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90 lat temu
odzyskaliœmy
niepodleg³oœæ
Handlowali ludŸmi
- stan¹ przed s¹dem
Gry o sto³ek
Œmiertelny wypadek
drogowy w Resku
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Z DRUGIEJ STRONY

W grób siê k³ad¹ i wstaj¹...
Wstaj¹ i w grób siê k³ad¹
Narody i pokolenia.
Zmieniaj¹ siê ch³opcy na warcie,
Ale siê warta nie zmienia.
Marian Hemar
Ktoœ powiedzia³, ¿e o niepodleg³oœæ trzeba walczyæ codziennie, bo
nie jest dana raz na zawsze. Mo¿na j¹
straciæ, o czym doskonale wie najstarsze ¿yj¹ce pokolenie. Czym niepodleg³oœæ jest w praktyce, skoro
wydaje siê oczywista i raczej nie zadajemy sobie takich pytañ? Prozaiczne odpowiedzi przynosi codzienna
prasa. W³aœnie na 90 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci ktoœ w Brukseli chce zdecydowaæ, ¿e polskie stocznie w Szczecinie i Gdyni nie bêd¹ budowaæ statków. W tej w³aœnie Gdyni,
gdzie po uzyskaniu niepodleg³oœci w
1918 roku wielkim wysi³kiem narodu tak¹ stoczniê zbudowano. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e kiedyœ by³y m³yny,
wiatraki, studnie i stodo³y, a teraz ich
nie ma i te¿ dobrze siê ¿yje, albo i
lepiej. Œwiat idzie z postêpem i trzeba siê z tym pogodziæ. Ale tu nie o
przedmioty i urz¹dzenia idzie, ale o
to, kto o tym decyduje. Niepodleg³oœæ najproœciej mówi¹c sprowadza
siê do tego, czy to my jesteœmy podmiotem i decydujemy, czy stajemy siê
tylko przedmiotem i inni decyduj¹ o
nas za nas.
Oczywiœcie nie ma sytuacji idealnych i ci¹gle musimy poruszaæ siê pomiêdzy skrajnoœciami; od dyktatury,
gdy to wódz decyduje o wszystkim a
reszta s³ucha i wykonuje, do jakiejœ
formy anarchii, gdy wszyscy s¹ wolni, sami decyduj¹ o sobie, ale przez to
nie potrafi¹ stworzyæ wspólnego
dzia³ania, wspólnego dobra, wspólnego pañstwa. Pomiêdzy tymi skrajnoœciami nieustannie rozgrywa siê
walka o niepodleg³oœæ. To jest ta codzienna krz¹tanina wokó³ niej, by
by³a ona idealna, czyli optymalna, zachowuj¹ca równowagê pomiêdzy
tymi skrajnoœciami. •le jest, gdy
przesuwa siê w jedn¹ lub drug¹ stronê.
Niepodleg³oœæ
nieod³¹cznie
zwi¹zana jest z posiadaniem Ojczyzny. Bez Ojczyzny jej nie ma, to s³owo traci wtedy swój sens. Mam nieodparte wra¿enie, ¿e ¿yjemy w takich
czasach, w których s³owa niepodleg³oœæ i ojczyzna ktoœ znowu chce wyrugowaæ z naszego s³ownika. Jak te
stocznie. Ponad naszymi g³owami. W
Europie toczy siê wojna o wp³ywy i
rynki. Polska ma przestaæ byæ Ojczyzn¹, a ma staæ siê regionem. Polska ma przestaæ byæ podmiotem, a ma
staæ siê przedmiotem, o którym bêd¹
decydowaæ w innych regionach. Decydowaæ silniejsi, wed³ug w³asnych
ustalanych praw. My mamy siedzieæ
cicho, co ju¿ kilka lat temu zakomunikowa³ nam premier Francji. Sytuacja nie jest nowa. Ju¿ przed wojn¹
Hitler sk³ada³ nam propozycje, by-

œmy siedzieli cicho i tylko zgodzili siê
na wspó³pracê, a bêdzie nam dobrze.
Bolszewicy zza wschodniej granicy
mieli jeszcze lepsz¹ propozycjê –
œwietlan¹ przysz³oœæ w komunizmie.
Prawie przez pó³ wieku przekonywali nas do niej, wystarczy³o, byœmy
wszyscy zawi¹zali na szyjach czerwone chusty, skandowali has³a, robili
plany piêcioletnie, byli pos³uszni i
by³oby dobrze. Bardzo dobrze. Tak
obiecywali.
Z jakichœ wzglêdów nie chcieliœmy ani jednych, ani drugich. Chcieliœmy o sobie decydowaæ sami.
Ale to samo nie przysz³o. Jako naród zap³aciliœmy za wolnoœæ i niepodleg³oœæ ogromn¹ cenê ludzkich ofiar.
Ka¿de pokolenie, które otrzymywa³o
w darze Polskê, czu³o siê zobowi¹zane przekazaæ j¹ nastêpnym. Czci³o
tych, którzy tê ofiarê z³o¿yli.
Dzisiaj nie trzeba umieraæ za Polskê, bo jest. Ale czy bêdzie jutro? Niepodleg³oœæ nie jest dana raz na zawsze
i o tym trzeba pamiêtaæ.
90 rocznica odzyskania niepodleg³oœci to nie tylko rok 1918 i Marsza³ek Pi³sudski, ale to ca³e 90 lat zmagañ Polaków o wolnoœæ i samostanowienie w ró¿nych okresach tego czasu, nie zapominaj¹c o poprzednikach.
A by³ to okres dla nas bardzo burzliwy
i zarazem heroiczny. I chyba jeszcze
siê nie skoñczy³. Los nas nie oszczêdza³, ale kto powiedzia³, ¿e ma byæ
³atwo.
Gdy myœla³em o tej rocznicy,
przypomina³em sobie ludzi, których
spotka³em, z którymi rozmawia³em,
którzy doœwiadczyli wszelkich
okropnoœci minionej epoki, ale zachowali godnoœæ i myœleli o Polsce
niepodleg³ej. Ona w nich przetrwa³a,
a oni j¹ przenieœli przez te burze i
zawieruchy by nam j¹ podarowaæ. I
zaraz nasuwa³y siê pytania – co My z
ni¹ zrobimy, czy jest dla nas matk¹,
czy umiemy j¹ kochaæ, czy rozumiemy to cierpienie, czy rozumiemy to
poœwiêcenie poprzednich pokoleñ...

- Poca³unek z³o¿ony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny.
Jest to jakby poca³unek z³o¿ony na
rêkach matki, albowiem Ojczyzna
jest nasz¹ matk¹ ziemsk¹. Jest matk¹
szczególn¹, która wiele przecierpia³a
i wci¹¿ na nowo cierpi. Dlatego te¿
ma prawo do mi³oœci szczególnej. mówi³ Jan Pawe³ II w czasie drugiej
pielgrzymki do Ojczyzny, 16 czerwca 1983 roku. Wydaje siê to tak dawno temu.
Na tê 90 rocznicê chcia³em przedstawiæ losy Polaków, których ¿ycie w
jakiœ sposób odzwierciedla³o skomplikowany los Polski. Tak¿e dzia³ania podejmowane dla ocalenia pamiêci o nich. Okaza³o siê to prac¹
ponad si³y. St¹d zaledwie skromny
opis losów pana Wac³awa ¯elazka,
przygotowañ do obchodów w Gryficach, wspomnienie o legionistach w
Œwidwinie, upamiêtnianiu Westerplatczyków w Resku i ocalaniu pamiêci o swoich mieszkañcach w
£obzie. Te wszystkie opisy, jak¿e
przecie¿ ró¿ne, maj¹ jeden wspólny
mianownik – niepodleg³oœæ i pamiêæ.
Wertuj¹c ró¿ne materia³y znalaz³em jak¿e wa¿ne s³owa m³odej osoby, Marty Startek, w 2004 r. uczennicy gimnazjum im. Ksiêdza Prymasa
Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w
Godziszowie, która napisa³a pracê na
konkurs IPN, o ostatnim partyzancie
Andrzeju Kiszce, mieszkaj¹cym we
wsi pod Radowem Ma³ym w powiecie ³obeskim: „Przecie¿ „odbudowywaæ” nie znaczy tylko „wznosiæ
mury”, „budowaæ fabryki”, „uk³adaæ
linie kolejowe”, ale odbudowywaæ
mo¿na tak¿e piórem, s³owem,
myœl¹...”. M³odzi przejmuj¹ pokoleniow¹ pa³eczkê. My mo¿emy w to nie
wierzyæ, ale poprzednie pokolenia
nie takie mury kruszy³y, z nie takich
opresji wychodzi³y, by Polska trwa³a.
Bo jak napisa³ poeta - Zmieniaj¹ siê
ch³opcy na warcie, Ale siê warta nie
zmienia.
Kazimierz Rynkiewicz
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Przypomnia³em sobie wiersz nieznanego mi autora, który deklamowa³em na uroczystoœci akademii szkolnej
Szko³y Powszechnej nr 4 w £ucku na
Wo³yniu z okazji 2 rocznicy odzyskania
Niepodleg³oœci. By³em w III kl. Pragnê
go przypomnieæ.

Kazimierz Ziêba 11.11.08

Odzyskanie Niepodleg³oœci Polski
Mia³a Polska bidê
Z s¹siadami trzema
Zabrali nam ziemiê
Krzycz¹: Nie ma Polski, nie ma.
A nasz biedny Naród
Jeno œciska³ piêœci
Tylko czeka³ takiej chwili
A¿ mu siê poszczêœci.
Zrywa siê nasz Dziadek
Za Polskê wojowaæ
Bêdzie Polska Komendancie
Tylko nas poprowadŸ.
Bo, my wojowali
W g³odzie, poniewierce
Boœmy Polsce dali
Ca³e nasze serce.
¯o³nierskie mogi³y
Drogi nam znaczy³y
Bo my Polsce dali
Wszystkie nasze si³y
A¿ nadszed³ dzieñ oczekiwany
Nasza Polska zrzuci³a kajdany
A ten dzieñ
Jedenastego Listopada.
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Najpiêkniejsze
w gminie
(£OBEZ). Podczas ostatniej sesji Rady Miasta mi³ym akcentem
by³o og³oszenie wyników konkursu
na naj³adniejsz¹ wieœ. Ka¿dy z so³tysów otrzyma³ wyró¿nienie i ró¿ê
jako podziêkowanie za udzia³ w
konkursie. Zwyciêzcom dodatkowo
wrêczono nagrody pieniê¿ne.
W konkursie oceniano estetykê wsi.
- Nie by³o ³atwo wybraæ spoœród
tych 13. miejscowoœci naj³adniejsz¹. Bardzo nam mi³o, ¿e wioski

tak spontanicznie zareagowa³y na
apel i udzia³ w konkursie – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
W konkursie I miejsce i 1500 z³
zdoby³a Be³czna, II miejsce i 1000
z³ – Tarnowo, III miejsce i 500 z³ so³ectwo Zajezierze. Pozosta³e wioski otrzyma³y wyró¿nienie.
Zaskoczenie i radoœæ so³tysów
by³o du¿e, bowiem wyniki konkursu utrzymywane by³y w œcis³ej tajemnicy a¿ do sesji.
mm

Renomowany Oœrodek
Szkolenia Kierowców
Nauka Jazdy – Zbigniew Ziêba

zaprasza na kurs
prawa jazdy kat. B
Zapisy NON STOP
Tel. 604 99 77 41
Egzaminy i jazdy w Pile i Szczecinie

Zapraszam
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Podatek rolny uchwalony
(£OBEZ). Radni uchwalili œredni¹
cenê skupu ¿yta, s³u¿¹c¹ do naliczenia
podatku rolnego. W tym roku G³ówny
Urz¹d Statystyczny og³osi³ maksymaln¹
stawkê wynosz¹c¹ 55,80 z³. Urz¹d Miasta zamierza³ pozostawiæ stawkê na poziomie bie¿¹cego roku w wysokoœci 50 z³.
Ta kwota jednak rolnikom wyda³a siê
zbyt wysoka, zwa¿ywszy na klêskê suszy
i radykalny spadek cen zbó¿ w Polsce.
W dniu sesji do Rady Miasta wp³ynê³o pismo prezesa zarz¹du powiatowego PSL w £obzie Micha³a Karwowskiego, który wnioskowa³ o znaczne obni¿enie stawki, motywuj¹c tym, ¿e sytuacja w rolnictwie nie jest najlepsza.
Podczas sesji zwracano szczególn¹
uwagê na fakt, i¿ na tym terenie by³
okres suszy a obecnie ceny zbó¿ radykalnie spad³y.
- W tamtym roku zosta³ obni¿ony podatek i w wiêkszoœci sp³yn¹³ do gminy.
By³y sytuacje, które burmistrz uwzglêdnia³, jeœli chodzi o umorzenia. Nie podwy¿szamy podatku w stosunku do roku bie¿¹cego, zgodnie z propozycj¹ burmistrza.
Podatki p³ac¹ wszyscy; w przysz³ym roku
wzrosn¹ od piêciu do kilkunastu procent.
Myœlê, ¿e œrodowisko rolników zosta³o
dobrze potraktowane przez burmistrza.
Natomiast cena ¿yta jest cen¹ oderwan¹
od rzeczywistoœci – powiedzia³a przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka.
Z tym zdaniem nie zgodzi³ siê
przedstawiciel Izby Rolniczej Henryk
Krupski
- Podatek rolny, to jest zrycza³towany podatek dochodowy w rolnictwie. W
tej chwili jest taka sytuacja, ¿e mamy
kilkanaœcie gospodarstw wiêkszych. Te
gospodarstwa chc¹ inwestowaæ, a gmina chce œrodki. W ubieg³ym roku GUS
og³osi³ cenê na poziomie 70 z³ przez, a
my przyjêliœmy w wysokoœci 50 z³ - to
by³o znaczne obni¿enie. W gminie Radowo Ma³e radni ustalili cenê na poziomie 43 z³ – powiedzia³.
Jego zdanie rozszerzy³ reprezentant
zarz¹du Izby Rolniczej Julian Sierpiñski.
- Sytuacja w rolnictwie jest bardzo
trudna. Chcê wskazaæ dwie sytuacje;

pierwsza - to klêska suszy. Gmina
£obez ma niechlubne pierwsze czy drugie miejsce w województwie. W gminie
£obez ucierpia³o 101 gospodarstw. Powierzchnia, na których wyst¹pi³a klêska
to 5208 ha, straty rolników wynosz¹ 3
586 tys. z³. Drugi element, to t¹pniêcie
cenowe, które siêga 60 proc. W tym
momencie niskie dochody rolników
spowodowane klêsk¹ suszy zani¿aj¹ siê
drastycznie. Myœlê ¿e w tej chwili eksperci rolnictwa bêd¹ w stanie policzyæ
jakie s¹ straty na wsi zachodniopomorskiej. Pierwsze wyliczenia eksperta zarz¹du Izby Rolniczej doktora Go³êbieskiego mówi¹, ¿e aktywa w gospodarstwach rolnych spadn¹ o oko³o 60 proc.
tylko ze wzglêdu na spadek cen zbó¿.
Dlatego proszê, by radni przymierzyli
siê chocia¿ do cen transakcyjnych ¿yta
z miesi¹ca sierpnia, wrzeœnia i paŸdziernika na gie³dach polskich, które
wynosz¹ od 320 z³, 380 z³ do 420 z³ z
rejonów, gdzie jest wysokie bia³ko i gluten. Pani przewodnicz¹ca, ten podatek
rolny, to nie jest wirtualna rzecz, to jest
podatek liniowy zastosowany w rolnictwie i rolnicy p³ac¹ podatek, który wcale nie jest ma³y. Gdybyœmy poparli projekt podatku dochodowego i nie by³oby
podatku rolnego, to w tym roku ¿aden
rolnik nie zap³aci³by ¿adnego podatku
– argumentowa³.
So³tys Bonina Waldemar Zakrzewski doda³, ¿e najwa¿niejszym argumentem jest susza. Dodatkowo jeszcze za
obni¿eniem podatku w tym roku przemawia fakt, i¿ cena nawozów wzros³a
od 100 do 300 proc. Podro¿a³o paliwo.
- Dostajemy paliwo i pieni¹dze z Unii
i dziêki nim teraz ¿yjemy. Pozostaje nam
tylko nadzieja, ¿e przejd¹ mo¿e w koñcu
te chuda lata i mo¿e odbijemy siê od dna
– powiedzia³ so³tys.
So³tys Zagórzyc Stanis³aw Ochman
zaproponowa³, by obni¿yæ podatek do
40 z³. Wyjaœni³ równie¿, ¿e za pieni¹dze unijne rolnicy musz¹ pokrywaæ
koszty na remonty maszyn i budynków,
a ten rok by³ bardzo ciê¿ki.
Radny Antoni Kru¿el doda³, ¿e rolnicy chc¹ pracowaæ, a nie chodziæ do Opieki
Spo³ecznej. Zaznaczy³, ¿e praca rolników
jest pod go³ym niebem, a warunki atmosferyczne nie s¹ zale¿ne od nikogo.
Radny Lech Urbañski zawnioskowa³
z kolei podatek w wysokoœci 45 z³, przed
ostatecznym g³osowaniem jednak wycofa³ swój wniosek i poprawi³ na 48 z³,

czyli tyle, ile zaproponowa³a komisja
spraw spo³ecznych.
- Zanim zaproponowa³em stawkê
podatku, przeprowadzi³em bardzo
szczegó³ow¹ analizê. Pamiêtamy, ¿e
mimo i¿ zbiory p³odów rolnych by³y
bardzo dobre w roku ubieg³ym, rolnicy
te¿ sygnalizowali nam, ¿e by³y niskie
opady i mieli ni¿sze zbiory. W tym roku
wzi¹³em pod uwagê fakt, ¿e by³y d³ugotrwa³e susze i dlatego chcia³em pozostawiæ podatek na wysokoœci roku bie¿¹cego. Skutek by³by bardziej dotkliwy, poniewa¿ susza dotyczy³a zbó¿ jarych. Maj¹c wszystko na uwadze chcia³em pozostawiæ stawkê na poziomie
roku bie¿¹cego, jako mój uk³on w stronê tych ludzi, którzy pracuj¹ na polu
pod go³ym niebem. Nie zazdroszczê im
tej pracy ani tego co z tej pracy osi¹gn¹.
To jest ich trud i ich pot. Proponujê
utrzymaæ stawkê podatku na obecnym
poziomie. Mo¿e bardziej dotkliwa bêdzie to stawka dla du¿ych gospodarstw
rolnych okreœlanych mianem przedsiêbiorstw, natomiast dla ma³ych gospodarstw rolnych bazuj¹cychc na najs³abszych klasach ziemi, bêdzie to naprawdê prawie nieodczuwalne. Mogê zastosowaæ system pomocy dla tych, którzy
najbardziej jejpotrzebuj¹. Taki system
by³ w minionym roku i w tym równie¿
jest kontynuowany. W stosunku do roku
ubieg³ego nie mam lawinowych podañ
o umorzenie. To s¹ ci sami rolnicy, gospodaruj¹cy na ma³ych 5-10 hektarowych polach i na niskich klasach ziemi.
Czy ktoœ z pañstwa jest w stanie powiedzieæ, ¿e burmistrz mu takiej pomocy
nie udzieli³? Jeœli w przysz³ym roku powtórzy siê sytuacja porównywalna do
roku bie¿¹cego, ja sam wyst¹piê o to,
aby ta stawka by³a ni¿sza. Proponujê
stawkê 50 z³ jako kompromisow¹ dla
wszystkich – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Propozycja burmistrz zosta³a odrzucona 7 g³osami, przy 6 za. W konsekwencji radni uchwalili podatek na
poziomie 48 z³. Za tym wnioskiem g³osowa³o 8 osób a 5 osób wstrzyma³o siê
od g³osu.
- Obni¿ony podatek powoduje niedu¿y ubytek dochodów gminy przy tej
pozycji podatkowej, ale mo¿e œci¹galnoœæ bêdzie wiêksza i bud¿et bêdzie
mia³ te same pieni¹dze – posumowa³a
debatê przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kobia³ka.
mm
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Œmiertelny wypadek
drogowy w Resku
(RESKO). 1 listopada o godz.
1.50 przy drodze wyjazdowej z
Reska do P³otów reszczanka powiadomi³a dy¿urnego policji, ¿e przed
momentem pod jej oknem o przydro¿ne drzewo rozbi³ siê samochód
marki BMW. Kobieta w tym momencie widzia³a le¿¹cego nieruchomo na trawniku mê¿czyznê, drugi
mê¿czyzna chodzi³ przy samochodzie i jego zachowanie wskazywa³o, ¿e jest w szoku. Na miejsce skierowano patrol policji, stra¿ po¿arn¹
oraz pogotowie. Przyby³y lekarz
przez oko³o 30 minut udziela³ pomocy le¿¹cemu mê¿czyŸnie, lecz
pomimo tego mê¿czyzna nie zosta³
uratowany. Zmar³ym okaza³ siê
mieszkaniec Reska Piotr W., lat 30.
Drugi z nich Robert L., lat 32, mieszkaniec powiatu pyrzyckiego, do
którego nale¿a³ samochód, zosta³
przewieziony do szpitala w Resku.
Stwierdzono u niego wstrz¹œniêcie
mózgu.

Z wstêpnych ustaleñ Prokuratury wynika, ¿e prawdopodobn¹ przyczyn¹ wypadku by³o niezachowanie
nale¿ytej ostro¿noœci przez kieruj¹cego pojazdem. Dziœ jeszcze nie
wiadomo ze stuprocentow¹ pewnoœci¹ kto kierowa³ samochodem.
Wprawdzie Robert L. przyzna³ siê
do winy, ale z uwagi na fakt, i¿ kontakt z nim by³ utrudniony tu¿ po
wypadku, trudno to stwierdziæ z
pe³n¹ stanowczoœci¹. Kontakt by³
na tyle niemo¿liwy, ¿e pojawi³y siê
te¿ trudnoœci przy badaniu na obecnoœæ alkoholu we krwi.
Prokuratura bada równie¿ dlaczego obaj panowie znaleŸli siê poza
samochodem. Z obecnych ustaleñ
wynika, ¿e prawdopodobn¹ przyczyn¹ mog³a byæ sama si³a uderzenia
samochodem w drzewo. Policjant,
który bada³ sprawê na miejscu
stwierdzi³, ¿e drzwi od samochodu
by³y pozamykane a mê¿czyŸni prawdopodobnie wypadli przez szyby.

Nominowani do Smoków
(POWIAT). Znane s¹ ju¿
zg³oszenia do Nagrody
Specjalnej Starosty
£obeskiego. Poni¿ej
przedstawiamy osoby, firmy
i instytucje nominowane do
nagrody.
W kategorii Rozwój Gospodarczy Piekarniê Gama – Cukiernia s.c.
B. Je¿, O. Je¿ zg³osi³ burmistrz Reska, PPHU „PARAMIX” Iwona
Fatz Zg³osi³a burmistrz Dobrej,
Grzegorza Kotwickiego z kolei
zg³osi³ burmistrz £obza.
W kategorii Oœwiata i Wychowanie zosta³a nominowana Urszula
Ko³odziejczyk zg³oszona przez burmistrz Dobrej, Ma³gorzata Zieniuk
– zg³oszona przez mieszkañców
powiatu, Alicja Bilska – nominowana przez burmistrza Reska i Mariola
Kotowicz nominowana przez burmistrza £obza.
W kategorii Dzia³acz Spo³eczny
zg³oszone zosta³o Stowarzyszenie
Na Rzecz Pomocy Rodzinie
„ARKA” w Resku przez burmistrza
Reska, Mieczys³aw Kufel zosta³
zg³oszony przez burmistrz Wêgorzyna, El¿bietê Kobia³kê wskazali
mieszkañcy powiatu, a Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego w
£obzie - redaktor naczelny „tygodnika ³obeskiego”.
W kategorii Kultura i Sztuka
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Zielony certyfikat
dla Ha³aba³y
(WARSZAWA- £OBEZ). 22 paŸdziernika 2008 r. podczas uroczystej
gali w Sali Filharmonii Narodowej w
Warszawie Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie otrzyma³o z r¹k ministra œrodowiska prof.
Macieja Nowickiego „Zielony certyfikat”, potwierdzaj¹cy, ¿e placówka jest
oœrodkiem zrównowa¿onego rozwoju.
£obez jako jedyna placówka w województwie zachodniopomorskim mo¿e
poszczyciæ siê tak¹ nagrod¹ za swoj¹
pracê.
Certyfikat, który jest wydany przez
Fundacjê Oœrodka Edukacji Ekologicz-

nej pod patronatem ministra œrodowiska i ministra edukacji narodowej potwierdzi³ tylko, ¿e Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie
jest oœrodkiem zrównowa¿onego rozwoju. Tym samym docenione zosta³y
inicjatywy podejmowane przez placówkê. Zielonym Certyfikatem I stopnia zosta³o wyró¿nionych zaledwie 14 placówek z ca³ej Polski a 6 placówek otrzyma³o
Zielony Certyfikat II stopnia w tym ³obeskie przedszkole. Choæ certyfikaty przyznawane s¹ od 2000 r., to w historii konkursu Zielony Certyfikat II Stopnia otrzyma³o tylko 21 placówek.
mm

Przyczepy œmieci
zrzucaj¹ przy Unimiu
(UNIMIE). Ta miejscowoœæ zdaniem so³tys wsi sta³a siê celem wycieczek pracowników PUK-u. Bynajmniej
nie chodzi o walory krajoznawcze.
Rowy przy tej miejscowoœci upatrzono
sobie jako doskona³e miejsce do sk³adowania œmieci.
- Na pobocza wywozi siê przyczepami liœcie i worki œmici. Nie wiem
co jest w workach. To wywozi PUK i

wysypuje na pobocze – powiedzia³a
Barbara Andryszak so³tys wsi.
Jeœli to prawda, to niechlubne daje
to œwiadectwo pracownikom, maj¹cym
dbaæ o czystoœæ miasta. Bo sprz¹tanie
panowie – nie polega na przerzuceniu
kupki œmieci z jednego miejsca na drugie. Inna rzecz, ¿e mieszkañcy miasta
nie p³ac¹ za to, by utrudniaæ ¿ycie
mieszkañcom wsi.
mm

Droga gro¿¹ca œmierci¹

zg³oszona zosta³a Œwietlica z Lubienia Dolnego na wniosek burmistrza Reska, Biblioteka Publiczna w
Dobrej - na wniosek burmistrz Dobrej, Hanna Szczeœniak na wniosek
burmistrza Reska, Bogumi³ Winiarski na wniosek burmistrza £obza.
W kategorii Sport i Turystyka
zg³oszony zosta³ Andrzej Belina na
wniosek burmistrza £obza, Jan Michalczyszyn na wniosek burmistrza
Reska, Andrzej Stasiak nominowany przez burmistrz Wêgorzyna,
Damian Padziñski na wniosek
burmistrz Dobrej, El¿bieta i Jacek Sobczakowie nominowani
przez mieszkañców powiatu. Zbigniewa Harbuza nominowa³ Zarz¹d Powiatu.
op

(DOBRA). Ju¿18 wrzeœnia zosta³
wys³any wniosek do Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego W³adys³awa Husejko o natychmiastow¹
reakcjê odnoœnie znacznego zwiêkszenia ruchu samochodów ciê¿arowych
oraz pogarszaj¹cy siê stan jezdni oraz
pobocza lokalnych drogi wojewódzkiej
nr 144 na odcinku Dobra - Chociwel
Równoczeœnie pismo zosta³o skierowane do Wydzia³u Infrastruktury i
Transportu przy Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 29 wrzeœnia
Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczeciñskim dokona³ wizji lokalnej. Wówczas te¿ wezwa³ w³aœciciela
¿wirowni Dobropole do zaprzestania
prowadzenia szkodliwej dzia³alnoœci i
usuwania ¿wiru oraz b³ota z jezdni.
6 paŸdziernika RDW w Stargardzie
Szczeciñskim z³o¿y³ zawiadomienie do
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, o niszczeniu drogi wojewódzkiej nr 144 przez pracê ¿wirowni, znajduj¹cej siê na wysokoœci skrzy¿owania
do m. Grzêzno.
Przy tym w³aœciciel ¿wirowni powoduje niszczenie nawierzchni bitumicznej podczas czyszczenia jezdni
przy pomocy ciê¿kiego sprzêtu. To z
kolei w okresie jesienno-zimowym
mo¿e doprowadziæ do katastrofy. Na tej
podstawie RDW zwróci³ siê do Komendy Powiatowej Policji w £obzie o podjêcie dzia³añ, które zapobiegn¹ dalszemu dewastowaniu drogi i w konsekwen-

cji nara¿ania ¿ycia kierowców. W efekcie póki co, zosta³y postawione znaki
ograniczaj¹ce prêdkoœæ do 60 km/h, a
w³aœciciel ¿wirowni zobowi¹za³ siê
dbaæ o czystoœæ nawierzchni przy wyjeŸdzie z kopalni.
20 paŸdziernika 2008 r., burmistrz
Dobrej Barbara Wilczek spotka³a siê z
cz³onkiem Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego
Wojciechem
Dro¿d¿em, który odpowiada za utrzymanie dróg na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Przedmiotem
rozmowy by³ aktualny stan techniczny
drogi wojewódzkiej nr 144 na odcinku
Dobra – Chociwel.
Równoczeœnie Urz¹d Miejski w
Dobrej, zwróci siê do do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem, by ten
zabezpieczy³ œrodki finansowe na wykonanie nowych odcinków chodników
w miejscowoœci Dobropole, by mieszkañcy miejscowoœci mogli bezpiecznie
poruszaæ siê wzd³u¿ drogi wojewódzkiej
op
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Handlowali ludŸmi - odpowiedz¹ przed s¹dem
(REGION). D³ugie œledztwo w
sprawie handlu ludŸmi znalaz³o ju¿
swój fina³ w s¹dzie – na razie po
stronie niemieckiej. Po stronie polskiej rozprawa s¹dowa z pewnoœci¹
nie rozpocznie siê w tym roku. 60letni Jerzy K. oskar¿ony o uczynienie sobie Ÿród³a dochodu z handlu
ludŸmi stanie przed s¹dem w przysz³ym roku.

Sygna³y czytelników

W 2006 roku mieszkañcy powiatu ³obeskiego Jerzy K. oraz Daniel.
M. rozpoczêli przestêpczy proceder,
werbuj¹c z terenu m.in. powiatu
³obeskiego ludzi do pracy w Niemczech. Tam wykorzystywali ich do
niewolniczej harówki. Przestêpcy
dzia³ali na podatnym gruncie. Wszak
jest tu bardzo du¿e bezrobocie, a
œrednia zarobków - doœæ niska. Oferowali ludziom pracê nie wymagaj¹c¹ znajomoœci jêzyka ani kwalifikacji zawodowych za œrednio 500 600 euro. Rencista Jerzy K. na terenie powiatu ³obeskiego szuka³ kobiet
do opieki nad dzieæmi i osobami starszymi, rzadziej mê¿czyzn na budowy.
Tak niewielkie pieni¹dze, dla osób
nie mog¹cych zwi¹zaæ koniec z koñcem wystarczy³y, by chwyci³y haczyk. Daniel K. podchodzi³ do ludzi
w parku, na pla¿y, na dworcach... ten
sposób zdobywania przysz³ych niewolników okaza³ siê efektywny i dla
niego bezpieczny – nie pozostawia³ po
sobie œladów. Ofiarami gangsterów
najczêœciej by³y osoby bezrobotne,
b¹dŸ maj¹ce ma³op³atn¹ pracê – o takich w powiecie ³obeskim nie trudno.

(£OBEZ). Na Placu 3
Marca nie ma jak zaparkowaæ. Nied³ugo spadnie œnieg
i bêdzie widaæ ile samochodów stoi tam ca³y czas i tylko
zajmuje miejsce. Sporo osób
kupi³o jakieœ graty za 300 z³
i zachwyca siê nimi. Samochody te stoj¹ tam ca³y czas,
a przecie¿ maj¹ miejsce na
podwórku. Przejezdni w
ogóle nie maj¹ siê gdzie zatrzymaæ. Mo¿e t¹ spraw¹
ktoœ móg³by siê zaj¹æ? – pyta
Czytelnik.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu napisaliœmy, ¿e za Nowamylem
mia³o powstaæ sk³adowisko
odpadów poprodukcyjnych z
Drobimexu, a Ko³o Ekologów
przyczyni³o siê do tego, by
sk³adowisko nie zaistnia³o.
W zwi¹zku z tym ekolodzy
³obescy prostuj¹ nasz¹ informacjê. W tej sprawie mocno
zaanga¿owane by³o równie¿
Ko³o Platformy Obywatelskiej
w £obzie ze szczególnym zaanga¿owaniem pana Mariusza
Wijatyka i jego ¿ony.

Wœród poszkodowanych znalaz³ siê
te¿ bezdomny ze Szczecina. Najczêœciej jednak ofiary pochodzi³y z ma³ych miasteczek i wsi; kilka osób z
£obza.
Byæ mo¿e w werbunku pomaga³
fakt, i¿ Rom sam mieszka w jednej z
pod³obeskich wiosek.
Organizacja okaza³a siê doœæ
sprawna i przemyœlana. W Polsce Jerzy
K. werbowa³ ludzi do pracy, a w niemieckim Essen, oddalonym od £obza
niemal o 800 km, odbiera³ ich i meldowa³ – Daniel M. Po przyjeŸdzie do Niemiec Polakom wyrabiano karty kredytowe z kilkusteurowym debetem. Mówiono im, ¿e na te karty bêd¹ wp³acane
ich zarobki.
Szybko okazywa³o siê jednak, ¿e
poszkodowani musieli kupowaæ na
nie wskazane przez przestêpców towary m.in.: telefony, sprzêt AGD, telewizory, nawet meble czy markow¹
odzie¿, które z kolei trafia³y do oszustów. Oporni byli zmuszani szanta¿em albo biciem. Po wykorzystaniu
limitu i zablokowaniu karty, czêœæ
osób mog³a wróciæ do domów. Ale i
tutaj nie mogli siê czuæ bezpieczni.
Mieli milczeæ.
Tych, którym nie pozwolono wróciæ – odsprzedawali innym rodzinom
romskim, mieszkaj¹cym w Niemczech. Tam, jako niewolnicy, byli darmow¹ pomoc¹ domow¹, zmuszan¹
czêsto do doœæ przykrych obowi¹zków.
Polacy jednak nie milczeli. Mimo
strachu przed zemst¹ ze strony gangsterów, determinacja, by ich ukaraæ,
by³a silniejsza. Ludzie zaczêli zawia-

damiaæ policjê o tym, co ich spotka³o.
Chyba tylko desperacja jednej z pokrzywdzonych sprawi³a, ¿e sprawa nabra³a tempa. Po przyjeŸdzie do Polski
zawiadomi³a ³obesk¹ policjê o fakcie
handlu ludŸmi. PóŸniej zaczê³y pojawiaæ siê kolejne sygna³y. Jako ¿e ³obeska policja nigdy wczeœniej nie mia³a
do czynienia z tak¹ zbrodni¹, zwrócono siê do Prokuratury Rejonowej w
£obzie. Ta z kolei zawiadomi³a Prokuraturê Okrêgow¹ w Szczecinie. Szczecin nakaza³ natychmiast wszcz¹æ
œledztwo w tej sprawie. Policjanci
³obescy poprosili o pomoc Komendê
Wojewódzk¹ w Szczecinie. Dopiero po
interwencji Prokuratury Okrêgowej w
Szczecinie Komenda Wojewódzka
rozpoczê³a kierowanie ca³¹ akcj¹. Zadania w terenie wykonywali ³obescy
funkcjonariusze. Okaza³o siê, ¿e pokrzywdzonych by³o coraz wiêcej. W
sumie z terenu województwa na policjê zg³osi³o siê kilkanaœcie osób, które
postanowi³y oskar¿yæ Romów o przestêpstwo. Daniel M. d³u¿szy czas ukrywa³ siê w Niemczech i by³ poszukiwany listem goñczym. W czerwcu niemiecka policja z³apa³a oszusta. Dziœ
niemiecka prokuratura zakoñczy³a ju¿
dochodzenie a Daniel M. stan¹³ przed
s¹dem; przestêpca podejrzany jest dodatkowo o zmuszanie ofiar do oszustw
i seksualne wykorzystywanie kobiety.
Jerzy K. od lipca ubieg³ego roku
jest w areszcie. 13 paŸdziernika do
S¹du Okrêgowego w Szczecinie Wydzia³ III Karny wp³yn¹³ akt oskar¿enia
Biura do Spraw Przestêpczoœci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej –

Gry o sto³ek
(WÊGORZYNO). Dopiero 24
paŸdziernika by³a dyrektor Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim otrzyma³a informacjê o
piœmie, jakie burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz skierowa³a 23 czerwca do Artura Ga³êskiego Zachodniopomorskiego
Kuratora Oœwiaty.
Ju¿ wówczas burmistrz Wêgorzyna postanowi³a, ¿e od 1 wrzeœnia powierzy funkcjê pe³ni¹cego
obowi¹zki dyrektora SP w Runowie Pomorskim nauczycielowi tej
szko³y i przeprowadzi konkurs na
dyrektora szko³y dopiero w styczniu 2009 roku - „po ustabilizowaniu siê sytuacji w szkole”, jak argumentuje w piœmie do kuratora. O
tych postanowieniach i planach nie
wiedzieli radni, choæ wielokrotnie
podczas sesji pytali siê o plany
burmistrz wzglêdem konkursu. Jedyne co us³yszeli, to fakt i¿ konkursu nie bêdzie. W piœmie do kuratora burmistrz Wêgorzyna stwierdzi³a, ¿e nie zorganizuje konkursu

„poniewa¿ istnieje uzasadniona
obawa, ¿e obecna dyrektor szko³y wystartuje w nowym konkursie na to stanowisko szko³y”.
W dalszych s³owach argumentowa³a, ¿e ma bardzo wiele zastrze¿eñ co do by³ej pani dyrektor, m.in.
pisze ¿e: „doprowadzi³a do wielu
naruszeñ dyscypliny finansów publicznych (...) w wyniku nieprawid³owoœci sprawê skierowa³am do
s¹du”. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych umorzy³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w grudniu 2007
roku. Burmistrz z³o¿y³a w S¹dzie
Pracy wniosek o postêpowanie
ugodowe, na które dyrektor nie wyrazi³a zgody. Dalszego postêpowania nie by³o. Tego w piœmie do kuratora zabrak³o. Liczy³ siê sam fakt
wniesienia, a nie rozstrzygniêcia.
Nie by³o równie¿ informacji, ¿e
dyrektor nie zamierza³a startowaæ w
konkursie.
Kopia pisma do kuratora wp³ynê³a do Rady Miasta dopiero 21
paŸdziernika, dopiero teraz daj¹c
mo¿liwoœæ radnym na zapoznanie

Wydzia³u IX Zamiejscowego w
Szczecinie.
Najwczeœniej jednak rozprawa
rozpocznie siê w roku przysz³ym, tym
bardziej, ¿e obecnie akta s¹ w S¹dzie
Apelacyjnym, który bêdzie rozpoznawa³ za¿alenie Jerzego K. na areszt.
- Postanowiliœmy, ¿e ka¿da sprawa o wywiezienia bêdzie rozpatrywana osobno. Dla oskar¿onego jest to
gorsze rozwi¹zanie, bowiem za ka¿dym razem otrzyma tyle zarzutów, ile
osób jest pokrzywdzonych. Za zbrodniê handlu ludŸmi grozi kara od trzech
do piêtnastu lat. W Wydziale w tej
chwili prowadzone s¹ 2 inne postêpowania, dotycz¹ce handlu ludŸmi, równie¿ pod pozorem zaproponowania
pracy, w tym ze zmuszaniem do prostytucji. Problem istnieje, tym bardziej ¿e handel ludŸmi ewaluowa³ w
stronê pracy niewolniczej, gdy niegdyœ dotyczy³o to zmuszania do prostytucji – powiedzia³a Naczelnik Biura do Spraw Przestêpczoœci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej – Wydzia³u IX Zamiejscowego w Szczecinie Renata Pietrzak.
Mimo i¿ oskar¿ony uzyska³ korzyœci maj¹tkowe, to póki co nie przyznaje siê do winy. Z tego co ustali³a prokuratura pierwsza osoba zosta³a wywieziona do Niemiec w listopadzie 2006 r.,
a ostatnia – w kwietniu 2007 r.
Strona niemiecka uzna³a pokrzywdzonych, w zwi¹zku z czym
Polacy nie bêd¹ zwracaæ wy³udzonych z banków pieniêdzy. Ten obowi¹zek spadnie na barki oszustów. Do
sp³acenia maj¹ tysi¹ce euro.
mm

siê z nim, a by³ej dyrektor szko³y na wyjaœnienia. Teraz jest jednak
na wszystko za póŸno – zarówno
dla radnych, skoro zostali postawieni przed faktem dokonanym, a
decyzja burmistrz zaakceptowana
zarówno przez kuratora jak i wojewodê, jak i dla by³ej dyrektor szko³y, skoro i tak dziœ nikt nie chce
s³uchaæ jej racji.
Tylko dziwnym zbiegiem okolicznoœci osoba, która dostarczy³a
materia³u do oskar¿enia by³¹ dyrektor szko³y o naruszenie praw autorskich dziœ pe³ni funkcje wicedyrektora szko³y, a osoba, która z³o¿y³a
doniesienie o pope³nieniu przestêpstwa naruszenia praw autorskich
obecnie pe³ni obowi¹zki dyrektora
szko³y. Nawiasem mówi¹c Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczeciñskim postêpowanie w sprawie
naruszenia praw autorskich umorzy³a 31 stycznia 2008 roku.
Przypominamy, ¿e o odwo³anie
by³ej dyrektor szko³y w Runowie
Pomorskim burmistrz Wêgorzyna
stara³a siê ju¿ w czerwcu 2007 roku,
gdy to wyst¹pi³a do Kuratora
Oœwiaty w Szczecinie. Po zbadaniu
problemu Kurator nie przychyli³ siê
do wniosku.
mm

REKLAMA
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Ile zap³acimy podatku

(£OBEZ). Podczas sesji radni
miejscy ostatecznie uchwalili wysokoœæ podatków na rok przysz³y.
W spokojnej atmosferze, przy
rzeczowych argumentach komisji
wypracowano kompromisowe
stawki.
Wszystkie komisje by³y zgodne,
by grunty na terenie miasta przy
posesjach mieszkalnych by³y traktowane jako grunty pozosta³e, równoczeœnie obni¿aj¹c propozycjê
burmistrza o 2 grosze. Komisja
wiejska i komisja spraw spo³ecznych wnioskowa³y o obni¿enie podatku od m.in. gara¿y, szopek, komórek na 5,50 z³ (propozycja burmistrza – 5,60 z³), komisja bud¿etowa z kolei wnioskowa³a o obni¿enie
podatku od budynków lub ich czêœci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej o 10 groszy.
Od nowego roku mieszkañcy
£obza bêd¹ p³aciæ od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m.
kw powierzchni w kwocie 0,70 z³
(propozycja burmistrza 0,72 z³. Pod
jeziorami, a tak¿e od gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha po-

wierzchni w kwocie 3,90 z³, od
gruntów pozosta³ych zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m. kw. powierzchni w
kwocie 0,30 z³.
Z kolei od budynków mieszkalnych lub ich czêœci od 1 m. kw. powierzchni w kwocie 0,58 z³.
Od budynków lub ich czêœci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarcze od 1 m. kw. powierzchni u¿ytkowej w kwocie –
17,60 z³. Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym od 1 m. kw. powierzchni
u¿ytkowej w kwocie 8,50 z³, od
budynków lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie œwiadczeñ zdrowotnych – 4,01 z³. Od pozosta³ych
budynków lub ich czêœci, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej,
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego (m.in. gara¿e, szopki, komórki) 5,50 z³ od m. kw.; od
budowli – 2 proc ich wartoœci. mm
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Podatek dla Wodoci¹gów

(£OBEZ). Radni wprowadzili
podatek od nieruchomoœci i podatek
od gruntu dla Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w
£obzie. Dochody z tego tytu³u wynios¹ 520 tys. z³ rocznie, za co miasto zadba o infrastrukturê wodnokanalizacyjn¹ w mieœcie.
Radni podjêli uchwa³ê zmieniaj¹ca uchwa³ê z paŸdziernika 2006
roku w sprawie ustalenia ulg i zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci.
- Burmistrz, pracuj¹c z komisj¹ doraŸn¹, doszed³ do s³usznego wniosku, ¿e w rozliczeniach za
wodê ze spó³k¹ pañstwa nale¿y
wprowadziæ podatek od nieruchomoœci i podatek od gruntu. Kosmetyka przy sporz¹dzaniu taryf nie

spowoduje wiêkszych ni¿ 19 proc.
podwy¿ek wody od 1 kwietnia –
powiedzia³a przewodnicz¹ca rady
El¿bieta Kobia³ka.
Z tych pieniêdzy odtworzona
zostanie infrastruktura wodnokanalizacyjna. Zadania inwestycyjne bêdzie prowadzi³a gmina. Spó³ka pozostanie przy bie¿¹cej eksploatacji.
Wczeœniej rada, maj¹c inn¹ umowê
z t¹ spó³k¹, rezygnowa³a z dochodów z tytu³u podatku.
- Trzeba zweryfikowaæ zatrudnienie w tej spó³ce, koszty ogólne
zak³adowe i dopiero wówczas bêdziemy mówiæ o stawce za wodê – powiedzia³ radny Henryk Stankiewicz.
Radni przyjêli uchwa³ê jednog³oœnie.
mm

Wiêcej do wziêcia z PFRON-u
(POWIAT). W zwi¹zku z tym,
¿e Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych dokona³ zmian planu finansowego na rok
obecny i przeznaczy³ dla powiatu
³obeskiego dodatkow¹ kwotê, rada
powiatu zmieni³a sposób dzielenia
œrodkami finansowymi do koñca
tego roku.
W czêœci rehabilitacja spo³eczna, dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i œrodki pomocnicze
przyznawane osobom niepe³nosprawnym przyznano w sumie 114
532 z³, czyli 40 tys. wiêcej, ni¿ przeznaczono na ten cel w lutym. Zwiêk-

szono równie¿ kwotê dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych w zwi¹zku z
indywidualnymi potrzebami osób
niepe³nosprawnych z 90 tys. z³ na
119 565 z³.
Zmniejszy³a siê za to kwota w
zakresie dofinansowania sportu,
kultury rekreacji i turystyki osób
niepe³nosprawnych z 30 tys. z³ do
23,9 tys. z³.
W dziale rehabilitacja zawodowa, w kwestii, dotycz¹cej zwrotu
kosztów wyposa¿enia stanowiska
pracy osoby niepe³nosprawnej
zwiêkszono kwotê ze 100 tys. z³ do
120 tys. z³.
op

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
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W Gryficach pamiêtali o Pi³sudskim

Zróbmy to dla Polski
Dok³adnie w 140 rocznicê urodzin Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
tj. w dniu 5 grudnia 2007 roku i w
przeddzieñ 90 rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê, z inicjatywy kpt. Grzegorza Burczy, zosta³
powo³any do ¿ycia Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, z zamiarem
uczczenia tej donios³ej rocznicy w
polskich Gryficach.
Po kilku zebraniach okaza³o siê,
¿e inicjatywa zosta³a bardzo serdecznie przyjêta wœród spo³eczników – lokalnych patriotów i œrodowisk solidarnoœciowych, zawi¹zano zatem organizacjê o szerszym zamiarze dzia³ania, czyli Stowarzyszenie Przyjació³ Gryfic. Organizacja skupia ludzi ró¿nych grup zawodowych, spo³ecznych oraz ugrupowañ politycznych. Zorganizowano w ci¹gu ca³ego

roku wiele konkursów, wystaw oraz
wyk³ady radiowe m.in. na temat Rzeczypospolitej Polskiej okresu miêdzywojennego i Kresów Wschodnich.
W nowych okolicznoœciach i w
powiêkszonym œrodowisku wyp³ynê³a propozycja budowy pomnika, na
zasadzie kontynuacji i dokoñczenia
pomys³u sprzed 19 lat (œp. ksi¹dz Stanis³aw Kopystyñski poœwieci³ wtedy
kamieñ wêgielny pod budowê pomnika Or³a Bia³ego, na skwerku przy
zbiegu ulic 11 listopada i 3 maja w
Gryficach). Postanowiono zatem, ¿e
na tym poœwiêconym, a bardzo zaniedbanym obecnie miejscu, powstanie
wyj¹tkowy pomnik. Dziêki pomocy
wspania³ych i skromnych ludzi znaleziono miêdzy Otokiem a Prusinowem ogromny i przepiêkny g³az narzutowy. Przetransportowano tego
prawie 13 tonowego kolosa na doce-

Legioniœci w Œwidwinie
Legiony, Pi³sudski, Cud nad Wis³¹
- to historia odleg³a w czasie, a z perspektywy Œwidwina, odleg³a te¿ geograficznie. Myœla³em tak, dopóki nie
pozna³em losów Józefa Bajdka. Maj¹c
zaledwie 17 lat, jako ochotnik, ju¿ od
pocz¹tku I wojny œwiatowej walczy³ w
Legionach, jako jeden spoœród 32 ¿o³nierzy, by³ cz³onkiem ochrony Komendanta w Sulejówku. Po wojnie osiad³ w
Œwidwinie. O tym jak do tego dosz³o
rozmawiam z jego synem Ludwikiem.
- Panie Ludwiku, wiem ¿e Pana ojciec by³ przed II wojna œwiatow¹ ¿o³nierzem zawodowym, s³u¿y³ w Sulejówku.
Co dzia³o siê z nim póŸniej?
L.B.: - Po przewrocie ojciec wróci³
do swego macierzystego pu³ku w Wilnie. Wraz z ¿on¹, któr¹ poœ³ubi³ w 1925
roku, mieszka³ tam do koñca wojny. W
tym czasie przychodz¹ na œwiat ich
dzieci. Mam jeszcze troje rodzeñstwa.
W czasie wojny ojciec rzadko bywa³
w domu. S³u¿y³ w AK u gen. Krzy¿anowskiego „Wilka”. W 1944 roku, po
wkroczeniu na Wileñszczyznê Rosjan,
aby kontynuowaæ walkê z Niemcami,
ojciec wstêpuje do Armii Polskiej. Id¹c
na zachód, bierze udzia³ w walkach o
Œwidwin, gdzie po wojnie osiedla siê
wraz z rodzin¹. Jest ¿o³nierzem zawodowym. Jednak ju¿ na pocz¹tku 1947
roku ze wzglêdu na swoj¹ przesz³oœæ,
opuszcza s³u¿bê wojskow¹. W tym czasie sprowadza do Œwidwina swego
przyjaciela, legionistê, z którym s³u¿y³
min. w Sulejówku, pana Mariana Wagnera. Po wyst¹pieniu z wojska, ojciec
prowadzi w³asny sklep przy obecnym
placu Konstytucji.
Nastêpnie pracuje w fabryce mebli
w £obzie, gdzie œci¹gn¹³ go by³y major
AK - Smoliæ. Jednak, gdy wychodzi na
jaw akowska przesz³oœæ Smolica, oj-

ciec musi zmieniæ pracê. Zatrudnia siê
w Œwidwiñskiej Fabryce Octu i Musztardy. Pracuje tam do 1962 roku, w którym to przechodzi na emeryturê.
P.K. - Mamy wiêc dwóch legionistów, którzy osiedlaj¹ siê po II wojnie
œwiatowej w Œwidwinie. Jak ze sw¹ legionow¹ przesz³oœci¹ ¿yli tu, w tak
zmienionych warunkach? Ówczesna
w³adza nie lubi³a takich jak oni.
L.B.: - Rodzina oraz bliski kr¹g
przyjació³, wiedzia³a o przesz³oœci ojca
doœæ dok³adnie. Pan Marian Wagner by³
bardziej od ojca skryty (wynika³o to
równie¿ z jego tragicznych losów, w
czasie II wojny œwiatowej straci³ dwoje
dzieci: córka zginê³a w Wilnie, syn podczas zdobywania Ko³obrzegu). Ojciec
chocia¿ nie prowadzi³ w Œwidwinie
¿adnej dzia³alnoœci politycznej, wpaja³
nam niechêæ do rzeczywistoœci, która
zaistnia³a po 1944 roku. Dopomina³ siê
przez kilkanaœcie lat o przyznanie mu
emerytury wojskowej, któr¹ w koñcu
uzyska³ zaledwie na miesi¹c przed
œmierci¹ w 1981 roku.
***
Dziœ wiem, ¿e na œwidwiñskim
cmentarzu spoczywa dwóch spoœród
tych, dla których Legiony, Pi³sudski,
Cud nad Wis³¹, to nie tylko historia, ale
równie¿ wspomnienie m³odoœci. Dziœ w
moim mieœcie mieszka potomek jednego z nich wraz z rodzin¹. Mo¿e wiêc
historia ta wcale nie jest taka odleg³a.
Gdy m³odzi mieszkañcy Œwidwina bêd¹
uczyli siê na lekcjach historii o zdobywaniu przez Polskê niepodleg³oœci,
niech wiedz¹, ¿e tu te¿ spoczywaj¹ Ci,
którzy walczyli o ni¹ ju¿ od pocz¹tku I
wojny œwiatowej.
Piotr Koœnik
Wywiad zosta³ przeprowadzony w
2002 r. i opublikowany w Tygodniku
Œwidwiñskim.

lowe miejsce, oczyszczono go, przygotowano betonowy postument i zadbano o najbli¿sze otoczenie.
Ponadto obchodzona w tym roku
rocznica sta³a siê dla Stowarzyszenia
Przyjació³ Gryfic pretekstem, by zaprosiæ jak najwiêksze rzesze mieszkañców Pomorza Zachodniego do
swoistej podró¿y w dwudziestolecie
miêdzywojenne.
Obok g³ównej uroczystoœci, jak¹
bêdzie ods³oniêcie w dniu 11 listopada 2008 r., o godz. 11.00, pomnika
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w
Gryficach, odbywaj¹ siê i odbywaæ
bêd¹ imprezy towarzysz¹ce. S¹ to
m.in. konkurs dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej pt. „Moja wizja niepodleg³oœci”, emisja filmu archiwalnego
„Drogi do Niepodleg³oœci”, koncert
patriotyczny w Szkole Muzycznej I
Stopnia w Gryficach oraz inscenizacja niepodleg³oœciowa w wykonaniu
dzieci szko³y podstawowej nr 3 w
Gryficach.
W Muzeum Galerii Brama zostanie otwarta niecodzienna i zupe³nie
odmienna ni¿ dotychczas wystawa.
Nie bêdzie to zwyk³a, rocznicowa
ekspozycja skupiaj¹ca siê na historii
politycznej dwudziestolecia, ale ma
ona wprowadzi widza w wielow¹tkow¹ opowieœæ o czasach naszych rodziców, dziadków i pradziadków. A to

wszystko dziêki autentycznemu zaanga¿owaniu mieszkañców, którzy
wspó³tworz¹ tê wystawê. Ich otwarta
postawa i osobiste przekazanie swoich pami¹tek w postaci map, gazet,
dokumentów, zdjêæ, znaczków, monet, czêœci wyposa¿enia wojskowego
i sprzêtu gospodarstwa domowego
oraz innych przedmiotów z okresu
miêdzywojnia pozwoli³o na stworzenie wyj¹tkowej atmosfery. W tle wystawy bêdzie rozbrzmiewaæ muzyka
charakterystyczna dla tamtego okresu (m.in. Bodo, Ordonka, Szczepcio,
Toñcio i Lwowska Fala).
Zasadnicz¹ intencj¹ pomys³odawców i twórców wystawy jest
przypomnienie, a mo¿e nawet odkrycie na nowo, dorobku oraz osi¹gniêæ
II Rzeczypospolitej, wyeksponowane jej skrywanych i zak³amywanych
przez wiele ostatnich lat walorów
kulturowych i osi¹gniêæ (choæby polska myœl techniczna, w³asne konstrukcje samolotowe, motocyklowe,
ci¹gników; stworzenie od zera Portu
w Gdyni, COP ze stolic¹ w Kielcach,
osi¹gniêcia sportowe i wiele wiele
innych). Ekspozycja poprzez wprowadzenie widza w nastrój i atmosferê
epoki ma zamkn¹æ obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Galerii
Brama przez ca³y listopad.
(r)
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Wac³aw ¯elazek - z Poznania przez W³ochy i Argentynê do Z³ocieñca

Równolatek
K

ilka lat temu wszystkie
polskie i œwiatowe me
dia obieg³a wiadomoœæ,
¿e wœród nominowanych do pokojowej nagrody Nobla znajduje siê
Polak – ojciec Marian ¯elazek. W
naszej prasie zapanowa³a konsternacja, bo okaza³o siê, ¿e mamy taki
autorytet, ale niewiele o nim wiadomo. Przez media przemknê³o trochê
informacji i jak szybko siê pojawi³y,
tak szybko zniknê³y. Ojciec Marian
¯elazek pracuj¹cy wœród indyjskich
trêdowatych nie za bardzo pasowa³
na medialnego idola. Jednak wywo³ane zainteresowanie jego osob¹
znalaz³o oddŸwiêk w ró¿nych œrodowiskach w kraju i zagranic¹. Gdy
zmar³ dwa lata temu, okaza³o siê, ¿e
najlepszym Ÿród³em informacji o
nim jest jego brat – Wac³aw, mieszkaj¹cy w… Z³ocieñcu, w powiecie
drawskim. On sam okaza³ siê postaci¹ równie ciekaw¹ i intryguj¹c¹, jak
ca³a rodzina ¯elazków, pochodz¹ca
z Poznania. Ale to nie jedyny œlad tej
rodziny na Pomorzu… Dlaczego
Wac³aw ¯elazek, po objechaniu
œwiata i powrocie do kraju na miejsce osiedlenia wybra³ Z³ocieniec?
Bo mówi, ¿e tu jest piêknie. Gdy
odpowiadam, ¿e wielu z nas wyje¿d¿a na Zachód, bo tam jest ponoæ
lepiej, mówi, ¿e on tam by³, widzia³
i wie. Ale nie tylko to widzia³. Jest
œwiadkiem minionej epoki i wielu
jej g³oœnych wydarzeñ. I ma charakterystyczn¹ cechê ludzi tamtej epoki – wci¹¿ walczy o wolnoœæ Polski,
bo wolnoœæ nie jest dana raz na zawsze.

Równolatkowie
niepodleg³oœci
Rodzeñstwo pana Wac³awa, a
by³o ich w domu czternaœcioro dzieci, to równolatkowie Rzeczpospolitej. Ojciec Marian urodzi³ siê w
1918 roku, pan Wac³aw w 1919,
jako ósme dziecko w rodzinie. Pan
Wac³aw pokazuje jedyn¹ fotografiê, na której widnieje ca³a rodzina.
Dzisiaj ¿yje ju¿ tylko troje z nich; on
i dwie m³odsze siostry. Jako równolatkowie Rzeczpospolitej byli
œwiadkami i uczestnikami wielu
wydarzeñ historycznych oraz wnieœli swój wk³ad w dzieje Polski. Kleryk Marian ¯elazek by³ przez piêæ
lat wiêŸniem Dachau i œwiadkiem
niemieckich zbrodni na polskich
ksiê¿ach. W tym obozie zginê³o dwa
tysi¹ce polskich ksiê¿y. W 1950 r.
wyje¿d¿a na misjê do Indii i przez

50 lat pracuje wœród hinduskiej biedoty. Umiera 30 kwietnia 2006 r.
Parlament indyjski dwa razy nominowa³ go do nagrody Nobla. Starszy
brat Stanis³aw jeszcze przed wojn¹
wst¹pi³ do Zmartwychwstañców, a
po jej zakoñczeniu mia³ swój udzia³
w powo³ywaniu parafii na Pomorzu;
m.in. w Wierzchowie i Z³ocieñcu,
gdzie bywa³ ks. Stanis³aw. PóŸniej
wyjecha³ do Rzymu, a po czterech
latach na misjê do Brazylii. Zmar³ w
Polsce w 1990 r., gdy przyjecha³ do
kraju na obchody 50-lecia swojego
kap³añstwa. Starszy od pana Wac³awa brat Kazimierz zosta³ wziêty do
niewoli pod Lwowem w 1939 r.
przez bolszewików i wywieziony na
Syberiê. Wyszed³ z armi¹ gen. Andersa i przeszed³ z ni¹ szlak bojowy
a¿ do W³och. Tu, w Rzymie, na placu Hiszpañskim pan Wac³aw spotka³ siê dwoma braæmi przybywaj¹cymi z ró¿nych stron œwiata; z Kazimierzem powracaj¹cym z Syberii i
Marianem, przywiezionym wprost z
obozu z Dachau. Jaka¿ to by³a radoœæ. I po jakimœ czasie znowu rozstanie; pan Wac³aw wyje¿d¿a do
Argentyny, Kazimierz do Anglii,
Marian zostaje w Rzymie.
Te jak¿e krótkie opisy losów
kilku z braci ¯elazków, pokazuj¹ jak
w pigu³ce losy tysiêcy Polaków, któ-

rych wojna rozrzuci³a po œwiecie.

Urodzi³em siê w wolnej
Polsce
- Urodzi³em siê ju¿ w wolnej
Polsce. – mówi pan Wac³aw. – Trzy
miesi¹ce przed moim urodzeniem
Dmowski podpisa³ traktat w Pary¿u
o niepodleg³oœci Polski. Ojciec
udzieli³ wtedy rz¹dowi po¿yczkê na
odbudowê kraju. Do 1926 roku
mieszkaliœmy niedaleko wioski Palêdzie pod Poznaniem. Rodzice mieli tam ma³e gospodarstwo rolne i
m³yn. PóŸniej przeprowadziliœmy
siê do Poznania, gdzie mieliœmy
sklepik na ul. Pami¹tkowej i Górnej
Wildze. Uczêszcza³em do gimnazjum staroklasycznego Marii Magdaleny w Poznaniu. Od pierwszej
klasy uczyli nas ³aciny. To matka
jêzyków i wiele mi w ¿yciu pomog³a.
Znaj¹c ³acinê inne jêzyki przychodzi³y mi z ³atwoœci¹. W drugiej klasie do wyboru by³ niemiecki lub
francuski. My poznaniacy o Niemcach nie chcieliœmy nawet s³yszeæ,
wiêc wszyscy wybierali francuski.
W trzeciej klasie dochodzi³ angielski
lub inny jêzyk, a w czwartej – starogrecki. – wspomina swoj¹ edukacjê
pan Wac³aw. Noszono mundurki, co
by³y powodem dumy z przynale¿noœci do danej spo³ecznoœci szkolnej.

Pytam, czy pamiêta Marsza³ka
Pi³sudskiego. Niewiele. W Poznaniu
w ogromnej przewadze byli zwolennicy Dmowskiego, który nie zgadza³
siê ze wschodni¹ polityk¹ Pi³sudskiego. Dmowski uwa¿a³, ¿e wiêksze zagro¿enie stanowi¹ Niemcy i
Pi³sudski powinien prowadziæ bardziej aktywn¹ politykê zachodni¹.
- Myœmy od Niemców bardziej
ucierpieli, bo oni nas prusaczyli.
Pamiêtam, jak 19 by³y obchodzone
imieniny Józefa i by³a defilada na
placu Wolnoœci. Studenci przebrali
œwinkê za Marsza³ka i wypuœcili j¹.
To by³y takie ¿arty, bo Marsza³ka
powszechnie szanowano. – mówi
pan Wac³aw.
Historia pokaza³a, ¿e – niestety –
i Pi³sudski i Dmowski mieli racjê;
Polsce zagra¿ali wrogowie zarówno
ze wschodu jak i zachodu. Chyba
ma³o kto o tym wie, ale przy okazji
wojny w Iraku przypomniano, ¿e to
Pi³sudski by³ autorem pomys³u wojny prewencyjnej przeciwko umacniaj¹cemu siê Hitlerowi. Nie znalaz³
jednak sojuszników w Europie. A
wtedy faszyzm mo¿na by³o zd³awiæ
w zarodku.
Ale wróæmy do losów pana Wac³awa. Jak mówi, w Poznaniu by³o
du¿e zgromadzenie Zmartwychwstañców i przyje¿d¿ali tam bracia i
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niepodleg³oœci
ksiê¿a z ca³ego œwiata. Jeden z nich
opowiada³ o swoich pobytach w
Rzymie i m³ody Wacek „zakocha³
siê” w tym mieœcie. Umo¿liwiono
mu wyjazd na wystawê prasy katolickiej, wiêc pojecha³. By³ 1935 rok.
W³aœnie umar³ Pi³sudski. Pobyt w
Rzymie przed³u¿a³ siê. Gdy za cztery lata wybuch³a wojna, pan Wac³aw
mia³ 20 lat. Nie uda³o mu siê dotrzeæ
do Polski. Pozosta³ w Rzymie, gdzie
mia³ okazjê przygl¹daæ siê dziej¹cej
siê historii.
- Pozna³em osobiœcie piêciu papie¿y. Wioz³em kardyna³a Karola
Wojty³ê. Obserwowa³em z bliska
dzia³alnoœæ Mussoliniego. Widzia³em go z bliska, jak przyjecha³ do
szko³y. We W³oszech jest zakon
Marystów, który prowadzi tam najlepsze szko³y i Mussolini przyjecha³
do jednej z nich na zakoñczenie
roku. Ja uczy³em siê w szkole obok,
wiêc wcisn¹³em siê i widzia³em te
obchody. PóŸniej ju¿ na placu Weneckim, gdy sta³ na balkonie, a kobiety z niemowlêtami na rêkach
krzycza³y – duce, duce, na wojnê, na
wojnê, a wokó³ studenci i dzieci
ubrani w czarne mundurki z pistolecikami. Na pocz¹tku 1939 roku widzia³em z bardzo bliska Hitlera, jak
przyjecha³ do Rzymu na otwarcie
stacji kolejowej Tiburtina, gdzie
wita³ go Mussolini. Oto jak Pan Bóg
odbiera rozum. Jak mo¿na og³upiæ
ludzi... – mówi pan Wac³aw.
Oczywiœcie nie obywa siê bez
dygresji. – Mussolini na pocz¹tku
nie by³ dyktatorem. PóŸniej mu „odbi³o” i przyst¹pi³ do wojny jako sojusznik Hitlera, ale chyba zrobi³ mu
tym „niedŸwiedzi¹” przys³ugê, bo
mo¿na powiedzieæ, ¿e przez niego
Niemcy tê wojnê przegrali. Gdy
Niemcy zajêli Francjê, Mussolini
zaj¹³ ma³¹ Albaniê. Pamiêtam, by³o
to w Wielki Pi¹tek 1940 roku. Jak siê
rozochoci³, poszed³ na Jugos³awiê, a
póŸniej na Grecjê. Jednak partyzanci dali mu ³upnia i prawie do Rzymu
by doszli, wiêc Hitler musia³ iœæ mu
z odsiecz¹. PóŸniej Hitler musia³ w
Jugos³awii trzymaæ 17 dywizji, które by mu siê przyda³y na froncie
wschodnim. Mussolini zaanga¿owa³
siê równie¿ w Afryce, zajmuj¹c Abisyniê i Erytreê. Zosta³a mu do zajêcia Libia. Tam Polacy walczyli pod
Tobrukiem. Polacy opowiadali mi,
¿e w ci¹gu jednego dnia wziêto do
niewoli 40 genera³ów. Hitlerowi
by³o wstyd, ¿e bij¹ przyjaciela, wiêc
pos³a³ swojego najlepszego ¿o³nierza, genera³a Rommla z dywizj¹ pancern¹. Bili Anglików i zbli¿ali siê do

Aleksandrii, do kana³u Sueskiego,
ale wyl¹dowali Amerykanie i wziêli
ich w dwa ognie i rozbili ca³y niemiecki korpus. I to wszystko przez
Mussoliniego. Ale to nie koniec.
Król odwo³a³ Mussoliniego, uwiêzili go i W³ochy wypowiedzia³y wojnê
Niemcom. Takiego oto mieli przyjaciela – œmieje siê z jego dzia³añ pan
Wac³aw. Niemcy musieli przerzuciæ
na front po³udniowy dodatkowe si³y
i st¹d ich obrona Monte Casino, w
której to bitwie uczestniczy³ ju¿ jako
szeregowy ¿o³nierz pan Wac³aw.
Organizowa³ zaplecze, zajmowa³ siê
jeñcami, by³ t³umaczem. Po wojnie
bra³ udzia³ w spotkaniach ¿o³nierzy,
na które przyje¿d¿a³ gen. Anders.
- Gdy wchodziliœmy do Ancony,
to W³osi robili bramy powitalne, wiwatowali, nazywali ulice nazwiskami naszych dowódców, to by³o
wprost szaleñstwo. Gdy Anders
przyjecha³ w 20 rocznicê na Monte
Casino, ja wtedy przyjecha³em z
Argentyny z grup¹ kombatantów
polskich, i chcia³ odwiedziæ cmentarz w Bolonii, to go nie wpuœcili. A
on oswobodzi³ Boloniê i mia³ honorowe obywatelstwo tego miasta. Ale
zaczêli rz¹dziæ miastem komuniœci,
wiêc uznali go za persona non grata.
Najpierw byli faszystami, póŸniej
komunistami, i tacy s¹ W³osi. –
mówi.
Inaczej ocenia rz¹dy gen. Franco
w Hiszpanii. – Uratowa³ Hiszpaniê
przed wojn¹, bo nigdy do niej nie
przyst¹pi³, nie zosta³ cz³onkiem Osi
Hitlera. Wys³a³ co prawda jak¹œ jednostkê na front wschodni, ale nie
przyst¹pi³. Gdyby Hiszpanie przy³¹czyli siê do tej wojny, to nie wiadomo jak by siê to skoñczy³o. – mówi.
- Jeszcze dzisiaj lewicowy premier
Zapatero chce go rozliczaæ wiod¹c
Hiszpaniê na skraj nowej wojny domowej.

Zdrada
Gdy wojna dobiega³a koñca, z 40
tysiêcznego korpusu Andersa zrobi³a siê prawie stutysiêczna armia, bo
¿o³nierze œci¹gali zewsz¹d, a z nimi
rodziny. Gdy siê skoñczy³a stanêli
przed wizj¹ powrotu do Polski.
- Nam siê w g³owie nie mieœci³o,
¿e alianci mogli nas tak zdradziæ. Po
tylu cierpieniach, tylu przys³ugach,
jakie oddaliœmy aliantom, tylu trupach, jakie zostawiliœmy na ca³ym
tym froncie, oni oddali nas w rêce
Stalina. Przecie¿ ci co wyszli z Syberii z Andersem, doœwiadczyli tego na
w³asnej skórze, czym by³ komu-

nizm. I teraz nie mogliœmy wróciæ do
Polski, bo znowu mogli trafiæ na
Sybir. ¯o³nierze przeszli kampaniê
wrzeœniow¹, Syberiê, fronty w Afryce i W³oszech, a teraz nie wiedzieli
co zrobiæ. P³akali. – wspomina pan
Wac³aw.

W³ochy - Argentyna
- Polska
Pan Wac³aw podczas studiów w
Rzymie pozna³ i o¿eni³ siê z
W³oszk¹. Mia³ córkê i syna. Gdy
zamkn¹³ siê powrót do kraju, wsiad³
na statek wioz¹cy ¿o³nierzy do Anglii. Anglicy nie bardzo wiedzieli, co
zrobiæ tak¹ rzesz¹ ¿o³nierzy i zaproponowali wyjazdy do innych krajów.
Pan Wac³aw wsiad³ z rodzin¹ na statek p³yn¹cy do Argentyny. Po wielu
latach wróci³ do W³och, póŸniej znowu wyjecha³ do Argentyny. W 1998
roku wszystko znowu siê zmieni³o,
gdy na krótko przyjecha³ do kraju.
- To by³o przed kolumn¹ Zygmunta w Warszawie. Mój brat ojciec
Marian, ks. Peszkowski i dziennikarka Anna Pietraszek odprowadzali mnie na lotnisko. Jak mnie wziêli
w „obroty”, zaczêli namawiaæ, bym
wróci³. Przekonali mnie. Pojecha³em do Argentyny, sprzeda³em posiad³oœæ i wróci³em. Za te pieni¹dze
kupi³em domek w Z³ocieñcu. mówi. Jak dochodzimy do ks. Peszkowskiego puszcza film o nim zrobiony przez Annê Pietraszek. Ks.
Jastrzêbiec-Peszkowski na katyñskich grobach modli siê poœród wydobywanych czaszek. By³ jednym z
nielicznych, który ocala³ z tej hekatomby. Zosta³ ksiêdzem i przez ca³e
¿ycie modli³ siê za pomordowanych
kolegów i g³osi³ o prawdê o Katyniu.
- On mia³ byæ na ich miejscu.
Uratowa³ siê cudem. Niemcy napadli na Rosjê i ostatniego transportu
nie zdo³ali rozstrzelaæ. - mówi pan
Wac³aw. Pozna³ ks. Peszkowskiego
we W³oszech, gdy ten by³ jeszcze
¿o³nierzem. PóŸniej spotykali siê
wielokrotnie gdzieœ w œwiecie, na
polskich szlakach. - Ks. Peszkowski
spotka³ ojca Mariana w Indiach i od
tamtej pory byli jak bracia. - mówi o
przyjaŸni pan Wac³aw. Ks. Peszkowski odwiedzi³ go w Z³ocieñcu na rok
przed swoj¹ œmierci¹.
Rozmowê przerywa nam dŸwiêk
telefonu. Pan Wac³aw rozmawia kilka minut po w³osku. Wraca i mówi,
¿e z Indii dzwoni³ nastêpca ojca
Mariana ojciec Kurian. Przekazuje,
¿e w Puri nie ma zamieszek. Prasa
przez kilka ostatnich dni donosi³a o

nasilaj¹cych siê przeœladowaniach
chrzeœcijan w Indiach. W Puri, gdzie
ojciec Marian leczy³ i uczy³ trêdowatych, jest spokój.

JedŸcie, zobaczcie!!!
- Dziwiê siê, ¿e pan, taki œwiatowy cz³owiek, zaszy³ siê tutaj, w Z³ocieñcu. - próbujê wydobyæ z pana
Wac³awa motywy jego tutaj osiedlenia, chocia¿ sam wiem, ¿e tutaj jest
piêknie.
- Co mi pan tu gada? Jakby pan
by³, to by pan widzia³, jaki ten œwiat
jest brzydki – œmieje siê g³oœno z
mojej naiwnoœci. - A tu jest tak piêknie! Te lasy, jeziora, powietrze, ta
cisza...
- Polacy wyje¿d¿aj¹, bo uwa¿aj¹, ¿e gdzie indziej jest piêknie,
domy, baseny, luksusowe samochody, miasta, kluby, ¿ycie wygl¹da
kolorowo... Przynajmniej tak pokazuj¹ w telewizji. - ci¹gnê.
- JedŸcie, zobaczcie! - nie przestaje siê œmiaæ. - Ja bym im pokaza³
tê mizeriê, slumsy, nawet w Stanach
Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii... Jakby zobaczyli, to by im siê
Polska spodoba³a. Nasze ogródki
dzia³kowe i altanki to jest cud w
porównaniu do tego, jak tam ludzie
mieszkaj¹. W Kalkucie ludzie
mieszkaj¹ pod kartonami. Niedawno gdy by³em u córki w Rzymie
widzia³em takie kartony w pobli¿u
centrum. Niedawno w Z³ocieñcu
by³y obchody Zmartwychwstañców
i pojechaliœmy chyba nad jezioro
Siecino. Jechaliœmy drog¹, a nad ni¹
drzewa tworzy³y baldachim. Gdzie
na œwiecie znajdziecie jeszcze coœ
takiego... - pyta. Retorycznie oczywiœcie.

Nie odpuszcza
Na pana Wac³awa natrafi³em
przegl¹daj¹c „Nasz dziennik”. Gazeta opublikowa³a jego list, póŸniej
drugi – w sprawach polskich. Za
chwilê stuknie mu 90 lat, ale wci¹¿
myœli o Polsce i jej przysz³oœci.
Ubolewa, ¿e m³odzi czytaj¹ ju¿ tylko „Fakt”. Zabiera g³os gdzie tylko
ma okazjê. W z³ocienieckim gimnazjum, bo nadali mu imiê Bohaterów
Monte Casino, jest zapraszany na
wystawy poœwiêcone ojcu Marianowi, czyta i pisze, reaguje jak go coœ
zdenerwuje. Ot, polski przedwojenny inteligent, w dodatku niepoprawny politycznie. Ale czy z takim
¿yciorysem móg³by byæ inny?
Kazimierz Rynkiewicz
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Zaopiekowali siê Obroñcami Westerplatte
Z 208 Obroñców Westerplatte w
latach powojennych 10 osiedli³o siê
na Pomorzu Zachodnim;
w £obzie - Bronis³aw Stecewicz
w Szczecinie - Zygmunt Dopiera³o,
Bronis³aw ¯uk, Stefan Neræ i Jan
Zieliñski
w Wise³ce k. Miêdzyzdrojów - Konstanty ¯urawski
w Stargardzie Szczeciñskim - Jan
Wojtowicz
w Staniewiczach k. S³awna - Jan
Kurczyk
w Wierzchowie k. Szczecinka Micha³ Pryczek
w Ma³czewie k. Choszczna - W³adys³aw Chrzan.
Lista Obroñców Westerplatte i
ich powojenne losy na dzieñ dzisiejszy s¹ wiêkszoœci znane. Chocia¿
biografowie pomimo wieloletnich
badañ przy kilku nazwiskach
umieszczaj¹ informacjê - los nieznany. Taka informacja towarzyszy³a do 1984 roku nazwisku ³obzianina Bronis³awa Stecewicza. Pierwszym autorem listy Westerplatczyków by³ szczeciñski komandor Boles³aw Fengler. Liczna grupa Westerplatczyków na przestrzeni prawie 30 lat goœci³a w Resku. Szko³a
Podstawowa w Resku w 1972 r.
przyjê³a imiê majora Henryka Sucharskiego. Inicjatorem kampanii
patrona szko³y by³ ówczesny dyrektor p. Józef Mianowski. Na uroczystoœci wrêczenia sztandaru szkole
goœci³a siostra H. Sucharskiego pani
Anna Bugajska z Grêboszowa k.
Tarnowa, rodzinnej miejscowoœci
majora. Pani Anna goœci³a po raz
drugi w Resku w 1991 r. Pierwszym
Westerplatczykiem, który odwiedzi³ szko³ê w Resku by³ pan Zygmunt Dopiera³o. Jako goœæ honorowy ods³oni³ w holu szko³y w 1983 r.
tablicê poœwiêcon¹ patronowi. Projekt i wykonanie tablicy jest dzie³em
nauczyciela pana Jana Michalczyszyna. W tym samym roku z okazji
otwarcia Sali Tradycji Szko³y spotkali siê ze spo³ecznoœci¹ szko³y
Westerplatczycy Zygmunt Dopiera³o i Bronis³aw ¯uk. Panowie ci byli
goœæmi honorowymi Turnieju Pi³ki
Rêcznej Ch³opców ze Szkó³ nosz¹cych imiê mjr. H. Sucharskiego. W
Turnieju uczestniczy³y dru¿yny z
Kwidzyna, S³awna, Bydgoszczy,
Szczecina i Reska. Pan Zygmunt
Dopiera³o przekaza³ szkole rysunek, na podstawie którego we wnêce klatki schodowej zamontowano
makietê pn. „Plan sytuacji bojowej
na Westerplatte w dniu 1 wrzeœnia
1939 roku”. Jej wykonawcami byli
nauczyciele panowie Mieczys³aw
Krutowski i Marek Murat. Makieta
stanowi pomoc wykorzystywan¹ w
procesie dydaktycznym.

Liczba odwiedzin Westerplatczyków w Resku zwiêkszy³a siê z
chwil¹ podjêcia inicjatywy powo³ania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubu Szkó³ Westerplatte. W
marcu 1990 roku szko³a w Resku,
jako inicjator, zorganizowa³a spotkanie delegatów szkó³ im. mjr. H.
Sucharskiego i kpt. Franciszka D¹browskiego w sprawie powo³ania
Klubu Szkó³. Uczestnikami tego
spotkania by³o 6 Westerplatczyków: Franciszek Bartoszak i Julian
Dworakowski z Gdañska, Wiktor
Bielas z Fromborka, Jan Wojtowicz
ze Stargardu Szczeciñskiego, Bronis³aw ¯uk ze Szczecina i Stanis³aw
Trela z Gostynina. Towarzyszy³a im
pani Stanis³awa Górnikiewicz z
Gdañska, ich biograf.
Szczególn¹ okazj¹ do spotkañ
uczniów z Westerplatczykami na
teranie Reska by³o Œwiêto Patrona
Szko³y obchodzone 12 listopada, w
dniu urodzin majora Sucharskiego.
Szko³a goœci³a wielokrotnie panów
Micha³a Pryczka, Wiktora Bielasa,
Stanis³awa Salwiraka z Obornik
Œl¹skich, Juliana Dworakowskiego,
Franciszka ¯o³nika z £odzi, Stanis³awa Trelê, Zygmunta Dopiera³o,
Bronis³awa ¯uka, Czes³awa Filipkowskiego z Gdañska.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Klub Szkó³ Westerplatte”, którego
cz³onkiem za³o¿ycielem jest Szko³a w
Resku, a prezesem od chwili powstania jej dyrektor Adam Szatkowski,
zrzesza aktualnie 63 szko³y z ca³ej
Polski. Klub ma swój sztandar, hymn,
znaczek, medal. Cz³onkowie spotykaj¹ siê w ró¿nych regionach Polski
na corocznych sympozjach. Na 25
spotkañ, dwa odby³y siê w Resku.
Kolejne - 26, odbêdzie siê na
prze³omie sierpnia i wrzeœnia 2009
roku w Gdañsku, z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.
Sympozja by³y okazj¹ do spotkañ z Westerplatczykami, ich rodzinami, a tak¿e okazj¹ do wymiany
doœwiadczeñ w pracy z patronem.
Wa¿nym zadaniem realizowanym przez szko³y klubowe to kontakty z rodzinami Westerplatczyków, opieka nad ich grobami.
Na ponad 40 grobach szko³y
umieœci³y Znak Pamiêci - metalowy
odlew, miniaturê pomnika z cmentarza na Westerplatte. Wiele szkó³
posiada osobiste pami¹tki, dokumenty przekazane przez rodziny.
Aktualnie ¿yje tylko trzech Westerplatczyków: W³adys³aw Stopiñski w Lisim Polu k. Skar¿yska Kamiennej, Ignacy Skowron w Kielcach i Jan Lelej w Ostródzie.
Prezes Klubu Szkó³ Westerplatte
Adam Szatkowski

Grupa ³obzian podjê³a spo³eczn¹ inicjatywê upamiêtniania swoich mieszkañców. Czes³aw Szawiel ods³ania tabliczkê na domu przy ul. Kraszewskiego, w którym mieszka³ Westerplattczyk Bronis³aw Stecewicz.

Grób Bronis³awa Stecewicza w £obzie ze Znakiem Pamiêci.

tygodnik ³obeski 4.11.2008 r.
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£obez - miasto bogate w historiê
Historia £obza jest doœæ dobrze
znana, ale te¿ szeroka i ciekawa. Nie
sposób jej zamieœciæ w ciasnych
ramach szpalt czasopisma, dlatego
przedstawiê wybrane jedynie daty i
zdarzenia z dziejów grodu nad
Reg¹. W miejscu gdzie dziœ granice
swoje ma miasto, ju¿ przed X wiekiem istnia³ gród obronny Pomorzan. W 1193 zarówno osada jak i
przyleg³e tereny znalaz³y siê w obrêbie biskupstwa kamieñskiego.
Jednak dopiero w 1360 roku
wystêpuje pierwsza wzmianka w
dokumentach mówi¹ca o istnieniu
parafii w £obzie. W tym te¿ roku
istnia³o tu bractwo Calandae oddaj¹ce siê mod³om za zmar³ych.
Pierwszym znanym z imienia i nazwiska proboszczem jest Matias
Rychel, notatka pochodzi z 1490 r.
Ciekawostk¹ jest, ¿e w 1404
roku Borkowie odbudowali zamek,
a za³og¹ byli Polacy. Mieli oni broniæ dóbr Borków przed ksi¹¿êtami
Pomorza i Krzy¿akami, z którymi
³obescy panowie byli w konflikcie.
Gdy dotar³a tu reformacja, Faustyna Bork po 1534 roku pozostawi³a koœció³ek za murami miasta katolikom. Trzy lata póŸniej jednak koœció³ katolicki zburzyli protestanci.
W 1551 wywi¹za³ siê ostry konflikt
pomiêdzy katolikami i protestantami, w efekcie protestanci nie pozwolili na odbudowê koœcio³a katolickiego. W po³owie XVI wieku w
³obeskim koœciele zbudowano now¹
wie¿e i ambonê.
Pierwszym znanym pastorem
protestanckim by³ Daniel Winb –
wzmianka o nim pochodzi z 1588
roku.
Miasto wci¹¿ siê rozwija³o i nabiera³o znaczenia. W XVI.wiecznym £obzie istnia³ ju¿ szpital.
Grodu nad Reg¹ nie oszczêdza³y
jednak po¿ary i zarazy. W dokumentach zanotowano po¿ar w 1623
roku. Dwa kolejne lata mieszkañców miasta trawi³ pomór, w wyniku
którego zmar³a po³owa mieszkañców miasta. Po dwóch latach spokoju w 1637 wybuch³ drugi po¿ar miasta, podczas wojny trzydziestoletniej.
Po tych klêskach w mieœcie
przez kolejnych 20. lat by³o w miarê
spokojnie, do czasu, gdy we wrzeœniu 1657 r. wojska Stefana Czarnieckiego, w pogoni za Szwedami,
zajê³y £obez i Wêgorzyno. Wówczas te¿ mia³ miejsce kolejny po¿ar
miasta. Po po¿arze koœció³ odbudowano tylko czêœciowo. Trzy lata
póŸniej po¿ar strawi³ zamek Borków. Jego ruiny rozebrano w 1840
roku.
Z tymi wydarzeniami wi¹¿e siê
legenda, która mówi, ¿e ³obeski za-

mek mia³ podziemne po³¹czenie z
koœcio³em. W czasie potopu
szwedzkiego zamek spalono,
obroñcy wycofali siê do ruin koœcio³a. Tu¿ po odejœciu obroñców paj¹ki
splot³y œwie¿¹ sieæ. Napastnicy
uznali, ¿e nikt têdy nie móg³ przechodziæ i nie penetrowali podziemnego przejœcia.
Kolejny po¿ar strawi³ miasto 2
grudnia 1705 roku. Piêæ lat póŸniej
Micha³ Zuther ufundowa³ w koœciele stalle magistrackie. 10 lipca 1758
roku dragoni Platena obrali £obez
jako miejsce spoczynku. Ci sami
stoczyli bitwê 25 sierpnia pod Sarbinowem nad Wart¹. Jesieni¹ tego
samego roku miasto a tak¿e Resko i
Wêgorzyno spl¹drowali Kozacy. W
1797 roku za³o¿ono cmentarz przy
ulicy Wybickiego. Dziewiêæ lat póŸniej, w listopadzie 1806 roku miasto
by³o pod okupacj¹ napoleoñsk¹.
W latach 1829-1831 nastêpuje
przebudowa koœcio³a i budowa wie¿y, a w 1843 gruntownie przebudowano o³tarz.
Miasto to jednak nie tylko po¿ary, grabie¿e i wojny. Tutaj od 1845
roku wychodzi³a gazeta powiatowa,
a 22 paŸdziernika 1848 roku przekazano do u¿ytku budynek szko³y przy
ul. Szkolnej. W latach 1858-59 zbudowano s¹d wed³ug projektu powiatowego mistrza budowlanego
Brockmanna. 13 wrzeœnia 1859 roku
za³o¿ono cmentarz przy ul. Wojska
Polskiego. Wtedy te¿ zbudowano
dom ze studni¹ dla proboszcza i zakupiono karawan pogrzebowy. W
1860 roku miasto zostaje siedzib¹
powiatu Resko. W mieœcie znajduje
siê ju¿ drukarnia ksi¹¿ek oraz dziennika urzêdowego dla powiatu.
W latach rozwoju nie zabrak³o
te¿ nieszczêœcia, które dotknê³o
mieszkañców miasta w 1886 roku.
Wówczas w £obzie panowa³a cholera, podczas której zmar³a bardzo
du¿o osób. W tym czasie istnia³a tu
szko³a ¿ydowska, a rok póŸniej zbudowano synagogê. Wówczas w mieœcie by³o 4834 mieszkañców, w tym
4648 ewangelików, 175 wyznania
moj¿eszowego i zaledwie 11 katolików. W 1869 roku odnowiono koœció³. W tym te¿ roku Karolina Wilhelmina Richter za³o¿y³a szko³ê dla
dziewcz¹t z wykszta³conych rodzin
urzêdniczych i mieszczañskich. By³a
to kolejna szko³a po tym jak w 1867
roku Heinholtz utworzy³ szko³ê rodzinn¹.
W 1867 roku powsta³o stado
ogierów.
Wraz z rozpoczêciem nowego
wieku miasto doczeka³o siê pr¹du
elektrycznego. Wówczas zbudowano elektrowniê na Redze w Prusinowie. Oko³o 1908 roku przy ul. Woj-

ska Polskiego zbudowano szpital.
Podczas wojny £obez te¿ odegra³
swoj¹ rolê. To tutaj w 1943 roku zosta³y przeniesione urzêdy w tym kuratorium oœwiaty. Przyjecha³y tu
równie¿ dzieci z bombardowanych
miast niemieckich. Tutaj te¿ trafili
jeñcy do obozu pracy. W czasie wojny w mieœcie dzia³a³y dwa kina.
Pierwsze przy ul. Przyrzecznej (sala
gimnastyczna) drugie - przy ul. Niepodleg³oœci – kino „Rega”. W pierwszych dniach marca 1945 roku rosyjskie oddzia³y pancerne podesz³y pod
miasto. W tym czasie zosta³ spalony
koœció³. PóŸniej kapitan Armii Czerwonej uczestniczy³ w przekazaniu
w³adzy przez burmistrza niemieckiego pierwszemu polskiemu burmistrzowi £obza - Teofilowi Fiutowskiemu. 30 maja 1945 nast¹pi³o ofi-

cjalne przejêcie powiatu ³obeskiego
(wówczas Obwód £awiczka) przez
Pe³nomocnika Rz¹du RP Leopolda
P³acheckiego. Od 1 czerwca 1945
roku burmistrzem miasta zosta³ Stefan Nowak.
Czasy powojenne, domagaj¹ siê
osobnego opracowania, tym bardziej,
¿e dokumenty archiwalne z tego okresu znajduj¹ siê w Stargardzie Szczeciñskim. W miecie nie ma choæby listy
powojennych burmistrzów ani naczelników – nawet w urzêdzie czy
bibliotece. Nikt te¿ nie wie co sta³o siê
z pierwsz¹ kronik¹, jaka zosta³a stworzona tu¿ po przejêciu tych ziem przez
Polaków.
mm
Wykorzystano:
Prowincjonalny Okazjonalnik
Literacki „£abuŸ” Specjalny, 2007

Wyrok
Sygn. akt II K 388/08 Ds. 535/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
przy udziale Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 17
wrzeœnia 2008 r., sprawy:

Mariana Buryja

s. Jana i Bronis³awy z d. Belka, ur. 01 sierpnia 1951 r. w Œwidwinie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 28 kwietnia 2008 r. oko³o godz. 12.10 w Radowie Ma³ym
kierowa³ autobusem marki Autosan o nr. rej. ZGY G353 znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 1,1 promila alkoholu we krwi, tj. o czyn
z art. 178 a par. 1 kk
I. Oskar¿onego Mariana Buryja uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 1 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 7
(siedmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
IV. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy
od dnia 28 kwietnia 2008 r.;
V. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym
180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

OG£OSZENIA DROBNE
(wp³ata na konto)

PKO
BP Oddzia³
1 w £obzie
Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39
73
730
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

£obez

MOTORYZACJA

PRACA

Region

£obez

Wynajmê mieszkanie w centrum
£obza, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie gazowe, powierzchnia
44 mkw. P³atnoœæ 600 z³ miesiêcznie. Tel. 602 671 159.

Sprzedam skuter PIAGGI OTYPHOM poj. 49, r. 94, wersja sportowa, stan bardzo dobry, ubezpieczony, zarejestrowany. Cena 1800,00
z³. Tel. 669 048 105.

Zatrudniê emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,
63 mkw. w bloku, I p. w Œwiêtoborcu
lub zamieniê na kawalerkê w
£obzie. Tel. 091 397 41 81.

Sprzedam motocykl HONDA XBR
500S, turystyczny, poj. 495 cm,
ubezpieczony,
zarejestrowany,
boczne kuferki, cena 2.500,00 z³.
Tel. 669 048 105.

Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.

Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.

Zamieniê mieszkanie M4 parter na
M3 I lub II piêtro, w³asnoœciowe. Tel.
091 397 57 40.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
37 mkw., wieœ Maliniec. Cena 35
tys. z³. Tel. 609 892 082.
Q Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.

Œwidwin
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Œwidwinie; kuchnia, ³azienka,wc,du¿y przestronny przedpokój,balkon,piwnica. CENA DO NEGOCJACJI TEL. 602150713.

Drawsko Pom.
Sprzedam mieszkanie 74 mkw. –
kamienica I p. w Z³ocieñcu. Tel. 662
193 768.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
55,33 mkw. w Drawsku Pom. Tel.
500 283 787.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 m.kw. Cena 2750 z³ za m.kw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Gryfice
Sprzedam mieszkanie 4-ro pokojowe w Gryficach w Gryficach. Tel.
0507 100 356.
Sprzedam kawalerkê w centrum
Szczecina na V p. Du¿y balkon, niski czynsz. Tel. 091 384 41 69.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
o pow. 45,8 mkw., I p., ul. Orzeszkowej. Tel. 693 593 853 po godz.
17.00.
Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4.skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y
przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy, cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

Gryfice

Sprzedam Renault Laguna combi,
1.8, r. pr. XI 2003 + komplet kó³ zimowych, przebieg 74 tys. km, cena
24500 z³. Tel. 504 122 393.

£obez
Sprzedam samochód Opel Vektra
DTI Sedan, r. p. 1999, poj. 2,0, granat, pe³ne wyposa¿enie + komplet
kó³ zimowych (alufelgi). Tel. 665 730
318.
Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.
Sprzedam Polonez Caro z wtryskiem srebrny metalik i Fiat 126p
kolor czerwony sprawny i w dobrym
stanie. Kontakt + 48 660 421 037.
Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

NIERUCHOMOŒCI

£obez

Szukam pracy jako kierowca, prawo
jazdy kategorii B. Tel. 662 075 334.

Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Œwidwin

Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel. 0 608 813 947.

Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w Gryficach. Tel. 0507 100 356.

Gryfice

Lokal do wynajêcia w £obzie 56
mkw. Tel. 605 883 693.

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów wodno – kanalizacyjnych oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel. 091 384 08 39.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w £obzie
ul. Czcibora 2. Tel. 600 295 316, 666
839 356.

Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.

Dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z
gotowym pozwoleniem na budowê
domu drewnianego i 2 ha przyleg³ej
ziemi w okolicach Reska sprzedam.
Tel. 091 395 21 88, 692 405 612.

Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

Region
NIGHT CLUB w Pile zatrudni panie.
Zakwaterowanie gratis. Wysokie
zarobki. Tel. 889 204 970.

Drawsko Pom.
Kierowca C+E szuka pracy. Tel. 697
119 554.

NIERUCHOMOŒCI

Drawsko Pom.
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane: 32
ary, 32 ary i 21 arów w ZagoŸdzie
przy trasie £obez Drawsko, 5 km
od Drawska. Woda, œwiat³o, gaz.
Tel. 696 972 337, 692 173 708.
Lokal biurowy w centrum Drawska
do wynajêcia. Tel. 602 460 233.
Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub
£obez. Tel. 0692 883 670.

Sprzedam gara¿ w £obzie ul. Boczna, œwiat³o, bez kana³u. Cena 9 tys.
z³. Tel. 783 471 843.
Sprzedam mieszkanie M4, 63 mkw.
w bloku, I pietro, Œwiêtoborzec 22A/
3. Tel. 091 397 41 81.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2.200 mkw. w Zap³ociu k. Dobrej.
Tel. 502 199 622.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw.w £obzie
ul. Czcibora 2; tel. 600 295 316 lub
666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice

Sprzedam dzia³kê o powierzchni
3400 mkw. z warunkami zabudowy
w Rzêskowie. Tel. 512 584 156 lub
785 610 533.
Lokal do wynajêcia 54 mkw. przy ul.
J. D¹bskiego. Tel. 790 269 329.
Sprzedam lokal – bar piwny, Gryfice
ul. Klasztorna 13. Tel. 091 384 36 77
lub 511 267 815.
Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.
Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.

Region

Sprzedam w Czertyniu k.Iñska (8
km) mieszkanie do remontu i zabudowania
gospodarcze.
Cena
80.000,00 z³. Tel. 885 187 065.
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Region

Region

Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie. Tel. 604 221 339.
Pompy centralnego ogrzewania
„GRUNDFOS” sprzedam. Tel. 504
138 640.
Sprzedam tanio pianino tel: 601 58
74 38.
Sprzedam ¿yto paszowe 30 ton, tel.
0601 587 438.
Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

Gryfice
Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

£obez
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa
2. Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Wyjazdy po towar Warszawa –
£ódŸ. Tel. 605 883 693.
Us³ugi pielêgniarskie, zastrzyki,
kroplówki, pielêgnacja pacjenta w
jego domu. Tel. 0517 455 250.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
Wideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Domy drewniane pod zamówienie.
Tel. 692 405 612 lub 091 395 21 88.
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

Œwidwin
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665
555 195, 667 143 991.
Sprzedam budynek gospodarczy
przy ul. Parkowej w Œwidwinie o
pow. 135 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 094 365 27 66.
Sprzedam budynek gospodarczy w
Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹
pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem
(4 km od Po³czyna) o pow. 2,350 ha
z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

Reklama
091 3973730

Str
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Drawsko Pom.
Us³ugi gastronomiczne i kelnerskie. Przygotowanie uroczystoœci
rodzinnych i okolicznoœciowych,
wesel, spotkañ firmowych, przygotowanie potraw œwi¹tecznych,
aran¿acja i dekoracja. Wykonywanie potraw i pieczenie ciast. Pe³na
obs³uga uroczystoœci. Wypo¿yczenie zastawy sto³owej i obrusów.
Dojazd do klienta. Tel. 507 138
394, email: anna2004@vp.pl

£obez
RTV + Serwis + Naprawa. Dom zak³ad - pon. - sob.. £obez ul. Cicha 3. Tel. 091 397 41 27, 604 845
753.
Ogrodzenia, balustrady (grawerowane) £obez ul. Rapackiego 12.
Tel. 607 553 912.
Wykonuje prace ogólnobudowlane (wykoñczeniowe, adaptacje
poddaszy, dekarsko – blacharskie). Tel. 665 730 318.

SPORT
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Damian Grzywacz jedzie na testy do Holandii
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Posumowanie sezonu maratoñskiego 2008

Talent pi³karski z £obza £obzianie na trasach
polskich maratonów

Damian Grzywacz

Œwinoujœcie, zosta³ zaproszony na
sprawdzenie swoich umiejêtnoœci
w Œwinoujœciu. Wypatrzy³ go tam
znany menager pi³karski i zaproponowa³ testy w holenderskim
klubie. Grzywacz udaje siê na testy w listopadzie.
- Ja te¿ pierwsze kroki pi³karskie
stawia³em w £obzie, a dzisiaj jestem
trenerem w pierwszoligowym klubie i Damianowi równie¿ ¿yczê wielu sukcesów!!! – mówi trener Pawe³
Sikora.
Warto jest spojrzeæ poza wielkie
kluby pi³karskie, bo w tych ma³ych
kryje siê wiele talentów na miarê
Jakuba B³aszczykowskiego.
(p)

M³ody zawodnik z naszego
województwa Damian Grzywacz
wyje¿d¿a na testy do renomowanej szkó³ki pi³karskiej S.C. Heerenveen w Holandii.
Damian Grzywacz, 16-letni
zawodnik, to wychowanek ³obeskiego Œwiatowida, a obecnie zawodnik Salosu Szczecin, reprezentant kadry województwa zachodniopomorskiego. Ten lewono¿ny, utalentowany ch³opak, pochodz¹cy z ma³ej wioski, wypatrzony przez Paw³a Sikorê, by³ego
trenera Salosu, a obecnie drugiego trenera pierwszoligowej Floty

Wraz z ostatnim w tym roku maratonem w Poznaniu zakoñczy³ siê sezon startów ³obeskiej reprezentacji w
tej dyscyplinie. Czas na podsumowanie, a naprawdê jest co wspominaæ.

Pawe³ Sikora

Problemy z remontem
ul. Armii Krajowej
(DOBRA). W zwi¹zku z
przed³u¿eniem siê procedury
przetargowej, która spowodowana jest przede wszystkim potrzeb¹ przesuniêcia œrodków finansowych, prace remontowe
odcinka ulicy Armii Krajowej
rozpoczn¹ siê w pierwszej po³owie
listopada 2008 r.
Porozumienie pomiêdzy Gmin¹
Dobra a Zachodniopomorskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zosta³o podpisane 2 czerwca 2008 r. Wówczas to uzgodniono
zakres robót oraz tryb wspó³pracy
stron, umo¿liwiaj¹cy przebudowê
chodnika i nawierzchni ul. Armii
Krajowej w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 144. Koszt zadania zosta³
ustalony na kwotê 210 tys. z³, z czego Gmina Dobra zobowi¹za³a siê
zabezpieczyæ na ten cel 55 tys. z³.
Urz¹d Miejski w Dobrej przygotowa³ dokumentacjê koncepcyjnoprojektow¹. Opracowanie to zosta³o zaopiniowane pozytywnie przez

Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, który decyzj¹ z
11 wrzeœnia 2008 r. zezwoli³ na prowadzenie prac remontowych nawierzchni ulicy Armii Krajowej.
3 paŸdziernika br. w siedzibie
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczeciñskim otwarto oferty w trybie przetargu nieograniczonego. Najtañsz¹ oferta, jaka zosta³a
przed³o¿ona wynosi³a 272 tys. z³,
to znaczy o 62 tys. wy¿sz¹ ni¿ zaplanowa³ ZZDW Koszalin. To spowodowa³o, ¿e gmina Dobra zadeklarowa³a zwiêkszenie kwoty dofinansowania o 20 tys. z³, natomiast zarz¹dca drogi ze swojej strony doda³ 42
tys. z³.
W zakres prac wchodz¹: wymiana nawierzchni chodników na kostkê brukow¹ typu „starobruk” wraz z
monta¿em nowych obrze¿y i krawê¿ników betonowych oraz u³o¿enie nowej nawierzchni mineralnobitumicznej.
op

Rok 2008 zacz¹³ siê wyœmienicie
dla d³ugodystansowców z £obza.
Pierwszy kwietniowy maraton w Dêbnie Lubuskim i od razu pierwsze rekordy ¿yciowe. By³ to efekt dobrze
przepracowanej zimy i wczesnej wiosny, gdzie mimo zimna i niesprzyjaj¹cych warunków zawodnicy ciê¿ko trenowali. Wiêkszoœæ z tych rekordów
zosta³a jednak mocno poprawiona trzy
tygodnie póŸniej w Krakowie, gdzie
pogoda sprzyja³a biegaczom. By³o
ch³odno i deszczowo. Si¹pi¹cy od rana
deszcz nie przeszkadza³ ani zawodnikom, ani kibicom, którzy gor¹co dopingowali wszystkich maratoñczyków.
Ostatni z wiosennych maratonów
to mBank maraton w £odzi, na który
pojecha³ z £obza jedynie Marcin Horbacz. Dwa tygodnie odpoczynku po
maratonie w Krakowie okaza³y siê
niewystarczaj¹ce i st¹d o wiele s³abszy wynik na mecie.
Kolejnym maratonem, w którym
uczestniczyli zawodnicy z £obza, by³
maraton wroc³awski. Najlepszy wynik uzyska³ Kamil Lisowski, dobry
czas mia³ tak¿e debiutuj¹cy w maratonie Tomek Orysiak. Najwiêkszym w
tym roku maratonem by³ warszawski
30 Flora Maraton. Na jubileuszowe

maratony zawsze zje¿d¿aj¹ t³umy biegaczy. Maraton w Warszawie ukoñczy³o 2640 zawodników! Wœród nich
by³o dwóch ³obeziaków: Zygmunt
Draczyñski, któremu niewiele brak³o
do poprawienia ¿yciówki i Marcin
Horbacz biegn¹cy tym razem dla zabawy w przebraniu. Swoim strojem
mumii wywo³a³ niema³¹ sensacjê
wœród zawodników i kibiców na trasie
ca³ego maratonu. Ostatnim w tym
roku maratonem by³ 9 Poznañ Maraton, w którym £obez reprezentowa³
jedynie Tadeusz Szuba, by³ jednym
spoœród 2608 zawodników, którzy go
ukoñczyli.
(m)

Najlepsze wyniki w maratonie w 2008 roku
Zawodnik
Miejsce maratonu Data maratonu Uzyskany czas
Horbacz Marcin
Dêbno Lubuskie
13-04-2008 3:39:03
Szuba Tadeusz
Dêbno Lubuskie
13-04-2008 3:57:02
Draczyñski Zygmunt Dêbno Lubuskie
13-04-2008 4:21:57
Kuczkowski £ukasz Kraków
04-05-2008 3:28:34
Horbacz Marcin
Kraków
04-05-2008 3:29:25
Draczyñski Zygmunt Kraków
04-05-2008 4:14:30
Horbacz Marcin
£ódŸ
18-05-2008 3:48:00
Lisowski Kamil
Wroc³aw
14-09-2008 3:28:03
Horbacz Marcin
Wroc³aw
14-09-2008 3:32:06
Orysiak Tomasz
Wroc³aw
14-09-2008 4:07:53
Draczyñski Zygmunt Warszawa
28-09-2008 4:14:59
Horbacz Marcin
Warszawa
28-09-2008 4:14:57
Szuba Tadeusz
Poznañ
12-10-2008 4:05:50

SPORT
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Jak to siê robi w Dobrej
Zbli¿a siê do koñca jesienna
runda rozgrywek pi³ki no¿nej o
mistrzostwo V ligi. Beniaminek
V ligi pi³karze Sarmaty Dobra
trenowani przez Tomasza Surmê
po niedzielnym zwyciêstwie 2:0
nad dru¿yn¹ Mieszka Mieszkowice objêli przodownictwo w tabeli i s¹ swoist¹ rewelacj¹ w tej
fazie rozgrywek. I byæ mo¿e dla
osób mniej wtajemniczonych,
pozycja w tabeli Sarmaty jest
sensacyjna, to dla osób zwi¹zanych z Sarmat¹ jest jedynie konsekwencj¹ pracy, jak¹ te osoby
w³o¿y³y w obecn¹ pozycjê Klubu
z Dobrej.
Konsekwentna praca prowadzona
od kilku lat przez w³adze Klubu Sarmata, przy przychylnoœci i poparciu
w³adz Gminy Dobra spowodowa³a, ¿e
w chwili obecnej wszystkie dru¿yny
Sarmaty s¹ w œcis³ej czo³ówce w swoich grupach rozgrywkowych. Zarz¹d
Klubu wychodzi z za³o¿enia, ¿e o poziomie seniorskiej dru¿yny Sarmaty
bêd¹ w przysz³oœci decydowaæ g³ównie wychowankowie klubu (tak jak
siê to dzieje obecnie) i z tego powodu
w klubie jest prowadzone z wielk¹
trosk¹ szkolenie dzieci i m³odzie¿y. I
w³aœnie w trosce o najm³odszych w
ostatnim roku zosta³a powo³ana w
klubie sekcja „Orlików”. Na zajêcia w
tej grupie obecnie uczêszcza ok. 25
ch³opców w wieku 8 – 12 lat z terenu
ca³ej gminy. Odbywaj¹ oni dwa razy w
tygodniu zajêcia na stadionie miejskim i w hali sportowej w Dobrej.
Klub Sarmata zapewnia im bezp³atny
transport na zajêcia i niezbêdne
oprzyrz¹dowanie techniczne.
Trampkarze Sarmaty trenowani
przez Damiana Padziñskiego okazali
siê najlepsi w swojej grupie, w ostatnich dwóch sezonach, w rozgrywkach
prowadzonych przez ZZPN. Najlepsi z
tej grupy bardzo p³ynnie przechodz¹ na
nastêpny stopieñ pi³karskiego abecad³a jakim jest udzia³ w rozgrywkach juniorskich. A robi¹ to tak skutecznie, ¿e
dru¿yna juniorów trenowana przez Jaros³awa Jaszczuka jest wyraŸnym liderem V ligi (wygra³a 8 ostatnich spotkañ, a w 6 nie straci³a nawet bramki).
To byli zawodnicy dru¿yny juniorów Sarmaty w chwili obecnej maj¹
znaczny wp³yw na wyniki, jakie w tej
chwili Sarmata uzyskuje. Takie nazwiska jak: Pawe³ Za³êcki (rocznik
1988), Marcin Kamiñski (1989) znakomite wystêpy na pozycji bramkarza
w meczach V ligi, Emilian Kamiñski
(1989), Damian Dzierbicki (1990),
Marek Gude³ajski (1990), Mateusz
Dzierbicki (1991) stale przewijaj¹ siê
w sk³adzie seniorów Sarmaty. O dru¿ynie seniorów ju¿ pisa³em na wstêpie, dodam tylko, ¿e Sarmata jest klubem amatorskim i ¿aden zawodnik z
tytu³u grania w nim nie pobiera ¿adnych pieniêdzy.
Najm³odsz¹ sta¿em w Sarmacie

jest istniej¹ca trzeci rok dru¿yna Oldbojów Sarmaty. Dru¿yna ta bêd¹ca beniaminkiem Pomorskiej I Ligi Oldbojów w tej chwili zajmuje wysokie 3
miejsce.
Oprócz sukcesów czysto sportowych niew¹tpliwym sukcesem jest
wygranie konkursu „fair play” na najczyœciej graj¹cy klub powiatu ³obeskiego w sezonie 2007/2008 i zdobycie Pucharu ufundowanego przez
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Marka Kubackiego. I w³aœnie ta postawa jest niew¹tpliwym powodem do
dumy zarówno zawodników jak i
w³adz klubu.
Zarówno w³adze Klubu Sarmata
jak i w³adze Gminy Dobra s¹ propagatorem amatorskich rozgrywek pi³karskich prowadzonych w ró¿nych miejscowoœciach na terenie gminy. W
ostatnich latach prawie we wszystkich
miejscowoœciach w gminie zosta³y pobudowane boiska
pi³karskie. Od kilku lat rozgrywaj¹
na nich swoje mecze amatorskie dru¿yny w ramach Doberskiej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej (DALP). Wersja
zimowa DALP-u rozgrywana jest
zim¹ w hali sportowej w Dobrej.
Oprócz DALP-u na pla¿y jeziora
miejskiego w Dobrej rozgrywane s¹
cykliczne rozgrywki w pla¿owej pi³ce
no¿nej i siatkowej.
Najwiêkszym utrapieniem dla
w³adz Klubu Sarmata jest stan p³yty
g³ównej boiska. I chocia¿ ostatnio
znacznie siê on poprawi³, gdy¿ od lipca funkcjonuje boisko rezerwowe i na
p³ycie g³ównej rozgrywane s¹ tylko
mecze mistrzowskie, to na ca³kowit¹
renowacjê p³yty g³ównej
boiska bêdziemy musieli poczekaæ do lat 2010 – 2011, gdy¿ na te lata
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Gminy jest zaplanowana ta inwestycja. Ale na pewno nie trzeba bêdzie
d³ugo czekaæ na piêtrowy budynek
zaplecza
socjalno-gospodarczego
przy hali sportowej. Inwestycja ma byæ

V liga

oddana w po³owie przysz³ego roku.
Znajd¹ siê w niej m. in. dodatkowe
szatnie, pomieszczenie dla sêdziów,
pomieszczenia klubowe, sala konferencyjna, si³ownia z technicznym wyposa¿eniem, ³azienki, pralnia itp.
Kilka s³ów warto napisaæ o Klubie
Kibiców Sarmaty „Dobermani”.
Mimo, i¿ jego powstanie odby³o siê
stosunkowo niedawno, to wspólnie z
kibicami Œwiatowida £obez uda³o siê
im zorganizowaæ pod patronatem Redakcji Ligowiec Turniej „100% Kibiców”. Turniej w swoim za³o¿eniu ma
pe³niæ rolê integracyjn¹ wœród kibiców ró¿nych dru¿yn, a tak¿e propagowaæ aktywny sposób ¿ycia. „Dobermani” zdaj¹ sobie sprawê, ¿e ich doping nie zawsze jest taki, jak niektórzy
sobie wyobra¿aj¹, jednak pracuj¹ nad
popraw¹ swojego wizerunku i maj¹
nadziejê, ¿e w przysz³oœci bêdzie tylko lepiej.
Mimo tych niew¹tpliwych sukcesów przed nami jeszcze wiele zamierzeñ i wiele pracy. Ale o tym napiszê
byæ mo¿e nastêpnym razem.
Edward Stanis³awczyk,
Rzecznik Klubu Sarmata.

GRANIE W PLANIE

08.11 (sobota)
Polonia P³oty - Kluczevia Stargard Szcz.
Osadnik Myœlibórz - K³os Pe³czyce
Stal Lipiany - GKS Mierzyn
13:30 Iskierka Szczecin - Œwit Szczecin
14:00 Odra Chojna - Sparta Wêgorzyno
14:00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Mieszko Mieszkowice
14:00 Sparta Gryfice - Arkonia Szczecin
09.11 (niedziela)
13:30 Sarmata Dobra - Woda Piast II Rzecko

Klasa okrêgowa
07.11 (pi¹tek)
Pomorzanin Nowogard - KP Chemik II Police,
Wicher Brojce - Fagus Ko³bacz,
Promieñ Mosty - Ehrle Polska Dobra Szczeciñska,
08.11 (sobota)
14:00 Masovia Maszewo - Pogoñ II Szczecin
14:00 Mewa Resko - Ina Iñsko
14:00 Radovia Radowo Ma³e - Korona Stuchowo
14:00 Œwiatowid £obez - Vielgovia Szczecin
09.11 (niedziela)
13:30 Flota II Œwinoujœcie -D¹brovia Stara D¹browa

V liga
Derby tej kolejki miedzy Spart¹
Wêgorzyno a Sarmat¹ Dobra (0:2) zosta³y rozegrany we wczeœniejszym terminie,
wiêc teraz oba zespo³y pauzowa³y.
Kluczevia Stargard - Iskierka
Szczecin 1:1; GKS Mierzyn - Sparta
Gryfice 0:0; K³os Pe³czyce - Orze³
Trzciñsko-Zdrój 3:1; Mieszko Mieszkowice - Odra Chojna 1:2.
Pozosta³e dru¿yny rozegraj¹ mecze
tej kolejki w innych terminach: 4.11
Arkonia Szczecin - Osadnik Myœlibórz;
5.11. Œwit Szczecin - Stal Lipiany;
11.11 Woda Piast II Rzecko - Polonia
P³oty.
1. Sarmata Dobra
12 23 24:12
2. Kluczevia Stargard
12 23 20:12
3. GKS Mierzyn
11 20 26:17
4. Sparta Gryfice
11 20 13:13
5. Woda Piast II Rzecko 11 19 21:15
6. Arkonia Szczecin
11 18 15:8
7. K³os Pe³czyce
12 17 16:20
8. Orze³ Trzciñsko-Zd. 12 17 19:15
9. Œwit Szczecin
11 15 13:10
10. Osadnik Myœlibórz 11 14 19:19
11. Mieszko Mieszkowice12 13 9:16
12. Iskierka Szczecin
12 13 23:24
13. Odra Chojna
12 11 12:24
14. Stal Lipiany
11 11 11:23
15. Sparta Wêgorzyno
12 11 15:21
16. Polonia P³oty
11 9 12:19
Klasa okrêgowa
D¹brovia Stara D¹browa - Promieñ
Mosty 2:1; Vielgovia Szczecin - Flota
II Œwinoujœcie 0:3.
Pozosta³e mecze tej kolejki zostan¹
rozegrane w nastêpuj¹cych terminach:
5 listopada (œroda) 13:30 Fagus Ko³bacz - Radovia Radowo Ma³e; 13:30
Ina Iñsko - Masovia Maszewo; 14:00
Korona Stuchowo - Pomorzanin Nowogard; 11 listopada (wtorek) 11:00
Pogoñ II Szczecin - Œwiatowid £obez;
13:30 KP Chemik II Police - Mewa
Resko.
1. Pomorzanin Nowogard 11 24 27:8
2. Flota Œwinoujœcie
12 24 40:25
3. Korona Stuchowo
11 22 22:15
4. Ehrle Dobra Szcz.
11 21 27:14
5. D¹brovia Stara D.
12 20 22:16
6. Wicher Brojce
11 19 25:20
7. Pogoñ II Szczecin
11 18 29:20
8. KP Chemik II Police 11 17 16:14
9. Promieñ Mosty
12 17 19:25
10. Mewa Resko
11 16 12:7
11. Masovia Maszewo
11 14 18:22
12. Ina Iñsko
11 13 25:24
13. Fagus Ko³bacz
11 11 10:19
14. Œwiatowid £obez
11 10 19:28
15. Radovia Radowo M. 11 7 12:40
16. Vielgovia Szczecin
12 2 9:35

Reklama
Tel./fax
091
3973730
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Krzy¿ówka nr 45

Œlub Eweliny i Adama

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 43 brzmia³o: „Wieczna pamiêæ o tych, którzy odeszli”
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zofia Janocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza. Gratulujemy.

Chrzest Wiktorii Ma³gorzaty
Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
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800i, o wartoœci 400 z³, na szkodê
Agnieszki P.

Zatrzymano piêciu
nietrzeŸwych rowerzystów
Kradzie¿ telefonu
W dniu 27 paŸdziernika br. w
piekarni w £obzie nieustalony
sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu
Sony Ericsson o wartoœci 200 z³ na
szkodê Pauliny Z.

Kolizja z dzikiem
W dniu 28 paŸdziernika br. ok.
godz. 18.45, na drodze Ginawa –
Drawsko Pomorskie Wies³aw S.
kieruj¹c samochodem marki Seat
Toledo najecha³ na dzika, który nagle wbieg³ na jezdniê. Uszkodzeniu
uleg³ przód samochodu.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 28 paŸdziernika br. o
godz. 19.25 policjanci z posterunku
Policji w Wêgorzynie zatrzymali
Dariusza P., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik
badania na zawartoœæ alkoholu w
wydychanym powietrzu wskaza³
0,98 mg/l.

U¿ywanie s³ów wulgarnych
w miejscu publicznym jest
karalne
W dniu 28 paŸdziernika br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie patroluj¹c ulice miasta
przy ul. Browarnej wylegitymowali
dwóch mê¿czyzn Daniela G., lat 18
oraz Jerzego G., lat 46, którzy u¿ywali s³ów wulgarnych. Panowie byli
pod znacznym wp³ywem alkoholu.
Teraz zostanie skierowany wniosek
do Sadu Grodzkiego w myœl art. 141
Kodeksu Wykroczeñ.

Akcja Bezdomny
zrealizowana
Policjanci z ca³ego terenu powiatu ³obeskiego w dniach 27 i 28
paŸdziernika br. przeprowadzili akcjê pod nazw¹ „Bezdomny”, która
mia³a na celu kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. W dzia³aniach bra³o udzia³ 32 funkcjonariuszy prewencji, 7 policjantów pionu kryminalnego oraz Stra¿nik
Miejski.
Funkcjonariusze skontrolowali
miejsca przebywania bezdomnych,
z którymi przeprowadzono rozmowy na temat mo¿liwych form pomocy dla osób samotnych, nie maj¹cych dachu nad g³ow¹.
Policjanci z Posterunku policji
w Dobrej podczas kontroli ogródkach dzia³kowych ujawnili bezdomnego, którego rozpytano na temat jego sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej przekazuj¹c jednoczeœnie

informacje o mo¿liwoœci uzyskania
pomocy w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Dobrej.

Dozór policyjny
W dniu 29 paŸdziernika br. Prokurator Rejonowy w £obzie zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz porêczenia maj¹tkowego w kwocie 300
z³, wobec Damiana A., który udziela³ œrodki psychotropowe w postaci
amfetaminy, w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej.

Ciê¿arówka ze z³omem
przewróci³a siê na
torowisku
W dniu 30 paŸdziernika br.,
oko³o godz. 10.40, na drodze Œwidwin – £obez, kieruj¹cy samochodem marki Volvo Marek T., straci³
panowanie nad pojazdem, w wyniku czego przewróci³a siê przyczepa ze z³omem. Na torowisko wysypa³o siê kilka ton z³omu stalowego. Przybyli na miejsce policjanci
zabezpieczyli miejsce zdarzenia
drogowego, kieruj¹c samochody
objazdem. Zak³ócenia w ruchu
drogowym trwa³y do godziny
13.00. Pracownicy PKP umo¿liwili przejazd poci¹gom sprz¹taj¹c
torowisko.

Udziela³ marihuanê
Policjanci z Sekcji Kryminalnej
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali Mateusz W., który kilkakrotnie sprzedawa³ i udziela³ œrodka odurzaj¹cego w postaci
marihuany dla innych osób. Sprawca zosta³ osadzony w policyjnym
areszcie i oczekuje na decyzje Prokuratury Rejonowej w £obzie.

Wypadek przy pracy
W dniu 30 paŸdziernika br., o
godz. 9.00 w £obzie, pracownik
firmy budowlanej Waldemar A.,
w trakcie ciecia drewna przeci¹³
pi³¹ ³añcuchow¹ swojemu wspó³pracownikowi przedramiê w
okolicy nadgarstka, powoduj¹c
zerwanie œciêgna. Postêpowanie
w tej sprawie prowadzone jest
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w £obzie.

Kradzie¿ telefonu
W dniu 30 paŸdziernika br. w
£obzie, na terenie hali widowiskowo-sportowej, nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Sony Ericsson K

W dniu 30 paŸdziernika br., Policjanci z sekcji Ruchu Drogowego
KPP £obez zatrzymali na drodze
Rynowo - Tarnowo a¿ trzech nietrzeŸwych rowerzystów. Pan Tomasz K. po zbadaniu na zawartoœæ
alkoholu mia³ 0,60 mg/l. Drugi kieruj¹cy rowerem Jacek K. mia³ 0,35
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a trzeci kieruj¹cy £ukasz S.
kierowa³ rowerem z wynikiem 0,43
mg/l.
Tego samego dnia o godz. 17.35
w Suliszewicach policjanci zatrzymali te¿ Jaros³awa M., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania to 0,87 mg/l.
Pi¹ty nietrzeŸwy kieruj¹cy zosta³ zatrzymany w £obzie o godz.
19.20. Pan Mariusz S. kierowa³ rowerem z wynikiem 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wizyta natrêtów z okazji
Halloween
W dniu 31 paŸdziernika br. policjanci odnotowali kilka zg³oszeñ
dotycz¹cych przynajmniej niestosowanego zachowania siê m³odych
osób z okazji ma³o u nas znanego
jeszcze zwyczaju tzw. halloween.
Samo przyjêcie tego zwyczaju z
kultury anglosaskiej i przeszczepienie jej na nasz rodzimy grunt nie
jest w naszych czasach czymœ nowym, ale ju¿ zachowanie m³odych
ludzi pozostawia bardzo wiele do
¿yczenia. Policjanci przyjêli miêdzy innymi zg³oszenia o obrzuceniu jajkami wejœcia jednego z domów, wysmarowania klamek, domofonów œrodkami chemicznymi.
Policjanci ustali sprawców tych
niewybrednych ¿artów i musz¹ siê
oni liczyæ z konsekwencjami swojego postêpowania.

Zaœmieca³ pola
W dniu 31.10.2008 r. oko³o
godz. 14.30, na drodze polnej w
okolicy £obza, policjanci zatrzymali mê¿czyznê, który wyrzuca³
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odpadki budowlane do przydro¿nego rowu. O fakcie tym powiadomi³
dy¿urnego policji w³aœciciel pobliskiego gruntu. W zwi¹zku z pope³nionym wykroczeniem wobec
sprawcy zostanie przeprowadzone
postêpowanie administracyjne i odpowie za swój czyn przed s¹dem.
Zatrzymano 7 poszukiwanych
W okresie œwi¹t, tj. w dniach 12 listopada, na terenie powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali ³¹cznie
7 osób poszukiwanych. Osoby te w
wiêkszoœci by³y poszukiwane przez
s¹dy do odbycia kary pozbawienia
wolnoœci.

Niebezpieczny jeleñ
W dniu 2 listopada br. kolejny
raz w przeci¹gu tygodnia na ulice
£obza wtargn¹³ byk jelenia. Zwierzê tym razem oko³o godz. 10.15
by³o widziane na ul. Niepodleg³oœci. Na szczêœcie nie dosz³o do
¿adnego wypadku ze zwierzêciem
i po chwili siê oddali³o. Wczeœniej, oko³o tygodnia temu, jeleñ
by³ widziany przy ul. Obroñców
Stalingradu. Policja apeluje do
mieszkañców, myœliwych o zwrócenie szczególnej uwagi na zwierzê. W takich przypadkach prosimy o jak najszybsz¹ reakcjê, aby
móc zapobiec ewentualnemu wypadkowi.

Apele pomagaj¹!
Wielokrotnie w ostatnim czasie
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie apelowa³a poprzez media do
mieszkañców o zwracanie wiêkszej
uwagi na los osób starszych, samotnych. Okazuje siê, ¿e s¹ wœród nas
ludzie, którym los bliŸnich nie jest
obojêtny. Przyk³adem tego jest sytuacja z dnia 1 listopada br., gdy oko³o
godz. 20.30 jeden z mieszkañców
£obza powiadomi³ dy¿urnego komendy, i¿ jego s¹siad wzywa pomocy. Policjanci udali siê na
miejsce i pomogli wywa¿yæ
drzwi do mieszkania. Na miejscu
zastano 75-letniego mê¿czyznê,
który jak siê okaza³o le¿a³ w ³ó¿ku
od kilkunastu godzin i nie móg³
wstaæ o w³asnych si³ach. Wezwane
pogotowie przewioz³o mê¿czyznê
do szpitala.

Nabór do s³u¿by kandydackiej
i przygotowawczej w Policji
Komendant Wojewódzki Policji
w Szczecinie og³asza nabór do s³u¿by kandydackiej i przygotowawczej.
Terminy sk³adania dokumentacji zwi¹zanej z rekrutacj¹:
- s³u¿ba kandydacka - do 17 listopada 2008 r. Informacji udziela
Komórka ds. Kadr KPP £obez nu-

mer tel. 091 561 55 81;
- s³u¿ba przygotowawcza (nabór
do Policji) - do 22.12.2008 r. Informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie
pod numerem telefonu 091 82 11
235 oraz w Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie.
Asp. Anna Gembala

C MY K

Kupon
nr 19

Konkurs
czytelników

Jak nazywa³ siê pierwszy polski burmistrz £obza, który w
1945 r. przejmowa³ w³adzê od burmistrza niemieckiego?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³ Wies³awa Podhajna z £obza. Gratulujemy. Po odbiór
nagrody zapraszamy do redakcji.

Wpadka na powitanie
(£OBEZ). W minionym tygodniu wystarczy³o kilka godzin deszczu, by zakrêt na ul. Segala sta³ siê
pu³apk¹ dla wielu kierowców. Stworzy³a siê tam ka³u¿a g³êboka na pó³
metra. Niewinnie wygl¹daj¹ca z
pozoru powodowa³a, ¿e wiele samochodów w niej utknê³o, wiele te¿
zgubi³o tablice rejestracyjne i czêœci
samochodowe.
- Nie spodziewa³em siê, ¿e
jest tak g³êboko. W koñcu pada³o od
kilku godzin. Widzia³em, ¿e woda
jest szeroko rozlana, ale nie myœla³em, ¿e jest tak g³êboko. Takie cuda mog¹
siê tylko w £obzie
zdarzyæ. Gdyby pada³o d³u¿ej potopiliby nas w tym mieœcie
– powiedzia³ jeden z
kierowców.
Przyczyn¹ zalania drogi wojewódzkiej by³ zapchany
kana³. Tablice ostrzegaj¹ce, ¿e droga nie
jest przejezdna pojawi³y siê dopiero w

po³udnie, choæ samochody topi³y
siê ju¿ od wczesnych godzin rannych. Kana³ przetkano na drugi
dzieñ.
Ka³u¿a ta sta³a siê nasz¹ niechlubn¹ wizytówk¹, bo wszak w
tamtych dniach do £obza przyjecha³o sporo goœci z kraju i zza granicy.
Pytanie tylko czy za taki stan
rzeczy ktokolwiek w tym mieœcie
odpowie? Czy znowu siê oka¿e, ¿e
fakt siê zdarzy³ a winnych nie ma.
mm

Uœmiechnij siœ
Do serwisu technicznego
Drogi serwisie techniczny
W ubieg³ym roku zmieni³am CH£OPAKA na MÊ¯A i zauwa¿y³am
znaczny spadek wydajnoœci dzia³ania, w szczególnoœci w aplikacjach
KWIATY I BI¯UTERIA, które dzia³a³y dotychczas bez zarzutu w CH£OPAKU. Dodatkowo M¥¯ - widocznie samoistnie - odinstalowa³ kilka
wartoœciowych programów takich jak ROMANS I ZAINTERESOWANIE,
a w zamian zainstalowa³ zupe³nie przeze mnie niechciane aplikacje PI£KA
NO¯NA I BOKS . ROZMOWA nie dzia³a zupe³nie, a aplikacja SPRZ¥TANIE DOMU po prostu zawiesza system. Uruchamia³am aplikacje wsparcia
K£ÓTNIA aby naprawiæ problem, bezskutecznie.
Desperatka.
Droga Desperatko
Na wstêpie pragniemy zwróciæ Twoj¹ uwagê, i¿ CH£OPAK jest pakietem rozrywkowym, podczas gdy M¥¯ jest systemem operacyjnym. Spróbuj
wprowadziæ komendê: C:\MYŒLA£AM_¯E_MNIE_KOCHASZ i œci¹gn¹æ £ZY oraz zainstalowaæ WINÊ. Jeœli wszystko zadzia³a jak powinno,
M¥¯ powinien automatycznie w³¹czyæ aplikacje BI¯UTERIA I KWIATY.
Pamiêtaj jednak, i¿ nadu¿ywanie tych aplikacji mo¿e doprowadziæ
MÊ¯A do wyst¹pienia b³êdu GROBOWA_CISZA lub PIWO. PIWO jest
bardzo nieprzyjemnym programem, który w pewnych sytuacjach mo¿e
w³¹czaæ plik G£OŒNE_CHRAPANIE.MP3.
Cokolwiek byœ nie robi³a, pamiêtaj jednak, ¿eby nie instalowaæ TEŒCIOWEJ. Nie próbuj te¿ instalowaæ nowego programu CH£OPAK. To nie
s¹ wspó³pracuj¹ce aplikacje i zniszcz¹ MÊ¯A.
Sumuj¹c, M¥¯ jest wspania³ym programem, ale ma ograniczon¹ pamiêæ
i nie mo¿e szybko w³¹czaæ nowych funkcji.
Musisz przemyœleæ mo¿liwoœæ zakupu dodatkowego oprogramowania
dla poprawienia pamiêci i wydajnoœci.
Ja osobiœcie polecam GOR¥CE_JEDZENIE lub SEX_BIELIZNÊ
Powodzenia, Serwis techniczny.

