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A przecie¿ stra¿nik miejski powinien pomagaæ...

Niedawno zosta³
komendantem Stra¿y
Miejskiej, a ju¿ ma
k³opoty
(RESKO) Pan Andrzej Gajdzis obj¹³ stanowisko komendanta Stra¿y Miejskiej w
Resku niespe³na miesi¹c temu, a ju¿ ma k³opoty. Jest oskar¿any o naruszenie
nietykalnoœci cielesnej przez ucznia, który w wieczorem wraca³ szos¹ ze szko³y.

Podsumowanie roku JUBILEUSZ 50. lecia
ŒWIATOWIDA £OBEZ
w ³obeskiej policji

HISTORIA I DEKADY
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A przecie¿ stra¿nik miejski powinien pomagaæ...

Niedawno zosta³ komendantem
Stra¿y Miejskiej, a ju¿ ma
k³opoty
(RESKO) Pan Andrzej
Gajdzis obj¹³
stanowisko komendanta
Stra¿y Miejskiej w Resku
niespe³na miesi¹c temu,
a ju¿ ma k³opoty. Jest
oskar¿any o naruszenie
nietykalnoœci cielesnej
przez ucznia, który w
wieczorem wraca³ szos¹
ze szko³y.
Pan Marcin Olbrich uczy siê w
technikum w Szczecinie. W pi¹tek,
22 lutego 2013 r. jak zwykle przyjecha³ poci¹giem do P³otów, sk¹d do
Reska mia³ go zabraæ ojciec. Jednak
ojcu wyd³u¿y³a siê praca i spóŸnia³
siê. Marcin postanowi³ pójœæ szos¹
w kierunku Reska, z nadziej¹, ¿e
mo¿e z³apie jakieœ auto na stopa, a
przynajmniej skróci drogê ojcu.
Doszed³ do wsi Czarne. By³o ju¿ po
dwudziestej, czyli ciemno. Szed³
praw¹ stron¹ jezdni, próbuj¹c ³apaæ
„okazjê”.
W Czarnem dosz³o do dziwnej
sytuacji, w nastêpstwie której opisa-

na ni¿ej sprawa trafi³a do prokuratury w Gryficach.
Pani Marta Olbrich, matka Marcina: - By³am w domu, a m¹¿ akurat
zajecha³ na podwórko. Przez okno
zobaczy³am, ¿e podjecha³ jakiœ
cz³owiek i gestykuluj¹c coœ wykrzykuje do mê¿a. Zadzwoni³am do
syna, ¿e m¹¿ zaraz po niego pojedzie, a on mi mówi, ¿e jakiœ facet
napad³ na niego. Wybieg³am na podwórko i kaza³am mê¿owi jechaæ po
syna. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna na
podwórku wykrzykuje coœ mê¿owi
o tym samym zdarzeniu. Okaza³o
siê, ¿e gdy syn szed³ drog¹, nagle
zahamowa³ samochód, wyskoczy³ z
niego jakiœ mê¿czyzna i rzuci³ siê na
niego. Z³apa³ go za szyjê i zacz¹³
wykrzykiwaæ, ¿e móg³ go zabiæ, ¿e
nie chodzi siê praw¹ stron¹. Marcin
pozna³ tego cz³owieka i wykrztusi³,
¿e nazywa siê Olbrich, to wtedy go
puœci³, a ¿e Marcin niós³ du¿¹ torbê
z rzeczami ze szko³y, zsun¹³ siê ze
skarpy do rowu, w krzaki. By³ przera¿ony. Jeszcze tego wieczoru byliœmy u lekarza, a w sobotê Marcin,
ma 20 lat, jest pe³noletni, z³o¿y³
zawiadomienie o napaœci w komisariacie policji w P³otach.

Pan Andrzej Gajdzis nie zaprzecza, ¿e zatrzyma³ siê i mia³ kontakt
z Marcinem. Jednak twierdzi, ¿e nie
dosz³o do rêkoczynów, a jedynie
pouczy³ m³odego cz³owieka, ¿e nie
chodzi siê praw¹ stron¹ jezdni. Poradzi³, by kupi³ sobie kamizelkê
odblaskow¹. Jecha³ 40 km na godzinê. Jak mówi – w ostatniej chwili
unikn¹³ zderzenia z pieszym, wiêc
zatrzyma³ samochód i wyszed³, by
go poinstruowaæ o prawid³owym
poruszaniu siê po zmierzchu.
Starszy aspirant Anna Gemabla
z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie potwierdza, ¿e pan Marcin Olbrich z³o¿y³ zawiadomienie o
naruszenie nietykalnoœci cielesnej i
policjanci prowadzili ju¿ czynnoœci
sprawdzaj¹ce. Teraz sprawa trafi do
prokuratury w Gryficach, która j¹
oceni. - Prokurator mo¿e zmieniæ
kwalifikacjê – dodaje A. Gembala.
- Mam ¿al do stra¿nika, ¿e tak siê
zachowa³. Napad³ na syn i zamiast
mu pomóc, zabraæ go do samochodu
i przywieŸæ do domu, bo go przecie¿
pozna³, zostawi³ go wystraszonego w
rowie. A przecie¿ stra¿nik miejski
powinien pomagaæ. W ka¿dej sytuacji – mówi matka Marcina. KAR

Andrzej Gajdzis zast¹pi³ Roberta Bogdañskiego

Nowy komendant Stra¿y
Miejskiej w Resku
(RESKO). Od pocz¹tku lutego
nowym komendantem Stra¿y
Miejskiej jest Andrzej Gajdzis.
Dotychczasowy komendant Robert Bogdañski z³o¿y³ rezygnacjê
z pe³nienia tej funkcji.
Decyzja dotychczasowego komendanta Stra¿y Miejskiej zwi¹zana jest z zamiarem rezygnacji pracy
w Stra¿y Miejskiej w Resku z przyczyn osobistych. Jak na razie Robert
Bogdañski pracuje jeszcze w Stra¿y
Miejskiej jako funkcjonariusz.
Po zwolnieniu siê wakatu zostanie og³oszony konkurs na to stanowisko.
MM
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Poszukiwany

Komenda Powiatowa Policji w
£obzie poszukuje na podstawie listu
goñczego:
Staszewski Ireneusz
s. Adama, Janiny
ur. 18.03.1963 r. w £obzie
zam. ostatnio £obez ul. Dubois
Poszukiwanemu zarzuca siê
czyny z art. 209 par. 1 kk.
Osoby znaj¹ce miejsce pobytu
mê¿czyzny przedstawionego na fotografii, proszone s¹ o kontakt z
Komend¹ Powiatow¹ Policji w
£obzie tel.: 91-56-15-511, 91-5615-542 lub z najbli¿sz¹ jednostk¹
Policji.
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Rondo ju¿ w tym
roku?

(£OBEZ). Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie planuje w tym roku
wybudowaæ rondo na skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oœci i Segala. W
tym celu w poniedzia³ek wycinane by³y drzewa znajduj¹ce siê
przy £obeskim Domu Kultury.
Choæ nie zosta³a jeszcze wy³o-

niona firma, która zbuduje rondo,
jednak wycinka drzew musi byæ
przeprowadzona do koñca lutego.
Gmina ze swojej strony zabezpieczy³a w bud¿ecie 150 tys. z³, 80
tys. z³ przeznaczonych jest w ramach dofinansowania na budowê
ronda, a 70 tys. z³ na prze³o¿enie
sieci w gruncie.
MM

Czy umowy dzier¿awy
szpitala s¹ w porz¹dku?
(RESKO). Czy w zapisach
aneksu do umowy zarz¹d powiatu
dzia³a³ na rzecz mieszkañców powiatu ³obeskiego i poczyni³ wszelkich starañ, aby zabezpieczyæ
mieszkañców pod k¹tem opieki
medycznej w szpitalu? Na te i inne
pytania odpowiedzi szuka³a Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu przeprowadzi³a kontrolê dotycz¹c¹
oceny prawid³owoœci zawarcia przez
Zarz¹d Powiatu w £obzie, w dniu 31
maja 2012 r., aneksu nr 2 do umowy
z dnia 29 czerwca 2010 r., której
przedmiotem jest dzier¿awa nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. szpitalnej w Resku.
W marcu ubieg³ego roku SPZZOZ w Gryficach skierowa³ pismo do
Starostwa Powiatowego w £obzie w
sprawie zawarcia aneksu do umowy
dzier¿awy szpitala w Resku. Rokowania i negocjacje w tej sprawie prowadza³ Zarz¹d powiatu w £obzie od 21
marca do 23 maja ubieg³ego roku. 30
maja zosta³a podpisana ostateczna
wersja aneksu do umowy dzier¿awy.
Komisja Rewizyjna zwróci³a uwagê,

¿e w tym czasie radni nie byli informowani o dzia³aniach w tej sprawie. Korespondencja w tej sprawie potwierdza dzia³ania cz³onków zarz¹du i pracowników starostwa w celu korzystnego i bezpiecznego dla powiatu dokonania zapisu w aneksie. Aneks dotyczy³ zarówno nak³adów inwestycyjnych na obiekcie szpitalnym. jak i wydzier¿awienie szpitala na 20 lat.
Komisja Rewizyjna zg³osi³a, ¿e
Zarz¹d Powiatu powinien opracowaæ
procedury w stosunku do dzier¿awcy
w zakresie wyra¿ania zgody na przeprowadzania okreœlania wielkoœci
nak³adów inwestycyjnych, a tak¿e
procedury odbioru wykonanych zadañ. Nale¿y okreœliæ równie¿ stopê
amortyzacji œrodków trwa³ych, która
bêdzie stosowana w stosunku do
obiektów szpitala w Resku. Komisja
Rewizyjna uwa¿a równie¿, ¿e Rada
Powiatu powinna zobowi¹zaæ Zarz¹d
do niezw³ocznego poinformowania o
skutkach finansowych inwestycji na
obiektach szpitala w Resku zaakceptowanych przez Zarz¹d, przedstawienia Radzie zakresu ich realizacji oraz
sposobu rozliczenia na mocy zawartego aneksu.
MM
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Sesja Rady Powiatu

Rewizyjni zabior¹ g³os
(POWIAT). 28 lutego odbêdzie siê sesja Rady Powiatu, podczas której zostanie zaprezentowana koncepcja projektowa budowy auli przy Zespole Szkó³ w
£obzie. Zostanie równie¿ przedstawiona informacja o funkcjonowaniu Zespo³u Szkó³ w £obzie
w I semestrze roku szkolnego oraz
dzia³alnoœæ powiatu w zakresie
kultury w latach 2010-2012 r.
Radnym zostan¹ przed³o¿one
projekty uchwa³ w sprawie: ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkó³ i placówek niepublicznych prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne na terenie
powiatu ³obeskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
Zostan¹ okreœlone zadania z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej, na które przeznacza siê
œrodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-

nych. W projekcie uchwa³y na zadania z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej przeznacza siê
220.218 tys. z³ na ten rok w tym na
rehabilitacjê spo³eczn¹ 195.218 z³
natomiast na rehabilitacjê zawodow¹ 25 tys. z³.
Kolejny projekt uchwa³y dotyczy okreœlenia wysokoœci op³at za
usuniêcie i przechowywanie statków lub innych obiektów p³ywaj¹cych z obszarów wodnych po³o¿onych na terenie powiatu ³obeskiego
obowi¹zuj¹cych w 2013 roku.
Podczas sesji radni wypracuj¹
stanowisko Rady Powiatu w £obzie
w sprawie poparcia obywatelskiego
projektu ustawy o okrêgach s¹dów
powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.
Podczas sesji planowane jest
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z
wyników kontroli zleconej przez
Radê Powiatu w £obzie.
op

Fundusz so³ecki zostaje
(RESKO). W minion¹ sobotê
rajcy podjêli uchwa³ê intencyjn¹
w sprawie funduszu so³eckiego.
Wprawdzie jeszcze nie ma
mowy o kwocie przeznaczonej na
ten cel, jednak mieszkañcy gminy
maj¹ ju¿ pewnoœæ, ¿e fundusz so³ecki bêdzie kontynuowany. O tym,
jaka bêdzie jego wysokoœæ, zale¿eæ
bêdzie od liczby mieszkañców danych miejscowoœci zamieszka³ych
pod koniec czerwca. Wysokoœæ funduszu so³eckiego bêdzie znana pod
koniec sierpnia b¹dŸ na pocz¹tku

wrzeœnia. W tym roku na wszystkie
so³ectwa zaplanowano kwotê w
wysokoœci 186.532, przekazano
jednak na fundusz so³ecki 166.230
z³; dwa so³ectwa nie spe³ni³y wszystkich formalnoœci.
MM

Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie og³asza przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1. Przyczepy ci¹gnikowej Autosan nr rej. ZLO C058 - cena
wywo³awcza 1200 z³ brutto,
2. Przyczepy ci¹gnikowej Autosan nr rej. ZLO C190 - cena
wywo³awcza 1200 z³ brutto,
3. Fiata 126 p nr rej. ZLO A909 - cena wywo³awcza 200 z³ brutto.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28.02.2013 r. o godz. 10, 10.15 i 10.30 w
siedzibie ZDP w £obzie
Informacje pod nr tel. 91 397 40 66 lub na stronie http://zdp.lobez.ibip.pl
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£obeska Ciep³ownia proponuje zmiany
(£OBEZ). W 2012 roku SEC
£obez (nazwa obowi¹zuj¹ca
od 20 grudnia, wczeœniej
£EC) pod³¹czy³ nowych
odbiorców: Policjê, Czerwon¹
Torebkê, Biedronkê i budynek
klubowy na stadionie. Zosta³y
zmodernizowane pozosta³e
dwie kot³ownie gazowe
przy ul. Przemys³owej
i Rapackiego.
Jak mówi prezes SEC £obez
Ryszard Sola - wielu odbiorców dokona³o termomodernizacji (g³ównie dociepleñ) swoich obiektów,
dziêki czemu mieszkañcy zaczêli
zu¿ywaæ mniej ciep³a. Tym samym
iloœæ sprzedawanego ciep³a prawie
nie zmieni³a siê; przy u¿yciu tej samej iloœci wêgla ogrzewanych mo¿e
byæ wiêcej lokali.
W grudniu SEC £obez podniós³
ceny œrednio o 3,44 proc. Od 2010
realne ceny ciep³a wzros³y do tego
czasu ³¹cznie o nieca³e pó³ procenta, przy inflacji wynosz¹cej 10,4
proc.
- W zwi¹zku z obni¿k¹ cen gazu
od 1 marca obni¿one zostan¹ ceny
ciep³a dla odbiorców pod³¹czonych
do kot³owni gazowych o 6,69 proc.
Zarówno podwy¿ka, jak i obni¿ka
cen ciep³a odbywa siê na takich samych zasadach: sk³adamy wniosek

Liceum
zlikwidowane
(RESKO). W minion¹ sobotê
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Resku
zosta³o zlikwidowane Liceum
Profilowane.
Liceum Profilowane w roku
2012 wesz³o w sk³ad Zespo³u Szkó³.
Jego likwidacja by³a ju¿ formalnoœci¹, albowiem od 2009 roku nie
by³o do niego naboru.
MM

CMYK

do URE, po zatwierdzeniu taryfa
jest drukowana w dzienniku urzêdowym województwa zachodniopomorskiego i po co najmniej dwutygodniowym uprzedzeniu odbiorców mo¿emy j¹ wprowadziæ w
¿ycie. Chcia³em zauwa¿yæ, ¿e w
ostatnich latach by³o kilka podwy¿ek cen gazu w trakcie obowi¹zywania taryf, a mimo tego my nie zmienialiœmy ceny ciep³a i to by³o korzystne dla naszych odbiorców.
W latach 2008-2009, zaraz po
prywatyzacji ciep³owni miejskiej,
nast¹pi³ zauwa¿alny wzrost ceny
ciep³a, ale spowodowany by³ bardzo
wysokim wzrostem cen wêgla (ok.
70 proc.) i energii elektrycznej (ok.
43 proc.). URE wyrazi³o zgodê na
takie podwy¿ki cen ciep³a z tego
wzglêdu, a nie ze wzglêdu na zmianê
udzia³owca. URE nie wyrazi³oby
zgody na takie podwy¿ki tylko ze
wzglêdu na to, ¿e zmieni³ siê udzia³owiec. Przy zmianie taryf konieczne s¹ ekonomiczne powody, co bardzo mocno podkreœlamy - powiedzia³ prezes Ryszard Sola.
Prezes dodaje, ¿e SEC £obez
proponuj¹c mieszkañcom now¹
us³ugê: „Ciep³a woda PLUS” chce
przejœæ z ogrzewania sezonowego
na ca³oroczne; proponuje dostawê
ciep³ej wody do mieszkañ w cenach
ni¿szych od gazu. Tym samym - co
jest dodatkow¹ korzyœci¹, w ch³odnych okresach wiosennych, letnich

czy jesiennych Ciep³ownia mog³aby
od razu dostarczyæ równie¿ ciep³o –
wystarczy³by sygna³ ze strony odbiorców. Obecnie jest to utrudnione
ze wzglêdu na czas uruchomiania
Ciep³owni. Jeœli jednak mieszkañcy £obza zdecyduj¹ siê na odbiór

równie¿ ciep³ej wody z Ciep³owni,
wówczas dogrzewanie mieszkañ w
ch³odniejszych okresach letnich
bêdzie realne. Zasady wspó³pracy
ustalane s¹ z administratorami budynków i wspólnotami mieszkaniowymi.
MM
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„Olek” buduje zbiornik retencyjny
(£OBEZ). Ju¿ rozpoczê³a siê
budowa zbiornika retencyjnego
w £obzie. Do wykonania tego zadania zosta³a wybrana firma
Olek Hydrotechnika Sp. z o.o.
Rozgarty.
W drugim przetargu na budowê
zbiornika retencyjnego w £obzie
wygra³a firma Olek Hydrotechnika
Sp. z o.o. Zaoferowa³a budowê
akwenu za 999.171,59 z³ brutto.
W przetargu wystartowa³o 24
firm, spoœród których a¿ 15 ofert
zosta³o odrzuconych; w wiêkszoœci
z powodu braku zgody na przed³u¿enie okresu zwi¹zania z ofert¹ i z

braku wp³aconego wadium. Kryterium oceny ofert by³a najni¿sza
cena. Ró¿nica pomiêdzy najni¿sz¹
cen¹ (999.171,59), a najwy¿sz¹
(2.149.999,99 z³) wynosi a¿ 1.140.
828,40 z³.
Zamówienie zosta³o udzielone
pod koniec stycznia. Firma rozpoczê³a ju¿ prace. Dotychczas zosta³y
wyciête drzewa i krzewy, zburzono
altany ogrodowe i zdjêto czêœæ
wierzchniej warstwy gruntu. Tym
samym ods³oniêto ca³y obszar, na
którym powstanie zbiornik retencyjny.
Przypominamy, ¿e w ubieg³ym
roku zosta³ uniewa¿niony przetarg,

albowiem Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie mia³ za ma³o pieniêdzy. Na to zadanie przygotowano wówczas niewiele ponad milion
z³, gdy najni¿sza oferta przewy¿sza³a j¹ o ponad 170 tys. z³.
W zwi¹zku z tym Zarz¹d podj¹³
dzia³ania maj¹ce na celu pozyskanie

dodatkowych œrodków na budowê
zbiornika retencyjnego w £obzie.
Wynik drugiego przetargu wskazuje jednak, ¿e i firmy obni¿y³y swoje
ceny, albowiem wybrana oferta nie
przekracza miliona z³.
Zgodnie z przetargiem zbiornik
ma zostaæ wykonany do po³owy listopada bie¿¹cego roku.
MM

Pó³ miliona dla Wojtaszyc

M³odych coraz mniej,
emerytów - wiêcej
(POWIAT). Zgodnie z prognoz¹ G³ównego Urzêdu Statystycznego za 22 lata w powiecie
³obeskim bêdzie mieszka³o o ponad 5 tys. mniej mieszkañców.
Badanie liczby ludnoœci powiatu ³obeskiego w poszczególnych
latach rozpoczêto od 2011 roku.
Wówczas terenie powiatu mieszka³o 37.891 osób w tym 18.633 mê¿czyzn i 19.258 kobiet. W mieœcie
liczba mieszkañców wynosi³a
20.050 osób w tym 9.639 mê¿czyzn
i 10.411 kobiet. Na wsiach z kolei
mieszka³o o 2209 osób mniej, ni¿ w
mieœcie. Zgodnie z prognoz¹ GUS
w 2035 roku w powiecie ³obeskim
ma mieszkaæ ogó³em 32.722 osób,
w tym 16.114 mê¿czyzn. W mieœcie
- 17.215 osób, w tym 8.231 mê¿czyzn, na wsiach z kolei – 15.507
osób w tym 7.883 mê¿czyzn.
Ogó³em w ci¹gu nastêpnych 22
lat liczba ludnoœci ma zmniejszyæ
siê o 5.169 osób w tym o 2.519 mê¿czyzn.

W 2011 roku w powiecie ³obeskim by³o 1.382 dzieci w wieku do
dwóch lat, za 22 lata prognozuje siê,
¿e dzieci w wieku do dwóch lata
bêdzie o 611 mniej.
Bardzo du¿y spadek w populacji
³obeskiej przewiduje siê wœród
mieszkañców w wieku produkcyjnym, czyli 18-59/64 lat. Prognozuje
siê, ¿e w 2035 roku na terenie powiatu ³obeskiego populacja ludnoœci w
tym przedziale wiekowym spadnie o
5998.
Du¿y spadek bêdzie zauwa¿ony
równie¿ w populacji do 17 roku
¿ycia. Za 22 lata liczba mieszkañców w tym przedziale wiekowym
spadnie o 2335; w 2011 w tym przedziale wiekowym mieszka³o w powiecie ³obeskim 7.460 osób.
Wzroœnie z kolei zdecydowanie
liczba osób w wieku powy¿ej 65
roku ¿ycia, gdy w 2011 zarejestrowano 5.010 osób, w 2035 roku prognozuje siê, ¿e w powiecie ³obeskim
bêdzie mieszkaæ 8.190 osób w tym
wieku.
MM

(DOBRA-Wojtaszyce).Radni
w Dobrej przekazali na prowadzenie szko³y w Wojtaszycach
dotacjê celow¹ w wysokoœci 565
tys. z³.
Radni przyznali dla Katarzyny
Kur³owicz, prowadz¹cej Szko³ê
Podstawow¹ w Wojtaszycach dotacjê w wysokoœci 565tys. z³. Dotacja
ta zosta³a przekazana zgodnie z zapisem uchwa³y podjêtej w roku
ubieg³ym.
Zgodnie z uchwa³¹ gmina przekaza³a Katarzynie Kur³owicz Us³ugi Edukacyjne prowadzenie Szko³y

Podstawowej w Wojtaszycach, oddaj¹c w dzier¿awê obiekt szkolny.
Czynsz dzier¿awny zosta³ okreœlony w wysokoœci 100 z³ miesiêcznie
powiêkszony o obowi¹zuj¹cy podatek od towarów i us³ug, w terminie
do 10 ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c
poprzedni.
Czynsz jest waloryzowany 1
kwietnia danego roku o œrednioroczny wskaŸnik wzrostu cen towarów i
us³ug konsumpcyjnych, og³aszany
przez prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego za rok poprzedni. Dotacjê prowadz¹ca szko³ê otrzymuje od
1 paŸdziernika 2012 r.
MM
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Zaproszenie na marsz

„Wielka draka! Uratuj krzywdzonego
zwierzaka!”
W tym roku organizowany jest
43. Rajd Arsena³, upamiêtniaj¹cy
Akcjê pod Arsena³em, jej bohaterów i ich idea³y. Dzia³ania harcerzy z ca³ej Polski, którzy podjêli
wyzwanie i utworzyli patrole, aby
przejœæ kwalifikacje, a tym samym móc pojechaæ do Warszawy,
skupiaj¹ siê wokó³ rozwa¿añ na
temat prawa i prawoœci.
Nasz patrol harcerzy z £obza,
„Powsinogi”, doszed³ do wniosku,
¿e niepokoi nas traktowanie zwierz¹t i jest to ten obszar zachowañ
ludzkich, bezpoœrednio powi¹zanych z pojêciem prawa, ale i prawoœci. Martwi nas los naszych mniejszych braci – zwierz¹t. Tak o nich
mówi³ œw. Franciszek z Asy¿u. Uwa¿amy, ¿e ktoœ, kto jest okrutny dla

zwierz¹t, kto je Ÿle traktuje, nie
mo¿e byæ dobrym cz³owiekiem.
Chcielibyœmy zmieniæ z³e zachowania ludzi w stosunku do naszych
mniejszych braci, poruszyæ ich serca i umys³y. Zaplanowaliœmy szereg
dzia³añ maj¹cych na celu pozytywn¹ zmianê w traktowaniu zwierz¹t. Rozmawialiœmy z mieszkañcami £obza, przeprowadziliœmy wywiady, rozdawaliœmy ulotki, które
informowa³y o planowym przemarszu ulicami miasta. Odby³ siê ju¿
konkurs plastyczny „Wielka draka!
Uratuj krzywdzonego zwierzaka!”,
w którym wziêli udzia³ uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie,
Gimnazjum Integracyjnego w
£obzie, Zespo³u Szkó³ w £obzie
oraz dzieci z ³obeskich przedszkoli.
Bardzo,
bardzo
dziêkujemy

Cech Rzemios³ Ró¿nych
i Przedsiêbiorców w £obzie
szykuje du¿¹ imprezê
(£OBEZ) Cech 8 lutego 2013 r.
przyst¹pi³ do drugiego ju¿ projektu, który ma na celu o¿ywienie
i zachêcanie rzemieœlników do
wspó³pracy.
Projekt, do którego przyst¹pi³,
nosi nazwê „Razem dla rozwoju
Rzemios³a”. Celem wszystkich
siedmiu spotkañ Projektu Partnerstwa jest zwi¹zanie wspó³pracy
miêdzy regionalnymi przedstawicielami rzemieœlniczych organizacji pracodawców na rzecz promocji
i upowszechniania elastycznych
form zatrudnienia, godzenia ¿ycia
zawodowego z rodzinnym oraz nowoczesnych metod zarz¹dzania
ró¿norodnoœci¹.
W tym celu 8 lutego br. do Cechu
Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie przyjechali panowie
Krzysztof Bonder, Zbigniew Sul¿ycki i Jan Odorczuk - specjalizuj¹cy siê m.in. w dziedzinie rynku pracy, bêd¹ce jednoczeœnie moderatorami podejmowanych dyskusji z naszymi rzemieœlnikami i przedsiêbiorcami.
W najbli¿szym czasie CRRIP w
£obzie bêdzie organizatorem, wraz
z Urzêdem Marsza³kowskim i Izb¹
Rzemieœlnicz¹ w Szczecinie, du¿ej
imprezy wojewódzkiej pn. „Promo-

CMYK

cja lokalnego Rzemios³a w powiecie ³obeskim”. Zostanie zorganizowana po raz pierwszy w naszym
mieœcie, a po raz drugi w województwie.
Zachêcamy rzemieœlników i
przedsiêbiorców do uczestnictwa w
niej, a tak¿e wystawienia siê i promowania swojego rzemios³a. Chêtnych prosimy o kontaktowanie siê z
biurem Cechu, ul. S³owackiego 6,
73-150 £obez, tel. (91) 39 709 94.

uczniom, nauczycielom z tych placówek, bo bez ich pomocy nasz konkurs nie uda³by siê.
O prawie i prawoœci rozmawialiœmy równie¿ na biwaku dla zuchów i harcerzy zorganizowanym z
okazji Dnia Myœli Braterskiej, który odby³ siê w dniach 22- 24 lutego
2013 roku w Szkole Podstawowej
nr 1 w £obzie. W najbli¿sz¹ œrodê,
27 lutego 2013 roku, znów wyjdziemy na ulice naszego miasta i bêdziemy rozdawaæ ulotki informuj¹ce o
planowym przemarszu w obronie
krzywdzonych zwierz¹t. Sam przemarsz planowany jest na sobotê (2
marca 2013 r.), na godz. 15.00.
Zbieramy siê na parkingu przy
£obeskim Domu Kultury. Przemarsz planowany jest na oko³o 30
minut. Mo¿na przyjœæ ze swoim
zwierzakiem lub bez niego. Po przemarszu w goœcinnych progach
£obeskiego Domu Kultury odbêdzie siê krótka czêœæ artystyczna (od
godz. 15. 40 do 16.40) w wykonaniu
uczniów ³obeskich placówek oœwia-

towych J oraz rozdanie dyplomów J
i nagród J autorom najciekawszych
prac plastycznych.
Wiêkszoœæ naszych dzia³añ
skierowaliœmy do dzieci i m³odzie¿y, gdy¿ s¹dzimy, ¿e w³aœnie od ich
wychowania zale¿y przysz³oœæ naszej ojczyzny, czyli ludzi i zwierz¹t,
które TE¯ CZUJ¥ – STRACH,
BÓL, CIERPIENIE, ale i RADOŒÆ
J, MI£OŒÆ J, SZCZÊŒCIE J, POCZUCIE BEZPIECZEÑSTWA J.
To od nas ludzi zale¿y, czy naszym
mniejszym braciom zgotujemy raj
b¹dŸ piek³o na tej najpiêkniejszej z
planet. Mamy równie¿ œwiadomoœæ
tego, ¿e dobre traktowanie zwierz¹t
przez dzieci i m³odzie¿ prze³o¿y siê
na ich relacje z ludŸmi.
ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W PRZEMARSZU WSZYSTKICH, KTÓRYM LE¯Y NA SERCU LOS ZWIERZ¥T.
Czuwaj!
£obescy harcerze z 1 Szczepu
Ziemi £obeskiej „Czarna Jedynka”

Szansa dla
bezrobotnych
(DOBRA). Osoby wykluczone i
zagro¿one wykluczeniem: bezrobotni, niepe³nosprawni, itp. maj¹
mo¿liwoœæ rozpoczêcia dzia³alnoœci w ramach Spó³dzielni Socjalnej.
Chêtni do skorzystania ze œrodków unijnych w celu za³o¿enia w³a-

snej dzia³alnoœci gospodarczej a
przy tym skorzystania z preferencyjnych warunków jej prowadzenia
maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ przy wsparciu
informacyjnym tutejszego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Czas na podjêcie decyzji mija 15 marca.
op

tygodnik ³obeski 26.2.2013 r.
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OG£OSZENIE URZÊDU MIEJSKIEGO W £OBZIE

KALENDARIUM - MARZEC
03.03.13 r., godz. 12.00 - 68 rocznica
wyzwolenia £obza - msza œw. i uroczystoœci pod Pomnikiem Zwyciêstwa.
09.03.13 r., godz. 18.00 - Koncert zespo³u „MILANO” - Hala SportowoWidowiskowa w £obzie.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPÊDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO
DO PRODUKCJI ROLNEJ
Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ w 2013 r. czêœæ pieniêdzy wydanych na olej napêdowy u¿ywany do produkcji rolnej powinien
- w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. z³o¿yæ wniosek do Burmistrza, w
zale¿noœci od miejsca po³o¿enia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowi¹cymi dowód
zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. z³o¿yæ wniosek do Burmistrza,
w zale¿noœci od miejsca po³o¿enia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowi¹cymi
dowód zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach
limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosiæ bêdzie: 81,70 z³ x iloœæ ha u¿ytków rolnych
Zwrot podatku nast¹pi gotówk¹ w kasie Urzêdu Miejskiego w £obzie albo przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku, w nastêpuj¹cych terminach:
- do 30 kwietnia 2013 r. w przypadku z³o¿enia wniosku w pierwszym terminie
- do 31 paŸdziernika 2013 r. w przypadku z³o¿enia wniosku w drugim terminie
Wniosek dostêpny jest w Urzêdzie Miejskim w £obzie, pokój nr 41 lub na stronie biuletynu informacji publicznej gminy £obez pod adresem www.bip.lobez.pl w zak³adce Poradnik petenta - PODATKI - AKCYZA.

PODATKI I OP£ATY 2013
Stawki podatków lokalnych w £obzie
w 2013 roku
Informacje o stawkach podatkowych
dostêpne s¹ na stronie biuletynu informacji
publicznej gminy £obez pod adresem
www.bip.lobez.pl w zak³adce Poradnik petenta - PODATKI oraz w Wydziale Finansowo - Bud¿etowym (I piêtro, p. 41).
Przypominamy o terminach p³atnoœci podatków i op³at w 2013 roku:
- od nieruchomoœci i rolnego: 15 marca,
15 maja, 16 wrzeœnia i 15 listopada
- od œrodków transportowych: 15 lutego
i 16 wrzeœnia
- z tytu³u wieczystego u¿ytkowania: 2
kwietnia - bez wezwania
- z tytu³u dzier¿awy: 2 kwietnia, 1 lipca,
30 wrzeœnia, 16 grudnia (lub w terminach
ustalonych w umowie dzier¿awy) - bez wezwania
Wp³aty podatków i op³at
Podatki i op³aty mo¿na wp³acaæ:
- w kasie Urzêdu Miejskiego (I piêtro, p.
43) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
od 8.00 do 14.00,
- w kasie prowadzonej przez Bank Spó³dzielczy w Goleniowie Oddzia³ £obez znajduj¹cej siê na parterze w budynku Urzêdu
Miejskiego,

- w kasach Banku Spó³dzielczego w
Goleniowie Oddzia³ £obez,
- w placówkach Poczty Polskiej,
- w bankach i pozosta³ych instytucjach
p³atniczych,
- u inkasentów (dotyczy mieszkañców
so³ectw).
Od wp³at dokonywanych w kasach
w Urzêdzie Miejskim oraz w Banku
Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³
£obez nie s¹ pobierane dodatkowe prowizje.
Przychodz¹c do Urzêdu Miejskiego dobrze mieæ ze sob¹ i okazaæ numer karty podatnika, co przyspieszy obs³ugê.
Uwaga:
Zachêcamy do korzystania z bezgotówkowych form p³atnoœci, np. wp³at poprzez
internet, co przyspieszy obs³ugê.
Wp³at podatkowych nale¿y dokonywaæ
na wskazany w decyzji podatkowej numer
rachunku bankowego.
Na blankietach wp³aty (na poczcie
lub w banku, tak¿e w p³atnoœciach internetowych) w polu "tytu³ wp³aty" nale¿y
podaæ: imiê i nazwisko podatnika, numer
ewidencyjny (numer znajduj¹cy sie w
lewym górnym rogu decyzji podatkowej)
i okres, którego dotyczy wp³ata.

PANIE Z GMINY £OBEZ
BURMISTRZ £OBZA PRZY UDZIALE
ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
ORGANIZUJE BEZP£ATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
DLA KOBIET W WIEKU 50 - 69 LAT
BADANIA ODBÊD¥ SIÊ W MAMMOBUSIE W DNIU 14 MARCA 2013 r.
Mammobus bêdzie ustawiony na terenie Stadionu Miejskiego
ZAPISY odbywaj¹ siê w Urzêdzie Miejskim w £obzie, Wydzia³ Edukacji,
Kultury, Promocji i Zdrowia, pokój nr 17
Wiêcej informacji pod numerem telefonu: 091 39 761 78
W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAÆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJE UBEZPIECZENIOW¥
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZ¥CE PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE DO WYPE£NIENIA ANKIETY PACJENTKI NIE OBJÊTE PROGRAMEM (W WIEKU 40-49 LAT I PO 70 ROKU ¯YCIA) MOG¥
WYKONAÆ BADANIE ZA ODP£ATNOŒCI¥ 43,00 Z£ (ca³kowity koszt badania - 86 z³.).

WYKAZ FIRM ODBIERAJ¥CYCH
NIECZYSTOŒCI CIEK£E Z TERENU
GMINY £OBEZ
1. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 17, 73-150 £obez, tel. 0913974785 - opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci
ciek³ych.
2. WC Serwis - Beata Bañska ul.
Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 0322784531, opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych przenoœnych toalet
i
transport nieczystoœci ciek³ych z nich
pochodz¹cych.
3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul.
P³ochociñska 29, 03-044 Warszawa, tel.
022-6145979 - opró¿nianie zbiorników

bezodp³ywowych przenoœnych toalet i
transport nieczystoœci ciek³ych z nich
pochodz¹cych.
4. Przedsiêbiorstwo Us³ug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. ul. 700 lecia 14/2, 72-200 Nowogard, tel. 0913920711 - opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci
ciek³ych.
5. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Eugeniusz Grabowski, ul. Starogrodzka 31 A, 78-500 Drawsko Pom.,
tel. 094-3633743 - opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych z nich pochodz¹cych.

INWESTYCJE GMINNE
1. Opracowano i z³o¿ono do Lokalnej Grupy Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój
wsi - wniosek Gminy £obez o dofinansowanie projektu pt. „Budowa œwietlicy
wiejskiej w Dalnie wraz z wyposa¿eniem”.
Ca³kowita wartoœæ projektu - 954230,60 z³
Wnioskowane dofinansowanie - 500000,00 z³
2. Opracowano i z³o¿ono do Lokalnej Grupy Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój
wsi - wniosek Gminy £obez o dofinansowanie projektu pt. „Remont œwietlicy
wiejskiej w Prusinowie wraz z wyposa¿eniem”.
Ca³kowita wartoœæ projektu - 177289,03 z³
Wnioskowane dofinansowanie - 115309,00 z³
3. Opracowano i z³o¿ono do Lokalnej Grupy Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ma³e projekty wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Remont dachu œwietlicy wiejskiej w Zagórzycach”. Wnioskodawc¹ jest OSP Zagórzyce.
Ca³kowita wartoœæ projektu - 32 407,98 z³
Wnioskowane dofinansowanie - 25000,00 z³
4. Opracowano i z³o¿ono do Lokalnej Grupy Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ma³e projekty wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Dzieñ Stra¿aka w Zagórzycach”. Wnioskodawc¹ jest OSP Zagórzyce
Ca³kowita wartoœæ projektu - 19 744,36 z³
Wnioskowane dofinansowanie - 15 795,49 z³
5. Gmina £obez na podstawie § 14 umowy nr ZP 272/4/2011 z dnia 10 maja
2011 r. zawartej pomiêdzy Gmin¹ £obez a Konsorcjum w sk³adzie: PRO ENVIRO
Golczyk, Siwiec Sp. J. z siedzib¹ w Œwidwinie (jako Lider) i Tadeusz KuŸnik
prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo RemontowoBudowlane „PROFIL” Tadeusz KuŸnik z Siedzib¹ w Rusinowie powo³anym w celu
realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oraz przebudowa czêœci parteru
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie przy ul.
Mickiewicza 11 wraz z niezbêdnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktur¹
techniczn¹ II odst¹pi³a od ww. umowy, poniewa¿ opóŸnienie wykonania robót
wynikaj¹cych z umowy jest tak du¿e w stosunku do harmonogramu prac stanowi¹cego za³¹cznik do aneksu nr 2 do ww. umowy, ¿e Wykonawca nie jest w stanie
wykonaæ przedmiotu umowy w czasie umówionym tj. do dnia 31.12.2012 r.
W zwi¹zku z powy¿szym rozpoczêto inwentaryzacjê robót budowlanych w toku
na dzieñ odst¹pienia od umowy. Wykonawca do dnia rozliczenia i przekazania
budowy zabezpiecza obiekt.
Gmina £obez rozpisze przetarg na dokoñczenie budowy Przedszkola Miejskiego. Do zakoñczenia zadania konieczne jest wykonanie pokrycia dachowego wraz
z systemem odwodnienia dachu, wykonanie zagospodarowania terenu, dokoñczenie prac wykoñczeniowych wewn¹trz budynku.
6. Og³oszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami przy³¹czaj¹cej miejscowoœci Wysiedle, Suliszewie, Niegrzebia, do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji £obez.
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Podsumowanie roku w ³obeskiej policji
(£OBEZ). W miniony
pi¹tek mia³a miejsce
odprawa roczna policjantów. Uczestniczy³ w niej I zastêpca
Komendanta
Wojewódzkiego
w Szczecinie Jan
Pytko oraz samorz¹dowcy z powiatu
³obeskiego.
Tradycyjnie podczas odprawy
zosta³y zaprezentowane wyniki pracy policjantów z powiatu ³obeskiego osi¹gniête w 2012 roku.
W porównaniu do roku 2011
zmniejszy³a siê iloœæ przestêpstw
stwierdzonych, z 1454 do 1248.
Zmniejszeniu uleg³a równie¿ iloœæ
wszczêtych postêpowañ, z 1216 do
1121.
Najwiêcej przestêpstw stwierdzonych by³o w kategorii kradzie¿y
mienia – 179, w porównaniu do roku
2011 spad³a ona o 84.
W nastêpnej kolejnoœci by³y
w³amania – 164 (259 w 2011 r.).
Wzros³a natomiast iloœæ uszkodzeñ
mienia z 48 w roku 2011 do 61 w
roku 2012. Najmniej, bo 10 przestêpstw mia³o miejsca z kategorii
kradzie¿e pojazdów; w roku 2011
by³o ich 21.
Zmniejszy³a siê równie¿ iloœæ
przestêpstw z kategorii rozboje i
wymuszenia - z 30 w roku 2011 do
19 w roku ubieg³ym. W kategorii
bójki i pobicia stwierdzono 17 przestêpstw, to o jedno wiêcej ni¿ w roku
2011. Z kolei z kategorii uszczerbek
na zdrowiu stwierdzono 30 prze-

stêpstw, to o 2 wiêcej, ni¿ w roku
2011.
Wykrywalnoœæ
W roku poprzednim wzros³a
wykrywalnoœæ o 4,1 proc. z 72,2 na
76,3 proc.
Najwy¿sz¹, bo 100 proc. wykrywalnoœæ w poszczególnych kategoriach przestêpstw policjanci uzyskali w kategorii uszczerbek na
zdrowiu (96,4 w roku 2011), najmniejsz¹ z kolei w kategorii kradzie¿e pojazdów – 27,3 proc. (23,8
w roku 2011).
W porównaniu do roku 2011
zmniejszy³a siê wykrywalnoœæ w
kategorii rozboje i wymuszenia oraz
bójki i pobicie. Wzros³a natomiast
w kategoriach: uszkodzenia mienia,
kradzie¿e mienia oraz w³amania.
Korupcja i przestêpstwa
W roku 2011 wszczêto 6 postêpowañ w sprawie przestêpstw korupcyjnych, stwierdzono – 4, w roku
2012 natomiast wszczêto cztery
postêpowania z tej kategorii, stwierdzono 5.
W roku ubieg³ym z³apano wiêcej nietrzeŸwych kieruj¹cych (289)
w porównaniu do roku 2011 (282).
W poprzednim roku wszczêto o
9 wiêcej postêpowañ w kategorii
przestêpstwa gospodarcze - 73 w
roku 2011 i 82 w 2012, stwierdzono
jednak o 15 mniej przestêpstw tego
typu, ni¿ w roku 2011 (83 i 68).
Zdecydowanie zmniejszy³a siê
iloœæ przestêpstw kryminalnych.
Dla porównania w roku 2011 stwierdzono ich 972, gdy w roku 2012 –
769. Zwiêkszy³a siê natomiast liczba przestêpstw przeciwko ¿yciu z 46
do 50 w roku 2012.
W porównaniu do roku 2011
zmniejszy³a siê liczba nieletnich
bior¹cych udzia³ w przestêpstwach
ze 120 do 100 w roku 2012.

Wicestarosta Jan Zdanowicz, I zastêpca komendanta wojewódzkiego insp. Jan
Pytko i szefowa Prokuratury Rejonowej w £obzie Ma³gorzata Post-Dziêcio³.

Wypadki drogowe i kolizje
Pod wzglêdem liczby wypadków, zabitych i rannych najtragiczniejszy by³ rok 2009, wówczas mia³o miejsce 29 wypadków, 7 zabitych
i 29 rannych. Dosyæ spokojny pod
tym k¹tem by³ rok 2011, wówczas w
22 wypadkach zginê³y 2 osoby, 26
osób by³o rannych. W roku ubieg³ym na drogach powiatu ³obeskiego dosz³o do 21 wypadków, podczas
których zginê³o 5 osób, rannych
by³o 27.
W roku ubieg³ym najwiêcej bo 5
wypadków mia³o miejsce w £obzie,
4 w Resku, 3 w Wêgorzynie. W
£obzie zginê³y 2 osoby.
Najwiêcej kolizji, bo a¿ 282
by³o w roku 2010, w 2009 – 265, w
2011-222, natomiast w roku ubieg³ym by³o ich 226. Najwiêcej (84)
by³o w £obzie i w Wêgorzynie (81),
najmniej w Dobrej, bo zaledwie 8.
Wykroczenia
W ubieg³ym roku ogólna liczba
wykroczeñ represjonowanych wynosi³a 6843 i by³a najni¿sza spoœród czterech lat poddanych analizie. Najwiêcej wykroczeñ tego
typu mia³o miejsce w roku 2010. W
minionym roku z³o¿ono 661 wniosków o ukaranie (w 2011 – 840) i
na³o¿ono 4333 mandatów karnych
(w roku 2011- 5059), dla porównania w roku 2010 – na³o¿ono 5734
mandaty karne.
Z³apani na gor¹cym
W minionym roku znacznie
zmala³a iloœæ zatrzymañ na gor¹cym
uczynku z wyj¹tkiem gminy Wêgorzyno, gdzie liczba ta zdecydowanie
wzros³a.
W 2011 roku w powiecie ³obeskim zatrzymano 536 sprawców na
gor¹cym uczynku, z czego a¿ 236 w
£obzie. W roku 2012 w powiecie
³obeskim liczba osób zatrzymanych

Komendant Powiatowy Policji
w £obzie podinsp. Robert Nowak

na gor¹cym uczynku spad³a do 454
z czego 222 w £obzie. Spadek zanotowano równie¿ w Resku, gdzie w
roku 2011 zatrzymano na gor¹cym
uczynku 91 sprawców, natomiast w
roku ubieg³ym – 67. W Gminie
Dobra liczba sprawców zmala³a z
78 w roku 2011 do 59 w roku 2012.
W Radowie Ma³ym w roku 2011
zatrzymano 18 sprawców z kolei w
roku 2012 – 5. Znaczny wzrost zanotowano z kolei w gminie Wêgorzyno z 86 w roku 2011 do 101 w
roku ubieg³ym.
Wnioski i mandaty
W ubieg³ym roku zmniejszy³a
siê równie¿ iloœæ wniosków o ukaranie z 840 w roku 2011 do 661. Najwiêcej sporz¹dzono ich w £obzie
335 (513 w roku 2011), najmniej w
Radowie Ma³ym – 40, tutaj liczba
wniosków o ukaranie w porównaniu
do roku 2011 wzros³a z 28. Wiêcej
wniosków o ukaranie sporz¹dzono
równie¿ w Resku - 143 (130 w
2011).
W minionym roku na³o¿ono
³¹cznie 4333 mandaty (5059 w roku
2011), najwiêcej w £obzie 3661
(4121), najmniej w Radowie Ma³ym
– 19 (20).
MM
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Z ¯YCIA POWIATU

„Tu poleci, tam poleci,
dajcie jeœæ ptaszkowi
dzieci…”

Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim

Malowania ci¹g
dalszy

Od 18 do 20 lutego w naszej
szkole ponownie zapachnia³o
œwie¿¹ farb¹. Grupa fachowców
zajê³a siê tym razem szatni¹ i sal¹
oddzia³u przedszkolnego.

(RESKO) Grupa „Tygrysków” z Przedszkola Miejskiego
im. Kubusia Puchatka w Resku odwiedzi³a 22 lutego 2013 r. pani¹
leœniczy mgr in¿. Ewê SimonowiczWoŸniewicz w Nadleœnictwie Resko. Dzieci chcia³y dowiedzieæ siê
od fachowca, jak prawid³owo dokarmiaæ ptaki w czasie zimy.
Podczas spotkania wychowankowie poznali pracê leœniczego oraz
jakie zwierzêta zamieszkuj¹ nasze
lasy. Pani leœniczy wyjaœni³a dzieciom, dlaczego nale¿y dokarmiaæ
zwierzynê zim¹ a tak¿e pokaza³a na

przyniesionych „eksponatach”,
czym siê j¹ dokarmia. Zadawa³a
wiele pytañ, z którymi dzieci œwietnie sobie radzi³y. By³o gwarno i
bardzo weso³o. Z zajêæ dzieci wysz³y w dobrych humorach i z g³owami pe³nymi nowych wiadomoœci. W
nagrodê za uwa¿ne s³uchanie i bogat¹ wiedzê przedszkolaki otrzyma³y upominki.
Dziêkujemy Nadleœnictwu Resko za wspó³pracê, a pani Ewie Simonowicz-WoŸniewicz za profesjonalne spotkanie.
Grupa „Tygrysków”

Przez trzy dni wytypowani przez
instruktora od malowania p. Edwarda Grossa pracownicy z prac interwencyjnych pracowali nad zmian¹
wystroju klas, gdzie ucz¹ siê i bawi¹
nasi najm³odsi uczniowie, którzy
zaczynaj¹ swoj¹ pierwsz¹ podró¿,
pe³n¹ przygód i niespodzianek. Jak
wa¿ne dla prawid³owego rozwoju
ma³ego dziecka jest otaczaj¹ce go
œrodowisko zachêcaj¹ce do pracy i
zabawy, wie ka¿dy z nas. Na pewno
o wiele szybciej zaadaptuje siê piêcio- i szeœciolatek, gdy bêdzie otacza³ go œwiat z bajek i dzieciêcych
filmów. Teraz wchodz¹c do oddzia³u przedszkolnego witaj¹ dzieci

kolorowe, wymalowane na œcianach
ilustracje z ulubionymi bohaterami
dzieciêcej literatury. Sala zajêæ i
zabaw tak¿e zachwyca ciep³ym, s³onecznym kolorem.
Najm³odsi uczniowie runowskiej szko³y bardzo dziêkuj¹ p. K.
Wdowikowi, p. M. WoŸnickiemu, p.
R. Suchowieckiemu oraz p. B.
Gwizdalskiej za wielkie zaanga¿owanie podczas wykonywanej pracy.
Serdecznie dziêkujemy pracownikom naszej szko³y: p. J. Kamiñskiej, p. W. Franczukowi, p. K. Lech
i p. Agnieszce Morawskiej (odbywa
sta¿ z PUP), którzy przyczynili siê
do tego, ¿e nasza szko³a staje siê
coraz bardziej kolorowa i przyjazna
dzieciom. Bohaterowie bajek na
œcianach sali to dzie³o p. Alicji Acman (szkic), a prace wykoñczeniowe i piêkna, zielona trawa to zas³uga
p. Jadwigi Kamiñskiej.
(szk)

Chcesz kupiæ samochód
u¿ywany? SprawdŸ go
Zakup auta u¿ywanego od dealera to dobre rozwi¹zanie dla osób, które chc¹ unikn¹æ niespodzianek
zwi¹zanych z kupnem samochodu. Firmy takie skupuj¹ od poprzednich w³aœcicieli pojazdy kupione
wczeœniej w polskim salonie z udokumentowanym
serwisowaniem i przebiegiem. - Klient mo¿e u nas
wybraæ samochód z kilku ró¿nych marek. Wszystkie
u¿ywane samochody sprzedawane przez nas s¹ dok³adnie sprawdzane pod k¹tem technicznym i otrzymuj¹ roczn¹ gwarancjê - mówi Filip Wodziñski z
Ford Bemo Motors w Szczecinie.
Najpopularniejsz¹ opcj¹ jest kupienie auta u¿ywanego z komisu.
- Jeœli ktoœ chce kupiæ u¿ywany samochód, mo¿e
przyjechaæ do naszego serwisu przy ul. Pomorskiej
w Szczecinie i dok³adnie sprawdziæ jego dzia³anie.
Teraz, kiedy zakoñczy³ siê remont ul. Struga i jest do
nas o wiele ³atwiejszy dojazd - mówi Piotr Smuwarski z serwisu Ford Bemo Motors w Szczecinie. Warto
poprosiæ mechaników o okreœlenie czy zu¿ycie podzespo³ów odpowiada stanowi licznika, poniewa¿
czêsto handlarze aut "cofaj¹" liczniki. Wizyta pomo¿e okreœliæ nam czy kupimy samochód, który pos³u¿y
nam lata, czy lepiej zrezygnowaæ z nabycia pojazdu,
którego koszt wrós³by drastycznie podczas przysz³ej
eksploatacji i kolejnych koniecznych napraw.

CMYK
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Pomorze nieodkrytych spraw
W

alka beznadziejna,
walka o sprawê z góry
przegran¹, bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu. [...] Wartoœæ walki tkwi nie w
szansach zwyciêstwa sprawy, w
imiê której siê j¹ podjê³o, ale w
wartoœci tej sprawy”.
Prof. Henryk Elzenberg

W lecie 2012 r. ekipa z³o¿ona z
historyków z IPN oraz archeologów, antropologów, medyków s¹dowych kierowana przez dr. hab.
Krzysztofa Szwagrzyka przeprowadzi³a pierwszy etap prac ekshumacyjnych w kwaterze „£” na warszawskich Pow¹zkach. W latach
1948-1956 pochowano tu kilkuset
zmar³ych i straconych w wiêzieniu
mokotowskim..
W grudniu 2012 r. prezes Instytutu Pamiêci Narodowej dr £ukasz
Kamiñski poinformowa³, ¿e w ramach Polskiej Bazy Genetycznej
Ofiar Totalitaryzmów uda³o siê zidentyfikowaæ pierwsze trzy osoby.
S¹ to Edmund Zbigniew Bukowski,
Stanis³aw £ukasik i Eugeniusz
Smoliñski. Doda³, ¿e dziêki prowadzonym pracom bêdzie mo¿na oddaæ nale¿ny tym osobom ho³d i przywróciæ pamiêæ o bezimiennych do
tej pory ofiarach UB.
20 lutego podano nazwiska kolejnych ¯o³nierzy Wyklêtych. Odnalezieni to: Stanis³aw Abramowski, Boles³aw Budelewski, Tadeusz
Pelak i Stanis³aw Kasznica (1908–
1948, por. WP, pp³k i komendant
NSZ, kawaler orderu Virtuti Militari i Krzy¿a Walecznych).
Archeologom w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego
„Poszukiwania nieznanych miejsc
pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956” uda³o
siê wydobyæ ponad sto cia³ ofiar
terroru komunistycznego.
IPN ma nadziejê odnaleŸæ m.in.
szcz¹tki rtm. Witolda Pileckiego,
gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
- szefa Kedywu Komendy G³ównej
AK, mjr. Zygmunta Szendzielarza
„£upaszki” - dowódcy 5. Wileñskiej
Brygady AK, i pp³k. £ukasza Ciepliñskiego - przywódcy Zrzeszenia
„Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”.
- Myœlê, ¿e to jest niezmiernie
wa¿ne, ¿e mo¿emy przy tej smutnej
okazji jednoczeœnie poznaæ wspania³e ¿yciorysy bohaterów naszej
historii, ludzi, których ¿ycie zosta³o brutalnie przeciête. I mo¿emy
zastanowiæ siê, co by siê sta³o, gdyby tacy ludzie mogli po wojnie kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, gdyby to oni odpowiadali za odbudowê
Polski, a nie ci, którzy ich zamor-

dowali – powiedzia³ £ukasz Kamiñski.
Mo¿na powiedzieæ – lepiej póŸno, ni¿ wcale. Kilka lat temu przygl¹da³em siê ekshumacji ¿o³nierzy
niemieckich poleg³ych w II wojnie
œwiatowej, w jednej w pod³obeskich
wiosek. Ju¿ wtedy postawi³em pytanie – dlaczego nie szuka siê miejsc
pochówku polskich ¿o³nierzy, w
tym tak¿e zamordowanych przez
UB. Mo¿e po inicjatywie IPN akcja
rozleje siê na ca³y kraj, a wiêc i na
Pomorze Zachodnie, bo w ka¿dym
miasteczku powiatowym by³y takie
urzêdy (PUBP), a w wielu wiêzienia, gdzie mog³o dochodziæ do morderstw dzia³aczy podziemia niepodleg³oœciowego. By jednak ta inicjatywa przebi³a siê do œwiadomoœci spo³ecznej, trzeba przypominaæ,
kim byli ¯o³nierze Wyklêci. Jednak
zanim opowiemy o uczestnikach i
œwiadkach walk podziemia niepodleg³oœciowego po wojnie, przypomnijmy jeszcze jedn¹, ma³o znan¹
zbrodniê, jakiej dokona³o NKWD
na Polakach ju¿ po wojnie. Zobaczymy, jak losy ró¿nych ludzi ³¹cz¹
siê ze sob¹, pomimo odleg³oœci w
czasie i przestrzeni. Jak ciekawe
¿yciorysy maj¹ mieszkañcy, ¿yj¹cy
obok nas.

OB£AWA AUGUSTOWSKA
Ob³awa Augustowska to najwiêksza zbrodnia pope³niona na
Polakach po wojnie. W lipcu 1945 r.
sowiecki kontrwywiad „Smiersz”
wy³apa³ na terenach powiatów suwalskiego i augustowskiego ponad
7 tys. osób. Wiêkszoœæ uwolniono,
ale po 600 s³uch zagin¹³.
Rosyjskiemu Stowarzyszeniu
„Memoria³” uda³o siê wydobyæ z
Archiwum FSB w Moskwie dwa
szyfrogramy Wiktora Abakumowa
do szefa NKWD £. Berii z lipca
1945 r., które dotycz¹ ujêtych w
czasie ob³awy augustowskiej ¿o³nierzy polskiego podziemia niepodleg³oœciowego. IPN pozyska³ je od
„Memoria³u”, gdy¿ w³adze Rosji
nie odpowiadaj¹ na wnioski IPN o
pomoc prawn¹ w tej sprawie. Materia³y nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci
co do charakteru dzia³añ jednostek
Armii Czerwonej przeprowadzaj¹cych ob³awê w rejonie Augustowa i
Suwa³k. Gen.
Abakumow raportuje o wys³aniu do Olecka „grupy doœwiadczonych funkcjonariuszy kontrwywiadu w celu przeprowadzenia likwidacji bandytów aresztowanych w lasach augustowskich”.
Po 600 osobach œlad zagin¹³ i do
dzisiaj nie uda³o siê ustaliæ, co siê z
nimi sta³o.

Czes³aw Burzyñski oskar¿a
ministra bezpieki
Wœród wspomagaj¹cych Rosjan
w Ob³awie Augustowskiej, szczególnie aktywny udzia³ bra³ póŸniejszy szef MSW gen. Miros³aw Milewski. W 1947 r. by³ ju¿ referentem
Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Bia³ymstoku i wspó³pracowa³ z NKWD. W
tym¿e roku uj¹³ i wyda³ Rosjanom
Czes³awa Burzyñskiego. Burzyñski
bra³ udzia³ w wojnie obronnej 1939
r., by³ wiêziony przez Niemców, a po
ucieczce dzia³a³ w podziemiu. Po
wydaniu go przez Milewskiego,
NKWD wywioz³o Burzyñskiego do
Rosji, gdzie dosta³ karê œmierci, w
ostatecznoœci zamienion¹ na ³agier.
Przez 10 lat przebywa³ w ³agrach
Workuty. Wróci³ do Polski w 1947 r.
Zamieszka³ w Goleniowie, gdzie
wczeœniej osiedli³a siê jego rodzina.
Jako bezpartyjny i „z ¿yciorysem”
mia³ problemy z prac¹. W 1963 r.
uzyska³ status inwalidy I grupy ze
wzglêdu na utratê wzroku, po przeœladowaniach i pobycie w Workucie.
Jednak z uwag¹ œledzi³ karierê
Milewskiego w aparacie w³adzy
PRL. By³ on w Zarz¹dzie G³ównym
ZBOWiD, a w latach 80. zosta³ ministrem spraw wewnêtrznych. Gdy
nadszed³ prze³om polityczny, w
1989 r. Burzyñski postanowi³ szukaæ sprawiedliwoœci za wyrz¹dzone
krzywdy. Oskar¿y³ gen. Milewskiego, ¿e pozbawi³ go wolnoœci i wyda³
w³adzom obcego pañstwa. W 1990
r. oskar¿ono Milewskiego o udzia³
w w aferze „¯elazo”. W latach 196871 polski wywiad zak³ada³ na Zachodzie firmy, pod przykrywk¹ których dokonywano oszustw ubezpieczeniowych, w³amañ i rabunków. W
efekcie do Polski trafi³o oko³o 200
kg z³ota i drogich kamieni. W tym
czasie Milewski by³ ju¿ szefem
Departamentu I MSW, zajmuj¹cego
siê wywiadem. W 1990 r. aresztowano 5 wysokiej rangi oficerów MSW,
w tym Milewskiego, którym zarzucono „przyjmowanie korzyœci maj¹tkowych w wielkich rozmiarach”.
Po trzech tygodniach genera³a
zwolniono, a sprawê umorzono z
powodu przedawnienia.
Sprawa Burzyñskiego przeciwko ministrowi MSW i cz³onkowi KC
PZPR ci¹gnê³a siê przez ponad 10
lat. Przes³uchiwali go prokuratorzy,
przes³uchiwano œwiadków, odby³y
siê rozprawy s¹dowe, ale Czes³aw
Burzyñski zmar³ nie doczekawszy
wyroku. O karaniu za zdradê Polski
i wspó³pracê z obcym wywiadem
NKWD nikt nawet nie œmia³ myœleæ.
Po panu Czes³awie zosta³a mi ksi¹¿ka, w której spisa³ swoje ¿ycie i

pobyt w Workucie. W dedykacji - z
dat¹ styczeñ 2000 r. - napisa³:
„Losy poszczególnych ludzi
tworz¹ historiê w³asnego narodu”.
W pamiêci zachowa³em obraz
skromnego cz³owieka, wolno poruszaj¹cego siê poœród starych mebli,
który prze¿y³ 10 lat sowieckich
³agrów i nie da³ siê z³amaæ, i który
odwa¿y³ siê stan¹æ przeciwko ministrowi PRL-owskiej bezpieki i
domagaæ siê jego ukarania.
Dlaczego ¯o³nierze Wyklêci?
To tytu³ ksi¹¿ki Jerzego Œlaskiego, w której opisuje podziemie niepodleg³oœciowe i antykomunistyczne, próbuj¹ce przeciwstawiæ siê sowietyzacji Polski. Ostatni ¿o³nierz
Józef Franczak zgin¹³ w ob³awie UB
prawie 20 lat po wojnie, w 1963 r.,
a ostatni pojmany ¿o³nierz, Andrzej
Kiszka, aresztowany w 1961 r., opuœci³ wiêzienie w 1971 r.
Od 2011 roku, dzieñ 1 marca
zosta³ ustanowiony œwiêtem pañstwowym, poœwiêconym ¿o³nierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, jako Narodowy
Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wykletych”. Tego dnia w 1951 r. wykonany zosta³ wyrok œmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia
„Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”. Wyklêtych, gdy¿ komuniœci tak jak zaciekle zwalczali podziemie, tak zaciekle zwalczali pamiêæ o jego ¿o³nierzach, nazywaj¹c ich bandytami Dlatego nie wydawali cia³ pomordowanych rodzinom i zakopywali je w
miejscach do dzisiaj nieznanych.
Iwan Sierow z orderem
za Katyñ
W latach 80. i 90. próbowano
lansowaæ tezê, ¿e walka z podziemiem by³a „wojn¹ domow¹”, czyli
spraw¹ miêdzy Polakami. To mia³o
sprawiaæ wra¿enie, ¿e by³a to suwerenna decyzja nowego rz¹du komunistycznego, maj¹cego poparcie
spo³eczne, a wiêc legitymizacjê do
rozprawienia siê z „bandami”.
Oczywiœcie by³o to ordynarne k³amstwo, gdy¿ wszelkie dokumenty
poœwiadczaj¹, ¿e ten rz¹d nie przetrwa³ by kilku miesiêcy bez wsparcia wojsk sowieckich. By³a to wiêc
faktyczna okupacja kraju przez Sowietów, którzy nowy rz¹d przynieœli
na „bagnetach”. Zdawali sobie z
tego sprawê ¯o³nierze Wyklêci, którzy po okupacji niemieckiej kontynuowali walkê z okupacj¹ sowieck¹.
Polskich komunistów zwalczali
jako ekspozyturê Sowietów, st¹d
wyroki na nich i atakowanie instalowanych przez nich instytucji rzekomego pañstwa.
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i biografii
Jak dalece zhañbili siê polscy
komuniœci niech œwiadczy fakt, ¿e
Prezydium Krajowej Rady Narodowej, uchwa³¹ z 1946 r. odznaczy³o
Krzy¿em Orderu Virtuti Militari
Iwana Sierowa, jednego z najwiêkszych zbrodniarzy stalinowskich,
który ponosi wspó³odpowiedzialnoœæ za mord polskich oficerów w
Katyniu, po 17 wrzeœnia 1939 r.
zajmowa³ siê wysiedleniem Polaków na Syberiê oraz rozbija³ polsk¹
konspiracjê niepodleg³oœciow¹, w
tym osobiœcie przes³uchiwa³ i torturowa³ Leopolda Okulickiego, póŸniejszego Komendanta G³ównego
AK, wywiezionego na £ubiankê.
Pomorze nieodkrytych
spraw i biografii
Powoli i na Pomorzu odkrywamy historiê ¯o³nierzy Wyklêtych.
Okazuje siê, ¿e ¿yli i jeszcze ¿yj¹
wœród nas. Wielu uciek³o ze wschodu, z kresów, szukaj¹c bezpiecznego schronienia poœród tysiêcy przesiedlonych i zasiedlaj¹cych te ziemie. M³odzi przenosili ze sob¹ niepodleg³oœciowe nastroje i podejmowali próby organizowania konspiracji. Tak by³o w Œwidwinie i Z³ocieñcu. Koñczy³y siê dramatycznie,
³apankami i wyrokami. Rozbudowany aparat represji szybko likwidowa³ najmniejsze przejawy ¿ycia
wolnoœciowego. Inni przechowali
swoj¹ przesz³oœæ na lepsze lata.
Wielu nie doczeka³o, zabrali swoje
tajemnice do grobu. ¯yj¹ nieliczni,
którzy mog¹ ju¿ opowiadaæ o tamtym fragmencie swojego ¿ycia i historii Polski. Mo¿e z ich opowiadañ
powstanie kiedyœ zachodniopomorska mapa losów ¯o³nierzy Wyklêtych, uzupe³niaj¹ca obraz losów
polskich walk o niepodleg³óœæ.
JÓZEF JAROCKI
Dwa lata temu po¿egnaliœmy w
Gryficach por. Józefa Jarockiego. I
chocia¿ w ostatnich latach szefowa³
tamtejszemu Ko³u Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
ma³o kto wiedzia³ o jego przesz³oœci. Por. w st. sp. Józef Jarocki, ps.
„Ryœ”, by³ ¿o³nierzem Oœrodka
„Iwje” Okrêgu Nowogródek AK,
póŸniej 4. kompanii 6. batalionu 77
Pu³ku Piechoty AK. Odznaczony
Krzy¿em Armii Krajowej, Krzy¿em
Partyzanckim, Odznak¹ Pami¹tkow¹ „Akcji Burza” i Odznak¹
„Weterana walk o Niepodleg³oœæ
1939-1945”. Zmar³ 17 V 2011 r.
Tak poœmiertnie opisali jego
losy Wojciech Jarz¹b i Paulina Kokiel. „W domu te¿ nie by³o bezpiecznie, pocz¹tkowo czêste najœcia i „kontrole” sowieckich od-

Józef Jarocki

Foto: Wojciech Jarz¹b

dzia³ów frontowych, szukaj¹cych
jedzenia i fantów, póŸniej regularne
wizyty NKWD, w poszukiwaniu
„bandit - Pi³sudczyk”. „Jest styczeñ
l946 r. NKWD-œci na³apali sporo
m³odych ludzi i umieœcili ich we wsi
Œlusary. Szybkie nawi¹zanie kontaktu z placówk¹ w Macha³ach, a ci
z kolei z oddzia³em „Wiatra”, celem
odbicia wiêŸniów. W wyniku akcji
uciek³a po³owa wiêŸniów, bolszewicy byli zaskoczeni i myœleli, ¿e uderzy³y na nich wiêksze si³y. Jednak
„Wiatr” nie dotar³, bo zosta³ osaczony i rozbity przez sowietów. Józef
Jarocki wraca do leœnego schronu.
Zdrajcy i donosiciele uniemo¿liwiali dzia³ania AK. Jarocki otrzymuje
fa³szywe dokumenty w celu wyjazdu do Polski, jednak NKWD wpad³o
na trop komórki preparuj¹cej papiery i wielu AK-owców zosta³o aresztowanych. Wraz z wiosn¹ schron sta³
siê niepewny. Ojciec Józefa dogada³
siê z Bia³orusinem pracuj¹cym na
stacji kolejowej w Gawja, który za
cenê 3 tysiêcy rubli ³apówki mia³ go
wpisaæ do dokumentów repatriacyjnych, jako syna Wiktora Fi³ona
(wujka Józefa), wyje¿d¿aj¹cego
wraz z dobytkiem 16 kwietnia 1946
r. Gdy poci¹g ruszy³, Józef myœla³,
¿e opuszcza rodzinne strony na parê
miesiêcy. Nigdy ju¿ nie wróci³.
I g³os w tej sprawie: „Wspó³pracowa³am z Panem Jarockim tyle lat
i nigdy nie opowiada³ swojej historii, nikt tego nie wiedzia³. Dopiero
póŸniej wysz³o, ¿e by³ AK, ale tego
co przed momentem przeczyta³am,
to nie mia³am pojêcia – napisa³a
„Emerytka”, komentuj¹c artyku³.
ANDRZEJ KISZKA
Pan Andrzej Kiszka mieszka w
Siennie Dolnym, w gminie Radowo
Ma³e, w powiecie ³obeskim. Pocho-

dzi z Lubelskiego. By³ ¿o³nierzem
oddzia³u partyzanckiego dowodzonego przez Adama Kusza „Garbatego”. Na pocz¹tku 1950 r. oddzia³y
partyzanckie polskiego podziemia
niepodleg³oœciowego prawie ju¿ nie
istnia³y. Amnestia z lutego 1947 r.
doprowadzi³a do ujawnienia siê
wiêkszoœci konspiratorów. W terenie pozosta³y tylko niewielkie grupy
partyzantów, którzy nie uwierzyli w
„dobrodziejstwa” amnestii lub
mimo ujawnienia, musieli nadal siê
ukrywaæ.
Adam Kusz urodzi³ siê w rodzinie ch³opskiej, 25 lipca 1922 r. w
Sierakowie (pow. bi³gorajski). W
czasie okupacji niemieckiej nale¿a³
do oddzia³u partyzanckiego NOW,
stworzonego przez Franciszka
Przysiê¿niaka ps. „Jan”, „Ojciec
Jan”. Bra³ udzia³ w operacji „Burza”
jako OP 44 w sk³adzie podokrêgu
Rzeszów AK. W lipcu 1944 r. oddzia³ zosta³ rozwi¹zany, a jego dowódca siê ukrywa³. Po 30/31 marca
1945 r., kiedy „bezpieka” zamordowa³a brzemienn¹ ¿onê Przysiê¿niaka Janinê Oleszkiewicz-Przysiê¿niak, on sam wróci³ do konspiracji i
zosta³ dowódc¹ Oddzia³ów Leœnych
Okrêgu San NZW, przy których
wraz ze sztabem przebywa³, a¿ do
ich rozwi¹zania we wrzeœniu 1945 r.
Po amnestii liczebnoœæ oddzia³u
„Garbatego” spad³a do 7 ludzi. Jednak w nied³ugim czasie jego szeregi
zaczê³y ponownie wzrastaæ, gdy¿
oddzia³ zaczêli zasilaæ ujawnieni
partyzanci, ponownie œcigani przez
aparat bezpieczeñstwa, jak na przyk³ad Andrzej Kiszka „D¹b”. Ma³a
liczebnoœæ grupy powodowa³a, ¿e
partyzanci swoj¹ dzia³alnoœæ ograniczali, poza dwoma akcjami z jesieni 1947 r., gdy wysadzono budynek
przeznaczony na siedzibê milicji w
Kury³ówce oraz rozbito biura PGR
w Cieplicach, do akcji upominania
bardziej aktywnych dzia³aczy PPR i
PZPR i likwidowania najbardziej

Andrzej Kiszka
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niebezpiecznych wspó³pracowników „bezpieki”. A. Kiszka tak
wspomina tamten czas: „Mieliœmy
bunkry w lasach, ró¿ne kryjówki, bo
wci¹¿ nas tropiono. Nie by³o siê ju¿
jak biæ. Tylko czasem porz¹dek robiliœmy z peperowcami daj¹c im w
ty³ek, albo z takimi co donosili. Bo
donosicielstwo stawa³o siê czêstsze, a komuniœci za byle co zamykali w wiêzieniu. Ludzie byli nam
przychyli, ale siê ju¿ bali, UB panoszy³o siê i zape³nia³o wiêzienia niewinnymi ludŸmi, czêsto ich torturuj¹c. Za ¿art albo wic mo¿na by³o
siedzieæ.”
W paŸdzierniku 1947 r. przeciwko grupie „Garbatego”, licz¹cej
kilkanaœcie osób Sekcja 1 Referatu
III PUBP w £añcucie za³o¿y³a sprawê o kryptonimie „Kurzawa”. W
grudniu 1949 r. aparat bezpieczeñstwa postanowi³ wykorzystaæ w
swoich dzia³aniach agenta Wydzia³u III WUBP w Lublinie o pseudonimie „Jeleñ”, prowadzonego przez
kpt. Jana Gorliñskiego (w³aœc. Cezary Monderer-Lamensdorf, m.in.
w latach 1945-1947 zastêpca kierownika WUBP w Koszalinie/
Szczecinie).
Do oddzia³u „Garbatego” uda³o
mu siê wprowadziæ dwóch agentów
UB z radiostacj¹. Podali oni namiary na oddzia³ i 19 sierpnia 1950 r.
rozpoczê³a siê ob³awa, w której zginêli Adam Kusz i Wiktor Pude³ko.
Trzeciego dnia akcji ¿o³nierze
KBW znaleŸli ukrytego pod mchem
W³adys³aw O¿gê „Bora”, którego
zastrzelili, nastêpnie jeszcze jednego partyzanta. Przez pierœcieñ ob³awy przedar³o siê czterech: Andrzej
Kiszka - ukrywa³ siê do 30 grudnia
1961 r., gdy zosta³ aresztowany.
Skazany na do¿ywotne wiêzienie,
zamienione nastêpnie na 15 lat.
Wyrok odbywa³ m.in. w Strzelcach
Opolskich i Potulicach. Zwolniony
warunkowo z wiêzienia w sierpniu
1971 r. Micha³ Krupa „Wierzba” wys³any na zwiad, wyszed³ z okr¹¿enia. Schwytany 11 lutego 1959 r.
w Kulnie, skazany na 15 lat wiêzienia, by³ wiêziony do 1965 r. Zmar³
24 sierpnia 1972 r. Stanis³aw
£ukasz „Marciniak” - przebi³ siê,
póŸniej ukrywa³ siê razem z Józefem K³ysiem, Andrzejem Kiszk¹.
Zgin¹³ œmierci¹ samobójcz¹ podczas ob³awy UB w Wólce Ratajskiej
w 1952 r. Kazimierz Zabiegliñski przebi³ siê, ujawni³ siê w 1956 r.
Oddzia³ Adama Kusza „Garbatego”
by³ jednym z ostatnich oddzia³ów
partyzanckich polskiego podziemia
niepodleg³oœciowego dzia³aj¹cego
w Polsce po 1945 r.
WAP w Z³ocieñcu
Dzia³alnoœæ WyzwoleñczejArmii
Podziemnej w Z³ocieñcu opisuje Jaros³aw Leszcze³owski. Wszystkich
jej cz³onków aresztowano.
Cd. na str. 12
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Pomorze nieodkrytych spraw i biografii
Cd. ze str. 11
Pokazowa trzydniowa rozprawa
odby³a siê w dniach 23-24 lutego
1950 r. w Drawsku Pomorskim w
du¿ej sali starostwa. Gmach zosta³
szczelnie obsadzony funkcjonariuszami UB i MO z psami. Podobnie jak
to mia³o miejsce na pokazowej rozprawie w z³ocienieckim kinie Mewa,
na rozprawê spêdzono starsze klasy ze
szkó³ w Drawsku Pomorskim, Z³ocieñcu i Czaplinku. Rozprawê prowadzi³ Wojskowy S¹d Rejonowy w
Szczecinie w sk³adzie: przewodnicz¹cy kpt. Stanis³aw Longchamp, ³awnicy: por. Jerzy Niklewicz i st. sier¿.
Jerzy Popio³ek.
W pierwszym dniu rozprawy najwy¿sze wyroki 7 i 5 lat wiêzienia
otrzymali Mieczys³aw Lisowski (19
lat) i Apolinary Klimaszewski (19
lat). Sylwester Werner (22) zosta³
skazany na 3 lata. Zbigniew Giluk
(20), Stanis³aw Szyszczakiewicz
(19), Ludwik Rytter (20) i Tadeusz
Gryglewicz (20) na 2 lata. Teodor
Drozd (22) mia³ spêdziæ w wiêzieniu
rok i 6 miesiêcy.

Stanis³aw Szyszczakiewicz (82
lata) ze Z³ocieñca spêdzi³ 2 lata
w wiêzieniach w Szczecinie,
Wronkach, Jaworznie i Potulicach.

W drugim dniu rozprawy najpowa¿niejsze zarzuty dotyczy³y Jana
Lisieckiego (23), który by³ traktowany jako przywódca grupy. Prokurator
¿¹da³ w jego przypadku kary œmierci.
Zarzucano mu usi³owanie zmiany
ustroju przemoc¹, nawo³ywanie do
gromadzenia broni, werbowanie nowych cz³onków, mia³ te¿ nielegalnie
przechowywaæ karabin systemu Mosin z bagnetem, granat obronny, rewolwer, pistolet maszynowy MP i
amunicjê. Ostatecznie Jan Lisiecki
zosta³ skazany na 15 lat wiêzienia.
Henryk Buczek (21) na 8 lat, Stanis³aw Czermanowicz (17) na 6 lat,
Zygmunt Banaszek (22) na 2 lata.
Banaszek zachowywa³ siê bardzo
dzielnie w œledztwie, dziêki czemu
UB nie dowiedzia³o siê nigdy o przynale¿noœci do WAP Henryka Mazura.
Brat Henryka Mieczys³aw Mazur
(18) zosta³ natomiast skazany na 5 lat
wiêzienia. Jan Gorbacz (40), który
nie wyrazi³ zgody na wst¹pienie do
WAP zosta³ skazany na 7 miesiêcy

Na zdjêciu: by³a mieszkanka £obza, Halina Jaskot z domu Sieluk, mieszkaj¹ca w Bostonie, przy pomniku
Aleksandra Pityñskiego. Fotografiê przynios³a do redakcji jej siostra mieszkaj¹ca w £obzie.

T

rzydzieœci lat póŸniej, w Bostonie, w USA, sio
strzeniec Micha³a Krupy ps. „Wierzba”, „Pu³kownik”, rzeŸbiarz Andrzej Pityñski, syn Aleksandra Pityñskiego „Kuli”, partyzanta NOW-AK z oddzia³u „Ojca
Jana”, NZW „Wo³yniaka” i Stefanii Krupy „Pere³ki”, równie¿ z oddzia³ „Wo³yniaka”, stworzy³ monumentalny pomnik „Partyzanci”, który – jak sam mówi - zadedykowa³
wszystkim „Wojownikom o Wolnoœæ na ca³ym Œwiecie”,
a Polskich Partyzantów pokaza³ jako wzór.
Sk¹d projekt? - Jad¹c razem strzemiê przy strzemieniu wzd³u¿ srebrzysto-bia³ego koryta Tanwi, s³oñce rzuca³o d³ugie nasze cienie na tafle lodu rzeki. Godzinami
wpatrywa³em siê w t¹ poruszaj¹c¹ masê koñskich nóg,
szyi, g³ów, sylwetek w siod³ach z erkaemami stercz¹cych
luf zawieszonymi na ramionach, z granatami przy pasach, z bagnetami w cholewach kawaleryjskich butów,
wyd³u¿one przez s³oñce sylwetki cieni jeŸdŸców, partyzantów, ostatnich polskich bohaterów. I wtedy poczu³em
siê jednym z nich. Obraz ten zapad³ mi g³êboko w sercu,
i da³ ideê na monumentaln¹ rzeŸbê „Partyzanci”.
„Partyzanci” to kompozycja rzeŸbiarska, sfinansowana przez Sculpture Foundation i odlana w aluminium
w 1980 roku w Johnson Atelier - Technicznym Instytucie
RzeŸby w Princeton, NJ. RzeŸba jest o wymiarach: 10
metrów d³ugoœci, 7 metrów wysokoœci, 4 metrów szerokoœci” – mówi Andrzej Pityñski.
Kompozycja przedstawia piêciu uzbrojonych jeŸdŸców w szyku marszowym. Piêciu desperatów, którzy
bardziej przypominaj¹ leœne widma i duchy, jak ludzi.
Piêciu partyzantów, sponiewieranych, œmiertelnie zmê-

wiêzienia za to, ¿e nie doniós³ w³adzom o istnieniu tej nielegalnej organizacji. Adolf Bia³ostocki zosta³ skazany na 2 lata wiêzienia.
Podczas pobytu w wiêzieniu tragediê rodzinn¹ prze¿y³ Zygmunt Banaszek, którego ¿ona zachorowa³a na
gruŸlicê i w maju 1951 r. zmar³a.
W³adze wiêzienne nie udzieli³y mu
zgody na udzia³ w ceremonii pogrzebowej. Represje spada³y równie¿ na
rodziny cz³onków WAP. Po procesie
ojcu Mieczys³awa Mazura odebrano
gospodarstwo rolne za to, ¿e wychowa³ syna – „bandytê”. Zabrano mu
konie, krowy i ca³y dobytek. Ponadto
przymusowo zosta³ zapisany do spó³dzielni, gdy¿ trwa³ wtedy proces tak
zwanej kolektywizacji wsi.

czonych, krwawi¹cych w ci¹g³ej walce, ucieczce, w potyczce, jad¹cych na swych s³aniaj¹cych siê z wyczerpania, wychud³ych rumakach, ze spuszczonymi g³owami, z w³asnymi
myœlami o tragedii Ojczyzny.
Zbici razem, strzemiê przy strzemieniu, jak wojenna maszyna, wielonogi dragon, wlok¹cy siê w bólu po nocnych leœnych bezdro¿ach. I tylko ich konie z wyci¹gniêtymi sztywno
szyjami, które ju¿ nic nie widz¹, ale tylko wêsz¹ jak wilki i
³api¹ w swoje rozwarte nozdrza wiatr wolnoœci. To konie prowadz¹ ich przez labirynty zdrady, pogardy i zapomnienia do
wolnej Polski. Tragiczni w swojej samotnej walce bez szans
na zwyciêstwo, zdradzeni przez œwiat, zapomniani przez
Boga. Mimo to s¹ pe³ni wewnêtrznej si³y walki. Walki a¿ do
zwyciêstwa. Ich wyprostowane u³añskie sylwetki w siod³ach,
jakby przykuci do swoich lanc gotowych w ka¿dym momencie do szarzy na wroga.
Tworzy³em ten pomnik z myœl¹ o nich i o tych tysi¹cach
najwaleczniejszych, najwierniejszych Synach Narodu Polskiego, którzy pierwsi stawili czo³a sowieckiej komunie.
Zdradzeni przez œwiat, zapomniani przez Boga, z w³asnego
wyboru w leœnych oddzia³ach: NOW, AK, NSZ, WIN, NZW,
bili siê bohatersko z NKWD, Armi¹ Czerwon¹ i polskimi renegatami z UB, KBW, MO, ORMO, „utrwalaczami w³adzy
ludowej”.
Walczyli, bo nigdy nie pogodzili sie z utrat¹ Wolnoœci.
Œcigani po lasach jak dzikie bestie, torturowani w piwnicach
UB, maltretowani z mœciw¹ satysfakcj¹, mordowani w katowniach MO, grzebani potajemnie nocami w nieznanych do
dzisiaj grobach. To dla Nich stworzy³em ten Symbol Golgoty
Polskich Bohaterów.

KWP w Œwidwinie
W 1954 r. wy³apano m³odych ludzi próbuj¹cych za³o¿yæ w Œwidwinie Konspiracyjne Wojsko Polskie.
Represje dotknê³y 14 osób. G³ówni
organizatorzy: Henryk D¹browski i
Grzegorz Pietryszyn zostali skazani
na 12 lat wiêzienia i przepadek ca³ego mienia; Klemens Noworadzki na
10 lat, Józef ¯d¿añski, Stanis³aw Bertosz, Henryk Karpiñski i Edward
Ga³osz na 5 lat, Jan Or³owski i W³adys³awa Bertosz na 3 i pó³ roku, Stanis³aw Leszczak i Eugeniusz Jankowski na 3 lata, Józef Kuczyñski na
2 lata i 8 miesiêcy,
Odbudowywaæ piórem, myœl¹...
Wertuj¹c ró¿ne materia³y znalaz³em jak¿e wa¿ne s³owa m³odej oso-

by, Marty Startek, w 2004 r. uczennicy gimnazjum im. Ksiêdza Prymasa
Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w
Godziszowie, która napisa³a pracê na
konkurs IPN, o ostatnim partyzancie
Andrzeju Kiszce: „Przecie¿ „odbudowywaæ” nie znaczy tylko „wznosiæ
mury”, „budowaæ fabryki”, „uk³adaæ
linie kolejowe”, ale odbudowywaæ
mo¿na tak¿e piórem, s³owem,
myœl¹...”. M³odzi przejmuj¹ pokoleniow¹ pa³eczkê. My mo¿emy w to nie
wierzyæ, ale poprzednie pokolenia
nie takie mury kruszy³y, z nie takich
opresji wychodzi³y, by Polska trwa³a.
Bo jak napisa³ poeta Marian Hemar:
Wstaj¹ i w grób siê k³ad¹. Narody i
pokolenia. Zmieniaj¹ siê ch³opcy na
warcie. Ale siê warta nie zmienia.
Kazimierz Rynkiewicz

tygodnik ³obeski 26.2.2013 r.

OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 880 301 179
Tanio! Sprzedam pó³ domu, 62
mkw., dzia³ka 10 arów. Nowy
dach, wymienione okna. Wêgorzyno, tel. 511 761 667.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tel. 505
964 520

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam 0,60 ha ziemi w Zaleszczycach. Tel. 784-255-065

Zatrudniê elektromontera urz¹dzeñ
ch³odniczych. Tel. 506 135 335, 91
397 8519

Us³ugi remontowo-budowlane.
Tel. 533 419 679

Powiat ³obeski

Uk³adanie polbruku, kamienia,
obrze¿y i krawê¿ników. Prace wykonywane solidnie, fachowo i tanio. Tel. 669 589 863

Stowarzyszenie „ Zdrowiaki” zaprasza na spotkania dzieci i m³odzie¿.
Tel. 536 050 485

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w P³otach, pow. 30 mkw., 2 pomieszczenia, wc. Idealny na dzia³alnoœæ us³ugow¹. Prywatny parking na 3 auta.
Tel. 792 500 042.

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

BIZNES

Sprzedam jasne, parterowe, 2-pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883

Powiat œwidwiñski

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77 mkw. w Gryficach. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 968 557

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446.
Klêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

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

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Przyczepê kempingow¹ typu hobby
sprzedam. Tel. 790 800 949.

DOMY NA SPRZEDA¯
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
- CENA 200.000 z³
£obez, ul. Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
- CENA 299.000 z³
POZOSTA£E
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107 mkw, dzia³ka 370 mkw
- CENA 275.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
- 329.000 z³
£obez - 7 pokoi, pow. 220 mkw, dzia³ka 1140 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
- CENA 145.000 z³
£obez (okolica) - bliŸniak o pow. 96 mkw, dzia³ka 7300 mkw
- CENA 220.000 z³

PRACA
Powiat ³obeski

INNE

Powiat gryficki

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

Powiat gryficki

Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.
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Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta)
do
wynajêcia
od
01.03.2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

Powiat œwidwiñski
Przyjmê pracownika do gospodarstwa rolnego z doœwiadczeniem
przy obs³udze nowoczesnego
sprzêtu rolniczego i prawem jazdy
kat. T. Powiat œwidwiñski. Tel. 887
101 209.

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.
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OG£OSZENIE

tygodnik ³obeski 26.2.2013 r.

Burmistrz Wêgorzyna
og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno gm. Wêgorzyno stanowi¹cych:
1) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/2 o pow. 1082 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do trapezu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Przy granicy z dz. nr 812/11 rosn¹ drzewa (w wiêkszoœci
grochodrzew), przy granicy z ulic¹ Po³udniow¹ posadowiony jeden s³up betonowy energetycznej linii napowietrznej. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo
zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 40 659,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 131,89 z³.
2) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/3 o pow. 1007 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Przy granicy z dz. nr 812/11 zakrzaczenia, kilka drzew owocowych. Grunt dzia³ki p³aski zachwaszczony.
S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 38 519,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 703,89 z³.
3) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/4 o pow. 1011 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Przy granicy z naro¿nikiem dz. nr 812/11 posadowiony jest s³up telefoniczny i roœnie kilka drzew. Na ca³ej
powierzchni zakrzaczenia, kilka m³odych drzew. Grunt dzia³ki p³aski zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe
nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 36 979,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 395,89 z³.
4) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/5 o pow. 1143 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie wieloboku, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej
odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Przy granicy Zach. niewielkie zakrzaczenie. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 41 329,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 265,89 z³.
5) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/6 o pow. 760 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie wieloboku, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej
odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Na ca³ej powierzchni drzewa w starszym wieku. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak
ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 29 394,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 5 878,89 z³.
6) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/7 o pow. 851 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie wieloboku, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej
odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Na ca³ej powierzchni zakrzaczenia i kilka drzew w starszym wieku. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy
mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 30 319,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 6 063,89 z³.
7) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/8 o pow. 811 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie wieloboku, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej
odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. W czêœci Zach. zakrzaczenia. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki
gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 33 897,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 6 779,49 z³.
8) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/9 o pow. 810 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. W czêœci Pd pojedyncze drzewo. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej.
Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 35 679,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 135,89 z³.
9) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/10 o pow. 951 mkw. wraz z udzia³em 1/9 czêœci w dz. nr 812/1 o pow. 1 101 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do trapezu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Bezpoœrednie s¹siedztwo ulicy o znacznym natê¿eniu ruchu.
Wzd³u¿ granicy Pd zakrzaczenia (je¿yny). Przy granicy z ulic¹ Po³udniow¹ posadowione dwa s³upy betonowe energetycznej linii napowietrznej. Grunt dzia³ki p³aski,
zachwaszczony. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Brak ogrodzenia. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 40 179,44 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 035,89 z³.
10) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/12 o pow. 935 mkw. wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/16 o pow. 575 mkw. (droga wewnêtrzna)
po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00017168/3.

tygodnik ³obeski 26.2.2013 r.
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Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej. Przy granicy Zach posadowiona czêœæ namiotu foliowego. Grunt dzia³ki p³aski, u¿ytkowany w charakterze ogrodu warzywnego z kilkoma drzewami
owocowymi. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Od strony Pn ogrodzenie z siatki w ramkach na k¹townikach. Warunki
gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 40 082,60 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 016,52 z³.
11) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/13 o pow. 1 133 mkw. wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr
812/16 o pow. 575 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr
SZ1L/00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci bezpoœrednio z ulicy Po³udniowej lub krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy
Po³udniowej. Bezpoœrednie s¹siedztwo ulicy o znacznym natê¿eniu ruchu. Przy granicy z ulic¹ Po³udniow¹ rosn¹ rzêdowo
drzewa iglaste oraz posadowiony jest jeden s³up betonowy energetycznej linii napowietrznej. Grunt dzia³ki p³aski, u¿ytkowany w charakterze sadu owocowego. S¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej. Od strony ulicy Po³udniowej ogrodzenie z siatki
w ramkach na k¹townikach. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 42 402,60 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 8 480,52 z³.
12) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/14 o pow. 924 mkw. wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/
16 o pow. 575 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/
00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do trapezu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci bezpoœrednio z ulicy Po³udniowej lub krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy
Po³udniowej. Bezpoœrednie s¹siedztwo ulicy o znacznym natê¿eniu ruchu. Wzd³u¿ granicy Pd zakrzaczenia (je¿yny). Przy
granicy z ulic¹ Po³udniow¹ i Pionierów rosn¹ rzêdowo drzewa iglaste. Grunt dzia³ki p³aski, zachwaszczony. S¹siedztwo
zabudowy mieszkaniowej. Od strony ulicy Po³udniowej i Pionierów ogrodzenie z siatki w ramkach na k¹townikach. Warunki
gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 39 133,60 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 826,72 z³.
13) niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 812/15 o pow. 842 mkw. wraz z udzia³em 1/5 czêœci w dz. nr 812/
16 o pow. 575 mkw. (droga wewnêtrzna) po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno, posiadaj¹ce urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/
00017168/3.
Dzia³ka gruntu o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w kompleksie dzia³ek przy ul. Po³udniowej. Dostêp do nieruchomoœci krótkim odcinkiem drogi wewnêtrznej stanowi¹cej odga³êzienie z ulicy Po³udniowej oraz z ulicy Pionierów.
Grunt dzia³ki p³aski, u¿ytkowany w charakterze ogrodu warzywnego z kilkoma drzewami owocowymi. S¹siedztwo zabudowy
mieszkaniowej. Od strony Zach. i Pn ogrodzenie z siatki w ramkach na k¹townikach. Warunki gruntowe nieznane.
Cena wywo³awcza wynosi 36 942,60 z³ (podatek VAT zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 388,52 z³.
Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej:
tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej).
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego:
Natura 2000 „Ostoja Iñska”, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: Strefa „B” ochrony konserwatorskiej.
Na dzieñ 15.02.2013 r. Burmistrz Wêgorzyna og³osi³ I przetarg ustny nieograniczony, który zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym.

Przetargi odbêd¹ siê w dniu 29 marca 2013 r. w sali konferencyjnej (I piêtro)
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie, ul. Rynek 1 o godz. 9.00 wg kolejnoœci.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci
post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto depozytowe Gminy Wêgorzyno nr 24 9375 1025
3900 0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 25 marca 2013 r.
Dowód wp³acenia wadium nale¿y okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia umowy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy sobie okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto Gminy Wêgorzyno kwoty wskazanej przez tut. Urz¹d.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okreœlonym terminie i miejscu. Osoby
prawne winny okazaæ komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie
podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udzielane s¹ na II piêtrze w pok. nr 26 lub telefonicznie 91/ 39 71 267,
a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie: 91/ 39 71 483.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

Zaproszenie

Policja
zaprasza
seniorów
na debatê
Komenda Powiatowa
Policji w £obzie serdecznie
zaprasza seniorów na
debatê „Jestem Seniorem
– czujê siê bezpiecznie”,
którego tematem
przewodnim bêdzie
bezpieczeñstwo osób
starszych.
Spotkanie odbêdzie siê w dniu
28 lutego 2013 r. o godz. 17.00 w
£obeskim Domu Kultury. Wspólne
spotkanie policjantów, przedstawicieli Stra¿y Po¿arnej oraz innych
instytucji z osobami starszymi ma
na celu przybli¿enie problematyki
przestêpczoœci, której ofiarami w
du¿ej mierze s¹ osoby w wieku senioralnym. Taka debata pozwoli
nam na wspólne wypracowanie rozwi¹zañ maj¹cych na celu wzrost
poczucia bezpieczeñstwa osób starszych w œrodowisku lokalnym oraz
przyczyni siê do poznania oczekiwañ spo³ecznych w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Tak wiêc jeszcze raz zachêcamy do
wziêcia udzia³u w tej debacie. (kp)

Jubilaci
do USC
(WÊGORZYNO). Burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
zaprasza wszystkie pary ma³¿eñskie zameldowane na pobyt sta³y
na terenie miasta i gminy Wêgorzyno, które zawiera³y zwi¹zek
ma³¿eñski w 1963 roku poza Urzêdem Stanu Cywilnego w Wêgorzynie do dokonywania zg³oszeñ
jubileuszu piêædziesiêciolecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ osobiœcie lub przez cz³onków rodzin, w
Urzêdzie Stanu Cywilnego w Wêgorzynie. Ta sama proœba dotyczy
wszystkie pary, które zawiera³y
zwi¹zek ma³¿eñski przed
1963 rokiem w USC w Wêgorzynie lub w innych miejscowoœciach, a nie mia³y do tej pory nadanego medalu za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie.
op
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JUBILEUSZ 50. lecia
Pierwsza dekada historii
MLKS Œwiatowid £obez.
Przed 50. laty - 25 lutego 1963
roku - powsta³a w £obzie nowa organizacja sportowa pod nazw¹ Miêdzyzak³adowy Klub Sportowy
„Œwiatowid” (póŸniej dodano Ludowy). Na zebraniu za³o¿ycielskim, z
udzia³em lokalnych w³adz administracyjnych i politycznych oraz grupy aktywnych dzia³aczy sportowych,
powo³ano do ¿ycia nowoczesny,
wielosekcyjny klub o zasiêgu powiatowym. O randze tego wydarzenia
niech œwiadczy fakt, ¿e wœród obecnych w sali konferencyjnej ³obeskiego magistratu byli m.in. Miko³aj
Borodziuk - przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej,
Edward Krasiñski - przewodnicz¹cy
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, tow. Mieczys³aw Górski - I
sekretarz Komitetu Powiatowego
PZPR, dyrektorzy wszystkich najwiêkszych zak³adów pracy w mieœcie. Du¿¹ rolê w inicjowaniu tego
przedsiêwziêcia odegrali autentyczni, doœwiadczeni dzia³acze kultury
fizycznej, g³ównie Witold Markiewicz - przewodnicz¹cy Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej oraz
Eugeniusz Szczepanik, Jerzy Pomykalski, Wincenty Krzywañski, Jerzy
Komorowski. Na zebraniu dokonano wyboru Zarz¹du Klubu, a funkcjê
prezesa powierzono Jerzemu
Dro¿d¿owi, dyrektorowi ³obeskiej
Krochmalni. Zarz¹d dnia 1.03.1063
roku z³o¿y³ wniosek do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie,
gdzie dokonano wpisu do rejestru
zwi¹zków i stowarzyszeñ sportowych pod numerem 288/63.
Wczeœniej rozwa¿ano ró¿ne propozycje nazwy nowego klubu. W
koñcu wybrano oryginaln¹ i niepowtarzaln¹ nazwê Œwiatowid, niespotykan¹ wówczas wœród organizacji
sportowych na terenie województwa
szczeciñskiego i prawdopodobnie w
ca³ym kraju.
Nazewnictwo zaczerpniêto z genealogii bóstw s³owiañskich, czczonych przed wiekami przez ludnoœæ
Pomorza Zachodniego. Œwiatowid to s³owiañski bóg wojny i urodzaju.
G³ówny oœrodek kultu znajdowa³ siê
w Arkonie, na wyspie Rugia (dzisiejsze Niemcy). Przymioty tego bóstwa
dobrze kojarz¹ siê z walecznoœci¹ i
zwyciêstwem, tak¿e w sporcie.
Od 1963 roku, przez nastêpne
dziesiêciolecia, s³owo Œwiatowid
uto¿samiane jest wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ sportow¹ w mieœcie £obez.
G³ówna koncepcja szerokiego
grona za³o¿ycieli Klubu polega³a na
stworzeniu organizacji o zasiêgu

Pierwszy emblemat Klubu

miejsko-powiatowym, z silnymi
sekcjami wyczynowymi. Od pocz¹tku zdecydowany prymat w strukturach organizacyjno-sportowych
Œwiatowida zajmowa³a sekcja pi³ki
no¿nej. Ale obok futbolu, na bazie
nowej sali gimnastycznej przy liceum (oddanej do u¿ytku w 1960 r.)
oraz m³odzie¿y licealnej, narodzi³a
siê pi³ka koszykowa mê¿czyzn i kobiet. Jej prekursorami byli Witold
Markiewicz i Miros³awa Markiewicz - pedagodzy, oboje wielcy entuzjaœci rozwoju kultury fizycznej w
œrodowisku ³obeskim.
W póŸniejszym okresie czasu
przy Œwiatowidzie utworzono inne
sekcje, a mianowicie pi³kê siatkow¹
mê¿czyzn (rok 1973) oraz bryd¿
sportowy (rok 1980).
Sport pi³karski w £obzie
przed Œwiatowidem
Futbol w £obzie by³ od zawsze,
ju¿ od pierwszych dni wolnoœci po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej.
Wydarzenie z 22 lipca 1945 r. na
boisku nad Reg¹ przesz³o do historii
miasta jako inauguracja ¿ycia sportowego i kulturalnego nowego spo³eczeñstwa na Ziemiach Odzyskanych. Na plac sportowy wybieg³y
dwie jedenastki - z jednej strony dru¿yna goœci, z³o¿ona z ¿o³nierzy Armii Czerwonej stacjonuj¹cych w
garnizonach w £obzie i Resku, z drugiej strony ³obezianie, pierwsi osadnicy tych Ziem. Mecz zakoñczy³ siê
zwyciêstwem zespo³u z czerwona
gwiazd¹ wynikiem 6:0.
Jesieni¹ 1945 roku przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej zosta³a za³o¿ona nowa organizacja sportowa pod nazwa Milicyjny
Klub Sportowy GWARDIA.
Pierwsze pionierskie lata powojenne pokaza³y wielka entuzjazm z
zarazem wysokie zdolnoœci organizacyjne mieszkañców na Reg¹ w
dzia³alnoœci i rywalizacji sportowej.
Kroniki miasta z lat 50. zanotowa³y
bardzo wysokie i presti¿owe sukcesy
w wielu dyscyplinach sportu, nawet
na skalê kraju. Oto niektóre z nich:
10 medali w oficjalnych Mistrzostwach Polski w jeŸdziectwie konnym, udzia³ Marka Roszczynialskiego z LZS £obez na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie, medale Mistrzostw Polski i Spartakiad M³o-

dzie¿y w lekkiej atletyce (Opuchlik,
Daszkiewicz, ¯urawski, Puzyrewski, Kolada, Krzywañski), zwyciêstwa w wyœcigach kolarskich (Chruœliñski, Lorkiewicz).
MKS Œwiatowid zosta³ spadkobierc¹ ponad 15-letniej tradycji pi³karstwa miasta £obza, tworzonej od
1945 roku na obiekcie sportowym
zwanym potocznie „boisko za rzeŸni¹”, „boisko nad Reg¹”, a ostatnio
„starym” boiskiem. Tam znajdowa³o
siê boisko do gry w futbolówkê otoczone rzêdem drewnianych ³awek z
wysok¹ w centralnym miejscu trybun¹ na oko³o 50 osób. Kompleks
sportowy pamietaj¹cy okres przedwojenny uzupe³nia³y dodatkowo
boiska do gry w koszykówkê, do pi³ki siatkowej, skocznie i rzutnie lekkoatletyczne oraz korty tenisowe (za
dzisiejszym Polmozbytem). Mieszkañcy grodu nad Reg¹ chêtnie korzystali z tego obiektu przez blisko 20
lat, a¿ do czasu wybudowania nowoczesnego stadionu im. XX-lecia PRL
przy ulicy Siewnej (1964 rok).
Pierwsze klubu sportowe dzia³aj¹ce w £obzie to: Gwardia 1945-54,
Traktory 1946-48, Budowlani 195153, Mechanik 1951-53, LZS POM
1953-58, Spójnia 1954-58, Rega
1958-60, Sparta 1960-63.
Schedê po trzyletnim istnieniu
LZS Sparta £obez przej¹³ nowy klub
Miêdzyzak³adowy Klub Sportowy
Œwiatowid.
Wszystko zaczê³o siê od…
A wszystko zaczê³o siê od wyjazdowego meczu pi³ki no¿nej do Dobrzan, wiosn¹ 1963 roku, w ramach
rozgrywek OZPN o mistrzostwo
Klasy B grupy stargardzkiej. Œwiato-

wid £obez rozgromi³ miejscowy
LZS Dobrzany a¿ 9:0! W tym spotkaniu uczestniczy³ Marian Szyjka,
wówczas 16 letni cz³onek dru¿yny
seniorskiej. Tak po wielu latach
wspomina ten mecz ³obeski pomocnik:
(…) tego dnia by³o bardzo zimno i wietrznie, zw³aszcza mocno
hula³o na otwartym terenie. Jednak
nikt nie zwa¿a³ na takie drobne
utrudnienia w grze, a ca³a dru¿yna
by³a bojowo nastawiona na pierwsze
zwyciêstwo. Przyjechaliœmy liczn¹
ekip¹ zawodników i dzia³aczy ³obeskich samochodem ciê¿arowym
marki „Lublin”, nakryty brezentow¹
plandek¹. Samochód s³u¿y³ równie¿
jako szatnia, gdzie przebieraliœmy
siê w stroje pi³karskie.
(...) wynik pierwszego, historycznego meczu brzmia³ 9:0 dla
Œwiatowida! Prze¿ywa³em ogromn¹
tremê a zarazem sportow¹ satysfakcjê. Jako 16-letni junior dost¹pi³em
zaszczytu reprezentowania barw
klubowych w otoczeniu takich tuzów ³obeskiego sportu jak Pan Eugeniusz Szczepanik - mój nauczyciel
wychowania fizycznego, Pan Witold
Markiewicz - przewodnicz¹cy Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej czy pan Jan Tracz - najstarszy, bo 31-letni prawoskrzyd³owy. W
zespole wyst¹pi³ tak¿e drugi junior
Jêdrek S³aby, mój kolega z klasy licealnej. Obaj strzeliliœmy po dwie
bramki.
W wielkim debiucie reprezentacja Œwiatowida pod kierunkiem trenera Eugeniusza Szczepanika zagra³a w sk³adzie: Miros³aw Jankowski,
Miko³aj Kondratowicz, Witold Mar-

5.09.1963 r. Zespó³ juniorów Œwiatowida przed swoim pierwszym w ¿yciu
meczem mistrzowskim. Stoj¹ od lewej: Kazimierz Kor¿ak (kapitan), Zbigniew S³odziñski, Jerzy Æwik³a, Micha³ Bas, Roman Cybulski, Waldemar
Mê¿yñski, Tadeusz Kamiñski, Zdzis³aw Bogdanowicz, Zbigniew Sarnowski, Jerzy Wo³osz, Marian Szyjka. Na zdjêciu brakuje pozosta³ych juniorów;
Andrzeja S³abego, Ryszarda Olchowika, Romana Tomczaka, Wies³awa
Maækowiaka, Jana Jackowskiego, Grzegorza Posta.
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kiewicz, Józef Michnowicz, W³adys³aw Szkiecin, Zbigniew Zieliñski,
Roman Ciesiñski, Jan Tracz, Jerzy
Pomykalski, Wies³aw Baka, Czes³aw Paczkowski, Marian Szyjka,
Andrzej S³aby, Andrzej Belina, Ignacy Krzywañski, Eugeniusz Szczepanik.
Nowy sezon pi³karski 1963/64
pi³karze Œwiatowida rozpoczêli tradycyjnie na boisku nad Reg¹. Warunki do gry by³y arcytrudne, gdy¿ wiêkszoœæ placu zalega³ piasek (!), tylko
obrze¿a g³ównej p³yty pokrywa³a
murawa. Po opadach deszczu teren
stawa³ siê b³otnisty, grz¹ski. Pomimo tych obiektywnych przeciwnoœci
zespó³ pi³karski œmia³o podejmowa³
rywalizacjê w rozgrywkach B-klasowych. Wynik koñcowy po dwóch w
rundach nie by³ zbyt zachwycaj¹cy,
gdy¿ w grupie 12 dru¿yn £obez zaj¹³
8. miejsce.
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
Klubu by³o utworzenie grupy juniorskiej. By³ to wymóg regulaminowy
Okrêgowego Zwi¹zku PN, który
okaza³ siê logiczn¹ i praktyczn¹
metod¹ rozwoju pi³karstwa w³aœnie
w ma³ych miejscowoœciach. Juniorzy, i tak jest do dzisiaj, mieli obowi¹zek rozgrywania tzw. przedmeczy
przed g³ównym spotkaniem seniorów.
Od 1964 roku sekcja pi³ki no¿nej
Œwiatowida zameldowa³a siê na nowym stadionie sportowym i na sta³e,
a¿ do dzisiaj, zadomowi³a siê przy
ulicy Siewnej.
W czerwcu 1964 roku w³adze
miasta i powiatu ukoñczy³y, trwaj¹c¹
z przerwami, 5-letni¹ inwestycjê i
odda³y do u¿ytku stadion sportowy o
wyœmienitych warunkach boiskowych, z pe³nym zapleczem socjalnomagazynowym. Wybudowanie stadionu zlecono firmie budowlanej
„Góraszka” z miejscowoœci Góraszka spod Warszawy. Koszt inwestycji
oszacowano na 5 milionów z³otych.
W czasie otwarcia nowego stadionu - dnia 22 lipca 1964 roku rozegrano mecz towarzyski pomiêdzy MKS Œwiatowid a Reprezentacj¹ Powiatu £obeskiego.
Wynik „œwi¹tecznego” spotkania brzmia³ 4:1 (2:0).

wspania³ej, przyjacielskiej atmosferze stworzonej w gronie kadry zawodniczej.
Awans dru¿yny seniorów do ligi
okrêgowej w roku 1967, nale¿y do
jednych z najwa¿niejszych zdarzeñ
w 50-letniej historii Klubu.

Ryszard Olchowik czo³owy zawodnik Œwiatowida z lat 60.

Kroniki zanotowa³y:
pierwszego historycznego gola
na nowym boisku przy ulicy Siewnej
zdoby³ napastnik Œwiatowida Ryszard Olchowik.
Czo³owy ³obeski snajper popisa³
siê trafnym strza³em w 26 minucie
spotkania na bramkê dalsz¹ od g³ównego wejœcia stadionu.
Pierwsze lata, pierwsze
sukcesy (1963-1973).
£obeskie pi³karstwo powoli zaczê³o wspinaæ siê na coraz wy¿sze
szczeble sportowej drabinki. W ci¹gu dwóch sezonów zespó³ seniorów
z poziomu rozgrywkowego klasy B
awansowa³ a¿ do ligi okrêgowej:
- sezon 1965/66 I miejsce w klasie B i awans do klasy A
- sezon 1966/67 I miejsce w klasie A i awans do ligi okrêgowej.
To by³o radosne i buduj¹ce wydarzenie w ¿yciu sportowym naszego
miasteczka. Po wielu latach pracy
szkoleniowej i organizacyjnej Œwiatowid £obez znalaz³ siê w doborowej
„14” najlepszych klubów województwa szczeciñskiego. Tylko bardzo silne oœrodki jak Pogoñ Szczecin, Arkonia Szczecin, Czarni Szczecin i D¹b Dêbno uczestniczy³y w tym
okresie w wy¿szych klasach rozgrywkowych (I, II, III liga). Sukcesy
pi³karzy £obza by³y mo¿liwe dziêki
funkcjonowaniu nowoczesnego stadionu, aktywnej postawy dzia³aczy
sportowych, a przede wszystkim

Ka¿dy zawodnik klubowy zosta³ obligatoryjnie zg³oszony do rejestru w
OZPN-ie, a „karta zg³oszeñ” stanowi³a g³ówny dokument i „przepustkê” do
udzia³u w meczu, zatwierdzana ka¿dorazowo przez sêdziego spotkania.

Sukcesy pi³karzy z £obza, a jednoczeœnie bardzo dobre efekty sportowe zespo³ów koszykarzy i koszykarek na parkietach w województwie
oraz w kraju (Wroc³aw 1967), by³y
wyrazem wielkiego zaanga¿owania i
rzetelnej pracy szerokiej grupy dzia³aczy sportowych. Dziêki ich zabiegom do wspó³pracy i pomocy materialnej wci¹gniêto miejscowe instytucje i zak³ady produkcyjne. Ta forma dzia³ania nosi w obecnych czasach modny termin - sponsoring.
Wa¿ny problem transportu zosta³
szybko i sprawnie rozwi¹zany. Grafik wyjazdów na zawody sportowe
do innych miast by³ œciœle realizowany przez kierownictwo zak³adów
pracy. Na miejsce zbiórki zespo³ów
klubowych zgodnie z harmonogramem podstawiano samochody ciê¿arowe marki „Lublin” i „Star”, póŸniej ju¿ wygodniejsze i szybsze pojazdy typu „¯uk” czy „Nysa”.
Wszystkie us³ugi transportowe traktowano gratisowo.
Do grona aktywnych i sprawdzonych animatorów lokalnego sportu w
pocz¹tkowych latach dzia³alnoœci
Klubu nale¿eli: Edmund Smulski,
Wincenty Krzywañski, Józef Wieczorek, Jerzy Komorowski, W³adys³aw Bogunia, Leon Majborski, Teofil Kapla, W³adys³aw Mo³da, Eugeniusz Szczepanik, Stanis³aw ¯urawski, Józef Sola, Roman Ciesiñski,
Wilhelm Sienkiewicz, Miros³awa
Markiewicz.
Funkcje pierwszych prezesów
Zarz¹du Œwiatowida £obez sprawowali kolejno: Jerzy Dro¿d¿ 1963-64,
Wilhelm Sienkiewicz 1964-66, Kazimierz Maroñski1966-68 i 196871, Edmund Sto³owski 1971-72.
Od 1 sierpnia 1968 r. nowym trenerem zajmuj¹cym siê kadr¹ klubow¹ seniorów Œwiatowida zosta³
Franciszek Paszel. Okaza³o siê niebawem, i¿ 35-letni szkoleniowiec ze
Œwidwina to œwietny znawca futbolu. Wczeœniej, przez 12 lat czynnie
uprawia³ pi³karstwo, dostêpuj¹c zaszczytu gry w I-ligowym WKS Zawisza Bydgoszcz.
Dawne lata pracy w £obzie wspomina Franciszek Paszel:
- A historia z lat 60. wci¹¿ ¿ywa.
Przez 40 lat czynnie pracowa³em
jako szkoleniowiec w ró¿nych klubach pi³karskich. Praca ta nigdy nie

Trener Franciszek Paszel

by³a sposobem na uzyskiwanie profitów finansowych. Zdecydowanie
traktowa³em tê dzia³alnoœæ jako hobby, jako potrzebê dzia³alnoœci spo³ecznej i chêæ przekazywania w³asnej wiedzy m³odym adeptom futbolu. (…) W ¿yciu zawodowym i dzia³aniu sportowym wymaga³em od siebie maksimum wysi³ku i nie mniej od
wspó³pracowników. Zawsze ho³dowa³em zasadzie, ¿e tylko rzeteln¹,
systematyczn¹ prac¹ dochodzi siê do
wyznaczonego celu. Innej metody na
prawdziwy sukces, w ka¿dej dziedzinie ¿ycia po prostu nie ma! (…) Pracuj¹c w £obzie w latach 1968 - 1972
spotka³em oddanych dzia³aczy - spo³eczników, o których mo¿na powiedzieæ, ¿e byli autentycznymi lokalnymi patriotami. Do nich zaliczam
Józefa Wieczorka, W³adys³awa Boguniê, Teofila Kaplê, W³adys³awa
Mo³dê, Leona Majborskiego, Kazimierza Maroñskiego czy braci Witolda i Wojciecha Markiewiczów. Z
lat pracy w £obzie pamiêtam zawsze
pe³ne trybuny, ¿ywo reaguj¹cych kibiców. Takich sympatyków futbolu
mog³y pozazdroœciæ dziesi¹tki innych miast. Zachowa³em w pamiêci
ró¿ne ¿yciowe epizody. Na przyk³ad
- odprawy w Komitecie Powiatowym PZPR, pouczaj¹ce mnie i
cz³onków Zarz¹du Klubu przed wyjazdem na mecze do NRD. Innym
razem odbyto naradê najwa¿niejszych ludzi £obza w siedzibie partii
na temat, co bêdzie ze Œwiatowidem,
gdy zdobêdzie lidera okrêgówki i
awansuje do III ligi. (…) Zdradzaj¹c
w¹tki wspomnieñ, na myœl przychodz¹ mi mecze z dru¿ynami pierwszoligowymi; ten z Witnicy w 1969
roku przeciwko Pogoni Szczecin, a
potem w trakcie obozu kondycyjnego w Muszynie z Odr¹ Opole (rok
1970). Zawsze moi zawodnicy podchodzili do trudnych spotkañ bez zahamowañ i zbytniego respektu do
przeciwnika. Wspólnie z boiskow¹
„paczk¹” budowaliœmy formê pi³karsk¹ na kilku obozach sportowych
- dwukrotnie w Bukowcu oraz w Rewalu i Muszynie. (…) Cd. na str. 18
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Cd. ze str. 17
Jak pamiêtam, w ci¹gu 3 sezonów pi³karskich Klub sta³ siê istnym
³owc¹ nagród pucharowych, proporców i dyplomów. Zimowy turniej o
Puchar „Kuriera Szczeciñskiego” w
roku 1969 i 1970, to klasyczny popis
umiejêtnoœci techniczno-taktycznych ³obeskich pi³karzy. Takie kluby
jak B³êkitni Stargard, Czarni Szczecin czy Flota Œwinoujœcie wyje¿d¿a³y z miasteczka nad Reg¹ - ka¿dy z
baga¿em 5 bramek. (…) Pi³ka no¿na
i sport wykaza³y niejednokrotnie, ¿e
s¹ one nieod³¹cznym elementem naszego ¿ycia. Niech wiêc kszta³tuj¹
nasze charaktery, pozwalaj¹c doznaæ
to, co w sporcie jest najszlachetniejsze i najlepsze.
W latach 1968 - 71 sport pi³karski w £obzie œwiêci³ najwiêksze suk-

cesy. Trzy udane sezony rozgrywkowe w lidze okrêgowej i liczne zwyciêstwa w boiskowych potyczkach z
czo³owymi klubami okrêgu szczeciñskiego, zosta³y wzbogacone o
nastêpne piêkne trofea pucharowe.
Przypomnijmy jeszcze raz:
- start Œwiatowida £obez w Pi³karskim Pucharze Polski w roku
1969 zaowocowa³ zdobyciem I miejsca na szczeblu wojewódzkim i uzyskaniem awansu do rozgrywek centralnych. Bia³o-niebiescy zmierzyli
siê w 1/32 fina³u Pucharu Polski w
pamiêtnym meczu z II-ligow¹ Olimpi¹ Poznañ, w dniu 15 paŸdziernika
1969 r., przegrywaj¹c dopiero po
dogrywce rzutami karnymi (wynik
ostateczny 4:6),
- w popularnych Turniejach
Otwarcia Sezonu o Puchar „Kuriera
Szczeciñskiego” £obez trzykrotnie

Pi³karze Œwiatowida, bohaterowie II Turnieju o puchar „Kuriera Szczeciñskiego” z 1969 r. Od lewej stoj¹: Andrzej Belina, Wincenty WoŸniewicz,
Czes³aw Paczkowski, Waldemar Mê¿yñski, Witold Markiewicz. Od lewej
ni¿ej: Andrzej S³aby, Edward Gawe³, Jerzy Wo³osz, Zdzis³aw Bogdanowicz,
Józef Paszel.

wywalczy³ prawo gry w finale. W II
edycji tego cyklu rozgrywek w roku
1969 pi³karska kadra Franciszka
Paszela w decyduj¹cym meczu o I
miejscu pokona³a szczeciñsk¹ Pogoñ I b 2:1 i zdoby³ g³ówne trofeum
Turnieju,
- w III edycji Turnieju Otwarcia
Sezonu w roku 1970 Œwiatowid
awansowa³ do fina³u, ulegaj¹c w walce o I miejsce Czarnym Szczecin 4:1,
- w VI edycji Turnieju Otwarcia
Sezonu w roku 1973 Œwiatowid
awansowa³ do fina³u, ulegaj¹c w
walce o I miejsce Grunwaldowi
Choszczno 2:0,
- w dniach 5-7 paŸdziernika 1970
r. pi³karze Œwiatowida wywalczyli
Puchar XX-lecia NRD, zajmuj¹c I
miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju Pi³karskim w Neuruppinie.
W tym samym okresie zawodnicy Œwiatowida £obez mieli mo¿liwoœæ skonfrontowania swoich umiejêtnoœci pi³karskich w meczach towarzyskich z czo³owymi zespo³ami I-ligowymi, z:
Pogoni¹
Szczecin
1:1
(25.05.1969 r. w Witnicy k. Dêbna),

Odr¹ Opole 0:3 (10.02.1970 r.
w Muszynie Zdroju)
Gwardi¹
Warszawa
1:11
(22.07.1971 r. w £obzie).
Charakterystyczn¹ cech¹ dzia³alnoœci szkoleniowej i sportowej
Klubu Œwiatowid by³y liczne akcje
obozowe letnie i zimowe. Tylko w
latach 1968 - 1970 zespo³y pi³karskie
odby³y 4 zgrupowania kondycyjne:
Bukowiec k. Œwidwina 1968, Bukowiec k. Œwidwina 1969, Muszyna
Zdrój 1970, Rewal 1970.
Pierwsza dekada dzia³alnoœci
Klubu przypada na lata 1963-1973.
Pierwszy zespó³ seniorów w ci¹gu
dziesiêciu sezonów pi³karskich rozegra³: 3 razy w klasie B, 2 razy w
klasie A i 5 razy w klasie okrêgowej.
Szkoleniem kadry klubowej zajmowali siê kolejno trenerzy: Eugeniusz
Szczepanik, Jaros³aw Krzy¿anowski, Mieczys³aw Krall z Gryfic, Witold Markiewicz, Stanis³aw Kapilewicz ze Œwidwina, , Henryk Panke z
Drawska Pom., Franciszek Paszel ze
Œwidwina i Janusz Klimecki ze Stargardu.
Oprac. Zdzis³aw Bogdanowicz

Rok 1970. Reprezentacja Œwiatowida na turnieju w Hasen (Niemiecka
Republika Demokratyczna). Stoj¹ od lewej: Andrzej Belina, Stanis³aw Freidenberg, Roman Cybulski, Roman Sarnowski, Andrzej S³aby, Bogdan
Zdanowicz, ni¿ej: Jan Mess, Zdzis³aw Bogdanowicz, Miko³aj Kondratowicz,
Tadeusz Sikora, Jerzy Wo³osz.

Kierownik dru¿yny Œwiatowida - W³adys³aw Bogunia (z lewej) oficjalnie
otwiera rozgrywki ligi okrêgowej w sezonie 1969/1970. Podstawowy sk³ad
kadry klubowej, od lewej: Edward Gawe³ (bramkarz), Marian Szyjka, Witold
Markiewicz, Waldemar Mê¿yñski, Stanis³aw Przybylak, Stanis³aw Freidenberg, Andrzej S³aby, w przysiadzie: Andrzej Belina, Zdzis³aw Bogdanowicz,
Wincenty WoŸniewicz, Czes³aw Paczkowski.

Prze³aje w Policach
rozpoczê³y sezon
startów

W dniu 23 lutego 2013 r. na zaœnie¿onych trasach w Policach
lekkoatleci z UKS „ARBOD”,
udzia³em w Otwartych Mistrzostwach Polic w biegach prze³ajowych, zainaugurowali wiosenny
cykl startów w zawodach.
W zawodach wystartowa³o ponad 200 zawodników na dystansach
od 250 do 6000 m, reprezentuj¹cych
kluby lekkoatletyczne województwa zachodniopomorskiego. Start
dla naszych zawodników by³ sprawdzianem przygotowania do sezonu.
Nasi zawodnicy start mog¹ zaliczyæ
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do udanych. Czwórka naszych zawodników zdoby³a medale, plasuj¹c siê na miejscach 1-6 w swoich
biegach. W rywalizacji na dystansie
1000 m m³odziczek zwyciê¿y³a
Milena Sadowska, a na 4 miejscu ten
bieg ukoñczy³a Kinga Borysiak.
Równie¿ 4 miejsce zajê³a Wiktoria
Bakalarczyk w biegu na dystansie
800 m. W biegu juniorek m³odszych
na dystansie 1500 m miejsce 6 zajê³a Patrycja Florczak.
Przed naszymi zawodnikami kolejne starty w zawodach prze³ajowych.
UKS „ARBOD”

Powiatowe rozgrywki tenisa sto³owego

Tenisiœci z liceum
w Resku mistrzami
powiatu

Zmiana terminu VI Gali Sportu
Ze wzglêdu na trudnoœci z dostosowaniem terminu udzia³u w Gali zaproszonych wybitnych sportowców, pierwotny termin 2 marca jest nieaktualny.
O nowym terminie powiadomimy czytelników. G³osowanie na Najpopularniejszego sportowca pozostaje aktualne.
Powiatowa Rada Sportu

Konkurs dla Czytelników AKTUALNY
Wybieramy Najpopularniejszego sportowca Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH
zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego” i „Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ na adres
w redakcji „Tygodnika £obeskiego”: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, a tak¿e w
sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie,
Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w
Dobrej, Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
5. Zakoñczenie terminu sk³adania kuponów podamy po og³oszeniu nowej
daty Gali, jeszcze w marcu.
Lista nominowanych osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2011 w plebiscycie
Czytelników czasopism lokalnych (kolejnoœæ alfabetyczna)
Gmina £obez
Adamów Bartosz
Zespó³ Szkó³ w £obzie
Banaœ Sylwia
Klub JeŸdziecki Hubal £obez
Gunera Mateusz
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Kraus Krzysztof
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Latocha Grzegorz
Szko³a Podstawowa w Be³cznej
Niko³ajczyk Marcin
Gimnazjum w £obzie
Pastwa Ma³gorzata
Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie
Popiela Julia
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie
Romej Aleksandra
Gimnazjum w £obzie
Romej Justyna
£obeski Klub Biegacza Trucht, Zespó³ Szkó³ w £obzie
Sygnowski Bartosz
MLKS Œwiatowid £obez
Gmina Radowo Ma³e
Dobrzyñska Kinga
Gajewska Karolina
Grzywacz Marcin
Lorent Izabela
Patryk Matusiak

Szko³a Podstawowa w Radowie Ma³ym
Gimnazjum w Radowie Ma³ym
Ludowy Klub Sportowy Radowia Radowo Ma³e
Klub JeŸdziecki Amico Mo³dawin
Szko³a Podstawowa w Siedlicach

Gmina Dobra
Borysiak Kinga
Dorsz Wojciech
Florczak Patrycja
Rzepecki Ryszard
Sadowska Milena
Pacelt Kamil

Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
LKS Sarmata Oldboj Dobra
UKS Arbod Dobra
Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Szko³a Podstawowa w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Ludowy Klub Sportowy Sarmata Dobra

Gmina Resko
Bodys Jakub
Frej Zuzanna
Kwietniewski Daniel
Kubalak Alan
Malatyñska Katarzyna
Mielczarek Marcin
Parzyszek Wojciech
Pietrzak Paulina
Œluz Kamila
Witaszek Sylwia

Szko³a Podstawowa w £osoœnicy
Szko³a Podstawowa w Resku
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim
Ludowy Klub Sportowy Mewa Resko
Szko³a Podstawowa w Starogardzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Uczniowski Klub Sportowy - sekcja Siatkówki w Resku

Gmina Wêgorzyno
Banaszak Micha³
Gi³ka Agnieszka
Radziejewski Leszek
S³omiñski Dawid
Stasiak Aron

Gimnazjum w Wêgorzynie
Gimnazjum w Wêgorzynie
Ludowy Klub Sportowy Sparta
Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie

KUPON KONKURSOWY Tygodnika £obeskiego
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w plebiscycie kibiców
(RESKO) W hali sportowej w
Resku rozegrano 12.02.2013 r.
Mistrzostwa Powiatu w tenisie
sto³owym dziewcz¹t i ch³opców
szkó³ ponadgimnazjalnych.
W rozgrywkach wystartowa³y

po 2 zespo³y ch³opców i dziewcz¹t
z Zespo³u Szkó³ w Resku i Zespo³u
Szkó³ w £obzie.
Gospodarze wygrali w obu kategoriach i to oni uzyskali awans do
zawodów regionalnych.
KSS

………………………………………………………….
(nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Zapiski z pamiêci (cz. 36)
Pla¿a Gaworów

68 rocznica
wyzwolenia £obza
Uroczystoœci rozpoczn¹ siê 3 marca o godz. 12.00 Msz¹ œw. w koœciele
parafialnym. Godzinê póŸniej planowany jest tradycyjny przemarsz pod
Pomnik Wdziêcznoœci, pod którym zostanie odegrany i odœpiewany hymn
pañstwowy. Nie zabraknie przemówienia historycznego, apelu poleg³ych i
salwy honorowej. Tradycyjnie te¿ przedstawiciele urzêdów i zak³adów
pracy z³o¿¹ wi¹zanki pod Pomnikiem Wdziêcznoœci.
Tu¿ przed godzin¹ 14.00 M³odzie¿owa Orkiestra Dêta zaprezentuje
melodie wojskowe.

Galeria naszych mieszkañców
Adrian z siostr¹

Nasza ulica mia³a do swojej wy³¹cznej dyspozycji pla¿ê Gaworów.
By³a to bardzo niewielka pla¿a. Mia³a
nie wiêcej jak 5-6 m d³ugoœci i 1,5 m
szerokoœci. W³aœciwie pla¿a nie by³a
nam do niczego potrzebna, najwy¿ej
aby gdzieœ rzuciæ w biegu nasze ubrania. Nam wystarcza³a tylko woda.
Przy brzegu p³ytka, a dalej nawet by³o
do 2 m g³êbokoœci. Z lewej strony pla¿y by³ te¿ solidny pomost. D³ugi ze 2
metry, szeroki na nieca³y metr, ale
wysoki na 1,5 m. Tam po raz pierwszy
przep³yn¹³em na drugi brzeg Regi. A
by³o to tak. Ktoœ przyniós³ z sob¹ doœæ
grube gumowe kó³ko z cienkim dr¹¿kiem na wylot. £apa³o siê dwoma rêkami za dr¹¿ek, rzuca³o na wodê wyprostowanymi rêkami i cia³em, i machaj¹c mocno nogami p³ynê³o siê na
drugi brzeg. Ten który przep³yn¹³,
przerzuca³ kó³ko z powrotem, aby nastêpny móg³ w ten sposób przep³yn¹æ.
Gdy by³o nas ju¿ kilkunastu na tamtym brzegu, któryœ tchórzliwy dowcipniœ zatrzyma³ kó³ko i nie przep³yn¹³ do nas. Mieliœmy dwa wybory,
przep³yn¹æ samodzielnie lub dra³owaæ do mostu. Ci co czuli siê na si³ach
przep³ynêli z powrotem, a ci co nie
potrafili, przeszli przez most. Dowcipnisia ju¿ nie zastaliœmy.

Pierwszy lot na ksiê¿yc
Znacie wujka Stefana z w¹sikami? Nie? Na pewno znacie, jeœli na
pocz¹tku lat 60. chodziliœcie na zawody do Œwiêtoborca. Nie kojarzycie,
który to? Niemo¿liwe! Przystojny, z
³adnie przystrzy¿onym w¹sikiem,
jeŸdzi³ na piêknym kasztanie. Czy
wygrywa³, chyba tak, lecz nie pamiêtam, czy zawsze. Natomiast zawsze
by³ uœmiechniêty, szarmancki wobec
kobiet i pozwala³ wsi¹œæ na grzbiet
swojego konia ka¿demu dziecku, no
mo¿e nie ka¿demu, ale mi na pewno.
Po swoim przejeŸdzie, gdy oczekiwa³
na przejazd pozosta³ych zawodników, wi¹za³ konia do belki, popuszcza³ trochê poprêg i pomaga³ mi dosi¹œæ swego konia. Wtedy jeszcze nie
siêga³em do strzemion, ale udawaæ
jeŸdŸca ju¿ potrafi³em. Mówi³em mu
wio i szturcha³em go sanda³ami w to
miejsce, w które on chyba nie lubi³
byæ szturchany. A sk¹d o tym wiem?
Z autopsji. Jak ona wygl¹da³a? Szturchany kasztan wali³ w pewnym momencie zadem, a ja lecia³em w kosmos. Ca³e szczêœcie, ¿e przed belk¹
by³o sporo s³omy. Poza przestrachem
nic mi siê nie sta³o. Po tym zdarzeniu
d³ugo nie chcia³em siadaæ na ¿adnego
konia.

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

By³ to koñ, który mia³ pecha chyba od urodzenia. Urodzi³ siê w ch³opskiej stajni, co nie wró¿y³o mu ¿adnej
kariery. Gdy wyrós³, wykastrowano
go, aby jako koñ poci¹gowy móg³

spokojnie pracowaæ na roli. A wyrós³
wspaniale. Wypatrzy³ go i doprowadzi³ do jego sprowadzenia do Œwiêtoborca wujek Kazik. Chyba nie powiecie, ¿e tego wujka te¿ nie znacie?
Wszak to legenda stadniny. Zuch by³
piêknym, wysokim koniem (miêdzy
1,6 a 1,7 m w ³êku), karej, b³yszcz¹cej
maœci. By³ zdrowy, pojêtny, spokojny,
skoczny. W krótkim czasie pod okiem
wujka Kazika, a dosiadany przez syna
tego wujka, zacz¹³ wygrywaæ zawody. Pechem kolejnym tego konia by³
brak rodowodu. W³adze stadniny na
si³ê próbowa³y dorobiæ mu te brakuj¹ce papiery. Coœ siê nie uda³o i by³a
niez³a chryja. I mia³ jeszcze jedn¹
wadê. Nie s³ucha³ jeŸdŸców, którzy
przed oddaniem skoku przez przeszkodê k³uli go ostrogami, bili przed
i po skoku szpicrut¹ lub szarpali wodzami. Wtedy nastêpowa³a katastrofa. Zuch po prostu wy³amywa³ przeszkodê. Maryœ, który wspólnie z ojcem tak wspaniale wyszkoli³ Zucha,
mia³ na niego sposób. Naprowadza³
konia na przeszkodê i popuszcza³ mu
wodze, jednoczeœnie wydawa³ z siebie uspakajaj¹cy dŸwiêk, podobny
trochê do cichego dŸwiêku gwizdka
sêdziowskiego. Zuch intuicyjnie sam
wymierza³ krok i bezb³êdnie ze sporym zapasem pokonywa³ przeszkodê.
¯aden z etatowych jeŸdŸców nie dokaza³ na Zuchu tego, co potrafi³ dokazaæ Maryœ.

Czo³g
Co ma czo³g wspólnego z przedszkolem? Niby nic. A jednak w naszym przedszkolu by³y czo³gi i to jakie. D³ugie prawie na dwa milimetry,
prze¿roczyste, poruszaj¹ce siê z
niez³¹ prêdkoœci¹ po naszych w³osach. Nieraz ca³a prawie grupa by³a
nosicielem tych czo³gów. Gdy nast¹pi³o odkrycie tego arsena³u, w przedszkolu zjawia³a siê higienistka, która
przystêpowa³a do niszczenia militarnego sprzêtu na naszych g³owach poprzez zlanie nam g³ów octowym p³ynem i zawiniêciem je w rêczniki. Rodzice dostawali polecenie usuniêcia
w domu z naszych w³osów jajeczek
wszy za pomoc¹ gêstego grzebienia.

Koœæ zgody
Gdzie te czasy gdy do pe³nej harmonii i szczêœcia wystarcza³a jedna
koœæ z zupy. Wyobra¿cie sobie pañstwo grupê przedszkolaków i pani¹
która w czasie obiadu, po zjedzeniu
zupy przystêpuje do obgryzania koœci
znajduj¹cej siê w wazie. Po wstêpnym
jej ogryzieniu koœæ dostaje dziecko
siedz¹ce po jej prawej stronie. Jest to
wyró¿nienie i przywilej . Po chwili
ponownie ogryzion¹ koœæ przejmuje
nastêpny maluch. Do koñca obiadu
koœæ zatacza okr¹g wokó³ sto³u. Có¿
to za wspólnota i rytua³ pe³en skupienia? Có¿ za prze¿ycie? Có¿ za wspania³e pole walki z próchnic¹?

