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Sprawca postrzelenia
9-latki zatrzymany
Wczoraj popo³udniu
policjanci zatrzymali
50 letniego mieszkañca gm. Wêgorzyno, który dzieñ wczeœniej postrzeli³ 9
letni¹ dziewczynkê
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Z drugiej strony

Polacy: jesteœcie na œcie¿ce

Jak daleko jeszcze, a jak ju¿
blisko?
Tadeusz Nosel

N

ie zamierza³em ogl¹daæ
relacji z konferencji pra
sowej komisji Jerzego
Millera, ale internet by³ w³¹czony,
stacja siê znalaz³a jakby sama, i
zacz¹³em siê przys³uchiwaæ. Potem,
na jednym z portali znalaz³em
pierwsz¹ informacjê na ten temat.
BBC: - Polacy oskar¿aj¹ Rosjê. - To
by³o te¿ i moje zdanie.

Zadanie do wykonania
Teraz to ju¿ mog³em dok³adnie
obserwowaæ, jak na materiale z tej
konferencji pracuj¹ wszelcy reporterzy. Co jest im zadane. Wybija³ siê
jeden przekaz: - Winna Polska. Jej
piloci. Jej Wojsko. Jej ba³agan. Ma³o kto wspomina³, ¿e wie¿a nie
informowa³a za³ogê samolotu, ¿e
samolot jest sto dwadzieœcia metrów za wysoko i sto dwadzieœcia
metrów obok œcie¿ki. Szed³, i to
trzykrotnie, inny komunikat: jesteœcie na œcie¿ce. I to chyba ju¿
wszystko na ten temat.
Dlaczego wci¹¿ tyle s³ów o tym,
ale te¿ jakby obok. Koniec, kropka.
Rz¹d z premierem nie mogli podaæ
siê do dymisji, bo wówczas, si³¹
rzeczy, przyszed³by inny rz¹d, który
nie tylko tê sprawê by powyjaœnia³
do koñca. Psychiatra na stanowisku
szefa MON-u poda³ siê do dymisji.
Tajemnica nie zosta³a wyjaœniona,
bo takich tajemnic siê nie wyjaœnia.
I nie po to rz¹dzi siê takim krajem,
jak Polska, by takie katastrofy sprowadzaæ do prawdy. Niech pozostaj¹
na swojej œcie¿ce!
Wieczorem ogl¹da³em materia³y o podobnych katastrofach, ale na
zupe³nie innym kontynencie. Te¿ do
dzisiaj nie wyjaœniane. Nadal tajemnica. Dotknê³y szefów krajów z
potê¿nymi bogactwami naturalnymi, szybko jednak w obcych rêkach.
Szybko te¿ kraj zad³u¿ony po powrozy na szyjach obywateli. W
Banku Œwiatowym, w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym. I
wszystko posprzedawane. Identycznie, jak u nas. Te¿ i z „katastrof¹” w tle. Tamtych katastrof samolotowych te¿ nie móg³ badaæ
w³aœciwie to nikt. Tylko, nie inaczej,
sprawcy.

Nie zabra³ ich samolot,
to Trybuna³ Stanu
W sferach ewentualnie rz¹dowych,
niepodleg³oœciowych,
mamy ju¿ jakby po wszystkim. Jaros³aw Kaczyñski nie zabra³ siê na
œmieræ samolotem nad Smoleñsk,
to siê mu robi badania psychiatryczne. To siê mu nawet zrobi Trybuna³ Stanu. A jest i Zbigniew Ziobro, to te¿ i Trybuna³ Stanu. Oby ju¿
nigdy ten pan, nikomu nie powiedzia³, co my w tym kraju „nawyjaœnialiœmy”. Jak¿e znamienne - Ryszard Kalisz, by³y cz³onek by³ej
PZPR, ma dan¹ mu przez wyborców czelnoœæ J. Kaczyñskiego i Z.
Ziobrê proponowaæ przed Trybuna³ Stanu. Kiedy to jest mo¿liwe?
Tylko, gdy¿ jest ku temu odpowiednia widownia! A ta widownia przecie¿ wie, ¿e ten jej rz¹d nie poda³
siê w ca³oœci do dymisji, bo tu nie
mo¿e byæ innego rz¹du, tylko ten. I
tylko ten prezydent. Bo tu s¹ nie
tylko wêgle (potwornie du¿e iloœci
wêgla brunatnego), ale i ropa naftowa, gaz nie tylko ³upkowy, niezmierzone wody geotermalne, potê¿ne lasy - skrzêtnie przygotowywane do posprzedawania. Ludzie z
otoczenia prezydenta œwiêtej pamiêci profesora Lecha Kaczyñskiego, polegli pod Smoleñskiem,
nigdy nie kupczyliby polskimi bogactwami, te¿ i tak zwanymi srebrami narodowymi. Broniliby tych
skarbów. I bronili. Wszystko wskazuje na to, ¿e dlatego ju¿ poœród nas
ich nie ma. Zostaliœmy tylko my. Po
co?

Posprz¹taæ pod polsk¹
ziemi¹
Telewizje sprokuruj¹ te parê
potrzebnych milionów, by na tym
terytorium wreszcie pozamiataæ do
dna. Do kilku kilometrów pod ziemiê. Wyczyœciæ. Gdyby ktoœ jednak
mia³ coœ przeciw - dobiæ (dor¿n¹æ
watahê). Jak siê nie da telewizj¹,
radiem i pras¹ (polskojêzyczn¹), to
wprost. Tak jak ten „ubek”, co za
Jaros³awem Kaczyñskim goni³ z
pistoletem, a zabi³ kogoœ zupe³nie
innego. Polskojêzyczne przekaziory na ten temat nie mia³y nic do
powiedzenia.

Z Polski na bruk
Wy¿ej o potwornoœciach najpotworniejszych, a ni¿ej... Oto w Sejmie cichaczem przygotowano ustawê zezwalaj¹c¹ na eksmisje na
bruk. Nie p³acisz, nie masz pieniêdzy, nie masz pracy, w³aœciciele podyktowali taki czynsz, ¿e... A kogo
to obchodzi? I tyle na ten temat. Na
bruk.
Nie by³o w Sejmie nikogo, kto
by tak przygotowywan¹ zbrodniê
odkry³ przed ca³¹ Polsk¹. Nikogo.
Tylko - skrycie na bruk. Ustawowo.
Ale, nie pozwoli³a na to jeszcze
polska gazeta. „Rzeczpospolita”.
Nag³oœni³a sprawê. Maj¹ byæ w
ustawie zmiany. Ale, nie tylko o takie zmiany idzie. Pyta³ mo¿e ktoœ
Czytelników tego felietonu, co
chcieliby z niegdysiejszego maj¹tku
narodowego na w³asnoœæ? Co uwa¿ali za swoje? Czym byliby sk³onni
podzieliæ siê z innymi? Wiem, nie
pyta³. Ale przy Okr¹g³ym Stole
„czerwonego” zapytano. Co chcesz
z maj¹tku tych ludzi? Masz. Wprost
do kieszeni te¿. Bank chcesz? Masz.
Kamienice? Masz. A potem damy ci
ustawê, wedle której ludzi na bruk.
W tych dniach by³o identycznie. Na
bruk, gdyby nie ta gazeta. Ale tê
gazetê ju¿ wzi¹³ ktoœ inny. Jej dziennikarze nie wiedz¹, co dalej z nimi
bêdzie.

Eksmisje wedle „lewicy”
Œwiêtej pamiêci Barbara Blida,
jako minister budownictwa, poczê³a wyrzucaæ ludzi z mieszkañ na
bruk prawem przez siebie wprowadzonym - eksmisj¹. By³y samobójcze œmierci, nikt nie poda³ ile. By³y
z eksmisji transmisje telewizyjne,
by ludziom unaoczniæ - nie liczycie
siê tutaj. Nigdy siê nie liczyliœcie.
Tylko „okr¹g³y stó³”.
Teraz koledzy œp. Barbary Blidy
przed Trybuna³ Stanu wo³aj¹ Polaków, których najlepsi wspó³towarzysze zginêli pod Smoleñskiem. A
przedtem jakiœ typ goni³ za jednym
z nich z pistoletem.

Milczenie, to pocz¹tek
powstania
Szeœædziesi¹ta siódma Rocznica Powstania Warszawskiego. - To

by³a wielka radoœæ, spontaniczny
wybuch, tak na to czekaliœmy - s³yszê kobietê powstañca z radia. Jak
d³ugo jeszcze trzeba, by ono znów
przysz³o? Czy ktoœ jeszcze na nie
czeka? Nie ma ju¿ po co? Wszystko
stracone?
Pamiêtam, wiele lat chodzi³em
ulicami Warszawy, po wszelkich
miejscach, ale nigdy do koñca nie
poczu³em, ¿e do niej wszed³em, ¿e
w niej jestem. Tylko raz, gdy w dniu
jednej z Rocznic Powstania kilka
chwil spêdzi³em przy restauracyjnym stoliku (Harenda) z Powstañcami. Pamiêtam, tak powiedzia³ jeden
z nich: - Mê¿czyzna nie powinien
nosiæ d³ugich w³osów. - Oni tak uwa¿ali. Nieco dalej, w zak³adzie bodaj¿e zegarmistrzowskim, znana figurka Powstañca w br¹zie. Nigdy nie
by³o tak, bym przechodz¹c ulic¹ na
niego nie popatrzy³. Dziecko w³aœciwie. Ono te¿ mia³o swoj¹ eksmisjê.
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Sprawca postrzelenia
9-latki zatrzymany
Wczoraj popo³udniu
policjanci zatrzymali
50 letniego mieszkañca gm. Wêgorzyno, który dzieñ wczeœniej postrzeli³ 9
letni¹ dziewczynkê
Do zdarzenia dosz³o w niedzielê popo³udniu na terenie gminy
Wêgorzyno. Ma³a dziewczynka,
która by³a na podwórku w pewnym
momencie poczu³a ból szyi. Okaza³o siê, ze dziecko ma ranê od postrza³u z broni pneumatycznej. Na
miejsce zdarzenia natychmiast
przyjecha³o Pogotowie i policjanci.
Dziecko zosta³o przetransportowane do szpitala, gdzie podczas zabiegu usuniêto œrut. Dziewczynce nie
grozi ¿adne niebezpieczeñstwo.
Policjanci ustalali okolicznoœci
tego zdarzenia, przes³uchiwali

œwiadków, wykonywali inne czynnoœci procesowe.
G³ównym podejrzanym by³ s¹siad dziewczynki, który sam przyprowadzi³ dziecko do rodziców po
tym zajœciu a dodatkowo w rozmowie z innymi mieszkañcami wioski
okaza³o siê, ze posiada³ broñ pneumatyczn¹ z której czasami strzela³.
Na drugi dzieñ policjanci w
ogródku tego mê¿czyzny znaleŸli
zakopan¹ wiatrówkê. 50 letni mê¿czyzna podczas przes³uchania przyzna³ siê do postrzelenia dziecka.

Twierdzi³, ¿e nie strzela³ do niej,
tylko do szczurów, które nachodz¹
jego gospodarstwo. Po tym zajœciu
wystraszy³ siê, ze zrobi³ dziewczynce krzywdê za któr¹ poniesie srog¹
karê, dlatego te¿ zapakowa³ wiatrówkê w foliê i zakopa³ w ogrodzie.
Dziœ mê¿czyzna us³ysza³ zarzut z
art. 160 § 1 KK, który mówi o nara¿eniu innego cz³owieka na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty
¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na
zdrowiu. Za ten czyn grozi kara do
3 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

Woda nadaje siê do picia
(£OBEZ). Na podstawie informacji Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w £obzie
burmistrz £obza przekaza³ do publicznej wiadomoœci informacjê
dotycz¹c¹ kwartalnej oceny jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi, z wodoci¹gów zlokalizowanych na terenie gminy £obez,
za okres od 1.04. do 31.06.2011 r.
Na podstawie sprawozdañ z
przeprowadzonych badañ/pomia-

rów, wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom sanitarnym stwierdzono:
- w wodoci¹gu publicznym £obez studnia wodomierz w £ob¿anach,
- w wodoci¹gu publicznym £obez studnia wodomierz w Bonin,
- w wodoci¹gu publicznym Dobieszewo
- w wodoci¹gu publicznym Meszne,
- w wodoci¹gu publicznym Poradz,
- w wodoci¹gu publicznym Rynowo,
- w wodoci¹gu pub. Zajezierze,

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian./
poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci niezabudowanych oznaczonych nr 169/38 o pow. 0,0884 ha, nr 169/69 o pow. 0,1411
ha, 169/41 o pow.1411 ha wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 169/46
o pow. 0,0939 ha w obrêbie Cieszyno;
zabudowanej nieruchomoœci nr 92/1 o pow. 0,02 ha w obrêbie Kraœnik przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu;
oraz nieruchomoœci oznaczonej nr 617/1 o pow. 0,0212 ha przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
Nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej nr 24/1 o pow. 5,00 ha
w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno przeznaczonej do dzier¿awy na cele
rolne w drodze bezprzetargowej.
W/w wykazy zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ
mgr Monika KuŸmiñska

- w wodoci¹gu publicznym Unimie,
- w wodoci¹gu publicznym Grabowo,
- ujêcie wody w £obzie, ul. Œwiêtoborzec.
Ze wzglêdu na podwy¿szone parametry fizyko-chemiczne jakoœci
wody, wydana zosta³a decyzja na
warunkow¹ przydatnoœæ wody do
spo¿ycia dla wodoci¹gu Zagórzyce
(mêtnoœæ, barwa, jony amonowe).
W najbli¿szym czasie badanie wody
zostanie powtórzone.
(r)
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Wybory
9 paŸdziernika
Prezydent RP og³osi³ datê wyborów parlamentarnych na dzieñ 9.
paŸdziernika 2011 r.
Nowoœci¹ w tych wyborach jest
podzia³ okrêgów i zastosowanie ordynacji wiêkszoœciowej w wyborach
do Senatu. Okrêg nr 97 to Szczecin i
powiat policki. Nasz okrêg wyborczy,
z którego bêdziemy wybieraæ senatora, ma numer 98 i w jego sk³ad
wchodz¹ powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiñski, kamieñski, ³obeski,
myœliborski, pyrzycki, stargardzki
oraz powiat i miasto Œwinoujœcie. Senatorem zostanie ten kandydat, który
uzyska najwiêksz¹ liczbê g³osów w
swoim okrêgu.
(r)
Firma Kurierska Siódemka S.A.

poszukuje
kandydatów
na Kurierów,
do œwiadczenia us³ug
kurierskich.
Zakres dzia³ania: dorêczanie
przesy³ek w poszczególnych rejonach na obszarze woj. zachodniopomorskiego.
Wymagania:
- dzia³alnoœæ gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doœwiadczenie
w firmie kurierskiej
lub spedycyjnej/transportowej.
Oferujemy:
- sta³¹ i stabiln¹ pracê,
- szkolenie i materia³y
merytoryczne,
- zapoznanie z topografi¹ rejonu,
- sta³¹ obs³ugê danego rejonu,
- rzetelnoœæ i terminowoœæ
rozliczania za us³ugi.

Kontakt: tel. 507 003 100
email: bkwasna@siodemka.com
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Tutaj nic nie widaæ Tylko w Dobrej mieli
pomys³ na pla¿ê

W £obzie skrzy¿owanie
ul. Koœciuszki i ul.
Obroñców Stalingradu
zna chyba ka¿dy.
Przy wyjeŸdzie
z ul. Koœciuszki
po lewej stronie
mamy plac 3 Marca.
Wyje¿d¿aj¹c z ulicy Koœciuszki na ulicê Obroñców Stalingradu w lewo czy nawet w prawo lub na wprost w ulicê Browarn¹ napotykamy niema³e
utrudnienia. Mianowicie krzewy
posadzone wzd³u¿ placu 3 Marca
zas³aniaj¹ nam drogê, przez co
jad¹c normalnym samochodem
osobowym nie widzimy jad¹cych

z lewej strony pojazdów. A ruch w
tym miejscu jest zawsze doœæ intensywny.
- Najgorzej jest w s³oneczne dni,
gdy s³oñce mocno razi w oczy, a
drogê z lewej strony zas³aniaj¹ nam
krzewy. Ciê¿ko siê z tej ulicy wyje¿d¿a. W godzinach szczytu, trzeba liczyæ na uprzejmoœæ innych kierowców, którzy ewentualnie nas
przepuszcz¹ – mówi³ jeden z kierowców skar¿¹cych siê na to skrzy¿owanie.
Faktycznie krzewy posadzone
s¹ tak, ¿e zas³aniaj¹ drogê, nawet
mocne wysuniêcie siê ze skrzy¿owania nie gwarantuje nam, ¿e dobrze bêdziemy widzieæ nadje¿d¿aj¹ce pojazdy z lewej strony. Krzewów szkoda, bo estetyka miasta jest
bardzo wa¿na, ale mo¿e by je chocia¿ trochê przyci¹æ?
PJ

Budowa fermy norek
w Wojtaszycach
Gmina Dobra rozpoczê³a postêpowanie na wniosek firmy Poland
Fur Production Sp. z o.o, reprezentowanej przez pe³nomocnika p.
Daniela ¯urka w sprawie wydania
decyzji œrodowiskowej na realizacjê przedsiêwziêcia, polegaj¹cego
na „budowie fermy norek 207 DJP
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹, na
terenie dzia³ek nr 87 i 88 obrêb
Wojtaszyce, gm. Dobra”.
Celem postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania na œrodowisko powy¿szego przedsiêwziêcia
jest okreœlenie, analiza oraz ocena
bezpoœredniego oraz poœredniego
wp³ywu przedsiêwziêcia, m.in. na
œrodowisko oraz warunki zdrowia i
¿ycia ludzi.

Zgodê na realizacjê przedsiêwziêcia w niniejszej sprawie wydaje siê po zasiêgniêciu opinii i uzgodnieniach z nastêpuj¹cymi organami:
Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Œrodowiska w Szczecinie i Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w £obzie.
Strony mog¹ zapoznawaæ siê z
dokumentacj¹ sprawy w Urzêdzie
Miejskim w Dobrej, pokój nr 14, w
godzinach pracy urzêdu.
(r)

Tu mo¿na wypoczywaæ i mi³o
spêdziæ czas! Osoby wypoczywaj¹ce w Dobrej maj¹ mo¿liwoœæ korzystaæ z pla¿y po³o¿onej 700 metrów
od miasta. Znajduje siê tam boisko
do pi³ki siatkowej pla¿owej, boisko
do pi³ki no¿nej pla¿owej oraz murowane miejsce na ognisko. Jezioro
jest ma³ych rozmiarów, ale to w niczym nie przeszkadza. Wspaniale
nadaje siê do wêdkarstwa czy p³ywania. Brzeg wzd³u¿ jeziora zosta³
umocniony. Du¿o piasku na pla¿y,
boiska, mi³y klimat, wszystko to
niewielkim nak³adem.
W wakacje takie miejsca s¹
szczególnie potrzebne, chocia¿ nie
tylko, bo wiosn¹ czy nawet zim¹
spacerowiczów nie brakuje. Choæ
jezioro to nie pora¿a swoj¹ wielkoœci¹, to miasto œwietnie zagospodarowa³o ten teren. M³odzie¿ ma siê
gdzie podziaæ, nie trzeba narzekaæ,
¿e tylko pij¹ czy wyrz¹dzaj¹ jakieœ
szkody. Mieszkañcy, którzy nie
maja mo¿liwoœci wyjazdu poza
miasto, mog¹ sobie w tym miejscu
swobodnie wypocz¹æ.

Obecnie organizowany jest na
pla¿y miejskiej w Dobrej turniej w
pi³ce siatkowej pla¿owej. Miêdzy
sob¹ rywalizuje wielu amatorów
sportu. Konkurencja rozwija, powstaj¹ nowe znajomoœci.
Takiego miejsca w Dobrej mog¹
zazdroœciæ inne miasta z naszego
powiatu. Niektórych urzêdników
niezbyt interesuje temat k¹pielisk,
niektórzy coœ chcieliby, ale wszystko odk³adaj¹ na póŸniej. Resko nie
ma k¹pielisk poza odleg³ym jeziorem w Starej Dobrzycy, w gminie
£obez s¹ jeziora, jednak dojazd do
co najmniej niektórych jest bardzo
trudny. Teoretycznie £obez ma jezioro tzw. Miejskie, ale tak naprawdê nic na nim siê nie dzieje. Chluby
miastu na pewno nie przynosi; zarastaj¹ca trawa itd. Ale mo¿e warto
zrobiæ coœ dla mieszkañców, przej¹æ to jezioro zwane nieprawid³owo
miejskim lub chocia¿ pla¿ê. Zagospodarowaæ chocia¿ tak, jak w Dobrej. Tak niewiele przecie¿ trzeba.
Piotr Jachym

Nowy dyrektor
Gimnazjum w Resku
Pod koniec czerwca burmistrz
Reska og³osi³ konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Resku.
Swoje oferty mo¿na by³o sk³adaæ
w zamkniêtych kopertach w
Urzêdzie Miejskim do 13 lipca br.
Nowym dyrektorem zosta³ pan

Dariusz Siemasz z Dobrzan, który
wczeœniej pracowa³ w Kuratorium
Oœwiaty w Szczecinie.
Do konkursu zg³osi³ siê tylko
jeden kandydat, ww. pan Siemasz.
By³y ju¿ dyrektor Gimnazjum
Adam Szatkowski nie sk³ada³ swojej oferty i nie startowa³ w konkursie.
PJ
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Œcie¿ka dla desperatów, jezioro dla...?
(£OBEZ). Lato mamy
w pe³ni, jezioro Dybrzno
cieszy siê sporym
zainteresowaniem
zarówno wœród
mi³oœników k¹pieli, jak
i wêdkarzy, droga tam
prowadz¹ca w tym roku
jest dobrze utrzymana,
trawa nad jeziorem
roœnie w najlepsze,
widaæ, ¿e s³u¿y jej klimat
i nikt nie przeszkadza
jej w rozwoju.
Sobotni poranek by³ mglisty i
mokry. S³oñce tego dnia wsta³o póŸno. Sobota to dzieñ wolny od pracy,
gdy mo¿na wybraæ siê do lasu na
grzyby, albo na spacer.
Tak te¿ sta³o siê w minion¹ sobotê. Po³owa lata za nami. Postanowiliœmy sprawdziæ wiêc, jak sytuacja
wygl¹da nad jeziorem miejskim –
Dybrzno. Do akwenu odleg³ego od
rogatek miasta o oko³o 1,5 km prowadzi piaszczysta, ale zadbana w
tym roku droga. Jest przyjemna zarówno do jazdy samochodem, rowerem, jak i spaceru. Mi³oœnicy wêdrówek mog¹ po drodze nad jezioro
spotkaæ przedstawicieli dzikich
zwierz¹t. Jednak nie wszyscy „startuj¹” nad jezioro z okolic ulicy
Waryñskiego. Oczywiœcie przy tej
drodze, jak i przy innych w mieœcie
s¹ chodniki, ale o ile¿ przyjemniej,
krócej, szybciej i co wa¿ne - bezpieczniej mo¿na by³oby dostaæ siê
na drogê prowadz¹c¹ nad jezioro po
trasie by³ej kolejki w¹skotorowej.

Zaroœniêta trasa by³ej w¹skotorówki w £obzie biegn¹cej wzd³u¿ torów
Mo¿na zrozumieæ, ¿e kolejki nie
ma, ¿e tory wywieziono, ale nie
oznacza to, ¿e od razu trzeba zapomnieæ o jej istnieniu. Na razie teren
ten nale¿y jeszcze do PKP. Nie trzeba byæ ekspertem, by wiedzieæ, ze
PKP œcie¿ki nie wykosi. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e uczyni to gmina –
dla swoich mieszkañców.
Z trasy po by³ej kolejce w¹skotorowej, biegn¹cej od ul. przeciêcia
z ul. Kraszewskiego, do ul. Waryñskiego korzysta sporo osób nie tylko udaj¹cych siê nad jezioro, ale i do
pracy w zak³adach znajduj¹cych siê
w tamtej czêœci. Sporo osób spaceruje b¹dŸ jeŸdzi rowerem. Szkopu³
w tym, ¿e trudno na w¹ziutkiej linijce wyje¿d¿onej i wydeptanej min¹æ

Przyk³adowy obraz zagospodarowania pla¿y w Stroniu Œl¹skim

siê dwóm rowerzystom, a nawet pieszym. Po wykoszeniu trawy ze
œcie¿ki mog³yby korzystaæ cale rodziny z ma³ymi dzieæmi, zachowuj¹c bezpieczeñstwo. Drogi przez
miasto niestety do bezpiecznych nie
nale¿¹, a tras rowerowych w nie ma.
Tu nie trzeba wysokich nak³adów
ani dodatkowych prac – jedynie
skosiæ trawê.
W minionym roku pojawi³o siê
obwieszczenie burmistrza w sprawie zagospodarowania turystycznego jeziora Dybrzno. Nowe zagospodarowanie czêœci pla¿owej obejmuje postawienie tam ma³ej architektury w tym: sto³ów, ³awek, zadaszenie,
przebieralnia, miejsce na ognisko
itp. Wniosek o dofinansowanie inwestycji utkn¹³ jednak w Urzêdzie

Marsza³kowskim i jest ma³o prawdopodobne, by do koñca tego roku
zosta³ zweryfikowany.
Na razie nad jeziorem jest dosyæ
wysoka trawa, garstka piachu przed
samym lustrem wody i troszkê dalej
– byæ mo¿e zapas na póŸniej.
Zadziwiaj¹ce jak to z tym piachem nad jeziorami w ca³ym w³aœciwie powiecie bywa, bo gdzie szpadla nie wbiæ, tam piach, a piachu na
pla¿ach brak, jest go mniej, ni¿ nad
zalewem chocia¿by w Stroniu Œl¹skim w woj. dolnoœl¹skim, gdzie
ciê¿arówki musia³y przewieŸæ
piach przez góry do Kotliny – i nie
kilka kilometrów, a ponad 100.
Akwen tam praktycznie ryto w ska³ach, oddano go do u¿ytku cztery
lata temu. Warto porównaæ. MM

Jezioro Dybrzno w £obzie, tzw. Miejskie

Str
Str.. 6

REKLAMA

tygodnik ³obeski 9.8.2011 r.

PPHU INTER ARIMAR
posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty
Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

Kompletna obs³uga

firm w zakresie
BHP oraz Kadr:
szkolenie BHP
i p.po¿.,
ocena ryzyka zawodowego,
wypadki przy pracy, dozór
BHP, prowadzenie pe³nej
dokumentacji kadrowej i BHP.
Tel. 508-070-331, 607-424-426

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE -

TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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So³tysi naszego powiatu – Grzegorz Piotrowicz, so³tys £ob¿an

Postawiliœmy zadbaæ o bezpieczeñstwo dzieci
Kontynuujemy nasza seriê wywiadów z so³tysami wsi w Powiecie
£obeskim. Tym razem rozmawiamy
z Grzegorzem Piotrowiczem, so³tysem £ob¿an.
Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿
zrobione?
- So³tysem jestem drug¹ kadencjê, wioska jest malutka, liczy74
mieszkañców, kilka budynków jeœli
chodzi o numeracjê. Chcemy aby
nasza wioska wygl¹da³a ³adnie i
¿eby by³a bezpieczna. Postawiliœmy
zadbaæ o bezpieczeñstwo dzieci,
ogrodziliœmy od strony drogi boisko
do pi³ki no¿nej, gdzie przeje¿d¿aj¹
samochody, w³aœnie przy boisku
znajduje siê plac zabaw dla dzieci.
Funduszu so³eckiego mamy oko³o
6.500 z³. Gmina w tym roku zrobi³a
nam przystanek autobusowy. Zrobili chodniczki z polbruku, najazd dla
autobusu. Teraz dzieci nie bêd¹
musia³y czekaæ w b³ocie na autobus.
Dostaliœmy na nasz¹ œwietlicê nowe
krzes³a i sto³y, uda³o siê te¿ za³atwiæ
stó³ do pink ponga. Dostaliœmy te¿
komputer. Robiliœmy niedawno po³¹czony festyn z okazji dnia dziecka
i dnia matki. By³y gry, zabawy, pieczemy kie³baski i ziemniaki w ognisku. Dzieci siê bardzo d³ugo i fajnie
bawi³y. Organizujemy w £ob¿anach
te¿ ¿niwowanie, ma to siê staæ u nas
tradycj¹, w zesz³ym roku impreza ta
okaza³a siê sukcesem, by³o ponad
100 osób.
Jakie plany ma wioska na
przysz³oœæ, jakieœ inwestycje,
mo¿e imprezy?
- Chcielibyœmy upiêkszyæ nasz¹
wioskê. Kobiety prosz¹ aby czêœæ
funduszu przeznaczyæ na kwietniki,
maj¹ chêæ siê nimi zaj¹æ. Podobaj¹
nam siê te w kszta³cie dzwonu postawione na u Kraszewskiego w
£obzie. Jednak nie jest to tanie. Ale
powoli co roku mo¿na by tak kupowaæ po kilka takich i stopniowo rozmieszczaæ w wiosce. Priorytetem
jest dokoñczenie ogrodzenia boiska
z drugiej strony. Myœlimy po cichu
o zrobieniu boiska do siatkówki i
tenisa ziemnego. Mia³oby siê ono
znajdowaæ ko³o naszego boiska do
pi³ki no¿nej. Planujemy tak¿e wyremontowaæ œwietlicê wiejsk¹, która
znajduje siê w pa³acu. Gdy jest ciep³o, dzieci wraz z opiekunk¹ œwietlicy wychodz¹ gdzieœ w teren, na
³aweczki, czy jad¹ gdzieœ do lasu,
poznaj¹ roœliny itd. Dzieci maj¹
du¿o zajêæ poza œwietlicowych.
Pozyskaliœmy ma³e pomieszczenie
obok œwietlicy i bêdziemy tam aran¿owaæ aneks kuchenny. Œwietlica

wymaga remontu, nie ma ³azienki,
ogrzewana jest piecem kaflowym, a
pomieszczenie jest bardzo du¿e i
wysokie, przez co jednym piecem
ciê¿ko jest je ogrzaæ. Dobrze, ¿e
wymieniono nam okna na plastikowe, wiêc jest ju¿ trochê lepiej, ciep³o tak bardzo nie ucieka z pomieszczenia. Bêdziemy chcieli wyposa¿yæ œwietlicê w nowe meble, obieca³
nam je dyrektor Domu Kultury w
£obzie, ale to dopiero po remoncie.
Z jakimi problemami boryka
siê obecnie wioska?
- Ka¿dy ma problemy, jak wiadomo najwiêkszym problemem s¹
pieni¹dze, gdyby by³o ich wiêcej,
³atwiej by³oby wszystko zrobiæ i zaspokoiæ potrzeby mieszkañców.
Cieszê siê, ¿e nie mam takich problemów, jak niektóre wioski czyli
jakieœ patologiczne rodziny, w których dzieci s¹ bite, czy z³odziejstwo
lub wandalizm. S³yszy siê, ¿e m³odzie¿ niszczy przystanki na w³asnej
wsi, u nas tego na szczêœcie nie ma.
Owszem przystanek stanowi miejsce spotkañ m³odzie¿y, ale u nas w
£ob¿anach nie niszcz¹ tego przystanku, ewentualnie naœmiec¹, ale
póŸniej sami to sprz¹taj¹. Jeden pilnuje drugiego. Nie mamy jakiœ mocnych problemów na wsi miêdzy s¹siadami, nie ma jakiœ wielkich k³ótni, czy znêcania. Nie ma u nas te¿
bójek. Mamy fajn¹ spo³ecznoœæ,
bardzo z¿yt¹, zreszt¹ du¿a czêœæ
mieszkañców to bli¿sza czy dalsza
rodzina. Mamy dwóch wiêkszych i
dwóch mniejszych rolników, tylko
wstyd przyznaæ, bo nie mamy ¿ad-

nej krowy czy tego typu zwierz¹t we
wsi. Nied³ugo bêdzie trzeba gdzieœ
dzieci woziæ, ¿eby pokazaæ im zwierzêta gospodarstwa domowego,
albo bêd¹ je tylko w internecie ogl¹daæ. Nie mamy sklepu na wsi, ale
wiêkszoœæ ma tu samochód a nawet
po dwa wiêc nie stanowi to problemu, zreszt¹ odleg³oœæ do miasta jest
bardzo ma³a. W naszej wiosce jest

problem z internetem, zasiêg internetu radiowego nie obejmuje naszej
wsi, plus tu nie dzia³a, z tego co
wiem to korzystaj¹ tu mieszkañcy z
play. Gdy trzeba coœ zrobiæ we wsi,
skrzykujemy siê, robimy wspólnie,
ogrodzenie boiska te¿ zrobiliœmy
wspólnymi si³ami, dziêki czemu zaoszczêdziliœmy du¿o pieniêdzy. Na
wiosce te¿ mo¿e byæ fajnie.
PJ

I gdzie ta woda?
(CIESZYNO-gm. Wêgorzyno). Niedawno pisaliœmy o w³aœcicielach dzia³ek letniskowych nad
jeziorem Woœwin, którzy kupuj¹c
dzia³ki rekreacyjne byli informowani, ¿e z czasem zostan¹ doprowadzone tam media. Czekaj¹ ju¿
od kilkunastu lat...
W po³owie czerwca br. dowiedzieliœmy siê, ¿e jest uaktualniany
kosztorys i niebawem zostanie og³oszony przetarg na budowê wodoci¹gu. Przetarg mia³ byæ og³oszony, jak
poinformowano jednego z w³aœcicieli dzia³ek, w minionym tygodniu.
Na BIP-e pojawi³ siê przetarg, ale...
na sprzeda¿ kolejnych dzia³ek rekreacyjnych za cenê wywo³awcz¹
oko³o 17,5 tys. z³ i 18 tys. z³ z informacj¹, ¿e znajduj¹ siê one przy nie

urz¹dzonych drogach wewnêtrznych, co w praktyce oznacza, ¿e s¹
one czêœci¹ pola znajduj¹cego siê
pomiêdzy drog¹ a jeziorem. Od kilkunastu lat bowiem nikt dotychczas
dróg nie wyznaczy³, a w³aœciciele
dzia³ek, aby dostaæ siê na swoj¹
czêœæ, albo je¿d¿¹ „na oko”, albo
przez czyj¹œ dzia³kê. Sporo osób
bowiem, mimo ¿e p³aci podatki za
swoj¹ czêœæ tzw. dzia³ki rekreacyjnej, przesta³a tu przyje¿d¿aæ.
Byæ mo¿e kwota ze sprzeda¿y
dzia³ek pokryje koszty pod³¹czenia
wody, a byæ mo¿e termin realizacji
inwestycji zostanie przesuniêty w
czasie.
Turystyka i rekreacja nie jest
mocn¹ stron¹ gminy Wêgorzyno,
choæ mog³aby byæ. Tereny s¹ bodaj¿e jedne z najpiêkniejszych w po-

wiecie ³obeskim, jednak takie dzia³ania z pewnoœci¹ nie zwabi¹ ewentualnych wczasowiczów, którzy nie
tylko spêdzaliby czas nad jeziorem,
ale i robiliby zakupy w pobliskim
sklepie, a mo¿e i wynajêliby u kogoœ
pokój.
Niektórzy mieszkañcy wioski
twierdz¹, ¿e nic z tego jeziora nie
maj¹ i nie byli nad nim nawet kilka
lat. Pozostaje jedynie pogratulowaæ
braku inicjatywy wobec tego, mo¿na
wynajmowaæ pokoje goœcinne, zorganizowaæ coœ we wsi, przyci¹gn¹æ
turystów, nawet weekendowych.
Na razie ci, którzy starali siê
cokolwiek robiæ na swoich dzia³kach, rekreacyjnych spotykaj¹ siê z
kolejnymi kradzie¿ami. Rekordziœci ju¿ kilka razy odkupywali swoje
bramy na z³omowiskach.
MM
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Œladami ³obeskich podziemi - koœció³
(£OBEZ). Pod¹¿aj¹c
œladami ³obeskich
podziemi, natrafiliœmy na œciany. Œciany te, to nie tylko
zamurowane wejœcia
w koœciele do ni¿szych jego poziomów, ale brak jakichkolwiek wzmianek
o nich. Czy¿by wiêc
koœció³ ³obeski nie
mia³ podziemi, a
jego fundatorzy nie
znaleŸli dla siebie
miejsca pochówku
w nim?
Przyk³adowo w doberskim koœciele znajduje siê p³yta nagrobna z
wizerunkiem (Wolfganga) v.Borcke
m.in. pana na £obzie, który zmar³ w
1557 r. i jego ¿ony Gutty z domu
Putbus zmar³ej w 1569r. Podziemia
koœcio³a w Wysiedlu równie¿ kryj¹
w sobie szcz¹tki zmar³ych fundatorów. Jeœli chodzi o £obez, nie ma
wzmianek ani na temat grobowca
ani na temat ich pochówku w œwi¹tyni. A przecie¿, mimo i¿ prawo
koœcielne zabrania³o chowania
zmar³ych w koœciele, a sobory rozró¿nia³y koœció³ i poœwiêcon¹
wokó³ niego przestrzeñ i nakazywa-

³y chowaæ zmar³ych na cmentarzach
obok koœcio³a, to jednak tak naprawdê nigdy nie przestano chowaæ
zmar³ych w œwi¹tyniach.
Koœció³ zawsze przywi¹zywa³
ogromn¹ uwagê do symboli. W œredniowieczu sztuka stawa³a siê dopiero wówczas pe³nowartoœciow¹,
gdy materialne przedmioty przedstawia³y wartoœci duchowe. Tote¿
nie tylko poszczególne elementy
architektoniczne nacechowane by³y
symbolik¹, ale ca³a budowla symbo-

lizowa³a dom bo¿y.
Koœció³ symbolizuje równie¿
trójkê, która przywo³ywana jest
przez proroków, jako symbol pe³ni,
czyli struktury zbawionego œwiata:
niebo, ziemia i podziemie, gdy podziemie, to niekoniecznie tylko piek³o, ale i Otch³añ, czyli kraina zmar³ych sprawiedliwych, niepotêpionych, wyczekuj¹cych swojego zbawienia. Symbol trójki odnajdujemy
równie¿ w potrójnej koronie papieskiej – tiarze.

Niebo symbolizowa³o sklepienie, poziom, w którym przebywaj¹
wierni – ziemiê, a to co pod posadzk¹ – podziemie. Brak podziemi, to brak pe³ni.
Tyle o symbolach. Wiadomoœci
o koœciele w £obzie s¹ doœæ fragmentaryczne, albowiem wiêkszoœæ
dokumentów zosta³o utraconych w
wyniku po¿aru, jaki mia³ miejsce
jeszcze w œredniowieczu. Wiadomo
jednak, ¿e od pocz¹tku patronami
koœcio³a byli Borkowie, tote¿ zajmowali siê utrzymaniem wnêtrza
œwi¹tyni. Miasto z kolei – utrzymaniem wie¿y zegarowej i znajduj¹cych siê tam trzech dzwonów.
W miejscu, w którym obecnie
stoi koœció³ pierwotnie sta³a drewniana œwi¹tynia, na jej miejsce zosta³a postawiona murowana. £obez
nêka³y po¿ary, w których p³on¹³ i
³obeski koœció³. Na gruzach starego
odbudowywano nowy. Przy okazji
warto wspomnieæ, ¿e wewn¹trz
³obeskiego koœcio³a znajdowa³y siê
kru¿ganki.
Ostatnia odbudowa mia³a miejsce po wojnie. Dzisiaj w £obzie nie
brakuje jej œwiadków. Wci¹¿ te¿
dokonywane by³y remonty, przebudowy i adaptacje, co znane jest z
najnowszej historii.
Jak ju¿ wspomnieliœmy, tradycj¹
by³o grzebanie najwiêkszych znakomitoœci miasta w kryptach grzebalnych pod posadzkami koœcio³ów. Przypominamy, ¿e ten ³obeski
zosta³ ufundowany przez Borków,
Borkowie byli za³o¿ycielami mia-

tygodnik ³obeski 9.8.2011 r.

Str
Str.. 9

£OBEZ

19 wiatraków
zaklepanych
(£OBEZ). 2 sierpnia burmistrz
£obza wyda³ obwieszczenie zawiadamiaj¹ce o w wydaniu decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pod nazw¹ „Budowa farmy
elektrowni wiatrowych Karwowo o
³¹cznej mocy do 57 MW, wraz z
drogami dojazdowymi, placami
monta¿owymi, sieci¹ kablow¹ 20/
30 kV, sterownicz¹ oraz teletechniczn¹ na terenie gminy £obez, zlokalizowanej w okolicy miejscowoœci Karwowo, gm. £obez obrêb
Karwowo.”

sta. Na temat ich pochówków niestety nic nie wiadomo odnoœnie ³obeskiego koœcio³a. Czy ktoœ tu jest
pochowany? Czy by³? Trudno dziœ
powiedzieæ. Dzisiaj te¿, po przebudowach zamurowane jest wejœcie do
podziemi. S¹ jednak œwiadkowie,
którzy jeszcze ca³kiem niedawno,
bo w latach 80. chodzili po kana³ach
nawiewowych okalaj¹cych koœció³.
S¹ i tacy, którzy po wojnie, jak
twierdz¹ w chodzili w g³êbsze podziemia. O tym, ¿e s¹ g³êbsze warstwy, maj¹ œwiadczyæ sklepienia, a
raczej pod³oga po³o¿ona na wysokoœci czêœci ³uku. Oznacza³oby to,
¿e poni¿ej jest inna kondygnacja.
Co siê tam kryje? Dlaczego wejœcia
zosta³y zamurowane? Czy zosta³y
zasypane gruzami, tak jak wiele innych podziemnych budowli w mieœcie? Dziœ jest wejœcie jedynie do
kot³owni, która tak naprawdê znajduje siê na dwóch poziomach.
Najstarsze miejsce w £obzie
Doœæ czêsto s³yszy siê pow¹tpiewanie, o tym, ¿e ziemia pod miastem
coœ kryje, jakby nie by³o to jedno z
najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim i jakby przed powstaniem
miasta nie istnia³a tu ju¿ osada. A
przecie¿ w dokumencie z 1271 r.
wystêpuje ju¿ jako miasto. Od 1348
r. by³ zarz¹dzany wed³ug prawa lubeckiego. Miasto by³o kilkakrotnie
zajmowane przez obce wojska, grabione i niszczone. Ponadto dotknê³o je kilka groŸnych po¿arów, które
niszczy³y zabudowania. W 1637 r.
ogieñ zniszczy³ piêkny ratusz miejski, koœció³ gotycki i wiele domów.
Pierwsza wzmianka o £obzie z 1271
r. nie oznacza, ¿e wówczas pojawi³
siê tu pierwszy cz³owiek, który po-

stanowi³ zbudowaæ tu pierwsz¹ chatê. W najlepsze istnia³a ju¿ tu osada
s³owiañska, a œciœlej rzecz ujmuj¹c
- najprawdopodobniej kaszubska
zlokalizowana w miejscu, w którym
obecnie znajduje siê koœció³ i jego
otoczenie. Byæ mo¿e koœció³ powsta³ w miejscu wczeœniejszej œwi¹tyni pogañskiej, byæ mo¿e sta³a ona
w innym miejscu. Powszechnie jednak w ówczesnych czasach stawiano koœcio³y na miejscach dawnych
kultów. W XIII wieku by³ ju¿ rynek,
z którego odchodzi³y uliczki w cztery strony œwiata, a w rynku znajdowa³ siê dwupiêtrowy ratusz. Niektórzy argumentuj¹, ¿e Rega jest blisko, a pod spodem piach, wiêc kopanie tuneli, czy budowanie podziemi mija³oby siê z celem, bo woda
gruntowa zala³aby wszystko. Jednak najstarsza czêœæ miasta znajduje siê o wiele wy¿ej ni¿ poziom rzeki. W takim wypadku nigdzie od
Poznania ku pó³nocy ¿adnych podziemi byæ nie powinno, podobnie w
œwiêtokrzyskim.
A przecie¿ jeszcze nie tak dawno doroœli dziœ mieszkañcy £obza,
gdy jeszcze byli dzieæmi biegali po
piwnicach znajduj¹cych siê chocia¿by przy ul. Browarnej...
Powtarzanie wiêc jak mantra, ¿e
nic tu nie ma, mija siê z celem. Ziemia kryje w sobie stare mury i stare
piwnice. •le siê sta³o, ¿e najstarsz¹
czêœæ miasta potraktowano tak, jak
potraktowano – czyli czêœæ zasypano gruzem, a przy budowie Polomarketu nikt nie pomyœla³ o wykopaliskach archeologicznych. No,
ale wtedy by³aby taka sama sytuacja
jak w Trzebiatowie – wstrzymanie
prac.
MM

Burmistrz £obza jest organem
w³aœciwym do wydania decyzji oraz
do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Decyzjê wydano z uwzglêdnieniem
uzgodnieñ z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
£obzie oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Œrodowiska w
Szczecinie.
W zwi¹zku z art. 38 ustawy z
dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o
ocenach oddzia³ywania na œrodowisko burmistrz £obza zawiadamia
wszystkich zainteresowanych o
mo¿liwoœci zapoznania siê z treœci¹
przedmiotowej decyzji oraz wnie-

sienia ewentualnych uwag do dnia
koñca sierpnia w Urzêdzie Miejskim w £obzie w pokoju nr 8, czyli
w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska. Po
tym terminie uwagi i wnioski nie
bêd¹ rozpatrywane.
Z przyczyn œrodowiskowych firma ENERTAG – Widuchowa Sp. z
o.o. ze Szczecina, bêd¹ca inwestorem, nie wybuduje trzech elektrowni
wiatrowych wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ w obrêbie Zache³mie.
Na terenie gminy £obez wspomniana firma wybuduje 19 wiatraków. op

Do £obza trafi¹ dokumenty

(£OBEZ). 2 kartony dokumentów, wspomnieñ, ksi¹¿ek, wycinków z gazet dotycz¹ce przedwojennego Labes i powojennego
£obza itp. trafi¹ do ³obeskiej biblioteki.
Niewiele jest dokumentów,
œwiadcz¹cych o historii £obza, dlatego te¿ cenny jest ka¿dy, zwi¹zany
z tym miastem, choæby po to, by
wiedzieæ jak unikn¹æ ró¿nych niespodzianek inwestycyjnych. Byæ

mo¿e dokumenty te pozwol¹ odpowiedzieæ na wiele pytañ zwi¹zanych
z miastem, ale i mieszkaj¹cymi tu
niegdyœ ludŸmi.
Dokumenty dotychczas by³y w
posiadaniu heimatu, jednak ze
wzglêdu na wiek cz³onków, postanowiono rozwi¹zaæ stowarzyszenie, a zarz¹d przesta³ dzia³aæ. Nim
to jednak nast¹pi³o, postanowiono
przekazaæ dokumenty miastu ich
dzieciñstwa.
MM
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Moje w³asne spostrze¿enia, przemyœlenia i wrzucone myœli

Molo to przyk³ad dobrej roboty
Stanis³aw Sadowski
S¹ wakacje, jak to mówi¹ – sezon ogórkowy, urlopowy, kaniku³a
itp.
W nawi¹zaniu do artyku³u z
„T£” nr 28 z 12.07.2011 - „Pla¿a
by³a, jest i bêdzie” - to ten o jeziorze
w Mieszewie - s³ów kilka.
Przeczyta³em artyku³ i co? Coœ
mnie ruszy³o. Moje narz¹dy wewnêtrzne chyba zaczê³y siê skrêcaæ
i zmieniaæ swoje anatomiczne po³o¿enie. Przeczyta³em drugi raz, staraj¹c siê nie ulec emocjom tak spokojnie, zwyczajnie, relaksowo. W myœlach moich rozkrêci³ siê kierat ocen
sytuacji tam przedstawionych.
Chcia³em to wszytko pomin¹æ. Nie
mog³em.
Coœ tam siê dzieje i dobrego i
z³ego. Nie lubiê tego, co tam zasz³o.
Te lokalne wojenki na s³owa, przepychanki, wym¹drzanie, genialne
pomys³y. Strze¿my siê takich pomys³odawców.
Trwa tam jakiœ problem prawno
w³asnoœciowy: bo kto i po co? Czy
to nasze czy wasze?
Teren jest w³asnoœci¹ Lasów
Pañstwowych i trwa ta przepychanka z Urzêdem Miejskim w Wêgorzynie o zasady korzystania.
Pieni¹dze? Zawsze tak samo,
wraca to jak bumerang. Dla mnie to
jakieœ œmiesznie niezrozumia³e sytuacje. No tak, ale ja to chyba jestem
takim osobnikiem niedzisiejszym.
Kontynuuj¹c jednak temat, cytujê z artyku³u: „(...) jezioro by³o,
jest i bêdzie” itd. I jeszcze te¿ z artyku³u s³owa bardzo buduj¹ce nadziej¹ na lepsze: „(...) molo jest
piêknie zrobione, mo¿na pojechaæ i
zobaczyæ. Nie ma takiego mola w
okolicy, zrobili to sami mieszkañcy,
sami wyremontowali molo w³asn¹
prac¹ i z w³asnych pieniêdzy”.
Z szacunkiem i radoœci¹ chylê
czo³o dla tych ludzi. Odpowiadam
dlaczego.
W latach m³odoœci nad jeziorem
w Mieszewie spêdza³em i prze¿y³em wiele fajnych chwil.
Jest to bardzo malownicze jezioro, typu polodowcowego. Okolone
lasami, z bogat¹ przyrod¹. S¹ tam
ró¿ne gatunki drzew, ptactwo wodne, grzyby, a w jeziorze ryby, i te
leszczyny, które ci¹gnê³y siê wzd³u¿
brzegów, a na nich orzechy laskowe
dojrzewaj¹ce ju¿ w ostatnich dniach
sierpnia. Bogaty jest rybostan. W

tamtych latach by³o tego masa: krasnopiórki (nazwa w³aœciwa to
wzdrêga), p³ocie, leszcze, kr¹pie. W
jeziorze jest du¿o mikroflory, st¹d
przewa¿aj¹ce gatunki roœlino¿erne,
ale te¿ i inne.
Ciekawy jest krajobraz nadjeziorny; tak zwany polodowcowy,
morenowe nasypy, wzgórza, skarpy,
zejœcia do brzegów od stromych po
³agodne.
A ³owienie ryb? Odbywa³o siê w
sposób bardzo prosty. Schodzi³o siê
takim zboczem nad jezioro, wchodzi³o do wody i ju¿. Zarzuca³o siê
wêdkê – zwyk³y leszczynowy kij
(byli tacy, którzy mieli te¿ bambusowe) z ¿y³k¹, trochê chleba w garœci, ulepione kulki ciasta, na³o¿one
na haczyk i do roboty. £owi³o siê
najczêœciej rano, od 5. gdzieœ do 7.
Ka¿de branie by³o praktycznie widoczne w lustrze wody. Ryb zabiera³o siê tyle, co potrzeba.
I o pla¿y.
Nigdy jako takiej tam nie by³o.
Jest dostêpne zejœcie ³agodn¹
skarp¹ spadaj¹ca do brzegu. Skarpa
jest poroœniêta; po zejœciu trafia siê
na piaszczysty odcinek brzegowy
wolny od roœlinnoœci wodnej. To
pla¿a.
Dzisiaj wspomina siê te¿ o tzw.
ma³ej architekturze typu: ³aweczki,
kosze na œmieci, zadaszona wiata.
Teraz nadaje siê do obozowania.
I o czymœ bardzo dawno zapomnianym.
O co tu chodzi? To lata szeœædziesi¹te i siedemdziesi¹te (ju¿ tamtego wieku). Lata m³odoœci mijaj¹.
Trwa³o takie przedsiêwziêcie „NAL”. Wyjaœniam: to nieobozowa
akcja letnia, takie wakacje pod namiotami. Organizowa³ to Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego (taki by³) pod
patronatem m³odzie¿owej gazety
„Œwiat m³odych” (taka te¿ by³a).
Trwa³o to wiele lat.
Turnusy przeznaczone by³y najczêœciej dla dzieci biedniejszych uczestnictwo by³o nieodp³atne.
W NAL pracowa³a wykwalifikowana kadra wychowawczo-instruktorska: najczêœciej nauczyciele pedagodzy, instruktorzy i druhowie ZHP. Zapewniona by³a opieka
medyczna.
¯ycie obozowe toczy³o siê okreœlonym rytmem. Trochê rygoru i
dyscypliny by³o – oczywiœcie w wymiarze symbolicznym.
Posi³ki by³y w sta³ych godzinach, zorganizowany program dnia,
gry, zabawy, wycieczki i spanie pod
namiotami na ³ó¿kach polowych.
Uczestnicy uczyli siê pomagaæ w
¿yciu obozowym: sami s³ali ³ó¿ka,
utrzymywali porz¹dek i czystoœæ,

organizowali pod okiem kadry ró¿ne zabawy, ogniska, wyjœcia na
grzyby, wycieczki.
Atmosfera by³a dobra. Sam bylem uczestnikiem kilku turnusów,
najpierw jako szeregowy obozowicz, póŸniej jako cz³onek kadry.
Przychylnie traktowali obozowiczów leœnicy. Mieli wysprz¹tany
las (to te ogniska). Sympatyczne
by³o nastawienie mieszkañców wioski. Dla nich trwa³ okres nasilonych
prac polowych, bo to przecie¿ lato.
Dla obozowiczów – wakacje.
Trwa³y sianokosy, ¿niwa, przygotowania do wykopków, no i oczywiœcie codzienne zajêcia gospodarskie.
Obozowicze jak mogli, starali
siê w tych pracach pomagaæ. Ta
pomoc by³a bardzo symboliczna –
to przecie¿ tylko dzieci i kilku kadrowiczów. Rolnicy odwdziêczali
siê za tê pracê – obdarowywali
uczestników produktami z w³asnego podwórka.
Wieczorami odbywa³y siê ogniska. Zapraszani byli mieszkañcy
wioski. Przychodzili – starsi trochê
nieufnie, z ciekawoœci, m³odzi bardziej odwa¿nie, dla zabawy, czyli
wspólne pieczenie kie³basy na kijach, œpiewy, gry i zabawy, chyba
weso³o spêdzony czas.
Trwa³o to przez wiele lat. PóŸniej ca³¹ dzia³alnoœæ NAL przeniesiono nad jezioro Woœwin w Cieszynie £obeskim, te¿ w gminie Wêgorzyno. Dlaczego? Nie odpowiem,
bo nie wiem.
Cieszy mnie, ¿e w Mieszewie
znaleŸli siê ludzie, którzy podjêli siê
coœ zrobiæ bezinteresownie. Coraz
mniej ju¿ takich inicjatyw. To nowe
molo, to nowy symbol. Dla mnie to
symbol tego, ¿e nie mo¿na, ot tak
sobie, utopiæ minionego czasu. Widzê tu jak¹œ ci¹g³oœæ dzia³añ; mo¿e
ju¿ w innym wymiarze. Czasy siê
pozmienia³y. Ró¿nie siê to wszystko toczy³o, nieraz zatrzyma³o, sta³o
w miejscu, odchodzi³o w zapomnienie.
To molo to przyk³ad dobrej roboty, roboty ponad podzia³ami, solidarnej, bezinteresownej.
Martwi¹ mnie niektóre wypowiedzi samorz¹dowców i lokalnych
dzia³aczy przytoczone przez p. redaktor. I znów szuka siê dziury w
ca³ym. Znów pieni¹dze. Ja wiem,
znajd¹ siê tacy, którym nic nie bêdzie odpowiada³o, rêki do niczego
dobrego nie przy³o¿¹, w dyskusjach
i pokrzykiwaniach bêd¹ pierwsi.
P. premier Mazowiecki powiedzia³ kiedyœ, aby to, co by³o w tamtych latach oddzieliæ „grub¹
kresk¹”.

Ceniê p. Mazowieckiego jako
cz³owieka – nie oceniam jako polityka ani dzia³acza. Ale tu nie mogê
siê zgodziæ. Nie przyklasnê. Pamiêtajmy o tym co by³o dobre, co siê
sprawdzi³o. Dzisiaj wyrastaj¹ i
p¹czkuj¹ tzw. obozy przetrwania.
G³oœno o tym jest w mediach, szczególnie w telewizji. To coœ nowego?
To kontynuacja tych harcerskich i
NAL-owskich obozów, jak to siê
mówi, jak zwa³ tak zwa³. Wczoraj
obozy harcerskie, dzisiaj przetrwania. Dla niektórych, co by³o dobre,
kiedyœ bêdzie „BE”. Niech i tak bêdzie.
Na zakoñczenie ¿yczê mieszkañcom Mieszewa, tym lokalnym
wra¿liwcom: dzia³ajcie odwa¿nie,
róbcie dobrze dla ludzi. ¯yczê wam
nowych pomys³ów. Cieszê siê, ¿e
w³aœnie tak siê dzieje.
I jeszcze trochê do w³odarzy
gminy i starostwa.
Gmina Wêgorzyno to piêkne tereny - fragment Wysoczyzny £obeskiej. Bardzo urokliwe. Jezioro w
Mieszewie to tylko drobny fragmencik. Gmina posiada wiele piêknych akwenów: wspomniane jezioro Woœwin, jezioro w Mielnie, w
Przytoni, w samym Wêgorzynie i
wiele tych mniejszych, rozrzuconych po ca³ym terenie. Jest bogate
zalesienie, ciekawe rzeczki œródleœne, polanki, wiele innych walorów
krajobrazowo przyrodniczych i turystycznych.
Komu ma s³u¿yæ ta k³ótnia? Czy
p³aciæ czy nie, komu i w³aœciwie za
co? Przecie¿ to dobro wspólne.
Niech z tego korzystaj¹ wszyscy.
A no tak. Jest jeszcze coœ. U¿y³em okreœlenia „dobro wspólne” dzisiaj to nie do przyjêcia, Ÿle siê
kojarzy.
No có¿... Postawiæ najlepiej
ogrodzenia, bramy, stra¿ników,
wprowadziæ bilety wstêpu i inne
wymyœlne op³aty, a jeszcze lepiej –
ukryæ przed ludŸmi, przed œwiatem.
Na koniec spróbujê to jakoœ podsumowaæ – trudno mi sobie jakoœ
wyobraziæ Urz¹d Miejski czy jakieœ
so³ectwo w roli przedsiêbiorstwa
nastawionego na zysk.
Stary „Osa”
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê czêœciowo umeblowane
mieszkanie przy ul. Przemys³owej w
£obzie, II piêtro, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka. Tel. 728 816 189

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki

Przedsiêbiorco!
P³aæ ni¿szy ZUS
Tel. 501 894 828

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe w Be³cznej, 3
pokoje, piwnica i murowany gara¿
pow. 64,19 mkw. Cena 85 tys. z³. Tel.
727 671 588

Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.

£obez - oddam za darmo szlakê.
Tel. 609 478 327.

Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017

Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

Z powodu wyjazdu sprzedam BARDZO TANIO ró¿ne meble pokojowe
i sprzêt AGD. Tel. 602 446 694

Powiat gryficki
Mieszkanie do wynajêcia. Tel. 696074-117.
3 pok. + kuchnia, ³azienka (po remoncie), gara¿ murowany, pom.
gosp., piwnica, ogrzewanie gazowe, mieszkanie ocieplone, bezczynszowe. Cena do uzgodnienia;
tel. 515 269 692.

Powiat drawski
Œwierczyna - mieszkanie3 pokojowe 58 mkw. po remoncie, do zamieszkania. Gara¿, piwnica, ogród
wypoczynkowy, standard podwy¿szony. Komunikacja - 1,4 godz. do
Szczecina, 30 minut do Drawska
Pom. Tel. 607-530-288. Cena 159
tys. z³.

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

Powiat drawski
Us³ugi zacierania i wylewania betonu na po³ysk pod gara¿e, altany,
tarasy, w kolorach. Docieplanie budynków, adaptacja poddaszy. Tel.
791 074 833

Region
KDF-podatki.pl
Zwrot podatków zagranicznych równie¿ korespondencyjnie. Odzyskujemy Jaaropgave. Z³otów ul.
Norwida 6. Tel. 67 265 12 70, tel.
Kom. 502 846 635

Ponton dwuosobowy pod³oga
utwardzona sk³adana, wios³a, mocowanie na silnik, dwie komory, dwa
siedzenia, pokrowiec, stan bardzo
dobry - Sprzedam. Tel. 663 378 855

Region
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
£obez wynajmê domek ul. Przechodnia. Tel. 792 140 557
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Teren planowanej pod strefy ekonomicznej. Ca³oœæ lub dzia³ki min. 2.000 mkw.
Tel. 600 265 547
Sprzedam dzia³ki budowlane,
£obez ul. Strumykowa Tel. 664
861 934
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Sprzedam dom okolice Gryfic 150
mkw., dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia gosp.250 mkw. Cena do negocjacji. Tel. 508-070-331.

ROLNICTWO
Sprzedam 1,9 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 724 877 556.

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6
91 397 37 30 wppp1@wp.pl

POLECAMY NIERUCHOMOŒCI
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Dobra (okolica) - 2 pokoje, pow. 51,30 mkw do remontu - cena 33.000 z³
Radowo Ma³e - 4 pokoje, pow 80 mkw + gara¿
- cena 170.000
z³
£obez ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38,5 mkw
- cena 116.000 z³
£obez ul. Obroñców staliningradu - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
- cena 190.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow 67,7 mkw
- cena 163.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 58,5 mkw
- cena 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 165.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 175.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 67,7 mkw
- cena 200.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 111,6 mkw
- cena 150.000 z³
Chociwel - 2 pokoje, pow. 58,9 mkw
- cena 154.500 z³
Dobra (okolica) - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- cena 89.900 z³
Iñsko - 1, 2, 3 pokoje, standard deweloperski
- cena 3500 z³/ mkw + vat
Nowogard - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
- cena 175.000 z³
+ Mo¿liwoœæ kupna gara¿u za
20.000 z³
Nowogard - 1, 2, 3 pokoje, standard deweloperski
- cena 3024 z³/ mkw brutto
Radowo ma³e - 4 pokoje, pow 80 mkw
- cena 105.000 z³
Radowo ma³e - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
- cena 136.000 z³
Red³o - 2 pokoje, pow. 40,5 mkw
- cena 80.000 z³
Resko - kawalerka o pow. 28 mkw , parter
- cena 60.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 54 mkw
- cena 130.000 z³
Resko - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
- cena 180.000 z³
Resko (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39 mkw ,
Dzia³ka 4040 mkw - udzia³ 239/1000
- cena 153.000 z³
Wêgorzyno - 1, 2, 3 pokoje standard deweloperskim
- cena 2800 z³/ mkw brutto
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 63 mkw
- cena 143.000 z³
Wêgorzyno - 4 pokoje, pow. 74 mkw
- cena 187.000 z³
Wrzosowo - mieszkania nad morzem w standardzie
Deweloperskim pow. 25 - 52 mkw
- cena 3800 z³/ mkw brutto
Œwidwin - 2 pokoje w standardzie deweloperskim, pow. 46,02 mkw - cena 165.000 z³
Œwidwin - 4 pokoje, pow. 100 mkw
- cena 290.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU
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Zespó³ boisk przy gimnazjum w Resku
Zakoñczy³a siê budowa
kompleksu boisk
w Resku.
W sk³ad zespo³u boisk wchodzi: boisko do pi³ki no¿nej, (pole
do gry o wymiarach 55 x 30 m),
nawierzchni typu sztuczna trawa. Kort do tenisa ziemnego o
wymiarach 36,57 x 18,28 m, nawierzchni typu sztuczna trawa.
Trawiaste boisko do pi³ki rêcznej o wymiarach 22,0 m x 44,0 m,
nawierzchni typu sztuczna trawa. Boisko do koszykówki o wymiarach 17,0 m x 31,0 m, nawierzchnia poliuretanowa. Boisko do siatkówki o wymiarach
9,0 x 18,0 m, nawierzchni typu
sztuczna trawa. Bie¿nia okólna o
d³ugoœci 200,0 m, prosta na
100,0 m (³¹czna d³ugoœæ bie¿ni
prostej 120,0 m) i rozbie¿nia do
skoku wzwy¿. Bie¿nie szerokoœci 4 x 1,22 m = 4,88 m. Na zakolu p³yty boiska rozbie¿nia do
skoku wzwy¿. Nawierzchnia poliuretanowa (nieprzepuszczalna) Trybuna sta³a dla 360 widzów usytuowana w po³udniowej czêœci Kompleksu Sportowego.
W ramach projektu przewidziano równie¿ budowê parkingu na 24
miejsca postojowe, Œcie¿ki wokó³
boisk z mo¿liwoœci¹ przejazdu samochodów obs³ugi technicznej,
wyposa¿enie boisk, dostarczenie
³awki gospodarczej i 15 szt. koszy
ozdobnych oraz ogrodzenie terenu.
- Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane
z budow¹ kompleksu boisk przy
gimnazjum, zosta³y ju¿ odebrane i

oddane do u¿ytku. Kompleks tych
boisk bêdzie dzia³a³ na tej samej
zasadzie co Orliki, do po³udnia bêd¹
korzysta³y z niego uczniowie na lekcjach wf z gimnazjum, a popo³udniu
bêdzie normalnie otwarte dla
wszystkich - mówi³ burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski.
Ca³kowity koszt inwestycji to
2.100.046 z³ brutto. Budowa zespo³u boisk przy gimnazjum w Resku
jest ostatnim etapem realizowania
przez Gminê Resko kompleksowej
inwestycji, maj¹cej na celu utworzenie w Resku centrum edukacyjnosportowego. W pierwszym i drugim
etapie wybudowano szko³ê gimnazjaln¹ wraz z hal¹ sportow¹. Trzeba
przyznaæ, ¿e kompleks sportowy w
Resku robi œwietne wra¿enie. PJ

Kompleks boisk
w Radowie Wielkim
O koncepcji budowy kompleksu
boisk w Radowie Wielkim pisaliœmy. Mieszkañcy w³asnymi si³ami
przygotowywali teren, grabili ziemiê, wywozili kamienie itd.
Wszystko mia³o byæ kupione i
zrobione z pieniêdzy so³eckich.
Powsta³o boisko do pi³ki no¿nej, do
siatkówki i do koszykówki, dodatkowo obok usytuowano ma³y plac
zabaw, z którego najpewniej bardzo
ucieszyli siê najm³odsi mieszkañcy

wsi. Ca³y teren ogrodzono, a trawa
ju¿ ³adnie wyros³a.
Ciesz¹ takie inicjatywy wiejskie, tym bardziej, ¿e w Radowie
Wielkim nie ma œwietlicy wiejskiej,
jest tylko koœcielna. Teraz chocia¿ w
wakacje dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mia³y siê gdzie podziaæ. Amatorów
sportu pewnie nie zabraknie, a po
wyczerpuj¹cej grze, zawsze mo¿na
odpocz¹æ sobie w spólnym gronie
na ³aweczkach.
PJ
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Letnie sparingi
Sarmaty

Robi¹ projekt
stadionu

Zwyciêstwem 6:3 (5:3) nad Promieniem Mosty Sarmata Dobra zakoñczy³ letnie przygotowania do sezonu 2011/2012. Sarmata rozegra³ w sumie
7 meczów sparingowych w których osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce wyniki:
Sarmata Dobra - Œwiatowid £obez 2:2.
Sarmata Dobra - Piast Chociwel 3:2,
Sparta Wêgorzyno - Sarmata Dobra 1:4,
Kluczevia Stargard - Sarmata Dobra 5:1,
Sokó³ Pyrzyce - Sarmata Dobra 2:3,
Sarmata Dobra - Pomorzanin Nowogard 6:3,
Sarmata Dobra - Promieñ Mosty 6:3.
Ostatni mecz sparingowy Sarmaty: Sarmata Dobra - Promieñ Mosty 6:3
(5:3). Strzelcy bramek: dla Sarmaty: Wojciech Bonifrowski 2 (27' k i 39'),
Emilian Kamiñski (30'), Zdzis³aw Szw¹der (32'), Piotr Grochulski (40'),
Wojciech GuŸniczak (67'); dla Promienia: Marcin Eschinger (10'), Dawid
Wujak (41'), Kamil Kowalski (45').
Sk³ady
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Damian Padziñski, Pawe³ Za³êcki,
Jakub Durkowski. Emilian Kamiñski, Wojciech Bonifrowski, Piotr Grochulski, Rados³aw Cytowicz, Wojciech GuŸniczak, Maciej Go³dyn, Arkadiusz Paw³owski oraz Zdzis³aw Szw¹der, Mateusz Dzierbicki, Seweryn
Wrzesieñ, Wojciech Dorsz, Marek Gude³ajski i Grzegorz Buczma.
Promieñ Mosty: Adam Nowotny, Edward Branczyk, Marek Kijowski,
S³awomir ga³gan, Mariusz Branczyk, Patryk Lubowicki, Rados³aw Ga³gan,
Kamil Kowalski, Micha³ Jastrowicz, Leszek Kulczyñski, Marcin Eschinger
oraz Marcin Laskowski i Dawid Wujak.
Wiêcej na: www.sarmatadobra.com
estan

Rusza liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska – I Kolejka:
13.08.2011 r. - sobota:
S³awa S³awno - Gryf Kamieñ Pomorski
Sarmata Dobra - Ina Goleniów
Astra Ustronie Morskie - Hutnik Szczecin
Pogoñ II Szczecin - Victoria Przec³aw
Vineta Wolin - Stal Szczecin
13.00 Kluczevia Stargard - Leœnik/Rossa Manowo
17.00 Orze³ Wa³cz - Rega Trzebiatów
17.00 Lech Czaplinek - Energetyk Gryfino
Liga Okrêgowa Szczeciñska – I Kolejka:
13.08.2011 r. - sobota:
Œwiatowid £obez - Sokó³ Pyrzyce
Odrzanka Radziszewo - Piast Chociwel
Unia Dolice - Sêp Brzesko
13.30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Stal Lipiany
13.30 Œwit Skolwin - Zorza Dobrzany
17.00 K³os Pe³czyce - Polonia P³oty
17.00 Masovia Maszewo - Arkonia Szczecin
18.00 Morzycko Moryñ - Odra Chojna
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - I Kolejka:
13.08.2011 r. - sobota:
Sparta Wêgorzyno - Jeziorak Szczecin
B³êkitni II Stargard - Promieñ Mosty
Wicher Brojce - Ina Iñsko
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Orze³ £o¿nica
13.00 Kasta Szczecin-Majowe - Sparta Gryfice
17.00 Vielgovia Szczecin - Chemik II Police
18.00 Pomorzanin Nowogard - Flota II Œwinoujœcie
18.00 Iskra Golczewo - GKS Mierzyn

(£OBEZ). Zosta³a ju¿ wy³oniona firma, która wykona projekt stadionu. Szczeciñska firma ma przedstawiæ nowy wizerunek do listopada. Wczeœniej wizualizacja zostanie
przedstawiona radnym.
Na razie wy³oniono wykonawcê
na projekt, jednak magistrat wci¹¿
poszukuje mo¿liwoœci finansowania samej inwestycji. Burmistrz

wiêc puka do drzwi ministerstwa,
województwa oraz starostwa. Gdyby uda³o siê uzyskaæ dofinansowanie z ró¿nych Ÿróde³, wówczas
wspólnymi si³ami stadion zosta³by
zmodernizowany wci¹gu roku b¹dŸ
dwóch lat. Koszt modernizacji nie
jest ma³y, albowiem szacuje siê, i¿
bêdzie wynosi³ oko³o 5 milionów z³.
MM

Spokojny weekend w powiecie
W ten weekend policjanci nie
odnotowali ¿adnych powa¿niejszych zdarzeñ. Na drogach powiatu
dosz³o do dwóch kolizji drogowych.
W pi¹tek, 5 sierpnia, na drodze
Be³czna - Przemys³aw kieruj¹cy
samochodem marki Opel uderzy³ w
sarnê, która wybieg³a z pobocza,
uszkadzaj¹c pojazd.
Druga kolizja zdarzy³a siê w
sobotê, o godz. 11.00, na drodze
Starogard - Resko, gdzie kieruj¹cy
samochodem marki Renault Laguna
nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci
i najecha³ na ty³ samochodu marki
Nissan Note, nale¿¹cy do mieszkañca Szczecina, który z kolei uderzy³
w ty³ poprzedzaj¹cego go samochodu marki VW Transporter, nale¿¹-

cego do mieszkañca £obza.
Policjanci zatrzymali dwóch
nietrzeŸwych rowerzystów. W Resku na ul. Gdañskiej Jaros³aw £.
jecha³ rowerem z wynikiem 1,11
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Rowerzysta z³ama³ dodatkowo s¹dowy zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami rowerami
wydany przez s¹d w £obzie.
W nocy policjanci z Dobrej zatrzymali Sebastiana ¯., który te¿
jecha³ rowerem po spo¿yciu alkoholu.
W niedziele policjanci zatrzymali tak¿e trzech mê¿czyzn do wytrzeŸwienia, którzy w miejscu publicznym i w domu urz¹dzali awantury.
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Cukierki od obcych s¹ z³e, bo brudz¹ rêce
Wakacyjny patrol z £obza odwiedzi³ kolejne œwietlice wiejskie
na terenie gminy £obez.
Tym razem w s³oneczne a wrêcz
upalne przedpo³udnie Wakacyjny
Patrol z £obza zawita³ do kolejnych
œwietlic wiejskich na terenie gm.
£obez, gdzie wypoczywaj¹ dzieci i
m³odzie¿. Byliœmy w Unimiu, Dalnie oraz Wysiedlu. W ka¿dej œwietlicy by³o du¿o dzieci. Policjantka
wraz z przedstawicielem sanepidu

zorganizowa³a konkursy wiedzy
prewencyjnej na temat bezpiecznego zachowania siê w domu, na drodze podczas k¹pieli nad wod¹. Ka¿de dziecko otrzyma³o upominek
oraz odblaski i ksi¹¿eczki „Policja
nie tylko dzieciom”.
W czasie jednej z rozmów 4 letnia dziewczynka z Wysiedla na zadane pytanie : „Dlaczego, nie mo¿na przyjmowaæ prezentów, s³odyczy od nieznajomego?” odpowiedzia³a z dum¹ - „bo brudz¹ rêce!”.

Ju¿ 3- 4 letnie dzieci bra³y udzia³ w
konkursach i zabawach.
Dodatkowo Patrol oznakowa³
kilkanaœcie rowerów urz¹dzeniem

engrawer. W³aœciciele dwóch kó³ek
otrzymali certyfikaty i naklejki potwierdzaj¹ce oznakowanie przedmiotu.
(kp)

Eskcytuj¹ca podró¿ w œwiat jaszczurów
Oko³o 160 mln lat temu ziemiê
zamieszkiwa³y olbrzymie gady. W
1841 roku angielski zoolog Richard
Owen nazwa³ je dinozaurami. Nazwa ta oznacza dos³ownie „straszny
jaszczur”. Czy naprawdê dinozaury
by³y takie straszne, jak sugeruje
nazwa, mogli siê przekonaæ uczestnicy wycieczki do Woliñskiego Parku Dinozaurów, zorganizowanej
przez Centrum Kultury w Resku
4 sierpnia br. Diplodocusy, tyranozaury, triceratopsy, prehistoryczne krokodyle i wiele innych przedziwnych stworzeñ w naturalnych
rozmiarach, mo¿na by³o podziwiaæ,
dotkn¹æ i wys³uchaæ krótkiej historii o ich ¿yciu i kulinarnych upodobaniach, podczas zwiedzania Parku
Dinozurów w Dargob¹dzu, na Wyspie Wolin. Wêdruj¹c Œcie¿k¹ Edukacyjna, przygotowana przez organizatorów Parku, uczestnicy wycieczki ogl¹dali plansze, makiety i
tablice informacyjne dotycz¹ce poszczególnych okresów geologicznych,od najwczeœniejszych a¿ do
pojawienia siê cz³owieka i jego polowañ na mamuty. Nauk¹ o historii
ziemi by³o te¿ obejrzenie przez
dzieci i m³odzie¿ , efektownie zaprezentowanych w Muzeum Minera³ów eksponatów i skamienia³oœci
sprzed milionów lat.
Po tej ekscytuj¹cej podró¿y w

czasie, wycieczkowicze oddali siê
nie mniej ciekawym zajêciom w
parku rozrywki , korzystaj¹c z licznych atrakcji, przygotowanych spe-

cjalnie z myœl¹ o najm³odszych:
dmuchanych zje¿d¿alni, kolejki piratów, eurobungee, parku linowego.
Wycieczka do Parku Dinozau-

rów by³a zwieñczeniem cyklu zajêæ
wakacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y
zorganizowanych przez Centrum
Kultury w Resku.
(CK)
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Historyczny sukces polskiej prezydencji

OTWORZYÆ DRZWI PUTINOWI
Aleksander Œcios

G

dy przed dwoma laty p³k
Putin zapewnia³, ¿e
„problemy z Polsk¹
dadz¹ siê rozwi¹zaæ dziêki Tuskowi”, a po wyborach prezydenckich,
„Izwiestija” donosi³a: „Wybranie na
prezydenta pragmatyka Komorowskiego ustawi³o wszystko na swoje
miejsca. Ideologicznie emocjonalna
przesada epoki Kaczyñskiego dobieg³a koñca.” - zapewne niewiele osób
zdawa³o sobie sprawê, gdzie doprowadzi nas droga wytyczona przez
„zaufanych przyjació³” Moskwy.
Nawet po tragedii smoleñskiej,
wiêkszoœæ Polaków nie chcia³a zrozumieæ, ¿e wyznaczona rz¹dowi
Tuska rola rosyjskiego „konia trojañskiego”, uczyni z nas pañstwo pozbawione w³asnych d¹¿eñ i ambicji.
Istotê tych hañbi¹cych relacji widaæ
szczególnie mocno w zakresie celów
tzw. polskiej prezydencji, z których
ka¿dy jest podporz¹dkowany globalnym interesom re¿imu Putina.
eœli dlatego propaganda rz¹
dowa przemilcza³a pierwszy i
najwiêkszy sukces polskiego przewodnictwa w UE, trzeba go tym bardziej nag³oœniæ i pokazaæ, jak¹ niespodziankê szykuj¹ Polakom wielbiciele rosyjskiego satrapy.
W dniu, w którym komisja Millera przedstawia³a polskojêzyczn¹
wersjê ³garstw w sprawie tragedii
smoleñskiej, bez echa przesz³a informacja, ¿e Komisja Europejska
zaaprobowa³a propozycjê, aby ca³y
obwód kaliningradzki zosta³ objêty
unijnymi regulacjami bezwizowego
ruchu przygranicznego. Oznacza to,
¿e prawo unijne zostanie celowo
zmienione, by Rosjanie zamieszkuj¹cy obwód mogli bez problemów
przekraczaæ polsk¹ granicê.
ecyzja KE zapad³a po bli
sko dwuletnich zabiegach
dyplomatycznych Polski, Niemiec i
Rosji. Autorem pomys³u, który nazwa³em kiedyœ „projektem Prusy
Wschodnie” by³ rosyjski minister
£awrow, a jego wykonawstwo powierzono Rados³awowi Sikorskiemu. To polski minister przy ka¿dej,
dyplomatycznej okazji zabiega³ o
otwarcie granicy z Rosj¹, nazywaj¹c
ten pomys³ „wspania³¹ rzecz¹ dla
Rejonu Morza Ba³tyckiego, Litwy,
Polski i Rosji”. Miesi¹c przed rozpoczêciem polskiego przewodnictwa,
Siergiej £awrow dobitnie stwierdzi³, ¿e „jedyn¹ przeszkod¹ na drodze jak najszybszego podpisania
umowy jest biurokratyczne podejœcie, które ignoruje interesy dwóch
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krajów, których to dotyczy, czyli
Polski i Rosji” i zapowiedzia³, ¿e
„zdrowy rozs¹dek, weŸmie górê i
sprawa zostanie rozwi¹zana w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy.”
ale¿y wrêcz podziwiaæ sku
tecznoœæ Sikorskiego, który
na drodze do wykonania tej dyrektywy musia³ pokonaæ niejedn¹ przeszkodê. Warto pamiêtaæ, ¿e od kilku
miesiêcy wœród pañstw strefy
Schengen pojawi³a siê tendencja
uszczelniania wewnêtrznych granic
UE. Kontrole na granicach przywróci³a ju¿ Dania, a na pocz¹tku lipca
zrobi³a to Norwegia. W tej sytuacji,
zgoda na otwarcie granicy z obwodem kaliningradzkim wydawa³a siê
nierealna. Problem dotyczy³ wynegocjowanej w sierpniu 2010 roku
polsko-rosyjskiej umowy o ma³ym
ruchu granicznym, która od pocz¹tku by³a sprzeczna z prawem unijnym. Zak³ada ono bowiem, ¿e pañstwa UE mog¹ zawieraæ umowy dotycz¹ce zewnêtrznych granic l¹dowych, w których szerokoœæ pasa
przygranicznego wynosi od 30 do 50
km, podczas gdy obwód kaliningradzki rozci¹ga siê z pó³nocy na
po³udnie na odleg³oœæ ponad 100
km. Dla polskiej umowy, przewiduj¹cej objêcie ruchem bezwizowym
ca³ego obwodu musia³by zatem zostaæ stworzony wyj¹tek. Dodatkowym problemem jest fakt, ¿e umowa
traktuje obwód jako podmiot prawa
miêdzynarodowego - mimo, i¿ stanowi on jedynie czêœæ terytorium
Federacji Rosyjskiej.
Decyzja KE z 29 lipca br. oznacza, ¿e przywileje ma³ego ruchu
przygranicznego obejm¹ wszystkich
mieszkañców obwodu, a tak¿e proporcjonalny obszar po polskiej stronie, czyli dwa województwa: pomorskie i warmiñsko-mazurskie.
en ob³êdny projekt grupy
rz¹dz¹cej, by³ najmocniej forsowanym pomys³em dyplomatycznym ostatnich lat, a do jego realizacji
wyznaczono sztandarow¹ inicjatywê
rz¹du Tuska - tzw. Partnerstwo
Wschodnie. Gor¹cym zwolennikiem
projektu by³y Niemcy, zabiegaj¹c o
otwarcie granicy z Kaliningradem na
forum UE i podejmuj¹c temat przy
okazji rozmów z unijnymi partnerami. Pomys³ jest silnie wspierany
przez „zwi¹zek wypêdzonych z Prus
Wschodnich” i nale¿a³ do priorytetów polityki Angeli Merkel. W samym Kaliningradzie patronuje mu
„Ba³tycka Partia Republikañska”,
wobec której Rosjanie wykazuj¹ zadziwiaj¹c¹ pob³a¿liwoœæ.
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spólny rosyjsko-niemiec
ki plan zmierza do uczynienia z obwodu kaliningradzkiego
rosyjskich „drzwi do Europy”, poprzez które Rosjanie wejd¹ w obszar
polityki gospodarczej UE, a ich
przedsiêbiorcy uzyskaj¹ unijne fundusze. U podstaw projektu mog³a
le¿eæ koncepcja, przed któr¹ ostrzega³ przed laty prof. Pawe³ Wieczorkiewicz; by w perspektywie najbli¿szych 10-20 lat obwód wróci³ do
niemieckiej macierzy, staj¹c siê
symbolem historycznego sojuszu
rosyjsko-niemieckiego. Wp³ywy
niemieckie staj¹ siê w samym Kaliningradzie na tyle silne, ¿e wyczuleni na swoj¹ terytorialn¹ jednoœæ
Rosjanie nie maj¹ nic przeciwko, by
piloci rosyjskich linii lotniczych informuj¹c pasa¿erów o miejscu l¹dowania, pos³ugiwali siê ju¿ dawn¹
niemieck¹ nazwê Königsberg.
ziêki inwestycjom UE ob
wód przekszta³ci³by siê w
rodzaj „euroregionu” pod niemiecko-rosyjskim protektoratem. Pozostaj¹c oficjalnie pod w³adz¹ Rosji
ch³on¹³by niemiecki kapita³, daj¹c w
zamian dostêp do rynku rosyjskiego
i staj¹c siê g³ównym narzêdziem w
umacnianiu politycznego znaczenia
Niemiec w tym regionie.
wypowiedziach ludzi z
grupy rz¹dz¹cej nie znajdziemy ani jednego racjonalnego
argumentu, który wskazywa³by na
korzyœci, jakie Polska mia³aby odnieœæ z otwarcia granicy z najbardziej zmilitaryzowanym i s³yn¹cym
z przestêpczoœci regionem Rosji.
Nikt te¿ nie informuje Polaków o
rozlicznych zagro¿eniach zwi¹zanych z niekontrolowanym nap³ywem Rosjan. „Ten region jest jedn¹
wielk¹ katastrof¹. Zatrucie œrodowiska i przestêpczoœæ s¹ najwy¿sze w
ca³ej Rosji, w³adza jest w kieszeni
mafii, liczba zara¿onych gruŸlic¹ i
HIV - najwy¿sza w Europie.” ostrzega³ przed laty Elmar Brok, szef
Komisji Zagranicznej Parlamentu
Europejskiego. Premier Szwecji
Göran Persson twierdzi³ zaœ, ¿e „tam
wystêpuje prawie ka¿dy problem,
jaki mo¿na sobie wyobraziæ, z odpadami atomowymi w³¹cznie”.
Przed kilku laty Aleksander Kulikow, przemawiaj¹c w regionalnej
Dumie mówi³ o obwodzie kaliningradzkim: „Przestêpcy kontroluj¹
60 proc. pañstwowych instytucji, 80
proc. banków i wiêkszoœæ prywatnych przedsiêbiorstw, a obroty tych
firm wzros³y w ci¹gu piêciu lat a¿
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siedemnastokrotnie”. Wed³ug danych WHO odsetek zachorowañ na
gruŸlicê jest w obwodzie o 33,6 proc.
wy¿szy od œredniej w Rosji, choæ i
tak Federacja nale¿y pod tym wzglêdem do rekordzistów. Liczba zara¿eñ dzieci t¹ chorob¹ proporcjonalnie do liczby mieszkañców jest ponad czterokrotnie wiêksza, a mê¿czyŸni do¿ywaj¹ tam œrednio 59 lat,
co stanowi jedn¹ z najni¿szych przeciêtnych na œwiecie.
est oczywiste, ¿e otwarcie
granicy z Kaliningradem (a w
praktyce z ca³ym obszarem Rosji)
spowoduje u nas ogromny wzrost
przestêpczoœci mafii rosyjskiej i
mo¿e wywo³aæ liczne zagro¿enia
epidemiologiczne. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e w regionie przebywa
ok.200 tys. rosyjskich ¿o³nierzy.
„Nie ma co siê baæ lotnictwa w Kaliningradzie, tylko bardzo wysokiego tam wskaŸnika AIDS albo tego,
¿e nieop³acani i wzburzeni ¿o³nierze zawsze maj¹ karabiny” - ostrzega³ przed laty pewien wojskowy
specjalista.
Projekt otwarcia granicy z Kaliningradem niesie równie¿ dla Polski
szereg zagro¿eñ politycznych i nie
pozostanie bez wp³ywu na nasz¹
przysz³oœæ. Zgoda rz¹du PO-PSL na
budowanie politycznej koncepcji
Prus Wschodnich, jest w perspektywie historycznej aktem wrêcz samobójczym, g³êboko sprzecznym z
naszymi interesami. Polsce wyznaczono tu rolê pañstwa tranzytowego, a w tym wypadku rolê „europejskiej wycieraczki” - po której rzesze
Rosjan wejd¹ do Europy, a nad g³owami Polaków zostanie zawi¹zany
antypolski sojusz Moskwy i Berlina. Tej misji nie ukrywa Donald
Tusk, gdy twierdzi, ¿e rol¹ jego rz¹du jest „usuwanie przeszkód stoj¹cych na drodze poprawy relacji rosyjsko-niemieckich”.
o decyzji Komisji Europej
skiej, owo „usuwanie przeszkód” doprowadzi do sytuacji, gdy
ka¿dy z nas bêdzie mia³ okazjê odczuæ na w³asnej skórze skutki „pojednania” z p³k Putinem i doœwiadczyæ „cywilizacyjnych zdobyczy”
p³yn¹cych z obwodu kaliningradzkiego. Jedynie odebranie w³adzy
dogmatycznym „przyjacio³om Rosji”, mo¿e uchroniæ nas od katastrofalnych skutków tego ob³êdnego
projektu.
Tekst opublikowany pierwotnie
w Warszawskiej Gazecie.
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Galeria tygodnika

FOTO-VIDEO. RESKO, ul. ŒRODKOWA 8; www.fotoklif.pl tel. 508285242

Zuzia i Amelka

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 30 brzmia³o:

„Niepewnoœæ wygranej podnieca”
Nagrodê wylosowa³a pani Janina Syjczak z £obza.

Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

