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Makabryczne odkrycie
na stacji w Dobrej
Laboratorium
w szpitalu
ju¿ dzia³a
¯ycie na
granicy œmierci

WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH
Dzisiaj przedstawiamy niezwyk³¹
historiê Grzegorza Jawnego.

Brykiet z wêgla brunatnego
Mo¿liwy transport.
Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
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Z DRUGIEJ STRONY
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Puchsteinowie w £obzie

P

uchsteinowie znaleŸli siê
w £obzie po d³ugiej wê
drówce po krajach niemieckojêzycznych. Wywodz¹ siê z
Alp Salzburskich (Austria) z doliny Pongau (w tej dolinie le¿y Bischofshofen – dziœ miejscowoœæ
dobrze znana kibicom Adama Ma³ysza zdobywcy pucharu Czterech
Skoczni). Poszukiwali miejsca,
gdzie mogliby znaleŸæ chleb dziêki znajomoœci kowalstwa, metali
czy po prostu pracowitoœci.
Osiedli na jakiœ czas w Bawarii
czy Badenii – Wirtembergii na po³udniu Niemiec (Biberach w Szwabii). Potem znaleŸli siê w Plauen w
Vogtlandzie (Saksonia) u styku z
Czecvhami i Frankoni¹ w górach
zwanych Erdgebirge – Góry Kruszcowe – Rudawy. Dalej w drodze na
pó³noc by³o Eberswalde w Brandenburgii miêdzy Berlinem a
Szczecinem. Jest œlad na Ziemi Lubuskiej (okrêgi Œwiebodzin i Gorzów, Lubrza Mironice). Poszukuj¹c nowego miejsca osiedlenia wybrali £obez.
Rekonstrukcja genealogii rodu
ginie w domys³ach. Niejasny jest
herb Puchstein (dwa poziome pola:
dolne puste, górne – z lwem popularnym w Austrii i Czechach; wieñcz¹cy he³m rycerski, ozdobiony
jest szeœcioramienn¹ gwiazd¹ i
dwoma rogami – tr¹bami). Gdzieœ
w miêdzyczasie przeszli z katolicyzmu na luteranizm.
Wkrótce, by³ koniec XVIII stulecia kupiwszy kawa³ ziemi nad
Diabelskim Potokiem (Œwiêtoborzec) za³o¿y³ tam Daniel Friedrich
Puchstein z synem Davidem kuŸniê miedzi. Spiêtrzyli staw. Przez
przesz³o 100 lat wyroby tej manufaktury – fabryczki trafia³y na
miejscowy rynek. Taki by³ pocz¹tek przemys³u w £obzie.
MiedŸ – pierwszy ujarzmiony
metal da³ ludzkoœci epokê br¹zu.
Z³o¿a czystej miedzi szybko wyeksploatowano. Zaczêto wydobywaæ rudê miedzi – ³upek czarny w
starych ska³ach. Tê, w procesie wypra¿ania, wzbogacano. Najpierw
powstawa³ kamieñ miedziowy, z
niego miedŸ surowa czarna. Wytapiana miedŸ kujna zawieraj¹ca 99
proc. metalu dawa³a siê ³atwo odkuwaæ. Jest to metoda sucha.
Metod¹ mokr¹ zmierza siê do
elektrolizy. Tak dzia³aj¹ huty miedzi – odbiorcy wielkich iloœci energii elektrycznej w dzisiejszej dobie.
Naczynia z miedzi musz¹ byæ
bardzo czyste, patyna bowiem jest
truj¹ca. Zdrowszy i twardszy jest

br¹z (stop z cyn¹) i mosi¹dz (z cynkiem). Zwi¹zki miedzi te¿ bywaj¹
truj¹ce, ale mia³y zastosowanie
jako barwniki niebieskie do zielonego. Dodane do szk³a dawa³o
szk³o rubinowe. Pamiêtajmy, ¿e
br¹z, to sztuka rzeŸbiarska, a miedŸ
– podstawa sztuki miedziorytu.
Przypadaj¹ca na XIX wiek industrializacja tworzy³a nowe mo¿liwoœci. Z tego surowca powstawa³y urz¹dzenia destylacyjne dla gorzelnictwa i browarstwa, pompy do
sikawek stra¿ackich (by³y modele
„£obez”, „Szczecinek”, „Jastrowo”), instalacje wodne i ogrzewcze – Heinrich Puchstein. Puchsteinowie tworzyli wkrótce nowe linie: m³ynarzy, piekarzy, kupców i
sprzedawców(Alfred P.) Powsta³a
fabryka p³atków owsianych, m³yn
i kaszarnia Franza Puchsteina. Kapitalizm wolnokonkurencyjny ze
swym falowaniem koniunktury raz
przynosi³ sukces finansowy, to
znów kryzys. Zawsze Puchsteinowie mogli siê jeszcze ratowaæ dokupuj¹c b¹dŸ sprzedaj¹c ziemiê.
Wchodzili w jej posiadanie równie¿ poprzez ma³¿eñstwa. Koligacje rodzinne, to równie¿ nowe nazwiska.
Pamiêtajmy, ¿e tylko w stuleciu
rodz¹ siê 3-4 pokolenia. Mamy
czworo dziadków, oœmioro – pradziadków, szesnaœcioro prapradziadków...
Nazwisko dziedziczy siê tylko
w jednej linii, ale pozostajemy w
tym samym stopniu pokrewieñstwa ze wszystkimi pradziadkami... Tak samo jest z prawnukami.
„Roztapiamy siê” w jednej wielkiej rodzinie ludzkoœci. Wspomnijmy jeszcze skomplikowania,
gdy ¿eni siê wdowiec, ludzie roz-

wodz¹ siê i wchodz¹ w nowe
zwi¹zki, mamy braci przyrodnich...
Otto Puchstein II pisze, ¿e na
cmentarzu – dziœ parku ko³o Pomnika Wdziêcznoœci przy ul. Niepodleg³oœci le¿y oko³o piêædziesiêciu cz³onków rodziny Puchsteinów. Potem pogrzeby Puchsteinów odbywa³y siê ju¿ na obecnym
cmentarzu.
Wielki syn miasta £obez – profesor Otto Puchstein – ¿yczy³ sobie, by jego pogrzeb odby³ siê w
mieœcie dzieciñstwa spêdzonego
wœród rodziny. Zrobi³ karierê w
archeologii, jej odda³ ca³e ¿ycie
osobiste, serce, a jednak po ludzku
odczuwa³ osamotnienie. Ze szczytów nauki europejskiej têskni³ do
tego jakiegoœ malutkiego miasteczka.
Uleg³ zachwycaj¹cej modzie
na: wykopaliska, podró¿e do korzeni cywilizacji. Zarazi³ t¹ pasj¹
bratanka Ericha Puchsteina, fotografa wypraw. Mo¿e wybór studiów w alzackim Strasburgu nad
Renem i wyk³ady na uniwersytecie
we Fryburgu Bryzgowijskim w
Badenii-Wirtembergii by³y podró¿¹ do korzeni rodziny Puchsteinów. A mo¿e by³a to ucieczka z
zapyzia³ej atmosfery ma³ego miasteczka na prowincji, gdzie nie
by³o gimnazjum, a niedawno jeszcze polowano na czarownice.
Jedna z odnóg rodu Puchsteinów trafi³a do stanu Ohio. W jednym z nekrologów podpisany jest
Karl Puchstein z farmy... Poland.
Wkrótce zaaklimatyzowali siê w
USA na dobre.
Spoœród Puchsteinów szacunek
zdoby³ doktor Franziscus Friedrich
Barnim (!) Puchstein – który zwal-

„BO-DE”
Spó³ka z o. o. w £obzie
zatrudni pracownika
na stanowisku g³. ksiêgowego.
Wymagany jest sta¿ i doœwiadczenie
w prowadzeniu pe³nej ksiêgowoœci
dla spó³ek z o.o.

Tel. 91 39 745-18

cza³ epidemiê cholery w Kamieniu
Pomorskim (publikacje medyczne). Ksi¹¿ki pisa³ filozof Fritz
Puchstein.
Po drugiej wojnie œwiatowej
Gert Puchstein napisa³ w Kolonii
dysertacjê z dziedziny medycyny,
a w NRD in¿yniersk¹ pracê wyda³
Klaus Puchstein – stoczniowiec z
Rostocku. Szacunek zyska³ Otto
Puchstein – przyjaciel „£abuzia” który w Weiterdingen gromadzi pami¹tki rodziny, a wzniós³ kaplicê
Grobu Bo¿ego (na wzór œwi¹tyni
jerozolimskiej).
Do wojny Puchsteinowie
mieszkali w Stargardzie, Pasewaldzie, Kamieniu, Belinie, Kolonii,
Wroc³awiu, Wa³czu, Szczecinie,
Wiedniu, Lipsku, Ko³obrzegu,
Magdeburgu, Œwidwinie...
Po wojnie - osiedli w swej tu³aczce w ró¿nych miejscach na
nowo zakorzeniaj¹c siê, jak czynili
to przez wieki.
Ludwik Cwynar
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INFORMACJE

To dyskryminacja so³ectwa

Domaga siê diety
i...
(RESKO). Podczas sesji w Resku radny Stanis³aw Buczek apelowa³, aby radny, który jest równoczeœnie so³tysem, tak jak on,
otrzymywa³ dwie diety.
Podczas swojego dosyæ d³ugiego wyst¹pienia radny Stanis³aw
Buczek argumentowa³, ¿e osoba
pe³ni¹ca dwie funkcje równoczeœnie: so³tysa i radnego, pobiera³a
dwie diety z wykluczeniem pobierania podwójnych poborów za posiedzenia.
- Moim zdaniem pozbawienie w
uchwale rady diet z tytu³u pe³nienia
funkcji so³tysa, który jest jednoczeœnie radnym, jest niezasadnym, poniewa¿ ka¿da z tych diet przys³uguje w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków wykonywanych z dan¹
funkcj¹ – mówi³.
Wprawdzie wniosek radnego
zosta³ przeniesiony na kolejn¹ sesjê, jednak swojego zdania nie
omieszka³ wyraziæ radny Adam Seredyñski.

- Wydaje mi siê, ¿e nowa uchwa³a pozwala wyp³acaæ, bo dieta nie
uzale¿nia od posiedzenia so³tysa w
obradach. Na zdrowy rozs¹dek s¹ to
dwie ró¿ne funkcje czasami po³¹czone, bo mog¹ siê pokrywaæ posiedzeniem. Uchwa³a nie uzale¿nia od
posiedzenia, bo to jest miesiêczna
dieta. Dla dobra demokracji by³oby
lepiej, gdyby te funkcje nie by³y
³¹czone, ale nikomu nie mo¿emy
tego zabroniæ. Dla dobra wsi
wszystko robi³bym, bo to zawsze s¹
dwa g³osy ze wsi, a nie jeden - na
sesji, czy na komisjach itd. - powiedzia³ radny.
Oprócz uregulowania kwestii
diet radny Stanis³aw Buczek domaga³ siê umieszczenia so³tysa £ugowiny (czyli jego) na wspólnej liœcie
so³tysów.
- Niezamieszczanie jest dyskryminacj¹ so³ectwa lub s¹ jakieœ inne
powody do utajniania so³ectwa
£ugowina. Ze wzglêdu na wa¿noœæ
sprawy domagam siê bezwzglêdnego za³atwienia – powiedzia³. MM

Wydarzenia kulturalne
w Centrum Kultury w Resku
5 marca 2011 do reskiego Centrum Kultury zawita³o kino objazdowe z projekcj¹ dwóch filmów nagrodzonym 4 Oskarami „Jak zostaæ królem” oraz bêd¹cym znakomit¹ lekcj¹ historii wspó³czesnej
„Czarny Czwartek. Janek Wiœniewski pad³” Antoniego Krauze.

Natomiast 12 marca dla zwolenników innego rodzaju rozrywki
zaproszono w³oskiego piosenkarza
Thomasa Grotto. W kameralnej atmosferze, przy kawie i herbacie,
znakomity artysta bawi³ zgromadzon¹ publicznoœæ, w³oskimi i polskimi przebojami.

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z póŸn.
zmian.) poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy:
- nieruchomoœci do dzier¿awy na czas nieokreœlony (nieruchomoœci oraz obiekty i urz¹dzenia wodoci¹gowo – kanalizacyjne) stanowi¹cych dzia³ki nr 91/3 o pow. 0,0669 ha w obrêbie Stare Wêgorzynko oraz
dzia³ka nr 22/3 o pow. 0,1126 ha w obrêbie Podlipce,
- nieruchomoœci zabudowanej oznaczonej nr 110/2 o pow. 0,03 ha
w obrêbie Sielsko przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze przetargu,
- nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej nr 1238/8 o pow.
0,0204 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno przeznaczonej do sprzeda¿y w
drodze bezprzetargowej wy³¹cznie wieczystemu u¿ytkownikowi,
- nieruchomoœci oznaczonej nr 249/1 o pow. 0,0166 ha w obrêbie
nr 2 miasta Wêgorzyno przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej.
W/w wykazy zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
Burmistrz mgr Monika KuŸmiñska
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Makabryczne
odkrycie na stacji
(DOBRA). W minion¹ niedzielê na tutejszej stacji kolejki
w¹skotorowej odnaleziono zw³oki. Prawdopodobnie chodzi o zaginion¹ w listopadzie ub. roku
Iwonê Radeck¹.
W niedzielê osoba pilnuj¹ca tutejszej stacji w¹skotorowej zauwa¿y³a w rowie wype³nionym wod¹
le¿¹ce zw³oki kobiety. Natychmiast
poinformowa³a o tym fakcie policjê.
Wstêpne oglêdziny, a w³aœciwie
ubiór mog¹ wskazywaæ, ¿e mo¿e to
byæ Iwona Radecka, która 15 listopada 2010 r. wysz³a z domu i dotychczas nie wróci³a. Chcia³a odwiedziæ
bliskich z rodziny mieszkaj¹cych w

Dobropolu.
Czy to rzeczywiœcie zaginiona
mieszkanka Dobrej, wyka¿¹ wynika
sekcji zw³ok, które wykona Zak³ad
Medycyny S¹dowej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie. Wyniki badañ wska¿¹
równie¿ czy dosz³o do dzia³ania
osób trzecich. Jeœli tak, wówczas
spraw¹ zajmie siê Prokuratura Rejonowa w £obzie.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU

ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO
og³asza I przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê lokalu
u¿ytkowego znajduj¹cego siê w siedzibie Starostwa Powiatowego
w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 na okres 10 lat
z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego

DANE O NIERUCHOMOŒCI
1. Lokal u¿ytkowy o pow. 12,18m2 po³o¿ony na parterze budynku administracji samorz¹dowej - siedziby Starostwa Powiatowego w £obzie
przy ul. Konopnickiej 41 usytuowanego na nieruchomoœci oznaczonej w
ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym dzia³ki 1883 w obrêbie ewidencyjnym nr 1 miasta £obez. Ksiêga wieczysta urz¹dzona dla nieruchomoœci zabudowanej - SZ1L/00012140/6.
2. Przeznaczenie na prowadzenie kasy.
3. Stawka wywo³awcza czynszu miesiêcznego za lokal 12,18 z³.
4. Wysokoœæ op³at z tytu³u dzier¿awy: czynsz ustalony w drodze przetargu, do którego zostanie doliczony nale¿ny podatek VAT (aktualnie
23% ), zrycza³towana miesiêczna op³ata w wys. 6 z³ za 1m2 lokalu na
pokrycie kosztów korzystania z mediów: energii elektrycznej, cieplnej
wody, wywozu nieczystoœci itp. do której doliczony zostanie nale¿ny
podatek VAT ( aktualnie 23% ),
5. Czynsz dzier¿awny jak i op³ata za korzystanie z mediów mog¹ byæ
corocznie waloryzowane o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych og³aszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, pocz¹wszy od
01 stycznia ka¿dego roku w oparciu o wskaŸnik roku poprzedniego.
5. Termin p³atnoœci czynszu i op³aty: z góry do dnia 10 ka¿dego
miesi¹ca za dany miesi¹c.
6. Wysokoœæ wadium w pieni¹dzu 2,44 z³ .Minimalne post¹pienie 10 z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 kwietnia 2011 roku w pokoju nr
23, I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41, o godz. 10.00.
W przetargu uczestniczyæ mog¹ przedsiêbiorcy uprawnieni do wykonywania czynnoœci bankowych w zakresie przyjmowania wp³at gotówkowych
od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej - na rachunki bankowe prowadzone dla potrzeb
Powiatu £obeskiego i jego jednostek organizacyjnych tj. w Banku PKO BP
S.A. Oddzia³ w £obzie a tak¿e przyjmowanie wp³at na rachunki bankowe
innych banków. Wydzier¿awiaj¹cy dopuszcza mo¿liwoœæ œwiadczenia w
lokalu oprócz w/w czynnoœci innych us³ug bankowych. Uczestniczyæ w
przetargu mo¿e oferent, który wp³aci najpóŸniej w dniu 11 kwietnia 2011r
wymagane wadium na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie
nr 65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie.
Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie Komisji:
- dowodu wp³aty wadium, dowodu to¿samoœci,
- w przypadku osób prawnych z³o¿enia aktualnego odpisu z KRS lub
pe³nomocnictwa do reprezentowania podmiotu je¿eli reprezentacja nie
wynika z KRS-u,
- w przypadku osób fizycznych z³o¿enia aktualnego zaœwiadczenia o
wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej,
- Przed³o¿enia zezwolenia lub innego dokumentu wskazuj¹cego na
uprawienie oferenta do wykonywania w/w czynnoœci bankowych,
- z³o¿enia pisemnego oœwiadczenia, i¿ uczestnik zapozna³ siê z treœci¹
projektu umowy dzier¿awy i przyjmuje j¹ bez zastrze¿eñ.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie
po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, za wyj¹tkiem
uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg
wadium zalicza siê na poczet p³atnoœci czynszu. Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na dzier¿awcê lokalu jest zobowi¹zany w terminie do 15 dni,
licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu zawrzeæ umowê dzier¿awy. Nie
zawarcie umowy skutkuje przepadkiem wadium na rzecz organizatora przetargu.
Wszelkie koszty i op³aty zwi¹zane z zawarciem umowy obci¹¿aj¹ dzier¿awcê.
Informacji o przetargu udziela oraz udostêpnia treœæ projektu umowy
Halina Stoncel w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego
w £obzie przy ul. G³owackiego 4 w pokoju nr 14 lub telefonicznie 91 39760-89.
Zastrzega siê prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania dzier¿awcy
nieruchomoœci i bez podania przyczyny.
£obez, dnia 08.03.2011r
Starostwa £obeski Ryszard Brodziñski
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Laboratorium w
szpitalu ju¿ dzia³a
(RESKO) Tydzieñ temu, po remoncie i wyposa¿eniu, laboranci
rozpoczêli prace w laboratorium
w szpitalu w Resku. Tym samym
zosta³ zakoñczony ostatni etap
przywracania tej placówki do
pe³nego funkcjonowania i przystosowywania jej do wymaganych standardów.
Pisaliœmy o tym, ¿e po przejêciu
budynku szpitala przez SP ZZOZ w
Gryficach, laboratorium praktycznie nie nadawa³o siê do u¿ytkowania. Po remoncie wygl¹da jak nowe.
Zosta³o wyposa¿one w najnowszy
sprzêt, który pozwala na miejscu
wykonaæ potrzebne badania w najszerszym zakresie. Jego uruchomienie stanowi³o ostatni etap prac
przygotowuj¹cych szpital do funkcjonowania w pe³nym zakresie
us³ug medycznych dla tej placówki.
Sta³o siê to okazj¹ do oficjalnego
podsumowania dotychczasowych
dzia³añ w przejmowaniu przez gryficki ZZOZ placówki w Resku. Po

obejrzeniu laboratorium i nowego
aparatu rtg (stary ma byæ zdemontowany) starosta ³obeski Ryszard Brodziñski podziêkowa³ dyrektorowi
SP ZZOZ w Gryficach Jackowi Pietryce i pracownikom reskiego szpitala za doprowadzenie do fina³u
tych prac. Po wydzier¿awieniu
obiektu szpital reski zyska³ rangê
szpitala wojewódzkiego.
KAR

Zmiany we wsi,
poza ni¹ po staremu

(GARDNO). W tej miejscowoœci zasz³y ogromne ró¿nice. Mieszkañcy doczekali siê asfaltowej drogi, a raczej dróg w miejscowoœci,
prowadz¹cych do ka¿dej posesji.
Do ka¿dej posesji wy³o¿one s¹
wjazdy z polbruku. Dodatkowo
dzieci maj¹ nowy plac zabaw. Przy
takiej scenerii nawet doœæ czêsto
malowany ró¿nymi pseudo graffiti,
dziœ jest czysty i œwie¿o pomalowany.
Do pe³ni szczêœcia brakuje jeszcze mo¿liwoœæ korzystania z mostku znajduj¹cego siê tu na rowie

melioracyjnym. Przyciête ga³êzie
rosn¹cych przy moœcie drzew jedynie ods³oni³y stan mostku. Byæ mo¿e
w³aœnie po to, aby uœwiadomiæ
œmia³kom wje¿d¿aj¹cym nañ, ¿e tak
zuchwa³y czyn mo¿e zakoñczyæ siê
tragedi¹.
Obecna pora roku ukazuje równie¿ stan rowów melioracyjnych i
znajduj¹cych siê na nim urz¹dzeñ.
Mo¿na je jakiœ czas jeszcze podziwiaæ, zapewne nied³ugo, albowiem
niebawem ulegn¹ ca³kowitej korozji, co potocznie rzecz ujmuj¹c,
oznacza, ¿e ze¿re je rdza.
MM

Œladami
Puchsteina

(£OBEZ). W minion¹ œrodê w
³obeskim Domu Kultury uczczona zosta³a pamiêæ prof. Otto
Puchsteina.
9 marca, dok³adnie w setn¹ rocznicê œmierci Otto Puchsteina - archeologa, rekonstruktora o³tarza
Pergamoñskiego w Berlinie Lidia
Lalak-Szawiel i Czes³aw Szawiel
przygotowali wystawê upamiêtniaj¹c¹ uczonego. Na 15. planszach
znalaz³o siê 70 fotografii, dokumentuj¹cych wakacyjne wyprawy ma³¿eñstwa œladami badañ archeologicznych prof. Puchsteina. Na wystawie nie zabrak³o równie¿ eksponatów nale¿¹cych do O. Puchsteina,
m.in.: teczki podró¿nej i
okularów profesora, dziennika, a tak¿e oryginalnych
zdjêæ wykonanych podczas
wypraw archeologa.
Krótko na temat Otto
Puchsteina oraz wypraw
jego œladami opowiada³ Cze-
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s³aw Szawiel. Nie zabrak³o przy tym
anegdot oraz opisów przygód, jakie
mia³o ma³¿eñstwo podczas swoich
woja¿y.
Na wystawie mo¿na by³o obejrzeæ fotografie z miejsc poszukiwañ
archeologicznych prof. Puchsteina
w Azji Mniejszej wykonanych sto
lat wczeœniej oraz dla porównania
fotografie tych samych miejsc wykonane wspó³czeœnie.
Dziêki temu mo¿na by³o obejrzeæ m.in. : zrekonstruowany o³tarz
Pergamoñski, œwi¹tynie rzymskie w
Baalbeku, Heliopolis - Miasto S³oñca, grobowiec ksi¹¿êce na górze
Nemrud nad Eufratem.
MM

IV POWIATOWY KONKURS
PLASTYCZNY DLA DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH
„BARWY ZIMY”

Ju¿ po raz kolejny Przedszkole Miejskie im. „Kubusia Puchatka” w Resku zorganizowa³o powiatowy konkurs plastyczny o
tematyce ekologicznej.
Celem konkursu „Barwy Zimy”
by³o ukazanie piêkna zimowej przyrody, umo¿liwienie dzieciom rozwijanie swoich umiejêtnoœci plastycznych i zaprezentowanie siê na wystawie konkursowej. Jury w sk³adzie: Przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola, Dyrektor placówki oraz nauczycielki koordynuj¹ce
konkursu nagrodzi³o 35 prac nade-

s³anych z przedszkoli i punktów
przedszkolnych z: Wêgorzyna,
£abunia Wielkiego, £osoœnicy i
Reska. Sponsorami imprezy byli:
Nadleœnictwo Resko, Gmina Resko,
Celowy Zwi¹zek Gmin w Nowogardzie i Rada Rodziców Przedszkola.
Fina³ konkursu odby³ siê
10.03.2011r. w przedszkolu w Resku. Laureatom konkursu podczas
fina³owej gali nagrody wrêczyli
sponsorzy. Satysfakcj¹ dla organizatorów konkursy by³a radoœæ na
twarzach wszystkich uczestnicz¹cych w konkursie dzieci.
K. Kaczor, N. Je¿yk-Dziuba

ZARZ¥D POWIATU W £OBZIE

og³asza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ agregatu pr¹dotwórczego
typ 25ZPP16H6, nr fabryczny 1815, rok produkcji 1973.
Cena wywo³awcza – 9.800 z³ (s³ownie: dziewiêæ tysiêcy osiemset z³otych)
Przetarg odbêdzie siê 6 kwietnia 2011 r. o godz. 11,00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie, ul. Konopnickiej 41, pok. nr 24.
Agregat pr¹dotwórczy mo¿na ogl¹daæ w siedzibie Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie w godz. od 9.00 do 14.00 po uprzednim zg³oszeniu
w Starostwie Powiatowym w £obzie.
Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Polityki
Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w £obzie, pok. nr 7, tel. 091 397 61 23.
Przetarg bêdzie wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli co
najmniej jeden uczestnik zaoferuje cenê wy¿sz¹ od ceny wywo³awczej,
co najmniej o kwotê minimalnego post¹pienia wynosz¹cego 100 z³.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 490 z³ (s³ownie: czterysta dziewiêædziesi¹t z³otych) w terminie
do dnia 4 kwietnia 2011 r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego
w £obzie nr 65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³
w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego.
Dodatkowe informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w £obzie http://spow.lobez.ibip.pl, www.powiatlobeski.pl
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To by³ okropny g³ód. Wszyscy cieszyli siê, ¿e id¹ na front, bo bêd¹ mogli pojeœæ w koñcu

¯ycie na granicy œmierci
Dzisiaj przedstawiamy niezwyk³¹ historiê Grzegorza Jawnego. Cudem uda³o mu
siê uciec przed wywózk¹ na Syberiê. W
rodzinnej wsi nale¿a³
do grupy Polaków,
którzy bronili siebie i
mieszkañców przed
napadami Ukraiñskiej Powstañczej
Armii. PóŸniej bra³
udzia³ w jednej z
najbardziej krwawych bitew II wojny
œwiatowej i... chyba
najmniej znanych.
- Urodzi³em siê 6 lutego 1925
roku w Romanówce w województwie Tarnopolskim. Romanówka
le¿y w powiecie Trembowla. W samej Trembowli przed wojn¹ stacjonowa³ 9 Pu³k U³anów Ma³opolskich.
Gdy marsza³ek Józef Pi³sudski
organizowa³ Legiony, to mój tato Józef z wojska austriackiego przeszed³ do marsza³ka Pi³sudskiego.
Walczy³ w 1920 roku; zosta³ ranny
pod Kijowem. Marsza³ek Pi³sudski
dba³ o swoich legionistów i rozdawa³ im ziemiê. Tato, jako osadnictwo wojskowe – ju¿ w 1921 roku
otrzyma³ gospodarstwo rolne w
Romanówce. Tam na Podolu ziemia
jest dobra, to czarnoziem przecie¿.
Dobrze nam tam by³o, ale krótko, bo
ju¿ w 1939 roku 17 wrzeœnia przyszli do nas Moskale, czyli Armia
Czerwona.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e 1 wrzeœnia wybuch³a wojna z Niemcami. U
nas czekali, nic nie by³o i dopiero 17
wrzeœnia weszli Rosjanie. My czekaliœmy na Niemców. Okaza³o siê,
¿e porozumieli siê i jedni napadli ze
wschodu a drudzy - z zachodu. To
by³o zaskoczenie.
Wejœcie rosyjskiego wojska widzia³em na w³asne oczy. By³em wtedy w domu. To by³a du¿a wieœ, wiêksza, ni¿ to nasze miasteczko Dobra.
Mieszkali tam Ukraiñcy wyznania
grekokatolickiego i Polacy wyznania rzymskokatolickiego. Ale czasami Polacy chodzili do cerkwi, czy
Ukraiñcy do koœcio³a, cerkiew pod-

lega³a pod Rzym przecie¿. Ale Polacy, to przede wszystkim osadnicy
wojskowi. Przed wojn¹ ¿y³o nam siê
dobrze. Oni mieli swoj¹ organizacjê
sportow¹ my – swoj¹ strzeleck¹.
Æwiczyliœmy, ale zgoda by³a, nie
by³o ¿adnych nieporozumieñ. Dorastaliœmy razem. Ma³¿eñstwa by³y
mieszane i wszystko by³o w porz¹dku, nic siê nie dzia³o.
Jak przyszli sowieci... (nazywaliœmy ich – Moskale), to poszli od
razu do pa³acu. Nie chodzili po domach. Dziedzic mia³ dwóch synów,
którzy byli pilotami w wojsku. W
tym czasie, gdy przyszli Moskale,
synowie w samolotach kr¹¿yli nad
pa³acem. Chcieli go wywieŸæ. Nie
mogli jednak nic zrobiæ. Moskale
strzelali do nich, ale nic im nie zrobili. D³ugo kr¹¿yli nad pa³acem. Na
pewno widzieli, jak Moskale zamordowali jego ojca. Zrobili to zaraz po
wejœciu. Widzia³em, jak zastrzelili
dziedzica.
Oni nie szli po domach, obozy
robili na placach, na po³aciach ziemi. U nas obóz zrobili w maj¹tku, bo
tam by³ du¿y obszar ziemi.
¯o³nierze zdewastowali pa³ac,
by³ kort tenisowy, basenik, to wszystko zniszczyli. ¯ony dziedzica nie
zabili, wywieŸli j¹ chyba na Sybir.
Jakie to by³o wojsko? To by³a
dzicz. Nie mieli siode³, karabiny
wisia³y na sznurkach, byli byle jak
ubrani, z butów s³oma wystawa³a –
takie to by³o dziadostwo.
Kolektywizacja
PóŸniej, w 1940 r. w tym maj¹tku Sowieci zrobili ko³choz. Zaczê³a
siê kolektywizacja i wywózka na
Sybir.
Zabrali nam wszystko. Zmuszeni byliœmy do oddania tego, co by³o:

konie, byd³o, ca³y sprzêt rolniczy, to
wszystko trafi³o do ko³chozu. Gdy
ju¿ nam wszystko zabrali, kilku ¿o³nierzy przysz³o po nas oko³o siódmej rano i kazali siê pakowaæ. Oni
ju¿ wiedzieli po kogo przyjœæ. Przewa¿nie po legionistów. Gdy
NKWD-iœci do nas przyszli, to ju¿
nie wychodzili. Ju¿ trzeba by³o
ubieraæ siê.
Mama wtedy ju¿ nie ¿y³a, by³
ojciec, dwa lata m³odsza siostra i ja.
Dom by³ nowy, tato go budowa³.
Trzeba by³o go zostawiæ.
By³y wtedy potê¿ne œniegi i bardzo zimno, to nie jak tutaj teraz.
Saniami zawieŸli nas do Trembowli. Z naszej wioski wywieŸli co najmniej 200 osób. Wtedy by³o bardzo
zimno. W Trembowli czekaliœmy na
poci¹g towarowy. Nie by³o miejsca,
nie by³o jak siê pomieœciæ, gdzie
czekaæ, nazganiali tam ludzi z ca³ego powiatu.
Gdy poci¹g wióz³ ju¿ nas na
Syberiê, to na stacji w Szepetówce
zaczê³o siê bombardowanie. Do
dziœ nie wiem kto bombardowa³.
Poci¹g zatrzyma³ siê i ojciec powiedzia³: synu uciekaj, bo tam nie prze¿yjesz. I zwia³em. Do domu szed³em, wraz 12-13 osobami. Szliœmy
dwa tygodnie, ale gdy wróci³em, to
pozwolili mi ju¿ mieszkaæ, tylko
trzeba by³o pracowaæ w ko³chozie.
Jak poradziliœmy sobie w drodze
powrotnej? Ludzie przygarniali
nas, dali jeœæ, przenocowali, pomagali przetrwaæ, byœmy mogli dojœæ
do domów. Wiedzieli, o co chodzi.
UPA w akcji
Na Ukrainie zaczê³a powstawaæ
Ukraiñska Powstañcza Armia Stefana Bandery. Pocz¹tkowo napadali
na nasz¹ miejscowoœæ nocami. Mie-

li spis. Nie wszystkich mordowali.
Mieli podpisane polecenie i do takiej osoby przychodzili noc¹ i zarzynali bagnetami. Nie strzelali. Ja
mia³em szczêœcie, mój s¹siad by³
Ukraiñcem. Przyszed³ do mnie i
powiedzia³: „Nie œpij w domu, bo
jesteœ na liœcie do stracenia”. Powiedzia³ mi to banderowiec, zapisany
do tej organizacji. By³ moim koleg¹,
razem przed wojn¹ chodziliœmy do
szko³y podstawowej. W naszej
miejscowoœci by³o wiêcej Ukraiñców, którzy nale¿eli do UPA.
PóŸniej przyjecha³em tam i podziêkowa³em mu, uœciska³em go. Ju¿
nie ¿yje. By³ rok m³odszy ode mnie.
W dzieñ chodziliœmy i pracowaliœmy w ko³chozie, a w nocy trzeba
by³o uciekaæ, bo zarzynali. Nasilenie nast¹pi³o w 1943 roku. Wtedy w
dzieñ i w nocy ju¿ nie by³o ratunku.
Palili okoliczne wsie... Najpierw
spa³em w oborach, bo gdzieœ trzeba
by³o przenocowaæ, bo zima.
Przed wojn¹ wspólnie z Ukraiñcami dorastaliœmy, bawiliœmy siê,
chodziliœmy do szko³y, a potem zaczêli nas mordowaæ. To by³o okropne, ¿e kolega, a ró¿nica to taka, ¿e tu
wyznania katolickiego, a tu grekokatolickiego. Jaka to ró¿nica? Jaka
to ró¿nica, ¿e tu Polak a tu Ukrainiec? I to cz³owiek i to cz³owiek.
Ten, który mnie ostrzeg³, wiele
ryzykowa³. Gdyby dowiedzieli siê,
to i jego by za³atwili. To by³a okropna
organizacja. Palili wioski okoliczne.
Jak s³yszeliœmy Budzanów, odleg³y o
oko³o 3 km te¿ podpalili. By³o to
dosyæ ³adne miasteczko. A jak ktoœ
ucieka³, to strzelali z karabinów.
My, Polacy, zorganizowaliœmy
siê w samoobronê. Skupiliœmy siê w
szkole – tam spaliœmy. Przede
wszystkim mê¿czyŸni, ale i ch³opcy
starsi i m³odsi. Zawieszaliœmy gongi, ¿eby mo¿na by³o alarmowaæ,
gdyby ktoœ nie przyszed³, zasn¹³ w
domu, by obudzi³ siê i ucieka³. Ataki
by³y dzieñ i noc. Naszej wioski nie
spalili. Mojego kolegê Karpiñskiego zabili bagnetem, podobnie Czajkowskiego Mariana – spa³ w domu,
przyszli i zabili go...
Zabijali mê¿czyzn i kobiety. A
jak by³o ma³¿eñstwo mieszane, to
kazali mê¿owi zabiæ ¿onê - Polkê.
Taka by³a nienawiœæ...
Banderowcy napadali na nas.
Mieliœmy ju¿ si³ê, bo ludzie zorganizowali siê z kilku wiosek i z Budzanowa te¿. Jak napadali na nas, to
ju¿ broniliœmy siê. Nawet dosta³em
teraz Krzy¿ Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach
Wschodnich II RP.
My broniliœmy ca³ej miejscowo-
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œci przed atakami UPA. Nie mieliœmy karabinów. Mieliœmy specjalnie porobione pa³ki, no¿e, ¿eby nie
dopuœciæ do siebie, ¿eby siê obroniæ. Dzieñ i noc trzymaliœmy warty.
Ludzie przynosili nam jedzenie.
Uciec przed UPA – na wojnê
Jednak nasilenie ataków by³o
tak wielkie, ¿e wraz z koleg¹ wiedzieliœmy, ¿e dalej nie da siê tak ¿yæ.
Ataki nasili³y siê. UPA by³a coraz
silniejsza, coraz wiêksza by³a agresja. Nie wiedzieliœmy, czy bêdzie
zawi¹zywa³o siê wojsko polskie,
Armia Andersa wysz³a w 1942 roku
– posz³a na zachód przez Iran, Irak...
Wst¹pi³em wiêc do Armii Czerwonej w ¯ytomierzu. Wtedy mia³em
ju¿ 18 lat. By³em w ³¹cznoœci, jêzyk
rosyjski zna³em dobrze. Tam by³em
tylko na szkoleniu. Nie mieliœmy
mundurów, tylko „gimnaœciorki”
(bluzy wci¹gane przez g³owê). W
1944 roku Wanda Wasilewska i gen.
Zygmunt Berling organizowali
Wojsko Polskie w Sumach na Ukrainie.
Trafi³em do 3. Szkolnego Pu³ku
Czo³gów na szeœciomiesiêczny kurs
podoficerski szko³y broni pancernej. Najpierw byliœmy w Sumach,
ko³o ¯ytomierza na Ukrainie, siedziba pu³ku by³a w Berdyczowie.
PóŸniej przenieœli nas do Che³ma . Tam zda³em egzamin na kierowcê-mechanika czo³gu T-34 (jak
s³ynny Rudy 102). Mam wszystkie
dokumenty.
S³u¿y³em w I Drezdeñskim Korpusie Wojska Polskiego. (Obecnie
nale¿y do 11 Dywizji Kawalerii
Pancernej w ¯aganiu.). By³y trzy
bataliony. Ja by³em w I batalionie
kierowców-mechaników.
W czo³gu by³o piêæ osób. Ka¿dy
mia³ swoje zadanie. Ja mia³em za zadanie jechaæ. Obok mnie siedzia³ z
karabinem maszynowym mój pomocnik, a u góry na wie¿y trzech: dowódca dzia³a, ³adowniczy i celowniczy,
który naprowadza³ dzia³o 85 mm.
Oko³o 25 km od Che³ma by³y
Lasy Sawiñskie (Sawin – tam te¿
nas zapraszaj¹, bylem tam kilka
razy, stoi tam nasz czo³g T-34, w
miejscu, w którym sk³adaliœmy
przysiêgê). Tam organizowa³ siê I
Korpus Pancerny. Po ukoñczeniu
szko³y, w stopniu kaprala, trafi³em
do tego lasu. To by³o chyba jesieni¹
1944 roku. Byliœmy tam przez ca³¹
zimê. Wybudowaliœmy ziemianki,
w których mieszkaliœmy. By³o tam
11 tys. ludzi. Do tej pory s¹ jeszcze
œlady ziemianek.
Dowódca sta³ w Che³mie. Doje¿d¿a³. A my byliœmy w lesie. G³ód
by³ niesamowity, wszy, zimno...
Coœ okropnego... Starsi ludzie, bo
byli i tacy po 60. roku ¿ycia, zostali
tam. Nie wytrzymali zimna. Nie
by³o siê czym przykryæ, spa³o siê na
ga³¹zkach. Nie by³o czym opaliæ, a

mróz by³ niesamowity. Dawali nam
zastrzyki, ale przede wszystkim
dokucza³ g³ód. Jedliœmy owies.
Gotowali go pod sosnami na wolnym miejscu. Jedzenie dostawaliœmy raz dziennie. To by³ okropny
g³ód. Wszyscy cieszyli siê, ¿e id¹
na front, bo bêd¹ mogli pojeœæ w
koñcu.
Chrzest bojowy na Nysie
W lutym wyszliœmy na front.
Dostaliœmy nowiutkie maszyny,
trzeba by³o pod nimi paliæ. Wyruszyliœmy przez Poznañ, jechaliœmy
w kierunku Warszawy. Nasze pierwsze boje mia³y miejsce nad rzek¹
Nysa £u¿ycka. Tam by³o forsowanie i ciê¿kie walki bojowe. To by³
nasz chrzest bojowy. Niemcy bronili siê mocno. Starcie mieliœmy z
wojskami feldmarsza³ka Schörnera
(4. Armia Pancerna i 17. Armia) i
gen. H. Goeringa. Naszym Korpusem dowodzi³ gen. dywizji Józef
Kimbar – niesamowity cz³owiek. Po
wojnie zniszczyli go Rosjanie. Zabrali go zaraz po zakoñczeniu wojny, wezwali go. Mia³ oko³o 50. lat,
jak by³ z nami. Zgin¹³ w niewiadomych okolicznoœciach. Nie wiadomo dlaczego, co siê sta³o... Œwietny
cz³owiek – Polak.
Nim wkroczyliœmy do akcji,
przez trzy godziny nasza artyleria
bi³a na tamt¹ stronê. Rosjanie zbudowali nam most, byœmy mogli
przejechaæ. Czo³g wa¿y³ 36 ton.
Przeprawiliœmy siê przez ten most.
Napotkaliœmy tam bardzo ciê¿ki
opór, zniszczyli nam czo³gi. Niem-

cy przewidzieli nasz¹ strategiê.
Nasi bili w pierwsze i drugie okopy,
a Niemcy byli w trzecich – tych,
które nie zosta³y zbombardowane.
Biliœmy czyste okopy – puste pole.
Nie ponieœli strat, dlatego mocno
nas zaatakowali. Nas niszczyli przewa¿nie z pancerfausta. Móg³ strzelaæ z odleg³oœci 100 metrów, ale jak
trafi³, to pali³ czo³g.
By³y trzy brygady czo³gów, ka¿da mia³a po 75 czo³gów. Z naszej, 2
brygady zosta³o nam tylko 5 czo³gów, ale nie w tym czasie, tylko
przez ca³y okres.
Piek³o pod Budziszynem
Schörner i Herman Gering szli
na odsiecz Berlinowi, by nie dopuœciæ Ruskich do Berlina. Nas rzucili
pod Budziszyn, by odci¹æ im drogê.
To zadanie wykonaliœmy, ale jakim
kosztem... Zginê³o tyle ludzi... Mój
czo³g te¿ siê spali³. U mnie wie¿a
spad³a i nas dwóch tylko na dole
zosta³o. Do tej pory nie wiem, co
sta³o siê z moim koleg¹, który zosta³
ze mn¹ na dole. Nie znalaz³em go ju¿
nigdy. Jak spad³a wie¿a, to trzech
kolegów, którzy siedzieli na wie¿y
rozerwa³o – wszystkich trzech. A my
zostaliœmy. Ju¿ siê pali³o. Uda³o
nam siê uciec. Ale ja dosta³em w
g³owê i w nogê. Straci³em przytomnoœæ. By³em w szpitalu polowym.
PóŸniej jednak dalej jecha³em.
Pod Budziszynem nasz korpus
poniós³ ogromne straty. Tam by³a
taka walka, ¿e dwa dni i dwie noce
walczyliœmy bez odpoczynku, a¿

zosta³y cztery czo³gi z naszej brygady. Jak zobaczyliœmy pobojowisko,
to nie mo¿na by³o patrzeæ - tak wyniszczyliœmy siê nawzajem. To by³a
walka na œmieræ i ¿ycie. Najciê¿sza
walka, jak¹ mieliœmy. Gdzie indziej
jechaliœmy i inaczej to wygl¹da³o. A
tu, zobaczyliœmy to wyniszczenie,
po jednej stronie i drugiej. Jak to
zobaczyliœmy, obla³ nas pot. Ile
m³odych ludzi zginê³o. Po co? Nogi
poodcinane, rêce, ile kalek, poparzonych, ¿ywcem spalonych...Jak
zobaczyliœmy to pobojowisko, to
wszyscy p³akaliœmy.
Niemcy mieli takie pancerfausty, nazywaliœmy je ba³wanki, które,
gdy dotknê³y czo³g, to zaspawa³o.
Przez to póŸniej zabronili nam zamykaæ luki, bo nie by³o mo¿liwoœci
otwarcia w razie trafienia pancerfaustem. A jak luki otwarte, to mogli
nas trafiæ kul¹ i mo¿na by³o zgin¹æ,
ale nie wszyscy. Przy otwartym luku
inni mog¹ wyjœæ. Niby by³ luk na
dole, ale by³o za nisko, by przez
niego wyjœæ.
Zabitych od razu chowaliœmy.
Robiliœmy krzy¿ z kawa³ka drzewa,
wpisywaliœmy nazwisko. PóŸniej
ich zbierali.
Tam zginê³o trzech braci – Korczyñskich. Tak myœlê o ich matce.
Trzech synów wychowa³a, wys³a³a
na front i... spalili siê ¿ywcem. To
by³ pluton trzech braci – tak ich
nazywaliœmy, bo pluton, to trzy
czo³gi. Jeden pluton musia³ walczyæ
razem i tak...
Najstarszy z nich mia³ 24 lata,
najm³odszy – 19.
cdn
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Do Ryszarda ¯urowskiego przyje¿d¿aj¹
O ile fizycy oraz in¿ynierowie
doskonale wiedz¹, w jaki sposób
dzia³aj¹ energie, rozró¿niaj¹ jej
ró¿ne rodzaje, potrafi¹ j¹ obliczyæ
i przewidzieæ skutki, o tyle w
naukach medycznych wci¹¿
pomija siê jej istnienie.
Przeciwnicy wskazuj¹ na fakt, i¿
w ciele cz³owieka nie ma ¿adnej
energii. Takie s³owa wykluczaj¹
cz³owieka z istnienia w œwiecie, a
przecie¿ tak nie jest.
Energia i jej zmiany opisuj¹ stan, wzajemne
oddzia³ywania, przemiany fizyczne i chemiczne
oraz wszelkiego rodzaju procesy wystêpuj¹ce w
przyrodzie. Twierdzenie, ¿e cz³owiek nie posiada energii, jest mówieniem, ¿e w cz³owieku nie
nastêpuj¹ jakiekolwiek przemiany – choæby trawienie.
Mo¿na to porównaæ do mechanizmu zegarka
mechanicznego. Lekarze medycyny konwencjonalnej wymieniaj¹ zu¿yte „trybiki” w organizmie, a przecie¿ ¿aden zegarek nie bêdzie chodzi³, jeœli nie nakrêci siê sprê¿yny. Konieczna jest
energia, by owe trybiki wprowadziæ w ruch. Energia jest wszêdzie i to ona napêdza, nadaje ruch,
dziêki niej mo¿liwe s¹ wszelkie procesy. Nie
mo¿na jej wykluczyæ. Dlatego niezwykle istotna
jest wspó³praca pomiêdzy medycyn¹ konwencjonaln¹, która „wymieni trybiki” w naszym mechanizmie, dostarczy potrzebnych leków a energi¹,
dziêki której wszystkie procesy bêd¹ przebiegaæ
prawid³owo. W tym kontekœcie, nie jest to ¿adna
magia, czary, jakby chcieli niektórzy, a zwyk³a
fizyka, której my, jako ludzie równie¿ podlegamy, bo jesteœmy niezwykle skomplikowanym
uk³adem, w którym zachodzi wiele procesów,
dziêki którym posiadamy zdolnoœæ wytwarzania
ciep³a, poruszania siê, istnienia.
Coraz czêœciej lekarze medycyny konwencjonalnej zwracaj¹ uwagê na stan emocjonalny osób,
którym maj¹ udzieliæ pomocy. Dbaj¹ o to, aby
pacjenci mieli pozytywne nastawienie, nadziejê.
Coraz czêœciej zwraca siê równie¿ uwagê na to,
¿e przyczyn¹ wielu dolegliwoœci jest stres. A
stres, wed³ug z kolei osób zajmuj¹cych siê leczeniem niekonwencjonalnym, to blokada przep³ywu energii.
Lekarze diagnozuj¹ chory organ i lecz¹ go.
Dla medycyny niekonwencjonalnej przyczyna
choroby mo¿e znajdowaæ siê poza cia³em fizycznym. Oznacza to, ¿e choroba jest wynikiem ró¿nego rodzaju prze¿yæ, traumy, stresów, z³oœci,
smutku, zamyœlenia, strachu, które to zak³ócaj¹
równowagê naszego organizmu. Problem polega
na tym, ¿e my sami nie zawsze potrafimy unikaæ
stresów, zachowywaæ spokoju, optymistycznie
patrzeæ w przysz³oœæ – o czym œwiadczy coraz
wiêcej przypadków depresji. Czasem pojawiaj¹
siê blokady energetyczne utrudniaj¹ce przep³yw
energii. D³ugotrwa³e napiêcie i stres prowadzi do
zaburzeñ w organach i w efekcie mo¿e rozwin¹æ
siê choroba.
Uregulowaniem przep³ywu energii zajmuj¹
siê bioenergoterapeuci. Likwidacja blokad ener-

getycznych pozwala osi¹gn¹æ równowagê wewnêtrzn¹ organizmu i ogólne jego wzmocnienie.
Bioenergoterapiê nale¿y traktowaæ jako
jedn¹ z metod leczenia, np. jako uzupe³nienie
medycyny tradycyjnej.
Biologia cz³owieka wci¹¿ jest tajemnic¹, a
postêp w medycynie, choæ wiele nam przynosi,
nie zapewni nam zdobycia ca³ej wiedzy o cz³owieku, o ile nie po³¹czymy wiedzy biologicznej
z procesami energetycznymi zachodz¹cymi w
naszych organizmach.
Na naszych ³amach przedstawiamy osoby,
które skorzysta³y z pomocy ³obeskiego bioenergoterapeuty Ryszarda ¯urowskiego. Niektóre z
przedstawionych osób us³ysza³y, ¿e nie maj¹
szans na ¿ycie, niektórzy mieli mieæ amputowane
koñczyny. Dzisiaj ¿yj¹ i ciesz¹ siê zdrowiem.
Ryszard Burda z Mierzyna mia³ zdiagnozowany nowotwór w¹troby.
Lekarze dawali mi 2-3 miesi¹ce ¿ycia. To jak
wyrok, przechodzi³em za³amanie, wpad³em w
depresjê. Myœla³em, ¿e nie bêdzie dla mnie ¿adnego ratunku. To by³o rok temu. Po wizycie u pana
Ryszarda ¯urowskiego stan mojego zdrowia
znacznie siê polepszy³. Nikt ju¿ nie mówi o œmierci, a ja mam zmienion¹ grupê renty. Pod tym
wzglêdem straci³em na tym – œmieje siê pan Ryszard – ale przecie¿ najwa¿niejsze jest zdrowie.

Jolanta Prawowska do ³obeskiego bioenergoterapeuty przyje¿d¿a³a z Brojc trzy razy.
Mia³am zabieg. Wyciêto mi 25 cm jelita grubego i 15 cm jelita cienkiego. To by³ rak z³oœliwy.
Po operacji wys³ano wycinki do badania. By³y z
dobrym wynikiem. Pobierano mi te¿ krew na
komórki rakowe. Nie by³o za dobrze. Wtedy
postanowi³am, ¿e udam siê do pana ¯urowskiego. Po wizycie u ³obeskiego bioenergoterapeuty
ponownie pobrano mi krew. Okaza³o siê, ¿e wynik by³ bardzo dobry. Tylko panu Bogu i panu
¯urowskiemu to zawdziêczam. Na szczêœcie nie
za³ama³am siê, bo przecie¿ ¿ycie ka¿demu jest
mi³e. Od operacji minê³y ju¿ trzy lata – powiedzia³a pani Jolanta.
Niezwyk³a jest te¿ historia Andrzeja Zegie-

stowskiego z ¯abina k. Z³ocieñca. Pan Andrzej
cierpia³ na czêœciowy parali¿. Jego jedna rêka
by³a niew³adna. Us³ysza³ o panu ¯urowskim i postanowi³ u niego poszukaæ pomocy. Po zabiegu u
bioenergoterapeuty wsiad³ wraz z ma³¿onk¹ do
samochodu i wyruszyli w drogê powrotn¹. Mimo
niesprawnej rêki, za kierownic¹ siedzia³ pan
Andrzej. Tu¿ przed Drawskiem, jego ¿ona, siedz¹ca na miejscu pasa¿era, zauwa¿y³a, ¿e pan
Andrzej trzyma kierownicê obiema rêkami.
Wszystko nagle odblokowa³o siê, rêka zaczê³a funkcjonowaæ. To by³o ju¿ 10 lat temu i jak do
tej pory wszystko jest w porz¹dku. To by³o coœ
niesamowitego i to ju¿ po pierwszej wizycie –
powiedzia³a w rozmowie z nami ma³¿onka pana
Andrzeja.

Rozalia Zabielska nie mogla chodziæ. Ka¿dy
ruch sprawia³ jej niezmierny ból. Nie by³a w stanie sama wstaæ z ³ó¿ka, m¹¿ musia³ pomagaæ jej
w poruszaniu siê po mieszkaniu. Lekarze byli
bezradni – uprzedzali, ¿e jej stan sukcesywnie
bêdzie pogarsza³ siê. Postanowi³a skorzystaæ z
pomocy R. ¯urowskiego. Ju¿ po trzeciej wizycie
wszystko odblokowa³o siê. Najwiêksz¹ radoœci¹
dla niej by³a mo¿liwoœæ uczestniczenia we mszy
œw., na któr¹ posz³a o w³asnych si³ach. W rozmowie podkreœla³a, ¿e do koœcio³a, mimo ogromnego pragnienia, nie mog³a chodziæ ju¿ od 1,5 roku.
Obecnie niemo¿noœæ chodzenia jest ju¿ dalekim
wspomnieniem.
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z ca³ej Polski
Pani Rozalia za pomoc ¯ydom w czasie II
wojny œwiatowej otrzyma³a medal – Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata. Przys³owie mówi, ¿e
¿ycie jest okr¹g³e i to, co od siebie daje siê innym,
od innych wraca. Niegdyœ ona pomog³a tym, którzy czuli siê bezradni wobec losu, a los sprawi³,
¿e otrzyma³a pomoc w zwalczeniu choroby, wobec której ona czu³a siê bezradna.

Genowefa Sikorska z Rzesznikowa k. Ko³obrzegu cierpia³a na ogromny ból nogi.
Ból by³ tak okropny, ¿e nocami wrêcz wy³am
z bólu. Lekarze postawili diagnozê, ¿e jest to
nowotwór z³oœliwy – miêsak. W szpitalu w Szczecinie powiedzieli, ¿e jedynym ratunkiem dla mnie
jest amputacja nogi. Stwierdzi³am, ¿e nie pozwolê sobie jej obci¹æ, bo chcê byæ pochowana razem
z ni¹. Dano mi silne leki przeciwbólowe i odes³ano do domu. Gdy leki przesta³y dzia³aæ i ból
powróci³, pogotowie ratunkowe zabra³o mnie do
szpitala do Gryfic. Tym razem nie pomaga³y nawet silne leki przeciwbólowe. Wówczas mój syn
powiedzia³, ¿e s³ysza³ wiele dobrych s³ów na temat pana ¯urowskiego. Przywióz³ mnie do
£obza. Ju¿ po pierwszej wizycie ust¹pi³ ból.
PóŸniej zniknê³a naroœl rakowa na nodze powy¿ej kolana. Mogê chodziæ, a wczeœniej chodzenie
o kulach sprawia³o mi ogromny ból.
Po jakimœ czasie mia³am ma³e dolegliwoœci
zwi¹zane z sercem. Poprosi³am syna, aby zawióz³
mnie do przychodni przy szpitalu w Gryficach.
Sta³am w poczekalni, gdy nagle ktoœ podszed³ do
mnie i zacz¹³ dotykaæ mnie powy¿ej kolana.
Zobaczy³am, ¿e to jakiœ mê¿czyzna. Gdybym
by³a m³odsza, to dosta³by ode mnie torebk¹. Na
szczêœcie zorientowa³am siê, ¿e to chirurg, który
wczeœniej chcia³ mi amputowaæ nogê. Okaza³o
siê, ¿e zobaczy³ mnie poruszaj¹c¹ siê bez kul.
Myœla³, ¿e ju¿ tak dobrze opanowa³am chodzenie
przy pomocy protezy. Chcia³ sprawdziæ, w którym miejscu mam amputowan¹ nogê. Powiedzia³
mu – panie doktorze! To jest moja noga! Po wizycie u bioenergoterapeuty zachowa³am nogê.
To, co siê sta³o, to jest cud. Lekarz te¿ pokiwa³
g³ow¹ i powiedzia³, ¿e cuda siê zdarzaj¹.
Tadeusz Jasiñski z Miêdzychodu k. Poznania.
Miewa³em tak ogromne bóle krêgos³upa, ¿e
nie mog³em wstaæ z ³ó¿ka. Oprócz tego lekarze

stwierdzili ostrogi w piêcie. Wszyscy chcieli
operowaæ. Ból by³ tak okropny, ¿e nie jeden raz
upad³em. Po wizycie u pana ¯urowskiego ból
znikn¹³. Mogê swobodnie chodziæ. Nie dokuczaj¹ mi ju¿ te¿ ostrogi piêtowe. Dodatkowo
zniknê³a zadyszka, a moje serce normalnie funkcjonuje.
Natomiast ¿ona mia³a ogromne problemy z
trzustk¹. Nie mog³a oddychaæ. Czêsto bóle by³y
tak ogromne, ¿e zastanawia³em siê, czy nie wezwaæ pogotowia. Postanowi³em zawieŸæ ¿onê do
pana ¯urowskiego. Obawia³em siê jednak, czy
wytrzyma podró¿. Pomyœla³em, ¿e w razie czego
odwiozê ¿onê do szpitala. Uda³o nam siê jednak
szczêœliwie dojechaæ. Po wizycie bóle ust¹pi³y.
Od tego czasu minê³o ju¿ kilka miesiêcy i dziêki
Bogu i panu ¯urowskiemu czujemy siê dobrze.

j¹c¹ siê tam ropê. Podczas wykonywania jakichkolwiek prac, czy wysi³ku fizycznego pojawia³
siê ból nie do opisania. 2-3 tygodnie temu by³am
u pana ¯urowskiego z moim dzieckiem, które ma
zez rozbie¿ny i dolegliwoœci gastryczne. U dziecka nast¹pi³a ogromna poprawa, gdzie wczeœniej,
mimo odwiedzin lekarza, poprawy nie by³o. Szuka³am ratunku dla niego, nie myœla³am o sobie.
Jednak mama, która by³a z nami, powiedzia³a
bioenergoterapeucie o moich problemach z kolanem i o tym, ¿e wieczorami p³aka³am z bólu. Pan
¯urowski na 2 minuty przy³o¿y³ d³onie do mojego kolana i... ból min¹³. Nie mog³am uwierzyæ.
Mam 21 lat, od 12 lat ¿y³am z ci¹g³ym bólem i
nagle ten znikn¹³! Specjalnie wysila³am siê, biega³am, skaka³am na tej nodze i nic! Ból nie wraca.
Tyle lat jeŸdzi³am po ró¿nych lekarzach, a ka¿dy
z nich przepisywa³ mi tylko maœci, które w najmniejszym stopniu mi nie pomaga³y. Wystarczy³a jedna wizyta u bioenergoterapeuty i moje k³opoty z kolanem skoñczy³y siê – powiedzia³a
³obzianka.

U Wies³awa Strajcha z Drawska Pomorskiego 10 lat temu zdiagnozowano zmiany nowotworowe prze³yku. Nie móg³ jeœæ ani piæ. Lekarze nie
dawali mu szans na wyzdrowienie. Dzisiaj dobrze
siê czuje i cieszy siê ¿yciem.

El¿bieta Œmigasiewicz z £obza 12 lat temu
zosta³a potr¹cona przez samochód na drodze
wiod¹cej do Dalna.
Po leczeniu szpitalnym ust¹pi³y inne dolegliwoœci prócz bólu kolana. Lekarze powiedzieli, ¿e
ten ból ju¿ tak zostanie. Ja jad³am „kilogramy”
leków przeciwbólowych, ¿e moja w¹troba to
wytrzyma³a! To by³a tragedia trwaj¹ca dzieñ i
noc. Na ból nie pomaga³y ju¿ ¿adne tabletki. W
nocy m¹¿ masowa³ mi kolana, bo wy³am z bólu.
Co jakiœ czas lekarze œci¹gali mi z kolana zbiera-

Krystyna Oleska z Miêdzyzdrojów mia³a
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Do Ryszarda ¯urowskiego przyje¿d¿aj¹ z ca³ej Polski
operacjê tarczycy, po której przesta³a mówiæ.
Mia³am 25 zabiegów. Lekarze powiedzieli, ¿e
nie bêdê mówiæ, ale bêdê ¿yæ. Po wizycie odzyska³am mowê. Gdy nie mog³am mówiæ, to do
sklepu sz³am z kartk¹. Nie mog³am iœæ ze znajomymi na spacer, bo nie mog³am z nimi rozmawiaæ. Chodzi³am wiêc sama, dusi³am siê przy tym
okropnie. Podczas jednego z takich spacerów
spotka³am s¹siada. Powiedzia³ mi o panu ¯urowskim. Okaza³o siê, ¿e co jakiœ czas organizowali
wyjazd do £obza. Da³am mu swój wypis i poprosi³am, aby bioenergoterapeuta spojrza³ na to i
powiedzia³, czy mam w ogóle jakiekolwiek szanse. Pan ¯urowski powiedzia³, ¿e mogê do niego
przyjechaæ, ale niczego nie obiecywa³. W sumie
by³am trzy razy. Drugi raz by³am w sobotê. W
niedzielê rano odzyska³am g³os. Trzecim razem
zawióz³ mnie syn, ale to ju¿ by³a bardziej „szkoleniowa” wizyta. Pan ¯urowski by³ zadowolony,
powiedzia³, jak siê od¿ywiaæ, jak siê zachowywaæ
itd. Gdybym mia³a tak¹ wiedzê w czasie tych
trzech miesiêcy, gdy nie mówi³am, to ³atwiej
by³oby mi to przetrwaæ. Chcia³am jeszcze zauwa¿yæ, ¿e zabieg, to nie jest jakaœ szarlataneria,
naprawdê coœ siê dzieje, a dowodem na to jest to,
¿e dzisiaj mogê rozmawiaæ – powiedzia³a pani
Krystyna.

nak rodzice przed podjêciem tak drastycznej
decyzji postanowili szukaæ pomocy u pana
¯urowskiego. Po wizycie dolegliwoœci ust¹pi³y, a po czterech miesi¹cach rêka odzyska³a
sprawnoœæ. Trzy tygodnie temu by³ ponownie
w £obzie.
Jaka by³a moja wielka radoœæ, gdy zobaczy³em, ¿e ma dwie rêce, a przez telefon nie œmia³em
zapytaæ siê o to – powiedzia³ p. ¯urowski.
Czteroletnia Agnieszka Skowroñska równie¿ by³a leczona w Centrum Zdrowia Dziecka na
brodawczaki skóry.
Brodawki wyrasta³y spod paznokci, twarzy, ko³o ust. Rodzice byli w rozpaczy. Po
trzeciej wizycie, rankiem nastêpnego dnia,
ojciec zauwa¿y³, ¿e dziecko ma czyst¹ buziê.
Okreœli³, ¿e sta³ siê cud. Rozp³aka³ siê. Dziewczynka dodatkowo mia³a dysplazjê stawów
biodrowych. Nie mogla chodziæ. Po wizycie
objawy ust¹pi³y. Wczeœniej inne dzieci nie
chcia³y bawiæ siê z Agnieszk¹. To by³a tragedia zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców.
Dzisiaj dzieci ju¿ nie unikaj¹ Agnieszki, a
rodzice mog¹ cieszyæ siê szczêœciem swojego
zdrowego dziecka.

Rados³aw Niezbora³a, to czteroletni ch³opczyk, który by³ leczony w Centrum Zdrowia
Dziecka. Zdiagnozowano u niego wiotkoœæ miêœni. Nie chodzi³. Upada³ na plecy. Mia³ stany lêkowe, musia³ kogoœ trzymaæ za rêkê. Po wizycie
chodzi, choæ nadal jest prowadzony za r¹czkê.
Jest du¿a poprawa.
Szymon Krupiñski pochodzi z Kamionnej
k. Poznania. U tego 13. letniego wówczas
ch³opca zdiagnozowano miêsaka na wysokoœci
przedramienia. Towarzyszy³ mu ogromny ból.
Lekarze uznali, ¿e jedynym ratunkiem bêdzie
amputacja rêki, by ratowaæ ¿ycie ch³opcu. Jed-

Gra¿yna Wójtowicz z Czaplinka mia³a problemy z nerkami.
Dziêki panu ¯urowskiemu przetrwa³am przez
dializy do pomyœlnej transplantacji nerki. A by³o
ju¿ tragicznie. Pan ¯urowski jeŸdzi³ do mnie do
szpitala do Drawska Pomorskiego. Obecnie czujê siê bardzo dobrze, nie biorê ¿adnych leków –
powiedzia³a pani Gra¿yna.
In¿. Marek Mietek ze Z³ocieñca mia³ problemy z sercem. Lekarze kierowali go na zabieg do
szpitala. Po wizytach w £obzie okaza³o siê, ¿e
operacja jest zbyteczna.
- Czuje siê wspaniale, grozi³a wymiana zastawek, ale jak siê okaza³o – nie ma ju¿ takiej potrzeby – powiedzia³.

Piêcioletnia Amelka Przybysz z Wronek
mia³a naczyniaka pnia mózgu. Mimo i¿ by³a leczona w Centrum Zdrowia Dziecka, to choroba
wci¹¿ postêpowa³a. Lekarze mówili, ¿e Amelia
za jakiœ czas bêdzie tylko „warzywem”. Po wizycie w £obzie odzyska³a mowê. Zniknê³o odkszta³cenie buzi, zaczê³a mówiæ i mo¿na j¹ prowadziæ za r¹czkê.
Ponownie wybieramy siê do £obza. Po wizytach powróci³a symetria twarzy. Amelka ma siê
bardzo dobrze – powiedzia³a mama Amelki.

Mariusz Komarnicki z Gorzowa Wielkopolskiego
By³em ponad 50 razy u ró¿nych krêgarzy. Nie
mog³em chodziæ. Nie pracowa³em. PrzywieŸli
mnie do pana ¯urowskiego. Po pierwszej wizycie
stan¹³em na nogi. By³o to 4-5 lat temu. Maj¹c
prawie 2 metry wzrostu, mogê k³aœæ p³ytki ³azienkowe, a myœla³em, ¿e czeka mnie wózek inwalidzki – powiedzia³.

Ryszard ¯urowski 693 089 092
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W Œwiatowidzie niespodziewana
zmiana trenera
Na trzy tygodnie przed rund¹
wiosenn¹ w Œwiatowidzie nast¹pi³a nag³a zmiana trenera.Z pracy zrezygnowa³ Grzegorz Pawlak
i sta³o siê to po ostrej wymianie
zdañ, do jakiej dosz³o na spotkaniu dwóch cz³onków zarz¹du z
trenerem. Dru¿ynê do walki o
awans poprowadzi teraz Ryszard
Jamro¿y z Iñska.
7 marca na stronie internetowej
klubu pojawi³ siê komunikat: „Zarz¹d zaniepokojony sytuacj¹ w szatni, iloœci¹ zawodników na treningach, chêci¹ odejœcia zawodników
do innych klubów oraz niezadowalaj¹cymi wynikami w meczach kontrolnych w dniu 28.02.2011 spotka³
siê w siedzibie klubu z trenerem
Grzegorzem Pawlakiem. Podczas
spotkania Zarz¹d przedstawi³ trenerowi sposób rozliczania wynagrodzenia w rundzie wiosennej 2010/
2011. Kwota wynagrodzenia za poszczególne miesi¹ce pozosta³a bez
zmian, kwesti¹ sporn¹ sta³o siê wynagrodzenie za miesi¹c lipiec, w
którym to de facto trener odpoczywa. Zarz¹d zaproponowa³ aby wy-

nagrodzenie za ten miesi¹c by³o
uzale¿nione od efektów pracy trenera. Propozycja Zarz¹du to 160%
wynagrodzenia podstawowego w
przypadku awansu do V ligi oraz 0%
w przypadku jego braku. Trener nie
zgodzi³ siê na takie premiowanie
efektów swojej pracy, za¿¹da³ sta³ego bez wzglêdu na wyniki wynagrodzenia najlepiej wy¿szego ni¿ w
poprzedniej rundzie i dodatkowo
pieniêdzy za awans do ligi wy¿szej.
Ponadto zachowanie trenera w stosunku do Klubu i Zarz¹du w postaci
gróŸb, szanta¿u oraz wyzwisk by³o
wysoce niestosowne i nie pozostawi³o ¿adnych w¹tpliwoœci co do
zakoñczenia wspó³pracy z trenerem”.
Trener Grzegorz Pawlak na te i
podobne zarzuty odpowiedzia³ na
Ligowcu: „Po pierwsze, k³amstwem
jest, i¿ zosta³em zwolniony przez
zarz¹d, poniewa¿ ja sam podj¹³em
decyzjê o rezygnacji i zaprzestaniu
pe³nienia
funkcji
trenera.
Po drugie, prawd¹ jest, i¿ zarz¹d
postanowi³ obni¿yæ kwotê mojego
miesiêcznego wynagrodzenia, aczkolwiek chcê tutaj zaznaczyæ, ¿e to

nie pieni¹dze s¹ najwa¿niejsze i nie
one by³y powodem mojej rezygnacji, lecz szacunek do w³asnej osoby
i do tego co robiê. Nie jest ¿adn¹
tajemnic¹, a informacjê s¹ ogólnie
dostêpne i potwierdzaj¹ one, i¿
wspólnie z Ch³opakami osi¹gnêliœmy bardzo dobre wyniki, na które
ciê¿ko pracowaliœmy. Swoj¹ i Ch³opaków pracê szanujê, a je¿eli ktoœ
tego nie robi, to nie widzê powodów
do dalszej wspó³pracy. Dlatego te¿
wspó³pracê tê zakoñczy³em”.
Ju¿ 2 marca Zarz¹d Klubu spotka³
siê z nowym kandydatem na trenera
Ryszardem Jamro¿ym i po dogadaniu warunków podpisano z nim
umowê na prowadzenie pierwszego
zespo³u.
Jak nam powiedzia³ Grzegorz
Pawlak, zespó³ jest pouk³adany i
powalczy o awans do V ligi.
Przed nowym trenerem spore
wyzwanie, bo przejmuje dru¿ynê,
która w rundzie jesiennej zajê³a drugie miejsce w tabeli, z takim samym
dorobkiem punktowym jak lider
Jeziorak Szczecin, a o miejscu zdecydowa³a tylko ró¿nica bramek.
Jednak nie bêdzie ³atwo, bo runda

jest d³uga i wszystko mo¿e siê zdarzyæ, tym bardziej, ¿e cztery czo³owe zespo³y dzieli niewielka iloœæ
punktów. Pierwszy mecz ligowy
Œwiatowid zagra 19 marca w Szczecinie z Kast¹ Majowe.
Jak poinformowa³ zarz¹d, do I
zespo³u powrócili w wypo¿yczenia
Marcin Grzywacz oraz Rafa³ Zielonka. Na boisku pojawili siê Tomasz Side³ i Dariusz Kêsy z Mewy
Resko. Kilka dni temu Œwiatowid
rozegra³ ostatni przed rund¹ mecz
kontrolny, pokonuj¹c Radoviê Radowo Ma³e 7:0. Testowano 16 zawodników, którzy bêd¹ stanowiæ
trzon dru¿yny w rozgrywkach: Micha³ Tchurz, £ukasz Petera, Dariusz
Kêsy, Tomasz Side³, Marcin Mosi¹dz, Dawid Mosi¹dz, Damian
Mosi¹dz, Micha³ NiedŸwiedzki,
Artur Samal, Dawid Dudek, Rafa³
Zielonka, Micha³ Koba, Mateusz
Ostaszewski, Tomasz Skibiñski,
Mateusz Kogut, Kacper Kamiñski.
Klub na sta³e opuœcili Kamil i
Mariusz Zych, a Remigiusz Borejszo i Tomasz Rokosz zostan¹ wypo¿yczeni (na w³asn¹ proœbê) do Radovii.
KAR

Dobermani z tytu³em
„Kibiców Roku 2010”

Sarmata w sobotê
rozpoczyna boje ligowe

W Studio S-1 Polskiego Radia w
Szczecinie odby³a siê 8 marca uroczysta gala z okazji og³oszenia wyników w VIII Plebiscycie Mediów
na najlepszych futbolistów naszego
województwa w roku 2010.
W Plebiscycie Mediów zorganizowanym przez Polskie Radio
Szczecin, G³os Szczeciñski, portal
Ligowiec.net i TVP3 sympatycy
futbolu oddali ponad 44 tysi¹ce g³osów. Przez ca³y okres g³osowania,
które zaczê³o siê z pocz¹tkiem lutego, Plebiscyt bardzo mocno zaznaczy³ swoj¹ obecnoœæ w audycjach i
publikacjach w/w Redakcji. Z tym
wiêksz¹ satysfakcj¹ nale¿y podkreœliæ sukces reprezentantów naszego
powiatu: Wojciech GuŸniczak (Sarmata Dobra) zaj¹³ drugie miejsce w
kategorii najlepszego pi³karza IV
ligi a Artur Samal (Œwiatowid
£obez) tak¿e drugie miejsce wœród
najlepszych zawodników klasy
okrêgowej.
Jeszcze wiêkszym sukcesem
mog¹ poszczyciæ siê cz³onkowie
Klubu Kibiców Sarmaty - „Dobermani”, którzy po emocjonuj¹cym

Orze³ Trzciñsko Zdrój – Sarmata Dobra 4:4 (2:2).

Wojciech GuŸniczak
finiszu g³osowania okazali siê najlepsi i uzyskali zaszczytny tytu³
„Kibiców Roku 2010” województwa zachodniopomorskiego. I chocia¿ Plebiscyt traktowany jest jako
swego rodzaju zabawa, to medialny
rozg³os jaki mu towarzyszy daje
niew¹tpliw¹ satysfakcjê wyró¿nionym zawodnikom, kibicom i klubom, i z tego powodu nale¿¹ siê im
szczere gratulacje.
estan

W swoim ostatnim meczu sparingowym na trawiastym boisku w
Trzciñsku Zdroju, Sarmata Dobra
zremisowa³ 4:4 z miejscowym Or³em graj¹cym w V lidze. Bramki dla
Sarmaty strzelili: Jaros³aw Jaszczuk
(k), Wojciech GuŸniczak, Wojciech
Kliœ i Piotr Grochulski.
19 marca wyjazdowym meczem
z Victori¹ Przec³aw, Sarmata rozpocznie rundê wiosenn¹ rozgrywek
o mistrzostwo IV ligi zachodniopomorskiej. W dru¿ynie Sarmaty w
pierwszych meczach nie zobaczymy w sk³adzie z powodu kontuzji
dwóch wiod¹cych zawodników:
bramkarza Marcina Kamiñskiego i
najskuteczniejszego napastnika w
rundzie jesiennej Rados³awa Cytowicza (8 bramek).
Do sk³adu powróci³ natomiast
jeden z najbardziej bramkostrzelnych zawodników Sarmaty w ostatnich latach Wojciech Bonifrowski i
doœwiadczony bramkarz Grzegorz
Buczma.

Dru¿yna z Przec³awia przystêpuje do rundy wiosennej w mocno
zmienionym sk³adzie, z zawodnikami, którzy maj¹ za sob¹ przesz³oœæ
reprezentacyjn¹ (Maciej Stolarczyk) czy I ligow¹ (Pawe³ Skrzypek,
Artur Bugaj). Dru¿yna ta graj¹c w
nowym zestawieniu ma za sob¹ ju¿
pierwszy sukces: wygran¹ 2:1 z czo³ow¹ dru¿yn¹ V ligi Œwitem Szczecin w ramach 1/16 Pucharu Polski.
Mimo wszystko kibice Sarmaty
licz¹ na pozytywne wieœci po sobotnim meczu Sarmaty.
estan
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Region

Sprzedam mieszkanie w bloku przy
ul. Wybickiego w £obzie, II piêtro, 3
pokoje, 86 mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel.
609 593 801
Resko sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 831 mkw., 3 pokoje,
cena 139.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48
mkw., IV piêtro, przy ul. Murarskiej
w £obzie. Tel. 91 397 4819
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza w bloku, II piêtro, 3 pokoje, 86
mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel. 609 593
801
Sprzedam lub wydzier¿awiê mieszkanie w Prusinowie 15. Tel. 91 397
3398
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
na parterze w £obzie przy ul.
Orzeszkowej. Tel. 691 490 321
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5638, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w bloku o
pow. 67 mkw., bez czynszowe, w
okolicach Reska, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, du¿y balkon, dwie
piwnice, ogrzewanie gazowe, gara¿
blaszany. Tel. 791 727 642 lub 91
395 1038
Resko, sprzedam mieszkanie 3
pokojowe 93 mkw., dzia³ka 831
mkw. Cena 145.000 z³. Tel. 888 169
572

Szczecin ul. Potulicka sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe w³asn. 37
mkw., atrakcyjne po³o¿enie, VII piêtro, 100 m do pêtli tramwajowej, po
kapitalnym remoncie z wymian¹
pionu i kan., drzwi Gerda, okna pcv,
widna kuchnia, niski czynsz. Cena
175 tys. z³. Kont. Pryw. Tel. 600 382
886

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

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

Sprzedam dom pó³ bliŸniaka oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach blisko centrum. Tel. 502 485 265

Sprzeda¿ mebli u¿ywanych. Tel.
602 42 33 28
Sprzedam wózek (dwukó³ka rêczna) Tel. 604 99 77 41
Kostka granitowa z transportem
tel. 511 267 991
Kupiê u¿ywan¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 603 720 382
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.

Sprzedam dom pó³ „bliŸniaka” oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach, blisko centrum. Tel. 502-485-265.

Powiat ³obeski
Lokal do wynajêcia w centrum
£obza o pow.100 mkw. Tel. 608 335
881
Wynajmê lub sprzedam lokal pod
dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹ z
wyposa¿eniem po sklepie spo¿ywczym w £obzie ul. Chrobrego z
mo¿liwoœci¹ wynajêcia mieszkanie
na piêtrze. Tel. 516 078 456.
Sprzedam gara¿ blaszak na ulicy
Bema w £obzie z gruntem miasta.
Cena 300 z³. Tel. 696 371 082.
W £obzie sprzedam pó³ bliŸniaka 90
mkw. z ogródkiem, Tel. 91 397 6453

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Wynajmê pomieszczenie o powierzchni 15 mkw., £obez ul. Koœciuszki 9. Tel. 609 1165 601

Powiat œwidwiñski

Region

Wynajmê halê w £obzie + biuro. Tel.
783 514 200

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

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074

ROLNICTWO

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Sprzedam dom w Resku, pow. 208
mkw., pow. dzia³ki 670 mkw., wolno
stoj¹cy, w³asnoœciowy. Cena 500
tys. z³ do negocjacji. Tel.
600451645, 608727083.

Tanio sprzedam ok. 4 hektary ziemi
w Radowie Ma³ym, dobra lokalizacja, bezpoœrednio. Tel. 660 969 785.
¯yto jare sprzedam. Tel. 600 173
955.

Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088

NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337.

Wynajmê hale magazynowe o powierzchni 400 mkw. i 600 mkw w
Resku. Tel. 518 169 392.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

DRUKARNIA

£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Powiat drawski

INNE
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NAUKA

Sprzedam kawalerkê w Drawsku
Pomorskim 25 mkw., parter, Tel.
606825070

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Oferujemy druk:
- ulotek, plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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VII £obeski Memoria³ Szachowy
im. G. Bieñkowskiego przeszed³ do historii
W hali sportowo-widowiskowej 5 marca 2011 roku spotkali siê mi³oœnicy królewskiej gry w szachy. Zawodnikom towarzyszy³a liczna grupa kibiców wœród których oprócz trenerów i opiekunów by³a liczna grupa babæ i
dziadków.Razem ponad 280 osób. By³ to projekt wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2017 napisany przez Joannê Chabeck¹
i Teresê Bieñkowsk¹ w ramach dzia³añ £obeskiego Centrum Inicjatyw Wiejskich pod opiek¹ Bo¿eny Zareckiej.
I £obeski Memoria³ Szachowy im. Gabriela Bieñkowskiego odby³
siê w 2005 roku pod patronatem Komendanta Zachodniopomorskiego
Policji
w Szczecinie fundatora pucharu najlepszemu zawodnikowi w
kategorii open. Podobnie jak poprzednie turnieje, równolegle odbywa³y siê
mistrzostwa policji w szachach. G³ównym organizatorem wszystkich memoria³ów by³o Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski” propaguj¹ce,
szczególnie wœród dzieci i m³odzie¿y, szczytnych idea³ów sportowej rywalizacji oraz wskazanie ciekawej mo¿liwoœci spêdzania wolnego czasu.
Wszystkich uczestników, trenerów, rodziny przywita³ gospodarz Gminy
£obez Ryszard Sola.
Kim by³ patron naszych memoria³ów?
Gabriel Bieñkowski mia³ bardzo liczne zainteresowania dlatego
nazywam Go Cz³owiekiem Renesansu. Ale szczególnie ukocha³ grê w szachy. Jego ¿ycie toczy³o siê w Grodzisku Mazowieckim, Radowie Ma³ym i
£obzie. Odniós³ wiele sukcesów na szczeblu krajowym i lokalnym graj¹c
na pierwszej szachownicy w Nasienniku Gryfice razem z Marianem Turczyñskim, Ma³gorzat¹ Musia³ (obecnie Zieniuk) i Henrykiem Kowalskim.
Bra³ udzia³ w finale krajowym turnieju szachowym o Z³ot¹ Wie¿ê. Ostatnim jego klubem by³ Olimp £obez, w którym graj¹c z Katarzyn¹ Woniak,
Henrykiem Kowalskim, Józefem Stecykiem, Piotrem Mazuro oraz Andrzejem i Krzysztofem Nadkiernicznymi walczy³ w II Lidze Szachów. By³
uczestnikiem turniejów szachowych organizowanych przez Zdzis³awa
Bogdanowicza
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. Chêtnie udziela³ rad
m³odym szachistom; czêsto gra³ na wielu szachownicach w czasie symultant. Nigdy nie lekcewa¿y³ s³abszych zawodników, nie lubi³ remisów. Odszed³ od nas 24 czerwca 2004 roku w 66 roku ¿ycia.
Wszystkie siedem turniejów szachowych odby³o siê dziêki wielu
dobrodziejom (nazywanych obecnie sponsorami). Najwa¿niejszymi z nich
s¹ Teresa i Grzegorz Bieñkowscy w³aœciciele firmy CompBi. To Oni zapewniaj¹ obs³ugê komputerow¹ ( pomaga³ im Mariusz Zieliñski), drukuj¹ oryginalne dyplomy, funduj¹ nagrody finansowe. Corocznie otrzymujemy du¿e
wsparcie od Artura Barañskiego w³aœciciela elektrowni wodnej, Agnieszki
i Grzegorza Kotwickich prowadz¹cych Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowego M³yn nad Star¹ Reg¹ w Tarnowie. Wspieraj¹ nas niezawodni Gra¿yna i Tadeusz Moskalowie w³aœciciele Piekarni i Cukierni Dro¿d¿yk,
Kazimierz Dzie¿ak, Halina Dubicka prowadz¹ca sklep Szóstka. Bardzo
du¿¹ pomoc zapewniaj¹ nam komendanci, pracownicy i funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji
w £obzie. W tym okresie pomagali nam
szefowie i pracownicy Szko³y Podstawowej nr 1, Szko³y Podstawowej nr
2, Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki, hali sportowo-widowiskowej.
Wzorowo 300 krzese³ i 85 stolików przewieŸli nam uczestnicy
Centrum Integracji Spo³ecznej. Jesteœmy bardzo zadowoleni z ich bardzo
dobrej pracy i liczymy na dalsz¹ wspó³pracê. Przez 7 lat w puchary i inne
gad¿ety zaopatrywa³y nas firmy Anny i Grzegorza Ignatowiczów oraz
Agnieszki
i Marka Buksa. Wp³aty indywidualne by³y od Moniki
KuŸmiñskiej i Jana Mazuro.
Przy organizacji memoria³ów pomagali nam harcerze Szczepu ZHP
Czarna Jedynka pod nadzorem instruktorów Ma³gorzaty, Martyny i Jakuba
Bieniuków. Dzieci do zawodów przygotowywali Krystyna Sola, Ma³gorzata Zieniuk, Marek Woniak, Jakub Zieniuk pomagali przy sêdziowaniu turniejów.
Zawody organizacyjnie zabezpieczali Joanna Chabecka, Irena Lenkiewicz, Anna Gembala, Henryk Musia³, Andrzej Sarnowski, Robert Kazienko. W tym roku do³¹czy³a do nich Aneta Truchlewska. Posi³ek dla
zawodników i opiekunów przygotowali pracownicy baru Duo, którego
w³aœcicielem jest Dariusz Rutkowski
Puchary i albumy na wszystkie turnieje w ci¹gu tych siedmiu lat
fundowali: Starosta £obeski, Burmistrz £obza, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w £obzie oraz Burmistrzowie

Reska, Wêgorzyna, Dobrej, Wójt Radowa i przewodnicz¹cy rad tych gmin.
Wyniki VII £obeskiego Memoria³u Szachowego im. G. Bieñkowskiego o puchar komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Kategoria kl. O – III
dziewczêta Klub/miasto
1 Amelia Kuziemska SP1 £obez
2 Ma³gorzata Bia³oskórska Wêgorzyno
3 Aleksandra Musielska SP1 £obez
4 Kornelia Pawlak SP1 £obez
5 Magdalena Pieœlak SP1 £obez
6 Zofia Magdalan SP1 £obez

Ch³opcy
Klub/Miasto
1 Wiktor Raczyñski Nowogard
2 Jakub Jaremko SP1 £obez
3 Jacek Sola SP2 £obez
4 Kacper Skrilec Resko
5 Jan £ukasik SP1 £obez
6 Tomasz JanuszkiewiczWêgorzyno

Amelii i Wiktorowi puchary wrêczyli cz³onkowie Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat £obeski. Najm³odszym zawodnikiem ca³ego turnieju by³
Kamil Krupa SP1 £obez (sta³ siê posiadaczem 2 pucharów, najlepszy z kl.
O i najm³odszy). Kolejni zawodnicy z kl.O: Aleksander Tobo³kiewicz (Wêgorzyno), Miko³aj Oœci³owski (Wêgorzyno), Mateusz P³óciennik (SP1
£obez). Album od Kazimierza Chojnackiego Przewodnicz¹cego Rady
Miasta z £obza dla Jakuba Jaremko najlepszego z kl. O-III z gminy £obez.
Tomasz Januszkiewicz najlepszy zawodnik z gminy Wêgorzyno (kl.OIII) otrzyma³ album od Moniki KuŸmiñskiej Burmistrz Wêgorzyna. Kamil
Skrilec uhonorowany jako najlepszy uczeñ z gminy Resko pucharem Barbary Basowskiej Przewodnicz¹cej Rady Miasta w Resku. Jakub Jaremko
zdoby³ nagrodê od Beaty Zapalskiej Dyrektora Szko³y jako najlepszy
zawodnik ze Szko³y Podstawowej nr 1. Jacek Sola uhonorowany zosta³
nagrod¹ Jolanty Babyszko jako najlepszy zawodnik ze Szko³y Podstawowej nr 2.
W tej kategorii wyst¹pili tak¿e Mateusz Kwolek, Bartosz Frankowski,
Filip ¯urawik, Adrian Sysak, Radek Jasiñski, Tomasz Trojañski.
Kat kl. IV-VI
dziewczêta klub/miasto
Ch³opcy
klub/miasto
1 Dominika Walukiewicz Stargard 1 Piotr Styliñski
Ko³obrzeg
2 Ma³gorzata Pastwa SP1 £obez 2 Micha³ Magdalen SP1 £obez
3 Klaudia Urbañska SP1 £obez 3 Kamil Loba
SP1 £obez
4 Natalia Lisowska SP 2 £obez 4 Oskar Danowski SP1 £obez
5 Ola Maksim
Postomino 5 Marceli Œniadecki SP1 £obez
6 Angelika Maksim Postomino 6 Damian Sarnowski SP2 £obez
Dominika Walukiewicz – puchar Burmistrza £obza, Piotr Styliñski –
puchar Burmistrza Wêgorzyna.
Micha³ Magdalen najlepszy w tej kategorii z gminy £obez- album wrêcza mu Ryszard Sola Burmistrz £obza, Micha³ jest tak¿e najlepszym zawodnikiem ze swojej szko³y (SP1), otrzymuje nagrodê Dyrektora Szko³y.
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Damian Sarnowski – najlepszy zawodnik z SP2 otrzymuje nagrodê Dyrektora Szko³y.
Kat. gimnazjaliœci
dziewczêta klub/miasto
Ch³opcy
klub/miasto
1 Justyna Œwiercz £obez
1 Przemys³aw Wietrzyñski
Postomino 2 Monika Olejnik £obez
2 Micha³ Ankiewicz
Koszalin
3 Wiktoria Tupko Resko
3 Jan Pietkiewicz Choszczno
4 Anna Nowicka
Resko
4 Oskar Ros³on Choszczno
5 Klaudia Maksim Postomino 5 Jacek Nowakowski £obez
6
6 Piotr Urbañski £obez
Justyna Œwiercz – puchar Zdzis³awa Bogdanowicza Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu £obeskiego.
Przemys³aw Wierzyñski – puchar Ryszarda Brodziñskiego Starosty
£obeskiego, wrêcza go Micha³ Kar³owski Cz³onek Zarz¹du Powiatu.
Jacek Nowakowski otrzymuje album od Burmistrza £obza jako najlepszy gimnazjalista z gminy £obez.
Kategoria OPEN.
Imiê Nazwisko
Klub/miasto
Pkt
1 Krzysztof Nadkierniczny
Wêgorzyno
7,5
2 Krzysztof Kapral
Œwidwin
7
3 Brunon Studziñski
Zryw S³upsk
7
4 Cezary Walukiewicz
LZS Mechanik Stargard 6,5
5 Kazimierz Karchut
Dom Kombatanta Szczecin 6
6 Henryk Kowalski
Resko
6
7 Krzysztof Sielicki
UKS Skoczek Choszczno 5,5
8 Helmut Borkowski
OPP Neptun Ko³obrzeg
5
9 Rados³aw Badsung
UKS Skoczek Choszczno 5
10 Rafa³ Peter
£obez
5
11 Jan Kordyl
£obez
5
Puchar Nadinspektora Wojciecha Olbrysia za I miejsce
zdoby³ Krzysztof Nadkierniczny z Wêgorzyna. Puchar wrêczy³ I Zastêpca Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie
m³odszy inspektor Jacek Dobrek. Krzysztof otrzyma³ puchar Ryszarda Brodziñskiego
Starosty £obeskiego jako najlepszy zawodnik z Powiatu
£obeskiego, puchar wrêczy³
Micha³ Kar³owski Cz³onek Zarz¹du Powiatu £obeskiego.
Otrzyma³ tak¿e puchar Moniki
KuŸmiñskiej Burmistrz Wêgorzyna, który wrêczy³ mu Jan
Mazuro Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Wêgorzyno.
I miejsce wœród kobiet zdoby³a Martyna Zieniuk. Otrzy-
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ma³a puchar Zdzis³awa Bogdanowicza Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
£obeskiego, puchar Starosty £obeskiego jako najlepsza zawodniczka z
powiatu, puchar Burmistrza £obza jako najlepsza zawodniczka z Gminy
£obez. Najlepszym szachist¹ wœród policjantów okaza³ siê Jan Kordy z
£obza,drugim by³ Arkadiusz Skrilec z Reska.
II miejsce w open zdoby³ Krzysztof Kapral ze Œwidwina otrzyma³ puchar Starosty £obeskiego. Puchar Ma³gorzaty Budzyñskiej Przewodnicz¹cej Rady Gminy w Radowie otrzyma³ Brunon Studziñski ze S³upska za
zdobycie III miejsca w open.
Wœród zawodników wyró¿nia³ siê spokojem i dostojeñstwem pan
Kazimierz Karchu ze Szczecina. Po raz trzeci przyjecha³ na nasz memoria³,
zdoby³ V miejsce oraz otrzyma³ puchar jako najstarszy zawodnik. W tym
roku skoñczy 87 lat. ¯yczymy mu du¿o zdrowia i jeszcze wielu sukcesów
na deskach szachowych.
Pan Rafa³ Pater. W czasie kolejnej rundy otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e musi
pomóc poszkodowanym w wypadku drogowym. Jako stra¿ak pojecha³ na
ratunek nie bacz¹c na dobr¹ passê w tym dniu. Wróci³ dokoñczy³ kolejne
partie i zdoby³ puchar od komisji sêdziowskiej i organizatorów puchar fair
play ufundowany przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski.
Sta³ siê tak¿e posiadaczem pucharu Burmistrza £obza jako najlepszy
zawodnik z Gminy £obez.
Barbara Basowska Przewodnicz¹ca Rady Miasta Resko uhonorowa³a
pucharem Henryka Kowalskiego najlepszego zawodnika z Gminy Resko.
Sympatyczni panowie Eugeniusz Stañczak i Jerzy Szczepkowski otrzymali
statuetkê od Jaros³awa Namaczyñskiego Dyrektora Centrum Integracji
Spo³ecznej w £obzie za godne reprezentowanie DPS Resko. Nagrodê wrêczy³a Bo¿ena Wielgus.
Na zakoñczenie g³os zabra³ I Zastêpca Komendanta Powiatowego
Policji w £obzie Jacek Dobrek. Podziêkowa³ organizatorom za sprawn¹
organizacjê turnieju a zawodnikom ¿yczy³ dalszych sukcesów. VII £obeski
Memoria³ Szachowy zakoñczy³ Henryk Musia³ prezes Stowarzyszenia
Bezpieczny Powiat £obeski.
HJM
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Mistrzostwa Powiatu £obeskiego
w Tenisie Sto³owym
W niedzielê, 27 lutego 2011 r.,
w hali sportowo-widowiskowej w
£obzie odby³ siê turniej tenisa sto³owego, którego stawk¹ by³o mistrzostwo naszego powiatu.
Udzia³ wziê³o 35 sportowców.
Turniej odby³ siê w nastêpuj¹cych
kategoriach: szko³y podstawowe,
szko³y ponadpodstawowe, powy¿ej
20 lat. Zawodnicy podzieleni zostali na grupy, w których grano systemem ka¿dy z ka¿dym. Zwyciêzcy
grup brali udzia³ w dalszych rozgrywkach.
Wyniki turnieju:
Szko³y podstawowe
I – Wojciech Kuc - Resko –
Mistrz Powiatu
II – £ukasz Zieliñski – £obez
III – Mateusz W¹troba – £obez
Szko³y ponadpodstawowe
I – Adrian Mucha – Lubieñ Dolny – Mistrz Powiatu
II – Patryk Turczyñski – Resko
III – Bartosz Soroka – £agiewniki
Powy¿ej 20 lat
I – £ukasz Nowacki – Wêgorzyno – Mistrz Powiatu
II – Grzegorz Bajowski – Sielsko
III – Andrzej Nowacki – Wêgorzyno
Organizatorami imprezy byli:
Starostwo Powiatowe w £obzie,
Urz¹d Miejski w £obzie i TKKF
B³yskawica w £obzie. Puchary wrêczyli Burmistrz £obza Ryszard Sola
i Prezes B³yskawicy Jerzy Rakocy.
Szkoda, ¿e nie mia³ kto wrêczyæ
pucharów w imieniu starostwa po-

wiatowego. Sêdziowali: Kazimierz
Pawelec (sêdzia g³ówny) oraz Dariusz Rutkowski i Jacek Sêkowski.
Organizatorzy dziêkuj¹ sêdziom,

w³aœcicielom kawiarni Cafe-Duo i
pracownikom hali sportowo-widowiskowej.
Turniej by³ inauguracj¹ dzia³al-

Akcja – Truchtanie dla zdrowia
Zainicjowana przez ³obeskich
biegaczy akcja odby³a siê po raz
drugi. W piêkne s³oneczne przedpo³udnie na polanie zjawi³o siê piêciu
amatorów ruchu na œwie¿ym powietrzu. Kolejny do³¹czy³ siê ju¿ w
trakcie trwania treningu na betonówce ko³o ¿wirowni. Cieszy nas,
¿e coraz wiêkszej liczbie osób zale¿y na w³asnym zdrowiu i lepszym
samopoczuciu.
20 marca nie spotykamy siê na
treningu, poniewa¿ wiêkszoœæ zawodników z £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht” tego dnia jedzie na
zawody do Ko³obrzegu, gdzie odbêdzie siê „Bieg Zaœlubin” na dystan-

sie 15 km. Kolejne spotkanie i
wspólny trening chcemy zorganizowaæ 26 marca w sobotê. Planujemy
przeprowadziæ krótkie i bardzo spokojne truchtanie, dlatego zapraszamy szczególnie do udzia³u osoby,
które chc¹ zacz¹æ przygodê z bieganiem. Pocz¹tkuj¹cy bêd¹ mogli
czêœæ dystansu przebiec, a czêœæ
przespacerowaæ. Najwa¿niejsze to
chcieæ zmieniæ swój tryb ¿ycia na
bardziej aktywny. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do
wspólnego biegania i spacerowania.
Spotykamy siê 26 marca o godzinie
16.00 na Polanie (tzw. patelni).
Szczegó³y na stronie klubu:
www.trucht.republika.pl
M.H.

noœci sekcji tenisa sto³owego przy
TKKF B³yskawica w £obzie.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
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Mistrzostwa Powiatu w mini pi³ce rêcznej

Szko³a Podstawowa
w Wêgorzynie
najlepsza

Œwiatowid na mapie Talentów
(£OBEZ). MLKS Œwiatowid
£obez uzyska³ w roku szkolnym
2010/2011 tytu³ Miejsca Odkrywania Talentów. Tytu³ ten œwiadczy o
tym, ¿e placówka przyczynia siê do
odkrywania, promocji i wspierania
uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y.
Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall og³osi³a rok 2010/
2011 Rokiem Odkrywania Talentów. Efektem tej inicjatywy ma byæ
stworzenie na stronie internetowej
www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolskiej mapy pozaszkolnych
miejsc odkrywania talentów, promuj¹cej instytucje i organizacje
wspieraj¹ce uzdolnienia dzieci i

m³odzie¿y. Umieszczenie na tej
mapie jest œciœle zwi¹zane z przyznaniem tytu³u „Miejsce Odkrywania Talentów” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Umieszczenie na polskiej mapie
Miejsc Odkrywania Talentów ma
równie¿ przyczyniæ siê do promocji
placówki i wymiany dobrych praktyk pomiêdzy pozosta³ymi placówkami umieszczonymi na mapie.
Z terenu województwa zachodniopomorskiego umieszczono najwiêksz¹ liczbê miejsc – albowiem
a¿ 75, gdy dla porównania w województwie pomorskim jest ich 27,
mazowieckim – 59, a w podlaskim –
10.
op

Zaproszenie do sekcji tenisa
sto³owego
W Wêgorzynie 8 marca 2011 r.
odby³y siê Mistrzostwa Powiatu
w Mini Pi³ce Rêcznej Szkó³ Podstawowych Dziewcz¹t i Ch³opców.
W kategorii dziewcz¹t udzia³
wziê³y reprezentacje trzech szkó³:
SP Radowo Ma³e, SP Resko, SP
Wêgorzyno, natomiast w kategorii
ch³opców wyst¹pi³y tylko dwie dru¿yny: SP Radowo Ma³e i SP Wêgorzyno. Zawody rozgrywane by³y
systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
W rywalizacji dziewcz¹t by³a
bardzo zaciêta walka, z której zwyciêsko wysz³a reprezentacja dziewcz¹t z SP w Wêgorzynie. II miejsce
zajê³y uczennice z SP Resko, a III
miejsce przypad³o dru¿ynie z SP
Radowo Ma³e.
W kategorii ch³opców rozegrany zosta³ tylko jeden mecz, który
du¿¹ przewag¹ bramek wygrali
ch³opcy z SP Wêgorzyno zajmuj¹c
I miejsce. Ekipa z Radowa musia³a
zadowoliæ siê drugim miejscem.

Dru¿yny z Wêgorzyna zajmuj¹c
I miejsce otrzyma³y jednoczeœnie
awans do rozgrywek regionalnych,
gdzie bêd¹ reprezentowa³y powiat
³obeski. ¯yczymy powodzenia w
kolejnych zmaganiach sportowych.
SP WÊGORZYNO DZIEWCZÊTA: Anna Ko³odyñska, Kinga
Ciszewska, Malwina Moczyd³owska, Daria Smuk, Wiktoria Paczkowska, Sylwia Kowalczyk, Katarzyna Chylarczyñska, Liwia Stasiak, Paulina Olas, Aleksandra Witkowska, Katarzyna Nowosad, Klaudia Pob³ocka. Opiekun: Monika
Nadkierniczna.
SP WÊGORZYNO CH£OPCY:
Gracjan Bogucki, Maciej Dombrowski, Oskar Waszczyk, Jakub
£uksza, Aron Stasiak, Dawid Stasiak, Micha³ Ciniawski, Marcin
£achañski, Piotr Moroz. Trener:
Dariusz Czajka.
Organizatorzy: D. Czajka i M.
Nadkierniczna.

Zapraszamy do udzia³u w
zajêciach SEKCJI TENISA
STO£OWEGO - TKKF
„B£YSKAWICA” w £obzie.
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê na
hali sportowo-widowiskowej.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt z panem Dariuszem
Rutkowskim, tel. 606174011.
Zapraszamy piechurów, nordic-walkingowców … s³owem wêdrowców

WÊDRÓWKA TURYSTYKI
PIESZEJ
VI „POWITANIE WIOSNY” - ZAJEZIERZE 2011
" Niedziela - 20 marca 2011 r.
" zbiórka - godz. 10:00, £obez, przy fontannie
" trasa: £obez - Bonin - ZAJEZIERZE
" dystans: 12 km
" w programie m.in.:
- wêdrówka piesza i nordic walking
- ognisko turystyczne nad jeziorem Nowe Zajezierze w Zajezierzu
- k¹piel morsów (przyby³ych z £obza, Drawska, Iñska)
- palenie marzanny (któr¹ przygotuje so³ectwo Zajezierze)
" Wpisowe: 5 z³
" Frajda gwarantowana:
- relaks full wypas
- znaczek rajdowy (buton)
- grochówka
- kie³baski
- powrót do £obza busem
" do Zajezierza dotr¹ tak¿e grupy turystów z Drawska Pom., Iñska
i innych miejscowoœci
" z udzia³em mieszkañców Zajezierza
" zakoñczenie - oko³o godz. 15:30
" informacje - Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl
" wêdrówkê prowadz¹: Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut
" organizator: TKKF B³yskawica £obez - sekcja piesza.
Wêdrówka odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe. Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby
nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.
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Wzroœnie czynsz

(DOBRA). Zgodnie z zarz¹dzeniem Burmistrza Dobrej z
dnia 7 marca br. wzrosn¹ stawki
czynszu za dzier¿awê i najem
gruntów rolnych, ogrodów placów sk³adowych dzia³ek, komórek, gara¿y i innych obiektów
oraz budynków stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Dobra.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z
dniem 1 kwietnia 2011r. Ostatnie
zarz¹dzenie burmistrza w sprawie
zmiany stawek czynszu mia³o miejsce w 2007 roku.
Stawki czynszu z tytu³u dzier¿awy za grunty na cele rolnicze, po³o¿one w obszarach miejskim i wiejskim w gminie Dobra wynosiæ bêd¹
za: grunty orne na cele rolnicze 80
z³/ha, u¿ytki zielone na cele rolnicze
70 z³/ha, ogrody 0,08 z³/m.kw.,
grunty pod budynkami gospodarczymi przeznaczone na cele rolne
0,08 z³/m.
Stawki czynszu z tytu³u dzier¿awy za grunty po³o¿one w obszarze
miejskim wykorzystywane na cele
komercyjne: place sk³adowe 0,21z³/
m.kw., dzia³ki handlowe i us³ugowe
0,79z³/m.kw.
Stawki czynszu z tytu³u dzier¿awy za grunty po³o¿one w obszarze
miejskim wykorzystywane na cele
inne ni¿ komercyjne: dzia³ki na
sk³adowanie drewna, wêgla lub innych materia³ów 0,19 z³/m, dzia³ki
pod kojce dla psów, zagrody, klatki
itp. 0,46 z³/m.kw., grunt pod gara¿ami murowanymi i blaszanymi
0,57z³/m.kw., grunt pod budynkami
gospodarczymi (komórki murowane) 0,35 z³/m.kw., grunt pod budynkami gospodarczymi (komórki
drewniane) 0,22 m.kw.
Stawki czynszu z tytu³u dzier¿awy, najmu za budynki niemieszkalne po³o¿one w obszarze miejskim:

komórki murowane 0,29z³/m.kw.,)
komórki drewniane 0,57z³/m.kw.,
gara¿e 0,68 z³/m.kw., pozosta³e pomieszczenia i budynki gospodarcze
(niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci komercyjnej) 0,35 z³/
m.kw., budynki gospodarcze, pomieszczenia, wiaty, zadaszenia itp.
(zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci komercyjnej) 0,79 z³/m.kw.
Ustala siê stawki czynszu z tytu³u dzier¿awy za grunty po³o¿one w
obszarze wiejskim wykorzystywane na cele komercyjne: place sk³adowe 0.17 z³/m.kw., dzia³ki handlowe i us³ugowe 0.40 z³/m.kw.
Ustala siê stawki czynszu z tytu³u dzier¿awy za grunty po³o¿one w
obszarze wiejskim, wykorzystywane na cele inne ni¿ komercyjne:
dzia³ki na sk³adowanie drewna,
wêgla lub innych materia³ów.0,15z³/m.kw.,
dzia³ki pod kojce dla psów, zagrody, klatki itp. 0,22 z³/m.kw.,
grunt pod gara¿ami murowanymi i blaszanymi 0,46 z³/m.kw.,
grunt pod budynkami gospodarczymi (komórki murowane) 0,17 z³/
m.kw.,
grunt pod budynkami gospodarczymi (komórki drewniane) 0,17 z³/
m.kw.
Ustala siê stawki czynszu z tytu³u dzier¿awy, najmu za budynki niemieszkalne po³o¿one w obszarze
wiejskim:
komórki murowane 0,29 z³/
m.kw., komórki drewniane 0,46 z³/
m.kw., gara¿e 0,68 z³/m.kw., pozosta³e pomieszczenia i budynki gospodarcze (niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci komercyjnej)
0,35 z³/m.kw., budynki gospodarcze, pomieszczenia, wiaty, zadaszenia itp. (zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci komercyjnej) 0,40 z³/
m.kw.
op
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Poprawcie nam
bezpieczeñstwo
(RUNOWO POMORSKIE).
W tej miejscowoœci ma rozpocz¹æ
siê remont drogi. Niewiele to jednak nie zmieni, jeœli nie uwzglêdni
siê bezpieczeñstwa pieszych.
W zwi¹zku z tym, ¿e niebawem
ma byæ remontowana droga w tej
miejscowoœci mieszkañcy maj¹ nadziejê, ¿e zarz¹d powiatu pomyœli i
o ich bezpieczeñstwie.
Niemal na ka¿dej sesji w okresie
od wiosny do jesieni, daje siê s³yszeæ proœby so³tys Runowa Pomorskiego o wykaszanie traw na zakrêcie przed przejazdem kolejowym.
Ka¿dorazowo s³yszy siê, i¿ wykasza

siê jedynie metr trawy od skrajni
jezdni, co w ¿adnym razie nie polepsza widocznoœci na drodze. Marzeniem mieszkañców jest, aby przez
poroœniêty wiecznie wysok¹ traw¹
skwer powiat poprowadzi³ chodnik
(tak, jak prowadzi obecnie wydeptana przez niego œcie¿ka), a mieszkañcy we w³asnym zakresie zadbaliby o wykaszanie skweru, posadziliby kwiaty, zadbali o jego estetykê.
Takie rozwi¹zanie z jednej strony
zwiêkszy³oby bezpieczeñstwo zarówno pieszych, jak i kierowców z
drugiej - poprawi³o estetykê. Czy
tak siê stanie – czas poka¿e. MM

Zatrzymano osoby
poszukiwane

tej samej marki. Straty w tym przypadku wynosz¹ ponad 300 zl.

Policjanci z £obza zatrzymali
dwie osoby poszukiwane : w Grabowie Karola K lat 19 poszukiwanego
na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu Karnego oraz Andrzeja Sz. z £obza poszukiwanego
przez Komisariat Policji w Mierzynie w celu ustalenia miejsca aktualnego pobytu.

Dwie kolizje
W dniu 7 marca 2011 r. o godz.
16.30 w Wêgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej kieruj¹cy samochodem
marki Chrysler podczas cofania
uderzy³ w zaparkowany samochód
marki Ford Jaguar. 8 marca 2011 r.
o godz. 18.20 na drodze Be³cznaPrzemys³aw kieruj¹cy samochodem
marki Opel Astra uderzy³ w przebiegaj¹c¹ przez drogê sarnê uszkadzaj¹c pojazd.

Ukradli buty
W nocy z 7 na 8 marca 20111 r.
w £obzie przy ul.Œwiêtoborzec nieznany sprawca skrad³ damskie buty
sportowe marki Nike o wartoœci 300
z³. W tym samym miejscu sprawca
ukrad³ tak¿e mêskie buty sportowe

Kradzie¿e i w³amania
w powiecie
W ostatnim tygodniu policjanci
odnotowali kilka zdarzeñ dotycz¹cych kradzie¿y i w³amañ. W £obzie
przy ul. Bocznej nieznany sprawca
w³ama³ siê do zak³adu mechaniki
pojazdowej. Sprawca skrad³ narzêdzia, komputer diagnostyczny samochód Marki Hudai Pony. £¹czna
suma strat wynosi 15 tyœ. z³. Drugie
w³amanie mia³o miejsce na ogródkach dzia³kowych przy ul. W. Polskiego, gdzie nieznany sprawca
w³ama³ siê do altany wybijaj¹c szybê. Ze œrodka skrad³ kosiarkê spalinow¹ o wartoœci 600 z³.
W rejonie miejscowoœci Gardno
nieznany sprawca skrad³ 250 m
przewodu napowietrznego telekomunikacyjnego o wartoœci 1.900
z³. na szkodê TP S.A.
Natomiast w Wysiedlu z otwartego auta sprawca skrad³ dokumenty tj. dowód osobisty i prawo jazdy.
W rejonie miejscowoœci Wiewiecko nieustalony sprawca skrad³ 100
litrów oleju napêdowego z samochodu ciê¿arowego marki Man.
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Wbrew przeciwnoœciom, tawerna Jermaków otwarta

O turystyce mo¿na du¿o gadaæ.
Oni j¹ robi¹!
(GUDOWO, gm. Drawsko
Pom.) To wydarzenie na
skalê ca³ego regionu.
W Gudowie zosta³a
otwarta jedna z
najoryginalniejszych
budowli turystycznych
– tawerna w kszta³cie
odwróconej ³odzi.
Wkrótce mo¿e staæ siê
wizytówk¹ turystyczn¹
gminy drawskiej.
Historia budowy tawerny w Gudowie nadaje siê na fabu³ê ksi¹¿ki o
meandrach polskiej transformacji
socjalizmu w kapitalizm i mo¿e kiedyœ pan Piotr Jermakow, bêd¹c ju¿
na emeryturze, bujaj¹c siê w hamaku i pykaj¹c fajê bêdzie opowiada³ tê historiê m³odym ludziom, którzy zawitaj¹ na gudowsk¹ przystañ, szukaj¹c tu
przygód. I bêdzie to mog³o wygl¹daæ tak, jakby stary wilk morski, ³ypi¹c okiem i b³yskaj¹c zêbem spoœród gêstego zarostu opowiada³ o dziwnych krajach; o tubylcach napadaj¹cych na osadników, niszcz¹cych im osady, kradn¹cych ich dorobek, urzêdnikach
nawiedzaj¹cych terytorium z nakazami i zakazami, rekwiruj¹cych, odcinaj¹cych i wyw³aszczaj¹cych, o procedurach jak rafy
koralowe, które mo¿e przep³yn¹æ
tylko wprawiony w czytaniu starych map ¿eglarz, o bezprawiu jak
na dzikim zachodzie i walce o
przetrwanie. M³odzi s³uchacze,
poœród ³opotu ¿agli i dobiegaj¹cego skrzeczenia ¿ab bêd¹ ws³uchiwaæ siê z przera¿eniem w opowieœci
mro¿¹ce krew w ¿y³ach, próbuj¹c
wyobraziæ sobie te dalekie dzikie
kraje, dziêkuj¹c Bogu, ¿e to wszystko nie mog³o zdarzyæ siê u nas...
Otwarcie tawerny odby³o siê 19
lutego 2011 roku. Przyby³o wielu
zaproszonych goœci z bran¿y ¿eglarskiej i turystycznej, byli radni Rady
Miejskiej, so³tys Gudowa, przyjaciele i znajomi, oko³o 70 osób i nie
by³o ciasno. W rezerwie by³ górny
„pok³ad”, nad barem, który móg³by
jeszcze trochê osób pomieœciæ.
Mo¿na wiêc tu organizowaæ spore
imprezy. Ju¿ pada³y pomys³y o oragnizowaniu koncertów szantowych.
Te jednak musz¹ poczekaæ do lata,

bo jest tu jeszcze sporo do zrobienia, tak¿e w obejœciu. Jednak Przystañ Jermaków powoli nabiera
kszta³tów, dziêki uporowi w³aœcicieli – Bogumi³y i Piotra Jermaków,
z synami, którzy w tym dniu chyba
mogli czuæ siê szczêœliwi, ¿e dotrwali tej chwili i w jakiejœ czêœci
spe³nili swoje marzenia. Warto w
tym miejscu przypomnieæ inne z
marzeñ – by nad Lubiem ³opota³y
¿agle. Dlatego kilka razy organizowali zawody ¿eglarskie i pewnie
bêd¹ do nich wracaæ. Nie od razu
Rzym zbudowano – mówi stara
maksyma i mo¿na tylko Jermaków
podziwiaæ, ¿e im siê chce i ¿e na
Gudowo siê uparli, bo za w³o¿one tu
pieni¹dze mogli by ¿yæ komfortowo
w ka¿dym innym miejscu w Polsce.
- Jak widzê ¿agle na Lubiu, to mi
coœ w sercu ³askocze – powiedzia³a
mi so³tys Krystyna Grzyb i by³a to
najkrótsza recenzja oczekiwañ
mieszkañców, którzy chc¹ ¿yæ z turystyki. Doda³a: - Gdyby jeszcze
ustanowiæ tu zakaz p³ywania motorówkami, to by³oby cicho i bezpiecznie. Jak patrzê na Piotra Jermakowa,
przypominaj¹ mi siê stare amerykañskie westerny; jad¹ca wozem
rodzina po bezdro¿ach zatrzymuje
siê, ogl¹da okolicê i stwierdza, ¿e tu

siê osiedl¹. Wbijaj¹ paliki i wytyczaj¹ swoje miejsce i przestrzeñ do
¿ycia i zagospodarowuj¹ j¹. PóŸniej, jak pojawiaj¹ siê inni, s¹ gotowi na œmieræ i ¿ycie walczyæ o prawo do tej ziemi, do ¿ycia na tym
swoim kawa³ku, który wybrali. Pracuje za granic¹ i pakuje ciê¿ko zarobione tam pieni¹dze w ten pusty
kawa³ek pla¿y. Nie zacz¹³ od stawiania willi, uwa³aszczenia siê,
op³acania ró¿nych nierobów. Niektórych zniechêca do siebie zbytni¹
pewnoœci¹ siebie, innych zbytni¹
bezpoœrednioœci¹ w wypowiedziach, a nawet wulgarnoœci¹, ale to
facet z krwi i koœci, szczery w oce-

nach, czasami do bólu, ale ilu innych
postawi³o by tak¹ tawernê zmagaj¹c
siê z tak wieloma przeciwnoœciami?
Takich siê czêsto nie lubi, ale to tacy
s¹ sol¹ tej ziemi, bo wylwanym potem i uporem zagospodarowuj¹
ugory, tworz¹ na tej ziemi fakty, takie jak choæby ta tawerna, która
przecie¿ nie jest tylko jak¹œ tam
budowl¹, ale te¿ ide¹, ¿e tutaj tak¿e
mo¿na ¿yæ, tworzyæ, otwieraæ inn¹
przestrzeñ dla ludzi, dla turystyki,
¿eglarstwa, dla spe³niania marzeñ.
Wiêc by³o w Gudowie otwarcie
tawerny... I ja tam by³em, miód i
wino pi³em, a co widzia³em, to opowiedzia³em. Kazimierz Rynkiewicz

Unikatowe znalezisko archeologiczne
w Rusinowie
W okolicach Rusinowa, gm.
Œwidwin, znaleziono fragment poro¿a ³osia, zdobiony wieloma zygzakowatymi rytami i antropomorficznymi rysunkami, datowany na
oko³o 12,9 -12,7 tys. lat. Jest to jedno z najstarszych i najcenniejszych
prehistorycznych dzie³ sztuki, odkrytych w Polsce. Ma ono d³ugoœæ
ok. 40 cm i wagê 0,9 kg.
Zabytek znaleziono 10 lat temu w
kredzie, która mia³a byæ wykorzystana przez rolnika jako nawóz wapniowy. Znalezisko bada³a przez ostatnie
kilka lat grupa polskich naukowców,
staraj¹cych siê zebraæ o nim jak najwiêcej informacji. Wyniki ich pracy
zostan¹ opublikowane w marcowym
wydaniu presti¿owego miêdzynarodowego magazynu „Journal of Archaeological Science”.
Badania wykaza³y, ¿e znalezisko
wykonano z rosn¹cego poro¿a zwie-

rzêcia, co wskazywa³o na to, ¿e ³oœ
zosta³ upolowany albo zmar³ w okresie wiosenno-letnim. Zwierzêta te nale¿a³y do najwiêkszych w ówczesnych czasach. Badacze przypuszczaj¹, ¿e ³osie cieszy³y siê du¿ym
powa¿aniem wœród paleolitycznych
mieszkañców Pomorza. Wyobra¿enia
tych zwierz¹t doœæ czêsto pojawia³y
siê na dzie³ach sztuki. Poro¿e ³osia
zosta³o uznane przez paleolitycznych
myœliwych za odpowiednie do wykonania wa¿nego przedmiotu. O tym, ¿e
znalezisko by³o ongiœ bardzo istotne
œwiadczy jego wyg³adzona powierzchnia. Wskazuje na to, ¿e obiekt
by³ u¿ywany przez d³u¿szy czas i
przechowywany najprawdopodobniej w skórzanej os³onie. Badacze sugeruj¹, ¿e zabytek móg³ byæ rodzajem
tzw. laski magicznej lub ber³a wodzowskiego lub innego tego typu
przedmiotem. Na pewno nie by³o to
zwyczajne narzêdzie s³u¿¹ce do pra-

cy gdy¿ nie znaleziono na nim œladów
u¿ywania.
Badania tego unikatowego w skali
Europy znaleziska wci¹¿ trwaj¹. Naukowcy chc¹ ustaliæ sposób wykonania zabytku oraz zdobi¹cych go rytów.
FOTO: Poro¿e ³osia wraz ze zdobi¹cymi je zygzakowatymi rytami - ze
zbiorów Muzeum Narodowego w
Szczecinie. Fot. Grzegorz Solecki
P³onka, T., Kowalski, K., Malkiewicz, M., Kuryszko, J., Socha, P., &
Stefaniak, K. (2011). A new ornamented artefact from Poland: final palaeolithic symbolism from an environmental perspective Journal of Archaeological Science, 38 (3), 723-733
DOI:10.1016/j.jas. 2010.10.026.

Info: UG Œwidwin
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