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Stado Ogierów
w £obzie
- reaktywacja
Imiê Górskiego
nadane

Dyrektor Gimnazjum w Resku Adam Szatkowski prezentuje koszulkê Or³ów Górskiego.
Z lewej Henryk Wawrowski i Dariusz Górski, z prawej Les³aw Æmikiewicz.
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B³¹d to nie k³amstwo – prostujemy i przepraszamy

List do redakcji

Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz zdenerwowa³a siê po
artykule „PUP oddala siê od bezrobotnych”, opublikowanym w ostatnim numerze T£. Otó¿ jego autorka
Gabriela Doroszko poinformowa³a,
¿e burmistrz Wêgorzyna na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia wysz³a z propozycj¹, by od
maja bezrobotni osobiœcie doje¿d¿ali do PUP w £obzie, w celu
sk³adania podpisów o ich gotowoœci
do pracy. Do tej pory w gminach
Wêgorzyno, Dobra i Radowo Ma³e
by³o tak, ¿e urzêdnik PUP by³ przywo¿ony do urzêdów tych gmin i tam
obs³ugiwa³ bezrobotnych.
Burmistrz Wêgorzyna oburzy³a
siê na to stwierdzenie, informuj¹c
redakcjê, ¿e w ogóle nie uczestniczy³a w posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia, nie sk³ada³a ta-

kiego wniosku i przypomnia³a, ¿e to
ona by³a, ju¿ w 1998 r., inicjatork¹
pomys³u przyjmowania bezrobotnych w urzêdzie miejskim.
Poinformowa³a mnie, ¿e w
zwi¹zku z tymi „k³amliwymi informacjami” wystêpuje z pozwem o
„ci¹g³e podanie informacji nieprawdziwych przeciwko mojej osobie, pracy Burmistrza, podwa¿anie
zaufania publicznego do sprawowanej funkcji”.
Faktem jest, ¿e w artykule „PUP
oddala siê od bezrobotnych” pope³niliœmy b³¹d, który jednak nie mo¿na nazwaæ k³amstwem. K³amstwo
to czyn zamierzony, a w tym przypadku nast¹pi³ b³¹d redakcyjny
(techniczny). Po prostu redaguj¹c
tekst autorka nie zaznaczy³a, ¿e s¹
to s³owa wypowiedziane na sesji
przez burmistrz Dobrej Barbarê

Wilczek, i na tym polega jej wina, za
co oczywiœcie przepraszam i prostujê – burmistrz Gra¿yny Karpowicz nie by³o na Powiatowej Radzie
Zatrudnienia, wiêc nie mog³a z³o¿yæ takiego wniosku.
S³owa o tym, ¿e burmistrz Wêgorzyna taki wniosek z³o¿y³a, pad³y
na sesji Rady Miejskiej w Dobrej, z
ust burmistrz Barbary Wilczek (co
mamy nagrane), a która by³a przekonana, ¿e taki wniosek zosta³ wczeœniej z³o¿ony do PUP w³aœnie przez
burmistrz Wêgorzyna, a wyartyku³owany przez dyrektora PUP Jaros³awa Namaczyñskiego. Burmistrz
Wilczek pytana o to, podtrzymuje, ¿e
tak zapamiêta³a to ze spotkania Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Siêgnêliœmy do protoko³u z tego
spotkania, które odby³o siê w listopadzie ubr. Niestety, nie jest on

ZDOBYCIE I ZNISZCZENIE,
A NIE WYZWOLENIE

Mamy za sob¹ kolejny raz
fetowan¹ rocznicê, które nie
wiadomo dlaczego nazywa siê
œwiêtem wyzwolenia Wêgorzyna. Od lat zadajê sobie pytanie:
wyzwolenie kogo i od czego?
Okazuje siê, ¿e aby uzasadniæ swoje prawo do tych ziem, siêgamy
do czasów Mieszka I, który wieki temu
zdoby³ Pomorze Zachodnie. Dziœ jednak nie rzecz w tym, by dowodziæ kto te
ziemie zamieszkiwa³ 1000 lat temu.
Dziœ chcê zastanowiæ siê nad w³aœciwoœci¹ œwiêtowanej rocznicy. Kto i dlaczego tak j¹ nazywa? S¹dzê, ¿e w 20.
rocznicê pozbycia siê kajdan sowieckiego systemu i odzyskania niepodleg³oœci warto zadaæ sobie trud refleksji
nad rocznic¹, która w swej istocie jest
propagandow¹ manipulacj¹. Problem
ten niezmiernie wa¿ny przede wszystkim z tego powodu, i¿ niew¹tpliwie nasza historyczna wiedza i œwiadomoœæ s¹
okaleczone. A my, niestety, niewystarczaj¹co dbamy o zmianê tego stanu rzeczy.
To prawda, ¿e Ziemie Zachodnie
nasi¹knê³y krwi¹ polskich ¿o³nierzy.
Czeœæ Im i Chwa³a. 65 temu lat szli oni
têdy w zwyciêskiej pogoni za armi¹
hitlerowsk¹. Ale nie dlatego, by tê ziemiê wyzwalaæ. Z hitlerowcami walczyli w ka¿dym zak¹tku œwiata. Gdziekolwiek to tylko by³o mo¿liwe. Walczyli o
wolnoœæ i w obronie prawa do wolnoœci, a nie o nowe zdobycze terytorialne.
65 lat temu oni nie pragnêli tej ziemi i
nie oni decydowali o jej zasiedleniu.
Nasi rodzice przybyli tu jako wygnañcy
wyrzuceni ze swej ojcowizny. Nierzadko poprzez syberyjskie ³agry. To nie
byli zwyciêzcy. To byli wypêdzeni, którym okupant sowiecki nakaza³ cieszyæ
siê z wyzwolenia nie swoich wsi i miast,
cieszyæ wyzwoleniem, które w istocie

rzeczy by³o utrat¹ ojcowizny, wolnoœci
i prawa do w³asnej historii. Byli ofiarami gehenny, jak¹ zgotowali im (nam)
Hitler i Stalin, przy absolutnej obojêtnoœci œwiatowych mocarstw, takich jak
Francja, Wielka Brytania czy Stany
Zjednoczone. Nasi ¿o³nierze nie o takie
zwyciêstwo walczyli i nie z powodu takiego zwyciêstwa byli szczêœliwi.
Bezkrytycznoœæ i uleg³oœæ wobec
narzuconej nam sowieckiej interpretacji historycznych faktów, której ci¹gle
nie mamy odwagi odrzuciæ, sprawia, ¿e
dziœ nadal niewiele mamy do powiedzenia. Dziœ okazuje siê, ¿e ofiarami hitlerowsko-stalinowskiej hekatomby s¹
niemieccy wypêdzeni, a zbrodni katyñskiej dokonali nieznani sprawcy.
Dzieje siê tak, bo dla zbyt wielu
Polska zaczê³a siê w 1945 roku, a jedynymi bohaterami byli wyzwoliciele
ziem odzyskanych. ¯o³nierze Ludowego Wojska Polskiego byli bohaterami, i
- na pewno - nie jedynymi. Przez niemal¿e pó³ wieku po wojnie inni ¿o³nierze, ¿o³nierze Armii Krajowej, Narodowych Si³ Zbrojnych, ¯o³nierze Wyklêci
(kto zna takie okreœlenie?) nie mieli
prawa do honoru i uznania, nie mieli
prawa mówiæ, ¿e walczyli o inne zwyciêstwo i o inn¹ Polskê? Wielu z nich
dokona³o ¿ywota na emigracji, bo komuniœci odmówili im prawa powrotu do
Ojczyzny. Czy w wolnej ju¿ Rzeczypospolitej uczyniliœmy wystarczaj¹co
wiele, aby tym bohaterom oddaæ nale¿n¹ im czeœæ i uznanie? Z rozmachem
i zaanga¿owaniem burmistrz Wêgorzyna organizuje uroczystoœci z okazji 550
rocznicy nadania praw miejskich temu
miastu, obchody 150-lecia kolei ¿elaznej. Po co? Pewnie ka¿da okazja do
œwiêtowania jest dobra, tylko co z takiego imprezowania wynika. Przyjmijmy
wiêc, ¿e to uszanowanie dorobku by-

³ych mieszkañców tej ziemi. Bo na pewno uroczystoœci te nie by³y i nie s¹ uroczystoœciami patriotycznymi, maj¹cymi kultywowaæ pamiêæ historyczn¹, z
której my wyrastamy. A znalaz³oby siê
w tym roku kilka okazji. Choæby 15
sierpnia 1920 roku. To data dla Europy
donios³a. To dzieñ, w którym Wojsko
Polskie pod dowództwem marsza³ka
Pi³sudskiego powstrzyma³o pod Warszaw¹ bolszewick¹ nawa³nicê, obroni³o Europê przed inwazj¹ komunistycznej rewolucji. Nie bez powodu zwyciêska bitwa warszawska nosi nazwê Cudu
Nad Wis³¹. Czy¿ nie jest to prawdziwy
powód do chluby i upamiêtnienia?
Zak³amywanie w³asnej historii i
zamazywanie to¿samoœci prowadzi do
utraty szacunku i uznania wœród narodów œwiata. Niech potwierdzeniem
tego bêd¹ nastêpuj¹ce fakty: ca³y œwiat
zna dokonania Lecha Wa³êsy i Solidarnoœci, a œwiêtem obalenia systemu komunistycznego jest dzieñ przewrócenia
muru berliñskiego. Niemcy nie mówi¹,
¿e to komuniœci obalili komunistyczny
system. A u nas bohaterem jest Jaruzelski. Te fakty powinny daæ nam bardzo
wiele do myœlenia.
Nie mówmy wiêc o wyzwoleniu
Wêgorzyna. Nie mówmy o polskim ¿o³nierzu wyzwolicielu Wêgorzyna, bo
polskiego wojska tu nie by³o. Mówmy
prawdê. Mówmy o zdobyciu Wêgorzyna i bezsensownym jego zniszczeniu
przez Armiê Czerwon¹. Je¿eli nie potrafimy szanowaæ w³asnej historii i to¿samoœci, to nie liczmy, ¿e ktoœ nas uszanuje. To, ¿e mamy dziœ prawo mówiæ o
w³asnej prawdzie historycznej, to za
ma³o. O prawdziwej historii po prostu
nale¿y mówiæ. Pamiêæ historyczn¹ nale¿y kultywowaæ i szanowaæ, bo jej utrata
oznacza utratê to¿samoœci i wolnoœci.
Ryszard Brodziñski Wêgorzyno

dok³adnym zapisem prowadzonych
rozmów i nie zawiera stwierdzenia,
jakie burmistrz Wilczek zapamiêta³a. Jednak to burmistrz Wilczek
odnios³a siê krytycznie do tego pomys³u, a popar³ j¹ burmistrz £obza
Ryszard Sola. Wiêkszoœæ przeg³osowa³a propozycjê likwidacji dojazdów urzêdników PUP do urzedów gmin. Z naszych ustaleñ wynika, ¿e od g³osu wstrzymali siê burmistrz Dobrej i £obza (dwa g³osy
wstrzymuj¹ce w protokole). Oznacza to, ¿e przedstawiciel urzêdu
miejskiego w Wêgorzynie, a by³a to
pani Katarzyna Zduñczyk (pod nieobecnoœæ delegowanej do Rady
Zatrudnienia wiceburmistrz Zofii
Makarec), popar³a wniosek dyrektora PUP. W moim rozumieniu pani
Zduñczyk wyrazi³a stanowisko
urzêdu miejskiego w Wêgorzynie.
Trudno mi oceniæ zarzut „ci¹g³ego podawania informacji nieprawdziwych”, bo nie wiem, co pani
burmistrz mia³a na myœli, ale w ka¿dej takiej sytuacji burmistrz Wêgorzyna mo¿e z³o¿yæ sprostowanie
lub pozew i dochodziæ swoich praw.
Kto ma racjê – oceni S¹d.
Kazimierz Rynkiewicz
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Bo¿ena
Pacholska
inspektorem
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Burmistrz
poinformowa³a o zakoñczeniu procedury naboru na stanowisko inspektora do spraw kadr i bhp w
urzêdzie miejskiem w Wêgorzynie. Na to stanowisko wybrana zosta³a pani Bo¿ena Pacholska z
£obza. Kilka lat temu pracowa³a w
starostwie, póŸniej w £obeskim
Centrum Turystyki.
(r)
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Ksi¹dz uderzy³ ucznia
(DOBRA). W tutejszym
gimnazjum ksi¹dz uderzy³
ucznia za rzekome ¿ucie
gumy podczas lekcji. Ani
uczeñ, ani pozostali
gimnazjaliœci z jego klasy
nie potwierdzaj¹ tego. O
tym, czy ksi¹dz bêdzie uczy³
dalej – zdecyduje biskup.
Podczas religii - lekcji o etyce,
mi³oœci i umiejêtnoœci wybaczania
któryœ z uczniów ¿u³ gumê i strzela³
z niej. Prowadz¹cy zajêcia ksi¹dz
podszed³ do jednego z uczniów i

Przylecia³y ¿urawie

kaza³ mu wypluæ gumê. Ten powiedzia³, ¿e nie ma gumy i na potwierdzenie tego faktu otworzy³ usta. W
tym momencie ksi¹dz uderzy³ gimnazjalistê na tyle mocno, ¿e ch³opiec by³ mocno oszo³omiony.
– Jest to uczeñ spokojny, niewadz¹cy nikomu. Rozmawia³am z
ksiêdzem i z uczniami, aby wyjaœniæ
tê sytuacjê. Uczniowie twierdz¹, ¿e
to ktoœ inny ¿u³ gumê. Ksi¹dz przyzna³ siê do u¿ycia przemocy. Zachowanie ksiêdza potêpi³am. Nie widzê
w uderzeniu niczego wychowawczego. O tym fakcie powiadomi³am Kuratorium, Policjê, Urz¹d Miasta oraz
Kuriê. Ksi¹dz jest nauczycielem mianowanym, tote¿ o jego dalszym losie
zdecyduje biskup i komisja. Ja ju¿ nic
wiêcej zrobiæ nie mogê, pozostaje mi
tylko czekaæ – powiedzia³a dyrektor
Gimnazjum w Dobrej Urszula Ko³odziejczyk.
MM
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„Gazownia” w £obzie ma byæ zamkniêta
(£OBEZ) Jeszcze w tym roku zostanie zlikwidowane
Biuro Obs³ugi Klienta Polskiego Górnictwa Naftowego i
Gazowego (PGNiG), Oddzia³ Handlowy Gazownia
Koszaliñska, mieszcz¹ce siê przy ulicy Obroñców
Stalingradu w £obzie. Przyczyn¹ takiej decyzji jest zbyt
ma³a iloœæ klientów, nie pozwalaj¹ca na utrzymanie siê
punktu.
£obeskie biuro co miesi¹c obs³uguje 2600 osób. W czasie, kiedy kasa
by³a uruchamiana, mo¿na by³o dokonywaæ op³at na poczcie lub w banku. Dziœ na terenie £obza dzia³a kilkanaœcie punktów tzw. „tanich
op³at”. Niestety jest to konkurencja,
z któr¹ BOK nie ma szans wygraæ.
- Zazwyczaj, kiedy otwieramy
nowe biuro obs³ugi, liczba klientów
zaczyna siê od oko³o 7 tysiêcy. Jest to
o tyle wa¿ne, ¿e punkty utrzymuj¹ siê
w³aœnie z op³at abonamentowych.
Patrz¹c na £obez, jest to niemo¿liwe,
dlatego jesteœmy zmuszeni zamkn¹æ
biuro. - powiedzia³ nam dyrektor Gazowni Koszaliñskiej Józef WoŸny.
Termin zamkniêcia nie jest jeszcze znany. Wiadomo natomiast, ¿e

³obescy pracownicy nie strac¹ pracy,
bo maj¹ zostaæ przeniesieni do pracy w biurach œwidwiñskim i drawskim. Od momentu wprowadzenia
zmian, £obez bêdzie obs³ugiwany
przez placówkê w Drawsku Pomorskim. Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa wystawi³a ju¿ ³obeskie biuro
na sprzeda¿. Dyrektor WoŸny przyznaje, ¿e sytuacja, w jakiej siê znaleŸliœmy, jest cen¹, jak¹ p³aci siê za szybki postêp. Dlatego te¿ wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom klientów,
PGNiG wprowadzi na rynek dwa
nowe produkty: e-fakturê i e-booka.
Klienci bêd¹ mieli mo¿liwoœæ na bie¿¹co monitorowaæ stan zu¿ycia gazu,
zrobiæ opaty i przejrzeæ historiê swojego rachunku.
GD
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Stado Ogierów w £obzie - reaktywacja
(£OBEZ) Ju¿ w tym roku odbêdzie siê oficjalne otwarcie Stada Ogierów w £obzie. Organizatorzy zaplanowali a¿ 9 weekendów imprez jeŸdzieckich, podczas
których do wspó³pracy zapraszaj¹ miejscowych przedsiêbiorców. Czy bêdzie to moment zwrotny w dziejach £obza? Prezes stada Sylwii Banaœ zale¿y na przywróceniu miejscu dawnej œwietnoœci.
Nowymi w³aœcicielami Stada
Ogierów w £obzie jest rodzeñstwo
Sylwia i Sebastian Banaœ z Grudzi¹dza. Sk¹d zainteresowanie oddalonym o niemal 250 kilometrów
£obzem? Okazuje siê, ¿e prezes
spó³ki jeszcze przed kilkoma laty
zajmowa³a siê jazd¹ konno zawodowo. W £obzie bywa³a regularnie na
organizowanych zawodach. Przez
lata mia³a mo¿liwoœæ obserwowania
tego miejsca, porównywa³a, jak siê
zmienia, rozwija, nastêpnie jego
powoln¹ œmieræ. Walka o rozs³awione nie tylko w Polsce stado trwa³a
niemal 5 lat. Wszystkie przetargi, do
których stawa³o rodzeñstwo najpierw jako osoby fizyczne, nastêpnie jako spó³ka by³y poprzedzone
¿mudnymi przygotowaniami, kompletowaniem dokumentów i tworzeniem wizualizacji stada. To z kolei
poci¹ga³o za sob¹ olbrzymie koszty.
Wszelkie projekty modernizacji
przygotowywane by³y przez Leszka
Hermana, architekta z „Herman stu-

dio projektowe” w Szczecinie. Z
racji tego, ¿e stado ogierów jest zakwalifikowane jako zabytek, ¿adne
remonty nie mog³yby siê odbyæ bez
zgody konserwatora zabytków.
- Powiedzieliœmy sobie, ¿e ostatni raz bierzemy udzia³ w przetargu.
Na szczêœcie tym razem siê uda³o opowiada prezes.
Uœciœlaj¹c, ka¿dy przetarg by³
przez Banasiów wygrywany, ale
Agencja Nieruchomoœci Rolnych bez
obowi¹zku argumentowania swojej
decyzji, odmawia³a sprzedania im
obiektu. Zarzuty, które kierowano do
kupuj¹cych, tyczy³y siê ich m³odego
wieku, a w dalszym zamyœle, p³yn¹cego z tego faktu braku doœwiadczenia.
Jednak w tym miejscu ANR myli³a siê.
M³odziutka pani prezes jest absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y Marketingu i
Zarz¹dzania w Lesznie na specjalnoœci Zarz¹dzanie Oœrodkami Hodowli i
Rekreacji Konnej, a tak¿e Marketingu
i Zarz¹dzania. Od dzieciñstwa ma
stycznoœæ z t¹ bran¿¹.
Zwiedzaj¹c stado ogierów mo¿na dostrzec powolnie klaruj¹cy siê
obraz „nowego” stada. Prace remontowe ruszy³y 1. czerwca 2009 r. Zaczêto od zburzenia wszelkich pobudowanych przez lata, nielegalnych
komórek, ogrodzeñ i ogródeczków,
które miejscami znacznie przys³ania³y urok stajen wykonanych z
czerwonej ceg³y. Odbudowa tak
ogromnego obiektu jest trudn¹ inwestycj¹, która potrwa jeszcze przez
minimum trzy lata.

Do tej pory inwestorom uda³o siê
wyremontowaæ dwie z trzech stajen
i kryt¹ uje¿d¿alniê. Ta ostatnia jest
po³¹czona ze stajni¹ i daje mo¿liwoœæ uprawiania jeŸdziectwa równie¿ zim¹. Dla dzieci pobieraj¹cych
lekcje zosta³a przygotowana ma³a,
ale jak¿e przesi¹kniêta unikalnym,
ciep³ym klimatem siodlarnia. Przy
lampce daj¹cej ciep³e œwiat³o mo¿na wypocz¹æ.
Na chwilê obecn¹ pensjonat dla
koni ma przygotowanych 98 boksów
mieszcz¹cych siê w dwóch stajniach. Ka¿dy jest o powierzchni 16
mkw. i posiada automatyczne poid³o. Po wyremontowaniu ostatniej
ze stajen mo¿liwoœci stadniny
znacznie wzrosn¹. Kapitalny remont
czeka równie¿ halê jeŸdzieck¹. Konserwator oceni³, ¿e nie ma szans na
jej cz¹stkowy remont, dlatego te¿
zostanie rozebrana, a¿ do konstrukcji. Ci, którzy ostatnio odwiedzali
Œwiêtoborzec, z pewnoœci¹ dostrzegli dziury w dachu i œcianach oraz
poodrywane p³achty blach, które
zagra¿aj¹ przechodniom i licznej w
tych okolicach zwierzynie. Czêœci¹
priorytetow¹ zadania jest wizualne
wpasowanie hali w ca³y kompleks.
Mieszkañców £obza na pewno
zainteresuje fakt, ¿e jeszcze w tym
roku zostanie ukoñczony remont starej kuŸni. Pod okiem konserwatora
zabytków miejsce zmieni siê w restauracjê. Latem miejsce to bêd¹ uzupe³niaæ na zapleczu budynku ogródki
piwne i korty tenisowe. Nieco póŸniej
nadanie nowego blasku obejmie zabytkowy Dworek. Kilka lat temu budynek uleg³ czêœciowemu spaleniu.
Przez ten czas woda la³a siê do niego
strumieniami, niszcz¹c strop, pod³ogi i œciany. Z tych w³aœnie powodów
jest to najpowa¿niejsza i najtrudniejsza zarazem inwestycja spó³ki. Po
miejmy nadziejê szczêœliwie zakoñczonych remontach, w miejscu tym
bêdzie funkcjonowaæ winiarnia z sal¹
balow¹. W³aœciciele wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanym wypoczynkiem turystów,
szykuj¹ równie¿ bazê noclegow¹ dla
180 osób. Jak widaæ wszystko zmie-

rza w kierunku utworzenia w £obzie
samowystarczalnego kompleksu wypoczynkowo- kulturalno- biznesowego. Dlaczego biznesowego? Otó¿
plany inwestycyjne przewiduj¹ stworzenie nad stajniami trzech centrów
konferencyjnych. Prezes Sylwii
Banaœ zale¿y na przywróceniu stadu
dawnej œwietnoœci. Wspólnie z bratem zdecydowali siê zostaæ przy starej nazwie Stado Ogierów, gdy¿ jak
podkreœlaj¹, jest ona sama w sobie
mark¹ tego miejsca.
Na chwilê obecn¹ spó³ka zatrudnia piêæ osób do pracy w stadzie. W
stajniach znajduj¹ siê dwa kuce, dwa
konie arabskie i cztery niemieckie.
Opiekê nad nimi sprawuj¹ bracia
Benedykt, Stanis³aw i Adam, mieszkañcy Œwiêtoborca. S¹ to bardzo
doœwiadczeni pracownicy maj¹cy
praktykê jeszcze za czasu, kiedy
w³aœcicielem stada by³a ANR. Po
otwarciu restauracji w miejscu starej
kuŸni liczba zatrudnionych zwiêkszy siê o kilka osób.
Imprezy jeŸdzieckie na terenie
SBS Stado Ogierów £obez rozpoczn¹ siê w weekend, 5 - 6 czerwca,
zawodami regionalnymi w skokach.
Oficjalne otwarcie odbêdzie siê
podczas zawodów 24-25 lipca. Sezon potrwa a¿ do drugiej po³owy
wrzeœnia. JeŸdzieckie rywalizacje
bêd¹ odbywaæ siê na nowych parkurach, dwóch piaszczystych i jednym
trawiastym. Na czas zawodów organizatorzy s¹ zainteresowaniem nawi¹zaniem wspó³pracy z miejscowymi przedsiêbiorcami. Wszystkich chêtnych zapraszaj¹ do sk³adania ofert drog¹ mailow¹ lub osobiœcie w ³obeskim biurze.
Prezes zapytana o zasobnoœæ
entuzjazmu wk³adanego w realizacjê planu odpowiedzia³a krótko. Entuzjazm by³, jest i musi go starczyæ
na kilka nastêpnych lat, do czasu,
kiedy inwestycja nie zostanie zakoñczona. Nam nie pozosta³o nic innego
jak mocno trzymaæ kciuki za powodzenie i byæ œwiadkami powolnego
odradzania siê tak wa¿nego miejsca
na mapie Europy, jakim jest SBS
Stado Ogierów £obez.
GD
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£obez powinien byæ dumny
z Honorowych Dawców Krwi
(£OBEZ) W miniony wtorek
ju¿ po raz 11 odby³a siê otwarta
akcja poboru krwi zorganizowana przez Zarz¹d Rejonowy PCK
w £obzie. Zespó³ poborowy ze
Szpitala Wojskowego ze Szczecina przyznaje, ¿e na ³obzian zawsze
mo¿na liczyæ.
Jednym z aktywnych honorowych dawców krwi jest pan Les³aw
Kuœmirek, cz³onek zarz¹du ³obeskiego klubu Honorowego Dawcy
Krwi.
- Krew oddajê od kilkunastu lat.
Zacz¹³em, kiedy w £obzie dzia³a³
jeszcze Polski Czerwony Krzy¿. Potem placówkê zamkniêto i mia³em
kilkuletni¹ przerwê. £¹cznie odda³em 30 litrów krwi. Powodem, dla
którego to robiê, jest wewnêtrzna
potrzeba pomocy innym. Kilka lat
temu mia³em operacjê i sam potrzebowa³em transfuzji. Krew zosta³a mi
przetoczona tylko dlatego, ¿e ktoœ j¹
wczeœniej odda³. - mówi pan Les³aw.
Zespó³ poborowy szczeciñskiego
szpitala wojskowego sk³ada siê z szeœciu pielêgniarek i lekarza. Na tego
typu akcje je¿d¿¹ po ca³ym województwie zachodniopomorskim.
- Kiedyœ jeŸdzi³o siê tylko do koszarów, gdzie ¿o³nierze zdawali
krew. Teraz s¹ to otwarte akcje i
ka¿dy mo¿e siê do nas zg³osiæ - mówi
jedna z pielêgniarek.
Podczas poprzednich poborów

krwi spo³ecznoœæ powiatu ³obeskiego odda³a blisko 220 litrów krwi. Po
ostatniej akcji stan licznika z pewnoœci¹ wzroœnie, gdy¿ do punktu zg³osi³o siê a¿ 72 chêtnych, z czego po
wstêpnej kwalifikacji 65 mog³o oddaæ krew. Jest to druga tak bardzo
udana akcja ³obeskiego PCK. Frekwencja zaskoczy³a samych organizatorów, gdy¿ jednorazowe zestawy
do pobierania krwi zosta³y wyczerpane jeszcze przed zaplanowanym
koñcem akcji.
Teresa Baœ, pracownik ZR PCK
w £obzie by³a podbudowana, widz¹c w t³umie czekaj¹cych osób
spor¹ rzeszê m³odzie¿y. Uczniowie
³obeskich szkó³ stanowili 24 osobow¹ grupê, z czego a¿ 17 osób po
raz pierwszy oddawa³o krew. Jak
podkreœla pani Baœ, jest to sukces
cz³onków klubu Honorowego Dawcy Krwi oraz opiekunów szkolnych
kó³ PCK. W listopadzie ubieg³ego
roku cz³onkowie zarz¹du urz¹dzali
podczas zajêæ lekcyjnych w ZS
£obez i OHP £obez pogadanki na
temat idei oddawania krwi. Odzew
by³ natychmiastowy. W najbli¿szej
przysz³oœci pracownicy ZR PCK w
£obzie chc¹ dotrzeæ do pozosta³ych
uczniów powiatu ³obeskiego.
Bior¹c pod uwagê statystyki, na
poprzednie akcje zg³asza³o siê zawsze wiêcej kobiet, ni¿ mê¿czyzn.
Tym razem sytuacja odwróci³a siê i
panów przysz³o o jednego wiêcej.

Wszystkim nale¿y siê wielkie dziêkujê. 10 kwietnia br. w £obzie bêdzie mia³a miejsce Ogólnopolska
Akcja Krwiodawstwa MOTOSERCE, organizowana przez kluby zrze-

szone w Kongresie Polskich Klubów
Motocyklowych. Wszystkich obecnych i przysz³ych honorowych dawców krwi zapraszamy do wziêcia
udzia³u.
GD

Powiat £obeski otrzyma dofinansowanie Pstr¹g Regi
na remont drogi powiatowej Wêgorzyno
- Resko
W II naborze og³oszonym
przez Zarz¹d Województwa
Zachodniopomorskiego nasz
projekt zakwalifikowano do
dofinansowania na wysokiej,
12 pozycji na ³¹czna liczbê
40 z³o¿onych wniosków.
Remont, zgodnie z harmonogramem, roz³o¿ony jest na lata 2010 2011. Powiat w latach 2010- 2011
otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych na ³¹czn¹ kwotê
1 865 211 z³. W ramach zadania wykonamy remont odcinka drogi od
skrzy¿owania w Wêgorzynie ( przy
Banku Spó³dzielczym) do przejazdu kolejowego w Runowie Pomorskim o lacznej d³ugoœci ok. 2,7 km.

Dodatkowo, w ramach ww. zadania
uda³o nam siê przeforsowaæ wykonanie kapitalnego remontu mostu
znajduj¹cego siê w ci¹gu tej drogi
(ko³o m³yna).
Obecnie zakoñczony zosta³ etap
kwalifikacji wniosku. W marcu Zarz¹d Powiatu podpisze umowê na
wykonanie zadania z Zarz¹dem Województwa, a w kwietniu przygotowywaæ bêdziemy przetargi na in¿yniera kontraktu, nadzór inwestorski
i najwa¿niejszy – na wykonawcê zadania. Bior¹c pod uwagê d³ugotrwa³oœæ procedur przetargowych, mo¿liwoœæ odwo³añ, szacujemy, ¿e
czynnoœci te zakoñczymy na prze³omie czerwca i lipca br. Dlatego te¿
realne roboty wykonywane bêd¹ w
IV kwartale. W 2010 planowane jest

wykonanie wszystkich prac zwi¹zanych z odwodnieniem, odtworzeniem urz¹dzeñ odprowadzaj¹cych
wodê z drogi, dodatkowych przejœæ
i odwodnieñ, szczególnie w miejscowoœci Runowo Pomorskie. Tak¿e planowane jest wykonanie 30 %
planowanych nawierzchni. Pozosta³e prace, tzn. odtworzenie nawierzchni ca³ej drogi, wymiana krawê¿ników, budowa chodników,
wjazdów i zjazdów do posesji,
skrzy¿owañ, parkingów, oznakowanie poziome i pionowe, skarpowanie, sadzenie drzewek i kapitalny
remont mostu wykonane zostan¹ w
2011 r. Ostateczne zakoñczenie realizacji inwestycji powinno nast¹piæ
najpóŸniej do 31.10.2011 r.
Wies³aw Bernacki, ZDP

Zarz¹d PZW Ko³a Nr 8
„PSTR¥G” £obez w dniu 18 kwietnia
br. organizuje zawody spiningowe na
rzece Rega pod nazw¹ „Pstr¹g Regi”
o Puchar Burmistrza £obza, w ramach V Memoria³u im. Roberta Topoli. Wpisowe w wysokoœci 40 z³otych w
terminie do dnia 12 kwietnia przyjmuje skarbnik Ko³a w punkcie LOTTO przy ul. Bema 1 w £obzie.
Informacje w sprawie zawodów
mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
913974054.
Program zawodów:
1. Godz. 07.00 zbiórka uczestników zawodów (stare boisko przy ul.
Niepodleg³oœci w £obzie),
2. Godz. 07.30. - wyjazd wêdkarzy
na ³owiska,
3. Godz. 08.00-13.00 czas trwania
zawodów,
4. Godz.13.30 – og³oszenie wyników i wrêczenie nagród na przystani
kajakowej w £obzie,
5. Godz. 13.45 Biesiada uczestników - przystañ kajakowa w £obzie.
Zapraszamy wszystkich cz³onków
PZW.
Z powa¿aniem Zarz¹d Ko³a Pstr¹g

tygodnik ³obeski 9.3.2010 r.
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W DPS w Resku

Dyskusja i warsztaty

Jest pomys³ na dom
tymczasowego pobytu

(RESKO) Podczas sesji Rady
Powiatu wicestarosta Ryszard
Brodziñski poinformowa³ radnych
o prowadzonych z dyrektor Domu
Pomocy Spo³ecznej oraz architektem rozmowach w sprawie mo¿liwoœci rozbudowy DPS-u. Zarz¹d
Powiatu przyj¹³ wniosek dyrektor
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DPS Marii Wall-Paprockiej, by rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zagospodarowania obiektu gospodarczego na coœ w
rodzaju domu tymczasowego pobytu. Aby móc zacz¹æ pozyskiwaæ fundusze na realizacjê przedsiêwziêcia,
musi zostaæ przedstawiony program
przebudowy.
- Mamy zabezpieczone œrodki,
¿eby tak¹ koncepcjê przedstawiæ. Koncepcjê, która bêdzie fundamentem naszych zabiegów o pieni¹dze, które by
pozwoli³y na przeprowadzenie tej adaptacji. - wyjaœni³ wicestarosta.
Dyrektor DPS- u zapewni³a, i¿
istnieje realna szansa na uzyskanie
pieniêdzy.
- Rozmawia³am z paniami z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy i jest nadzieja na uzyskanie œrodków. Ten
rok jest doœæ trudny, wiêc zobaczymy. - powiedzia³a dyrektor Wall-Paprocka.
GD

Rêkodzie³o - tradycja
i nowoczesnoœæ
(£OBEZ) „Rêkodzie³o - tradycja i nowoczesnoœæ – mieszanie
siê kultur na Pomorzu Zachodnim” - to temat spotkania, jakie
odbêdzie siê w tym tygodniu, a
które
poprzedza
imprezê
„£OBESKA BABA WIELKANOCNA”.
Spotkanie odbêdzie siê w £obeskim Domu Kultury, 12 marca, o
godz. 9.00. Rozpocznie je Bo¿ena
Zarecka, dyrektor Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie, która omówi mo¿liwoœci pozyskania pomocy
w ramach „Wdra¿ania lokalnych
strategii rozwoju”. O godz. 10.00
wyk³ad Iwony Karwowskiej, kustosz Dzia³u Etnografii Pomorza
Muzeum Narodowego w Szczecinie: „Rêkodzie³o – tradycja i nowo-

czesnoœæ – mieszanie siê kultur na
Pomorzu Zachodnim”. Wprowadzenie do tradycyjnych technik wyrobu palm, pisanek i ozdób wielkanocnych. O godz. 12:20 odbêd¹ siê
warsztaty (prezentacja pomys³ów
w³asnych uczestników i dyskusja na
temat technik wyrobu palm i ozdób).
Zg³oszenia udzia³u w spotkaniu do
11 marca, do godz. 11.00, w Wydziale Oœwiaty i Promocji starostwa w
£obzie, ul. Konopnickiej 41; tel.:
091 397 60 97.
(o)

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Nasze dzieci nie maj¹ siê gdzie podziaæ
(RESKO) Na posiedzenie komisji radny Adam Nowak zaprosi³
rodziców dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie z terenu gminy Resko. Rodzice od d³u¿szego
czasu walcz¹ o stworzenie w pobli¿u Reska dogodnego miejsca
dziennego pobytu dla swoich dzieci. W tej chwili podopieczni skazani s¹ na uci¹¿liwe dojazdy do oddalonych o blisko 25 km Gryfic.
Innej mo¿liwoœci na chwilê
obecn¹ nie maj¹.
W imieniu rodziców g³os zabra³a
pani Karpacka. Kobieta przybli¿y³a
codzienne trudy ¿ycia rodziców posiadaj¹cych w domu doros³e dzieci
niepe³nosprawne.
- Jest to wielki ciê¿ar. Kto takich
dzieci nie ma, nie mo¿e tego wiedzieæ. Ja objeŸdzi³am okolice w poszukiwaniu dla nich miejsca, bo matki siê do mnie zg³aszaj¹, ¿eby coœ
zrobiæ. Jeszcze jest 42 dzieci zamkniêtych w domu. S¹ niespokojne i
p³acz¹. To jest tragedia dla takich
rodziców. - mówi³a.
Marzeniem rodziców chorych
dzieci, jest powstanie w samym Resku lub jego okolicach dziennego
domu pobytu lub warsztatów terapii
zajêciowej. W chwili obecnej jedyn¹
mo¿liwoœci¹ nie przetrzymywania
dzieci w zamkniêciu jest wysy³anie
ich w codzienn¹ tu³aczkê do Gryfic.
Zdrowy cz³owiek po prostu wsiad³by
i pojecha³. Ale chorzy intelektualnie

s¹ ciê¿kimi osobami do wspó³¿ycia.
Czêsto maj¹ z³e dni, co rzutuje na ca³y
dzienny plan zajêæ najbli¿szej rodziny. Dla rodziców to zawsze bêd¹
dzieci, ale my pamiêtajmy, ¿e mówimy o osobach doros³ych.
- Obojêtnie co, aby mia³y jakieœ
zajêcie, ¿eby mog³y siê pogimnastykowaæ codziennie. One w swoim
towarzystwie bardzo dobrze siê
czuj¹, s¹ szczêœliwe. Dziêki temu w
domu s¹ spokojniejsze. - przekonywa³a kobieta.
Burmistrz Reska zapewnia³ rodziców i radnych o rozeznaniu w temacie.
- W zesz³ym tygodniu spotka³em
siê z paniami B³aszczyk i Kardaœ
oraz panem Namaczyñskim. Napisali projekt. Chodzi o to, ¿eby utworzyæ
warsztaty terapii dla doros³ych. Je¿eli
projekt uzyska akceptacjê, wówczas

z³o¿¹ nam propozycjê utworzenia placówki dla tych dzieci. Myœl¹ o budynku
na Monte Cassino. Parter by³by przekazany w³aœnie dla dzieci, a góra dla
Urzêdu Pracy. O formie sprzeda¿y
jeszcze nie rozmawialiœmy. - t³umaczy³
burmistrz Czerwiñski.
Sprawa nie jest jednak tak bliska
fina³u, jak to burmistrz przedstawi³.
Problem stanowi powierzchnia pomieszczeñ, o których myœl¹ inwestorzy. Budynek na Monte Cassino
nie jest w stanie pomieœciæ ponad 40
podopiecznych i personelu. Ponadto miejsce musia³oby zostaæ dostosowane do potrzeb osób chorych.
Ktoœ z radnych rzuci³ pomys³ wyremontowania szko³y w £abuniu i zrobienia z niej domu dziennego pobytu. Argumentów przemawiaj¹cych za
tym miejscem jest mnóstwo. Przede

wszystkim po³o¿enie z dala od ruchu
ulicznego daje mo¿liwoœæ wypoczynku. Teren jest ogrodzony, zatem
dzieci mog³yby bez ¿adnych ograniczeñ korzystaæ z wypoczynku na
powietrzu. Jednak¿e szko³a jest aktywn¹ placówk¹ i burmistrz nie widzi
mo¿liwoœci
wygospodarowania
miejsc na sale dla podopiecznych.
- Mo¿e pokierowaæ by ludzi z
CIS-u do £abunia i niech o tym
obiekcie pomyœl¹. Mieszkanie w
szkole stoi puste, wiêc mo¿na by
wykorzystaæ tamto wejœcie do budynku. ¯aden z nauczycieli nie chce
tam mieszkaæ, a komuœ innemu nie
powinniœmy podnajmowaæ. By³yby
to pomieszczenia np. dla pracowników. Poza tym mo¿na by by³o zaadoptowaæ strych. - przekonywa³
radny Seredyñski. Adam Nowak
uzupe³ni³ wypowiedŸ kolegi informacj¹ o mo¿liwoœci zaadaptowania
równie¿ ogrzewanych pomieszczeñ
na poziomie piwnicy.
Burzliwe rozmowy zaowocowa³y byæ mo¿e najlepszym z mo¿liwych sposobów rozwi¹zania problemu chorych dzieci. Seredyñski
podsun¹³ pomys³, aby czêœæ dzieci
przebywa³a w £abuniu, a czêœæ na
Monte Cassino. Tym samym da³ poparcie s³owom burmistrza, ¿e od
czegoœ trzeba zacz¹æ. Nam pozosta³o tylko trzymaæ burmistrza za s³owo i czekaæ pozytywnego fina³u tej
wa¿nej dla mieszkañców gminy Resko sprawy.
GD
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Co z t¹ wod¹ i cen¹?
(WÊGORZYNO). Kwestia dostaw wody, jak i jej jakoœci jest doœæ
czêsto poruszana podczas obrad
Rady Miasta. Temat taryf za wodê
sta³ siê jednak przyczynkiem do
szerszej dyskusji na ten temat. Z
dyskusji poœwiêconej wodzie wy³ania siê obraz zgo³a przera¿aj¹cy,
patrz¹c na ten problem z perspektywy XXI wieku.
Gmina Wêgorzyno jednak nie jest
osamotniona ze swoim problemem,
odnoœnie stanu b¹dŸ zupe³nego braku
wodoci¹gów i kanalizacji w gminie
oraz jakoœci wody w kranach.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
tym mieœcie radni, nie godz¹c siê na
wysokie ich zdaniem stawki za wodê,
przytoczyli szereg przyk³adów, gdzie
wody nie ma, b¹dŸ jest, ale z³ej jakoœci.
Cena za wodê z 2,48 wzros³a do
2,76 z³ za m. szeœæ., to o 0,21 z³ mniej,
ni¿ proponowa³ operator z Nowogardu.
– Operator stwierdzi³, ¿e ni¿ej
zejœæ ju¿ nie mo¿na. W ubieg³ym roku
wynik³a sprawa modernizacji ujêcia
wody w Wêgorzynie. Firma wystêpowa³a do mnie w ubieg³ym roku w czasie eksploatacji o pokrycie kosztów
wymiany z³o¿a, by³o to kilkanaœcie
tysiêcy z³. Poprosi³am prezesa, aby
wrzuciæ to w koszty. Zdajê sobie sprawê, ¿e modernizacja ujêcia wody w
Wêgorzynie nie jest zakoñczona. W
tej chwili wymiana z³o¿a jest bardzo
wa¿na, a nie jest to ujête w planie
modernizacji ujêcia wody – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz.
Œcieki do rzeki
W Runowie Pomorskim, o czym
poinformowa³a radny Stanis³aw Kaliciñski, œcieki nie s¹ odprowadzane
do oczyszczalni.
- W Runowie nie ma ¿adnej kanalizacji, wszystko idzie do rzeki. W
Runowie ca³y czas p³acimy za œcieki,
pomimo ¿e jest tam szambo, które
trzeba wywieŸæ i sami za to p³acimy,
administracja budynków jest z PKP –
powiedzia³.
Przedstawiciel PWiK z Nowogardu wyjaœni³, ¿e nie obci¹¿a administratora kanalizacji w Runowie
nieodprowadzaj¹cego œcieki do systemu bêd¹cego w jego administracji.
Wynika z tego, ¿e PWiK takich op³at
na Administratora nie przenosi i nie
administruje t¹ sieci¹ kanalizacyjn¹.
Odczytywaæ liczniki czy nie
Podczas sesji radna Jadwiga Kamiñska zwróci³a uwagê na to, ¿e czêœci¹ kosztów abonamentowych s¹
op³aty za odczytywacza liczników.
Zasugerowa³a, aby zmniejszyæ te
koszty poprzez zmniejszenie czêstotliwoœci wizyt odczytywacza. Uzna-

³a, ¿e gdyby odczyty by³y robione
rzadziej, cena za wodê by³aby ni¿sza.
Radn¹ popar³ radny Adam Hlib oraz
burmistrz Wêgorzyna. Koszt odczytywacza to 0,43 z³ na metrze szeœc.
Wodoci¹gi broni³y siê tym, ¿e nie maj¹
prawa wystawiaæ faktur wed³ug rycza³tu, prowiz, chyba ¿e w budynkach
wielolokalowych, gdy przedsiêbiorstwo ma to zawarte w umowie. Jednak
zachêcano do odst¹pienia od tego
pomys³u, albowiem jak wyt³umaczono - jeœli pracownik dojdzie do odbiorcy raz na miesi¹c, to ma kontrolê, nad
prac¹ wodomierza i nad zmian¹ norm.
Ma te¿ mo¿liwoœæ zbierania pieniêdzy i obs³ugi klienta na miejscu, dziêki czemu jest porz¹dek.
Nie ma dnia bez awarii
– Mnie najbardziej interesuje teren, który monitorujê: Kraœnik, K¹kolewice, Lesiêcin, Gardno. Cena wody
jest za wysoka, bo jakoœæ wody jest
niezadowalaj¹ca. Ca³y czas coœ w tej
wodzie jeszcze jest, czego nie powinno byæ. Je¿eli bierzemy pieni¹dze za
coœ dobrego, to powinny byæ pieni¹dze odpowiednie, a je¿eli nie jest to
coœ, co powinno byæ, to i te pieni¹dze
powinny byæ stosunkowo ni¿sze –
powiedzia³a radna.
Jak wyjaœni³ przedstawiciel wodoci¹gów, czêœæ stwierdzenia radnej
jest prawdziwe. Od dwóch lat, poprawiana jest jakoœæ wody w zakresie
manganu. W niektórych okresach jest
przekraczana iloœæ. Jest to skutek starego zbiornika. Jeden jest wymieniony. Prac do wykonania jest bardzo
du¿o, tym bardziej, ¿e systemy wodoci¹gowe s¹ z 1974 roku. Podczas sesji
poruszana by³a sprawa mo¿liwoœci
str¹cenia wêglanu wapnia w wodzie w
Ginawie. Wprawdzie jest taka mo¿liwoœæ, ale urz¹dzenie do zmiêkczania
wody wraz z monta¿em i uruchomieniem wynosi 41.100 z³. Wi¹¿e siê to
wiêc z kosztami, pytanie tylko kto je
poniesie.
O z³ej jakoœci wody mówi³ równie¿ radny Jan Mazuro, który zwróci³
uwagê na wodê w Goœcis³awiu, Podlipcach i w Gardnie, gdzie mêtnoœæ 8
razy przekroczona, zawartoœæ ¿elaza
przekroczona 4 razy, mangan - 5 razy.
Uzna³, ¿e koniecznie coœ nale¿y zrobiæ z Goœcis³awiem.
Burmistrz Wêgorzyna wyjaœni³a,
¿e ¿ jest przygotowywana decyzja o
warunkach zabudowy. Jest koncepcja
pod³¹czenia Goœcis³awia do sieci
miejskiej Wêgorzyno. To mia³by byæ
pierwszy etap, w drugim sieæ zosta³aby podci¹gniêta do tartaku Przytoñ. W
planie modernizacji operator przedstawi³ koszty budowy sieci w wysokoœci 60 tys. z³
D³u¿sza dyskusja jednak dotyczy³a K¹kolewic.
– Przyjrza³em siê K¹kolwicom i

wyniki na jakoœæ wody s¹ z³e. Ca³y
czas mówicie, ¿e w K¹kolwiecach wystarczy wykonaæ ma³y remont i woda
bêdzie dobra. Na dzisiaj dokonano typowych czynnoœci eksploatacyjnych i
nie wystêpuje problem z³ej jakoœci
wody. Nas interesuje, aby mieæ jak
najni¿sz¹ stawkê za wodê i aby by³ jeden operator, przy du¿ej eksploatacji,
wtedy koszty sta³e roz³o¿y³yby siê i
by³yby korzystne dla odbiorców
wody. W K¹kolewicach konieczne s¹
znaczne nak³ady w wysokoœci 60 tys.,
w Wiewiecku – 40 tys. z³. Mo¿e ten
temat nale¿y rozwi¹zywaæ z naszego
bud¿etu, bo mamy jeszcze sporo nadwy¿ki bud¿etowej – powiedzia³.
Jednak burmistrz Gra¿yna Kar³owicz zwróci³a uwagê na inne zagadnienie w tym temacie. Podda³a pod analizê
problem, czy modernizowaæ ujêcie
wody w K¹kolewicach za 60 tys. z³, czy
odci¹æ ujêcie i pod³¹czyæ LesiêcinK¹kolewice - Kraœnik pod ujêcie wody
w Sielsku, wówczas koszt inwestycji
wyniós³by 300 tys. z³.
– Operator Goleniów przedstawia, ¿e w Chwarstnie jest zabezpieczenie wody tylko z jednego ujêcia
wody i ju¿ zaplanowa³ na przysz³y rok
wybicie drugiej studni g³êbinowej za
80 tys. z³. To pytanie, czy zabezpieczyæ œrodki na Chwarstno na now¹
studniê g³êbinow¹ i zmodernizowaæ
ujêcie wody w K¹kolewicach za 60, a
nawet 100 tys z³, czy zamkn¹æ ujêcie
i wybudowaæ now¹ sieæ za 300 tys. z³.
Na komisji operator Goleniów zaproponowa³, aby opinie przedstawi³a niezale¿na firma. Goleniów chce ³ykn¹æ
cztery wsie i pod³¹czyæ je pod Sielsko,
bo Sielsko jest ich maj¹tkiem, to jest
ich ujecie wody, to jest ich pieni¹dz. Z
kolei Nowogard nie ma powodów, by
walczyæ o K¹kolewice, bo operatorzy
zmieniaj¹ siê. Natomiast my musimy
rozstrzygn¹æ, czy wydatek 300 tys. z³
na budowê sieci jest zasadny, czy nie
jest zasadny. Nadal nie jestem przekonana co do budowy nowej sieci, mimo
i¿ to zdanie jest ujête na ten rok. Jest
zaplanowana kwota 10 czy 20 tys. z³
na rozpoczêcie tego zadania. Zrobiê
tak¹ analizê, ale na przysz³y rok trzeba
planowaæ Chwarstno. Tam praktycznie nie ma dnia bez awarii, s¹ przerwy
w dostawie wody nieraz po kilkanaœcie godzin. Chwarstno jest tylko na
jednym ujêciu wody, jeœli ujêcie zostanie zanieczyszczone, to ludzie s¹
bez wody. Niekoniecznie musimy od
razu inwestowaæ w K¹kolewice. Nie
ma co ukrywaæ, mamy zaniedban¹
sieæ na terenie gminy, bo przecie¿
mamy sieæ chyba z lat 60-70. popegeerowsk¹. S¹ gminy, gdzie operatorzy
systematycznie po kilometrze, dwóch
przek³adaj¹ sieæ. W ogóle nie by³o
¿adnych inwestycji wymiany sieci w
Mieszewie, Mielnie, Zwierzynku.
Czasami ujêcie podaje dobr¹ wodê, a
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woda jest zanieczyszczana po drodze,
na wyeksploatowanej sieci – powiedzia³a burmistrz.
Hydrofornia nie wydoli
– Za czasów burmistrza Konarskiego by³a robiona ekspertyza ujêcia
wody w K¹kolewicach. Ju¿ wtedy z tej
ekspertyzy wynika³o, ¿e ta hydrofornia nie wydoli na wszystkie cztery
wsie. Ja wiem, ¿e pani tego nie chce
robiæ, jest 20 tys. z³ i tak dla zbycia
bêdziemy to robiæ jeszcze kilka lat.
Jeœli coœ by³o zrobione, to po prostu
trzeba to kontynuowaæ. Jeœli cztery
wsie bêd¹ mia³y dobr¹ wodê za 300
tys. z³ zrobione, to co to za pieni¹dz?
Fundujemy komuœ za 150 tys. z³ jak¹œ
imprezê, to za 300 tys. z³ zafundujmy
czterem wsiom porz¹dn¹ wodê w jednym roku – powiedzia³a radna J. Kamiñska.
Z wyjaœnienia operatora okaza³o
siê jednak, ¿e w K¹kolewicach, Kraœniku i Lesiêcinie problemem nie jest
iloœæ i i jakoœci wody, co sama sieæ.
Konieczna jest jej modernizacja. Okaza³o siê, ¿e z ujêcia wody wychodzi
woda o parametrach zdatnych do spo¿ycia, a dopiero na sieci nastêpuje jej
zanieczyszczenie.
- Te kwoty, które zawarliœmy w
piœmie mówi¹ o kosztach, jakie nale¿y
ponieœæ przy wymianie ca³ej stacji
uzdatniania wody, czyli: wymieniæ filtry, z³o¿a i wykonaæ nowy odwiert
studni. Ale to na dzisiaj nie za³atwia
problemu, jakim jest problem regulacji sieci wodoci¹gowej. Tam s¹ ró¿ne
ciœnienia, musimy je obni¿aæ, musz¹
byæ zawory redukcyjne, musz¹ byæ
powymieniane zasuwy, dzisiaj nie ma
ich, s¹ niesprawne, w zwi¹zku z tym
kwestia regulacji wymaga doœæ znacznych nak³adów finansowych – powiedzia³ przedstawiciel wodoci¹gów.
Wynika z tego, ¿e 60. tys. z³, to jest
tylko kwestia hydroforni, a 3tys. z³
za³atwia jedynie koszt pod³¹czenie
miejscowoœci.
Studnie zamkniête
na g³ucho
W dalszej czêœci dyskusji zwracano uwagê na zamkniête studnie w
Kraœniku i w Runowie przy ul. Kolejowej i na ul. Wêgorzyñskiej. So³tysi
wskazywali, ¿e w razie awarii wody
te studnie naprawdê s¹ potrzebne.
Okaza³o siê, ¿e studnie publiczne s¹
w zakresach obrony cywilnej, a wodoci¹gi nie posiadaj¹ ich wykazu. Na
interwencjê burmistrz studnie zosta³y zrobione. Operator zgodzi³ siê z
so³tysami, ¿e skoro s¹ studnie publiczne, to w przypadku braku wody
mo¿na sobie braæ z nich wodê.
Monika KuŸmiñska dopytywa³a z
kolei, czy w przypadku dopuszczalnych norm mêtnoœci, ¿elaza, manganu mo¿na spo¿ywaæ wodê. Takie
parametry zosta³y przekroczone na
ujêciu w Wêgorzynie. Okazuje siê, ¿e
tak i nie ma nawet wymogu przegotowywania wody. Inaczej jest w przypadku zanieczyszczeñ bakteriologicznych.
MM
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Prywaciarz to krwiopijca

(£OBEZ). Prywatni
pracodawcy, to krwiopijcy,
wiêc bezrobotni powinni
byæ kierowani na sta¿e
na wieœ – tak uwa¿aj¹
niektórzy so³tysi. Czy
s³usznie? Na ten temat
odby³a siê dyskusja
podczas ostatniej sesji
w £obzie.
Zgodnie z danymi ze stycznia
powiat ³obeski dzier¿y³ laur pierwszeñstwa w wysokoœci stopy bezrobocia, gdy dla województwa wynosi³a ona 17,7 proc. - powiat ³obeski
mia³ – 31,5 proc. dla porównania
powiat œwidwiñski 26,4 proc, gryficki – 25.7 proc, drawski 27,3 proc.,
stargardzki – 21,2 proc, goleniowski
19,4 proc. U nas te¿ zanotowano
najwy¿szy w województwie wzrost
stopy bezrobocia. Zdawa³oby siê, ¿e
przy tak wysokiej bezrobocia nie
powinno byæ problemu ze znalezieniem pracowników. Tak jednak nie
jest. Dyskusja na ten temat wywo³ana podczas sesji rady Miejskiej w
£obzie ukaza³ nie tylko swego rodzaju absurd ale i sposób myœlenia.
Dyskusjê rozpocz¹³ so³tys Dobieszewa Stanis³aw Polny. Pytanie
skierowa³ do radnego Grzegorza
Tokarskie, który jest zastêpc¹ dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy.
- Jak d³ugo to jeszcze tak bêdzie
trwa³o, ¿e nie chcecie ludzi zatrudniaæ w Urzêdzie Pracy? U mnie na
wiosce jest siedem osób, które mog³yby pracowaæ, ale ¿aden siê nie
kwalifikuje. Nawet, gdy trzy lata
przepracowa³, to teraz nie kwalifikuje siê i ¿adnej pracy nie mo¿e
dostaæ. Ten, kto chcia³ pracowaæ,
pracowa³ i teraz ju¿ nie mo¿e. Ten,

co nie chcia³ to i tak nie bêdzie pracowaæ. Urz¹d Pracy kieruje mi takiego pracownika, który z pracy siê
œmieje. Ja takiego pracownika nie
chcê. Jest mieszkaniec, który ma 50
lat, jest sam i jego Urz¹d Pracy kieruje do Szczecina do pracy. On odmówi³ i od razu go skreœlili. Dlaczego go skreœlili, skoro Urz¹d Pracy
kieruje go nie wiadomo gdzie? Dajcie mu na miejscu pracê. Bêdzie
pracowa³. Zamiast kierowaæ do
Opieki po 330 z³, to skierujcie do
pracy. Gdybym mia³ dwóch mê¿czyzn, to sam bym sobie chodnik
po³o¿y³ itd. Ale ja nie mam kim. Jest
jedna kobieta, która siê kwalifikuje
na tyle ludzi – powiedzia³ so³tys.
S³owa so³tysa potwierdzi³a so³tys wsi Klêpnica Stanis³awa Bobko.
- Trzy razy mo¿na odbyæ sta¿, co
siê potem z tymi ludŸmi dzieje, gdzie
oni maj¹ póŸniej pracê podj¹æ? Na
dzisiaj tylko s³yszê, ¿e trzy razy sta¿
ktoœ odby³ czy przygotowanie zawodowe i nie kwalifikuje siê do podjêcia
pracy. Prosi³abym o konkretne przedstawienie tego, bo s¹ problemy z tym
na wiosce – powiedzia³a so³tys.
Grzegorz Tokarski poinformowa³ so³tysów, ¿e przede wszystkim
rol¹ Urzêdu Pracy nie jest przek³adanie chodników, albowiem od tego
s¹ w³aœciciele dróg. Zapewni³ te¿, ¿e
Urz¹d Pracy zna sytuacjê rynku pracy, potrzeb lokalnych samorz¹dów i
w miarê potrzeby swoich mo¿liwoœci, stara siê na te potrzeby reagowaæ
i pomagaæ w takich ramach, jak to
jest mo¿liwe.
- Je¿eli ktoœ nie spe³nia warunków ustawowych, nic tu nie poradzimy a do przepisów musimy siê stosowaæ. Pan so³tys powiedzia³, ¿e
lepiej kierowaæ te osoby na sta¿e, ni¿
do opieki spo³ecznej. My jako Urz¹d
Pracy musimy wywa¿aæ interesy
wszystkich stron, zarówno samorz¹-

dów, jak i osób prywatnych. Nie
ukrywam, ¿e wnioski, jakie wp³ywaj¹ do nas od osób prywatnych,
maj¹ dla nas wiêksze znaczenie. Otó¿
wymagamy od osób prywatnych, u
których bezrobotni odbywaj¹ sta¿e
itd. - warunków zatrudnienia. Dopiero gdy potrzeby lokalnych przedsiêbiorców s¹ w stu procentach zabezpieczone, dopiero wtedy mo¿emy
kierowaæ bezrobotnych do instytucji
samorz¹dowych. Trzeba zdaæ sobie
sprawê, ¿e osoby, które raz czy drugi
s¹ na tym samym sta¿u, póŸniej nie
otrzymuj¹ zatrudnienia. Dlatego wolimy kierowaæ do osób prywatnych i
mieæ œwiadomoœæ, ¿e po zakoñczeniu
sta¿u, ta osoba podejmie pracê.
Urz¹d Pracy dysponuje ró¿nymi formami wsparcia – mamy sta¿e, szkolenia, podejmowanie w³asnej dzia³alnoœci. Tak siê sk³ada, ¿e rocznie anga¿ujemy na terenie powiatu ponad
20 milionów z³. Bêdziemy wspieraæ
te inicjatywy, które bêd¹ koñczy³y siê
podejmowaniem sta³ego zatrudnienia – powiedzia³.
So³tys Dobieszewa nie dawa³
jednak za wygran¹. Poinformowa³,
¿e mieszkanka wsi by³a w sprawie
zatrudnienia najpierw u burmistrza,
a nastêpnie u dyrektora PUP.
- Pan dyrektor œmia³ j¹ skierowaæ
do szkó³ki. Kobieta ma 58 lat i ¿eby
rowerem jeŸdzi³a pod Bonin do
szkó³ki do pracy? A w Dobieszewie
chcia³a pracowaæ, to nie mo¿e. Taka
kobieta zajedzie pod Bonin i wróci z
powrotem? Ona ma prawie 60 lat.
Przyjê³a tê pracê, bo nie ma za co ¿yæ
– mówi³ so³tys.
G. Tokarski uzna³, ¿e wobec tego
nale¿y siê kobiecie szacunek, albowiem podjê³a normaln¹ pracê. Wyt³umaczy³, ¿e kilkumiesiêczny sta¿
nie stanowi rozwi¹zania problemu,
bo po jego skoñczeniu kobieta ponownie nie mia³aby za co ¿yæ.

- Nie oczekujcie od nas ¿e Urz¹d
Pracy w ramach tych œrodków, które
ma, jest w stanie utrzymywaæ miejsca pracy na wsiach – doda³.
W dyskusjê w³¹czy³ siê so³tys
Bonina Waldemar Zakrzewski.
- Nie zgodzê siê z panem co do
zatrudniania w pierwszej kolejnoœci u
osób prywatnych. W pierwszej kolejnoœci powinno daæ siê pracowników
na wieœ, bo oni pracuj¹ dla naszego
wspólnego dobra. A dawaæ pracowników dla firm prywatnych, to im nabija
siê kieszeñ, oni tym siê wzbogac¹, a
tutaj jest nasze dobro, nas wszystkich.
Na wioskach jest ³adnie i czysto –
powiedzia³ W. Zakrzewski.
So³tysi, domagaj¹c siê sta¿u na
wsiach dla osób bezrobotnych, wskazywali przede wszytko na to, ¿e dziêki
temu na terenach wiejskich jest estetycznie, a bezrobotni przez kilka miesiêcy maj¹ za co kupiæ chleb. Bez sta¿u s¹ zdani jedynie na zasi³ki z OPS,
nie widz¹c i drugiej strony medalu
takiego zatrudniania. Bo w³aœciwie co
ono daje bezrobotnemu prócz pozornej stabilizacji? Zatrudnienie takie ma
jedynie charakter czasowy, po sta¿u
nie otrzyma siê zasi³ku, czas pracy nie
wlicza siê do emerytury. Praca jest za
niewielkie pieni¹dze. W instytucjach
samorz¹dowych zatrudnienia po sta¿u
nie ma. Mo¿na je otrzymaæ jedynie u
przedsiêbiorcy prywatnego. Ale
przecie¿ ten jest „krwiopijc¹, który
tylko dorabia siê na biednych pracownikach”. Szkoda, ¿e przy ca³ej
awersji do pracodawców prywatnych so³tysi nie widz¹ tego, ¿e pracownik otrzymuje wyp³atê wy¿sz¹
ni¿ sta¿, ma op³acane ZUS-y, praca
wlicza siê do emerytury, a w razie
k³opotów firmy – osoba ma prawo
do zasi³ku. Ale co z tego, skoro na
wsiach bêd¹ papierki? Tylko czy rzeczywiœcie sprz¹tanie ich w ramach
sta¿y jest dobrem wszystkich? MM
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Nadanie imienia Gimnazjum w Resku

Imiê Górskiego nadane

(RESKO) 2 marzec to data,
która na d³ugo zostanie w pamiêci
niejednego reszczanina, to data,
która z pewnoœci¹ podwy¿szy³a
poprzeczkê w organizowaniu imprez okolicznoœciowych przez
wszelkie instytucje, to data uroczystoœci, z rozmachu, której
mo¿e byæ dumna ca³a spo³ecznoœæ
reskiego gimnazjum.
Uroczystoœæ 10- lecia Gimnazjum w Resku po³¹czono z nadaniem szkole imienia Kazimierza
Górskiego i wrêczeniem sztandaru.
Data 2 marca nie jest przypadkowa,
gdy¿ w³aœnie wtedy zacny trener
reprezentacji Polski obchodzi³by 89
urodziny. To ju¿ kolejna w Polsce
szko³a nazwana imieniem pi³karskiego trenera wszech czasów. W
uroczystoœci udzia³ wziê³y delegacje siedmiu szkó³ wraz z pocztami
sztandarowymi, w tym dwie nosz¹ce
imiê zmar³ego pi³karza. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od poloneza zaprezentowanego przez uczniów klas
trzecich gimnazjum.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Barbara Basowska odczyta³a
Uchwa³ê Rady Miejskiej dotycz¹c¹
nadania szkole imienia i uroczyœcie
przekaza³a j¹ dyrektorowi placówki
Adamowi Szatkowskiemu.
Tak to siê zaczê³o...
Wybór patrona szko³y rozpocz¹³

siê na pocz¹tku roku szkolnego
2005/2006, kiedy szko³a mieœci³a
siê jeszcze w starym budynku.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele i
pozostali pracownicy szko³y sk³adali wnioski ze swoimi propozycjami.
Wœród nich znaleŸli siê Jan Pawe³ II,
Jan Henryk D¹browski, Tadeusz
Zawadzki „Zoœka”, ks. Jan Twardowski, Miko³aj Kopernik, Kazimierz Górski, Adam Mickiewicz,
Hanka Bielicka, Bohaterowie Westerplatte i Albert Einstein. Po
dwóch turach g³osowania zosta³o
wy³onionych trzech kandydatów.
Byli to Jan Pawe³ II, Bohaterzy Weterplatte i Kazimierz Górski. Przed
trzeci¹, ostatni¹ tur¹ g³osowania
m³odzie¿ szkolna spotyka³a siê z goœæmi, którzy dzielili siê z m³odymi
wyborcami wra¿eniami po spotkaniach z ich wybrañcami, przybli¿ali
im ich postacie i dzia³alnoœæ. W ostatecznym g³osowaniu, które mia³o
miejsce 27 maj¹ 2008 r. ponad 50
procent osób wybra³o na patrona
szko³y Kazimierza Górskiego.
Kolejnym etapem nadania szkole
imienia by³o uroczyste wrêczenie dyrektorowi sztandaru z wyhaftowan¹
podobizn¹ Kazimierza Górskiego.
Symbolicznego wbicia gwoŸdzia w
drzewiec sztandaru, w imieniu wszystkich fundatorów dokona³ Henryk Junika. Szko³a wkroczy³a w kolejne

dzieciêciolecie z nowymi s³owami
hymnu szko³y „Zostañmy jego Or³ami”. Pieœñ zosta³a opracowana przez
nauczycieli Gimnazjum w Resku, Teresê Mielniczek i Dariusza Ledziona.
Czêœæ oficjalna zakoñczy³a siê odœpiewaniem hymnu szko³y.
Czêœæ artystyczna
W przygotowaniu czêœci artystycznej uroczystoœci udzia³ wziêli
wszyscy uczniowie gimnazjum. Poruszaj¹cy by³ widok m³odzie¿y
œwiadomie wystêpuj¹cej przed tak
liczn¹ publicznoœci¹. Mimo ¿e postaæ Kazimierza Górskiego jest im
znana tylko z opowieœci, potrafili
pod okiem doœwiadczonych nauczycieli odtworzyæ najwa¿niejsze
momenty jego kariery zawodowej.
M³odzie¿ siedz¹ca na trybunach
¿ywio³owo kibicowa³a, kiedy pi³karze wcielaj¹cy siê w zawodników
Górskiego przypomnieli s³ynny gol
Grzegorza Lato. Wielkim zaskoczeniem by³o wyst¹pienie m³odziutkiej Weroniki KuŸmiñskiej.
Dziewczyna wyjecha³a na œrodek
hali w ogromnej pi³ce. Z wielkim
powerem, porównywalnym do tego
który prezentuje Maryla Rodowicz
na scenie, zaœpiewa³a piosenkê Futbol- hymn Euro 2008.
Impreza nie mog³aby siê zaliczaæ
do udanych, gdyby nie licznie przyby³a, dopinguj¹ca artystów publicz-

noœæ, wœród której znaleŸli siê m. in.
syna Kazimierza Górskiego pan Dariusz Górski, Or³y Górskiego pan
Henryk Wawrowski i Les³aw Æmikiewicz, przedstawiciele Gimnazjum w
Dobrej, Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym, Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i z Autyzmem, Gimnazjum w Wêgorzynie,
radni, burmistrzowie i rodzice.
Warto zauwa¿yæ, ¿e organizatorzy œwiêta szko³y zadbali o zaproszonych goœci pod ka¿dym wzglêdem. Uczniowie ze œwidwiñskiego
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
przygotowali wystawny bankiet.
Goœcie mieli okazjê spróbowaæ
pysznej domowej kuchni w eleganckiej oprawie. Jak na prawdziw¹ uroczystoœæ przysta³o, zwieñczeniem
niezwyk³ych prze¿yæ tego popo³udnia by³ s³odki akcent- torty w
kszta³cie boisk z miniaturowymi pi³karzami. Sponsorami wyj¹tkowego
poczêstunku by³y miejscowe piekarnie pañstwa Je¿ i Bujnowskich.
Wszystkim organizatorom oraz
wykonawcom gratulujemy i dziêkujemy za dostarczenie niezapomnianych wra¿eñ. Miejmy nadzieje, ¿e
inne szko³y pójd¹ w œlad, za innowacyjnymi mo¿liwoœciami obchodzenia uroczystoœci szkolnych, zaprezentowanych przez spo³ecznoœæ reskiego gimnazjum.
GD
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GIMNAZJUM W RESKU

Wychowywa³em siê na Rolling
Stonesach i dru¿ynie mojego taty
Rozmowa z Dariuszem Górskim, synem zmar³ego trenera i pi³karza Kazimierza
Górskiego, goœciem uroczystego nadania imienia Gimnazjum w Resku.
(RESKO) W miniony wtorek reskie gimnazjum zorganizowa³o wystawn¹ imprezê zwi¹zan¹ z nadaniem szkole imienia Kazimierza
Górskiego. Goœciem uroczystoœci
by³ syn zmar³ego trenera i pi³karza,
Dariusz Górski. Wywiad z synem
potwierdzi³ star¹ prawdê, ¿e niedaleko pada jab³ko od jab³oni.
Dariusz Górski z pochodzenia
jest warszawiakiem. Urodzi³ siê w
stolicy, tam siê wychowa³, za³o¿y³
rodzinê i - jak sam stwierdzi³ – tam
opuœci³ kotwicê. Z wykszta³cenia
jest fotoreporterem, pracuj¹cym
niegdyœ dla warszawskiego tygodnika „Pi³ka no¿na”.
- W tamtych czasach fotografia
by³a magi¹, to by³o coœ na pograniczu alchemii. Teraz ka¿dy potrafi robiæ zdjêcia. Poza tym wychowa³em
siê przy muzyce Rolling Stonesów i
dru¿ynie mojego taty. - mówi Dariusz Górski.
Od œmierci wielkiego trenera
Kazimiera Górskiego minê³y prawie
cztery lata. Przez ten okres pan Dariusz ju¿ kilkanaœcie razy uczestniczy³ w uroczystoœciach nadania
obiektom imienia jego ojca.
- By³y to uroczystoœci nadania
imienia ulicom, rondom, szko³om i

stadionom. Ka¿da impreza zapada
mi w sercu, bo s¹ to bardzo pozytywne emocje. Organizatorzy zawsze
dzia³aj¹ na miarê swoich mo¿liwoœci, wiêc tym bardziej jest mi mi³o i
przyjemnie. - mówi Górski.
O planach reskiego gimnazjum
dowiedzia³ siê kilka miesiêcy wczeœniej. Decyzjê o wziêciu udzia³u w
uroczystoœci podj¹³ od razu i bez
wahania zgodzi³ siê na u¿yczenie
imienia i nazwiska swojego ojca.
- Moja siostra na sta³e mieszka w
Grecji. Wszelkie formalnoœci przy
tego rodzaju uroczystoœciach spadaj¹ na mnie. Ale, ¿e dzieciom siê nie
odmawia, przyjechaliœmy tu. Zawsze
staram siê zabraæ ze sob¹ na takie
imprezy zawodników z dru¿yny taty,
¿eby podnieœæ rangê wydarzenia i
doceniæ tych ch³opaków. Dziœ przyjechali Les³aw Æmikiewicz i Henryk
Wawrowski. Bez pi³karzy przecie¿
sukcesów by nie by³o. M³odzie¿ nie
pamiêta tych czasów, dlatego my
przypominamy im tê historiê. - opowiada pan Dariusz.
Zapytany jak to jest byæ synem
s³awnego taty odpowiada krótko bardzo mi³o.
- Choæ nie jestem osob¹ tak rozpoznawaln¹ jak mój tata, zobowi¹zuje mnie to. Trzeba uwa¿aæ, ¿eby

ktoœ nie powiedzia³ nam, ¿e wykorzystuje siê nazwisko. Có¿, takie jest
ryzyko. Œmiejê siê, ¿e ja poniek¹d
odcinam kupony. - wyjaœnia.
Pan Dariusz doczeka³ siê kolejnego pokolenia Górskich. Niestety,
gdy na œwiat przyszed³ ma³y Kazimierz, wielki trener ju¿ nie ¿y³.
- Gdyby by³a to wnuczka, z pewnoœci¹ mia³aby na imiê Maria Kazimiera, po mojej mamie – mówi.
Syn trenera wspomina³, ¿e ojciec
kilkakrotnie by³ goœciem na podobnych uroczystoœciach. Jednymi z za-

pamiêtanych wydarzeñ by³o
nadanie imienia Kazimierza
Górskiego Szkole Mistrzostwa Sportowego w £odzi
oraz stadionom w K³odzku i
Dusznikach.
Pan Kazimierz by³ bardzo
aktywn¹ osob¹ udzielaj¹c¹
siê na terenie ca³ego kraju.
Teraz tê historiê pielêgnuje
jego syn. Wspólnie z by³ymi
reprezentantami Polski, dzia³aj¹cymi w Stowarzyszeniu
Or³y Górskiego, je¿d¿¹ po
ma³ych miejscowoœciach
Polski i spotykaj¹ siê z fanami pi³ki no¿nej.
- W du¿ych miejscowoœciach ludzie s¹ rozpuszczeni. Co niektórym dobrobyt dokucza
i cierpi¹ na ci¹g³y brak czasu. Na co
dzieñ maj¹ stycznoœæ z koncertami i
wa¿nymi osobowoœciami. Natomiast w ma³ych miastach takie uroczystoœci s¹ prawdziwymi wydarzeniami. - opowiada Dariusz Górski.
Nazwa „Or³y Górskiego” nawi¹zuje do z³otej ery polskiej pi³ki no¿nej, która mia³a miejsce w latach 70tych ubieg³ego wieku, kiedy polscy
pi³karze pod wodz¹ Kazimierza
Górskiego wygrywali ze wszystkimi
potêgami futbolowymi.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Resko, sprzedam parter domu 85
mkw, 4 pokoje, po generalnym remoncie, 190.000 z³. Tel. 888 169
572

Sprzedam œrutownik typu Bak oraz
pompê do wypompowywania gnojowicy. Tel. 91 3976479, 510 736 885.

Sprzedam dom w BrzeŸniaku z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów. Tel. 662 657
982

TANIE MEBKE KA-MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych ( Ike, Hoffner...). Atrakcyjne ceny. Zapraszamy do sklepu £obez, ul. Bema ( by³y
plac POM ). Tel. 885 310 483.

Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Organizacja wesel „ RETRO” £obez
ul. Drawska 6. UWAGA! Promocja
w kwietniu i maju – 135 z³ / osobê.
Tel. 692 861 228.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel. 604
214 197
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Kury nioski odchowane powy¿ej
7 tygodnia. Sprzeda¿ od 20 marca. Gospodarstwo Drobiarskie
¯abowo 13. Tel. 91 3910666.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 59 8334536, 605 286 058, 661
956 331.
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel. 503 045 960.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê o pow. 765 mkw
w Rewalu. Tel. 697 447 234.
Sprzedam dzia³kê o pow. 3380mkw
w Rzêskowie. Tel. 512 584 156.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 3 pok. I piêtro w centrum £obza Tel. 601 429
991.
Resko - do wynajêcia parter domu
85 mkw., 4 pokoje, po generalnym
remoncie, 600 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza; 34 mkw., 1 du¿y pokój, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie na piec
kaflowy. Tel. 783 233 685.
Sprzedam w £obzie mieszkanie 45
mkw. na parterze w bloku. Tel. 609
868 302.
Do wynajêcia mieszkanie 3-pokojowe w centrum £obza, IV piêtro. Tel.
603 874 299.
Sprzedam w Resku mieszkanie 2
pokojowe 46 mkw. Tel. 503 825 305.

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Dargos³aw gm. Brojce, sprzedam
mieszkanie 39 mkw w bloku. Tel.
500 400 822

tygodnik ³obeski 9.3.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Zatrudniê pracownika
do renowacji sprzêtu
Zakres obowi¹zków
- malowanie pistoletowe,
- oklejanie, mycie, wycinanie,
- szlifowanie,
- spawanie (nie wymagane uprawnienia)
- demonta¿ i monta¿.

Tel. 506 - 135 - 335

US£UGI

Region
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.
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.

Sprzedam w £agiewnikach mieszkanie 54 mkw., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka. Osobno 2 pomieszczenia
gospodarcze. Tel. 791 750 465.

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
piêtro, trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, 61,5 mkw., bez
czynszowe, ogrzewanie gazowe
w³asne. Tel. 608 447 700.

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.
Nie masz czasu na sprz¹tanie
mieszkania, nie lubisz mycia okien?
Zadzwoñ tel. 517 217 327.

tygodnik ³obeski 9.3.2010 r.

INFORMACJE

Dobra, dn. 08.03.2010r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych
w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym z dwoma
budynkami gospodarczymi po³o¿ona w centrum miasta na dzia³ce nr
193 o pow. 277m2, przy ulicy Armii Krajowej 48 w Dobrej. Budynek
mieszkalny jednorodzinny, 2 kondygnacyjny, w czêœci podpiwniczony o
powierzchni u¿ytkowej 145,92m2, sk³ada siê z czterech pokoi, dwóch
kuchni (w tym jedna z ³azienk¹ i wc), pomieszczenia gospodarczego, wiatro³apu, dwóch korytarzy. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w
SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa – stare miasto. W/
w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81. Posiada urz¹dzon¹
ksiêgê wieczyst¹ nr 19556 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
- dzia³ka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 343/
2 o pow. 685m 2 zabudowana budynkiem gospodarczym po³o¿ona
przy ulicy Zielonej 8 w Dobrej. Uzbrojenie dzia³ki w zasiêgu. Dzia³ka
przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa z
us³ugami – Stare Miasto. W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków
pod nr 81, nowa zabudowa powinna byæ wykonana zgodnie wytycznymi
Konserwatora Zabytków. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 17806
w S¹dzie Rejonowym w £obzie
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 13.04.2010
roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu
16.04 2010r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

W³amanie w Radowie Ma³ym
W okresie od 27 do 28 lutego br. w
Radowie Ma³ym nieznany sprawca w³ama³ siê do gara¿u zrywaj¹c wczeœniej
k³ódkê. Sprawca skrad³ wêdkê, szpadel,
³opatê, skrzynkê narzêdziow¹ oraz przewód elektryczny. Straty wynosz¹ 300 z³.
Rowerzyœci na zakazie
i podwójnym gazie
28 lutego br. policjanci z Wêgorzyna zatrzymali dwóch rowerzystów, którzy jechali rowerami wbrew s¹dowemu
zakazowi, który wyda³ S¹d w £obzie.
Dodatkowo Roman M. na ulicy Kolejowej jecha³ „na podwójnym gazie”. Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w
wydychanym powietrzu wskaza³ 0,53
mg/l.
Dachowa³a na K-20
28 lutego br., ok. godz. 13.40, na
drodze K-20, na trasie Wêgorzyno Chociwel, kieruj¹ca samochodem marki Peugeot mieszkanka Czaplinka nie
dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych
na drodze warunków, w wyniku czego
straci³a panowanie nad pojazdem i zjecha³a do przydro¿nego rowu i dachowa³a. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o.
Zatrzymani sprawcy w³amañ
Policjanci z £obza na podstawie
przeprowadzonych dzia³añ zatrzymali
dwóch sprawców w³amania do stodo³y.
Zdarzenie mia³o miejsce w okresie
od 19 lutego do 5 marca br., na terenie
jednej z wiosek gminy £obez. Sprawcy
zerwali k³ódki i dostali siê do œrodka,
sk¹d skradli przewody miedziane i aluminiowe, elektronarzêdzia, 4 alufelgi z
oponami oraz butle z gazem. Straty wynios³y 5 tys. z³.
Dzieñ póŸniej policjanci zatrzymali
19-letniego mieszkañca tej wioski, który przyzna³ siê do w³amania. Munduro-
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wi odzyskali czêœæ skradzionych przedmiotów. W niedzielê, 7 marca, funkcjonariusze zatrzymali kolejn¹ osobê zwi¹zan¹ z tym zdarzeniem. 34 letni mieszkaniec tej samej miejscowoœci przyzna³
siê podczas przes³uchania do udzia³u w
tym w³amaniu.
Policjanci ustalili, ¿e zatrzymane osoby dokona³y innych w³amañ na terenie
powiatu ³obeskiego. Sprawa zatem jest
rozwojowa i trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci tych w³amañ.
Pi¹tkowa kolizja
5 marca br., o godz. 12.30, na drodze
Starogard - Prusim, kieruj¹cy samochodem marki Mitsubishi Jan S. nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych na drodze warunków atmosferycznych i uderzy³ w poprzedzaj¹cy pojazd marki Volvo, kierowany przez mieszkañca
£obza.
Kierowcy na zakazie i pod
wp³ywem alkoholu
Podczas weekendu policjanci zatrzymali trzech kierowców bêd¹cych
pod wp³ywem alkoholu i posiadaj¹cych
s¹dowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
W pi¹tek, 3 marca, o godz. 18.00, w
Resku, Marian M. kierowa³ rowerem z
wynikiem 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W sobotê, 6 marca,
policjanci z Reska zatrzymali dwóch
nietrzeŸwych kieruj¹cych: Miros³awa
L., który na drodze Resko - S³owikowo
kierowa³ rowerem z wynikiem 0,84 mg/
l i Józefa K., który oko³o godz. 13.35, na
drodze Starogard – Stara Dobrzyca kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym marki
MTB, z wynikiem 0,28 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Na terenie gminy Resko policjanci
zatrzymali trzech rowerzystów: Kazimierza S., Bronis³awa S. i Stefana G.,
którzy jechali rowerami wbrew s¹dowemu zakazowi wydanemu przez S¹d w
£obzie.

Bezpieczne dziecko - magnesy
bezpieczeñstwa dla uczniów SP 1
Do Komendy Powiatowej w £obzie
zawita³y dzieci z klasy II Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie. St. inspektor z
zespo³u ds. nieletnich Anna Zajner pokaza³a dzieciom Komendê Powiatow¹,
omówi³a pracê policjantów, zaprezentowa³a policyjny sprzêt.
Podczas spotkania omówi³a tak¿e zasady bezpiecznego zachowania siê na drodze, w domu i
w szkole.
Dzieci z
uwag¹ s³ucha³y rad na temat
bezpiecznego
postêpowania, zadawa³y
ciekawe pytania.
Po pogadance wszyscy uczniowie
otrzymali
„Magnesy
Bezpieczeñ-

stwa”, na których, zapisane s¹ numery
telefonów alarmowych. Poinformowano tak¿e dzieci w jakich sytuacjach nale¿y dzwoniæ pod podane numery i jakie
informacje trzeba podaæ aby uzyskaæ
pomoc. Kolejne spotkania z uczniami
na temat bezpieczeñstwa odbêd¹ siê w
Szkole Podstawowej w Radowie Ma³ym.
Asp. Anna Gembala
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Rocznica marca i otwarcie wystawy
(£OBEZ). W £obzie nadal
wszyscy œwiêtuj¹ wyzwolenie miasta, choæ czêœæ miejscowoœci na ziemiach zachodnich odesz³y ju¿ od
takiego nazewnictwa. Uroczystoœci odby³y siê z pomp¹, a nawet
pomponami w zmarzniêtych rêkach mar¿onetek.
Wprawdzie pogoda nie by³a zbyt
sprzyjaj¹ca, albowiem temperatura
by³a minusowa i wia³ mroŸny wiatr,
jednak frekwencja pod pomnikiem
by³a wiêksza, ni¿ w ostatnich latach.
Prócz przedstawicieli instytucji i zak³adów pracy, a tak¿e mieszkañców,
byli uczniowie szkó³ i harcerze.
Oczywiœcie nie zabrak³o ¿o³nierzy z
21 Bazy Lotniczej ze Œwidwina.
Program artystyczny wykonali
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1
w £obzie. Aleksandra Puzyrewska
odczyta³a opis historyczny. Harcerze
wykonali „Balladê rajdow¹”, Zespó³
Jedyneczki – „Nadziejê, siostrê wiatru”. Program przygotowa³y: Danuta
Hamera, Ewa Górny, S³awomira Kiwa³a, Bo¿ena Korniluk, Ma³gorzata
Zieniuk i Jakub Zieniuk
Po uroczystoœciach burmistrz
miasta zaprosi³ wszystkich na wystawê „£OBEZ - 3 marca 1945-2010”
otwart¹ z tej okazji w Bibliotece
Miejskiej. Bêdzie ona czynna do 19
marca br., w godzinach od 15.00 do
17.00.
Prezentowane s¹ na niej elementy umundurowania i wyposa¿enia
¿o³nierzy walcz¹cych o £obez,
sprzêt ³¹cznoœci, opisy stoczonych
walk.
Specjalnie na wystawê zosta³y
wykonane modele broni pancernej
(czo³gów i armat samobie¿nych).
Modele czo³gów wykona³ mieszkaniec £obza Henryk Marciniak, militaria udostêpni³ jego syn – Piotr.
Oddzielny k¹cik poœwiêcony jest
pamiêci ¿o³nierzy, których groby
znajduj¹ siê na ³obeskim cmentarzu,
w tym ppor. Mieczys³awowi Niewidziaj³o, synowi Franciszka Niewidziaj³o, który w imieniu Polaków zawar³ w Ko³obrzegu zaœlubiny z morzem.
Od dnia rozpoczêcia wystawy

pracuje w eterze okolicznoœciowa radiostacja amatorska nale¿¹ca do
³obeskiego klubu Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców.
Jeden z eksponatów wystawy –
czo³g, zostanie sprzedany na aukcji
w ramach pomocy choremu dziecku

policjanta z £obza. Aukcja trwaæ
bêdzie do koñca wystawy.
Ten czo³g jest chyba najbli¿szy
sercom Polaków, albowiem w³aœnie
w nim jeŸdzi³ filmowy Janek z Gustlikiem. JeŸdzi³ nim równie¿ ³obzianin Tadeusz Rabiejewski. Czo³g z
wystawy ma numer odpowiadaj¹cy
autentycznemu numerowi czo³gu,
jaki bra³ udzia³ w walkach na tych
terenach.
W powstanie wystawy prócz H.
Marciniaka i syna Piotra, zaanga¿owa³ siê dyrektor biblioteki E. Szymoniak, który wykona³ opisy do ekspo-

natów oraz udostêpni³ salê. Ostatni
czo³g SU-152 Henryk Marciniak dostarczy³ w poniedzia³ek. Wykonanie
wszystkich zajê³o mu rok. Jak powiedzia³, w ten sposób chcia³ uczciæ 65.
rocznicê marca.
- W ubieg³ym roku wpad³ mi do
g³owy taki pomys³, by zrobiæ wystawê. Syn w³¹czy³ siê, udostêpniaj¹c
swoje zbiory, a dyrektor biblioteki
opracowa³ je. Po stronie niemieckiej
by³y jeszcze dzia³a samobie¿ne Ferdynand i inne, ale zabrak³o mi czasu,
podobnie jak na wykonanie by³ego
pomnika ³obeskiego, tutaj zosta³o mi
dzia³o do zrobienia. Na nastêpny rok
mo¿e zrobiê wystawê wszystkich
³obeskich pomników, równie¿ wykonanych ze sklejki. Czêœci s¹ ruchome,
bo czo³gi s¹ przystosowane do tego, ¿e
za³o¿ê do nich silniki, dziêki czemu
bêd¹ zdalnie kierowane. Informacje
zawarte w ksi¹¿kach na temat walk o
£obez s¹ doœæ sk¹pe, czêsto zaprzeczaj¹ sobie. Dlatego posi³kowaliœmy
siê dokumentami, jakie Piotr ma w
swoich zbiorach. Wszystkiego nie
wystawiliœmy, staraliœmy siê pokazaæ
tylko to, co jest zwi¹zane z £obzem –
mówi pan Henryk.
S³owa te potwierdza jego syn.
Czêœæ eksponatów jest zbyt du¿a i nie
by³oby mo¿liwoœci wniesienia ich na
salê. Dlatego zaprezentowana jest jedynie czêœæ wyposa¿enia, w jakim

¿o³nierze polscy, radzieccy i niemieccy walczyli o £obez.
- Zbieram ju¿ 10 lat. Zawsze ciekawi³a mnie historia £obza. Nie
mo¿na by³o wiele na ten temat wyczytaæ z ksi¹¿ek. Historiê trzeba odkopaæ ze sterty dokumentów, papierów, spisaæ wspomnienia ludzi i w
koñcu, gdy siê j¹ porz¹dnie zbierze,
opracowaæ i opublikowaæ w ksi¹¿ce.
Nie mogê stwierdziæ, czy materia³y,
które posiadam, s¹ wiarygodne w stu
procentach. Nie ¿y³o siê w tamtych
czasach i nie by³o siê œwiadkiem tamtych wydarzeñ. 65 lat minê³o i niektórzy ju¿ poumierali. W zwi¹zku z
tym zaczê³a siê pasja zbierania sprzêtu wojskowego, który bra³ udzia³ w
wyzwalaniu £obza i w ogóle historia,
zdjêcia, opisy. Eksponaty pozyskujê
od ludzi, pytam siê, czasami dostanê
od kogoœ, czasami kupiê. Ciê¿ko je
jednak pozyskaæ od ludzi, bo podchodz¹ do tych przedmiotów sentymentalnie, bo albo rodzina wyzwala³a £obez, albo nie chc¹ siê pozbywaæ,
wol¹ pozostawiæ sobie. Dlatego historia ta jest w takim stopniu zatajniona. Przyda³aby siê izba pamiêci –
bardzo du¿o ³obeziaków by³o jest i
bêdzie zaanga¿owanych w powstanie jej. Nie ma jednak lokum. Ta sala
jest bardzo ma³a. Wolny czas wykorzystujê na zg³êbianie historii i zbieractwo. Ka¿dy przedmiot niesie za
sob¹ historiê, wymusza doszukiwania siê informacji o nim – mówi Piotr.
W gablotach s¹ m.in. medale za
kampaniê wrzeœniow¹ dla oficerów i
dla szeregowych piechurów: za odniesione rany, ¿elazny krzy¿, a tak¿e
unikalna klamra m³odzie¿owej organizacji Werwolf. S¹ i polskie medale:
Virtuti Militari w dwóch wersjach:
jedna z 1943 roku za walkê pod Lenino. Na otwarciu wystawy nie by³o
wiele osób. A szkoda, albowiem autorzy wystawy ¿ywo i szczegó³owo
opowiadali zarówno historiê dzia³añ,
jak i opisywali poszczególne przedmioty znajduj¹ce siê w gablotach
dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹ i pasj¹.
Historiê walk o £obez przedstawimy w nastêpnym wydaniu. MM
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M³odzie¿ zapobiega po¿arom
(£OBEZ-gmina). Turniej wiedzy po¿arniczej cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem, a i
nagrody za wiedzê s¹ coraz bardziej atrakcyjne. M³odzi ludzie
maj¹ za sob¹ ju¿ dwa etapy: na
szczeblu so³eckim i gminnym.
W lutym zosta³ rozegrany Turniej Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿
zapobiega po¿arom” na szczeblu
so³eckim. W Be³cznej turniej zosta³
rozegrany 20 lutego w Szkole Podstawowej.
Otworzy³ go Bogdan Górecki –
przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego. W turnieju wziê³o udzia³
33 uczestników z Poradza, Be³cznej
oraz £ob¿an. I miejsce w kategorii
szko³a podstawowa zajê³a Sandra
Kobylska, I miejsce w kategorii
gimnazjum:Adrian Pasik. Ponadto
dyrekcja szko³y zorganizowa³a konkurs plastyczny „Zapobiegamy po¿arom” w dwóch kategoriach: dzieci
z kl. I-III i dzieci z kl. IV-VI. W
kategorii pierwszej I miejsce zdoby³
Bartosz Gajdzica, natomiast w kategorii drugiej – Daniel Janicki.
Nagrody ufundowa³ burmistrz
£obza, a jedn¹ - Bogdan Górecki.
W Boninie turniej odby³ siê 13
lutego w œwietlicy wiejskiej. Tutaj w
turnieju wziê³o udzia³ 17 osób z Suliszewic, Poradza, Wysiedla, Zajezierza i Bonina.
I miejsce w kategorii szkó³ podstawowych zajê³a Magdalena Bion-

ko z SP nr 1, natomiast w grupie szkó³
gimnazjalnych I miejsce zdoby³ Tomasz Pers. Nagrody ufundowa³ burmistrz £obza, a jedn¹ so³tys Bonina –
Waldemar Zakrzewski. Nagrodê
ufundowan¹ przez so³tysa wylosowa³a Aleksandra Tarnida z Zajezierza. Ale to nie wszystko, co dla dzieci
i m³odzie¿y przygotowa³ so³tys. Na
zakoñczenie turnieju odby³ siê fantastyczny kulig. Po zimowych szaleñstwach zarówno dzieci, m³odzie¿, jak
i doroœli ogrzali siê przy ognisku i
skorzystali z pieczonych kie³basek

oraz gor¹cych napojów.
W Zagórzycach z kolei turniej
odby³ siê 30 stycznia w remizie stra¿ackiej. Wziê³o w nim udzia³ 10
osób. I miejsce w kategorii szko³y
podstawowe zdoby³a Agata Fedczak z SP nr 1, a w grupie gimnazjalnej najlepsza okaza³a siê Marta
Wyszyñska. Po turnieju na dzieci
czeka³ s³odki poczêstunek.
W gminie
(£OBEZ). 5 marca w £obeskim
Domu Kultury odby³ siê turniej na

Promocja przez eter
(£OBEZ). 3 marca o godz.
17.00 rozpoczê³a pracê stacja
SP65WL (Stefan Pawe³ 65 Wyzwolenie £obza). Przy stacji na zmianê
pracuje dwóch operatorów: Heniek SP1AFT i Eugeniusz
SP1FVG. Stacja bêdzie czynna do
dnia 19 marca - tak d³ugo, jak planowany czas wystawy w bibliotece.
Ju¿ po pierwszym dniu operatorzy nawi¹zali ponad 100 ³¹cznoœci.
Praca stacji jest jedn¹ z form promocji miasta i jak siê okaza³o ju¿ po
czterech dniach – bardzo owocn¹. W
poniedzia³ek operatorzy mieli na
swoim koncie ju¿ oko³o 600 ³¹cznoœci. To bardzo du¿o. W promocjê
miasta w³¹czy³y siê osoby prywatne
i firmy: Ignatowicz, Skokowski,
Fiksek, Knysz. Instytucji samorz¹dowych w spisie nie ma.
O akcji mo¿na przeczytaæ na
stronie Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców.
3 marca, o akcji ³obeskiej zosta³

odczytany w komunikacie radiowym Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców, dodatkowo zarówno o
akcji jak i wystawie w bibliotece
uka¿e siê artyku³ w miesiêczniku
ogólnopolskim „Œwiat Radio”.
Zdjêcia z wystawy s¹ umieszczone na stronie biblioteki, iloœæ
wejœæ mówi o bardzo du¿ym zainteresowaniu.
- Ludzie zagl¹daj¹ na stronê biblioteki, podoba im siê pomys³ po³¹czenia akcji radiowej z wystaw¹. Podobaj¹ siê oczywiœcie eksponaty i
modele. S¹ g³osy: - sk¹d wyœcie to
wszystko wytrzasnêli? - mówi Eugeniusz Szymoniak.
Operatorzy do poniedzia³ku nawi¹zali ³¹cznoœæ z oko³o 30 krajami
z ca³ego œwiata. Co rusz musz¹ opowiadaæ historiê walk o £obez. Rosjanie dziêkuj¹ za pamiêæ o ich ¿o³nierzach, Niemcy z kolei – za przedstawianie faktów bez ideologii.
W sobotê w godzinach popo³udniowych, ju¿ po zamkniêciu biblio-

teki, specjalnie, aby odwiedziæ wystawê, przyjechali dwaj krótkofalowcy ze Œwidwina.
– Koledzy z Koszalina, po uzyskaniu od nas historii Franciszka i
W³adys³awa Niewidziaj³ów, zaproponowali nam wspóln¹ pracê w akcji dyplomowej „Zaœlubiny z morzem”. Nasza stacja daje wobec tego
10 pkt. do tego dyplomu – doda³
Eugeniusz Szymoniak.
Miasto Koszalin dok³ada siê do
akcji, albowiem wie, ¿e to doskona³a
promocja miasta, w £obzie jednak
chyba nikogo to nie interesuje, poza
zwyk³ymi mieszkañcami miasta MM

szczeblu gminnym. I miejsce w kategorii szkó³ podstawowych zdoby³
Piotr Wyczo³ek, II miejsce Dawid
Su³kowski, III miejsce £ukasz Zieliñski, w kategorii szkó³ gimnazjalnych I miejsce zdoby³a Karolina
Pude³ko, ubieg³oroczna wicemistrzyni Polski z wiedzy po¿arniczej.
II miejsce zdoby³a Martyna Mazur, III – Martyna RzeŸnik. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych
najlepszym znawc¹ wiedzy po¿arniczej okaza³ siê Damian Moœcicki, II
miejsce zaj¹³ Marek Ciechañski, a
III – Mateusz Kurpiel.
Wiedzê po¿arnicz¹ ocenia³o jury
w sk³adzie: przewodnicz¹cy - st. kpt.
Marek Bukato zastêpca komendanta PSP, Teofil Kapla – Gminny Komendant OSP, kpt. Sebastian Kur³owicz z komendy powiatowej PSP
oraz Bogdan Górecki – Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego.
Eliminacje na szczeblu powiatowym odbêd¹ siê 26 marca o godzinie
10. w komendzie PSP w £obzie.
Organizatorzy szczególne podziêkowania sk³adaj¹ dla Janusza
Zareckiego, Bo¿eny Kordyl za
przygotowywanie licealistów do
turnieju, Longiny Mokarczuk z
SP2 za przygotowywanie dzieci. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ dla
kpt. Sebastiana Kur³owicza z Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
w £obzie, a tak¿e sponsorom, którzy
ufundowali wspania³e i cenne nagrody: Gminie £obez, Nadleœnictwu
£obez, PWiK w £obzie, PUK w
£obzie, Radzie Osiedla, Radzie
Miejskiej, SM „Jutrzenka”, TTKF
B³yskawica, £EC, PSS £obez, Zarz¹dcy Nieruchomoœci Hannie Janiec, Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Œrodowiska, firmie
„ARNO” z Nowogardu.
MM
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Konkurs regionalno-historyczny w Wêgorzynie
2 marca odby³ siê w Gimnazjum w Wêgorzynie miêdzyszkolny konkurs „Moja miejscowoœæ region, w którym ¿yjê”. Rywalizacjê miêdzy szko³ami z wiedzy o
regionie nasze gimnazjum prowadzi ju¿ od kilku lat, ale w tym roku
mia³a ona szczególny charakter,
gdy¿ zorganizowano go z okazji
550. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu.
Zamiarem organizatorów jest
promowanie regionu, zapoznanie
m³odzie¿y z walorami przyrodniczymi i architektonicznymi naszej
gminy i gmin oœciennych.
W konkursie wziêli udzia³
uczniowie z gimnazjów z Chociwla,
Dobrej, Iñska i oczywiœcie gospodarze, czyli gimnazjaliœci z Wêgorzyna.
Uczestnicy odpowiadali na pytania dotycz¹ce wiedzy o swoim regionie. Przed udzieleniem odpowiedzi w
ciekawy sposób prezentowali swoj¹
szko³ê i grupê zawodników. Najob-

szerniejsz¹ wiedzê o regionie posiadali uczniowie: Aleksander Tomom z
Iñska, Klaudyna Tutak z Chociwla,
Sebastian Awgul z Dobrej i Piotr Sa³dak z Wêgorzyna. Zwyciêzcy otrzy-

„Nasze w³asne
œmietnisko”

mali nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Burmistrza Wêgorzyna pani¹
Gra¿ynê Karpowicz. Z pewnoœci¹

uczestnicy konkursu zapamiêtaj¹ informacje o swojej gminie i bêd¹ promowaæ j¹ w œrodowisku.
(o)

„¯yj zdrowo na sportowo” - pamiêci Heni Lach
13.03.2010 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie odbêdzie siê

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
HALOWEJ PAÑ I PANIEN
Zg³oszenia dru¿yn do 11.03.2010 r. przyjmuj¹:
Joanna Mazurek (w SP nr 1 w £obzie)
Andrzej Jurzysta (w SP nr 2 w £obzie)
Izabela Moœcicka (e-mail: agdam4@wp.pl)

Pod takim has³em w Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, w ramach projektu „Spo³eczeñstwo obywatelskie w oku kamery”, odby³a siê kampania spo³eczna dla uczniów, nauczycieli i
mieszkañców spo³ecznoœci lokalnej.
Uczniowie
przeprowadzili
warsztaty na temat Amnesty International. Przedstawili g³ówne cele i
metody dzia³ania tej organizacji.
Prezentacjê uatrakcyjni³a scenka o
tym, jak nale¿y postêpowaæ, aby nie
zraniæ uczuæ drugiej osoby.
Po warsztatach uczniowie realizuj¹cy projekt przedstawili prezentacjê na temat zagro¿eñ œrodowiska.
G³ówne zagro¿enia to: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaœne deszcze, smog. W dyskusji nasun¹³ siê

wniosek - wszyscy powinniœmy dbaæ
o œrodowisko, poniewa¿ chcemy ¿yæ
w piêknym i czystym otoczeniu.
Spotkanie zakoñczy³o siê obejrzeniem reporta¿u zrealizowanego
przez uczniów naszej szko³y pt:
„Nasze w³asne œmietnisko”. W filmie zosta³y ukazane problemy naszej miejscowoœci, zwi¹zane z
ochron¹ œrodowiska: nielegalne
wysypiska œmieci, palenie w piecach
nieodpowiednimi materia³ami, brak
segregacji œmieci, psie odchody,
wandalizm, nielegalne œcieki.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki naszej
kampanii mieszkañcy zaczn¹ dbaæ o
swoje posesje i miejscowoœæ, w której ¿yj¹. Spotkanie zakoñczy³o siê
wspólnym has³em: „Dbaj o œrodowisko, bo œwiat to nie œmietnisko”.
Ma³gorzata Trytek,
nauczyciel - opiekun.

DODATKOWE ATRAKCJE:
DWOREK TRADYCJA G. i T. SZUBOWIE
- Miêdzynarodowy Instruktor Nordic Walking Gra¿yna Szuba wyjaœni
fenomen chodzenia z kijkami
TKKF „B³yskawica” sekcja pieszo-rowerowa; Nasze œcie¿ki - pokaz
multimedialny
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
- badanie poziomu cukru (gratis)
- mierzenie ciœnienia têtniczego (gratis)
- badanie cholesterolu
NIESPODZIANKI
- dla uczestników turnieju
- dla ma³ych i du¿ych, wszystkich odwiedzaj¹cych
Patronat objêli: Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie, Urz¹d Miejski w
£obzie, Szkolna Grupa Sportowa, Uniwersytet Szczeciñski - Zak³ad Metodyki Wychowania Fizycznego oraz Dworek Tradycja G.i T. Szubowie.

I Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
Ch³opców rocznika 1998
Turniej odbêdzie siê 14 marca w hali widowiskowo-sportowej w £obzie.
Swój udzia³ potwierdzi³y znakomite zespo³y: Pogoñ, Stal i Hutnik ze Szczecina, Chemik Police, Drawa Drawsko Pomorskie. Gospodarzem bêdzie lider Powiatowej Ligi Orlików zespó³ „£obuziaki” z £obza. Rozpoczêcie o
godz. 10. Wszystkie zespo³y uczestnicz¹ce w turnieju zostan¹ nagrodzone
pucharami i dyplomami, dodatkowo organizatorzy statuetkami wyró¿ni¹
najlepszego bramkarza, strzelca i zawodnika.
(o)
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Irena Szewiñska VI Memoria³ Szachowy o Puchar
w Œwiatowidzie Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Szczecinie

(£OBEZ) Niecodzienny goœæ
zaszczyci³ 6 marca siedzibê klubu
MLKS Œwiatowid £obez. Po godz.
9.00, jako jedyny klub sportowy w
powiecie ³obeskim, odwiedzi³a Irena Szewiñska. Po rozmowie z jego
w³adzami, olimpijka ¿yczy³a sukcesów dru¿ynom Œwiatowida.
MLKS Œwiatowid £obez
Marcin Oœci³owski

6 marca, o godz. 9.30 w £obzie,
w Szkole Podstawowej Nr 1 odby³
siê kolejny, VI £obeski Memoria³
Szachowy im. Gabriela Bieñkowskiego, pod honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciecha Olbrysia.
Organizatorem by³a Komenda
Powiatowa Policji w £obzie oraz
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”. Tradycyjnie rozegrano równolegle V Mistrzostwa Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego w szachach. W zawodach uczestniczy³o oko³o 100 zawodników.
Zwyciêzc¹ zawodów w kategorii „Open” zosta³ p. Micha³ Szczepiñski z Politechniki Hetman Koszalin, który otrzyma³ Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie. II miejsce zaj¹³ p. Borys Tofil z Grzybowa, a III - Tomasz
Kamieniecki z Koszalina.
Najm³odszym zawodnikiem
Memoria³u by³ 7 letni Kacper Skrilec, najstarszym natomiast 86 letni

p. Kazimierz Karchut ze Szczecina.
Wybrano tak¿e najlepsz¹ zawodniczkê z powiatu ³obeskiego. Zosta³a ni¹ Martyna Zieniuk z £obza.
Najlepszym zawodnikiem by³ w
tym roku Krzysztof Nadkierniczny z
Wêgorzyna.

Natomiast zwyciêzc¹ V Mistrzostw Policjantów Województwa
Zachodniopomorskiego w szachach
zosta³ kolejny raz D¿emil Pó³torzycki.
Zwyciêzca otrzyma³ puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie. Gratulujemy!
(o)

Po 1/8 Pucharu Polski

Tenisistki sto³owe z Dobrej
Sarmata po raz pierwszy na podium w regionie
w 1/4 Pucharu Polski

Sarmata Dobra 6:0 (1:0) Victoria Przec³aw
Okaza³ym zwyciêstwem zakoñczy³ siê mecz 1/8 Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim.
Sarmata ogra³ IV-ligow¹ Victoriê
Przec³aw, w meczu rozegranym na
boisku w Pobierowie i pierwszy
raz w swojej historii zagra w 1/4
Pucharu!
Pierwsza po³owa nie zapowiada³a
tak wysokiej pora¿ki zespo³u z Przec³awia, bowiem zakoñczy³a siê jedno
bramkow¹ przewag¹ Sarmaty. Warto
tu wspomnieæ, ¿e doberski bramkarz
Marcin Kamiñski obroni³ rzut karny.
Druga po³owa to ju¿ grad bramek

strzelonych Victorii, bo Sarmaci zaliczyli ich a¿ 5. Wygrany tak wysoko
mecz z pewnoœci¹ jest dobrym prognostykiem przed zbli¿aj¹c¹ siê wielkimi krokami rund¹ wiosenn¹.
Sarmata zagra³ w sk³adzie: M.
Kamiñski, Garliñski (Durkowski),
Jaszczuk, Mêdrek, Za³êcki, E. Kamiñski, Grochulski, Szkup (Szw¹der), GuŸniczak (Gude³ajski), Padziñski, Kliœ (Dorsz)
Bramki: Wojciech Kliœ 3 oraz
Damian Padziñski, Pawe³ Za³êcki i
Wojciech Dorsz.
Wkrótce poznamy nastêpnych rywali Sarmaty w Pucharze Polski. (o)

Zapraszamy na

RAJD PIESZY Z MORSOWANIEM
NAD JEZ. CHE£M
Niedziela, 14 marca br. Zbiórka, godz. 10:00, £obez, skwer przy fontannie.
Dystans: 11-13 km. Bêdzie ognisko i k¹piel morsów; weŸcie kie³baski
i inne rajdowe gad¿ety, no i dobry humor; tel. 607881467.

W dniu 5 marca br. w Pe³czycach rozegrane zosta³y Mistrzostwa Regionu w tenisie sto³owym
szkó³ podstawowych w kategorii
dziewcz¹t. Dziewczêta z Dobrej
stanê³y na podium.
W zawodach startowa³o 5 zespo³ów – mistrzów powiatów ze
szkó³ podstawowych ze Z³ocieñca,
Zieleniewa, Cz³opy, S¹dów oraz

Dobrej. Start w zawodach okaza³
siê bardzo udany dla naszego zespo³u dziewcz¹t, który zaj¹³ trzecie miejsce, za zespo³ami ze Z³ocieñca i Zieleniewa. Nasz zespó³
reprezentowa³y dwie uczennice
klasy czwartej: Milena Sadowska i
Aleksandra Œwiderska. Przed naszymi zawodniczkami wiele pracy,
jeœli chc¹ osi¹gn¹æ wiêksze sukcesy w przysz³ych latach.
(o)
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Najlepsi sportowcy 2009 roku

Kategoria: NAJLEPSZY SPORTOWIEC POWIATU
£OBESKIEGO 2009
1. Krzysztof KRAUS - lekkoatleta zawodnik Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego OLIMP w £obzie, uczeñ III klasy Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. Trener: Kazimierz Mikul. Osi¹gniêcia sportowe: III miejsce
- br¹zowy medal w biegu na 2000 m w czsie 5:51,87 min w Mistrzostwach
Polski M³odzików pn. „Ma³y Memoria³ J. Kusociñskiego” - Zamoœæ. I miejsce – z³oty medal w biegu na 3000 m w Mistrzostwach Makroregionu M³odzików w Biegach Prze³ajowych - Poznañ. I miejsce – z³oty medal w biegu
na 2000 m w Mistrzostwach Makroregionu M³odzików – Koszalin. I miejsce
– z³oty medal w biegu na 2000 m w Mistrzostwach Województwa M³odzików - Szczecin. II miejsce – srebrny medal w biegu na 2500 m w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Biegach Prze³ajowych – Gryfino
2. Justyna ROMEJ - lekkoatletka Zawodniczka Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego OLIMP w £obzie. Uczennica III klasy Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. Trener: Piotr Kiedrowicz. Osi¹gniêcia sportowe: III
miejsce – br¹zowy medal w biegu na 600 m 1:41,46 min - Koszalin w Mistrzostwach Makroregionu M³odzików - Szczecin. I miejsce – z³oty medal
w biegu na 1000 m 3:10,31w Mistrzostwach Województwa M³odzików –
Szczecin. I miejsce w- z³oty medal w biegu na 1000 w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyce - Koszalin. XI miejsce w biegu na 600 m –
Zamoœæ w Mistrzostwach Polski M³odzików pod nazwa Ma³y memoria³ J.
Kusociñskiego – Zamoœæ.
3. Dru¿yna pi³ki siatkowej kobiet pod nazw¹ SIATKARKI RESKO
Trener i kierownik organizacyjny: Jan Michalczyszyn.Osi¹gniêcia sportowe: I miejsce w Amatorskiej Pomorskiej Lidze Pi³ki Siatkowej Kobiet. I
miejsce w Mistrzostwach Województwa Ludowych Zespo³ów Sportowych
Piki Siatkowej Kobiet. I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie Samorz¹dów Powiatowych w Pi³ce Siatkowej Kobiet. I miejsce w Wojewódzkim
Turnieju Siatkarskim o Memoria³ Jan Olszewskiego
3. Dru¿yna pi³ki no¿nej seniorów. Miejsko-Gminny Ludowy Klub
Sportowy SARMATA Dobra. Trener: Tomasz Surma. Osi¹gniêcia sportowe: I miejsce w V lidze pi³ki no¿nej i awans do IV ligi pi³ki no¿nej. VIII
miejsce z dorobkiem 25 punktów w tabeli po I rundzie rozgrywek IV ligi.

III GALA SPORTU
£OBESKIEGO
Starostwo Powiatowe w £obzie oraz samorz¹dy gmin Dobra, £obez,
Radowo Ma³e, Resko i Wêgorzyno podjê³y siê ju¿ po raz trzeci organizacji
uroczystej akademii promuj¹cej dorobek sportowy i kulturalny mieszkañców Ziemi £obeskiej pod nazw¹ „III Gala Sportu £obeskiego – najlepszy
sportowiec 2009”.
Na tegorocznym œwiêcie kultury fizycznej spo³eczeñstwo gmin Powiatu
£obeskiego mia³o mo¿liwoœæ spotkania siê z najwiêkszymi osobistoœciami
sportu polskiego.
Irena SZEWIÑSKA – lekkoatletka. Piêciokrotnie reprezentowa³a Polskê na igrzyskach olimpijskich (Rzym, Tokio, Meksyk, Monachium, Montreal). Zdobywczyni 7 medali olimpijskich, w tym 3 z³ote medale.
W trakcie swojej kariery sportowej zdoby³a 13 medali Mistrzostw Europy i a¿ 26 razy triumfowa³a jako mistrzyni Polski na 100 m, 200 m, 400
m, sztafecie 4x100 m, w skoku w dal. W 1974 roku zosta³a wybrana w plebiscycie agencji prasowej United Press International najlepsz¹ sportsmenk¹
œwiata. Obecnie reprezentuje nasz kraj w Miêdzynarodowym Komitecie
Olimpijskim.
Tomasz SAWRYMOWICZ – p³ywak. Mistrz Œwiata na dystansie 1500
m, br¹zowy medalista Mistrzostw Œwiata na krótkim basenie, 3-krotny medalista mistrzostw Europy i 7-krotny mistrz Polski. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (9. miejsce).
Henryk WAWROWSKI – pi³karz. Zdobywca srebrnego medalu na
Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. W I reprezentacji Polski rozegra³ 27
spotkañ. Wystêpowa³ w klubach: Arkonia Szczecin, Gwardia Warszawa,
Pogoñ Szczecin, Iraklis Saloniki, Esbjerg BK.
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Laureaci III Gali Sportu Powiatu £obeskiego
Kategoria I WZOROWY SPORTOWIEC
– uczeñ Szko³y Podstawowej
Dagmara SZYMANEK
Szko³a Podstawowa Dobra
Krystian MI£EK
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
Kacper CHODYNA
Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
Mi³osz RAPACZ
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
Mateusz GUNERA
Szko³a Podstawowa Be³czna
Aleksandra BRZEZIÑSKA
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
Izabela WIŒNIEWSKA
Szko³a Podstawowa Siedlice
Ewa SOBOLEWSKA
Szko³a Podstawowa Resko
Katarzyna FABISIAK
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki
Konrad WO•NIAK
Szko³a Podstawowa £osoœnica
Maria KUSIEWICZ
Szko³a Podstawowa Starogard
Micha³ BANASZAK
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
Agnieszka OLSZEWSKA
Szko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
Kapitu³a Konkursowa III Gali Sportu wytypowa³a do specjalnego tytu³u
AMBASADOR SPORTU I KULTURY ZIEMI £OBESKIEJ by³ych i
aktualnych mieszkañców powiatu, którzy swoj¹ bogat¹ karier¹ trenersk¹,
zawodnicz¹ czy artystyczn¹ od lat promuj¹ Powiat £obeski w kraju i zagranic¹. Wœród laureatów w hali sportowej w Resku wyst¹pili:

Kategoria II WZOROWY SPORTOWIEC
– uczeñ gimnazjum
Grzegorz SKORUPSKI
Gimnazjum Dobra
Justyna ROMEJ
Gimnazjum £obez
Krzysztof KRAUS
Gimnazjum £obez
And¿elika LEWICKA
Gimnazjum Radowo Ma³e
Szymon JA£OWIEC
Gimnazjum Radowo Ma³e
Ewelina MANEL
Gimnazjum Resko
Jakub KNAP
Gimnazjum Resko
Weronika KWAK
Gimnazjum Wêgorzyno
Pawe³ MACIUPA
Gimnazjum Wêgorzyno
Kategoria III WZOROWY SPORTOWIEC
– uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej
Ewelina MI£EK
Zespó³ Szkó³ £obez
Micha³ SERWETA
Zespó³ Szkó³ £obez
Paulina WO•NIAK
Zespó³ Szkó³ Resko
Kamil BUREK
Zespó³ Szkó³ Resko

Jerzy Komorowski – by³y mieszkaniec £obza trener I-ligowych zespo³ów pi³ki siatkowej: Czarnych S³upsk, Nafty Pi³a, Gedanii Gdañsk, Stali
Mielec trener m³odzie¿owej reprezentacji Polski w pi³ce siatkowej
Bartosz Jurkiewicz – by³y mieszkaniec Resko trener I-ligowego zespo³u pi³ki rêcznej Pogoñ Handball Szczecin
£ukasz Grass - by³y mieszkaniec Starogardu, gmina Resko redaktor,
prezenter telewizyjny TVN 24 £ukasz Bodych – aktualny mieszkaniec
Komorowa, gmina Resko koszykarz, zawodnik I-ligowej Spójni Stargard
Szcz.
Aleksandra Lusina – aktualna mieszkanka Bonina, gm. £obez d¿okejka, mistrzyni Polski w Skokach przez Przeszkody
Marcin Grynkiewicz – aktualny mieszkaniec £obza lekkoatleta, mistrz
Polski juniorów w biegu na 400 m
Klaudia Ungerman – aktualna mieszkanka Wysiedla, gmina £obez Miss
Polski 2008
Katarzyna Metza – aktualna mieszkanka £obza piosenkarka, redaktorka telewizyjna Tele 5
W ciekawym programie artystycznym dla osób nagrodzonych i
widzów wyst¹pili:
Krystian Herba – laureat konkursu TV „Mam talent” w pokazie ekwilibrystyki rowerowej,
Katarzyna Metza z recitalem piosenkarskim, formacja taneczne z
Barlinka oraz „Pi¹tka” z £obza,
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z £obza.
W roli konferansjerów wyst¹pili Joanna Pietrzyk i Janusz Skrobiñski.
Imprezê na ¿ywo ogl¹da³o 750 osób.
Oprac. Zdzis³aw Bogdanowicz

Kategoria IV NAJLEPSZY SPORTOWIEC
GIER ZESPO£OWYCH
Damian PADZIÑSKI
GLKS Sarmata Dobra IV liga - pi³ka no¿na
Bogdan KACZOR
GLKS Sarmata Oldboje – pi³ka no¿na
Artur SAMAL
MLKS Œwiatowid £obez liga okrêgowa – pi³ka no¿na
Arkadiusz DRUCH
MLKS Œwiatowid Oldboje – pi³ka no¿na
Martyna BELINA
MKS Olimp £obez - siatkówka
Rafa³ OLAS
UKS Sp³yw £obez – siatkówka
Micha³ TCHURZ
LKS Radowia – pi³ka no¿na
Agnieszka SIRA
UKS Radowia – koszykówka
Dariusz KÊSY
LKS Mewa Resko liga okrêgowa – pi³ka no¿na
Jacek DEUTER
LKS Mewa Oldboje – pi³ka no¿na
Justyna GRANKOWSKA Siatkarki Resko – siatkówka
Dawid STASIAK
UKS Trójka Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Kategoria V NAJLEPSZY ANIMATOR SPORTU I REKREACJI
Damian PADZIÑSKI
gmina DOBRA
Andrzej BELINA
gmina £obez
Kazimierz PAWELEC
gmina £obez
Jerzy RAKOCY
gmina £obez
Wiktor PUTA
gmina Radowo Ma³e
Agnieszka KMIEÆ
gmina Resko
Joanna STASIAK
gmina Wêgorzyno
NAGRODA SPECJALNA STAROSTY £OBESKIEGO
„Animator i dzia³acz sportowy”
Jan MICHALCZYSZYN
Resko
Janusz £UKOMSKI
Dobra
Zdzis³aw URBAÑSKI
£obez
Kazimierz MIKUL
£obez
Janusz SKROBIÑSKI
£obez
Kategoria VI NAJLEPSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO 2009
I.
miejsce - KRZYSZTOF KRAUS lekkoatleta MKS Olimp £obez
II.
miejsce - JUSTYNA ROMEJ
lekkoatletka MKS Olimp £obez
III.
miejsce - ZESPÓ£ pi³ki siatkowej SIATKARKI RESKO
IV.
miejsce - ZESPÓ£ pi³ki no¿nej SARMATA Dobra
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„I po œwiêtach”
Nagrodê wylosowa³ pan B³a¿ewicz Danis³aw z Wysiedla.
Gratulujemy.
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