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Tragiczny wypadek
na niestrze¿onym
przejeŸdzie kolejowym

Pierwsze wiatraki
w powiecie ³obeskim

Zablokowali
drogi, ¿¹dali
zap³aty

(£OBEZ) W sobotê, 11 maja 2013 r., kilka minut po godzinie 14., dosz³o w £obzie do tragicznego wypadku. Na niestrze¿onym przejeŸdzie, prowadz¹cym od szosy œwidwiñskiej w kierunku ogródków i
by³ej stacji paliw, poci¹g uderzy³ w samochód marki Isuzu. Zginê³o
dwóch mieszkañców £obza.
CMYK

Czy nasze
dzieci bêd¹
kalekami?
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Kazimierz Rynkiewicz

P

omys³ stworzenia impre
zy integracyjnej dla nas
samych, czyli mieszkañców powiatu ³obeskiego, chodzi³
za mn¹ ju¿ od d³u¿szego czasu.
Nazwa wpad³a do g³owy podczas
jednej z dyskusji w redakcji na ten
temat, a nawi¹zuje do œwidwiñskich Kaziuków. W Œwidwinie, ale
tak¿e w Poznaniu i Szczecinie, co
roku, 4 marca, odbywaj¹ siê kiermasze nawi¹zuj¹ce do tradycji wileñskich Kaziuków, które by³y tam
bardzo popularne ze wzglêdu na
licznych Kazimierzów. W Wilnie
Kaziuki odbywaj¹ siê od czterystu
lat, ku czci œwiêtego Kazimierza
Jagielloñczyka, uznawanego za
patrona Rzeczpospolitej Obojga
Narodów.
Nam, pomimo, ¿e mieszka w
powiecie spora liczba kresowian i
ich potomków, trudno jest odtworzyæ ich tradycje kresowe, co staraj¹ siê robiæ w Œwidwinie a¿ dwie
organizacje: Towarzystwo Mi³oœników Wilna i Kresów Wschodnich i Towarzystwo Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich. U nas podobna organizacja nie powsta³a, ale te¿ wydaje mi siê, ¿e nie za bardzo s¹ dzisiaj
szanse na przeniesienie tamtej tradycji do naszej rzeczywistoœci,
zw³aszcza po kilkudziesiêcioletniej przerwie, spowodowanej niszczeniem i wymazywaniem kresów
z naszej pamiêci zbiorowej.
£obziuki – w moim zamyœle –
mia³yby byæ po³¹czeniem wspó³czesnego £obza z tradycj¹ jarmarków kresowych, na których mieszkañcy bawili siê i zarazem wystawiali to wszystko, co wytworzyli.
Do Kazimierzów mo¿na pod³¹czyæ jeszcze przedwojennych bardzo popularnych w ca³ej Polsce
ZIUKÓW (£OB-ZIUKI), czyli Józefów. Mo¿na pomyœleæ, jak zaadaptowaæ te dwie tradycje do naszej wspó³czesnej kultury. Na marginesie dodam, ku uwadze organizatorów, ¿e nijak mi nie pasuje w
tej konstelacji kapryœna SYDONIA, bo dla kogo to mia³by byæ
dzisiaj wzór i czego.

Z DRUGIEJ STRONY
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Zróbmy sobie „£obziuki”
– poka¿my co robimy
Myœlê, ¿e tak naprawdê ujrzymy we w³aœciwych proporcjach
korzenie kresowe wielu mieszkañców powiatu ³obeskiego, po ukazaniu siê przygotowywanej przez nas
ksi¹¿ki o Sybirakach. Po kilku
miesi¹cach pracy nad ni¹ mogê powiedzieæ, ¿e dla mnie samego by³o
zaskoczeniem, jak wielu ³obzian
pochodzi z kresów, a licz¹c ich
dzieci, wnuków i prawnuków, s¹
ich tysi¹ce. St¹d nazwa £obziuki,
jako próba w³¹czenia starej tradycji we wspó³czesn¹ kulturê nowych ziem.
Powy¿sze za³o¿enie ma charakter ¿yczeniowy. By siê spe³ni³y,
potrzeba pomys³ów – jak to zrobiæ
i tu ka¿dy mo¿e wykazaæ siê inwencj¹.
Drugie za³o¿enie, ju¿ bardziej
praktyczne, to £obziuki maj¹ byæ
imprez¹ integracyjn¹ dla mieszkañców powiatu ³obeskiego. Chodzi o to, byœmy pokazali siê sami
przed sob¹, przed s¹siadami i œwiatem. Poka¿my, co mamy, co robimy, jacy jesteœmy. Ka¿dy, kto cokolwiek wytwarza, za pomoc¹ r¹k
i g³owy, mia³by okazjê to pokazaæ
innym, a nawet sprzedaæ lub wymieniæ.
Moim zdaniem idealnym miejscem by³by park w £obzie i odcinek ulicy, na której robiona jest
Baba Wielkanocna. Baba ma to do
siebie, ¿e jest imprez¹ œciœle okreœlon¹ œwiêtami wielkanocnymi.
£obziuki by³yby otwarte na
wszystkich i wszystko, z jedynym
ograniczeniem - dla mieszkañców
powiatu. Na zamkniêtym odcinku
ulicy mogliby wystawiæ siê wszyscy ze stoiskami; szko³y, stowarzyszenia, instytucje, rêkodzielnicy,
gospodarstwa agroturystyczne,
firmy i drobne zak³ady wytwórcze.
W parku zaplanowa³em dwie sceny; jedna przy pomniku na wystêpy muzyczne, druga ma³a po drugiej stronie – na tzw. hyde park. Na
pierwszej mog³yby wystêpowaæ
wszelkie zespo³y muzyczne, od ludowych po rockowe, szkolne, chóry itp. Je¿eli ktoœ gra w gara¿u lub
piwnicy, to niech wyjdzie i zagra
dla nas. Na drugiej scenie - hyde
parku – ka¿dy kto chce móg³by coœ
pokazaæ lub przekazaæ innym.
Mo¿na przynieœæ gitarê i zaœpiewaæ, przeczytaæ w³asne wiersze,
wyg³osiæ mowê do „ludu”, poka-

zaæ skecz, z³o¿yæ ¿yczenia - co tylko przyjdzie do g³owy. Tu mo¿na
pomyœleæ o nagrodzie publicznoœci dla najlepszego wystêpuj¹cego.
W parku w tym samym czasie,
wzd³u¿ alejek rozstawili by siê
wszyscy, którzy maj¹ coœ do pokazania; malarze ze sztalugami i obrazami, fotograficy ze zdjêciami,
wêdkarze, kolekcjonerzy, kajakarze itd. Przewidziany jest tzw.
pchli targ, czyli handel i wymiana
wszystkiego na wszystko; ksi¹¿ki,
p³yty, monety, militaria itp. Mo¿na
by przynieœæ jakieœ stare drobne
mebelki na sprzeda¿ lub wymianê,
akwarium, rower, poszperaæ i
opró¿niæ szafê lub piwnicê. Mo¿e
to komuœ innemu akurat siê przydaæ.
W tym samym czasie w domu
kultury mog³yby odbywaæ siê spotkania z ludŸmi kultury i nauki;
mamy nawet sporo autorów ró¿nych wydawnictw, mo¿na zaprosiæ
by³ych mieszkañców powiatu, którzy wyjechali st¹d, ale tworz¹,
pisz¹, wyk³adaj¹ gdzieœ w kraju, by
nam siê przypomnieli.
£obziuki mog³yby byæ znakomitym miejscem do promocji miasta bzu i przetworów, zw³aszcza z
bzu czarnego.
To wszystko po to, byœmy zobaczyli, jakie bogactwo kryje siê w
ludziach, w ich twórczoœci i pomys³ach, ale te¿ myœlê, ¿e to by³aby
okazja pokazaæ siê s¹siadom i
œwiatu. Tu wa¿na rola promocji – z
informacj¹ o £obziukach trzeba by
dotrzeæ do oœciennych powiatów,
by ludzie z ciekawoœci przyjechali
i zobaczyli, co te¿ tu w £obzie siê
dzieje i co my tu mamy dla nich do
zaoferowania. Nasz¹ spraw¹ jest,
co mo¿emy im sprzedaæ; przetwory z bzu, wyroby piekarnicze, obrazy, rêkodzie³o itd. Park le¿y przy
trasie wojewódzkiej, wiêc przeje¿d¿aj¹cy widz¹c taki jarmark
mo¿e stan¹ na chwilê i kupi¹ jak¹œ
pami¹tkê, obraz lub ciekaw¹ rzecz
na pchlim targu. Gminy mog³yby
promowaæ swoje najbli¿sze imprezy lub inne atuty.
Pomys³ ten przedstawia³em
kilka miesiêcy temu na Spo³ecznej
Radzie Kultury. Teraz dojrza³ i
podj¹³ siê go wprowadziæ w ¿ycie

Wydzia³ Oœwiaty i Promocji starostwa. Teraz wszystko w ich rêkach.
Ja tylko zachêcam wszystkich, by
odnieœli siê do tego ¿yczliwie i zobaczyli w tym okazjê dla nas samych, do spotkania siê, pokazania
swojej twórczoœci, do zabawy i
promocji. Nie jest to antidotum na
bezrobocie, ale te¿ wiele z takich
spotkañ mo¿e wynikn¹æ. A je¿eli
choæby tylko lepiej pomyœlimy o
sobie i doda to nam wiary w sens
¿ycia i pracy na Ziemi £obeskiej,
to £obziuki spe³ni¹ swoj¹ rolê.
O przygotowaniach i szczegó³ach bêdziemy informowaæ.
Wstêpny termin to sierpieñ 2013 r.
Proszê o Wasze opinie i pytania w
tej sprawie, a nawet zg³oszenia.
Bêdziemy je przekazywaæ organizatorom. Dla zachêty powiem, ¿e
redakcja te¿ siê wystawi, a i spróbujemy coœ przygotowaæ na hyde
park.
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Tragiczny wypadek na niestrze¿onym
przejeŸdzie kolejowym
(£OBEZ) W sobotê, 11 maja
2013 r., kilka minut po godzinie
14., dosz³o w £obzie do tragicznego wypadku. Na niestrze¿onym
przejeŸdzie, prowadz¹cym od
szosy œwidwiñskiej w kierunku
ogródków i by³ej stacji paliw, poci¹g uderzy³ w samochód marki
Isuzu. Zginê³o dwóch mieszkañców £obza.
Poci¹g osobowy jecha³ z £obza
w kierunku Œwidwina. Auto wjecha³o na tory, pomimo, ¿e - jak relacjonuj¹ mieszkañcy - maszynista da³
sygna³ ostrzegawczy gwizdkiem.
Byæ mo¿e kierowcy wydawa³o siê,
¿e zd¹¿y przejechaæ. Nie zd¹¿y³.
Poci¹g uderzy³ w auto w jego tyln¹
czêœæ. Po uderzeniu samochód zosta³ wyrzucony do rowu. Zginêli
dwaj mieszkañcy £obza, w wieku
56 i 58 lat.
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy
siê, ¿e mê¿czyŸni chcieli podwieŸæ
ziemniaki znajomemu na ogródek,
który znajduje siê za torami.
Poci¹g zatrzyma³ siê ponad sto
metrów dalej i sta³ przez ponad cztery godziny, a¿ prokurator zakoñczy³
czynnoœci z kieruj¹cymi sk³adem, a
s³u¿by techniczne oglêdziny poci¹gu. Ruch na tym odcinku zosta³ na
ten czas wstrzymany.
Rodzinom sk³adamy wyrazy
wspó³czucia. KAR

Paliwowi z³odzeje zatrzymani
w £obzie i Resku
(£OBEZ) Policjanci w ubieg³ym tygodniu zatrzymali trzech
mê¿czyzn, którzy w gminie £obez
kradli paliwo z ci¹gników rolniczych.
Do Komendy Policji w £obzie
przyszed³ w³aœciciel jednej z firm
leœnych i zg³osi³ kradzie¿ paliwa z
ci¹gników rolniczych. Policjanci
Wydzia³u Kryminalnego natychmiast zajêli siê spraw¹.
Ich dzia³ania doprowadzi³y do
ustalenia sprawców tego procederu.
Jak siê okaza³o, trzej mieszkañcy
gminy £obez w ci¹gu miesi¹ca skradli w sumie oko³o 1000 litrów oleju
napêdowego powoduj¹c tym samym straty w kwocie oko³o 6000 z³.

W trakcie prowadzonych czynnoœci policjanci zatrzymali bañki,
które s³u¿y³y im do pope³nienia
przestêpstwa kradzie¿y. Wszyscy
trzej us³yszeli ju¿ zarzut, do którego
to przyznali siê i z³o¿yli wyjaœnienia. Za to przestêpstwo grozi kara do
5 lat pozbawienia wolnoœci.
(RESKO) W Resku z kolei policjanci zatrzymali dwóch mê¿czyzn, którzy w gminie Resko
spuszczali paliwo z samochodów
ciê¿arowych.
Funkcjonariusze z Posterunku
Policji w Resku otrzymali informacjê o kradzie¿y oleju napêdowego z
samochodów zaparkowanych na te-

renie jednego z zak³adów w Resku.
Szybkie dzia³ania operacyjne mundurowych w bardzo krótkim czasie
doprowadzi³y do ustalenia i zatrzymania podejrzewanych.
Okazali siê nimi dwaj mieszkañcy gminy Resko, w wieku 30 i 21 lat.
Obaj wspólnie ukradli oko³o 300
litrów paliwa, wartych ponad 2.000
z³. Mê¿czyŸni oprócz paliwa, z
jednego z pojazdów zabrali tak¿e
radio CB, które mundurowi w póŸniejszym czasie odzyskali.
Sprawcy us³yszeli ju¿ zarzut
kradzie¿y, do którego przyznali siê
i z³o¿yli wyjaœnienia. Im równie¿ za
pope³niony czyn grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
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Po co jest stra¿
miejska?

Czyje papierki
na ulicach

(POWIAT). O tym, ¿e gminy
dostaj¹ nowe zadania, nie dostaj¹c w zamian pieniêdzy, mówi siê
co jakiœ czas. Niektóre gminy postanowi³y wiêc zarabiaæ na mandatach. Tak jest w Wêgorzynie i w
Resku, gdzie wp³ywy z tego tytu³u
wynosz¹ kilkaset tysiêcy z³otych
rocznie.
W miastach, gdzie s¹ radary,
stra¿ miejska zamieni³a siê w maszynki do robienia pieniêdzy. Kierowcy ich za to nie kochaj¹, szczególnie, gdy stra¿nicy stoj¹ z radarem
przy wylocie z miasta, gdzie czêsto
nie ma ju¿ ¿adnych zabudowañ i
sprawdzaj¹ prêdkoœæ na wysokoœci
tablicy informuj¹cej o koñcu terenu
zabudowanego, czyli tam, gdzie
kierowca zaczyna przyspieszaæ.
Zdarza³y siê te¿ przypadki, o których wspominali uczestnicy sesji w
gminach, ¿e stra¿nicy sprawdzali

(£OBEZ). Wielokrotnie podczas sesji poruszana by³a sprawa
œmieci na ulicach miasta.

prêdkoœæ na niewiele znacz¹cych
dró¿kach. Apelowali wrêcz, aby pojawili siê z radarami na wysokoœci
szkó³, przedszkoli, oœrodków zdrowia, wskazuj¹c, ¿e tam konieczne
jest bezpieczeñstwo i zachowanie
ostro¿noœci, tym bardziej, ¿e kierowcy czasami ignoruj¹ fakt, ¿e
przeje¿d¿aj¹ obok szko³y. Jednak
radary stoj¹ nadal na rogatkach.
Przy tworzeniu stra¿y w 1990 r.
g³ównym za³o¿eniem by³o, aby pomagaæ obywatelom, zajmowaæ siê
prewencj¹ i dbaæ o czystoœæ, a nie
staæ z radarem i karaæ za nieprawid³owe parkowanie. Karanie jest
jednak ³atwiejsze, ni¿ prewencja i
pomoc.
Warto zastanowiæ siê, po co w
niektórych gminach jest stra¿ miejska, tym bardziej, ¿e czasami so³tysi
nie mogli doprosiæ siê stra¿nika u
siebie, bo zajêty by³ mandatami.MM

Œwietlica za niemal
700 tysiêcy
(GINAWA, gm. Wêgorzyno)
Znany jest ju¿ wynik przetargu
nieograniczonego na przebudowê
wewnêtrzn¹ budynku mieszkalnego wraz ze zmian¹ sposobu
u¿ytkowania, z przeznaczeniem
na œwietlicê wiejsk¹ w Ginawie.
Projekt wspó³finansowany jest
ze œrodków Unii Europejskiej z Programu Operacyjny zrównowa¿ony
rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich
2007-2013.

Zamówienie zosta³o udzielone
w pierwszy wtorek maja. W przetargu wystartowa³y trzy firmy, ¿adna z
ofert nie zosta³a odrzucona. Przetarg wygra³ Zak³ad Us³ugowo Handlowy Zofia Kurzymska z Krzemienia, gmina Dobrzany. Zadanie bez
VAT oszacowano w kwocie 617.
858,60 z³. Firma z Dobrzan zaoferowa³a, ¿e wykona to zadanie za
684.386,05 z³. Oferta z najwy¿sz¹
cen¹ wynosi³a 912.011,97 z³. Firma
na wykonanie prac ma pó³ roku. M

£obez jako jedyna gmina nie ma
podpisanego porozumienia z powiatem w sprawie sprz¹tania ulic. Tym
samym, gdy w pozosta³ych gminach
jest jeden podmiot odpowiedzialny
zarówno za sprz¹tania, jak i odœnie¿anie, to w £obzie gmina sprz¹ta
swoje drogi osobno, a powiat osobno.
Przy tym ci¹gle s³ychaæ, ¿e ¿adnych
antagonizmów pomiêdzy urzêdami
nie ma. Porozumieñ te¿ nie.
Sprawa niby banalna, ale trwa
wiele lat. Czasami podczas sesji Rady
Miejskiej s³ychaæ g³osy, ¿e pracownicy gminy musz¹ zbieraæ œmieci z ulic
powiatowych, aby zwyczajnie by³o
czysto. Tym razem papierki na ulicy
sta³y siê przyczyn¹ dyskusji na sesji
Rady Powiatu.
- Podczas sesji Rady Miejskiej
jedna z radnych zasugerowa³a, czy
zarzuci³a nam, ¿e s³abo utrzymana
jest czystoœæ na naszych ulicach powiatowych, ¿e ulice powiatowe
sprz¹taj¹ pracownicy wynajêci przez
gminê. Ta sama sprawa dotyczy odœnie¿ania. Radni uwa¿aj¹, ¿e gmina
bardziej stara siê o odœnie¿anie ulic,
tak samo jest z utrzymaniem zieleni
przez starostwo na swoich ulicach:

wycinanie krzewów, koszenie trawników. Chcia³em zwróciæ siê z
proœb¹, aby wypracowaæ jakieœ
wspólne stanowisko z gmin¹ £obez powiedzia³ radny Pawe³ Marek, który uczestniczy³ w sesji Rady Miejskiej i w imieniu powiatu odpiera³ zarzuty.
G³os w tej sprawie zabra³ dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki
- Moim zdaniem jest to tworzenie
atmosfery, ¿e jest tu miêdzy nami
antagonizm, czy rywalizacja. Powiedzia³em - proszê o sygna³y, jeœli coœ
jest niezrobione, a nie po roku ogólne
stwierdzenie, ¿e ulice s¹ gorzej zamiatane. Nie oczekujê, aby pracownicy gminy sprz¹tali na ulicach powiatowych, ale swoim te¿ nie mówiê
- s³uchajcie, jak wejdziecie na ulicê
gminn¹, to ja was zastrzelê. Uwa¿am,
¿e jest to nasz wspólny interes, aby
posprz¹taæ. Jeœli ktoœ podniesie papierek na ulicy powiatowej, to zdaniem radnych £obza jest strasznym
przestêpstwem, a wrêcz nadu¿yciem.
Mam inne zdanie, uwa¿am, ¿e jest to
nasz wspólny interes. Zachêcam
wrêcz radnych £obza, ¿eby te¿ papierki na ulicach £obza, jak widz¹, ¿e
le¿¹, podnieœli i wrzucili do kosza, bo
ja to robiê na ulicach gminnych te¿ powiedzia³ dyrektor.
MM

Zaproszenie
do wypadku

(RADOWO WIELKIE). Przy
wjeŸdzie do tej miejscowoœci na
ostrym zakrêcie witaj¹ kierowców ogromne dziury, znajduj¹ce
siê na ca³ym pasie jezdni.
Kierowcy, aby nie uszkodziæ
pojazdu, zje¿d¿aj¹ na s¹siedni pas,
powoduj¹c niebezpieczeñstwo wy-

padku. W razie tragedii drogowcy
zapewne nie poczuj¹ siê winni.
Wprawdzie zdjêcie pokazuje drogê,
ale nieco dalej. Mimo ³at, daleko jej
do stanu przynajmniej przyzwoitego. Jest ju¿ po³owa maja, mo¿e warto zaj¹æ siê tzw. remontami bie¿¹cymi?
MM
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£OBEZ

Najm³odsi z podziêkowaniem
za wolnoœæ
(£OBEZ). 8 maja pod pomnikiem Wolnoœci w £obzie odby³y
siê uroczystoœci zwi¹zane z 68.
rocznic¹ podpisania aktu kapitulacji Niemiec.
W II wojnie œwiatowej wziê³y
udzia³ 72 pañstwa. Do dzisiaj o zabitych i zamordowanych mówi siê
jedynie w liczbach szacunkowych i
to znacznie od siebie odbiegaj¹cych, bo od 40 do 60 milionów ludzi. Niewybuchy po dzia³aniach
wojennych znajdowane s¹ do dziœ.
Do 1951 roku Narodowe Œwiêto
Zwyciêstwa i Wolnoœci, jak siê
wówczas nazywa³o, by³o dniem
wolnym od pracy.
Dzisiaj Miêdzynarodowy Dzieñ
Zwyciêstwa jest dniem pracuj¹cym.
Wzbudza wiele kontrowersji, bo
choæ by³ to dzieñ kapitulacji, to jednak o wolnoœci Polacy mówiæ nie
mogli. Mo¿e dlatego brakuje pomys³ów na obchody.
Nie jest to zarzut do organizatorów i wykonawców obchodów w
£obzie, bo im nale¿¹ siê s³owa uznania.
Mowa tu o ma¿oretkach, w tym
tych najm³odszych z klas 1 i 2 szko³y podstawowej, które wrêcz rozczula³y, id¹c w pochodzie. Tradycyjnie pochód i uroczystoœæ uœwietni³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
przy £DK. Nie zabrak³o czêœci artystycznej, przygotowanej przez
uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 w
£obzie. Wszystko by³o zgrane i
dopracowane na ostatni guzik.
Du¿e brawa otrzymali najm³odsi uczestnicy uroczystoœci – szeœcioletni mieszkañcy £obza z grupy
Kotki z przedszkola im. Kasnala
Ha³aba³y. Przedszkole po raz pierwszy uczestniczy³o w obchodach,
dumnie sk³adaj¹c wi¹zankê kwia-

tów pod pomnikiem. Nie doczeka³y
siê jednak podziêkowañ od burmistrza £obza Ryszarda Soli , bo musia³y iœæ na zupê. Obiecano jednak,
¿e pe³ne ciep³a s³owa w³odarza zostan¹ milusiñskim przekazane.
W obchodach nie mog³o zabrakn¹æ zaprzyjaŸnionych ¿o³nierzy z
21 Bazy Lotnictwa Taktycznego ze
Œwidwina, którzy przybyli tu z majorem Miros³awem Lorencem, prowadz¹cym Apel Poleg³ych.
Prowadz¹cy uroczystoœæ Janusz
Zarecki, zwróci³ uwagê, ¿e jest to
œwiêto przede wszystkim kombatantów, jednak na placu przed pomnikiem reprezentantów kombatantów wraz ze sztandarem zabrak³o, co spotka³o siê ze zdziwieniem
osób przyby³ych na uroczystoœæ. M
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Pierwsze wiatraki w powiecie ³obeskim

Zablokowali drogi, ¿¹dali zap³aty
(£UGOWINA, gm. Resko). W
miniony pi¹tek w £ugowinie k.
Reska rolnicy i przedsiêbiorcy
blokowali budowê farmy wiatrowej. Podwykonawca nie zap³aci³
im za pracê. Przedsiêbiorcy zablokowali wjazdy na farmê.
Inwestorem farmy wiatrowej
Resko, etap I jest Polska Grupa
Energetyczna Energia Odnawialna.
Docelowo w £ugowinie ma stan¹æ
siedem elektrowni wiatrowych o
mocy 10,5 MW. Szacowana wartoœæ
netto to 76,3 mln z³.
Umowê na budowê farmy z Konsorcjum firm Aldesa Energia Renovables S.L.U i Aldesa Nowa Energia
Sp. z o.o. podpisa³a nale¿¹ca do
PGE Energia Odnawialna spó³ka
Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z
o.o. 20 kwietnia ubieg³ego roku.
Umowa obejmuje budowê „pod
klucz” wraz z wyprowadzeniem
mocy i stacj¹ SN/110kV w GPZ
Resko. Umowa obejmuje tak¿e serwis farmy wiatrowej w okresie gwarancyjnym. Hiszpañska firma sta³a
siê generalnym wykonawc¹. Podwykonawc¹ zosta³a polska firma
Ventus. Prace maj¹ zakoñczyæ siê w
maju tego roku.
10 maja, gdy stanê³o ju¿ szeœæ
wiatraków, a siódmy, ostatni, zosta³
przywieziony na teren budowy, prace stanê³y. Podwykonawcy firmy
Ventus oraz rolnicy z £ugowiny
zablokowali wszystkie drogi wjazdowe. Okaza³o siê, ¿e od czasu, gdy
pracuj¹ na budowie, czyli od lutego,
nie otrzymuj¹ wyp³at za wykonane
prace i us³ugi.
Sytuacja sta³a siê nieciekawa dla
wykonawcy i podwykonawcy. Termin realizacji zadania ju¿ siê koñczy, a inwestor 18 kwietnia og³osi³
wynik kolejnego przetargu – tym
razem na wykonanie projektu budowlanego farmy wiatrowej Resko
etap II. W kwietniu dokonano wyboru firmy, która siê tym zajmie: SAG
ELBUG Gdañsk, za kwotê niemal
1,5 miliona z³. Farma wiatrowa
RESKO w II etapie zostanie rozbudowana w nastêpnych latach do
mocy 80 MW. Tym samym kroi siê
o wiele ciekawszy k¹sek i brak realizacji zadania na tym etapie mo¿e
skoñczyæ siê nieciekawie dla firm
chc¹cych przyst¹piæ do przetargu na
drugi etap.
To nie Hiszpanie nie p³ac¹
- Wiatraki stawia polska firma
PGE. Elektrowniê wiatrow¹ buduje
firma hiszpañska Aldesa, oni wziêli
kolejnego podwykonawcê – polsk¹
firmê Ventus, u którego my praco-

waliœmy - mówi reski przedsiêbiorca Krzysztof Œliwiñski. - Podwykonawca, firma polska, chyba przyszed³ do przetargu bez pieniêdzy.
Na fakturach wystawia³ nam termin
realizacji 7 dni, my pracowaliœmy, a
on nie mia³ nam z czego zap³aciæ.
T³umaczono nam, ¿e Aldesa nie
zap³aci³a, ale jak mia³a zap³aciæ,
skoro nie otrzyma³a od polskiej firmy faktur? W telewizji pokazali, ¿e
to Hiszpanie nie p³ac¹, a to nie prawda. Chcieli to wyprzedziæ, Hiszpanie nie chcieli podpisaæ. Polacy
pos³u¿yli siê nami, abyœmy napompowali sytuacjê, ¿eby Hiszpanie im
zap³acili teraz za wykonan¹ pracê,
gdy jest 70 proc. inwestycji, a nie 90
procent zgodnie z umow¹. Hiszpanie podpisali teraz przejœciówkê i
zapewnili, ¿e nam zap³ac¹, ale z pominiêciem polskiej firmy. Byliœmy
osobami, które wp³ynê³y na to, ¿e
zosta³y wykonane wczeœniej p³atnoœci dla polskiej firmy. Zostaliœmy
wmanewrowani.
Nie byliœmy zg³oszonymi podwykonawcami do Hiszpanów. Baliœmy siê, ¿e w tym wypadku nic nam
siê nie nale¿y, bo gdybyœmy byli
zg³oszeni, to zap³aci³aby nam Aldesa, a jak nie, to PGE. Ventus nas
jednak nie zg³osi³a. Od 26 lutego
pracowaliœmy na umowê zlecenie,
umowê mieliœmy z firm¹ Ventus.
Pierwsz¹ niewielk¹ fakturê za tydzieñ zap³acono nam, a póŸniej
przestali p³aciæ. Z Reska i okolic
pracowa³o wiele osób: przedsiêbiorcy, podwykonawcy, dostawcy
materia³ów, ludzie, od których wy-

najmowali sprzêt, którym siê pos³ugiwali. Firma, która uczestniczy³a w
budowie dróg, te¿ z³o¿y³a protest i
Hiszpanie jej zap³acili. Powsta³o
porozumienie. Nam jeszcze nie
przelano pieniêdzy, ale spodziewamy siê na dniach. W miniony pi¹tek
podpisaliœmy porozumienie z Hiszpanami. Chcieliœmy to zrobiæ 2-3
tygodnie wczeœniej, ale firma pol-

ska ca³y czas nas zwodzi³a, ¿e jutro,
pojutrze. Byliœmy w Gdañsku na
pierwszym etapie podpisania porozumienia. Z naszej strony popisaliœmy z firm¹ polsk¹, ale nie zaproszono Hiszpanów do negocjacji. Od
razu by³o to skazane na pora¿kê.
Jeœli mówi¹ nam, ¿e to nam wystarczy, to wystarczy, my nie znamy siê
na tym. Teraz firma Ventus podpisa-
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³a porozumienie z Hiszpanami bez
nas. PrzywieŸli dokumenty do Reska i w Prusimiu, w siedzibie biura
Hiszpanów, potwierdzili, ¿e taka
sytuacja zaistnia³a i nie ma tu ¿adnych przek³amañ. Hiszpanie nie
mogli nam zap³aciæ, bo nie wiedzieli za co i ile jest do zap³acenia. Ci
uciekali specjalnie, aby wyci¹gn¹æ
okres p³atnoœci. Nasz¹ firm¹ by³
Ventus, a nie Hiszpanie. Nie wiem,
jakie maj¹ porozumienia miêdzy
sob¹ i na jakiej zasadzie rozliczaj¹
siê. Ja pracowa³em dla firmy Ventus
i od nich chcê pieniêdzy. Hiszpanie
wyszli z tego z klas¹ – powiedzia³
Krzysztof Œliwiñski.
W blokadzie uczestniczy³o oko³o siedmiu firm, pozosta³e mia³y
umowê z firm¹ hiszpañsk¹ i nie ba³y
siê o brak zap³aty.
Zniszczyli uprawy i ziemiê
W blokadzie drogi uczestniczy³o oko³o 20 rolników, wszyscy, których pola przylegaj¹ do dróg i wiatraków. ¯¹dali odszkodowania za
zniszczone uprawy podczas wtargniêcia bez zezwolenia na ich grunty. Czêœæ rolników jest poszkodowanych, bowiem firma bez wiedzy i
porozumienia z rolnikami wyrzuca³a na ich pola ziemiê z wykopów.
Czêœæ urobku to piach i glina. Nie
nadaje siê pod uprawy.
Tutaj rolnicy mieli problem, bo
aby wyst¹piæ o odszkodowanie,
musz¹ mieæ wykonan¹ wycenê
szkód. O to poproszono mieszkañca
Reska, jednak cena, jak¹ poda³ za
swoje us³ugi by³a zbyt wysoka zarówno dla hiszpañskiej jak i polskiej
firmy. Reszczanin za wycenê oko³o
7 ha ziemi za¿¹da³ 23.370 z³. W
zwi¹zku z tym Hiszpanie ze swojej
strony wziêli rzeczoznawcê, który
to samo zadanie wykona za oko³o 78 tys. z³.
- Buduj¹c drogê, w pewnych etapach nie mo¿na by³o po niej jechaæ,
ale trzeba by³o dostarczyæ materia³
do budowy zbrojenia wiatraka, wiêc
jeŸdzili obok drogi, po polu. St¹d
wynik³o ca³e zamieszanie. Wczeœniej firma powinna dokonaæ umów,
porozumieñ, ktoœ zawali³. K³opoty
narastaj¹, ale nikt nie chce o tym mówiæ. Mieli prawo zaj¹æ 20 arów, a
zniszczyli np. 1,10 ha. Szkody wyrz¹dzone na niektórych polach w
zwi¹zku z wysypaniem na nie urobku bêd¹ naprawiane przez 4-5 kolejnych lat. Przez ten czas ziemia nie
bêdzie nadawa³a siê do u¿ytku, trzeba j¹ na nowo rekultywowaæ. Szkody mia³y byæ szacowane w poniedzia³ek, ale nikt nie zg³osi³ siê –
powiedzia³ nam jeden z rolników
mieszkaj¹cych w £ugowinie.
Jak kwestia p³atnoœci i odszkodowañ zakoñczy siê, czas poka¿e.
Na razie budowa ma siê ku koñcowi.
Ostatni wiatrak le¿y gotowy do postawienia.
MM
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Byæ albo nie byæ powiatu
(POWIAT). W minionym roku
powiat ³obeski obchodzi³ dziesiêciolecie istnienia. Co jakiœ czas
jednak padaj¹ s³owa optuj¹ce za
likwidacj¹ powiatu, wskazuj¹c,
¿e jest niewielki i ma niewielkie
fundusze.
Do tego, czy powiat istnieæ powinien, czy nie, odniós³ siê podczas
sesji Rady Powiatu starosta Ryszard
Brodziñski.
- Stwierdzam, ¿e powiat ³obeski
na tle innych powiatów wcale Ÿle nie
wygl¹da. Rozmawia³em przy okazji
sprawy s¹dowej ze skarbnikiem
powiatu stargardzkiego. Oni maj¹
coœ takiego jak SP ZOZ. Sp³acaj¹
d³ugi za nas, oko³o 8 milionów rocznie, a my niespe³na dwa, ale ich bud¿et jest czterokrotnie wiêkszy. To
nie jest tak, jak siê mówi na ulicy, a
jeœli komuœ nie podoba siê zarz¹d, to
zarz¹du mo¿e nie byæ. Dlaczego siê
o tym zapomina, ¿e istnienie powiatu, to nie tylko 40 milionów z³ rocznie w tym powiecie, ale to jest oko³o
550 miejsc pracy w instytucjach,
które maj¹ charakter powiatotwór-

czy. Powiatu mo¿e nie byæ, ale najwiêkszym przegranym takiego
uk³adu bêdzie miasto £obez. To
miasto £obez jest beneficjentem
powiatu, a nie Wêgorzyno i inne
miasta – powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
Starosta zaznaczy³, ¿e podczas
konwentu burmistrzów i starostów
us³ysza³ od prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej, ¿e niektóre
malutkie gminy nie maj¹ racji bytu.
- Bardzo czêsto pozwalam sobie
na ironiê. W Siemczynie mieszka
200 ludzi. Jest tam wal¹cy siê pa³ac,
a z obory zrobiony oœrodek konferencyjny. Powiedzia³em – panie
prezesie, mówi pan, ¿e ma³a gmina
nie ma racji bytu. Mam pytanie, czy
ten obiekt w Siemczynie ma racjê
bytu? Ile ludzi tam mieszka? Czy
ludzie w Siemczynie nie maj¹ prawa
do nauki, do lekarza? Wypowiada³
siê przedstawiciel Szczecina, narzeka³, ¿e stanowczo za ma³o maj¹ na
oœwiatê, du¿e inwestycje itd. Spyta³em go: „Dajecie sobie radê w
Szczecinie?” odpar³, ¿e nie. Powiedzia³em: „Panie prezesie. Rozwi¹-

zaæ Szczecin! Dlaczego powiat
³obeski rozwi¹zaæ? Szczecin rozwi¹zaæ, bo sobie nie daje rady z
oœwiat¹. Problem tkwi zupe³nie
gdzie indziej. Nie jest problem nas
ma³ych, mieszkaj¹cych na g³êbokiej prowincji. To nie nam brakuje
pieniêdzy. Brakuje decyzji, które
pozwoli³yby normalnie funkcjonowaæ – doda³ starosta.
Odnoœnie decyzji zwróci³ uwagê na konieczne zmiany w Karcie
Nauczyciela, zmiany w oœwiacie,
bowiem przy takich rozwi¹zaniach
ani gminy ani powiaty nie poradz¹
sobie. Niemal ka¿da gmina i ka¿dy
powiat dop³aca do subwencji kosztem inwestycji. Zwi¹zek Powiatów
Polskich wyst¹pi³ do rz¹du, by starostowie, którzy zarz¹dzaj¹ skarbem pañstwa, zarz¹dzali równie¿
skarbem pañstwa nieruchomoœci
rolnych. Nie ma na to zgody. Nie ma
te¿ reformy inspekcji, nadal jest
szeœæ inspekcji nadzorczych. Póki
wiêc nie zreformuje siê kosztownych dzia³añ i instytucji dubluj¹cych swoje zadania, ci¹gle bêdzie
brakowaæ pieniêdzy.
MM

Dziœ TVP poka¿e
reporta¿ o siostrach
Szeœcioro
Sybiraczkach z £obza kandydatów
Wybory uzupe³niaj¹ce
do Rady Miejskiej
w £obzie

na radnych
(£OBEZ) Do wyborów uzupe³niaj¹cych na radnego wystartowa³o szeœciu kandydatów, w
tym m.in. ludzie m³odzi oraz radna by³ej kadencji Helena Szwemmer.

Trzy siostry na obchodach rocznicy 17 wrzeœnia w 2012 r.

(£OBEZ) Dzisiaj, 14 maja
2013 r., TVP Historia wyemituje o
godz. 18.10 reporta¿ o siostrach
Sybiraczkach z £obza pt. „Cztery siostry”.
W filmie zobaczymy trzy siostry
z domu Sidorenia, obecnie Stecko,

Gos³awska i niedawno zmar³a Jankowska, które przyjecha³y po wojnie z Syberii do £obza. Polecamy
uwadze. Warto dodaæ, ¿e w Strzmielach równie¿ mieszkaj¹ trzy siostry, a czwarta w Œwidwinie, z domu
Lipskie. Mamy tutaj takie pere³ki.

Przypominamy, ¿e wybory uzupe³niaj¹ce odbêd¹ siê 16 czerwca.
Kandydaci, którzy wystartowali na
radnych: Arkadiusz Siwiñski reprezentowany przez KWW ARKADIUSZA SIWIÑSKIEGO, Grzegorz Mo³odkiewicz reprezentowany przez KWW GRZEGORZA
MO£ODKIEWICZA,
Helena
Szwemmer reprezentowana przez
KWW HELENY SZWEMMER,
Jaros³aw ¯uk - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW M£ODY
£OBEZ, Wincenty Nowik reprezentowany przez KWW WINCENTEGO NOWIKA oraz W³odzimierz Musielewicz reprezentowany przez KWW W£ODZIMIERZA
MUSIELEWICZA.
MM
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Weekend z orkiestrami
(£OBEZ). Przez trzy
majowe dni w £obzie
by³o gwarno, muzycznie i weso³o.
Mia³ tu miejsce ju¿
XVII Miêdzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dêtych i Big-Bandów.
Miniony pi¹tek up³yn¹³ pod znakiem Polsko-Niemieckiego Jubileuszu Orkiestr Dêtych. 10 maja
£obeska Orkiestra Dêta obchodzi³a
65 lecie dzia³alnoœci artystycznej. Z
tej okazji odby³a siê wystawa okolicznoœciowa, warsztaty muzyczne,
wspólne koncerty, wycieczka do

Ko³obrzegu oraz zawsze mile widziana parada orkiestr ulicami miasta.
W sobotê z kolei orkiestry zaprezentowa³y siê na scenie w hali widowiskowo-sportowej. Wieczorem,
dla odmiany mo¿na by³o pos³uchaæ
hitów i czu³ych s³ówek w wykonaniu
znanego ju¿ mieszkañcom £obza
Operus Arte w sk³adzie: Dorota
Makulec, Pawe³ Wytr¹¿ek, Piotr
¯ukowski oraz Piotr Stanis³aw.
W tradycyjnym Przemarszu
GwiaŸdzistym orkiestry nie da³y
zapomnieæ o sobie; w niedzielê muzykê s³ychaæ by³o ju¿ na rogatkach
miasta. Nie zabrak³o wspólnego wykonania utworów, prezentacji konkursowych orkiestr w marszu oraz w
musztry paradnej. Swoje 10 lecie
istnienia obchodzi³ równie¿ zespó³
Sprint Band z £obza, który bawi³
publicznoœæ po og³oszeniu wyników Festiwalu w niedzielny wieczór.
Zespo³y, które zaprezentowa³y
siê na scenie, to nie tylko muzyka,
ale i pe³en entuzjazm, radoœæ, a tak¿e widowisko, szczególnie gdy orkiestrom towarzysz¹ ma¿oretki. Nie
zawsze jednak musz¹, o czym przekona³ z kolei zespó³ instrumentalistów z Serbii.
Nie³atwe zadanie mia³o jury w
sk³adzie: Bogdan Mat³awski, Oleg
Siwy, Kazimierz Miler, Tadeusz
£apiñski i Jaros³aw Micha³ko, bowiem ka¿dy zespó³ by³ inny, dostarcza³ moc wra¿eñ i zachwyca³. Jak
zauwa¿yli cz³onkowie jury, ka¿dego
roku poziom zespo³ów jest coraz
wy¿szy i coraz trudniej jest oceniaæ.
Grand Prix w kategorii zespo³ów
zagranicznych zdoby³y Fanfary
Lwowa, pod dyrekcj¹ Andriana Leskiva. Nie by³o to zaskoczeniem, albowiem zdobyli sobie serca nie tylko

jurorów ale i zebranej w hali publicznoœci. Dyrygent orkiestry to dyrektor
szko³y muzycznej we Lwowie, autor
aran¿acji wszystkich utworów, które
orkiestra wykonuje, a tak¿e autor
niektórych utworów. Orkiestra zagra³a w stylu jazzowym, rockendroll,
myzykê klasyczna, ale i znane szlagiery lwowskie i nie tylko.
W kategorii Przemarsz – I miejsce jury przyzna³o M³odzie¿owej
Orkiestrze Dêtej z Gryfic, II miejsce
– M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej z
£obza.
W kategorii Musztra paradna
wyró¿nienie otrzyma³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Gryfic.
W kategorii Scena Miêdzynarodowa przyznano trzy równorzêdne
pierwsze miejsca dla: Orkiestry
Dêtej z Wiek (Niemcy), Zespo³u
Instrumentalistów Dêtych z Guczy

(Serbia) oraz dla M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej z £obza.
W Wojewódzkim Przegl¹dzie
Orkiestr Dêtych Grand Prix otrzyma³a ¯eñska Orkiestra Dêta Olimpia ze Szczecina, I miejsce M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z £obza, II
miejsce – Zak³adowa Orkiestra
Dêta „Dolna Odra”, III – M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Gryfic.
Wœród solistów najlepszymi
okazali siê: puzonista z Dolnej Odry
Piotr Rutkowski oraz trêbacz z Guczy – Milosz Weliczkovicz. Najlepszymi ma¿oretkami zosta³y dziewczêta z Ukrainy.
Osobowoœci¹ XVII Miêdzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dêtych £obez 2013 zosta³ Dariusz
Ledzion.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
MM
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Dlaczego nie potrafimy cieszyæ siê
i bawiæ, a popadamy w niewolnictwo
Podczas XVII Festiwalu Orkiestr
Dêtych i Big-Bandów mieliœmy mo¿liwoœæ podziwiania, w jaki sposób
Serbowie potrafi¹ siê bawiæ, jak
ciesz¹ siê muzyk¹ i wolnoœci¹.
Wiedz¹ czym jest wolnoœæ i potrafi¹
z niej korzystaæ. A przecie¿ jesteœmy
narodem bliskim duchem z Serbami,
dlaczego wiêc my nie potrafimy tak
piêknie bawiæ siê i cieszyæ? Byæ mo¿e
ma to bezpoœredni zwi¹zek z zakazami i wprowadzanym prawem kagañca
i krótkiej smyczy, bo jeœli nie jesteœmy
sob¹, to czy tak naprawdê jesteœmy
wolni?
Ostatnia kontrowersyjna ustawa o
œmieciach pokazuje wiele aspektów,
m. in. w jaki sposób rz¹d ogranicza
konstytucyjn¹ wolnoœæ, jak bardzo jesteœmy bierni i zniewoleni, sta³a siê
te¿ przyczynkiem do wprowadzania
kolejnych nakazów i zakazów na
szczeblu gminnym.
Ustawê skonstruowa³ i wprowadzi³ rz¹d liberalny, który teoretycznie
w za³o¿eniu powinien mieæ jako cel
nadrzêdny rozwój wolnego rynku. Do
Trybuna³u Konstytucyjnego zaskar¿y³ j¹ SLD. Ugrupowanie uwa¿a ustawê za bubel prawny. Mia³a rozwi¹zaæ
problem segregacji œmieci oraz ograniczyæ iloœæ odpadów biodegradowalnych oraz tych w lasach i w rowach, w praktyce nak³ada na Polaków
dodatkowe op³aty, jako próbê zapchania nimi dziury bud¿etowej.
To, ¿e jest to bubel prawny, powtarzaj¹ wszystkie samorz¹dy, ale z tego
powtarzania zupe³nie nic nie wynika.
Karnie j¹ wprowadzaj¹. Nie by³o ¿adnych protestów, choæ gminy nale¿¹ do
zwi¹zków gmin. Ot, zwyk³e rozmowy
Polaków, ponarzekaæ zawsze mo¿na,
a rz¹d i tak zrobi swoje. Dlaczego samorz¹dy, maj¹ce broniæ interesów
mieszkañców gmin, nie protestowa³y? Mo¿e ze strachu? Tam, gdzie jest
strach, ta nie ma wolnoœci. Bo jak ktokolwiek móg³ zaprotestowaæ, maj¹c
powi¹zania partyjne? £atwiej powiedzieæ mieszkañcom – taka jest ustawa, bubel, ale musimy. I mieæ k³opot
z g³owy.
A jaka jest ustawa? Wprowadza j¹
partia, której sztandarowym has³em
jest wolna rêka rynku, liberalizm, rozwój przedsiêbiorstw. W obliczu tych
hase³ ustawa jest zwyk³¹ kpin¹ ze spo³eczeñstwa. Po pierwsze - wprowadzono odpowiedzialnoœæ zbiorow¹,
tym samym mieszkañcy budynków
wielorodzinnych s¹ automatycznie
skazani na op³atê z górnej pó³ki, czyli
za œmieci niesegregowane. Wystarczy
bowiem jedna osoba, która œmieci nie
bêdzie segregowaæ, aby pozostali byli
zmuszeni do najwy¿szych op³at. A do
segregacji nikt nikogo zmusiæ nie
mo¿e. Odpowiedzialnoœæ zbiorowa

stosowana jest czêsto w szko³ach;
czêœæ rozrabia, wszyscy pisz¹ kartkówkê, a zapewne stosowana jest po
to, aby ci ukarani niesprawiedliwie
utemperowali tych, co rozrabiaj¹.
Dzieje siê na ogó³ odwrotnie – ci ukarani niesprawiedliwie, jeœli ju¿ maj¹
byæ za co karani – rozrabiaj¹. Tak
samo ze œmieciami. 99 osób nie zmusi
jednej do segregowania. Wszyscy
bêd¹ p³aciæ za niesegregowane.
SLD, który zaskar¿y³ ustawê do
Trybuna³u Konstytucyjnego, wskazuje, ¿e godzi ona w zasadê demokratycznego pañstwa prawa, samodzielnoœæ samorz¹du, zasadê zaufania
obywateli do pañstwa i stanowionego
prawa, a tak¿e dostatecznej okreœlonoœci i jasnoœci przepisów prawa.
Liberalny rz¹d wprowadza ustawê mordercz¹ dla ma³ych firm, nie
daje mo¿liwoœci wybory firmy wywo¿¹cej odpady wytwórcy, czyli Kowalskiemu, wprowadzaj¹c monopol na
rynku, a to wszystko niby przez Uniê
Europejsk¹, która nam to nakazuje.
Owszem Unia nakazuje – zmniejszyæ iloœæ odpadów biodegradowalnych i zwiêkszyæ segregacjê – nic
wiêcej. Sposób, w jaki kraje to zrobi¹,
pozostawia samym zainteresowanym
zgodnie z interesem spo³ecznym w
danych krajach. W naszym interes
bêd¹ mia³y najwy¿ej najwiêksze firmy i to zagraniczne. Ustawa mo¿e
przyczyniæ siê te¿ do korupcji i zachowañ niezgodnych z prawem. To czy
dana firma bêdzie na rynku, bêdzie
zale¿ne od urzêdników. Oddanie
œmieci pod monopol to kolejny krok
w zabieraniu mo¿liwoœci wyboru,
ograniczaniu wolnoœci, ale i ku upadkowi wielu ma³ych firm, dzia³aj¹cych
na lokalnych rynkach i prowadzi do
rozrostu biurokracji. W skali kraju to
kilka tysiêcy kolejnych urzêdników
op³acanych z kieszeni podatników.
Sta³¹ praktyk¹ pomiêdzy du¿ymi firmami jest uzgadnianie pomiêdzy
sob¹ cen w ramach podzia³u rynku.
Przy za³o¿eniu przetargów na kilka
lat, ¿adna ma³a firma nie jest w stanie
wytrwaæ. Po kilku latach mog¹ zostaæ
sami wielcy gracze i ich dyktat.
Najczêœciej powtarzanym argumentem jest to, ¿e œmieci znikn¹ z
lasów. Pisa³am ju¿ o tym, ¿e nie
znikn¹, bowiem podatek nie
uwzglêdnia op³at od gruzu i œmieci
wielkogabarytowych – jedynie w niewielkim procencie. W konsekwencji
i tak za ich oddanie trzeba bêdzie zap³aciæ, a w lasach najczêœciej zalegaj¹
w³aœnie takie odpady. Dosyæ sporo
jest odpadów z wystawek – typu zu¿yte pralki i lodówki, telewizory – to
nie zniknie, nie ma szans przy obecnych regulacjach. Ró¿nica tylko taka,
¿e w kieszeni bêdzie mniej. Mieszkañcy przestaj¹ mieæ cokolwiek do

powiedzenia, ich œmieci s¹ towarem,
a oni zostali uprzedmiotowiani, o cenach decyduj¹ urzêdnicy i przedsiêbiorcy. Radni, podobnie jak niegdyœ
przy cenach za wodê, nie bêd¹ mieli
wgl¹du do wszystkich danych firm,
nie bêd¹ wiêc mogli sprawdziæ, w jaki
sposób zosta³y naliczone ceny i czy
koszty s¹ wiarygodne. Byæ mo¿e z
czasem radni, reprezentuj¹cy spo³eczeñstwo, podobnie jak przy wodzie
te¿ nie bêd¹ mieli nic do powiedzenia.
Stawka mo¿e byæ kwesti¹ pomiêdzy
burmistrzem a firm¹, jak obecnie przy
stawkach za wodê.
Ale ustawa to tak naprawdê tylko
kolejna kropla w morzu nakazów i zakazów, które sobie sami wprowadzamy na w³asnym podwórku, na szczêœcie niektórych z nich nadzór wojewody wprowadzaæ nie pozwala.
Prawo lokalne uchwala Rada
Miejska, niezwykle popularne jest
wprowadzanie systemu nakazowo zakazowego charakterystycznego dla
systemów totalitarnych. Teoretycznie
mamy demokracjê, w praktyce same
zakazy, nakazy i wysokie kary.
Gminy bardzo chêtnie wydaj¹
uchwa³y z wyznaczeniem miejsc, w
których nie wolno spo¿ywaæ alkoholu, przy czym alkoholem jest równie¿
piwo. Nie wskazuj¹ jednak miejsc, w
których mo¿na spo¿ywaæ. Nie ma te¿
takich miejsc wyznaczonych i zagospodarowanych, wyj¹tkiem jest Radowo Ma³e. S¹ zakazy wyprowadzania psów, ale nie ma wskazania, gdzie
psy mo¿na wyprowadzaæ, s¹ nakazy
sprz¹tania po psach i wysokie kary,
ale nie ma koszy.
Rada Miejska w £obzie uchwali³a, a wojewoda w rozstrzygniêciu
nadzorczym uniewa¿ni³ - nakaz sta³ego i skutecznego dozoru psa nawet na
terenie ogrodzonej posesji, z której
nie mo¿e siê wydostaæ, ale i innych
zwierz¹t domowych, w tym np. kotów, bia³ych myszek i króliczków. I
kiedy tu pracowaæ, skoro ci¹gle trzeba patrzeæ na zwierzêta? Inna rzecz, o
której przypomnia³ wojewoda, to radzie gminy nic do terenów prywatnych. Zakazy i nakazy nie mog¹ obejmowaæ nieruchomoœci osób utrzymuj¹cych zwierzêta. Rada wiêc nies³usznie chcia³a wprowadziæ obowi¹zki
zwi¹zane z utrzymaniem psów na terenie nieruchomoœci wraz z obowi¹zkiem zwi¹zanym z odpowiednim
ogrodzeniem i oznakowaniem wykraczaj¹ poza kompetencje rady.
Kolejnym zakazem, jaki chciano
wprowadziæ, to zakaz wprowadzania
zwierz¹t domowych do obiektów
u¿ytecznoœci publicznej, na szczêœcie
i to wojewoda uchyli³ zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy, bo zwierzêta nie mog¹ powodowaæ zagro¿enia, byæ uci¹¿liwe dla innych osób i

nie mog¹ nabrudziæ, ale rady nie maj¹
prawa zakazaæ wprowadzania zwierz¹t. Chihuahua za pazuch¹ albo króliczek nikogo nie zagryzie. Bez obaw.
Rada Miejska chcia³a równie¿
wprowadziæ obowi¹zek utrzymania
w czystoœci terenów s¹siednich, do
czego prawa nie mia³a. Podobnie jak
nie mia³a prawa nak³adaæ obowi¹zku
na w³aœcicieli nieruchomoœci prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do
bie¿¹cego sprz¹tania nieruchomoœci
oraz skutecznego zapobiegania zanieczyszczania terenów przyleg³ych.
Podobnych pere³ek by³o wiêcej.
Nie chodzi o to, aby wymieniaæ
wszystkie nakazy i zakazy wprowadzane w gminach, bo rzecz nie dotyczy tylko gminy £obez. Przewa¿nie
nie id¹ za tym alternatywy. Czyli w³adza zakazuje, nakazuje, wymaga i
karze, a jak siê komuœ nie podoba prawo lokalne, to niech zmieni gminê.
I tu wracamy do pytania, jakie
pad³o podczas festiwalu. Dlaczego
nie potrafimy siê bawiæ? Gdy ma³ymi
kroczkami wprowadza siê coraz wiêcej zakazów i nakazów, ludzie przestaj¹ siê bawiæ, zaczynaj¹ siê baæ. Nigdy nie widzia³am na ¿adnych festynach lub do¿ynkach, na dniach ró¿nych miast, aby w³odarze gmin i radni
pili piwo przy jednym stole z mieszkañcami. Wszyscy, jeœli ju¿ maj¹
ochotê i zamiar kryj¹ siê po k¹tach,
jakby to by³o jakieœ wielkie przestêpstwo. A z kolei niezmiernie czêsto widzia³am takie obrazki na po³udniu
kraju. Zabawa jest czasem zabawy,
ale gdy przychodzi strach, to wraz z
nim zniewolenie, bo wolnoœæ to te¿
zaprzestanie wstydzenia siê samego
siebie, przytaczaj¹c (niedok³adnie)
Fryderyka Nietzschego. Wstydzimy
siê bawiæ, aby nie byæ wyœmianymi
przez innych, wiêc dla odwagi wielu
wypija zbyt wiele piwa. Nie uczymy
siê bawiæ, bo nie pozwala na to sieæ
zakazów i nakazów. Wystarczy g³oœniejszy œmiech na w³asnej posesji po
22.00, aby w odsieczy przyby³y s³u¿by porz¹dkowe. S³yszy siê czêsto, ¿e
wprowadzane zakazy i nakazy maj¹
ustrzec przed anarchi¹. Pozwolê sobie zacytowaæ ks. Józefa Tischnera:
„Nikt rozs¹dny nie przeczy, ¿e wolnoœæ mo¿e prowadziæ do anarchii.
Trzeba jednak w³aœciwie rozumieæ
s³owo „prowadziæ”. Wolnoœæ „prowadzi” do anarchii w tym sensie, ¿e
jest warunkiem jej mo¿liwoœci. Nie
jest jednak jej dostateczn¹ przyczyn¹”. Mo¿e wiêc warto zrozumieæ
te s³owa i zamiast kolejnych nakazów
i zakazów zacz¹æ myœleæ i zacz¹æ
uczyæ, pokazywaæ, dawaæ alternatywy. W innym razie ta nasza demokratyczna wolnoœæ doprowadzi nas jedynie do niewolnictwa.

Magdalena Mucha
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tygodnik ³obeski 14.5.2013 r.

Burmistrz Wêgorzyna
og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Wêgorzyno, po³o¿onych w obrêbie nr 3 miasta Wêgorzyno
gm. Wêgorzyno stanowi¹cych:
Pierwszy przetarg odby³ siê w dniu 15.02.2013 r., drugi przetarg odby³a siê w dniu: 29.03.2013 r.

Przetargi odbêd¹ siê w dniu 14 czerwca 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 10 czerwca 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 Monika KuŸmiñska

tygodnik ³obeski 14.5.2013 r.
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

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

NIERUCHOMOŒCI

INNE

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894.

Hotel dla koni w £obzie. Tel. 606 555
095

Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.

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

£obez, sprzedam pó³ bliŸniaka 110
mkw., piwnica, strych, gara¿. Cena
255 tys. z³. Tel. 695 985 67

Powiat gryficki
Wydzier¿awiê punkt gastronomiczny w Mrze¿ynie - centrum.
500676974.

MOTORYZACJA
Sprzedam BMW rok 2008, seria 1
i seria 3. Tel. 602-507-454.

PRACA

ROLNICTWO

Powiat ³obeski

Region

Zatrudniê pracownika. Mile widziane doœwiadczenie w : malowaniu
pistoletowym, pracach blacharskich, oklejaniu, szpachlowaniu.
Tel. 506 135 335

Powiat gryficki
Przyjmê pracownika- traktorzystê/mechanika, prawo jazdy kat.
B i C, doœwiadczenie w mechanice maszyn rolniczych. Okolice
Gryfic. Tel. 667 612 010

Daj¹c og³oszenie do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

Sprzedam ³adne, s³oneczne
mieszkanie na parterze, w centrum P³otów. 62 mkw., 3 pokoje,
du¿a kuchnia czêœciowo wyposa¿ona, ³azienka i toaleta osobne, balkon. Do mieszkania przynale¿y du¿a piwnica. Tel. 605
698 213
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w centrum Gryfic. Odrêbna w³asnoœæ. Tel. 695 554 340

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokojowe, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.

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

Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne – Marek Tymoszczuk. Remonty instalacji,
pomiary, monta¿ nowych instalacji itp. Tel. 691 014 733.
Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam M5 (78 mkw.) po remoncie, Wêgorzyno os. 40 Lecia. Tel.
663 316 587.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.

Region
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Golczewie (63mkw.). Jasne, przestronne, balkon, du¿a piwnica. Dobra lokalizacja. Mo¿liwoœæ póŸniejszego dokupienia gara¿u. Atrakcyjna cena. Tel. 663 030 705, 663 033
095.

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne z dojazdem do
klienta. Tel. 661 194 854 lub 94 363
1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel. 661
194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80mkw, I piêtro
DOBRA - 2 pokoje, II piêtro, pow. 39,3mkw
DOBRA - 3 pokoje, I piêtro, pow.64,5mkw
RESKO - 3 pokoje, II piêtro, pow. 59,4mkw
RESKO - dwa mieszkanie w centrum, pow. 54mkw
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 62,13mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow.73,7mkw, dzia³ka, parter
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90mkw, parter +dzia³ka
WÊGORZYNO - 3 pokoje, 63mkw, parter
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow.52,84mkw, II pietro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 66,9mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow.43,38mkw, II piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow.54,9mkw, parter
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 76,6mkw, II piêtro

- CENA 115.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 90.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 113.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 100.000 z³
- CENA 155.000 z³
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Z ¯YCIA POWIATU

Zaproszenie

Noc Muzeów
w Wêgorzynie
18-19 maj 2013 r.
Gmina Wêgorzyno w³¹czy³a siê w ogólnokrajow¹ akcjê „Noc Muzeów”. W zorganizowanych trzech punktach muzealnych na naszym
terenie, mieszkañcy bêd¹ mogli zobaczyæ bardzo ciekawe i unikatowe
eksponaty.
Przygotowaliœmy trzy miejsca godne odwiedzenia.
1. „Hades” - piwnica w Urzêdzie Miejskim wzbogaci siê na tê noc o
jak¿e atrakcyjne rzeczy. Zobaczyæ bêdzie mo¿na tam eksponaty z II wojny
œwiatowej (dokumenty, rzeczy osobiste ¿o³nierzy, flagi i wiele innych unikatowych obiektów, g³ównie wojsk amerykañskich i niemieckich). Ponadto
bêdzie mo¿na tam zobaczyæ wystawê prac lokalnego twórcy Pana W³adys³awa Ga³ki (obrazy i rzeŸby).
2. W bibliotece w Wêgorzynie odbêdzie siê wystawa fotograficzna
Wêgorzyna i okolic, pod has³em „Wczoraj i dziœ”. Bêdzie mo¿na zobaczyæ
zdjêcia z przedwojennego i powojennego Wêgorzyna.
O godz. 20.00 - zaprezentowanie programu „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej” w naszej bibliotece.
O godz. 21.00 w bibliotece odbêd¹ siê dwa referaty wspominkowe, które
poprowadz¹: Pan Zbigniew Kêdra opowie nam o Kazachstanie oraz Pan
Mieczys³aw Kufel opowie nam o historii Wêgorzyna.
3. W szkole podstawowej w Runowie Pomorskim odbêdzie siê wystawa,
na której obejrzeæ bêdzie mo¿na eksponaty przedwojenne i powojenne,
takie jak: maszyny do pisania, ¿elazka, dokumenty, banknoty itp.
Godziny zwiedzania.
Sobota 18 maja.
Godz. 20.00 - Spotkanie i referaty w bibliotece w Wêgorzynie.
Godziny od 20.00 do 3.00 w nocy zwiedzanie punktów.
Godz. 22.45 - zwiedzanie punktów z przewodnikiem, zbiórka obok
Urzêdu Miejskiego, wejœcie od ty³u (proszê wzi¹æ latarki).
Godziny: 20.00-24.00 zwiedzanie punktu w Runowie Pomorskim Szko³a Podstawowa.
Niedziela 19 maja.
Wêgorzyno: 10.00 do 14.00.
Runowo Pom.: 10.00 do 12.00.
Serdecznie zapraszam: Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska

naruszaj¹c s¹dowy zakaz prowadzenia rowerów.
Kolizja
8.05.2013 roku w Wêgorzynie
na ul. Strzeleckiej kieruj¹cy samochodem marki IVECO najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci
do warunków na jezdni, w wyniku
czego przewróci³ pojazd na bok,
blokuj¹c drogê.
NietrzeŸwy kieruj¹cy
8.05.2013 roku na drodze Starogard – Mo³stowo mieszkaniec gminy Resko kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci 0,60 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu,
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Ryszard Rzepecki
Mistrzem Województwa
Juniorów M³odszych
(SZCZECIN) 11.05.2013 r. na
stadionie lekkoatletycznym w
Szczecinie odby³y siê Mistrzostwa
Województwa juniorów i juniorów m³odszych w lekkiej atletyce
i miting m³odzików.
W zawodach wystartowa³a 7osobowa reprezentacja UKS „Arbod” z Dobrej, startuj¹ca w konkurencjach juniorów i m³odzików.
Najlepszy rezultat zanotowa³
Ryszard Rzepecki, który w biegu
juniorów m³odszych na dystansie
1500 m wygra³ z czasem: 4.19,35 i
zdoby³ tytu³ MISTRZA WOJEWÓDZTWA.
W tej samej kategorii wiekowej
startuj¹ca w pchniêciu kul¹, debiut
w tej konkurencji, Patrycja Florczak uplasowa³a siê na miejscu VI.
W biegu m³odziczek na dystansie
300 m bardzo dobre rezultaty osi¹gnê³y: Kinga Borysiak (45,99 s.)
oraz Wiktoria Bakalarczyk (48,69

s.). Przed naszymi zawodnikami kolejne starty.
Prezes Klubu Janusz £ukomski

Dozór i zakaz zbli¿ania siê
za znêcanie nad rodzin¹
(POWIAT) 38-letni mieszkaniec powiatu ³obeskiego za znêcanie siê psychiczne i fizyczne nad
swoj¹ rodzin¹ zosta³ oddany pod
dozór policji i ma zakaz zbli¿ania
siê do najbli¿szych. Za czyn ten
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Pod koniec ubieg³ego tygodnia
mundurowi podczas jednej z interwencji domowych zatrzymali do
wytrzeŸwienia 38-letniego mê¿czyznê, który bêd¹c pod wp³ywem alkoholu wszcz¹³ awanturê w mieszkaniu. Zatrzymany znany by³ funk-

cjonariuszom z wczeœniejszych interwencji domowych. Mieszkaniec
powiatu ³obeskiego w mieszkaniu
ubli¿a³, szarpa³ i stosowa³ przemoc
fizyczn¹ wobec domowników.
Zgromadzony przez policjantów materia³ dowodowy pozwoli³
na przedstawienie mê¿czyŸnie zarzutu psychicznego i fizycznego
znêcania siê nad rodzin¹. Prokurator zastosowa³ ju¿ wobec podejrzanego œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, a tak¿e zakazu
zbli¿ania siê do najbli¿szych.
O dalszym losie tego mê¿czyzny
zadecyduje s¹d.
(kp)

W³amywa³ siê do piwnic

NietrzeŸwy rowerzysta
9.05.2013 r. w Runowie Pomorskim mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci (0,66 mg/l).

(£OBEZ) Policjanci z £obza
zatrzymali mê¿czyznê, który
us³ysza³ ju¿ piêæ zarzutów kradzie¿y z w³amaniem.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
11.05.2013r. o godz. 22.00 w
£obzie na placu Spó³dzielców
mieszkaniec Drawska Pomorskiego
kierowa³ samochodem, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem I- 0,96 mg/l; alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kilka dni temu policjanci Wydzia³u Kryminalnego ustalili sprawcê szeregu w³amañ do piwnic w jednym z bloków w £obzie, jakie mia³y
miejsce na pocz¹tku maja tego roku.
Mê¿czyzna przy u¿yciu dopasowanego klucza b¹dŸ te¿ przy u¿yciu
narzêdzi wyrywa³ skoble i wchodzi³

do piwnic, sk¹d zabiera³ ró¿ne
przedmioty. W zainteresowaniu 39latka w wiêkszoœci pomieszczeñ
piwnicznych by³y s³oiki z przetworami z owoców i warzyw. Nie pogardzi³ tak¿e sprzêtem rowerowym, nara¿aj¹c w³aœcicieli piwnic na straty.
Mieszkaniec £obza us³ysza³ 5
zarzutów, do których przyzna³ siê i
z³o¿y³ wyjaœnienia. Teraz o jego
dalszych losach zadecyduje s¹d. Za
tego typu przestêpstwo grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolnoœci. (p)
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Czy nasze dzieci bêd¹ kalekami?
(£OBEZ). Niezwykle wiele
emocji towarzyszy³o dyskusji na
temat sportu szkolnego w gminie
£obez. Radni mieli zastrze¿enia
do wyników najm³odszych mieszkañców £obza, zarówno w
„Gwiazdeczkach” jak i Czwartkach Lekkoatletycznych. Swojego
honoru bronili nauczyciele wychowania fizycznego ze szkó³ podstawowych w £obzie. Z Be³cznej –
nie musieli.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
£obzie goœcili nauczyciele ze szkó³
podstawowych w £obzie: Piotr B³a¿ejewski i El¿bieta Romej. Dyskusja
rozgorza³a po opublikowaniu w
³obeskim tygodniku relacji z po³¹czonych komisji Rady Miejskiej,
gdzie poruszono temat sportu szkolnego. Dyskusje rozpocz¹³ Piotr B³a¿ejewski.
- Chcia³bym podziêkowaæ zainteresowaniem sportem szkolnym,
jesteœmy z tego zadowoleni. Oczywiœcie troszeczkê nie w tê stronê
posz³o, jak powinno. Osoby najbardziej zainteresowane sportem szkolnym nie zosta³y poproszone na komisjê, a mog³y byæ poproszone i
by³aby sprawa wyjaœniona, nie dowiadywalibyœmy siê z gazety niektórych rzeczy nieprawdziwych. Bardzo nam przykro z tego powodu. Raz
siê wygrywa, raz siê przegrywa.
Opar³o siê wszystko o turniej ma³ych
gwiazdeczek. Dzieci bardzo siê staraj¹, jest ró¿ne podejœcie dzieci, ró¿ne podejœcie do stresu. Us³yszeliœmy
zarzut nieprzygotowania. To jest
nieprawda. My w ramach swoich
mo¿liwoœci æwiczyliœmy konkurencje, nieprawda, ¿e przez dwa miesi¹ce znaliœmy konkurencje. Ka¿dy
nauczyciel wie, ¿e ma program nauczania, ¿e ma etat szkolnej edukacji
i wed³ug programu mamy godziny
do przepracowania, z których jesteœmy rozliczani i przez dyrekcjê i
przez kuratorium. W tych godzinach
nie mo¿emy sobie pozwoliæ, by æwiczyæ non stop do zawodów, nie jesteœmy klubem sportowym, jesteœmy
szko³¹. Przygotowujemy dzieci z
ró¿nych dyscyplin. Nie jesteœmy po
to, aby zrobiæ klub sportowy z tych
dzieci. S¹ tu radni, którzy byli nauczycielami i znaj¹ ten temat. Troszeczkê dziwiê siê, ¿e nie zostaliœmy
poinformowani o takiej dyskusji na
komisji, to jest jedno. Druga bardzo
wa¿na rzecz - nasza szko³a w zesz³ym roku, wed³ug kalendarza imprez, wziê³a udzia³ w 23 zawodach
sportowych. W zawodach sportowych bior¹ udzia³ wybrane osoby, to
s¹ mniej wiêcej te same dzieci. Jesteœmy jedyn¹ szko³¹, która wziê³a
udzia³ w tak du¿ej iloœci zawodów
sportowych. W jednym roku wyniki

s¹ lepsze, w innym gorsze, bo taki
jest sport. Raz siê wygrywa, raz siê
przegrywa. Mamy kluby sportowe w
gminie. Niech poka¿¹ co one potrafi¹, niech siê pochwal¹ wynikami.
My mo¿emy siê pochwaliæ. Mamy
dzieci, które bior¹ udzia³ w tych samych konkurencjach, nie wszystkie
s¹ usportowione i maj¹ predyspozycje, to s¹ godziny pracy, ale i zabieranie dzieci z innych lekcji, gdzie nauczyciele maj¹ pretensje. Dodatkowo pracujemy z dzieæmi na godzinach „karcianych” – dwie godziny w
tygodniu. Nie ma innej mo¿liwoœci
po³¹czyæ dzieci z ró¿nych klas. My
musimy dzia³aæ w dwóch godzinach
„karcianych”, gdzie np. Resko,
chwalone tu przez niektórych ludzi,
ma klasê sportow¹, 10 godzin w-fu w
tygodniu, rodzice siê na to godz¹, s¹
wybierane dzieci do takich klas i
wtedy jest to jakaœ reprezentacja.
Jedziemy na zawody, wygrywamy
bardzo wysoko w koszykówkê, jedziemy do Stargardu Szczeciñskiego, tam maj¹ 10 godzin tylko koszykówki, my robimy wszystkie dyscypliny, w rankingu województwa ze
128 miejsca przeszliœmy na 66 miejsce. Gdyby by³y wpisane wszystkie
nasze osi¹gniêcia, to by³oby miejsce
45. Krytykuj¹c w ten sposób, ¿e
dziecko „¿abkami” bêdzie ucieka³o
przed po¿arem - no proszê pañstwa,
to chyba przegiêcie! Jedno dziecko
zrobi, drugie nie. Mieliœmy przyk³ad, dziecko chore na cukrzycê,
bardzo dobry zawodnik, konkurencjê æwiczy³, po³o¿y³ j¹ ca³kowicie.
Co ja mam zrobiæ? G³owê temu
dziecku urwaæ? To s¹ ma³e dzieci.
Dziecko skruszy³o sobie ³okieæ, nie
da³o znaæ. Na drugi dzieñ przychodzi z rêk¹ w gipsie. Pyta³em, co siê
sta³o, matka mówi, ¿e tak prze¿ywa³
zawody, ¿e nie czu³ bólu. Nie mo¿na
rozliczaæ za coœ? Nie jesteœmy klubem sportowym. Nie mamy ¿adnych
godzin dodatkowych. Kiedyœ mieliœmy SKS, mogliœmy wybieraæ dzieci, teraz mamy godziny karciane.
Mogê zrobiæ tak jak Dobra czy Wêgorzyno – dwie dyscypliny sportowe, wystawiam, jestem wysoko w
rankingu, ale to jest grupa kilku
osób. Nie na tym rzecz polega, bo jesteœmy od tego, aby dzieci wszechstronnie siê rozwija³y – powiedzia³
Piotr B³a¿ejewski.
Do dyskusji do³¹czy³a El¿bieta
Romej, nauczycielka w-fu z SP2.
- Chcia³am zwróciæ uwagê na warunki, jakie mamy u nas w szko³ach.
Nie mamy tak wielkiej hali, jak jest w
Resku, w Radowie, w Wêgorzynie.
¯adna nasza szko³a podstawowa nie
pochwali siê tak¹ hal¹, bo takiej nie
mamy. U nas jest boisko 9x18 m.
Zapraszam pañstwa, proszê przyjœæ,
zobaczyæ, czy dziecko ma tak¹ prze-

strzeñ, jak na hali, gdzie dzieci naprawdê zestresowane podnosi³y rêkê
i pyta³y czy mo¿e usi¹œæ, bo siê boi.
Myœlicie pañstwo, ¿e tutaj dzieci nie
chodz¹ na halê? Chodz¹, ale æwicz¹ w
innych warunkach. Pojecha³am kiedyœ do Szczecina na zawody i zajê³am
ostatnie miejsce, chocia¿ mia³am
œwietne dziewczyny, ale æwiczy³am w
ma³ej sali, a na tak ogromnej przestrzeni one pogubi³y siê.
Poruszamy temat sportu szkolnego... Ze sportem mamy do czynienia, jak s¹ systematyczne zajêcia, jak
jest trening, przygotowanie, tu pani
radna mówi³a, ¿e jest nieprzygotowany. Ile minut dziecko æwiczy na
lekcji? 3-4? Proszê dzieci zapytaæ.
Mam jedn¹ lekcjê z maluchami,
gdzie mogê zwróciæ uwagê na niektóre elementy, ale jak s¹ dwie grupy, jak jest naprawdê du¿o osób, to
jest trudno coœ powiedzieæ i przekazaæ. Sportu szkolnego nie ma, my
mamy lekcje, nie ma zajêæ. Ostatnie
zajêcia sportowe by³y osiem lat
temu. Ja prowadzê, ale to jest moje
hobby, zapraszam, wieszam og³oszenia, biegam, wyjdê w teren, to
nawet setkê zabiorê. Musi byæ zgoda
rodziców, rodzic musi napisaæ pozwolenie.
Jak idziemy na zawody: biegi,
siatkówkê, koszykówkê, naprawdê
dzieci wk³adaj¹ wielki wysi³ek. My
odpowiadamy za to i doskonale wiemy, ¿e te dzieci s¹ nieprzygotowane.
Odpowiadamy za zdrowie i ¿ycie.
Naprawdê bardzo bym chcia³a, aby
ten sport szkolny by³ w naszych szko³ach, bo my zaczniemy ¿yæ. Jesteœmy
specjalistami przygotowanymi do
sportów, rywalizacji, wspó³zawodnictwa. Naprawdê chcia³abym, aby
ten sport szkolny by³, aby wróci³ –
powiedzia³a E. Romej.
Ze s³owami nauczycieli nie zgodzi³ siê radny Janusz Skrobiñski,
który dosyæ ostro zareagowa³ na niektóre uwagi nauczycieli.
- Nie przyjmujê do wiadomoœci
takich rzeczy, ¿e dzieci by³y przygotowywane do imprezy. My nie mówimy o zajêciach w sporcie szkolnym. Mówimy o zajêciach w klasie
1-3. Mieliœmy do tej pory tylko jedn¹
imprezê w roku, w³aœnie nazwan¹
„Gwiazdeczki”. Laik mo¿e uwierzyæ w to, ¿e dziecko by³o przygotowane. Go³ym okiem widaæ, ¿e dzieci
nie æwiczy³y nawet raz konkurencji.
Mówienie, ¿e my nie mamy warunków do przygotowania dzieci, jest
wrêcz œmieszne. Ka¿da szko³a posiada salê gimnastyczn¹. W Resku
dzieci by³y przygotowywane na
ma³ej salce, a po³owê reprezentacji
stanowi³ Starogródek. To samo dotyczy Wêgorzyna, po³owê konkurencji
stanowi³o Runowo, które ma salkê

mniejsz¹ ni¿ nasze liceum i nie zestresowa³y siê dzieci byciem na sali.
Po prostu æwicz¹, bo maj¹ sprawnoœæ, ogólny rozwój. Nie wiem, kto
robi w klasach 1-3, bo to jest w gestii
dyrektorów. Dzieci s¹ nieprzygotowane. W I klasie jest 120 dzieci. Przy
odpowiedniej selekcji, bo w sporcie
siedzê ca³e ¿ycie i nikt mnie nie oszuka, wybiorê dziesi¹tkê sprawnych
dzieciaków, nawet jeœli nigdy nie
æwiczy³y, to one poradz¹ sobie same
z czymœ takim. Jeœli æwiczy³y, to tym
bardziej sobie poradz¹. Dzieci nie
æwiczy³y, bo nie potrafi¹ robiæ
¿abek, bo nie potrafi¹ koz³owaæ, kijem prowadziæ worka, nie potrafi¹
skakaæ w worku, bo nigdy tego nie
robi³y. ¯eby by³o ciekawiej, zaraz po
zawodach jeden z trenerów wzi¹³
dzieciaki z klasy 1-3 i na treningu pi³karskim poprosi³, ¿eby zrobi³y
¿abki, to one zada³y pytanie: „co to
s¹ ¿abki proszê pana”. ¯adne dziecko nie wiedzia³o, co to jest ¿abka!
Przeæwiczy³ z nimi i dzieci skaka³y.
Nie mówiê o tym, ¿e nasze szko³y nie
uczestnicz¹ w zawodach sportowych organizowanych przez kalendarz ustalony przez kuratora oœwiaty, nie przez nas. Nikt nie mówi, ¿e
dzieciaki maj¹ startowaæ w ka¿dych
zawodach. Najlepszym przyk³adem
na to, ¿e wyniki mo¿na robiæ, jest to
co powiedzia³a pani Romej. Nie
mówmy, ¿e prowadzimy w klasach
1-3 systematyczne zajêcia, nie prowadzimy, bo ich nie ma. Dzieci z
Radowa; w klasie I jest 20 dzieciaków. Adrian Ma³y powiedzia³, ¿e
bierze te dzieciaki, które maj¹ rêce,
nogi i widz¹ i potrafi zrobiæ tak, ¿e
dzieci startuj¹ w konkurencjach i
wiedz¹ o co chodzi. Go³ym okiem
by³o widaæ, ¿e Dobra i £obez w ogóle nie przeæwiczy³y. Mamy na sali rodziców dzieci, które startowa³y,
gdzie dzieci potwierdza³y, ¿e nie
by³y przygotowane do zawodów. O
to nam chodzi, ¿e go³ym okiem to widaæ. Nie oszukacie Bogdanowicza i
innych ludzi, którzy pracuj¹ z dzieciakami na co dzieñ w sporcie. Informacje o konkurencjach zosta³y wys³ane dwa miesi¹ce przed, a poza tym
one od lat nie zmieniaj¹ siê, s¹ tylko
drobne modyfikacje.
Jeœli chodzi o sport szkolny – 14
nazwisk z Be³cznej, trzy nazwiska z
£obza na 120 nazwisk zamieszczonych przez pana Zdzis³awa Bogdanowicza w ksi¹¿eczce, w której
umieœci³ najlepsze wyniki we
wszystkich konkurencjach, w których uczestnicz¹ dzieci ze szkó³ podstawowych. S¹ tylko trzy nazwiska z
£obza – Julia Popiela, Klaudia
Urbañska, Sandra £azarek – wœród
dziewcz¹t i Marcel Œniadek wœród
ch³opców – powiedzia³ Radny Janusz Skrobiñski.
MM
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Na udanej „Majówce” zabrak³o tylko...
zwyciêstwa Sarmaty!
W minion¹ sobotê, w swoim
kolejnym tej wiosny, meczu o mistrzostwo IV ligi Sarmata Dobra
na w³asnym stadionie przegra³
0:1 z Or³em Wa³cz. Pora¿ka tym
bardziej przykra, ¿e Sarmata ze
wzglêdu na swoje miejsce w tabeli
by³ zdecydowanym, przedmeczowym faworytem z zajmuj¹c¹
ostatnie miejsce w ligowej tabeli
dru¿yn¹ Or³a Wa³cz.
Mecz rozgrywany w Dobrej jako
jeden z punktów programu corocznej „Majówki” organizowanej w
Dobrej pod has³em: „Zdrowo na
sportowo – rodzinnie i bez alkoholowo” zgromadzi³ znacznie wiêksz¹
ni¿ zwykle liczbê widzów. Byli oni
œwiadkami bardzo s³abego widowiska pi³karskiego w wykonaniu zawodników obu dru¿yn, którzy w
czasie ca³ego meczu oddali tylko
kilka strza³ów na bramkê z tego
wiêkszoœæ z nich by³a niecelna.

Przez pierwsze pó³ godziny meczu Sarmata osi¹gn¹³ znaczn¹ przewagê w polu, jednak nic z tego nie
wynika³o, gdy¿ zagrania pod
bramk¹ Or³a w formie strza³u na
bramkê czy podania do partnera
by³y mocno niecelne. Od 30' meczu
rejon gry zawodników obu dru¿yn
przesun¹³ siê bardziej w rejony
œrodkowe boiska i mimo, i¿ pi³karze
Sarmaty byli czêœciej w posiadaniu
pi³ki, to pi³karzom Or³a udawa³o siê
coraz czêœciej przerywaæ akcje gospodarzy i wyprowadzaj¹c kontry
stwarzali coraz wiêksze zagro¿enie
pod bramk¹ Sarmaty. W 80' niecelne wycofanie pi³ki spod bramki goœci przez jednego z zawodników
Sarmaty spowodowa³o, ¿e pi³kê w
okolicy œrodka boiska przej¹³ jeden
z zawodników Or³a i zagra³ prostopadle do znajduj¹cego siê na linii
pola karnego Sarmaty Damiana
Krzy¿aniaka, który znalaz³ siê w
pozycji „sam na sam” z bramkarzem

Sarmaty Marcinem Kamiñskim i
mimo jego interwencji pewnie zdoby³ zwyciêskiego gola. Po utracie
bramki zespó³ Sarmaty jeszcze raz
poderwa³ siê do walki, aby strzeliæ
wyrównuj¹c¹ bramkê i uratowaæ
remis, ale tak jak to by³o od pocz¹tku meczu nie uda³o siê im wypracowaæ dobrej sytuacji na strzelenie
bramki.
Przy tym przykrym wyniku dla
Sarmaty, niew¹tpliwym plusem jest
fakt, ¿e w koñcówce meczu trener
Damian Padziñski da³ szansê gry
juniorom, których a¿ czterech pojawi³o siê na boisku, a jeden z nich
Cezary Szkup (rocznik 1996) przebywa³ na boisku ju¿ od 25 minuty.
Sarmata Dobra – Orze³ Wa³cz
0:1 (0:0)
Strzelec bramki dla Or³a: Damian Krzy¿aniak (80').
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Kamil Pacelt, Wojciech

Pi³ka no¿na w powiecie
W drugiej po³owie kwietnia
2013 r. na boiskach orlik w Radowie Ma³ym, Resku oraz £obzie
rozegrano Mistrzostwa Powiatu
w mini pi³ce no¿nej dziewcz¹t i
ch³opców szkó³ podstawowych
oraz pi³ce no¿nej dziewcz¹t szkó³
gimnazjalnych.
W rozgrywkach wystartowa³o w
sumie 13 zespo³ów i ok. 150 zawodników.
Wyniki koñcowe.
Turniej dziewcz¹t szkó³ podstawowych - Resko, 22.04.2013 r.
1. SP nr 2 £obez (op. Andrzej
Jurysta)
2. SP Resko
3. SP nr 1 £obez
Turniej ch³opców szkó³ podstawowych - £obez, 23.04.2013 r.
1. SP Resko (op. Dariusz Kêsy)
2. SP nr 2 £obez
3. SP Radowo Ma³e
4. SP Runowo Pomorskie
5-7. SP Dobra; SP Siedlice; SP
Starogard £obeski.
Turniej dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych - Resko,19.04.2013 r.
1. Gimnazjum Wêgorzyno (op.
Jerzy Acman)
2. Gimnazjum Resko
3. Gimnazjum £obez

Zespo³y z £obza, Reska oraz
Wêgorzyna uzyska³y awans do zawodów regionalnych.
Najlepszym zawodniczkom i
zawodnikom zawodów wrêczono
dyplomy, najlepsze szko³y otrzyma³y puchary i dyplomy ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w
£obzie.
Koordynator Sportu Szkolnego

Dorsz (83' Patryk Podbieg³o), Konrad W³odarczyk (67»Adrian P³uciennik), Damian Dzierbicki, Andrzej Jod³owski (25' Cezary Szkup),
Piotr Klêczar, Arkadiusz Paw³owski , Zdzis³aw Szw¹der (72' Adrian
WoŸniak), Mateusz Kowalczyk,
Damian Padziñski oraz w rezerwie:
Tomasz D¿egan, Wojciech Bonifrowski, Seweryn Wrzesieñ.
Orze³ Wa³cz: Dawid Morawski,
Tomasz Nowicki, Wojciech Weso³owski, Szymon Bezhubka, Oskar
Chudzyñski (83' Ryszard Pawe³kiewicz), Marcin Michalczak, Krystian Pi¹tek (65 Krzysztof Michalik), Maciej Michalik, Przemys³aw
Stolarski (90' Mariusz Olanin), Damian Krzy¿aniak, Krzysztof Panek,
w rezerwie: Andrzej Gargasz,
£ukasz Baran, Dariusz Chudzyñski.
Sêdzia g³ówny Tomasz Czy¿ak,
asystenci: Marcin Czy¿ak i Rafa³
G³adun.
estan
•ród³o: sarmatadobra.com
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PrzywieŸli dwa z³ote medale i srebro

Nasi medaliœci Mistrzostw Województwa
W dniu 11 maja na
stadionie im. Wies³awa
Maniaka w Szczecinie
odby³y siê Mistrzostwa
Województwa Juniorów
(do lat 19) i Juniorów
M³odszych (do lat 17)
w Lekkiej Atletyce.
W ramach tej priorytetowej imprezy rozegrano Mityng Open dla
pozosta³ych kategorii wiekowych seniorów, m³odzie¿owców oraz
m³odzików. Do zawodów zg³oszonych zosta³o 420 zawodników.
Na starcie nie zabrak³o równie¿
przedstawicieli klubów lekkoatletycznych z terenu powiatu ³obeskiego, tj. Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego „Olimp” £obez, £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”
£obez i Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Arbod” Dobra.
Zawodnicy naszych klubów zaprezentowali siê bardzo dobrze zdo-

bywaj¹c w mistrzostwach juniorskich dwa z³ote medale i jeden
srebrny.
Z³ote medale i tytu³y Mistrza
Województwa Juniorów M³odszych zdobyli:
Aleksandra ROMEJ (Trucht
£obez) w biegu na 400 m wynikiem
60,74 s
Ryszard RZEPECKI (Arbod
Dobra) w biegu na 1500 m wynikiem, 4:19,35 min.
Srebrny medal w biegu na 1500
m juniorów wywalczy³ Krzysztof
KRAUS (Olimp £obez) uzyskuj¹c
na mecie 4:18,41 min.
Rewelacyjnie zaprezentowali
siê w Mityngu Open najm³odsi ³obescy lekkoatleci, osi¹gaj¹c w kategorii m³odzików wyniki mieszcz¹ce
siê w czo³ówce tabel krajowych:
Ania TURZYÑSKA (Trucht
£obez) - II miejsce w biegu na 300
m b. dobrym wynikiem 44,01 s.
Wynik ten spe³ni³ normê na III klasê
sportow¹, a zarazem stworzy³ mo¿liwoœæ ubiegania siê o stypendium
sportowe z Powiatu £obeskiego,

Granie w planie

IV liga
18.05.13 (sobota)
Lech Czaplinek - Stal Szczecin
Hutnik Szczecin - Astra Ustronie Morskie
Leœnik Rossa Manowo - Sarmata Dobra
Ina Goleniów - Arkonia Szczecin
Vineta Wolin - Wiekowianka Wiekowo
Orze³ Wa³cz - Rasel Dygowo
Gryf Kamieñ Pom. - Ba³tyk Koszalin
Kluczevia Stargard - K³os Pe³czyce

Klasa okrêgowa regionalna
18.05.13. (sobota)
Pomorzanin Przybiernów - Masovia Maszewo
Chemik II Police - Wybrze¿e Rewalskie
Flota II Œwinoujœcie - Jeziorak Szczecin
15.00 GKS Mierzyn - Iskra Golczewo
17.00 Œwiatowid £obez - Radowia Radowo Ma³e
17.00 Tanowia Tanowo - Promieñ Mosty
17.00 Wicher Brojce - Kasta Szczecin
19.05.13 (niedziela)
16.30 B³êkitni II Stargard - Sparta Wêgorzyno
Klasa A
18.05.13 (sobota)
15.00 Pionier ¯arnowo - Orze³ £o¿nica
15.00 Sparta Gryfice - Korona Stuchowo
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Orze³ Prusinowo
19.05.13 (niedziela)
15.00 Bizon Cerkwica - Jantar Dziwnów
16.00 B³êkitni Trzyg³ów - Fala Miêdzyzdroje
17.00 Sowianka Sowno - Mewa Resko
Klasa B
18.05.13 (sobota)
Gardominka Polonia II Mechowo - Pomorzanin II Przybiernów
16.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zalew Stepnica
19.05.13 (niedziela)
14.00 Jastrz¹b £osoœnica - Znicz Wysoka Kamieñska
15.00 Huragan Wierzchos³aw - Ba³tyk Miêdzywodzie
15.00 Pomorzanin II Nowogard - Zieloni Wyszobór

Mateusz GUNERA (Olimp
£obez) - I miejsce w rzucie oszczepem rezultatem - 47,85 m,
Kinga BORYSIAK (Arbod
Dobra) - IX miejsce w biegu na 300
m - 45,99 s,
Kacper GA£AN (Trucht
£obez) - X miejsce w biegu na 600
m - 1:35,43 min.

Gratulujemy osi¹gniêæ sportowych w zawodach wojewódzkich.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Wyniki i tabele

IV liga
Stal Szczecin - Rasel Dygowo 1:0,
Sarmata Dobra - Orze³ Wa³cz 0:1,
Wiekowianka Wiekowo - Leœnik
Rossa Manowo 0:3, Arkonia Szczecin - Kluczevia Stargard 0:1, Astra
Ustronie Morskie - Ina Goleniów
3:1, Ba³tyk Koszalin - Hutnik
Szczecin 3:2, Lech Czaplinek - Gryf
Kamieñ Pom. 1:3, K³os Pe³czyce Vineta Wolin 0:3.
1. Ba³tyk Koszalin
51 65:16
2. Vineta Wolin
50 48:15
3. Leœnik Rossa Manowo 45 44:25
4. Gryf Kamieñ Pom. 36 48:34
5. Astra Ustronie M.
36 47:31
6. Stal Szczecin
35 37:35
7. Sarmata Dobra
34 33:24
8. Rasel Dygowo
32 34:31
9. Hutnik Szczecin
31 29:29
10. Arkonia Szczecin 30 34:41
11. K³os Pe³czyce
29 29:41
12. Kluczevia Stargard 24 26:38
13. Lech Czaplinek
21 15:34
14. Wiekowianka Wiek. 21 31:38
15. Ina Goleniów
18 31:66
16. Orze³ Wa³cz
10 12:65

Klasa okrêgowa
regionalna
Wyniki 23 kolejki: Radowia Radowo Ma³e - Tanowia Tanowo 4:2,
Iskra Golczewo - B³êkitni II Stargard 6:3, Masovia Maszewo - Chemik II Police 2:0, Jeziorak Szczecin
- GKS Mierzyn 1:3, Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Flota II Œwinoujœcie 2:1, Kasta Szczecin - Pomorzanin Przybiernów 0:3, Promieñ Mosty - Wicher Brojce 2:2, Sparta
Wêgorzyno - Œwiatowid £obez 3:0.
1. Flota II Œwinoujœcie
2. Pomorzanin Przyb.
3. Sparta Wêgorzyno
4. Jeziorak Szczecin
5. Promieñ Mosty
6. Iskra Golczewo
7. B³êkitni II Stargard
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. GKS Mierzyn
10. Œwiatowid £obez

Lekkoatletów do startów w sezonie 2013 przygotowywali trenerzy klubowi: Kazimierz Mikul
(Olimp), Piotr Kiedrowicz (Trucht),
Janusz £ukomski (Arbod).

49 67:29
45 63:28
42 50:37
38 59:35
38 61:49
38 60:31
35 57:52
32 37:38
29 45:49
28 43:53

11. Wicher Brojce
26 33:47
12. Chemik II Police
24 35:45
13. Tanowia Tanowo
19 36:64
14. Masovia Maszewo 18 23:46
15. Radowia Radowo M. 17 26:60
16. Kasta Szczecin
15 37:69

Klasa A
Wyniki 17. kolejki: 2.00 Mewa Resko - Sparta Gryfice 4:3, Fala Miêdzyzdroje - Ba³tyk Gostyñ 4:0, Jantar Dziwnów - B³êkitni Trzyg³ów
1:6, Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica 3:0, Orze³ Prusinowo - Pionier ¯arnowo 0:4, Orze³ £o¿nica Sowianka Sowno 3:0.
1. Mewa Resko
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Korona Stuchowo
4. B³êkitni Trzyg³ów
5. Pionier ¯arnowo
6. Sparta Gryfice
7. Jantar Dziwnów
8. Orze³ £o¿nica
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Sowianka Sowno
11. Orze³ Prusinowo
12. Bizon Cerkwica

39 67:30
35 31:24
33 53:35
31 63:49
29 54:38
29 55:39
28 47:45
20 36:37
19 32:48
14 29:44
12 16:43
2 11:62

Klasa B
Wyniki 14. kolejki: Pomorzanin II
Przybiernów - Zalew Stepnica 1:4,
Gardominka Polonia II Mechowo Huragan Wierzchos³aw 8:1, Zieloni
Wyszobór - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 0:7, Znicz Wysoka Kamieñska
- Pomorzanin II Nowogard 0:2,
Ba³tyk Miêdzywodzie - Jastrz¹b
£osoœnica 2:0.
1. Pomorzanin II Now. 35 44:11
2. Prawobrze¿e Œwin. 31 47:25
3. Pomorzanin II Przyb. 28 40:27
4. Zalew Stepnica
22 39:27
5. Jastrz¹b £osoœnica 20 37:23
6. Znicz Wysoka Kam. 18 27:31
7. Ba³tyk Miêdzywodzie17 23:45
8. Gardominka Mechowo 16 42:47
9. Huragan Wierzchos³aw 9 20:50
10. Zieloni Wyszobór 7 17:50
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Zapiski z pamiêci (cz. 46)

Porozmawiajmy o Polsce

ZAPRASZAMY
na otwarte spotkanie
z Joachimem Brudziñskim
Pos³em na Sejm RP
Niedziela, 19.05.2013 r., godz. 12.00
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
Wêgorzyno, ul. Koœciuszki 29.

Galeria naszych mieszkañców

Marcel i Franuœ

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

Zaproszenie na wesele
Dzisiaj przed obiadem by³a
nasza kuzynka z kawalerem, aby
zaprosiæ nas oficjalnie na wesele.
Wesele pod koniec sierpnia. To
jeszcze ponad cztery tygodnie.
Ale ju¿ nazajutrz wujek jedzie z
nami wozem umawiaæ siê z rzeŸnikiem w sprawie wyrobów na
wesele. Dwa ogromne tuczniki
bêd¹ od wujka. Du¿y i mniejszy
cielak bêdzie kupiony na targu.
Pytam siê, dlaczego wujek
zajmuje siê tymi sprawami. Wujek t³umaczy, ¿e panna m³oda jest
sierot¹ po jego m³odszym bracie,
a on, jako ojciec chrzestny, ma
obowi¹zek jej pomóc. A robi to z
przyjemnoœci¹, bo j¹ bardzo lubi.
Na drugi dzieñ jedziemy do
Tomaszowa Lubelskiego na targ.
W planach sprzeda¿ zbo¿a, a konkretnie pszenicy, zakup ciel¹t na
wesele, zrobienie drobnych sprawunków i wymiana ksi¹¿ek w bibliotece. Wszystkie ksi¹¿ki w
domu wujka ju¿ dawno przeczyta³em i nawet nie zauwa¿y³em, ¿e
czêœæ z nich jest z biblioteki.
Po sprzedaniu zbo¿a wujek
poszed³ targowaæ siê o cenê cielaków. Przybijanie ceny trwa³o tak
d³ugo, ¿e myœla³em, ¿e nigdy siê
nie skoñczy. Po jej zakoñczeniu
wujek
siê
nieznacznie
uœmiechn¹³ i dyskretnie potar³
rêkê powy¿ej d³oni. Gdy siê potem spyta³em, dlaczego pociera³
rêkê, to odpowiedzia³ ¿e boli. Na
dowód klepn¹³ mnie w moj¹.
Faktycznie, zabola³o. Okaza³o
siê, ¿e negocjuj¹cy cenê niewinnie siê poklepuj¹ w d³onie, a tak
naprawdê to trzymaj¹c w swojej
d³oni d³oñ opornego kontrahenta,
drug¹ zakrzywion¹ d³oni¹, a w³aœciwie paznokciami wali siê po
œciêgnach, a¿ do jego zmiêkczenia. Niewielu targuj¹cych jest w
stanie d³ugo wytrzymaæ takie z
pozoru niewinne targowanie. W
domu okaza³o siê, ¿e nadgarstek
wujka jest nieŸle podpuchniêty.
Parowy m³yn
Gdy skoñczyliœmy porz¹dki
po pszenicy, wujek zapowiedzia³
wyjazd z rana do m³yna. Rano na
wozie by³y ju¿ worki z pszenic¹.
Jechaliœmy zmieliæ j¹ na m¹kê do
ciast na wesele i na chleb. Doœæ
d³ugo jechaliœmy przez las i pola.
Myœleliœmy, ¿e jedziemy do m³yna wodnego w Suœcu. Okaza³o
siê, ¿e m³yn by³ parowy. A parowy, gdy¿ napêd tego m³yna stano-

wi³a parowa lokomobila. Wygl¹da³a jak coœ podobnego do naszej
ciuchajki, ale to coœ sta³o w miejscu i by³o znacznie krótsze. Lokomobila by³a opalana drewnem.
Porusza³a jednoczeœnie urz¹dzenia m³yna i tartaku. Napêd z ko³a
pasowego lokomobili, za pomoc¹
ca³ego ci¹gu pasów transmisyjnych i kó³ pasowych by³ przenoszony na urz¹dzenia w dwóch stoj¹cych obok siebie drewnianych
budynkach. W jednym by³ tartak,
gdzie du¿e pnie drzew przecierano na pionowym traku na deski o
ró¿nej gruboœci. Na innej maszynie z ogromn¹ tarcz¹ przecinano
grube deski na mniejsze deski i
belki.
W m³ynie nasze zbo¿e wniesiono na górê i wsypano do drewnianego zasobnika. Mielenie odbywa³o siê na dwóch ogromnych
i okr¹g³ych kamieniach. Roztarte
ziarno trafia³o na sita, a potem do
ró¿nych skrzyñ. Z 10 worków naszej pszenicy otrzymaliœmy 5
worków otr¹b, 3 worki gorszej
m¹ki i 2 worki najlepszej m¹ki
tortowej. Wujek by³ zadowolony.
My te¿. Po raz pierwszy widzieliœmy lokomobilê, m³yn i tartak
parowy.
Przed weselem
Jako opiekun panny m³odej,
wujek mia³ jej udzieliæ b³ogos³awieñstwa przed wyjazdem m³odej pary do koœcio³a. Kilka dni
przed weselem przygotowania do
niego by³y prawie ukoñczone. Pozosta³y tylko prace kuchenne.
Tym zajmowa³y siê wynajête kucharki. Dwa dni przed weselem
wujek zniós³ z strychu stary, ale
dobrze utrzymany strój ludowy
tych ziem. Trzyma³ go na tê okazjê w ogromnej skrzyni posa¿nej.
Na ten strój sk³ada³y siê granatowe we³niane spodnie, piêknie obszyte kolorowymi tasiemkami,
koszula bez ko³nierza piêknie wyszywana, kamizelka granatowa,
te¿ piêknie wyszywana, p³aszcz
bia³y, prawie a¿ do ziemi, te¿ wyszywany oraz br¹zowe buty do
kolan. Ciotka przejrza³a ca³y
strój, coœ tam przy nim poprawi³a.
Ja ³adnie wypastowa³em buty i
naoliwi³em podeszwy. Gdy wujek
przymierzy³ ten strój, to wygl¹da³
jak ch³opaki z Mazowsza. Uby³o
mu przynajmniej 20 lat. Ciotka
mia³a te¿ piêkny strój kobiecy, ale
ju¿ dawno z niego wyros³a. Cdn.
WP

