie nieletniego
Kamila N. zadecyduje S¹d Rodzinny i Nieletnich.
Postêpowanie prowadzi Komenda Miejska Policji w Œwinoujœciu.
(MŒ)
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Po wiedzê przez sieæ
(BIENICE gm. Dobra). W listopadzie 2007 r. gmina Dobra z³o¿y³a
wniosek do Fundacji Regionalnej
Agencji Promocji Zatrudnienia z
D¹browy Górniczej na projekt „Wioska internetowa”. W lutym br. otrzyma³a informacjê, i¿ zosta³a zakwalifikowana do projektu. Centrum to zlokalizowane zosta³o w œwietlicy w Bienicach.
W œwietlicy w Bienicach wykonano prace adaptacyjne zwi¹zane z dostosowaniem jej do potrzeb u¿ytkowników. Posiada ona sieæ internetow¹, za³o¿ono alarm i nowe drzwi. W œwietlicy
bêdzie 10 komputerów z przeznaczeniem dla mieszkañców i jeden dla administratora.
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z D¹browy Górniczej ma do koñca czerwca utworzyæ w
ca³ym kraju 256 Centrów Kszta³cenia.
Na realizacjê programu Fundacja pozyska³a pieni¹dze z Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spo-

³ecznego oraz bud¿etu pañstwa. W sumie ca³e przedsiêwziêcie kosztowaæ
bêdzie ponad 49 mln z³. Centra takie
powstawaæ maj¹ na wsiach i w ma³ych
miejscowoœciach.
Celem projektu jest umo¿liwienie
wszystkim mieszkañcom terenów wiejskich uzupe³nienie wykszta³cenia i poszerzenie kwalifikacji zawodowych.
Kszta³cenie na odleg³oœæ oparte bêdzie
na platformie e-learningowej, zawieraj¹cej dziesiêæ modu³ów tematycznych.
Ka¿dy bêdzie móg³ siê dowiedzieæ m.in.
jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê, jak poruszaæ
siê w systemie podatkowym oraz po rynku pracy. Do wyboru s¹ tak¿e cztery
szkolenia jêzykowe, oparte o jêzyk niemiecki i angielski. Do dyspozycji jest
tak¿e biblioteczka multimedialna, czyli
m.in. encyklopedie PWN, s³owniki oraz
atlasy œwiata. Bêd¹ tak¿e organizowane
szkolenia, m.in. na temat prowadzenia
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Centrum Kszta³cenia dostêpne bezp³atnie przez ca³y tydzieñ dla wszystkich mieszkañców gminy.
(op)

Agroturystyka i promocja w starostwie

Chc¹ wydaæ przewodnik turystyczny
(POWIAT) Starostwo ³obeskie
poinformowa³o, ¿e w pi¹tek, 11
kwietnia 2008 r., o godz. 10:00, w
starostwie w £obzie odbêdzie siê
spotkanie z w³adzami gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu, w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych
oraz przedsiêbiorcami turystyczny-
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mi, w sprawie wydania przewodnika
turystycznego po powiecie ³obeskim. Na spotkaniu bêdzie równie¿
omówiona prezentacja powiatowej
oferty turystycznej na Dniach Województwa Zachodniopomorskiego,
które w tym roku odbêd¹ siê w dniach
30-31 maja we Wroc³awiu.
(r)

Bêd¹ boiska
(£OBEZ-RESKO). Zosta³y juz
rozdzielone fundusze na budowê
boisk sportowych ze sztuczn¹ nawierzchni¹ w ramach programu
rz¹dowego pn. „Moje boisko Orlik
2012”.
Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego rozdzieli³ fundusze, a Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego je przyj¹³. Spoœród
55. gmin dofinansowanie na budowê
boisk w tym roku otrzymaj¹ gminy:
£obez i Resko.
W tym roku na terenie województwa zachodniopomorskiego
powstanie 55. wielofunkcyjnych
kompleksów sportowych. Dziêki
ministerialnemu programowi ju¿ za
kilka lat wszystkie gminy w województwie bêd¹ posiada³y takie kompleksy sportowe. Przypominamy, ¿e
z terenu powiatu ³obeskiego o dofinansowanie stara³y siê jeszcze gmina Wêgorzyno i gmina Dobra. W tej
turze nie otrzyma³y one wsparcie, ale
w³aœciwie nie ma niebezpieczeñstwa, aby nie zosta³o ono przyznane
w najbli¿szych latach. Boiska umo¿liwi¹ uprawianie ró¿nych dyscyplin
portowych, nie tylko przez uczniów,
choæ zlokalizowane bêd¹ w pobli¿u
szkó³. Maj¹ byæ dostêpne dla wszystkich. Nowoczesne i bezpieczne boiska sportowe, to kompleks dwóch
boisk: boisko pi³karskie oraz boisko
wielofunkcyjne. Przy ka¿dym boisku maj¹ powstaæ budynki sanitar-

no-szatniowe oraz 6 s³upów oœwietleniowych. Projekt zak³ada równie¿
zatrudnienie osoby pilnuj¹cej obiekty. Plany boisk s¹ ju¿ gotowe. Zadaniem samorz¹dów by³o znalezienie
miejsca pod jeden z dwu do wyboru
schematów. W £obzie ma ono powstaæ przy Szkole Podstawowej nr 2,
w Resku natomiast - przy Szkole
Podstawowej w miejscu obecnego
boiska „piaskowego”. Obie gminy
maj¹ pod ten cel zabezpieczone œrodki finansowe.
Projekt „Moje boisko Orlik
2012” zak³ada budowê boiska pi³karskiego o wymiarach 30 x 62 m
oraz boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do pi³ki rêcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa o wymiarach 30 x 44 m. Koszt projektu wynosi 1 mln z³, z podzia³em na finansowanie po równej czêœci przez: Ministerstwo Turystyki i Sportu, Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz œrodki
w³asne gmin.
(mm)

OHP w £obzie

wynajmie lokal
o pow. 19,10 mkw. na
cich¹ dzia³alnoœæ w budynku przy ul. Krótkiej 2
w £obzie.
Tel. 091 397 30 99

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Remonty w „Jutrzence”
(POWIAT). W bie¿¹cym roku
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„Jutrzenka” w £obzie
zamierza wykonaæ
niezbêdne remonty oraz
wyp³aciæ refundacjê za
wymianê stolarki okiennej.
Z uwagi na skromny fundusz
remontowy, stawka bowiem wynosi 0,50 z³ za mkw. powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego,
zarówno remonty jak i kwoty dofinansowañ nie bêd¹ wygórowane.
Poza tym w 1325 mieszkaniach
przeprowadzone zostan¹ pomiary
ochrony przeciwpora¿eniowej;
orientacyjny koszt to ok. 52 tys. z³.
Ogólnie, w 1300 lokalach
mieszkalnych i u¿ytkowych zostan¹ wymienione wodomierze,
których przyrz¹dy pomiarowe
straci³y okres legalizacji; ich koszt
Spó³dzielnia okreœli³a na ok. 78
tys. z³. Urz¹dzenia pomiarowe wymienione w okresie ostatnich 3 lat
s¹ nadal wa¿ne. 3 kwietnia Komisja Przetargowa Spó³dzielni, w
drodze oceny i weryfikacji z przyjêt¹ specyfikacj¹ przetargow¹,
rozstrzygnê³a przetarg ofertowy
na wymianê wodomierzy.
Osoby chêtne w tym roku wymieniæ stolarkê okienn¹ bêd¹ mog³y skorzystaæ z refundacji w wysokoœci 20 proc. ceny stolarki
okiennej z PCV; jest to wycena
wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cym w IV kwartale 2007 r. cennikiem Sekocendbudu. Zgodnie z
regulaminem okreœlaj¹cym obowi¹zki Spó³dzielni i cz³onków, co
roku mieszkañcy mog¹ ubiegaæ siê
o refundacjê kosztów wymiany
stolarki okiennej w jednym pomieszczeniu. Jeœli cz³onek Spó³-

dzielni chce otrzymaæ refundacjê,
musi z³o¿yæ do koñca kwietnia
podanie, w którym opisuje stan
techniczny okna. Wczeœniej jednak musz¹ byæ uregulowane zobowi¹zania wobec Spó³dzielni.
Wówczas pracownicy z Dzia³u
Technicznego Spó³dzielni kwalifikuj¹ wskazane okna do wymiany.
Zaakceptowane okna musz¹ jednak
po wymianie mieæ zachowan¹ dotychczasow¹ architekturê. Mieszkañcy nie dostan¹ zwrotu czêœci
poniesionych kosztów, jeœli nie
spe³niaj¹ wszystkich warunków,
b¹dŸ staraj¹ siê o dop³atê za okno,
które by³o wymieniane w okresie
ostatnich 25 lat.
Na rok 2008 „Jutrzenka” zabezpieczy³a ok. 50 tys. z³, co pozwoli na
wymianê oko³o 200 sztuk stolarki
okiennej.
Kolejnym zadaniem wyznaczonym do realizacji przez Spó³dzielniê jest grodzenie altan œmietnikowych; koszt tych prac oszacowano
na ok. 24 tys. z³.
W zwi¹zku z planowan¹ przez
Urz¹d Miejski w £obzie wymian¹
chodników przy ul. E. Orzeszkowej,
Spó³dzielnia, chc¹c zachowaæ estetykê, zamierza przebudowaæ oko³o
250 mkw. nawierzchni dojœæ do budynków, co orientacyjnie mo¿e
kosztowaæ 32,5 tys. z³. W przypadku powstania rezerwy œrodków fiREKLAMA

nansowych, planowane jest przeprowadzenie remontu klatek schodowych i wykonanie instalacji
oœwietleniowej przy ul. Bema 3-5,
za kwotê ok. 76 tys. z³.
W Resku, w budynkach przy ul.
Rynek 14 A-B i przy ul. Jednoœci
Narodowej 33A-B-C zaplanowano odnowienie klatek schodowych. Koszt zadania wynosi kolejno ok. 26 i 39 tys. z³. Zostanie
równie¿ zmienionych 180 mkw.
nawierzchni przy dojœciu do budynku przy ul. B. Prusa 27-33 za
szacowan¹ kwotê ok. 24 tys. z³.
Kolejn¹ inwestycj¹ jest remont
instalacji antenowej w budynkach
przy ul. B. Prusa 12-18, 27-33, 5566, natomiast na os. D¹browszczaków za kwotê ok. 10 tys. z³ zostanie wykonana altana œmietnikowa
na 4 pojemniki.
Nie zapomniano te¿ o lokalach
u¿ytkowych. W tym roku w £obzie
zaplanowano wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej, od strony zaplecza, w lokalach: przy ul. Koœciuszki 1-3 za oko³o 17,6 tys. z³, ul.
Bema 1-2 za ok. 12,6 tys. z³ oraz ul.
Bema 3-5 za ok. 10,7 tys. z³.
Ogólny koszt inwestycji zaplanowanych na ten rok w zasobach
mieszkaniowych wyniesie ok. 429
tys. z³., natomiast w lokalach u¿ytkowych jest to wydatek rzêdu ok.
40,9 tys. z³.
(mm)
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Kopalnia chce obni¿ki podatku, radni analizuj¹

GroŸba czy proœba?
(WÊGORZYNO). Podczas
marcowej sesji po raz kolejny
mia³a stan¹æ na sesji sprawa obni¿enia stawek dla kopalni odkrywkowej w Storkowie. Radni jednak
nie podjêli dyskusji, bowiem mieli
zbyt ma³o danych, aby móc podj¹æ decyzjê w tym temacie. Debata na ten temat zosta³a przesuniêta na nastêpn¹ sesjê, pod warunkiem, ¿e radni zapoznaj¹ siê do
tego czasu z danymi firmy.
Kwestia obni¿enia podatku dla
kopalni jest koœci¹ niezgodny nie
tylko pomiêdzy urzêdem w Wêgrzynie i Rad¹ Miasta, ale - jak siê okaza³o - i mieszkañców. Jedna z mieszkanek wyst¹pi³a z apelem, by kopalni nie zmniejszaæ stawek podatkowych za grunty wyeksploatowane.
O tym jednak szerzej w przysz³ym
wydaniu tygodnika.
Mimo ¿e radni ju¿ w styczniu
sprzeciwili siê uchwale, dotycz¹cej
obni¿enia podatku dla kopalni odnoœnie gruntów wyeksploatowanych, to burmistrz Gra¿yna Karpowicz ponownie przed³o¿y³a tê kwestiê pod rozwa¿enie rady. Trzy dni
przed sesj¹, podczas posiedzenia
wspólnego komisji, po raz kolejny
omawiano sprawê ulgi w podatkach
dla kopalni Storkowo. Burmistrz G.
Karpowicz zaprosi³a przedstawiciela kopalni oraz reprezentanta
transportowców.
Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie
ju¿ w listopadzie wyst¹pi³y z wnioskiem, aby Rada Miejska obni¿y³a
stawkê podatku z kwoty 0,53 od 1
mkw. do kwoty 0,30 z³ za mkw. za
grunty niewykorzystywane do prowadzonej dzia³alnoœci. Kopalnie
uzasadniaj¹ swój wniosek tym, ¿e
jeœli maj¹ p³aciæ stawkê podatku w
niezmienionej formie, to rachunek
ekonomiczny nakazuje zaniechanie
aktywnej dzia³alnoœci na terenie
gminy, a tak¿e wycofanie siê z dzia³alnoœci w inne miejsce, gdzie po-

siadane grunty zajête s¹ wy³¹cznie
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Przy przygotowywaniu projektu uchwa³y uwzglêdniono fakt,
i¿ spó³ka prowadzi i prowadziæ bêdzie na terenie gminy Wêgorzyno
nowe inwestycje, maj¹ce na celu
przed³u¿enie ¿ywotnoœci zak³adu.
Wed³ug pisma Kopalni, skierowanego do urzêdu, za inwestycje
Kopalnia uznaje min.: wykonanie
dodatku do dokumentacji geologicznej i innych opracowañ w celu
przed³u¿enia ¿ywotnoœci zak³adu
w Storkowie – 18 tys. z³, op³aty za
dzier¿awê – 150 tys. z³, za przedwczesny wyr¹b – 60,5 tys. z³., za
czasowe wy³¹czenie gruntów z
produkcji leœnej – 574,4 tys. z³
oraz op³aty za wyr¹b i zrywkê 7
tys. z³.
Z tym ¿e jak dot¹d, to dokumentacja mog³a dotyczyæ przysz³ych

inwestycji, a nie byæ inwestycj¹
sam¹ w sobie. Podobnie z nak³adami na opracowania i op³atami.
Kopalnia za inwestycjê uzna³a
ka¿dy koszt towarzysz¹cy dzia³aniom. Z ksiêgowego punktu widzenia mo¿e byæ to prawd¹. Problem
le¿y gdzie indziej. W stwierdzeniu,
¿e s¹ to inwestycje maj¹ce przed³u¿yæ ¿ywotnoœæ zak³adu odnosi siê
REKLAMA

wra¿enie, ¿e jest to swoisty szanta¿.
Je¿eli kopalnia nie otrzyma tego
czego chce, to zamknie zak³ad i - w
domyœle - pozbawi transportowców
pracy.
Póki co radni z³o¿yli wniosek, ¿e
zanim podejm¹ dyskusjê w tym zakresie, chc¹ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ Kopalni, potwierdzaj¹c¹
te ¿¹dania.
(mm)
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Wyœpiewali powiat
(£OBEZ). We wtorek i w
œrodê w tutejszym domu
kultury odby³ siê miejsko
gminny Przegl¹d Piosenki
Dzieciêcej oraz miejskogminny Przegl¹d Piosenki
Estradowej.
W miejsko gminnym Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej, który
odby³ siê 1 kwietnia w kategorii 79 lat wziê³o udzia³ a¿ 14. uczestni-

ków: Jury w sk³adzie: Marek ¯ak,
Andrzej Dziegieæ oraz Rafa³ Reich
postanowi³o nagrodziæ i zakwalifikowaæ do przegl¹du powiatowego
zespó³ „Jedyneczki”. Ponadto przyzna³o wyró¿nienia: Aleksandrze
Buszyk, Ewie Musielskiej i Ewelinie Szpienik. W kategorii 10-12 lat
do eliminacji powiatowych zakwalifikowa³y siê: Sylwia Patrza³ek
oraz Paulina Karaœ. Wyró¿nienia
otrzyma³y: Magdalena Adamowicz
oraz Agnieszka Olejnik.

Zdaniem jury instruktorzy powinni wiêcej uwagi poœwiêciæ na
przygotowanie choreograficzne
uczestników.
W przegl¹dzie Piosenki Estradowej Marka ¯aka zast¹pi³ juror
Robert Nawrocki. Jury w zmienionym sk³adzie do eliminacji powiatowych zakwalifikowa³o: Magdalenê
Rutkowsk¹ ze Studia Piosenki Estradowej, Karolinê Szpyruk oraz Zuzannê Tyrañsk¹. Wyró¿nienia

otrzymali: duet Daria Maruszewska i
Anna Szymanek, Przemys³aw Lis,
Natalia Medunecka oraz Emilia Sola.
Ka¿dy z uczestników zosta³
wiêc nagrodzony. Wynika³o to z
bardzo wysokiego poziomu wykonania. Jednak podobnie jak w Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej i tutaj
komisja zwróci³a uwagê, aby
uczestnicy instruktorzy zwracali
wiêksz¹ uwagê na choreograficzn¹
stronê wystêpów.
(mm)

tygodnik ³obeski 8.04.2008 r.

Str
Str.. 7

INFORMACJE

Nowy zastêpca szefa w ³obeskiej policji
Podinspektor Edward Olejnik
od 1 kwietnia pe³ni funkcjê zastêpcy komendanta powiatowego
policji w £obzie.
Nowy zastêpca szefa ³obeskiej
policji urodzi³ siê 46 lat temu w
Prusinowie. O zawodzie policjanta
marzy³ od dziecka. Realizowa³ je
konsekwentnie, koñcz¹c Wy¿sz¹
Szko³ê Oficersk¹ w Szczytnie oraz
Wydzia³ Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Szczeciñskim. Pracê
w tym zawodzie rozpocz¹³ w 1982
roku. Od pocz¹tku pracowa³, zgodnie ze swoim marzeniem, wy³¹cznie
w pionie kryminalnym. Przez ostatnie 16 lat pracowa³ w wydziale kryminalnym KWP w Szczecinie. Zajmowa³ siê tam przestêpstwami przeciw zdrowiu i ¿yciu. W g³ównej
mierze zajmowa³ siê najpowa¿niejszymi napadami na terenie województwa zachodniopomorskiego a
tak¿e zabójstwami. Do najwa¿niejszych sukcesów w ¿yciu zawodo-

wym zalicza m. in.: ustalenie sprawcy zabójstwa mieszkañca Chociwla
pana Chodonia. Dolicza do nich tak¿e ujêcie na terenie powiatu stargardzkiego dwóch braci pochodz¹cych z po³udnia Polski, którym udowodniono 328 w³amañ i usi³owañ
w³amañ do domków jednorodzin-

nych. Bracia przez wiele lat utrzymywali siebie i swoich bliskich z
tego typu kradzie¿y.
Jako zapalony czytelnik krymina³ów, w ¿yciu zawodowym raz spotka³ siê z sytuacj¹, w której to znajomoœæ jednej z ksi¹¿ek pozwoli³a
mu na natychmiastowe niemal, bo
zaledwie po piêciogodzinnym dochodzeniu, ustalenie i ujêcie sprawcy zabójstwa. Sytuacja, któr¹ przysz³o jemu i jego zespo³owi rozwik³aæ, by³a niemal identyczna jak w
przeczytanym niegdyœ kryminale.
Tak oto czasami fikcja splata siê z
rzeczywistoœci¹.
Teraz podinspektor Edward
Olejnik powróci³ w swoje rodzinne
strony. Do £obza przyby³ z sentymentu – wszak to miasto dzieciñstwa i m³odoœci. To w £obzie
uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej
nr 1 oraz do tutejszego liceum ogólnokszta³c¹cego.
- Tu mia³em praktykê, stawia³em

pierwsze kroki, gdy by³em podchor¹¿ym szko³y oficerskiej. PóŸniej
dosta³em skierowanie do Szczecina
– powiedzia³ podinsp. Edward
Olejnik.
Teraz przyszed³ czas zmierzyæ
siê z czymœ innym w zakresie sprawowanych obowi¹zków. W koñcu
powiat ³obeski nie nale¿y do zagro¿onych przestêpczoœci¹ kryminaln¹, a liczba przestêpstw tego
typu nie odbiega od iloœci w porównywalnych powiatach. Obecnie ma
pod nadzorem s³u¿by operacyjnodochodzeniowe.
W ¿yciu prywatnym uwielbia
odpoczywaæ w ciszy i spokoju na
³onie natury. Jako zapalonemu wêdkarzowi wystarczy mu jezioro, ³ódŸ
oraz wêdka.
Mieszka w Stargardzie Szczeciñskim, gdzie po skoñczonej pracy
czeka na niego ¿ona oraz dwoje
dzieci – 21. letnia córka oraz 17.letni syn.
(mm)

Zastêpca komendanta po¿egna³a siê z policj¹
(£OBEZ) Zastêpca
komendanta Komendy
Powiatowej Policji w £obzie
nadkomisarz Irena
Lenkiewicz po¿egna³a siê
z policj¹. 15 marca br.
oficjalnie zakoñczy³a pracê
i przesz³a na emeryturê.
W miniony czwartek, po po³udniu, ju¿ nieoficjalnie, po¿egna³a siê ze wspó³pracownikami
na spotkaniu w sto³ówce przy ul.
Sienkiewicza. ¯egnali j¹ komendanci; z £obza – Ryszard Podgórski, z Bia³ogardu – Robert

RzeŸnik i Drawska Pomorskiego
– Jaros³aw Smolarek, by³y komendant w Drawsku Pom. Leszek Olizarczyk oraz szefowa
prokuratury w £obzie Klaudia
Karpiñska-Gêsikiewicz. Na spotkaniu pojawi³ siê równie¿ nastêpca Ireny Lenkiewicz – podinsp. Edward Olejnik.
Byli emeryci, pracownicy cywilni i pracownicy prokuratury.
Pani cywil otrzyma³a podziêkowania, bukiety kwiatów i prezenty oraz us³ysza³a wiele ciep³ych s³ów i podziêkowañ za
swoj¹ pracê od osób z ni¹ wspó³pracuj¹cych.
(r)
Na zdjêciu: podziêkowania, kwiaty i prezenty dla Ireny Lenkiewicz
sk³adaj¹ asesor prokuratury w £obzie, Leszek Olizarczyk i komendant
z Drawska Pom. Jaros³aw Smolarek.
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TKKF B³yskawica £obez
IV WIOSENNY RAJD PIESZY PO ZIEMI £OBESKIEJ

ROLAND I KONIE

Z satysfakcj¹ stwierdzamy, ¿e
uda³o siê zaplanowaæ, zorganizowaæ i
zrealizowaæ w Naszym mieœcie kolejn¹ imprezê w plenerze. Wykorzystaliœmy niezaprzeczalne atuty naszej
okolicy - niezwyczajne miejsca i urokliwe otoczenie przyrodnicze.
W piêkny niedzielny poranek, dnia
06.04.2008 r. lubi¹cy piesze wêdrówki
mieszkañcy miasta zebrali siê przed
budynkiem stacji kolejowej w £obzie w
celu przywitania goœci z Klubu Tatrzañskiego ze Szczecina, piechurów z
Drawska, Iñska. Okaza³o siê, ¿e zebra³a
siê nas ca³kiem liczna grupa – 74 osoby.
Gromadnie ruszyliœmy w drogê. Plany
mieliœmy ambitne – ca³odzienn¹ wêdrówkê po okolicy. Pierwszym celem
naszej eskapady by³a Góra Zielona, po
jej sforsowaniu mogliœmy podziwiaæ
rozleg³¹ panoramê miasta.
Nastêpnym obiektem, który uznaliœmy za warty pokazania naszym goœciom by³o Wzgórze Rolanda-Zygfyda.
Spêdziliœmy tam sporo czasu, dziel¹c
siê z goœæmi posiadan¹ wiedz¹ na temat
przeznaczenia i historii tego miejsca.
Dzieje obiektu wzbudzi³y du¿e zainteresowananie. Wiele osób prosi³o o dostarczenie bardziej szczegó³owych materia³ów historycznych dotycz¹cych tematu. Dalsza trasa prowadzi³a nas przez
las grzbietem wzgórza w kierunku stanowiska Leœnej Œcie¿ki Edukacji Ekologicznej. Tam zrobiliœmy sobie postój.
Wiele osób zapozna³o siê z treœci¹ tablic
przyrodniczych. Uznaliœmy, ¿e nadszed³ czas na drugie œniadanie. Sta³o siê
ono okazj¹ do rozmów w szerszym gronie, robienia wspólnych fotografii, wymiany kontaktów. Posileni i bardziej
zintegrowani ruszyliœmy w drogê. Wiod³a nas ona przez tzw. mostek cygañski
na Redze i na prze³aj w kierunku torów,
dalej brzegiem lasu na boisko rezerwowe w Œwiêtoborcu. Tam czeka³a nas
wyj¹tkowa atrakcja - Puchar Polski w
Wyœcigach Psich Zaprzêgów Dryland

2008 r. Impreza zorganizowana zosta³a
z rozmachem i wzbudzi³a spore zainteresowanie. Obserwowaliœmy wiele
startuj¹cych zaprzêgów, podziwialiœmy
wspania³e psy ró¿nych ras. Utrwaliliœmy to wyj¹tkowe zdarzenie na wielu
fotografiach.
Do kolejnego celu naszej wêdrówki
- œródleœnego Ÿród³a prowadzi³y nas
œcie¿ki przez ³¹ki i pola. Miejsce to,
znane lokalnym mieszkanc¹ pod nazw¹
•róde³ko jest osobliwoœci¹ natury – z
du¿¹ intensywnoœci¹ wybijaj¹ tam
wody podziemne. Wielu mieszkañców
zaopatruje siê tu i wierzy w lecznicz¹
moc wody. Nasi goœcie tak¿e nie
omieszkali nabraæ kilka pojemników.
Gromadnie skierowaliœmy swoje
kroki leœnym traktem w stronê Bonina.
Wieœ tê wyró¿nia to, ¿e w jej obrêbie i
okolicach funkcjonuje kilka oœrodków
konnych. Dziêki goœcinnoœci pana Stefana Mazura, mieliœmy okazjê zobaczyæ
jak wygl¹da i funkcjonuje jeden z nich.
Podziwialiœmy, te¿ piêkno i gracjê
wierzchowców przebywaj¹cych na wybiegach. Niestety aura przesta³a nam
sprzyjaæ, dotychczasowa m¿awka zamieni³a siê w powa¿ne opady deszczu.
Nie zniechêci³o nas to jednak do zobaczenia wybudowanego w 1845 r. neogotyckiego Koœcio³a pw. Œw. Józefa, znajduj¹cego siê w centrum wsi.
Zmokniêci ju¿ nieco i zziêbniêci z
nieukrywan¹ radoœci¹ pomaszerowaliœmy w kierunku kolejnego celu naszej
eskapady stanicy - zwanej Hubertowk¹.
Czeka³o tam na nas p³on¹ce ognisko i
ciep³y posi³ek. Jak mi³o! Biesiadowaliœmy tam wspólnie, by³y œpiewy, dyskusje, wymiana informacji - co, gdzie, kiedy? Odby³ siê te¿ konkurs w rzucie lotkami, rozdano nagrody i … czas by³o
zbieraæ siê w drogê powrotn¹. Odprowadziliœmy naszych goœci na stacjê
PKP w £obzie i serdecznie po¿egnaliœmy.
Oby do Wspólnej wêdrówki!
Jankowska El¿bieta.

List do redakcji
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Co z t¹ „Dziesi¹tk¹”?
Co z tym £obzem?

Korzystaj¹c z uprzejmoœci redakcji pragnê zamieœciæ kilka przemyœleñ
po lekturze artyku³u na temat „Dziesi¹tki”, zamieszczonego w poprzednim numerze.
S¹dzê, ¿e bêdzie to uczciwe zarówno z punktu widzenia szanownych mieszkañców ulicy Browarnej, szanownych radnych, jak i nas
– w³aœcicieli, których w ca³ej sprawie po prostu siê pomija. Nazwa
lokalu odmieniana jest na sesji
przez przypadki bez poinformowania w³aœcicieli; dziwne.
Panie Burmistrzu, Szanowni
Radni, Szanowni mieszkañcy ulicy Browarnej i innych ulic naszego miasteczka.
W zesz³ym roku postanowiliœmy spe³niæ nasze marzenie i odkupiliœmy lokal od poprzednich
w³aœcicieli. Naszym zamiarem
by³o stworzenie miejsca, w którym picie piwa by³oby smacznym
dodatkiem, a nie celem istnienia
klubu. Jako polonistka marzy³am o
atmosferze przypominaj¹cej trochê, odrobinkê, klimaty moich
ukochanych „Kontrastów”. W planach by³y koncerty, spotkania z ciekawymi ludŸmi, prezentacje najciekawszych wydarzeñ z off –roadowych; ba – teatry amatorskie, i
wszystko, co ogólnie nazwaæ mo¿na Sprawami Ciekawymi.
Rozpoczêliœmy wiêc od dostosowania lokalu do naszych planów – przez dwa miesi¹ce w³asnymi rêkoma i przy nak³adzie znacznych œrodków finansowych wydzieliliœmy salê dla niepal¹cych,
wy³o¿on¹ „kinow¹” wyk³adzin¹,
wyposa¿on¹ w projektor, nag³oœnienie i scenê. Wykonaliœmy
ogólny remont lokalu – wymieniliœmy terakotê, odnowiliœmy kominek, pomalowaliœmy œciany.
Nowe meble. Cywilizowane toalety. Pianino. Szafa graj¹ca.
Œwieczniki. I jeszcze trochê.
Przepraszam za tê przynudn¹
litaniê, ale gdy doczytaj¹ Pañstwo
ten artyku³ do koñca, stanie siê jasne, dlaczego to wymieniam.
Otwarcie klubu by³o wielkim
wydarzeniem i przyci¹gnê³o t³umy. Znak, ¿e by³a potrzeba. Dotychczas zagrali u nas STILL
BLUE (kilka razy, w tym przecudowny koncert charytatywny dla
Przemka Kmetyka), SPRINT
BAND (kilka razy, zawsze przy
pe³nej sali), CYNAMON (goœcie
ze Szczecina), SATUK (równie¿
Szczecin). Pokazaliœmy prezenta-

cjê fotografii i pami¹tek z wyprawy do Rumunii.
Zaczêliœmy siêgaæ gwiazd.
Po d³ugich staraniach uda³o siê
nam zaprosiæ do £obza Sebastiana
Riedla z zespo³em Cree. Cudowny, bluesowy wieczór w wykonaniu wysokiej klasy muzyków...
Szanowni Pañstwo, przyznajê,
skrzyd³a nam opad³y, a raczej zosta³y lekko podciête…
Cena koncertu Cree i wszystkie
„dodatki gwiazdorskie – hotel, itd.
„wymusi³y cenê biletu na 25 z³. I
tu pojawia siê paradoks. Narzekania, ¿e £obez to „kulturalna pustynia”, ¿e „nic tu siê nie dzieje” a jednoczeœnie wydzwanianie do nas z
pretensjami o wysokoœæ ceny biletu da³y nam wiele do zrozumienia.
„Niby to chcemy tej kultury, ale
bez ¿adnych wymagañ wobec nas,
nawet raz do roku nie mo¿emy
wydaæ a¿ 25 z³otych na bilet...”. Co
z tym £obzem? Czy naprawdê tylko darmowe disco-polo?
Dlaczego nasze wieczory up³ywaj¹ w uganianiu siê po sali dla
niepal¹cych z ci¹g³ymi proœbami o
nie palenie, skoro wszêdzie wisz¹
napisy z uprzejm¹ proœb¹? Szybê
do kominka po nieustannych, bardzo drogich wymianach, zast¹piliœmy w koñcu blach¹… Œciany roj¹
siê od wulgaryzmów, nasze poczucie estetyki ka¿e je jeszcze ci¹gle
zamalowywaæ… Meble – co mnie
podkusi³o, ¿eby inwestowaæ w
nowe? Zerwane podajniki papieru
toaletowego, zbite kilkakrotnie lustra, pianino – podstawka pod
piwo, szafa graj¹ca fruwa³a w
ostatnie œwiêto, œwieczniki s³u¿¹
za popielniczki...
Tak zachowuj¹ siê Wasze Doros³e Dzieci. Nie tylko w Dziesi¹tce. Na ulicy, pod „¯abk¹”, pod „Tesco”, na œcie¿ce ekologicznej, w
parku, pod monopolowym, na stacji. Rodzice, zapraszamy.
Pan Podgórski lub pan Górecki
(? - artyku³ nie podaje jasno) lekkim tonem wyznaje, ¿e „skierowa³
pismo o cofniêcie koncesji”, tak po
prostu, problem rozwi¹zany? Czy
by³ Pan u nas chocia¿ raz, ¿eby tak
lekko odbieraæ nam chleb?
Zgadzamy siê, ¿e mieszkanie w
s¹siedztwie lokalu nie mo¿e nale¿eæ do przyjemnoœci. Jest nam
przykro i wstyd za niektórych goœci, ale nie poczuwamy siê odpowiedzialni za ich wychowanie.
P.S. Dziêkujemy jednoczeœnie
³obeskiej policji za dotychczasow¹ pomoc. Nigdy siê nie zawiedliœmy.
Aneta Lipska
Piotr Paw³owicz.
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„O was chyba Pan Bóg zapomnia³”
GINAWA. W tej
miejscowoœci mieszkañcy
czekaj¹ na remont drogi ju¿
19 lat. Nic nie zapowiada,
aby w najbli¿szym czasie
ich oczekiwania siê
spe³ni³y. Koœció³ wprawdzie
stoi, ale nie ma chêtnych
do jego remontu, msze
odbywaj¹ siê w
dzier¿awionej salce,
zebrania so³eckie
- pod go³ym niebem,
a za œwietlicê s³u¿¹
³awki równie¿ pod niebem.

powiedzia³a: „o was chyba Pan Bóg
zapomnia³”, i to jest prawda. Jest mi
bardzo przykro, bo by³o wiele planów, obiecanych by³o wiele inwestycji, jak na razie to skoñczy³o siê
tylko na obiecywaniu. Nie dzieje siê
w tej chwili nic. – mówi so³tys Ginawy Danuta Margol.
Równoczeœnie nie przeszkadza
to gminie Wêgorzyno w umieszczaniu zdjêæ zabytkowego koœcio³a ryglowego z 1782 r na swojej stronie
internetowej w ramach promocji
miejscowoœci. Z jednej strony dobrze, bowiem ju¿ niebawem po koœciele mo¿e pozostaæ jedynie zdjêcie. Póki co, msze odbywaj¹ siê w
dzier¿awionym przez radnego budynku, czyli w dawnej œwietlicy
wiejskiej.

Zapomnieli o nas wszyscy

Droga widmo

- Moim priorytetem jest m³odzie¿, bo ona jest najbardziej poszkodowana. Dla innych chcia³abym coœ zrobiæ, bo widzê jaka tu jest
pustynia. Kiedyœ, gdy ja jeszcze
by³am dzieckiem mieliœmy œwietlicê wiejsk¹, gdzie siê spotykaliœmy,
mieliœmy dyskoteki. W tej chwili
budynek jest dzier¿awiony. Dzier¿awca czasami wypo¿ycza³ przez
grzecznoœæ obiekt, by mieszkañcy
mogli siê spotkaæ. Tam te¿ s¹ odprawiane msze, bo koœció³ jest zamkniêty. Wymaga remontu. Gmina
mówi, ¿e to nie jej sprawa, bo przenieœli nas do parafii Storkowo – tak
nas przenieœli. Iñsko z kolei mówi,
¿e nie nale¿ymy do ich gminy, wiêc
mamy robiæ sobie co chcemy. Zapomnieli o nas wszyscy. Do mnie przyjecha³a kole¿anka po 30 latach i

W ubieg³ym roku na stronie internetowej gminy Wêgorzyno pojawi³a siê odpowiedŸ burmistrz
Gra¿yny Karopowicz w kwestii
drogi w Ginawie. Zgodnie z zawart¹ tam informacj¹ droga ta mia³a byæ kolejn¹ do realizacji przy dofinansowaniu Marsza³ka Województwa. Rada Miasta i Gminy
przyjê³a remont drogi w bud¿ecie
na rok 2008. Wniosek o dofinansowanie remontu drogi mia³ byæ z³o¿ony do Urzêdu Marsza³kowskiego do 30 wrzeœnia ub. roku. Obiecanej drogi jednak w tym roku nie
bêdzie. Mieszkañcy bêd¹ musieli
poczekaæ na ni¹ przynajmniej jeszcze rok – tak bowiem jest zaplanowane w znowelizowanym wieloletnim programie inwestycyjny dla
gminy Wêgorzyno.

- Nie mamy drogi, nie mamy koœcio³a, nie mamy œwietlicy – nie
mamy nic. Co uda³o siê nam zrobiæ?
Uda³o siê zaadaptowaæ pust¹ dzia³kê w pobli¿u bloku. By³a tam pustynia, betony... Robiê tam plac zabaw
dla dzieci, zrobi³am ³awki we wsi...
- powiedzia³a Danuta Margol.

Œwietlica pod gwiazdami
Mimo i¿ Ginawa jest du¿¹ wsi¹,
to jest to pustynia pod ka¿dym
wzglêdem. So³tys podjê³a starania,
by przej¹æ dzia³kê i opuszczony
dom, by adaptowaæ go na œwietlicê,
a na dzia³ce stworzyæ m³odzie¿y boisko do gry w pi³kê no¿n¹. Solidne
mury œwiadcz¹ o tym, ¿e adaptacja
taka jest jeszcze mo¿liwa. Jeszcze,
bowiem dach ju¿ jest dziurawy i zaczyna przeciekaæ. To oznacza, ¿e z
odbudow¹ nale¿y siê bardzo spieszyæ.
Poza tym w tej chwili budynek
stoi pusty, niszczeje, tam spotyka siê
m³odzie¿ i dewastuje obiekt. Równoczeœnie opuszczony dom sta³ sie
lokalnym wysypiskiem œmieci. O ile
obiekt zostanie przekazany na rzecz
mieszkañców, to ci bêd¹ musieli
oczyœciæ go z odpadów, które tam
nawrzucali. A jest tego sporo – pe³na ich jest piwnica; œmieci walaj¹ siê
równie¿ we wszystkich pomieszczeniach. M³odzie¿, która tak chêtnie dewastuje budynek, powinna siê
zastanowiæ, czy aby warto niszczyæ
jedyn¹ szansê na miejsce, w którym
mogliby siê spotykaæ.
Póki co, m³odzie¿ spotyka siê na
przystanku autobusowym. Tam zdo³ali ju¿ spaliæ ³awkê i zerwaæ blachê z
dachu; na przystanku wymalowane s¹
wulgarne napisy. Zdesperowana m³odzie¿ sama zaczê³a budowaæ sobie
obiekt, w którym mog³aby siê spotykaæ.Ale czy drewniana szopka, zbudowana rêkoma m³odych ludzi, to szczyt
mo¿liwoœci, na jaki staæ gminê?

Ju¿ niebawem mieszkañcy bêd¹
mogli spotykaæ siê na zebraniach
wiejskich na ³aweczkach pod go³ym
niebem, ewentualnie na przystanku
autobusowym, by wspólnie omawiaæ drêcz¹ce ich problemy. Jak na
razie na niczyj¹ pomoc nie mog¹
liczyæ. Wiedz¹c o tym w roku ubieg³ym sami poszerzyli drogê, która
by³a tak w¹ska, ¿e nie da³o siê ni¹
przejechaæ.
W tej kwestii te¿ nikt nie chcia³
pomóc.

Wyró¿nieni bez namiotu
- Jest mi bardzo przykro, kiedy
tak zaanga¿owanie braliœmy udzia³
w do¿ynkach gminnych, nawet zostaliœmy wyró¿nieni dyplomem, ale
nagrody dostali inni, a nie my. Nie
wiem dlaczego. Nawet w tej dziedzinie. Ludzie przychodz¹ i pytaj¹.
Dla mieszkañców to jest wa¿ne, bo
wiêcej siê nie zaanga¿uj¹. Wierzê w
to, ¿e kiedyœ bêdzie to ³adna wieœ,
ale... - zastanawia siê so³tys.
Niedawno rajcy miejscy z Wêgorzyna przyjêli plany Odbudowy
Miejscowoœci. Ginawy w planach
nie ujêto.
(mm)
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Jak mamy umieraæ, to wszyscy razem (cz. 4)
El¿bieta Stecko i Lidia
Jankowska, to siostry,
które swoje najpiêkniejsze
lata m³odoœci spêdzi³y
w niewolniczych warunkach
na Syberii. Po powrocie
do Polski na tzw. „ziemie
odzyskane”, przez pierwszy
miesi¹c nie mia³y gdzie
spaæ, maj¹c w alternatywie
albo pracê w PGR
w Œwiêtoborcu, albo
poszukiwanie mieszkania
w £obzie na w³asn¹ rêkê.
Rodzina sióstr wybra³a to
drugie. Dom, który zajêli
po powrocie z Syberii,
by³ bez mebli, a nawet
bez okien i drzwi. Wydawa³
im siê bardzo przestronny,
wiêc do zamieszkania
w nim poprosili jeszcze
jedn¹ rodzinê.
Cd.
- W m³ynie by³a ciê¿ka praca,
szczególnie dla dziewczyny. Musia³am dŸwigaæ worki. Na 100 kg ziarna dopuszczalny by³ 1 kg ubytku.
Wiêc ten kilogram mog³am ukradkiem, pod ubraniami przynieœæ do
domu na zacierki. Wielu ludziom z
polskich rodzin uratowa³am ¿ycie,
bo na wiosnê ka¿dy po zimie ukradkiem nazbiera³ k³osków, co grozi³o
wiêzieniem. Przynosili wiêc do
m³yna ciemne ziarno, a ja im me³³am
na m¹kê. Kiedy front siê zbli¿a³,
znad Wo³gi wysiedlili Niemców
dawno tam zamieszka³ych i Czeczenów z Kaukazu i naszych polskich
rodzin by³o 60. Warunki ¿yciowe
pogarsza³y siê coraz bardziej. Do
m³yna nie przywozili zbo¿a. G³ód
dokucza³ coraz bardziej, wiêc posz³am do m³yna, obmiot³am œciany,
podnios³am kamieñ, uzbiera³am
trochê zakurzonej m¹ki i przynios³am do domu. Mamusia upiek³a
lepioszki, to siê jad³o, a kamienie
trzeszcza³y w zêbach. Najm³odsza
siostra Antonina by³a ci¹gle g³odna
i ci¹gle jej by³o ma³o jedzenia, wiêc
mamusia jej ukradkiem dawa³a, bo
my narzeka³yœmy, ¿e ona nas objada
– opowiada El¿bieta.
- My w tych jurtach ob³o¿onych
liœæmi spaliœmy na stepie, pilnuj¹c
byd³a. W takiej jurcie mieœci³o siê
oko³o 50 osób, poœrodku pali³o siê
ognisko. Kirgizi mieli takie same
jurty. Strasznie tam gryz³y komary i
by³o mnóstwo kleszczy. W stepie

wo³y wykorzystywane by³y te¿ w
pracy w polu.
Mia³am lêk przestrzenny, ale
nikogo to nie obchodzi³o. Polaczka
by³a najgorsza, wiêc w sam raz do
uk³adania wi¹zek siana na wozie.
Gdy zabrali mê¿czyzn na wojnê,
to jesieni¹ nie zd¹¿yliœmy zebraæ
zbo¿a. A by³o w nim mnóstwo pio³unu i ostu. Zosta³yœmy same i musia³yœmy zrobiæ to na wiosnê. Ja siê
przy tym bardzo zgrza³am, ze zmêczenia zrobi³o mi siê s³abo i po³o¿y³am siê na ziemi. Potem napi³am siê
wody i... zdrêtwia³am. W domu ciocia zaprowadzi³a mnie do felczera,
a ten kaza³ do Pietropaw³owska na
operacjê wieŸæ, da³ jednak maœæ i
kaza³ ni¹ smarowaæ. Do miasta by³o
150 km. A kto mnie zawiezie koñmi
czy wo³ami? Potem na miejsce felczera przysz³a inna, m³oda felczerka. Ona da³a lekarstwa, zaprowadzi³a do ruskiej ³aŸni i wyzdrowia³am –
wspomina Lidia.
Za dobr¹ pracê rodzina dosta³a
lepsz¹ ziemiankê. Przy domku by³
ogródek. Posiali warzywa i posadzili trochê kartofli. Najstarsz¹ siostrê
przenieœli do zlewni mleka obok
ziemianki. By³ rok 1942.
- Oni musieli 120 litrów mleka
zdaæ po 3 proc. t³uszczu. Powiedzia³am, ¿e nie chcê, ¿e chcê w step –
powiedzia³a Lidia.
- Kierowniczka by³a dobra i czêsto dawa³a nam odci¹ganego mleka,
a czasem poda³a œmietanê. Czasy
znowu nam siê polepszy³y, lecz to
by³ ju¿ ostatni rok naszego pobytu
na Syberii – doda³a El¿bieta.
- Pamiêtam, ¿e wszyscy Kirgizi
rêkami robili, a wszy wygryzali zêbami. Chodzili w spodniach z barana i w takich czapkach. Trzymali
œwinie, mieli kozy. Z Ukraiñcami
by³o lepiej. Kirgizi mieszkali osobno. Oni ¿ony kradn¹ – taki tam zwyczaj. Wczeœniej specjalnie tañcz¹ –
tak samo chcieli porwaæ El¿bietê,
ale cudem uda³o siê jej z tego wybrn¹æ – wspomina Lidia. - Tam panowa³a malaria, a leków nie by³o,
karmili wszami – tak leczyli. My te¿
dostaliœmy febry. By³o tam jezioro,
„co raz w roku sól rodzi” - Bojanie.
Zjad³am rybê, zatrzês³o mn¹ i pomog³o. Spyta³am tylko czy to nie z
tego jeziora, co popów topili. Ale
ich potopili w innym – dodaje.
- Podczas ca³ego pobytu zmieniali nam ca³y czas dokumenty,
chcieli nas zrusyfikowaæ, bo pochodzimy z Kresów Wschodnich,
lecz im siê nie uda³o, bo za ka¿dym razem dawa³am œwiadectwo
szkolne jako dowód, ¿e jesteœmy
Polakami. Œwiadectwa i zdjêcia
zabra³am ze sob¹ na Syberiê –
opowiada El¿bieta.

Tak uda³o siê zachowaæ polskoœæ. Ci, którzy za³o¿yli mieszane
rodziny na Syberii, nie mieli szans
na powrót, na powrót nie mieli te¿
szans ci, którzy dali siê omamiæ
now¹ ziemiank¹ i obywatelstwem
rosyjskim. Gdy przysz³a wiadomoœæ o powrocie do Polski rodziny
nie by³o na liœcie. Jednak uda³o im
siê dostaæ do grona powracaj¹cych
do Polaki. Zanim jednak Polacy
dostali siê do poci¹gu wioz¹cego
ich do Ojczyzny, siedzieli w Mamlutce kilka tygodni w dziurawej szopie, bez dostarczania im jedzenia,
ca³kiem zapomniani i pozostawieni
sobie. Pod nimi p³ynê³y strumienie,
gdy pada³ deszcz, nad nimi – wisia³o
mroŸne niebo. Mimo tego niesieni
jak¹œ wiar¹ wielk¹, radoœci¹ i szczêœciem przetrwali i te utrudnienia. Do
poci¹gu wsiedli 2 maja 1946 roku,
dojechali do £obza 23-24 czerwca.
Wagony by³y otwarte i przyozdobione. Na granicy podjêli decyzjê –
jad¹ na tzw. „ziemie odzyskane”,
skoro w ich domu teraz mieszkaæ
bêd¹ obywatele innego kraju.
Po przyjeŸdzie do £obza, przez
pierwszy miesi¹c, nie mia³y gdzie
spaæ, maj¹c w alternatywie albo pracê w PGR w Œwiêtoborcu, albo po-

szukiwanie mieszkania w £obzie na
w³asn¹ rêkê. Rodzina sióstr wybra³a
to drugie. Dom, który zajêli po powrocie z Syberii, by³ bez mebli, a
nawet bez okien i drzwi. Wydawa³
im siê bardzo przestronny, wiêc do
zamieszkania w nim poprosili jeszcze jedn¹ rodzinê. Nie mieli te¿ ani
ubrañ ani obuwia, wszak na Syberii
sklepów nie by³o. Ka¿dy musia³ sobie jakoœ sam radziæ. Z PCK dostali
200 z³, spódnicê, bluzkê i cebulê –
jako start dla ca³ej rodziny. Buty siostry po¿ycza³y sobie wzajemnie, gdy
konieczne by³o wyjœcie do miasta.
W £obzie stacji nie by³o, budynki by³y porujnowane nie tylko przez
wojnê, ale i przez szabrowników.
Dom który wybrali nie mia³ okien
ani drzwi. Po mieszkaniu na Syberii
dom wydawa³ siê im bardzo du¿y,
wiêc poprosili rodzinê, która z nimi
by³a na zes³aniu, by mieszkali z
nimi. PóŸniej wyjechali na Dolny
Œl¹sk, a nasi bohaterowie zostali w
£obzie. Powoli zaczêli oswajaæ siê
z now¹ sytuacj¹. Mieli pracê, ojciec
Lidii i El¿biety za³o¿y³ ule, które
przed smierci¹ podzieli³ pomiêdzy
siostry. Do dziœ na podwórzu sióstr
stoi pierwszy ul, który mieli na nowej ziemi.
(mm)
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Dzieje Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950 (cz. 7)

Okupacja radziecka
Marcin Kuchto
7) Okupacja radziecka miast
Pomorza Œrodkowego i jej
tragiczne skutki dla ludnoœci
polskiej na przyk³adzie
Drawska Pomorskiego,
Po³czyna Zdroju, Œwidwina
i Z³ocieñca w latach 1945-1947.
Stalin swym ¿o³nierzom wkraczaj¹cym na ziemie niemieckie na
pocz¹tku 1945 r. powiedzia³: „Zabijacie Niemców, zanim zd¹¿¹ podpaliæ nastêpnych sto wsi. Zabijajcie ich
za to, co zrobili i co jeszcze zamierzaj¹ zrobiæ! Ukarzcie hitlerowskie
bestie, pomœcijcie wszystkich”.
Wojska radzieckie wdzieraj¹ce
siê na teren Prus Wschodnich, Dolnego Œl¹ska i Pomorza Zachodniego
bezwzglêdnie wykonywa³y ten rozkaz. Zniszczenia by³y tym wiêksze,
i¿ Stalin te ziemie przeznaczy³ dla
Polski. Nale¿a³o je ograbiæ, wywieŸæ
stamt¹d to, co by³o wartoœciowe.
Zbrodnie i rabunek trwa³y jeszcze
przez wiele miesiêcy po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych. Podobnie¿ dzia³o siê na ziemi drawskiej okupowanej przez Rosjan.
¯o³nierzy rosyjskich, którzy
wkraczali na niemieck¹ ziemiê w
1945 r. przepe³nia³y ró¿ne uczucia.
Najsilniejszymi z nich by³y chyba
nienawiœæ i chêæ zemsty. Oko³o piêciu milionów Niemców spoœród
dwunastu milionów, którzy zamieszkiwali prowincje po³o¿one na
wschód od wyznaczonej przez Hitlera linii obrony wzd³u¿ Odry i Nysy,
nie zd¹¿y³o uciec. Wielu z nich pad³o
ofiar¹ straszliwej zemsty - masowych gwa³tów, zabójstw, rabunków,
aktów wandalizmu i deportacji. Nader czêsto czerwonoarmiœci pojawiali siê w jakieœ wsi, wpadali w
amok, nierzadko pod wyp³ywem alkoholu, pozostawiali po sobie
zgwa³cone kobiety, trupy i p³on¹ce
domy. W paŸdzierniku 1944 r. rosyjskie czo³gi wdar³y siê do niemieckiej
wsi Nemmesdorf le¿¹cej w Prusach
Wschodnich (obwód kaliningradzki) niedaleko linii wschodniego
frontu. Kiedy dwie doby póŸniej
Niemcom uda³o siê odbiæ wioskê,
znaleŸli na ulicach i w domach zmasakrowane zw³oki prawie wszystkich mieszkañców. Pa³aj¹ca ¿¹dz¹
zemsty Armia Czerwona wystawia³a
rachunek spo³eczeñstwu niemieckiemu za wszystko to, czego wojska

niemieckie dopuszcza³y siê wczeœniej w latach 1941-1944 w ZSRR.
Niestety, skutki tej zemsty sowieckiej bardzo czêsto na swojej
skórze odczuwa³a tak¿e ludnoœæ polska przyby³a na Ziemie Odzyskane w
tym i polscy mieszkañcy ziemi drawskiej i innych powiatów.
Od marca 1945 roku powiat
drawski by³ zarz¹dzany przez tymczasowe wojskowe w³adze radzieckie. Do sierpnia 1946 r. w Drawsku
Pomorskim stacjonowa³y wojska radzieckie w liczbie oko³o 15.000 ¿o³nierzy. Dywizja ta zajmowa³a 104
obiekty, w tym koœció³ katolicki
(przy obecnej ulicy Dworcowej). Na
¿adnym z zachowanych dokumentów tego okresu nie widnieje nazwisko komendanta miasta. W³adze radzieckie pocz¹tkowo opar³y swoje
rz¹dy na przedstawicielach i zachowanej strukturze niemieckiej. W samym Drawsku w³adzê sprawowa³a
Radziecka Komendantura Wojenna.
Wiêkszoœci¹ maj¹tku poniemieckiego, który ocala³, dysponowa³y w
mieœcie wojska radzieckie. Faworyzowa³y one ludnoœæ niemieck¹, natomiast w stosunku do ludnoœci polskiej prowadzi³y politykê rabunkow¹, rekwiruj¹c nasiona maszyny
rolnicze i inwentarz ¿ywy. Do 15
czerwca 1945 r. w³adze radzieckie
zd¹¿y³y wywieŸæ do Zwi¹zku Radzieckiego cztery fabryki tekstylne,
a pozosta³e trzy przygotowali do
transportu. Wywieziono równie¿
urz¹dzenia trzech tartaków, dwóch
fabryk mebli i fabrykê beczek.
Wszystkie gorzelnie, magazyny,
zbo¿owe i ¿ywnoœciowe by³y zajête
przez armiê radzieck¹. Gospodarowali oni równie¿ na dwunastu folwarkach. Sytuacja pogorszy³a siê w
czerwcu 1945 r., kiedy to w Drawsku

zosta³a zakwaterowana ca³a dywizja
radziecka. Oficerowie tej dywizji
wyrzucali polskich urzêdników z
mieszkañ. ¯o³nierze radzieccy zaczêli uprawiaæ rozbój i kraœæ. Milicja drawska by³a bezsilna. ¯o³nierze
ci sprofanowali i okradli koœció³ katolicki pod wezwaniem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w
Z³ocieñcu, w nocy z 9 na 10 lipca
1945 r. Ca³e mienie na tym terenie
uznali za zdobyczne. Ludnoœci polskiej nawet nie by³o wolno ³owiæ w
jeziorach czy rzekach ryb. Zdemontowano i wywieziono do Zwi¹zku
Radzieckiego 20 procent linii wysokiego napiêcia. Komendantura radziecka zajmowa³a dwa hotele:
„Deutshe Haus” i „Dramburg”.
Dywizja radziecka by³a zakwaterowana w okolicy dzisiejszego
dworca kolejowego. Po wielu ekscesach, rabunkach, napadach i gwa³-

tach dowódca dywizji radzieckiej
wyda³ pod koniec lipca 1945 r., pod
naciskiem polskim, ostre zarz¹dzenie dyscyplinuj¹ce ¿o³nierzy i oficerów. Od razu radykalnie zmniejszy³a
siê liczba kradzie¿y i gwa³tów (szacuje siê, i¿ czerwonoarmiœci zgwa³cili podczas ofensywy na froncie
wschodnim w latach 1944-45 - 1,9
miliona kobiet niemieckich, z tego
1,4 miliona na terenie ówczesnych
terytoriów niemieckich, w tym i na
Pomorzu Zachodnim. Po wojnie
urodzi³o siê w Niemczech 209.000
dzieci bêd¹cych owocem gwa³tu.
Mnóstwo kobiet niemieckich dozna³o nieuleczalnych szkód fizycznych i
psychicznych, wiele z nich mia³o
problemy rodzinne, chocia¿ sta³y siê
ofiarami gwa³tu nie z w³asnej winy).
Przybycie do miasta dywizji radzieckiej wraz ze sprzêtem, którego
nie by³o gdzie umieœciæ, doprowadzi³o do sytuacji, i¿ ¿o³nierze samodzielnie, bez zgody w³adz miejskich
i stosownych op³at, zaczêli zabieraæ
z lasu miejskiego przygotowane dla
tartaku bale drewniane. ¯o³nierze ci
jednoczeœnie nie pozwalali zabieraæ
go osobom, które za nie zap³aci³y. Takie rabunkowe zachowanie wojska
wywo³ywa³o bardzo wrogie nastawienie do niego ludnoœci polskiej.
Wojska sowieckie u¿ytkowa³y
dwa folwarki miejskie o powierzchni 67 i 225 hektarów. Zatrudniona do
pracy tam by³a ludnoœæ niemiecka.
Osoby te nie by³y zarejestrowane w
biurze meldunkowym, co powodowa³o du¿e trudnoœci w procesie wysiedlania Niemców w listopadzie
1945 r. Niemki pracowa³y w domach
oficerskich jako kucharki i s³u¿¹ce.
Stosunek ludnoœci polskiej do wojsk
radzieckich uleg³ gwa³townemu zaostrzeniu, po zamordowaniu ¿o³nie-
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miast Pomorza Zachodniego
rza Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego przez pijanych Sowietów.
W obwodzie drawskim dnia
28.V.1945 r. by³o zameldowanych
120 Rosjan, a ju¿ 15.V.1945 tego¿
roku by³o ich ju¿ 172. W dzielnicy
radzieckiej znajdowa³o siê jedyne
w mieœcie kino o nazwie „Capitol”.
Zosta³o ono przekazane w³adzom
miasta w czerwcu 1946 r. w stanie
kompletnej dewastacji i ruiny.
Aparatura, ekran, tablica rozdzielcza oraz instalacja elektryczna zosta³y zdemontowane i wywiezione
do Zwi¹zku Radzieckiego.
Wojska radzieckie ostatecznie
opuœci³y miasto w sierpniu 1946 r.
Pozosta³y po nich w dzielnicy
dworcowej zdewastowane domy
oraz baraki i szopy zbudowane z
drewna miejskiego. Zosta³y one rozebrane na koszt miasta. Ludnoœæ
polska zamieszka³a w Drawsku
odetchnê³a z ulg¹.
Najwiêkszym problemem dla
polskich w³adz w Z³ocieñcu by³a
obecnoœæ ¿o³nierzy radzieckich w
mieœcie. Rosjanie traktowali je jak
zdobycz wojenn¹ i dlatego te¿ radzieccy ¿o³nierze zajêci byli g³ównie
wywo¿eniem maszyn i innego mienia ze z³ocienieckich fabryk, cegielni, tartaków i instytucji. Na wschód
wywo¿ono te¿ wszystkie fabryczne
zapasy. Wkrótce 6 dawnych fabryk
w³ókienniczych œwieci³o pustkami.
Demontowano wszystkie kot³y
grzewcze znajduj¹ce siê w mieœcie.
Nastêpnie zajêto siê demonta¿em wyposa¿enia wszystkich niezamieszkanych domów dewastuj¹c je okrutnie.
£upem Rosjan pad³y te¿ lampy oœwietleniowe na Osiedlu Gronowskim
(ucinali oni metalowe s³upy lamp na
wysokoœci jednego metra).
¯o³nierze radzieccy zajêli na
swoje potrzeby piêkny budynek
przy ulicy Dworcowej, natomiast
oficerowie sowieccy zajmowali
tak¿e niektóre wille znajduj¹ce siê
przy ulicach Czaplineckiej i Tkackiej oraz okaza³e domy w³aœcicieli
cegielni przy ulicy Drawskiej. Ponadto wojska sowieckie zajmowa³y
dawny gmach bankowy na rogu
Bohaterów Warszawy i 5 Marca
oraz oddalon¹ od miasta koloniê tak
zwanych „czerwonych domków”.
A tak wspominaj¹ okupacjê radzieck¹ Czaplinka pierwsi polscy
mieszkañcy: „Bardzo baliœmy siê
rosyjskich ¿o³nierzy. Byli oni
okropni, kradli, bili i wszystko
niszczyli. Je¿eli zabrali np. ¿ywnoœæ, to czego nie dali zjeœæ - zniszczyli, zdeptali. To byli bardzo biedni, byle jak ubrani i g³odni ludziedlatego tak Ÿle postêpowali z Polakami, a szczególnie z Niemcami.

Na nich szczególnie siê wy¿ywali bili, gwa³cili i niszczyli ich ca³y
dobytek. Byli to straszni ludzie.”
A oto inna relacja mieszkañca
Czaplinka: „Polacy bardzo bali siê
¿o³nierzy radzieckich. ¯o³nierze
Stalina byli bardzo nieprzewidywalni. Przychodzili tak po prostu
do czyichœ domów, zabierali doszczêtnie wszystko. Bywali te¿ tacy,
którzy gwa³cili niewinne kobiety, a
póŸniej je rozstrzeliwali”.
3 marca 1945 r. Œwidwin zosta³
zdobyty przez wojska radzieckie.
Dla miejscowej ludnoœci rozpoczê³y siê dni grozy. Ju¿ 5 marca w
mieœcie sp³onê³o centrum handlowe. •ród³a niemieckie podaj¹, i¿
pijani Rosjanie podpalili je miotaczami ognia. Oficerowie radzieccy
nie pozwolili niemieckiej stra¿y
po¿arnej gasiæ tego po¿aru. Centrum miasta zbudowane by³o g³ównie z muru pruskiego, wiêc p³onê³o
jak zapa³ka. Po¿ar ogarn¹³ równie¿
koœció³. W wyniku dzia³añ ¿o³nierzy radzieckich zniszczeniu uleg³a
centralna, handlowa czêœæ miasta.
Sp³onê³o i by³o zburzonych przez
Rosjan w centrum 16,2 proc. domów. Ogólne zniszczenie Œwidwina przez oddzia³y radzieckie, wed³ug póŸniejszych szacunków
w³adz miejskich, osi¹gnê³o 30 proc.
Powa¿nym problemem dla
w³adz i dla polskich mieszkañców
Po³czyna-Zdroju by³a obecnoœæ i zachowanie oddzia³ów radzieckich.
Ziemie Odzyskane traktowali oni
jako zdobycz wojenn¹. Na terenie
miasta i gminy wiejskiej Po³czyn,
zwarte jednostki radzieckie przebywa³y od kwietnia do wrzeœnia 1945
r. Dodatkowo Rosjanie zajmowali
sanatoria, folwarki rolne i gospodarstwa w okolicy. Armia Czerwona
zatrudnia³a Niemców do darmowej
pracy. ¯o³nierze radzieccy nagminnie handlowali przedmiotami osobistego u¿ytku, zegarami, rowerami,
koñmi zrabowanymi wczeœniej Polakom. Potrzebowali pieniêdzy na
alkohol, g³ównie na spirytus gorzelniany. Kwit³o szabrownictwo, pijañstwo, bandytyzm i rozbój uprawiany
przez ¿o³nierzy radzieckich. 29 maja
1945 r. Rosjanie w ci¹gu 6 godzin
wyrzucili oko³o 30 rodzin polskich z
mieszkañ na skraju miasta. Usuniêto
równie¿ z tych mieszkañ Pe³nomocnika Rz¹du RP (póŸniejszego starostê) i jego zastêpcê, lekarza powiatowego oraz burmistrza. Mieszkania te
zajêli Rosjanie. W skutek zajêcia
wszystkich magazynów aprowizacyjnych i przedsiêbiorstw, ¿ycie powiatu œwidwiñskiego zosta³o sparali¿owane. Wydawanie ¿ywnoœci
zale¿a³o tylko od dobrej woli dowód-

ców radzieckich (a tej niestety nie
by³o). 25 maja 1945 r. przedstawiciel
w³adz radzieckich nakaza³ polskim
ch³opom opuœciæ gospodarstwa w
ci¹gu 5 godzin, poniewa¿ wed³ug niego nie mieli do nich tytu³u prawnego.
W paŸdzierniku 1945 r. w³adze
Po³czynie-Zdroju i okolicznych
gmin przyst¹pi³y do podliczania
strat spowodowanych przez Armiê
Czerwon¹. W tej sprawie sporz¹dzono w Po³czynie 3 paŸdziernika protokó³ strat i zniszczeñ nie ujmuj¹c takich wyczynów czerwonoarmistów
jak: wybicie szyb, wy³amanie drzwi,
p³otów, spalenie budynków, rozbicie
cieplarni, okien inspektowych itp.
Straty gminy miejskiej Po³czyn
Zdrój oszacowano na 6.648.562 z³,
gminy wiejskiej Popielowo na
12.465.500 z³, R¹bina - 25.491.435
z³. Rosjanie zarekwirowali w ró¿nej
formie z terenu Po³czyna 126 koni,
227 krów, 52 ja³ówki, 12 ciel¹t, 4 buhaje, 17 byczków, 230 sztuk trzody
chlewnej, 42 prosiêta, 142 owce i
kozy, 1.520 sztuk drobiu, 40 królików, 76 wozów roboczych, 68
uprzê¿y, 6 p³ugów, maszyny rolnicze, 3 samochody osobowe oraz zbo¿e, ziemniaki i artyku³y spo¿ywcze z
magazynów miejskich. Jeszcze
wiosn¹ 1946 r. Sowieci zabrali 30
polskim mieszkañcom Po³czyna
16,5 hektarów ziemi przygotowanej
do siewu, a browarowi 19 hektarów.

W roku poprzednim zabrali rolnikom po³czyñskim od 20 do 100 proc.
zbó¿ z pól.
Tego typu porz¹dki trwa³y jeszcze przez dwa lata, tzn. do ostatecznego wycofania siê Armii Czerwonej do sta³ych garnizonów. 15 lutego
1946 r. Rosjanie przekazali polskim
w³adzom browar, a dopiero w lutym
1947 r. oddano sanatorium „Podhalanka” i w kwietniu „Gryf”. Wyposa¿enie zak³adów zosta³o zabrane
przez ¿o³nierzy radzieckich jaki trofeum wojenne.
Marcin Kuchto
Bibliografia:
1) Delfy Ch., Czerwony szturm
na Rzeszê, Warszawa 2007.
2) Leszcze³owski J., Z³ocienieczarys dziejów, Warszawa 2007.
3) Merridall C., Wojna Iwana.
Armia Czerwona 1939-1945, Poznañ 2007.
4) Partacz Cz., Miasto w Polsce
Ludowej. (w:) Drawsko Pomorskie
1297-1997. Studia z dziejów miasta.
Pod red. B Polaka, Koszalin-Drawsko Pomorskie 1997.
5) Po³czyn-Zdrój. Studia z dziejów miasta. Pod red. B. Polaka, Koszalin - Po³czyn-Zdrój 1998.
6) Sennerteg N., Zemsta Stalina
1944-1945, Warszawa 2007.
7) Œwidwin. Studia z dziejów
miasta. Pod red. B. Polaka, Koszalin
– Œwidwin 1996.

Str
Str.. 14
Micha³ki ³obeskie
(£OBEZ) £obeskie Centrum
Rehabilitacji otrzyma³o dofinansowanie ze œrodków PFRON na remont w kwocie oko³o 71,7 tys. z³.
3. kwietnia zosta³ z³o¿ony
wniosek do Ministerstwa Edukacji
Narodowej o dofinansowanie remontów bie¿¹cych obiektów
oœwiatowych oraz wniosek o dofinansowanie zadañ w ramach programu pn. „Pomoc finansowa dla
jednostek samorz¹du terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej”.
Zosta³ g³oszony przetarg nieograniczony na budowê sieci sanitarnych tj. wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Jagiellonów i Piastów w
£obzie. Otwarcie ofert nast¹pi 22
kwietnia.
Opracowywany jest projekt
na modernizacjê kaplicy cmentarnej w £obzie, przez Studio Architektury i Urbanistyki z siedzib¹
Stargardzie Szczeciñskim.
(op)

INFORMACJE

To nie by³ ¿art primaaprilisowy!
(RESKO). 1. kwietnia dzieci
z Przedszkola Miejskiego
w tym mieœcie odwiedzi³y
„Leœne przedszkole”Szkó³kê Leœn¹ w
Mi³ogoszczy. Przewodnikami
po terenie byli pracownicy
Nadleœnictwa Resko, którzy
udzielili wielu
interesuj¹cych informacji
na temat uprawy i wzrostu
sadzonek drzew i krzewów
oraz ochrony przyrody.
Podczas odwiedzin w Szkó³ce dzieci mia³y okazjê obserwowaæ prace pielêgnacyjne przy sadzonkach oraz produkcjê ró¿nych gatunków wierzb paszowych do za³adowania poletek
zgryzowych dla zwierzyny.
Zwróci³y te¿ uwagê na uprawy
m³odników i drzewostanów, w

których prace polegaj¹ g³ównie
na likwidowaniu chwastów, usuwaniu zbêdnych domieszek i
kszta³towaniu pokroju drzewek.
Niespodziank¹ przygotowan¹
przez pracowników Nadleœnictwa Resko i jednoczeœnie form¹
sponsoringu tej instytucji dla
dzieci przedszkolnych by³y upominki - ksi¹¿eczki o tematyce
ekologicznej oraz poczêstunek.
Kie³baski pieczone samodzielnie przy ognisku smakowa³y wyœmienicie!
Zielona sceneria Szkó³ki Leœnej przekona³a przedszkolaków,
¿e naprawdê jest ju¿ wiosna. Przy
dŸwiêkach piosenek, w p³omieniach ogniska po¿egna³y kuk³ê Marzannê, symbol odchodz¹cej
zimy.
Grupy starsze zwiedzi³y znajduj¹c¹ siê w ¯erzynie, ma³¹ elektrowniê wodn¹ na rzece Piaskowej - dop³ywie rzeki Regi.
Szczegó³owych informacji o
pracy elektrowni udzieli³ jej w³a-

I Miêdzyszkolny Konkurs Geograficzno-Astronomiczny

Dobr
Dobry
y pomys³ na poszerzanie wiedzy
(£OBEZ) Konkurs odby³ siê
12 marca br. w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie. Pomys³odawc¹
by³ pan Jerzy Mechliñski
- w³aœciciel ksiêgarni
„Wspó³czesna”,
a organizatorami starostwo
powiatowe oraz Zespó³
Szkó³ w £obzie.
Konkurs skierowany by³ do
uczniów szkó³ œrednich oraz gimnazjów w naszym powiecie i sprawdza³ podstawowe umiejêtnoœci i
wiadomoœci w zakresie geografii
oraz astronomii.
Do wspó³pracy przy realizacji
przedsiêwziêcia zaproszony zosta³
równie¿ Wydzia³ Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciñskie-
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go, a dr Tomasz Rydzewski przygotowa³ zestawy konkursowych pytañ.
Sk³ada³o siê na nie 40 zadañ na ka¿dym etapie kszta³cenia, a na ich rozwi¹zanie przeznaczono 120 minut.
Do zmagañ przyst¹pi³o 20
uczniów, wœród których 14 reprezentowa³o gimnazja z Reska i
£obza, a tak¿e grupa 6 uczniów
³obeskiego liceum.
Komisja konkursowa w sk³adzie: wicestarosta Ryszard Brodziñski, Ma³gorzata Wojciechowska - nauczyciel w ZS £obez oraz
Jerzy Mechliñski - w³aœciciel ksiêgarni, wy³oni³a trójkê najwybitniejszych geografów na obu poziomach
edukacyjnych.

Gimnazjum
1 m. - Kunsztowicz Albert - klasa 3c, Resko (opiekun Modesta
Dêbicka),

2 m. - Mucha Aleksandra - klasa
3c, Resko (opiekun Wanda Dranczewska),
3 m. - Siemaszko Adrianna - klasa 3 f, £obez (opiekun Maria Misiun).

Szko³y
ponadgimnazjalne
1 m. - Rosiñski Igor - klasa 1a
(op. Marcin £ukasik),
2 m. - Nieradka Krzysztof - klasa
3b (op. Marcin £ukasik),
3 m. - Bucholc Piotr - klasa 3b
(op. Marcin £ukasik).
Na koniec przedstawiciele organizatorów, uczestników i opiekunów wyrazili wspóln¹ wolê organizacji konkursu w kolejnych edycjach i w jeszcze wiêkszej obsadzie.
M. £ukasik

œciciel, pan Henryk Junik, który
ugoœci³ dzieci s³odyczami i napojami. Starszaki obserwowa³y ekosystem Piaskowej. Zwróci³y uwagê na ³agodne i poroœniête bujn¹
roœlinnoœci¹ brzegi rzeki, idealne
warunki dla egzystencji wodnych
zwierz¹t, a tak¿e na ogromny d¹b
- zabytek przyrody, licz¹cy ok.120
lat. Ju¿ po kilku minutach cichego
pobytu nad rzek¹ dzieci mog³y zaobserwowaæ przedstawicieli nadrzecznej fauny. Widok na spokojn¹, zadrzewion¹ okolicê stanowi³ niebywa³¹ atrakcjê do przeprowadzenia indywidualnych obserwacji.
To pouczaj¹ce spotkanie z natur¹ dostarczy³o wszystkim wielu
wra¿eñ oraz by³o okazj¹ do refleksji
na temat zachowañ dzieci i doros³ych wobec œrodowiska.
Szczególne podziêkowanie
kierujemy do pracowników Nadleœnictwa Resko i pana Henryka
Junika za pomoc w organizacji
wycieczki.
K. Kaczor

Po¿yczaj¹
na mieszkania
socjalne
(£OBEZ). Podpisano umowê z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Departament Funduszy o udzielnie
finansowego wsparcia w wysokoœci
oko³o 399,4 tys. z³ na budowê mieszkañ socjalnych w Worowie.
(r)

Czas do woja
(POWIAT). W ostatnim dniu
marca rozpocz¹³ siê pobór do wojska. Do poboru z rocznika 1989
zosta³o wezwanych 335 osób.
Od 31 marca w Domu Dziecka w
£obzie ul. Konopnickiej 42 rozpocz¹³
siê pobór rocznika 1989. Jako pierwsi
przed komisja stawili siê poborowi z
Gminy £obez (125 osób), nastêpnie Radowo Ma³e (37 osób), Resko (75 osób)
Wêgorzyno (70 osób) Dobra (28 osób).
Pobór zakoñczy siê 14 kwietnia br. (op)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Sprzedam wozy z gumowymi ki³ami. Tel 694 140 816
n Krzewy ¿ywop³otowe - dereñ, forsycja, tawua, mahonia, pigwowiec,
lilak, wierzba energetyczna. Tel 602
740 395
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe, dwurzêdowe, czteropalnikowe na 42 sztuki kurczaków typ
RGK48. Tel. 603 720 223.
n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
„FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê, ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 32 z³ote, a nawet taniej.
Mo¿esz sobie pozwoliæ na kupno o
wiele czêœciej, nie tylko symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ, dowiesz siê
wiêcej: 601 088 446.

Gryfice
n Owczarki Niemieckie po rodowodowych rodzicach. Szczeniêta 8tygodniowe. Rodzice na miejscu.
Ojciec, wnuk zwyciêzcy œwiata.
Marka z czo³owej hodowli. tel. 091
392 18 28.

Region
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

ODZYSKAJ VAT!
Budowa³eœ dom?
Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r. mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych.
Potrzebujesz pomocy - dzwoñ - 609 221 664.

US£UGI

£obez

£obez

n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

n Ma³e i tanie pomieszczenia pod
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wynajmê
w Radowie Ma³ym. Tel. 604 997 741.

n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992.

n Niemiecka szkó³ka roœlin
ozdobnych poszukujêdo pracy w
Niemczech kobiety i mê¿czyzn w
wieku 25-40 lat. Zatrudnienie na
2-4 miesi¹ce. pytania prosimy
kierowaæ pod numer 503 533 736

n Mieszkanie 80 mkw z gara¿em
sprzedam lub zamieniê na mniejsze. Tel. 0 609 116 616

n £obez, ul. Bema, sprzedam lokal
u¿ytkowy 72 mkw. Tel. 600 265 547,
091 397 39 40.

MOTORYZACJA

n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

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

n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

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

Region

Gryfice

n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.

n Wynajmê lokal oraz plac w Niechorzu przy ul. Kolejowej. Tel. 091
386 34 80.

n Organizujemy imprezy okolicznoœciowe w oœrodku wypoczynkowym
3 km od Niechorza. Wy¿ywienie i
noclegi do 70 osób. Tel. 608 595 113
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

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

Region

Drawsko Pom.

n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

Gryfice

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

n Kosmetyczkê i maniciurzystkê
przyjmê do nowo powstaj¹cego
salonu kosmetycznego w Z³ocieñcu. Tel. 601878321.

n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 40 mkw., 2 pokoje. ³azienka, z ogrzewaniem gazowym, niski
czynsz; informacja: 091 384 48 64,
w godz. od 12 do 16.

n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Drawsko Pom.

Gryfice

n Sprzedam dzia³kê budowlanorekreacyjn¹ w Gozdnie z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego,
90 mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 091 395
21 88, 692 405 612.

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.

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

PRACA

Gryfice
n Poszukujemy operatora koparki. Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z kopark¹/traktorem. Wymagania znajomoœæ pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga koparki uprawnienia do obs³ugi koparki.
Tel. 667 612 010.

MIESZKANIA

£obez
n Sprzedam mieszkanie 80 mkw w
Radowie Ma³ym. Tel. 502 289 353
n Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 pokojowe czynszowe,
w bloku 2 kondygnacyjnym w Dobrej ko³o Nowogardu. Pow. 67,2
mkw. + piwnica + balkon. Cena
120 tys. (do negocjacji). Gratis
gara¿, meble sypialne i kuchenne. Tel. kontaktowy 0 606 603 385
n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 39 mkw. w centrum £obza. Tel.
091 397 09 20.
n Kawalerkê w Radowie Ma³ym
odrêbn¹ na uboczu wynajmê. Tel.
604 997 741.
n Pilnie sprzedam mieszkanie 62,5
mkw. w Resku, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, bezczynszowe. Tel. 602
257 305.
n Sprzedam mieszkanie w £obzie 3
pokojowe 58 mkw., 3 piêtro, wysoki
standard, kuchnia pod zabudowê,
okna PCV, terakota. Cena 175 tys.
z³. Tel 091 397 44 85, 606 492 409.

n Skup - sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych do marek VW,
Audi, Seat, Skoda i inne. O ofercie
silniki, skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX”
Prusinowo - 7 km od £obza. Tel. 609
202 412.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów,
kolor bordowy metalik, rok. prod.
12.2004, model 2005 (po liftingu),
przebieg 93000km, ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel w Polsce i w Niemczech, sprowadzony
luty 2008, op³acony, zarejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, przegl¹d do 02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie wymaga ¿adnego
wk³adu finansowego. Nowe tarcze
i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie: ABS, ESP, 6* airbag, 4
el.* szyby, el. podgrzew. lusterka,
RO/CD/Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm,
immobiliser,
wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi,
roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi + nowe opony letnie,
drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z
pilotem, klimatronik dwustrefowy.
Cena 49800 do negocjacji.

Reklama
Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl
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Udany rewan¿
za jesienn¹ pora¿kê
SPARTA Wêgorzyno – PROMIEÑ Mosty 2:0 (1:0)
Sparta: Grzegorz Cio³ek – Ryszard
Jarzyna, Edward Tondrik, Zbigniew
Nadkierniczny, Micha³ Szwalec (Tomasz Bidny), Artur Samal, Piotr Grochulski, Andrzej Nadkierniczny (Dominik Raj), Jaros³aw Konieczny, Daniel
Romañczyk (Pawe³ Samal), Wojciech
Kliœ (Marcin Nadkierniczny). Trener
Ryszard Jarzyna.
Bramki: Wojciech Kliœ 25' i Piotr
Grochulski 70'.
Po blisko piêciomiesiêcznym rozbracie
z ligow¹ pi³k¹ przed w³asn¹ publicznoœci¹, Sparta Wêgorzyno podejmowa³a
zespó³ Promienia Mosty, który w rundzie jesiennej pokona³ nasz zespó³ 3:1.
Dobra pogoda do gry i przyzwoity stan
murawy sprawi³y, i¿ zgromadzeni w sobotnie popo³udnie kibice obejrzeli ca³kiem dobre widowisko w wykonaniu
swoich pupili.
W trzeciej minucie prostopad³a pi³ka przechodzi do Wojtka Klisia, ale jest
on na pozycji spalonej. W 12 min. podanie trenera Jarzyny na praw¹ flankê
odpowiednio po¿ytkuje Jarek Konieczny, ogrywaj¹c rywala, po czym zagrana
przez niego futbolówka otworzy³a
szansê Arturowi Samalowi, którego
strza³ na bramkê zablokowali obroñcy.
Piêæ minut póŸniej z 20 metra niez³ym
uderzeniem popisuje siê Grochulski,
jednak bez efektu bramkowego. Przewagê nad rywalami udaje sie udokumentowaæ w 25 minucie. Na prawym
skrzydle szybk¹ wymianê pi³ki przeprowadzaj¹ miêdzy sob¹ Wojtek Kliœ i
Daniel Romañczyk, po czym pierwszy
z nich k¹œliwym strza³em otwiera wynik
spotkania.
Piêæ minut póŸniej na pi¹tym metrze interweniuje Grzesiek Cio³ek,
pi¹stkuj¹c pi³kê na 16 metr, sk¹d zawodnik Promienia niecelnie j¹ uderza.
W 35 min. kolejn¹ akcjê na prawym
skrzydle zainicjowa³ Jarek Konieczny.
Dogra³ do Romañczyka, który nie naj-

lepiej uderzy³ w kierunku bramki rywala. W ostatniej akcji pierwszej po³owy,
sta³y element gry wykonywali Spartanie. Pi³ka przed³u¿ona g³ow¹ przez jednego z nich na pi¹tym metrze, nieznacznie minê³a œwiat³o bramki.
Po przerwie obraz gry nie uleg³
zmianie. Przewagê nadal mieli miejscowi, co pokazywa³y konstruowane akcje.
W 48 min. Kliœ do spó³ki z Romañczykiem próbowali po raz kolejny rozmontowaæ defensywê Promienia, jednak
najskuteczniejszemu strzelcowi Sparty
zabrak³o odrobiny szczêœcia, by skierowaæ pi³kê do bramki.
W 56 min. mia³a miejsce chyba
najgroŸniejsza akcja ofensywna rywali,
po której ostatecznie napastnika rywali
uprzedzi³ Grzesiek Cio³ek. Piêæ minut
póŸniej, dobr¹ pi³kê zagrywa „Grochu”, otwieraj¹c drogê do bramki duetowi Romañczyk-Kliœ. Niestety
pierwszy z nich strzeli³ mocno, ale pomyli³ siê znacznie, marnuj¹c dogodn¹
okazjê. W 69 min. starszy z braci Samali
w tempo podaje do chwilê wczeœniej
wprowadzonego m³odszego brata Paw³a, który zostaje nieprzepisowo zatrzymany na 16 metrze. Rzut wolny kilkadziesi¹t sekund póŸniej, z tego w³aœnie
miejsca, na piêkn¹ bramkê zamieni³
Piotr Grochulski, podwy¿szaj¹c wynik
na 2:0.
Kolejne dwie minuty to kolejne
dwie dogodne okazje bramkowe. Dobra
pi³ka z linii obrony w wykonaniu trenera Jarzyny w po³¹czeniu z dobrym przyjêciem jej przez Klisia, da³a mu okazjê
do oddania celnego strza³u, który z problemami obroni³ golkeeper z Mostów.
Minutê póŸniej pi³ka dociera na szósty
metr do Micha³a Szwalca, który wali
potê¿n¹ bombê, ale przestrzela z tak
bliskiej odleg³oœci.
Po zdecydowanie lepszym obrazie
gry w porównaniu do poprzedniego
spotkania, Sparta Wêgorzyno inkasuje
komplet punktów.
(msz)

Pi³ka koszykowa gimnazjalistów

Radowianki awansowa³y
(RADOWO MA£E - SZCZECIN) W Szczecinie odby³y siê rozgrywki pó³fina³owe w pi³ce koszykowej dziewcz¹t województwa
zachodniopomorskiego. Du¿y
sukces odnios³y gimnazjalistki z
Radowa Ma³ego, które wywalczy³y awans do fina³u.
Turniej pó³fina³owy odby³ siê
27 marca br. w Szczecinie, w
Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusociñskiego. Wziê³y w nim
udzia³ cztery najlepsze zespo³y z
naszego województwa. Po d³ugiej wyczerpuj¹cej walce dziewczêta z Radowa Ma³ego, prowa-

dzone przez trenera Miros³awa
Budzyñskiego, zajê³y II miejsce
i awansowa³y do fina³u wojewódzkiego.
W turnieju wziê³y udzia³ zespo³y z gimnazjów: nr 3 w Szczecinie,
z Drawska Pomorskiego, Gryfina i
Radowa Ma³ego.
Nasza dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Agnieszka Sira, Patrycja Komosa, Agnieszka Lewandowska,
Dorota Kusyk, Ania Tchurz, Natalka ¯a³obowska, And¿elika Lewicka, Agata Brzózka, Monika Budzyñska, Anna Gielar, And¿elika
Górna i Sandra Tchurz. Trener Miros³aw Budzyñski.
(r)

tygodnik ³obeski 8.04.2008 r.

Remis w derbach pogodzi³ s¹siadów
RADOVIA Radowo Ma³e – MEWA Resko 1:1 (1:1)
Radovia: Dariusz Waszyñski Wojtek Krakus, Pawe³ Wojnarowski,
Sylwek Bednarek, Marcin Stosio, Rafa³
Rosiak, Jacek Talarowski, Tomasz
Kmieæ, Marek Dro¿dzewski, Marek
Gradus, Irek Kulik, Mateusz Rylling,
Igor Drapikowski, S³awek Czeka³a,
Andrzej Adamski i Rafal Chiloñski.
Trener Henryk Kulik.
Mewa: Grzegorz Buczma – Dariusz
Kêsy, Piotr Ziemski, Klaudiusz Wasiak,
£ukasz Gabryœ, Szymon Deuter, Arek
Paw³owski, Marcin Czy¿, Kuba Konczewski i Mariusz B³aszczyk. Trener
Dariusz Kêsy.
Bramki: Marek Gradus 1' (Radovia); Mirek Pietrowski 35' (Mewa).
Mecze derbowe miêdzy Reskiem i
Radowem zawsze s¹ twarde i nieustêpliwe. Tak by³o i tym razem. Mewa da³a
siê zaskoczyæ pierwszym uderzeniem i
to Markowi Gradusowi, który ju¿ w
pierwszej minucie pokona³ Grzegorza

Buczmê. Jednak defensywa Mewy by³a
w tym dniu mocno os³abiona i byæ mo¿e
tak szybko stracona bramka zwar³a jej
szeregi, bo Radovii nie uda³o sie ju¿
przez nastêpne 90 minut strzeliæ gola.
Za to reszczanie musieli „goniæ” wynik
i uda³o im siê to w 35 min., gdy g³ow¹
pi³kê do siatki Dariusza Waszyñskiego
skierowa³ Mirek Pietrowski.
Gra do koñca trzyma³a w napiêciu,
gdy¿ by³o wiadomo, ¿e ten kto strzeli,
wygra mecz. Radowianom zrobi³o siê
gor¹co, gdy Wojtek Krakus po wœlizgu nie
trafi³ w pi³kê i wygarn¹³ j¹ rêk¹, ale sêdzia
nie zobaczy³ tego, zaœ reszczanom w 85
min., gdy sêdzia wskaza³ na rzut karny za
zagranie rêk¹ Kêsego w walce w powietrzu, ale po interwencji bocznego przesun¹³ pi³kê poza pole karne. Remis pogodzi³ s¹siadów zza miedzy i chyba nikt nie
czu³ siê nim skrzywdzony. Radovia kolejny raz nie przegra³a i to jest dobry prognostyk po bardzo s³abej rundzie jesiennej.
W meczu juniorów wygra³a Radovia 4:1.
(r)

Wreszcie zaczêli trafiaæ
D¥BROVIA Stara D¹browa – ŒWIATOWID £obez 3:3 (1:1)
Œwiatowid: Pawe³ Krystosiak –
£ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz,
Mateusz Ostaszewski, Micha³
Koba, Piotr Kulczyñski, Marcin
Grzywacz, S³awomir Nowak, Sylwester Micha³owski, Kamil Iwachniuk, Norbert Kazimierczak (65'
Sebastian Rajca) oraz Bartosz Marczak i Dawid Mosi¹dz. Trener Mariusz Poniewiera.
Bramki dla Œwiatowida: 12'
Koba, 77' Kulczyñski i 80' Nowak.
To mia³a byæ walka o 6 punktów, a chyba szczêœliwie dla
³obzian zakoñczy³a siê podzia³em

punktów. Szczêœliwie, gdy¿ Œwiatowid przegrywa³ ju¿ 1:3 i po strza³ach D¹brovii móg³ przegraæ jeszcze wy¿ej, ale... pi³ka jest okr¹g³a.
Pomog³y wzmocnienia, czyli gra
Kulczyñskiego i Nowaka, którzy
potrafili – przy wydawa³oby siê
przegranym meczu - poderwaæ zespó³ do walki i doprowadziæ do
remisu. Najwa¿niejsze, ¿e Œwiatowid zacz¹³ strzelaæ, bo z tym do tej
pory by³o marnie. Mo¿e uwierzy w
koñcu w sw¹ moc i poka¿e na co go
staæ w meczu z GOK Ehrle, który
przyje¿d¿a do £obza ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê.
(r)

Na liœcie znalaz³y siê £obez i Resko

Sejmik zatwierdzi³
pieni¹dze na boiska
(REGION) Sejmik Województwa
Zachodniopomorskiego
zatwierdzi³ listê miast, gmin
i powiatów, które dostan¹
dofinansowanie do nowych
boisk ze sztuczn¹
nawierzchni¹.
£¹czna kwota dofinansowania do
boisk wyniesie 18 milionów 315
tysiêcy z³otych. Ka¿dy z samorz¹dów umieszczonych na liœcie otrzyma 33 procent dofinansowania do
inwestycji.
W sumie ma powstaæ 55 nowych boisk w województwie. Na
liœcie dofinansowañ znalaz³y siê:

Banie, Bia³ogard, Bia³y Bór, Bielice, Pe³czyce, Choszczno, Dar³owo, Dêbno, Dobra Szczeciñska,
Drawno, Drawsko Pomorskie,
Golczewo, Goleniów, Gryfice,
Gryfino, Karnice, Kamieñ Pomorski, Ko³obrzeg (dwa), Koszalin
(dwa), Krzêcin, £obez, Manowo,
Miros³awiec, Myœlibórz, Nowogard, Nowe Warpno, Ostrowice,
P³oty, Polanów, Police, Przelewice, Pyrzyce, Resko, Rymañ, Siemyœl, S³awno, Stara D¹browa, Stare Czarnowo, Stargard (dwa),
Stepnica, Szczecin (trzy), Szczecinek, Œwidwin (dwa), Œwinoujœcie, Œwierzno, Tychowo, Wa³cz,
Widuchowa i Z³ocieniec.
(r)

tygodnik ³obeski 8.04.2008 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Kolejka Dawida Dudka
Wreszcie pi³karze siê rozstrzelali –
mo¿na powiedzieæ patrz¹c na wyniki
naszych dru¿yn. Strzeli³y one ³¹cznie
12 bramek! Królem strzelców tej kolejki zosta³ Dawid Dudek z Sarmaty,
który zaliczy³ hat tricka w meczu z
Wichrem Brojce w Dobrej. Dudek
ostro rozkrêca siê w tej rundzie; w
poprzedniej strzeli³ 5 bramek, a w tej
w trzech meczach ju¿ 5! Ma wiêc na
koncie 10 bramek i dogania czo³ówkê utytu³owanych strzelców.
Bramki strzelili weterani: Kliœ, Grochulski, Bonifrowski, Gradus i Pietrowski oraz S³awek Nowak, który
golem, który uratowa³ Œwiatowidowi
remis w meczu z D¹brovi¹, dobrze
rozpocz¹³ grê w ³obeskiej dru¿ynie.
Tak¿e trzeba doceniæ powrót do
Œwiatowida Piotra Kulczyñskiego,
który zaliczy³ ju¿ drugie trafienie dla
tej dru¿yny. Mo¿e trudno cieszyæ siê
z remisu z przedostatni¹ dru¿yn¹,
ale optymizmem napawa strzelenie
3 bramek. Mo¿e wreszcie ³obzianie
prze³ami¹ swoj¹ nieskutecznoœæ.
Bez strzelania nie mog¹ marzyæ o
utrzymaniu siê w lidze.
Marek Gradus strzeli³ bramkê swoim
niedawnym klubowym kolegom i
chyba nie bêdzie móg³ w nocy spaæ
i pokazywaæ siê w Resku (wê¿ykiem), ale podzia³ punktów w œrodku
tabeli to dobre rozstrzygniêcie. Teraz
wa¿ny mecz; do Reska przyje¿d¿a
lider i kibice oczekuj¹ od reszczan
pe³nej mobilizacji. To mo¿e byæ ciekawy mecz, na który ju¿ teraz zapraszamy.
STRZELCY
23 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata),
18 bramek - Wojtek Kliœ (Sparta)
12 bramek - Marek Gradus (Mewa)
10 bramek - Dawid Dudek (Sarmata)
8 bramek - Damian Padziñski (Sarmata)
7 bramek - £ukasz Grygiel (Mewa),
Emil Pilichowski (Radovia), Piotr
Grochulski (Sparta), Krzysztof Kieruzel (Sarmata)
6 bramek - Mariusz B³aszczyk, Miros³aw Pietrowski (Mewa)
5 bramek - Pawe³ Samal (Sparta)
4 bramki - £ukasz Olechnowicz
(Sarmata), Krzysztof GwóŸdŸ, Artur
Samal, Daniel Romañczyk (Sparta)
3 bramki - Kamil Kacprzak, Kamil
Iwachniuk (Œwiatowid), Jacek Talarowski (Radovia), Dariusz Kêsy,
Krzysztof Kopka (Mewa)
2 bramki - Marcin Paw³owski
(Mewa), Pawe³ Wielgus, Grzegorz
Momot, Piotr Kulczyñski, Marcin
Grzywacz, Micha³ Koba (Œwiatowid),
Mateusz Rylling, Marek Dro¿d¿ewski, Tomasz Kmieæ (Radovia), Emilian Kamiñski (Sarmata)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Side³, Artur Sadowski (Sparta),
Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz
Wasiak (Mewa), £ukasz Brona, Sylwester Micha³owski, £ukasz Zielonka, S³awek Nowak (Œwiatowid), Igor
Drapikowski, Rafa³ Rosiak, Marcin
Stosio (Radovia), Tomasz Surma,
Damian Dzierbicki (Sarmata).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
56 bramki - Sarmata
47 bramek - Sparta
39 bramek - Mewa
23 bramek - Radovia
21 bramek - Œwiatowid
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Hat trick Dawida Dudka
SARMATA Dobra – WICHER Brojce 5:0 (3:0)
Sarmata: Damian Brodowicz Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk (k), Mateusz Dzierbicki, Grzegorz Mêdrek, Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski, Krzysztof Kieruzel, Emilian Kamiñski, Dawid Dudek, Wojciech Bonifrowski oraz
Marcin Kamiñski, Marek Gude³ajski, Pawe³ Kaleta, Tomasz Surma i
Damian Anulicz. Trener Tomasz
Surma.
Wicher: Dariusz Orzechowski Artur Kurkiewicz, Krzysztof Siemionow, £ukasz Siwiec, Marcin
Wiœniewski, Piotr Lenkiewicz, Bart³omiej Wiêckowicz, Marcin Kañczucki, Piotr Siemionow, Daniel
Wiœniewski, Marcin Strugliñski
oraz Maciej Jagielski, Karol Makowiecki i Pawe³ Sawicki. Trener Artur Kurkiewicz.
Sêdziowali: Mateusz Augustynowicz, Rados³aw Walas, Aleksander Golus. Widzów ok. 100.
Bramki: Dawid Dudek – 3 (21', 27',
59'), Wojtek Bonifrowski (43') i
Krzysztof Kieruzel (80').
Rzêsisty deszcz, który pada³ w
niedzielne popo³udnie nie odstraszy³ najwierniejszych kibiców
Sarmaty, którzy w liczbie ok. 100
przybyli na stadion w Dobrej aby
obejrzeæ kolejny mecz swoich ulubieñców. Tym razem przeciwnikiem Sarmaty by³ Wicher Brojce,
który na przestrzeni ostatnich lat
prezentowa³ siê w Dobrej zawsze
solidnie (przyk³adem niech bêdzie
ostatni sezon, kiedy to po pora¿ce
1:2 z Wichrem, Sarmata utraci³ 2gie miejsce premiowane awansem
do strefy bara¿owej). Pocz¹tek
meczu wcale nie zapowiada³, ¿e
mecz zakoñczy siê tak zdecydowanym zwyciêstwem Sarmaty.
Jednak ju¿ od 10 minuty akcje
gospodarzy zaczê³y nabieraæ coraz wiêkszego tempa i bramka dla
Sarmaty by³a tylko kwesti¹ czasu.
W 21 min. nadzwyczaj szybki i
skuteczny w tym meczu Dawid
Dudek w sytuacji „sam na sam”
pewnie pokona³ bramkarza Wichra. W 5 min. póŸniej kopia poprzedniej sytuacji z tym, ¿e tym
razem bohater meczu „objecha³”
wybiegaj¹cego Orzechowskiego i
podwy¿szy³ wynik na 2:0 dla Sarmaty. W 43 min. idealn¹ pi³kê
otrzyma³ Krzysztof Kieruzel i po
krótkim rajdzie zagra³ do nadbiegaj¹cego Wojtka Bonifrowskiego,
który jak przysta³o na najlepszego
strzelca „okrêgówki” zdoby³
swoj¹ kolejn¹ bramkê.
Mimo doœæ wysokiego prowa-

dzenia przez ca³¹ drug¹ po³owê
dru¿yna Sarmaty w dalszym ci¹gu
gra³a ze znaczn¹ przewag¹, jednak
z licznych okazji na strzelenie
bramki uda³o siê wykorzystaæ tylko dwie: w 59 min. swojego pierwszego „hat tricka” ustrzeli³ Dawid
Dudek, a w 80 min. swoj¹ dobr¹
grê strzeleniem bramki podkreœli³
Krzysztof Kieruzel. Dru¿yna Wichra mimo, i¿ przez prawie ca³y
mecz gra³a z niekorzystnym dla
siebie wynikiem, stara³a siê graæ
ofensywnie, jednak strza³y zawodników z Brojc bardzo skutecznie broni³ tak¿e bardzo dobrze
tego dnia dysponowany bramkarz
Sarmaty Damian Brodowicz.
Wiosenne mecze pokaza³y
(mimo niefortunnego dla Sarmaty
remisu 2:2 z Jantarem w Dziwnowie), ¿e dru¿yna z Dobrej ma znaczne szanse na walkê o najwy¿szy cel,
a takim jest niew¹tpliwie miejsce
premiowane do wy¿szej klasy rozgrywkowej.
estan

Wyniki i tabela

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

20 48 53-17
20 44 56-23
19 41 46-20
20 34 44-22
20 32 32-27
19 29 30-27
19 26 30-38
19 25 39-38
20 24 18-31
19 21 26-32
20 19 25-42
20 19 23-40
20 19 17-43
20 18 22-40
20 18 22-37
19 16 22-28

Dudek chce dogoniæ Bonifrowskiego
Rozmawiamy ze strzelcem
3 bramek dla Sarmaty
- Ten hat trick to oczywiœcie
powód do radoœci. Jeszcze cztery takie i dogoniê Wojtka Bonifrowskiego. - powiedzia³ Tygodnikowi z uœmiechem strzelec tej
kolejki Dawid Dudek.
Dawid Dudek to jeden z ciekawszych talentów, jakie pojawi³y siê w tym roku na boiskach
klasy okrêgowej. Ten 21-letni
³obzianin ma ju¿ za sob¹ wystêpy
w Drawie Drawsko Pomorskie,
w której wywalczy³ sobie miejsce w pierwszym zespole. Drawa
z powodzeniem walczy o awans
do IV ligi (jest wiceliderem) i
jeszcze zim¹ zabiega³a o powrót
Dudka do zespo³u. Jednak on wybra³ Sarmatê, bo – jak mówi – jest
to pouk³adany klub i dobrze mu
siê w nim gra.

- W Sarmacie pi³karze nie
musz¹ niczego wyrywaæ i ¿ebraæ
od klubu. Tutaj dzia³acze chodz¹
ko³o zawodników i za³atwiaj¹
wszelkie sprawy. - t³umaczy to
pouk³adanie. - I jest fajna atmosfera. - dodaje. ¯yczymy Sarmacie awansu a Dawidowi ¿eby
dogoni³ Wojtka i zosta³ królem
strzelców.
(r)

GRANIE W PLANIE
Termin 21
12 kwiecieñ - sobota
17:00 Sparta Wêgorzyno - Zorza Dobrzany
15:30 Promieñ Mosty - Radovia Radowo Ma³e
15:00 Mewa Resko - Iskierka Œmierdnica
16:00 Masovia Maszewo - Sarmata Dobra
16:00 Wicher Brojce - Korona Stuchowo
16:30 Jantar Dziwnów - D¹brovia Stara D¹browa
17:00 Œwiatowid £obez - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
13 kwiecieñ - niedziela
16:00 Vielgovia Szczecin - Fagus Ko³bacz
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Remizy z Netem
(POWIAT). W remizach
stra¿ackich w: £osoœnicy,
Resku i Zwierzynku zosta³y
ju¿ uruchomione
„Internetowe Centra
Edukacyjno-Oœwiatowe
Na Wsiach” (ICEO).
Œwietlice powsta³y w miejscowoœci £osoœnica - opiekunowie
Anna Miszczyszyn i Pawe³ Adamiak, Resko - opiekunowie Grzegorz Jaworski i Jaros³aw Strózikowski oraz w Zwierzynku - opiekunowie - Marek Jaskulski i Pawe³ Malinowski. Nadzór nad ca³oœci¹ sprawuje koordynator powiatowy, prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w £obzie Krzysztof Paluch,
który ma nadzór nad powiatami stargardzkim, drawskim, choszczeñskim i ³obeskim.
Jak informuje Zarz¹d Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w £obzie
celem projektu jest przyczynienie
siê do zmniejszenia dysproporcji w
zakresie dostêpu do edukacji i mo¿liwoœci podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiêdzy mieszkañcami
terenów wiejskich a mieszkañcami
terenów miejskich. Dodatkowym
zadaniem projektu jest przeciwdzia³anie bezrobociu na terenach wiejskich.
Projekt „Internetowe Centra
Edukacyjno-Oœwiatowe na wsiach”
(ICEO) uruchomi³ 480 Centrów

edukacyjnych na terenach gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich, roz³o¿onych równomiernie na terenie
ca³ego kraju z poœród 18 tys. stra¿nic
OSP dzia³aj¹cych w kraju. Korzystanie z Centrów umo¿liwi korzystanie z ró¿norodnych form edukacji
zdalnej przez osoby zamieszkuj¹ce
te tereny. Centra przewiduj¹ równie¿
organizowanie imprez kulturalnych
i kulturalno-oœwiatowych, takich
jak ró¿nego rodzaju prelekcje, wyk³ady, pogadanki, prezentacje.
Najwa¿niejszym zadaniem Centrum jest kszta³cenie w ró¿nych formach, w tym dostarczanie wiedzy,
organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej
wiedzy stosownymi egzaminami.
Mieszkañcy bêd¹ mogli skorzystaæ z kilku form kszta³cenia, a w tym
z: biblioteki œrodków multimedialnych dla samokszta³cenia, ze œcie¿ek
edukacyjnych, których wybór mo¿e
byæ dokonany przez zainteresowanego w konsultacji z doradc¹ dostêpnym przez Internet, egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzaj¹cych posiadan¹ wiedzê i
umiejêtnoœci, szkoleñ „na ¿ywo” z
wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów
czy okresowych seminariów w siedzibie Centrum.
Przyjêta technologia uczenia na
odleg³oœæ zindywidualizuje proces
uczenia siê, zdecydowanie rozszerzy
ofertê edukacyjn¹ dla mieszkañców
wsi, a dostarczone przez Partnerstwo
biblioteki i organizowane procesy

edukacyjne spowoduj¹, i¿ dla chêtnych ca³y proces edukacyjny bêdzie
w du¿ej czêœci nieodp³atny.
Ka¿de z Centrów zosta³o wyposa¿one w sprzêt komputerowy, meble i materia³y dydaktyczne umo¿liwiaj¹ce jednoczesn¹ edukacjê 11
osób, w tym stanowisko przenoœne z
projektorem multimedialnym oraz
szerokopasmowe ³¹cze internetowe.
W przypadku imprez kulturalnych
pomieszczenia Centrum umo¿liwi¹
uczestnictwo nie mniej ni¿ 20 osób.
Aby zwiêkszyæ dostêpnoœæ swojego dzia³ania dla Beneficjentów, Centra funkcjonuj¹ w godzinach: 17.00 do
21.00 w dni powszednie, a w soboty i
niedziele
od
12.00 do 22.00.
Centra zosta³y uruchomione 1. kwietnia i bêd¹ dzia³a³y do 30. wrzeœnia 2013r.
Na 27 oœrodków, które powsta³y w naszym
województwie, na
ponad 500 stra¿nic OSP, a¿ trzy
zdo³ano uruchomiæ na naszym
terenie.

Projekt jest realizowany przez
Uniwersytet w Bia³ymstoku w partnerstwie z Krajowa Izb¹ Gospodarcz¹, Zwi¹zkiem Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP oraz Combidata Poland sp. z o.o. i wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa w
ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich, Priorytet 2, Dzia³anie 2.1,
Poddzia³anie 2.1a.
W najbli¿szych dniach nast¹pi
oficjalne otwarcie Centrum. Po zrealizowaniu projektu OSP pozyska
bezp³atnie sprzêt komputerowy. (op)

„Z WIZYT¥ U WÊDKARZY”
ZAPROSZENIE
Zarz¹d ko³a PZW „Karaœ” w £obzie organizuje w dniu 13.04.2008
(niedziela) o godz. 8.00 indywidualne komercyjne zawody w wêdkarstwie sp³awikowym na kanale BrzeŸniacka – Wêgorza.
Wpisowe 20 z³ od osoby.
Zapisy przyjmuje prezes ko³a Krzysztof Ilewicz
do dnia 10.04.2008 pod nr tel. 691 363 808

TKKF „B³yskawica” w £obzie zaprasza do udzia³u w RAJDZIE
TURYSTYKI ROWEROWEJ „Z WIZYT¥ U WÊDKARZY”
¨ trasa 25 km: £OBEZ - BRZE•NIAK – £OBEZ
¨ Niedziela 13.04.2008
¨ na trasie ognisko turystyczne
¨ wpisowe 3 z³, cz³onkowie TKKF B³yskawica - ulga 50 %
¨ zapewniamy: posi³ek turystyczny, napoje i mi³¹ atmosferê
¨ ZBIÓRKA - godz. 10:10, £obez, pl. Spó³dzielców
(obok restauracji Stodo³a)
¨ informacje – Jerzy Rakocy - tel. 602829772, Adam Kogut
adamku@vp.pl
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Zawalcz¹ o laury
Wypadek drogowy
(RESKO-S£OWIKOWO).
5.04.2008 r. o godz. 14.05. Jolanta
M. kieruj¹c samochodem marki Fiat
Uno, wyje¿d¿aj¹c z drogi gruntowej
nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu Andrzejowi G., kieruj¹cemu samochodem marki Peugeot, w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów. Pasa¿erka Peugeota dozna³a
st³uczenia g³owy i klatki piersiowej,
natomiast sprawczyni wypadku dozna³a z³amania obojczyka.

Kradzie¿e z w³amaniem
(WÊGORZYNO). Z dnia 4 na
5.04.2008 r. przy ul. Jagielloñskiej
10 nieznany sprawca po uprzednim
wy³amaniu zamka drzwi w pomieszczeniu budynku punktu z³omu dokona³ kradzie¿y z³omu miedzianego o wartoœci 33,80 z³ na
szkodê Marka B.
(SIELSKO). 4.04.2008 r. nieustalony sprawca po uprzednim wyjêciu szyby i otworzeniu okna pomieszczenia gospodarczego dokona³ kradzie¿y przewodu elektrycznego i narzêdzi o ³¹cznej wartoœci
300 z³ na szkodê Krzysztofa S.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
(£OBEZ). 4.04.2008 r. o godz.
10.25 w £obzie na ulicy spokojnej
KrzysztofP. kierowa³ samochodem
marki Mazda znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci I- 0,29 mg/l, II - 0,31
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
(DOBRA-DOPROPOLE)
4.04.2008 r. o godz. 17.20 Jaros³aw
S. kierowa³ skuterem znajduj¹c siê

w stanie nietrzeŸwoœci - I - 1,03 mg/
l, II- 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Uszkodzenie mienia
(£OBEZ). 4.04.2008 r. pomiêdzy godz. 18.00-18.15 przy ul. Konopnickiej, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci (0,88mg/l) Pawe³ C.
lat 22, poprzez kopniêcie umyœlne
dokona³ uszkodzenia przednich lewych drzwi od samochodu VW Golf
powoduj¹c straty ok. 300 z³ na szkodê Mariusza G.

Kolizja drogowa
(ŒWIÊCIECHOWO- £UGOWINA). 3.04.2008 r. o godz. 22.45
na drodze Grzegorz D., kieruj¹c samochodem marki Mitsubishi uderzy³ w wbiegaj¹cego na jezdniê dzika uszkadzaj¹c pojazd.

Kradzie¿ z w³amaniem
(RESKO). 2.04.2008 r. w godz.
2.00-4.45 przy ul. Aleja Wolnoœci
nieustalony sprawca przez wywa¿enie zamków w drzwiach dosta³ siê
do wnêtrza kiosku z Totalizatorem
Sportowym Lotto, sk¹d dokona³
kradzie¿y ró¿nych artyku³ów tytoniowych o ³¹cznej wartoœci 8 tys. z³.

Ucieczka nieletniego
(£OBEZ) 1.04.2008 r. o godz.
12.30 przy ul. Krótkiej nieletni
Piotr J., lat 17, zam. Wêgorzyno, zabieraj¹c swoje rzeczy oddali³ siê w
nieznanym kierunku z Internatu
OHP. Nie powróci³ do swojego
miejsca zamieszkania ani nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.

Do Reska przyjechali uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ³obeskiego, by walczyæ
o miejsce w finale. Najliczniejsza
grupê stanowili przedstawiciele
gminy £obez, których reprezentacja
liczy³a a¿ 15 osób, z gminy Dobra do
Reska przyjecha³o 6. uczestników, z
Radowa Ma³ego – 5., natomiast
gminy Wêgorzyno i Resko reprezentowa³o po 4. uczestników. Ogó³em o
miano najlepszych w powiecie z zakresu wiedzy po¿arniczej, walczy³o
34 osób. Przy czym szko³y podstawowe i gimnazja reprezentowa³o po
13 uczniów, gdy szko³y œrednie – 8.
Do eliminacji wojewódzkich z
grupy wiekowej szko³y podstawowe
zakwalifikowali siê: Mariusz Malinowski z SP nr 2 £obez, Malwina
Kwiatkowska z SP w Siedlicach oraz
Karol Adamów z SP nr 2 w £obzie. W
grupie wiekowej gimnazja do fina³u
wojewódzkiego zakwalifikowali

siê: Rafa³ Mosler z Gimnazjum w
Radowie Ma³ym, Marek Ciechañski
z Gimnazjum w Radowie Ma³ym
oraz Karolina Pude³ko z ZSG w
£obzie. Spoœród uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych najlepszymi w
powiecie okazali siê: Marcin £ankiewicz z Zespo³u Szkó³ Budowlano-Technicznych w Stargardzie
Szczeciñskim, Damian Moœcicki
oraz Bart³omiej Bednarczyk – obaj z
Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie.
Zwyciêzcy ju¿ 26 kwietnia
wezm¹ udzia³ w eliminacjach wojewódzkich, które odbêd¹ siê w Gryficach. W finale krajowym województwo
zachodniopomorskie
bêd¹ reprezentowaæ laureaci dwóch
pierwszych miejsc w trzech grupach
wiekowych. Osoby, które bêd¹
przygotowywaæ reprezentantów
województwa do fina³u krajowego
– maksymalnie 6 osób – otrzymaj¹
upominki rzeczowe. Natomiast reprezentanci województwa podczas
fina³u krajowego, którzy zakwalifikuj¹ siê do fina³u ustnego, nagrodzeni zostan¹ dodatkow¹ nagrod¹
od Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego o wartoœci 500 z³.
(mm)

do przedsiêbiorców w sprawach
konsumenckich by³o niewiele.
Rzecznik w zakresie us³ug wyst¹pi³ 33 razy, w tym 21 spraw zakoñczy³o siê sukcesem. W telekomunikacji na 10 wyst¹pieñ, 6 zakoñczy³o siê sukcesem. W zakresie
us³ug remontowo budowlanych
tylko w 6. sprawach zosta³y uruchomione postêpowania, z czego
5. zakoñczonych pozytywnie. Z
zakresy us³ug sprzeda¿y rozpoczêto 29 postêpowañ z czego 8
zakoñczy³o siê negatywnie, a 19
sukcesem. Najczêœciej rzecznik
interweniowa³ w zakresie sprzeda¿y obuwia – 7 razy oraz telefonów
komórkowych – 5 razy.

9 osób da³o siê nabraæ na systemy argentyñskie. W tym wypadku
rzecznik wyst¹pi³ dwa razy, jedno
zosta³o zakoñczone negatywnie,
drugie jest w toku.
Do s¹du trafi³o w sumie 5
pozwów, 2 – dotyczy³y reklamacji w zakresie niezgodnoœci towaru z umow¹ lub gwarancji towarów, 3 natomiast niewykonania
lub nienale¿ytego wykonania
us³ug.
Pomocy rzecznika praw konsumenckich potrzebuj¹ najczêœciej
osoby niezamo¿ne, które nie s¹ w
stanie ponieœæ kosztów us³ug prawnych œwiadczonych przez firmy
prawnicze.
(mm)

(RESKO). 4 kwietnia odby³y
siê tu eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”.

Z rzecznikiem do s¹du
(POWIAT). Od ubieg³ego
roku Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
ma mo¿liwoœæ nak³adania
kar pieniê¿nych na
przedsiêbiorców, którzy
naruszaj¹ zbiorowe interesy
konsumentów. Maksymalna
wysokoœæ kary wynosi do
10 proc. przychodu
przedsiêbiorcy.
Nowoœci¹ jest wprowadzenie
do ustawy praktyk , które s¹
uznane za nieuczciwe w ka¿dych

okolicznoœciach. O zakazanych
praktykach mo¿e zawiadomiæ
równie¿ przedsiêbiorca. W zakresie us³ug powiatowy rzecznik
konsumentów udzieli³ 190 porad w
zakresie us³ug, w tym: najwiêcej
odnoœnie telekomunikacji - 39, w
zakresie poradnictw remontowobudowlanych – 31. a w zakresie
dostawy mediów (woda, pr¹d, ciep³o, gaz) - 15. Z tytu³u umów sprzeda¿y powiatowy rzecznik konsumentów w sumie udzieli³ 157 porad, w tym najczêœciej w bran¿y
obuwniczej – 33 i sprzêtu RTV i
AGD 23 razy.
W porównaniu z doœæ licznie
udzielanymi poradami wyst¹pieñ
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„TOMEX”
Prusinowo
- 7 km od £obza.
Tel. 609 202 412

ROZMAITOŒCI
Skup - sprzeda¿ u¿ywanych czêœci
samochodowych do marek VW, Audi,
Seat, Skoda i inne. O ofercie silniki, skrzynie
biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp.

KRZY¯ÓWKA

tygodnik ³obeski 8.04.2008 r.

Szko³a Podstawowa w Dobrej
wystartuje w Ogólnopolskiej
Gie³dzie Turystycznej „Przygoda”

Kolejny raz Szko³a Podstawowa w Dobrej wziê³a udzia³ w
Szkolnej Gie³dzie Turystycznej
„Przygoda” organizowanej przez
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i
Forum Turystyki Regionów.
W konkursie mogli braæ udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych województwa zachodniopomorskiego.
Konkurs by³ podzielony na 2 odrêbne
konkursy: „Œwiat w Zmys³ach” i
„¯ywio³y Kultury”. Nasza szko³a zaprezentowa³a siê w obu konkursach.
Konkurs „Œwiat w zmys³ach”
polega³ na zaprezentowaniu wybranego przez siebie kraju, jego kultury, specyfiki, zwyczajów w taki sposób, ¿eby poruszyæ wszystkie zmys³y. Szko³a w Dobrej wybra³a w tym
roku Hiszpaniê. Zmys³ wzroku by³
zaspokojony, gdy patrzy³o siê na
piêkn¹ dekoracjê, w sk³ad której
wchodzi³y miêdzy innymi wykonane przez nauczycieli dzieci, pracowników szko³y k³¹cza winogron,
mapa i flagi Hiszpanii. Dekoracjê
uœwietnia³ pokaŸny Hiszpan i Hiszpanka oraz byk, który zachwyca³
wszystkich zwiedzaj¹cych. Nad dekoracj¹ czuwa³a p. Ma³gorzata Joñca i p. Wioletta Augustyn.
Zmys³ smaku by³ zaspokojony w
100% przez stoisko kulinarne przygotowane przez p. Sylwiê Beœkê.
Ka¿dy móg³ spróbowaæ oryginalnych potraw hiszpañskich oraz finezyjnie udekorowanych owoców. Potrawy by³y tak smaczne i¿ zwiedzaj¹cy powracali do stanowiska kilka
razy ¿eby spróbowaæ ponownie.
Uroku dodawa³y te¿ stroje tancerek ubranych w piêkne hiszpañskie stroje. Wykonywa³y taniec
hiszpañski a prawdziwy torreador
walczy³ z bykiem i oczywiœcie go
pokona³. Po wnikliwej ocenie jurorów, którzy podziwiali nasz¹ dekoracjê i kosztowali naszych potraw
przyznano naszej szkole 2 miejsce,

co jest wielkim sukcesem ca³ego
zespo³u.
Nagrod¹ jest zaproszenie skierowane do reprezentowania województwa zachodniopomorskiego w
przegl¹dzie ogólnopolskim Gie³dy
Turystycznej oraz wyjazd do skansenu „Viking” w miejscowoœci Wolin.
Nastêpnym konkursem by³ konkurs pt. „¯ywio³y kultur”. Wed³ug
regulaminu konkursu maksymalnie
10 osób mog³o przygotowaæ w dowolny sposób przedstawienie o charakterze teatralnym na temat kraju,
który prezentuj¹. Czas prezentacji
nie móg³ przekraczaæ 10 min. Nasi
uczniowie zaprezentowali równie¿
Hiszpaniê. Na tym przedstawieniu 2
turystów z Polski odwiedzi³o Hiszpaniê i pozna³o najpiêkniejsze zwyczaje hiszpañskie. Jednym z piêkniejszych zwyczajów hiszpañskich
by³ pokaz tañca Flamenco. Ten taniec wykona³y nasze uczennice w
oryginalnych strojach hiszpañskich. W trakcie przedstawienia
by³y równie¿: pokaz walki z bykiem,
walka na pomidory- najpopularniejsze œwiêto w Hiszpanii nazywane
La Tomatina. Dialogi w tym przedstawieniu by³y prowadzone w oryginalnym jêzyku hiszpañskim, angielskim oraz polskim.
Nasze przedstawienie bardzo
podoba³o siê jurorom. Otrzymaliœmy wyró¿nienie, co jest wielkim
sukcesem, gdy¿ w tej czêœci wziê³o
udzia³ 15 szkó³. Inscenizacjê przygotowa³a p. Jolanta £ukomska.
W obu czêœciach konkursów reprezentowali nas uczniowie:
1. Borowiec Marek - torreador
2. Czy¿ak Sebastian - byk
3. Gromadzka Magdalena - tancerka
4. Mantur Ewelina - tancerka
5. Matera Magda - turystka z Polski
6. Plewinska Agnieszka- tancerka
7. Przywecka Klaudia - tancerka
8. Radzikowska Nicola- tancerka
9. Skorupski Grzegorz - turysta z Polski
10. Wrona Jakub - Hiszpan
(J£)

