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Œmierdz¹cy problem

Policjanci
zlikwidowali
fabrykê
marihuany

Na 3 miesiêce do aresztu trafi³
mieszkaniec £ugowiny, który jest
podejrzany o wytwarzanie i posiadanie znacznych iloœci œrodków
odurzaj¹cych.
Str. 3

Spotkanie na posesji Zdzis³awa Graczyka

Zagl¹daj¹c w przesz³oœæ.
Lata powojenne w £obzie
w dokumentach (cz. 1)
CMYK
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Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 14.8.2012 r.

So³tysi naszego powiatu – Zofia Jezierska-Baumgardt z Gostomina

Ma³e zaanga¿owanie mieszkañców
w ¿ycie so³ectwa
Kontynuujemy nasz¹ seriê
wywiadów z so³tysami wsi w powiecie ³obeskim. Tym razem rozmawiamy z so³tysem Gostomina i
Gildnicy w gminie Radowo Ma³e.
- Jakie zmiany na wiosce przyniós³ rok 2011?
- Zesz³oroczny fundusz so³ecki wykorzystaliœmy w 100%. W
poprzednich latach staraliœmy siê
upiêkszyæ nasz¹ miejscowoœæ.
Nasadzaliœmy kwiaty i krzewy.
Zakupiliœmy tak¿e polbruk na
alejkê, która prowadzi do placu
zabaw. Co bardzo wa¿ne, zrobiliœmy te¿ ogrodzenie naszego placu
zabaw, który systematycznie siê
powiêksza. Odmalowaliœmy te¿
zabawki i zakupiliœmy zje¿d¿alniê
oraz huœtawkê.
- Jakie imprezy lub zabawy
odbywaj¹ siê w so³ectwie?
- Bodaj¿e w maju zorganizowaliœmy zabawê w œwietlicy. Teraz
przymierzamy siê do festynu do¿ynkowego. Kiedyœ tych imprez i zabaw by³o wiêcej, robiliœmy miko³ajki, dzieñ dziecka, dzieñ babci. Teraz
nic nie robiê, nie mam z kim, nikt nie
chce pomagaæ.

- Jak uk³ada siê wspó³praca z
w³adzami gminy?
- Nie narzekam na wspó³pracê z
gmin¹. W urzêdzie mo¿na zawsze
wszystko sprawnie za³atwiæ. Wójt
jest bardzo mi³¹ i konkretn¹ osob¹.
Jest to odpowiedni cz³owiek na odpowiednim stanowisku. Teraz np.
trafili do nas pracownicy, którzy
sprz¹tali i obkaszali nasze tereny.
- Jak wygl¹daj¹ plany waszego so³ectwa na 2012 rok?
- Gdy skoñczy siê obecna kadencja, to kolejny raz nie chcê ju¿ byæ
so³tysem. Obecnie pe³niê t¹ funkcjê
ju¿ 5 kadencjê, wiêc jak do¿yjê, to
bêdzie to ju¿ 20 lat, kiedy jestem
so³tysem. To d³ugo. Pracy na wsi jest
bardzo du¿o. W tym roku bud¿et
so³ecki wynosi³ 7.800 z³. To nie tak
ma³o. W bie¿¹cym roku z funduszu
so³eckiego zrobimy wiatê. Czekam
tylko na telefon, aby przywieŸæ
drzewo i potem zaczniemy j¹ budowaæ. Bêdzie taka, jak¹ ¿yczy³a sobie
nasza m³odzie¿, bodaj¿e 6x4 m.
Postawimy j¹ przy boisku. Koszt
takiej wiaty to 4.800 z³. Ponadto
zakupiliœmy podkaszarkê, która
kosztowa³a nas 2.500 z³. Jednak
bardzo siê przyda, poniewa¿ na wsi

jest wiele miejsc zielonych. Tak
podzieliliœmy nasz fundusz.
W przysz³oœci chcielibyœmy,
aby zrobiona zosta³a kanalizacja we
wsi, jednak wszyscy œwiadomi s¹
tego, ¿e niesie to za sob¹ du¿e wydatki. Droga brukowa tak¿e wymaga naprawy, ale jest to tak¿e kosztowne. Z funduszu so³eckiego na
pewno nie damy rady tego zrobiæ.
Nasz koœció³ jest w op³akanym
stanie, chodzi o dach, belki. W tej
chwili nie powinien siê zawaliæ. Ju¿
chyba od 4 lat jest zamkniêty. Podobno gmina pozyska³a pieni¹dze
na renowacjê, jednak nie wiem kiedy i czy w ogóle zostanie ten koœció³
ponownie otwarty. Koœció³ na wsi
jest potrzebny. Starsi ludzie nie
mog¹ siê doczekaæ, kiedy zostanie
naprawiony. Teraz odprawiane s¹
msze w œwietlicy, ale to nie to samo,
koœció³ to prawdziwa œwi¹tynia.
Obecnie goœcimy ksiêdza w œwietlicy, tam jest odprawiana msza.
Jacy s¹ mieszkañcy so³ectwa?
- W ca³ym so³ectwie mamy oko³o 100 mieszkañców, trochê powy¿ej tej liczby. Jest to ma³a i spokojna
wioska. W Gildnicy jest tylko 5 rodzin. Problemy drobne wœród

Gazeta Powiatowa

Œwiatowid kwestuje
(£OBEZ) Mimo tego, ¿e Œwiatowid nie dosta³ w tym roku dotacji, to jednak rundê wiosenn¹
dogra³ do koñca i - wbrew pesymistom - przyst¹pi³ do rozgrywek
sezonu 2012/13. Dzia³acze klubu
szukaj¹ ró¿nych sposobów na
pozyskanie finansów, a jednym z
nich jest kwesta, jak¹ zorganizowali w mieœcie.
Wczoraj, 13 sierpnia, w mieœcie
pojawi³y siê puszki z napisem „WY
DLA NAS LATEM, MY DLA WAS
JESIENI¥ Zbiórka dla Œwiatowida”. Puszek ponumerowanych jest
47, z których ju¿ 41 trafi³o do punktów handlowych i us³ugowych na
terenie ca³ego miasta. Szeœæ pozosta³ych ma trafiæ do kolejnych punktów jeszcze dzisiaj.
- Inicjatywa zosta³ przyjêta
przez przedsiêbiorców nad podziw
mi³o. Odmówi³a nam przyjêcia
puszki do swojego sklepu tylko jedna osoba, ale dla odmiany szalenie
mi³o zaskoczy³ mnie pan Ryszard z
firmy UTECH, który puszkê wysta-

wi³ u siebie, ale te¿ jako pierwszy wrzuci³ do niej banknot stuz³otowy. – mówi pan Zbigniew
Pietrzyk (na zdjêciu), cz³onek
stowarzyszenia, który wczoraj,
wraz z wiceprezesem Marcinem
Pietrzykiem, rozstawia³ puszki
w sklepach i firmach.
- Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na funkcjonowanie dru¿yny, by mog³a braæ udzia³ w
rozgrywkach, a konkretnie na
op³acenie sêdziów. Mam nadziejê, ¿e te pieni¹dze zwróc¹
siê naszym mieszkañcom w postaci promocji miasta, a kibicom
w postaci naszych wystêpów na
stadionie na Siewnej, na które
serdecznie zapraszamy – dodaje
Marcin Pietrzyk.
Klub Œwiatowid liczy na
ofiarnoœæ mieszkañców. Pan Marcin rzuci³ nawet pomys³, by na koszulkach, w miejscu, gdzie umieszcza siê logo sponsora, pojawi³ siê
napis: Sponsor - Mieszkañcy. Jak
widaæ, w klubie pojawiaj¹ siê najprzeró¿niejsze pomys³y. To je-

mieszkañców zawsze jakieœ s¹, tak
jest wszêdzie. Mamy œwietlicê
wiejsk¹, jednak nie mamy tam opiekunki. Ja posiadam klucze. Kiedy
dzieci i m³odzie¿ chc¹ skorzystaæ ze
œwietlicy, to j¹ otwieramy. Obecnie
wszyscy wol¹ spêdzaæ czas na powietrzu, ale zim¹ m³odzie¿ gra tam
w tenisa sto³owego, czy te¿ inne gry.
Ogólnie ma³e jest zaanga¿owanie
mieszkañców w ¿ycie so³ectwa. Nie
ma chêtnych do pomocy, nie ma
czynów spo³ecznych, to ju¿ nie te
czasy, niestety. Radny Zygmunt
B³awzdziewicz wykasza w³asnym
ci¹gnikiem niektóre tereny zielone.
Inne miejsca s¹ zaroœniête. Ostatnio
robi³am zebranie so³eckie, chcia³am
poinformowaæ mieszkañców o tym,
co zosta³o zrobione i o planach na
przysz³oœæ, jak tê wioskê rozwijaæ.
Przysz³o tylko 5 osób. Ogrodzenie
placu zabaw malowa³am samodzielnie. Jak ktoœ przyjdzie ju¿ pomóc, to
inni siê z tej osoby œmiej¹. Tak nie
powinno byæ.
PJ
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INFORMACJE - REKLAMA

Cieszyno zalewaj¹ œmieci
„nowobogackich”

(GMINA WÊGORZYNO) Do
naszej redakcji zg³osili siê mieszkañcy Cieszyna, zbulwersowani
œmieciami, które wyrzucaj¹ turyœci w centrum wioski.
- To jest centrum Cieszyna, obok
jest sklep i koœció³, a nieopodal ta
wielka sterta œmieci. Próbowaliœmy
wiele razy interweniowaæ, jednak to
na nic, a œmieci ci¹gle przybywa.
Prosiliœmy o pomoc pani¹ burmistrz
i innych ludzi z urzêdu. Wiemy, ¿e
œmieci s¹ wyrzucane przez ludzi z
zewn¹trz, którzy tylko w naszej
miejscowoœci maj¹ domki letniskowe i przyje¿d¿aj¹ tu na pewien czas
– informuje nas jeden z mieszkañców Cieszyna.
- To karygodne, ¿e gmina nie
interweniuje, my musimy p³aciæ za
œmieci, a ci ludzie z domków przyje¿d¿aj¹ i nie licz¹ siê z niczym,
imprezuj¹, ha³asuj¹, a póŸniej œmieci wywo¿¹ i wyrzucaj¹ w centrum
naszej wioski. Niektórzy twierdz¹,
¿e œmieci zabieraj¹ ze sob¹ do domów, ale kto by w to wierzy³, bo kto
bêdzie wióz³ ze sob¹ œmierdz¹ce
œmieci w samochodach. Jeœli nie

doczekamy siê pozytywnego fina³u
tej sprawy, to œmieci za³adujemy na
przyczepkê i zawieziemy do Wêgorzyna pod urz¹d – gro¿¹ dwie kobiety zamieszkuj¹ce od wielu lat w
Cieszynie.
Jak poinformowa³a nas pani
Marta Banasik, sekretarz gminy,
ostatecznie œmieci zosta³y wywiezione.
- Dostaliœmy sygna³y o œmieciach, które zaœmieca³y centrum
Cieszyna. Niestety nie wiemy, kto to
robi i jest to przys³owiowe szukanie
ig³y w stogu siana. Wszystkie œmieci zosta³y wywiezione i uprz¹tniête
w ubieg³ym tygodniu, przez co
koszty ponios³a gmina. Jednoczeœnie do domków letniskowych zosta³ wys³any stra¿nik, aby sprawdzi³, czy mieszkañcy posiadaj¹ umowy na wywóz œmieci. Niestety, niektórzy zas³aniaj¹ siê tym, i¿ kupuj¹
worki z tzw. wywozem, które firma
wywozowa ma obowi¹zek zabraæ. W
praktyce jednak czêsto mieszkañcy
pakuj¹ œmieci do normalnych worków i wyrzucaj¹ m.in. w centrum
wioski. Sprawê bêdziemy monitowaæ – mówi³a sekretarz gminy. PJ
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Policjanci zlikwidowali
fabrykê marihuany

(RESKO) W po³o¿onej wœród
pól i lasów wsi £ugowina, w gminie Resko, do tej pory niewiele siê
dzia³o. To miejsce wykorzysta³
jeden z jej mieszkañców, by w
³atwy i szybki sposób zarobiæ spore pieni¹dze. By³ zaskoczony, gdy
na podwórku pojawili siê policjanci.
Policjanci na posesji w £ugowienie pojawili siê 9 sierpnia 2012
r. Po wczeœniejszych dzia³aniach
operacyjnych policjanci Komendy
Powiatowej Policji w £obzie,
wspólnie z funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej z Placówki w Szczecinie – Goleniowie, ujawnili na prywatnej posesji w £ugowinie uprawê
konopi indyjskich. Na pobliskim
polu naliczono 140 krzewów tej
roœliny. W trakcie przeszukania zabudowañ posesji ujawniono profesjonalnie wyposa¿one pomieszczenie, przeznaczone do uprawy sadzonek konopi indyjskich poza
okresem letnim. Specjalistyczne
oœwietlenie, system nawadniaj¹cy
doniczki oraz termoizolacja sprzy-

ja³y rozwojowi roœlin. W trakcie
czynnoœci ujawniono oko³o 340
³odyg konopi oraz 3,3 kg suszu,
przygotowanego do dystrybucji.
Szacunkowa wartoœæ ujawnionych konopi indyjskich i suszu to
ponad 300 tys. z³. Ponadto zabezpieczono urz¹dzenia wykorzystywane
do uprawy i pakowania o ³¹cznej
wartoœci ponad 100 tys. z³.
Mieszkaniec posesji, 50. letni
Jaros³aw B., zosta³ zatrzymany i trafi³ do aresztu na 3 miesiêce. Jest podejrzany o wytwarzanie i posiadanie
znacznych iloœci œrodków odurzaj¹cych. Za uprawê konopi indyjskich
grozi kara pozbawienia wolnoœci do
lat 8.
(r)

Zak³ad Krawiecki
MAXIMA w £obzie

zatrudni
szwaczkê.
Tel. 605 263 675
lub 91 397 0924
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£OBEZ tygodnik ³obeski 4.10.2011 r.

Miasteczko ruchu
za szko³¹
(WÊGORZYNO). Ju¿ zosta³ rozstrzygniêty przetarg
na zagospodarowanie terenu za szko³¹ podstawow¹
w Wêgorzynie. Do przetargu przyst¹pi³y dwie firmy,
wybrano ofertê lokalnego przedsiêbiorcy - Zak³adu
Us³ug Komunalnych K. Makarski i M. Makarska
spó³ka jawna za kwotê oko³o 420 tys. z³. Oferta
drugiej firmy wynosi³a o oko³o 250,5 tys. z³ wiêcej,
przy szacunkowej kwocie za zadanie wynosz¹cej
prawie 500 tys. z³.
Niewiele jednak brakowa³o,
aby do realizacji zadania nie dosz³o.
- Wniosek o dofinansowanie
unijne by³ tak przygotowany, ¿e
nie wpisywa³ siê w ¿adn¹ strategiê. Dostaliœmy informacjê telefoniczn¹, ¿e odrzucaj¹ nam, bo nie
spe³nia kryteriów. Z pani¹ sekretarz przerobi³yœmy czêœæ, która
powodowa³a niewpisywanie siê w
zakresy, czêœæ prac odrzuci³yœmy.
Prace te zostan¹ wykonane poza
finansowaniem unijnym, czyli z
bud¿etu gminy. Przerobi³yœmy
tak, aby uratowaæ wniosek i otrzymaæ dofinansowanie. Uda³o nam
siê. Umowê o dofinansowanie
podpisa³am. Ju¿ jesteœmy po przetargu, bêdziemy podpisywaæ
umowê z wykonawc¹. W zakres
zadañ nie zmieœci³a siê m.in. droga p.po¿. i dojazd od strony ul.
Grunwaldzkiej do placu szkolnego. Te zadania zostan¹ zrealizowane z bud¿etu gminy. Miasteczko ruchu drogowego zostanie wykonane z dofinansowaniem unij-

nym – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Zagospodarowanie terenu
przy szkole podstawowej w Wêgorzynie polega na urz¹dzeniu
placu zabaw, miasteczka ruchu
drogowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. Prace
bêd¹ polega³y m.in. na: rozbiórce
pozosta³oœci obiektów budowlanych, istniej¹cych nawierzchni,
wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej wraz
z monta¿em krawê¿ników betonowych, wykonaniu trawników
dywanowych wraz z ich pielêgnacj¹, wykonaniu wiaty rowerowej. Plac zabaw ma pe³niæ funkcjê
rekreacyjno-rozrywkow¹ dla
dzieci. Pola do gier (m.in. gry w
klasy) bêd¹ wykonane z kostek
brukowych.
W miasteczku zostan¹ wyznaczone na sta³e ulice i budynki miasteczka, z kostki brukowej u³o¿onej w odpowiednie kszta³ty. Zakoñczenie prac zaplanowano na
20. wrzeœnia br.
MM

Katarzynie Trzciñskiej-Olchowik
- Dyrektorowi Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

ojca
sk³adaj¹ Zarz¹d Powiatu w £obzie, Rada
Powiatu w £obzie oraz pracownicy Starostwa
Powiatowego w £obzie
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Jest szansa na
zbiornik retencyjny
jeszcze w tym roku

(SZCZECIN-£OBEZ). Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w
Szczecinie og³osi³ ju¿ przetarg na
budowê zbiornika retencyjnego
na rzece £oŸnicy w £obzie.
O ile przetarg zostanie rozstrzygniêty w terminie, jest szansa, ¿e
akwen powstanie jeszcze w tym
roku.
Projekt przewiduje rozbiórkê
zabudowañ oraz wycinkê drzewek i
krzewów owocowych. W œrodkowej czêœci projektowanego zbiornika teren poroœniêty jest zwartymi
krzakami, natomiast ca³a wschodnia
czêœæ jest silnie zachwaszczona i
podmok³a.
Firma, która wygra przetarg,
bêdzie mia³a za zadanie wykonaæ

zbiornik retencyjny o powierzchni
1,52 ha. Zbiornik bêdzie mia³ nieregularny, pod³u¿ny kszta³t i po³o¿ony bêdzie wzd³u¿ istniej¹cego koryta rzeki £oŸnica. D³ugoœæ akwenu
bêdzie wynosi³a 300 m, szerokoœæ
od 24 do 65 m.
Zamówienie jest wspó³finansowane ze œrodków strukturalnych
Unii Europejskiej. Uniewa¿nienie
postêpowania mo¿e nast¹piæ w
przypadku nieprzyznania œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej.
O ile przetarg zostanie rozstrzygniêty, zgodnie z planem pod koniec
sierpnia, to zgodnie z za³o¿eniem
zbiornik retencyjny powinien powstaæ do koñca listopada tego roku.
Czy tak siê stanie, oka¿e siê jeszcze
w tym miesi¹cu.
MM

A myœmy szli i szli - dziesi¹tkowani
Przez tajgê, step – pl¹tanin¹ dróg
A myœmy szli i szli, i szli niepokonani...

Wyrazy szczerego wspó³czucia
rodzinie zmar³ego

Jana Nazarek z £obza
sk³ada
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków
Ko³o w £obzie
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Festyn wiejski w Maliñcu
W piêkny s³oneczny lipcowy
weekend (28.07.12) kilku mieszkañców Maliñca: Monika Kwiatkowska, Renata Oborska, Ela G¹sior wraz z mê¿em, Dorota Toruñ,
Irena Domañska, Sylwia Smoleñ,
Anna Piwoñska, Iwona Budowicz,
Emila Pi¹tkowska, Malwina i Aleksandra Domañska, Agata Mikanik i
Teresa Piwoñska wraz z Rad¹ So³eck¹ i So³tysem na czele, jako
mieszkañcy kolejnej miejscowoœci
w gminie Radowo Ma³e, postanowili udowodniæ, ¿e w Maliñcu ludzie
równie¿ potrafi¹ bawiæ siê i atrakcyjnie spêdziæ czas.
Do organizacji festynu wiejskiego w³¹czy³ siê równie¿ Gminny
Oœrodek Kultury z Radowa Ma³ego,
który zapewni³ oprawê akustyczn¹ i
artystyczn¹, przygotowuj¹c liczne
konkurencje i zabawy dla dzieci i
m³odzie¿y, która w bardzo licznym
gronie zawita³a do Maliñca.
Mieszkañcy dziêki pozyskaniu
licznych sponsorów, zapewnili
wszystkim bior¹cym udzia³ w konkursach atrakcyjne nagrody, oprócz
tego dzieci z Maliñca dosta³y równie¿ paczki pe³ne ³akoci ufundowane przez Radê So³eck¹ i So³tysa.
By³y tradycyjne, rumiane, wyj¹tkowo smaczne kie³baski, szasz³yki, kurczaczki, kaszanka i soczysta karkówka z grilla. Atrakcj¹ kulinarn¹ by³y równie¿ frytki, ze œwie¿o
obranych ziemniaków. Sto³y ugina³y siê pod ciê¿arem zasponsorowanych owoców, ciastek, ciast i cukierków. Ka¿dy z uczestników móg³
wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej, w
której ka¿dy los wygrywa³, a na za-

koñczenie zosta³y rozlosowane 3
nagrody g³ówne, a by³y nimi 2 plecaki szkolne oraz torba podró¿na i
pi³ka no¿na. Odwiedzili nas równie¿ Stra¿acy z OSP Siedlice, którzy
pokazali, jak profesjonalnie gasi siê
po¿ar. Po ugaszeniu prowizorycznego po¿aru, stra¿acy zorganizowali przeja¿d¿kê wozem stra¿ackim
dla milusiñskich. W trakcie imprezy
ujawni³y siê talenty wokalne, które
zaprezentowa³y siê na „scenie”.
Stra¿acy ponownie wkroczyli do
akcji i raz jeszcze odpalili wóz stra¿acki organizuj¹c drug¹ turê przeja¿d¿ki wozem gaœniczym.
Towarzysz¹ca atmosfera przyjaŸni i radoœci trwa³a do wieczora.
PóŸniej pa³eczkê przej¹³ zespó³
muzyczny Ciechanowscy, który zabawia³ towarzystwo a¿ do œwitu
Organizatorzy s¹ ogromnie
wdziêczni i kieruj¹ podziêkowania
do sponsorów, bez których nie
mo¿na by³oby zorganizowaæ z tak
wielkim rozmachem imprezy integracyjnej w Maliñcu. Wszyscy
mieszkañcy jeszcze raz bardzo
dziêkuj¹ wszystkim darczyñcom za
ich wielkie gor¹ce serca i pomoc, a
s¹ nimi p.p.: T. J. Brzozowscy, P.
Spurek, J. Ja³owiec, M. Per³a, B.
Popow, M. G¹sior, K. Soroka, A. Z.
Jêdrasik, W. Pêdziszczak, Hurtownia Maxima, R. Lewandowski, „LODOS” Hurtownia lodów, Agropol
Maliniec, Gospodarstwo Rybne Iñsko, Klub Sportowy Radowia.
Dziêkujemy ponadto wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w zorganizowanie i sprawny przebieg tej
imprezy.
(Org.)

Turniej gry komputerowej „Need For Speed World”
(BIENICE, gm. Dobra) W
Centrum Kszta³cenia w
Bienicach rozegrany
zosta³ w dniach 21-22
lipca br. turniej gry
komputerowej „Need
For Speed World”.
Turniej zosta³ podzielony na
Eliminacje (sobota) oraz Fina³ (niedziela).
W rozgrywkach wziê³o udzia³ 11
zawodników i po sobotnich eliminacjach, czyli kilkugodzinnych zmaganiach, walce i dobrej rozrywce,
wy³oni³o siê 5 najlepszych zawodników w grach wyœcigowych, którzy
przeszli do fina³u.
Niedzielny fina³ by³ tak zaciêty
oraz emocjonuj¹cy, ¿e po kilkunastu wyœcigach klasyfikacja by³a bardzo wyrównana i do ostatnich wy-

œcigów ka¿dy móg³ zaj¹æ pierwsz¹
lokatê. Po podliczeniu punktacji
potrzebna by³a dogrywka.
Zainteresowanie turniejem by³o
du¿e nie tylko wœród zawodników,
ale tak¿e wœród kibiców, którzy pojawili siê i dopingowali swoich faworytów.
Za szczególne osi¹gi zawodnicy
zostali wyró¿nieni dyplomami, gad¿etami i nagrodami rzeczowymi, a
najlepsze wyniki zajmuj¹c kolejne
lokaty osi¹gnêli:
I miejsce - Seweryn Kostrzanowski
II miejsce - Daniel Raszka
III miejsce - £ukasz Raszka
Wyró¿nienia otrzymali: Bartosz
Chiniewicz i Marcin Czy¿ak.
Organizatorzy: Centrum Kszta³cenia w Bienicach, So³ectwo Bienice, Urz¹d Miejski w Dobrej.
Przygotowa³: Emil Kaczemba Centrum Kszta³cenia w Bienicach.
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Zagl¹daj¹c w przesz³oœæ. Lata
Zagl¹daj¹c do publikacji
z lat 40 i pocz¹tku lat 50.
mo¿emy zajrzeæ, niczym
przez dziurkê od klucza,
w ówczesn¹
rzeczywistoœæ, jak¿e
ró¿n¹ od realiów
dzisiejszych. Z naszej
perspektywy mo¿e
wydawaæ siê ona daleka
i obca, ale wszak jest
wiele osób, które
doskonale pamiêtaj¹
tamte czasy. Dla tych,
którzy ich nie znaj¹,
przytoczymy kilka
zarz¹dzeñ ówczesnego
burmistrza i notatek z
prasy, ukazuj¹cej siê
w tamtych czasach, a
opisuj¹cej £obez, gminê
oraz powiat.
Tu¿ po wojnie centrum £obza
w³aœciwie nie istnia³o. Niemal w
ca³oœci zniszczone wymaga³o odbudowy, dodatkowo trwa³y prace na
rzecz odbudowy stolicy. Na tereny
miasta i gminy przybywali ludzie z
ró¿nych stron, dla których nie tylko
miejsce zamieszkania by³o nowe,
ale wszak powstawa³ nowy ustrój.
Zarówno czasopismo, jak i niektóre
odezwy nacechowane by³y siln¹
propagand¹ na rzecz nowego ustroju politycznego. Z naszego punktu
widzenia by³y to niezwykle interesuj¹ce czasy.
W 1946 roku w granicach powiatu ³obeskiego z siedzib¹ w
£obzie znajdowa³y siê cztery miasta
i 11 gmin. Wówczas mieszka³o na
terenie powiatu 22.699 mieszkañców (w tym 9.773 narodowoœci niemieckiej i 356 narodowoœci innej).
Dla porównania w Szczecinie w tym
czasie mieszka³o zaledwie 72.948

mieszkañców. W 1949 roku w powiecie ³obeskim mieszka³o ju¿
31.924 osoby, w tym narodowoœci
niemieckiej – 1.623, narodowoœci
innej – 23 osoby.
Warto wspomnieæ, ¿e w £obzie
podczas wojny znajdowa³y siê dwa
obozy pracy. Jeden z nich Starkefarik-Lager mieœci³ siê przy obecnej
Szosie Œwidwiñskiej 33 (zwanej
wówczas Schivelbeiner-Chaussee).
W obozie przebywali Polacy, Francuzi i Rosjanie, którzy pracowali w
p³atkarni. Drugi obóz, bardziej znany mieszkañcom £obza, znajdowa³
siê wg przekazów ustnych przy
obecnej ul. Wojska Polskiego, przy
drodze do oczyszczalni, natomiast
wg Pañstwowego Wydawnictwa
Naukowego, które w 1979 roku
wyda³o ksi¹¿kê pt. „Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 19391945”, obóz ten znajdowa³ siê przy
ul. Wêgorzyñskiej (wówczas Wangerinstrasse). W tym obozie przebywali Polacy. WiêŸniowie pracowali
w fabryce mebli.

Czêœæ z by³ych wiêŸniów zarówno z £obza, jak i z terenu gminy
pozosta³o, czêœæ wyjecha³a. 1949
rok to czas, kiedy jeszcze nie wszyscy obecni mieszkañcy £obza przybyli na te ziemie, w tym czasie bowiem przebywali jeszcze np. na
Syberii. Cztery lata po wojnie miasto nadal by³o zrujnowane, trwa³o
odgruzowywanie i odbudowa, ceg³a
jecha³a na odbudowê Warszawy, na
rzecz i odbudowê stolicy organizowano m.in. zawody hippiczne w
Szczecinie, w których brali udzia³
równie¿ pracownicy Œwiêtoborca.
To równie¿ czas silnej propagandy i
nawi¹zywania do czasów sanacyjnych.
Zgodnie z planem osadnictwa
obszar ziem dawnej Polski zosta³
podzielony na regiony, dla których
wyznaczono odpowiedniki na Ziemiach Odzyskanych. Zgodnie z nim
dla powiatu ³obeskiego odpowiednim regionem by³o województwo
³ódzkie.
31 grudnia 1948 roku przeprowadzono spis ludnoœci na ziemiach
tzw. odzyskanych. Wynika³o z niego, ¿e na terenie powiatu ³obeskiego
w tym czasie przebywa³o 55,7 proc.
przesiedleñców z Polski Centralnej.
Na drugim miejscu pod wzglêdem
liczebnoœci znaleŸli siê repatrianci
ze Zwi¹zku Radzieckiego (27,8
proc.). Reemigranci stanowili 5,6
proc., a autochtoni 0,4 proc. Ze spisu wynika³o równie¿, ¿e 10,5 proc.
ludnoœci polskiej stanowi³y dzieci
urodzone ju¿ po wojnie. W 1950
roku przesiedleñcy z Polski Centralnej stanowili ju¿ 61,6 proc. ludnoœci
powiatu, repatrianci – 31,5 proc.,
wzrós³ procent autochtonów do 3,2

proc. - zaliczono do niej bowiem tê
czêœæ ludnoœci niemieckiej, która
jeszcze nie wyjecha³a za Odrê.
Jako ciekawostkê warto zaznaczyæ, ¿e latem 1945 roku we wszystkich gospodarstwach na terenie powiatu, stanowi¹cych zal¹¿ek PGRów, znajdowa³o siê 5 ci¹gników, 120
koni, 150 krów i kilkadziesi¹t
owiec.
Z 1949 roku zachowa³o siê sporo rozporz¹dzeñ i og³oszeñ, które
daj¹ pewne wyobra¿enie o tamtych
czasach.
Nie na wszystkich s¹ jednak
szczegó³owe daty.
W tym czasie dzia³aj¹ ju¿ prê¿nie struktury zarówno w³adzy miejskiej, jak i powiatowej. Jedno z
og³oszeñ wywieszonych przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w £obzie poda³o do publicznej
wiadomoœci, ¿e w dniu (nie ma wpisanego dnia) o godzinie (równie¿
brak wpisu) odbêdzie siê Otwarte
Plenarne Posiedzenie Powiatowej
Rady Narodowej w sali „Kina
Rega”. W punkcie pierwszym nastêpowa³o „zagajenie”. W tym czasie nast¹piæ mia³y zmiany w sk³adzie Rady i prezydium. Uczestnicy
sesji zostali zapoznani z Oœwiadczeniem Rz¹du w sprawie Uchwa³
watykañskich oraz dekretem z dn. 5
sierpnia 1949 r. o wolnoœci sumienia i wyznania. Pod og³oszeniem
widnieje podpis ówczesnego przewodnicz¹cego PRN W³adys³awa
Skrzypeckiego.
Z tego samego roku zachowa³o
siê og³oszenie Prezydium Gminnych-Miejskich Rad Narodowych,
¿e odbêdzie siê Otwarte Plenarne
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powojenne w dokumentach (cz. 1)

Posiedzenie Gminnej-Miejskiej
Rady Narodowej. Punkt 1. brzmi:
„Zagajenie”, w nastêpnym omawiano wykonanie bud¿etu za I pó³rocze,
w kolejnym natomiast: „Wykonanie
robót szarwarkowych i samopomocy s¹siedzkiej”.
Odnoœnie robót szarwarkowych
siêgnêliœmy do s³ownika: szarwark
„obowi¹zek dostarczania ludzi i
wozów do robót publicznych, nak³adany przez pañstwo na ludnoœæ
wiejsk¹ do 1958 r.; te¿: praca w ramach tego obowi¹zku” 2. „w dawnej Polsce: roboty pañszczyŸniane
przy drogach i mostach, póŸniej –
op³aty na ich utrzymanie”. W nastêpnym punkcie czytamy: Omówienie potrzeby powo³ania Komitetów Domowych, ich uprawnieñ i
obowi¹zków.”
Ten punkt z perspektywy czasu

jest ju¿ niezrozumia³y i nieczytelny.
Byæ mo¿e któryœ ze starszych
mieszkañców powiatu bêdzie mia³
ochotê opowiedzieæ o owych Komitetach Domowych.
W 1949 roku mieszkañcy
£obza, wówczas – £obezu, zarz¹dzeniem Zarz¹du Miejskiego w
£obezie, podpisanym przez burmistrza Ignacego £epkowskiego, zostali zobowi¹zani do: Opró¿niania
do³ów kloacznych, usuniêcia œmieci ze œmietników i podwórek, przeprowadzenia czystoœci na strychach
i do zamiatania podwórek.
„Poza tym zabrania siê postoju
furmanek przyjezdnych z prowincji
na ulicach miasta. Postój furmanek
mo¿e odbywaæ siê jedynie na targowicy” - có¿ za jêzyk chcia³oby siê
rzec, zapachnia³o przedwojenn¹
polszczyzn¹.

Zarz¹dzenie to mia³o byæ kontrolowane od po³owy czerwca przez
„Organa Milicji Obywatelskiej oraz
prze Komisjê Sanitarn¹”. Zarz¹dzenie burmistrza, to nie ¿arty, niezastosowanie siê do niego by³o karane
„aresztem do 3 miesiêcy lub
grzywn¹ do 30,000 z³.”
15 lipca burmistrz Ignacy £epkowski wystosowa³ odezwê do
„Ludnoœci miasta £obez” w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 5-t¹ rocznic¹
powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Niezwykle wa¿nym œwiêtem w
Polsce Ludowej by³ 22 lipca. W
zwi¹zku z tym ten sam burmistrz w
imieniu Zarz¹du Miejskiego w
£obezie 18 lipca 1949 r. wystosowa³
kolejne zarz¹dzenie, w którym informowa³ mieszkañców, i¿: Dzieñ
22 lipca 1049 r. jest dniem Œwiêta
Polski Ludowej jest to 5-ta Rocznica Powstania Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego.
Zarz¹dzam by w dniu 21 lipca
1949 r. wszystkie domy, sklepy i
ulice przybra³y charakter œwi¹teczny przez dekoracje wystaw sklepowych, okien, domów prywatnych,
oraz flagowanie barwami narodowymi i czerwonymi.
Winni niewykonania niniejszego zarz¹dzenia bêd¹ poci¹gniêci do
odpowiedzialnoœci administracyjnej.”
¯artów nie by³o, chcia³ nie
chcia³, ka¿dy dom, ka¿dy sklep,
ka¿dy skrawek miasta musia³ byæ
przystrojony, a ludzie zadowoleni,

inaczej grozi³a kara. Dlaczego flagi
prócz narodowych musia³y byæ
czerwone, wszyscy doskonale pamiêtaj¹. Mog³y byæ te¿ zapewne
czerwone z lekkim muœniêciem bia³ego koloru - w kszta³cie sierpa i
m³ota.
W odezwie, zwi¹zanej równie¿ z
dniem 22 lipca, przewodnicz¹cy
Miejskiej Rady Narodowej Ludwik
Sobek pisze:
„Mija 5 lat od chwili powstania
Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego. Dnia 21 lipca 1944
roku Krajowa Rada Narodowa na
tajnym posiedzeniu, odbytym w
okupowanej jeszcze przez Niemców Warszawie, uchwali³a dekret o
powo³aniu P.K.W.N., jako tymczasowego centralnego organu w³adzy
pañstwowej na wyzwolonych terenach Kraju. W sk³ad P.K.W.N. weszli przedstawiciele wszystkich
ugrupowañ demokratycznych spo³eczeñstwa. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ, wydaj¹c w dniu
22 lipca 1944 r. s³awny Manifest
Lipcowy, który sta³ siê programem
walki narodu o wolnoœæ i demokracjê.
Manifest lipcowy g³osi³:
- Wyzwolenie ca³ego kraju spod
okupacji
- Odzyskanie Ziem zachodnich i
oparcie Granic Polski o Ba³tyk i
Odrê
- Utworzenie sojuszu ze Zwi¹zkiem Radzieckim i przyjaznych stosunków z pañstwami demokratycznymi
Przeprowadzenie wielkich reform spo³ecznych – reformy rolnej
i unarodowienia przemys³u.
Te donios³e zadania P.K.W.N.
wykona³ ca³kowicie mimo wielkich
licznych przeciwnoœci.
Doceniaj¹c wielkie zas³ugi
P.K.W.N. dla Kraju Miejska Rada
Narodowa w £obezie pragnie w poczuciu wdziêcznoœci czynem uczciæ
5-t¹ rocznicê Jego powstania.
W dniu 27 maja 1949 r. powziêto
w imieniu ca³ego spo³eczeñstwa
£obezu uchwa³ê o wyremontowaniu do 21 lipca b.r. i oddaniu do
zamieszkania rodzinom robotniczym domu przy ul. Gen. Bema nr
17.
W zwi¹zku z tym M.R.N. w
£obezie apeluje do Obywateli i prosi o solidny udzia³ w tej akcji.
Czynem naszym zadokumentujemy ¿yw¹ pamiêæ zas³ug P.K.W.N.
i troskê o odbudowê Kraju i dobro
ludu pracuj¹cego.
Dnia 13 lipca 1949 r. rozpoczyna siê praca przy remoncie o godzinie 17.”
Podpisany
przewodnicz¹cy
M.R.N. Ludwik Sobek.
MM
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Œmierdz¹cy problem
(RESKO-POLICKO). W
Resku od lat funkcjonuje
zak³ad przetwarzaj¹cy
krewetki Resko sp. z o.o
Production Plant.
Niedawno w telewizji
szczeciñskiej ukaza³ siê
krótki materia³
dotycz¹cy wyrzucania
na pole w Policku,
pancerzy krewetek,
co z kolei rodzi opór
mieszkañców, albowiem
towarzyszy temu
nieznoœny fetor.
Gdzie to poletko?
Aby zlokalizowaæ poletko udaliœmy siê do radnego Andrzeja Nowaka, w którego okrêgu rzecz ma
miejsce. Zgodzi³ siê zaprowadziæ
nas na pole, na którym zak³ad wysypa³ pancerze. O towarzyszenie nam
poprosi³ równie¿ kolejnego radnego - Adama Seredyñskiego. Tym
samym ca³¹ grup¹ udaliœmy siê na
miejsce. Po drodze spotkaliœmy
mieszkañca Policka, s¹siaduj¹cego
bezpoœrednio z miejscem, na które
wyrzucono pancerze. Nie by³ to
trudne, albowiem musieliœmy
przejœæ obok jego posesji.
– Z tego co mówi¹ mi tutaj ludzie, wynika, ¿e to by³o wywo¿one
ju¿ na wiosnê i to du¿e iloœci, ¿e a¿
bia³o by³o na polu, ale teraz jest to
najbardziej uci¹¿liwe, bo jest tu fabryka much i smród. Przychodz¹ tu
dziki, lisy. Rzadko tu bywam, ale
gdy przyjecha³em na urlop, by³ taki
smród, ¿e nie mo¿na by³o okna
otworzyæ. Wywozili obok mojego
domu. To by³o 29 lipca. Zwróci³em
im uwagê, aby wiêcej tego nie robili. Tego teraz nie widaæ, ale to jakby
bia³e miêso, robaki, pe³no much, to
a¿ siê rusza. Szczególnie w czasie
upa³ów. T³umaczyli siê, ¿e w czasie
upa³ów to siê szybciej wysusza.
Nieprawda. Z wierzchu wyschnie, a
gdy gruba warstwa to pod spodem
gnije. Oni sypali po ca³ym polu. Nie
zgadzam siê z tym. Nawet ludzie z
koñca wioski czuj¹. Przyje¿d¿a ci¹gnik, na przyczepie jest dwoje ludzi
i rozrzucaj¹ ³opatami po ca³ym polu
– powiedzia³ Zdzis³aw Graczyk.
Wyje¿d¿on¹ przez ci¹gnik
dró¿k¹ udaliœmy siê na wskazane
pole. Ju¿ na skraju plantacji zak³adu
poœród niewielkiej wierzby, która
uprawiana jest przez zak³ad, widaæ
by³o rozsypane pancerze krewetek.
Byliœmy 9 sierpnia, wia³ niewielki

Spotkanie na posesji Zdzis³awa Graczyka
wiatr, zapachu nie by³o ju¿ zbytnio
czuæ, much równie¿ by³o niewiele.
Deszcze i minione dni zrobi³y swoje. Aby nie niszczyæ plantacji, nie
wchodziliœmy g³êbiej. Radny Andrzej Nowak zwróci³ uwagê, ¿e
skrajem plantacji przep³ywa rów
melioracyjny ³¹cz¹cy pobliskie jezioro z rzek¹ Reg¹. Skoszon¹ ³¹k¹,
przylegaj¹ca do plantacji, udaliœmy
siê w tamtym kierunku.
Spotkanie na plantacji
Gdy ju¿ byliœmy niemal na miejscu, zauwa¿yliœmy zbli¿aj¹cych siê
do nas ludzi. Po obejrzeniu rowu
melioracyjnego zawróciliœmy. Okaza³o siê, ¿e ludzie, którzy zmierzali
w naszym kierunku to dyrektor zak³adu krewetek Marcin Weltrowski
oraz kierownik Ludwik Graczyk.
– Mamy oœwiadczenie z instytutu badania roœlin, ¿e ta krewetka,
któr¹ tu wysypujemy w znikomej
czêœci, poniewa¿ mamy oko³o 300
ton odpadu, jest nawozem. Odpad
oddajemy za pieni¹dze do dalszego
przerobu na m¹czkê i paszê dla
zwierz¹t. Rzadko siê zdarza, ¿e
wysypujemy tutaj. Ostatnio by³o
sypane dwa tygodnie temu, s¹ to
nieznaczne iloœci, na ca³e pole (oko³o 10 ha) by³a wysypana tona. Jest to
jak najbardziej naturalny nawóz
nadaj¹cy siê do roœlin. To nie s¹
sytuacje takie, ¿e wysypujemy coœ
na pola, bo nie mamy co z tym zro-

biæ. Dokumenty s¹ do wgl¹du i
mo¿na je zobaczyæ. Nikt do nas nie
przyszed³ i nikt nie powiedzia³, ¿e to
komukolwiek przeszkadza. To jest
lepsze ni¿ nawozy sztuczne, kupowane w Policach – powiedzia³ dyrektor.
Radni zwrócili uwagê dyrektorowi, ¿e powinien by³ uprzedziæ
mieszkañców o tym, ¿e taki nawóz
bêdzie wysypywany. Dyrektor nie
zgodzi³ siê z tym, twierdz¹c, ¿e nikt
s¹siadów nie pyta, czy mo¿e wylaæ
gnojowicê, która równie¿ œmierdzi.
Radni zauwa¿yli, ¿e zak³ad przez
swoje praktyki wywo¿enia odpadów zrobi³ z pola zbiorowisko dzikiej zwierzyny, która przychodzi
tutaj na ¿er. Wskazali, ¿e gdy przyzwyczajona do ³atwego ¿eru nie
otrzymuje pokarmu, wyrusza do
ogródków okolicznych mieszkañców. Podpieraj¹c siê opini¹ ³owczego, zwrócili równie¿ uwagê, ¿e istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e
zwierzyna bêdzie przez takie praktyki przebia³kowana.
Na takie uwagi dyrektor zak³adu
odpar³, ¿e radni, maj¹c wiedzê, ¿e
wysypywanie pancerzy przeszkadza mieszkañcom, powinnni
przyjœæ do zak³adu i tam z nim po
ludzku porozmawiaæ.
- Do mnie nikt nie przyszed³, nikt
nie rozmawia³. To nie s¹ odpady
pochodzenia zwierzêcego, tylko
odpady rybne. Nikt nie przyszed³ do
mnie i nie powiedzia³, ¿e mu to prze-

szkadza. Dlaczego nikt do nas nie
przyszed³, tylko od razu œci¹ga siê
telewizjê? Gmina nie kontaktowa³a
siê ze mn¹, nie by³o ¿adnego sygna³u. Powiem tak¹ rzecz. Dostaliœmy
od gminy pozwolenie na odprowadzenie œcieków do Regi, nikt z nami
z gminy nie rozmawia³, tylko przys³ali kontrolê z Ochrony Œrodowiska. Mamy na to dokumenty – kontrola wypad³a pozytywnie, okaza³o
siê, ¿e gmina w sposób nieprawny
podpisa³a z nami umowê. Na w³asny
koszt wybudowaliœmy zbiorniki i
przestaliœmy odprowadzaæ œcieki,
na które mieliœmy podpisan¹ umowê. Zaczêliœmy gromadziæ i s¹
wywo¿one na oczyszczalniê œcieków. Tu chodzi o atmosferê wokó³
zak³adu. Potrzebujê 50 osób do pracy i nikt z gminy nie pomaga mi, aby
tych 50. ludzi zdobyæ. Wspó³pracujê z Bia³ogardem, który jest 70 km
st¹d i tam mi pomagaj¹. Kupujê
specjalnie autobus, którym bêdê
dowozi³ tych ludzi do pracy. Tutaj
pies z kulaw¹ noga mi nie pomaga,
ludzie s¹ nastawieni anty do mnie.
By³ problem, rozwi¹zaliœmy go, ale
od razu by³o z góry po g³owie. Tutaj
z tym wskaza³ na pole – nikogo nie
by³o u mnie. Tak samo przyjecha³a
telewizja, nawet nie wiedzielibyœmy, ¿e program w telewizji by³ krêcony na nasz temat, gdyby nie to, ¿e
pan Ludwik przypadkowo przeje¿d¿a³. Redaktorzy nawet nie zainteresowali siê tym, ¿eby przyjœæ i
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Jan i Janina Okrasa

¿eby siê z nami spotkaæ. Nikt nie
zapyta³ czy mamy na to jakieœ dokumenty, badania. Nikt siê tym nie
zainteresowa³. Je¿eli to ludziom
przeszkadza, nie bêdziemy nawoziæ
w ten sposób.
Chodzi o to, ¿e tutaj nikt po ludzku nie za³atwia ¿adnych spraw.
Wystarczy³o przyjœæ i powiedzieæ.
Nikt nie przychodzi³. Z po³owy miasta id¹ œcieki do rzeki Regi, proszê
iœæ zobaczyæ co siê tam dzieje.
Moich krewetek tam nie ma od listopada tamtego roku. Tu chodzi ca³y
czas o atmosferê. Ca³y czas podk³adane s¹ mi k³ody pod nogi. Jestem
zbulwersowany tym, ¿e nie widaæ
jakieœ chêci z waszej strony. I jest
taka sprawa, ¿e je¿eli ja siê zdenerwujê, to odejdê st¹d i zostawiê 150
pracowników wam na garbie – bezrobotnych i pójdê do Bia³ogardu. W
sumie z gminy Resko pracuje oko³o
80 osób – powiedzia³ dyrektor.
Podczas dalszej rozmowy dyrektor wyjaœni³, ¿e jest rozliczany z
odpadów, a to co jest wysypywane
na pole to jedynie niewielki procent
i nie jest to utylizacja; po takim nawozie wiklina lepiej roœnie. Wyjaœni³ równie¿, ¿e Holendrzy kupowali pancerze od zak³adu jako nawóz
pod roœliny.
Radny Adam Seredyñski podda³
w w¹tpliwoœæ czy pancerze s¹ odpowiednim nawozem.
– Wiem, ¿e s¹ azotany czy fosforany. Je¿eli te œrodki po³¹cz¹ siê z
wod¹, to powstaje amoniak czy inne
rzeczy. Mog¹ byæ metale ciê¿kie i to
idzie do wody. Jestem zdumiony
tym, ¿e to zosta³o w kraju – powiedzia³ radny, wskazuj¹c na rów melioracyjny biegn¹cy do Regi.
– Wynika wiêc, ¿e nie jest to
szkodliwe, bo nie by³o ani zwiêkszonej iloœci padniêcia zwierzyny,
ani œniêcia ryb – podsumowa³ kierownik Ludwik Graczyk.
Dyrektor doda³, ¿e œcieki poprodukcyjne przez wiele lat spuszczane
by³y do Regi i te¿ nic siê nie dzia³o.

Wyjaœni³, ¿e musi rozliczyæ siê z
odpadów, bo inaczej zak³ad zosta³by zamkniêty.
Smród by³ nie do wytrzymania
Nastêpna czêœæ spotkania odby³a siê ju¿ na posesji pana Zbigniewa,
który do³¹czy³ do grupy rozmawiaj¹cych. Tu pojawi³ siê problem, kto
do kogo powinien przyjœæ – czy kierownictwo zak³adu do okolicznych
mieszkañców z informacj¹, ¿e odpady bêd¹ wywo¿one, czy mieszkañcy do zak³adu – ¿e im œmierdzi.
Wynik³o z tego, ¿e nie ma ¿adnego
kontaktu i porozumienia pomiêdzy
zak³adem, mieszkañcami a gmin¹.
– Jak to wyrzuciliœcie na pole, to
wszystko siê rusza³o, tyle by³o bia³ego robactwa, by³y tam takie roje
much jak pszczo³y siê roj¹. Smród
by³ nie do wytrzymania – powiedzia³ Zdzis³aw Graczyk.
Radny Andrzej Nowak wyjaœni³
dyrektorowi, ¿e najlepiej decyzjê
podejmowaæ, gdy cz³owiek sam sobie wysypie pod dom i stwierdzi czy
jest mu z tym dobrze czy nie. Z kolei
radny Adam Seredyñski zwróci³
uwagê na inny aspekt – skoro stra¿nicy wiedzieli, to zapewne burmistrz i sekretarz równie¿. Dyrektor
powtórzy³, ¿e on o niczym nie wiedzia³, ¿e nie otrzyma³ ¿adnego oficjalnego pisma.
- By³em przekonany odwrotnie –
¿e wszyscy wiedzieli i wszyscy zamykali usta – powiedzia³ radny A.
Seredyñski.
- Je¿eli chc¹ ze mn¹ porozmawiaæ, wysy³aj¹ pismo oficjalne,
wzywaj¹ mnie. Idê rozmawiam, rozwi¹zujê. Czy pan myœli, ¿e gdyby tu
by³a telewizja to ja nie stan¹³bym w
obronie w³asnej i nie rozmawia³? Ze
strony burmistrza mamy przychylnoœæ, jednak od pani sekretarz nie.
Je¿eli ktoœ rozmawia ze mn¹ jak z
uczniakiem, sadza mnie i mówi – ja
panu odcinam w takim zak³adzie z
dnia na dzieñ kanalizacjê i straszy,

¿e zamknie mi zak³ad? - doda³ dyrektor.
Mieszkañcy
Po rozmowie na posesji pana
Zdzis³awa umówiliœmy siê z dyrektorem, ¿e przybêdziemy do niego do

no czy nie, bo co ja mam wspólnego? To jego pole. Pan dyrektor to
pan dyrektor, a ja zwyk³y cz³owiek.
Krewetka mi nie przeszkadza, ale
smród - powiedzia³ Jan Okrasa z
£abunia Ma³ego.
- Jak truskawkê mieliœmy, to nie
by³o wo¿one – doda³a ¿ona - Janina.

Irena Rakicka
zak³adu. Przed tym udaliœmy siê do
mieszkañców, którzy mieszkaj¹ w
pobli¿u pola, na które rozsypywano
pancerze.
Pierwsze gospodarstwo, które
odwiedzamy nale¿y do Jana i Janiny
Okrasa.
– Przed chwil¹ by³ tu dyrektor.
Pyta³, dlaczego od razu poszliœmy
do telewizji, zamiast najpierw porozmawiaæ z nim. Ile razy wywozi³?
W tym roku parê razy. W poprzednich latach nie wozili. To w tym roku
tylko. Gdyby spyta³, to nie zgodzi³bym siê na ten smród. Powiedzia³em
dyrektorowi, ¿e nieprzyjemna sprawa by³a, bo czy cokolwiek robi³o siê
na polu, to nie sz³o wytrzymaæ. O
dzikiej zwierzynie nawet nie mówiê. Moje pole i zak³adu grodzi tylko miedza. Dobrze, ¿e truskawka
zaorana, bo nie by³oby zbioru. Pan
dyrektor nie pyta mnie czy mu wol-

Kolejn¹ osob¹, do której zaje¿d¿amy jest Irena Rakicka.
Mieszka w sporej odleg³oœci od
pola.
– Tragicznie by³o. Mia³am goœci z Niemiec. Gdy wiatr wia³ od
pola, to by³ fetor. Jest jeszcze problem, bo dziki zrobi³y sobie przez
moje pole drogê na wiklinê do krewetek i z powrotem. Zwraca³am siê
do ko³a ³owieckiego ¯ubr, bo
wszystko mam zniszczone, stratowane. Trwa to od dawna - parê lat.
Gdy jedzie siê do miasta, to czuæ
smród. Wiele razy widzi siê tam ci¹gniki, a co oni robi¹ tam z przyczep¹? Jest to dla nas straszny problem, ale tam w zak³adzie s¹ ludzie,
którzy pracuj¹... Odk¹d tylko krewetki powsta³y, to wywozili. Czasami rowerem jeŸdzi³am do pracy, to
z odpadów by³y œcie¿ki, a przy tym
ogromny fetor.
Cd. na str. 10
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Œmierdz¹cy problem
Cd. na str. 10
Jak siê na to najecha³o, to mo¿na
by³o siê przewróciæ. Jest tam bardzo
du¿o much. U nas niektórzy szamba
wywo¿¹ czy gnojownicê.
U mnie ludzie z Niemiec byli, a
tu smród! Myœla³am, ¿e to z szamba
czy gnojowicy, a oni, ¿e to zgni³a
ryba œmierdzi. Gdy brat z £abunia
chodzi na spacery i wejdzie na górê,
to te¿ mówi, ¿e œmierdzi. Czuæ
strasznie jak wiatr zawieje, ale i jak
jest s³oneczna pogoda, to jest tragicznie. Jak by³y upa³y to by³o nie do
wytrzymania. Teraz jest wyp³ukane,
po deszczu, to ju¿ jest spokojnie.
Mamy kawa³ek poletka i sadzi³am
ziemniaki, zawsze nam to wystarcza³o. Teraz to nawet nie zagl¹damy
w ten ogród, tak jest stratowany
przez dziki. Wydepta³y drogê przez
nieu¿ytki za ogrodem do wierzby, o
lisach nawet nie mówiê – powiedzia³a Irena Rakicka. Jej s³owa potwierdzi³ m¹¿, który w tym czasie
powróci³ do domu.
Radna Edyta Klepczyñska o ca³ej sprawie dowiedzia³a siê oko³o
pó³tora tygodnia temu. Wprawdzie
nie s¹siaduje z polem, ani nie jest
radn¹ z tego okrêgu, jednak i ona
zosta³a o ca³ej sprawie powiadomiona.
– Jak mo¿na odpady poprodukcyjne wywoziæ na pole? Przecie¿ to jest degradacja œrodowiska.
Jest to bulwersuj¹cy sposób pozbywania siê odpadów poprodukcyjnych i zatruwania œrodowiska. To,
¿e zatrudniaj¹ ludzi, nie oznacza, ¿e
mog¹ zatruwaæ œrodowisko.
Jak wynika z rozmów z mieszkañcami, poletko sta³o siê ¿erowiskiem dla dzikiej zwierzyny. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e w ten sposób
zwierzêta przebia³kowuj¹ siê. Ktoœ
inny widzia³, jak bocian d³awi³ siê
po³kniêt¹ przez siebie krewetk¹,
która zakleszczy³a mu siê w prze³yku. Spraw¹ zosta³am zainteresowana przez mieszkaniowców i radnych. By³am na miejscu, to by³ niemi³osierny fetor i mnóstwo much.
Gdy to wysypali by³o 30 st.C. S³ysza³am, ¿e do gminy by³o zg³aszane
ju¿ miesi¹c, czy dwa wczeœniej, dlaczego radni o niczym nie wiedzieli
i nic w tej sprawie siê nie dzia³o? dopytywa³a radna.
W zak³adzie
Po dotarciu do firmy okaza³o siê,
¿e oczekiwa³a ju¿ na nas prezes firmy Magdalena Juncewicz ³¹cznie z
dyrektorem Marcinem Weltrowskim.
Prezes firmy podkreœli³a, ¿e zale¿y jej na wizerunku firmy nie ze
wzglêdu na odbiorców, bo ci s¹ poza

granicami kraju, ale ze wzglêdu na
potencjalnych pracowników, których wci¹¿ w firmie brakuje. W tej
chwili s¹ w stanie przyj¹æ oko³o 5070 osób.
- Ju¿ walczymy od lat z ró¿nymi
mitami – woda po kolana, praca na
stoj¹co, choroby weneryczne od
krewetek... O ile z burmistrzem
wspó³praca uk³ada nam siê dobrze,
choæ jest to wspó³praca rzadka, o
tyle wydaje nam siê, ¿e w gminie jest
osoba, która nas nie lubi i chce nam
zrobiæ „kuku”. Jeœli chodzi o odpady, o pancerze, u¿yŸniamy glebê
tym pancerzem od lat. Nie powiem
pani czy jest to piêæ, czy siedem lat.
Nasz pancerz produkowany jest
obecnie w iloœci oko³o 15 ton tygodniowo, gdybyœmy wysypywali
wszystko na nasze pole, to by³yby
tam ju¿ góry. Nasz pancerz sprzedajemy. Jest to odpad o bardzo du¿ej
zawartoœci chityny, o bardzo wysokiej zawartoœci bia³ka, jest to organiczny sk³adnik wielu produktów,
np. pasz dla ryb hodowlanych typu
³ososie pstr¹gi, zawiera chitosan
potrzebny rybom do budowy koœci.
Jest dodawany te¿ do pasz dla drobiu znosz¹cego jaja, natomiast,
g³ównie przez firmy holenderskie jako nawozy organiczne dla kwiatów ozdobnych i tu jest przyczyna
naszego korzystania z pola. My
sprzedajemy pancerz, wiêc na nim
zarabiamy. Nie za bardzo op³aca
nam siê wysypywaæ go na pole.
Zaczêliœmy sprzedawaæ go do firmy
z Holandii i wtedy zaczê³am siê tym
interesowaæ. Mówimy tu o czasie
sprzed siedmiu - oœmiu lat. Okaza³o
siê, ¿e nasz Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny robi
na pancerzu sta³e badania na temat
wp³ywu dodawania krewetki do
pod³o¿a, do kwiatów i roœlin ozdobnych. Skontaktowa³am siê z prof.
Bartkowiakiem, który po pierwszych wynikach badañ stwierdzi³, ¿e
ma to niesamowity wp³yw na rozwój
kwiatostanu, na wytrzyma³oœæ roœlin itd. Opinia jest bardzo pozytywna. I my te¿ 7-8 lat temu dokonaliœmy takiej próby. Co jakiœ czas rozsypywaliœmy pancerze w promilowej wrêcz iloœci w stosunku do naszej produkcji na naszym polu. Okaza³o siê, ¿e ma to bardzo pozytywny
wp³yw na roœliny. I tak zaczêliœmy
to robiæ od wielu lat.
Wybuch³o w tym roku. Dyrektor
pojecha³ dzisiaj z panem kierownikiem do tych ludzi, którzy wypowiadali siê do telewizji, aby porozmawiaæ z nimi o tej sprawie. Skoro im
przeszkadza³o, œmierdzia³o, to dlaczego nie przyszli? Rozmawia³ równie¿ po to, by im wyt³umaczyæ, ¿e na
przysz³oœæ, jak coœ innego bêdzie

Magdalena Juncewicz
siê dzia³o, by z nami porozmawiaæ.
Coœ by siê z tym zrobi³o, zaprzestalibyœmy nawoziæ. To nie jest a¿ taki
wielki wp³yw na tê wiklinê. Z wikliny produkujemy meble, kosze,
trumny. Produkcja jest ograniczona
w stosunku do tego, co by³o kiedyœ.
Kiedyœ przyje¿d¿a³y dwa tiry tygodniowo, teraz jest zdecydowanie
mniej.
Prowadzimy sprzeda¿ koszy wiklinowych nad morzem i mamy
klienta w Wielkiej Brytanii na trumny z wikliny do kremacji. To jest
okazjonalnie, bo tylko jeden TIR na
pó³ roku, ale ¿eby TIR zrobiæ, to
trzeba wiklinê mieæ i trzeba kilka
osób, które te trumny wykonaj¹.
Dzia³alnoœæ w du¿ym zakresie ograniczy³a siê, Chiny nas wypar³y. Nie
dlatego, ¿e muszê, ale dlatego, ¿e
chcê, dla dobrych stosunków z ludŸmi, zaprzestanê rozrzucania pancerzy krewetek.

Bardzo du¿o wspó³pracujê z
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym – mamy wiele projektów maj¹cych na celu generalnie ochronê œrodowiska i ekologiê. Badania prowadzi Wydzia³
Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa katedra Ogrodnictwa. Natomiast profesor Artur Bartkowiak
kierownik Zak³adu Opakowalnicta i
Biopolimerów, Wydzia³ Nauk o
¯ywnoœci i Rybactwa Akademii
Rolniczej w Szczecinie, na moje
pytanie co mam z tym wszystkim
zrobiæ, powiedzia³, ¿e nie mo¿e
uwierzyæ, jak nierzetelnie dziennikarz podszed³ do tematu i przede
wszystkim, ¿e dotknê³o to akurat
mnie, w momencie, kiedy pracujemy akurat nad kolejnym projektem
odzyskiwania z naszych pancerzy
chitozanu, gdzie pracujemy nad
wprowadzeniem ca³kowicie biokompostowalnych opakowañ folio-
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wych. Bêdziemy pakowaæ krewetki
w zalewie w woreczki, które mo¿emy wrzuciæ do kompostu - powiedzia³a prezes Magdalena Juncewicz.
Gdyby by³o za du¿o metali
– nie istnielibyœmy
Podczas dalszej rozmowy prezes firmy ustosunkowa³a siê do w¹tpliwoœci radnych. Wyjaœni³a, ¿e to
oczywiste, ¿e w pancerzach znajduj¹ siê metale i na to prowadzone
s¹ badania. Krewetki, które trafiaj¹
do Reska, s¹ dziko ¿yj¹ce, po³awiane w dwóch miejscach: w Morzu
Pó³nocnym oraz w okolicach Grenlandii.
- Na chwilê obecn¹ sprzedajemy
oko³o 9 ton miêsa tygodniowo ró¿owej i szarej. Czy krewetki z za du¿¹
iloœci¹ metali ciê¿kich wesz³yby na
rynek zachodni i by³yby sprzedawane od 25 lat, gdyby metali ciê¿kich
by³o za du¿o? Nie istnielibyœmy, nie
by³oby rynku na zachodzie.
Nasze pancerze s¹ wykorzystywane nie tylko do gleby, ale i w gastronomii. Na podstawie naszych
pancerzy robione s¹ wywary rybne,
tzw. bisque do wszelkich zup rybnych dla gastronomii dla wszelkich
hoteli i restauracji na zachodzie.
Nasze pancerze s¹ najbardziej poszukiwanie, bo maj¹ najbardziej
wyraŸny smak, wiêc tutaj to samo –
gdyby by³a w nich zbyt du¿a jakichkolwiek szkodliwych substancji, to
nikt by tego od nas nie bra³.
Z drugiej strony, jak wywo¿¹
ludzie gnojówkê na pola po to, by
u¿yŸniæ glebê, to pachnie?Mieszka³am w £obzie przez wiele lat i to co
krochmalnia robi tam z zapachem,
to przyprawia o ból g³owy i coœ siê
da z tym zrobiæ? Nie. Natomiast my
mo¿emy z tym coœ zrobiæ, bo my nie
jesteœmy wielk¹ krochmalni¹ i do
nas s¹siedzi mog¹ przyjœæ i powiedzieæ s³uchajcie – zróbcie coœ z tym.
I jestem pewna, momentalnie zaprzestalibyœmy. My de facto nie zrobiliœmy nic z³ego, teraz zapewne
bêdzie kontrola z Ochrony Œrodowiska itd. zadzwoni³am do Telewizji Polskiej, bo dosz³o tutaj do znies³awienia i szkoda dla naszego wizerunku i naszej firmy – doda³a prezes M. Juncewicz.
Dyrektor firmy Marcin Weltrowski zwróci³ uwagê, ¿e stra¿
miejska w pierwszym odruchu, gdy
otrzyma³a sygna³y od mieszkañców,
powinna przyjœæ do zak³adu. Prezes
zak³adu stwierdzi³a, ¿e wystarczy³by telefon z gminy, aby oni ze swojej
strony podjêli dzia³ania. Kolejny
raz podkreœlili, ¿e nie mieli ¿adnego
sygna³u. Prezes doda³a, ¿e firma jest
pod œcis³¹ kontrol¹ Powiatowego

INFORMACJE - REKLAMA

Inspektoratu Weterynarii. Ma wdro¿ony system HACPP, w styczniu
tego roku zosta³ wdro¿ony system
IFS.
- Co roku jesteœmy audytowani,
musimy siê praktycznie z ca³ego
kilograma i z ca³ego ruchu rozliczaæ. Nie mo¿emy nic zmieniæ na
produkcji bez zgody Weterynarii. O
wywo¿onych odpadach na poletko
nie informowaliœmy weterynarza,
bo to nie przysz³o nam nawet przez
myœl, bazuj¹c na badaniach i na
w³asnym doœwiadczeniu. Ja sobie
w³asnej wikliny nie zniszczy³abym
czymœ, co by mi j¹ wysuszy³o, spali³o czy cokolwiek. Lata doœwiadczeñ pokaza³o, ¿e to ma bardzo pozytywny wp³yw. Koniec, kropka,
nie ma w tym ¿adnej wielkiej filozofii – doda³a prezes firmy.
Ca³kiem innego zdania jest sekretarz Gminy w Resku, która o
poletku wiedzia³a ju¿ przed emisj¹
programu telewizyjnego, bowiem
sprawê tê badali stra¿nicy miejscy.
- W niedzielê 29 lipca stra¿nik
miejski otrzyma³ informacjê od jednego z mieszkañców, ¿e na pole
wikliny zosta³y wywiezione odpady
z zak³adu krewetek. W poniedzia³ek
i we wtorek uda³ siê na miejsce i
porobi³ zdjêcia. 1 sierpnia o godz.
13.00 pod budynkiem zak³adu spotka³ pana Graczyka i poinformowa³,
¿e udaje siê do zak³adu, aby porozmawiaæ i wszczyna postêpowanie w
tej sprawie. Pan Graczyk powiedzia³, ¿e ma opiniê bieg³ego, ¿e to
jest nawóz. Stra¿nik miejski poformowa³ w zwi¹zku z tym, aby 2 sierpnia pan Graczyk opiniê tê przedstawi³ w siedzibie stra¿y. Do 7 sierpnia
jednak kierownik zak³adu nie odezwa³ siê. 7 sierpnia burmistrz Reska
wszcz¹³ postêpowanie administracyjne o wydanie decyzji nakazuj¹cej posiadaczowi odpadów usuniêcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich sk³adowania i magazynowania. Postêpowanie administracyjne jest w toku. Zosta³o ono
wszczête jednak nie wobec zak³adu,
ale w³aœcicielki gruntu, a jest ni¹
Jadwiga Kar³owska van Bergen.
Wobec zak³adów zlokalizowanych na terenie gminy nigdy nie
zaczynamy od pism, straszenia ani
mandatów. Podobnie by³o i tutaj. Na
odpowiedŸ zak³adu czekaliœmy od 2
do 7 sierpnia. Wszczêliœmy postêpowanie dopiero wówczas, gdy nie
otrzymaliœmy dowodu, ¿e jest to
nawóz, zgodnie z twierdzeniem
pana Graczyka. W ka¿dej chwili
zak³ad mo¿e dostarczyæ nam taki
dowód – powiedzia³a nam sekretarz
gminy Resko Danuta Mielcarek.
Obecnie spraw¹ zajmuje siê
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Szczecinie.
MM

Str
Str.. 11

US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730
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Dobra - potrzebna jest kompleksowa
(GMINA DOBRA) Jezioro
Woœwin, ruiny zamku,
historyczny uk³ad ulic,
Szlak Olbrzymów Dobra posiada du¿o
wiêcej walorów, jednak
aby pozyskaæ turystê
potrzeba
kompleksowego planu
i przygotowanej oferty,
najlepiej przy
wspó³pracy z gminami
oœciennymi.
Gmina Dobra po³o¿ona jest w
zachodniej czêœci powiatu ³obeskiego. Le¿y na styku Wysoczyzny
£obeskiej, Pojezierza Iñskiego i
Równiny Nowogardzkiej. Po³udniowo-wschodnia czêœæ gminy
przylega do jeziora Woœwin.
Rozpoczynaj¹c
zwiedzanie
gminy warto udaæ siê do urzêdu, do
dzia³u promocji, gdzie uzyskamy
pe³n¹ i bogat¹ informacjê na temat
walorów Dobrej i jej okolic. Ponadto otrzymamy ró¿nego rodzaju foldery i broszury, które u³atwi¹ nam
odnajdywanie i poznawanie nowych oraz ciekawych miejsc.
- Jako dzia³ promocji, staramy
siê jeŸdziæ na ró¿ne imprezy w okolicy. Reklamujemy tam nasz¹ gminê, mamy zawsze ulotki, foldery i
podobne rzeczy. Opowiadamy o
atrakcjach gminy, ciekawostkach.
Uwa¿amy, ¿e trzeba promowaæ
gminê i jej atrakcjê nawet wœród
lokalnych spo³ecznoœci, poniewa¿
ludzie czêsto nie wiedz¹ co maj¹ za
p³otem. Korzystaj¹c z wolnego czasu warto przecie¿ poznaæ lokalne
atrakcje. Oferta nasza niestety nie
trafia na Œl¹sk czy do innych czêœci
kraju. Maj¹c kompleksow¹ ofertê
moglibyœmy j¹ przedstawiaæ szerszemu gronu turystów. Bêd¹c w Dobrej mo¿na te¿ pójœæ do biblioteki i
wypo¿yczyæ ksi¹¿kê Zbigniewa
Millera, w której mo¿na znaleŸæ
wiele ciekawostek z tych terenów –
mówi Sebastian Czapiewski z dzia³u promocji w Urzêdzie Gminy w
Dobrej.
Szlak Olbrzymów
Prócz Szlaku Olbrzymów w
gminie nie opracowano innych œcie¿ek rowerowych ani szlaków turystycznych. Przez gminê przebiega³
kiedyœ „Szlak równin¹ Nowogardu”, jednak szlak ten zosta³ zaniedbany. Kilka lat temu by³ plan, aby
szlak odnowiæ, jednak to siê nie uda³o.

Niestety upad³ tak¿e pomys³
zrobienia trasy rowerowej na nasypie kolejki w¹skotorowej.
- Aby opracowaæ nowe szlaki
potrzeba na to nak³adów finansowych, a w obecnej chwili gminy nie
maj¹ na to pieniêdzy. Ubolewam
nad tym, i¿ upad³ pomys³ tworzenia
szlaków œladami kolei w¹skotorowej. By³oby to coœ niespotykanego
i bardzo atrakcyjnego – mówi Sebastian Czapiewski.
Szlak Olbrzymów zlokalizowany jest na terenach po³o¿onych na
pó³noc od Dobrej, wyró¿niaj¹cy siê
walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i historycznymi. Obejmuje swoim zasiêgiem dolinê rzeki
Dobrzenicy, pokryte ³¹kami i lasami
skarpy doliny oraz pó³wysep Czapla
Szyja. W czasie wêdrówki szlakiem
mo¿na poznaæ charakterystyczne
elementy krajobrazu polodowcowego oraz zmiany, jakie wywo³a³o
w nim dzia³anie cz³owieka. Na ka¿dym etapie œcie¿ki mo¿na obserwowaæ przejawy bogatego ¿ycia biologicznego (m.in. siedliska ptactwa
wodnego, pomnikowe drzewa, sukcesje roœlinnoœci bagiennej) oraz
burzliwej historii tej czêœci Pomorza.
D³ugoœæ szlaku to oko³o 4 km.
Pocz¹tek œcie¿ki znajduje siê za
wzgórzem z ruinami zamku Devitzów, a zakoñczenie œcie¿ki na rynku
w Dobrej. Wêdruj¹c szlakiem informacje mo¿na czerpaæ z tablic, które
opisuj¹ zwierzêta i roœlinnoœæ wystêpuj¹c¹ na szlaku.
Nazwa œcie¿ki „Szlak Olbrzymów” zosta³a zaczerpniêta ze starego podania, które g³osi, i¿ na pó³wyspie Czapla Szyja odkryto cmentarzysko szkieletów o niespotykanie
du¿ych wymiarach. Tak zrodzi³a siê
opowieœæ o olbrzymach zamieszkuj¹cych okolicê. Olbrzymami na
szlaku s¹ równie¿ potê¿ne dêby i
lipy, wiêc mo¿liwe, ¿e nazwa szlaku
pochodzi w³aœnie od rozmiarów
tych drzew.
Przy Szlaku Olbrzymów znajduje siê jezioro, które bardzo mocno
zarasta. Jest to specyficzne jezioro,
ludzie boj¹ siê w nim k¹paæ, poniewa¿ w jeziorze tym s¹ dwa dna. Jest
to dosyæ niespotykane. Opadaj¹ce
czêœci organiczne zatrzymywa³y siê
przez lata na pewnym poziomie
stopniowo twardniej¹c i tworzy³y
drugie dno jeziora, nie osi¹gaj¹c
rzeczywistego. Dziêki temu, ¿e s¹
tam trzêsawiska, wystêpuje na tym
obszarze du¿e bogactwo przyrodnicze. Mo¿na spotkaæ np. zimorodka.
Nieopodal jeziora roœnie te¿ rosiczka okr¹g³olistna, roœlina która potrafi zjadaæ owady.
Id¹c dalej Szlakiem Olbrzymów

Tucze - pla¿a
natrafiamy na pó³wysep ¯urawi
Ostrów. Obecnie ciê¿ko go nazwaæ
pó³wyspem, poniewa¿ nie otacza
go woda. Jest on ca³y otoczony
trzcinowiskami, gdzie mo¿na spotkaæ tak¿e wiele okazów zwierz¹t.
Od trzech lat w miejscu tym prowadzone s¹ badania archeologiczne
przez Uniwersytet Szczeciñski pod
przewodnictwem dr. Przemys³awa
Krajewskiego. Nie ma jeszcze
szczegó³owych wyników badañ.
Jednak przypuszcza siê, ¿e znaleziona tam ceramika pochodzi z
okresu halsztackiego. Na szlaku olbrzymów znajduje siê tak¿e cmentarzyk rodziny von Diest.
Historia walorem gminy
Dobra to niewielkie miasteczko
z bogat¹ histori¹. Przez wieki by³o
siedzib¹ rodow¹ Dewitzów, jednego z najznakomitszych rodów pomorskich. W mieœcie do dziœ zachowa³ siê œredniowieczny uk³ad ulic i
kilka ciekawych zabytków.
Wykopaliska archeologiczne,
izba muzealna i ruiny zamku maj¹
zachêcaæ ciekawskich, aby poznali
te tereny tak¿e pod wzglêdem historycznym.
Obecnie w izbie muzealnej jest
bardzo wiele cennych zbiorów, jednak wszyscy zgodnie potwierdzaj¹,
¿e na terenie gminy jest jeszcze
mnóstwo historycznych eksponatów ukrytych w domach mieszkañców, jednak nie ka¿dy chce oddaæ je
do izby, uznaj¹c za cenne dla siebie.
Izba muzealna powsta³a w 2005
roku i mieœci siê w Bibliotece Publicznej w Dobrej. Posiada w swoich zbiorach wiele ciekawych eksponatów i nadal jest rozwijana.
Najnowszym nabytkiem jest zestaw
narzêdzi stolarskich u¿ywanych
przez lokalnego rzemieœlnika oraz

XIX wieczna maszyna do pisania.
Ekspozycja muzealna zosta³a zorganizowana w taki sposób, aby w
ciekawy sposób ukazaæ, jak na prze³omie wieków zmienia³ siê obraz
Ziemi Doberskiej.
Najstarszym i bardzo rzadko
spotykanym zabytkiem muzealnym, jaki znajduje siê w Izbie Ziemi
Doberskiej, jest neolityczny toporek, który zosta³ wykopany na polu
niedaleko wsi Krzemienna. Toporek
ten oraz elementy ceramiki, ozdoby
z koœci, zêbów i poro¿a stanowi¹
czêœæ wystawy o charakterze œredniowiecznym. Reszta zbiorów pochodzi z póŸniejszego okresu i podzielona zosta³a na trzy czêœci, wystawione w oddzielnych salach. W
pierwszej sali ukazane zosta³y dzieje rodziny von Devitz, która przez
kilkaset lat by³a w³aœcicielem zamku, miasta i okolicznych wsi, a sam
zamek w swym szczytowym okresie
istnienia by³ najwiêksz¹ na Pomorzu siedzib¹ rycerstwa. Wœród wielu eksponatów mo¿na odnaleŸæ elementy wyposa¿enia rycerza; miecz,
zbrojê, rêkawice kolcze.
W drugiej sali porównaæ mo¿na,
jak zmieni³a siê Dobra po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, co znakomicie ukazuj¹ fotografie z pocz¹tku
wieku oraz z lat 70 i 80 XX w. Z czasów powojennych, w swych zbiorach Izba posiada oryginalne wyposa¿enie biura organizacji przesiedleñczej, dokumenty, które zawieraj¹ szczegó³owy opis gospodarstw
w gminie Dobra z roku 1946 i akty
nadania ziemi. Wœród eksponatów
znalaz³y siê równie¿ m.in. przedmioty u¿ytku codziennego, wyposa¿enie zak³adu kowalskiego, krawieckiego i fryzjerskiego.
Zamek w Dobrej posiada bardzo
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bogat¹ historiê. Powsta³o ju¿ wiele
koncepcji jego zagospodarowania.
Wszystko jednak wi¹¿e siê z du¿ymi wydatkami finansowymi. W
czerwcu radni powiatu podjêli
uchwa³ê w sprawie udzielenia gminie Dobra dotacji celowej w wysokoœci 22 tys. z³ z przeznaczeniem na
wykonanie projektu budowlanego
zabezpieczenia œcian ruin zamku w
Dobrej wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 170.
Znajduj¹ce siê na wzgórzu ruiny
zamku wyraŸnie dziel¹ siê na dwie
czêœci. Pierwsza, po³udniowa, widoczna od strony miasta, to tzw.
Nowy Dom. Czêœæ pó³nocna to Stary Dom.
Nowy Dom powsta³ w 1538 r. W
istniej¹cych dziœ ruinach mo¿na
dostrzec wyraŸnie zarys spiralnych
klatek schodowych, umo¿liwiaj¹cych komunikacjê miêdzy kondygnacjami oraz miejsca po kominkach, ogrzewaj¹cych niegdyœ sale.
Do dnia dzisiejszego dobrze zachowa³a siê dekoracyjna elewacja budynku. Obok portalu g³ównego
znajduje siê wejœcie do zasypanych
dziœ ca³kowicie zamkowych lochów. Z ty³u, w pó³nocnej czêœci
wzgórza, wznosz¹ siê ruiny Starego
Domu. Jego czêœæ powsta³a ju¿ w
XIV w., ale ostateczny kszta³t budowla uzyska³a dopiero w 1538 r.
To co dziœ widzimy, to pozosta³oœci
sali o gwieŸdzistym sklepieniu, z
dwoma kominkami. Na górze fragment muru z oknem i œciank¹ latryny. Widoczne s¹ tak¿e pozosta³oœci
spiralnej klatki schodowej.
Za Starym Domem znajduje siê
jeszcze jedna zachowana czêœæ
dawnego zamku – wie¿a. Wybudowano j¹ w planie rombu. Ma formê
studni, wy³o¿onej od wewn¹trz
g³adkimi g³azami narzutowymi. W
przesz³oœci wie¿e ³¹czono ze Starym Domem za pomoc¹ ruchomego
pomostu.
Siedziba rycerskiego rodu von
Dewitz s³ynê³a na Pomorzu z walorów obronnych. Ju¿ w drugiej po³.
XIII w. na wzgórzu sta³ gródek, na
pocz¹tku drewniany, potem murowany z pierœcieniem murów. Gerhard II von Dewitz, wydaj¹c ok.
1400 r. rozkaz dobudowania m.in.
drugiego obwodu murów, uczyni³ z
zamku jedn¹ z najsilniejszych pomorskich siedzib rycerskich. W I
po³. XVI w. Jobst von Dewitz przebudowa³ zamek w imponuj¹c¹ rezydencjê magnack¹. Wojna trzydziestoletnia i spory rodzinne doprowadzi³y obiekt do ruiny. Od pocz¹tku
XVIII wieku nie by³ ju¿ zamieszkiwany.

Koœció³ w Bienicach

W gminie prócz zagospodarowania ruin planowano tak¿e budowê
drewnianego grodu. Wszystko wi¹za³o siê z mo¿liwoœci¹ pozyskania
pieniêdzy z zewn¹trz. Pomys³ jednak na razie upad³.
Kolejn¹ atrakcj¹ historyczn¹
gminy jest ogromna budowla koœcio³a. Koœció³ w Dobrej powstawa³
w trzech etapach. Pierwsze wzmianki o nim pochodz¹ z 1461 r. Wzniesiono wtedy prezbiterium i zakrystiê. W nastêpnym etapie (na pocz¹tku XVI w.): korpus nawowy, kaplicê
z lo¿¹ kolatorsk¹ i kaplicê NMP. Z
koñca XIX w. pochodzi najwy¿szy
element budowli – koœcielna dzwonnica. W koœciele trzeba koniecznie
obejrzeæ bogato zdobion¹ ambonê
(1596 r.) dwukondygnacyjny o³tarz
(1614 r.).
Najcenniejszym zabytkiem nie
tylko œwi¹tyni, ale ca³ej Ziemi Doberskiej, jest stoj¹ca obecnie w prezbiterium skrzynia posa¿na Urszuli
von Rohr, która wysz³a za m¹¿ za
Bernarda von Dewitza. Umieszczone na powierzchni skrzyni liczne
p³askorzeŸby przedstawiaj¹ m.in.
herby znamienitych rodów pomorskich: Dewitzów, Borków, Arnimów
oraz Bredowów. Po obu stronach
o³tarza stoj¹ wapienne p³yty nagrobne dawnych w³aœcicieli Dobrej.
Szczególnie ciekawa jest umieszczona po lewej p³yta Jobsta I von
Dewitza i jego ¿ony Cecylii von

Arnim. Okryty zbroj¹ rycerz nie
posiada obuwia, a ka¿da z jego stóp
ma po szeœæ palców. Wi¹¿¹ siê z tym
legendy mówi¹ce o ukrytym skarbie
Dewitzów, który mo¿e odnaleŸæ jedynie cz³owiek z szeœcioma palcami.
W mieœcie zachowa³ siê œredniowieczny uk³ad ulic. Na jednej z nich
usytuowany jest najstarszy budynek
mieszkalny (pensjonat „Taber”).
Mieœci siê przy ul. Koœciuszki 4.
Wyró¿nia siê biel¹ murów i kontrastuj¹cymi ciemnymi belkami ryglówki. O dacie jego budowy œwiadczy napis na belce oczepowej miêdzy drug¹ kondygnacj¹ a szczytem:
Chwa³a Bogu jedynemu. Cz³owiek,
który zaufa ³asce Bo¿ej nie dozna
¿adnej szkody, 20 maja 1695 roku.
Budynek jest znakomitym przyk³adem budownictwa mieszkalnego
Pomorza Zachodniego. W jego
wnêtrzu znajduje siê osobna sieñ
gospodarcza i mieszkalna, rozszerzaj¹ca siê w czêœci podwórzowej.
Jeziora w gminie
Bêd¹c w Dobrej mamy do dyspozycji pla¿ê miejsk¹ wraz z boiskami do pi³ki no¿nej i siatkówki
pla¿owej. Piêkne ukszta³towanie,
bliskoœæ miasta (15 min. spacerkiem) i kompleks leœny sprawiaj¹, i¿
miejsce to jest bardzo popularne w
okresie letnim wœród mieszkañców
okolicznych gmin.

Jezioro Woœwin to jedno z najwiêkszych na Pomorzu rynnowych
jezior polodowcowych. Jego d³ugoœæ przekracza 10 kilometrów, a w
najszerszym miejscu brzegi oddalone s¹ od siebie o nieco ponad dwa
kilometry. W najg³êbszym miejscu
dno znajduje siê nawet ponad 28
metrów poni¿ej tafli wody. Na obszarze objêtym ochron¹ gniazduje
ponad 140 gatunków ptaków, m.in.
bielik, orlik i ¿uraw. Znakomite
walory rekreacyjne posiada np.
miejscowoœæ Tucze. Nad jeziorem
do dyspozycji turystów jest du¿a
pla¿a.
Raczkuj¹ca agroturystyka
- Dlaczego u nas nie ma turystów? Bo nie mamy bazy noclegowej. Nad jeziorem Tucze by³ kiedyœ
du¿y oœrodek wypoczynkowy.
Dawniej przyje¿d¿ali tam Niemcy i
turyœci z ca³ej Polski, mo¿na by³o
przyjechaæ z namiotami, a teraz ten
oœrodek jest zaroœniêty. Oœrodek by³
dzier¿awiony i tak siê zdarzy³o, ¿e
cz³owiek, który prê¿nie prowadzi³
ten oœrodek przegra³ przetarg.
Nowy w³aœciciel, kupi³ oœrodek po
to, by go sprzedaæ z zyskiem, jednak
nikt tego nie kupi³, a oœrodek niszcza³ – opowiada Sebastian Czapiewski, przyznaj¹c jednoczeœnie,
¿e baza agroturystyczna gminy jest
znikoma. - Zostaliœmy te¿ trochê
niesprawiedliwie podzieleni,
Cd. na str. 14
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poniewa¿ strefa przybrze¿na z
naszej strony nale¿y do Wêgorzyna.
Taber przesta³ funkcjonowaæ jako
pensjonat. Na szczêœcie odnawiana
jest Restauracja Zamkowa. Podj¹³
siê tego pan z Nowogardu, który ma
tam swój bar. Z zewn¹trz budynek
jest ju¿ praktycznie wyremontowany, bêdzie hotel, a na dole bar. W tym
momencie ludzie w województwie
zauwa¿aj¹ nas. Wykupowane s¹
domy w Bienicach, w miejscowoœci
Tucze, w niektórych miejscowoœciach budowane s¹ te¿ domki letniskowe – kontynuuje pracownik
dzia³u promocji w gminie.
Kompleksowoœæ – szansa na
pozyskanie turysty
W gminach naszego powiatu
bardzo czêsto mówi siê o rozwoju
turystyki. Do tego celu powsta³a
Lokalna Organizacja Turystyczna.
Jednak dotychczas ciê¿ko tak naprawdê mówiæ o jakiejkolwiek turystyce w naszym powiecie. Mówi siê
o turystyce pieszej, rowerowej, o
przeja¿d¿kach konnych i sp³ywach
kajakowych. O przedstawienie planu rozwoju turystyki na terenach
powiatu pokusi³ siê Mateusz Marszalec, pracuj¹cy w dziale promocji
gminy Dobra.
- W Dobrej, jak i w ca³ym powiecie, brakuje tak naprawdê przygotowanego programu, pakietu typowo
dla turysty, za³ó¿my takiego, który
przyjedzie do nas na weekend lub
na ca³y tydzieñ. Wykorzystuj¹c Jarmark Doberski mo¿na zatrzymaæ
turystê np. tydzieñ przed imprez¹
lub tydzieñ po niej. Turysta, który do
nas przyje¿d¿a, powinien dostaæ do
rêki gotow¹ ofertê kompleksow¹,
któr¹ mo¿e wykorzystaæ, tak jak to
ma miejsce w najlepszych hotelach.
Np. proponujemy turyœcie nocleg w

ró¿nych miejscach, dodatkowo jednego dnia jazdê konn¹, drugiego
sp³yw kajakowy, trzeciego wyprawê
rowerow¹ ró¿nymi œcie¿kami, kolejnego dnia jakieœ zwiedzanie itd.
Gminy naszego powiatu maj¹ zbyt
du¿o minusów, aby stworzyæ coœ takiego samodzielnie, tak jest te¿ z
gmin¹ Dobra. Nie mamy bazy noclegowej, a agroturystyka dopiero
raczkuje. Wiele atrakcji jest poza
naszymi terenami, ale oczywiœcie
mamy jakieœ pojedyncze elementy,
które mog¹ stanowiæ fundament.
Musimy w powiecie stworzyæ ca³y
program wypoczynku dla potencjalnego turysty, tylko to jest nasz¹
szans¹. Czêsto podejmuje siê dzia³ania, zmierzaj¹ce do tego, aby promowaæ turystykê poprzez tworzenie
folderów dla wêdkarzy, rowerzystów itd. Natomiast nie podejmuje
siê tej tematyki kompleksowo, czyli
stworzenia bogatego programu i zarazem wspó³pracy pomiêdzy w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych, stadnin koni, czy firmy
zajmuj¹cej siê sp³ywami kajakowymi oraz agrogospodarstwami. Chodzi o ideê partnerstwa. Turysta, który przyjedzie do nas, powinien dostaæ bogat¹ i pe³n¹ ofertê, powinien
wiedzieæ co bêdzie robi³ danego
dnia oraz jakie ma alternatywy, bo
nie ka¿dy musi lubiæ dan¹ rzecz,
któr¹ mu zaproponujemy, dlatego
musimy mieæ coœ rezerwowego.
Gmina czy powiat w takim wypadku
mo¿e byæ tylko inicjatorem wszelkich dzia³añ. Ale same dzia³ania
nale¿¹ ju¿ do prywatnych przedsiêbiorstw, powinny one miêdzy sob¹
porozumieæ siê, tworzyæ wspólne
produkty, nie mog¹ byæ dla siebie
konkurencj¹. Nie oszukujmy siê,
nikt zajmuj¹cy siê turystyk¹ na naszych terenach nie jest w stanie
przytrzymaæ u siebie turysty przez 7
dni. Turysta chce zobaczyæ coœ in-

Olbrzymie dêby i lipy na Szlaku Olbrzymów

Najstarszy budynek w Dobrej.
nego, ka¿dego dnia pobytu, nie
mo¿emy mu oferowaæ jednej rzeczy. To jest w³aœnie szansa dla nas,
aby uczkn¹æ czêœæ „tortu”. Niestety
wielu turystów kojarzy mylnie Pomorze z samym morzem. Na pewno
du¿ym plusem naszej turystyki by³oby ¿eglarstwo, przecie¿ w powiecie jest kilka piêknych i du¿ych jezior, ale brakuje infrastruktury i
kogoœ, kto siê tym zajmie. Obecnie
¿eglarstwo rozwija siê tylko w Trzebawiu. Mieliœmy nawet zapytania,
czy mo¿na urz¹dziæ zawody ¿eglarskie na Woœwinie. Jednak aby myœleæ o czymkolwiek, musi powstaæ
wspomniana infrastruktura. Musz¹
byæ knajpy, hotele, gospodarstwa
agroturystyczne, ca³e zaplecze i
oczywiœcie atrakcje, o te ostatnie
jest najproœciej, bo mieszkamy naprawdê na fajnych terenach i maj¹c
bazê, mo¿na stworzyæ fajn¹ ofertê
turystyczn¹ dla aktywnie wypoczywaj¹cych. Dopiero gdy stworzymy
tak¹ ofertê kompleksow¹, mo¿emy
siê reklamowaæ w ca³ym kraju i za-

granic¹. Wtedy mia³oby to sens.
Teraz nie mamy tak naprawdê co zaoferowaæ turyœcie, prócz jednodniowego zwiedzania, lub jednodniowego aktywnego wypoczynku mówi Mateusz Marszalec.
Gmina Dobra posiada potencja³,
który mo¿na wykorzystaæ. Przyk³adem jest Jarmark Doberski. W pi¹tek przyje¿d¿aj¹ do miasta prawdziwe gwiazdy, które œci¹gaj¹ za sob¹
do miasteczka wielu ludzi z zewn¹trz. Wymyœlono oryginalne i
charakterystyczne konkurencje –
mistrzostwa w jedzeniu metrowej
kie³basy i picie soku grejpfrutowego. Zalet¹ gminy na pewno jest bogactwo naturalne. S¹ ³adne jeziorka,
ciekawe roœliny i rzadkie okazy
zwierz¹t. Ponadto z miastem wi¹¿e
siê bogata historia. Œwietnym pomys³em wydaje siê kompleksowa
oferta stworzona wspólnie przez
wiele podmiotów, taka oferta, która
zatrzyma turystê w powiece przez
ca³y tydzieñ i pozwoli atrakcyjnie
spêdziæ czas.
PJ
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Pilnie potrzebujê wynaj¹æ mieszkanie najlepiej dwupokojowe w £obzie
lub okolicy. Tel. 603 378 581
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym 604 997 741
Na wsi ko³o Reska mieszkanie 69
mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
bez czynszowe, dzia³ka, gara¿.
Okazja 55 tys. z³. Tel. 501 307 666
Sprzedam kawalerkê w £obzie: 31
mkw. przy ul. Niepodleg³oœci. Cena
77 tys. z³. Tel. 881 296 108
Zamieniê mieszkanie 78 mkw. (4pokojowe) w bloku w Grabowie (7
km od £obza) na 2-pokojowe w
£obzie. Mieszkanie bardzo przestronne, s³oneczne, zadbane, do
zamieszkania od zaraz. Oferta
obejmuje równie¿ piwnicê, gara¿ i
dzia³kê uprawn¹. Kontakt tel. 725
368 381.
Sprzedam kawalerkê 27 mkw. w
centrum £obza, niski czynsz, parter, okna plastikowe, ocieplona,
cena 60 tys. z³. Tel. 696 291 789.
Sprzedam mieszkanie 62 mkw. za
130 tys. Wêgorzyno, tel. 691 515
758.

Powiat gryficki
Zamieniê mieszkanie 4 pokojowe
gminne o pow. 77,6 mkw. w lokalu
na I piêtrze w miejscowoœci Baszewice na mieszkanie o pow. do 60
mkw. równie¿ gminne w Gryficach
lub P³otach. Tel. 508 457 072
Mieszkanie do wynajêcia w Gryficach, 2-pokojowe w bloku, ul. Sportowa 16. Tel. 505 696 304, 516 450
273

Pomieszczenie na dzia³ajnoœæ do
wynajêcia w Radowie Ma³ym 604
997 741
Domek wolno stoj¹cy 52 mkw. + 30
arów dzia³ki sprzedam. Tel. 91 397
9101 wieczorem po godz. 19-tej.

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat œwidwiñski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Œwidwina 24 mkw. Atrakcyjna
cena. Tel. 666 228 260

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. z du¿¹
dzia³k¹. Tel. 607 798 595

Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635
Pojezierza Drawskie – na sprzeda¿
grunt z lini¹ brzegow¹ na siedliska
(pow. 14,29 ha i 8,5 ha) www.prowentpoznan.gratka.pl Grunt najlepsz¹ lokat¹! Kontakt 509 157 645

Powiat drawski

Gryfice. Wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w Grficach na ulicy Piastów 5. Tel.
91 386 6069.

ROLNICTWO

Sprzedam w Gryficach mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77
mkw.: salon + jadalnia + dwie sypialnie, kuchnia, dwie ³azienki,
p.pokój, balkon. Po remoncie.
Tel. 691 493 973.

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

Powiat gryficki
Przyjmê gruz.
Tel. 509-125-634.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zak³ad Krawiecki MAXIMA w £obzie
zatrudni szwaczkê. Tel. 605 263 675
lub 91 397 0924

Tygodnik £obeski
w internecie

tygodniklobeski.xwp.pl

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

US£UGI
Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, 3 tygodnie na tydzieñ, liniówka. Tel. 609
493 989
Zatrudniê kierowcê kat. C + E, na
trasie Polska – Szwecja, Polska Norwegia. Tel. 607 790 989

US£UGI

Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

Pokój do wynajêcia!
Wynajmê du¿y, jasny pokój z u¿ywalnoœci¹ kuchni i ³azienki w domu
jednorodzinnym w spokojnej czêœci
Gryfic. Tel. 503 613 679.

INNE
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MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
SMORAWINA - 2 pokoje, pow. 35,7mkw parter, bezczynszowe
- CENA 35.000 z³
JEZIERZYCE - 2 pokoje o pow. 37,73mkw, dzia³ka, gara¿
- CENA 62.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65mkw+gara¿, parter
- CENA 120.000 z³
£OBEZ ul. Niepodleg³oœci - kawalerka o pow. 31,31mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ ul. Browarna - kawalerka o pow. 30mkw
- CENA 83.000 z³
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka o pow. 38,54mkw - CENA 95.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ - ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje o pow. 53,37mkw - CENA 180.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 65,2mkw, parter, bezczynszowe - CENA 45.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 32,31mkw, parter
- CENA 70.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 64,79mkw, I piêtro
- CENA 141.000 z³
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46mkw
- CENA 110.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63mkw, parter
- CENA 87.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 50,80mkw
- CENA 85.000 z³
RESKO - 2 pokoje, I pietro, pow. 36,10mkw
- CENA 89.000 z³
RESKO - 2 pokoje, pow. 64,04mkw
- CENA 145.000 z³
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,40mkw, centrum
- CENA 180.000 z³
RESKO - dwa mieszkania w cenie jednego, 4 pokoje, pow. 54mkw - CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39mkw, parter,
bezczynszowe
- CENA 113.000 z³
NOWA CENA
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 64,15mkw
- CENA 114.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, 92,9mkw
- CENA 150.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 41,7 mkw
- CENA 73.000 z³ NOWA CENA
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6mkw
- CENA 105.000 z³
KLÊPCZEWO - 3 pokoje, pow. 61,56mkw
- CENA 150.000 z³
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80mkw, I piêtro - CENA 125.000 z³ NOWA CENA
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5mkw, I piêtro
- CENA 165.000 z³
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Œwiatowid gotowy do gry o ligowe punkty
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê
(18 sierpnia) o godzinie
17.45, na stadionie
miejskim w £obzie,
rozlegnie siê pierwszy
w sezonie 2012/2013
ligowy gwizdek.
Pierwszym rywalem ³obeskiego
Œwiatowida bêdzie zespó³ z Mierzyna, który w ostatnim sezonie zalicza³ siê do czo³ówki klasy okrêgowej. Zespó³ z Mierzyna zakoñczy³
ligowe zmagania na trzeciej pozycji
i tylko jednego punktu zabrak³o im
do awansu do wy¿szej ligi. W ostatnim czasie te dwa zespo³y spotka³y
siê dwukrotnie w sezonie 2010/
2011, kiedy to Œwiatowid wywalczy³ awans do V ligi. W obu spotkaniach nie wy³oniono zwyciêzcy; w
pierwszym spotkaniu na boisku w
Mierzynie pad³ bezbramkowy remis, a w rewan¿u zespo³y podzieli³y
siê punktami strzelaj¹c po dwie
bramki. W tym meczu do siatki rywali trafiali Micha³ NiedŸwiecki i
£ukasz Petera.
Œwiatowid podczas przygotowañ do sezonu 2012/2013 rozegra³
cztery mecze kontrolne. Wszystkie

z tych spotkañ zakoñczy³y siê zwyciêstwami zawodników z £obza,
jednak najbardziej cieszy to z Pomorzaninem Nowogard 2:1, gdy¿
by³ to najsilniejszy ze sparingpartnerów, a spotkanie odby³o siê na
obcym boisku. Podopieczni Darka
Kêsego we wszystkich meczach
sparingowych zdobyli trzynaœcie
bramek, co daje œredni¹ 3,25 bramki
na mecz oraz stracili piêæ, co daje
œredni¹ 1,25 bramki na mecz. Najwy¿szy wynik uzyskali z zespo³em
B³êkitnych Trzyg³ów, pokonuj¹c
rywali a¿ 6:2. Niew¹tpliwie najwiêksz¹ niespodziank¹ jest powrót
Micha³a NiedŸwieckiego, który odszed³ wiosn¹ tego roku do Hutnika
Szczecin i przez jedn¹ rundê reprezentowa³ barwy broni¹cego siê
przed spadkiem czwartoligowca.
Cieszy powrót „NiedŸwiedzia”, ale
cieszy tak¿e jego skutecznoœæ; w
trzech spotkaniach Micha³ zdoby³
dla ³obeskiego MLKS-u trzy bramki. Cieszy tak¿e forma Tomasza Rokosza, który popisa³ siê dwoma
bramkami i piêknymi zagraniami do
klubowych partnerów, otwieraj¹cymi drogê do bramki rywali.
Micha³ NiedŸwiecki to nie jedyne wzmocnienie w letnim okienku
transferowym. Do ³obeskiego ze-

spo³u do³¹czy³ tak¿e Krzysztof Stefaniak. To wychowanek Pogoni
Szczecin. W latach 2004 - 2009 reprezentowa³ Chemika Police, a od
2009 r. by³ zawodnikiem Arkonii
Szczecin. W trzech rozegranych
spotkaniach zdoby³ dla Œwiatowida
dwie bramki i zaliczy³ asystê. W
dobrej formie znajduj¹ siê tak¿e
Bartosz Sygnowski i Mieczys³aw
Bojanowski, defensorzy ³obeskiego
Œwiatowida oraz pomocnik £ukasz
Niko³ajczyk. Ten trzeci popisa³ siê
przepiêknym trafieniem z osiemnastu metrów, w same okienko bramki,
w meczu z Pomorzaninem Nowogard. Jak zawsze mo¿na te¿ liczyæ
na skuteczna grê bardziej doœwiadczonych zawodników, takich jak
Micha³ Koba, Waldemar Popielewski, £ukasz Petera czy Marcin Mosi¹dz. Optymizmem przed ligowymi zmaganiami nape³nia tak¿e bardzo dobra dyspozycja Micha³a
Tchurza, który w meczach sparingowych niejednokrotnie w efektowny
sposób ratowa³ ³obeski zespó³ przed
utrat¹ bramki. Wobec powy¿szego
nie pozostaje nic innego, jak tylko
oczekiwaæ ligowych zmagañ przy
Siewnej i zgodnie z obietnicami
Zarz¹du szykowaæ siê na walkê o
najwy¿sze lokaty.

Sk³ad Œwiatowida.
Bramkarze: Micha³ Tchurz,
£ukasz Falkiewicz.
Obroñcy: Waldemar Popielewski, Marcin Mosi¹dz, Mieczys³aw
Bojanowski, £ukasz Petera (kpt.),
Dawid Mosi¹dz, Tomasz Górecki,
Patryk Pañka, Dariusz Kêsy.
Pomocnicy: £ukasz Niko³ajczyk, Tomasz Rokosz, Mateusz
Ostaszewski, Jacek Szabunia, Micha³ Koba, £ukasz Su³kowski, Micha³ NiedŸwiecki, Kamil £apuæ.
Napastnicy: Krzysztof Stefaniak.
Rozegrane sparingi.
MLKS Œwiatowid - Jastrz¹b
£osoœnica 2:1. Bramki: £. Petera,
M. Bojanowski
MLKS Œwiatowid - B³êkitni
Trzyg³ów 6:2. Bramki: K. Stefaniak, M. NiedŸwiecki, £. Petera, M.
NiedŸwiecki, £. Su³kowski (junior,
1998 r.).
Pomorzanin Nowogard MLKS Œwiatowid 1:2. Bramki: M.
NiedŸwiecki, £. Niko³ajczyk.
MLKS Œwiatowid - Spójnia
Œwidwin 3:1. Bramki: K. Stefaniak,
T. Rokosz, T. Rokosz.
(o)

Juniorzy przygotowuj¹ siê do sezonu

Sparing Œwiatowida z Mew¹
(£OBEZ) Juniorzy
przygotowuj¹ siê do
rozgrywek I klasy. W
niedzielê na stadionie w
£obzie Œwiatowid £obez
zagra³ sparing z Mew¹
Resko.
Mecz sta³ na dobrym poziomie.
Nasza m³odzie¿ ju¿ sporo potrafi i
mo¿na liczyæ, ¿e wielu z tych m³odych ludzi wkrótce zasili zespo³y
seniorskie. Mecz mia³ przebieg po-

dobny do fina³u olimpijskiego siatkówki. Przypomnijmy, ¿e w tym¿e
finale Brazylia prowadzi³a z Rosj¹
2:0 i gdy wydawa³o siê, ¿e z³oty
medal ma w kieszeni, Rosja wygra³a
3:2. Na stadionie w £obzie Œwiatowid równie¿ prowadzi³ 2:0, ale
Mewa strzeli³a 3 bramki (Szczêœniak, Czy¿ i Lewicki) i wygra³a 3:2.
Sêdziowa³ Tadeusz Sikora.
To jednak tylko sparing. Prawdziwa walka o punkty w I klasie juniorów rozpocznie siê 25 sierpnia,
gdy rusz¹ rozgrywki. W tej klasie z

naszego powiatu bêd¹ graæ: Œwiatowid £obez, Mewa Resko i Sarmata
Dobra.
Œwiatowid (u góry): Grzegorz
Œwiêcicki, Oskar Szostak, Dawid
Urbañski, Norbert Jêdrzejczak,
Mateusz W¹troba, Mateusz Urbañski, Pawe³ Paw³owski, Pawe³ Molenda, Patryk Maciejewski, Bartosz
Adamów, Cezary Jab³oñski, Marcin

Niko³ajczyk, Mateusz Maziarz.
Trener Mariusz Poniewiera.
Mewa (z lewej): Adam Gromek,
Maciej Okrasa, Mateusz P³uciennik, Mateusz Deuter, Piotr Kuczmarski, Mateusz ¯urawik, Konrad
Lewicki, Daniel Czy¿, Sebastian
Krasucki, Adam Biela, Kacper Kot,
Adrian Szczêœniak, Maciej Turczyñski. Trener Lech P³uciennik. KAR
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Sarmata przygotowany do sezonu
W najbli¿sz¹ sobotê,
18 sierpnia, na stadionie
w Dobrej rozegrany
zostanie pierwszy mecz
ligowy z udzia³em
Sarmaty.
Pierwszym rywalem Sarmaty
bêdzie zespó³ z Czaplinka. Lech
Czaplinek zast¹pi³ w sezonie 2012/
2013 Drawê Drawsko Pomorskie,
która wróci³a do III ligi po wycofaniu siê z niej Orkana Rumia.
Pi³karze Sarmaty Dobra, którzy
9 lipca treningiem na stadionie w
Dobrej rozpoczêli przygotowania
do rundy jesiennej sezonu 2012/
2013, 12 lipca na stadionie w Radowie Ma³ym rozegrali swój pierwszy
mecz sparingowy. Przeciwnikiem
by³a dru¿yna Radowii Radowo
Ma³e, tegoroczny beniaminek regionalnej okrêgówki. Pierwszy sparing Sarmaty zakoñczy³ siê jego
zwyciêstwem 4:2, który w przekroju ca³ego meczu wypracowa³ znacznie wiêcej sytuacji bramkowych.

Zaplanowany mecz, który mia³
siê odbyæ 14 lipca w Lisowie, z Piastem Chociwel, nie doszed³ do skutku z powodu obfitych opadów deszczu. Boisko w Lisowie zosta³o zalane. Zawodnicy tego dnia odbyli trening na stadionie przy Sportowej. A
na dzieñ 17 lipca zosta³ zaplanowany mecz zamiast treningu w Iñsku z
tamtejsz¹ In¹. Mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 2:2.
Dobry mecz zawodnicy z Dobrej zagrali przeciwko Pomorzaninowi Nowogard. Mecz zakoñczy³
siê wynikiem 1:3. Natomiast bardzo
nieudany by³ mecz przeciwko zespo³owi Promieñ Mosty, który zespó³ Sarmata Dobra przegra³ na w³asnym stadionie wynikiem 3:5.
W okresie przygotowawczym
do sezonu 2012/2013 w IV lidze,
Sarmata Dobra zasili³ siê nowymi
twarzami, ale klub niestety opuœci³o
dwóch podstawowych zawodników. Cel Sarmaty na nadchodz¹cy
sezon jest prosty: strzelaæ, wygrywaæ i zaj¹æ mo¿liwie najwy¿sz¹ lokatê w lidze.

VII £obeski Maraton
Rowerowy im. Eugeniusza
Gostomczyka
(POWIAT). 25 sierpnia o godz.
4.00 rozpocznie siê VII £obeski
Maraton Rowerowy im. Eugeniusza
Gostomczyka. Zawody odbêd¹ siê
na nastêpuj¹cych na czterech dystansach: mini maraton: 100 km,
mega maraton: 135 km, giga maraton: 270 km, ultra maraton: 405 km.
Akredytacja do 24 sierpnia.
£obeski Maraton Rowerowy
odbêdzie siê w Radowie Ma³ym.
Zawodnicy pokonaj¹ trasê z ubieg³ego roku o d³ugoœci 135 km. Kolejne dystanse 270 km i 450 km s¹
wielokrotnoœci¹ tej odleg³oœci. Trasa na odcinku Radowo Ma³e - £obez
(oko³o 60 km) wiedzie wœród lasów
i jezior Wysoczyzny £obeskiej.
Suma przewy¿szeñ na 135 km wynosi ponad 566 m.
- Decyduj¹c siê na ultramaraton
powróciliœmy myœl¹ do pierwszych
maratonów, organizowanych miêdzy innymi przez Wiesia Rusaka i
Jurka Z³otowskiego. Chcia³bym
przy tym przypomnieæ, ¿e jeden z
dystansów £obeskiego Maratonu
Rowerowego równie¿ wynosi³ 400
km. Pewn¹ niedogodnoœci¹ jest start
uczestników ultramaratonu o godzi-

nie 4.00. Chcielibyœmy jednak dla
bezpieczeñstwa zawodników ukoñczyæ go do godziny 21.00. Na godzinê tê planujemy równie¿ zakoñczenie ca³ej imprezy. Dla mnie osobiœcie VII £obeski Maraton Rowerowy bêdzie po¿egnaniem z organizacj¹ maratonów, piêkn¹ przygod¹,
która trwa³a siedem lat i by³a okazj¹
do spotkania wielu wspania³ych ludzi. Dziêkuje wam wszystkim, ¿e
znaleŸliœcie siê w moim ¿yciu oraz
mojej przygodzie. ¯yczê wszystkim
uczestnikom sukcesów we wspó³zawodnictwie, w walce z dystansem i
samym sob¹. Do zobaczenia – napisa³ na stronie organizatorów Roman
Ciechañski.
Komandor Maratonu Roman
Ciechañski.
Przebieg trasy maratonu: Radowo Ma³e, Strzmiele, Siedlice, Mieszewo, Trzebawie, Chwarstno, Runowo Wieœ, Wêgorzyno, Wiewiecko, BrzeŸniak, Przytoñ, Rogówko,
£obez, Starogard, Resko, Kulice,
Wierzbiêcin, Radowo Wielkie, Radowo Ma³e (³¹cznie 135 km).
Punkty kontrolne i ¿ywieniowe:
Radowo Ma³e, BrzeŸniak (47 km
trasy), Kulice (112 km trasy). op

Do zespo³u do³¹czyli:
Andrzej Jod³owski (rocznik 86,
pomocnik, poprzedni klub – Zorza
Dobrzany).
Pawe³ Kowal (rocznik 92,
obroñca, poprzedni klub – Mewa
Resko).
Damian Mosi¹dz (rocznik 93,
obroñca, poprzedni klub – Œwiatowid £obez).
Micha³ Borowik (rocznik 94,
bramkarz, poprzedni klub Chemik
Police)
Daniel Olejniczak (rocznik 94,
pomocnik, awans z dru¿yny juniorów).
Zespó³ opuœcili:
Wojciech GuŸniczak (rocznik
93, pomocnik, nowy klub – Chemik
Police).
Rados³aw Cytowicz (rocznik
77, napastnik, nie wznowi³ treningów).
Rafa³ Barden (rocznik 93, bramkarz, nowy klub – Radowia Radowo
Ma³e).
Pawe³ Drapikowski (rocznik 93,
obroñca, nowy klub – Radowia Radowo Ma³e).

Obroñcy:
Piotr Grochulski, Wojciech
Dorsz, Kamil Pacelt, Arkadiusz
Paw³owski, Mateusz Dzierbicki,
Maciej Garliñski, Pawe³ Kowal.
Pomocnicy:
Damian Dzierbicki, Piotr Klêczar, Emilian Kamiñski, Wojciech
Bonifrowski, Zdzis³aw Szw¹der,
Andrzej Jod³owski, Daniel Olejniczak.
Napastnicy:
Damian Padziñski, Krzysztof
Szkup, Seweryn Wrzesieñ, Damian
Mosi¹dz.
Rozegrane sparingi
Radowia Radowo Ma³e 2:4 (2:2)
Sarmata Dobra
Bramki dla Sarmaty: 1:1 - Zdzis³aw Szw¹der; 2:2 - Wojciech GuŸniczak; 2:3 - Damian Padziñski; 2:4
- Krzysztof Szkup.
bra

Ina Iñsko 2:2 (2:1) Sarmata Do-

Bramki dla Sarmaty: Bonifrowski, Szkup.

Sk³ad na nadchodz¹cy sezon:

Pomorzanin Nowogard 1-3 Sarmata Dobra
Bramki dla Sarmaty: Szw¹der, 2
razy Padziñski.

Bramkarze:
Grzegorz Buczma, Tomasz D¿egan, Marcin Kamiñski, Micha³ Borowik.

Sarmata Dobra 3:5 Promieñ
Mosty
Bramki dla Sarmaty: Kamiñski,
Szw¹der, Szkup.
estan

Granie w planie

Ruszaj¹ rozgrywki 2012/13
IV liga zachodniopomorska – I kolejka
18.08.2012 r. - sobota
11.00 Leœnik/Rossa Manowo - Ina Goleniów
13.30 Arkonia Szczecin - Stal Szczecin
17.00 Sarmata Dobra - Lech Czaplinek
17.00 K³os Pe³czyce - Astra Ustronie Morskie
17.00 Orze³ Wa³cz - Hutnik Szczecin
17.00 Vineta Wolin - Kluczevia Stargard Szcz.
Rasel Dygowo - Gryf Kamieñ Pomorski
19.08.2012 r. - niedziela
Wiekowianka Wiekowo - Ba³tyk Koszalin

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. – I kolejka
18.08.2012 r. - sobota
Pomorzanin Przybiernów - B³êkitni II Stargard
Wicher Brojce - Chemik II Police
Tanowia Tanowo - Flota II Œwinoujœcie
Radowia Radowo Ma³e - Jeziorak Szczecin
Promieñ Mosty - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Kasta Szczecin-Majowe - Masovia Maszewo
17.00 Sparta Wêgorzyno - Iskra Golczewo
17.45 Œwiatowid £obez - GKS Mierzyn
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Galeria tygodnika
Nadia z rodzicami
i chrzestnymi
Zapiski z pamiêci (cz. 15)
Pstrykany wêgorz
Jest 9. rano. Przerywamy spiningowanie. Godzinê temu rybacy
skoñczyli zbieranie pup w widocznej przed nami zatoce. Wiatr w nocy
nie zmieni³ kierunku i ca³y czas wia³
w kierunku zatoki.
Podczas podp³ywania nie wiem
jakim cudem ojciec wypatrzy³ na
otwartej wodzie przytopion¹ pupê z
czerwonym paskiem. Tak daleko od
zatoki. To mo¿e byæ coœ du¿ego.
Szczupak lub du¿y wêgorz. Ojciec
wios³uje, a ja kierujê go we w³aœciwym kierunku, mówi¹c, którym
wios³em poci¹gaæ mocniej. Wychylony w kierunku wody sprawnie, za
pierwszym razem, chwytam delikatnie pupê. Ostro¿noœæ wskazana z
tego wzglêdu, ¿e przestraszony
szczupak daje takiego susa do przodu, ¿e sznurek b³yskawicznie przecina skórê rêki. Tym razem to ponad
2 kilowy wêgorz. Jest d³ugi i gruby
i piêknie siê wije, próbuj¹c z³apaæ
oparcie w sznurku. Nie czekam, tylko podbieram go podbierakiem i do
³odzi. Wp³ywamy do zatoki. Niewielki wiatr, fala maleñka i ¿adnej
szansy na drugiego. Rybacy zebrali
wszystko.
Na wszelki wypadek p³yniemy
wzd³u¿ brzegu. Nieraz siê zdarza, ¿e
pupa wp³ywa w trzciny. Tê wypatrujê ja. Po wp³yniêciu w trzciny chwytam pupê i wycofujemy siê na
otwart¹ wodê. Ci¹gnê za sznurek i
stwierdzam, ¿e jest zaczepiony o
dno. Ojciec mi radzi, abym doœæ
mocno naprê¿y³ sznurek i zacz¹³
pstrykaæ go palcem, tak jak to siê
robi ze strun¹ w gitarze. Po chwili
sznurek wiotczeje i zaczyna przesuwaæ siê w lew¹ stronê. Ci¹gnê szybko, aby wêgorz ponownie siê w coœ
nie wkrêci³. Wyci¹gam go. Jest
znacznie mniejszy, ale kilo ma.

Zuch i ja
Zaraz, jak Zuch nasta³ w Œwiêtoborcu, ze wzglêdu na jego niesamowit¹ ³agodnoœæ i cierpliwoœæ, ca³a
rzesza adeptów sztuki jeŸdzieckiej
szlifowa³a na jego bardzo wysokim
grzbiecie swoje umiejêtnoœci. Te¿

do nich nale¿a³em. Na Zucha móg³
wsi¹œæ ka¿dy, kto o w³asnych si³ach
dosiêgn¹³ stop¹ do strzemiona,
odbi³ siê od ziemi i trzymaj¹c siê
siod³a zdo³a³ umieœciæ swoje 4 litery w siodle. Zuch ze stoickim spokojem znosi³ nasze wielokrotnie
nieudane próby a¿ do skutku. Gdy
ju¿ na przyk³ad znalaz³em siê na
górze i wsadzi³em nogi w strzemiona, bodniêciem w bok i tradycyjnym
wio nak³ania³em go do spokojnego
k³usu. Najlepiej wychodzi³o to nam
na starej krytej uje¿d¿alni. Zuch na
dwa metry przed przeciwleg³¹
œcian¹ przystawa³, a m³ody adept
przez jego g³owê spada³ na ziemiê,
nie zawsze na nogi. Co na to Zuch?
Nic.

Irys
Koñ legenda. £asuch. Dla kostki
cukru by³ sk³onny ka¿demu pokazaæ
jêzyk. W ogóle siê nie wstydzi³ swojej s³aboœci. Bu³anek, doœæ ¿wawy,
zarazem ³agodny i spokojny. Na
jego grzbiecie przez kilkanaœcie lat
zaczynali kontakt z koniem m³odzi
adepci z £obza, okolic i studenci
Akademii Rolniczej. Na nim odbywa³y siê wakacyjne treningi wolty¿erki i jesienne pokazy na zawodach. Zuch i dosiadaj¹cy go ch³opak
niejednokrotnie wygrali konkurs z
krzese³kami, gdy¿ dawa³ sob¹ bezb³êdnie manewrowaæ.

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

B³yszcz
Niewiele mogê powiedzieæ o
tym koniu. Nawet nie widzia³em go
na oczy, z tego wzglêdu, ¿e nie by³o
mnie jeszcze na œwiecie. Historie o
jego umiejêtnoœciach, urodzie,
jeŸdŸcu, który go dosiada³, kr¹¿¹ po
ludziach do dziœ.
Po odkryciu tego talentu i zdobyciu przez tego konia razem z wujkiem Kazikiem wicemistrzostwa
Polski w skokach przez przeszkody,
wycofano tego konia ze sportu i
skierowano go do rozp³odu. By³a to
decyzja odgórna. Do dziœ siê mówi:
By³ B³yszcz, by³ mistrz. Nie ma
B³yszcza, nie ma mistrza. Cdn.
WB

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gr
yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
Gryfickiej
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

