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Reporta¿ Magdaleny Muchy
o powodzianach z gminy Wilków

Nie zapomnijcie
o nas
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Z DRUGIEJ STRONY

Po owocach ich poznaliœmy
Mam war¿enie, ¿e zbyt szybko
zapomnieliœmy, dlaczego odbywaj¹
siê wybory prezydenckie. Wiêc
przypomnê – odbywaj¹ siê, bo w
katastrofie pod Smoleñskiem zgin¹³
prezydent Lech Kaczyñski. Tym,
którzy wci¹¿ – jak Bronis³aw Komorowski na debacie – wypominaj¹
walkê o samolot, trzeba pamiêtaæ,
¿e rz¹dowy, bo prezydent nie posiada ¿adnego, warto przypomnieæ o
pewnym szczególe; podczas gdy
premier Tusk nie chcia³ tego samolotu daæ, to tym Lech Kaczyñski
ró¿ni³ siê od niego, ¿e lec¹c zaprosi³
na pok³ad polityków SLD i PO, jak
choæby œp. Sebastiana Karpiniuka,
do którego móg³by mieæ uraz za
jego liczne wypowiedzi, ale... przewa¿a³a racja stanu, sprawy wagi
pañstwowej, wspólnej pamiêci historycznej. Wznosi³ siê ponad bie¿¹ce utarczki, do czego niezdolni s¹
politycy PO, ci rz¹dz¹cy, bo jest
zapewne wielu w tej partii ludzi inaczej myœl¹cych. Tak jak niezdolny
do takich zachowañ jest Bronis³aw
Komorowski, który nie maj¹c mandatu demokratycznego, podejmuje
decyzje, jakby by³ wybranym przez
naród prezydentem. A nie jest. Obsadzanie przez p.o. prezydenta
wszystkich stanowisk w pañstwie
po tych, którzy zginêli w katastrofie,
przypomnia³o mi has³o kr¹¿¹ce po
wyborach wygranych przez PO –
wycinaæ i obsadzaæ swoimi do
sprz¹taczki. Taka fala wycinania i
obsadzania przesz³a przez ca³¹ Polskê. Z jakim skutkiem?
A choæby takim; pod koniec
2009 r. Donald Tusk odwo³a³ p.o.

szefa Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa Przemys³awa Gu³ê. Odpowiada³ on za zarz¹dzanie kryzysowe w kraju. Zast¹pi³ go pu³kownik Stra¿y Granicznej Marcin Samsonowicz-Górski. Tusk poinformowa³ na konferencji, ¿e „ta decyzja
ma charakter administracyjny i bêdzie sprzyja³a wiêkszej sprawnoœci
tej instytucji”.
Nie brakowa³o g³osów, ¿e Przemys³aw Gu³a wylecia³ za system
informatyczny SARNA. „Dziennik
Gazeta Prawna” napisa³, ¿e za odsuniêciem Gu³y stoi „lobby potê¿nych
firm informatycznych”. Wed³ug
dziennika dziêki Gule RCB sta³o siê
posiadaczem programu informatycznego SARNA, który umo¿liwia
w czasie rzeczywistym ustalenie ile
odnotowano przypadków nowej
grypy, czy ile jest wolnych ³ó¿ek na
oddzia³ach ratowniczych. Wed³ug
ustaleñ gazety firmy informatyczne
oferowa³y tak¹ aplikacjê za 600 tys.
euro, a RCB dosta³o j¹ za darmo od
Wojskowej Akademii Technicznej.
Tymczasem z propozycjami sprzeda¿y takiego systemu zg³osi³o siê
te¿ kilka firm informatycznych. Z
ustaleñ RMF FM wynika, ¿e kilka
osób pracuj¹cych dla rz¹du mog³o
obiecaæ którejœ z firm, ¿e otrzyma
kontrakt na wykonanie podobnego
systemu. Gu³a móg³ wiêc byæ niewygodny.
Ustawowo Rz¹dowe Centrum
Bezpieczeñstwa ma bardzo du¿e
uprawnienia, które obejmuj¹ zakres
dzia³ania kilku resortów, w tym
MSWiA czy MON. W swoich rêkach centrum skupia ca³oœæ dzia³añ

w razie kryzysu. Jednak w czasie
powodzi zawiod³o. Prawie nie istnia³o. Dlaczego?
Kim jest Przemys³aw Gu³a? To
specjalista w zakresie zarz¹dzania
kryzysowego, doktor nauk medycznych, ekspert w dziedzinie medycyny katastrof, ratownik TOPR.
Wspó³za³o¿yciel Krakowskiego Instytutu Ratownictwa Medycznego.
Uczestnik wielu zagranicznych sta¿y i szkoleñ w zakresie medycyny
ratunkowej, a tak¿e misji ratowniczych. Absolwent Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego, podyplomowo Szko³y G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej w zakresie zarz¹dzania w stanach zagro¿enia
oraz studiów oficerskich stra¿y granicznej w Centralnym Oœrodku
Szkolenia Stra¿y Granicznej w Koszalinie. Do momentu rozpoczêcia
pracy w Rz¹dowym Centrum Bezpieczeñstwa by³ m.in. zastêpc¹ dyrektora Departamentu Porz¹dku
Publicznego oraz dyrektorem Departamentu Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w
MSWiA. Jest autorem wielu publikacji w zakresie medycyny ratunkowej i zarz¹dzania kryzysowego.
Wyk³adowca m.in. Uniwersytetu
Jagielloñskiego, wyk³adowca stowarzyszony Wy¿szej Szko³y Policji
w Szczytnie.
To Gu³a i kilku podobnych mu
zapaleñców – fachowców stworzy³o nowoczesne Rz¹dowe Centrum
Bezpieczeñstwa. Po jego odwo³aniu w geœcie protestu z pracy odesz³o 10 osób, w tym wszyscy eksperci z kluczowego wydzia³u analiz

Intermed kwestionuje, Zarz¹d
podpisuje
(POWIAT) Czy przetarg na
szpital w Resku zosta³ przeprowadzony niezgodnie z przepisami?
Tak mog³oby wynikaæ z listu, jaki
trafi³ do starostwa w £obzie, napisanego przez prezesa spó³ki Intermed
Jacka Kargula, w którym kwestionuje prawid³owoœæ wyboru nowego
dzier¿awcy. Jego kopie otrzymali
radni na sesji. Jednak Zarz¹d Powiatu odrzuci³ zarzuty i zdecydowa³, ¿e
podpisze umowê.
Przypomnijmy, ¿e przetarg na
szpital w Resku wygra³ SP ZOZ Gryfice, oferuj¹c lepsze warunki, ni¿
konkurent – spó³ka Szpitale Polskie.
Jak poinformowa³ na sesji wicestarosta Ryszard Brodziñski - ta spó³ka

z³o¿y³a protest na rozstrzygniêcie,
ale zosta³ odrzucony. Z kolei spó³ka
Intermed Jacka Kargula nie stanê³a
do przetargu, ale on sam póŸniej
pojawi³ siê w starostwie i dok³adnie
przeœledzi³ jego przebieg.
- Przetarg jest czynnoœci¹ jawn¹
i ka¿dy ma prawo do wgl¹du. - powiedzia³ wicestarosta.
Po zapoznaniu siê z dokumentacj¹, Jacek Kargul w liœcie do Zarz¹du Powiatu zakwestionowa³ rozstrzygniêcie przetargowe, wskazuj¹c na ró¿ne uchybienia w dokumentacji wszystkich trzech podmiotów
sk³adaj¹cych oferty. Jednak Zarz¹d,
po przeanalizowaniu uwag Kargula,
odrzuci³ jego zarzuty i og³osi³, ¿e
umowê z SP ZOZ Gryfice podpisze

jeszcze w tym tygodniu.
Jak nam powiedzia³ wicestarosta, Zarz¹d nosi³ siê nawet z zamiarem skierowania listu do prokuratury, by ta wyjaœni³a wszelkie w¹tpliwoœci, ale ostatecznie zdecydowa³,
¿e je¿eli chce, to niech to zrobi sam
Kargul. W ocenie Zarz¹du wszystko
przebiega³o zgodnie z prawem.
Po podpisaniu umowy na 20-letni¹ dzier¿awê, SP ZOZ Gryfice zap³aci starostwu rocznie 201.410 z³
czynszu dzier¿awnego oraz zobowi¹za³ siê do nak³adów inwestycyjnych w szpitalu (sprzêt i remonty) na
kwotê 10 milionów z³otych. Gryfice
rozpoczê³y by dzia³alnoœæ od przysz³ego roku, po wygaœniêciu kontraktu z Intermedem. KAR

tygodnik ³obeski 29.6.2010 r.
zagro¿eñ. Podobnie grupa m³odych
zapaleñców stworzy³a nowoczesne
Muzeum Powstania Warszawskiego, którego nie potrafiono zrobiæ
przez 15 lat wolnej Polski. RCB
zosta³o rozwalone. Skutek mogliœmy ogl¹daæ podczas powodzi.
Piêæ dni temu „Rzeczpospolita•h donios³a, ¿e powo³any na
miejsce Gu³y p³k. SamsonowiczGórski poda³ siê do dymisji. Czy
trzeba a¿ powodzi, czy wystarczy
wyobraŸnia, by wiedzieæ, ¿e polityka wycinania i obsadzania „do
sprz¹taczki•h zniszczy nasze pañstwo? Komorowski, niestety, ju¿
zd¹¿y³ pokazaæ, ¿e jest tylko kopi¹
Donalda Tuska i polityki mi³oœci
PO. Wycina i obsadza. Je¿eli zostanie prezydentem, gdzie znajd¹ pracê Gu³a i tysi¹ce podobnych mu
m³odych ludzi, fachowców, którzy
traktuj¹ pañstwo polskie powa¿nie?
Nie oddawajmy kraju na ¿er Palikotom!
KAR
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W œrodê
dwie sesje
W Dobrej sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê jutro tj. 30
czerwca, o godzinie 13.00 w sali
Hali Sportowej. Porz¹dek obrad
przewiduje podjecie uchwa³ w
sprawach wyra¿enia opinii dotycz¹cej uznania lasów za lasy
ochronne oraz przyst¹pienia
Gminy Dobra do Stowarzyszenia „Zachodniopomorska Sieæ
Teleinformatyczna”.

(POWIAT) Na sesji Rady Powiatu pojawi³ siê wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Zygmunt Dziewguæ,
który wrêczy³ Gryfy Zachodniopomorskie radnemu Zdzis³awowi
Bogdanowiczowi i dyrektorowi Za-

rz¹du Dróg Powiatowych Wies³awowi Bernackiemu. - To za mi³oœæ
dla kultury fizycznej – t³umaczy³
skromnie zebranym Bogdanowicz. Za dwadzieœcia lat w samorz¹dzie –
to z kolei dyrektor Bernacki. (r)

Podziêkowania od PCK
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w £obzie sk³ada ogromne podziêkowania dla dyrekcji, uczniów i pracowników
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie
i Gimnazjum w £obzie za przeprowadzenie na terenie szko³y przez
cz³onków szkolnych kó³ PCK zbiórki pieniê¿nej na rzecz poszkodowanych w powodzi na terenie naszego
kraju w bie¿¹cym roku. Ofiarnoœæ
sprawi³a, ¿e zebrano kwotê 648,27
z³.
Dziêkujemy równie¿ dyrekcji,
pracownikom i uczniom Szko³y
Podstawowej w Runowie Pomorskim za zorganizowanie zbiórki rze-

czowej w postaci œrodków czystoœci, dezynfekcyjnych, rêkawic gumowych, przyborów szkolnych i
s³odyczy.
Dziêkujemy tak¿e m³odzie¿y i
opiekunom z Oœrodka Szkolenia i
Wychowania OHP w £obzie i Zespo³owi Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie za przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie
£obza w dniach 26-27 maja br. M³odzie¿ zebra³a kwotê 1704,83 z³.
Zebrane pieni¹dze i dary rzeczowe zosta³y przekazane na pomoc
poszkodowanym w powodzi 2010.

W Wêgorzynie sesja odbêdzie siê równie¿ 30 czerwca.
Rozpoczêcie obrad zaplanowano na godzinê 16.30. W porz¹dku obrad: wyra¿enie zgody na
u¿yczenie na okres 7 lat od
Agencji Nieruchomoœci Rolnych po³o¿onych w gminie Wêgorzyno; przyjêcie programu
usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest na lata
2009-2013 z perspektyw¹ do
2032 roku oraz w sprawie postawienia w Wêgorzynie pami¹tkowego obelisku.
GD

Poszukujemy
do pracy
rzeŸnika, masarza,
wykrawacza, wêdliniarza
do nowo otwartego sklepu
INTERMARCHE w Nowogardzie.

Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie

Tel. 91 407 20 00

Reklama
Tel. 91 39 73 730

SBS Stado Ogierów
£obez sp. z o.o.

Zaprasza na zawody
jeŸdzieckie w Œwiêtoborcu

w dniach 10-11.07, 17-19.07
oraz 24-25.07
www.sbsstadoogierowlobez.pl
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Parkingi mog³yby byæ, tylko trzeba myœleæ
(£OBEZ) Urzêdnicy ³obescy miejsce do parkowania
sobie zapewnili, zaœ mieszkañców ganiaj¹ z
parkingu i wlepiaj¹ im mandaty. Coœ tu jest nie tak,
jak powinno byæ. To urzêdnicy powinni zapewniaæ
ludziom miejsca parkingowe i rozwi¹zywaæ
problemy, a nie spychaæ je na mieszkañców.
Urzêdnicy zapewnili sobie miejsca parkingowe,
a mieszkañców œcigaj¹
Foto 1: Ulica Krótka jest jednokierunkowa, wystarczy narysowaæ pasy dla
stanowisk ukoœnie (na jezdni i parkingu) i bêdzie kilka parkingów wiêcej.
Tak robi siê na drogach jednokierunkowych, bo jest na nich wiêcej miejsca
(jeden pas jezdni jest nieu¿ywany). Koszt puszki farby.

Sprawa dotyczy braku miejsc
parkingowych w centrum miasta, na
ulicach wokó³ urzêdu miejskiego,
Powiatowego Urzêdu Pracy i budynków, w których mieœci siê wiele
firm, w tym dwa banki, apteka i gabinety lekarskie, te przy ul. Wybickiego. Ale nie tylko, tak¿e gimnazjum i pobliskich sklepów.
Sprawê w koñcu zg³osi³a rozeŸlona pracownica jednej ze znajduj¹cych siê tu firm, która skar¿y³a siê,
¿e ostatnio stra¿ miejska zaczê³a œcigaæ kierowców, którzy parkuj¹ na
parkingu przy ul. Wybickiego d³u¿ej ni¿ dwie godziny. Sprawdziliœmy, rzeczywiœcie s¹ tam dwie tabliczki, na których widniej¹ napisy,
¿e mo¿na tu parkowaæ nie d³u¿ej,
ni¿ dwie godziny. Jak nam powiedzia³ kierownik Wydzia³u Drogownictwa w urzêdzie miejskim Arkadiusz Kozioryñski, wisz¹ one od
dwóch lat, a urz¹d zawiesi³ je po
wniosku któregoœ z radnych.
Niedawno przy Banku PKO, na
czêœci chodnika, postawiono kamienne zapory, blokuj¹c wjazd na
chodnik. Jak nam powiedzia³ Wies³aw Bernacki, szef Zarz¹du Dróg
Powiatowych, postawiono je na
wniosek Stra¿y Miejskiej, bo
stra¿nicy nie mogli daæ sobie rady
z parkuj¹cymi na czêœci tego chodnika autami. Innego wniosku nie
wymyœlili.
Z drugiej strony urzêdu parkowaæ jednak mo¿na ca³y dzieñ. Tutaj wydzielono tylko piêæ stanowisk dla petentów urzêdu miejskiego, do parkowanie na czas do
dwóch godzin. Na pozosta³ej czêœci parkingu mo¿na staæ do woli, z
czego korzystaj¹ urzêdnicy przyje¿d¿aj¹cy do pracy.

Ale jest jeszcze trzeci parking –
w podwórku urzêdu, gdzie mog¹
parkowaæ ju¿ wy³¹cznie urzêdnicy,
bo dla innych jest zakaz ruchu.
Urzêdnicy wiêc zapewnili sobie
miejsca parkingowe, a przecie¿ w
pierwszej kolejnoœci powinni zapewniæ je zarówno petentom, jak i
pracownikom i w³aœcicielom firm,
sklepów i pamiêtaæ o przyje¿d¿aj¹cych do szko³y nauczycielach i rodzicach. Nie bêdê domniemywa³,
dlaczego powieszono na parkingu
tabliczki „do 2 godzin”, ale to durny
pomys³, który tylko antagonizuje
ludzi. Bo czym ró¿ni siê urzêdnik,
który ma zapewniony parking, od
pracownika dajmy na to banku lub
w³aœciciela firmy, który te¿ pracuje?
No tak, tym, ¿e odprowadza podatki
na urzêdników, którzy powinni mu
rozwi¹zaæ problem z parkowaniem.
A oni wieszaj¹ tablice, stawiaj¹ zapory i zbieraj¹ mandaty. Te¿ mi rozwi¹zanie! Stosowanie zakazów to
najprymitywniejszy sposób rozwi¹zaywania problemów; tu zaka¿emy,
tam zamurujemy i niech ludzie
gryz¹ siê o wolne miejsca.
Mnie kwadrans zajê³o zdiagnozowanie sytuacji i pokazujê, gdzie parkingi mog³yby powstaæ, gdyby tylko
komuœ chcia³o siê pomyœleæ. Myœleæ
trzeba z wyprzedzeniem, maj¹c na
uwadze, ¿e aut przybywa, a parkingów nie. Wiadomo wiêc, ¿e w pewnym momencie problem osi¹gnie
apogeum i bêd¹ waœnie. Tym bardziej,
gdy planuje siê robienie chodników i
ulic. Trzeba myœleæ wtedy o ca³ym
kwartale miasta, a nie cz¹stkowo.
Zdjêcia pokazuj¹, co nale¿y zrobiæ,
by nie nêkaæ mieszkañców g³upimi
zakazami. Trzeba tylko pomyœleæ.
Kazimierz Rynkiewicz

Foto 2: Przy Banku PKO BP, gdzie tocz¹ siê boje o zaparkowanie na chwilê
„do bankomatu”, narysowaæ dwie – trzy koperty na chodniku dla takich
kierowców. Podje¿d¿a, robi operacjê w bankomacie i odje¿d¿a. Chodnik
jest tak szeroki, ¿e nikomu to nie bêdzie przeszkadzaæ (mo¿na odgrodziæ
to miejsce donicami z kwiatami itp.). Koszt puszki farby.

Foto 3: Zlikwidowaæ kamienne zapory przy Banku PKO i narysowaæ koperty, jak wy¿ej. Ta czêœæ chodnika jest nieu¿ywana i nikogo to nie zaboli. Koszt
puszki farby.

Foto 4: K³ad¹c chodnik na ul. Koœciuszki wzd³u¿ parku mo¿na by³o pomyœleæ o parkingach na ca³ej d³ugoœci parku, a chodnik po³o¿yæ w parku, za
drzewami. Jest on tu ma³o u¿ywany, a w parku chodzi³oby siê przyjemniej
i bezpieczniej. Ten parking rozwi¹za³by problem dla ca³ego centrum. Koszt
prze³o¿enia chodnika do wewn¹trz parku i utwardzenia parkingu.
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I Festiwal Lokalnej Grupy Dzia³ania
(PRZEMYS£AW) 18
czerwca br. odby³ siê
pierwszy Festiwal
Inicjatyw Wiejskich
zorganizowany przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania
(LGD) Centrum Inicjatyw
Wiejskich (CIW).
Ku zaskoczeniu pomys³odawców zainteresowanie przedsiêwziêciem przeros³o najœmielsze oczekiwania.
LGD dzia³a na rzecz mieszkañców wszystkich piêciu gmin powiatu ³obeskiego: £obez, Dobra, Wêgorzyno, Radowo Ma³e i Resko. Jej
misj¹ jest rozwój potencja³u regionu w oparciu o zasoby naturalne i
kreowane zasoby ludzkie.
- Pomys³ na realizacjê tego
przedsiêwziêcia pojawi³ siê na jesieni. Wtedy to musieliœmy z³o¿yæ
wniosek na dofinansowanie tego
projektu. Nasza LGD ma za zadanie aktywizowaæ spo³ecznoœæ lokaln¹. Jesteœmy powo³ani do tego,
¿eby aktywizowaæ i szkoliæ ludzi.
I w³aœnie w ramach aktywizacji
wymyœliliœmy festiwal. Mo¿na
by³o zrobiæ zupe³nie coœ innego.
Celem by³o te¿, aby ludzie dowiedzieli siê, ¿e taka grupa dzia³ania
istnieje, aktywnie pracuje i ¿e ma
œrodki na dzia³alnoœæ. - mówi Bo¿ena Zarecka.
Festiwal odby³ siê w Przemys³awiu, bo jest to jedno z najaktywniejszych so³ectw w Gminie Resko.
So³tysem jest pani Ilona Wierzbowska. Wed³ug opinii wielu ludzi,
mieszkañcy pracuj¹ tam spo³ecznie
i ka¿demu mocno zale¿y na sukcesie. Jest to wieœ z inicjatyw¹, a
mieszkañcy spe³niaj¹ pok³adane w
nich oczekiwania. Stanowi¹ dobrze
zgrany zespó³ i to, ¿e oczekuj¹ pomocy od gminy, jest jak najbardziej
uzasadnione.
Festiwal by³ skierowany przede
wszystkim do mieszkañców wsi naszego obszaru, na którym dzia³a
LGD. Chodzi tu o powiat ³obeski.
Organizatorzy chcieli pokazaæ dobre praktyki stosowane na wsiach,
podzieliæ siê wiedz¹ na temat tego,
co robi¹ mieszkañcy wsi i w jaki
sposób dzia³aj¹. Rozmawiano te¿ o
problemach, jakie spotyka siê w
pracy na wsi.
- Iloœæ mówców i ró¿norodnoœæ œrodowisk, z jakich pochodzili, da³a nam szerokie spektrum,
taki pogl¹d na to, co s³ychaæ na
³obeskich wsiach. Z ca³ego powiatu zjechali siê przedstawiciele so³ectw, rad so³eckich, czy ze stowa-

rzyszeñ na rzecz rozwoju wsi.
By³o oko³o 20 osób, które wyst¹pi³y przed goœæmi. Przyjechali te¿
goœcie spoza powiatu ³obeskiego:
ze wsi Karwin w gminie Karlino,
przyjecha³a pani Balcerek ze wsi
Rusinowo w gminie Œwidwin. Te
osoby opowiada³y o projektach
realizowanych u nich, na wsi lub o
dzia³alnoœci stowarzyszeñ, dzia³alnoœci so³ectw, wa¿nych problemach i podjêtych inicjatywach. mówi Bo¿ena Zarecka.
Nieocenion¹ prawdê przekaza³a
nam swoim przemówieniem, pani
Górecka. Powiedzia³a, ¿e nie zna³a
swojej wsi, dopóki nie podjê³a siê
poprowadzenia gazetki szkolnej.
Dziêki temu pozna³a rodziców dzieci, talenty oraz jak ludzie po cichu
robi¹ fajne rzeczy, o których nie
zawsze jest g³oœno.
Pani Bo¿ena po ca³ym przedsiêwziêciu by³a podekscytowana. Nikt
kogo zaprosi³a, nie odmówi³. A nawet przyby³o wiêcej osób, ni¿ siê
spodziewa³a. Niektórzy mówcy
mieli wielkie obawy przed wyst¹pieniem przed publicznoœci¹. Na
szczêœcie rozwia³y siê i podzielili
siê ze wszystkimi swoim doœwiadczeniem i wiedz¹. W jednym miejscu zgromadzili siê ludzie z du¿ym
baga¿em doœwiadczeñ. Opowiadali
nie tylko o sukcesach, ale równie¿ o
trudnoœciach i przeciwnoœciach.
- Namawia³am wszystkich do
tego, ¿eby dzielili siê równie¿ trudnoœciami. Czasem ludzie z boku
patrz¹ i komentuj¹, ¿e komuœ coœ
³atwo przysz³o. A to czêsto nie jest
prawda. Mam poczucie, ¿e impreza

by³a udana. Wielu siê zniechêci³o
podczas przygotowañ. Ale sama
wiem, ¿e nie warto siê poddawaæ,
mimo ¿e czêsto jest nam ciê¿ko i
trudno. Gazety nie pisz¹ potem o
tych, którzy zrezygnowali, ale o
tych którzy dopiêli swego. W prasie
równie¿ wzmianka bêdzie o tych, co
mieli odwagê stan¹æ przed publicznoœci¹ i opowiedzieæ nam swoj¹
historiê. - mówi pani Bo¿ena.
Pocz¹tkowo Lokalna Grupa
Dzia³ania planowa³a przedsiêwziêcie na 80 osób. W rzeczywistoœci
samych uczestników by³o prawie
czterystu. Gdyby doliczyæ do tego
licznych gapiów, pewnie wysz³oby
oko³o pó³ tysi¹ca osób. Zainteresowanie by³o ogromne.
- Festyn mia³ polegaæ tylko na
zrobieniu konferencji. Jak zobaczy-

liœmy, jakie jest zainteresowanie, to
zaczêliœmy wymyœlaæ dodatkowe
formy - warsztaty, wystêpy, ¿eby
tych ludzi jakoœ zagospodarowaæ.
To by³a pierwsza konferencja zorganizowana przez LGD. Bêdziemy
to cyklicznie co rok powtarzaæ pod
szyldem Centrum Inicjatyw Wiejskich. To bêd¹ na pewno imprezy
wiejskie, zawsze we wsi, która mo¿e
siê czymœ pochwaliæ. - opowiada organizator.
Na wakacje zaplanowano dwa
wyjazdy studyjne autokarowe do
wsi tematycznych. W pierwszej kolejnoœci bêd¹ zapraszani mieszkañcy Przemys³awia. S¹ to wyjazdy do
wsi w naszym województwie.
Ca³¹ imprezê uœwietnili stra¿acy
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Resku, którzy tu¿ przed rozpoczêciem konferencji dali krótki pokaz.
Ich zadaniem by³o ugaszenie pal¹cych siê opon. Widzowie mogli na
w³asne oczy przekonaæ siê, jak trudna jest praca stra¿aka. Widaæ by³o,
jak du¿o si³ wk³adali w utrzymanie
wê¿a, z którego wylatywa³a woda
pod olbrzymim ciœnieniem. Nie
wiemy czy celowo, czy te¿ na skutek
faktycznej trudnoœci m³odzi stra¿acy oprócz opon zmoczyli równie¿
siebie nawzajem.
Podczas festiwalu wy³oniono
laureatów konkursu Najlepszy Organizator Turystyki Powiatu £obeskiego. Wyró¿nienia otrzymali
Agnieszka i Grzegorz Kotwiccy
„M³yn nad Star¹ Reg¹” w Tarnowie,
Wioletta i Grzegorz Hlib „¯urawii
Krzyk” z Radowa Ma³ego, Gra¿yna
i Tadeusz Szubowie „Dworek Tradycja” w Be³cznej i TKKF „B³yskawica”w £obzie.
Organizatorom tak wielkiego
festiwalu „wiedzy i doœwiadczenia”
gratulujemy osi¹gniêcia zamierzonego celu i z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne spotkanie.
GD

tygodnik ³obeski 29.6.2010 r.

GMINY RESKO I RADOWO MA£E

Warto by³o…

Prawie ka¿dy dzieñ w szkole
jest taki sam: lekcje, oceny, przerwy, rozmowy z kolegami. Nam
zdarzy³ siê dzieñ, który ubarwi³
szkolne ¿ycie.
Na lekcji jêzyka polskiego Pani
Joanna Murat, wychowawczyni kl.
II c, zaproponowa³a nam wystawienie fragmentów dramatu „Zemsta”
Aleksandra Fredry. Zgodziliœmy siê
bez chwili zastanowienia, gdy¿ znaliœmy ju¿ treœæ lektury i wiedzieliœmy, ¿e spektakl mo¿e zaciekawiæ
uczniów i rodziców.
Tydzieñ póŸniej otrzymaliœmy scenariusz i przydzieliliœmy
role. Filip Borowski zosta³ Czeœnikiem Raptusiewiczem, Jêdrzej Manowiec – Rejentem Milczkiem, Patryk Turczyñski – Papkinem, Aleksandra Konrat – Klar¹ Raptusiewiczówn¹, Gra¿yna Latawiec – Podstolin¹, Sandra Smoliñska – Wac³awem Milczkiem, Mateusz Cha³upka
– Dyndalskim. Jagoda Szostak
wcieli³a siê w odpowiedzialn¹ rolê
narratora. Wszyscy zgodzili siê na
swoje role i zaczêli uczyæ siê tekstu.
Nauka sprawia³a przyjemnoœæ, ale
przysparza³a te¿ trudu, gdy¿ musieliœmy przygotowaæ wyraŸne, g³oœne
wypowiadanie swoich kwestii XIX
w. polszczyzn¹. Do tego wszystkiego dialogi nale¿a³o po³¹czyæ z gestykulacj¹ odpowiadaj¹c¹ sensowi
tekstu. W³aœciwe próby zaczê³y siê
trzy tygodnie przed wystêpem. Tyle
czasu nam wystarczy³o, bo przecie¿… jesteœmy zdolni (?!). Pierwsze k³opoty pojawi³y siê, gdy pomyœleliœmy o strojach, ale dziêki pomocy naszej dyrekcji szko³y i rodziców, uda³o siê pokonaæ trudnoœci.
Ka¿dy musia³ jeszcze zadbaæ o odpowiednie rekwizyty, zarówno do
strojów, jak i do scen, w których
gra³. Podczas æwiczeñ nie by³o
³atwo, a czas nie by³ naszym sprzymierzeñcem. Po ostatniej próbie
Pani nie by³a jeszcze przekonana do
jakoœci naszego wystêpu, obiecaliœmy jednak, ¿e poæwiczymy w domach i na pewno bêdzie dobrze.
Wychowawczyni zaufa³a nam i nie
pomyli³a siê.

Przedstawienie odby³o siê
we wtorek, tu¿ przed wywiadówk¹.
Rodzice usiedli wygonie i czekali na
prezentacjê. Ka¿dy aktor by³ skupiony na przypominaniu sobie w³asnych kwestii. Przed wyjœciem na
scenê bardzo stresowaliœmy siê, ale
po wypowiedzeniu pierwszych s³ów
uczucie strachu minê³o. Czuliœmy
siê znakomicie, odegraliœmy swoje
role najlepiej jak umieliœmy, co bardzo spodoba³o siê publicznoœci. Po
wystêpie zebraliœmy gromkie brawa
i gratulacje od rodziców i nauczycieli. Gdy siê przebraliœmy, usiedliœmy razem, by po¿artowaæ o tym, ¿e
„Zemsta” zawiera adekwatne do
naszej sytuacji s³owa: „Niech siê
dzieje wola Nieba, z ni¹ siê zawsze
zgadzaæ trzeba”. Bo przecie¿ za
chwilê mia³a odbyæ siê wywiadówka, a jak wiemy, ró¿nie na niej bywa
i trzeba siê z tym pogodziæ…
Nastêpnego dnia Pan Dyrektor powiedzia³, ¿e przedstawienie
bardzo mu siê podoba³o mu siê i
poprosi³ nas o ponowny wystêp, tym
razem przed uczniami. Nie mogliœmy odmówiæ, tym bardziej, ¿e by³
to wyraz uznania dla naszej pracy.
Wyst¹piliœmy po raz drugi, ale tym
razem by³o znacznie ³atwiej, bo
byliœmy ju¿ oswojeni ze scen¹. Kolejny raz podziêkowano nam gromkimi brawami. Pewnie podoba³o siê
te¿ kole¿ankom i kolegom (?).
W³aœnie takie wydarzenia ze
szko³y pamiêta siê najbardziej. Poczuliœmy dreszczyk emocji, wzajemnie mobilizowaliœmy siê do
uczêszczania na próby, pomagaliœmy sobie. Ka¿dy wiedzia³, ¿e sukces naszego spektaklu zale¿y od
ca³ego zespo³u. Podczas przygotowañ nauczyliœmy siê punktualnoœci
i odpowiedzialnoœci. Zdobyliœmy
równie¿ odwagê do wystêpów przed
wiêksz¹ publicznoœci¹. Warto by³o
uczestniczyæ w tym przedsiêwziêciu. Naukê po³¹czyliœmy z dobr¹
zabaw¹, a oprócz tego zapewniliœmy moc wra¿eñ widzom.
Jêdrzej Manowiec, uczeñ klasy
IIC, Gimnazjum im. Kazimierza
Górskiego w Resku
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Oœwiadczenia maj¹tkowe
urzêdników Urzêdu Gminy
w Radowie Ma³ym
Wójt Gminy Józef Wypijewski - w minionym roku zgromadzi³
na koncie 15 tys. z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 91 mkw o wartoœci 110 tys. z³. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 1,07 ha o
wartoœci 10 tys. z³; gara¿ o powierzchni 32 mkw wart 9 tys. z³. Z
tytu³u zatrudnienia otrzyma³
114.554, 20 z³, z umowy zlecenia
6536 z³. Posiada samochód osobowy VW Golf, rok produkcji 2002.
Jadwiga Œcibior - sekretarz
gminy - przez miniony rok zgromadzi³a 20 tys. z³. Posiada wspó³w³asnoœciowe mieszkanie o powierzchni 57 mkw i warte 60 tys. z³ oraz
gara¿ o powierzchni 18 mkw wart 5
tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a dochód w wysokoœci 73.331,17
z³, natomiast z umowy zlecenia
3040 z³. Posiada samochód osobowy Nissan Primera z 1997 roku.
Bo¿ena Kopaczewska skarbnik gminy - zgromadzi³a na

koncie 7300 z³. Posiada mieszkanie wspó³w³asnoœciowe o powierzchni 68,40 mkw o wartoœci
65 tys. z³ oraz gara¿ o powierzchni 25,80 mkw wart 4 tys. z³. Z
tytu³u zatrudnienia otrzyma³a
72.328,54 z³. Posiada samochód
osobowy Seat Cordoba z 2006
roku.
Genowefa Trykacz, zastêpca
kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego - na koncie zgromadzi³a
1668 z³. Posiada wspó³w³asnoœciowe mieszkanie o powierzchni
67 mkw o wartoœci 70 tys. z³ oraz
gara¿ o wartoœci 4 tys. z³. Z tytu³u
zatrudnienia otrzyma³a wynagrodzenie w wysokoœci 48.377,08 z³,
z umowy zlecenia 1664 z³, z emerytury 6532,76 z³. Posiada samochód osobowy VW Passat z 2000
roku. Jest wspó³kredytobiorc¹
kredytu hipotecznego zaci¹gniêtego w banku GE Money Bank
Gdañsk. Do sp³aty pozosta³o
37.994 CHF.
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Moja bi¿uteria jest zró¿nicowana, bo nie lubiê, kiedy ktoœ nosi to, co ja

„Witra¿e z fantazj¹” dzie³em Heleny Nowak
(DOBRA) Od 11 do 16 czerwca
br. w Bibliotece Publicznej w Dobrej mo¿na by³o podziwiaæ wystawê pani Heleny Nowak z Choszczna pt. „Witra¿e z fantazj¹” oraz
„Kamienie w Bi¿uterii”.
Pani Helena od wielu lat zajmuje
siê witra¿ami oraz wp³ywem oddzia³ywania kamieni na cz³owieka. Z
wykszta³cenia jest nauczycielem
plastyki i techniki.
Przygoda z witra¿em zaczê³a siê
od wizyty u kole¿anki w Rzepczynie
ko³o Œwidwina. Bêd¹c u niej, pani
Helena podziwia³a piêkne zdobione
witra¿em drzwi w domu. W Rzepczynie by³a szko³a pomaturalna,
gdzie uczono witra¿u i renowacji
mebli. Po rozstaniu siê z prac¹ zawodow¹ uda³a siê na pierwszy, jaki tylko zorganizowano, kurs witra¿u.
Artystka przyznaje, ¿e po dwóch semestrach wiedzia³a, ¿e to jest to.
- Nawet w trakcie prac na kursie
by³am pe³na satysfakcji, gdy¿ moje 6
dzie³ by³o na wystawie w Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich, a obraz „Storczyki” otwiera³ ca³oœæ reporta¿u. I
tak to siê zaczê³o. Powoli zaczê³am
robiæ przeszklenia drzwi w domu,
obrazy i inne mniejsze rzeczy. A jak
ju¿ siê coœ zrobi to trzeba to ludiom
pokazaæ. Niestety w Dobrej nie
wszystko uda³o mi siê pokazaæ, poniewa¿ prace zawozi³am z kole¿ank¹
i do dyspozycji mia³am tylko tyln¹
kanapê. Moim najwiêkszym problemem jest, ¿e nie jestem zmotoryzowania.- mówi pani Helena.
Zawi¹zaniem kontaktu z Dobr¹
zadecydowa³ jak w wiêkszoœci sytuacji przypadek.
- By³am w Szczecinie na jakiejœ
imprezie, gdzie pokazywa³a siê Akademia Umiejêtnoœci i Tradycji, z
któr¹ wspó³pracujê i dla której akurat prowadzi³am kursy witra¿owe.
By³a tam równie¿ pani z Dobrej
Marta Rzepczyñska i zaczê³a podziwiaæ moje prace. Da³a mi zaproszenie na Jarmark Doberski. Oczywiœcie zaproponowa³am, ¿e urz¹dzê w
Dobrej wystawê. I tak to siê zaczê³o.
Œmieszna historia przydarzy³a
mi siê równie¿ w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Odbywa³o siê jakieœ spotkanie, na którym
by³a pani ze Œwinoujœcia. Zobaczy³a
moje prace, wziê³a ulotkê i zatelefonowa³a przy mnie nie wiedz¹c kim
jestem, do kolegi z Choszczna i powiedzia³a „zapoznaj mnie z babk¹,
która robi witra¿e i nazywa siê Nowak”. Nied³ugo potem przyjechali
do mnie, telefonem zrobili kilka
zdjêæ moich prac i od razu przes³ali
je do pani z Domu Kultury w Œwinoujœciu. Mê¿czyzna od razu zaproponowa³ transport dla moich dzie³. Jak
ju¿ prace trafi³y do Œwinoujœcia to

by³y wystawione nie w jednym a w
kilku miejscach.- œmieje siê artystka.
Zdaje siê, ¿e i w Dobrej panie
nabra³y apetytu na kurs czy warsztaty witra¿u. Co z tego wyniknie, czas
poka¿e. A jakie s¹ wra¿enia po wystawie w Dobrej?
- Nie wiem, jakie by³y uwagi ludzi doros³ych po obejrzeniu mojej
wystawy, bo ja g³ównie przyjmowa³am grupy m³odzie¿owe, ale i dzieci
by³y bardzo zainteresowane. By³o
mnóstwo pytañ. Przygotowa³am sobie kilka drobnych rzeczy, na podstawie których sporo im wyjaœni³am.
Panie najbardziej ci¹gnê³a bi¿uteria
witra¿owa. Robi¹c wszelkiego rodzaju bi¿uteriê pokocha³am kamienie i pozna³am ich w³aœciwoœci lecz-

nicze dzia³aj¹ce na cz³owieka. Podczas wystawy prowadzone by³y tzw.
prelekcje. Jeœli by³y zainteresowane
osoby to opowiada³am, co jest dla
kogo wskazane i dlaczego. Bra³am
np. do rêki ró¿owy kwarc i mówi³am,
¿e to jest przyjaciel serca. Dzia³a
przeciwbólowo i jest wskazany przy
arytmiach serca czy po zawa³ach.
Rozmawia³a Gabriela Doroszko
Na koniec kilka informacji z Kamiennej Apteczki.
Agat uœmierza gor¹czkê, bóle
brzucha i g³owy, a tak¿e bóle menstruacyjne. Noszony bezpoœrednio
na skórze stymuluje proces samo
uzdrawiania. Wzmacnia macicê i
jajniki oraz mêskie genitalia.

Kryszta³ górski jest doskona³ym
odpowiednikiem dla energii emitowanej przez sprzêty elektroniczne i cieki
wodne. Wzmacnia odpornoœæ organizmu. Przynosi mi³oœæ.
Hematyt tamuje krwawienia, goi
rany i wrzody, wzmacnia organizm.
Przynosi ulgê cierpi¹cym na bóle karku, pleców czy skurcze ³ydek.
Ametyst zapewnia zdrowy, spokojny sen, a tak¿e leczy choroby skóry.
Jadeit poprawia pracê serca, grasicy i tarczycy. Usuwa toksyny z nerek, czyœci krew. Uœmierza migrenê.
Turkus lekarstwo na choroby
oczu i sko³atane nerwy. Gwarantuje
powodzenie w trudnych przedsiêwziêcia.
Oprac. Marta Rzepczyñska

DO CUKRZYKÓW I TYCH, KTÓRZY
DBAJ¥ O SWOJE ZDROWIE!
Oferujemy zdrow¹, naturaln¹, ekologiczn¹ ¿ywnoœæ bez konserwantów i polepszaczy. Zapraszamy
osoby szukaj¹ce produktów z atestem ekologicznym, wegetariañskich, bezglutenowych,
dietetycznych. Naturaln¹ ¿ywnoœæ polecamy wszystkim, którzy dbaj¹ o zdrowie swoje i swoich dzieci.
¯ywnoœæ pochodz¹ca z upraw, gdzie nie u¿ywa siê œrodków chemicznych, b¹dŸ u¿ywa w niewielkiej iloœci, to
w³aœnie zdrowa ¿ywnoœæ. Nadmierne u¿ywanie œrodków ochrony roœlin, nawozów sztucznych poprawiaj¹cych
jakoœæ i iloœæ zbioru ma negatywny wp³yw na zdrowie cz³owieka. Przyczynia siê do powstawania ró¿norodnych
chorób m.in. alergii. ¯ywnoœæ, aby pozosta³a zdrow¹ do koñca, nie powinna byæ zbytnio oczyszczona i
rafinowana. W rejonach Azji, gdzie jada siê ry¿ ob³uskany, popularn¹ chorob¹ jest beri-beri, czyli schorzenie
wywo³ane niedoborem witaminy B1. Niedobór b³onnika w diecie jest przyczyn¹ chorób jelit, ¿o³¹dka, w¹troby i
serca. Otrêby, szczególnie owsiane, pomagaj¹ obni¿yæ poziom cholesterolu, a kukurydziane najlepiej obni¿aj¹
poziom cukru i trójglicerydów we krwi.
Na tych przyk³adach widaæ, jak wa¿ne dla zdrowia jest jedzenie naturalnej, nieoczyszczonej ¿ywnoœci, zasobnej
w du¿¹ iloœæ witamin i soli mineralnych. Zdrowe ¿ywienie to tak¿e urozmaicone ¿ywienie, dziêki któremu
dostarczamy organizmowi ró¿norodnych sk³adników. Chodzi tu zarówno o witaminy, sole mineralne jak i
aminokwasy. Do tej pory s¹dzono, ¿e jedynym Ÿród³em aminokwasów, których organizm nie potrafi
syntetyzowaæ sam, jest miêso. W wyniku badañ okaza³o siê, ¿e jest to nieprawd¹. Znaleziono te aminokwasy w
ziemniakach, ry¿u, broku³ach i kaszy gryczanej, a i tak mo¿na by³o je dostarczyæ organizmowi poprzez
komponowanie posi³ków z ró¿nych sk³adników (jajka, mleko, roœliny str¹czkowe oraz owoce i warzywa).
Pamiêtajmy, nadmiar bia³ka zwierzêcego jest ma³o korzystny dla zdrowia. Radzimy wykorzystywaæ w
codziennej diecie bia³ko roœlinne, które w najlepiej przyswajalnej formie wystêpuje w soji.
W sklepach sieci DRO¯D¯YK znajdziecie rega³ ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹, proponujemy m.in. ró¿nego rodzaju
m¹ki, otrêby, pasztety z soj¹, makarony, napoje, soki, s³odycze z zawartoœci¹ naturalnego cukru, czyli fruktozy,
przyprawy itp. Wspó³pracujemy z firm¹ posiadajac¹ certyfikat zezwalaj¹cy na obrót produktami ekologicznymi.

NIE ZAPOMNIJCIE O NAS
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Reporta¿ Magdaleny Muchy o powodzianach z gminy Wilków

Nie zapomnijcie o nas
Transport za³adowany darami dla
powodzian wyruszy³ z £obza o 2.30 w
ubieg³y poniedzia³ek. Po drodze gdzieniegdzie mijaliœmy miejsca, w których
widoczne by³y œlady po rozlewiskach.
W Pu³awach zobaczyliœmy pierwsze
plantacje stoj¹ce w wodzie, a za nimi
wa³y ob³o¿one workami. Jak siê póŸniej
okaza³o, podtopienia by³y wynikiem
przesi¹ków. Ziemia jest ju¿ tak namoczona wod¹, ¿e nie jest w stanie wch³on¹æ wiêcej, a ludzie wypatruj¹ trzeciej
fali. Tej boj¹ siê najbardziej, bo wiedz¹,
¿e obecnie nie maj¹ ¿adnej nadziei na
obronê przed kolejnym zalaniem.
Pierwsze oznaki skutków powodzi
widzieliœmy w gminie Wilków. Ogromne wra¿enie zrobi³y na mnie stoj¹ce w
wodzie konstrukcje, na których wczeœniej by³y plantacje chmielu oraz
uschniête sady. Taki widok towarzyszy³
mi póŸniej kilometrami. Tysi¹ce hektarów plantacji i sadów przesta³o istnieæ.
Gmina Wilków zosta³a zalana niemal w ca³oœci przez wodê z Wis³y, po
przerwaniu wa³u w Zastowie Polanowskim. Z kolei na dop³ywie Wis³y - rzece
Chodelce, w miejscowoœci Dobre,
woda przela³a siê przez wa³, zalewaj¹c
kolejne cztery wsie na pó³nocy gminy
Wilków. Dosz³o do sytuacji, w której
ludzie mieszkaj¹cy przy samej Chodelce, zostali zalani wod¹ z Wis³y, oddalonej o kilka kilometrów. Woda z Wis³y
zatrzyma³a siê na wale powodziowym
Chodelki.
Przy utrzymaniu wa³ów przeciwpowodziowych pracowa³o kilka tysiêcy
ludzi - stra¿, policjanci, stra¿ graniczna, ¿o³nierze, wiêŸniowie i mieszkañcy
okolicznych miejscowoœci.
W gminie tej kilometrami przedstawia³ siê podobny widok – ca³kowicie
zeschniête drzewa owocowe. Wy¿sze
drzewa przy koronach zachowa³y naturalne barwy, jednak poni¿ej uschniête
liœcie utworzy³y równy, popielaty pas.
Granica ta wskazuje dok¹d siêga³a
woda. Mieszkañcy prze¿yli dwie powodzie, pierwsza fala przysz³a 21 maja po
po³udniu i nim woda dobrze zesz³a,
przysz³a druga – 6 czerwca w nocy.
Przyjazd
W gminie Wilków kierujemy siê do
wsi Szczekarków. Tam maj¹ czekaæ na
nas pañstwo Bo¿ena i Józef Œpiewakowie, z którymi przez ca³y czas powodzi
redakcja utrzymywa³a kontakt. Gdy
doje¿d¿amy, czeka na nas grupka ludzi.
Do roz³adowania jest pe³ny TIR. Spodziewa³am siê wiêcej osób. Jak siê jednak okazuje, czêœæ mieszkañców zajêtych jest wywo¿eniem zalanych rzeczy
na wysypisko œmieci, a czêœci zwyczajnie nie ma we wsi. Nie ka¿dy jeszcze
powróci³ do swoich domów.
Tu¿ po przyjeŸdzie uderzaj¹ dwie
rzeczy; niezwyk³e spustoszenie, jakie
pozostawi³a po sobie powódŸ oraz brak
dzieci i zwierz¹t. Przez chwilê tylko na
miejscu roz³adunku pojawia siê ch³opiec, a przecie¿ w samym Szczekarkowie mieszka 200 rodzin. Okazuje siê, ¿e
dzieci z wiosek by³y u rodzin – „na

suchym l¹dzie”, m.in. w: w Kazimierzu,
Pu³awach, Poniatowej, w Opolu Lubelskim, Lublinie, u znajomych. Zwierzêta od razu zabra³o wojsko. Spodziewa³am siê zastaæ so³tysa. Okazuje siê, ¿e
jest zajêty w³asn¹ dzia³alnoœci¹ i w
¿aden sposób nie uczestniczy³ w zmaganiach mieszkañców z problemami, z
jakimi przysz³o im siê borykaæ zarówno
w czasie powodzi, jak i po niej. Ludzie
jednak nie czekaj¹ na so³tysa. Wybrali
spoœród siebie kilka osób i stworzyli
komitet powodziowy. Ten komitet odbiera i rozdziela dary pomiêdzy mieszkañców.
¯yje ktoœ? Odpowiada³a mi cisza
Tu¿ po roz³adowaniu darów podszed³ do mnie pan Mariusz, który
pragn¹³ podzieliæ siê swoimi traumatycznymi prze¿yciami.
- Mieszkam poza Szczekarkowem,
na Kolonii, dalej od Wis³y, ale u mnie
by³o wiêcej wody, ni¿ tutaj. Mam mamê
po wylewie, oboje rodziców na utrzymaniu i nie wiem teraz, co mam robiæ.
Zniszczone zosta³o wszystko, na co
pracowa³y ca³e pokolenia. Teraz nie
mamy nic. Wybory sobie zrobili... Nie
by³em na wyborach, bo wszystko mi siê
potopi³o, dokumenty te¿. Gdy to siê
zaczyna³o, by³em w Wilkowie. Woda
minê³a drogê i posz³a na cmentarz. Pojecha³em do domu. Akurat nios³em
mamie herbatê na górê, gdy woda wla³a
siê do domu. Zabra³em wtedy rodziców
na tratwê i ich wywioz³em.
Co ta woda wyprawia³a za drugim
razem, to siê w g³owie nie mieœci. Raz
by³a wy¿ej, raz ni¿ej i tak ca³y czas.
Akcja zaczê³a siê za piêtnaœcie trzecia.
Za piêtnaœcie czwarta minê³a ostatni
szczebelek na strychu. Wtedy zacz¹³ siê
szok. Przez trzy dni nikogo u mnie nie

by³o. Zapomniany przez œwiat i ludzi,
bez wody, bez jedzenia. P³ywa³em na
tratwie i szuka³em ludzi, krzycza³em:
„Jest tu ktoœ? ¯yje ktoœ?" Odpowiada³a
mi cisza. Nikogo. Po trzech dniach
przyjaciel, z którym razem pracujemy
p³yn¹³ i wo³a³: „Marian to ty?" A ja p³yn¹c na tej tratwie – odpowiedzia³em mu,
¿e tak. Przywióz³ mi wodê i chleb. Wie
pani na czym p³yn¹³? Mia³ taki styropian i blachê. To co prze¿yliœmy... Ci,
którzy tego nie widzieli, nie prze¿yli...
Nie jesteœmy w stanie tego wyt³umaczyæ. To by³a tragedia. A co teraz zrobimy ze starszymi ludŸmi i z dzieæmi? Co
im damy? Nic. Tato da³ mi pole, posadzi³em tam czterysta wiœni. Chcia³em,
by moje anio³ki, zawsze gdy chc¹ narwa³y sobie malin, wiœni... Myœla³em
coœ tam cz³owiek bêdzie mia³ w tym
swoim ¿yciu, pojadê do pracy i coœ z
tego bêdzie. Zala³o wszystko i co teraz
mam im daæ? Co mam im powiedzieæ w
ogóle? Czy dostaliœmy pomoc? Tato
dosta³ 3 tysi¹ce z³. Nie ma nawet w czym
napaliæ. Po pierwszej powodzi po¿yczy³em od kolegi kuchenkê gazow¹.
Przysz³a druga powódŸ, wesz³a woda i
utopi³a kuchenkê. I co ja mam oddaæ?
Ci ludzie, którzy jeszcze maj¹ siê
gdzie przespaæ, to s¹ moim zdaniem
szczêœliwi, a tutaj zniszczy³o mi wszystko. Na strychu trochê siana zosta³o, to
tam spa³em. Teraz kolega przywióz³ mi
materac wojskowy. Jedzenie mi ch³opaki dostarczali. Teraz jesteœmy z wod¹
czwarty tydzieñ. Pierwsza opad³a szybko. A druga...
Wójt jest wspania³ym cz³owiekiem,
chce pomagaæ ludziom. Jest naprawdê
w porz¹dku, szacunek do koñca ¿ycia,
ale... Ale co on mo¿e?
Teraz po tym wszystkim jest wielu
ludzi, których siê poznaje, którzy podaj¹

rêkê i mówi¹: „Co by³o to by³o. ¯yjemy
i musimy ¿yæ jakoœ dalej". - koñczy.
Obraz jak po wojnie
Jeszcze tego samego dnia Józef
Œpiewak, przewodnicz¹cy komitetu
powodziowego, obwióz³ mnie po okolicy, pokazuj¹c skalê zniszczeñ. Mówi,
¿e worki z piaskiem dowo¿one by³y
³ódk¹. W ogóle ³odzie by³y jedynym
œrodkiem komunikacji pomiêdzy miejscowoœciami. S³u¿y³y zarówno do
transportu worków z piaskiem na obronê wa³u, ¿ywnoœci, wody jak i ludzi.
Wówczas to mieszkañcy gminy nazwali
swoje tereny Wenecj¹. Jak wyjaœnili,
aby nie oszaleæ, nie za³amaæ siê, zaczêli
¿artowaæ z sytuacji, jaka ich spotka³a.
Po drodze spotkaliœmy jednego z
mieszkañców, który po krótkiej rozmowie opowiedzia³ nam dowcip, wymyœlony przez niego: „Spotykaj¹ siê dwie
s¹siadki, jedna mówi do drugiej – i jak
ci siê powodzi? A ta odpowiada – a jakoœ
mi siê nie przelewa." Cz³owiek ten straci³ ca³y swój dobytek. Dom zosta³ ca³kowicie zalany, a wszystko co znajdowa³o siê w nim zniszczone. Po krótkiej
rozmowie idzie pomagaæ wywoziæ zalany sprzêt ze wsi.
Pojechaliœmy na wa³ wiœlany. Na
miejscu pan Józef wskaza³ mi zmodernizowan¹ czêœæ wa³u. Jak wyjaœni³ plany modernizacyjne tego odcinka
by³y ju¿ gotowe w 1997 roku. Od tamtego czasu wyremontowano i podwy¿szono 10 km wa³u. Na wiosnê tego roku
rozpoczêto prace na kolejnym odcinku
– oko³o 1,5 kilometrowym. Zdarto
darñ, przygotowano maty zabezpieczaj¹ce przed osuwaniem ziemi i w³aœciwie
niewiele wiêcej zrobiono. Gdy nadchodzi³a fala powodziowa, w³aœnie na tym
naruszonym odcinku wa³u skupi³a siê
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ca³a obrona. To tutaj dwa dni i dwie noce
mê¿czyŸni, kobiety z pobliskich wiosek, stra¿acy i wiêŸniowie wspólnie
pracowali bez przerwy, nie zwa¿aj¹c na
wycieñczenie organizmu.
- Ten odcinek wa³u by³ rozebrany po
to, aby wykonaæ go na takiej wysokoœci,
jak ju¿ wyremontowana czêœæ. Woda na
tym wale by³a ju¿ na koronie, dlatego
zosta³ podwy¿szony o co najmniej metr.
Pomagali nam przedsiêbiorcy, swoimi
sprzêtami, wozili koparkami i ³adowarkami ziemiê na koronê. PóŸniej ok³adaliœmy j¹ foli¹ i workami. W jednym
miejscu nast¹pi³o przesuniêcie wa³u,
ale jakoœ utrzymaliœmy, choæ jest to
oko³o 300.metrowy odcinek wa³u, który pod naporem wody przesun¹³ siê w
granicach trzech metrów w stronê drogi. Ta czêœæ wa³u, której broniliœmy, wytrzyma³a. Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e
rozp³ynie siê dalsza czêœæ wa³u, ta która
wytrzyma³a powódŸ w 1997 i 2001 roku
– wspomina pan Józef.
Do Wis³y przylega Zastów Polanowski, Zastów Karczmiñski, budynki
praktycznie s¹ przy wale. Szczekarków
z kolei po³o¿ony jest od Wis³y w linii
prostej w odleg³oœci nieca³ych dwóch
kilometrów. W niektórych przypadkach
ludzie mieszkaj¹cy przy wale mieli
mniej wody, ni¿ osoby mieszkaj¹ce w
Sczekarkowie, tutaj poziom wody
waha³ siê od 1,5 do 5 metrów wysokoœci, w Szczekarkowie – w niektórych
miejscach poziom wody wynosi³ oko³o
3 metry. Wynika to z ukszta³towania
terenu.
Ju¿ po pierwszej powodzi, aby
mo¿na by³o przywieŸæ piasek na wa³,
utwardzono drogê do wa³u p³ytami.
Grunt by³ tak grz¹ski, ¿e p³yty zatapia³y
siê, wiêc na nie uk³adano drug¹ warstwê
p³yt.
W niektórych miejscach wa³u by³y
du¿e przesi¹ki, jednak sam wa³ wytrzyma³.
Jak mnie poinformowali mieszkañcy, Wis³a jest rzek¹, która w ci¹gu roku
potrafi trzy, cztery razy dojœæ do stopy,
a nawet po³owy wa³u, dlatego mieszkañcy tych pobliskich wiosek byli zdziwieni, ¿e ruszono wa³, bez odpowiednich zabezpieczeñ. Niektórzy ostrzegali ekipê remontuj¹c¹, ale jak wyznali –
wyœmiano ich.
- By³y ostrze¿enia przed powodzi¹,
wójt gminy zaanga¿owa³ wszystkie
s³u¿by, prócz tego z ka¿dego domu ktoœ
musia³ byæ na wale i chroniæ nasz dobytek. Nie uda³o siê. Nikt nie przypuszcza³, ¿e w takim punkcie wa³ mo¿e siê
rozp³yn¹æ, albo ktoœ mu pomóg³ po prostu, ¿eby nie zala³o Kazimierza, albo
jakichœ dalszych miejscowoœci. Tu zala³o rejon typowo sadowniczy i produkcji chmielu. Po zalaniu poziom wody w
Wiœle niewiele opad³. Zagro¿enie by³o
od nas, od Powiœla do samego P³ocka.
To by³a bardzo d³uga fala, myœlê, ¿e w
granicach oko³o 300 km, mo¿e 400 km
– dodaje pan Józef.
Na odcinku, na którym by³a wyrwa,
w tej chwili wykonano wa³ wysokoœci 2
metrów, jest to zupe³na prowizorka,
maj¹ca zabezpieczyæ mieszkañców
przed trzeci¹ fal¹. Ot zwyk³y w¹ski wa³
ziemny nasypany przez spychacz.
Na razie jest tam grz¹sko i ciê¿ki
sprzêt nie mo¿e wjechaæ. Robi¹ to, co
mog¹, sprzêtem, który jest. Wszystkie
worki i piach, które by³y na wale rozp³ynê³y siê po sadach. Teraz w sadach i w

domach znajduje siê nie tylko mu³ z
rzeki, ale i ziemia z wa³u.
- Niektórzy mówi¹, ¿e to niemo¿liwe, aby przerwa³o wa³ na tak d³ugim
odcinku. Nigdy coœ takiego nie zdarzy³o siê. Mo¿e byæ 50 metrów, 100 metrów, mo¿e nawet 150 metrów, ale pó³kilometrowy odcinek, to jest bardzo
podejrzane. Jakie my mamy teraz zabezpieczenie? ¯adne. To takie prostackie bronienie wa³ów workami. Ludzie
powinni pracowaæ, produkowaæ, a nie
siedzieæ na wa³ach i ich broniæ. S¹ instytucje powo³ane, by budowaæ i chroniæ wa³y, na to p³acimy podatki – mówi
pan Józef.
60.letnie drzewa owocowe wyp³uka³o wraz z korzeniami. Wszystkie sady
w tym rejonie s¹ do wykarczowania i
nasadzenia na nowo. Wprawdzie s¹
ubezpieczone, ale sadownicy obawiaj¹
siê, ¿e to nie pokryje cen za nowe drzewka. Maj¹ podejrzenia, ¿e ceny nowych
drzewek bêd¹ znacznie wy¿sze, ni¿
przed powodzi¹. Dodatkowo wszystkie
sady trzeba wykarczowaæ, uprawiæ ziemiê i dopiero robiæ nasadzenia. Nim
zaczn¹ owocowaæ, minie kilka lat. W
podobnej sytuacji s¹ plantatorzy chmielu, którzy stracili nie tylko uprawy, ale
i konstrukcje. Za³o¿enie hektarowej
plantacji kosztuje w granicach 60 tys.
z³. Tutaj przeciêtne gospodarstwo
chmielowe wynosi 4 hektary. Do tego
dochodzi infrastruktura i maszyny, które równie¿ uleg³y zalaniu. Sk³adane s¹
wnioski plantatorów i gospodarzy na
kredyty niskoprocentowe. W jakim
stopniu ludzie skorzystaj¹ z tego – jeszcze nie wiadomo. Niektórzy boj¹ siê
kredytów, bo te nale¿y sp³aciæ, a jeœli nie
bêdzie produkcji, to i nie bêdzie z czego. Mieszkañcy gminy Wilków podkreœlaj¹ te¿, ¿e jeœli wa³y nie bêd¹ zrobione, nie bêd¹ zabezpieczeni, to nie widz¹
sensu odbudowywaæ infrastruktury ich
dzia³alnoœci. Myœl¹ o powo³aniu stowarzyszenia osób poszkodowanych, aby
wyst¹piæ do Rz¹du o odszkodowanie,
albowiem jak argumentuj¹ - wa³y nie
wytrzyma³y nie z ich winy. Nad wa³ami
pieczê maj¹ specjalnie powo³ane do
tego instytucje, a zaniedbañ by³o wiele.
Ju¿ podczas powodzi w 1997 i 2001
roku, gdy zala³o kilka miejscowoœci,
by³ sygna³ ostrzegawczy, ¿e koniecznie
trzeba poczyniæ modernizacjê. Dopiero
wiosn¹ tego roku rozgrzebano najbardziej newralgiczny odcinek wa³ów na
Wiœle. Mieszkañcy uwa¿aj¹, ¿e na nowym wale s¹ b³êdy konstrukcyjne, zani¿ono zjazd i ten zjazd musieli podwy¿szyæ po to, aby nie przep³ynê³a tamtêdy
woda.
Potrzebna nam nadzieja
- Pierwsza pomoc, jaka do nas dotar³a, to od zaprzyjaŸnionych osób z
Lublina. PrzywieŸli nam jedzenie, picie, za w³asne pieni¹dze kupili paliwo
do motorówek, silniki. Ta ³ódŸ, która
jest u mnie, u¿ywana by³a do dowo¿enia ludziom ¿ywnoœci. PóŸniej zaczêli
jeŸdziæ stra¿acy i dowoziæ nam ¿ywnoœæ i picie.
Wszystko robimy, aby zorganizowaæ wszystko na spokojnie i zniwelowaæ
w ludziach tê frustracjê, która w ludziach
jest. Wlaæ w ludzi nadziejê, by odzyskali
wiarê, ¿e mo¿na jeszcze tutaj nadal ¿yæ.
Poczynili tu potê¿ne inwestycje, w³o¿yli
w to ogromne pieni¹dze, zdrowie i potracili wielopokoleniowe dorobki.

To s¹ naprawdê powa¿ne sprawy.
Ludzie starsi i œrednie pokolenie zadaje
sobie pytanie – co dalej? Czy uruchamiamy wszystko od pocz¹tku, czy
idziemy na zasi³ki, zostawiamy to w
takim stanie jak jest, zdajemy siê na
skarb pañstwa, czyli podatników, ¿eby
nas utrzymywali i poszerzamy szereg
bezrobotnych – opisuje pan Józef.
Mieszkaniec Szczekarkowa nie rozumie, dlaczego Holendrzy potrafi¹
budowaæ potê¿ne i bezpieczne wa³y
zabezpieczaj¹ce przed zalaniem ze strony morza, potrafi¹ morzu wydzieraæ
ziemiê, a w Polsce nie mo¿na wybudowaæ wa³u, który zabezpieczy przed
rzek¹.
- W³aœnie sobie odetchnêliœmy, dokonaliœmy, czego mieliœmy dokonaæ,
wykonaliœmy potê¿ny remont domu,
myœleliœmy, ¿e odetchniemy sobie,
przyszed³ czas na stabilizacjê i teraz
wszystko straciliœmy, woda zabra³a nam
nadziejê – mówi pani Bo¿ena Œpiewak.
Dorobek ¿ycia na wysypisku
W tej chwili na podwórkach znajduje siê ca³y dorobek ¿ycia mieszkañców
gminy Wilków. Musz¹ jak najszybciej
wywieŸæ wszystkie zniszczone rzeczy
na wysypisko. Z tego te¿ powodu ca³y
czas pomiêdzy wioskami a wysypiskiem kr¹¿¹ ci¹gniki z przyczepami
za³adowanymi zniszczonymi meblami,
ubraniami, pami¹tkami...
Niektórzy przyje¿d¿aj¹ do swoich
domów rano, aby wieczorem powróciæ
na „suchy l¹d" - jak mówi¹. Niektórzy
decyduj¹ siê na spanie na stryszkach,
niezalanych czêœciach stodó³. Przywo¿¹ ze sob¹ jedzenie i wodê, które
wystarczaj¹ im na dwa, trzy dni i dopiero wracaj¹ do rodzin.
Na niektórych plantacjach i w sadach stoi jeszcze woda. Co jakiœ czas
widaæ worki z chmielem, które wyp³ynê³y z magazynów. Z konarów drzew
zwisaj¹ krzes³a, skrzynie, ubrania, suche drzewa czyli to wszystko, co woda
unosi³a ze sob¹.
- Gdyby woda zesz³a w ci¹gu jednego dnia, bylibyœmy w stanie odzyskaæ w
kilkudziesiêciu procentach plantacje i
zbiory, ale jeœli ona by³a raz i potem
drugi raz i d³ugo sta³a, korzenie zosta³y
niedotlenione i obumar³y – mówi pan
Józef.
- Gdy pierwszy raz zala³o, z ziemi
sz³y ca³y czas b¹belki powietrza, przy
drugiej powodzi, powietrze ju¿ z ziemi
nie uchodzi³o, tylko sporadycznie od
czas do czasu, maleñkie bañki. Ziemia
by³a ca³kowicie pozbawiona powietrza,
ca³kowicie nasi¹kniêta wod¹ – dodaje
pani Bo¿ena.
Po rozerwaniu wa³u, woda zala³a
Wilków, a w nim zak³ady pracy, stacjê
paliw, urz¹d Gminy, który obecnie zosta³
przeniesiony do szko³y w Rogowie, koœció³, cmentarz, z którego wyp³uka³a
trumnê, sklepy, w tym jeden nowo wybudowany. W zalanych obiektach nie bêdzie wolno otwieraæ sklepów z artyku³ami spo¿ywczymi. W tej chwili mieszkañcy robi¹ zakupy w niezalanych gminach,
albo korzystaj¹ z handlu obwoŸnego.
Takiej powodzi tutaj najstarsi ludzie nie pamiêtaj¹ i nie mog¹ pamiêtaæ.
Jak wskazuje napis na koœcielnym murze, ostatnia tak wielka woda by³a tu w
1834 roku. Wówczas stan wody by³
wy¿szy od tego z czerwca 2010 roku
zaledwie o 4 cm.

Po pierwszej powodzi mieszkañcy
p³ywali po ¿ywnoœæ w granicach 4 – 5
km, w zale¿noœci od miejsca. Gdy jest
wysoki poziom wody w Wiœle, woda
cofa siê do rzeczki Chodelki w granicach oko³o 6 km w g³¹b l¹du. Na tej
cofce w³aœnie przerwa³o wa³ podczas
drugiej powodzi. Tam te¿ wczeœniej
ekolodzy wpuœcili bobry, które w wa³ach zrobi³y tunele.
Woda zabra³a nam wszystko
W Szczekarkowie spotykam panie
Barbarê Kuœ i jej mamê Wies³awê Stefanek, które zapraszaj¹ mnie do domu.

Mieszkanki Szczekarkowa codziennie
rano przyje¿d¿aj¹, sprz¹taj¹ i wyje¿d¿aj¹ wieczorem, do rodziny, która
od miesi¹ca daje im schronienie. Jak
powiedzia³y, raz próbowa³y nocowaæ,
ale w domu nie ma skrawka suchego
k¹ta, pod³ogi s¹ zerwane, zalega mu³.
W gminie nie ma wody, pr¹du, kanalizacji.
- Nie mamy nic. Czyœcimy to, co
by³o pod pod³og¹. Dom by³ œwie¿o po
remoncie, kupiliœmy nowe meble.
Wszystko zosta³o zalane. Przyje¿d¿amy rano, sprz¹tamy i wyje¿d¿amy nocowaæ do rodziny. Woda zabra³a nam
wszystko, zala³a nam mieszkanie na
wysokoœæ 1,5 metra, gdy poziom mieszkania jest 1,5 metra nad ziemi¹. W tym
miejscu by³y wiêc 3 metry wody.
Gdy przysz³a pierwsza fala, to meble podnieœliœmy na krzes³a, ale woda
przewróci³a krzes³a i wszystko siê zatopi³o. Meble by³y nowe, kilka tysiêcy
daliœmy za nie i wszystko posz³o... Nie
by³o ¿adnej mo¿liwoœci, ¿eby cokolwiek uratowaæ, woda momentalnie
przybra³a. Od razu zala³a piec centralnego ogrzewania. Zobaczyliœmy, ¿e
s¹siedzi ju¿ uciekaj¹, to i my te¿ zostawiliœmy dom. Pojechaliœmy do rodziny,
ale ile¿ mo¿na siedzieæ? Po tej pierwszej powodzi by³ rój takich ogromnych
czarnych glist, d³ugie na ³okieæ. Ani to
uciekaæ do mieszkania, bo œmierdzi,
takie d³ugie, ale sk¹d to? Gdy woda
znik³a, to one le¿a³y jeszcze.
Za drugim razem, gdy rano wstaliœmy, wokó³ by³o morze, woda wszêdzie
sta³a. Bo¿e... Coœ okropnego. Ka¿dy
jeden dom zalany. Gdy mówili, ¿e ta
powódŸ ma byæ, ¿e za trzy dni mo¿e
woda przyjdzie, a tu dwie godziny mo¿e
i jeden szum. Woda wlewa³a siê z trzech
stron. To by³ moment i wszystko zala³o.
Wczeœniej policja jeŸdzi³a, patrzy³a, obserwowali. Pewnie wiedzieli, ¿e
jest coœ Ÿle, ale ka¿dy myœla³, ¿e zagro¿enie jest w innym miejscu. Gdyby pêk³o w tym miejscu efekt by³by taki sam,
ale wa³ ruszany by³ na wiosnê i wtedy
powiedzielibyœmy – no trudno, ale tu
ka¿dy mówi, ¿e pêk³ w dobrym miejscu,
gdzie nikogo nie by³o. Na ruszonym
odcinku by³o pe³no ludzi, stra¿y, wojska, ka¿dy tam sta³, bo przecieka³o,
mówili, ¿e nie wytrzyma, a on w dobrym
miejscu pêk³. Helikopter podlecia³ i...

NIE ZAPOMNIJCIE O NAS
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coœ weŸmie. Jeszcze trochê zosta³o nam
zapasów, ale ci¹gle ¿yæ na konserwach,
to jest ju¿ mecz¹ce.
Jak raz by³em w punkcie, to chcieli
dowód, a ja nie mam dowodu i nic nie
dosta³em. Dowód mi zala³o. Jak ktoœ w
punkcie zna ludzi, to dostanie, a tak to
nie. Ale nie wiem czy tak jest we wszystkich punktach. Nie by³em te¿ g³osowaæ,
bo nie mia³em dowodu. Na drugie
wybory pójdziemy, ale na pierwszych
nie byliœmy, bo nie myœla³o siê o wyborach. Tu by³y takie warunki, ¿e... Trzeba
by³o najpierw domem siê zaj¹æ – powiedzia³ pan Jezierski.
W tym miejscu mieszkañcy musieli
prze¿ywaæ chwile grozy. Jedynym miejscem wystaj¹cym spod wody by³ w³aœnie wa³ powodziowy, a woda zarówno
z jednej, jak i z drugiej strony siêga³a
niemal jego szczytu.

By broniæ Kazimierza, tam s¹ aktorzy i
to wszystko. Teraz nie maj¹ turystów, w
telewizji mówili, ¿e epidemia panuje.
To samo by³o w Janowcu, bo zagro¿enie dla Pu³aw i dwa razy posz³a tam
woda. W 1997 roku gdy powódŸ by³a, to
u nas nie by³o wody.
Z rana wsta³am, wesz³am na schody, a tu wszêdzie woda, z drugiej strony to samo. P³otów nie widaæ. Matko
jedyna! Wtedy ju¿ jedna myœl – pop³yniemy... Tylko ten szum, a woda coraz
bardziej siê podnosi³a. Mówimy, nic,
pójdziemy na strych. Wszyscy p³akali, gdy zaczynali wyje¿d¿aæ. Okropne
to by³o. Ja tu p³ywa³am, brat tu trochê
by³. Nawet by³am na cmentarzu, pani
psycholog p³ynê³a, z Radia Lublin i
pan z Gazety Wyborczej i ja p³ynê³am
z nimi, aby pokierowaæ, bo stra¿acy
byli gdzieœ z daleka i nie znali terenu.
Powiedzia³am – panowie nie p³yñcie
tutaj, bo tam trumny wyp³ynê³y. Pani
psycholog powiedzia³a, aby nie p³yn¹æ tam. Przecie¿ tam nasi przodkowie s¹. To wszystko musi teraz
schn¹æ. Druga woda narobi³a gorszego ba³aganu.
Tu wszêdzie przed domem by³a trawa, zieloniutko, czyœciutko, wykoszone, kwiaty... Nawet nikt nie przyjedzie
tego zbieraæ, tylko trzeba przyczepê i
samemu wywieŸæ do Rogowa na wysypisko.
Jest bród, smród i ubóstwo. Po podwórku chodzi kilka kurek, tylko tyle
nam zosta³o. Gdy zaczê³a woda przybieraæ, wrzuciliœmy kury na stryszek
nad obor¹, by³o 30 kur i 30 ma³ych
kurczaków, zosta³o kilka kurek, reszta
utopi³a siê.
Nic tu nie dzia³a. Jak tu mieszkaæ?
Jak tu ¿yæ? Ani tu zjeœæ, ani spaæ. Nie
mo¿na tu mieszkaæ. Dostaliœmy 6 tys. z³
i nie wiadomo na co to przeznaczyæ? Na
jedzenie? Taka suma, na te czasy? Nie
wiem...
Na wyborach nie byliœmy, teraz
pójdziemy – czwartego. Byliœmy zajêci
czymœ innym. Gdyby tylko te pod³ogi
zrobiæ, to ja ju¿ sama wymalowa³abym

to mieszkanie, mogê spaæ na materacu.
Robi³o siê, remontowa³o, aby by³o to
jakoœ po ludzku, a teraz...
Jak dary siê skoñcz¹, to nie bêdzie
co jeœæ, bo nie ma pracy, nie ma nic. Tak
to siê coœ sprzeda³o czy malinê, jab³ko,
wiœniê, a teraz nie ma nic. Nie wiem jak
to bêdzie. Dopóki dary s¹, to jeszcze tak
jemy i ¿yjemy.
Gdyby to tylko gmina Wilków by³a
zalana, ale to jeszcze w Polsce dalej.
Dziura w bud¿ecie, teraz te wybory i
sk¹d na to nabraæ? Mo¿e teraz i dostanie
siê kredyt, ale za co go oddaæ? Bardzo
proszê podziêkowaæ za dary, bo piêkne
rzeczy przywieŸliœcie, naprawdê piêkne – mówi Barbara Kuœ.
Szko³a w Zag³obie
W gminie jedynie szko³a w Rogowie nie zosta³a zalana, pozosta³e znalaz³y siê pod wod¹. Wieœ Zag³oba – jak¿e
wiele tu takich historycznych nazw le¿y kilka kilometrów od Szczekarkowa. Tu znajduje siê szko³a podstawowa
i przedszkole. Dyrektor Bogus³aw Bernacki przyby³ do szko³y specjalnie na
moj¹ proœbê. Jak siê okaza³o, podczas
powodzi by³o w budynku pó³ metra
wody.
- Co mogliœmy to zabezpieczyliœmy, nic z dokumentacji nie ucierpia³o,
bo zosta³o przeniesione na piêtro. Ale
wszystkie meble, panele, sala gimnastyczna wygl¹daj¹ tragicznie, podniós³
siê parkiet. Salê informatyczn¹ mamy
na piêtrze, pozosta³e komputery wynieœliœmy. Telewizor w przedszkolu zawieszony jest na wysokoœci 1,5 metra i
ocala³. Widaæ te¿ pêkniêcie na œcianie,
ale wystarczy je za³ataæ.
W Ma³ym Przedszkolu zabawki
nadaj¹ siê do wymiany, na parterze trzeba wymieniæ wszystkie wyk³adziny.
Utopi³a nam siê zamra¿arka, bo sta³a w
piwnicy. Nie daliœmy rady jej wynieœæ.
Zalaniu uleg³y te¿ piece centralnego
ogrzewania. Jeden kosztuje chyba
5.900 euro. Tu trzeba bêdzie szukaæ
œrodków i wymieniaæ. Mamy sk³adaæ
wnioski do ministerstwa z rezerwy bu-

d¿etowej i wierzymy, ¿e rz¹d pomo¿e.
Wnioski sk³adamy te¿ do ubezpieczyciela.
Dzieci maj¹ wiele propozycji wyjazdów. Jako pierwsi wyst¹pili do nas
Niemcy i tam pojedzie pierwsza tura.
Dziêkujê za propozycjê z³o¿on¹ przez
Starostwo w £obzie i przez gminy w
powiecie ³obeskim. Tam chcia³bym
wys³aæ dzieci, a mo¿e m³odzie¿, bo
przecie¿ oni te¿ ucierpieli, ale w sierpniu – mówi dyrektor szko³y Bogus³aw
Bernacki, w nawi¹zaniu do z³o¿onej
wczeœniej przez starostwo w £obzie
propozycji przyjazdu dzieci na ziemiê
³obesk¹.
Tylko ¿yrandol zosta³
Pañstwo Jezierscy mieszkaj¹ tu¿
przy wa³ach nad rzeczk¹ ¯elowianka w
Zastowie Karczmiskim. Dom zala³o im
do wysokoœci po³owy piêtra, ale to nie
¯elowianka wyla³a, a Wis³a odleg³a od
domu pañstwa Jezierskich o oko³o 1,5
km w linii prostej.
- Tutaj jest przepompownia i jak jest
za du¿o wody, to przepompownia przepompowuje wodê z ¯elowianki do Wis³y, ale jak wa³y popuszcza³y, no to...
Podczas drugiej powodzi woda by³a o
30 cm wy¿sza. Siêga³a po parapet na
pierwszym piêtrze. Teraz to ju¿ jest posprz¹tane, choæ na pod³odze jeszcze
sporo mu³u, ale piec centralnego nam
poszed³. Nie ma co teraz p³akaæ. Œpimy
na piêtrze, na razie, bo co zrobiæ? Mamy
takie tymczasowe pos³anie. Trzeba
sobie jakoœ radziæ. Tylko ¿yrandol zosta³. Kuchenkê wynieœliœmy na wa³, jak
sz³a woda. I na wale gotowaliœmy. Lodówka do po³owy by³a w wodzie. Mieliœmy ³ódkê i ³ódk¹ p³ywaliœmy od wa³u
przez balkon na piêtro. Nie wiadomo
kiedy bêdziemy mieli œwiat³o, bo transformatory s¹ pozalewane. W domu nie
ma piwnicy, mamy na zewn¹trz tak¹
piwniczkê – doszczêtnie zalana. Najgorsze s¹ komary i czarne robale.
Wszystkie uprawy s¹ zalane, nic nie
ma. Z darami to jest tak, ¿e trzeba jeŸdziæ i pilnowaæ, jak siê pojedzie, to siê

Przepompownia
- Jest to przepompownia na rzece
¯elowiance. ¯elowianka p³ynie œluz¹
do Chodelki i dalej do Wis³y. Wis³a, gdy
siê podnosi, robi cofkê w Chodelkê,
Chodelka zamyka klapê œluzy i nie
puszcza dalej wody. Z drugiej strony
wa³u s¹ dop³ywy, a skoro klapy s¹ zamkniête, woda nie mo¿e samoczynnie
przep³yn¹æ na druga stronê wa³u. Wówczas przepompownia pompuje wodê do
Chodelki w innym miejscu. Ca³e urz¹dzenia zosta³y dwukrotnie zalane, przepompownia nie dzia³a. Szafy wewn¹trz
zala³o ca³kowicie – powiedzia³ Andrzej
Lipczuk z Rejonowego Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Opolu Lubelskim, który
przyjecha³ na miejsce, by wraz z ekspertami oszacowaæ straty.
Gdy wróci pradziadek, to i dom
odbudujemy
Kwiryna G³odkowska jest w³aœcicielk¹ starej elektrowni wodnej. To tam,
gdy broniono wa³ów, zorganizowano
sztab. Pani Kwiryna gotowa³a dla osób
pracuj¹cych na wa³ach, otacza³a opiek¹
tych, którzy pracowali ca³ymi dniami i
nocami. Jak opowiada, wszyscy spodziewali siê zalania od strony Chodelki,
nad któr¹ ulokowany jest stary m³yn,
przerobiony dziœ na ma³¹ elektrowniê
wodn¹. Rzeka obstawiana by³a workami z piaskiem. Jakie by³o wielkie zaskoczenie dla wszystkich, gdy woda wla³a
siê nie od strony rzeczki, ale drog¹ z
Wilkowa.
- Woda z Wis³y cofnê³a siê do Chodelki, wa³y z worków by³y coraz wy¿sze. Od wtorku panowie zaczêli umacniaæ wa³y, a w pi¹tek wyla³a, ale nie
Chodelka, tylko zaskoczy³a nas wszystkich Wis³a, która wyla³a z drugiej strony. My jesteœmy 5 km od Wis³y. Woda
przesz³a przez Wilków i przysz³a do nas
drog¹, po czym rozla³a siê po polach.
Zosta³a zatrzymana w po³owie mostu za
pomoc¹ worków. Musia³a byæ utrzymana chocia¿ jedna droga ewakuacyjna –
opowiada pani Kwiryna.
Dom pani Kwiryny znajduje siê po
jednej stronie Chodelki, elektrownia
zaœ - po drugiej. Dom zosta³ zalany do
wysokoœci 1,8 metra, m³yn podtopiony.
Obecnie G³odkowscy mieszkaj¹ w elektrowni.
- Druga fala potwornie zala³a, by³o
o pó³ metra wody wy¿ej, ni¿ podczas
pierwszej fali. 6 pokojów posz³o z wod¹
i wszystko co siê w nich by³o. Jest pusto. Mamy tylko œciany, trzeba bêdzie
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skuwaæ tynk i daæ nowy, pod³ogi te¿
trzeba zrywaæ, czyœciæ to, co pod nimi
i k³aœæ nowe. Pracy jest mnóstwo, podwórze zawalone, mamy to szczêœcie
jednak, ¿e dzisiaj panowie z zak³adu
karnego przyjechali nam pomagaæ. My
we dwoje nie dalibyœmy sobie rady.
Nasza rezydencja, to jest m³yn.
Chcia³abym choæ tylko kuchniê zrobiæ.
Ale do zimy nie ma raczej szansy, aby to
wszystko osuszyæ, wyremontowaæ i tam
siê wprowadziæ. Nie ma mowy. Boimy
siê, ¿e przyjdzie mróz i rozsadzi mury.
To jest tragedia. Ta druga powódŸ, to
przerwa³a jeden wa³, potem drugi i wyla³a siê dalej, pomimo wielkiej, ofiarnej
pracy i stra¿aków i panów z zak³adu
karnego, którzy pracowali w pocie czo³a i wojska. Nie uda³o siê. Wa³y nasi¹kniête by³y jak g¹bka, do dziury po bobrach. Bobry da³y ujœcie Chodelce. Jest
mnóstwo dziur. Poma³u wziêliœmy siê
za sprz¹tanie, ludzie nam pomagaj¹.
Myœlê, ¿e mo¿e poma³u do zimy wysprz¹tamy, ale co dalej? Na pewno bêdzie to bardzo d³uga praca. Mój dom
jest stary, zabytkowy z 1895 roku, ma
115 lat. Jest po raz pierwszy zalany. Po
raz pierwszy od chwili budowy. Ci¹gle
rodzice i dziadkowie i teœciowie mówili: Kwiryna, tu nie zaleje, b¹dŸ spokojna, no i zala³o w 115 roku. Bêdê szukaæ
pomocy, budynek wpisany jest w rejestr
zabytków, mo¿e konserwator coœ pomo¿e? Bêdê potrzebowaæ materia³ów
budowlanych, cokolwiek. My sami we
dwoje tego nie zrobimy, a finansowo
tym bardziej, bo nie ma na to pieniêdzy.
M³yn przesta³ dzia³aæ 5 lat temu. Tu
rolnicy przestali mieliæ zbo¿e, bo m¹ka
w supermarketach tania, tanie ry¿e,
makarony. Ludzie przestali mieæ du¿o
zwierz¹t, bo siê nie op³aca, nie maj¹
krów, œwiñ i nie robili przemia³u. Musia³am wyrejestrowaæ dzia³alnoœæ. Zosta³ przerobiony na ma³¹ elektrowniê
wodn¹, tylko nie zd¹¿y³am pr¹du wytwarzaæ, bo zala³a nas powódŸ.
Wprawdzie we wrzeœniu zaczê³am
produkowaæ, ale musia³am zaraz zamkn¹æ, bo trzeba by³o rozpiêtrzyæ jaz,
bo bobry narobi³y dziur i zalewa³o
pola, wiêc nie ma produkcji. Gdy ju¿
zosta³y zalepione dziury i posz³a produkcja, to Wis³a zala³a. Zosta³ zalany
generator, turbiny, wszystkie te rzeczy
elektryczne, tak¿e nie wiem co robiæ...
Od pocz¹tku, czy jak? Przyjedzie pan
z PZU i zobaczy co i jak. Straty s¹
ogromne. Mam tak¹ cich¹ nadziejê, nie
chcê siê za³amywaæ, bo wydatki s¹
ogromne, a pieniêdzy nie ma, ale
myœlê, ¿e poma³u, mo¿e z pomoc¹ ludzi, mo¿e z pomoc¹ Pañstwa, do czegoœ dojdziemy. Bardzo chcia³abym,
aby ten dom zosta³ i ten m³yn. Jestem
bardzo przywi¹zana, woda zabra³a
wszystkie pami¹tki, w tym przedwojenne zdjêcia. Mieliœmy takie albumy zdjêæ
robionych nawet przed I wojn¹ œwiatow¹, bo jeszcze pradziadek by³ na tych
zdjêciach. Wszystko zala³o, dokumenty pisane jeszcze za czasów zaboru rosyjskiego potwierdzaj¹ce w³asnoœæ pradziadka. Historia rodu pop³ynê³a z
wod¹. Przykre to jest bardzo. Osobiste
dokumenty zd¹¿yliœmy uratowaæ.
W pi¹tek stra¿ak przybieg³ do nas i
zawo³a³: „Uciekajcie, bo z Wis³y idzie
woda!", to z³apaliœmy dwie paczki dokumentów i wynieœliœmy. Tak to nie
mamy nic – zala³o bibliotekê, meble,
mieliœmy szafy gdañskie, stó³ dêbowy

na 12 osób, 12 skórzanych krzese³, sofê
skórzan¹, bieliŸniarkê, to wszystko
pierwsza woda zala³a. Wyci¹gnêliœmy
to przed drug¹. Porozbierane stoj¹ w
m³ynie, ale kiedy ja bêdê mia³a pieni¹dze, aby je do renowacji oddaæ?
Szlamu by³o oko³o 20 cm, ale nie
wiem, czy szlamu nie ma pod deskami.
Co potrafi zrobiæ woda...
Marzê tylko o tym, ¿e gdy przyjd¹ z
nadzoru budowlanego, nie bêd¹ kazali
rozebraæ tego domu. O to tylko proszê
Boga. Jeœli jakaœ firma nie pomo¿e, to
my nie odbudujemy tego.
Gdy po powodzi wesz³am do domu
i zobaczy³am, ¿e uton¹³ portret pradziadka, za³ama³am siê. By³a tu telewizja i ja strasznie nad tym rozpacza³am.
Obejrza³a to pani konserwator z Warszawy, przyjecha³a tu i zabra³a portret.
I tak wierzê, ¿e jeœli pradziadek do nas
wróci, to i ten dom odbudujemy i poradzimy sobie.
Teraz wypompowujemy wodê z
piwnic, ale ona wci¹¿ nachodzi, bo ziemia jest nas¹czona wod¹, jak g¹bka.
Stra¿acy
W gminie Wilków jest szeœæ jednostek OSP. Stra¿acy ca³y czas pracuj¹.
Obecnie najwiêcej zajêcia maj¹ przy
wypompowywaniu wody z piwnic. W
Kolonii Szczekarków spotka³am
Krzysztofa Lisowskiego z Polanówka,
który jest stra¿akiem OSP w Wólce
Polanowskiej.
- Tu jest walka „szczurów", kto
pierwszy ten lepszy, a kto nie ma si³y,
ten le¿y. Brakuje wê¿y stra¿ackich.
Wprawdzie stoi nowa Honda, ale nie ma
do niej wê¿a. Wê¿e mamy w samochodzie i tych nie mogê wzi¹æ, bo jeœli
gdzieœ siê bêdzie paliæ, to sk¹d ja wezmê wê¿e? One musz¹ byæ w samochodzie. A te co mamy do wypompowywania, to nam siê dr¹. Samochody mamy
jeszcze w porz¹dku, ale brakuje nam
sprzêtu: agregatów, w nocy wyje¿d¿a
siê, rozstawia siê lampy, ¿eby by³o widaæ co siê robi, a nie po ciemku. Stra¿acy na obrze¿ach kraju maj¹ sprzêt, a my
to dziadostwo. Nie powiem, ¿e wójt nie
daje, bo daje tak, aby nie wstydziæ siê za
nas, jest szeœæ jednostek w gminie, ale
brakuje nam lamp halogenów, agregatu, wê¿y – mówi.
Na jego twarzy maluje siê zmêczenie, trudno siê dziwiæ, skoro od miesi¹ca ca³y czas czynnie uczestniczy we
wszystkich dzia³aniach – wczeœniej
maj¹cych zapobiec kataklizmowi, a teraz przy usuwaniu skutków powodzi.
Zwierzêta bez paszy
W gminie Wilków mieszkaj¹ przewa¿nie sadownicy i plantatorzy chmielu. Typowe wsie rolnicze znajduj¹ siê w
niedalekiej gminie Annopol. Tam Wis³a
zala³a gospodarstwa w takich miejscowoœciach jak Œwieciechów i Bliskowice Popów. Pod wod¹ znalaz³o siê oko³o
tysi¹c hektarów. O warunkach, jakie
panuj¹ w tej rolniczej gminie opowiada
Grzegorz Wojewoda ze Œwieciechowa.
– U nas pozalewa³o wszystkie pola,
dwa razy. W maju Wis³a wyla³a od strony Popowa, w czerwcu równie¿ od Popowa i dodatkowo od strony Kopca.
Obecnie zwierzêta wróci³y ju¿ do gospodarzy, ale nie maj¹ co jeœæ, bo trawy
nie ma. Wszystkie plony posz³y, nie ma
nic. Rolnicy przewa¿nie uprawiaj¹ zbo¿a: pszenicê, jêczmieñ, ¿yto, a tak¿e

ziemniaki. Do tej pory dostaliœmy po
dwa worki zbo¿a i nie wiadomo co z tym
zrobiæ. Posiaæ i tak nie ma gdzie, bo
jeszcze wszystko zalane i w szlamie. W
tym roku na pola ju¿ nie wejdziemy, nie
ma takiej opcji. Nie wiem, czy gdy za
rok coœ zasadzimy, to wyroœnie w takiej
ziemi – powiedzia³.
Nim wyjecha³am z gminy Wilków
wesz³am na wzniesienie znajduj¹ce siê
w Podgórzu. Stamt¹d rozci¹ga³a siê
panorama gminy. Wszêdzie rozci¹ga³
siê ten sam widok – a¿ po horyzont
zalane pola, domy, wyschniête sady,
zniszczone plantacje i tylko gdzienie-

gdzie wystawa³y zielone kêpy. Z³udne
to jednak wra¿enie, albowiem jeszcze
zielone s¹ jedynie szczyty koron drzew.
Jeszcze, bo z czasem i one zapewne
uschn¹.
Ludzie, z którymi rozmawia³am,
staraj¹ siê trzymaæ nadziei, ¿e uda im siê
podnieœæ z tego kataklizmu. Nie ukrywaj¹ te¿, ¿e maj¹ cich¹ nadziejê, ¿e w tej
walce o byt, nie pozostan¹ osamotnieni.
Gdy wyje¿d¿a³am, pani Kwiryna G³odkowska spyta³a z nadziej¹ w oczach –
„Nie zapomni pani o nas?" - Nie zapomnê – obieca³am.

Magdalena Mucha

tygodnik ³obeski 29.6.2010 r.
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Wakacje, nareszcie wakacje!
(POWIAT) W pi¹tek, 25 czerwca
br., we wszystkich szko³ach odby³o siê
uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2009/2010. Wydaje siê, ¿e ca³kiem
niedawno wszystkich zwo³a³ do szko³y dŸwiêk pierwszego dzwonka. W
pi¹tek rozbrzmia³ on po raz ostatni.
Po pracowitym roku szkolnym przyszed³ czas na upragnione wakacje.
W wiêkszoœci placówek w naszym
powiecie apele rozpoczê³y siê o godzinie 9.00. Pogoda dopisa³a, wiêc zaplanowane wczeœniej uroczystoœci mog³y
siê odbyæ na zewn¹trz. Du¿o przed czasem zaczêli pojawiaæ siê pierwsi odœwiêtnie ubrani uczniowie, piêknie wygl¹daj¹ce grono pedagogiczne oraz zaproszeni goœcie. Przygotowane miejsca
powoli zaczê³y siê zape³niaæ. W rêkach
dzieci widnia³y kwiatki. Z pewnoœci¹
dla wychowawcy lub dyrektora szko³y.
W koñcu pad³y pierwsze s³owa dyrekcji kierowane do spo³ecznoœci
uczniowskiej. Dziœ w nieco innym, jakby spokojniejszym tonie. W powietrzu
czuæ by³o podekscytowanie a wszystkim zebranym tylko jedna myœl kr¹¿y³a
po g³owie - wakacje, nareszcie wakacje.
Apel podsumowuj¹cy rok szkolny

jest wyj¹tkowym wydarzeniem. Dla
jednych to przepustka do dwumiesiêcznej wolnoœci zwanej wakacjami lub feriami letnimi, dla innych publiczne
uhonorowanie ciê¿kiej pracy. Ka¿dego
roku uczniowie osi¹gaj¹cy najwy¿sze
wyniki w nauce, olimpiadach sportowych czy naukowych odbieraj¹ nagrody rzeczowe, pieniê¿ne i listy gratulacyjne z r¹k dyrektora szko³y.
Po zakoñczeniu czêœci artystycznej
przygotowanej przez uczniów w ka¿dej
szkole przyszed³ czas na nagrodzenie
najlepszych i najaktywniejszych
uczniów.
Gmina £obez:
Karolina Pude³ko z ZS Gimnazjalnych, œrednia 5,60.
Aleksandra Puzyrewska z SP1
£obez, œrednia 5,64.
Dariusz Parzygnat z ZS im. T. Koœciuszki, œrednia 5,43.
Gmina Resko:
Natalia Czaban i Ma³gorzata Muszyñska z Gimnazjum, œrednia 5,88.
Ewa Sobolewska z SP Resko, œrednia 5,73.
Patrycja Wójtowicz z SP £osoœnica
Anita Puch z SP £abuñ Wielki, œrednia 5,45.

Maria Kusiewicz z SP Starogard,
œrednia 5,60.
Gmina Dobra:
Marta Michalik z SP Dobra, œrednia 5,40
Gmina Wêgorzyno:
Dominika Protasiuk z Gimnazjum,
œrednia 5,46.
Aleksandra Krzêæko z SP Runowo
Pomorskie, œrednia 5,40.
Micha³ Banaszak z SP Wêgorzyno,
œrednia 5,30.

Po zakoñczeniu apelu us³yszeliœmy
wielkie hura. Jeszcze tylko na chwilê
uczniowie udali siê wraz z wychowawcami do swoich pracowni, gdzie otrzymali œwiadectwa. Ci którym nie powiod³o siê z jakiegoœ przedmiotu bêd¹ mieli mo¿liwoœæ jego poprawienia w sierpniu. W sumie wielkie wakacje w naszym
powiecie rozpoczê³o 4383 uczniów.
Wszystkim ¿yczymy bezpiecznych
i ekscytuj¹cych wakacji.
GD

Festyn Odpustowy w Be³cznej z pomp¹
(BE£CZNA) Przedwczoraj w
Be³cznej odby³ siê Festyn Odpustowy
Parafii œwiêtego Piotra i Paw³a, zorganizowany przez wspólnotê parafialn¹ Be³cznej wraz z ksiêdzem proboszczem. Ju¿ teraz warto napisaæ, ¿e
wielkie przedsiêwziêcie przeros³o
wszelkie oczekiwania.
Festyn rozpocz¹³ siê msza œwiêt¹ o
godzinie 14.00. Po zakoñczeniu modlitwy wszyscy zebrani ruszyli w kierunku dziedziñca szko³y podstawowej,
gdzie mia³ odbyæ siê festyn. Licznie
zebranych mieszkañców wioski oraz
goœci z ca³ej Gminy £obez prowadzi³a
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z £obeskiego Domu Kultury pod batut¹ Dariusza Ledziona. W rytm wygrywanej
przez ni¹ muzyki tañczy³y radoœnie
ubrane i uœmiechniête mar¿onetki. Instruktork¹ tancerek jest pani Teresa
Zienkiewicz.
Po przybyciu na miejsce zaczêliœmy
podziwiaæ wielogodzinn¹ prac¹ dzie-

si¹tek r¹k. Niewielki dziedziniec i boisko zosta³y zaadoptowane na plac imprezowy. Tu¿ przy budynku szko³y ustawiono namiot dla wystêpuj¹cych, bli¿ej
boiska rozstawiono ³awki i krzes³a dla
publicznoœci. Na boisku wytyczono
miejsca dla poszczególnych konkurencji sportowych, nieopodal ustawi³a siê
Stra¿ Po¿arna oraz radiowóz policyjny.
Zaœ po drugiej stronie murawy by³ k¹cik gastronomiczny, gdzie mo¿na by³o
skosztowaæ ¿urku domowej roboty.
Otwarcia festynu dokona³ ksi¹dz
proboszcz ³obeskiej parafii Józef Cyrulik. Na pocz¹tku pad³y cieple s³owa
skierowane do miejscowej spo³ecznoœci oraz ¿yczenia dobrej i wspólnej zabawy.
Jako pierwsza wyst¹pi³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z £obeskiego
domu Kultury. Podczas 45 minutowego
koncertu ka¿dy móg³ us³yszeæ dŸwiêki
koj¹ce jego s³uch. Zadowoleni mogli
siê czuæ i zwolennicy samby i najpiêkniejszych przebojów œwiata. Ka¿dy

utwór by³ nagradzany gromkimi brawami. W miêdzyczasie mo¿na by³o skorzystaæ z niedrogiej kawiarenki oferuj¹cej ró¿norodne ciasta, kawê i herbatê.
W celu unikniêcia niepotrzebnych
wyrzutów sumienia po zjedzeniu s³odkoœci mo¿na by³o poæwiczyæ w k¹ciku
fitness. Dyplomowanego instruktora co
prawda w pobli¿u nie by³o, jednak¿e
jazda na stacjonarnym rowerku nie
wymaga³a specjalnego przygotowania.
M³odsi uczestnicy festynu od razu
jako cel obrali sobie salê, w której zorganizowano loteriê fantow¹. Jako ¿e
ka¿dy los by³ losem wygranym, miejsce
cieszy³o siê ogromn¹ popularnoœci¹
wœród najm³odszych uczestników niedzielnej zabawy.
Kolejnymi artystami chêtnie pokazuj¹cymi swoje mo¿liwoœci na scenie
by³ chór Dominanta pod kierownictwem pana Leszka Buczka. Repertuar
zdecydowanie inny od tego s³yszanego
jeszcze przed chwil¹, jednak¿e posiadaj¹cy liczn¹ rzeszê sympatyków wœród
zgromadzonej publicznoœci. W ich wykonaniu mogliœmy us³yszeæ utwory, z

których s³ynie formacja i którymi
uœwietniaj¹ najwiêksze imprezy, na które s¹ zapraszani.
Po czêœci muzycznej przyszed³ czas
na sportowe rywalizacje. Do wziêcia
udzia³u w kliku konkurencjach zapraszani byli nie tylko najm³odsi, ale równie¿ doroœli. Ci, którzy nie mieli odwagi wyst¹piæ przed kilkudziesiêcioosobow¹ publicznoœci¹, wyst¹pili w roli
kibiców. Konkurencje wymaga³y od
uczestników sprytu, zwinnoœci, si³y,
upartoœci i oczywiœcie polega³y na
uczciwoœci w sporcie zwanej fair play.
Na szczêœcie wszystkim udzieli³ siê
zdrowy duch rywalizacji.
Po wytê¿onym wysi³ku zaczê³y
siê przygotowania do wspólnego biesiadowania. Przy rytmach weso³ej
muzyki i zapachu pieczonych kie³basek wszystkich zasta³ zmierzch. To, co
dobre niestety szybko siê koñczy. Nie
pozostaje nam nic innego jak poczekaæ do kolejnego roku. Organizatorom dziêkujemy za mo¿liwoœæ spêdzenia czasu w rodzinnej i mi³ej atmosferze.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Bezp³atnie oddam Szlakê i gróz. Tel.
604 997 741
Sprzedam wytwórniê dachówek cementowych: maszyny, urz¹dzenia,
technologia, atest, rynki zbytu i zaopatrzenia. Mo¿liwoœæ wprowadzenia w produkcjê. Cena do negocjacji. Tel. 604 105 423, 602 580 653.
Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO 450 z³ sprzedam. Tel. 508 591 529.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe plus transport. Tel. 603 285
430.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

PRACA
Powiat drawski
Marketing : Jesteœ komunikatiwny,
potrafisz pracowaæ samodzielny ?
Szukam konsultanta do utzrymaniu
kontaktu z sta³ymi klientami jak do
pozyskania nowych. Wymagania:
min. œrednie wykszta³czenie, obsluga komputera, prawo jazdy. Kontakt: Primex sp. z o.o., S. Voelker,
tel. 694476882. Z³ocieniec www.primex.pl
voelker@primex.pl

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, Unia
Europejska 3/1, tylko z doœwiadczeniem. Kontakt tel. 607 790 680.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.
Pomieszczenie u¿ytkowe Tanio do
wynajêcia w Radowie Ma³ym. Tel.
604 997 741
Stara Dobrzyca gm. Resko sprzedam dwie dzia³ki hektarowe przy
jeziorze. Tel. 660 969 785.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie, pow. dzia³ki 2700 mkw.,
czêœæ mieszkalna 85 mkw., dwa
budynki gospodarcze 118 mkw. i 71
mkw. Cena 205 tys. z³. Tel. 663 036
912, 665 497 211.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
pokoje, I piêtro, ogrzewanie c.o..
Tel. 781 785 421
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnoœciowe w £obzie ul. H.Sawickiej 4 pokojowe. Tel. 91 3976234,
500 155 654.

Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Powiat gryficki

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

ROLNICTWO

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.

Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê
do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka 7800
mkw., budynki 700 mkw, w tym mieszkanie 180 mkw. ogrodzone. Wszystkie
media, w³asna trafo stacja, 500 m od
drogi 148 Drawsko Pom. - £obez. Cena
800 tys. z³, raty roczne. Tel. 604 105
423, 602 580 653.

US£UGI

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w Wêgorzynie przy ul. Kopernika
pow. 64 mkw., 3 pokoje, I piêtro,
umeblowane. Tel. 91 3971742

Poszukujê pilnie mieszkania do
wynajêcia na terenie P³ot lub Gryfic. Tel. 691 826 178.

Powiat drawski

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

Sprzedam w £obzie dzia³ki pod budowê, atrakcyjne po³o¿enie przy
ulicy Bema przy drodze na P³oty.
Tel. 604 189 952

Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249

tygodnik ³obeski 29.6.2010 r.
(wp³ata na konto)

Region
Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

Kupiê 1 hektar ziemi rolnej w okolicach £obza. Tel. 721 140 980.

Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

Region

ROLNICTWO

Powiat ³obeski

Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.
Sprzedam: 1)prasê roluj¹c¹ WELGER stan dobry; 2)prasê roluj¹c¹
NEWHOLAND stan dobry; 3)kombajn zbo¿owy VOLVO 830 z sieczkarni¹ stan dobry; 4)kombajn MASY
FERGUSON z sieczkarni¹. Tel. 660
010 540.

Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

Region
Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do jeziora, stare budownictwo. Budynek
2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek.
Parter o powierzchni 37 mkw. - 2
pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni ok.
30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793 549
551, email: krosden@wp.pl

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

DRUKARNIA w £obzie poleca
us³ugi poligraficzne
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Zawody Biegowe £obeska Dziesi¹tka

Na starcie stanê³o 112 biegaczy
W minion¹ niedzielê
zawodnicy z £obeskiego
Klubu Biegacza Trucht
pokazali, jaka si³a drzemie
w sprawnej i zgranej
grupie. W organizacjê
biegu zaanga¿owali siê
nie tylko czynnie biegaj¹cy
³obzianie, ale tak¿e ich
rodziny i znajomi. A pracy
by³o co nie miara, gdy¿ na
zawody przyjecha³o 112
osób z ca³ej Polski.
Sprawn¹ pracê biura zawodów
zapewni³y w wiêkszoœci nasze najm³odsze biegaj¹ce kole¿anki z klubu: Anna Œwi¹tek, Magda Pajek i
Joanna Mazurek. Pomaga³a im tak¿e Agnieszka Pietrowska, która
póŸniej, po raz pierwszy, odwa¿nie
podjê³a siê sêdziowania wraz z Andrzejem Grynkiewiczem. Zabezpieczeniem trasy biegu, oprócz
³obeskiej policji i Stra¿y Miejskiej
zajêli siê w wiêkszoœci nasi nie biegaj¹cy wolontariusze. Bieg zamyka³ dzielny Kacper Ga³an, który w
kamizelce ostrzegawczej jecha³ rowerem za ostatnim biegaczem. Wymieniæ nale¿y tak¿e osoby, dziêki
którym zawodnicy nie „uschli” na
trasie. Na punkcie z wod¹ w okolicach ¿wirowni pracowali spo³ecznie: Roman Wawrzyniak i kilka
osób z oœrodka Monar w Grabowie.
Na mecie na wszystkich koñcz¹cych
bieg czeka³y pami¹tkowe medale
wrêczane przez Olê Romej i Martê
Lisik. Obs³ug¹ „kuchni”, czyli czêstowaniem na stadionie zawodników i kibiców grochówk¹, s³odyczami, kaw¹, napojami i nie tylko,
zajê³a siê Ela Wiœniewska-Deberny
z mê¿em i kilkoma osobami do pomocy. Nie sposób wymieniæ wszystkich, ale nale¿¹ siê Wam wielkie
podziêkowania, bo to dziêki Wam
bieg „£obeska Dziesi¹tka” by³ zorganizowany wzorowo. Jestem bardzo mile zaskoczony, ¿e pomimo
rekordowej iloœci zawodników tak
dobrze uda³o siê wszystko przeprowadziæ.
Podziêkowania chcia³bym skierowaæ równie¿ do naszych sponsorów: Pañstwa Renaty i Marka Pyrczaków, Ma³gorzaty i Dariusza Piszewskich, firmy EKOWAT s.c.
oraz Bogdana Przyby³y.
A teraz zawody od sportowej
strony. Przy upalnej pogodzie zwyciêzca biegu - Robert Szych ze
Szczecina, pokona³ dziesiêciokilometrow¹ trasê w bardzo dobrym

czasie 35 minut i 32 sekund! Tu¿ za
nim finiszowali zawodnicy ze
strat¹ zaledwie kilkunastu sekund:
Tomek Waszczuk ze Szczecina i
Jacek D¹browski z Kalisza Pomorskiego.
Blisko dwadzieœcia osób mia³o
czas poni¿ej 40 minut, co œwiadczy
o mocnej „obsadzie” zawodów,
gdy¿ trasa nie by³a naj³atwiejsza.
Wœród pañ w kategorii open zwyciê¿y³a Patrycja Sobczyk ze Stargardu

Szczeciñskiego, drugie miejsce zajê³a Marta Babicka, równie¿ ze Stargardu, trzecia na mecie by³a nasza
klubowa kole¿anka – El¿bieta Romej. Zwyciêzcy biegu otrzymali
bardzo atrakcyjne nagrody w postaci sprzêtu AGD.
Oprócz zawodników w kategorii
open nagrodziliœmy tak¿e po trzy
najlepsze osoby w kategoriach wiekowych zarówno wœród kobiet i
mê¿czyzn.

Nagrodê otrzyma³ tak¿e niepe³nosprawny zawodnik – Józef
Buczyñski. Upominki otrzymali
dwaj najstarsi zawodnicy: siedemdziesiêcioletni Henryk Maciejewski z Marianowa i siedemdziesiêcioszeœcioletni Bronis³aw Maciuszko ze Szczecina. Jesteœmy
pe³ni podziwu, ¿e w tym wieku
mo¿na jeszcze startowaæ w zawodach biegowych.
Marcin Horbacz

W P³otach – fina³y sportu wiejskiego
Na nowoczeœnie urz¹dzonym
stadionie w P³otach odby³ siê fina³
XVI Letnich Igrzysk Ludowych
Zespo³ów Sportowych Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem udanej imprezy by³o Zrzeszenie LZS w Szczecinie. W walce fina³owej udzia³
wziê³o 10 najbardziej aktywnych
sportowo reprezentacji gmin, w
tym sportowcy z £obza pod kierunkiem kierownika Wydzia³u
Kultury Fizycznej Urzêdu Miejskiego Zdzis³awa Urbañskiego.
Program zawodów sportoworekreacyjnych obejmowa³ 17 konkurencji. Czêœæ z nich mia³a typowo
charakter festynowy, np. toczenie
beczki, rzut palem, marsz po skrzynkach, czy wyœcig w workach.
Przedstawiciele ekipy z gminy
£obez spisali siê bardzo dzielnie i
wielokrotnie zostali udekorowani

medalami na podium. Najmilsz¹
sportow¹ niespodziankê sprawili
pi³karze LZS Dalno. W turnieju „7”
wygrali wszystkie mecze grupowe,
a w finale o I miejsce ulegli tylko
miejscowej „Polonii”. Rolê trenera
srebrnych medalistów sprawowa³
Grzegorz „Guma” Urbañski. Brawo!
Medaliœci
wojewódzkich
igrzysk reprezentuj¹cy £obez:
Ewelina £owkiet – I m. i z³oty
medal w biegu na 400 m,
Ewelina Mi³ek – I m. i z³oty
medal w rzucie do kosza,
3-osobowy zespó³ dzia³aczy
LZS (Zdzis³aw Urbañski, Grzegorz Urbañski, Zdzis³aw Bogdanowicz) – I m. i z³oty medal w wieloboju sprawnoœciowym,
dru¿yna pi³ki no¿nej – II m. i
srebrne medale
Emilia Pietrus – II m. i srebrny
medal w pchniêciu kul¹

Zdzis³aw Urbañski - Zdzis³aw
Bogdanowicz – II m. i srebrny medal w toczeniu pi³ki do strefy
Chodyna - Strzelecki – III m. i
br¹zowy medal w przenoszeniu
partnera.
W punktacji generalnej bezapelacyjnie wygrali LZS-owcy z Bia³ogardu.
P³otowskie XVI Letnie Igrzyska
LZS zosta³y przygotowane i przeprowadzone wzorowo.
Medale i puchary wrêczali honorowi goœcie imprezy: Zygmunt
Dziewguæ – wiceprzewodnicz¹cy
Sejmiku Zachodniopomorskiego,
Kazimierz Saæ – Starosta Gryficki,
Stanis³aw Kopeæ – z-ca przewodnicz¹cego Rady G³ównej LZS, Kaliñski – przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej LZS, Marian Maliñski –
burmistrz P³otów.
Zdz. Bogdanowicz
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FINA£ „CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH” w WARSZAWIE
W dniach 11-13 czerwca, na
stadionie AWF im. Józefa Pi³sudskiego w Warszawie, odby³y siê XVI Fina³y „Czwartków
Lekkoatletycznych”. W zawodach wystartowa³o dwa tysi¹ce
uczniów szkó³ podstawowych z
ca³ej Polski.
Wczeœniej, w okresie od wrzeœnia 2009 do maja 2010 r., w 80 miastach kraju organizowane by³y zawody eliminacyjne w konkurencjach biegowych, skokowych i rzutowych dla dzieci z klas IV, V, VI. W
ci¹gu roku szkolnego w imprezie
wystartowa³o blisko 300 000 dziewcz¹t i ch³opców. £obez jest jednym
z tych oœrodków, które w³¹czy³y siê
w realizacjê programu rozwijaj¹cego sportowe zainteresowanie dzieci
ju¿ w wieku 10 -13 lat.
Powiat £obeski w fina³ach warszawskich reprezentowa³o 44 usportowionych dzieci szkó³ podstawowych, w tym: z Wêgorzyna – 13, z
Dobrej – 11, £abunia Wielkiego – 6,
Reska – 5, Be³cznej – 3, Wojtaszyc –
2, z £obza nr 1 – 2, z £obza nr 2 – 2.
Nasi najm³odsi lekkoatleci wypadli w stolicy znakomicie. A¿
oœmiokrotnie sportowcy Ziemi
£obeskiej awansowali do fina³ów 12
najlepszych w swoich konkurencjach, a czterokrotnie ocierali siê o
miejsca medalowe, zajmuj¹c „pechowe” IV pozycje. Jednak wszyscy
reprezentanci zdali egzamin na przysz³ych mistrzów, startowali ambitnie, a wiêkszoœæ z nich zdo³a³a poprawiæ w³asne rekordy ¿yciowe. W

punktacji generalnej £obez zdoby³
31 punktów i uplasowa³ siê na 22.
pozycji. Wyprzedzi³ wiele du¿ych
oœrodków miejskich, m.in. Warszawê (20 pkt.), a z miast w Zachodniopomorskiem Police i S³awno.
Najwy¿sze miejsca indywidualnie
w Fina³ach Ogólnopolskich „Czwartków lekkoatletycznych” zajêli:
4. miejsce – Milena SADOWSKA (SP Dobra, klasa IV) w biegu
na 600 m - 1:54,64
4. miejsce – Aron STASIAK (SP
Wêgorzyno, klasa IV) w rzucie pi³eczk¹ - 53 m

4. miejsce – Anna KO£ODYÑSKA (SP Wêgorzyno, klasa V) w
skoku w dal -4,54m
4. miejsce – Mateusz GUNERA
(SP Be³czna, klasa V) w rzucie pi³eczk¹ - 62 m
5. miejsce – Dawid STASIAK
(SP Wêgorzyno, klasa IV) w biegu
na 300 m - 48,92
6. miejsce – Mateusz GA£KA
(SP Dobra, klasa IV) w biegu na
1000 m – 3:28,74
8. miejsce – Laura DEUTER (SP
nr 1 w £obzie, klasa VI) w skoku w
dal - 4,60 m

Walne klubu

Walne zebranie klubu

Nowy prezes i zarz¹d Mewy
(RESKO) W ubieg³ym
tygodniu odby³o siê walne
zgromadzenie Klubu Mewa
Resko. Zebrani wybrali nowy
zarz¹d oraz nowego prezesa.
Ten stanie przed trudnym
zadaniem – przywrócenia
klubowi dawnej rangi i
powrotu zespo³u do klasy
okrêgowej.
Na dzisiaj wiadomo, ¿e Mewa,
zajmuj¹c przedostatnie miejsce w
tabeli okrêgówki, ma nik³e szanse
na utrzymanie siê w niej. Tak s³aba
gra i przede wszystkim braki kadro-

10. miejsce – Paulina OLAS (SP
Wêgorzyno, klasa IV) w rzucie pi³eczk¹ - 33 m.
Przekazujemy
gratulacje
wszystkim naszym reprezentantom
za udzia³ w finale krajowym.
Kadrê opiekuñczo-trenersk¹
stanowili: Kazimierz Mikul (kierownik ekipy), Justyna Grankowska (£abuñ Wielki), Karolina
£ukomska (Dobra), Janusz £ukomski (Dobra), Dariusz Czajka (Wêgorzyno), Andrzej Osuchowski
(Wojtaszyce).
Zdzis³aw Bogdanowicz

we spowodowa³y, ¿e w klubie nast¹pi³ kryzys szkoleniowo-pi³karski, a
s³abe wyniki osi¹gane przez zespó³
by³y poddawane krytyce.
Jednak na walnym klubu nie
pojawi³o siê wielu zaproszonych
goœci.
- To raz jeszcze pokaza³o, ¿e jest
wielu chêtnych do krytyki klubu, a
ma³o do pomocy przy
jego odbudowie. - skomentowa³
to jeden z dzia³aczy.
Po przedstawieniu sprawozdania z pracy w okresie czerwiec 2008
- czerwiec 2010 ustêpuj¹cy zarz¹d
otrzyma³ absolutorium. Zebrani
podjêli uchwa³ê, ¿e od tej pory za-

rz¹d sk³adaæ bêdzie siê z piêciu
osób.
Do nowego weszli: Jan Andrusieczko (prezes), Miros³aw Andrusieczko (wiceprezes), Piotr
Tichanów (sekretarz), Jacek Deuter i Hubert B³aszczyk (cz³onkowie). Podstawowymi celami zarz¹du klubu na najbli¿sz¹ kadencjê jest odbudowanie wizerunku
klubu, a tak¿e próba powrotu do
wy¿szej klasy rozgrywkowej.
Najbli¿sze tygodnie to poszukiwanie pi³karzy, którzy mog¹ pomóc osi¹gn¹æ ten cel. Klub ju¿
og³osi³ nabór chêtnych do gry w
pi³kê no¿n¹.
(r)

Co dalej
ze Spart¹
po spadku
do okrêgówki?
(WÊGORZYNO) W najbli¿szy pi¹tek, 2 lipca, w sali komputerowej tutejszego gimnazjum
odbêdzie siê walne zebranie klubu Sparta Wêgorzyno. Pocz¹tek
o godz. 18.00. Zebrani bêd¹
musieli odpowiedzieæ sobie na
pytanie – co dalej z klubem po
spadku do klasy okrêgowej. (r)

IV liga
Wyniki zaleg³ej 20. kolejki z 23.06;
Gwardia Koszalin – Hutnik Szczecin
3:3, Piast Drzonowo – Stal Szczecin
0:4, Wybrze¿e Rewalskie – Piast Chociwel 0:3, S³awa S³awno – Vineta Wolin
4:2, Pogoñ Barlinek – Leœnik Rossa
Manowo 3:0, Ina Goleniów – Gryf
Kamieñ Pomorski 1:4. Wczeœniej mecze tej kolejki rozegrali: Drawa Drawsko Pom. z Sarmat¹ Dobra (2:2) oraz
Sokó³ Pyrzyce z Victori¹ Przec³aw
(0:4).
1. Pogoñ Barlinek
30 76 82:19
2. Gwardia Koszalin
30 69 70:22
3. Gryf Kamieñ Pom.
30 68 96:26
4. Hutnik Szczecin
30 56 63:40
5. Ina Goleniów
30 54 62:33
6. Sarmata Dobra
30 46 68:51
7. Vineta Wolin
30 44 53:43
8. Leœnik/Rossa Manowo 30 38 33:35
9. Drawa Drawsko Pom. 30 37 43:47
10. Wybrze¿e Rewalskie 30 37 40:51
11. Victoria Przec³aw
30 35 41:46
12. Piast Chociwel
30 33 43:53
13. Stal Szczecin
30 30 39:59
14. S³awa S³awno
30 29 42:82
15. Sokó³ Pyrzyce
30 16 28:87
16. Piast Drzonowo
30 8 23:132
V liga
Wyniki zaleg³ej 20. kolejki z 23.06;
Kluczevia Stargard - K³os Pe³czyce 6:1,
Arkonia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 2:0, GKS Mierzyn – Sparta Wêgorzyno 4:0, Œwit Szczecin – Woda Piast
II Rzecko 7:2, Iskierka Szczecin – Polonia P³oty 0:5, Zorza Dobrzany – Odra
Chojna 3:0, Stal Lipiany – Orze³ Trzciñsko-Zdrój 0:4, Sparta Gryfice – Osadnik Myœlibórz 3:8.
1. Kluczevia Stargard
30 68 85:22
2. Odra Chojna
30 65 66:27
3. Arkonia Szczecin
30 65 77:25
4. Polonia P³oty
30 52 80:43
5. Osadnik Myœlibórz
30 48 70:56
6. Zorza Dobrzany
30 45 50:41
7. Stal Lipiany
30 44 56:65
8. Pomorzanin Nowogard 30 43 37:38
9. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 30 43 54:47
10. Œwit Szczecin
30 42 53:39
11. K³os Pe³czyce
30 39 41:51
12. Sparta Gryfice
30 37 53:67
13. GKS Mierzyn
30 27 35:56
14. Woda-Piast Rzecko 30 23 32:92
15. Sparta Wêgorzyno 30 17 27:85
16. Iskierka Szczecin
30 16 18:80
Nominalnie spadaj¹ dwie dru¿yny, ale
iloœæ dru¿yn spadaj¹cych z ligi zostanie
powiêkszona o iloœæ dru¿yn spadaj¹cych z IV ligi do tej grupy V ligi. Pewny
jest ju¿ spadek Soko³a Pyrzyce.
Klasa okrêgowa
1. Masovia Maszewo
30 68 59:30
2. Pogoñ II Szczecin
30 66 139:30
3. Jeziorak Szczecin
30 65 78:34
4. Wicher Brojce
30 53 65:43
5. Ehrle Dobra Szcz.
30 49 61:53
6. Fagus Ko³bacz
30 48 62:44
7. Flota II Œwinoujœcie 30 46 65:68
8. Œwiatowid £obez
30 41 50:66
9. Orze³ £o¿nica
30 40 44:49
10. Korona Stuchowo
30 38 46:66
11. Ina Iñsko
30 35 40:51
12. Promieñ Mosty
30 32 53:82
13. D¹brovia St. D¹browa 30 30 53:72
14. Chemik II Police
30 28 55:78
15. Mewa Resko
30 23 39:89
16. Wicher Reptowo
17 36:90
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Dru¿yna, która zajmie 15. pozycjê w
tabeli rozegra dwumecz bara¿owy o
utrzymanie z 15. dru¿yn¹ klasy okrêgowej grupy 2. Iloœæ dru¿yn spadaj¹cych
z ligi zostanie powiêkszona o iloœæ dru¿yn spadaj¹cych z V ligi - powy¿ej
dwóch w przypadku spadku trzech zespo³ów z V ligi bara¿u o utrzymanie nie
bêdzie, dru¿yna z 15. pozycji tak¿e
opuœci ligê. W przypadku, gdy z V ligi
spadn¹ cztery zespo³y, to dru¿yna, która
zajmie 14. pozycjê w tabeli, rozegra
dwumecz bara¿owy o utrzymanie z 14.
dru¿yn¹ klasy okrêgowej grupy 2.
Klasa A
Wyniki zaleg³ej 16. kolejki z 26.06;
Sowianka Sowno – Rega II Trzebiatów
0:3, Jantar Dziwnów – Fala Miêdzyzdroje 0:1, B³êkitni Trzyg³ów – Orze³
Prusinowo 3:0, Olimpia Nowogard –
Ba³tyk Gostyñ 2:1, Radovia Radowo
Ma³e – Ba³tyk Miêdzywodzie 1:3, Pionier ¯arnowo – Bizon Cerkwica 2:3,
Znicz Wysoka Kamieñska – Iskra Golczewo 1:4.
1. Rega II Trzebiatów
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Jantar Dziwnów
4. B³êkitni Trzyg³ów
5. Radovia Radowo M.
6. Iskra Golczewo
7. Olimpia Nowogard
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
9. Pionier ¯arnowo
10. Bizon Cerkwica
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo
13. Sowianka Sowno
14. Znicz Wysoka Kam.

26 60 90:32
26 53 60:25
26 51 71:36
26 51 59:37
26 51 68:43
26 49 67:38
26 47 61:46
26 29 51:66
26 28 52:67
26 27 45:73
26 23 55:64
26 21 50:99
26 17 37:81
26 11 36:95

Klasa B
Klasa B zakoñczy³a rozgrywki.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Saturn Szadzko
4. Œwiatowid II £obez
5. Ogniwo Dzwonowo
6. Derby Ulikowo
7. Znicz Sulibórz
8. Piast Kolin

34 41:14
25 25:15
23 26:22
18 32:25
17 24:33
15 26:32
15 21:33
12 24:45

Mewa
zaprasza
Dnia 1 lipca 2010 roku, na
Stadionie Miejskim w Resku,
odbêdzie siê trening, a zarazem
spotkanie organizacyjne pi³karzy LKS Mewa.
Na spotkaniu omówione zostan¹
plany zarz¹du na nowy sezon, a tak¿e zostanie przedstawiony nowy trener dru¿yny – Pan Miros³aw Czury³o, prowadz¹cy w swojej karierze
takie kluby jak Kotwica Ko³obrzeg,
Rega Trzebiatów czy te¿ Pogoñ
Po³czyn-Zdrój. Zarz¹d klubu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych gr¹ w klubie do przybycia. Dru¿yna juniorów rozpocznie
zajêcia o godz. 17.00, natomiast
seniorów o 18.30.

Sarmata
wywalczy³ dobre
miejsce w IV lidze
Zakoñczy³y siê rozgrywki o mistrzostwo IV
ligi zachodniopomorskiej w sezonie 2009/
2010.
Koñcowa tabela
IV liga 2009/2010
1. Pogoñ Barlinek
2. Gwardia Koszalin
3. Gryf Kamieñ Pomorski
4. Hutnik Szczecin
5. Ina Goleniów
6. Sarmata Dobra
7. Vineta Wolin
8. Leœnik/Rossa Manowo
9. Drawa Drawsko Pom.
10. Wybrze¿e Rewalskie
11. Victoria Przec³aw
12. Piast Chociwel
13. Stal Szczecin
14. S³awa S³awno
15. Sokó³ Pyrzyce
16. Piast Drzonowo

m
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Sarmata Dobra jedyny przedstawiciel Powiatu £obeskiego w
tej klasie rozgrywkowej zaj¹³ wysokie VI miejsce na koniec sezonu
i œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e
swoj¹ postaw¹ i wynikami godnie
reprezentowa³ Nasz Powiat i Gminê Dobra na stadionach województwa zachodniopomorskiego.
Zespó³ Sarmaty, który jeszcze dwa
lata temu gra³ dwie klasy ni¿ej na
boiskach klasy okrêgowej, w
ostatnim czasie zrobi³ znaczne
postêpy i mocno usadowi³ siê w
górnej po³owie IV ligi. Do dobrej
postawy w rozgrywkach ligowych
dodaæ nale¿y jeszcze znakomite
wystêpy w Pucharze Polski, gdzie
dru¿yna z Dobrej dotar³a do fina³u
na szczeblu województwa i po
dobrym meczu fina³owym, rozegranym 19 maja br. na stadionie w
Dobrej, wœród licznej rzeszy kibiców z ca³ego województwa, nieznacznie, 1:2, przegra³a z Hutnikiem Szczecin.
Sportowe wyniki Sarmaty, a tak¿e dobra atmosfera, jaka wytworzy³a siê w klubie i wokó³ niego, sprawi³y, ¿e o klubie z Dobrej mo¿na
by³o coraz czêœciej pozytywnie
przeczytaæ i us³yszeæ w mediach
wojewódzkich.
Sukcesy Sarmaty doceni³ tak¿e
Zarz¹d Zachodniopomorskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, który d³ugoletnim zawodnikom, trenerom i
dzia³aczom Sarmaty przyzna³ swo-

pkt. Z R P
76 24 4 2
69 21 6 3
68 22 2 6
56 16 8 6
54 14 12 4
46 14 4 12
44 13 5 12
38 10 8 12
37 10 7 13
37 10 7 13
35 10 5 15
33 9 6 15
30 9 3 18
29 8 5 17
16 5 1 24
8 1 5 24

+/82/19
70/22
96/26
63/40
62/33
68/51
53/43
33/35
43/47
40/51
41/46
43/53
39/59
42/82
28/87
23/132

je honorowe z³ote i srebrne odznaki
zwi¹zkowe. Wiceprezes Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Jan Bednarek
honorowe z³ote odznaki zwi¹zkowe
wrêczy³ tak¿e dla burmistrz Dobrej
Barbary Wilczek i prezesa Sarmaty
Antoniego Kontowicza, jako swoiste podziêkowanie za ich wk³ad
przy budowie obecnej pozycji Sarmaty.
Oni grali dla Sarmaty w sezonie 2009/2010:
Bramkarze: Marcin Kamiñski
(1989), Sebastian Marciniak (1976)
Obroñcy: Wojciech Dorsz
(1976), Jaros³aw Jaszczuk (1967),
Kamil Pacelt (1985), Grzegorz
Mêdrek (1970), Pawe³ Za³êcki
(1989), Jakub Durkowski (1991),
Maciej Garliñski (1991), Mateusz
Dzierbicki (1991),
Pomocnicy: Damian Dzierbicki
(1990), Wojciech Bonifrowski
(1981), Piotr Grochulski (1974),
Emilian Kamiñski (1989), £ukasz
Olechnowicz (1981), Krzysztof
Szkup (1989), Wojciech GuŸniczak
(1993), Zdzis³aw Szw¹der (1992),
Napastnicy: Wojciech Kliœ
(1976), Damian Padziñski (1983),
Rados³aw Cytowicz (1977).
Opiekunowie dru¿yny:
trener Tomasz Surma, asystent
trenera Jan Zieniewicz, kierownik
dru¿yny Mariusz Pucz, lekarz dru¿yny Kazimierz Trojanowski.
estan
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I Sp³yw Kajakowy rzek¹ Reg¹ Pracowników Samorz¹dowych
Powiatu £obeskiego
19 czerwca odby³ siê I
Sp³yw Kajakowy Pracowników Samorz¹dowych Powiatu £obeskiego.
W imprezie wziê³o udzia³ ponad
40 osób z gmin: £obez, Resko, Radowo Ma³e. Pokonano odcinek rzeki Regi od Resko do Lisowa, obfituj¹cy w liczne przeszkody utworzone przez powalone drzewa. Imprezê
zakoñczono przez wspólnym grillem, na którym prze¿ywano atrakcje
sp³ywu.
Rafa³ Michalczyszyn

O bezpieczeñstwie
z najm³odszymi

Do Posterunku Policji w Dobrej zawitali niecodzienni goœcie.
Dzielnicowy zaprosi³ dzieci z
przedszkola i ze Szko³y Podstawowej w Dobrej.
Maluchy mia³y okazjê poznaæ
pracê policjantów ze swojej miejscowoœci. Policjant pokaza³ dzieciom tresurê psa s³u¿bowego, którego jest opiekunem, opowiedzia³ tak¿e jak nale¿y zachowaæ siê w kontakcie z obcym psem. Zwróci³

szczególn¹ uwagê na bezpieczne
zachowania siê podczas nadchodz¹cych wakacji, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na bezpieczne
zabawy nad wod¹.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ dla dzieci
by³a mo¿liwoœæ przejechania siê
policyjnym radiowozem. Ka¿de
dziecko po spotkaniu otrzyma³o od
policjanta odblaski, których zawieszenie na plecaku, czy tez odzie¿y
jest tak wa¿ne przy bezpiecznym
poruszaniu siê po drogach. (kp)

Pogadanki w szkole
z policjantem
i kuratorem s¹dowym

Wczoraj do Szko³y Podstawowej w Resku zawita³ policjant z
kuratorem rodzinnym. Jest to nowa
inicjatywa dotycz¹ca wspó³pracy
Policji z S¹dem Rodzinnym i Nieletnich w zakresie podejmowania
wspólnych dzia³añ, zmierzaj¹cych
do ograniczania zjawisk demoralizacji nieletnich i zapobiegania tym
samym przestêpczoœci ju¿ w najm³odszym wieku.
Policjant wraz z kuratorem odwiedzili tym razem uczniów klasy
IV. Opowiadali uczniom o swojej
pracy. T³umaczyli jak nale¿y prawid³owo postêpowaæ i czego nie wolno robiæ. Pobicia, bójki, wyzywanie

kolegów, przeszkadzanie nauczycielom na lekcjach, wagarowanie to niektóre przyk³ady spraw, które
mog¹ mieæ swój fina³ w S¹dzie
Rodzinnym.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
wakacjami policjantka omówi³a
tak¿e zasady bezpiecznego zachowania siê nad woda, na drodze czy
te¿ podwórku. Na koniec spotkania
wszystkie dzieci otrzyma³y odblaski oraz broszury na temat bezpiecznego poruszania siê po drodze.
Takie spotkania bêd¹ kontynuowane w nowym roku szkolnym w
innych placówkach na terenie powiatu ³obeskiego.
(kp)
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Areszt dla sprawy
przemocy
Wczoraj S¹d w £obzie zastosowa³, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji, 3 miesiêczny
areszt wobec 41-letniego mieszkañca gm. Wêgorzyno, który od kilku
miesiêcy znêca³ siê nad ¿on¹ i dzieæmi.
Policjanci wielokrotnie interweniowali w tej rodzinie, gdy¿ ¿ona
zg³asza³a, ¿e jej ma¿ bêd¹c pod
znacznym wp³ywem alkoholu jest
agresywny wobec niej i dzieci. Takie sytuacje zdarza³y siê coraz czêœciej. Przeprowadzone ze sprawc¹
przemocy rozmowy nie przynosi³y
¿adnego efektu. Podczas kolejnej
awantury domowej sprawca grozi³
¿onie pozbawieniem ¿ycia.
Zosta³ on osadzony w Policyjnym Areszcie. Po wytrzeŸwieniu
us³ysza³ zarzuty dotycz¹ce znêcania
siê psychicznego i fizycznego nad
rodzin¹, kierowanych wobec nich
gróŸb karalnych. Dodatkowo mê¿czyzna odpowie tak¿e za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwym.

£apówka od kobiety
dla policjantki
Policjanci z Wydzia³u Ruchu
Drogowego z £obza zatrzymali 48letni¹ obywatelkê Ukrainy, która
wrêczy³a mundurowym 100 z³
³apówki, w zamian za odst¹pienie
od czynnoœci s³u¿bowych, zwi¹zanych z na³o¿eniem mandatu karnego za przekroczenie dozwolonej
prêdkoœci.
Do zdarzenia dosz³o w ubieg³¹
œrodê wieczorem, kiedy to policjanci podczas patrolowania ulic miasta
zatrzymali do kontroli drogowej
kieruj¹c¹ samochodem marki Mitsubishi 48-letni¹ kobietê, która
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przekroczy³a dozwolon¹ prêdkoœæ
o 35km/h.
Policjantka poinformowa³a, ¿e
za pope³nione wykroczenie nak³ada
mandat karny w wysokoœci 100 z³.
Kieruj¹ca podesz³a do radiowozu i
po³o¿y³a w samochodzie 100 z³,
prosz¹c o nie wypisywanie mandatu. Zosta³a zatrzymana w Policyjnym Areszcie do wyjaœnienia. Obywatelka Ukrainy us³ysza³a ju¿ zarzut z art. 229 par. 3 KK.

£apówka zamiast
mandatu

Przyjechali kraœæ
W ubieg³¹ œrodê po po³udniu
policjanci z Wydzia³u Kryminalnego z £obza otrzymali informacje, ¿e
w centrum miasta w jednym ze sklepów skradziono torebkê wraz z dokumentami, telefonem komórkowym oraz pieniêdzmi. Sprawcy
wykorzystali chwilow¹ nieuwagê
sprzedawcy.
W wyniku podjêtych natychmiast dzia³añ policjanci zatrzymali
na parkingu czteroosobow¹ grupê.
Podczas kontroli pojazdu pod siedzeniem mundurowi znaleŸli skradzion¹ wczeœniej torebkê wraz z
dokumentami. 33-letnia mieszkanka Kielc przyzna³a siê do jej kradzie¿y. W sklepie by³a ze znajomymi; 35-letnim Paw³em K., 36-letnim Sebastianem K. oraz 31-letnim
Paw³em Z. Wszyscy pochodz¹ z
Kielc.
Podczas wykonywanych czynnoœci okaza³o siê, ¿e ta sama grupa
dokona³a wczeœniej, równie¿ w
£obzie, kradzie¿y na jednej ze stacji paliw. Sprawcy skradli cztery
plastikowe modele samochodów o
³¹cznej wartoœci 159 z³. Za tê kradzie¿ zostali ukarani mandatem karnym, natomiast za kradzie¿ torebki
wraz z dokumentami grozi im kara
od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

(£OBEZ) Policjanci z £obza zatrzymali 61 letniego mieszkañca Koszalina, który wrêczy³ mundurowym 50
z³ ³apówki, w zamian za odst¹pienie od
czynnoœci s³u¿bowych, zwi¹zanych z
na³o¿eniem mandatu karnego, za przekroczenie dozwolonej prêdkoœci.
Do zdarzenia dosz³o w niedzielê, 20
czerwca, wieczorem, kiedy to policjanci z Wydzia³u Drogowego patrolowali
ulice miasta. Na wjeŸdzie do £obza
zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki Opel miesz-

kañca Koszalina, który przekroczy³
dozwolon¹ prêdkoœæ o 35 km/h. Policjant poinformowa³ kieruj¹cego, ¿e za
pope³nione wykroczenie zostanie ukarany mandatem karnym w wysokoœci
100 z³.
Kierowca podaj¹c policjantowi
prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu w œrodek w³o¿y³ 50 z³. Sprawca
zosta³ osadzony w Policyjnym Areszcie. Podczas przes³uchania us³ysza³ zarzut z art. 229 par. 3 KK. Za pope³nione
przestêpstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 25.05.2010 roku
sprawy

Miko³aja Jacka
Pietruszewskiego

s. W³adys³awa i Jadwigi z d. Jarzêbowska, ur. 26 lipca 1968 roku
w Sochaczewie, oskar¿onego o to, ¿e 30 stycznia 2010r. o godzinie
20.50 w miejscowoœci Smólsko gm. Resko kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,20
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178 a par. 2kk.
Oskar¿onego Miko³aja Jacka Pietruszewskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178
a par. 2 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza
mu karê siedmiu miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do
wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w wymiarze 20 godzin w stosunku miesiêcznym.
Na podstawie artyku³u 42 par.1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym i rowerów na okres czterech lat.
Na podstawie artyku³u 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez jednorazowe og³oszenie w „Tygodniku
£obeskim”.
Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 roku o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od
oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu
op³atê w kwocie 180 z³otych.
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Reklama
Tel./fax
91 3973730

Galeria tygodnika
I Komunia œw. Agaty Radeckiej

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 24 brzmia³o:

„Polacy nie gêsi”
Nagrodê wylosowa³ pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

