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Burmistrz mo¿e ³amaæ
prawo?
Foto: archiwum

(WÊGORZYNO). O tym, ¿e
burmistrz mo¿e wszystko,
³¹cznie z ³amaniem prawa
i nieponoszeniem za to
¿adnych konsekwencji,
przekona³a obecn¹ w³adzê
gminy Wêgorzyno
poprzednia burmistrz.

Zwyciêska
passa przerwana
w nieoczekiwany
sposób

Uwolnijcie nas
od Niepodleg³oœci

Zapraszamy na szalon¹
Zabawê Andrzejkow¹
w pi¹tek 30.11.12 r.

Do tañca przygrywaæ bêdzie zespó³ GAMBIT
z setk¹ œwiatowych przebojów.
Przyjmujemy rezerwacjê na Bal Sylwestrowy.
Na ¿ywo graæ bêdzie zespó³ REMIX. Iloœæ miejsc ograniczona.

CMYK
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Ta sama so³tys wybrana po raz drugi!

Sesja w Resku

Wybory czy votum zaufania

Podatki i skarga
na kierownika OPS

(DALNO, gm. £obez) 13 listopada br. we wsi Dalno, po rezygnacji z³o¿onej przez dotychczasow¹ so³tys pani¹ Gra¿ynê M¹draszek, odby³o siê zebranie wiejskie, na którym mia³o dojœæ do
wyboru nowego so³tysa.

(RESKO) Rescy radni spotkaj¹ siê jutro na sesji, by ustaliæ
podatki na przysz³y rok i podj¹æ
kilka innych decyzji dotycz¹cych
swoich mieszkañców. Sesja odbêdzie siê 21 listopada o godz. 16.00
w Centrum Kultury w Resku.

Jak na tego typu zebranie stawi³o siê wyj¹tkowo du¿o mieszkañców Dalna oraz Przyborza, i zaledwie zabrakowa³o kilka osób, aby zebranie odby³o siê w pierwszym terminie. Zebranie prowadzi³a sekretarz urzedu miejskiego pani Monika Jarzêbska, obecny by³ równie¿
wiceburmistrz Ireneusz Kabat. Na
wstêpie podziêkowali za dotychczasow¹ wspó³prace pani so³tys
Gra¿ynie M¹draszek i wyrazili
cich¹ nadziejê, ¿e mo¿e bêdzie ona
ponownie kandydowaæ, co niestety
nie spotka³o siê z akceptacj¹ z jej
strony. W trakcie oczekiwania na
drugi termin zebrania g³os zabra³
mieszkaniec Dalna pan Jacek Kosiñski . Wyst¹pi³ z gor¹cym apelem
do pani M¹draszek, aby przemyœla³a jeszcze raz swoj¹ decyzjê i roz-

wa¿y³a mo¿liwoœæ kandydowania
na funkcjê so³tysa. Wyrazi³ on opiniê du¿ej czêœci zebranych na sali
osób, ¿e dotychczasowa praca pani
so³tys przynios³a du¿o dobrego dla
ca³ej wioski. Stwierdzi³, ¿e je¿eli
bêdzie to konieczne, to on udzieli jej
pomocy i wsparcia w jej pracy. S³owa pana Jacka Kosiñskiego zosta³y
przyjête oklaskami przez wiêksz¹
czeœæ zgromadzonych osób.
Gdy przysz³o do zg³aszania kandydatur na so³tysa, z sali pad³a tylko
jedna propozycja, osoby pani Anny
Przyradzkiej. Wtedy ponownie
czêœæ zgromadzonych osób skierowa³a apel do pani Gra¿yny M¹draszek, aby wyrazi³a zgodê na kandydowanie. W takiej sytuacji, na pewno dla niej nielekkiej, by³a so³tys w
koñcu przychyli³a siê woli mieszkañców.
Po podsumowaniu oddanych
g³osów okaza³o siê, ¿e wol¹ 46 osób
ponownie na so³tysa zosta³a wybrana pani Gra¿yna M¹draszek. Wiceburmistrz Ireneusz Kabat i pani
Monika Jarzêbska pogratulowali jej
wyboru.

I taka refleksja mieszkañca Dalna, dlaczego dosz³o do tych wyborów. Pani Gra¿yna w prywatnych
rozmowach wskazywa³a na zmêczenie funkcj¹ so³tysa, wywo³ane
trudnymi relacjami miêdzyludzkimi. Ale na podstawie obserwacji
tego, co dzieje siê we wsi mo¿na
stwierdziæ, ¿e mo¿e to te¿ zosta³o
spowodowane brakiem zaanga¿owania ze strony wiêkszoœci mieszkañców w podejmowane dzia³ania
i mo¿e czasami zbytni¹ ³atwoœci¹ do
krytykowania.
Za przyk³adem pana Jacka Kosiñskiego nale¿y siê zadeklarowaæ
do pracy na rzecz dalnowskiej
wspólnoty i do pomocy nowej - starej - so³tys.
Irena Lenkiewicz

Zanim radni zaczn¹ rozpatrywaæ
istotne sprawy, najpierw obejrz¹
monta¿ poetycko uczniów Szko³y
Podstawowej w Resku. Nastêpnie
burmistrz przedstawi informacjê o
swojej pracy, a radni bêd¹ mogli zadawaæ pytania i sk³adaæ wnioski i od
razu wys³uchaj¹ odpowiedzi na nie.
W kolejnych punktach obrad zdecyduj¹ o wysokoœci podatków na
przysz³y rok; rolnego, od nieruchomoœci i œrodków transportu. Rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach:
utworzenia nowych jednostek pomocniczych, nadania nazw ulic, podwy¿szenia kapita³u spó³ki Wodoci¹gi
i Kanalizacje w Resku, zawarcia porozumienia na zapewnienie opieki
zwierzêtom bezdomnym, rozpatrzenia skargi na kierownika OPS oraz
uchwalenia programu wspó³pracy z
organizacjami spo³ecznymi.
(r)

Zaprosili mieszkañców na œwiêtowanie
(RADOWO MA£E) Nowe
Centrum Kultury w Radowie
Ma³ym dzia³a ju¿ kilka miesiêcy,
ale pierwszym debiutem scenicznym uczêszczaj¹cych tu dzieci by³
wystêp przed rodzicami i mieszkañcami z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Gdy jadê do Radowa Ma³ego, w
radio trwa audycja o obliczach naszej niepodleg³oœci i pamiêci o jej
twórcach. Zebrani w studio wyra¿aj¹ ¿al, ¿e w Polsce w ogóle nie
pamiêta siê o Ignacym Paderewskim, jednym z najbardziej zas³u¿onych dla odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci. Fundacja jego imienia, dzia³aj¹ca w Bazylei, przekaza³a w depozyt Muzeum Narodowemu
w Warszawie pami¹tki po nim, z
zastrze¿eniem, ¿e maj¹ byæ eksponowane, a docelowo mia³y trafiæ do
utworzonego muzeum Paderewskiego. Do tej pory le¿¹ w magazynach. Muzeum nie powsta³o, nie ma
wystaw. Jeden z rozmówców mówi,
¿e Paderewski jest w Stanach Zjednoczonych najbardziej rozpoznawalnym i cenionym twórc¹ niepodleg³oœci Polski, a w kraju zupe³nie
zapomnianym. Mówi, ¿e fundacja
zabierze pami¹tki z Muzeum Narodowego i przeka¿e je do istniej¹cego
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muzeum w Kanadzie. A przecie¿ to
postaæ nietuzinkowa, polityk, biznesmen, pianista, w sam raz na wzór,
autorytet, dla naszej m³odzie¿y.
Centrum Kultury w Radowie
Ma³ym to wyremontowana sala
gimnastyczna. Teraz ze scen¹ i balkonem jako re¿yserk¹. Przychodz¹
mieszkañcy, rodzice, dziadkowie i
babcie dzieci, które za chwilê wyst¹pi¹. Inscenizacjê rozpoczyna
pokaz zdjêæ z podk³adem muzycznym. Przypominaj¹ rok 1918, Marsza³ka Pi³sudskiego, kilka jego myœli i znanych powiedzeñ. PóŸniej
œwiat³o gaœnie i na scenê wychodz¹
wiêksi i mniejsi aktorzy, którzy odgrywaj¹ sceny chyba trochê przypominaj¹ce „Dziady” Mickiewicza.
Jest mogi³a, s¹ œwiece, padaj¹ s³o-

wa. Wszyscy s¹ urzeczeni tym
pierwszym razem. Aktorzy dostaj¹
oklaski. Na koniec œpiewaj¹ Rotê.
Nie rzucim ziemi, sk¹d nasz ród...
Po dwóch zwrotkach milkn¹ i wydaje siê, ¿e to ju¿ koniec..., ale kilka
starszych osób na sali ci¹gnie pieœñ
dalej... Nie bêdzie Niemiec plu³ nam
w twarz, ni dzieci nam germani³...
Œpiewaj¹ do ostatniej zwrotki. Zaskoczenie, ¿e pamiêtaj¹... Wpisuj¹
siê w ten teatr m³odych magiczn¹
si³¹ pamiêci... Wystarczy³a iskra, by
pieœñ o¿y³a. Iskrê rozpali³a Wioleta
Ró¿ycka, która – jak mi powiedzia³a – spotka³a siê z m³odymi aktorami
cztery razy. Lubi takie dzia³ania,
wiêc zaoferowa³a kierownik Centrum, El¿biecie Stawickiej, pomoc i
powsta³o to, co widzieliœmy. Czekamy na nastêpn¹ okazjê.
KAR
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Uchwalili podatki

Uwaga - oszuœci

(WÊGORZYNO). Podczas
paŸdziernikowej sesji radni miejscy uchwalili wysokoœæ podatków
od nieruchomoœci na rok przysz³y.

(POWIAT). Na terenie województwa zachodniopomorskiego
dzia³a grupa, która wy³udza pieni¹dze od rolników, obiecuj¹c im
pozyskanie pieniêdzy z Urzêdu
Marsza³kowskiego.

Radni okreœlili roczne stawki
podatku od nieruchomoœci w nastêpuj¹cej wysokoœci:
od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej na terenie miasta Wêgorzyno,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 z³ od 1 m.kw. powierzchni, zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie so³ectw gminy Wêgorzyno, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 z ³ od 1 mkw. powierzchni, pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,49 z³ od 1 ha powierzchni, pozosta³ych na terenie
miasta Wêgorzyno, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,31 z³ od 1 m pow.,
pozosta³ych na terenie so³ectw gminy Wêgorzyno, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,22 z³ od 1 m.kw. pow., zwi¹zanych wy³¹cznie z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji
wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków - 0,42 z³ od 1 m.kw.
pow.,
od budynków lub ich czêœci:
mieszkalnych - 0,58 z³ od 1m.kw.
powierzchni u¿ytkowej, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej na terenie miasta
Wêgorzyno - 19,59 z³ od 1 m.kw.

pow. u¿ytkowej, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie so³ectw gminy Wêgorzyno - 17,85 z³ od 1 m.kw. pow.
u¿ytkowej, zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym - 9,13 z³ od 1
m.kw. pow. u¿ytkowej, zwi¹zanych
z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych
przez podmioty udzielaj¹ce tych
œwiadczeñ - 4,46 z³ od 1 m.kw. pow.
u¿ytkowej, pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,53 z³ od 1 m.kw.
powierzchni u¿ytkowej, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz
odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków - 11,27 z³ od pow. u¿ytkowej,
od budowli: 2 proc. ich wartoœci,
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej
na wytworzeniu i dystrybucji wody
oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu
œcieków — 1,12 proc. ich wartoœci,
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej
na doprowadzaniu gazu ziemnego 1,30 proc. ich wartoœci.
(r)

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349

Grupa osób podszywaj¹c siê
pod pracowników Rolnictwa i Rybactwa Urzêdu Marsza³kowskiego
odwiedza lub dzwoni do rolników i
oferuje pomoc na modernizacjê
gospodarstwa ze œrodków Urzêdu
Marsza³kowskiego. Rolnicy otrzymuj¹ informacjê, ¿e to obecnie
Urz¹d Marsza³kowski, a nie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa ma pieni¹dze, z których
mo¿na skorzystaæ. Jeœli rolnik wyrazi zgodê na pomoc w pozyskaniu
pieniêdzy, to ju¿ w ci¹gu jednego
dnia w jego gospodarstwie ma pojawiæ siê kurier, który dostarczy wniosek do wype³nienia, za co pobierze
op³atê w wysokoœci 250 z³. W zamian ka¿dy wniosek ma zostaæ rozpatrzony pozytywnie. Problem w
tym, ¿e Urz¹d Marsza³kowski ¿adnych pieniêdzy na ten cel nie ma, a
wp³acone pieni¹dze przepadaj¹
wraz z kurierem.
Zamiast wp³acaæ pieni¹dze
oszustom najlepiej od razu powiadomiæ policjê.
(r)

Obwody g³osowania
uchwalone
(RESKO). Uchwa³¹ Rady Miejskiej z 19 paŸdziernika zosta³o utworzonych piêæ obwodów g³osowania
wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych.
Obwód nr 1 obejmuje czêœæ miasta,
ulice: Polna, Browarna, Kolejowa,
¯eromskiego, Boles³awa Prusa, Mariana Buczka, Al. Wolnoœci, Leœna, Zachodnia, czêœæ Jednoœci Narodowej od
nr 11 do 30 oraz wsie: Lubieñ Dolny,
Bezmoœcie, Lubieñ Górny, Dorowo,
Œwiêciechowo, £ugowina, Piaski,
Smólsko.
Obwód 2 obejmuje ulice w Resku:
Jednoœci Narodowej od 1 do 9 i od 31
do 33, M³yñska, Nadrzeczna, W¹ska,
Ogrodowa, D¹browszczaków, Okrzei,
Zielona, Wojska Polskiego z wy³¹czeniem nr 40, Œrodkowa, Szczeciñska,
Stodólna, Rynek, Parkowa, Hanki Sawickiej, Sportowa, Boh. M. Cassino,

Koœcielna, Boh. Warszawy, Ko³obrzeska, Koœciuszki, Krótka, Krzywa, 1
maja, Kopernika, Mickiewicza, Olsztyñska, Kielecka, Poznañska, Krakowska, Œl¹ska, Gdañska, Jana Kiliñskiego,
Dworcowa, Chopina, dzier¿ona, Górna, Majora Henryka Sucharskiego oraz
wsie: Prusim, Policko, Œwiekotki, Trzaski.
Obwód 3 obejmuje miejscowoœci:
£osoœnica, £osoœniczka, Siwkowice,
S¹pólko, Tacza³y, Godziszewo, Mi³ogoszcz, Sienno, ¯erzyno.
Obwód 4 obejmuje miejscowoœci:
£abuñ Wielki, £abuñ Ma³y, Iglice,
Orzeszkowo, Potuliny, Stol¹¿ek, Komorowo, Por¹bka, Luboradz, Mokronos oraz S³owikowo.
Obwód 5 to wsie: £agiewniki, Starogard, Krosino, Mo³stowo, Przemys³aw,
Naæmierz, Sosnowo, Sosnówko, Gozdno, Gardzin oraz Stara Dobrzyca.
(r)
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Czy drzewa w mieœcie Kolejna œwietlica
s¹ potrzebne?
otwarta
(£OBEZ). Temat wycinania
drzew w mieœcie co jakiœ czas powraca na sesjach Rady Miejskiej.
Podczas ostatnich obrad radny
W³adys³aw Tabaka stwierdzi³, ¿e
jest za wyciêciem po³owy drzew w
mieœcie.
Radny zwróci³ uwagê, ¿e ko³o
szko³y „Dwójki” w £obzie s¹ zaznaczone dwa drzewa do wyciêcia.
- Kto z³o¿y³ wniosek o wyciêcie
drzew przy ul. Spokojnej? Wiemy,
jakie s¹ problemy zawsze z wycinaniem drzew, ja uwa¿am, ¿e od razu
powinny byæ wyciête wszystkie
cztery drzewa. Jestem za wyciêciem
nawet po³owy drzew w £obzie, dla
bezpieczeñstwa - powiedzia³ radny.
Okaza³o siê, ¿e wniosek o wyciêcie drzew z³o¿y³ w³aœciciel nieruchomoœci przyleg³ej, który we
wniosku napisa³, ¿e drzewa przewieszaj¹ siê na jego posesjê, a czêœæ
konarów usch³a.

- Zrobiliœmy przegl¹d drzew.
W³asnymi si³ami wyciêliœmy czêœæ
ga³êzi, które przewiesza³y siê na
jego nieruchomoœæ. Okaza³o siê, ¿e
maj¹ one taki stan zdrowotny, ¿e
zawnioskowaliœmy do starostwa,
aby wyda³o decyzjê o ich usuniêcie.
Na pewno zdrowe drzewa nie bêd¹
usuniête. A z drugiej strony, jeœli
bêd¹ usuniête, to w tym miejscu
nasadzimy zdrowe drzewa – powiedzia³a kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Ewa Ciechañska.
Kierownik wydzia³u doda³a, ¿e
przy takich ci¹gach pieszych, gdzie
drzewa nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla
samochodów, jest daleka od usuwania drzew, które maj¹ du¿e korony,
bo m³ode drzewo potrzebuje 20 lat,
aby doros³o do rozmiarów tych, które ju¿ istniej¹. Tym samym dyskusja
w temacie usuwania drzew zosta³a
zakoñczona.
MM

Z diet - pod³ogi

(£OBEZ). Za zaoszczêdzone
pieni¹dze po zmianie uchwa³y dotycz¹cej zasad naliczania i pobierania
diet wyremontowano pod³ogi w
dwóch pomieszczeniach w magistracie.

Wymiana pod³óg konieczna by³a
m.in. w Biurze Rady Miejskiej.
Oszczêdnoœci z diet radnych, które
sta³y siê czêœci¹ kwoty, dziêki której
wymieniono pod³ogi, dotycz¹ czterech miesiêcy tego roku.
MM

(WÊGORZYNO) 17 listopada, po raz drugi w tym miesi¹cu,
oficjalnie otwarto now¹ œwietlicê
wiejsk¹ w gminie Wêgorzyno, w
Winnikach.
Tydzieñ temu pisaliœmy o otwarciu œwietlicy w Gardnie. Kilka dni
temu (17.11) otwarto œwietlicê kontenerow¹ w Winnikach.
Przed oficjalnym przeciêciem
wstêgi odprawiono mszê œwiêt¹. W
otwarciu uczestniczyli: ks. Kazimierz Sa³ternik, burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, radny
powiatu Józef Drozdowski, sponsorzy so³ectwa oraz mieszkañcy so³ectwa Winniki, którzy w³¹czyli siê
w przygotowanie poczêstunku.
- Pomys³ na budowê œwietlicy
powsta³ ju¿ kilka lat temu, jeszcze
za pamiêci pana Sobczyka - mówi
so³tys Winnik Arkadiusz Pli¿ga. Jestem przekonany, ¿e ta œwietlica
nam siê przyda na 100 procent.
Wczeœniej musieliœmy organizowaæ imprezy so³eckie „po s¹siadach”, a teraz bêdzie u nas. Kiedy

nie by³o œwietlicy, m³odzie¿ przesiadywa³a na przystanku b¹dŸ „po
krzakach”. Dziêkujê pani burmistrz
i wszystkim radnym. Nie sposób podziêkowaæ mieszkañcom naszej
piêknej wsi, którzy zawsze staj¹ na
wysokoœci zadania. - powiedzia³.
I choæ jest to druga otwarta œwietlica wiejska na terenie gminy w tym
miesi¹cu, w³adze nie wykluczaj¹
kolejnych. Rozwa¿ane s¹ lokalizacje w Trzebawiu i Podlipcach. To
jednak bêdzie zale¿eæ od mo¿liwoœci sk³adania wniosków o pieni¹dze.
Œwietlice s¹ dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
maj¹ odpowiednie toalety i dojazd
do budynków.
(r)
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Burmistrz mo¿e ³amaæ prawo?
(WÊGORZYNO). O tym,
¿e burmistrz mo¿e
wszystko, ³¹cznie
z ³amaniem prawa
i nieponoszeniem za to
¿adnych konsekwencji,
przekona³a obecn¹
w³adzê gminy
Wêgorzyno poprzednia
burmistrz.
W 2007 roku dosz³o do sprzeda¿y dzia³ki z naruszeniem prawa, z
naruszeniem prawa by³y wprowadzane zmiany i z naruszeniem prawa poprzednia burmistrz podarowa³a 117 tys. z³ kary. I co? I na razie
nic.
Opozycja od pocz¹tku zwraca³a
uwagê na nieprawid³owoœci.
Spraw¹ zajê³a siê najpierw Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej, nastêpnie skierowano sprawê do RIO. Izba
w obszernym raporcie potwierdzi³a,
to co radni ustalili i... to wszystko,
na co by³o staæ RIO, bo ta stwierdzi³a, ¿e sprawa jest zbyt ma³ej wagi,
aby zawracaæ tym g³owê chocia¿by
rzecznikowi dyscypliny finansów
publicznych.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej po zapoznaniu siê z dokumentami dotycz¹cymi sposobu przeprowadzenia przetargu na sprzeda¿
dzia³ki przy ul. Grunwaldzkiej oraz
z tym, jakie dzia³ania zosta³y dokonane, napisa³a raport i przes³a³a go
do Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Szczecinie. Podczas posiedzenia RIO informacja zosta³a
przedstawiona, ale bez ¿adnej dyskusji na ten temat. Dopiero po piœmie wys³anym z magistratu wêgorzyñskiego przeprowadzono kontrolê w czerwcu ubieg³ego roku w
zakresie zgodnoœci z prawem sprzeda¿y dzia³ki, na którym dzisiaj stoi
blok mieszkalny.
Z ustaleñ zawartych w protokole
kontroli wynika, ¿e przy sprzeda¿y
dzia³ki w Wêgorzynie mia³o miejsce szereg nieprawid³owoœci.
Wprawdzie wywieszono w
sierpniu 2007 roku wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y,
jednak „zapomniano” podaæ ten
fakt do publicznej wiadomoœci w
prasie lokalnej. Interesuj¹cy przy
tym by³ termin przetargu – 2 listopada, przypadaj¹cy na pi¹tek d³ugiego
weekendu. Nie zgadza³y siê równie¿
kwoty w przetargu. Cena wywo³awcza w przetargu by³a wy¿sza od ceny
wywo³awczej w wykazie o 550 z³.
Tym samym wadium zosta³o okreœlone na kwotê oko³o 22,7 tys. z³
zamiast 15,6 tys. z³.
Wprawdzie przetarg ówczesna
burmistrz G. Karpowicz wyznaczy³a na 2 listopada, ale ju¿ 23 paŸdziernika w naszym tygodniku ukaza³a
siê informacja nowogardzkiej firmy
o przyst¹pieniu do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Wêgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej i o zg³aszaniu siê osób zainteresowanych kupnem lokali mieszkalnych na zebranie informacyjne or-

Nowe op³aty targowe na rok
przysz³y
(WÊGORZYNO).
Radni
Miejscy uchwalili dzienne stawki
op³aty targowej na rok przysz³ych pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku.
Za sprzeda¿ na targowisku wy³¹cznie warzyw, owoców, jaj w wysokoœci stanowi¹cej iloczyn powierzchni zajêtego pod sprzeda¿
placu oraz stawki za 1 m.kw. wynosz¹cej - 3,40 z³, za sprzeda¿ na targowisku wy³¹cznie artyku³ów innych spo¿ywczych w wysokoœci
stanowi¹cej iloczyn powierzchni
zajêtego pod sprzeda¿ placu oraz
stawki za 1 m.kw., wynosz¹cej -4,10
z³. Za sprzeda¿ na targowisku innych towarów, artyku³ów nie spo-

¿ywczych w wysokoœci stanowi¹cej
iloczyn powierzchni zajêtego pod
sprzeda¿ placu oraz stawki za 1
m.kw. wynosz¹cej - 4,80 z³, przy
sprzeda¿y z samochodu osobowego, wozu konnego, platformy przyczepy oraz ci¹gnika rolniczego 16,70 z³. Przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego i ciê¿arowego 32,20 z³.
Powierzchniê placu zajêtego
pod stoisko sprzeda¿y ustala siê w
pe³nych jednostkach, zaokr¹glaj¹c
w górê ka¿dy rozpoczêty m.kw.
Powierzchniê placu zajêtego
pod stoisko sprzeda¿y mierzy siê po
obrysie rzeczywiœcie zajêtego terenu z uwzglêdnieniem powierzchni
sto³ów, zadaszeñ, namiotów i innych urz¹dzeñ pomocniczych, a tak¿e powierzchni zajêtych na wyeksponowanie towaru.
(r)

Foto: archiwum

ganizowane w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie 24 paŸdziernika 2007 roku o godz. 18.00.
Dodatkow¹ informacjê o przyst¹pieniu do realizacji inwestycji zamieszczono na stronach internetowych Urzêdu Gminy (z dnia 17
wrzeœnia 2007 roku). Na zebraniu
przedstawiciele Spó³ki przedstawili koncepcje projektowe budynku
mieszkalnego wraz z projektem
oraz umowami przedwstêpnymi.
W tym czasie firma nie tylko nie
by³a w³aœcicielem dzia³ki, bo nie
odby³ siê przetarg, ale nie wp³aci³a
nawet wadium konieczne do przyst¹pienia do przetargu. Jedyn¹ firm¹,
która wadium wp³aci³a, by³a wêgorzyñska firma F.H.U. „TRÓJKA” Stanis³awa Turka i tylko ona mog³a ubiegaæ siê o kupno dzia³ki.
By³a burmistrz przetarg odwo³a³a, stwierdzaj¹c, ¿e zapisy w nim
by³y zbyt ogólne. Zmieni³a je w kilku punktach m.in. nie dopuszczaj¹c
us³ug w parterze budynku, co z kolei
nie by³o zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Wêgorzyno przyjêtego uchwa³¹
Rady Miejskiej.
Ponowny przetarg mia³ odbyæ
siê 5 grudnia. Kara umowna w przypadku niedotrzymania warunków, w
tym terminu budowy, zosta³a ustalona na kwotê 114 tys. z³. Ograniczenia zosta³y wprowadzone jednoosobowo przez by³¹ burmistrz. W wyst¹pieniu pokontrolnym czytamy
m.in.: „Powo³ywanie siê na zbyt
ogólny zapis dotycz¹cy opisu sprzedawanej nieruchomoœci nie mog³o
stanowiæ wa¿nego powodu przy
odwo³aniu przetargu, tym bardziej
i¿ warunek uczestnictwa w przetarguorganizowanego na dzieñ 2 listopada 2007 roku (wp³ata wadium)
zosta³ spe³niony przez jednego z
oferentów (F.H.U. „TRÓJKA” Stanis³aw Turek)”. 5 grudnia dzia³kê
kupi³a Spó³ka PBO-GRINBUD z
siedzib¹ w Nowogardzie.
PóŸniej burmistrz jednoosobowo dokonywa³a zmian terminów
rozpoczêcia budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego,
który zgodnie z umow¹ mia³ mieæ

cztery kondygnacje. Zmieni³a termin zakoñczenia robót na koniec
lipca 2011 roku, a tak¿e iloœæ kondygnacji z czterech na trzy. Kolejna
zmiana terminu przekazania do
u¿ytkowania budynku mieszkalnego zosta³a przesuniêta w 2010 roku,
wówczas te¿ burmistrz zrezygnowa³a z konsekwencji prawnych i finansowych dotycz¹cych naliczania
kar w wysokoœci 114 tys. z³, w wyniku niedotrzymania terminu zakoñczenia robót i uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie budynku.
Zmiany by³y wprowadzane zarówno do umowy sprzeda¿y zawartej
w formie aktu notarialnego, jak i do
protoko³u z przeprowadzonego przetargu, co jest niezgodne z prawem.
Kontrola RIO wykaza³a, ¿e dokonane zmiany mia³y wp³yw na
wynik rozstrzygniêcia przetargu.
Mimo, i¿ by³a burmistrz jednoosobowo podarowa³a firmie karê za
niewywi¹zanie siê z terminu budowy i kontroluj¹cy wykazali, ¿e
zmiany w przetargu mia³y wynik na
jego rozstrzygniêcie, RIO nie kiwnê³a palcem, aby nadaæ bieg sprawie. W zwi¹zku z tym, ¿e po kontroli milczenie ze strony RIO przeci¹ga³o siê, obecna burmistrz Wêgorzyna skierowa³a zapytanie dotycz¹ce dalszych losów sprawy. Okaza³o siê, ¿e dalszych losów zwyczajnie nie ma.
Nieprawid³owoœci jest sporo,
dlatego magistrat postanowi³ w
pierwszym rzêdzie ubiegaæ siê o
zap³atê kary ze strony firmy, która
blok wybudowa³a, czyli o kwotê 114
tys. z³. Sprawa w s¹dzie ju¿ siê odby³a, s¹d naliczy³ firmie karê w wysokoœci 50 tys. z³. Wyrok s¹du by³
nieprawomocny, a firma odwo³a³a
siê, wiêc trwa oczekiwanie na kolejn¹ rozprawê w drugiej instancji.
Zaskoczeniem dla wszystkich
by³a jednak odpowiedŸ RIO odnoœnie postêpowania poprzedniej burmistrz Wêgorzyna. Otó¿ w maju w
piœmie prezes RIO napisa³: „Z uwagi na stosunkowo niezbyt du¿y ciê¿ar naruszeñ sprawa nie by³a kierowana do rzecznika dyscypliny finansów publicznych”. Mo¿na tylko
zapytaæ - na co nam taka RIO. MM
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Wspomnienie o Tadeuszu Barañskim
28 lat temu, na wezwanie Teresy Stecko-Cwynar, zg³osi³o siê kilkunastu absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego z lat 1945 - 1970.
W czasie przygotowañ do I zjazdu nauczycieli i absolwentów pozna³em bli¿ej Pana Tadeusza Barañskiego. Podziwia³em Jego skrupulatnoœæ, spokój ducha i realne spojrzenie na ówczesn¹ rzeczywistoœæ
roku 1985.
Ale by³ On przede wszystkim
skarbnic¹ wiedzy o powojennej historii £obza, ludziach tu mieszkaj¹cych. Mia³ olbrzymi¹ wiedz¹ o swoich kole¿ankach i kolegach ucz¹cych siê w gimnazjum i liceum.
Przed ka¿dym z oœmiu zjazdów tygodniami osobiœcie, listownie lub
telefonicznie mobilizowa³ swoich
rówieœników do przyjazdu do
£obza.
Wiem o nich bardzo wiele, s³uchaj¹c z wypiekami na twarzy Jego
barwnych opowieœci o tych ludziach. Tadeusz Barañski by³ wiceprzewodnicz¹cym komitetów organizacyjnych spotkañ kole¿eñskich.
W latach 2007 - 2009 odby³y siê trzy

CMYK

Zjazdy
Weteranów
Gimnazjum i Liceum w
£obzie z lat 1945 - 1959.
Mia³em przyjemnoœæ byæ w gronie kilku
osób, które na wezwanie
Pana Tadeusza robi³y im
spotkania. Oprócz rozmów i zabaw by³y tak¿e
liczne chwile wzruszeñ.
Szczególnie wry³y siê w
moj¹ pamiêæ chwile,
gdy przed Pomnikiem
Trzech Krzy¿y, na
cmentarzu, wyczytywaliœmy nazwiska zmar³ych nauczycieli, wychowawców i uczniów.
Bardzo mi³e i niezapomniane by³y wielogodzinne spotkania, nas Zdjêcie Zenona Muszyñskiego: I Zjazd Absolwentów w £obzie w 1985 roku.
organizatorów, w ogrodzie Tadeusza. Przy wypiekach kulinarnych Jego ¿ony, Li- zywa³ swojego zdenerwowania i w kiedy bêdziemy spotykaæ siê i wspodii, kawie i herbacie, rozmawia³y z ka¿dym znajdowa³ pozytywne ce- minaæ nasze lata spêdzone w ³obenami Janina, Danuta, Maria i Irena. chy charakteru.
skim liceum.
Bêdê wspomina³ Go jako cz³owiePanie Tadeuszu, bêd¹ kolejne
Kiedy wraca³em z pogrzebu
ka, który nie ulega³ chwilowym zjazdy absolwentów, ale ju¿ bez Pana Tadeusza Barañskiego na niemodom, mia³ realne spojrzenie na Ciebie.
bie ukaza³a siê przepiêkna têcza…
otaczaj¹cy nas œwiat. Nigdy nie okaBêd¹c TAM czuwaj nad nami,
Henryk Józef Musia³
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Uwolnijcie nas od Niepodleg³oœci
(£OBEZ). Parking znajduj¹cy siê m.in. przy oœrodku zdrowia
przy ul. Niepodleg³oœci 66 pozostawia wiele do ¿yczenia, w szczególnoœci dla osób starszych i schorowanych. Sytuacjê pogarsza³y
dodatkowo parkuj¹ce tam samochody. Okazuje siê jednak, ¿e w³aœciciel obiektu, w którym mieœci
siê przychodnia, nie jest obecnie
zainteresowany remontem parkingu.
Problem w tym, ¿e najwiêcej
osób korzysta z parkingu ze wzglêdu na znajduj¹ce siê tu przychodnie.
Parking jest rozparcelowany pomiêdzy ró¿nych w³aœcicieli, w tym
gminê. Gmina chcia³aby parking
wyremontowaæ, jednak nie wszyscy
wspó³w³aœciciele s¹ tym zainteresowani.
Na terenie £obza funkcjonuj¹
trzy przychodnie POZ: na ul. Kwiatowej, od kilku dni w by³ej Biedronce oraz przy ul. Niepodleg³oœci 66.
Uwaga radnych podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej skupi³a siê na
placu przed t¹ ostatni¹ z wymienionych. Problem polega na tym, ¿e
w³aœciciel obiektu, w którym znajduje siê przychodnia, zakupi³ swoj¹
czêœæ po obrysie, ze s³u¿ebnoœci¹
przejœcia do placu.
- Ubolewamy, ¿e ta nasza przychodnia, w której zawsze siê leczyliœmy, z ró¿nych wzglêdów ju¿ nie
ma szans, aby powróciæ do dawnej
œwietnoœci. Dzisiaj s¹ trzy podmioty prowadz¹ce opiekê z POZ. Zwracam siê do burmistrza, aby podj¹³
inicjatywê uporz¹dkowania terenu
wokó³ przychodni przy ul. Niepodleg³oœci 66. Ktoœ mo¿e powiedzieæ,
¿e to nie ma bezpoœredniego wp³ywu na nasze zdrowie, ale ma. S¹
przypadki, ¿e ludzie starsi przewracaj¹ siê z ró¿nych wzglêdów – ze

wzglêdu na stan zdrowia, ale i nawierzchni parkinu. Nale¿a³oby uregulowaæ parking i sprawê ruchu.
Gdyby by³a potrzeba wezwania np.
stra¿y po¿arnej, to jest tam du¿e
niebezpieczeñstwo dla wszystkich,
którzy tam przebywaj¹: pracowników sanepidu i pacjentów. Czy
wszystkie samochody musz¹ tam
parkowaæ? - pyta³ radny Bogdan
Górecki.
G³os w tej sprawie zabra³a równie¿ radna Maria Pokomeda, która
dopytywa³a o to, kto dopuœci³o do
tego, aby w miejscu z fatalnym dojazdem umieœciæ dwie przychodnie.
- Podziwiam mieszkañców pa³acyku, ¿e znosz¹ to wszystko, bo
gdybym ja tam mieszka³a, to podnosi³abym du¿y alarm. Naprawdê jest
tam niebezpiecznie. W podwórzu s¹
zabudowania. Nie wiem dok³adnie
co tam siê mieœci, które przylegaj¹
do ul. Wojska Polskiego, naprzeciwko komendy Policji. Czy nie
da³oby siê tamtêdy wyprowadziæ
wyjazdu z podwórza i uwolniæ tych
ludzi od Niepodleg³oœci, od ruchu
samochodów pod drzwiami tych
ludzi? - dopytywa³a radna.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e sprawa nie jest prosta,
bowiem jest trzech wspó³w³aœcicieli.
- W rozmowach z nami uczestniczy³ wspó³w³aœciciel budynku, w
którym zlokalizowana jest przychodnia. Nie wyra¿a zgody na jakiekolwiek ponoszenie kosztów, ze
wzglêdu na to, ¿e przychodnia rodzinna jest budynkiem sprzedanym
po obrysie, ma tylko 2,6 s³u¿ebnoœci dojœcia i w tej chwili korzysta jak
najbardziej z placu, ale nie partycypuje ani w kosztach utrzymania, ani
w podatkach. Rozumiem drug¹ stronê, bo musi p³aciæ podatki, a praktycznie nie mo¿e nawet zaparkowaæ. Druga propozycja by³a taka,

aby udzia³y „wyprostowaæ”. Najpierw wydzieliæ budynki wprost,
dopiero potem pozosta³e partie. Te¿
nie wszyscy chc¹ siê na to zgodziæ.
Jeœli w przysz³ym roku bêdzie tam
inwestycja, to w³aœciciel budynku,
w którym jest przychodnia, zapowiedzia³, ¿e nie do³o¿y do inwestycji, bo nie ma œrodków. Ma inne
priorytety. W przysz³ym roku nie
wchodzi to w grê. Czy to bêdzie w
2014 roku, to siê jeszcze zastanowi,
w jakim procencie móg³by partycypowaæ w kosztach. Teraz on tego nie
wie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w 60
procentach to z placu korzysta on.
Tak to jest niefortunnie u³o¿one. –
wyjaœni³ wiceburmistrz.
Kiedyœ by³ to budynek gminny.
W latach 90. zosta³ przekazany dla
Rejestru Us³ug Medycznych, który
z kolei przej¹³ Powiat Stargardzki.
Okaza³o siê, ¿e gdy budynek przesta³ spe³niaæ swoje funkcje, obiekt
sta³ siê w³asnoœci¹ tego Powiatu. W
dokumentach bowiem nie by³o zabezpieczenia, zgodnie z którym
wraz z zakoñczeniem dzia³alnoœci
statutowej maj¹tek mia³by przejœæ
ponownie na mienie gminy. Stargard owszem chcia³ oddaæ, ale za
kwotê kilkuset tysiêcy z³, na co z

kolei nie chcia³a zgodziæ siê gmina
£obez.
Radna Maria Pokomeda zaproponowa³a, aby ruch odbywa³ siê od
ul. Wojska Polskiego. Okaza³o siê
jednak, ¿e od tej strony przy murze
zlokalizowane s¹ gara¿e, w tym dwa
prywatne. Dodatkowo ró¿nica poziomu gruntów jest tak du¿a, ¿e jej
zniwelowanie poch³onê³oby spor¹
kwotê.
- Temat jest z³o¿ony i jeœli strony
nie dojd¹ do porozumienia, to nic z
tego nie bêdzie. Nie ma tu z³ej woli
ze strony gminy. Gmina nie mo¿e
wydawaæ pieniêdzy publicznych na
teren, który w ca³oœci nie jest jej
w³asnoœci¹. Co do parkowania samochodów, to w³aœciciel przychodni rozmawia³ ju¿ z lekarzami, aby
tam nie parkowali, za zgod¹ wszystkich ma byæ postawiony znak, ¿e jest
zakaz wjazdu. Nie bêdzie dotyczy³o
jedynie karetek, w³aœcicieli i osób
niepe³nosprawnych. Pozostali chorzy bêd¹ musieli przejœæ z parkingu
spod Tesco – doda³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabar.
Radny Tadeusz Sikora doda³, ¿e
trzeba liczyæ na to, ¿e pacjenci sami
siê przenios¹, skoro jest tak niewygodnie.
MM

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem informujemy
o œmierci

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

Lidii Jankowskiej

Mariana Osieczko

z £obza

z £obza

Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie
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Spotkanie autorskie z dr Beat¹ Afeltowicz

Niemieckie czy s³owiañskie - ksi¹¿ka
o nazwach naszych miejscowoœci

(£OBEZ). W miniony wtorek
w ksiêgarni „Wspó³czesna” w
£obzie odby³o siê spotkanie z dr
Beat¹ Afeltowicz, autork¹ ksi¹¿ki „Nazwy miejscowe by³ego powiatu ³obeskiego”.
Intensywna praca nad ksi¹¿k¹
trwa³a trzy lata. Tyle czasu zajê³o
przeanalizowanie 732 nazw miejscowoœci, które wesz³y w zakres
pracy doktor Beaty Afeltowicz, urodzonej i wychowanej w £obzie.
Wprawdzie ksi¹¿ka „Nazwy miejscowe by³ego powiatu ³obeskiego”
obejmuje zakres terytorialny powiatu sprzed wojny oraz w okresie
1945-54, jednak jak zapewni³a Edyta £ongiewska-Wijas, redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczeciñskiego, istnieje mo¿liwoœæ wydania ksi¹¿ki, w
której zakres wejd¹ miejscowoœci
obecnego powiatu ³obeskiego –
czyli bez gminy P³oty, ale z gmin¹
Dobra. Jest to mo¿liwe tym bardziej, ¿e temat pracy doktorskiej

Beaty Afeltowicz brzmia³: „Nazwy
miejscowe by³ych powiatów ³obeskiego i nowogardzkiego”.
Podczas spotkania autorka
ksi¹¿ki wyjaœni³a, ¿e sto nazw miejscowoœci ma etymologiê s³owiañsk¹, w tym 83 z nich zbudowane s¹ wy³¹cznie z cz³onów s³owiañskich, a 23z nich to hybrydy. Zdecydowanie wiêcej by³o nazw niemieckich, albowiem 323 na terenie by³ego powiatu ³obeskiego.
Najwiêcej nazw s³owiañskich
powsta³o w XIII i XIV wieku. Analizuj¹c czas nadawania nazw s³owiañskich nowym miejscowoœciom
mo¿na uznaæ, ¿e kres osadnictwa
s³owiañskiego nast¹pi³ w XVI wieku. Z kolei nazwy niemieckie nadawane by³y miejscowoœciom od XII
wieku do II wojny œwiatowej. W XII
wieku powsta³a tylko jedna miejscowoœæ, której nadano nazwê niemieck¹ – Regenwalde, obecne Resko. Interesuj¹c¹ kwesti¹ okaza³o
siê równie¿ to, ¿e Niemcy nie zmieniali nazw s³owiañskich. Z kolei ina-

czej post¹pili Polacy po 1945 roku.
Nazwy s³owiañskie pozostawiono,
niektóre nazwy niemieckie zosta³y
zaadaptowane na polskie pod
wzglêdem brzmienia, a nie znaczenia, jednak wiêkszoœæ miejscowoœci
zosta³o na nowo ochrzczonych, czyli nadano im ca³kiem nowe nazwy,
bez odniesienia do ich etymologii.
Praca Beaty Afeltowicz wpisuje
siê w cykl publikacji Pomorskich
Monografii Toponomastycznych.
Ksi¹¿ka adresowana jest przede

wszystkim do mieszkañców ziemi
³obeskiej zainteresowanych pochodzeniem i znaczeniem nazwy miejscowoœci, w której mieszkaj¹.
W spotkaniu wziêli udzia³: senator S³awomir Preiss wraz z ma³¿onk¹, Edyta £ongiewska-Wijas
redaktor naczelna Wydawnictwa
Naukowego Uniwersytetu Szczeciñskiego, starosta Ryszard Brodziñski i wicestarosta Jan Zdanowicz, burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski oraz mieszkañcy powiatu ³obeskiego.
MM

Mo¿na zg³aszaæ
mieszkañców do nagrody
Smoka Powiatu
(POWIAT). Do koñca listopada mo¿na zg³aszaæ kandydatów
do Nagrody Specjalnej Starosty
³obeskiego „Smoki Powiatu”.
Smoki Powiatu przyznawane s¹
dla osób prawnych i fizycznych,
których dzia³alnoœæ i wyniki promuj¹ powiat ³obeski na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Nagroda Specjalna Starosty
przyznawana jest w nastêpuj¹cych
kategoriach: Rozwój Gospodarczy,
Oœwiata i Wychowanie, Dzia³acz
Spo³eczny, Kultura i Sztuka, Sport i
Turystyka.
Wnioski o nagrody mog¹ sk³adaæ: organizacje i stowarzyszenia
spo³eczne, Zarz¹d Powiatu, Komisje Rady Powiatu, burmistrzowie i
wójt z gmin tworz¹cych powiat
³obeski, mieszkañcy powiatu w liczbie co najmniej 30 oraz redaktorzy
naczelni gazet lokalnych.

Wnioski musz¹ wp³yn¹æ do Starostwa Powiatowego w £obzie najpóŸniej do koñca listopada.
Zarówno wnioski, jak i ca³a dokumentacja, s¹ do pobrania na stronie powiatu ³obeskiego: www.powiatlobeski.pl w zak³adce: „Nagroda Specjalna Starosty £obeskiego”
lub w Wydziale Oœwiaty i Promocji
Starostwa Powiatowego w £obzie (I
piêtro, pokój nr 30).
Wnioski opiniowane s¹ przez
Kapitu³ê, powo³an¹ przez Zarz¹d
Powiatu.
Poza zg³oszeniami starosta z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek
Zarz¹du Powiatu, b¹dŸ na wniosek
Kapitu³y, mo¿e przyznaæ nagrodê
„SUPER SMOKA” za szczególne
zas³ugi dla powiatu ³obeskiego, nie
mieszcz¹ce siê w pozosta³ych kategoriach lub obejmuj¹cych wiêcej
ni¿ jedn¹ kategoriê.
(r)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Wynajmê w centrum £obza na
sklep, us³ugi, biuro lokal u¿ytkowy
50 mkw. Tel. 691 305 860.
Sprzedam dom w Zwierzynku o
pow. 76 mkw. ( dwa pokoje, kuchnia,
³azienka ), budynek gospodarczy +
dzia³ka o pow. 3251 mkw. Tel. 609
809 616
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza do wynajêcia. Tel. 501
894 828.

Powiat gryficki
Gryfice - Wynajmê lokal u¿ytkowy
ul. Pocztowa 1. Tel. 518 531 553
Lokal u¿ytkowy I p. centrum Gryfic do wynajêcia. Tel. 504 040 555.
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Powiat drawski
Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105

INNE
Powiat ³obeski

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.

Powiat ³obeski
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i
dobrze. Tel. 505964520.

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

ROLNICTWO
Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

Sprzedam w Gryficach bez czynszowe mieszkanie 55 mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Cena 119 tys. z³. Tel. 601 888 593
Ko³obrzeg - Podczele mieszkanie 2pokojowe 56 mkw. parter, zamieniê
na kawalerkê w Gryficach lub sprzedam. Tel. 603-911-921.

Powiat œwidwiñski
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu. W
miejscowoœci koœció³, bank, szko³y,
przychodnie lekarskie, sklepy i
poczta. Tel. 500 308 446.

Powiat ³obeski
£obez, sprzedam kawalerkê w centrum III piêtro. Tel. 794 561 317.
Sprzedam mieszkanie, gara¿ w
£obzie, 3 pokoje, parter, centrum.
Tel. 667 938 340
Stancja do wynajêcia w £obzie, dwa
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607
129 519.
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PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê szefa kuchni i kucharza w
nowo otwartej restauracji i hotelu
Œwiêtoborzec w £obzie. Tel.
603390317. CV na: hotel@swietoborzec.pl

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê na
nowoczesny sprzêt rolniczy (mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101
209.
Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E na trasie Polska – Norwegia, Norwegia –
Polska. Tel. 607 585 561
Zatrudniê mechanika w Nowogardzie do samochodów ciê¿arowych,
tel. 607 585 561.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem, zap³aæ na konto.

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Sprzedam piec c.o. 12 kW bdb. stan
+ rega³y sklepowe wraz z ladami.
Tel. 603 037 940, 695 938 816
Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

BIZNES
Powiat ³obeski
Sprzedam kpl. liniê produkcyjn¹ do
stolarki PCV, maszyny w idealnym
stanie firmy Schuring. £obez, tel.
603390317.

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

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

To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka inwestycyjna o pow. 3051mkw z magazynem - CENA 160.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny z zabudowaniami
- CENA 225.000 z³
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw
- CENA 320.000 z³
TUCZE - dzia³ka budowlana o pow. 2700 mkw
- CENA 45.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
- 200.000 z³
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 25.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna o pow. 46800mkw
- CENA 79.000 z³
CZAPLINEK- dzia³ka rolna o pow. 1,99 ha
- CENA 298.000 z³
£ABUÑ MA£Y - mo¿liwoœæ zabudowy pow. 3003mkw
- CENA 25.000 z³
£ABUÑ MA£Y - dzia³ka o pow. 6000mkw
- CENA 70.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
- CENA 55.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana w u¿ytkowaniu wieczystym o pow. 532 mkw
- CENA 58.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
- CENA 68.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw lub 1000 mkw
- CENA 72.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
- CENA 93.000 z³
£OBEZ - 2 dzia³ki z war. zabudowy obok siebie,
pow. 902 i 900 mkw
- CENA PROMOCYJNA 100.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- CENA 181.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹, pow. 1776 mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami, centrum miasta, pow. 3545 mkw -CENA 850.000 z³
£OBEZ - dzia³ka przemys³owa 7351mkw, teren parku przemys³owego
- CENA 1.122.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
£OBEZ (okolica) - zak³ad produkcji wyrobów betonowych ze stolarni¹
- CENA 1.800.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy
- CENA 12.000 z³
RADOWO MA£E - 4 dzia³ki, pow. od 867 - 1143mkw, warunki zabudowy
- CENA 34.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - pow. 3484mkw
- CENA 48.000 z³
RESKO - dzia³ka budowlana, pow. 382mkw
- CENA 45.000 z³
RESKO - kompleks dzia³ek o pow. 3000 - 4400mkw
- CENA 11 z³/ mkw
RYDZEWO - dzia³ka z w³asn¹ lini¹ brzegow¹ o pow. 11388 mkw
- CENA 510.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW
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Kolejna lekcja historii w Gimnazjum Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w £obzie

„Polsko, nie jesteœ Ty ju¿ niewolnic¹!”
W tym roku Œwiêto
Niepodleg³oœci (9.11.br.)
w naszej szkole up³ynê³o
pod has³em: „Polsko,
nie jesteœ Ty ju¿
niewolnic¹!”.
Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê odœpiewaniem
hymnu narodowego.
Gimnazjaliœci
przedstawili
monta¿ s³owno-muzyczny przywo³uj¹cy tragiczne obrazy przesz³oœci
Polski, zdarzenia skutkuj¹ce zrzuceniem przez nasz kraj jarzma niewoli po 123 latach. W s³owie i pieœni
m³odzie¿ odda³a ho³d poleg³ym,
ofiarom walki za wolnoœæ i suwerennoœæ pañstwa polskiego.
Narratorzy (El¿bieta Olek - IIIa
i Elwira Buryj - IId) w chronologicznym porz¹dku przybli¿yli zgromadzonym kolejne wstrz¹saj¹ce fakty
z historii Polski porozbiorowej.
Apel uœwietni³y swoj¹ recytacj¹
Dagmara D¹browska (Ie), Patrycja
Gonga³a (Ie) oraz Karolina Jadczyszyn (Ie), mówi¹c w utworach lirycznych o mi³oœci do ojczyzny, jej

piêknie i próbach wyzwolenia. Z
kolei Aleksandra Ochnio (Ie), Natalia Lisowska (Id) oraz sanitariuszki
- El¿bieta Olek i Marcelina Æwik³a
(Ie) w wierszach wyra¿a³y strach i
ból tysiêcy rodaków trac¹cych bezpowrotnie swoich bliskich w czasie
wieloletnich walk.
Ca³oœæ spotkania spaja³a utworzona z oœmiorga uczniów z klasy Ie
(Bart³omiej Szczypiñski, Aleksandra Daniel, Julia Sagan, Kamila
Gonga³a, Marcelina Kamiñska,
Marceli Œniadecki, Emil Kó³kiewicz, Dawid Kamiñski) symboliczna flaga Polski, któr¹ podzielili miêdzy sob¹ zaborcy w czarnych pelerynach (Jagoda Molska - IIIb, Filip
Rozpêdowski - IId, Bart³omiej Grifka - IIIb).
M³odzi ludzie potrafili zachowaæ powagê przy prezentowaniu
trudnych treœci, a atmosfera skupienia da³a siê odczuæ wœród widzów
tym bardziej, ¿e rys historyczny,
ukazuj¹cy drogê Polski do niepodleg³oœci wzbogacono o oryginalne i
pe³ne wzruszenia utwory muzyczne
zaœpiewane przez solistów: Patrycjê Jaremko (IIIa), Paulinê Karaœ
(IIa), Mateusza £akomego (IId),
Micha³a Stefanowskiego (Ie), któ-

rych przygotowa³ pan Grzegorz Stefanowski.
Myœlimy, ¿e nasza m³odzie¿
zda³a egzamin z w³aœciwej postawy
patriotycznej. Przejmuj¹ce widowisko by³o nie tylko cenn¹ lekcj¹ historii, ale tak¿e wra¿liwoœci, która
pomaga nam, wspó³czesnym, doceniæ wielkie i ma³e czyny przodków.
Jako organizatorki apelu pragniemy serdecznie podziêkowaæ
wszystkim uczniom bior¹cym
udzia³ w akademii, za ich cierpliwoœæ, pracowitoœæ i zaanga¿owanie. Jednoczeœnie mamy nadziejê,
¿e od tej pory ka¿dy gimnazjalista

bêdzie wiedzia³, ¿e rozbiory przypadaj¹ na wiek XVIII, ¿e rusyfikacja i germanizacja by³y przejawem
polityki wynaradawiania Polaków,
a co najwa¿niejsze, ¿e ¿yj¹c dziœ w
wolnym kraju, nie wolno zapominaæ
o takich wartoœciach jak patriotyzm,
poœwiêcenie i bohaterstwo, które,
choæ obecnie wyra¿ane w inny sposób, nie trac¹ na swej aktualnoœci.
Tylko znaj¹c przesz³oœæ, mo¿na
m¹drze budowaæ przysz³oœæ…
Joanna Marek i Agnieszka
Kopryna, Gimnazjum Integracyjne w £obzie.

„Dwójka” o niepodleg³oœci
(£OBEZ) W Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie uczniowie mieli
okazjê obejrzeæ, 9 listopada 2012
r., monta¿ s³owno-muzyczny pt.
„Domowa lekcja historii”, w którym zaprezentowali siê uczniowie
z klas pi¹tych i szóstych, przygotowani przez pani¹ Renatê Mikul,
Zofiê Malinowsk¹ i Annê Hrycaj.
Celem spotkania by³o uczczenie
94. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê.
Bohaterami scenek byli m.in.
uczeñ szko³y podstawowej, Damian (Damian Kluczyñski) oraz
jego dziadkowie (Julia Popiela i
Jakub Brzóska), którzy cierpliwie
wys³uchuj¹c dociekliwych pytañ
wnuka i jego szkolnego kolegi
Bartka (Bart³omiej Skarbiñski),
wkuwaj¹cych historiê, próbowali
w przystêpny sposób przekazaæ
ch³opcom drogê, jaka wiod³a Polaków do wolnoœci.
Na tle utworu „Po¿egnanie oj-

czyzny” Kleofasa Ogiñskiego
brzmia³y recytacje wierszy, które
przeplecione zosta³y wystêpami
zespo³u wokalnego. Us³yszeliœmy
takie utwory jak: „Bia³y krzy¿”,
„Polska”, „Wojenko, wojenko”,
„Marsz Pierwszej Brygady”, „Przybyli u³ani pod okienko” (podczas
wykonania piosenki w postaci u³anów wcielili siê ch³opcy z klasy 6 b),
„Najpiêkniejsza jest moja ojczyzna”. Uroczystoœæ zakoñczy³o
wspólne wykonanie „Mazurka D¹browskiego”.
Uczennice z zespo³u wokalnego
(Maja D¹browska, Julia Jagie³³o,
Jaœmina £ucyków, Wiktoria Dobrochowska, Martyna Konieczna i
Aleksandra £êcka) oraz Zuzanna
Rozpêdowska (recytuj¹ca wiersz)
wyst¹pi³y podczas sobotniej wieczornicy z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w £obeskim Domu Kultury.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej
nr 2 w £obzie, uczêszczaj¹cy na
zajêcia tañca ludowego, prowadzo-

ne przez pani¹ Joannê Stefanowsk¹
przy £obeskim Domu Kultury, równie piêknie zaprezentowali siê podczas wieczoru. Na uroczystoœæ licz-

nie przybyli nauczyciele i uczniowie naszej szko³y, a tak¿e rodzice i
dziadkowie uczniów.
A.H., foto: T. Turbak
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O niepodleg³oœci
w Starogardzie

W Szkole Podstawowej w Starogardzie odby³ siê 9 listopada
apel z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Uroczystoœæ tê przygotowa³ i prowadzi³ pan Czes³aw Szawiel, nauczyciel historii.
Na pocz¹tku wszyscy uczniowie
odœpiewali pieœñ patriotyczn¹ pt.
„Pierwsza brygada”. Nastêpnie
Martyna Deberna i £ukasz G³osek,
uczniowie z klasy V, przypomnieli
fragmenty z ¿ycia Józefa Pi³sudskiego, który wyzwoli³ Polskê z niewoli. W nastêpnej kolejnoœci
uczniowie z klasy VI recytowali
wiersze; Klaudia Pude³ek „O celu
Polaka”, Nikola Urban „Do polskiej
dziewczynki”, Magdalen Lis
„Czym bêdê”, Krzysztof Winowski
„Marsz skautów”.
W dalszej czêœci apelu nast¹pi³o

rozstrzygniêcie konkursu plastycznego na projekt widokówki z wizerunkiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Uczniowie z klasy V zdobyli I miejsce, a w nagrodê pi³kê no¿n¹.
Rozdano te¿ nagrody za konkurs
historyczny pt. „94 rocznica odzyskania niepodleg³oœci”, w którym
I miejsca zdoby³y Aleksandra Kozicka z klasy V, Magdalena Lis
oraz Sandra Œwistowska z klasy
VI. Na zakoñczenie wszyscy
wspólnie zaœpiewali piosenkê
„Przybyli u³ani…”.
W czasie tej uroczystoœci panowa³a mi³a atmosfera, by³y to bardzo
wzruszaj¹ce chwile. Jesteœmy
wdziêczni poleg³ym ¿o³nierzom w
walkach o niepodleg³oœæ Polski za
to, ¿e ¿yjemy w wolnym kraju.
Sandra Œwistowska, Marcin
Majchrzak, klasa VI

Wicemistrz Polski na sesji
(DOBRA).
20
paŸdziernika 2012 r.
w Miñsku Mazowieckim Arkadiusz Siewior zdoby³ tytu³ Wicemistrza Polski w
Kulturystyce podczas
Mistrzostw Polski.
Gratulacje z r¹k burmistrz Dobrej Barbary Wilczek oraz przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Dobrej
Damiana Padziñskiego przyj¹³ podczas sesji Rady Miejskiej w
Dobrej.
(r)
foto: gmina dobra
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O niepodleg³oœci
w Zespole Szkó³ w Resku

Jak¿e ciebie przywitaæ radosna
swobodo?!
I czym uczciæ najpiêkniej?
Chyba tym uœmiechem,
I m³odzieñczej poezji burzliw¹
urod¹,
co sz³a œpiewem przez miasto
i wróci³a echem.
(A. S³onimski Niepodleg³oœæ)
12 listopada br. w Gimnazjum
im. K. Górskiego w Resku odby³a
siê nietypowa lekcja historii i patriotyzmu. Jej celem by³o upamiêtnienie
rocznicy odzyskania przez Polaków
niepodleg³ej Ojczyzny.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
przywitaniem zaproszonych goœci i
wszystkich, którzy zebrali siê w hali
widowiskowo-sportowej. Nastêpnie prowadz¹cy uroczystoœæ
uczniowie przypomnieli historiê
ustanowienia œwiêta narodowego.
Po wprowadzeniu Sztandarów Kombatantów, Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K. K. Baczyñskiego, Gimnazjum im K. Górskiego, Szko³y
Podstawowej im. H. Sucharskiego,
odœpiewany zosta³ Mazurek D¹browskiego.
Kolejnym punktem obchodów
by³a czêœæ artystyczna. W atmosferê
historycznych wydarzeñ wprowadzi³y gimnazjalistki, odgrywaj¹c
scenkê w scenerii mogi³ z brzozowy-

mi krzy¿ami, zapalonymi zniczami,
przy dŸwiêkach piosenki K. Klenczona Bia³y krzy¿. Krótka drama
œcisnê³a wiele serc, a recytacje wierszy, odœpiewanie piosenek o tematyce niepodleg³oœciowej i obejrzenie prezentacji multimedialnej
wzmog³y tylko wzruszenie.
Cisza po zakoñczeniu wystêpów
by³a wymownym komentarzem widowni. Przemawiaj¹cy goœcie: Arkadiusz Czerwiñski burmistrz Reska, starosta ³obeski Ryszard Brodziñski oraz przewodnicz¹ca
Zwi¹zku Sybiraków w £obzie, pani
Zofia Majchrowicz podkreœlali, ¿e
uroczystoœæ, w której wziêli udzia³,
by³a wartoœciow¹ i wzruszaj¹c¹
lekcj¹, która uœwiadomi³a, jak cenna jest wolnoœæ Polski i jakie szczêœcie maj¹ ci, którzy dziœ mog¹ siê
ni¹ cieszyæ, jednoczeœnie musimy
pamiêtaæ o tym, ¿e wolnoœci nie
mo¿na posiadaæ, trzeba j¹ zdobywaæ (Jan Pawe³ II).
Po zakoñczeniu szkolnej akademii, poczty sztandarowe w asyœcie
dru¿yny strzeleckiej ch³opców z liceum, przesz³y pod pomnik Niepodleg³oœci w Resku, gdzie zosta³a
oddana czêœæ poleg³ym.
Agnieszka Grad
Bo wolnoœæ to nie cel,
lecz szansa
Marek Grechuta (has³o w hali)
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Œwiêto Patrona w SP Resko
(RESKO) Obchody Œwiêta
Patrona szko³y - mjr. Henryka Sucharskiego (przypadaj¹ce 12 listopada), mia³y niezwyk³y charakter.
Tradycyjnie, przypomniano
uczniom sylwetkê dowódcy spod
Westerplatte, uœwiadamiaj¹c im, w
jakiej sprawie walczyli polscy ¿o³nierze. 7-dniowa ofensywa gdañskiego wybrze¿a to, wg historyków,
pocz¹tek II wojny œwiatowej.
Podczas uroczystego apelu dyr.
szko³y, p. Violetta Dynarska-Adamowicz, przypomnia³a zebranym o
wadze tego œwiêta. Zaproszeni goœcie: ks. proboszcz Miros³aw Socha,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej p.
Barbara Basowska, radni p. Andrzej
Gradus i p. Renata Kulik, przedstawicielki Rady Rodziców, p. Joanna
Dusza i p. Wies³awa Stelmach wpajali uczniom obywatelskie postawy.
Na akademii obecni byli uczniowie klas I - VI wraz z opiekunami,
zarówno z SP Resko, jak i szkó³

podleg³ych - £osoœnicy i £abunia
Wielkiego (od 3 wrzeœnia SP Resko
funkcjonuje jako zespó³).
Nie oby³o siê bez wzruszeñ;
przy dŸwiêkach patriotycznych
pieœni, w myœl s³ów o tematyce niepodleg³oœciowej niejeden uczestnik popad³ w zadumê. Monta¿
s³owno-muzyczny przygotowa³y
panie Ewa Kwiatanowska i Anna
Miszczyszyn. Przedstawiciele spo³ecznoœci uczniowskiej, oraz zaproszeni goœcie, w akcie upamiêtnienia sylwetki majora Sucharskiego, z³o¿yli wi¹zanki bia³o-czerwonych kwiatów pod tablic¹ pami¹tkow¹.
Tradycj¹ szko³y jest œlubowanie
klas III na sztandar szko³y, które
odby³o siê na apelu, w obecnoœci
dyrekcji, uczniów i zaproszonych
goœci. Po uroczystoœci, szóstoklasiœci zorganizowali w klasach III otrzêsiny.
Niezwyk³a lekcja historii, na
d³ugo zapadnie w pamiêci obecnych
na akademii.
(szk)

Historia Zielonego Dworu
Droga z Reska do Radowa
Wielkiego wije siê w piêknej okolicy. Przeje¿d¿aj¹c skrzy¿owanie
z drog¹ do Dorowa, czêsto nie zdajemy sobie sprawy, co siê kryje za
œcian¹ dostojnych buków, stoj¹cych przy szosie.
Tajemnicze ruiny klasztoru, którego widok opowiada minion¹ historiê, stare dêby, maj¹ce nawet po
600 lat. Nieprawdopodobne jest to,
¿e one kiedyœ by³y uczestnikami tragicznych wydarzeñ wojennych. Zamykaj¹c oczy, mo¿emy wyobraziæ
sobie chocia¿ trochê z tego, co dzia³o siê tam w dawnych czasach. Drzewa opowiadaj¹ nam szumem swych
liœci opowieœci z dawnych lat, a ruiny…

Pierwszy w³aœciciel Ludolf von
Beckedorff urodzi³ siê w 1778 r. w
Hanowerze. By³ cz³owiekiem wykszta³conym i zamo¿nym. Ukoñczy³ teologiê protestanck¹ i medycynê, ale równie¿ naukê Koœcio³a
katolickiego. Owocem tego sta³a siê
konwersja, któr¹ przyj¹³ w 1827
roku, i to w³aœnie spowodowa³o, ¿e
podziêkowano mu za pracê w niemieckim rz¹dzie. Z tej przyczyny za
poœrednictwem szwagra von Bulowa kupi³ maj¹tek w Grünhoff, czyli
Zielonej Dolinie, obecne Œwiêciechowo. W 1828 roku za³o¿y³ tutaj
pierwsz¹ kaplicê. Wielka wiara Ludolfa spowodowa³a, ¿e dziêki niemu powsta³y piêkne dzie³a charytatywne i wychowawcze. Na zakupionym przez siebie terenie odnowi³

¿ycie religijne. Na tym terenie
mieszka³o wówczas 37 katolików i
ich liczba potem ros³a.
Za ogromne zas³ugi w rozwoju
niemieckiego rolnictwa król Fryderyk Wilhelm IV przywraca do ³ask
w³aœciciela Grünhoff, które od tego
czasu stale siê rozwija. Na prawie 18
hektarach powstaje ca³y szereg zabudowañ. Zas³u¿ony gospodarz
przekazuje swój maj¹tek na dom
dziecka pod nazw¹ Instytutu œw.
Alojzego. W 1858 r. Ludolf von
Beckedorf umar³, jednak stworzona przez niego fundacja prê¿nie
dzia³a³a, zw³aszcza od przybycia
Józefa Gottwalda. Powsta³ internat
i szko³a ludowa. Ca³ym samowystarczalnym gospodarstwem zarz¹dza³y siostry Boromeuszki z
Trzebnicy, które przyby³y tutaj w
1861 r. Opiekowa³y siê oko³o 100
wychowankami. W tym czasie
Grünhoff znane by³o na Pomorzu
jako jeden z nielicznych oœrodków
katolickich.

W 1945 r. do Grünhoff przybyli
wraz z frontem ¿o³nierze armii radzieckiej, którzy dopuszczali siê
aktów dewastacji, zastraszania i
przemocy wobec bezbronnych
dzieci i sióstr Boromeuszek. Czêœæ
sióstr uciek³a wraz z wychowankami do Reska. ZnaleŸli schronienie
na tutejszej plebanii.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zespó³ zabudowañ, ju¿ w polskim Œwiêciechowe, uleg³ zniszczeniu i zapomnieniu. Obecnie teren
jest w³asnoœci¹ dwóch w³aœcicieli.
Ruiny koœció³ka, 3 stawy wraz z
czêœci¹ parku s¹ w³asnoœci¹ Nadleœnictwa Resko, a pozosta³a czêœæ
zespo³u klasztornego i ruiny budynków s¹ pod w³adaniem Agencji Nieruchomoœci Rolnej Oddzia³ w Nowogardzie. Czy w³aœciciele pozwol¹ nam poznaæ tajemnicê Œwiêciechowa? Mamy gor¹c¹ nadziejê,
¿e tak.
„G³os Budy”, Gimnazjum
w Zespole Szkó³ w Resku

Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie

£za zakrêci³a siê
w oku

(WÊGORZYNO) W tym roku
obchodziliœmy 94 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê.
W Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
w Wêgorzynie obchody by³y bardzo
uroczyste. Przybyli licznie zaproszeni goœcie, a wœród nich przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Wêgorzynie Jan Mazuro, sekretarz Urzêdu Miejskiego Marta Banasik, radni powiatowi: Zofia Makarec i Józef
Drozdowski,
przedstawiciele
Zwi¹zku Sybiraków z £obza, Ko³a
Pszczelarzy oraz rodzice.
Wszyscy mieli okazjê obejrzeæ
apel pe³en wzruszeñ, wype³niony
poezj¹ i muzyk¹.
W piêknej jesiennej scenerii
„Warszawscy Gazeciarze” weso³o
og³aszali, ¿e Polska wreszcie, po
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123 latach niewoli, odzyska³a niepodleg³oœæ. Ten pocz¹tek zapowiada³ spotkanie z histori¹, wspomnieniami i melodiami tamtych lat.
W bia³o czerwonej auli szko³y, w
morzu kotylionów prze¿yliœmy
piêkne chwile, s³uchaj¹c s³ów:
Pamiêtaj, ¿eœ Polka,
¿e to za kraj walka,
Niepodleg³oœæ Polski,
to twoja rywalka.
Polka mnie zrodzi³a,
z jej piersi wyssa³em,
byæ OjczyŸnie wiernym…
Wys³uchuj¹c wznios³ych pieœni
„A jeœli nie wrócê”, „Nie ¿a³ujcie
serca dziewczyny…”, „Gdzie s¹
kwiaty z tamtych lat”, „Moje dwie
ojczyzny”, „Deszcz jesienny
deszcz” niejednemu z nas zakrêci³a
siê ³za w oku.
(o)

Pomó¿my
kasztanowcom

(RESKO) Niektóre dzia³ania
m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Resku na dobre wpisa³y siê w kalendarz roku szkolnego. Tak jest w³aœnie z jesienn¹ akcj¹ „Pomó¿my
kasztanowcom”.
Uczniowie, którzy zasilili szeregi Towarzystwa Przyjació³ Lasu,
wyruszyli 12.11.2012 r. chroniæ
przed œmierci¹ nasze piêkne kasztanowce. Wyposa¿eni w grabie i worki ochoczo grabili opad³e liœcie zainfekowane larwami szrotówka
kasztanowcowiaczka. Po intensywnej pracy m³odzi mi³oœnicy przyro-

dy zregenerowali si³y przy ognisku
zorganizowanym przez przedstawicielkê Nadleœnictwa Resko p. Ewê
Simonowicz-WoŸniewicz, która
podarowa³a im równie¿ drobne upominki.
Po raz czwarty m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ udowodni³a, ¿e otaczaj¹ca
nas przyroda jest dla nich bardzo
wa¿na i nale¿y zrobiæ wszystko, aby
jak najd³u¿ej zachowaæ jej piêkno.
Serdecznie dziêkujemy p. Ewie
Simonowicz-WoŸniewicz
za
owocn¹ wspó³pracê.
Agata Mielniczek

Bocian z Dobrej postanowi³ zostaæ
(DOBRA).
Zaniepokojeni
czytelnicy zaalarmowali nas, ¿e w
tej miejscowoœci pozosta³ bocian i
grozi mu œmieræ. Jak na razie nie
przeszkadza mu aura, nie zamierza te¿ opuœciæ swojego gniazda,
by ch³odniejsze miesi¹ce spêdziæ
w cieplejszym klimacie.
Tak naprawdê nie wiadomo, dlaczego bocian nie odlecia³ do ciep³ych krajów, ale ju¿ zajêli siê nim
odpowiednie s³u¿by. Jednak dwie
próby z³apania ptaka i umieszczenia
w schronisku spe³z³y na niczym. Bocian jest zdrowy, pod ci¹g³ym monitoringiem Micha³a Kudawskiego,
reprezentuj¹cego schronisko Azyl
w Szczecinie. Kolejna próba z³apania bociana nast¹pi po przymrozkach. Na razie nie brakuje mu jedzenia, a jak twierdzi Micha³ Kudawski

– im d³u¿nej ptak jest na wolnoœci,
tym lepiej dla niego.
Zarówno mieszkañcy Dobrej,
jak i osoby przeje¿d¿aj¹ce przez
Dobr¹ zwracaj¹ uwagê, ¿e podczas
jesiennych s³ot bocian moknie.
Przedstawiciele ochrony œrodowiska uspokajaj¹, ¿e podczas przelotu
przez Cieœninê Gibraltarsk¹ ptak
musi pokonaæ gorsze warunki pogodowe.
„Nasz” bociek sprawdzany jest
co 3-4 dni, dodatkowo jest sta³y
kontakt z mieszkañcami, którzy obserwuj¹ ptaka.
- Bocian obecnie ma pokarm,
jego kondycja jest bardzo dobra.
Dopóki lata, ma wykszta³cone miêœnie, jeœli znajdzie siê w schronisku,
ma ograniczon¹ przestrzeñ i jest to
dla niego zdecydowanie gorsze.
Bociany nie odlatuj¹ z Polski ze

wzglêdu na niskie temperatury, które znosz¹ bardzo dobrze, ale ze
wzglêdu na brak po¿ywienia. Tylko
to je zmusza do dalekich lotów. W
schroniskach maj¹ podgrzewane
pomieszczenia tylko wówczas, gdy
temperatura spada do poni¿ej -25
stopni C. Od³owienie teraz bociana
jest niemo¿liwe, jest zdrowy. Poza
tym by³oby to niezgodne z prawem,
nie wolno od³awiaæ zdrowych kondycyjnie ptaków. Czasami zwyczajnie ptaki zostaj¹. W ubieg³ym roku
nie odlecia³y ¿urawie z Rewala i te¿
poradzi³y sobie doskonale, przetrwa³y zimê na wolnoœci. Obecnie
bocian ma bardzo du¿o pokarmu na
polach, jest sporo gryzoni i miêczaków. Gdy zaczn¹ siê przymrozki i
opady œniegu, podejmiemy próbê
od³owienia, bo wtedy bêdzie mia³
problem ze zdobyciem pokarmu.

Bocian jest pod kontrol¹, reagujemy
na ka¿dy telefon od razu. Na razie
nic mu nie grozi i jest bezpieczny –
powiedzia³ w rozmowie z nami Micha³ Kudawski.
MM
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VII Memoria³ im. Witolda Markiewicza

„£obuziaki” tu¿, tu¿ za Lechem Poznañ
(£OBEZ) Siódmy Memoria³
im. Witolda Markiewicza ju¿ za
nami. Œci¹gn¹³ do £obza kilka
dru¿yn znakomitych marek ligowych.
Memoria³ odby³ siê w minion¹
sobotê, 17 listopada 2012 r., w hali
widowiskowo-sportowej w £obzie.
O puchar, ufundowany przez rodzinê Markiewiczów, walczy³o 8 dru¿yn, z³o¿onych z zawodników urodzonych g³ównie w 1999 roku.
Turniej sk³ada³ siê z kilku czêœci.
Pierwsz¹ by³a faza grupowa.
W grupie A mecze rozgrywali:
Lech Niebieski Poznañ, B³êkitni
Stargard, Salos I Szczecin i £obuziaki 99.
W grupie B grali: Pogoñ Szczecin, Salos II Szczecin, Lech Bia³y
Poznañ i £obuziaki ze Œwiatowidu
£obez.
W grupie pierwszej najlepsz¹
ekip¹ okaza³ siê Lech Niebieski (9
pkt.), drugie wywalczyli nasze
£obuziaki 99 (6 pkt., 3:1), trzecie
zajêli B³êkitni (6 pkt. 1:3), a ostatnie
Salos II.
W grupie drugiej najwiêcej
punktów zdoby³ Lech Bia³y (9 pkt.
6:1), drugie miejsce zajê³a ekipa
Salosu II (6 pkt. 3:3), trzecie – Pogoñ, a czwarte £obuziaki – po 1 pkt.

Po emocjonuj¹cej fazie grupowej, nadszed³ czas na walkê o jak
najlepsze miejsce. Najpierw rozegrano pó³fina³y. W pierwszym meczu Lech Niebieski wygra³ 3:0 z
Salosem II, a w drugim meczu £obuziaki, po bezbramkowym remisie, w
rzutach karnych, pokonali Lecha
Bia³ego.
Potyczkê o VII i VIII miejsca
wygra³a dru¿yna £obuziaki 99, pokonuj¹c, po bezbramkowym remisie, Salos I w rzutach karnych.
Mecz o III miejsce równie¿ rozstrzygnê³y rzuty karne, w których
lepszy okaza³ siê Lech Bia³y, pokonuj¹c Salos II Szczecin.
W finale mieliœmy do czynienia
z prawdziwym pogromem, 1:7. Dru¿yna naszych trampkarzy, graj¹ca
przez ca³y turniej niemal¿e bez
wiêkszych zmian, nie by³a w stanie
nawi¹zaæ wyrównanej walki z bardzo dobr¹ „12” m³odych „Lechitów” i zdo³a³a wbiæ rywalom tylko
jedn¹, przepiêkn¹ bramkê, strzelon¹ g³ow¹ przez Paw³a Ksi¹¿czyka, trac¹c siedem. Poznaniacy rozkrêcali siê z meczu na mecz i w finale pokazali, na co ich staæ. Tak wiêc
w turnieju bezapelacyjnie tryumfowa³ pierwszy zespó³ Lecha Poznañ.
- Z drugiego miejsca pierwszej i

siódmego drugiej dru¿yny jestem
zadowolony. Mniej cieszy gra niektórych moich zawodników – powiedzia³ Tadeusz Sikora, trener
£obuziaków £obez.
Na koniec turnieju uhonorowano wyró¿niaj¹cych siê pi³karzy.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³ Marcin Maækowiak z Lecha
Niebieskiego, najlepszym bramkarzem – Kamil Zieliñski z Pogoni, a
królem strzelców, z 5 bramkami –
Dominik Andrzejewski z Lecha
Niebieskiego.
Nasze zespo³y wyst¹pi³y w sk³adach:
£obuziaki: £akomy M., Knapek

M., Ksi¹¿czyk P., Smoliñski M.,
Urbañski D. i zmiennicy: Smoliñski
D., Ignacenko D., Ryszkiewicz P.
£obuziaki 99: Kó³kiewicz E.,
W³óka P., Maduñ B., Su³kowski G.,
Œniadecki M., Tyrañski R., Loba £.,
Martula Sz. i Nowak A.
W turnieju uczestniczyli tak¿e
nasi ubieg³oroczni trampkarze:
Aron Stasiak i Kacper Chodyna
(obecnie Lech Poznañ) oraz Dawid
Stasiak (obecnie Salos Szczecin).
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali: Mariusz W³odarz i
Bogdan Osieczko. Sêdziowali Dawid Dudek i Mariusz W³odarz. Nad
zabezpieczeniem organizacyjno-finansowym - Zdzis³aw Urbañski. TS

VI Wojewódzki Turniej Szachowo-Warcabowy w DPS Resko
(RESKO) Szósty raz w goœcinnych salach Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku, 7 listopada 2012
roku, zgromadzili siê uczestnicy
gier planszowych z domów pomocy spo³ecznej i warsztatów terapii
zajêciowej.
Zawodnicy przyjechali z Bornego Sulinowa, Nowogardu, £obza,
Szczecina, Jaromina, Goœcina, Gryfic, ¯ydowa, Krzecka, Œniatowa,
Modrzewca, Trzciñska-Zdroju oraz
Reska.
W bardzo rodzinnej atmosferze
przez siedem godzin toczy³y siê pojedynki pomiêdzy dobrymi znajomymi. Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³o kilkunastu pracowników DPS
Resko, na czele z Mari¹ Paprock¹Wall oraz Halin¹ Krutowsk¹ i Teres¹ K³osowsk¹. Spotkanie w ca³oœci zorganizowano ze œrodków pozyskanych od sponsorów. Ka¿dy
uczestnik wyjecha³ z baga¿em mi³ych doœwiadczeñ oraz nagrodami.
Najlepsi otrzymali puchary.
Uroczystego otwarcia dokona³
wicestarosta ³obeski Jan Zdanowicz
oraz dyrektor DPS w Resku Maria

Paprocka-Wall. Bardzo ciekawie
wygl¹da³ przebieg zmagañ szachistów. Piêæ rund rozgrywanych systemem szwajcarskim kojarzy³ i sêdziowa³ Henryk Musia³ z pomoc¹
Kornelii Mierzwiak i Aleksandry
Tarnickiej.
Podajê ostateczne wyniki. I
miejsce Kazimierz Karchut ze
Szczecina. II miejsce Janusz Lewandowski ze Œniatowa, III by³
Waldemar Massalski z Goœcina, IV
– Stanis³aw Czarnowski ze Szczecina, V – Eugeniusz Stañczak z Reska,
VI by³ Adam Stefañski z Gryfic.
Po raz kolejny pierwsze miejsce
zaj¹³ 88-letni Kazimierz Karchut ze
Szczecina. Wygra³ wszystkie partie
w znakomitym stylu, z wielkim szacunkiem dla swoich przeciwników.
Wszyscy podziwiali jego nienaganne maniery, nie tylko przy szachownicy.
W s¹siedniej sali walczy³o ponad 30 amatorów gry w warcaby.
Sêdziowa³ te zmagania Henryk Grygiel. Swoj¹ wysok¹ klasê pokazali
zawodnicy z Jaromina, którzy zajêli
cztery kolejne miejsca. Adam Siwak
– I, Zbigniew Okoñ – II, III by³

Ryszard M¹czka, a czwarty - Zbigniew Augustyn.
Adam Szurgociñski z ¯ydowa
zaj¹³ V miejsce,VI miejsce zdoby³
Marian Pytel ze Szczecina i Adam
Kamiñski z Reska.
Wszyscy zawodnicy i ich opiekunowie zgodnie stwierdzili znakomit¹ organizacjê zawodów przez
pracowników DPS-u Resko, wy-

je¿d¿aj¹c potwierdzali swoj¹
wielk¹ chêæ spotkania siê w przysz³ym roku. W tym dniu ka¿dy zapomnia³ o troskach dnia codziennego
oraz o trapi¹cych go chorobach.
I ja tam by³em, ca³ym sob¹ ch³on¹³em niepowtarzaln¹ atmosferê,
pozna³em wiele ciekawych osób i
¿a³ujê, ¿e bêdê w Resku dopiero za
rok.
hjm
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Sejmik Sportu Szkolnego w Resku
26 paŸdziernika 2012 r.
w hali sportowej
Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego
w Resku odby³ siê
IV Sejmik Sportu
Szkolnego Powiatu
£obeskiego.
Jest to nowa forma komunikowania siê i integracji gmin i powiatu
w zakresie realizacji programu
sportowego, przeznaczonego dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Swoj¹
obecnoœæ na obradach Sejmiku zaszczycili w³odarze powiatu - starosta Ryszard Brodziñski, wicestarosta Jan Zdanowicz oraz przedstawiciele gmin: p. Barbara Basowska przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
Resku, Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska, Ryszard Sola - burmistrz £obza. Spoœród zaproszonych radnych powiatowych, miejskich i gminnych na spotkaniu obecni byli: Jan Michalczyszyn, Zdzis³aw
Bogdanowicz, Tadeusz Sikora i Janusz Skrobiñski.
Uczestnicy Sejmiku podsumowali i ocenili organizacjê imprez
sportowych na terenie powiatu ³obeskiego w roku szkolnym 2011/2012.
W ramach programu Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego przeprowadzono ³¹cznie 50 zawodów rozgrywanych, jako mistrzostwa powiatu
³obeskiego w ró¿nych dyscyplinach, z podzia³em na szko³y podstawowe (Igrzyska), gimnazja (Gimnazjada) i szko³y ponadgimnazjalne
(Licealiada). Zwyciêzcy tych zmagañ reprezentowali powiat w zawodach szczebla wojewódzkiego.
W tej formie rywalizacji sportowej udzia³ wziê³y WSZYSTKIE
szko³y w powiecie - 20 placówek.
Na starcie stanê³o 2 300 dziewcz¹t
i ch³opców.
Podsumowano wyniki wspó³zawodnictwa miêdzyszkolnego i wrêczono nagrody pucharowe. Tytu³
Najbardziej usportowionej szko³y
w roku szkolnym 2011/12 otrzyma³y nastêpuj¹ce placówki:
Szko³a Podstawowa im. K.I.
Ga³czyñskiego w Wêgorzynie, dyrektor p. Lucyna Wolska, nauczyciel wf - p. Dariusz Czajka,
Szko³a Podstawowa im. II
£u¿yckiej Dywizji Artylerii LWP w
Runowie Pomorskim, dyrektor p.
Ilona Œmigielska, nauczyciel wf
Aneta Zaczkowska-Jaremko,
Gimnazjum im. K. Górskiego w
Resku, dyrektor p. Dariusz Siemasz, nauczyciele wf - Paulina Sarnecka, Roman Gojlik, Arkadiusz
Majewski,

Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie, dyrektor p. Jolanta Manowiec, nauczyciele wf - Ewa £ukasik, Mariusz W³odarz i Marcin
Æwik³a.
Mi³ym akcentem spotkania by³o
nagrodzenie najlepszych uczniów sportowców, osi¹gaj¹cych miejsca
medalowe w fina³ach wojewódzkich.
Podczas Sejmiku nast¹pi³o uroczyste podpisanie wa¿nego dokumentu - umowy pomiêdzy Starostwem Powiatowym w £obzie a
Gminami, w zakresie wspó³pracy i
wspó³organizacji imprez sportu
szkolnego w powiecie ³obeskim.
W³adze powiatowe zobowi¹za³y siê
przyj¹æ na siebie sprawy sfinansowania rocznego cyklu imprez, objêcia pe³n¹ organizacj¹ i sprawozdawczoœci¹ zawodów, wydelegowania
mistrzów powiatu na fina³y wojewódzkie.
Samorz¹dy gminne w ramach
programu usportowienia dzieci i
m³odzie¿y udostêpni¹ bezp³atnie
swoje obiekty kultury fizycznej oraz
stworz¹ warunki do sprawnego i
bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.
Z du¿ym uznaniem delegaci Sejmiku przyjêli sprawozdanie z podjêtych nowych inicjatyw Powiatu
£obeskiego w sporcie szkolnym i
sporcie masowym.
Na wniosek Powiatowej Rady
Sportu w £obzie, od 2009 roku Zarz¹d Powiat przyj¹³ rolê g³ównego
organizatora cyklu imprez adresowanych do najm³odszych entuzjastów ruchu i wspó³zawodnictwa
sportowego, zgodnie z zasadami
fair play, pod nazw¹ Powiatowe
Ligi Sportowe. S¹ to: Powiatowe
Czwartki Lekkoatletyczne; Pi³karski Orlik; Turniej Olimpijskie
Gwiazdeczki i Powiatowa Liga
Biegów Prze³ajowych.
Do rozgrywek sportowych dla
dzieci od 7 do 13 lat (dzieci klas od
I do VI szkó³ podstawowych) przy-

st¹pi³y wszystkie gminy naszego
powiatu. Ten rodzaj wspó³zawodnictwa odbywa siê g³ównie po zajêciach lekcyjnych, w czasie wolnym
od nauki.
Starostwo Powiatowe pokrywa
koszty dojazdów na zawody ligowe
wszystkim uczestnikom Ligi Orlików i Powiatowych Czwartków
Lekkoatletycznych oraz koszty
zwi¹zane z op³at¹ sêdziów i zakupu

nagród. Jak pokazuje wieloletnie
funkcjonowania lig, dziêki pe³nemu
zabezpieczeniu organizacyjno-finansowemu nowoczesne obiekty
orlików, hal i stadionów masowo zape³ni³y siê dzieæmi i m³odzie¿¹
szkoln¹ wraz z ich nauczycielami.
W rocznym cyklu tych imprez
udzia³ wziê³o ³¹cznie oko³o 4 000
dziewcz¹t i ch³opców.
Koordynator Sportu Szkolnego

Lista nagrodzonych zawodników, opiekunów oraz szkó³
podczas Sejmiku Sportu Szkolnego 2012 w Resku
Nagrody zespo³owe
- Zespó³ Szkó³ Publicznych RADOWO MA£E - III miejsce W Finale Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w Mini Koszykówce Dziewcz¹t opiekun:
Miros³aw Budzyñski.
- Szko³a Podstawowa DOBRA - III miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych Dziewcz¹t Opiekun:
Marzena Howsa.
- Szko³a Podstawowa nr 2 £OBEZ - III miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w Biegach Rozstawnych - sztafeta 4 x 100 m ch³opców, wynik:
54,15 s., opiekun: Waldemar Winiarski.
Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie - II miejsce w Finale Wojewódzkiej
Licealiady w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych Dziewcz¹t: 10 X 800 m, Tychowo, 19.10.2011 r., opiekun: Ewa £ukasik.
Nagrody indywidualne
MILENA SADOWSKA - Szko³a Podstawowa w DOBREJ. - I miejsce - z³oty
medal w Mistrzostwach Województwa Szkó³ Podstawowych w Biegach Prze³ajowych - 800 m dziewcz¹t- Gryfino, 18.04.2012 r. opiekun: Janusz £ukomski.
KAROLINA PUCH - Szko³a Podstawowa w £ABUNIU WIELKIM. - III miejsce - br¹zowy medal w biegu na 60 m w Mistrzostwach województwa w Trójboju
L. A. klas V - Koszalin, 06.06.2012 r., opiekun: Justyna Grankowska.
ARON STASIAK - Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie - II miejsce- srebrne
medale w klasyfikacji indywidualnej oraz w rzucie pi³eczk¹ palantow¹ w Mistrzostwach Województwa w dru¿ynowym czwórboju L. A. - Stargard, 30.05.2012 r.
Opiekun: Dariusz Czajka.
- PAULINA OLAS - Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie. - II miejsce- srebrny
medal w rzucie pi³eczk¹ palantow¹ w Mistrzostwach Województwa w dru¿ynowym
czwórboju L. A.- Stargard, 29.05.2012 r. Opiekun: Dariusz Czajka.
- ALEKSANDRA ROMEJ - Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. - II miejsce - srebrny medal w biegu na 300 m (wynik 41,94 s) na Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyce - Bia³ogard, 06.06.2012 r. Opiekun: Grzegorz Pawlak.
- RYSZARD RZEPECKI - Gimnazjum w Dobrej - III miejsce - br¹zowy medal
na Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Biegach Prze³ajowych na dystansie 1500 m Gryfino, 18.04.2012 r., opiekun: Janusz £ukomski.
Nagrody dla najlepszych szkó³ we wspó³zawodnictwie sportowym
SZKO£Y PODSTAWOWE: Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie; Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim - szko³a wiejska.
GIMNAZJA: Gimnazjum w Resku.
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE: Zespó³ Szkó³ w £obzie.
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Œwiatowid - podsumowanie rundy
jesiennej 2012
(£OBEZ) 17 listopada zakoñczy³a siê jesienna runda spotkañ klasy
okrêgowej w sezonie 2012/2013. Pi³karze ³obeskiego Œwiatowida, ze
wzglêdu na brak œrodków finansowych i bardzo niepewn¹ przysz³oœæ,
przygotowania do rundy zaczêli doœæ
póŸno, wiêc ich forma by³a wielk¹ niewiadom¹.
Jedni mówili, i¿ nie da rady dobrze
rozegraæ zaplanowanych spotkañ bez
dobrego przygotowania, inni zaœ, ¿e zaleg³oœci nadrobimy graj¹c w lidze i z
meczu na mecz forma bêdzie ros³a.
Ostatecznie najwa¿niejsze jednak by³o,
i¿ w sezonie 2012/2013 Œwiatowid pod
wodz¹ Darka Kêsego przyst¹pi³ do ligowych rozgrywek.
MLKS Œwiatowid £obez w rundzie
jesiennej sezonu 2012/2013 zdobywaj¹c 25 punktów zaj¹³ szóst¹ pozycjê w
tabeli Klasy okrêgowej Szczecin gr.
P³n., trac¹c do lidera, którym jest zespó³
Floty II Œwinoujœcie, 9 punktów i z 5punktow¹ strat¹ do wicelidera Jezioraka Szczecin. W piêtnastu rozegranych
spotkaniach zawodnicy z £obza oœmiokrotnie zdobywali trzy punkty, raz podzielili siê punktami i szeœæ razy musieli uznaæ wy¿szoœæ rywali. Zdobyli w
tych spotkaniach 34 bramki, z czego
26,5% to zdobycze „NiedŸwiedzia”, i
stracili 36 bramek, z czego 27% strzelili
zawodnicy Floty II Œwinoujœcie oraz
Iskry Golczewo.
Na wyró¿nienie zas³uguje fakt, i¿ z
oœmiu zwyciêstw a¿ siedmiokrotnie
zawodnicy MLKS-u odrabiali straty, z
czego dwukrotnie dwubramkow¹ i piêciokrotnie jednobramkow¹. Tylko raz
zdobyli komplet punktów prowadz¹c w
spotkaniu jako pierwsi.
Pierwsz¹ bramkê w tej rundzie zdoby³ po podaniu Micha³a NiedŸwieckiego £ukasz Niko³ajczyk, ostatni¹, po
asyœcie Micha³a Tchurza, Micha³ Bia³ecki. Najlepszym strzelcem oraz najlepiej podaj¹cym zawodnikiem rundy
zosta³ Micha³ NiedŸwiecki, który zaliczy³ 9 trafieñ i 12 asyst. Najskuteczniejszym zawodnikiem zosta³ Micha³ Bia³ecki ze œredni¹ 0,64 bramki na mecz.
Micha³ NiedŸwiecki ustrzeli³ w tej rundzie dwa dublety, a po jednym do³o¿yli
Micha³ Koba, Mateusz Ostaszewski i
Pawe³ Wielgus.
W roli gospodarza:
Zwyciêstwa 5
Remisy 1
Pora¿ki 2
Bramki zdobyte 22
Bramki stracone 14
Bilans +8
W roli goœci:
Zwyciêstwa 3
Remisy 0
Pora¿ki 4
Bramki zdobyte 12
Bramki stracone 22
Bilans -10

Najwy¿sze zwyciêstwo u siebie:
Œwiatowid £obez - Jeziorak Szczecin 5:1
Najwy¿sze zwyciêstwo na wyjeŸdzie:
Kasta Szczecin Majowe - Œwiatowid
£obez 2:3
Najwy¿sza pora¿ka u siebie:
Œwiatowid £obez - GKS Mierzyn 2:3
Œwiatowid £obez - Sparta Wêgorzyno 2:3
Najwy¿sza pora¿ka na wyjeŸdzie:
Flota II Œwinoujœcie - Œwiatowid £obez
6:0
Serie:
Zwyciêstw 6

Bez pora¿ki 6
Pora¿ek 2
Bez zwyciêstwa 3
Remisów 1
Strzelcy:
1. NiedŸwiecki 9
2. Bia³ecki 7
3. Niko³ajczyk 5
4. Petera 4
5. Ostaszewski 3
6. Wielgus, Koba 2
7. Popielewski, Stefaniak 1
Zawodnicy MLKS Œwiatowid
£obez bior¹cy udzia³ w rozgrywkach:
Bramkarze: Micha³ Tchurz, Piotr

Deuter (do³¹czy³ w trakcie rozgrywek),
£ukasz Falkiewicz.
Obroñcy: £ukasz Petera, Dawid
Mosi¹dz, Waldemar Popielewski, Marcin Mosi¹dz, Dariusz Kêsy, Bartek Sygnowski, Mieczys³aw Bojanowski, Tomasz Górecki, Patryk Pañka.
Pomocnicy: Micha³ Koba, Micha³
NiedŸwiecki, Mateusz Ostaszewski,
Tomasz Rokosz, Krzysztof Stefaniak,
£ukasz Niko³ajczyk, Piotr Dryk, Pawe³
Lewicki, Jacek Szabunia, Kamil £apuæ,
£ukasz Su³kowski.
Napastnicy: Bia³ecki Micha³ (do³¹czy³ w trakcie rozgrywek), Pawe³
Wielgus.
MLKS Œwiatowid

Twierdza Gryfa dalej nie zdobyta
Pi³karzom Sarmaty Dobra nie
uda³o zakoñczyæ siê zwyciêstwem
rundy jesiennej pi³karskich rozgrywek o mistrzostwo IV ligi zachodniopomorskiej.
Na stadionie w Kamieniu Pomorskim Sarmata zremisowa³ 1:1 z
dru¿yn¹ miejscowego Gryfa, który
w dotychczasowej historii IV ligowych wzajemnych spotkañ, wybitnie nie „le¿a³” pi³karzom Sarmaty (6
meczów; 5 pora¿ek i tylko jeden remis).
Pierwsza po³owa spotkania,
mimo i¿ pad³y w niej jedyne bramki
meczu, nie by³a porywaj¹cym widowiskiem. Wyrównuj¹c¹ bramkê dla
Sarmaty zdoby³ w 44 min. Damian
Mosi¹dz, który wykorzysta³ katastrofalne nieporozumienie obroñców Gryfa i skierowa³ pi³kê do pustej bramki.
Kibice, którzy przybyli na ka-

mieñski stadion, byli œwiadkami o
wiele ciekawszego widowiska w
drugiej po³owie meczu, g³ównie za
spraw¹ zawodników Sarmaty. Pomiêdzy 60 a 80 minut¹ meczu Sarmata osi¹gn¹³ zdecydowan¹ przewagê w polu, czym zmusi³ do desperackiej obrony zespó³ Gryfa i gdyby
zawodnicy Sarmaty m.in. Kamiñski, Szkup, Szw¹der czy Padziñski,
wykorzystali swoje sytuacje na
strzelenie bramek to ten okres gry w
ich wykonaniu mo¿na by by³o nazwaæ koncertowym. Uzyskany remis pozwoli³ na zachowanie siódmego miejsca po rundzie jesiennej
w ligowej tabeli.
Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra 1:1 (1:1)
Strzelcy bramek: dla Gryfa
Przemys³aw D¹browski (17') dla
Sarmaty Damian Mosi¹dz (44'),
Sk³ady dru¿yn:

Gryf: Ireneusz Benedyczak,
Rados³aw Janus, Sebastian Kmetyk,
Adrian Kapczyñski, Kamil Kacperek, Jaros³aw Jarecki, Micha³ Bogusz, Ryszard Król, Przemys³aw
D¹browski (70' Rafa³ Janus), Damian Kraszewski (60' Kacper Wittbrodt), Szymon W³odarek oraz w
rezerwie: Piotr Miedziñski, Andrzej
Frañczak.
Sarmata: Tomasz D¿egan, Wojciech Bonifrowski (45' Krzysztof
Szkup), Damian Dzierbicki, Wojciech Dorsz, Kamil Pacelt, Emilian
Kamiñski (84' Adrian P³uciennik),
Piotr Klêczar, Piotr Grochulski,
Zdzis³aw Szw¹der, Damian Padziñski, Damian Mosi¹dz (88' Seweryn
Wrzesieñ) oraz w rezerwie Adrian
WoŸniak.
Sedzia g³ówny: Tomasz Wilkanowski, asystenci: Daniel Kwiecieñ, Wiktor Kucharzewski, obserwator Stanis³aw Skorupa.
estan
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Zwyciêska passa przerwana
w nieoczekiwany sposób
W minion¹ sobotê zawodnicy
MLKS Œwiatowid po raz ostatni
w tym roku walczyli o ligowe
punkty. W ostatniej kolejce rundy
jesiennej wybrali siê na bardzo
trudny teren.
Ligowy rywal z Golczewa na
w³asnym stadionie jeszcze w tym sezonie nie zazna³ smaku pora¿ki i
straci³ w szeœciu spotkaniach zaledwie jedna bramkê.
Zawodnicy z £obza od pierwszego gwizdka ruszyli do ataku.
Pierwsz¹ szansê na zdobycie bramki mia³ ju¿ w 10 sekundzie spotkania Jacek Szabunia, lecz pi³ka po
jego strzale poszybowa³a nad poprzeczk¹. Mecz toczy³ siê pod dyktando goœci do oko³o 15 minuty,
kiedy to sêdzia g³ówny postanowi³
wzi¹æ sprawy w swoje rêce, a raczej
w swój gwizdek. W 20 min. spotkania po doœrodkowaniu z rzutu ro¿nego do pi³ki wychodzi bramkarz goœci i zostaje sfaulowany, sêdzia nie
reaguje. Po strzale jednego z zawodników gospodarzy pi³ka odbija siê
najpierw od jednego s³upka, potem
od drugiego i trafia w rêce bramkarza goœci. Sêdzia jednak uznaje, ¿e
pi³ka wêdruj¹c miêdzy jednym a
drugim s³upkiem dostaje niebywa³ej rotacji i przekracza liniê bram-

kow¹, liniê, która nawet nie by³a
namalowana. 8 minut póŸniej, po
kolejnym sta³ym fragmencie gry,
pi³karz goœci wyskakuje do pi³ki i
zostaje uderzony ³okciem w plecy.
Sêdzia nie dopatruje siê przewinienia, pi³ka trafia prosto pod nogi zawodnika gospodarzy i jest ju¿ 2:0.
Od tego momentu atmosfera na
boisku robi siê coraz bardziej nerwowa, a sêdzia g³ówny rozdaje kartki tylko zawodnikom z £obza.
W drugiej po³owie spotkania gospodarze graj¹ coraz œmielej i coraz
bardziej brutalnie. Jeden z nich uderza zawodnika z £obza piêœci¹ w
twarz, sygnalizuje to sêdzia liniowy,
ale zawodnik gospodarzy zostaje
napomniany jedynie ¿ó³t¹ kartk¹. W
58 min. kolejne doœrodkowanie z
rzutu ro¿nego; przepychanka w polu
karnym i goœcie prowadz¹ ju¿ 3:0.
Kolejne minuty przynosz¹ kolejne ¿ó³te kartki dla zawodników z
£obza, co sk³ania trenera do zmian.
Atmosfera robi siê coraz bardziej
napiêta, a sêdzia g³ówny spotkania
chamskimi odzywkami do zawodników z £obza podgrzewa j¹ jeszcze
bardziej. Na koñcowe 20 minut na
boisku pojawia siê Pawe³ Wielgus.
Chwilê po tym, jak pojawi³ siê na
boisku, sêdzia odgwizduje faul w

Powsta³a Gminna Rada Sportu
(£OBEZ). W £obzie powsta³a
Gminna Rada Sportu.
Burmistrz Ryszard Sola zapowiedzia³, ¿e wprawdzie jest otwarty
na tak¹ inicjatywê, ale postawi³ jeden warunek: musi to byæ rada sportu, która bêdzie zaanga¿owana w
pracê.
- Nie chcê tworzyæ kolejnego
klubu oko³osportowego, tylko z nazwy niepracuj¹cego i niemaj¹cego

efektów swojej pracy. Przewodnicz¹cym Gminnej Rady Sportu zosta³ Zbigniew Pude³ko, wiceprzewodnicz¹cym Piotr B³a¿ejowski,
sekretarzem Zdzis³aw Urbañski
pracownik Urzêdu Miejskiego.
£¹cznie rada liczy 12 osób. S¹ ju¿
po kilku spotkaniach. Jest powiatowa rada sportu, bêdzie te¿ gminna
rada sportu – powiedzia³ burmistrz
Ryszard Sola.
MM

ataku i pokazuje Paw³owi ¿ó³t¹ kartkê. Piêæ minut póŸniej Pawe³ walczy
o pi³kê z zawodnikiem gospodarzy
Bartoszem Stefañskim, ten przewraca siê symuluj¹c faul, a sêdzia
nie wahaj¹c siê wyci¹ga ¿ó³ty kartonik po raz drugi i Pawe³ musi opuœciæ boisko i Œwiatowid koñczy
mecz w dziesi¹tkê. Po ca³ej sytuacji
Bartosz Stefañski podnosi siê i
œmieje do kibiców z £obza zgromadzonych na stadionie w Golczewie.

W samej koñcówce goœcie odkryli
siê i pozwolili gospodarzom na
przeprowadzenie kontry. Bramkarz
z £obza w sytuacji sam na sam faulowa³ napastnika, a sêdzia z uœmiechem na twarzy podyktowa³ jedenastkê, któr¹ na bramkê zamieni³
Piotrowski, ustalaj¹c wynik na 4:0.
Po tym spotkaniu pozostaje jedynie nadzieja, ¿e sêdzia Magdziarz
ju¿ nigdy nie bêdzie sêdziowa³ spotkañ z udzia³em MLKS-u.
(o)

Wyniki i tabele

Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.

IV liga

Wyniki 15. kolejki: Flota II Œwinoujœcie - Wicher Brojce 2:2, Iskra
Golczewo - Œwiatowid £obez 4:0,
Chemik II Police - Pomorzanin
Przybiernów 2:0, Masovia Maszewo - Promieñ Mosty 4:0, Wybrze¿e
Rewalskie Rewal - Radowia Radowo Ma³e 6:1, Jeziorak Szczecin Sparta Wêgorzyno 4:2, GKS Mierzyn - Tanowia Tanowo 3:1, Kasta
Szczecin - B³êkitni II Stargard 4:5.

Wyniki 15. kolejki. Hutnik Szczecin
- Rasel Dygowo 1:0, Kluczevia Stargard - Leœnik/Rossa Manowo 0:0,
Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata
Dobra 1:1, Astra Ustronie Morskie
- Arkonia Szczecin 5:2, Ina Goleniów - Orze³ Wa³cz 2:0, Ba³tyk
Koszalin - K³os Pe³czyce 3:0, Vineta Wolin - Stal Szczecin 2:0, Lech
Czaplinek - Wiekowianka Wiekowo
2:0.

1. Flota II Œwinoujœcie 34 43:14
2. Jeziorak Szczecin
30 48:25
3. Sparta Wêgorzyno
29 35:25
4. Pomorzanin Przyb. 29 44:20
5. Iskra Golczewo
28 48:24
6. Œwiatowid £obez
25 34:36
7. B³êkitni II Stargard 25 43:38
8. Promieñ Mosty
23 41:41
9. Wicher Brojce
22 23:28
10. Wybrze¿e Rewalskie 21 29:29
11. GKS Mierzyn
20 34:40
12. Chemik II Police
16 23:34
13. Tanowia Tanowo
13 21:44
14. Masovia Maszewo 12 17:33
15. Radowia Radowo M.11 17:42
16. Kasta Szczecin
7 28:55

1. Ba³tyk Koszalin
34 51:11
2. Vineta Wolin
31 29:11
3. Leœnik/Rossa Manowo 31 30:16
4. K³os Pe³czyce
25 23:23
5. Rasel Dygowo
25 20:17
6. Stal Szczecin
24 26:23
7. Sarmata Dobra
23 24:16
8. Hutnik Szczecin
22 19:18
9. Gryf Kamieñ Pom. 22 29:22
10. Astra Ustronie M. 21 35:25
11. Arkonia Szczecin
20 27:30
12. Lech Czaplinek
18 8:16
13. Kluczevia Stargard 13 15:27
14. Wiekowianka
13 19:26
15. Ina Goleniów
10 18:46
16. Orze³ Wa³cz
1 5:51
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Zapiski z pamiêci (cz. 24)
Erni
Niewielkiej postury, ale korpulentnej budowy cz³owieczek zajecha³ na parking o 7 rano. Szuka do
pracy 2 ludzi. Nikt siê nie wyrywa do
przodu, pomimo, ¿e wielu nie ma
pracy. Zg³aszam siê tylko ja. Ka¿e
wsiadaæ do samochodu. Wiezie kilka uliczek dalej. Chocia¿ wiem,
gdzie jestem. Na miejscu wo³a Irka i
za jego poœrednictwem proponuje 6
marek i nocleg oraz w czwartek po
pracy wyjazd do Aldika. Praca przy
kwiatach. Coœ wspania³ego. Dzieñ w
dzieñ do po³owy listopada upychamy po 5 tysiêcy na osobê cebulek tulipanów, ¿onkili, hiacyntów i innych
cebulowych do doniczek z torfem
lub ustawiamy te doniczki na grzêdzie z piasku lub delikatnie przykrywamy je piaskiem. Dzieñ w dzieñ 10
godzin z minutami (10-35 min.).
Wyp³ata co pi¹tek, po pracy. Na koniec da³ 5 marek premii, bo mu zabrak³o drobnych. Wracam do domu, bo
kolega te¿ zje¿d¿a. Erni zadzwoni w
lutym.

Galeria tygodnika
Chrzest Olafka

Œlub Anny
i Tomasza

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

Erni I
Erni pochodzi³ z NRD. W latach
60. zjawi³ siê w Hamburgu, wykupi³
podupadaj¹ce gospodarstwo, ciê¿k¹
prac¹ swoj¹ i Polaków postawi³ je na
nogi. Wybudowa³ trzy du¿e szklarnie, rozprowadzi³ wodê, wybudowa³
dobr¹ drogê wzd³u¿ dzia³ki oraz nowoczesn¹ kot³owniê na gaz. Oprócz
4 Polaków zatrudnia³ 3-4 Niemców.
Nam p³aci³ 6 marek na godzinê i
nocleg, natomiast Niemcom p³aci³
17 marek, œniadanie, podwieczorek,
soboty i niedziele wolne oraz ubezpieczenie emerytalne. Nas goni³ i
ca³y czas mówi³ malo, malo, dawaj,
dawaj. Podobno on i jego rodzice
byli na „wczasach” na Syberii do
1952 roku. Zatrudnia³ tylko Polaków, bo ceni³ ich pracê, i Niemców,
bo musia³. Gdy Rosjanie wyprowadzali siê z Perkun, jego syn goœci³
oficerów radzieckich, od których kupowa³ ró¿ne towary, m.in. Uaza.
Pewnego dnia przyjecha³ facet w
skórzanym czarnym p³aszczu. Erni
oprowadza³ go po terenie gospodarstwa nie jak w³aœciciel, a jak zarz¹dca, chodz¹c za nim w pó³ kroku w postawie na bacznoœæ i s³ychaæ by³o
tylko jawohl. Nigdy go tak spiêtego
nie widzia³em. Facet wygl¹da³, jakby przyjecha³ sprawdziæ, jak szef
gospodaruje, a Erni wygl¹da³ jakby
zdawa³ sprawozdanie produkcyjne
swojemu szefowi. Ten sam facet by³
ponownie za pó³ roku i wszystko wygl¹da³o jak poprzednio. Raz w tygodniu szef z Irkiem jeŸdzi³ dogl¹daæ
³adnej i du¿ej willi kilka ulic dalej.
Willa by³a w³asnoœci¹ szefa, ale Irek
mia³ zakaz mówienia o niej. Willa
by³a nie zamieszka³a, pomimo, ¿e jeden z synów wynajmowa³ pó³ domu
u obcych dla swojej rodziny.

Erni II
Po³owa stycznia. Telefon. Jakoœ
dogadujê siê, ¿e nie przyjecha³ jeden
z ch³opaków i mam siê stawiæ do
pracy, najlepiej ju¿ jutro. Obiecujê,
¿e pojutrze ju¿ bêdê. Mam ju¿ malucha kupionego za pensjê gastarbajtera. Kosztowa³ maj¹tek. Od osób trzecich dowiedzia³em siê, ¿e przep³aci³em 10 tys. Maluch sprawny, dobrze
utrzymany. Kupujê coœ do jedzenia,
szykujê ciuchy robocze i jazda. Jedyna obawa, ¿e nie trafiê. Ca³e szczêœcie, ¿e to po naszej stronie Elby.
Stawiam samochód na parkingu i idê
do pracy. Samochodem nie mogê
wjechaæ na teren posesji, podobno
nie ma gdzie zaparkowaæ. Jest zimno. Pomimo intensywnej pracy jest
nadal zimno. Piach, którym przykrywa³em doniczki jesieni¹ jest zamarzniêty. Wykopane spod piachu doniczki przewozimy do szklarni,
gdzie równo ustawiamy na sto³ach.
Podkie³kowane cebulki w odpowiednich warunkach w ci¹gu 3 dni
wystrzelaj¹ w kwiaty. Wspania³y dywan kwiatów œciele siê we wszystkich szklarniach. Nocami szef z synami pakuje je na samochód i wywozi na gie³dê. W po³owie marca do
szklarni trafiaj¹ prymulki i bratki.
Có¿ za wspania³y widok. Kilkadziesi¹t arów feerii barw. Zrobi³em sobie
i kolegom sporo zdjêæ. Ale to nie to
samo, co widok w naturze. Po kwiatach trzeba jeszcze posprz¹taæ. Jest
ju¿ maj. Zosta³o jeszcze ponad 200
tysiêcy bratków. Przyje¿d¿a po nie
kuzyn Erniego z Frankfurtu nad
Odr¹. Trwaj¹ negocjacje co do ceny.
Erni chce po 35 fenigów, tyle ile
wynosi najni¿sza zwi¹zkowa cena,
kuzyn proponuje 25 fenigów wiedz¹c, ¿e te kwiaty ju¿ siê tu w Hamburgu nie dadz¹ sprzedaæ, bo jest ju¿
po sezonie. Nici z negocjacji. Na
drugi dzieñ zaczynamy wyrzucaæ
bratki na kompost. Po trzech dniach
jest po bratkach. Jeszcze tylko 200
ton torfu do przerobienia, tj. wymieszania z wapnem, suszon¹ krwi¹,
kompostem, kurzym pomiotem i
owsianymi plewami. W szeœciu w
ci¹gu trzech dni jest po robocie. W
pryzmê wk³ada siê jeszcze kilowe
puszki z trucizn¹ (Irek mówi, ¿e to
jeszcze zapasy z Oœwiêcimia-cyklon
B) i nakrywa szczelnie foli¹.
W czasie pracy szef mówi do
mnie, ¿e mi dobrze, bo tu zarobiê, a
w Polsce wydam. Ja mu na to, ¿e on
u nas te¿ mo¿e zarobiæ, a tu wydaæ.
Nie pozna³ siê na ¿arcie. W pi¹tek
dosta³em kopertê i bezp³atny urlop.
Kolega proponuje mi, abym zapyta³
o pracê u Richarda, za miedz¹. Idê
do s¹siada. Ka¿e przenosiæ swoje
rzeczy do kempingu. Rano Erni staje jak wryty. Wo³a Richarda i t³umaczy mu, ¿e ze mnie lichy pracownik.
Richard mu odpowiada, ¿e taki mu
wystarczy.
WP

