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Urz¹d wy¿ywi siê sam.
Z wiatraków, norek i chlewni
Przystanek przechyla siê od
lat, a¿ kiedyœ przewróci siê
(REKOWO, gm.
Radowo Ma³e).
Gorzelnia w tej
miejscowoœci jeszcze
do niedawna dzia³a³a.
Dzisiaj stoi i jak nas
poinformowano,
ju¿ rozpoczê³a siê
grabie¿ instalacji,
choæ gorzelnia
prawdopodobnie
ma byæ wystawiona
na sprzeda¿. Obecny
w³aœciciel jednak
w pierwszym rzêdzie
powinien zadbaæ o stan
niektórych obiektów.
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Radni
za zmian¹
okrêgu
podatkowego
Co wiemy
o wrzeœniu
1939 roku
na tych
ziemiach
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tygodnik ³obeski 27.8.2013 r.

Z drugiej strony

Urz¹d wy¿ywi siê sam.
Z wiatraków, norek i chlewni
Magdalena Mucha

W minionym tygodniu pisaliœmy
o strategii rozwoju gminy £obez.
Pokazuje ona sposób myœlenia i
dzia³ania nie tylko ³obeskich w³odarzy – dzia³ania, dziêki którym zabija
siê przedsiêbiorczoœæ i rozwój, a co
za tym idzie – i zwiêksza bezrobocie.
Bo có¿ takiego ta strategia objawia
nam – mieszkañcom powiatu? W³adza nie mia³a i nie ma pomys³u na
rozwój.
Jeœli jedyn¹ i najwiêksz¹ alternatyw¹ na zape³nienie kasy gminnej s¹
pieni¹dze z wp³ywów podatkowych
firm inwestuj¹cych z zewn¹trz, to
id¹c tym tokiem myœlenia, w³adza
zgodzi siê na ka¿d¹, najgorsz¹ nawet
inwestycjê, nie patrz¹c na skutki
spo³eczne i œrodowiskowe. Dlatego
jak grzyby po deszczu powstaj¹ i
bêd¹ powstawaæ u nas elektrownie
wiatrowe, biogazownie, fermy norek, tak jak wczeœniej fermy œwiñ. Nie
przez przypadek najwiêcej takich
inwestycji powstaje w województwie zachodniopomorskim i lubuskim – tam, gdzie jest najwiêksze
bezrobocie i najwiêkszy marazm w
rozwoju firm. Nie wymaga to ¿adnych dzia³añ ze strony w³adz samorz¹dowych. Inwestorzy przychodz¹
sami, bo w innych czêœciach Europy
albo kraju nie jest tak ³atwo stawiaæ,
jak tu.
W³adza przeciw firmom?
¯adne dotychczasowe w³adze
£obza nigdy nie zrobi³y niczego dla
poprawienia dzia³ania lokalnych
firm. Od samego pocz¹tku dzia³ania
w³adz uderza³y w lokalne firmy, uniemo¿liwiaj¹c im rozwój. Dzisiaj zbieramy ¿niwa, a bêd¹ jeszcze gorsze przy
tym kierunku dzia³ania wyznaczonego przez strategiê. Jeœli w³adza samorz¹dowa ma w g³êbokim powa¿aniu przedsiêbiorców i mieszkañców,
którzy chcieliby rozwin¹æ tu dzia³alnoœæ, zapatrzona na inwestorów
sk¹dœ tam, to nie ma szans na poprawê bytu.
Pozwolono postawiæ w centrum
£obza szeœæ marketów. Jeszcze kilka
lat temu w³adze t³umaczy³y, ¿e nie ma
to ¿adnego wp³ywu na sklepy
³obzian. W koñcu jednak zauwa¿ono, ¿e ma – i to ogromny. Czêœæ sklepów zniknê³a z mapy miasta, w
ogromnej iloœci – radykalnie zmniejszy³a siê liczba zatrudnionych osób,
powiêkszaj¹c rzesze bezrobotnych.

Liczba zwolnionych zapewne nie
równa siê liczbie zatrudnionych w
marketach. Inna rzecz, ¿e podatki z
PIT ze sklepów wraca³y w czêœci do
£obza – z marketów nie wraca ani
z³otówka. Do bud¿etu wp³ywaj¹ jedynie pieni¹dze z podatków od nieruchomoœci – i tylko tyle.
Niektórzy mówi¹, ¿e nie mo¿na
przeciwdzia³aæ powstawaniu sklepów wielkopowierzchniowych, bo
czêœæ gruntów jest prywatnych itd.
Mo¿na, ale trzeba mieæ plan zagospodarowania przestrzennego. Taki
plan kosztuje, ale czy wiêcej nie
kosztuj¹ skutki? Taki stan rzeczy by³
do przewidzenia i by³o to oczywiste,
ale nie dla w³adz. A wystarczy³o
wyznaczyæ w takim planie miejsce
dla marketów na obrze¿ach miasta i
sprawa wygl¹da³a by zupe³nie inaczej. Musia³o min¹æ wiele lat, aby
obudziæ siê z rêk¹ w nocniku.
Kolejne dzia³anie uderzaj¹ce w
przedsiêbiorców: wiêkszoœæ zakupów dokonywanych przez jednostki samorz¹dowe, w tym szko³y, realizuje siê poza £obzem, wiêkszoœæ firm
wykonuj¹cych prace w £obzie jest
spoza £obza. W³odarze twierdz¹, ¿e
s¹ najwiêkszymi pracodawcami w
gminie, bo zatrudniaj¹ sporo mieszkañców gminy, ale nie widz¹, ¿e to
mieszkañcy i przedsiêbiorcy lokalni
musz¹ ze swoich podatków ich
utrzymaæ. Aby w³odarze zrozumieli –
przedsiêbiorca Kowalski wp³aca
podatki do gminy, a gmina z tych
podatków robi chodnik, ale pieni¹dze za wykonanie chodnika robi
przyk³adowo firma ze Œwidwina,
podatki od tej firmy trafiaj¹ do Œwidwina, pracownicy i szef robi zakupy w Œwidwinie itd. Czyli Kowalski z
£obza p³aci podatki po to, aby zarabiali w Œwidwinie. Tak dzieje siê od
20 lat. ¯eby jednak w kasie nie by³o
pusto – rada podnosi podatki Kowalskiemu. Burmistrz Œwidwina cieszy siê, œwidwiñska firma rozwija siê,
bo ma z czego, a w £obzie bieda z
nêdz¹.
Ci¹gle mówi siê o œrodowiskach
popegeerowskich, ¿e jest ubóstwo i
¿e biedni ludzie zostali pozostawieni
samym sobie. Samym sobie zostali
pozostawieni równie¿ ludzie, którzy
pracowali w nadleœnictwach. Potrafili jednak sprostaæ nowej rzeczywistoœci, zainwestowali, czêsto zapo¿yczaj¹c siê, stworzyli firmy i pracuj¹
na w³asny rachunek. Ludzie, którzy
pracowali w PGR czêsto nawet nie
uprawiaj¹ ogródków, nie trzymaj¹
zwierz¹t gospodarskich, mleko kupuj¹ w markecie, pieni¹dze dostaj¹ z
Opieki Spo³ecznej. Spora grupa nie

poradzi³a sobie. Ale co zrobiono,
aby im pomóc? Daæ wêdkê, a nie
rybê?
Nie wszyscy mieszkaj¹ w blokach. Czy gmina zorganizowa³a albo
wspó³organizowa³a
szkolenia/
warsztaty z zakresu prowadzenia
agroturystyki? Czy gmina wyst¹pi³a
z opcj¹ pomagania przy budowie
infrastruktury maj¹cej uatrakcyjniæ
dane miejscowoœci, aby ich mieszkañcy mogli otwieraæ agroturystykê? Gmina bazuje tylko na tych miejscach agroturystycznych, które
mieszkañcy sami utworzyli. Czy
gmina w jakikolwiek sposób przyczyni³a siê do uatrakcyjnienia pobytu osób z zewn¹trz? Nie. Czy gmina
podzieli³a podatki na tereny miejskie
i wiejskie? Nie - podatek od nieruchomoœci w centrum £obza wynosi
tyle samo, co w Ro¿nowie, a przychód w sklepie w centrum £obza jest
niebagatelnie wy¿szy, ni¿ by³by w
Ro¿nowie. Sklepy na wsiach upadaj¹ i nie ma w tym nic dziwnego przy
takiej polityce.
Samorz¹d podci¹³ skrzyd³a sklepikarzom, podcina przedsiêbiorcom,
kupuj¹c z zewn¹trz i zamawiaj¹c z
zewn¹trz, zlecaj¹c prace dla CIS, który nie p³aci podatków, ale do którego
gminy jeszcze dok³adaj¹ kilkadziesi¹t tysiêcy rocznie z podatków,
podcina mieszkañcom wsi, dla których nie ma pomys³u. Czy mo¿na
mówiæ o rozwoju, jeœli gmina jako
alternatywê na zasilenie kasy w
gminie ma tylko budowê kolejnych
wiatraków, biogazowni i ferm, szkodz¹c tym samym mieszkañcom, którzy chcieliby postawiæ np. na turystykê?
Gadanie dla gadania
By³ zamys³ wykorzystania nasypów po kolejce w¹skotorowej. W
£obzie wystarczy³oby przej¹æ je od
PKP, wykosiæ na niektórych odcinkach trawê i wyci¹æ na jednym niewielkim odcinku krzewy, nim ich korzenie nie zniszcz¹ ca³kowicie pod³o¿a. Pogadano i nic nie zrobiono – bo
¿al pieniêdzy z podatków, jakie PKP
za nasypy p³aci.
Nasyp po kolejce w¹skotorowej
to równie¿ poprawa bezpieczeñstwa. Wp³ywy z podatku od nieruchomoœci za ten odcinek od stacji
PKP do ul. Waryñskiego zapewne
niewielki, a udostêpnienie go znacznie przyczyni³by siê do poprawy
bezpieczeñstwa. Nikogo z w³adz jednak nie interesuje, ¿e móg³by to byæ
bezpieczny skrót dla ludzi id¹cych
do pracy, z zatorza do Œwiêtoborca i
nad jezioro.

Wspó³praca gospodarcza
Pisaliœmy równie¿ o siedmiu gminach partnerskich, z którymi gmina
£obez ma podpisane umowy partnerskie o wspó³pracy. Przy dwóch
napisano, ¿e jest wspó³praca gospodarcza, co jest ju¿ kpin¹ z ludzi mieszkaj¹cych w gminie.
Czy podczas swoich woja¿y
przedstawiciele w³adzy wziêli chocia¿ raz wykaz przedsiêbiorców z
gmin partnerskich, porozmawiali z
przedstawicielami gmin partnerskich o mo¿liwoœci wspó³pracy z
przedsiêbiorcami ³obeskimi w zakresie rolnictwa, turystyki, produkcji
itp.? Czy podjêto dzia³ania, aby doprowadziæ do kojarzeñ przedsiêbiorców z gmin partnerskich? Czy gmina
£obez wysy³a cokolwiek do gmin
partnerskich, prócz w³asnych przedstawicieli w osobach w³adz i radnych? Czy kiedokolwiek przewodnicz¹cy rady z³o¿y³ raport z takiej
wspó³pracy? Czy kiedokolwiek z³o¿ono raport z realizacji strategii za
poprzednie lata? Nie dziwi wiêc, ¿e
jak nie ma diagnozy, to i nie ma prognozy.
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Zaproszenie

Mo¿esz mieæ dostêp do swojej historii leczenia

Odpust w Karwowie

Za³ó¿ sobie konto ZIP

(KARWOWO, gm. £obez) Mieszkañcy Karwowa zapraszaj¹ na odpust,
który odbêdzie siê w sobtê, 31 sierpnia 2013 r.
Godz. 14.00 Uroczysta Msza œw. odpustowa w koœciele Matki Boskiej
Czêstochowskiej.
Godz. 15.30 Festyn odpustowy
- dla dzieci:
Konkurs Wiedzy Przyrodniczej / Leœnej.
Zawody sportowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Konkurs ekologiczny „Dobre rady na odpady”
- dla doros³ych:
Zawody drwali
„Sport na weso³o” - Rodzinne Potyczki
Konkurs wiedzy: zió³ka i kwiatki z wiejskiej rabatki
Konkurs ekologiczny „Czysta wieœ”
- stoisko profilaktyczne STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW z £obza
- WAKACYJNY PATROL POLICJI
- dodatkowe atrakcje: STRA¯ACKA NIESPODZIANKA,
sprzeda¿ owoców, POWIATOWE PUZZLE, wyprzeda¿ ksi¹¿ek,
warsztat decoupage - PAMI¥TKA Z FESTYNU, piosenki biesiadne,
DOMOWA KAWIARENKA
godz. 20.00 ZABAWA LUDOWA.

(£OBEZ) Starostwo
poinformowa³o, ¿e 3
wrzeœnia (wtorek) w
starostwie pojawi siê
mobilne stanowisko NFZ
do zak³adania kont
w ZIP, z czego mog¹
skorzystaæ mieszkañcy.
Czym jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis internetowy Narodowego Funduszu
Zdrowia, zintegrowany z aktualn¹
baz¹ NFZ, udostêpniony u¿ytkownikom Internetu 1 lipca 2013 roku.
Jak uzyskaæ konto w ZIP?
Poza czêœci¹ przeznaczon¹ dla
wszystkich, w ZIP jest zak³adka dostêpna dopiero po zalogowaniu siê.
Aby z niej skorzystaæ, nale¿y za³o¿yæ w ZIP swoje konto, co jest mo¿liwe dopiero po uzyskaniu w oddziale NFZ loginu i has³a.
Login i has³o, czyli dane dostê-

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Skup i sprzeda¿
surowców wtórnych
Barsul Stanis³aw
£obez, ul. Podgórna 4D

Zapraszamy

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

powe, s¹ wydawane ka¿dej osobie
pe³noletniej za okazaniem dowodu
osobistego lub paszportu. Informacje na koncie w ZIP bêd¹ dostêpne
w ci¹gu 24 godzin.
NFZ zaprasza zainteresowanych
uzyskaniem konta w ZIP do Oddzia³u w Szczecinie, Koszalinie lub Pyrzycach lub do mobilnego stanowiska ZIP.
Mobilny ZIP w Starostwie Powiatowym w £obzie pojawi siê 3
wrzeœnia (wtorek), (I piêtro, pokój nr
24, przy sekretariacie) w godz. 10.3015.30.
Jakie s¹ korzyœci z posiadania
konta w ZIP?
Maj¹c dostêp do w³asnego konta w ZIP, w ka¿dej chwili, siedz¹c w
domu przed komputerem:
- Mo¿emy sprawdziæ, czy system
eWUŒ potwierdza w danym dniu
nasze prawo do œwiadczeñ.
- Mamy dostêp do swojej historii
korzystania z opieki zdrowotnej w
ramach NFZ
- Wiemy gdzie i kiedy siê leczyliœmy od 2008 roku, jakie badania nam
wykonano, jakie leki refundowano,
ile to kosztowa³o
- Mo¿emy kontrolowaæ, ile pieniêdzy wydaje NFZ na konkretne
œwiadczenia.
(r)
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Czekaj¹c na tragediê

Przystanek przechyla siê od lat,
a¿ kiedyœ przewróci siê
(REKOWO, gm. Radowo Ma³e).
Gorzelnia w tej miejscowoœci jeszcze do niedawna dzia³a³a. Dzisiaj
stoi i jak nas poinformowano, ju¿
rozpoczê³a siê grabie¿ instalacji,
choæ gorzelnia prawdopodobnie ma
byæ wystawiona na sprzeda¿. Obecny w³aœciciel jednak w pierwszym
rzêdzie powinien zadbaæ o stan niektórych obiektów.
Na jednym z nich widaæ spore
pêkniêcia biegn¹ce w pionie przez

ca³¹ wysokoœæ budynku. Nie s¹ to
zwyk³e rysy na murze a pêkniêcia z
przesuniêciem œciany. W takim wypadku niewiele trzeba do nieszczêœcia. Pod œcian¹, która grozi zawaleniem, znajduj¹ siê pojemniki na odpady, a sam obiekt stoi w pobli¿u
drogi.
W kolejnym budynku grozi zawalenie dachu, byæ mo¿e wczeœniej
poroœnie je las i bêdzie blisko na
grzyby. Ten obiekt jednak znajduje
siê w g³êbi ogrodzonego terenu.

Przetarg na instalacjê

Bêdzie monitoring
(£OBEZ). Zosta³ og³oszony
przetarg na monitoring w £obzie.
Kamery maj¹ byæ umieszczone
na budynku Urzêdu Miejskiego, placu Sybiraków, na skrzy¿owaniu ulic:
Niepodleg³oœci i Mickiewicza, boisku przy SP2, przy ul. Bema, Koœcielnej, Koœciuszki, rondzie W.
Witosa, na dworcu PKP, budynku
Urzêdu Skarbowego, na promenadzie, placu zabaw w parku miejskim,
na starym boisku, na budynkach
gimnazjum, domu kultury, starostwa, hali sportowej. Monitorowane
maj¹ byæ równie¿ ulice: Ogrodowa/
Niepodleg³oœci i rondo przy ul. Kraszewskiego/Wêgorzyñskiej.
Kamery na budynku Urzêdu
Miejskiego bêd¹ rejestrowa³y zdarzenia na ul. Niepodleg³oœci w kierunku koœcio³a, na ul. Komuny Paryskiej i parkingu wzd³u¿ UM i placu

Sybiraków. Jedna z kamer bêdzie rejestrowa³a osoby wchodz¹ce i wychodz¹ce z magistratu, ale i przechodz¹ce przez przejœcie dla pieszych.
Rejestrowane bêd¹ równie¿ tablice
rejestracyjne samochodów przeje¿d¿aj¹cych przez przejœcie dla pieszych.
Kolejna kamera bêdzie rejestrowaæ wchodz¹cych i wychodz¹cych
oraz ruch pojazdów od strony wewnêtrznego parkingu magistratu.
Wszystkie punkty kamerowe
bêd¹ przesy³aæ sygna³ drog¹ radiow¹ do Komendy Policji w £obzie,
gdzie znajdowaæ siê bêdzie serwer
oraz Centrum Monitoringu. W budynku Urzêdu Miejskiego i Komendzie Policji system zostanie pod³¹czony do sieci lokalnej LAN. System
musi pozwalaæ na rozbudowê do co
najmniej 128 kamer IP i innych urz¹dzeñ wykonawczych.
MM

Gorzej sprawa wygl¹da z drewnianym budyneczkiem, przez który
byæ mo¿e za lepszych czasów gorzelni wchodzono na teren. Obecnie
czêœæ budynku, od strony drogi,
zaadaptowano na przystanek autobusowy. Jednak przy silniejszym
wietrze mo¿e okazaæ siê, ¿e budynek
zawali siê z hukiem. Ju¿ jest przechylony i to znacznie, w stropie brakuje
desek. Z drugiej strony przed wejœciem wisi przewód prosto z sieci

zasilaj¹cej w energiê eklektyczn¹.
Czy jest tam pr¹d – nie sprawdzaliœmy.

Zawali³ siê strop

Spali³ siê kombajn

(DOROWO). 24 sierpnia o godz.
9.54 w jednym z mieszkañ oberwa³ siê
sufit. Stra¿acy z JRG £obez wezwani
na miejsce zdarzenia podstemplowywali pozosta³oœæ stropu. Inspektor nadzoru budowlanego dopuœci³a pomieszczenia do u¿ytkowania.

(ZAJEZIERZE). 21 sierpnia o
godz. 18.11 wyruszy³y trzy samochody JRG z £obza do pal¹cego siê
kombajnu John Deere. Mimo szybkiej akcji, kombajn spali³ siê. Straty
oszacowano na ok. 170 tys. z³. Kombajnista przytomnie zjecha³ z pola,
aby nie zapali³o siê zbo¿e.

O ile teren nale¿y do ANR, o tyle
kwesti¹ przystanku autobusowego
i bezpieczeñstwa ludzi oczekuj¹cych na przyjazd autobusu winna
zaj¹æ siê gmina, nie czekaj¹c a¿ konstrukcja zawali siê na oczekuj¹ce tam
dzieci. Wrzesieñ ju¿ bowiem za pasem.
MM
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Na budowie znowu cisza - sygnalizuj¹ czytelnicy

W zbiorniku retencyjnym woda ju¿
jest, ale czy o ni¹ tu chodzi³o?

(£OBEZ). Budowa
zbiornika retencyjnego
w £obzie ma byæ
zakoñczona do koñca
listopada. Jednak fina³
w tym terminie stoi pod
znakiem zapytania.
Od jednego z czytelników otrzymaliœmy taki oto sygna³ w tej spra-

wie: „Kilka tygodni temu pisaliœcie
o intensywnych pracach przy budowie zbiornika retencyjnego przy ul.
H. Sawickiej, zobaczcie i napiszcie
o tym co tam siê dzieje dzisiaj.Od
dwóch tygodni nie prowadzi siê tam
¿adnych robót. Wszystko zarasta
zielskiem i niszczeje”.
Na razie kolejny ju¿ raz na budowie jest przestój. Jedynie woda ponownie zalewa wyryt¹ dziurê w zie-

Akcja w szpitalu
(RESKO). O godz. 11.03 dy¿urny w £obzie otrzyma³ zg³oszenie o
zadymieniu w reskim szpitalu na
oddziale wewnêtrznym. Do akcji
wyruszy³y jednostki ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z Reska i £osoœnicy oraz trzy zastêpy JRG z £obza.
Przed przyjazdem po¿arników,
personel szpitala ewakuowa³ pacjentów i sam stara³ siê ugasiæ po¿ar.
Po nieudanej próbie wezwano stra¿aków.
Jednostki OSP przyby³y na miejsce w czasie nieca³ych 10 minut, z
kolei z £obza – po 23 minutach, co
jest czasem bardzo dobrym, zwa¿ywszy na odleg³oœæ. Zawodowa
stra¿, po przybyciu na miejsce, przejê³a dowodzenie. Okaza³o siê, ¿e w
budynku pozosta³a jedna osoba.
Tym samym, gdy czêœæ po¿arników
walczy³a z ¿ywio³em, czêœæ poszukiwa³o zaginionej osoby. Nie by³ oto
³atwe, albowiem akcja mia³a miejsce
na II piêtrze szpitala. Stra¿akom uda³o siê odnaleŸæ zaginion¹ osobê i za
pomoc¹ podnoœnika koszowego
przetransportowaæ w bezpieczne
miejsce. Gdy Ÿród³o zadymienia zosta³o zniwelowane, zakoñczono tê
czêœæ akcji.
Jako ¿e by³y to æwiczenia, stra¿acy poinstruowali personel medyczny z u¿ycia podrêcznego sprzêtu
gaœniczego i wspólnie omówiono
przebieg æwiczeñ. (r) Foto: Artur
Mackiewicz, Maciej Grala

mi. Zbiornik tworzy siê sam, jednak
chyba nie o to chodzi³o w³adzom
Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie,
który wy³oni³ wykonawcê z przetargu. Przypominamy, ¿e do wykonania
tego zadania startowa³y a¿ 24 firmy,
z czego 15 odrzucono, w wiêkszoœci
z powodu braku zgody na przed³u¿enie okresu zwi¹zania z ofert¹ i z braku
wp³aconego wadium. Jak ju¿ niegdyœ informowaliœmy, kryterium

oceny ofert by³a najni¿sza cena. Firma Olek Hydrotechnika Sp. z o.o.
Rozgarty, która wygra³a przetarg,
zaoferowa³a 999.171z³, czyli o 1 milion 140 tys. 828 z³ mniej od firmy proponuj¹cej najwy¿sz¹ cenê (2.149.
999 z³). Czy najni¿sza cena okaza³a
siê niewystarczaj¹ca do zakoñczenia prac? Czy te¿ zbiornik zaplanowano w terenie nie nadaj¹cym siê do
takiej budowy, o czym informowa³
wczeœniej nasz czytenik?
MM
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Mia³o byæ lepiej, a œcieki p³yn¹ przez wioskê

Jest kanalizacja, ale œcieki
wywozi wóz asenizacyjny
(CZACHOWO-gm. Radowo
Ma³e). Tutejsza oczyszczalnia œcieków nie dzia³a. Szambo wylewa siê
obok, pompy nie dzia³aj¹. Przy normalnym dzia³aniu, œcieki s¹ pompowane do Siedlic, jednak po ostatnich
burzach, przesta³y pracowaæ i tak
zosta³o.Awariê mo¿na wyczuæ po zapachu. W ca³ej miejscowoœci
œmierdzi.
- Jest tu tyle szamba, ¿e nied³ugo
bêdzie mo¿na tu robiæ sp³yw kajakowy -powiedzia³ jedenz mieszkañców.
Niektórzy mieszkañcy twierdz¹,
¿e przepompownia nie dzia³a od czasu nawa³nicy, która przesz³a tedy
oko³o dwóch tygodni temu, inni – ¿e
od pocz¹tku nie funkcjonowa³a jak
powinna. Obecnie absolutnie nie
spe³nia swojej roli. Szambo wylewa
siê na drogê tuz przed przepompowni¹, wóz asenizacyjny co jakiœ czas
wybiera œcieki i wywozi je. Œcieki
wybrano w czwartek, a w niedzielê
p³ynê³y ponownie po drodze. Na
razie nikt nie kwapi siê do naprawy
problemu, a jedynie do tymczasowego rozwi¹zania.
Czachowo to niewielka miejscowoœæ licz¹ca zaledwie oko³o 20 zabudowañ, z czego spora iloœæ jest
obecnie niezamieszka³a i wystawiona na sprzeda¿. Do sieci pod³¹czono
oko³o po³owê zabudowañ, gdyby
by³y wszystkie pod³¹czenia i
wszystkie budynki zamieszka³e,
wybranie œcieków z sieci przynios³oby rezultat jedynie na dzieñ, a
mo¿e i nie. Prac na przepompowni
nie prowadzono.

Gdy wybudowano sieæ, mieszkañcy Czachowa otrzymali z gminy
pisma nakazuj¹ce im pod³¹czenie siê
do sieci kanalizacyjnej w terminie do
maja br. Prywatni w³aœciciele budynków i mieszkañ uczynili to, nie zrobi³a tego jednak gmina – jak wskazuj¹
ci, którzy mieszkaj¹ w tej wsi. Z
mieszkania komunalnego, znajduj¹cego siê w szkole, œcieki nadal p³yn¹
do szamba, gdy z pozosta³ych – do
sieci. W piœmie z gminy straszono
ludzi karami, jeœli nie wywi¹¿¹ siê z
obowi¹zku.
Na trasie do przepompowni jest
wiele studzienek kanalizacyjnych,
dwie z nich na drodze wjazdowej do
fermy kur s¹ ca³kowicie zasypane i
niewidoczne.
Droga
Podczas doprowadzania drogi
do stanu pierwotnego, po po³o¿eniu
sieci kanalizacyjnej, mieszkañcy
miejscowoœci mieli cyrk i to ca³kiem
za darmo. Dzisiaj tak weso³o nie jest,
zwa¿ywszy, ¿e z jednej strony wykonawca zrobi³ bubel, a z drugiej strony ciê¿kie samochody, które wozi³y
i wo¿¹ materia³ na budowê fermy
norek – niszcz¹ drogê w taki sposób,
¿e trudno po niej przejechaæ. Droga
jest gminna.
Na wjeŸdzie do fermy sta³ pieñ po
kasztanie. Wczeœniej wjazd nie musia³ byæ szeroki, albowiem nie jeŸdzi³y tamtêdy ciê¿kie samochody. Wykonano wiêc wjazd i u³o¿ono krawê¿niki zgodnie z wczeœniejszym biegiem drogi. Okaza³o siê jednak, ¿e
ciê¿kie samochody nie s¹ w stanie
wykonaæ skrêtu i je¿d¿¹ po krawê¿nikach. Rozebrano wiêc je, wykarczowano pieñ i poszerzono wjazd,
ale ju¿ nie u³o¿ono krawê¿ników, te
le¿¹ na poboczu i czekaj¹ na lepsze
czasy. Te, które zosta³y i tak s¹ ju¿
wy³amane.
Po³o¿enie krawê¿ników zawêzi³o
drogê, nie ma mo¿liwoœci zjazdu w
celu wyminiêcia siê dwóch samochodów. Z ledwoœci¹ mijaj¹ siê dwa
samochody osobowe, praktycznie
na styk. W zimie nie bêdzie to ju¿
takie ³atwe. O wyminiêciu samochodu ciê¿arowego na tej drodze nie ma
mowy.
Na drogê nawieziono t³uczeñ,
który obecnie jest zmywany i rozje¿d¿any przez ciê¿ki sprzêt. Na ca³ym odcinku skrzy¿owania kamienie
zasypa³y odwodnienie z drogi. Tym
samym woda zalewa drogê, a kamie-

nie spod szybko wje¿d¿aj¹cych kó³
samochodów rozpryskiwane s¹ w
sporym promieniu.
Podtopienia
Oprócz wylewaj¹cych siê œcieków na ulice i gro¿¹cymi w zwi¹zku
z tym niebezpieczeñstwami dla zdrowia, czai siê tu kolejne zagro¿enie –
podtopienia, a to przez niszczon¹
drogê, któr¹ jeŸdzi ciê¿ki sprzêt do
fermy norek.
– Droga ju¿ jest rozwalona, a
kana³ odbieraj¹cy wody opadowe –
zasypany. Wody opadowe powinny
byæ odprowadzane do stawu p.po¿.
Jeœli woda nie bêdzie mia³a ujœcia,
przez zawalony kana³, mo¿e dojœæ do
takiej sytuacji, jakie mia³y miejsce
przed wojn¹ – znacznych podtopieñ
budynków – doda³ jeden z mieszkañców.
MM
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Radni za zmian¹ okrêgu podatkowego
(DOBRA). W miniony
pi¹tek odby³a siê tu sesja
nadzwyczajna w sprawie
wyst¹pienia do Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego o
zaliczenie gminy Dobra do
III okrêgu podatkowego.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy, ¿e przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Jan Kubik
i Krzysztof Smela wyst¹pili do Rady
Miejskiej o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zmianê okrêgu podatkowego dla potrzeb ustalania podstawy podatku rolnego z I na III
okrêg podatkowy. W zwi¹zku z tym
Urz¹d Miejski wyst¹pi³ do Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Lokalnych z pytaniami dotycz¹cymi procedury takiej zmiany
oraz rekompensaty za utracone dochody gminy. Po otrzymaniu odpowiedzi 20 sierpnia odby³o siê spotkanie burmistrz Dobrej z prezesem
ZIR i wnioskodawcami. Na spotkaniu burmistrz pozytywnie przyjê³a
argumenty wnioskodawców tj. fakt,
i¿ gleby w naszej gminie s¹ w œredniej klasie jakoœci, perspektywa
utraty mo¿liwoœci wystêpowania
przez rolników o fundusze unijne
oraz nie objêcie gminy powiatow¹
polityk¹ roln¹ dla pozyskania europejskich funduszy wsparcia. (...)”
Ministerstwo Finansów Departamentu Podatków lokalnych w odpowiedzi napisa³o m.in., ¿e „(...) Zaliczenie gminy do innego okrêgu

NietrzeŸwy rowerzysta
17 sierpnia o godz. 00.20 w
£obzie na ul. Obr. Stalingradu mieszkaniec £obza kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0.89 mg/l).
NietrzeŸwy drugi
17 sierpnia oko³o godz. 15.25 w
Resku na ul. W. Polskiego, mieszkaniec Reska kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0,55 mg/l).
Z³ama³ zakaz s¹dowy
17 sierpnia w Mo³stowie mieszkaniec gminy Resko kierowa³ rowerem wbrew zakazowi s¹dowemu
orzeczonemu przez s¹d.

przeprowadza siê na wniosek gminy
uzasadniaj¹cy zmianê warunków
ekonomicznych i produkcyjnych tej
gminy. Ostatecznie uchwa³ê o zmianie okrêgu podatkowego gminy
podejmuje jednak po zasiêgniêciu
opinii Izby Rolniczej sejmik województwa (…)”.
Czêœæ dyskusji podczas sesji
dotyczy³a kwestii utraconych dochodów z tytu³u zmiany okrêgu podatkowego. Kwota, o której rozmawiano to oko³o 200 tys. z³. Radny
Piotr Hebda zauwa¿y³, ¿e nie mo¿na
mówiæ o utraconych dochodach.
Nale¿y spojrzeæ na to inaczej, ¿e 200
tys. z³ by³y dotychczas p³acone ekstra.
- Nie chcemy obni¿aæ podatków
rolnych, ale chcemy wyrównania do
w³aœciwego poziomu – powiedzia³
radny.
Skarbnik gminy wyjaœni³, ¿e nie
ma mo¿liwoœci, aby pañstwo w prostej linii zrekompensowa³o straty z
tytu³u zmiany okrêgu podatkowego.
Wyrównanie dochodów gmina
otrzyma, ale najwczeœniej w 2016
roku z tytu³u ni¿szych podatków w
ogóle w postaci subwencji wyrównawczej. Nie mo¿na te¿ liczyæ na
bezpoœrednie prze³o¿enie – 200 tys.
z³ mniej z tytu³u podatku rolnego i
taka sama kwota wyrównania. Z
pewnoœci¹ bêdzie ona ni¿sza. Jednak jest drugi aspekt, który równie¿
podnoszono na sesji, ¿e jeœli nie
bêdzie zmieniony okrêg podatkowy,
to w przysz³oœci gmina straci, bowiem gminy Dobra nie obejmie powiatowa polityka rolna dla Europej-

Wypadek w Zajezierzu
18 sierpnia oko³o godz. 20.20 w
Zajezierzu, gm. £obez, mieszkaniec
powiatu drawskiego, lat 19, kieruj¹c
samochodem BMW, najprawdopodobniej nie dostosowa³ szybkoœci
do panuj¹cych warunków, w wyniku
czego zjecha³ na przeciwny pas ruchu i uderzy³ w samochód marki
Renault, kierowany przez mieszkañca powiatu drawskiego. Do szpitala
z urazem brzucha zosta³a odwieziona nieletnia pasa¿erka samochodu
marki Renault.
DŸwigiem do rowu
20 sierpnia oko³o godz. 15.30 na
drodze Strzmiele - Radowo Ma³e
mieszkaniec Nowogardu, kieruj¹c

skich Funduszy Wsparcia. W nowym rozdaniu bowiem na lata 20142020 bêd¹ dofinansowywane ma³e
gospodarstwa niskotowarowe. Je¿eli w gminie Dobra pozostanie I
strefa to rolnicy nie bêd¹ mogli skorzystaæ ze wsparcia unijnego, a tym
samym rozwin¹æ siê.
Na zarzut radnego Piotra Hebdy,
¿e prace nad uchwa³¹ trwaj¹ a¿ oko³o
10 lat, burmistrz gminy Dobra odpar³a, ¿e 10 lat temu sytuacja w gminie
by³a zupe³nie inna.
- Wtedy nie uda³o siê przebrn¹æ
przez procedurê i podj¹æ uchwa³y.
PóŸniejszy czas by³ czasem trudnym
i czasem wyzwañ, gdzie realizowaliœmy wszystkie zadania zwi¹zane z
siêganiem po œrodki unijne i tak naprawdê nie stanowi³o problemu, jeœli chodzi o umieszczenie nas w I
strefie podatkowej, p³acenie podatku. Nikt nie wnosi³ takich postula-

dŸwigiem, podczas manewru mijania
z innymi pojazdami z³apa³ pobocze i
zjecha³ do rowu, ocieraj¹c siê o przydro¿ne drzewo, w wyniku czego
uszkodzeniu uleg³ pojazd.
Potr¹ci³ rowerzystê
24 sierpnia o godz. 13.35 w
£obzie na ul. Przemys³owej kieruj¹cy samochodem Audi mieszkaniec
£obza nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu od poprzedzaj¹cego go pojazdu i uderzy³ w rower kierowany przez
mieszkañca £obza.
Nissanem w Renault
24 sierpnia o godz. 19.00 w Resku
na ul. Ko³obrzeskiej, kieruj¹c pojazdem Nissan, wykonuj¹c manewr
skrêtu, przekroczy³ oœ jezdni, uderzaj¹c w prawid³owo jad¹cy pojazd
Renault, kierowany przez mieszkankê Reska, w wyniku czego uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

tów jak obecnie i chyba jest zrozumiale, ¿e my jako gmina, stoj¹c na
stra¿y finansów publicznych, dbamy o w³asne interesy i w³asne finanse – powiedzia³a burmistrz gminy
Dobra Barbara Wilczek.
Podczas sesji burmistrz Dobrej
prosi³a o pozytywne g³osowanie
nad uchwa³¹, z podobn¹ proœb¹
wyst¹pi³a opozycja. Obie strony
przekonywa³y siê wzajemnie o koniecznoœci jej podjêcia. W konsekwencji na 12 obecnych radnych 11
g³osowa³o za, jeden radny wstrzyma³ siê od g³osu.
Podjêcie uchwa³y tak naprawdê
jest dopiero pocz¹tkiem trudnej drogi, zmierzaj¹cej do zmiany okrêgu
podatkowego. Czy tym razem uda
siê gminie przebrn¹æ przez wszystkie
procedury i przekonaæ sejmik województwa o s³usznoœci zmiany okrêgu podatkowego – czas poka¿e. MM

Sesja
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). W czwartek o
godz. 10.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej.
Podczas sesji Komisja Spo³eczno-Oœwiatowa przeka¿e informacjê
o stanie przygotowania szkó³ i
przedszkoli do rozpoczêcia roku
szkolnego. Z kolei informacjê na temat dzia³alnoœci pomiêdzy sesjami
przeka¿e burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Na sesje zosta³y przygotowane
projekty uchwa³ m.in. w sprawach:
zmiany bud¿etu gminy na rok 2013,
wyra¿enia zgody na nieodp³atne
nabycie od Skarbu Pañstwa nieruchomoœci gruntowych niezabudowanych oraz powo³ania doraŸnej
komisji statutowej koniecznej do
zmiany statutu gminy.
M
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Na zbieranych starych widokówkach nie dostrze¿emy ludzi i grozy tamtych wydarzeñ

Co wiemy o wrzeœniu 1939 roku
na tych ziemiach
1 wrzeœnia 1939 roku
Niemcy napadli na Polskê,
wywo³uj¹c II wojnê œwiatow¹.
Mija 71 lat od tamtych wydarzeñ. Œwiat siê zmieni³, jesteœmy w Unii Europejskiej i bez
problemu jeŸdzimy do kraju,
który by³ kiedyœ agresorem, a
dzisiaj jest naszym dobroczyñc¹, bo wielu z nas tam pracuje i mieszka. Czy to znaczy,
¿e tamta historia zosta³a uniewa¿niona i jest ju¿ nieaktualna?
Chocia¿ zmiany nastêpuj¹ gwa³townie, tamtych wydarzeñ nie da siê
uniewa¿niæ w wielu powodów. Chocia¿by z tak prozaicznego, ¿e ¿yj¹
jeszcze ludzie, którzy j¹ pamiêtaj¹.
¯yj¹ wœród nas tacy, a znam ich, którym Niemcy zamordowali ojca lub
matkê, a nawet obu rodziców i wychowywali siê jako sieroty. Oni zapomnieæ nie potrafi¹, choæby wszyscy mówili im, ¿e to by³o dawno i
trzeba o tym zapomnieæ. ¯yj¹ jeszcze
¿o³nierze Wrzeœnia 39., którzy walczyli na froncie z agresorem i ci, którzy walczyli na froncie w 1945 r., id¹c
na Berlin. ¯yj¹ powstañcy warszawscy, którzy stoczyli krwawe walki w
stolicy i pamiêtaj¹ œmieræ kolegów i
kole¿anek. ¯yj¹ jeszcze Polacy, którzy przeszli przez obozy jenieckie i
koncentracyjne. ¯yj¹ jeszcze rodzice i dzieci, wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec, tak¿e na te
tereny. Kto odwa¿y siê powiedzieæ
im wszystkim, ¿e to by³o dawno i
trzeba o tym zapomnieæ?
Ale te¿ historia wraca z innej,
zupe³nie nieoczekiwanej strony – w
postaci chocia¿by zbieractwa starych niemieckich widokówek i zdjêæ
tych ziem, co potwierdza, ¿e historii
uniewa¿niæ siê nie da. Zawsze zastanawia³o mnie, co w tych widokówkach i zdjêciach takiego jest, ¿e zbieraj¹ je dzieci rodziców lub dziadków,
które widzia³y grozê niemieckiej okupacji, a które na tych obrazkach nie
dostrzegaj¹ owej historii. Co prawda
trudno j¹ dostrzec, bo przedstawiaj¹
zazwyczaj jakieœ stare budynki,
obiekty lub ulice niemieckich pomorskich miast, jak to na widokówkach i zdjêciach bywa. Z rzadka tylko pojawiaj¹ siê na nich ludzie i
scenki rodzajowe. Trudno wiêc odczytaæ z nich szczegó³y ówczesnej

U góry: poparcie dla NSDAP w wyborach z 1933 r.
Na dole: Adolf Hitler w Stettin w 1938 roku na zjeŸdzie NSDAP
prowincji pomorskiej

kultury, tocz¹cego siê ¿ycia; co robili mieszkañcy tych uwiecznionych
na zdjêciach domów, co myœleli, jakie czytali gazety, o czym rozmawiali.
A przecie¿ to s¹ istotne szczegó³y,
je¿eli chcemy zrozumieæ drugiego
cz³owieka, motywy jego dzia³ania,
dokonywane wybory, jego kulturê.
Nie zrozumiemy jej ogl¹daj¹c zdjêcia
samych budynków, pa³aców, salonów, ulic. Urok tych¿e okaza³ siê
przecie¿ zwodniczy, bo przecie¿ wielu hitlerowców by³o ludŸmi wykszta³conymi, z nienagannymi manierami, o wysublimowanej estetyce. Paradoks tkwi w tym, ¿e potrafili
mordowaæ s³uchaj¹c muzyki Bacha.

Wiêc i te zdjêcia i pocztówki z
przedwojnia tych ziem s¹ w pewnym
sensie podobnie zwodnicze, gdy
pokazuj¹ zastyg³¹ na nich wysok¹
kulturê materialn¹ – owe pa³ace,
dwory, urzêdy, ulice, sanatoria, gustowne wnêtrza salonów...
Ogl¹da³em dziesi¹tki takich zdjêæ
i widokówek przedwojennych i zadawa³em sobie pytanie – a co robili
ci ludzie z tych ogl¹danych domów,
urzêdów, ulic i miasteczek pomorskich we wrzeœniu 1939 roku? O czym
wtedy rozmawiali, co myœleli, co robili, gdy Hitler, ich przywódca, którego tak masowo poparli w wybo-

rach z 1933 roku napada³ na Polskê?
Natrafiam na wyniki wyborów z tego
w³aœnie roku i okazuje siê, ¿e najwiêksze poparcie w ca³ych Niemczech uzyskuje partia hitlerowska
NSDAP na tych terenach. Ponad 55
procent, a wiêc mo¿e to byæ nawet
80-90. Chcia³bym zobaczyæ na zdjêciach i widokówkach, co dzia³o siê
na tych ziemiach w okresie od 1933
do 1939, a tak¿e póŸniej, do 1945
roku, ale zbieracze takich nie posiadaj¹. Mo¿e niektórzy i nieliczne. Do
tych nielicznych nale¿y obrazek
maszeruj¹cego Hitlera w Stettin,
obecnym Szczecinie, poœród wiwatuj¹cych t³umów, w 1938, gdy odbiera³ tytu³ honorowego obywatela
miasta podczas zjazdu NSDAP prowincji pomorskiej. Miasto tonê³o w
czerwieni hitlerowskich flag. Wychodz¹ca w Stettin gazeta „Pommersche Zeitung” pisa³a o jego wizycie
jako o „najwa¿niejszym dniu w dziejach Pomorza”. Albo zdjêcie maszeruj¹cych hitlerowców ulicami Neugard, obecnego Nowogardu, z okazji zjazdu lokalnego oddzia³u tej partii. A przecie¿ musieli maszerowaæ
tak¿e w obecnych Gryficach, Trzebiatowie, Drawsku Pomorskim, Z³ocieñcu, £obzie, Œwidwinie, Po³czynie-Zdroju i ka¿dym innym miasteczku. Ale takich zdjêæ brakuje. A to
przecie¿ równie¿ historia „naszych”
miasteczek, gdy ju¿ porównujemy,
¿e przed wojn¹ ten plac to wygl¹da³
tak, a teraz wygl¹da tak, i ta ulica tak,
a teraz tak, a szpital to by³ taki, a
poczta i remiza takie...
Jest 27 sierpieñ. Nieuchronnie
zbli¿a siê pierwszy dzieñ wrzeœnia...
Coœ musi siê wydarzyæ, bo coœ wisi
w powietrzu, choæ od dawna jest
postanowione. Tutejsze gazety
oznajmiaj¹, ¿e Polska jest winna, bo
dra¿ni Hitlera i trzeba jej daæ nauczkê. Ch³opcy z zastyg³ych na zdjêciach domów poprawiaj¹ eleganckie
mundury i ¿egnaj¹ siê z dziewczynami. Za chwilê wyrusz¹ na wojnê zabijaæ naszych rodziców i dziadków.
Historia oszczêdzi im naszego spojrzenia im w twarz. Pochylamy siê nad
zdjêciami pustych ulic, placów, szpitali, poczt, urzêdów, koszar. Nie ma
ich na tych doskonale zrobionych
fotokopiach. Ogl¹damy je i wydaje
siê, ¿e zagl¹damy w g³¹b historii. Nie
dostrzegamy jednak na nich ¿adnego ruchu, patrz¹c niemymi oczodo³ami troglodytów.
Kazimierz Rynkiewicz
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Wielkie œwiêto narodowe w Wêgorzynie
Kolejny raz odnotowaæ siê daje
nasz narodowy „Cud nad Wis³¹” w
mieœcie Wêgorzyno.
Pomimo, ¿e od Osowa dzieli nas
ponad 464 km, to pamiêæ o tych wydarzeniach jest du¿a. Homilia ks.
prof. Grzegorza Wejmana wyg³oszona na Mszy œwiêtej 15 sierpnia o
godz. 13., w Koœciele parafialnym
pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny, przypomina s³owa Pisma œwiêtego, za które to ksiêdzu
profesorowi nale¿¹ siê s³owa uznania i podziêki.
Wdziêcznoœæ nale¿y siê równie¿,
za przypomnienie dziejów z historii,
z okresu „Cudu nad Wis³¹”, ale te¿ i
z wspó³czesnych zmagañ Polaków,
nie pominiêto tragedii pod Smoleñskiem i wczeœniejszego Katynia.
Nam, Polakom, nam katolikom i
nam parafianom potrzebne s¹ s³owa
prawdy wiary, ale ³akniemy te¿, „jak
kania deszczu”, Prawdy historycznej i prawdy z wydarzeñ w kraju, nawet tych bie¿¹cych.
Wiara jest najwa¿niejsza, lecz nie
sam¹ wiar¹ ¿yje cz³owiek - dlatego
jeœli kap³an na Mszy œwiêtej mówi o
Ewangelii i Bogu, to przyjmuj¹ to
wszyscy - ca³y koœció³, jako konieczne i naturalne, ale ¿aden kap³an nie
powinien „chowaæ siê za Pismo
œwiête”, pomijaæ wydarzeñ tych z
naszej historii, ani tych bie¿¹cych.
To komuniœci stworzyli mit, tabu, ¿e
„Koœció³ nie powinien zajmowaæ siê
polityk¹”. To zaklêcie wszyscy kap³ani, wszyscy proboszczowie powinni odrzuciæ - patrzcie jak to robi
wasz i nasz arcybiskup Andrzej
Dziêga. Nie kryjcie swojego Patriotyzmu za „Kielichem mszalnym”.
Dziêkujemy ci ks. profesorze
Grzegorzu jeszcze raz, za te s³owa, do
nas skierowane w tym dniu. Ta prawda wzmacnia nas w wierze. Dziêkujemy Radzie Gminy i pani burmistrz za
pamiêæ o tych wydarzeniach i o poleg³ych za Nasz¹ Wolnoœæ, dziêkujemy za krzy¿, za kwiaty, za znicze. Pod
p³yt¹ upamiêtniaj¹c¹ „Cud nad
Wis³¹” ciesz¹ bardzo Poczty Sztandarowe, harcerze, ludzie m³odzi,
uczniowie. Byli te¿ przedstawiciele
PiS z transparentem „Dziœ Naród jest
w potrzebie by zwalczyæ antychrysta. Przyb¹dŸ z pomoc¹ z nieba
£askawa Matko Przeczysta”, co stanowi³o fragment modlitwy naszych
patriotów z tego okresu. Delegacja
ta z³o¿y³a kwiaty i odda³a ho³d poleg³ym w 1920 roku w sierpniu za
woln¹ Polskê. Dziêki za wszystko i za
pamiêæ!
Zabrak³o przedstawicieli tzw.
PO-wców, ZSL-owców i innych POwi¹zanych - uk³adowców zwanych
popolupo, lecz „oni” jak zwykle ³apki
trzymaj¹ z daleka, bo patriotyzm w

„³apki” parzy, jak diab³a œwiêcona
woda.
Ale miejmy nadzieje, ¿e modl¹ siê
do Pana Boga o rozum na staroœæ i
oby Bóg ich wys³ucha³.
Do tej czêœci dziêkczynnej i uznaniowej pragnê do³¹czyæ kilka zdañ
na temat tamtych wydarzeñ, zdañ
których zabrak³o pod p³yt¹ i przed
krzy¿em.
Dnia 8.08.1920 r. armia bolszewicka licz¹ca 5 milionów ¿o³nierzy, pod
dowództwem Tuchaczewskiego,
naciera na Polskê. Has³o okrzykniête przez Lenina - „przez polskiego trupa do Europy”, wiêc forsuj¹ Wis³ê w
okolicach P³ocka i Torunia. Wyszków zdobywaj¹ 12 sierpnia. Pi³sudski jedzie do Pu³aw, w Warszawie
pozosta³ genera³ Haller z „Armi¹” ochotnicy - wiêkszoœæ w wieku 16 17 lat. Bolszewia 13 sierpnia zdobywa Radzymin i jego okolice - do
Warszawy tylko 16 km. Komisarz
wojny, którym by³ Lejba Bronstein póŸniejszy Lew Trocki skomentowa³
to tak: „szesnadcaæ wiorst i je….
Jewropa”.
Dwóch m³odych, odwa¿nych
Polaków:
1. Ks. Ignacy Jan Skorupka lat 27
2. Por. Stefan Pogonowski lat 26
Umawiaj¹ siê, idziemy pierwsi? na œmieræ!
Prosz¹ dowódcê S³owikowskiego o zgodê na udzia³ w walce! Jest
Zgoda!
Gdy bolszewicy 14 sierpnia o go-

dzinie 3.30 ruszyli pod Osowem, id¹c
ca³y czas do przodu z okrzykiem
„Hura!! , dajosz Warszawu”, polscy
ochotnicy siê wycofywali. Wtedy
ok. godz. 5 rano wyskoczy³ do przodu z krzy¿em w d³oni ks. Skorupka „Za Boga i Ojczyznê” - poszli- nikt
nie zauwa¿y³, kiedy zgin¹³. Atakiem
dowodzi³ ten drugi - Pogonowski,
¿adne rozkazy nie pomaga³y - dowództwo przejê³a Bogarodzica - Ona
Ich wiod³a. Uzbrojeni po zêby bolszewicy pozostawili wszystko,
broñ, amunicjê, flagi. Uciekali w pop³ochu przed m³odymi patriotami,
którzy Bogu zaufali i jego Matce.

Dalszy ci¹g tych zmagañ prowadzi³
Józef Pi³sudski.
By³o ich tak niewielu przeciw tak
wielu, ale zwyciê¿yli i obronili kraj Polskê i ca³¹ Europê.
B³êkitne rozwiñmy sztandary…
Ta pieœñ brzmi w wielu koœcio³ach w Polsce, lecz nie we wszystkich! Dlaczego? Czy¿by lata komunizmu odbi³y siê piêtnem na naszych
kap³anach, na naszych proboszczach? Sur Sum Corda - kap³ani - Sur
Sum Corda, Alleluja i do przodu czas zwalczaæ antychrysta!
Obserwuj¹cy uczestnik
Andrzej Kujawowicz

¯yj kolorowo! ¯yj papierowo!

Warsztaty papieroplastyczne w Przytoni
W dniach 24, 30 i 31 lipca w œwietlicy w Przytoni odby³y siê warsztaty papieroplastyczne dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych.
Warsztaty mog³y odbyæ siê dziêki dofinansowaniu z LGD Centrum
Inicjatyw Wiejskich w £obzie.
Uczestnikami byli mieszkañcy Przytoni i nie tylko, goœciliœmy uczestników ze Szczecina, Czêstochowy i
Belgii (pozdrawiamy ich serdecznie!).
Nauczyliœmy siê ró¿nych technik wykorzystywania papieru. Najm³odsi piêknie wyklejali obrazki metod¹ orgiami p³askie, troszkê starsi
spróbowali si³ w scrapbookingu
(powsta³y piêkne kartki okolicznoœciowe). W ostatnim dniu wszyscy
wykonali kwiaty z bibu³y (ta umiejêtnoœæ przyda siê przy tworzeniu palm
wielkanocnych na coroczny gminny konkurs palmowy w Przytoni).

Trzy dni warsztatów up³ynê³y w œwietnej atmosferze, mamy nadziejê ¿e jeszcze nie raz bêdziemy mogli spotkaæ siê i wykorzystaæ nabyte umiejêtnoœci!

Str
Str.. 10

DOBRA

tygodnik ³obeski 27.8.2013 r.

Pyja rzeŸbi s³owiañskiego rycerza
(DOBRA). Od pewnego
czasu mieszkañcy
Dobrej maj¹ mo¿liwoœæ
podziwiania artysty
(choæ sam o sobie tak
nie mówi) podczas
wykonywania rzeŸby
rycerza.
Przed Jarmarkiem Doberskim w
pobli¿u biblioteki pojawi³ siê najpierw sporych rozmiarów pieñ, a
nastêpnie Piotr Pazdan – pseudonim
artystyczny Pyja. Od tamtego czasu
codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku mo¿na zobaczyæ artystê podczas
pracy nad rzeŸb¹. Wszystkie prace
wykonuje rêcznie przy pomocy d³uta, co wymaga nie tylko zrêcznoœci
pos³ugiwania siê narzêdziami, ale i
si³y.
Piotr Pazdan obecnie mieszka w
Przepólsku w gminie Osina, w powiecie goleniowskim. Nie zawsze
jednak tak by³o, wczeœniej mieszka³
w Goleniowie, do którego z kolei
przyby³ z Beskidu Wyspowego, którego stolic¹ jest Limanowa. To w³aœnie charakterystyczny dla tamtego
regionu codzienny, namacalny kontakt ze sztuk¹, obecn¹ niemal na ka¿dym kroku, mia³ wp³yw na zami³owanie do rzeŸby. Bo jak jej nie mieæ,
skoro nawet szko³a podstawowa, do
której uczêszcza³, by³a dzie³em sztuki? Z tego te¿ powodu pierwsze próby rzeŸbiarskie podj¹³ ju¿ w drugiej
klasie szko³y podstawowej.
Od rzeŸby odchodzi³ i wraca³,
póki nie trafi³ na dobry grunt. Od
tamtego czasu pasja rzeŸbiarska
przejê³a w³adzê. Ale ka¿dy artysta
wie, ¿e talent to zbyt ma³o i konieczna jest wiedza, by móc rozwijaæ siê
dalej. Z tej wiedzy skorzysta³ równie¿ Pyja w studium artystycznym
Top-Art w Szczecinie pod wodz¹
dyrektora Jerzego Wykowskiego,
który sam chêtnie dzieli³ siê wiedz¹
spoza programu, jak i wyk³adowcy z
Akademii Poznañskiej i Krakowskiej. Kolejne wsparcie otrzyma³,
pracuj¹c w Goleniowskim Domu
Kultury.
Ma ju¿ spory zbiór rzeŸb i chcia³by wykorzystaæ je przekzuj¹c do jakiegoœ muzeum. Marzy, aby to powsta³o w³aœnie w Dobrej. Przy muzeum chcia³by mieæ pracowniê rzeŸbiarsk¹, w której ludzie mogliby popróbowaæ w³asnych si³ w pracy nad
rzeŸb¹. Prócz rzeŸb Piotr Pazdan posiada pokaŸny zbiór kamieni, którym
równie¿ chcia³by siê podzieliæ z odwiedzaj¹cymi muzeum. Póki co, do
pi¹tku w bibliotece trwa³a wystawa
jego rzeŸb.

A jak Pyja trafi³ do Dobrej? By³ tu
niejednokrotnie, ale o tym niech sam
opowie.
- Bardzo podoba mi siê Dobra,
jest tu atmosfera. Je¿d¿ê na rowerze
i bardzo czêsto przeje¿d¿a³em przez
Dobr¹. To miasto od zawsze podoba³o mi siê. Panowie z Urzêdu Gminy
zaproponowali mi, abym rzeŸbi³ coœ
podczas Jarmarku Doberskiego. Nie
myœla³em, ¿e bêdzie to tak d³ugo
trwa³o.
Z rzeŸbieniem ju¿ jakiœ czas tumu
wyszed³em z warsztatu, bo ca³y czas
s³ysza³em, ¿e „troszeczkê pod³uba³ i
takie drogie jest”. Moja rekordowa
rzeŸba, nie wiem czy jeszcze istnieje,
„le¿¹ca”, ma 13,70 m. Jest to krokodyl, porobione s¹ siedziska dla doros³ych; dzieci z kolei mog¹ bawiæ siê
na nim – powiedzia³ Piotr Pazdan.
Od pocz¹tku, w pracy nad rzeŸb¹
w Dobrej, Piotr Pazdan pracuje d³utem. Wprawdzie, jak przyzna³, móg³by obrobiæ pieñ pi³¹ motorow¹ i resztê pracy wykonaæ metod¹ tradycyjn¹, jednak artysta wystrzega siê
tego. Bynajmniej nie z niechêci do
nowoczesnych metod; praca z pi³¹
motorow¹ pogorszy³a mu s³uch.
Artystê mo¿na zobaczyæ podczas pracy od poniedzia³ku do pi¹tku do godziny 8.30 do godz. 15.00.
RzeŸba bêdzie przedstawiaæ s³owiañskiego rycerza. G³ównym jednak elementem bêdzie tarcza, na której relief wypuk³y odzwierciedli herb
Dobrej. Widoczny jest ju¿ zarys mizerykordii. Na piersi rycerza widnieæ
bêdzie piastowski orze³ w koronie.
Miecz czeka na dosztukowanie.
Trudno okreœliæ, kiedy bêdzie mo¿na obejrzeæ ostateczny wynik pracy,
albowiem wszystkie czynnoœci wykonywane s¹ rêcznie. A jest przy
czym pracowaæ, bowiem wysokoœæ
samego rycerza bez postumentu
wynosi 185 cm. Elementy przedstawiaj¹ce cia³o chce wyg³adziæ, na czêœci, szczególnie ubiorze - pozostawiona bêdzie faktura, tak aby by³
œlad d³uta.
Wielu ludzi by³o zdziwionych, ¿e
rycerz nie ma zbroi. Ale wszak atrybutem rycerza jest pas, st¹d pasowanie na rycerza i miecz.
Mimo posiadanego talentu i
sporej liczby prac na swoim koncie,
Piotr Pazdan unika okreœlenia artysta na wyra¿enie siebie, przemawia
przez niego skromnoœæ i pokora.
- Nie uwa¿am siê za artystê, bo
artysta da³ mi dar, od Niego go mam.
Nie nazywam siebie rzeŸbiarzem, lecz
Twórc¹ RzeŸby, poniewa¿ swoje prace wykonujê z rozwag¹ i przemyœleniem. Przybra³em pseudonim Pyja,
czyli coœ ulotnego, od Py-³ek Ja, jestem py³kiem – powiedzia³ Piotr Pazdan.

Pyja tworzy z pasj¹, z mi³oœci do
rzeŸby, z mi³oœci do sztuki i aby wykonaæ swoj¹ prace jak najlepiej,
wci¹¿ dokszta³ca siê. Na jego stronie

internetowej widniej¹ s³owa papie¿a
Jana Paw³a II „Œwiat bez sztuki nara¿a siê na to, ¿e bêdzie œwiatem zamkniêtym na mi³oœæ”.
MM
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NIERUCHOMOŒCI

PRACA

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam dzia³kê o pow. 3201
mkw., Gryfice obrêb Borzyszewo,
do jazd ul. Pomorska, £¹kowa.
Cena 35.000 z³. Tel. 513 471 215.

Zatrudniê elektryków znaj¹cych jêzyk niemiecki. Kontakt tel. 91 392
3887

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe w centrum £obza o
powierzchni 48,14 mkw., II piêtro.
Tel. 91 397 4962, 513 336 820.

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

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512584-156.

Region

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
37 mkw., na osiedlu H. Sawickiej w
£obzie, kuchnia, ³azienka, piwnica,
niski czynsz. Cena 72 tys. z³. Tel.
788 905 735.

Powiat ³obeski

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport miêdzynarodowy. Tel. 512321-512.

Sprzedam dom w³asnoœciowy w
zabudowie szeregowej w £obzie.
Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro – mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do
prowadzenia ka¿dej dzia³alnoœci.
Cena 320.000 z³. Tel. 516 078 456

Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców kat. C+E, tel.
607 585 561

Sprzedam gara¿ w £obzie przy ul.
Bocznej. Tel. 605 061 028.

Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni kierowców C+E Polska –
Szwecja, tel. 607 585 561

Region
Kupiê nieu¿ytki, ³¹ki, powierzchnia
4 – 5 ha. Kontakt: 696 443 643.

Firma transportowa z Nowogardu
zatrudni (dyspozytora, spedytora) z
doœwiadczeniem, tel. 607 585 561

Zatrudniê kierowców kat. C+E, trzy
tygodnie na tydzieñ, tel. 609 49 39
89

MOTORYZACJA
Kupiê stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109.
Nissan Note, 1.4 benzyna, 88KM,
120
tys.
przebieg,
r.prod.
21.12.2007, salon Polska, serwisowany, piêkny czerwony kolor,
nowe opony letnie i felgi. Cena
19.950 z³. Tel. 501 894 828

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez ul. Krzywoustego - wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, stan surowy otwarty
£obez ul. Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty, dzia³ka 999 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 7 pokoi, pow. 220 mkw, dzia³ka 1140 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 157,3 mkw, dzia³ka 1231 mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1000 mkw
£obez (okolica) -wolnostoj¹cy 169 mkw + 2 hale produkcyjne 662 mkw,
dzia³ka 3500 mkw

- CENA 200.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 325.000 z³
- 329.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 380.000 z³

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie, pow. 53 mkw. w bloku na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka +
piwnica, w³asnoœciowe - spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel. 663 248 859
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 48 mkw., w centrum £obza.
Cena 116 tys. z³. Tel. 532 563 549
(po godz. 18-tej).
Wynajmê kawalerkê w zamian za
pomoc w pracach remontowo ogrodowych. Tel. 799 144 452
Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw., w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240.

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

INNE
Powiat ³obeski

Powiat ³obeski
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie itp. Tel. 690 989
273

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

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

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

Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679.

ROLNICTWO

Region

Kury nioski Leghorna, ¿ó³tonó¿ki rasy o najwy¿szej intensywnoœci
nieœnej oraz ogólnou¿ytkowe.
Kont. 501-057-385.

Sprzedam antyki. Tel. 507-984369.
Kupiê antyki oraz ró¿ne starocie.
Tel. 501-126-109.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
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Dzia³ania aktywizuj¹ce – wreszcie mniej biurokracji

Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki”
z Sielska ma pomys³y i robi
Stowarzyszenie Kresowian
„Kuropatniki” z Sielska w ramach
dzia³añ aktywizuj¹cych tak zwanych ma³ych grantów dofinansowanych ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów wiejskich zrealizowa³o ju¿ 2
projekty.
Pierwszy odby³ siê 21 lipca br.,
pod nazw¹ „Zio³owa apteka - wyjazd
edukacyjny do Winnik”. Gdzie
uczestnicy szkolenia mieli mo¿liwoœæ poznania w sposób organoleptyczny (dotkniêcia, pow¹chania,
zerwania) 13 zió³ znajduj¹cych siê w
ogrodzie zio³owym i zapoznania siê
z ich w³aœciwoœciami leczniczymi (tablice informacyjne, referowanie w³aœciwoœci leczniczych przez instruktora). Podczas przechadzki po parku
uczestnicy szkolenia wyszukiwali
zio³a rosn¹ce w stanie naturalnym
(opis tych zió³ otrzymali w materia³ach szkoleniowych) mieli tak¿e mo¿liwoœæ zapoznania siê z reprodukcj¹
obrazów ikon w alei ró¿añcowej. By³
tak¿e czas na odpoczynek w kapicy
i indywidualne zbieranie zió³ na w³asne potrzeby. Nastêpnie w œwietlicy
u Ojców Cystersów podczas wspólnego spotkania przy kawie i cieœcie
by³a mo¿liwoœæ wzajemnego poznania siê i zadawania pytañ. W dalszej
czêœci odby³o siê parzenie herbatek
zio³owych ze œwie¿o zerwanych zió³
i wysuszonych, podczas których
omówiono ich w³aœciwoœci lecznicze, sposób zbioru i suszenia. At-

mosfera szkolenia by³a wspania³a,
wszyscy byli zadowoleni a wyje¿d¿aj¹c zapewniali, ¿e nie jest to
nasze ostatnie spotkanie u Cystersów.
Drugi projekt odby³ siê 24 sierpnia br., pod nazw¹ „Bu³eczki z tradycj¹-warsztaty kulinarne” w miejscowoœci Sielsko u Pañstwa Górniak. Uczestnicy szkolenia mieli
mo¿liwoœæ pod okiem instruktora
w³asnorêcznego przygotowania
bu³eczek dro¿d¿owych z serem i miodem, z jab³kiem i cynamonem, z kaszy
gryczanej i ziemniaków, z makiem i
orzechami oraz z wiœni. Najwa¿niejsz¹ i najtrudniejsz¹ jednak rzecz¹
by³o napalenie w glinianym piecu
chlebowym znajduj¹cym siê w piwnicy i tu z pomoc¹ przysz³a Pani
Anna Górniak (77lat), która pokaza³a
jak to trzeba zrobiæ, by bu³eczki siê
nie spali³y. Bu³eczki siê nie spali³y i
smakowa³y wszystkim uczestnikom.
Podczas realizacji obu projektów
obecne by³y Panie z LGD w £obzie,
które przedstawia³y uczestnikom jak
mo¿na pozyskaæ dofinansowanie z
PROW-Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 i odpowiada³y
na pytania uczestników.
Proste dzia³ania, du¿e efekty
(edukacja, integracja, informacja)
bez zbêdnej biurokracji przy bardzo
ma³ych kosztach z PROW 750z³ brutto dla instruktora lub szkoleniowca
bior¹cego udzia³ w realizowanym
projekcie.
(o)

Chwarstno mia³o okazjê pokazaæ siê

Warsztaty z masy solnej „Morskie opowieœci”
w Chwarstnie
Dziêki dofinansowaniu
z LGD Centrum Inicjatyw
Wiejskich w £obzie w
po³owie lipca odby³y siê
warsztaty z masy solnej
w Chwarstnie.
Tytu³ warsztatów brzmia³ „Morskie opowieœci”. Na trzydniowych
spotkaniach dzieci i doroœli nauczyli
siê robiæ masê soln¹ i wykonywaæ z
niej ciekawe figury. Tematem przewodnim by³o morze, wiêc powstawa³y tak¿e delfiny, rybki i muszelki.
Podczas tegorocznego „Lata z Wêgorzem” dzieci pokaza³y swoje pra-

ce uczestnikom oraz obdarowa³y
upominkami grupê niemieck¹, przyby³¹ na t¹ imprezê.
Dotacja ta pozwoli³a równie¿
wypromowaæ mieszkañców wsi
Chwarstno, którzy nie zawsze
chwal¹ siê swoimi umiejêtnoœciami.
Takich mieszkañców w ka¿dej miejscowoœci jest bardzo du¿o, potrzeba
odwagi i kogoœ kto zainspiruje i zachêci do dzia³ania.
Dziêkujê ca³ej grupie LGD w
£obzie za zawsze mi³y uœmiech a
szczególnie pani Bo¿enie Zareckiej
za jej ciep³o.
Ma³gorzata B³a¿czak
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Sztuka - to co nas ³¹czy
(£OBEZ). W minionym tygodniu zakoñczy³ siê projekt skierowany do utalentowanej m³odzie¿y z
terenu powiatu ³obeskiego, Oberschleißheim w Niemczech oraz z
Mo³odeczna w Bia³orusi. Efekt projektu pod nazw¹ „Ceramika, malarstwo, czerpanie papieru, rzeŸba –
to, to co nas ³¹czy” mo¿na by³o obejrzeæ podczas wystawy 21 sierpnia w
£obeskim Domu Kultury podczas
podsumowania.
Projekt podzielony by³ na dwa
etapy - pierwszy mia³ miejsce na terenie Niemiec w Oberschleißheimod
26 lipca do 6 sierpnia, drugi etap w
gminie £obez w dniach 12-22 sierpnia. M³odzie¿ realizowa³a projekt w
£obeskim Domu Kultury, ¯urawim
Krzyku oraz z wykorzystaniem bazy
w szkole w Radowie Ma³ym.
Podsumowanie programu odby³o siê w £obeskim Domu Kultury 21
sierpnia. Na wystawê prac przysz³o
niewielu mieszkañców, a szkoda, zapewne dlatego, ¿e nigdzie nie by³o
na ten temat informacji. W sali zosta-

³y wystawione rzeŸby(prace wykonane w pierwszej czêœci programu),
widokówki, prace plastyczne. Zaskakiwa³a ró¿norodnoœæ technik,
³¹czenie technik, pomys³y i wyobraŸnia uczestników. Prace wykonywane przez dzieci i m³odzie¿ by³y na
wysokim poziomie. To dowód na to,
¿e to, co ³¹czy ludzi – to sztuka –
sposób wyra¿ania siebie i œwiata

pozawerbalnie. Tutaj jêzyk, kultura,
tradycja – nie stanowi ¿adnej bariery komunikacyjnej i dobrze, ¿e taki
program mia³ miejsce, choæ zapewne
nie by³o to ³atwe zadanie, bowiem od
zamys³u do realizacji minê³y dwa
lata. Warto by³o.
Warto te¿ wdra¿aæ zami³owanie
do sztuki na mniejsza skalê z wykorzystaniem tego co mamy lokalnie,

zainteresowaæ dzieci i m³odzie¿ z
gminy, aby mog³a wyraziæ siebie
poprzez sztukê. Mo¿e warto pomyœleæ o pracowni w oœrodku – z gliny,
masy solnej itd., zaanga¿owaæ artystów ³obeskich do nauki dzieci i
odwrotnie – dzieci, które wziê³y
udzia³ w programie do nauki starszych – niech sztuka po³¹czy te¿ – tu
i teraz – pokolenia.
MM

„Kolorowe wakacje” z Centrum Kultury
(RESKO) „Kolorowe wakacje” z
Centrum Kultury w Resku s¹ ju¿
niestety wspomnieniem dla dzieci i
m³odzie¿y lubi¹cej aktywnie wypoczywaæ.
W lipcu, od poniedzia³ku do pi¹tku, grupa dzieci zjawia³a siê punktualnie o godzinie 10., a m³odzie¿y o
12.30, by wspólnie braæ udzia³ w zajêciach zorganizowanych specjalnie
dla nich. Nazwa „Kolorowe wakacje” zobowi¹zywa³a przez wszystkie
wakacyjne dni - w sali plastycznej
codziennie sz³y w ruch farby plakatowe lub akwarele, nastêpnie pastele albo kredki. Starsi uczestnicy wykorzystywali technikê rysunku,
szkicowali. Powstawa³y figurki z
modeliny lub plasteliny, postaci z
masy solnej. Na przemian wycinano,
wydzierano i wyklejano z materia³ów
zakupionych przez Centrum Kultury,
tworz¹c przepiêkne, niebanalne
dzie³a, które potem mo¿na by³o obejrzeæ na wystawie w holu Centrum.
Zajêcia plastyczne uatrakcyjni³a
pani Aniela Muszyñska, która maj¹c
do dyspozycji ró¿ne rodzaje warzyw
i owoców, pokaza³a, jakie cudeñka,
fantazyjne rzeczy mo¿na z nich zrobiæ, jak udekorowaæ i ozdobiæ potrawy, stworzyæ kompozycje na sto³y.
M³odsza grupa, korzystaj¹c z
piêknej pogody, drug¹ godzinê zajêæ spêdza³a na dworze, bior¹c udzia³

w grach sportowych, wspó³zawodnicz¹c ze sob¹ podczas ró¿norodnych konkursów. Gdy zabrak³o pogodnej aury do dyspozycji by³a sala
widowiskowa, gdzie oprócz konkurencji sportowych, uczestnicy
sprawdzali siê w grach umys³owych.
Starsza grupa oprócz zajêæ plastycznych bardzo chêtnie gra³a w ró¿ne
gry towarzyskie, strategiczne, wykazuj¹c siê sprytem i inteligencj¹.
Ich œmiech, bêd¹cy oznak¹ dobrej
zabawy w fajnym gronie, codziennie
rozbrzmiewa³ w budynku Centrum.
Wszystkie zajêcia przygotowa³a instruktor pani Sylwia Grabowska,
której pomaga³a nie mniej zaanga¿owana pani Iwona Gut. Pracê pañ i
wspóln¹ zabawê doceni³a m³odzie¿,
która na koniec „Kolorowych wakacji” podziêkowa³a paniom, wrêczaj¹c
pachn¹ce kwiaty.
Dzieci i m³odzie¿, mimo letniego
wypoczynku, nie zapomnia³y te¿ o
ksi¹¿kach. Du¿e ich grono odwiedza³o Bibliotekê, wychodz¹c z narêczem powieœci czy bajek. Czêœæ z
nich korzysta³a z internetu, gra³a w
gry komputerowe, a oczekuj¹cy w
kolejce do komputerów, przegl¹dali
czasopisma. Najm³odsi, wykorzystuj¹c to, ¿e biblioteka czynna jest
do póŸnych godzin popo³udniowych, wype³niali sobie czas, maluj¹c
i koloruj¹c obrazki podsuwane przez
pani¹ bibliotekarkê.

Mimo trwaj¹cych wakacji odby³a siê te¿ lekcja, ale taka w plenerze wycieczka edukacyjna do Nadleœnictwa w Resku. Specjalista S³u¿by
Leœnej pani Ewa Simonowicz-WoŸniewicz niezwykle ciekawie opowiedzia³a uczestnikom spaceru, jak wa¿ny jest las, jak wygl¹da praca leœników, jak korzystaæ z lasu nie czyni¹c
w nim szkody. Dzieci otrzyma³y pami¹tkowe gad¿ety, upiek³y na ognisku ufundowane przez Nadleœnictwo kie³baski. Drug¹ lekcjê, bardzo
potrzebn¹ w czasie wakacji poprowadzi³ Wakacyjny Patrol. Policjantka wspólnie ze stra¿akiem oraz pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w £obzie

przeprowadzi³a pogadankê na temat
bezpiecznych zabaw i zachowañ w
ramach trwaj¹cych wakacji. Wakacyjny Patrol odwiedzi³ tak¿e œwietlice dzia³aj¹ce w strukturach Centrum
Kultury, które równie¿ zapewni³y
dzieciom atrakcyjne zajêcia nie tylko
w plenerze. Oprócz wycieczek terenowych, zabaw i gier, dzieci i m³odzie¿ spêdza³y czas przy komputerach i uczestniczy³y w zajêciach plastycznych.
Wakacje powoli siê koñcz¹, a my,
pracownicy Centrum Kultury, mamy
nadziejê, ¿e spêdzony u nas czas
zostanie w pamiêci uczestników i, ¿e
od paŸdziernika bêd¹ uczestniczyæ
w naszych sta³ych zajêciach. (at)
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Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Œwiêty Milenki
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Stowarzyszenie „¯yj Lepiej” w Orlu zorganizowa³o

Festyn w Orlu - dla
dzieci

Orkisz – niezwyk³e ziarno
Dzisiaj zaprezentujemy czytelnikom ziarno orkiszu – niezmiernie zdrowego i cenionego od tysi¹cleci.
Obecnie orkisz uprawiany jest
marginalnie jedynie w gospodarstwach ekologicznych, (równie¿ na
terenie powiatu ³obeskiego), ze
wzglêdu na trudnoœæ oddzielenia
³upiny od ziarna. To w³aœnie owa
trudnoœæ chroni ziarno przed zanieczyszczeniami. W orkiszu najbardziej wartoœciowe sk³adniki znajduj¹
siê w ziarnie, a przede wszystkim
rodanid. Dziêki wysokiej zawartoœci
tego elementu, orkisz zapobiega
powstawaniu w organizmie cz³owieka komórek nowotworowych, dzia³a
antyalergicznie, przeciwzapalnie,
wzmacnia serce i system nerwowy.
Podnosi równie¿ witalnoœæ, zmniejsza poziom cholesterolu we krwi,
zapewnia lepsz¹ budowê tkanki miêœniowej. Dziêki dobroczynnemu
wp³ywowi na w¹trobê, poprawia
nastrój. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e obecnie odmian orkiszu na
rynku jest wiele, ale tylko piêæ z nich,
najczystsze, posiada powy¿sze w³aœciwoœci: Schwabenkorn, Steiners
Roter Tiroler, Frankenkorn (Altgold
x Rouquin), Oberkulmer Rotkorn,
Ostro.

Orkisz posiada w³aœciwoœci
krwiotwórcze, jest niezwykle pomocny przy alergiach, zaburzeniach
przemiany wapnia, dusznicy bolesnej ze strony serca i uk³adu kr¹¿enia oraz dla osób podatnych na infekcje.
Orkisz zawiera 56 proc. skrobi,
11,6 proc. bia³ka, 2,7 proc. t³uszczu i
2 proc. sk³adników mineralnych.
Bia³ko w tym zbo¿u zawiera wszystkie wa¿ne dla cz³owieka aminokwasy
oraz nienasycone kwasy t³uszczowe, posiada wiêcej ni¿ inne ziarna
witamin (A, E, D, B1, B2, B6) i soli
mineralnych. W dojrza³ym zbo¿u s¹
spore iloœci kwasu krzemowego,
istotnego dla skóry, w³osów i paznokci, rozjaœnia umys³, wzmacniaj¹c aktywnoœæ mózgu i koncentracjê.
Ma wp³yw na funkcjonowanie
w¹troby i woreczka ¿ó³ciowego poleca siê go przede wszystkim we
wszelkich dietach oczyszczaj¹cych
organizm. Jest bezkonkurencyjny
przy zastojach w¹troby, z³ej jakoœci
krwi, wysuszeniu skóry, znakomicie
regeneruje organizm, dlatego poleca
siê go osobom cierpi¹cym na przewlek³e choroby. Orkiszowa dieta
pomaga organizmowi w pozbyciu
siê toksyn.
Przygotowa³a: MM

Daj¹c og³oszenie drobne 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

(ORLE). 17 sierpnia
o godz. 10.00 po raz
kolejny odby³ siê
festyn „Dar Serca”,
zrealizowany przez
stowarzyszenie
„¯yj Lepiej” w Orlu.
Oficjalnego otwarcia festynu
dokona³a prezes stowarzyszenia
Zofia Du¿yñska oraz wójt Gminy
Radowo Ma³e Józef Wypijewski.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas
równie¿: burmistrz £obza Jerzy Sola,
wicestarosta Jan Zdanowicz, przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Budzyñska, dyrektor ZS Ewa Radanowicz.
Impreza organizowana g³ównie
dla dzieci na sta³e zosta³a wpisana w
kalendarz ¿ycia mieszkañców wsi
Orle. Przewodni temat tegorocznego
festynu brzmia³ „Wszystkie dzieci
maj¹ równe szanse”, co mia³o na celu
uœwiadomienie faktu, ¿e ka¿dy z nas
jest równy niezale¿nie od statusu,
zasobów portfela, czy te¿ miejsca w

jakim mieszka. Jak mówi so³tys wsi ka¿dy z nas jest równy i posiada takie same prawa!
Na przyby³e dzieci jak co roku
czeka³a masa atrakcji oraz zmagañ
sportowych m.in. bieg uliczny, wyœcig rowerowy na 10 km, konkursy
sportowe, konkurs wêdkarski, konkursy dla mam, przeci¹ganie liny
oraz loteria fantowa. Ka¿dy kto rywalizowa³ w rozgrywkach otrzyma³
nagrody w postaci przyborów szkolnych lub innych ciekawych upominków. Dla laureatów w wyœcigu rowerowym trafi³y nagrody rzeczowe
oraz puchary ufundowane przez starostwo powiatowe w £obzie.
Ka¿de dziecko mog³o skosztowaæ gor¹cych kie³basek, domowych
wypieków, p¹czków, lodów i innych
smako³yków przygotowanych przez
organizatorów oraz sponsorów. Stowarzyszenie „¯yj Lepiej” serdecznie
dziêkuje wszystkim sponsorom za
„Dar Serca” - wszelk¹ pomoc oraz
podarunki dla dzieci. Dziêkujemy i
zapraszamy za rok.
Organizatorzy

Sarmata do³uje, Mewa góruje
Sarmata
rozgromiona
Œwit Szczecin – Sarmata
Dobra 6:0
W kilkuletniej historii gier Sarmaty w IV lidze zespó³ z Dobrej nie zanotowa³ chyba tak fatalnego startu
w lidze, z tak wysokimi pora¿kami.
Œwit rozgromi³ Sarmatê w Szczecinie
a¿ 6:0.
W pierwszej po³owie gospodarze szybko strzelaj¹ bramkê, bo ju¿ w
11 minucie. Oko³o 20. minuty obroñca Sarmaty ratuje zespó³ przed golem, wybijaj¹c pi³ki rêk¹ z linii pola
karnego i sêdzia wskazuje na jedenasty metr oraz pokazuje mu czerwon¹ kartkê, co oznacza grê w dziesiêciu do koñca meczu. Rzut karny
strzelec Œwitu zamienia na bramkê i
jest 2:0. Mecz praktycznie rozstrzygn¹³ siê w tym momencie, ale to
nie t³umaczy tak wysokiej pora¿ki.
W dodatku drugiej tak wysokiej.
Coœ siê w Sarmacie zaciê³o i oby
to by³y tylko z³e pocz¹tki mi³ego zakoñczenia. IV liga to jednak ju¿ wysoki poziom i tu trzeba trzymaæ formê
przez ca³y sezon.

Beniaminek Mewa
Resko liderem
okrêgówki
Mewa Resko – Wybrze¿e
Rewalskie Rewal 5:4 (4:2)
Mewa wyskoczy³a na lidera doœæ
niespodziewanie, za spraw¹ walkowera przyznanego w meczu z Reg¹
Trzebiatów. W Trzebiatowie pad³
remis 1:1, ale ZZPN dopatrzy³ siê, ¿e
w Redze gra³ tylko jeden m³odzie¿owiec i zweryfikowa³ wynik na walkower dla Mewy. Tym sposobem reszczanie zostali liderem. Ale nawet
gdyby nie to, byliby nim tak¿e,
lepsz¹ ró¿nic¹ bramek nad Spart¹
Wêgorzyno. Wczeœniejsze zwyciêstwo nad Mierzynek a¿ 5:1 i obecne
nad Wybrze¿em Rewalskim 5:4, pokazuje, ¿e Mewa potrafi strzelaæ
bramki w sporych iloœciach. To niez³y zadatek na tê ligê.
W tym meczu dwie bramki strzeli³
Patryk Cymkiej, nabytek z B³êkitnych Trzyg³ów. Kolejne trafienie
zaliczy³ Szymon Deuter, aczkolwiek
najwa¿niejsze, bo rozstrzygaj¹ce trafienie nale¿a³o do Daniela Czy¿a,
gdy¿ reszczanie sami sobie zafundowali lekki dreszczyk w drugiej po³owie, gdy z prowadzenia do przerwy
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4:2, w drugiej zrobi³o siê 4:4 i dopiero
bramka Czy¿a przechyli³a szalê zwyciêstwa. To oczywiœcie pocz¹tek ligi
i trudno przewidzieæ, co Mewa zrobi
z tym dobrym startem.
Bramki dla Mewy strzelali: Patryk
Cymkiej – 2, Arkadiusz Stêpieñ, Szymon Deuter i Daniel Czy¿.
Mewa: Gromek, Kubicki, Granosik, Zamerski, Wojciechowski, Stêpieñ, Deuter, Bia³oskórski, Cymkiej,
Czy¿, Cytowicz.

Sparta wygrywa
na wyjeŸdzie
Promieñ Mosty - Sparta
Wêgorzyno 2:4 (1:3)

Sparta: Robert Pi³at, £ukasz Petera, Mateusz Nawrolski, Micha³
Geszka, Daniel Romañczyk, Kamil
Kacprzak, Norbert Halamus, Tomasz
Kobielski, Andrzej Wilczyñski, Artur Samal, Leszek Radziejewski, Piotr
Grochulski, Adam Walicki, Denis
Chodyna, Jaros³aw Kiernicki.
Trener Stanis³aw Przybylak.

Œwiatowida trzeci
mecz przegrany
Œwiatowid £obez – Kasta
Szczecin 1:2
£obzianie przegrywaj¹ trzeci
mecz i zamykaj¹ tabelê okrêgówki.
To tyle na dziœ, chocia¿ to dopiero
pocz¹tek. KAR

Bramki dla Sparty: Adam Walicki
– 2 i Jaros³aw Kiernicki – 2.

Granie w planie

IV liga
31.08.13 (sobota)
11.00 Stal Szczecin – Gryf Kamieñ Pom
11.00 Hutnik Szczecin – D¹b Dêbno
16.00 Ina Goleniów – Arkonia Szczecin
17.00 Astra Ustronie Morskie – Wielim Szczecinek
17.00 Vineta Wolin – Kluczevia Stargard
17.00 Sarmata Dobra – Odrzanka Radziszewo
17.00 K³os Pe³czyce – Rasel Dygowo
01.09.13 (niedziela)
17.00 Darzbór Szczecinek – Œwit Szczecin
Klasa okrêgowa regionalna
31.08.13 (sobota)
13.30 Kasta Szczecin – Wicher Brojce
15.00 GKS Mierzyn - Iskra Golczewo
17.00 Sparta Wêgorzyno – Œwiatowid £obez
17.00 Mewa Resko – Ehrle Dobra Szczeciñska
01.09.13 (niedziela)
11.00 Rega Trzebiatów – Rolpol Chlebowo
16.00 Chamik II Police – Jeziorak Szczecin
16.30 B³êkitni II Stargard – Promieñ Mosty
Klasa A
31.08.13 (sobota)
Radowia Radowo Ma³e – Fala Miêdzyzdroje
Sparta Gryfice – Ba³tyk Gostyñ
Orze³ Prusinowo – Orze³ £o¿nica
15.00 Pionier ¯arnowo – Korona Stuchowo
16.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Jantar Dziwnów
01.09.13 (niedziela)
17.00 Sowianka Sowno – B³êkitni Trzygów
Klasa B
31.08.13 (sobota)
Muszkieter Trzebiatów – Jastrz¹b £osoœnica
Zieloni Wyszobór – Bizon Cerkwica
Znicz Wysoka Kamieñska – Ba³tyk Miêdzywodzie

Oldboje
I liga rusza w sobotê, 31.08.13 r. Oldboje Sarmaty rozegraj¹ mecz w Dobrej
o godz. 18. z Lotnikiem Miros³awiec.
II liga rusza równie¿ w sobotê. Mecze o godz. 18. Radowia Radowo Ma³e
wyje¿d¿a na mecz do Trzebiatowa z Reg¹.

WYNIKI I TABELE
IV liga
Kluczevia Stargard – Darzbór
Szczecinek 5:2, Odrzanka Radziszewo – Hutnik Szczecin 3:3, Œwit Szczecin – Sarmata Dobra 6:0, Arkonia
Szczecin – Astra Ustronie Morskie
2:3, D¹b Dêbno – K³os Pe³czyce 2:1,
Vineta Wolin – Stal Szczecin 1:2,
Rasel Dygowo – Ina Goleniów 4:2,
Wielim Szczecinek – Gryf Kamieñ
Pom. 2:2.
1. Œwit Szczecin
2. Stal Szczecin
3. D¹b Dêbno
4. Vineta Wolin
5. Kluczevia Stargard
6. Astra Ustronie M.
7. Gryf Kamieñ Pom.
8. Rasel Dygowo
9. Odrzanka Radz.
10. Ina Goleniów
11. Arkonia Szczecin
12. Sarmata Dobra
13. Hutnik Szczecin
14. Wielim Szczecinek
15. K³os Pe³czyce
16. Darzbór Szczecinek

9 12:1
9 7:1
9 7:2
6 13:3
6 7:5
6 4:4
5 10:6
4 6:5
4 4:4
3 4:7
3 7:11
3 3:12
1 5:7
1 4:7
0 1:7
0 2:14

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
Iskra Golczewo – Chemik II Police 6:1, Ehrle Dobra Szcz. – Rega Trzebiatów 2:2, Mewa Resko – Wybrze¿e
Rewalskie Rewal 5:4, Jeziorak Szczecin – B³êkitni II Stargard 2:1, Wicher
Brojce – Tanowia Tanowo 1:2, Œwiatowid £obez – Kasta Szczecin 1:2,
Promieñ Mosty – Sparta Wêgorzyno 2:4, Rolpol Chlebowo – GKS
Mierzyn 1:3.
1. Mewa Resko
2. Sparta Wêgorzyno
3. Promieñ Mosty
4. Tanowia Tanowo
5. B³êkitni II Stargard
6. Wicher Brojce
7. Jeziorak Szczecin
8. Ehrle Dobra Szcz.
9. Kasta Szczecin
10. Iskra Golczewo
11. GKS Mierzyn
12. Rolpol Chlebowo
13. Wybrze¿e Rewalskie
14. Chemik II Police
15. Rega Trzebiatów
16. Œwiatowid £obez

9 13:5
7 9:5
6 11:5
6 5:9
6 10:6
6 6:4
5 5:4
4 5:6
4 3:4
3 11:9
3 4:8
3 2:7
3 6:7
3 5:8
1 2:6
0 3:7

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego

Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl
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Czas wakacyjny to dla beneficjentów projektu „POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci” pracowity
okres. Ju¿ pod koniec czerwca 6 usamodzielnianych rozpoczê³o kurs prawa jazdy kat. B. Po zdanym egzaminie
wewnêtrznym z teorii, czêœæ kursantów pod okiem instruktora zdobyt¹ wiedzê mog³a wykorzystaæ w praktyce.
Intensywna nauka da³a rezultat w postaci ukoñczenia przez 1 beneficjenta kursu oraz otrzymania pozytywnego
wyniku na egzaminie pañstwowym uprawniaj¹cym do prowadzenia pojazdów samochodowych.
Od 15 - 19 lipca 10 m³odych osób uczestniczy³o w warsztatach „Edukacja finansowa dla osób o niskich
dochodach”. W ci¹gu kilku dni omówiono i przeæwiczono zagadnienia takie jak: analiza bud¿etu i celów
finansowych gospodarstwa domowego, sposoby i mo¿liwoœci oszczêdzania, tworzenie planu finansowego,
zasady racjonalnego po¿yczania, typy i koszty po¿yczek, itp.
Od 22 - 26 lipca 15 niepe³nosprawnych beneficjentów wziê³o udzia³ w warsztatach „Aktywizacja spo³eczna
osoby niepe³nosprawnej”. W trakcie zajêæ szczególny nacisk po³o¿ono na wzbudzenie wewnêtrznej motywacji
do wprowadzania pozytywnych zmian w ¿yciu, wsparcie w akceptacji choroby oraz zwiêkszenie samodzielnoœci
w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym.
Od 05 - 09 sierpnia 10 osób uczestniczy³o w warsztatach „Komunikacja i umiejêtnoœci spo³eczne”.
Tematyka zajêæ skoncentrowana by³a g³ównie wokó³ zagadnieñ dotycz¹cych otwartoœci, zaufania i empatii,
asertywnoœci, sztuki rozwiazywania problemów i radzenia sobie ze stresem oraz szeroko pojêtej komunikacji
interpersonalnej.
pcpr

