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(£OBEZ). Rocznicê napaœci Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê uczcili Sybiracy ju¿ 16 wrzeœnia, pod Krzy¿em Sybirackim na ³obeskim cmentarzu. W
tym roku pod krzy¿em zgromadzi³o siê wiêcej mieszkañców grodu nad Reg¹,
w tym dzieci i m³odzie¿ z ³obeskich szkó³ oraz przedstawiciele urzêdów miejskiego i powiatowego, aczkolwiek bez ich szefów. Niestety byli te¿ i tacy mieszkañcy, którzy dziwili siê, co te¿ dzieje siê pod krzy¿em, stwierdzaj¹c, ¿e zapewne jakiœ pogrzeb.
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Z DRUGIEJ STRONY

Rz¹d zjada koœci rzucane
przez mo¿nych tego œwiata,
czyli szykujmy siê na ciê¿kie
czasy
Kazimierz Rynkiewicz

Mia³em napisaæ artyku³ o powolnym odradzaniu siê tradycji patriotycznej w naszych lokalnych spo³ecznoœciach. Nieœmia³o, ale jednak.
Niektórzy reaguj¹ na g³osy œrodowisk patriotycznych i dostrzegaj¹
potrzebê symetrycznego obchodzenia agresji na Polskê w 1939 roku. W
Drawsku Pomorskim w dniu 17 wrzeœnia w³adze wywiesi³y flagi pañstwowe, tak samo jak 1 wrzeœnia.
Uczestnicy tamtego Wrzeœnia czekali na to 70 lat. W £obzie flag nie
by³o. Mo¿e za rok pojawi¹ siê i u nas.
Nie dlatego, ¿e w Drawsku by³y, ale
dlatego, ¿e mo¿e niektórzy dojrz¹ tê
panuj¹c¹ do tej pory asymetriê w
obchodach. I ¿e to staje siê wa¿ne
dla coraz wiêkszej czêœci Polaków
oraz dlatego, ¿e powinno dla
wszystkich. Potrzeba nam takiego
patriotycznego spoiwa, bo id¹ ciê¿kie czasy, a bez niego mo¿emy nie
przetrwaæ.
Wiêc tylko krótko o tym, bo w
polityce dziej¹ siê rzeczy zatrwa¿aj¹ce. Gwa³townie zmienia siê uk³ad
geopolityczny, ze szkod¹ dla Polski,
a rz¹d robi nierz¹d. Rosja próbuje
podwa¿aæ nasz¹ historiê, USA wycofa³o siê z Tarczy i og³osi³o to akurat 17 wrzeœnia, Niemcy nie zaprosili
nas na obchody obalenia muru berliñskiego, i jakby tego by³o ma³o,
politycy Platformy zaczêli mówiæ jêzykiem Sowietów, podwa¿aj¹c pojêcie ludobójstwa odnosz¹ce siê do
Katynia, które to pojêcie zosta³o ju¿
zadekretowane wczeœniej w ró¿nych
dokumentach miêdzynarodowych i
polskich, a nawet radzieckich! To
niepojête, co siê dzieje z t¹ parti¹.
Gdyby nie rozumieli, to podpowiadam - Katyñ ma kontekst; wywózka
tysiêcy kobiet i dzieci, rodzin oficerów rozstrzelanych w Katyniu do
syberyjskich ³agrów, by tam pomarli
z g³odu, chorób i ciê¿kiej pracy. Czy
to mo¿na nazwaæ zbrodni¹ wojenn¹?
Czy matki, dzieci i starcy byli ¿o³nierzami? IPN szacuje liczbê ofiar sowieckich represji na 1,8 mln Polaków,
z których 150 tys. straci³o ¿ycie. To
tylko tyle, by nie wchodziæ g³êbiej w
te sprawy.
***
Kontekst wspó³czesny; krytyk i
dzia³acz spo³eczny Andrzej Tadeusz
Kijowski tak skomentowa³ sprawê
Tarczy na swoim blogu: „Dziœ, kiedy
zosta³a z nad Polski zdjêta Tarcza

trzeba powiedzieæ jasno. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e pakt Putin-MerkelObama bêd¹cy odpowiednikiem
paktu Ribbentrop-Mo³otow czy Teherañskiego uk³adu, zosta³ ju¿ najprawdopodobniej gdzieœ potajemnie spisany. Tarcza mog³a siê komuœ
podobaæ lub nie. Suwerenny rz¹d
Polski móg³ siê na ni¹ nie zgodziæ.
Jeœli jednak godzono siê, a bez wiedzy Polaków wycofali siê nasi sojusznicy, za których interesy przelewaj¹ krew Polscy ¯o³nierze w Iraku
i Afganistanie - to dowód ¿eœmy ju¿
faktycznie suwerennoœæ stracili!”
Dyskutuj¹c na ten temat, jeden z
internautów napisa³: „Obawiam siê,
¿e nie zdajemy sobie sprawy z wielu
faktów. Krótko podsumujê:
1. USA musia³y dogadaæ siê z
Rosj¹ wobec zagro¿eñ globalnych
(wejœcie Rosjan do Gruzji, a z drugiej
strony gwa³towne obni¿enie cen
ropy przez OPEC to pokaz wzajemnych mo¿liwoœci w ramach dogadywania kontraktu). Izrael „trzyma”
pañstwa arabskie, ktoœ musi „trzymaæ” islam i Chiny od pó³nocy.
2. Niemcy chc¹ odgrywaæ rolê
mocarstwow¹ w Europie, wiêc
wspierali Rosjê w tym „meczu”, za co
obiecano im pewnie jakieœ korzyœci
naszym kosztem.
3. Polska mia³a szanse na zaistnienie jako bezpoœredni sojusznik
USA i wejœcie jako partner, choæ
malutki, do tworzonego, nowego
systemu bezpieczeñstwa globalnego, rz¹d Tuska to zniweczy³.
4. Teraz bêdziemy prowincj¹, o
której zadecyduj¹ Niemcy i Rosja.
Ostatnie 30 lat ciê¿kiej pracy i wysi³ku, ¿eby wybiæ siê na niepodleg³oœæ,
w³aœnie trafi³ szlag.
5. I najgorsze - czy Tusk jest
zdrajc¹, albo „œpiochem” - nie, jest
kretynem. Pajacem na sznurku s³u¿b
przeró¿nych. Jak Pan Bóg chce
kogoœ pokaraæ, to mu rozum odbiera.
Najgorsze jest to, ¿e ¿eby coœ
zmieniæ, to trzeba mieæ za sob¹ wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. A ludzie w
masie ucz¹ siê wolno. Obawiam siê,
¿e zanim siê zorientuj¹, co siê dzieje,
bêdzie ju¿ pozamiatane do koñca czyli Traktat Lizboñski.”
***
W telewizji prezydent Rosji Miedwiediew mówi ju¿ o Izraelu jako
przyjacio³ach, z którymi zawar³ jakieœ przymierze. W „Rzeczpospolitej” z dn. 16 wrzeœnia rosyjski polito-
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Podziêkowanie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków w
£obzie sk³ada serdeczne podziêkowanie w³adzom miasta, organizacjom spo³ecznym oraz m³odzie¿y
szkó³ ³obeskich za uœwietnienie obchodów upamiêtniaj¹cych tragiczny dzieñ 17 wrzeœnia 1939 roku.

Prosimy
burmistrza
£obza o
sprostowanie

17 wrzeœnia w Drawsku Pomorskim powieszono flagi. Niektórzy czekali na to 70 lat.

log Witalij Tretiakow daje nam pokaz
rosyjskiego myœlenia o nas: „Czy
wy, Polacy, naprawdê nie mo¿ecie
zrozumieæ, ¿e œwiatowe (i europejskie) wojny mog¹ zaczynaæ siê od
ataku na ma³e czy œrednie pañstwa,
ale dochodzi do nich z powodu sporów miêdzy wielkimi mocarstwami i w
rezultacie tocz¹ siê one miêdzy
nimi?”
Strach siê baæ po tym artykule. I
prawie bym mu uwierzy³, ¿e chcieli
nas ratowaæ przed faszystami, gdyby nie lektura W³adimira Bukowskiego „Moskiewski proces”, pokazuj¹ca jak przygotowywano „pierestrojkê” i jak Zachód da³ siê na to
nabraæ. Kto chce lepiej zrozumieæ
Rosjê, powinien tê ksi¹¿kê przeczytaæ. I mieæ nieustannie w pamiêci,
sk¹d wyszed³ Putin (agent KGB).
Nasza dyplomacja wydaje siê
bezradna, wobec zachodz¹cych
zmian. Mam gorsze przypuszczenia;
premier Tusk myœli ju¿ jak poddany
tego globalnego uk³adu. Ten uk³ad
nie ma nic wspólnego z demokracj¹.
W demokracji ka¿dy g³os jest wa¿ny,
zarówno wielkiego imperium, jak i
najmniejszego pañstwa. Liczy siê
jego podmiotowoœæ. W tworz¹cym
siê uk³adzie globalnym ma³e pañstwa maj¹ przyj¹æ rolê przedmiotów
dostarczaj¹cych li tylko g³osy przy
dyplomatycznych stolikach w globalnej niby demokracji. To tak jak z
Irlandi¹ – macie prawo g³osu, ale
tyle razy bêdziecie g³osowaæ, a¿
wyjdzie na nasze. Id¹ ciê¿kie czasy,
bo imperia ¿ywi¹ siê ma³ymi narodami. Nam pozostanie pytanie – czym
nam przyjdzie p³aciæ.

Zazwyczaj to my, jako redakcja,
prostujemy ró¿ne nieœcis³oœci lub b³êdne informacje podane w gazecie, ale tym
razem redakcja prosi o sprostowanie.
W sprawozdaniu burmistrza £obza
z jego pracy w miesi¹cu sierpniu br., w
dziale V pkt. 14zapisano, ¿e „zlecono
umieszczenie w Tygodniku £obeskim 2
informacji o sprzeda¿y dzier¿awie nieruchomoœci”. Informujê burmistrza, ¿e
urz¹d miejski w £obzie takich og³oszeñ
nie zleca³ redakcji Tygodnika £obeskiego, ani w sierpniu, ani ¿adnych innych
w tym roku. Prosimy wiêc o zmianê
tego zapisu.
Kazimierz Rynkiewicz
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Woda coraz gorsza
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
Rady Miasta radny Jan Mazuro powiedzia³, ¿e jakoœæ wody w ostatnim
pogarsza siê. W zwi¹zku z tym poprosi³, aby PUWiS przedstawi³ wykaz dokonanych inwestycji na terenie gminy.
– Koñczy siê kolejny rok obs³ugi naszej gminy przez przedsiêbiorstwo nowogardzkie. Chcia³bym
otrzymaæ deklaracje, jakie prace i
jakie nak³ady ponoszone s¹ przez to
przedsiêbiorstwo na konserwacjê i
na utrzymanie sieci wodoci¹gowej.
Na przyk³adzie swojego so³ectwa
powiem, ¿e jakoœæ wody znacznie
pogorszy³a siê w ostatnim okresie.
Mam zg³oszenia od mieszkañców i

sam to doœwiadczam – stan jakoœci
wody jest nie najlepszy. Nie przywozi³em na sesjê wody. Myœlê, ¿e
jak ta informacja bêdzie przedstawiona przez nasz gminny wydzia³,
po zasiêgniêciu danych od przedsiêbiorstwa, to bêdziemy wiedzieli,
jak to przedsiêbiorstwo realizuje
umowê w drugim roku dzia³ania na
naszym terenie. Chodzi o dane, co
robi¹ na rzecz poprawy sieci wodoci¹gowej i jakoœci wody – pyta³
radny Mazuro.
Z³a jakoœæ wody na terenie tej
gminy jest poruszana co jakiœ czas
podczas sesji. Nie dziwi wiêc, ¿e radnych interesuje, czy nowy zarz¹dca
sieci dokonuje dzia³añ na rzecz jej
poprawy.
mm

Gaz w mieœcie
(WÊGORZYNO). Jak zapowiada burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz, w tym mieœcie gaz bêdzie ju¿ w przysz³ym roku.
W przysz³ym miesi¹cu wykonawca rozpocznie uk³adanie sieci

gazowej na terenie miasta. Burmistrz
Wêgorzyna planuje te¿ w przysz³ym
roku wykonaæ przy³¹cza gazowe do:
Szko³y Podstawowej, urzêdu, biblioteki oraz przedszkola. W tych obiektach gmina przejdzie na ogrzewanie
gazowe.
mm

Droga ju¿ gminna
(B£¥DKOWO-gm.Dobra).
Radni miejscy podjêli uchwa³ê w
sprawie przejêcia drogi w tej miejscowoœci od ANR na rzecz Gminy
Dobra.
Jeszcze do niedawna droga po³o¿ona w B³¹dkowie, w gminie Dobra
by³a w³asnoœci¹ Agencji Nieru-
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Z obwodnicy
- nici
(WÊGORZYNO). £atanie
dziury bud¿etowej
nie oby³o siê bez
bezpoœredniego wp³ywu
na to, co dzieje siê w
gminie. Z zapowiadanej
budowy drugiej czêœci
obwodnicy w tym roku nici.
– Obwodnica w tym roku nie bêdzie robiona, taka jest decyzja dyrektora, który musia³ wykazaæ oszczêdnoœci na polecenie premiera. Jest
natomiast zapewnienie, ¿e ju¿ w przysz³ym roku bêdzie wykonana. Jest to
niedu¿y koszt, bo 11 milionów z³otych – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
– Nie uda³o siê najwidoczniej
przekonaæ nikogo w rz¹dzie, ¿e akurat ta droga konieczna jest dla zapewnienia bezpieczeñstwa mieszkañców. 11 milionów dla bud¿etu
pañstwa, to wprawdzie kropla w
morzu potrzeb, ale jak widaæ tnie siê,
gdzie siê tylko da. W przysz³ym roku
obwodnica bêdzie, o ile nie bêdzie
kolejnych niespodzianek.
mm

chomoœci Rolnych. Radni miejscy
postanowili jednak przej¹æ j¹ oraz
nieruchomoœæ gruntow¹ zabudowan¹ oznaczon¹ w ewidencji
gruntów numerem dzia³ki 31/4 na
rzecz gminy. Teraz za stan drogi
bêdzie odpowiedzialny Urz¹d
miejski w Dobrej.
mm
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Dotacje na zabytki
(£OBEZ). Dzisiaj pod obrady Rady Miasta
w £obzie trafi projekt uchwa³y dotycz¹cy
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
O ile radni zaakceptuj¹ projekt
uchwa³y, gmina bêdzie mia³a mo¿liwoœæ pomocy finansowej osobom,
które bêd¹ chcia³y poprawiæ stan
obiektów zabytkowych. Tych na
naszym terenie jeszcze trochê zosta³o, mimo doœæ aktywnych rozbiórek
leciwych obiektów w ostatnim czasie.
Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e gmina bêdzie mog³a dofinansowywaæ
prace remontowo-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Udzielanie dotacji pokrywaj¹cej
czêœæ kosztów remontowych wynikaj¹cych z zabytkowego charakteru
obiektu ma mieæ dzia³anie stymuluj¹ce i uzupe³niaj¹ce nak³ady w³aœcicieli zabytków. Wspieranie konserwacji zabytków poprzez dotacje dla ich
w³aœcicieli prowadzi do przyspieszenia efektu tych prac, ich kompleksowoœci i zgodnoœci z warunkami
konserwatorskimi, co bezpoœrednio
poprawia wizerunek miasta i gminy
£obez, zwiêkszaj¹c ich atrakcyjnoœæ
– czytamy w projekcie uchwa³y. Najwy¿szy czas, bo o stopniu trudnoœci
finansowych i formalnych przy tego
typu zadaniach wie ka¿dy, kto podj¹³
siê restaurowania zabytków.
O ile uchwa³a zostanie zaakceptowana przez radnych, o udzielenie
dotacji celowej z bud¿etu gminy na

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych zabytku bêdzie mog³a
ubiegaæ siê ka¿da osoba fizyczna lub
jednostka organizacyjna, bêd¹ca
w³aœcicielem b¹dŸ posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, a tak¿e
podmiot, który do tego zabytku posiada tytu³ prawny, wynikaj¹cy z
u¿ytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwa³ego zarz¹du albo stosunku zobowi¹zaniowego.
Dotacja bêdzie mog³a obejmowaæ nak³ady konieczne na np.:
- sporz¹dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, wykonanie projektu
budowlanego zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, sporz¹dzenie
projektu odtworzenia kompozycji
wnêtrz, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
odnowienie lub uzupe³nienie tynków i ok³adzin architektonicznych
albo ich ca³kowite odtworzenie, z
uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
odtworzenie zniszczonej przynale¿noœci zabytku, je¿eli odtworzenie to nie przekracza 50 proc. oryginalnej substancji tej przynale¿noœci, odnowienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym oœcie¿nic i

okiennic, zewnêtrznych odrzwi i
drzwi, wiêŸby dachowej, pokrycia
dachowego, rynien i rur spustowych, modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych
lub w zabytkach, które posiadaj¹
oryginalne, wykonane z drewna
czêœci sk³adowe i przynale¿noœci,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych, niezbêdnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, zakup i monta¿ instalacji przeciww³amaniowej oraz przeciwpo¿arowej i odgromowej.
Dotacja mo¿e byæ udzielona w
wysokoœci do 50 proc. nak³adów
koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Je¿eli jednak zabytek posiada
wyj¹tkow¹ wartoœæ historyczn¹, ar-

tystyczn¹ lub naukow¹ albo wymaga przeprowadzenia z³o¿onych pod
wzglêdem technologicznym prac
konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych, dotacja
mo¿e byæ udzielona w wysokoœci do
100 proc. nak³adów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
Dotacja mo¿e wynosiæ 100 proc.
nak³adów równie¿ w przypadku,
gdy stan zachowania zabytku wymaga niezw³ocznego podjêcia prac
konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych.
Wnioski o dotacjê sk³ada siê do
Burmistrza £obza, w terminie do dnia
15 maja ka¿dego roku bud¿etowego,
w tym roku natomiast do 15 listopada 2009 r. (albo w terminie 14 dni od
wejœcia w ¿ycie uchwa³y).
O przyznaniu dotacji oraz jej
wysokoœci bêdzie decydowaæ Rada
Miejska w £obzie w drodze uchwa³y,
na wniosek Burmistrza £obza. op

£obez ma siê powiêkszyæ
(£OBEZ). Gmina £obez jest w trakcie
opracowywania planu zagospodarowania
przestrzennego czêœci obrêbu Ko³dr¹b,
z przeznaczeniem pod zabudowê produkcyjn¹
i us³ugow¹.
Ze wzglêdu na to, ¿e grunty objête procedur¹ planistyczn¹ zaliczane
s¹ do wysokiej klasy bonitacyjnej
gleb (RIII, RIV), przysz³y inwestor lub
Gmina w przypadku realizacji inwestycji na tych terenach, musieliby
ponieœæ wysokie op³aty z tytu³u wy³¹czenia tych gruntów z produkcji
rolnej. Rozszerzenie granic miasta w
celu w³¹czenia terenu planowanej
strefy przemys³owo-us³ugowej w

granice miasta umo¿liwi skorzystanie
z zapisów ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leœnych, zgodnie z
któr¹ przepisów ustawy nie stosuje
siê do gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne, po³o¿one w granicach administracyjnych miast.
Przewidywane koszty z tytu³u
zmiany granic administracyjnych
miasta kszta³towaæ siê bêd¹ w grani-

cach 80-100 tys. z³. Koszty obejmowaæ bêd¹ m.in.: pomiary dzia³ek z
dok³adnoœci¹ do 1m.kw., zmianê numeracji dzia³ek, wprowadzenie zmian
w ksiêgach wieczystych. Bêd¹ one
musia³y zostaæ poniesione przez
Gminê po wejœciu w ¿ycie rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie
zmiany granic miasta. Uchwa³a w tej
sprawie by³a ju¿ podjêta podczas
sesji 29 paŸdziernika 2008r. Przeprowadzono w tej sprawie równie¿ konsultacje z mieszkañcami miasta
£obez oraz so³ectwa Bonin, podczas
których mieszkañcy byli informowani, i¿ przesuniêcie granic administracyjnych miasta bêdzie dokonane po
granicach u¿ytków rolnych.

W momencie przygotowywania
wniosku do Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji okaza³o siê jednak, ¿e na mapach ewidencyjnych i zasadniczych pochodz¹cych z zasobów Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie istniej¹ rozbie¿noœci, dotycz¹ce u¿ytków rolnych. W
zwi¹zku z tym nie jest mo¿liwe dokonanie przesuniêcia granic administracyjnych miasta wed³ug przedstawionego za³¹cznika do poprzedniej uchwa³y.
Z tego te¿ wzglêdu Rada Miejska dzisiaj ponownie bêdzie podejmowaæ uchwa³ê o zmianie granic
miasta.
op
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Remonty i poprawki bez koñca?

Gimnazjum chce podzia³u
(WÊGORZYNO). Podczas sesji rady Miasta
El¿bieta Gêbka - dyrektor Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w tym mieœcie wysz³a z wnioskiem, aby oddzieliæ koszty funkcjonowania szko³y od pozosta³ych, w tym dzia³alnoœci Sparty.
– Bud¿et szko³y jest tak skonstruowany, ¿e w znajduj¹ siê w nim
wydatki, które nie s¹ zadaniami szko³y, czyli hala sportowa, pomieszczenia sportowe Sparty, pomieszczenia
pracowni oœwiatowo-kulturalnej i
teraz wioski internetowej.
Chcia³abym aby w tym roku wydzieliæ te zadania z bud¿etu szko³y, s¹
to zadania inne, nie gimnazjalne. Nie
mogê wyliczyæ ile, poniewa¿ te pomieszczenia nie maj¹ osobnego
oprzyrz¹dowania na pobór wody, na
pobór energii, jest to jeden wspólny
licznik na ca³y budynek, z którego
korzystaj¹ ró¿ne jednostki. Szczegó³owe wyliczenia s¹ niemo¿liwe, tylko
szacunkowe. Chcia³abym to uporz¹dkowaæ, by kwoty, które s¹ w bud¿ecie gimnazjum, nie rzutowa³y bezpoœrednio na stawkê na ucznia. Bêdê
siê stara³a wyodrêbniæ te wszystkie
zadania, które nie id¹ bezpoœrednio
na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ – mówi³a
dyrektor Gêbka.
Jednak wspólne koszty w gimnazjum nie s¹ jedynym problemem w
szkole. Mimo i¿ obiekt gimnazjum
zosta³ oddany do u¿ytku w roku
ubieg³ym, to wci¹¿ s¹ usterki. Jak
wyjaœni³a dyrektor - s¹ to usterki
usuwane w ramach gwarancji powy-

konawczej na budynku gimnazjum.
– Moje bie¿¹ce spostrze¿enia s¹
zg³aszne do pracownika, który pilotuje inwestycje z ramienia urzêdu.
Usterki usuwane s¹ na bie¿¹co. Nie
mogê narzekaæ na firmê, bo robi to
naprawdê sprawnie. W toku funkcjonowania pojawiaj¹ siê usterki, ale
gwarancja jest trzyletnia – powiedzia³a.
Informacjê uzupe³ni³a burmistrz
Gra¿yna Karpowicz, stwierdzaj¹c, ¿e
usuwanie usterek nastêpuje w wyniku przegl¹du pogwarancyjnego.
– Po roku eksploatacji obiektu
inspektor nadzoru zarz¹dzi³ przegl¹d
ca³ego obiektu, Podczas niego wysz³o co dobrze pracuje, a co Ÿle i
wykonawca usuwa to systematycznie. Co roku bêd¹ takie przegl¹dy, a
nie dopiero, gdy koñczy siê umowa.
Jest to systemowy przegl¹d gwarancyjny – powiedzia³a.
– Przy tej okazji radny Eugeniusz
Ko³odyñski przypomnia³, ¿e gdy
podpisywa³ umowê na u¿ytkowanie
sali, zasugerowa³ zakup rolety antyw³amaniowej, której wymaga³ od
stra¿aków partner od projektu.
– To koszt rzêdu 2 tys. z³. Projekt
pojawi³ siê w trakcie realizacji bud¿etu i nie mo¿na by³o takich rzeczy

W Bienicach ³adne posesje
(DOBRA) Zosta³ tu przeprowadzony konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê w gminie. Po przeprowadzeniu
lustracji i oceny zg³oszonych posesji Komisja dokona³a rozstrzygniêcia
konkursu w g³osowaniu jawnym i
przyzna³a wyró¿nienie wszystkim
osobom zg³oszonym (wg kolejnoœci)
do udzia³u w kategorii na „Najeste-

tyczniejsz¹ i przyjazn¹ œrodowisku
posesjê w gminie Dobra”. Wyró¿nione zosta³y posesje pana Czes³awa Kubczyka z Bienic, pana Krzysztofa Knopa z Bienic oraz pani Jolanty Siekiery z Dobrej. Nagrody otrzymali na do¿ynkach gminnych w Dobropolu, które odby³y siê w minion¹
sobotê.
(r)

przewidzieæ. Jeszcze raz ponawiam
pytanie, czy bêd¹ zabezpieczone
pieni¹dze na ten cel - pyta³.
Okaza³o siê, ¿e temat ten nie jest
znany w³odarz gminy. Obieca³a jed-

nak, ¿e zasiêgnie opinii ubezpieczyciela obiektu i wyposa¿enia gimnazjum, czy takie drzwi s¹ koniecznie
wymagane, skoro w szkole zamontowany jest monitoring.
mm

Tynk odpad³
(ZWIERZYNEK). Remiza
w tej miejscowoœci zosta³a oddana do u¿ytku w tym roku, a ju¿
tynk sypie siê i to od strony drogi.
– Remiza w Zwierzynku jest
bardzo ³adna, ale jest ubytek na
tynku, dziura wielkoœci 2 metrów

kwadratowych. Proœba, je¿eli
jest jeszcze na gwarancji, to nale¿a³oby ten ubytek uzupe³niæ, od
drogi widaæ ubytek tynku – powiedzia³ podczas sesji Rady
Miasta wiceprzewodnicz¹cy
RM Jan Szymko.
mm
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PIKNIK INTEGRACYJNY
„PO¯EGNANIE LATA”
„¯egnaj lato na rok…” takie s³owa piosenki
towarzyszy³y nam podczas weso³ego pikniku w ciep³y wrzeœniowy dzieñ, w którym
towarzyszy³y dzieci z placówek edukacyjnych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹,
Ruchow¹ i z Autyzmem oraz pracownicy
i dyrekcja.
W pierwszej czêœci pikniku nowi
uczniowie zostali oficjalnie przyjêci
do grona uczniów OREW, Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum, ale musieli na to zas³u¿yæ bior¹c udzia³ w
ró¿nych konkurencjach – wspólnym tañcu - ruszañcu, jedzeniu
jab³ka na czas, przebijaniu balonów nog¹ i wykonywaniu ukrytych w nich zadañ oraz zabawie
ruchowej „Krzese³ka”. Po zadaniach trzeba by³o sprawdziæ czy
dzieci znaj¹ zasady prawid³owego
zachowania siê w szkole, odpowiadaj¹c na pytania prowadz¹cych TAK lub NIE! Oczywiœcie bez
w¹tpienia dzieci œwietnie odpowiada³y, powtórzy³y zgodnie Tekst
Œlubowania Pierwszaków:

My nowi uczniowie obiecujemy
broniæ dobrego imienia swojej klasy
i szko³y, pomagaæ swoim nauczycielom i kolegom z grupy.
Obiecujemy byæ wzorowymi
uczniami!
W nagrodê wszyscy uczniowie
zostali uroczyœcie pasowani przez
pani¹ dyrektor OREW i otrzymali
pami¹tkowe dyplomy.
Nowi pracownicy równie¿ musieli zapracowaæ na oficjalne przyjêcie ich do grona pedagogicznego.
Nie wszyscy byli odpowiednio
ubrani na tê uroczystoœæ, wiêc na
pocz¹tek dzieci wybra³y dla nich
twarzowe stroje, w których zaprezentowali siê wspólnie w tañcu.
Nastêpnie trzeba by³o jeszcze uma-

lowaæ twarz bladych (z przera¿enia)
pracowników, co dla dzieci by³o
œwietn¹ zabaw¹. G³odnych, strudzonych pracowników dzieci postanowi³y nakarmiæ jogurtem owocowym,
a w nagrodê ka¿dy pracownik móg³
„wydmuchaæ” sobie nagrodê z miski
pe³nej m¹ki.
Nastêpnie z³o¿yli przysiêgê,
któr¹ publikujemy poni¿ej.
W drugiej czêœci pikniku, aby
lato za rok znów powróci³o, ka¿da
grupa zaprezentowa³a siê w letnim

tañcu oraz wspólnie bra³a udzia³ w
zabawach z p³achtami przy skocznej
muzyce. Ka¿de z dzieci uda³o siê do
„Salonu piêknoœci u Kasi i Marty”, w
którym otrzyma³o piêkny makija¿ na
policzku.
Na zakoñczenie dzieci zjad³y
pyszne lody i s³odkoœci.
Dzieñ by³ bardzo mi³y i przyjemny…
Katarzyna Leœniak – Szczepañska z wychowankami Gimnazjum nr
1 w Radowie Wielkim

Spragnieni napili siê równie¿ mleka ze spodka i wypili NEKTAR
UŒMIECHU – soku z cytryny udowadniaj¹c swoj¹ odwagê. Na zakoñczenie wszyscy wziêli udzia³ w zabawie ruchowej „Poci¹g”. Klêcz¹c
na prawym kolanie zgodnie z³o¿yli przysiêgê:
1. Bêdê przychodziæ na zajêcia swoje.
2. Nie wezmê dziennika w rêce moje.
3. Dzieñ Wagarowicza bêdê œwiêciæ.
4. O uczeniu nigdy nie bêdê glêdziæ.
5. Nie bêdê stawiaæ jedynek i dwój.
6. Pamiêtam, ¿e uczeñ to brat mój.
7. Nie bêdê skar¿y³ na ucznia mego.
8. Nie bêdê zak³ócaæ mu czasu wolnego.
9. Pozwolê spaæ podczas moich lekcji.
10. I nie powiem o niczym dyrekcji!
... i otrzymali pami¹tkowe dyplomy z jej treœci¹.
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Na zabawê, to trzeba zrzutê
zrobiæ
(SIELSKO). Niektórych
radnych miejskich
zbulwersowa³ fakt, ¿e
mieszkañcy Sielska
zadecydowali, by 1 tys.
z³ wydaæ na... orkiestrê.
W obronie rolników
stan¹³ so³tys Winnik.
Rada so³ecka w Sielsku wyst¹pi³a, aby przekazaæ im tysi¹c z³ na orkiestrê, która zagra u nich podczas
do¿ynek oraz 3 tys. z³ na zakup krzese³ i stolików do œwietlicy wiejskiej.
– Rozumiem krzes³a, meble na
wyposa¿enie, ale ¿eby dawaæ na
orkiestrê, ¿eby zrobiæ zabawê
wiejsk¹? No to robi siê niesmacznie,
bo zbierze siê klub wêdkarzy, stra¿aków i te¿ bêd¹ chcieli, budowlañcy ¿eby im zrobiæ jakiœ dzieñ budowlañca, by im daæ na to, aby orkiestra
przygrywa³a. Mam niesmak, ale to s¹
pieni¹dze so³eckie i bêdê g³osowa³a
na tak. Zebranie wiejskie tak postanowi³o, ale to s¹ pieni¹dze œci¹gane

z podatków, a my je rozdajemy. Na
zabawê, to trzeba zrzutê zrobiæ. Na
nagrody dla dzieci, to rozumiem, ¿e z
so³eckich, ale ju¿ na te wydatki, to
czujê niesmak - powiedzia³ radny.
Innego zdania by³ so³tys Winnik
Zbigniew Sobczyk, który zauwa¿y³, ¿e
rolnicy p³ac¹ do gminy spore podatki.

– So³tys Sielska Ÿle napisa³ –
powinien napisaæ „impreza integracyjna”, by³ za szczery. Tu rolnicy
chc¹ siê pobawiæ, to s¹ ich pieni¹dze
– powiedzia³.
Radny Jan Mazuro doda³, ¿e s¹
œrodki niewykorzystane na fundusz
rad so³eckich. Zaapelowa³ jednak,
aby nie wydawaæ tych pieniêdzy,
tylko dlatego, ¿e po prostu s¹. Zauwa¿y³, ¿e w gminie jest wiele potrzeb, na które mo¿na te pieni¹dze
przeznaczyæ.
- Rady so³eckie wystêpuj¹ o
wydanie pieniêdzy, o przekwalifikowane, bo koniec roku i pieni¹dze
trzeba wydaæ. Mo¿e zasadne to, ale
jeœli ktoœ mówi, ¿e trzeba wydaæ na
orkiestrê czy na zabawê, to... Szkoda, ¿eby te podatki podnosiæ, ¿eby
te pieni¹dze tak ³atwo rozdaæ. Bêdziemy sprzeczali siê o drogê do
Sielska. Tam trzeba powa¿ne pieni¹dze – 700 tys. z³, a mo¿e wiêksze,
a my tak – po tysi¹c, po dwa tysi¹ce
z³otych... Nie rozpuszczajmy tych
pieniêdzy w bud¿ecie, te drobne
pieni¹dze uciekaj¹. Nie wydawajmy
tych œrodków na si³ê, tylko dlatego,

¿e trzeba je wydaæ. Co trzeba wydaæ, to trzeba wydaæ, a resztê pozostawmy na przysz³y rok, a nie na
zasadzie wykonania wydatków –
apelowa³ radny.
Po dyskusji radni jednak przychylili siê do proœby mieszkañców
Sielska.
mm

Bezpieczny Przedszkolak
(RESKO). Od 14
do 18 wrzeœnia w
Przedszkolu Miejskim
w Resku odby³a siê
akcja pod tytu³em:
„Bezpieczna Droga
do Przedszkola”.

W ramach tej akcji dzieci mia³y
okazjê do poznania zasad prawid³owego zachowania siê na jezdni. Interesuj¹c¹ prelekcjê po³¹czon¹ z pokazem praktycznych umiejêtnoœci warunkuj¹cych bezpieczeñstwo dzieci
w ¿yciu codziennym, przeprowadzili
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie: sier¿ant Weronika Gó-

recka i sier¿ant Jacek Masiubañski.
Dzieci z grup m³odszych i starszych mog³y wykazaæ siê wiedz¹ nt.
„ABC Ruchu Drogowego”. Poprzez
wspólne zabawy z policjantami dzieci pokona³y bariery emocjonalne
strachu, nieœmia³oœci i lêku. Radosny uœmiech na twarzach dzieci pojawi³ siê podczas zwiedzania policyj-

nego auta oraz wybranych akcesoriów policyjnych.
Dyrekcja i grono pedagogiczne
Przedszkola serdecznie dziêkuj¹
Komendzie Powiatowej Policji Wydzia³owi Ruchu Drogowego za wieloletni¹ wspó³pracê na rzecz edukacji bezpieczeñstwo najm³odszych.
K. Kaczor
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Historia zatoczy³a ko³o...

Znikn¹³ by³y PGR w Dalnie
Wrzesieñ 2009 roku przejdzie do historii
Dalna, wsi po³o¿onej dwa kilometry od
£obza. W tym miesi¹cu, po kilku tygodniach prac rozbiórkowych, zniknê³y budynki jednego z by³ych najwiêkszych
PGR-ów w gminie £obez.
W Dalnie po wojnie sta³o kilka
cha³up, w pobli¿u tzw. pa³acu (w istocie du¿y dom niemieckiego w³aœciciela maj¹tku, w którym obecnie
mieszka piêæ rodziny). PóŸniej wybudowano ogromny PGR, z dyrekcj¹ w £obzie. Wybudowano dwa
ogromne budynki gospodarcze i kilka pomniejszych. Przez ówczesny
PGR przewinê³o siê tysi¹ce ludzi.
Czêœæ mieszka do dzisiaj, w postawionych tu kilku domkach i blokach
mieszkalnych i ju¿ tylko one bêd¹
œwiadczyæ o tym, ¿e kiedyœ by³o tu
Pañstwowe Gospodarstwo Rolne.
Nie uda³a siê próba zainstalowa-

nia tu, kilka lat temu, firmy duñskiej,
po której zosta³ spory ba³agan. Pozostawi³a materia³y produkcyjne i
zniknê³a. Wszystko uleg³o zniszczeniu. Dzie³a dokoñczyli miejscowi
zbieracze z³omu, którzy powykuwali
z murów i dachów wszelkie elementy
metalowe. Zosta³y szkielety murów
z betonu, który by³ trudny do rozebrania. Wczeœniej rozebrane zosta³y
jedynie du¿e poniemieckie budynki
gospodarcze z ceg³y i kamienia, stoj¹ce przy „pa³acu”. Po upadku PGRu okoliczne ³¹ki zalesiono.
Na pocz¹tku wrzeœnia br. na placu pojawi³ siê ciê¿ki sprzêt i rozpo-

czê³a siê rozbiórka. Koparki burzy³y
œciany, a specjalna maszyna kruszy³a
gruz, zamieniaj¹c go w kruszywo, które wywozi³y samochody ciê¿arowe.
Jak nas poinformowa³a El¿bieta
Kurpiel - rzecznik prasowa Agencji
Nieruchomoœci Rolnych OT w
Szczecinie, rozbiórka budynków w
Dalnie zosta³a rozpoczêta na proœbê mieszkañców i interwencjê
Urzêdu Miejskiego w £obzie, gdy¿
budynki stoj¹ce na posesji by³y
bardzo zniszczone i zagra¿a³y zdro-

wiu i ¿yciu mieszkañców. Niektórzy
mieszkañcy liczyli, ¿e po rozbiórce
powstanie tu jakiœ zak³ad, w którym
znajd¹ pracê. Co prawda teren ten
nadaje siê na inwestycje, pod produkcjê nieuci¹¿liw¹ lub dzia³alnoœæ
magazynow¹, ale jak nas poinformowa³a rzecznik - obecnie brak jest
zainteresowania jakiegokolwiek inwestora tym terenem. Po dokonaniu podzia³u geodezyjnego ANR
przeznaczy nieruchomoœæ do
sprzeda¿y.
KAR

Przejêli kolejkê
Nowa
Obietnic
rozliczeñ czas Kasztanowa
(WÊGORZYNO). Mieszkañcy os.
40.lecia domagaj¹ siê od swoich radnych
pisemnego oœwiadczenia, co te¿ ci
uczynili na rzecz swoich wyborców.
Mieszkañcy osiedla 40.lecia prosz¹
swoich radnych, aby ci przedstawili na
piœmie realizacjê zadañ, które przed
wyborami zadeklarowali siê wykonaæ
w swoim okrêgu. Prosz¹ równie¿ o zamieszczenie tych informacji na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego. Domagaj¹ siê równie¿ informacji od burmistrz miasta i gminy odpowiedzi na
pytanie – na jakim etapie jest realizacja
ma³ej architektury na ich osiedlu, co im
wczeœniej obieca³a
mm

(DOBRA). W tej miejscowoœci w
rejestrze ulic przybêdzie jeszcze jedna
– ul. Kasztanowa. Taka decyzja zapad³a podczas obrad sesji Rady Miasta 15
wrzeœnia.
Na mapie miasta znajdzie siê kolejna ulica o nazwie Kasztanowa. Droga
gminna po³o¿ona w Dobrej, biegnie od
ul. 3 Maja w kierunku zachodnim do
granicy dzia³ki gruntu oznaczonej numerem 65.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od dnia 1 stycznia 2010 r.
mm

(DOBRA). Podczas obrad sesji
rady miasta w Dobrej radni wyrazili zgodê na nieodp³atne nabycie
przez Gminê Dobra od Polskich
Kolei Pañstwowych S.A. w Warszawie, praw do nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Dobra w
tym, prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu oraz prawa w³asnoœci
budynków i budowli po³o¿onych na
tym gruncie.
Zgoda dotyczy równie¿ nabycia
prawa w³asnoœci ruchomoœci w postaci w¹skotorowego taboru kolejowego, a w tym: wagon turystyczny
z 1902 r., wagon do przewozu tlenu z
1902 r., wagon baga¿.- pocztowy z
1915 r., drezyna motorowa z 1960 r.,
wagon motorowy z 1986 r.,wagon
baga¿.- pocztowy z 1912 r., lokomotywa z 1981r. lokomotywa z 1983 r. i
transporter z 1985 r.
w zamian za przekazanie ruchomoœci oraz terenu zabudowanego
budynkami i obiektami infrastruktury kolejowej zlokalizowanymi na
odcinku zlikwidowanej linii w¹sko-

foto: www.dobragmina.pl

torowej Nr 1052 Stargard Szczeciñski – £obez, gmina Dobra zrzeknie
poboru zaleg³ych podatków z tytu³u
podatku od nieruchomoœci za okres
od 15.01.2009 roku do dnia formalnego przejêcia maj¹tku, nie d³u¿ej ni¿
do 28.02.2010 roku od PKP S.A. w
Warszawie.
Uchwa³a wesz³a w ¿ycie z dniem
podjêcia.
mm
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Ci ¿o³nierze mieli karabiny na sznurkach, gwiazdy ze szpicem, gwiazda naszyta.
Cz³owiek jak zobaczy³, to pomyœla³, ¿e to jest przebieranka jakaœ

Sybiracy pamiêtaj¹

(£OBEZ). Rocznicê napaœci
Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê
uczcili Sybiracy ju¿ 16 wrzeœnia,
pod Krzy¿em Sybirackim na ³obeskim cmentarzu. W tym roku pod
krzy¿em zgromadzi³o siê wiêcej
mieszkañców grodu nad Reg¹, w
tym dzieci i m³odzie¿ z ³obeskich
szkó³ oraz przedstawiciele urzêdów miejskiego i powiatowego, aczkolwiek bez ich szefów. Niestety
byli te¿ i tacy mieszkañcy, którzy
dziwili siê, co te¿ dzieje siê pod
krzy¿em, stwierdzaj¹c, ¿e zapewne
jakiœ pogrzeb.
Po oficjalnych uroczystoœciach
na cmentarzu, dzieñ póŸniej, dok³adnie w 70. rocznicê napaœci Sowietów,
w ³obeskim koœciele parafialnym ks.
proboszcz Stanis³aw Helak odprawi³
mszê, podczas której równie¿ nie
zabrak³o Sybiraków, kombatantów i
przedstawicieli ró¿nych organizacji
spo³ecznych.
W sali OHP na uczestników obchodów czeka³ ju¿ poczêstunek, a

P. Leszczyñska

dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2
przygotowa³y program artystyczny.
Wczeœniej jednak, po przywitaniu
goœci, m.in. ks. proboszcza Stanis³awa Helaka, Miros³awy Turbak, Wies³awa Ma³ego, Andrzeja Kamiñskiego prezesa ³obeskiego Zwi¹zku
Kombatantów oraz Ewy Pop³awskiej dyrektor Gimnazjum w £obzie.
Pani Leszczyñska odczyta³a referat,
opracowany przez prezes Zwi¹zku
Sybiraków Ludwikê Guriew. Sama
prezes ze wzglêdów zdrowotnych
nie by³a ws tanie przybyæ na spotkanie.
– Jedno imperium z³a uderzy³o na
Polskê 1 wrzeœnia 1939 roku, a drugie
wbi³o jej nó¿ w plecy 17 wrzeœnia.
Przez niemal pó³ wieku kazano Polakom wierzyæ w to, co wymyœli³a propaganda sowiecka, a co skwapliwie
powielali komuniœci polscy. Zabraniali u¿ywania szczególnie terminu
„nó¿ w plecy” dla okreœlenia dzia³ania Kraju Rad. Poniewa¿ dzisiejsza
Rosja znowu idzie w zaparte w kwestii odpowiedzialnoœci za wybuch

wojny i tryumf Hitlera w pocz¹tkowej fazie wojny, jako wstêp niech
œwiadcz¹ fakty. 29 lipca 1932 roku RP
i Zwi¹zek Radziecki zawar³y pakt o
nieagresji, który prolongowano 5
maja 1934 roku. Obowi¹zywa³ do 31
grudnia 1941 roku. 29 sierpnia 1939
roku Zwi¹zek Radziecki i III Rzesza
Niemiecka zawar³y te¿ pakt o nieagresji, ale w myœl do³¹czonego do
niego tajnego protoko³u, który to
sojusz wymierzony by³ przeciwko
pañstwu polskiemu, przewidywa³
jego zbrojne zniszczenie i rozbiór.
Podobnie przewidziano podbój i innych pañstw Œrodkowej Europy, od
Zatoki Botnickiej a¿ po Morze Czarne. Zgodnie z tym uk³adem Armia
Czerwona, rankiem 17 wrzeœnia,
przekroczy³a na ca³ej swej prawie tysi¹ckilometrowej d³ugoœci granicê z
Polsk¹. Rosyjskie wojsko otrzyma³o
rozkaz mia¿d¿enia jakiegokolwiek
oporu, a polskie wojsko – unikania
walk z Sowietami.
1 wrzeœnia 1939 roku Rada Najwy¿sza ZSRR uchwali³a ustawê o

Tadeusz Barañski

powszechnym obowi¹zku wojskowym. Zosta³y postawione w gotowoœci bojowej zbrojne okrêgi wojskowe, powsta³y fronty: Ukraiñski i
Bia³oruski. 17 wrzeœnia przes¹dzi³ o
losach Polski – przeczyta³a m.in.
pani Leszczyñska.
Wstêp pani Ludwiki Guriew wywo³a³ wspomnienia w uczestnikach
spotkania. Jako pierwszy kilka zdañ
powiedzia³ Tadeusz Barañski, który
prowadzi³ spotkanie.
– W 1939 r. mieszka³em w województwie nowogródzkim. Chodzi³em wówczas do pi¹tej klasy. Pamiêtam doskonale, jak zachowywa³em
siê przy wojsku, gdy zobaczy³em, jakie to wojsko! Karabiny na sznurkach, czapki - takie diabelskie figi na
górze. Zasmrodzili ca³e miasteczko.
Buty mieli brezentowe i pomyœla³em
sobie – „jaka to jest armia?”, jak na
ówczesne czasy.
– Rzeczywiœcie, od tego czasu,
zacz¹³ siê terror, zaczê³y siê wywózki
za to, ¿e byliœmy Polakami. Ksi¹dz w
swojej homilii bardzo ³adnie przed-

Andrzej Kamiñski
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stawi³ nasz¹ gehennê. To by³o 70 lat
wstecz. Naród radziecki by³ tak samo
ciemiê¿ony przez tych swoich mocodawców w owym czasie. Rosjanie
byli przychylni nam, tam na Syberii,
bo Rosjan tak¿e by³o du¿o zes³anych. Naród rosyjski nie jest z³y,
ówczesna w³adza radziecka by³a dla
nas bardzo ciê¿kim prze¿yciem. Wracaj¹c z Syberii, zatrzymaliœmy siê na
stacji Katyñ i podszed³ do nas starszy cz³owiek i powiedzia³: wiecie,
gdzie s¹ wasi? I wskaza³ na wzgórze
poroœniête lasem. Podjecha³a wiêŸniarka, czarny samochód i ju¿ tego
staruszka nie by³o. Ka¿dy z nas to
prze¿y³ – mówi³ T. Barañski.
– Nastêpnie mikrofon przej¹³ Andrzej Kamiñski, który wyzna³, ¿e pochodzi z Lwowa i by³ œwiadkiem zarówno nalotów niemieckich, najazdu wojsk radzieckich, jak i samej
obrony miasta przez wojska polskie.
- Mieszka³em we Lwowie.1 wrzeœnia, o godzinie 4 nad ranem, nad
miasto nadlecia³y samoloty od strony Rumunii. Bombardowa³y centrum miasta i miêdzy innymi trzy
osoby zosta³y ranne, a dwie zabite w
tzw. Pasa¿u Mikolascha. Wówczas
mia³em 13 lat. W ci¹gu dos³ownie
dwóch dni Lwów zosta³ okr¹¿ony
przez wojska niemieckie. Nasi przyszli na pomoc od strony Stryja, przedzieraj¹c siê przez zwarty kr¹g wojska niemieckiego. Mój ojciec by³
wówczas w Pu³ku Podhalañskim w
Stryju, pod dowództwem gen.
Maczka i razem z nim przyszed³ na
obronê Lwowa. W tym czasie Niemcy uderzyli na miasto. Lwowa broni-

HISTORIA I PAMIÊÆ

³o 13 dywizji, m.in. 4 dywizje z Wileñszyzny. Pamiêtam, ¿e to by³y dywizje
z Grodna, z Baranowicz i Nowej Wilejki. Niemcy okr¹¿yli ca³¹ czêœæ po³udniow¹ i zachodni¹ i zostawili pozosta³¹ czêœæ na wejœcie dla Rosjan.
Nasi skupili siê na obronie od strony
Niemców. Wojna trwa³a bardzo krótko; co nasi chcieli zabraæ Lwów, to
musieli siê wycofywaæ i tak trwa³o to
przez okres dwóch tygodni. Po
dwóch tygodniach od strony
wschodniej przysz³y w nocy, nad
ranem, jednostki radzieckie. Nie wiadomo co to by³o. Ci ¿o³nierze mieli
karabiny na sznurkach, gwiazdy ze
szpicem, gwiazda naszyta. Cz³owiek
jak zobaczy³, to pomyœla³, ¿e to jest
przebieranka jakaœ, jak u nas na Bo¿e
Narodzenie – dos³ownie. Ale to byli
ci, którzy szli. Po nich wjecha³y czo³-

gi. Dos³ownie 17 wrzeœnia ruszyli na
miasto Lwów. Uderzenie Rosjan
by³o silne. Wtedy uciekaliœmy ca³ymi rodzinami. Czêœæ naszych akademików lwowskich zosta³o zabitych,
bo mieli broñ przy sobie. Rosjanie
wkraczaj¹c, aresztowali prezydenta
miasta. Obsadzili od razu nasze urzêdy. Do urzêdów weszli Rusini, nie
Ukraiñcy. Ukraiñcy byli w wiosce.
Zaczê³a siê wywózka. Potem zabrali
naszego komendanta i ca³¹ jego rodzinê. Tak wygl¹da³o zajêcie miasta
w 1939 roku. Masê narodu zosta³o
wywiezionych, ale nie tylko rodziny
policjantów, nie tylko wojskowych,
oficerów, ale i urzêdników pañstwo-
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wych – chcieli zniszczyæ naród, inteligencjê. PóŸniej Ukraiñcy mordowali
naród polski, tych ludzi, którzy z dziada pradziada mieszkali w okolicach
Lwowa, Wo³ynia...- wspomina³.
Nastêpnie Tadeusz Barañski zaprosi³ do sali dzieci. Program artystyczny, trwaj¹cy niemal godzinê,
nawi¹zywa³ do walk, wyzwolenia,
bohaterstwa.
PóŸniej nadszed³ czas na wspólne wspomnienia, ale i rozmowy o
tym, co dzieje siê dzisiaj, o radoœciach i troskach kolejnych dni. Na
stole nie zabrak³o kawy, herbaty ani
s³odkiego poczêstunku, który umila³
wspólnie spêdzone chwile.
mm
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Peugot 309, rok prod.
1987, benzyna. Poj. 1.3. Cena 1300
z³ do negocjacji. Tel. 607442135,
0913974530.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.

Podgrzewacze wody (junkersy) wisz¹ce, stoj¹ce. Tel. 0691 686 772.
Piece gazowe dwufunkcyjne 1.200
– gwarancja. Tel. 0691 686 772.
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg;
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin. Tel. 880 400
739.

Powiat gryficki
Jêzyk angielski – korepetycje. Tel.
794 992 492.

Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.

VIDEOFILMOWANIE. Tel. 605 732
267.
Studnie wiercone maszynowo w jeden dzieñ, kompleksowa obs³uga,
monta¿ pomp g³êbinowych, pompy
ciep³a. Tel. 602 645 820.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie ul. H. Sawickiej, 80 mkw., parter.
Tel. 886 631 138.

Sprzedam rower elektryczny, nowy.
Cena 1500 z³ Tel. 668 938 268 091
39 743 53

Sprzedam mieszkanie o pow. 44,5
mkw., 2 pokoje + kuchnia + £azienka + WC, parter, balkon + piwnica.
£adna lokalizacja, zieleñ, widok na
rzekê. Tel. 607 340 986.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-17 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Poszukujê do wynajêcia mieszkania w £obzie – 2 pokoje lub kawalerkê. Tel. 723 940 038.
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
w £obzie. Tel. 516 179 300.
Sprzedam mieszkanie, centrum
£obza, parter 52 mkw., dwa pokoje
z kuchni¹. Tel. 600 274 405 po godz.
15.00
Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie
37,9 mkw. na 3 piêtrze z du¿ym balkonem, niski czynsz, ogrzewanie
w³asne gazowe. Tel. 785 420 682;
tel. dom po 18-tej 091 397 60 52.

PRACA
Powiat gryficki
Zaopiekujê sie starsz¹ samotna
pani¹ w zamian za mieszkanie. Tel.
606 267 976.

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z matematyki – przygotowanie do testów (szko³a podstawowa i gimnazjum). Tel. 602 384
943.
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom na dzia³ce 2,48 ha
+ budynki gospodarcze w K¹kolewicach. Tel. 091 397 19 79.

Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70 cm, 100 cm x 50 cm, 2 ³awy, szafka na buty. Tel. 508 591 529.

Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw w
œcis³ym centrum £obza na parterze
wynajmê lub przyjmê propozycjê
wspó³pracy. Wszystkie media + klimatyzacja + monitoring. Du¿e witryny szklane. Tel. 501 894 828.

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.

Do wynajêcie mieszkanie w centrum £obza (w domku – 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka), czêœciowo
umeblowane. Tel. 727 307 077.

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.
Matematyka – korepetycje 15 z³/
godz. Tel. 694 427 990.

Powiat gryficki
Sprzedam tanio ³adne pianino.
Tel. 601 587 438.

Region
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.
Drewno kominkowe. Tel. 724
385 274.
8 tygodniowe owczarki niemieckie
po rodzicach pracuj¹cych sprzedam. Tel. 503 177 347.

ROLNICTWO

Region
Do wynajêcia lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam grykê na poplony lub do
siewu, cena za 1 kg – 1,50 z³ do
negocjacji. Tel. 661 283 305.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 4 hektary ³¹k w Redle.
Tel. 094 36 454 47.

Uwaga
reklamodawcy
Od pocz¹tku wakacji oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

Reklama
Tel./fax
091 3973730
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INFORMACJE

Bezpieczne do¿ynki
(POWIAT) Przez ca³y wrzesieñ na terenie
powiatu ³obeskiego odbywa³y siê do¿ynki.
Policjanci dbali o bezpieczeñstwo osób
œwiêtuj¹cych obfite plony.
Wa¿ne by³o zapewnienie bezpieczeñstwa na drodze jak i na samej
imprezie. Podczas tych uroczystoœci
nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e policjantów z zespo³u ds. nieletnich i patologii z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, którzy na ka¿dej z imprez
rozwijali swoje prewencyjne stanowisko. Tak by³o w £obzie, gdzie na
boisku odbywa³y siê do¿ynki, w
Radowie Ma³ym podczas obchodów powiatowych i w Dobropolu w
gminie Dobra, gdzie niebieski stolik
z parasolem informowa³, ¿e mo¿na
zasiêgn¹æ porady, otrzymaæ materia³y prewencyjne dotycz¹ce ró¿nych
akcji: „Pilnuj swojego drinka”, „Ekologiczny kierowca”, czy te¿ „Pozory
myl¹, dowód nie”.
W czasie imprez dzieci i m³odzie¿
mog³y zapoznaæ siê z zasadami bezpiecznej jazdy na rowerze. Bra³y tak¿e udzia³ w konkursach wiedzy prewencyjnej. Ka¿dy, kto odwiedzi³
policyjne stanowisko otrzyma³
drobny upominek, a dzieci odblaski.
Asp. Anna Gembala
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Opa³ ze s³omy ze Starego Przybys³awia

Rewolucja w rolnictwie
i energetyce
Odzwierciedleniem zmian
zachodz¹cych w rolnictwie
by³ pokazany na do¿ynkach brykiet ze s³omy
s³u¿¹cy
do palenia. Produkt prezentowa³ kierownik Zak³adu Produkcji Brykietów w
Starym Przybys³awiu pod
Œwidwinem, pan Krzysztof
Hrycyk.
Wczeœniej o tych zmianach
mówi³ jeden z radnych powiatu
gryfickiego, rolnik, który na sesji
grzmia³, ¿e ceny skupu zbó¿ s¹
tak niskie, ¿e zbo¿a nie op³aca siê
sprzedawaæ i rolnicy zaczynaj¹
nim paliæ w piecach. To ciemna
strona dzisiejszego polskiego rolnictwa. Tê wiadomoœæ potwierdzi³ jeden z rolników z powiatu
œwidwiñskiego, który przy³¹czy³
siê do rozmowy na temat brykietu. Powiedzia³, ¿e jedna z firm
rolniczych z okolic Po³czyna wysy³a w³aœnie tysi¹c ton ziarna na
opa³ do elektrowni Dolna Odra.
To rzeczywiœcie szokuj¹ce informacje, zwa¿ywszy, ¿e do tej pory
zbo¿e by³o traktowane jako ¿ywnoœæ, a dzisiaj ma byæ spalane.
Wygl¹da na to, ¿e nied³ugo na
do¿ynkach powinni pojawiæ siê i
œwiêtowaæ zbiory zbó¿ równie¿
energetycy.
Pan Krzysztof Hrycyk pokaza³ przyjaŸniejsz¹ stronê kooperacji rolnictwa z energetyk¹ – brykiet ze sprasowanej s³omy. Wytwarza go niedawno uruchomiony zak³ad w Starym Przybys³awiu
ko³o Œwidwina, który jest oddzia³em spó³ki Carbo Holding z Zielonej Góry. Ten holding jest przyk³adem nowoczesnego myœlenia
szefów polskich firm na rynku,
które nauczy³y siê dywersyfikowaæ dochody i rozszerzaj¹ dzia³alnoœæ, wchodz¹c w ró¿ne bran¿e,
w ten sposób zabezpieczaj¹c siê
przed dekoniunktur¹ w zajmowanym segmencie rynku. Tworz¹

równie¿ w³asn¹ sieæ firm obs³uguj¹cych holding w ró¿nych zakresach; od transportu po media.
Carbo Holding posiada zak³ad
konstrukcji stalowych, firmê
transportow¹, terminale prze³adunkowe, nawet spó³kê produkuj¹c¹ spoty reklamowe. W
ubieg³ym roku Holding rozszerzy³ swoj¹ dzia³alnoœæ o produkcjê opa³u ekologicznego, bo tak
mo¿na nazwaæ brykiet ze s³omy.
Pojawienie siê tego opa³u, a tak¿e paliw z dodatkiem ekologicznym, na naszym rynku, wymusi³y dyrektywy unijne, nakazuj¹ce
ich stosowanie, w okreœlonym
udziale procentowym, w dotychczasowych procesach spalania
wêgla i oleju napêdowego.

- Unijne dyrektywy nakazuj¹
du¿ym zak³adom energetycznym
zu¿ywania pewnych iloœci biopaliw w spalanych paliwach. W
tym roku dziesiêæ procent, w
przysz³ym – dwadzieœcia. - wyjaœnia pan Hrycyk.
Dlatego w bran¿y paliwowej
pojawi³ siê biodiesel, a w energetyce pojawia siê brykiet ze s³omy. Podejmowane w tych bran¿ach zmiany zachodz¹ od lat i dla
zainteresowanych nie s¹ nowoœci¹, ale do szerokiej opinii publicznej docieraj¹ zazwyczaj dopiero w postaci gotowego produktu, tak jak tu, na do¿ynkach
powiatowych w Rzepczynie, w
gminie Brze¿no, w powiecie œwidwiñskim, gdzie brykiet mo¿na

by³o obejrzeæ i zapoznaæ siê z
jego w³aœciwoœciami. Od lat w
tych bran¿ach stosowane s¹ rzepak, s³oma, wierzba energetyczna, trociny; wchodz¹ nowoœci
takie jak malwa, owies, torf czy
s³onecznik, obok oczywiœcie tradycyjnego drewna.
- Widzia³em ju¿ piece, które
pal¹ tylko zbo¿e. Owies jest bardzo bliski kalorycznoœci wêgla. mówi Hrycyk.
- Ja ju¿ dwa lata palê owsem.
Tona owsa kosztuje 200 z³otych,
a wêgla osiemset. Drewno jest
coraz dro¿sze. Sprzeda³em
drewno i kupi³em owies. - wtr¹ca siê do rozmowy mê¿czyzna,
prowadz¹cy firmê tartaczn¹.
- Dla starszych ludzi jest to nie
do pomyœlenia. To tak jakby paliæ
jedzenie. - zgadzamy siê wszyscy z reakcjami starszego pokolenia na te kulturowe i gospodarcze zmiany.
Zak³ad w Starym Przybys³awiu rozpocz¹³ produkcjê w paŸdzierniku 2008 roku. Wytwarza
120 – 140 ton brykietu na dobê.
Jak mi powiedzia³ jego kierownik
– urz¹dzenia i maszyny s¹ polskiej konstrukcji i produkcji, z Torunia. Pytam - dlaczego otworzono zak³ad akurat pod Œwidwinem.
- Pomorze jest dobrym miejscem na pozyskiwanie s³omy.
Znaleziony obiekt odpowiada³
powierzchniowo
potrzebom
sk³adowania du¿ej iloœci s³omy,
gwarantuj¹cej ci¹g³y du¿y dobowy przerób. Lokalizacja wi¹za³a
siê z pozyskaniem strategicznego odbiorcy, jakim okaza³a siê
elektrownia Dolna Odra. - mówi
Krzysztof Hrycyk.
Na razie zak³ad ca³¹ produkcjê sprzedaje do elektrowni w
Szczecinie, ale nied³ugo, po
wprowadzeniu wag do wa¿enia
mniejszych iloœci, bêdzie sprzedawaæ równie¿ odbiorcom indywidualnym.
Kazimierz Rynkiewicz
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Biegi uliczne „Sztachetka P³oty 2009”

„Arbod” rozpocz¹³ sezon biegowy
W minion¹ sobotê,
startem w biegach
ulicznych w P³otach,
uczniowie szko³y
podstawowej w Dobrej, zawodnicy
UKS „ARBOD”, zainaugurowali jesienny
cykl startów w zawodach lekkoatletycznych.
W zawodach wystartowa³o dwudziestu zawodników biegaj¹cych

na dystansach od 400 do 800
metrów. W licznie obsadzonych
biegach zawodnicy z Dobrej zajmowali wysokie lokaty. Zwyciêstwo na swoim dystansie odnios³a Milena Sadowska, na trzecich miejscach biegi ukoñczyli
Karolina Szymczak, Adam Michalik i Konrad Jadwi¿yc. Zawodnicy, których nale¿y równie¿
wyró¿niæ za start w zawodach,
to Joanna Jarz¹bek, Laura Miko³ajczyk, Pawe³ Madajczyk, Pau-

lina Kubacka, Dagmara Szymanek (uczennica gimnazjum).
Przed naszymi zawodnikami dalsze starty i treningi. ¯yczymy
sukcesów podobnych do ubieg³orocznych.
(o)

Nie mamy pieniêdzy nie mamy rezerw, to musimy
sk¹dœ te pieni¹dze zabraæ

Wydatki zaplanowane
Awaria za szaf¹
niedbale
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
Rady Miasta okaza³o siê, ¿e bud¿et
jest mocno niedoszacowany.
Wprawdzie w pierwszym pó³roczu gmina zrealizowa³a 46 proc. dochodów, a 35 proc. wydatków, jednak
g³ówne zap³aty za inwestycje wyp³acane s¹ dopiero w III i IV kwartale.
- Chcia³em zauwa¿yæ, ¿e wydatki
nale¿a³o zaplanowaæ z rozwag¹ i prawid³owo, a zaplanowane s¹ niedbale. Ju¿ w tym roku brak³o nam na
oœwietlenie. Bêdziemy przyjmowaæ
uchwa³y i zabieraæ z ró¿nych rzeczy,
¿eby pieniêdzy do³o¿yæ. Planowaliœmy wydaæ 144 tys. z³ za energiê
elektryczn¹, mniej wiêcej wiemy, ile
KW zu¿ywamy rocznie, zu¿yliœmy
89 proc. Ju¿ zap³aciliœmy 133 tys. z³
za pó³ roku, w tym bud¿ecie ju¿ dok³adamy kolejne 60 tys. z³, bo ten wydzia³ coœ nie przy³o¿y³ siê. To ³atwo
policzyæ – przyby³o nam parê lamp,
przecie¿ trzeba na konserwacjê
od³o¿yæ i parê KW. Tu jest znacznie

niedoszacowane. Podobnie w opale. Te¿ znamy mniej wiêcej jego roczne zu¿ycie, organizujemy przetargi.
Okazuje siê, ¿e na opa³ brakuje powa¿na suma, nie 5-6 tys. z³, bo to
mo¿na niedoszacowaæ, ale jeœli brakuje 60-80 tys. z³?! Przecie¿ to nie jest
inwestycja, to s¹ wydatki bie¿¹ce –
mówi³ jeden z radnych na sesji.
Burmistrz wyjaœni³a, ¿e niedoszacowanie wynika st¹d, ¿e gmina
planowa³a wydatki w ubieg³ym roku,
powiêkszone o wzrost o inflacjê.
– Dopiero w styczniu URE podniós³ ceny o 20 proc. i to uderzy³o w
oœwietlenie gminy i w odbiorców.
Koszty zu¿ycia energii mo¿na zmniejszyæ poprzez zmianê umów na pobór
energii, poprzez zmianê klasyfikacji.
Zobowi¹za³am prezesa, aby przejrza³,
jakie mamy podpisane umowy na hydrofornie. Umowy maj¹ po kilkanaœcie lat. To musi byæ szybko zweryfikowane, bo tu na pewno s¹ du¿e
oszczêdnoœci – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna.
mm

(SIELSKO-MIESZEWO). Jeszcze na dobre nie rozpoczê³y swojej
dzia³alnoœci punkty przedszkolne
w tych miejscowoœciach, a ju¿ kwestia budynków, w których przebywaj¹ dzieci, sta³a siê obiektem dyskusji radnych podczas sesji. Okaza³o siê, ¿e na remont by³ych szkó³
potrzeba jeszcze 62 tys. z³, a kasa
miejska jest ju¿ pusta.

– Niedawno mieliœmy zapewnienia pani burmistrz, ¿e na remont w
by³ych szko³ach 30 tys. z³ nam starczy, bo pieni¹dze s¹ z zewn¹trz. Okazuje siê, ¿e musimy do³o¿yæ 62 tys. z³,
bo ju¿ jest wiêkszy zakres robót. Nie
mamy pieniêdzy, nie mamy rezerw, to
musimy sk¹dœ te pieni¹dze zabraæ –
powiedzia³ radny Jan Mazuro podczas sesji Rady Miasta w Wêgorzynie.
Kwestiê koniecznoœci finansowania z gminy dodatkowych prac
remontowych wyjaœni³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Poinformowa³a, ¿e gmina otrzyma³a

z UE po 15,5 tys. z³ na remont w ka¿dej szkole, a pozosta³y zakres robót
do wykonania musi byæ pokryty ze
œrodków w³asnych gminy.
– Nikt siê nie spodziewa³, ¿e pomieszczenia w Sielsku i Mieszewie s¹
w takim stanie. Je¿eli przez tyle lat nie
dawa³o siê na te szko³y pieniêdzy, to
mo¿na siê by³o spodziewaæ co tam
bêdzie, dlatego teraz trzeba bêdzie
wy³o¿yæ te pieni¹dze. Ju¿ nie mówiê
o takich rzeczach, jak pêkniêta sieæ
kanalizacyjna czy wodoci¹gowa u
lokatora w Mieszewie, gdzie ca³y
czas la³o siê za szafê w kancelarii
szko³y. Nikt tego nie móg³ zauwa¿yæ,
do czasu, a¿ odsunêliœmy meble.
Najpierw trzeba by³o wiêc usun¹æ
awariê u lokatora, aby potem robiæ
œciany. Œciany s¹ zrobione, wyk³adziny wymienione. Myœlê, ¿e to nie
jest du¿a kwota, a obiekty, które
powsta³y, s¹ ³adne, wyremontowane i s³u¿¹ dla mieszkañców gminy –
powiedzia³a burmistrz.
Radni, mimo obiekcji w tej kwesti
uchwa³ê i tak podjêli jednog³oœnie.m
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Krewki prezes z Barlinka chcia³ wymierzaæ sprawiedliwoœæ

Mogli strzeliæ nawet graj¹c
w dziesi¹tkê
Sarmata Dobra - Pogoñ Barlinek 0:1 (0:1)
Bramka dla Pogoni: Kacper Stukonis 21'.
Sarmata: M. Kamiñski, D. Dzierbicki, J. Jaszczuk kpt., P. Grochulski,
D. Padziñski, G. Mêdrek, K. Szkup, E.
Kamiñski od 81' M. Dzierbicki, £.
Olechnowicz od 77' Z. Szw¹der, K.
Pacelt, W. GuŸniczak od 85' P. Kaleta
oraz S. Marciniak, W. Kliœ, W. Dorsz,
M. Garliñski.
Pogoñ: M. Kaczmarczyk, A. Suchowera, D. Suterski, B. Kubiak, B.
Jusupow (70' P. Magryta), K. Stukonis, D. Husejko, J. Stronczyñski, M.
Guraj kpt, (60' P. Kochan) A. Piasecki, M. Molongo (86' G. Wyszyñski)
oraz £. Trafalski, M. Kubiak.
Czerwone kartki: Kubiak 90',
Suchowera 90'+5' (Pogoñ) oraz Grochulski - 33' (Sarmata).
¯ó³te kartki: G. Mêdrek 36', K.
Pacelt 86' z Sarmaty oraz B. Kubiak,41', P. Magryta 86', M. Molongo
87' i G. Wyszyñski 90' + 5' z Pogoni.
Sêdzia G³ówny: Maciej Czernic,
£ukasz Wilk asystent nr 1, Patryk
¯ankowski asystent nr 2.
Sobotniego meczu o mistrzostwo IV ligi Sarmata nie mo¿e zaliczyæ do udanych. Gospodarze ulegli
0:1 mocnej dru¿ynie Pogoni Barlinek, graj¹c od 33 min. w dziesi¹tkê,
po wykluczeniu z gry przez sêdziego
Macieja Czernica za niesportowe
zachowanie zawodnika Sarmaty Piotra Grochulskiego. Sarmata w tym

momencie, od 21 min. meczu, przegrywa³ 0:1 i usuniêcie z boiska Grochulskiego mia³o znaczny wp³yw na
dalsze losy meczu.
Dru¿yna Sarmaty, z uwagi na
kontuzje podstawowych zawodników, wyst¹pi³a bez trzech Wojciechów: Bonifrowskiego, Dorsza i Klisia, natomiast na boisko wybieg³
czwarty z nich, zaledwie 16 letni
Wojciech GuŸniczak. Gdy dodamy,
¿e w linii obronnej, po d³u¿szej przerwie, zagra³ Kamil Pacelt, to mo¿na
powiedzieæ, ¿e sk³ad Sarmaty by³
mocno eksperymentalny. I chocia¿
pierwsz¹ akcjê na bramkê Sarmaty w
3 min., zakoñczon¹ strza³em i obron¹
M. Kamiñskiego, przeprowadzili
goœcie, to ju¿ w 6 min., po doœrodkowaniu Krzysztofa Szkupa, bliski
zdobycia bramki by³ Emilian Kamiñski, ale bramkarz Pogoni instynktownie pi³kê sparowa³ na rzut ro¿ny,
który nie przyniós³ powodzenia. W
21 min., po b³êdach obrony i bramkarza Sarmaty, Kacper Stukonis z Pogoni strza³em z ostrego k¹ta zdoby³,
jak siê póŸniej okaza³o, jedyn¹ zwyciêsk¹ bramkê dla goœci z Barlinka.
W 33 min. nast¹pi³ wczeœniej
wspomniany incydent: Moses Molongo sfaulowa³ zawodnika Sarmaty
Piotra Grochulskiego, który zdenerwowany powiedzia³ kilka s³ów pod
adresem fauluj¹cego go zawodnika,
za co otrzyma³ czerwona kartkê.
Szkoda tylko, ¿e sêdzia w swojej reakcji na zajœcie pomin¹³ fauluj¹cego.
I chocia¿ ju¿ praktycznie do koñca
Sarmata gra³ w os³abieniu, to w koñcówce meczu zabrak³o skutecznoœci

Oœwiadczenie Zarz¹du Sarmaty
Zarz¹d Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Sarmata” Dobra z
g³êbokim ubolewaniem odnosi siê
do incydentu, jaki mia³ miejsce w
dniu 19 wrzeœnia 2009 r., w meczu o
mistrzostwo IV ligi, pomiêdzy Sarmat¹ Dobra a Pogoni¹ Barlinek.
Uwa¿amy, ¿e kara na³o¿ona przez
sêdziego w postaci wykluczenia z
gry naszego zawodnika, za s³owa
wypowiedziane wobec fauluj¹cego
go zawodnika goœci, które by³y bardzo niestosowne i mog³y naruszyæ
jego godnoœæ osobist¹, jest w tym

przypadku kar¹ s³uszn¹. Jest nam
podwójnie przykro: po pierwsze, ¿e
ten incydent wobec bardzo dobrego
Pi³karza Dru¿yny Goœci wydarzy³ siê
z udzia³em naszego pi³karza, za co,
jako klub przepraszamy, po drugie,
¿e te incydentalne zdarzenie próbuje
siê ca³oœciowo ³¹czyæ z Sarmat¹
Dobra jako dru¿yn¹ i Klubem, co jest
wobec nas mocno nies³uszne. W
Sarmacie nigdy nie by³o, poza tym
incydentem, i jako Zarz¹d Klubu
mamy nadziejê, ¿e nigdy nie bêdzie,
jakichkolwiek oznak rasizmu.

i szczêœcia, aby zdobyæ wyrównuj¹c¹ bramkê.
Najpierw Krzysztof Szkup, po
solowym rajdzie i miniêciu kilku przeciwników, przegra³ pojedynek z
bramkarzem goœci, w chwilê potem
£ukasz Olechnowicz, szczêœliwy ojciec urodzonej z pi¹tku na sobotê
córeczki - gratulujemy! - minimalnie
przeniós³ pi³kê nad poprzeczk¹.
W koñcówce meczu nast¹pi³
drugi kontrowersyjny moment spotkania. Znajduj¹cy siê w polu karnym Pogoni zawodnik Sarmaty Grzegorz Mêdrek, w momencie oddawania strza³u zosta³ sfaulowany „nak³adk¹” przez obroñcê Pogoni, za co
sêdzia wskaza³ na rzut karny dla Sarmaty, jednak po chwili zmieni³ swoj¹
decyzjê i podyktowa³ rzut wolny
poœredni z ok. 10 metrów od bramki
goœci. Niezadowoleni z takiej decyzji sêdziego pi³karze z Barlinka zaczêli z nim „wojnê” przy ustawianiu

„muru”, za co dwóch z nich otrzyma³o czerwone kartki za niesportowe
zachowanie. To niezadowolenie z
pracy sêdziów przenios³o siê tak¿e
na grupkê „oficjeli” klubu z Barlinka,
na czele z prezesem, którzy wtargnêli
na murawê boiska, by powiedzieæ
sêdziom, co myœl¹ o ich pracy. Krewki prezes Pogoni próbowa³ jeszcze
wtargn¹æ do szatni sêdziów, aby
wymierzyæ im „swoj¹” sprawiedliwoœæ, lecz zosta³ powstrzymany
przez s³u¿by porz¹dkowe Sarmaty.
Pikanterii tej sprawie dodaje
fakt, ¿e to Pogoñ wygra³a ten mecz,
a jeœli ju¿ ktoœ zosta³ pokrzywdzony
w tym meczu, to by³ nim Sarmata,
chocia¿by poprzez zmianê przez sêdziego decyzji, z rzutu karnego na
rzut wolny poœredni w koñcówce
meczu, czy wczeœniejsze bardzo pob³a¿liwe reakcje sêdziego na fauluj¹cych zawodników Pogoni w pierwszej po³owie meczu.
estan

Boisko jak pastwisko
(ZAJEZIERZE). 29 wrzeœnia
ubieg³ego roku gmina
przekaza³a plac budowy
pod wykonanie boiska
wraz z budow¹ drena¿u
odwadniaj¹cego p³ytê
boiska w Zajezierzu.
Wykonawc¹ by³a firma
³obeska.
Zgodnie z za³o¿eniami mia³ byæ
po³o¿ony drena¿, wyrównana p³yta

boiska, a na p³ycie piêkna, zielona
trawa. Z planów w zasadzie niewiele wysz³o, za to pieni¹dze z kasy
gminnej - tak. W rogu boiska rozlewa siê woda, nawadniaj¹c obficie
roœlinki, niekoniecznie bêd¹ce
traw¹. Po opadach deszczu woda
zbiera siê na œrodku boiska, gdzie z
kolei powsta³a spora niecka. W tym
miejscu dla odmiany trawa rosn¹æ
nie chce.
Niektórzy s¹ dumni z inwestycji,
do nich jednak nie nale¿¹ mieszkañcy,
ci patrz¹c na dzie³o firmy z £obza, nazwali j¹ jednym s³owem – bubel. mm
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Liga trampkarska

liga
Trampkarze Sarmaty Gra³a
Wyniki i tabele
– œwietne zaplecze
dla seniorów
IV liga

Sparta Wêgorzyno - Sarmata I
Dobra 1:3 (0:1)
Sparta: Daniel Tatarski, Pawe³
Banaszak, Micha³ Banaszak,
Krzysztof Czerwiñski, Patryk Genderka, Karol Makarski, Adrian Noryca, Przemys³aw Perdek, Mateusz
Pietkiewicz, Adrian Witkowski, Patryk ¯urawik, Jacek Ko³oh, Oskar
Waszczak, trener Andrzej Stasiak.
Sarmata I: Adam Podemski, Filip
Ko³odziejczyk, Grzegorz Skorupski,
Dawid Dechnik, Marek Borowiec,
Dawid Zapa³owski, Pawe³ Ambroziak, Filip Plewiñski, Przemys³aw
Sadowski, Cezary Szkup, Mateusz
Ga³ka, Wojciech Raczewski, trener
Damian Padziñski.
Równolegle z rozpoczêciem seniorskich rozgrywek pi³karskich sezonu 2009/2010, rozpoczê³y siê rozgrywki dru¿yn m³odzie¿owych. M-G
LKS Sarmata Dobra, maj¹cy dru¿ynê
seniorów w IV lidze, zosta³ z urzêdu
zobligowany przez ZZPN w Szczecinie, do wystawienia trzech dru¿yn
m³odzie¿owych: juniorów graj¹cych
w I klasie juniorów i dwóch dru¿yn
trampkarzy, graj¹cych w grupie

trampkarzy. I w³aœnie pierwsza dru¿yna trampkarzy rozegra³a w miniony wtorek, 15 wrzeœnia, swój trzeci
mecz ligowy.
Po dwóch pierwszych zwyciêstwach Sarmaty z Olimpi¹ Nowogard 7:1 i z Pomorzaninem Nowogard
3:2, tym razem przeciwnikiem na stadionie w Wêgorzynie by³a miejscowa Sparta. I chocia¿ w zawodach
mog¹ braæ udzia³ dzieci z rocznika
1994 i m³odsi, to patrz¹c na ich wysokie umiejêtnoœci pi³karskie, a¿ trudno uwierzyæ, ¿e s¹ w tak m³odym
wieku.
Od pocz¹tku meczu przewagê w
polu osi¹gnêli m³odzi pi³karze Sarmaty i to oni prowadzili po pierwszej
po³owie 1:0 (mecz trampkarzy trwa 2
x 35 min.). Bramkê dla Sarmaty, jak
równie¿ i pozosta³e dwie w drugiej
po³owie strzeli³ Cezary Szkup, od
dwóch lat reprezentant województwa rocznika 1996. Jedyn¹ bramkê
dla Sparty strzeli³ ³adnym strza³em w
„d³ugi róg” Pawe³ Banaszak.
W kolejnym meczu ligowym, który odby³ siê w ubieg³ym tygodniu,
trampkarze Sarmaty odnieœli ju¿
czwarte z kolei zwyciêstwo, pokonuj¹c na boisku w Radowie Ma³ym
rówieœników z Radovii 3:2. estan

II rzut Pucharu Polski

Jutro Œwiatowid gra
z Gryfem, Mewa z Sarmat¹
(POWIAT) ZZPN rozlosowa³ pary II rzutu Pucharu Polski regionu szczeciñskiego. Jutro, w œrodê, 23 wrzeœnia, Œwiatowid bêdzie podejmowaæ w
£obzie Gryfa Kamieñ Pomorski, a Mewa w Resku - Sarmatê Dobra. Pocz¹tek
obu meczów o godz. 16.30. (r)

IV liga

Granie w planie

26.09 (sobota) S³awa S³awno - Sarmata Dobra.

V liga
26.09 (sobota) Pomorzanin Nowogard - Sparta Wêgorzyno.

Klasa okrêgowa
26.09 (sobota) Jeziorak Szczecin - Mewa Resko; godz. 16.00 Œwiatowid £obez – Wicher Brojce.

Klasa A
26.09 (sobota) godz. 14.00 Radovia Radowo Ma³e – Znicz Wysoka
Kamieñska.

Klasa B
26.09 (sobota) Œwiatowid II £obez – Piast Kolin.

Sarmata Dobra – Pogoñ Barlinek 0:1; Vineta Wolin - Wybrze¿e
Rewalskie Rewal 1:0;
Victoria Przec³aw - Piast Drzonowo 4:0; Leœnik/Rossa Manowo
- Sokó³ Pyrzyce 0:0; Piast Chociwel
- Hutnik Szczecin 1:3; Gryf Kamieñ
Pomorski - S³awa S³awno 7:1; Stal
Szczecin - Gwardia Koszalin 0:2;
Drawa Drawsko Pomorskie - Ina
Goleniów 0:1.
1. Gwardia Koszalin
17 14:6
2. Hutnik Szczecin
16 19:6
3. Pogoñ Barlinek
16 11:3
4. Gryf Kamieñ Pom.
15 22:8
5. Wybrze¿e Rewalskie
15 20:8
6. Victoria Przec³aw
13 12:6
7. Ina Goleniów
12 9:9
8. Vineta Wolin
12 18:9
9. Sarmata Dobra
7 9:12
10. Piast Chociwel
7 11:17
11. Sokó³ Pyrzyce
7 11:18
12. Drawa Drawsko Pom. 7 9:12
13. Leœnik/Rossa Manowo 6 3:9
14. Stal Szczecin
5 8:10.
15. Piast Drzonowo
3 8:30
16. S³awa S³awno
1 5:26

V liga
Sparta Wêgorzyno - K³os Pe³czyce 1:0; Osadnik Myœlibórz - Zorza Dobrzany 5:2; Pomorzanin Nowogard - Kluczevia Stargard Szcz.
0:2; Sparta Gryfice - Stal Lipiany 3:1.
Polonia P³oty - GKS Mierzyn
4:1; Odra Chojna - Œwit Szczecin
5:3; Woda Piast II Rzecko - Arkonia Szczecin 1:2; Orze³ TrzciñskoZdrój - Iskierka Szczecin 6:1.
1. Arkonia Szczecin
18 17:2
2. Polonia P³oty
14 20:6
3. Kluczevia Stargard
14 16:5
4. Odra Chojna
13 16:9
5. Sparta Gryfice
1214:12
6. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 1015:10
7. Pomorzanin Nowogard 10 4:3
8. Stal Lipiany
9 14:20
9. Iskierka Szczecin
8 5:13
10. Woda-Piast Rzecko 7 5:13
11. Osadnik Myœlibórz 7 13:13
12. GKS Mierzyn
7 7:13
13. Œwit Szczecin
7 8:12
14. Zorza Dobrzany
7 9:14
15. Sparta Wêgorzyno 6 6:12
16. K³os Pe³czyce
4 4:16

Klasa Okrêgowa
Mewa Resko - Œwiatowid
£obez 1:3; Promieñ Mosty - Ehrle
Dobra Szczeciñska 0:4; Wicher
Brojce - Flota II Œwinoujœcie 7:2;
Orze³ £o¿nica - Korona Stuchowo
2:1; Ina Iñsko - D¹brovia Stara D¹-

browa 4:3; Masovia Maszewo - Jeziorak Szczecin 2:1; Wiecher Reptowo - Fagus Ko³bacz 2:2; KP
Chemik II Police - Pogoñ II Szczecin 0:1.
1. Ehrle Dobra Szcz.
19 17:4
2. Masovia Maszewo 17 13:5
3. Jeziorak Szczecin
16 19:4
4. Korona Stuchowo
14 15:8
5. Wicher Brojce
12 16:11
6. Fagus Ko³bacz
11 10:7
7. Œwiatowid £obez
11 11:11
8. Promieñ Mosty
11 12:16
9. Orze³ £o¿nica
10 12:13
10. Flota II Œwinoujœcie 10 18:14
11. Pogoñ II Szczecin 10 21:10
12. D¹brovia St. D¹browa 7 13:13
13. Ina Iñsko
5 10:19
14. KP Chemik II Police 1 4:19
15. Wicher Reptowo
1 5:23
16. Mewa Resko
0 2:21

A klasa
Iskra Golczewo - Radovia Radowo Ma³e 2:1; Orze³ Prusinowo Rega II Trzebiatów 1:6; Ba³tyk
Miêdzywodzie - B³êkitni Trzyg³ów2:2; Bizon Cerkwica - Olimpia
Nowogard 4:3; Ba³tyk Gostyñ Jantar Dziwnów1:2; Fala Miêdzyzdroje - Sowianka Sowno 0:0; Znicz
Wysoka Kamieñska - Pionier ¯arnowo 0:2.
1. Iskra Golczewo
2. Jantar Dziwnów
3. Radovia Radowo M.
4. Bizon Cerkwica
5. Rega II Trzebiatów
6. Olimpia Nowogard
7. Fala Miêdzyzdroje
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
9. Pionier ¯arnowo
10. B³êkitni Trzyg³ów
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Sowianka Sowno
13. Znicz Wysoka Kam.
14. Orze³ Prusinowo

12 14:6
12 16:7
12 14:4
1014:13
9 22:4
9 14:11
8 7:3
7 15:8
5 12:16
5 8:12
4 12:17
4 8:21
0 6:21
0 3:22

B klasa
Sparta Lubieniów - Œwiatowid
II £obez 0:3; Sokó³ Sokoliniec Znicz Sulibórz 1:0; Derby Ulikowo
- Ogniwo Dzwonowo 2:1; Piast
Kolin - Orkan II Suchañ 2:2.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Piast Kolin
4. Œwiatowid II £obez
5. Derby Ulikowo
6. Znicz Sulibórz
7. Ogniwo Dzwonowo
8. Sparta Lubieniów
9. Saturn Szadzko

9 7:4
7 15:6
7 6:4
6 8:6
6 5:3
3 3:5
3 6:9
3 5:17
3 4:5
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Ania z chrzestnymi

Œlub Eweliny i Grzegorza

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Or³y z Or³a Bia³ego
(WÊGORZYNO). Gimnazjaliœci
w roku szkolnym 2008/2009 osi¹gnêli w czêœci humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego wynik wysoki - 33,74
punktów (dla porównania wynik
powiatu ³obeskiego - 30 pkt., województwa zachodniopomorskiego 31,17 pkt. , okrêgu- 31,12 pkt. ).
W czêœci matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
uczniowie osi¹gnêli wynik punktowy 28,85 (dla porównania wynik
powiatu ³obeskiego - 24pkt., województwa zachodniopomorskiego25,05pkt., okrêgu- 25,41 pkt.). Zgod-

nie z kryteriami Okrêgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Poznaniu jest to
wynik wysoki.
Odby³ siê równie¿ egzamin gimnazjalny z jêzyka obcego (w Gimnazjum w Wêgorzynie z jêzyka angielskiego). Gimnazjaliœci osi¹gnêli
œredni wynik punktowy 28,13 (dla
porównania wynik powiatu ³obeskiego - 26 pkt., województwa zachodniopomorskiego - 30,83 pkt. ,
okrêgu- 30,66 pkt. ) . Zgodnie z kryteriami Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu jest to wynik
œredni.
op
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Nie ufajmy nieznajomym pukaj¹cym do naszych drzwi

Ukradli kosiarkê
W³am do auta
(RESKO) W nocy, z 13 na 14 wrzeœnia, w £abuniu Wielkim, nieustalony sprawca w³ama³ siê do samochodu osobowego marki Nissan wybijaj¹c szybê. Skrad³ radioodtwarzacz o
wartoœci 300 z³.

Kradzie¿e w £obzie
i Resku
(POWIAT) W okresie od 12 do 14
wrzeœnia br., w Resku przy ul. Dworcowej, nieznany sprawca skrad³ z
terenu hurtowni 8 rolek papy dachowej, o wartoœci 640 z³. Natomiast w
£obzie przy ul. Orzeszkowej nieustalony sprawca skrad³ wk³ady lusterek od samochodu marki VW
Golf.

Porysowa³ samochód
(£OBEZ) W nocy z 13 na 14 wrzeœnia br., w £obzie, na Placu 3 Marca,
nieustalony sprawca porysowa³ lakier pojazdu marki Ford Mondeo.
Straty wynosz¹ a¿ 1.000 z³.

NietrzeŸwy rowerzysta
(RESKO) 14 wrzeœnia br. policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP £obez, zatrzymali na drodze
£agiewniki - Lubieñ Górny Stanis³awa C., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania to
0,80 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
na terenie powiatu
(POWIAT) W œrodê, 16 wrzeœnia, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie znów ujawnili i zatrzymali nietrzeŸwych jad¹cych na
„podwójnym gazie” i tym samym powoduj¹cych zagro¿enie dla innych
uczestników ruchu drogowego.
O godz. 13.30, na drodze Klêpnica – Be³czna, Zygmunt B. kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym z
wynikiem 0,28 mg/l, i tym samym
naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
Ju¿ 10 minut póŸniej, policjanci
z Wydzia³u Ruchu Drogowego zatrzymali w Runowie Pomorskim
Zdzis³awa W., który jecha³ samochodem marki Renault maj¹c 0,82
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. A po dwudziestu minutach dzielnicowy z Wêgorzyna zatrzyma³ Antoniego K., który kierowa³ rowerem z wynikiem 0,69 mg/l.
O godz. 14.40, na drodze Wiewiecko – Sinawa, policjanci zatrzymali
kolejnego nietrzeŸwego rowerzystê, którym by³ Tadeusz T. Ten
rowerzysta kierowa³ rowerem z
wynikiem 0,79 mg/l.

(RESKO) W okresie od 15 do 16
wrzeœnia, w Resku, przy ul. Poznañskiej, nieustalony sprawca skrad³ z
otwartego pomieszczenia gospodarczego kosiarkê spalinow¹ marki
Husqvarna oraz podkoszarkê spalinow¹ Mark Partner. Straty wynosz¹
980 z³. Apele o w³aœciwe zabezpieczenie w³asnego mienia nie przynosz¹ efektu. Po raz kolejny Policja
apeluje, aby zamykaæ pomieszczenia gospodarcze, gara¿e, mieszkania czy te¿ samochody. Zadbajmy o
w³asne mienie!

Zatrzymano piêciu
poszukiwanych
(POWIAT) W czasie weekendu
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie zatrzymali na terenie
powiatu a¿ piêæ osób poszukiwanych.
W pi¹tek, 18 wrzeœnia, w Grabowie dzielnicowi zatrzymali £ukasza
J., lat 28, który by³ poszukiwany
przez Prokuraturê w £odzi do odbycia kary pozbawienia wolnoœci.
W sobotê rano policjanci zatrzymali w £obzie Konrada W., który by³
poszukiwany w celu ustalenia jego
miejsca pobytu.
W niedzielê natomiast policjanci
zatrzymali trzy osoby, które zosta³y
przewiezione do Zak³adu Karnego w
Nowogardzie, w celu odbycia kary
pozbawienia wolnoœci. Byli to Tomasz K. z £obza, Wies³aw B. z Reska
oraz Pawe³ R. z Dobrej. Osoby te
by³y poszukiwane na podstawie
nakazów wydanych przez S¹d.

NietrzeŸwi niestety
znów gór¹
(POWIAT) Podczas tego weekendu policjanci znów zatrzymali nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerami lub
samochodami. Apele nie przynosz¹
zatem ¿adnego skutku i osoby
spo¿ywaj¹ce alkohol nadal siadaj¹
za kierownic¹, a tym samym stwarzaj¹
zagro¿enie dla nas wszystkich. Kary
nie odstraszaj¹, ale póŸniej kierowcy
maj¹ k³opoty. £¹cznie policjanci zatrzymali czterech nietrzeŸwych rowerzystów z Chwarstna, £obza i Dobrej.
Ujawnili tak¿e troje nietrzeŸwych kierowców. W GrzêŸnie policjanci zatrzymali dwóch takich kierowców, a
trzeci z nich kierowa³ pojazdem marki
Opel Kadet w £obzie.

Kradzie¿ w GrzêŸnie
(DOBRA) 19 wrzeœnia, w nocy, z
terenu zak³adu rolnego w GrzêŸnie,
nieustaleni na chwilê obecn¹ sprawcy skradli 250 litrów oleju napêdowego. Przeciêli przewody paliwowe
w dwóch ci¹gnikach. Dodatkowo
sprawcy skradli narzêdzia ze skrzynek. Straty wynosz¹ 950 z³.

Okradaj¹ chodz¹c
po domach,
oferuj¹c pomoc
lub sprzeda¿
(DOBRA) 18 wrzeœnia, w po³udnie, do mieszkanki Dobrej zapuka³y
dwie nieznane kobiety, które oferowa³y zapomogê. Podczas rozmowy
wykorzystuj¹c chwilow¹ nieuwagê
starszej pani, kobiety skrad³y portfel
z pieniêdzmi w kwocie 6.200 z³.
Policja apeluje do wszystkich miesz-

kañców naszego powiatu, aby nie
wpuszczaæ do domu nieznane nam
osoby, a w szczególnoœci nigdy nie
zostawiaæ je same w mieszkaniu,
pokoju. Nie dajmy siê oszukaæ!
SprawdŸmy sk¹d s¹ te osoby, co
sprzedaj¹, oferuj¹. Nie przekazujmy
¿adnych zaliczek bez umów! (kp)

Chcia³ kupiæ budê
campingow¹, a ukrad³
podstawy do uli
Policjanci z £obza zatrzymali
20-letniego mieszkañca Drawska
Pomorskiego, który jest podejrzany o kradzie¿ 80 sztuk metalowych
podstaw do uli, wartych 2000 z³.
Do kradzie¿y dosz³o w sobotê,
12 wrzeœnia, na terenie pasieki znajduj¹cej siê na trasie Bonin - Budziszcze. 20 letni mieszkaniec Drawska Pomorskiego chcia³ kupiæ budê
campingow¹. JeŸdzi³ autem po okolicznych wioskach, szukaj¹c w³aœciwej budy. Bêd¹c w okolicach
Bonia, zauwa¿y³ metalowe podstawy do uli. Nie zastanawiaj¹c siê

zbyt wiele, postanowi³, ¿e je zabierze i sprzeda w punkcie skupu z³omu. U swojego 20-letniego kolegi
przechowa³ skradzione podstawy
w piwnicy, a potem sprzeda³ je jako
z³om.
W³aœciciel pasieki rozpozna³
podstawy jako swoj¹ w³asnoœæ i
zawiadomi³ Policjê. Policjanci z
Drawska powiadomili o tym fakcie
kolegów z £obza, którzy zatrzymali
sprawcê kradzie¿y. Ten m³ody cz³owiek przyzna³ siê do pope³nionego
czynu wyjaœniaj¹c, ¿e zrobi³ to nieœwiadomie. Niestety, teraz odpowie
za swój czyn przed S¹dem.
(kp)

Profilaktyka narkotykowa
w szko³ach
(POWIAT) Policjanci z zespo³u
ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji £obzie, rozpoczêli seriê pogadanek i spotkañ z m³odzie¿¹ ze szkó³ ponadgimnazjalnych, na temat profilaktyki uzale¿nieñ. Odwiedzili m³odzie¿ w
Ochotniczym Hufcu Pracy w
£obzie oraz w Zespole Szkó³ w
Resku.
Podczas pogadanek z m³odzie¿¹ funkcjonariusze przede
wszystkim przekazywali informacje na temat skutków za¿ywania
œrodków odurzaj¹cych, zarówno w

sferze biologicznej, spo³ecznej czy
te¿ psychologicznej.
Zwracali szczególn¹ uwagê na
konsekwencje prawne zwi¹zane z
posiadaniem, proponowaniem i
udzielaniem narkotyków.
Aby przekaz by³ bardziej wyraŸny, policjanci pokazali uczniom filmy
nakrêcone przez ich rówieœników, w
ramach konkursu „Profilaktyka oczami m³odzie¿y”. Przedstawione w ten
sposób treœci zapewne na d³u¿szy
czas pozostan¹ w pamiêci odbiorców, którzy byæ mo¿e zastanowi¹ siê,
czy warto siêgaæ po narkotyki? Taka
refleksja to ju¿ sukces.
(kp)
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Pomo¿e a nie zaszkodzi

Sposób
leczenia
odcisków
Cecylia Pokomeda

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 brzmia³o: „Z³odziej nie ma
urlopu”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Bohdan Kêdzierski (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Ewa Ilgiewicz – Pawlak (£obez), Lucyna
Januszonek (£obez), Danuta Galczak (£obez), Helena K³os (£obez),
Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Helena K³os z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata tygodnika do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6
£obez.

Bardzo du¿o ludzi, w szczególnoœci mê¿czyzn, cierpi na odciski.
Wprawdzie w aptekach jest wiele
œrodków na tê dolegliwoœæ, jednak
proponujê zastosowanie naturalnych metod.
Jedn¹ z przyczyn powstawania
odcisków mog¹ byæ skarpetki ze
sztucznego tworzywa, dlatego powinno nosiæ siê skarpetki z bawe³n¹.
Kolejn¹ przyczyn¹, to nieodpowiednie pranie rêczne przez mê¿czyzn; gdy
skarpetki nie s¹ doprane. Ten rodzaj
odcisków jest uczuleniem spowodowanym œrodkami pior¹cymi. Mê¿czyzna, zamiast myœleæ o przyjemnoœci
wieczorem, to zajmuje siê praniem
skarpet i zaklejaniem stóp plastrami.
Odciski, spowodowane podra¿nieniem przez œrodki chemiczne, zawarte
w proszkach do prania, lub uczuleniem na nie, leczone s¹ tak samo, jak
odciski spowodowane przez nieodpowiednie buty np. wojskowe. Œrodki dostêpne w aptekach odparzaj¹
skórê, potêguj¹c odparzenia.

Sposób leczenia odcisków
1. Przestaæ praæ rêcznie skarpetki.
2. Nale¿y robiæ kompresy, mo¿na równie¿ moczyæ stopy, jednak na
kompresy zu¿ywamy mniej œrodków
leczniczych. Kompresy wykonujemy za pomoc¹ tkanin bawe³nianych
lub lnianych.
Tkaninê namaczamy w roztworze z rumianku, w mleku œwie¿ym
od gospodarza, w s³odkiej œmietanie, mo¿na nacieraæ ¿ó³tkiem, bia³kiem, ok³adaæ œwie¿¹ s³onin¹.
3. Ok³ady powinny byæ ciep³e.
Po pierwszych zabiegach wymienionych wy¿ej, nale¿y ustaliæ,
które s¹ dla nas najw³aœciwsze i stosowaæ a¿ do momentu, gdy skóra na
stopie stanie siê miêkka. Ka¿dorazowa kuracja powinna trwaæ do dwóch
godzin dziennie. Dlatego najw³aœciwsz¹ por¹ s¹ wieczory, gdy ju¿
jesteœmy w domu i nigdzie ju¿ nie
wychodzimy.

Przedszkolaki w Mieszewie
(MIESZEWO). 17 wrzeœnia nast¹pi³o oficjalne otwarcie punktu przedszkolnego w Mieszewie. Jest to ju¿ drugi punkt w tej gminie,
pierwszy – w Sielsku zosta³ otwarty tydzieñ
wczeœniej.
Punkty przedszkolne zosta³y
otwarte w ramach projektu „Aktywne dzieciñstwo – szans¹ na sukces”
- zwiêkszenie dostêpu do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich
gminy Wêgorzyno” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze

œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach dzia³ania
9.1.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki realizowanego przy
wspó³pracy Instytucji Wdra¿aj¹cej
– Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Szczecinie.
Celem projektu jest zwiêkszenie

uczestnictwa w edukacji przedszkolnej dzieci od 3 do 5 lat z Gminy
Wêgorzyno, aktywizacja rodziców i
zwiêkszenie ich œwiadomoœci o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka oraz stworzenie bezp³atnej oferty edukacyjnej dla dzieci od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich, a tak¿e niwelacja
barier w dostêpie do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepe³nosprawnych z terenów wiejskich Gminy
Wêgorzyno.
W ramach tego projektu powsta³y dwa punkty przedszkolne w
Sielsku i Mieszewie na bazie dwóch

filii Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim. Nadzór merytoryczny nad punktami sprawuje dyrektor
Przedszkola Publicznego Barbara
Franczuk.
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
9.00 do 14.00.
Dwa razy w miesi¹cu z dzieæmi
bêdzie spotyka³ siê logopeda a raz w
miesi¹cu psycholog. Natomiast raz
w tygodniu dzieci bêd¹ uczyæ siê
rytmiki i tañca.
Przedszkolaki otrzyma³y nowe
wyposa¿enie sal, nowe zabawki i pomoce dydaktyczne.
op

