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Trzy wioski przez dwa dni
nie mia³y wody
(DALNO). 15 sierpnia,
z powodu awarii
przepompowni w
Trzeszczynie, trzy
miejscowoœci zosta³y
odciête od dostawy wody.
Najwiêkszy problem
polega³ na tym, ¿e ludzie
zostali pozbawieni
alternatywnego Ÿród³a
wody. Pozamykane sklepy
w œwi¹tecznym dniu
odczuli dotkliwie wszyscy
mieszkañcy Dalna,
Trzeszczyny
i Przyborza.

Woda z pêkniêtej rury utworzy³a na polu jeziorko

Zagl¹daj¹c w przesz³oœæ.
Lata powojenne w £obzie
w dokumentach (cz. 2)

CMYK

Los
krochmalni
zagro¿ony?

(£OBEZ). Krochmalnia jest
jednym z piêciu najwiêkszych
tego typu zak³adów w Polsce.
Kolejny raz jednak zawis³y
nad ni¹ czarne chmury. Tym
razem ze wzglêdu na...
ziemiê.

Z drugiej strony
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Polska na pla¿y, rz¹d siê sma¿y

Kazimierz Rynkiewicz
Siedzê przez weekend w Ko³obrzegu. T³ok na pla¿y, a ja t³oku nie
lubiê, opalenizna mnie nie rajcuje,
wiêc nadrabiam zaleg³oœci, przegl¹dam prasê i czytam ksi¹¿ki. Przygotowujê materia³y do wydania ksi¹¿ki o
³obeskich Sybirakach. Pogr¹¿am siê
w zupe³nie innym œwiecie. Zabieram
ze sob¹ stary numer „Karty”, z 1994
r., bo s¹ tam opublikowane dokumenty dotycz¹ce wywózek. Poch³aniaj¹
mnie inne artyku³y w tym numerze,
chocia¿ je ju¿ czyta³em, gdy go kupi³em, jak i wiele innych, w tamtych
latach. Minê³o 16 lat, a jakby niewiele
z tamtego pisania przebi³o siê do spo³ecznej œwiadomoœci.
Czytam wstrz¹saj¹cy artyku³ o
cz³owieku, który przeszed³ sowieckie
wiêzienia. Opisuje wszelkie mo¿liwe
ludzkie deprawacje, jakie w tych wiêzieniach mia³y miejsce. Wróci³ do
Polski w 1958 roku i nie móg³ znaleŸæ
sobie miejsca. Zmar³ na gruŸlicê w
68.
W kolejnym artykule opisana
sprawa rozwi¹zania przez Stalina
KPP, czyli Komunistycznej Partii
Polski. To czasy przedwojenne, ale z
kontynuacj¹ po wojnie. Stalin podejrzewa polskich komunistów o zdradê
lub rewizjonizm (trockizm), wiêc
wzywa wszystkich po kolei do Moskwy i morduje lub wsadza do obozów pracy. Robi to rêkami innych
Polaków, z PolKomu, czyli polskiego
wydzia³ Kominternu w Moskwie. To
organizacja zajmuj¹ca siê ustanawianiem komunizmu na ca³ym œwiecie,
skupiaj¹ca komunistów ró¿nych narodowoœci, a wiêc s¹ tu i Polacy, i
Czesi, Wêgrzy, Niemcy, £otysze itd.
Wielu z nich Stalin osadzi po wojnie
na najwy¿szych szczeblach w³adzy w
podbitych krajach Europy œrodkowej
i wschodniej. Jak wynika z publikowanych w „Karcie” dokumentów,
Stalin rozwi¹zuje KPP, ale nie og³asza tego w prasie komunistycznej
wydawanej w Polsce, co prowadzi do
dezorientacji szeregowych komunistów. Coœ s³ysz¹ o rozwi¹zaniu partii,
ale nic nie wiedz¹ na pewno. Artyku³
opisuje przypadek jednego z dzia³aczy, który by³ wczeœniej w Moskwie i
zaczyna mieæ w¹tpliwoœci co do kierunku i metod stosowanych w bolszewickiej Rosji. W polskim komunistycznym ruchu robotniczym co rusz
pojawia³y siê spory dotycz¹ce niepodleg³oœci II RP. Twardzi komuniœci
jednoznacznie opowiadali siê przeciwko suwerennoœci Polski, widz¹c
w³asny kraj jako kolejn¹ republikê ra-

dzieck¹. Prowadzili otwart¹ wojnê z
pañstwem polskim, które zaledwie
niedawno odzyska³o niepodleg³oœæ;
uprawiali dywersjê, siali propagandê,
szpiegowali na rzecz Sowietów, a jak
dosz³o do wojny w 1920 roku, wstêpowali do Armii Czerwonej i szli z ni¹
zdobywaæ Warszawê. Wezwania do
Moskwy na dywanik lub szkolenie
by³o normaln¹ procedur¹ partyjn¹,
tak jakby cz³owiek wyje¿d¿a³ do s¹siedniego miasta.
Innych gryz³o sumienie oraz nabyte wartoœci i próbowali godziæ
ogieñ z wod¹, szukaj¹c jakiejœ polskiej drogi do komunizmu. Tych szybko eliminowano z szeregów lub wysy³ano na „bia³e niedŸwiedzie”. Do
takich zapewne nale¿a³ opisany dzia³acz, który na wieœæ o rozwi¹zaniu
KPP rzuci³ has³o, by od nowa powo³aæ tê partiê, nawet bez zgody Stalina.
Komintern przerzuca do Polski wypróbowanych dzia³aczy, którzy maj¹
wyjaœniæ jego sytuacjê. Po zebraniu o
nim informacji, w Moskwie zapada
decyzja i komuniœci wykonuj¹ na nim
wyrok; zbuntowany dzia³acz zostaje
zastrzelony.
Mo¿na powiedzieæ, przypadek jakich wiele w przedwojennej Polsce,
ale dokumenty pokazuj¹ mechanizmy
sprawowania w³adzy przez obcy rz¹d
w innym kraju. Przewo¿one s¹ pieni¹dze, fa³szowane dokumenty, funkcjonuj¹ tajne drukarnie, nielegalne
punkty kontaktowe, w razie wsypy
uzgadniane jest w partii, jak¹ liniê
obrony maj¹ przyjmowaæ oskar¿eni,
a jak zachowywaæ maj¹ siê obroñcy;
czy op³aca siê w danym przypadku
milczeæ i siedzieæ, z zapewnion¹ pomoc¹, czy te¿ zamieniæ proces w polityczn¹ agitkê, któr¹ opisze op³acana
prasa, wywo³uj¹c skandal i obci¹¿aj¹c nim rz¹d i pañstwo.
PóŸniej wiadomo, jak to siê skoñczy³o. Stalin pokonuj¹c Hitlera dosta³
na tacy Polskê i móg³ tu bez problemu
zainstalowaæ kadry przygotowywane
w Moskwie. Jeszcze dzisiaj pojawia
siê czasami odpryskowo jakaœ informacja, ¿e np. ojciec jakiegoœ sêdziego, prokuratora lub wojskowego, a i
artysty, studiowa³ w Moskwie. Czytaj¹c te dokumenty, zastanawiam siê,
ilu z tych ludzi do dzisiaj szkodzi
Polsce, gdzie maj¹ swoje teczki personalne i kto wydaje im rozkazy. Jak
wp³ywaj¹ na rozwój kraju i w jakim
kierunku go pchaj¹.
Ktoœ pomyœli, ¿e to lektury i myœli
nie na upalne lato, ale to ju¿ kwestia
upodobañ. Wbrew s³oñcu lato nie jest
wcale ogórkowe. Gdy siadam do
przejrzenia bie¿¹cych informacji, nie
s¹ one a¿ tak odleg³e od tamtych czasów. Na przyk³ad taka, znaleziona w
internecie, w zwi¹zku z Amber Gold.

Arogancja ludzi z Amber Gold
pokazuje, ¿e protekcje (tzw. krysza)
znajduj¹ siê bardzo wysoko. My widzimy mo¿liwy zwi¹zek ca³ej afery ze
wzrostem si³y Obwodu Kaliningradzkiego, przyczó³ku Rosji w strategicznie wa¿nej czêœci Unii Europejskiej.
Polskie s³upy w spó³ce Amber Gold
wydaj¹ siê drwiæ sobie z polskich
s³u¿b, nadzoru finansowego czy te¿
prokuratury. Taka pewnoœæ siebie bez
odpowiednich protekcji (tzw. kryszy)
by³aby samobójstwem. Tusk nabra³
wody w usta, ale popatrzmy bli¿ej na
geopolitykê, byæ mo¿e tam le¿y odpowiedŸ: Kaliningrad znajduje siê 200
km od Trójmiasta (siedziby Amber
Gold i OLT). Kilka tygodni temu uruchomiono „ma³y ruch przygraniczny”, który pozwala na u³atwione przemieszczanie siê Rosjan po pó³nocy
Polski i po Trójmieœcie. W Kaliningradzie budowana jest nowa elektrownia atomowa, która mo¿e dostarczaæ w przysz³oœci pr¹d do Polski, wystarczy tylko, aby nasz nowy ekspert
od atomu w PGE, geodeta Aleksander
Grad, podpisa³ kiedy trzeba i jak trzeba umowê. Po upadku NRD Kaliningrad jest jedynym post-niemieckim
terenem kontrolowanym przez Rosjê,
otoczonym teraz przez kraje Unii Europejskiej. Co prawda Rosja ju¿ u¿ywa £otwy jako konia trojañskiego w
Unii Europejskiej, ale Obwód Kaliningradzki ma du¿e znaczenie strategiczne jako wêze³ portowy, lotniczy i
energetyczny. Ukraiñski jewrej i oligarcha Igor Kolomoyski, który stoi za
Amber Gold / OLT, ma œwietne uk³ady z rosyjskimi s³u¿bami, bez problemu rozwin¹³ swój biznes bankowy w
Rosji i krajach nadba³tyckich i niedawno zainwestowa³ w Evraz, koncern nale¿¹cy do Romana Abramowicza, protegowanego oligarchy Kremla - po przejêciu ukraiñskiej linii lotniczej AeroSvit, Kolomoyski otworzy³ nowe po³¹czenia lotnicze z Kaliningradem (codzienny lot Kaliningrad - Kijów), St. Petersburgiem (trzy
loty dziennie St. Petersburg - Kijów),
Murmañskiem (baza atomowych
okrêtów podwodnych), Krasnodarem
(wyrzutnia rakiet) oraz rozpocz¹³
wspólne loty z pañstwowym Aerof³otem (code sharing) na trasie Moskwa
- Kijów i z równie pañstwow¹ bia³orusk¹ Belavi¹ do Miñska. Gdyby Kolomoyskiemu uda³o siê przejecie
LOT-u, geopolityczna uk³adanka nabra³aby rozmachu. Kaliningrad czyli
rosyjski (uzbrojony) odpowiednik
Hong Kongu.
Ludzie z otoczenia prezydenta
Gdañska ADAMOWICZA usilnie
lobbuj¹ ju¿ w lokalnej tv i w mediach,
nag³aœniaj¹c, jakie to zyski osi¹gnie
miasto ze wspó³pracy z tzw. biznesem
z Obwodu Kaliningradzkiego. Wiadomo wszystkim, ¿e tam 80 % bizne-

su i administracji to zwyczajna ruska
kagiebowska mafia. Ten obwód to
najwiêkszy obszar przemytu do Rosji
ze œwiata wszystkiego i w drug¹ stronê tak¿e, st¹d dla mafii „opanowanie”
GDAÑSKA i jego administracji, to
jest wa¿ne zadanie na tej drodze.
Wypasione terenówki 4x4 z kaliningradzkimi rejestracjami ju¿ parkuj¹
przed willami w lepszych czêœciach
Trójmiasta, przed urzêdem miasta
tak¿e, a w samym Kaliningradzie
Adamowicz jest ju¿ znany dobrze
jako „niez³y” organizator... Œmiej¹
siê na mieœcie, ¿e Adamowicz musi
zwróciæ kasê wziêt¹ od Amber Gold
na krêcenie filmu o „BOLKU”, na
ZOO, etc... Pamiêtam jak niedawno
Adamowicz
publicznie
gnoi³
SZCZURKA, prezydenta GDYNI, ¿e
ten nie chcia³ wchodziæ z nim w jakieœ
tam biznesowe uk³ady, i ot macie
wyjaœnienie, WOJTEK wiedzia³
pewnie du¿o wczeœniej jakie LODY
krêci PAWE£ i wola³ byæ z daleka,
nawet kosztem medialnej nagonki,
któr¹ PAWE£ uruchomi³, a jak¿e... To
co grupa Adamowicza wyprawia jest
bezczelne i aroganckie do tego stopnia, ¿e Gdynia z jej w³adzami wielokrotnie protestowa³a. Adamowicz to
taki trochê Tusk w miniaturze.
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Pani Zosia ma
rêkê do roœlinek

Nielegalnie
uprawia³ konopie

(£OBEZ) Niemal kilogram, bo
bez 10 dkg, wa¿y³ pomidor z ogródka pani Zofii Majchrowicz z £obza.
Wed³ug naszego rozeznania to „malinówka”.

(RADOWO MA£E) W dniu 16
sierpnia 2012 r. oko³o godz. 13.30,

To ju¿ kolejny gigant zaprezentowany przez mieszkankê £obza,
ostatnio by³ ogromnych rozmiarów
ziemniak. Gratulujemy pani Zofii
tak okaza³ych zbiorów.
MM

Szko³ê bêdzie prowadziæ prywatny podmiot
(GMINA DOBRA) Radni gminy podjêli uchwa³ê w sprawie
przekazania prowadzenia Szko³y
Podstawowej w Wojtaszycach.
Szko³a w Wojtaszycach z dniem
1.10.2012 roku zostanie oddana do
prowadzenia firmie Katrzyny Kur-

³owicz, która prowadzi spó³kê
„Us³ugi Edukacyjne”, z siedzib¹ w
Nowogardzie.
Prowadz¹cy placówkê oœwiaty
bêdzie zobowi¹zany prowadziæ w
obiekcie publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w Wojtaszycach, z ustalonym
obwodem, do którego nale¿¹ nastê-

puj¹ce miejscowoœci: Wojtaszyce,
Wrzeœno, Anielino i Krzemienna.
Umowa zosta³a zawarta na czas
nieokreœlony. Umowa mo¿e byæ
rozwi¹zana przez strony z zachowaniem szeœciomiesiêcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na
dzieñ 31 sierpnia danego roku. (op)

Firma w Szczecinie
zatrudni tokarzy, frezerów.
Zakwaterowanie.
Tel. 501 131 752

³obescy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej w
Szczecinie zatrzymali Kamila J., lat
22, (zam. R., gm. Radowo Ma³e),
który w namiocie foliowym na
ogródku posadzi³ dwa krzewy konopi indyjskiej.
Zatrzymanemu przedstawiono
zarzut z ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii. Kamil J. przyzna³ siê do
zarzucanego mu czynu i po czynnoœciach zosta³ zwolniony. Krzewy w
doniczkach zabezpieczono do postêpowania karnego.
(r)
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Budynki urzêdów
remontowane

Niebawem rozkopy
na „Zatorzu”
(£OBEZ). Ju¿ niebawem
znany bêdzie
wykonawca, który po³o¿y
sieæ kanalizacyjn¹ na
tzw. zatorzu w £obzie.

(£OBEZ). Trwaj¹ prace
remontowe budynku,
w którym mieœci siê
Prokuratura Rejonowa
w £obzie. Ju¿ widaæ
efekty od strony
ul. Sienkiewicza
i ul. Wojska Polskiego.
Remont czêœci zewnêtrznej finansuje wspólnota mieszkaniowa, z
kolei prace wewn¹trz – Gmina
£obez, która jest w³aœcicielem budynku, a tak¿e prokuratura oraz
sponsorzy (m.in. dwa ko³a ³owieckie), do których Gmina wyst¹pi³a z
proœb¹ o wsparcie.
Trudno powiedzieæ kiedy ostatnio ten budynek by³ remontowany,
teraz jednak, gdy w czêœæi odnowiony, zosta³a wyeksponowana jego architektura, a pastelowe kolory elewacji przys³oni³y szaroœæ.

Równoczeœnie trwa remont budynku Urzêdu Miejskiego w
£obzie. Ju¿ teraz powoli wy³ania siê
obraz odnowionej bry³y budynku. I
tutaj, podobnie jak w przypadku
obiektu, w którym mieœci siê Prokuratura Rejonowa, trudno stwierdziæ,
czy w czasach powojennych kiedykolwiek remontowana by³a jego elewacja.
Najwy¿szy czas, wszak Urz¹d
Miejski jest wizytówk¹ ka¿dego
miasta i z pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e dotychczas by³ to jeden z
nielicznych, pozostawionych bez
remontu. Remontowany i ocieplany
jest równie¿ obiekt klubowy na stadionie.
Harmonogram prac wynika³ z
grafiku termomodernizacji, na które gmina pozyska³a pieni¹dze. W
pierwszej kolejnoœci remontowano
placówki oœwiatowe w gminie, pozostawiaj¹c urz¹d na koniec planów
termomodernizacyjnych.
MM
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Po zakoñczeniu prac mieszkañcy przy ul. Wêgorzyñskiej doczekaj¹ siê nowej nawierzchni asfaltowej, nowa nawierzchnia zostanie
po³o¿ona równie¿ na ul. Magazynowej, któr¹ miasto przejê³o od PKP w
roku ubieg³ym. Mieszkañcy Odnogi Wêgorzyñskiej i £¹kowej bêd¹
musieli jednak jeszcze trochê poczekaæ.
Do przetargu na budowê kanalizacji na tzw. zatorzu stanê³o
osiem firm. Dzisiaj trwa jeszcze
weryfikacja dokumentów z³o¿onych przez firmê, która zaproponowa³a najni¿sz¹ cenê za wykonanie
zadania.

Zaparkowa³
w ogrodzeniu
13 sierpnia, o godz. 22.10, Wojciech C., lat 39, zamieszka³y w gminie Nowogard, jad¹c samochodem
marki Nissan nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków, w
wyniku czego uderzy³ w ogrodzenie
posesji. Po zbadaniu okaza³o siê, ¿e
by³ pod wp³ywem alkoholu, posiada³ 07 mg/litr alkoholu.

Kolizja podczas
wyprzedzania
14 sierpnia, na drodze Wêgorzyno - Winniki, mieszkaniec Drawska
Pom. Karol G., jad¹cy samochodem
marki Fiat, rozpocz¹³ manewr wyprzedzania, gdy ju¿ by³ wyprzedzany przez Mariusza L., mieszkañca
Œwidwinam, kieruj¹cego samochodem marki Renault, w wyniku czego
dosz³o do zderzenia obu pojazdów.

Prowadzi³ na gazie
i zakazie
15 sierpnia, na ul. Wojcelskiej w
£obzie, policjanci zatrzymali Bogus³awa T., mieszkañca Trzebiatowa, który prowadzi³ samochód marki Fiat pod wp³ywem alkoholu. Badanie wykaza³o, ¿e posiada³ 0,92
mg/litr. Tym samym z³ama³ zakaz

Zadaniem firmy, po zakoñczeniu prac, bêdzie odnowienie nawierzchni drogowej. Tym samym
nie mo¿na w ramach projektu po³o¿yæ nowego dywanika asfaltowego,
co jest konieczne w ulicach Odnoga
Wêgorzyñska i £¹kowa. Dywaniki
asfaltowe bêdzie mo¿na po³o¿yæ
jako osobne zadanie gminy.
W tym roku, w pierwszym etapie, prace rozpoczn¹ siê na ul. Wêgorzyñskiej i na ulicy Segala,
³¹cznie z modernizacj¹ przepompowni. W tym czasie dojazd do ul.
Wêgorzyñskiej bêdzie przez Odnogê Wêgorzyñsk¹. Dopiero po zakoñczeniu prac, w roku przysz³ym,
firma zacznie k³aœæ sieæ w pozosta³ych ulicach. Wykonawca ma wejœæ
na budowê ju¿ we wrzeœniu.
Przy okazji warto zaznaczyæ, ¿e
w tamtej czêœci zosta³y wydzielone
64 dzia³ki budowlane pod zabudowê mieszkaniow¹.
MM

s¹dowy, który zabrania³ mu prowadzenia pojazdów.

Pod wp³ywem
na rowerze
14 sierpnia, o godz. 14.20, policjanci zatrzymali jad¹cego rowerem Piotra N., mieszkañca Reska.
Po sprawdzeniu okaza³o siê, ¿e ma
1,08 mg alkoholu na litr.

Wjecha³ w ty³
samochodu
18 sierpnia, oko³o godz. 11.00,
na drodze pomiêdzy Be³czn¹ a Przemys³awiem, Karol B., mieszkaniec
Drawska, jad¹cy samochodem marki Ford nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci i wjecha³ w ty³ samochodu marki Mercedes, kierowanego
przez Zygmunta K., mieszkañca
gm. £obez. Uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.

Harleyem w Toyotê
19 sierpnia, o godz. 9.15, na drodze Resko - Starogard, kieruj¹cy
motocyklem marki Harley-Davidson Leszek H., mieszkaniec Œwinoujœcia, nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci od samochodu marki Toyota Yaris, kierowanego przez Ewê
N., równie¿ mieszkankê Œwinoujœcia, i dosz³o do kolizji.
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Trzy wioski przez dwa dni nie mia³y wody
(DALNO). 15 sierpnia,
z powodu awarii
przepompowni w
Trzeszczynie, trzy
miejscowoœci zosta³y
odciête od dostawy
wody. Najwiêkszy
problem polega³ na tym,
¿e ludzie zostali
pozbawieni
alternatywnego Ÿród³a
wody. Pozamykane
sklepy w œwi¹tecznym
dniu odczuli dotkliwie
wszyscy mieszkañcy
Dalna, Trzeszczyny
i Przyborza.
O tym fakcie poinformowa³a nas
w czwartek mieszkanka Dalna.
- Oko³o po³udnia w œrodê nagle
zabrak³o wody. Nawet nie mieliœmy
jak ugotowaæ obiad, umyæ siê, nic.
Niektórzy ludzie korzystaj¹c z wolnego dnia od pracy nastawili pranie,
którego nie by³o ju¿ w czym wyp³ukaæ. Sklepy by³y pozamykane, bo
œwiêto, wody nie by³o gdzie kupiæ.
Nikt siê tym nie zainteresowa³. Nie
by³o ¿adnego beczkowozu z wod¹.
So³tys mówi, ¿e to sprawa spó³dzielni i burmistrz nic do tego nie ma, ale
przecie¿ dostarczenie wody to zadanie w³asne gminy. Za Dalnem na
polu, przez które przechodzi wodoci¹g, pêk³a rura. Z wody z sieci zrobi³o siê ju¿ jeziorko. Niektórzy siê
œmiej¹, ¿e ju¿ jest zarybiane – powiedzia³a mieszkanka.
Awaria nast¹pi³a na przepompowni w Trzeszczynie. To ju¿ druga
w tym roku. Niegdyœ takie awarie,
jak siê dowiedzieliœmy, zdarza³y siê
nawet kilka razy w roku.

Woda z pêkniêtej rury utworzy³a na polu jeziorko

W czwartek w przepompowni
trwa³y prace naprawcze. Wodê mieli mieszkañcy dopiero o godzinie
17.00. Spotkana przez nas mieszkanka Trzeszczyny na nasz widok
ucieszy³a siê i powita³a s³owami:
„Nareszcie! Mo¿e ktoœ siê tym zainteresuje. Od wczoraj nie mamy
wody. Jak jest awaria wody, to nie
maj¹ w Dalnie, tutaj i w Przyborzu”.
W Dalnie, tu¿ za wsi¹, na skoszonym polu, widniej¹ sporych rozmiarów dwa oczka wodne po³¹czone ze sob¹. Go³ym okiem widaæ, ¿e
istniej¹ ju¿ jakiœ czas, dowiadujemy
siê, ¿e przynajmniej od wiosny.
Okoliczne ptaki uzna³y to miejsce

za godne odwiedzin. Zapewne widoczne na zdjêciu jeziorko jest jedyne w swoim rodzaju i ewenementem na skalê œwiatow¹ – powsta³o
po awarii rury wodoci¹gowej.
Jak nam wyjaœni³ prezes spó³dzielni w Dalnie, awarie na przepompowni nastêpuj¹ wówczas, gdy
przerwana jest sieæ i silniki pracuj¹
bez przerwy, pompuj¹c wodê, która
wylewa siê na pole.
Sieæ wodoci¹gowa zaopatruj¹ca
trzy wspomniane wioski zosta³a
zbudowana jeszcze za czasów dzia³ania PGR. Mieszkañcy twierdz¹, ¿e
jest to sieæ z rur azbestowych. Tradycyjnie, jak to bywa przy takich

sieciach - nie ma dokumentacji. Po
wylanym jeziorku widaæ, ¿e sieæ
przechodzi przez prywatne pola rolników i to od ich zgody uzale¿niony
jest dostêp do rur, które uleg³y awarii. Aby zapobiec im na przysz³oœæ
nale¿a³oby wymieniæ i inaczej po³o¿yæ sieæ pomiêdzy Dalnem a Trzeszczyn¹ – czyli najbardziej awaryjny
odcinek. To oko³o 2-3 km.
W poniedzia³ek po burzy równie¿ nie by³o zasilania energetycznego i równie¿ brakowa³o wody.
Tym razem jednak problem powsta³
po stronie dostawcy energii.
Do sprawy powrócimy w nastêpnym wydaniu.
MM
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US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
 wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy
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CK Bienice uczestnikiem
programu Clean Planet

Program Clean Planet firmy
Konica Minolta jest wyrazem poczucia odpowiedzialnoœci za œrodowisko naturalne.
Program ten gwarantuje podejmowanie wszelkich kroków na
rzecz ochrony naszej planety w ka¿dym aspekcie naszej dzia³alnoœci od kompleksowych systemów
ochrony œrodowiska po energiê i
zasoby zu¿ywane przez nasze produkty.
Centrum Kszta³cenia w Bieni-

cach wysy³a zu¿yte kasety z tonerem
oraz zu¿yte bêbny od drukarki, jako
u¿ytkownik tych produktów mo¿emy w istotny sposób przyczyniæ siê
do ochrony œrodowiska. Kasety s¹
utylizowane w sposób wydajny i
kompletny, co pozwala zaoszczêdziæ cenne zasoby naturalne.
Doceniamy wk³ad ka¿dej osoby
i dziêkujemy za okazan¹ nam w tym
wzglêdzie pomoc. Nagrod¹ jest
œwiadomoœæ, ¿e wspólnie dbamy o
œrodowisko naturalne.
PJ

Nowa Era Ursusa

Obecnie ka¿dy rolnik mo¿e doposa¿yæ swój ci¹gnik Ursus w now¹
przyczepê, prasê lub owijarkê produkowan¹ równie¿ przez zak³ady
Ursusa. Wszystkie maszyny Ursusa
charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹ jakoœci¹ wykonania, niezawodnoœci¹
oraz wywa¿on¹ cen¹. Zastosowano
w nich nowoczesne rozwi¹zania
konstrukcyjne oraz najlepsze materia³y. Pod tym wzglêdem produkty
Ursus nie ustêpuj¹ ¿adnym œwiatowym markom.
Jednak Ursus to przede wszystkim niezawodne ci¹gniki mocy
œrednich tzn. od 50 do 140 KM.
Obecna produkcja zmodernizowaCMYK

nych ci¹gników Ursusa odbywa siê
w Lublinie. Najnowszy ci¹gnik o
mocy 110 KM spó³ka Ursus wyposa¿y³a w oryginalny silnik PREKINS z zsynchronizowan¹ skrzyni¹
biegów 12/4 i 3 stopniowym reduktorem. Podstawow¹ ofertê spó³ki
stanowi¹ Ursusy H o mocy od 50 do
100 KM z zsynchronizowan¹ skrzyni¹ biegów 12/12 z rewersem mechanicznym. Jak przewiduj¹ w³adze
spó³ki w najbli¿szym czasie oferta
ta ma rozszerzyæ siê o ci¹gnik ciê¿ki
140 KM.
Wiêcej informacji na temat wyrobów Ursus na stronie
www.ursus.com.pl
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Lato z Wêgorzem za nami
W dniach 21-22 lipca
2012 r. w Wêgorzynie
odby³a siê najwiêksza
cykliczna impreza pn.
„Polsko- Niemieckie
Lato z Wêgorzem 2012”,
promuj¹ca Gminê
Wêgorzyno.
W trakcie imprezy odwiedzi³o
nas tysi¹ce goœci, m.in. nasi niemieccy partnerzy z Gminy Lübbenow, którzy pierwszego dnia imprezy wspólnie z reprezentacj¹ Gminy
Wêgorzyno wziêli udzia³ w konkurencjach sprawnoœciowo-integracyjnych „Piraci i Skarb” oraz w
warsztatach fotograficznych, przeprowadzonych przez pana Jaros³awa Rudnickiego.
Mo¿na by³o równie¿ wzi¹æ
udzia³ w zawodach sportowych tj.
tenis, pi³ka no¿na, siatkówka pla¿owa, które przeprowadzone zosta³y
przez panów £ukasza i Andrzeja
Nowackich oraz w zawodach wêdkarskich zorganizowanych dziêki
PZW Ko³o „Wêgorz”.
Nie zabrak³o atrakcji motoryzacyjnych, paralotniarskich oraz pokazu rowerowego Krystiana Herby,
laureata programu telewizyjnego
„Mam Talent”. Teatr „Bez Nazwy”,
czyli wystêpy m³odzie¿y z naszej
gminy, przygotowa³ przedstawienie
teatralne pn. „Baœniowy Œwiat Gminy Wêgorzyno”, dziêki wsparciu

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Wêgorzynie.
Jedn¹ z wielu atrakcji by³a akcja
promocyjna Eska Summer City,
któr¹ przeprowadzi³o Radio Eska, a
w jej trakcie by³y rozwi¹zywane
konkursy nagradzane m.in. gad¿etami Radia Eska.
Najwiêkszym punktem programu imprezy by³a kampania promocyjna „JedŸ ryby bêdziesz zdrów”
Stowarzyszenia Sieja, dziêki której
mo¿na by³o degustowaæ pyszne potrawy z czterech gatunków ryb,
przyrz¹dzone przez mistrza kulinarnego Roberta Sowê, znanego z telewizyjnych programów kulinarnych
m.in. jako szefa kuchni polskiej reprezentacji pi³ki no¿nej.
W ramach patronatu Starosty
£obeskiego na scenie pojawi³ siê
zespó³ Skambomabo. Przed g³ównym wystêpem wieczoru odby³ siê
jeszcze pokaz tañca towarzyskiego
przygotowany przez Studio Tañca
Katarzyny Radomskiej ze Œwidwina, podczas którego do wspólnej za-

bawy w³¹czeni zostali uczestnicy
imprezy.
I wreszcie d³ugo oczekiwana
przez wszystkich gwiazda wieczoru. Gdy ju¿ na naszej scenie pojawi³a siê Urszula, na stadionie miejskim w Wêgorzynie zawrza³o. T³umy zgromadzone na koncercie szala³y. Kilkutysiêczna publicznoœæ
wraz z wokalistk¹ œpiewa³a najwiêksze przeboje Urszuli. W podziêkowaniu uczestnikom i wykonawcom na niebie zaœwieci³y siê
lataj¹ce lampiony, które by³y piêknym t³em podczas piosenki „Dmuchawce, latawce, wiatr…”. Wieczorn¹ zabawê do bia³ego rana zapewni³ Dj Radia Eska.
Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê warsztatami wykonywania œwieczek
ozdobnych, które cieszy³y siê zainteresowaniem zarówno dzieci jaki i
doros³ych. Dla najm³odszych odby-

³o siê przedstawienie w wykonaniu
Teatru „Kubika” w ramach projektu
„Magiczny Festyn rodzinny”, przygotowany przez OPS w Wêgorzynie. Nastêpnie zabrzmia³ bluesowy
zespó³ Jaw Raw, a w pracowni
oœwiatowo-komputerowej rozstrzygniêto konkurs fotograficzny i
nagrodzono autora naj³adniejszych
zdjêæ, promuj¹cych Gminê Wêgorzyno.
Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³ oczekiwany kabaret HLYNUR,
który rozbawi³ ca³¹ publicznoœæ.
W imprezie wziê³o udzia³ bardzo wielu goœci z zewn¹trz, nie zabrak³o reprezentantów w³adz i instytucji reprezentuj¹cych szczeble krajowe, wojewódzki i powiatowe, wœród których by³ m.in. minister zdrowia pan Bartosz Ar³ukowicz.
UM
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Los krochmalni zagro¿ony?
(£OBEZ). £obeska
krochmalnia jest jednym
z piêciu najwiêkszych
tego typu zak³adów
w Polsce. Kolejny raz
jednak zawis³y nad ni¹
czarne chmury. Tym
razem ze wzglêdu na...
ziemiê.
Obok g³ównego produktu, tj.
skrobi, w zak³adzie otrzymuje siê
jako produkt odpadkowy wycierkê,
któr¹ stanowi miazga ziemniaczana
oraz woda sokowa, czyli rozcieñczony wod¹ sok komórkowy ziemniaka, zawieraj¹ca rozpuszczalne
substancje nieskrobiowe (w tym w
du¿ej iloœci bia³kowe) oddzielone
od skrobi.
Przed wejœciem Polski do Unii
Europejskiej krochmalnia postanowi³a zagospodarowaæ œcieki z przetwórstwa ziemniaków, czyli rozcieñczony wod¹ sok komórkowy z
ziemniaka. Wydzier¿awiono wiêc
od Agencji Nieruchomoœci Rolnych
oko³o 400 ha ziemi w Worowie i tam
poprowadzonymi rurami za kwotê
ponad 200 tys. z³ zaczêto deszczowaæ pola wod¹ sokow¹.
- W sierpniu 2002 roku przejêliœmy po dzier¿awcy oko³o 400 hektarów by³ego pegeeru w Worowie rozpoczyna opisywanie sytuacji

krochmalni prezes Leszek Kaczarek. - Zap³aciliœmy oko³o 200 tys. z³
ró¿nych zobowi¹zañ po poprzednim dzier¿awcy. Jego ju¿ nie ma w
Polsce. Weszliœmy w kontakt z
mieszkañcami Worowa. Dzier¿awimy grunty szeœciu rolnikom. Grunty
by³y niesamowicie zachwaszczone.
Ci ludzie przez dwa lata walczyli z
chwastami. My to finansowaliœmy w
œrodki chemiczne itd. i zaczêli uprawiaæ i uprawiaj¹ do dzisiaj za zgod¹
Agencji Nieruchomoœci Rolnej. Ze
starostwa otrzymaliœmy pozwolenie na zrzut odcieków poprodukcyjnych na te tereny. Nak³adem 3 milionów z³otych poprowadziliœmy
wodoci¹gi na pola w Worowie,
mamy swoje deszczownie i w okresie jesiennym PEKUM deszczuje
œciekami. Nazywa siê to rolnicze
wykorzystanie œcieków. I taka jest
ogólna tendencja europejska do wykorzystania œcieków z krochmalni,
które s¹ bogatym nawozem w trzy
podstawowe pierwiastki. Mieszkañcy Worowa poddzier¿awiaj¹ od
nas, bior¹ dop³aty unijne. My co
dwa trzy lata kupujemy wapno, w
ubieg³ym roku kupiliœmy tysi¹c ton,
aby nie zakwasiæ ziemi. Wykonujemy wszystkie analizy na bie¿¹co.
Myœlê, ¿e wioska Worowo od¿y³a
przy nas i ¿e wspó³pracujemy w
symbiozie. Pomogliœmy te¿ odnowiæ koœcio³ek, zapraszaj¹ nas do
œwietlicy na Wigiliê lub przy okazji
innych uroczystoœci, nigdy nie idziemy z pustymi rêkami i jest fajnie.

Prezes spó³ki Nowamyl Leszek Kaczmarek
Od siedmiu lat staramy siê, jako
firma, aby to kupiæ, aby byæ w³aœcicielem i gospodarzem z prawdziwego zdarzenia. Umowa poddzier¿awy z rolnikami koñczy siê w tym
roku, a umowa dzier¿awy z ANR
koñczy siê w 2014 roku. Od siedmiu
lat piszê, apelujê, chodzê na spotkania itd. Ponieœliœmy tam ca³y szereg
remontów, napraw na nasz koszt, bo
tam siê wali³o. Robimy to, bo jest
nam to potrzebne. Bojê siê 2014
roku, wobec faktu, ¿e ANR w Szczecinie w ogóle nie reaguje na moje
pisma, nie odpowiada. W ubieg³ym
roku z Micha³em Kar³owskim z
PSL-u zacz¹³em dzia³aæ. Napisa³em
pismo do pana ministra Sawickiego

z proœb¹. Jest to nasze byæ albo nie
byæ. Mamy kontrakty z 300 plantatorami, dwustu pracowników w zak³adzie. Od maja ubieg³ego roku
pan Micha³ Kar³owski dzielnie mi
pomaga³, równie¿, gdy bywa³ w
ministerstwie. W lutym tego roku
otrzyma³em odpowiedŸ z ANR z
Warszawy. Odpisali, ¿e ANR w
Szczecinie nie mog³a zaj¹æ stanowiska, poniewa¿ odnoœnie mo¿liwoœci
nabycia tej ziemi negatywnie wypowiada³a siê Zachodniopomorska
Izba Rolnicza. Teraz prezesem Izby
jest pan Sierpiñski, który kiedyœ by³
plantatorem, by³ równie¿ w zarz¹dzie spó³ki, gdy byliœmy jednoosobow¹ spó³k¹ skarbu pañstwa. Porozmawia³em z prezesem i przedstawi³em sytuacjê. W maju - czerwcu by³o spotkanie ³obeskiej Izby
Rolniczej, przyjecha³ dyrektor
ANR Adam Poniewski. Wyst¹pi³em
z b³agaln¹ proœb¹, bo to jest byæ albo
nie byæ dla zak³adu. Oko³o dwóch
miesiêcy temu pan Sierpiñski napisa³ pismo do dyrektora ANR, ¿e Zachodniopomorska Izba Rolnicza
wnioskuje, ¿eby przed³u¿yæ umowê
dzier¿awy o 15 lat. Od tego czasu
jest cisza. Czasem dzwoniê i otrzymujê odpowiedŸ, ¿e nic siê nie dzieje, bo takich d³ugich umów nie mo¿na poddzier¿awiaæ, temat jest bardzo trudny. Zak³ad nie mo¿e siê rozwijaæ, bo byæ mo¿e za dwa lata tego
zak³adu nie bêdzie, je¿eli nie bêdzie
pozwolenia na zrzut œcieków. Kopiê
pisma wys³a³em do pana burmistrza
i do pana starosty. Na razie z miastem ³¹czy mnie tylko to, ¿e ponad
pó³ miliona rocznie p³acê podatku
od nieruchomoœci i zak³adem nikt
siê nie interesuje. Dyrektor Adam
Poniewski wypomnia³ mi, ¿e ja tej
ziemi bezpoœrednio nie uprawiam.
No i co z tego? Ziemia jest piêknie
uprawiona i o¿y³a wieœ Worowo i
jeœli po tym roku nie zostanie przed-
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³u¿ona umowa dla szeœciu poddzier¿awców, to byæ mo¿e zorganizujê
uprawê ziemi, tylko z czego bêd¹
¿yæ rolnicy i z czego bêdzie ¿yæ
wieœ? Jeœli nie bêdzie przed³u¿enia,
to po 2014 roku trzeba bêdzie zak³ad zamkn¹æ, bo co zrobiæ z odciekami? Od siedmiu lat walczê, piszê,
teraz pozosta³o mi pisaæ do polityków szczeciñskich, wojewody, premiera, bo co mi zosta³o?
Wydzier¿awi³em zdegradowan¹
ziemiê, zap³aci³em wszystkie zobowi¹zania, wszystkie nale¿noœci za
maszyny oko³o 200-300 tys. z³.
Dzier¿awca poprzedni jest w Niemczech, zmieni³ nazwisko. Zacz¹³em
go œcigaæ za pieni¹dze, ale zgin¹³ w
t³umie i tyle. Wioska od¿y³a, firma
funkcjonuje, uciekliœmy z zapachami z miasta, œcieki s¹ rolniczo wykorzystane, bo uprawia siê ziemiê.
My tê ziemiê badamy, by jej nie
zdegradowaæ, jest p³odozmian. Jest
to normalnie funkcjonuj¹ca koegzystencja pomiêdzy wsi¹ a zak³adem. Chcê tylko, aby istnia³ ten zak³ad, nic wiêcej – powiedzia³ Leszek Kaczmarek, prezes Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego NOWAMYL S.A. w £obzie.
Nowamyl to nie tylko zapach
podczas kampanii ziemniaczanej,
ale przede wszystkim miejsce, w
którym 300 plantatorów sprzedaje
ziemniaki, utrzymuj¹c swoje gospodarstwa i rodziny, to równie¿
200 mieszkañców gminy, którzy
pracuj¹ w zak³adzie. Krochmalnia
to równie¿ tradycja ju¿ tego miasta.
Apel prezesa skierowany jest w³aœciwie do samorz¹dowców, aby ci
pomogli krochmalni przed³u¿yæ
dzier¿awê ziemi, od której zale¿¹
losy zak³adu i wszystkich ludzi z
nim powi¹zanych. A powi¹zañ jest
du¿o, bo niewiele jest osób w gminie, które nigdy nie pracowa³y w
tym zak³adzie, b¹dŸ których cz³onkowie rodzin tam nie pracowali.
Kampania
Brak dzier¿awy ziemi to w³aœciwie jedyny k³opot zak³adu. Ju¿ ubieg³y rok by³ bardzo korzystny dla
uprawy ziemniaków, albowiem
krochmalnia przerobi³a ich o 10 tysiêcy ton wiêcej, ni¿ by³o zaplanowane. Tradycyjnie ju¿ te¿ w ci¹gu 14
dni zap³acono wszystkim rolnikom.
Choæ od tego roku nie ma ju¿ limitów produkcyjnych, zak³ad zakontraktowa³ skup na poziomie wykonania roku ubieg³ego, czyli prawie
70 tys. ton ziemniaków. Kampania
ma siê zacz¹æ w pierwszych dniach
wrzeœnia.
- Jesteœmy przygotowani,
koñcz¹ siê remonty, w magazynie s¹

minimalne zapasy. Sprzeda¿ by³a
bardzo interesuj¹ca, w tym roku
sprzedaliœmy 3 tysi¹ce ton skrobi
wiêcej, ni¿ w roku ubieg³ym. 75
proc naszej produkcji trafia na eksport, s¹ to wszystkie kraje œwiata i
Unii Europejskiej. Jesteœmy dumni,
¿e jest ona dobra jakoœciowo, bo
sprzedajemy j¹ do Holandii, Francji, Niemiec, czyli potentatów skrobiowych. Przed nami jest nowa
kampania, jesteœmy do niej przygotowani zarówno finansowo, jak i
technicznie. Niewiele inwestujemy,
bo jest niepewnoœæ jutra, jeœli chodzi o Worowo.
Potrzebujemy 80 ludzi na kampaniê sezonow¹. Zapisa³o siê 180
osób – co to znaczy brak pracy w
£obzie. Moi mistrzowie, kierownicy dobieraj¹ pracowników.
Ju¿ urywaj¹ siê telefony, ¿e kontrahenci chc¹ z nami zawieraæ kontrakty na skrobiê. Na razie nie zawieramy ich, bo nie wiemy, jakie
bêd¹ ceny. W ubieg³ym roku skrobia
kosztowa³a oko³o 4 tys. z³ za tonê, w
tej chwili z trudem mo¿na sprzedaæ
skrobiê za 1800 z³ za tonê. Taki jest
rynek skrobii. Mamy nadziejê, ¿e
powinna byæ na poziomie oko³o 2
tys. z³, bo trochê wiêcej te¿ rolnikom
p³acimy za ziemniaki, ni¿ w roku
poprzednim. Ale o cenie zdecyduj¹
wielcy w Unii Europejskiej – Niemcy, Holendrzy. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie to rok sprzyjaj¹cy dla skrobii, s³ychaæ o klêsce kukurydzy w
Ameryce, nieurodzaju pszenicy –
je¿eli one bêd¹ drogie, to nasze te¿
mo¿e bêdzie na poziomie op³acalnoœci. Sytuacja jak na dzisiaj jest
dobra, nie mamy kredytów, ludziom
p³acimy, uwa¿am, jak na rynek ³obeski, dosyæ dobrze. Przez dwa lata
p³aciliœmy trzynastkê ludziom pod
koniec roku, bo nas by³o staæ. Od
wielu lat p³acimy „wczasy pod
grusz¹”, w tym roku p³acimy podwójne wczasy pod grusz¹, bo wynik finansowy by³ dobry za ubieg³y
rok i uda³o mi siê przekonaæ radê
nadzorcz¹, by na fundusz socjalny
zosta³o przekazane dodatkowo 200
tys. z³. Ludzie dostali po oko³o 1,5
tys. z³ na tzw. wczasy pod grusz¹.
Oczywiœcie liczymy pieni¹dze, bo
mo¿emy liczyæ tylko na siebie, bo
wiadomo, ¿e nie mamy subwencji. –
doda³ prezes L. Kaczmarek.
W ubieg³ym roku zak³ad wyprodukowa³ dla Izraela 400 ton skrobii
koszernej, pakowan¹ w worki po 25
kg. Sam rabin nadzorowa³ produkcjê. Ka¿dy worek by³ przez niego
ostemplowany, bowiem by³a to
skrobia z przeznaczeniem na paschê. Prócz tego 500 ton zakupili do
celów spo¿ywczych.
MM

XI Festyn
Odpustowy
w Karwowie
Szanowni Przyjaciele Karwowa. Serdecznie zapraszamy do
wziêcia udzia³u w uroczystoœciach odpustowych w koœciele
Matki Boskiej Czêstochowskiej w
Karwowie w dniu 25 sierpnia
2012 r. (sobota) o godz. 13.30.
Po uroczystej Mszy œw. zapraszamy na XI Festyn Odpustowy pod
has³em przewodnim: CZAS NA
LAS.
Festyn odpustowy w Karwowie
organizowany jest od 11. lat i s³u¿y
promowaniu integracji spo³ecznej
mieszkañców wsi i okolicznych
miasteczek. Organizacjê festynu
tradycyjnie wspiera Gmina £obez.
Tegoroczna edycja ma na celu
promocjê treœci ekologicznych i

wiedzy o lesie. Partnerem wspieraj¹cym jest Klub Wabiarzy Jeleni,
dziêki czemu uczestnicy Festynu
bêd¹ mieli niepowtarzaln¹ okazjê
do poznania szlachetnej sztuki wabienia jeleni oraz prezentacji sygna³ów myœliwskich. Podczas Festynu
planujemy zorganizowaæ konkurs
wiedzy o lesie „CZAS NA LAS”,
prezentacjê ZIELNIKÓW wykonanych przez dzieci oraz tradycyjnie konkurs pilarzy.
Tradycyjnie te¿ zapraszamy na
domowe wypieki i specja³y kuchni
domowych gospodyñ.
Jak zwykle bêdzie te¿ ³adna pogoda...
Pozdrawiamy z Karwowa. Zapraszamy.
Mieszkañcy Karwowa i okolic.

„AKTYWNY SAMORZ¥D”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie uprzejmie informuje, ¿e
Powiat £obeski przyst¹pi³ do realizacji pilota¿owego programu „AKTYWNY
SAMORZ¥D” finansowanego ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Wnioski wraz z wk³adkami i za³¹cznikami dostêpne s¹ w siedzibie:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bema 27, 73 - 150 £obez oraz na stronie internetowej:
www.pcpr.lobez.ibip.pl
Ponadto szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ na stronie
www.pfron.org.pl
Bli¿szych informacji na temat programu mo¿na uzyskaæ w siedzibie
PCPR lub telefonicznie pod numerem 91 39 768 41
Termin sk³adania wniosków

od 16 sierpnia 2012r. do 30 wrzeœnia 2012r.
G³ównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczaj¹cych uczestnictwo osób niepe³nosprawnych w ¿yciu spo³ecznym,
zawodowym oraz w dostêpie do edukacji.
PROGRAM OBEJMUJE NASTÊPUJ¥CE OBSZARY WSPARCIA:
1. obszar A - pomoc w zakupie i monta¿u oprzyrz¹dowania do posiadanego
samochodu,
2. obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzêtu komputerowego wraz
z oprogramowaniem,
3. obszar B2 - pomoc w zakupie urz¹dzeñ lektorskich,
4. obszar B3 - pomoc w zakupie urz¹dzeñ brajlowskich,
5. obszar B4 - dofinansowanie szkoleñ w zakresie obs³ugi nabytego w ramach
programu sprzêtu komputerowego i oprogramowania lub urz¹dzeñ lektorskich
albo brajlowskich,
6. obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym,
7. obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym,
8. obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywnoœci zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zale¿nej.
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Zagl¹daj¹c w przesz³oœæ.
Lata powojenne w dokumentach (cz.2)
16 sierpnia 1949 roku starosta
powiatowy Bronis³aw Misztal
wyda³ zarz¹dzenie oparte o przepisy ustawy przeciwalkoholowej z
dnia 21 marca 1931 r. Zgodnie z nim
wprowadzono ca³kowity zakaz
sprzeda¿y wyrobów alkoholowych
„1) dla m³odzie¿y do lat 18-tu
oraz uczniom szkó³ ni¿szych i
œrednich bez wzglêdu na ich wiek
2) w restauracjach i punktach
sprzeda¿y w dniu wyp³at pracowniczych, t.j. 1-go i 15-go ka¿dego
miesi¹ca.
W stosunku do osób, które wykraczaæ bêd¹ przeciwko niniejszemu zarz¹dzeniu zastosowane zostan¹ z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹ surowe represje karne przewidziane w
ustawie przeciwalkoholowej i
ulegn¹ karze grzywny do 15.000 z³
lub do 4-ch tygodni aresztu bezwzglêdnego.
Najsurowsze kary zgodnie z art.
8. a i art. 10 tej ustawy stosowane
bêd¹ wobec tych osób, które dopuszczaj¹ siê sprzeda¿y lub poda¿y
do spo¿ycia alkoholu nieletnim i
uczniom szkó³ ni¿szych i œrednich
bez wzglêdu na ich wiek.
Nadto w stosunku do tych koncesjonariuszy napojów alkoholowych zgodnie z art.19 omawianej
ustawy wystosowane zostan¹ wnioski do w³adz skarbowych o pozbawienie ich koncesji. Zarz¹dzenie
niniejsze obowi¹zuje z dniem og³oszenia.”
Ale ¿ycie w £obzie w 1949 roku,
to nie tylko zakazy, zarz¹dzenia i
wprowadzanie nowych kar. 23
kwietnia o godz. 19.00 w kinie Rega
zorganizowany by³ Wieczór Literacki, na który z ramienia Zwi¹zku
Literatów w Szczecinie przyby³a
„Ob. Górna”. Na spotkanie wstêp
by³ bezp³atny, po nim zosta³ wyœwietlony film pt. „Ludzie bez
skrzyde³” z biletem za 20 z³.
22 sierpnia 1950 roku mieszkañcy grodu nad Reg¹ przeczytali takie
oto zarz¹dzenie, które w imieniu
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w £obezie podpisa³ Mieczys³aw
Górski.
„Na podstawie uchwa³y Miejskiej Rady Narodowej zabrania siê
wypuszczania bez dozoru na ulice i
parki kóz, œwiñ i psów.
W wypadku stwierdzenia osoby,
która nie podporz¹dkuje siê powy¿szemu zarz¹dzeniu, bêd¹ stosowane
represje karno-administracyjne.”
W tym samym roku zosta³y w
Szczecinie zorganizowane zawody
hippiczne przy udziale sekcji jeŸ-

dzieckiej Pañstwowego Stada Ogierów w £obezie, z których dochód
przeznaczony by³ na Spo³eczny
Fundusz Odbudowy Warszawy.
Byæ mo¿e to cel zawodów sprawi³, ¿e te mia³y odbyæ siê bez wzglêdu na pogodê.
W programie zaplanowano:
konkurs skoków, walka o krzes³o,
uje¿d¿anie konia, wolty¿erka, zaprzêgi wielokonne, sprawnoœæ jeŸdziecka (na koniu i w workach),
kadryl, akrobatyka na ogierach.
Cena biletów wynosi³a: normalne – 150 z³, dla cz³onków Z.Z.
(zwi¹zków zawodowych) w przedsprzeda¿y – 100 z³, dla m³odzie¿y
szkolnej, wojska i milicji – 50 z³.
W tamtych latach na terenach poszczególnych powiatów wydawane
by³o czasopismo z ramienia PKWN.
Na naszym terenie wychodzi³a gazeta pod nazw¹
„G³os £obeski”.
Liczy³a ona cztery
strony przede wszystkim
agitacji na rzecz wyborów i
g³osowania na kandydatów
Frontu Narodowego. Charakterystyczne dla tamtego
okresu by³y podejmowane zobowi¹zañ na rzecz Frontu Narodowego przez poszczególnych mieszkañców, gromady, organizacje. Na stronie 3. „Gazety
£obeskiej” z 26 paŸdziernika
1952 roku wydrukowano wyniki
jednorazowych i d³ugookresowych
zobowi¹zañ gromad i spó³dzielni.
Wynika z nich, ¿e zrealizowano 325
zobowi¹zañ, z kolei 207 by³o w trakcie realizacji. W notce czytamy:
„Ch³opi mówi¹ w nich o podnoszeniu wydajnoœci podstawowych
zbó¿, o w³aœciwym u¿yciu nawozów
naturalnych, o wapnowaniu gleby i
o stosowaniu ziarna kwalifikacyjnego. Patriotyczna postawa ch³opów
znalaz³a swój wyraz w zobowi¹zaniach terminowej dostawy zbo¿a.
Zrealizowano z nich 63. Przoduj¹
m.in. nastêpuj¹ce gromady: Orle,
Pogorzelice, Mieszewo, Mechowo,
Suliszewice, Przyborze, £ob¿any,
Worowo i Prusino. Spoœród rolników, którzy ca³kowicie wywi¹zali
siê wobec Pañstwa nale¿¹ m.in.
Alojzy Stefañski, Marian Stêpczyñski, Stanislaw W¹sik, Wincenty
Lorent, Franciszek Kubot, Tomasz
S³onina, Kazimierz Sobierajski.
Wielu z nich jest czynnymi agitatorami Frontu Narodowego”.
W tym samym wydaniu czytamy,
¿e w Resku odby³o siê spotkanie
kandydata na pos³a Olgi Dubik ze

spo³eczeñstwem. „W trakcie spotkania najm³odsi obywatele, wychowankowie z przedszkola, wrêczyli
Oldze Dubik wi¹zankê kwiatów.
Olga Dubik prostymi s³owami
porówna³a ¿ycie kobiety z okresu
panowania sanacji z ¿yciem kobiety
obecnie, w Polsce Ludowej. Spotkanie to up³ynê³o w serdecznej i
mi³ej atmosferze.” Na zdjêciu
przedstawiona jest kobieta w chustce na g³owie. Porównanie ¿ycia w
okresie powojennym do czasów sanacyjnych jest czêstym motywem w
„G³osie £obeskim”.
Nie brakuje równie¿ informacji
sportowych. Dowiadujemy siê, ¿e
najm³odsza dru¿yna zdoby³a mistrzostwo powiatu w siatkówce. Dru¿yn¹
t¹ by³

S K S
„Metalowiec” przy
zasadniczej Szkole Metalowej w „£obezie”, zdobywaj¹c I
miejsce na 14 startuj¹cych dru¿yn.
Równoczeœnie powsta³a sekcja
bokserska przy SKS „Metalowiec”,
któr¹ patronatem objê³o ZS „Gwardia”. Treningi odbywa³y siê pod kierownictwem ob. Stankiewicza dwa
razy w tygodniu. Trenowa³o 18 piêœciarzy.
W wydaniu „G³osu £obeskiego”
z 15 lipca 1953 roku g³ówny tytu³ na
pierwszej stronie g³osi: „Wiêcej
zbo¿a dla Ludowej Ojczyzny”. Pod
tym samym has³em, jak dowiadujemy siê z publikacji, 2 lipca odby³o
siê zebranie pracowników zespo³u
PGR Wêgorzyno.
„Pracownicy PGR Wêgorzyno
manifestuj¹c swoje g³êbokie przywi¹zanie do partii i Rz¹du Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, do jej
ukochanego przywódcy tow. Boles³awa Bieruta, czcz¹c 9-t¹ rocznicê
Manifestu PKWN i potêpiaj¹c jednoczeœnie zbrodnicze knowania
imperialistyczne, przy pomocy których usi³owali oni przekszta³ciæ

Niemieck¹ Republikê Demokratyczn¹ w zarzewie nowej wojny,
podjêli zobowi¹zania odpowiadaj¹c na apel zespo³u Zelmowo.”
W przytoczonym fragmencie
doskonale widaæ, w jaki sposób w
lokalnym piœmie dotycz¹cym jednego pegeeru przemycano „prawdê
propagandow¹”. Czy rzeczywiœcie
pracownicy PGR Wêgorzyno manifestowali przywi¹zanie do ówczesnego ojca narodu, trudno powiedzieæ, podobnie jak to, czy zobowi¹zania owe mia³y cokolwiek
wspólnego z „imperialistycznymi
zapêdami” i NRD. Zapewne chodzi³o o zwyk³e wspó³zawodnictwo.
W dalszej czêœci tekstu wymienione s¹ poszczególne gospodarstwa, brygady i gospodarze, którzy
zobowi¹zali siê szybciej zakoñczyæ
¿niwa i wiêcej pracy wykonaæ z
okreœleniem dok³adnego czasu.
By³a to odpowiedŸ na apel PGR
Zelmowo o wspó³zawodnictwo,
jak dowiadujemy siê z kolejnego
artyku³u pt. „Nie zmarnujemy ani
jednego ziarna”. Z podobnym
apelem co Zelmowo wyst¹pili
ch³opi spó³dzielni produkcyjnej „Wis³a” z Dorowa. Wspó³zawodnictwo
dotyczy³o:
„przedterminowego zebrania plonów, podniesienie
wydajnoœci z hektara, sprawnego przeprowadzenia podorywek i
siewów”.
Sporo informacji na temat pocz¹tków ¿ycia w £obzie i powiecie
³obeskim mo¿na znaleŸæ w wydaniu
„G³osu £obeskiego” z 9-10 marca
1970 roku.
W artykule „Polscy robotnicy w
czasie wojny” M. W¹sowicza czytamy, ¿e ju¿ jesieni¹ 1939 roku po
klêsce wrzeœniowej przybywaj¹ na
tereny Pomorza Zachodniego transporty jeñców polskich. „Umieszczano ich pocz¹tkowo w obozach
jenieckich, nastêpnie wysy³ano do
pracy na roli. Do robót przymusowych trafiaj¹ ludzie z ulicznych
³apanek, rolnicy si³¹ wysiedleni ze
swych gospodarstw w Polsce.
W ka¿dej niemal wsi powiatu
³obeskiego spotyka³o siê Polaków
zatrudnionych w gospodarstwach
bauerów, m³ynach, gorzelniach itd.
w grudniu 1940 roku najwiêcej Polaków znajdowa³o siê w Mieszewie
(49 osób), Starogardzie £obeskim
(39 osób), £ugawinie (37), Radowie
Ma³ym i Lubieniu Dolnym (po 35
osób) i Cieszynie (34). W tym samym czasie by³o w £obzie oko³o
100 Polaków, a w Resku 69. Sytuacja ta zmienia³a siê z ka¿dym mie-
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si¹cem, przybywa³y bowiem nowe
transporty.
Praca robotników by³a ciê¿ka,
warunki bytowe gorsze ni¿ z³e. Wielu spa³o w nieogrzewanych pomieszczeniach, g³odni i obdarci wychodzili do pracy. Polakom nie wolno by³o
opuszczaæ miejsca zamieszkania,
podró¿owaæ publicznymi œrodkami
lokomocji, chodziæ do kina, restauracji itd. Obowi¹zkowo musieli nosiæ znaczek „P” oznaczaj¹cy narodowoœæ. Nic wiêc dziwnego, ¿e Polacy
³amali te przepisy.
Robotników traktowano bowiem nieludzko. Kazano dŸwigaæ
przez 12 godzin stukilogramowe
worki tak¿e w niedzielê. Poszturchiwano ich i bito. Tak by³o m.in. w
maj¹tku Grabowo.
Prawdopodobnie nie lepsze by³y
warunki w dwóch innych ³obeskich
³agrach: przy dworcu kolejowym i
przy fabryce mebli przy ul. Wêgorzyñskiej. Jednak dotychczas nie
wiadomo kto w nich przebywa³ i
jakiego rodzaju by³y to obozy. Poza
tym w powiecie ³obeskim istnia³y
obozy w takich miejscowoœciach
jak D³usko (7 baraków), Podlipce
(8), Wiewiecko (3), Zagozd (5).
Ogólny nadzór nad tymi obozami sprawowa³a policja i gestapo, a
s³u¿bê wartownicz¹ sprawowa³y
formacje SS i Wehrmachtu.
W miarê jak wojenna machina
niemiecka rozpada³a siê w gruzy,
po³o¿enie przymusowych robotników stawa³o siê wrêcz tragiczne.
Znane s¹ fakty publicznych egzekucji w Borkowie Ma³ym i Prusimiu,
gdzie na oczach si³¹ sprowadzonych
robotników powieszono dwóch Polaków.
Robotnicy jednak nie czekali
biernie na przybycie armii wyzwoleñczych. Równie¿ na terenie Powiatu ³obeskiego istnia³a organizacja podziemna. 28 marca 1944 roku
szczeciñskie gestapo wyda³o zarz¹dzenie aresztowania robotników
przymusowych: Franciszka Sybielê, Edwarda Czajki i Józefa Wasiewicza z Mieszewa w³aœnie za przynale¿noœæ do tajnej organizacji.
W dniu wyzwalania £obza przez
108 Gwardyjski Pu³k Ciê¿kich
Czo³gów, bli¿ej nieznani Polacy
walczyli z broni¹ w rêku o swe ¿ycie
i wolnoœæ na przedpolach miasta.
Tak pisze o tym wydarzeniu radziecki czo³gista Borys Ostriakow: „Na
zawsze utrwali³ siê w mojej pamiêci
moment, kiedy ze swoim m³odszym
mechanikiem wyzwalaliœmy Polaków, którzy w ciê¿kie dni wojny
walczyli z faszyzmem w mieœcie
£obzie.”
Wojna zosta³a zakoñczona. Robotnicy przywiezieni na tê ziemiê do
niewolniczej pracy pozostali na niej
jako gospodarze, by tworzyæ lepsze
jutro dla siebie i swoich dzieci”.
Cdn.
Opracowa³a MM

Z KART HISTORII
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Obozy w £obzie
Po ukazaniu siê pierwszej czêœci informacji na temat historii
£obza skontaktowa³ siê z nami
pan Leszek Kaczmarek, prezes
Przedsiêbiorstwa
Przemys³u
Ziemniaczanego Nowamyl S.A. w
£obzie, który poinformowa³ nas,
¿e niegdyœ w zak³adzie goœci³a
grupa Francuzów i przekaza³a interesuj¹c¹ informacjê.
Wprawdzie ju¿ obecnie nie ma
starych obiektów p³atkarni w
£obzie, zosta³y rozebrane podczas
budowy nowych budynków, pozosta³ jednak jeden, w którym przetrzymywano robotników francuskich. Budynek ten wskaza³ jeden z
by³ych wiêŸniów obozu, który wraz
z grup¹ Francuzów przeje¿d¿a³
przez £obez i odwiedzi³ zak³ad.
Okaza³o siê, ¿e miejscem, w którym
spali wiêŸniowie, jest obecny
warsztat zak³adu.
- Budynek w³aœciwie nie zosta³
w ¿adne sposób zmieniony. Wygl¹da tak samo, jak w okresie wojennym. Tak naprawdê niewielu ludzi z
£obza wie, ¿e to w nim mieœci³ siê
obóz – powiedzia³ nam Leszek
Kaczmarek.
Drugi obóz, jak nas poinformowa³ dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej Eugeniusz Szymoniak
znajdowa³ siê w miejscu, w którym
dziœ znajduj¹ siê domy przy ul.
£¹kowej. Komendant obozu mieszka³ w jednym z naj³adniejszych budynków w mieœcie na rogu ul. Wêgorzyñskiej i Odnogi Wêgorzyñskiej. Pod koniec lat 60., b¹dŸ na

W tym budynku przetrzymywano robotników francuskich.

pocz¹tku 70., wytyczono tu drogê i
sprzedano dzia³ki budowlane.
Obecnie na terenie dawnego obozu
stoj¹ budynki mieszkalne. O tym

terenie po wojnie mówiono „kamienio³omy” za wzglêdu na stare fundamenty oraz wysypywany tu gruz ze
zrujnowanego miasta.
MM
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£obez i turystyka: dwa kroki
(GMINA £OBEZ) Gmina
w bie¿¹cym roku
przeznaczy³a 25 tys. z³
na turystykê. Gmina
posiada du¿e bogactwo
naturalne, jednak
do rozwoju turystyki
potrzebna jest
infrastruktura.
Rozpoczynaj¹c wyprawê po
gminie £obez warto udaæ siê do
Wydzia³u Sportu i Turystyki, który
mieœci siê w hali widowiskowosportowej. Uzyskamy tam pe³n¹ i
bogat¹ informacjê na temat walorów £obza i okolic. Ponadto liczyæ
mo¿emy na ró¿nego rodzaju foldery
i broszury, które u³atwi¹ nam odnajdywanie i poznawanie nowych oraz
ciekawych miejsc.
- Jako Wydzia³ Turystyki staramy siê promowaæ nasze walory
przyrodnicze w ró¿nych miejscach
kraju i trzeba przyznaæ, ¿e wielu
ludzi docenia nasz¹ ziemiê ³obesk¹
- mówi p. Zbigniew Martyniak, pracownik tego wydzia³u. - Uwa¿am,
¿e trzeba promowaæ gminê i jej
atrakcje nawet wœród lokalnych
spo³ecznoœci, poniewa¿ ludzie czêsto nie wiedz¹, co maj¹ za p³otem.
Korzystaj¹c z wolnego czasu warto
przecie¿ poznaæ okolicê, w której
siê mieszka. W £obzie coœ dla siebie
na pewno znajdzie turysta z plecakiem, rowerem, czy te¿ z kajakiem.
Oczywiœcie doœæ prê¿nie dzia³a i
ca³y czas rozwija siê turystyka konna. Naszym atutem jest to, ¿e prócz
potencja³u przyrodniczego, jaki
drzemie na tych terenach, mamy, w
porównaniu do s¹siednich gmin i
powiatów, podobne warunki jeœli
chodzi o uprawianie turystyki aktywnej. Naszymi szlakami mo¿na
poruszaæ siê pieszo i rowerem, czy
te¿ z kijkami, co ostatnimi czasy
zrobi³o siê bardzo modne - mówi
pan Martyniak.
Gmina £obez po³o¿ona jest w
œrodkowej czêœci Pomorza Zachodniego, nad rzek¹ Reg¹. Zajmuje
obszar le¿¹cy na styku Wysoczyzny
£obeskiej i Pojezierza Drawskiego.
Ogromnym skarbem ziemi ³obeskiej jest bogactwo naturalne. To
w³aœnie œrodowisko naturalne ma
przyci¹gaæ turystów na tereny gminy. Na przestrzeni lat zadbano o
szlaki piesze i rowerowe, których
sieæ obejmuje ponad 200 kilometrów szlaków.
- Mamy wytyczonych szeœæ szlaków rowerowych, plus ³¹czniki. To

nas w³aœnie wyró¿nia od innych
gmin, poniewa¿ nie jesteœmy wysp¹.
Szlak niebieski, „Dolin¹ rzeki
Regi”, jest po³¹czony ³¹cznikiem z
gmin¹ Resko. W pobli¿u jeziora
Karwowo jest te¿ informacja o szlakach w Resku, bo przecie¿ mo¿liwe,
¿e turysta zechce siê udaæ w tamt¹
stronê. Tablice s¹ dwujêzyczne.
Nasza sieæ szlaków jest tak skomponowana, aby mo¿na by³o przez
nasz¹ gminê swobodnie poruszaæ
siê ze wschodu na zachód i z pó³nocy na po³udnie. £¹czymy siê wiêc
sieci¹ z ró¿nymi szlakami wyznaczonymi w s¹siednich gminach.
Przyk³adowo czêœæ naszego czarnego szlaku wychodzi z Klêpnicy, na
teren gminy Œwidwin, czyli do miejscowoœci Lipce, dalej do S³onowic,
tam ju¿ wchodzimy w gminê Brze¿no, a stamt¹d do Pêczerzyna. Nastêpnie wracamy szlakiem do naszej
gminy, do Tarnowa. Naszymi szlakami wchodzimy tak¿e na obszar
gminy Radowo Ma³e. W³aœnie ta korelacja z innymi gminami jest niew¹tpliwie du¿¹ zalet¹ i wielu ludzi
to docenia, bowiem docieraj¹ do nas
pozytywne opinie na temat ³obeskich szlaków. Wytyczyliœmy tak¿e
szlak dla rowerów górskich. Ten
szlak jest obecnie trochê pociêty,
przez to, ¿e Nadleœnictwa prowadzi³y wiele prac trzebie¿owych.
Jednak nadal jest on czytelny. Dodatkowo posiadamy dwie pêtle do
uprawiania Nordic Walkingu. S¹
one oznakowane w systemie polskich tras Nordic Walkingu, mamy
na to wszystko licencje. Wyznaczyliœmy na pocz¹tku tylko dwie trasy,
ale jeœli bêd¹ pieni¹dze, to poprowadzimy kolejn¹. Chcemy po³¹czyæ
tak¹ tras¹ dwie bardzo aktywne
miejscowoœæ, mowa tu o Be³cznej i

Karwowie. Nasze trasy Nordic Walkingu ciesz¹ siê obecnie du¿ym zainteresowaniem mieszkañców gminy. Wykorzystuj¹c nasze bogactwo
planujemy zrobiæ triatlon, wi¹¿¹c
Nordic Walking, rowery i wêdkowanie. By³oby to coœ nowego, co z
pewnoœci¹ przyci¹gnê³oby wielu
zainteresowanych
aktywnych
wczasowiczów. Trzeba siê ca³y czas
rozwijaæ – mówi p. Martyniak.
Krótka charakterystyka
œcie¿ek i szlaków
Leœna Œcie¿ka Edukacji Ekologicznej zosta³a utworzona w 2000 r.
Trasa o d³ugoœci ponad 10 km ³¹czy
elementy turystyki i rekreacji z edukacj¹ ekologiczn¹. Œcie¿ka prowadzi przez park miejski oraz lasy i
³¹ki, ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ Regi, a¿ po
okolice Unimia i œródleœnego jez.
Che³m. Pocz¹tek trasy to Polana
Jahna, zlokalizowana w dêbowobukowym parku leœnym, u stóp zbocza zwanego „£obeskimi Bieszczadami”, bêd¹cego fragmentem doliny Regi. Na szlaku zbudowano kilkanaœcie punktów dydaktycznych z
tablicami informacyjnymi o przyrodzie i jej ochronie.
Dolin¹ Rzeki Regi – niebieski
szlak rowerowy.
£obez (0 km) - Przyborze (10
km) - jezioro Karwowo (12,7 km) Karwowo (14,5 km) - Smorawina
(17,6 km) - rzeka Mielnica (21,4
km) - jezioro Che³m (24,0 km) £obez (29,1 km).
Szlak wytyczono z myœl¹ o prezentacji ciekawego tworu natury,
jakim jest dolina rzeczna. Jest to
jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu
ziemi ³obeskiej. Rzeka tworzy g³ê-

bok¹ dolinê o wysokich stromych
zboczach, czêsto poroœniêt¹ starymi
lasami. Ró¿nica poziomów nierzadko przekracza 50 m. Dno doliny
zajmuj¹ jeziora, liczne oczka wodne i starorzecza. Na trasie warto
zwróciæ uwagê na g³az narzutowy i
wzgórze lotniarzy w Przyborzu. W
roku 2006 r. wytyczono ³¹cznik o
d³ugoœci 3,3 km ze szlakami rowerowymi Nadleœnictwa i Gminy Resko. Oznaczony kolorem niebieskim odcinek zaczyna siê w okolicach jeziora Karwowo, gdzie ustawiona jest tablica z opisami szlaków
na terenie gminy Resko, a koñczy siê
na polanie w pobli¿u granic gmin i
Nadleœnictw: £obez i Resko. Tu z
kolei umieszczona jest tablica z
map¹ ³obeskich szlaków rowerowych i ich opisami w jêzyku polskim
i angielskim.
Pomniki i Rezerwaty Przyrody –
zielony szlak rowerowy.
Unimie, pomnik przyrody - d¹b
Bartek - £obez (0 km) - Unimie (4,4
km) - Zache³mie (7,5 km) - Meszne
(9,5 km) - Strzmiele (10,7 km) - jezioro Piaski (19,4 km) - Karnice
(22,6 km) - Karwowo (25,5 km) jezioro Che³m (35,8 km) - £obez (41
km).
Szlak prezentuje osobliwoœci
przyrody o¿ywionej Ziemi £obeskiej. Na trasie warto zwróciæ uwagê na rezerwat przyrody, 6 drzew
pomników przyrody i grodzisko s³owiañskie. Rezerwat przyrody Mszar
nad jez. Piaski powsta³ dla ochrony
torfowiska, tworz¹cego siê w wyniku zarastania zatoki, odciêtej przez
szuwary i zaroœla wierzbowe.
Szczególnie interesuj¹ce s¹
równie¿ koœció³ i zamek we wsi
Strzmiele. Osada stanowi³a „wilcze
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naprzód, trzy do ty³u
gniazdo” Borków. W 1348 r. otrzyma³a prawa miejskie. Zamek rodu
Borków zbudowany zosta³ w XVI
w., nastêpnie przebudowany i odnowiony. Prezentuje styl baroku pomorskiego. Aktualnie znajduje siê
w nim filia Archiwum Pañstwowego w Szczecinie. Obok stoi koœció³
pw. Najœwiêtszej Marii Panny i œw.
Andrzeja. Zbudowany w stylu baroku w 1722 r. odbudowany od podstaw w 1995 r. Ciekawa oœmioboczna wie¿a. W s¹siedztwie zamku prezentuje siê drzewo pomnikowe d¹b
„Maæko”. Sêdziwy okaz o obwodzie 605 cm liczy ponad 500 lat.
Zabytkowe Koœcio³y Wiejskie –
¿ó³ty szlak rowerowy.
Zajezierze, koœció³ parafialny
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa z XIX wieku - £obez (0 km) Bonin (7,7 km) - Cianowo (14,7 km)
- Zajezierze (17,5 km) - Zagórzyce
(20,7 km) - Wysiedle (25,7 km) Suliszewice (28,1 km) - £obez (34,2
km).
Szlak prezentuje zabytki sakralne parafii £obez i parafii Zajezierze. Na trasie mijamy cztery koœcio³y wiejskie. Szczególnie zwracamy
uwagê na œwi¹tyniê pw. Œwiêtej
Trójcy w Wysiedlu z ciekaw¹ ornamentyk¹ sakraln¹, stanowi¹cy „pere³kê” architektury manierystycznej. Za Boninem szlak przecina
du¿y kompleks leœny.
Trasa dla rowerów górskich.
£obez (0,0 km ) - Bonin (5,5 km)
– Zbrojewo (17,2km) – BrzeŸniak
(20,3km) - Bonin Zak³ad Treningowy (28,7km) - £obez 36,8 km.
Szlak rowerowy trudny, przeznaczony do uprawiania turystyki
rowerowej, jak równie¿ do rozgrywania zawodów pod nazw¹ „£obeski Maraton MTB”. Prowadzi drogami i przecinkami leœnymi Nadleœnictwa £obez, prezentuj¹c wspania³e walory przyrodnicze i geograficzne Ziemi £obeskiej i Pojezierza
Drawskiego na terenach gmin:
£obez , Wêgorzyno i skrawka gminy Drawsko Pomorskie.
Przyroda walorem, jednak
brakuje infrastruktury
W gminie co prawda jest wiele
wyznaczonych i bardzo dobrze
oznakowanych szlaków, ukazuj¹cych, i¿ w ziemiach tych skrywany
jest prawdziwy potencja³. Jednak
aby turystyka mog³a siê rozwijaæ i
funkcjonowaæ potrzebna jest tak¿e
infrastruktura, a tej brakuje.
- Prawd¹ jest, ¿e brakuje nam
jeszcze wielu elementów infrastruktury, ale mamy ju¿ tzw. hubertówki. Taka jest na szlaku ¿ó³tym

miêdzy Wysiedlem a Zagórzycami,
kolejna jest w pobli¿u Bonina, kiedyœ by³a chata syberyjska. W przysz³oœci powstan¹ na pewno kolejne,
wszystko to jest jednak bardzo kosztowne. Brakuje te¿ miejsc przystankowych, ale jest to przed nami – wyjaœnia p. Martyniak.
Ponadto, wed³ug pana Martyniuaka, brakuje tak¿e prawdziwej
bazy noclegowej. Potrzebna jest
baza noclegowa dla wielu osób, za³ó¿my ca³ego autokaru, baza z klas¹,
do tego powinna ona siê znajdowaæ
w pobli¿u obiektów strategicznych,
np. przy hali, a tego brakuje, to jest
niew¹tpliwy problem – wyjaœnia
pracownik gminy.
Gmina stara siê tak¿e wspó³pracowaæ z agroturystami. Tych na terenie gminy nie brakuje, jednak w
wiêkszoœci nie s¹ oni w stanie przyj¹æ du¿ej iloœci wczasowiczów jednoczeœnie. Gospodarstwa agroturystyczne ulokowane s¹ w ró¿nych
miejscowoœciach wiejskich, np. w
Be³cznej, Klêpnicy, Boninie czy
Tarnowie.
Nie w ka¿dym agrogospodarstwie proponuje siê te¿ posi³ki, co
dla wielu turystów jest problemem,
poniewa¿ wyje¿d¿aj¹c na urlop, nie
ka¿dy chce poœwiêcaæ czas na przygotowywanie obiadów. Pañstwo
WoŸniak prowadz¹ w Klêpnicy
ma³e gospodarstwo agroturystyczne, w którym mog¹ jednoczeœnie
przyj¹æ oko³o 6 osób. Jednak w³aœciciele s¹ zadowoleni ze swojej
dzia³alnoœci i na brak zainteresowania turystów nie narzekaj¹.
- Prowadzimy co prawda ma³e
gospodarstwo agroturystyczne, ale
jesteœmy zadowoleni z naszej dzia³alnoœci i prowadzimy je ju¿ od 20
lat. To trzeba lubiæ i poœwiêcaæ temu
wiele czasu. Mamy wielu turystów,
przyje¿d¿aj¹ do nas bardzo chêtnie,
ceni¹ sobie spokój, jaki mog¹ zastaæ
w Klêpnicy, walorem jest te¿ malownicza przyroda. Mamy te¿ goœci,
którzy przyje¿d¿aj¹ do nas cyklicznie, np. we wrzeœniu przyjad¹ do nas
goœcie ju¿ po raz 20., czyli s¹ z nami
od samego pocz¹tku i zawsze wyje¿d¿aj¹ zadowoleni. Czasami przyje¿d¿aj¹ tak¿e goœcie z zagranicy –
mówi pan Jan WoŸniak.
S³owa w³aœciciela agrogospodarstwa potwierdzaj¹ opiniê, i¿ turyœci odwiedzaj¹cy rejony £obza
ceni¹ sobie spokój i atrakcyjnoœæ
przyrodnicz¹ gminy.
Wed³ug pana Martyniaka piêt¹
achillesow¹ gminy jest most na trasie szlaku „Dolin¹ Rzeki Regi”w
Przyborzu. Most obecnie jest znisz-

czony i przeprawa przez niego jest
bardzo niebezpieczna, przez co zalecany jest objazd. Most by³ wybudowany g³ównie na potrzeby Nadleœnictwa, które swego czasu prowadzi³o eksploatacjê lasów w tamtym
rejonie. Prace zakoñczono, most
póŸniej s³u¿y³ gminie przez wiele
lat. Wczeœniej przez ten most mog³y
swobodnie przeje¿d¿aæ nawet samochody. Most wielokrotnie naprawiano, ale zosta³ on zniszczony
g³ównie za spraw¹ ciê¿szego sprzêtu.
- Od 3 lat pojawia siê w bud¿ecie
pozycja „projekt techniczny mostu
w Przyborzu”. Kiedyœ zosta³ on wybudowany bez pozwoleñ i projektów. Na bazie tego, co pozosta³o, nie
mo¿na go odbudowaæ, bo zosta³ on
ju¿ prawie ca³kowicie zniszczony.
Na bazie tych bali, które tam s¹, myœleliœmy o budowie mostu dla pieszych i rowerzystów, aby nie przeprawia³y siê nim pojazdy silnikowe,
bo most by³by ³amany. Wszystko to
wymaga projektów i uzgodnieñ. Jeœli chodzi o stary most, to Nadleœnictwo nie jest zainteresowane
jego utrzymaniem, dlatego musielibyœmy wzi¹æ utrzymanie na swoje
barki. Z moich szacunków wynika,
¿e sam projekt, to koszt oko³o 10
tysiêcy z³otych. Ten most to najs³abszy punkt na naszych szlakach – wyjaœnia p. Martyniak.
Niezrealizowane plany
i inwestycje
W £obzie powsta³ plan zagospodarowania rzeki Regi, jednak Rada
Miejska odst¹pi³a od projektu.
Upad³ tak¿e pomys³ budowania
œcie¿ek rowerowych szlakiem dawnej kolei w¹skotorowej.
- Nasza praca to niestety nie tylko sukcesy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
robimy dwa kroki naprzód, a potem
trzy do ty³u. Niestety Rada Miejska
odst¹pi³a od projektu zagospodarowania rzeki Regi na odcinku od
Nadleœnictwa do mostu na Waryñskiego. Nale¿a³oby do tego wróciæ.
Wzd³u¿ rzeki powinna powstaæ szeroka œcie¿ka rowerowo-piesza. By³by to wielki krok naprzód, jeœli chodzi o turystykê. Przyda³oby siê te¿
coœ takiego, jak dawna „Dziesi¹tka”. Tam by³ klimat, ludzie bardzo
lubili to miejsce, a w obecnej chwili
niestety zamkniêto bar w hali. Przez
szereg lat nale¿eliœmy do stowarzyszenia, które zrzesza³o wiele gmin i
tworzyliœmy wspólny produkt pod
nazw¹ turystyka. Jednak to siê rozpad³o i gminy kolejno wystêpowa³y
z tego stowarzyszenia. Zosta³ jednak po nas jeden produkt, mianowicie szlak konny od £obza do Bia³ego Boru, mia³ on nieca³e 200 kilo-
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metrów. Ka¿da z gmin, po rozpadniêciu siê stowarzyszenia, otrzyma³a fragment tego szlaku. W obszarze
gminy £obez jest oko³o 11 kilometrów tego szlaku. Jednak tu siê zaczynaj¹ problemy. Nadleœnictwo
buduje drogê od Œwiêtoborca do
Bonina, a wczeœniej przebiega³ tamtêdy szlak konny. Ze wzglêdu na to,
¿e powstaje tam droga, szlak musimy
przenieœæ. Jesteœmy na etapie uzgodnieñ z Nadleœnictwem i omówiliœmy
ju¿ przebieg nowej trasy. Problem
dotyczy jednak oznakowania, poniewa¿ us³ysza³em, ¿e nie bêdziemy
mogli znakowaæ trasy na drzewach.
W takim wypadku bêdziemy musieli
budowaæ tablice, co znacz¹co zwiêkszy koszty. Dodatkowo Nadleœnictwo myœli o jakimœ niewielkim czynszu dzier¿awnym za korzystanie ze
szlaku – opowiada o niepowodzeniach i problemach p. Martyniak.
Ma³e pieni¹dze na turystykê
W gminach naszego powiatu
bardzo czêsto dyskutuje siê o turystyce. Mówi siê o jej rozwoju, czy
te¿ o nowych inwestycjach. Jednak
czêsto na tym siê koñczy. Gmina
£obez w bie¿¹cym roku przeznaczy³a 25 tys. z³ na turystykê. Z pieniêdzy tych trzeba wykonaæ wszystkie zadania, czyli oznakowanie
szlaków, utrzymanie ich oraz szeroko pojête dzia³ania inwestycyjne
itd.
- W tym roku bud¿et zosta³ okrojony i otrzyma³em na turystykê nieco mniej funduszy, ni¿ w poprzednim roku. By³o to tylko 25 tysiêcy
z³otych. Te pieni¹dze pozwalaj¹ na
utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury tej, która ju¿ jest. Dostawiliœmy sporo nowych elementów,
które s¹ widoczne. Jest jeszcze du¿o
do zrobienia. Ca³y czas obserwujemy sytuacjê, zauwa¿alny jest wzrost
liczby odwiedzaj¹cych turystów w
naszej gminie. Punkt informacji turystycznej nie jest niestety stuprocentowym punktem, poniewa¿ dzia³a w obrêbie urzêdu i tylko w godzinach jego pracy. Staramy siê mieæ
gotowe broszury i podobne rzeczy
dla zainteresowanych turystów. Ponadto udzielamy szerokich informacji na temat atrakcji gminy, powiatu
i regionu. Posiadam te¿ uprawnienia
pilota wycieczek.
Du¿o jest jeszcze przed nami,
jeœli chcemy mówiæ o turystyce z
prawdziwego zdarzenia. Nale¿y
wydawaæ materia³y promocyjne,
przeznaczaæ wiêcej pieniêdzy w bud¿ecie na turystykê. Turystyka sama
w sobie to sport, dzia³ania gospodarcze, inwestycje itd. Ludzie szukaj¹ takich miejsc odludnych, nie
takich jak Mazury, w tym powinien
doszukiwaæ siê swojej szansy
£obez, tutaj mo¿na znaleŸæ spokój
– koñczy pan Martyniak.
Piotr Jachym
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Kolejne podejœcie do prywatyzacji
Polskiego Cukru
Z Instytutu Jagielloñskiej otrzymaliœmy stanowisko ws. prywatyzacji Polskiego Cukru, z proœb¹ o publikacjê w wydawanych przez nas
tytu³ach. Jak zaznaczono, w tym rejonie jest sporo plantatorów i by³a
nawet cukrownia w Gryficach, obecnie zamkniêta, wiêc temat powinien
ich zainteresowaæ.
Pan Marcin Roszkowski, prezes Zarz¹du Instytutu Jagielloñskiego,
napisa³: „Szybka, przejrzysta i sprawna prywatyzacja Krajowej Spó³ki
Cukrowej powinna byæ jednym z priorytetów Ministerstwa Skarbu Pañstwa. Za dobry sygna³ nale¿y uznaæ publiczn¹ wypowiedŸ podsekretarza stanu w MSP Tomasza Lenkiewicza, który zapewni³, ¿e akcje KSC
trafi¹ do plantatorów i pracowników - szczególnie w kontekœcie pojawiaj¹cych siê jeszcze niedawno spekulacji o powa¿nym rozwa¿aniu
przez resort prywatyzacji poprzez gie³dê. Ze wzglêdu na dobro spó³ki
i interes polskiego cukrownictwa ta pozytywna deklaracja powinna byæ
jak najszybciej poparta przez resort konkretnymi decyzjami”.
Uznaj¹c temat jest wa¿ny, publikujemy tekst poni¿ej.
KAR

Krajowa Spó³ka Cukrowa - najwiêkszy polski i jeden z najwiêkszych europejskich producentów cukru - pomyœlnie przesz³a trudny proces restrukturyzacji. Dziêki zmianom i wdro¿eniu kompleksowego
planu rozwoju, w roku obrotowym
2010/2011 spó³ka odnotowa³a dodatni wynik finansowy, rekordow¹ wysokoœæ wskaŸnika EBITDA oraz
wzrost wartoœci maj¹tku, stanowi¹cego jej aktywa. Uwieñczeniem procesu zmian powinna byæ prywatyzacja KSC. Niestety, pierwsze podejœcie do tego procesu zakoñczy³o siê
jego uniewa¿nieniem na mocy decyzji Ministra Skarbu Pañstwa, podjêtej wiosn¹ 2012 r.
Oficjalnym powodem wstrzymania prywatyzacji by³y wyniki analizy
ryzyka, zwi¹zanego z realizacj¹
transakcji. Nieoficjalnie mówi siê o
tym, ¿e na decyzji ministra zawa¿y³y
informacje o powa¿nych próbach
wrogiego przejêcia niezwykle cennej
i wa¿nej dla polskiego cukrownictwa
spó³ki.
Nie jest jeszcze znany kalendarz
wznowienia procesu prywatyzacyjnego, nie ma równie¿ wi¹¿¹cej decyzji na temat modelu, w jakim bêdzie
realizowany ten proces. Ze wzglêdu
na interes polskiego cukrownictwa i
na zagwarantowanie Krajowej Spó³ce Cukrowej dalszego rozwoju, niezbêdne jest jak najszybsze podjêcie i
og³oszenie decyzji w sprawie prywatyzacji firmy. Proces ten musi jednak
spe³niaæ kilka podstawowych warunków:
- powinien zagwarantowaæ utrzymanie narodowego charakteru koncernu, a zatem zapobiec mo¿liwoœci
nabycia udzia³ów przez zagraniczne

koncerny, bêd¹ce konkurentami
KSC;
- powinien w maksymalnym stopniu uwzglêdniaæ interesy pracowników spó³ki i wspó³pracuj¹cych z ni¹
plantatorów;
- jego realizacja na ka¿dym etapie
musi byæ mo¿liwie transparentna - nie
mo¿e budziæ ¿adnych w¹tpliwoœci co
do zgodnoœci z prawem i dobrymi
praktykami biznesowymi;
- powinien byæ zrealizowany w
mo¿liwie szybkim czasie.
W przypadku Krajowej Spó³ki
Cukrowej w grê wchodz¹ dwa modele prywatyzacji - plantatorsko-pracowniczy i poprzez Gie³dê Papierów
Wartoœciowych. Po analizie potencjalnych korzyœci i g³ównych zagro¿eñ, zwi¹zanych z ka¿dym z tych
modeli, wskazane jest aby polski koncern zosta³ sprywatyzowany w modelu plantatorsko-pracowniczym.
Model ten zosta³ z powodzeniem
zastosowany w przypadku najwiêkszych producentów cukru w Europie,
m.in. we Francji i w Niemczech.
Stwarza on silne zaplecze surowco-
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we poprzez relacje miêdzy producentem a dostawc¹ buraków cukrowych,
a ponadto gwarantuje trwa³oœæ uprawy buraka cukrowego. Oddanie akcji
spó³ki w rêce osób najbardziej z ni¹
zwi¹zanych, czyli pracowników i
plantatorów, da ich posiadaczom dodatkow¹ motywacjê do efektywnego
dzia³ania. Dodatkowo zysk, który
zostanie wypracowany, mo¿e trafiæ
do nich w formie dywidendy. Plantatorzy, którzy od lat s¹ zwi¹zani ze
spó³k¹, zostan¹ z ni¹ jeszcze bardziej
zwi¹zani i bêd¹ mieli impuls do aktywnego zaanga¿owania siê w jej
rozwój.
Niezmiernie istotn¹ kwesti¹ jest
odpowiednie zabezpieczenie przed
mo¿liwoœci¹ wrogiego przejêcia.
Minister Skarbu Pañstwa powinien
pomyœleæ nad mechanizmami, które
zapobiegn¹ wykupowi akcji z r¹k
pracowników i plantatorów w celu
wrogiego przejêcia. Zasadne wydaje siê ograniczenie mo¿liwoœci natychmiastowej odsprzeda¿y akcji
przez jej posiadaczy. Konieczne jest
tak¿e maksymalne u³atwienie nabycia akcji przez osoby uprawnione.
Najw³aœciwsze by³oby roz³o¿enie
p³atnoœci na raty, na okres co najmniej kilkuletni (co najmniej do 5
lat). Osoby uprawnione do nabycia
akcji powinny mieæ tak¿e mo¿liwoœæ
skorzystania z dogodnych po¿yczek
na ten cel.
Prywatyzacja poprzez Gie³dê Papierów Wartoœciowych si³¹ rzeczy
nie mog³aby w tak szerokim stopniu
uwzglêdniæ praw plantatorów i pracowników. Istnia³oby ponadto du¿e
prawdopodobieñstwo przejêcia Krajowej Spó³ki Cukrowej przez podmioty zagraniczne. W rezultacie jedna z wa¿nych dla polskiej gospodarki
firm trafi³aby w zagraniczne rêce. W
konsekwencji straciliby na tym wszy-

scy, od pracowników i plantatorów
pocz¹wszy, a na odbiorcach produktów skoñczywszy. Konkurencja na
tym rynku jest bardzo silna.
Prywatyzacja plantatorsko-pracownicza nie podlega tak œcis³ej kontroli przez organy nadzoru finansowego, jak prywatyzacja gie³dowa.
Dlatego nale¿y oczekiwaæ, ¿e Minister Skarbu Pañstwa równolegle z
podjêciem decyzji o procesie prywatyzacyjnym Krajowej Spó³ki Cukrowej przedstawi rozwi¹zania, które
zagwarantuj¹ bezpieczeñstwo tego
procesu w wielu aspektach, tak¿e w
zakresie przejrzystoœci.
Szybka, przejrzysta i sprawna
prywatyzacja Krajowej Spó³ki Cukrowej w modelu plantatorsko-pracowniczym powinna byæ jednym z
priorytetów Ministerstwa Skarbu
Pañstwa. Za dobry sygna³ nale¿y
uznaæ publiczn¹ wypowiedŸ podsekretarza stanu w MSP Tomasza Lenkiewicza, który zapewni³, ¿e akcje
KSC trafi¹ do plantatorów i pracowników - szczególnie w kontekœcie
pojawiaj¹cych siê jeszcze niedawno
spekulacji o powa¿nym rozwa¿aniu
przez resort prywatyzacji poprzez
gie³dê. Ze wzglêdu na dobro spó³ki i
interes polskiego cukrownictwa ta
pozytywna deklaracja powinna byæ
jak najszybciej poparta przez resort
konkretnymi decyzjami.
Przebieg prywatyzacji Krajowej
Spó³ki Cukrowej w rekomendowanym modelu bêdzie mia³ znaczenie
nie tylko dla bran¿y cukrowniczej. W
przypadku jego sukcesu nale¿y zastanowiæ siê, czy w zbli¿ony sposób oczywiœcie przy zachowaniu specyfiki poszczególnych sektorów rynku nie powinno siê prywatyzowaæ innych, wybranych spó³ek nale¿¹cych
do Skarbu Pañstwa.

Po co inwestowaæ, skoro i tak wszystko zniszcz¹

W miniony weekend wybra³em siê do
miejscowoœci Stara Dobrzyca. Dawno
tam nie by³em, ale widzia³em w Tygodniku £obeskim na temat jeziora bardzo
buduj¹ce informacje. Wraz z rodzinom
wybraliœmy siê na mniejsz¹ pla¿ê, przy
której zauwa¿alne s¹ du¿e zmiany. By³em
zaskoczony, i¿ tak bardzo zmieni³o siê to
miejsce.
Jednak przerazi³a mnie jedna rzecz mianowicie wchodz¹c na solidny rekreacyjny
pomost zauwa¿y³em, ¿e ktoœ na nim rozpala³
ognisko lub postawi³ grilla, a mo¿e po prostu siê
przys³owiowo nudzi³. Na nowym pomoœcie zosta³y wypalone trzy deski. To przera¿aj¹ce, ¿e
ludzie nie potrafi¹ zadbaæ o swoje wspólne dobro. A przecie¿ gmina niedawno przeznaczy³a na
te tereny ponad 300 tys. z³.

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

ROLNICTWO

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
Pojezierze Drawskie
– na sprzeda¿ grunt z lini¹ brzegow¹ na siedliska ( pow. 14,29
ha i 8,5 ha)
www.prowentpoznan.gratka.pl
GRUNT NAJLEPSZ¥ LOKAT¥
Kontakt 509 157 645

Powiat gryficki

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sadzonki truskawek wczesna odmiana „honey” odporna na pleœñ i
gnicie. 1 szt. 90 gr. zamówienia od
100 sztuk. Tel. 603 434 068

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

Region
Okna PCV z demonta¿u Tel. 601
220 617
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem lub
w redakcji: £obez
ul. S³owackiego 6

Str
Str.. 15
(wp³ata na konto)
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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

Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

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

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

OBIEKTY, LOKALE NA WYNAJEM
£obez - lokal o pow. 80mkw, parter
- CZYNSZ 1000 z³/mc
Radowo Ma³e - lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 mkw, parter
- CZYNSZ 1.000 z³/mc
Resko - do wynajêcia 2 lokale pod gabinety lekarskie o pow. 20,4/20,7 mkw - CZYNSZ 1 200 z³/mc
Resko - obiekt wielofunkcyjny 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CZYNSZ 15.000 z³/mc
Resko - lokal u¿ytkowy 300 mkw dotychczas bar, dyskoteka
- CZYNSZ 6.000 z³/mc
Resko - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CZYNSZ 4.000 z³/mc
OBIEKTY, LOKALE SPRZEDA¯
£obez (okolica) - zak³ad produkcji betonowych, dzia³ka 8,9ha
- CENA 1.800.000 z³
£obez (okolica) - obiekt handlowy - sklep o pow. 46mkw
- CENA 43.000 z³
£obez - obiekt biurowo-us³ugowy o pow. 227,8mkw
- CENA 1.100.000 z³
£obez - obiekt - sala widowiskowa pow. 789 mkw, dzia³ka 976 mkw
- CENA 1.380.000 z³
£obez - lokal us³ugowo - biurowy o pow. 116mkw
- CENA 580.000 z³
£obez - lokal us³ugowo - biurowy o pow. 111,80mkw
- CENA 559.000 z³
£obez - dzia³ka zabudowana o pow. 1776mkw, hala o pow. 800mkw
- CENA 700.000 z³
£obez - dzia³ka inwestycyjna o pow. 1437mkw z zabudowaniami
- CENA 299.000 z³
£obez ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw - CENA 320.000 z³
£obez - dzia³ka przemys³owa 7351mkw, teren parku inwestycyjnego
- CENA 1 122.000
Dobra - lokal u¿ytkowy pow. 137,76mkw, dzia³ka 585mkw
- CENA 93.000 z³
Dobra - lokal u¿ytkowy o pow. 281mkw, parter, centrum
- CENA 399.000 z³
Wêgorzyno - lokal u¿ytkowy o pow. 54 mkw, dzialka o pow. 113mkw
- CENA 180.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - z mo¿liwoœci¹ adaptacji na mieszkanie,
pow. 102,17mkw
- CENA 100. 000 z³
Wêgorzyno (okolica) - sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 mkw, dzia³ka
300 mkw
- CENA 150.000 z³
Resko - lokal u¿ytkowy o pow. 19,75 mkw
- 33.000 z³
Resko - obiekt wielofunkcyjny 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CENA 2.500.000 z³
Po³czyn Zdrój - lokal us³ugowy, parter o pow. 40mkw
- CENA 169.000 z³
Nowogard - obiekt handlowo - us³ugowo - mieszkalny, pow. 848mkw
- CENA 1.200.000 z³
Iñsko - lokal us³ugowy o pow. 49,4, parter
- 192.660 z³
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Ruszy³y rozgrywki
ligowe sezonu
2012/2013
IV liga
zachodniopomorska
– I kolejka
Leœnik/Rossa Manowo - Ina
Goleniów 2 - 1, Arkonia Szczecin Stal Szczecin 4 - 0, K³os Pe³czyce Astra Ustronie Morskie 1 - 0, Rasel
Dygowo - Gryf Kamieñ Pomorski
1 - 0, Orze³ Wa³cz - Hutnik Szczecin 1 - 1, Vineta Wolin - Kluczevia
Stargard 2 - 0, Sarmata Dobra Lech Czaplinek 2 - 0, Wiekowianka
Wiekowo - Ba³tyk Koszalin 0 - 2
1. Arkonia Szczecin
3 4:0
2. Sarmata Dobra
3 2:0
3. Vineta Wolin
3 2:0
4. Ba³tyk Koszalin
3 2:0
5. Leœnik/Rossa Manowo 3 2:1
6. K³os Pe³czyce
3 1:0
7. Rasel Dygowo
3 1:0
8. Hutnik Szczecin
1 1:1
9. Orze³ Wa³cz
1 1:1
10. Ina Goleniów
0 1:2
11. Gryf Kamieñ Pomorski 0 0:1
12. Astra Ustronie Morskie 0 0:1
13. Kluczevia Stargard
0 0:2
14. Wiekowianka Wiekowo 0 0:2
15. Lech Czaplinek
0 0:2
16. Stal Szczecin
0 0:4

Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.
– I kolejka
Pomorzanin Przybiernów - B³êkitni II Stargard 4 - 0, Wicher Brojce - Chemik II Police 2 - 0, Tanowia Tanowo - Flota II Œwinoujœcie
1 - 2, Radowia Radowo Ma³e - Jeziorak Szczecin 0 - 2, Sparta Wêgorzyno - Iskra Golczewo 1 - 3,
Promieñ Mosty - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 3 - 0, Œwiatowid £obez
- GKS Mierzyn 2 - 3, Kasta Szczecin-Majowe - Masovia Maszewo
4-0
1. Pomorzanin Przybiernów 3 4:0
2. Kasta Szczecin-Majowe 3 4:0
3. Promieñ Mosty
3 3:0
4. Iskra Golczewo
3 3:1
5. Wicher Brojce
3 2:0
6. Jeziorak Szczecin
3 2:0
7. GKS Mierzyn
3 3:2
8. Flota II Œwinoujœcie
3 2:1
9. Œwiatowid £obez
0 2:3
10. Tanowia Tanowo
0 1:2
11. Sparta Wêgorzyno
0 1:3
12. Chemik II Police
0 0:2
13. Radowia Radowo Ma³e0 0:2
14. Wybrze¿e Rewalskie
0 0:3
15. Masovia Maszewo
0 0:4
16. B³êkitni II Stargard
0 0:4

SPORT
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IV liga

Zwyciêski pocz¹tek Sarmaty
Sarmata Dobra bardzo udanie
rozpocz¹³ sezon 2012/2013 rozgrywek w pi³ce no¿nej o mistrzostwo IV ligi zachodniopomorskiej. Na œwietnie przygotowanej
murawie stadionu w Dobrej Sarmata pokona³ 2:0 dru¿ynê Lecha
Czaplinek, po bramkach strzelonych w II po³owie meczu.
Dru¿yna goœci, która w IV lidze
utrzyma³a siê na skutek wycofania
siê z rozgrywek dru¿yny S³awy
S³awno, od pierwszego meczu by³a
dla Sarmaty niewygodnym przeciwnikiem, wystarczy przypomnieæ, ¿e
wszystkie cztery wczeœniejsze mecze miêdzy tymi dru¿ynami zakoñczy³y siê remisami. W sobotnim
meczu gospodarze od samego pocz¹tku przejêli inicjatywê i ju¿ w
pierwszej po³owie wypracowali kilka dogodnych sytuacji do strzelenia
bramek, jednak ¿aden z zawodników Sarmaty nie zmusi³ dobrze spisuj¹cego siê w bramce Lecha Patryka Wilczyñskiego do kapitulacji.
W drugiej po³owie nieco œmielej
zaatakowali pi³karze Lecha i akcje
momentami przenosi³y siê na po³owê Sarmaty, lecz goœciom poza akcjami ze sta³ych fragmentów (rzuty
ro¿ne i wolne) nie uda³o siê stworzyæ wiêkszego zagro¿enia pod

bramk¹ gospodarzy. Natomiast akcje ofensywne goœci stworzy³y dla
Sarmaty wiêksze mo¿liwoœci do gry
z kontry i najpierw Damian Padziñski po prostopad³ym podaniu „objecha³” bramkarza Lecha i skierowa³
pi³kê do pustej bramki, a pod koniec
meczu w podobnej akcji Krzysztof
Szkup pos³a³ pi³kê do siatki goœci
obok interweniuj¹cego bramkarza.
W dru¿ynie Sarmaty zabrak³o
utalentowanego Wojciecha GuŸniczaka (ur. w 1993 r.), strzelca 9 bramek w poprzednim sezonie, który na
rundê jesienn¹ zosta³ wypo¿yczony
do III ligowego Chemika Police. W
sk³adzie Sarmaty pojawi³o siê natomiast kilku nowych zawodników i
niektórzy z nich zadebiutowali ju¿ w
sobotnim meczu. S¹ to: Pawe³ Kowal (1992), Andrzej Jod³owski
(1986), Micha³ Borowik, Adrian
WoŸniak i Adrian P³uciennik, wszyscy z rocznika 1994. P. Kowal i A.
P³uciennik zagrali po 45 minut i
widaæ by³o w ich grze doœæ du¿e
umiejêtnoœci. A. Jod³owski zagra³
krótko, tylko 20 minut, i trudno oceniæ jego grê, lecz wczeœniejsze mecze sparingowe rozegrane przez
niego w Sarmacie pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e mo¿e byæ on wartoœciowym uzupe³nieniem sk³adu Sarmaty.
Nastêpny mecz ligowy Sarmata

rozegra 24 sierpnia w Koszalinie z
Ba³tykiem, spadkowiczem z III ligi.
Sarmata Dobra - Lech Czaplinek 2:0 (0:0)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Damian Padziñski (64'), Krzysztof
Szkup (85').
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Kamil Pacelt (90' Seweryn
Wrzesieñ), Wojciech Dorsz, Piotr
Grochulski, Pawe³ Kowal (46' Adrian P³uciennik), Emilian Kamiñski
(88' Mateusz Dzierbicki), Piotr
Klêczar, Wojciech Bonifrowski (70'
Andrzej Jod³owski), Zdzis³aw
Szw¹der, Damian Padziñski,
Krzysztof Szkup oraz w rezerwie:
Grzegorz Buczma, Micha³ Borowik, Adrian WoŸniak.
Lech Czaplinek: Patryk Wilczyñski, Dawid Szymukowicz, Adrian Pietrzela, Bart³omiej WoŸniak,
Pawe³ Jurewicz, Maciej Górniak,
Emilian Chwia³kowski, Bart³omiej
Oleszkiewicz, Marcin Tomczak (60'
Jakub Giwojno), Tomasz Tomczak,
Jakub £acny (70' Marcin Resiak).
¯ó³te kartki: Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz (Sarmata) / Tomasz
Tomczak, Pawe³ Jurewicz (Lech).
Sêdzia g³ówny: Tomasz Czy¿ak,
asystenci: Rafa³ G³adun, Marcin
Czy¿ak.
estan

Œwiatowid £obez - GKS Mierzyn 2:3

Œwiatowid walczy³,
ale rozpocz¹³ od pora¿ki
(£OBEZ) Œwiatowid £obez
sezon 2012/2013 rozpocz¹³ od pora¿ki na w³asnym stadionie z zespo³em GKS Mierzyn.
Mecz rozpocz¹³ siê obiecuj¹co
dla gospodarzy. Œwiatowid po golu
Niko³ajczyka prowadzi³ 1-0, lecz w
koñcówce pierwszej po³owy sêdzia
dopatrzy³ siê karnego na korzyœæ
przyjezdnych, którego pewnie wykorzysta³ Maciejewski.
W drugiej czêœci spotkania gra
nie wygl¹da³a ju¿ tak dobrze w wykonaniu gospodarzy, czego efektem
by³y kolejne stracone bramki przez
Œwiatowida.
Kolejny mecz Œwiatowid zagra
w sobotê, 25 sierpnia, na wyjeŸdzie
z Flot¹ II Œwinoujœcie, która swój
pierwszy mecz wygra³a z Tanowi¹
Tanowo 2:1.

Bramki:
1:0 Niko³ajczyk
1:1 Maciejewski (karny)
1:2 Kaczorowski
1:3 Kaczorowski
2:3 Popielewski

Œwiatowid:
Tchurz, Petera, Mosi¹dz, Bojanowski, Sygnowski, Koba, NiedŸwiecki, Niko³ajczyk, Rokosz,
Szabunia, Stefaniak, Popielewski,
Pañka, Su³kowski.
PJ

Str
Str.. 17

SPORT

tygodnik ³obeski 21.8.2012 r.

Sparta Wêgorzyno – Iskra Golczewo 1:3 (0:1)

Blama¿ Sparty na otwarcie sezonu
SPARTA: Robert Pi³at, Leszek
Radziejewski (75' Przemys³aw Noryca), Edward Tondrik, Jaros³aw
Konieczny, £ukasz Bulik, Daniel
Romañczyk (75' Piotr Kulczyñski),
Artur Samal, Kamil Kulczyñski,
Krzysztof Œmierzchalski (70' Norbert Halamus), Jaros³aw Kiernicki.
ISKRA: Kulda, K. Kowalski, B.
Trepkowski, M. Kañczucki, R. Sobañski, S.Madej (45' A. Zwolan), S.
Smerdel, M. Piotrowski (60' D.
Kie³basa), A. Ostrowski (70' D.
Bekman), B. Stefañski, K. Dobrowolski
Bramki:
0:1 - Dobrowolski
0:2 - Stefañski
1:2 - Halamus
1:3 - Kie³basa
Sêdzia:
(Szczecin).

Robert

Szczygie³

Bardzo mizernie wypad³a jedenastka wêgorzyñskiej Sparty w inauguracyjnym meczu sezonu 2012/
13. Do Wêgorzyna przyjecha³ zespó³ z Golczewa, który zapewne
chcia³ zrewan¿owaæ siê za majow¹
pora¿kê.
W pierwszej po³owie akcje podbramkowe stwarzali praktycznie
goœcie. Po kilku minutach prób,
badania si³, rozpoczê³y siê strza³y, z
czasem coraz groŸniejsze. W 14
minucie strza³ z ostrego k¹ta wybi³
na rzut ro¿ny Robert Pi³at. Kilkadziesi¹t sekund póŸniej bramkarz
Sparty udanie wybi³ pi³kê nogami z
pola karnego. W 24 minucie kolejna
udana interwencja Pi³ata na linii
pola karnego. W 30 minucie, rzut
ro¿ny przyjezdnych o ma³o nie zakoñczy³ siê bramk¹, po którym ostatecznie pi³ka odbi³a siê od poprzeczki. W 37 min. znów bliscy zdobycia
gola byli przyjezdni. Tym razem
wstrzelenie futbolówki wzd³u¿ linii

Radowia Radowo Ma³e - Jeziorak Szczecin 0:2

Nieudana inauguracja
w wykonaniu Radowii
Radowia Radowo Ma³e przegra³a swój pierwszy mecz po awansie
do regionalnej klasy okrêgowej.
Goœcie byli dru¿yn¹ zdecydowanie
lepsz¹, jednak zespó³ z Radowa
Ma³ego tak¿e stworzy³ sobie kilka
dogodnych sytuacji, jednak strzelcy
tego dnia nie byli w dobrej dyspozycji, a szkoda, bo wynik móg³by byæ
zupe³nie inny.
W drugiej kolejce Radowia
zmierzy siê na wyjeŸdzie z Iskr¹
Golczewo, która w pierwszej kolejce pewnie pokona³a 3:1 Spartê
Wêgorzyno. Mecz odbêdzie siê
25.08.2012 r. (sobota) o godzinie
17.30.
Radowia: Rafa³ Barden (46'
Mateusz Bojanowicz) - Pawe³ Woj-

narowski, Rafa³ Zielonka, Pawe³
Drapikowski (62' £ukasz Kulczyñski), Marcin Grzywacz, Kamil Kacprzak, Emil Pilichowski (60' Mateusz Rylling), £ukasz Brona, Norbert
Machalski, Rados³aw Machalski
(70' Jacek Talarowski), Mariusz
Smykowski oraz Marcin Stosio.
Jeziorak: Tomasz Trela - Wojciech Wójtowicz, Grzegorz Graczyk, Bartosz Targoñski, Rafa³ Bednarek (Jacek Bodys) - Krzysztof
Dominiak, Piotr Wdowski, Pawe³
£uszczek (Pawe³ Banach), Dawid
Kapczyñski (Dawid Szczêsny),
Mateusz Chlibyk - Kamil Fryszka.
Bramki:
0:1 - Mateusz Chlibyk 75'
0:2 - Mateusz Chlibyk 83'

bramkowej nie zosta³o zamkniête
przez ¿adnego zawodnika.
W 40 minucie goœcie wychodz¹
na prowadzenie. To w wyniku rzutu
wolnego, który nieudanie wypi¹stkowa³ Pi³at. Uderzona niedok³adnie
futbolówka skierowana zosta³a w
kierunku bramki, sk¹d zawodnik
Iskry dope³ni³ formalnoœci. Chwilê
póŸniej pierwsza próba po drugiej
stronie. Artur Samal uderzy³ w kierunku bramki rywala, lecz niecelnie. Chwilê póŸniej znów Samal
toczy³ pojedynek w polu karnym z
obroñcami goœci, lecz oddany
strza³ by³ niecelny. Ten sam zawodnik w 45 minucie zakoñczy³ swój
wystêp. To efekt niesportowego zachowania, za które sêdzia usun¹³ go
z boiska.
Sparta graj¹ca w os³abieniu w
drugiej czêœci spotkania próbowa³a odwróciæ losy meczu, ale tego
dnia nie za wiele im wychodzi³o. W
53 min. sam na sam z bramkarzem
Iskry by³ Jaros³aw Kiernicki, lecz
gór¹ z tego pojedynku wyszed³ golkiper z Golczewa. W 57 min. strza³
z siedmiu metrów w wykonaniu

Kamila Kulczyñskiego, trafia w
s³upek. To w³aœciwie wszystko, co
mogli pokazaæ gospodarze. Kolejne
minuty to narastaj¹ca przewaga
przyjezdnych. W 67 minucie strza³
z linii pola karnego udanie broni
Pi³at.
W 71 minucie wprowadzony z
³awki Norbert Halamus uderzy³
mocno, czym sprawi³ bramkarzowi
Iskry niema³e problemy. W 75 minucie znów gor¹co zrobi³o siê w polu
karnym Sparty. Tym razem heroiczna obrona bramkarza wraz z obroñcami i brakiem szczêœcia zawodników Iskry, sprawi³y, i¿ nie zdobyli
drugiej bramki. Minutê póŸniej
strza³ z oko³o 25 metrów; pi³ka trafia w poprzeczkê, spada pod nogi
czyhaj¹cego tam zawodnika Iskry,
który kieruje j¹ do bramki.
Na kolejne gole czekaliœmy do
doliczonego czasu gry. Najpierw
bramkê kontaktow¹ zdoby³ Halamus strza³em z pó³woleja. Po wznowieniu gry, goœcie przeprowadzili
akcjê lew¹ stronê, po której pad³a
bramka ustalaj¹ca wynik spotkania
na 3:1.
MS

Granie w planie
IV liga zachodniopomorska – II kolejka
24.08.2012 r. - pi¹tek
18.00 Ina Goleniów - Vineta Wolin
25.08.2012 r. - sobota
Stal Szczecin - Kluczevia Stargard
Ba³tyk Koszalin - Sarmata Dobra
Astra Ustronie Morskie - Wiekowianka Wiekowo
11.00 Hutnik Szczecin - Leœnik/Rossa Manowo
12.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Orze³ Wa³cz
13.30 Arkonia Szczecin - K³os Pe³czyce
17.00 Lech Czaplinek - Rasel Dygowo

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n – II kolejka
25.08.2012 r. - sobota
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Kasta Szczecin-Majowe
GKS Mierzyn - Sparta Wêgorzyno
Flota II Œwinoujœcie - Œwiatowid £obez
Chemik II Police - Tanowia Tanowo
Pomorzanin Przybiernów - Wicher Brojce
17.00 Jeziorak Szczecin - Promieñ Mosty
17.30 B³êkitni II Stargard - Masovia Maszewo
17.30 Iskra Golczewo - Radowia Radowo Ma³e

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – I kolejka
25.08.2012 r. - sobota
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Fala Miêdzyzdroje
Vineta Wolin - Gryf Kamieñ Pomorski
Œwiatowid £obez - Ina Goleniów
Sparta Gryfice - Jantar Dziwnów
Rega Trzebiatów - Mewa Resko
Pomorzanin Nowogard - Polonia P³oty
14.00 Sarmata Dobra - Masovia Maszewo
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Zapiski z pamiêci (cz. 16)
Zio³olek
Spininguj¹c z ³odzi lub brzegu
doœæ czêsto zahaczamy o wodne
roœliny. Nie bêd¹c pewnym, czy to
ryba, czy ziele, ka¿dy wêdkarz zamaszyœcie zacina wêdk¹, a potem
krêci ko³owrotkiem, aby na koniec
przekonaæ siê, ¿e to ponownie zio³olek. Pewnego razu ³owi¹c spinningiem z ³odzi, na Cieszyñskim, poczu³em lekkie uderzenie. Automatycznie podci¹³em i rozpocz¹³em
holowanie. Opór stawa³ siê coraz
wiêkszy w miarê krêcenia. Wreszcie doci¹gn¹³em to coœ. Obaj z ojcem zobaczyliœmy ogromn¹ górê
wodnych kapust. Przechyli³em siê
przez burtê ³odzi i z mozo³em zacz¹³em rozrywaæ roœliny uwieszone na
b³ysku. Pod koniec tej pracy coœ
poruszy³o siê w tej zielonej masie.
Okaza³o siê, ¿e jest to niedu¿y
szczupaczek, ledwie wymiarowy.
Kolejne okazy szczupaczków, ledwie przekraczaj¹cych dopuszczaln¹
d³ugoœæ, nazwaliœmy zio³olekami.

P³otka
Pewnego razu, biczuj¹c wodê z
³odzi, poczu³em lekkie pukniêcie i
du¿y opór. Automatycznie zrobi³em
gwa³towny zamach wêdziskiem do
siebie i zacz¹³em zwijaæ z du¿ym
trudem ¿y³kê. Informujê ojca, ¿e to
coœ du¿ego, niech przygotuje podbierak. Krêcê, nie czuæ jakiejœ walki
ze strony ryby, ale opór jest du¿y. Po
pewnym czasie doholowa³em to coœ
do burty ³odzi. Okaza³o siê, ¿e by³a
to spora p³otka zahaczona kotwic¹
za p³etwê grzbietow¹. Podbierak
okaza³ siê niepotrzebny.

Okoñ mocarz
£owi¹c na Miejskim spinningiem, wêdrowa³em wzd³u¿ brzegu z
k³adki na k³adkê. Obrzuci³em ju¿
pomost i trzy k³adki i nic. Kilka dni
temu kuzyn z³apa³ na ¿ywca 5 kilowego szczupaka. Mi te¿ taki siê zamarzy³. Na kolejnej k³adce z uporem maniaka rzucam dalej. Wtem
uderzenie. Zacinam. To coœ stara siê
uciec ode mnie, a ja zwijam ¿y³kê ze
sporym oporem. Po rytmicznych i
podwójnych uderzeniach domyœlam siê du¿ego okonia. Ja ci¹gnê do

siebie, a okoñ ucieka w prawo. Walka trwa. Wreszcie widzê go. Jest
spory, ale nie na tyle, aby stawiaæ tak
du¿y opór. Okaza³o siê, ¿e zahaczy³em go za brzuch, tu¿ za p³etwami
piersiowymi, przez co stawia³ opór
ca³¹ boczn¹ powierzchni¹ cia³a.

Wicewunio
Nie wiecie z czym siê to je?
Wicewo ko³o Bia³ogardu, zwane
przez moj¹ córkê Zosiê pieszczotliwie Wicewuniem, to miejsce, gdzie
mnie zanios³o za prac¹.
Po skoñczonej kampanii gorzelniczej mia³em trochê czasu na to, by
zaj¹æ siê córk¹. W któr¹œ majow¹
niedzielê ¿ona wygoni³a mnie z
domu. Mówi - idŸcie gdzieœ na spacer, dobrze wam to zrobi i nie wracajcie wczeœniej jak na obiad. Gdzie
w pochmurny, lekko deszczowy
dzieñ, pójœæ na spacer? W lesie
mokra trawa, nad Parsêt¹ te¿ mokro.
Idziemy porzucaæ spinningiem na
PGR-owskim stawie.
Ubrani w przeciwdeszczowe
p³aszcze w gumowcach idziemy nad
staw. Jest to spore wyrobisko glinianka, gdzieœ tak od 80 lat. Ko³o
wêdkarskie dzia³aj¹ce przy kombinacie Tychowo nieŸle je zarybi³o.
Jest tam szczupak, ma³o okonia,
ma³o p³oci, du¿o leszczy, linów i
karpi. S¹ tam nawet te poniemieckie. Raz widzia³em, jak za jakimœ
owadem taki kolos wyskoczy³ na
prawie metr w górê i plasn¹³ o taflê
jeziora wybijaj¹c fontannê wody.
Id¹c z k³adki na k³adkê systematycznie biczowa³em wodê. Zosia
krêci³a siê po brzegu, zbieraj¹c ró¿ne patyki i kamyki. Wchodz¹c na
kolejn¹ drabiniast¹ k³adkê poprosi³em Zosiê, aby tu za mn¹ nie wchodzi³a. Tak tatusiu.
Rzucam spinningiem i naraz s³yszê za plecami ciche chlup. Odwracam siê b³yskawicznie i widzê Zosiê
w wodzie. Przeskakuj¹c po szczeblach k³adki wpad³a do wody. Rzuci³em na brzeg spinning, doskoczy³em do córki, wyci¹gn¹³em j¹ z
wody. Na brzegu zawin¹³em j¹ w
mój p³aszcz i pobieg³em do domu.
W progu us³yszeliœmy - to ju¿ po
spacerze? Spinning czeka³ na mnie
tam, gdzie go rzuci³em. Cdn. WP

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

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

