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Czy za akty wandalizmu kilku osób ma cierpieæ ca³a gmina?

Nie mo¿na zakazaæ,
a myœleæ siê nie chce
(£OBEZ). Wandalizm, do
którego dosz³o na promenadzie, wymusi³ dyskusjê na temat
bezpieczeñstwa
w
£obzie.
Radna
Helena
Szwemmer domaga siê zamkniêcia sklepów nocnych,
czêœæ radnych - wiêkszej iloœci patroli policyjnych, radna
Wies³awa Romejko - pomocy
policji. Policja odpowiada
szwadronem prewencji i apelem, aby m³odzie¿ w mieœcie
mia³a swoje miejsce, w którym mog³aby siê spotykaæ.

Przez nadgorliwoœæ
rozbudowy szpitala
nie bêdzie?

CMYK

Œwiêto
plonów
w Resku
Medale na sesji

Przestroga
i wo³anie
- ObudŸ siê
Polsko!!!

Str
Str.. 2

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 10.9.2013 r.

Która wieœ najpiêkniejsza?
(POWIAT). W ostatnim tygodniu sierpnia ju¿ po raz siódmy
oceniane by³y miejscowoœci na terenie powiatu, które zosta³y wytypowane do konkursu: „Aktywna i
Ekologiczna Wieœ Powiatu £obeskiego.
Do konkursu zosta³o wytypowanych 13 miejscowoœci z terenu powiatu. Konkurs nie nale¿y do
³atwych, bowiem mieszkañcy na zaszczytne pierwsze miejsce musz¹
pracowaæ ca³y rok i wykazaæ siê zaanga¿owaniem na rzecz wsi, ale te¿ i
oryginalnoœci¹. Niezwykle istotnym
elementem podczas oceniania by³a
równie¿ dba³oœæ o ochronê œrodowiska.
Jako ¿e to ju¿ siódma edycja, coraz trudniej jest zaskoczyæ czymœ
nowym, oryginalnym. Nie we
wszystkich miejscowoœciach spo³ecznoœæ lokalna chce siê anga¿owaæ w ramach upiêkszania i rozwoju
swoich miejscowoœci. W wielu jednak mieszkañców do niczego namawiaæ nie trzeba. Zaczynaj¹ siê ju¿ te¿
wytwarzaæ specyfiki ró¿nych miejscowoœci. Tak jest np. w Dobropolu,
w gminie Dobra, które bardzo czêsto

anga¿uje siê w akcje charytatywne
na rzecz pomocy osobom potrzebuj¹cym pieniêdzy na leczenie. W
£agiewnikach, w gminie Resko,
mieszkañcy postanowili zachêciæ
w³adze do postawienia im œwietlicy
wiejskiej. W tym celu przez lata pracowali na rzecz swojej wsi, wypracowuj¹c wspólnie w³asny plac spotkañ, tworz¹c scenê, buduj¹c ³awki,
sto³y, plac zabaw, upiêkszaj¹c wieœ
kwiatami i malunkami na kamieniach.
Zapewniaj¹ przy tym, ¿e maj¹ jeszcze
sporo pomys³ów do zrealizowania.
Natomiast w Mieszewie, w gminie
Wêgorzyno, na uboczu wsi mieszkañcy odkryli kamienny kr¹g, który
dzisiaj mo¿na podziwiaæ dziêki pracy
i zapa³owi, jaki w³o¿yli w ods³oniêcie
tego miejsca. Mieszkañcy Tarnowa
w gminie £obez chyba nigdy tak naprawdê nie musieli byæ szczególnie
zachêcani do dbania o swoje miejsce
do ¿ycia, wiedz¹, ¿e dziêki temu s¹ te¿
miejsca pracy. Tutaj nie ma bezrobocia.
Komisjê w sk³adzie: Jan Zdanowicz wicestarosta powiatu ³obeskiego– przewodnicz¹cy, Grzegorz Wasilewicz – sekretarz powiatu, Helena
Szulc – skarbnik powiatu, Teresa

£añ - dyrektor wydzia³u Oœwiaty i
Promocji, Katarzyna Trzciñska-Olchowiak - dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska oraz Tomasz Mechliñski – z Wydzia³u Oœwiaty i Promocji przywita³o sto procent dzieci
zamieszkuj¹cych tê miejscowoœæ,
czyli dwoje.
Na wymienienie i opisanie dzia³añ w danych miejscowoœciach za-

Lustra
Kolejne wybory
– nie taka uzupe³niaj¹ce
prosta
w gminie
sprawa
(DOBRA). Brak luster, szczególnie na niebezpiecznych skrzy¿owaniach i zakrêtach czêsto jest
przyczyn¹ wypadków i znacznie
utrudnia jazdê samochodem. Okazuje siê jednak, ¿e za³o¿enie lustra,
szczególnie na drogach wojewódzkich to proces skomplikowany i
d³ugotrwa³y.
O koniecznoœci ustawienia luster w wielu miejscach na terenie
powiatu niejednokrotnie apeluj¹
kierowcy bêd¹cy uczestnikami sesji.
Podobnie jest w gminie Dobra.
- Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
zbiera wnioski ze wszystkich gmin
województwa, nastêpnie kompleksowo organizuj¹ przetarg. Okaza³o
siê, ¿e by³o bardzo ma³o wniosków.
Dopiero teraz, na pocz¹tku wrzeœnia,
ma zebraæ siê komisja do spraw bezpieczeñstwa przy Urzêdzie Marsza³kowskim i rozpatrywaæ wnioski odnoœnie luster – poinformowa³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek. MM

s³uguje jeszcze wiele wsi, ka¿da z
nich bowiem ma siê czym pochwaliæ.
Dlatego te¿ komisja ma bardzo trudne zadanie z wytypowaniem tych,
które w tym roku stan¹ na podium.
Które to bêd¹ miejscowoœci, oka¿e siê ju¿ niebawem – podczas do¿ynek powiatowych, które odbêd¹ siê
w Dobrej 14 wrzeœnia, w sobotê.
MM
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Czy kot³ownia
Medale na sesji
ogrzeje mieszkania
w Dalnie?
(DALNO-£OBEZ). W œrodê 11
wrzeœnia w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego odbêdzie siê
spotkanie w sprawie kot³owni w
Dalnie. Pomys³odawc¹ i inicjatorem jest radny Marek Rokosz.
O spotkanie w tej sprawie radny
Marek Rokosz apelowa³ podczas
sesji Rady Miejskiej w £obzie. Problem zwi¹zany ze stanem kot³owni
oraz obawy, ¿e mieszkañcy Dalna
zostan¹ pozbawieni ogrzewania w
tym sezonie zimowym, radny zg³asza³ ju¿ wielokrotnie. Czêœæ mieszkañców Dalna widz¹c, ¿e w kot³owni
nie ma ¿adnych inwestycji ani przygotowañ do sezonu zimowego, postanowi³o od³¹czyæ siê i zainstalowaæ w³asne Ÿród³a ciep³a. Nie wszyscy jednak mog¹ to zrobiæ. Istnieje
równie¿ inne niebezpieczeñstwo –

od pocz¹tku mieszkania w blokach
pod³¹czone by³y do ciep³owni, tym
samym kominy wymagaj¹ remontów. Lato minê³o i nadal nie widaæ
¿adnych prac w kot³owni.
- Nale¿y zorganizowaæ spotkanie, którego tematem bêdzie przygotowanie do zimy w Dalnie, abyœmy
wiedzieli, czy faktycznie nie bêdzie
k³opotu zim¹ z ogrzewaniem. Jest to
jedna z najwa¿niejszych kwestii dotycz¹cych mieszkañców - m.in. powiedzia³ Marek Rokosz.
Do spotkanie prezesa Spó³dzielni „Nadzieja” Miros³awa Pawlusiñskiego z radnymi, wiceburmistrzem
oraz zainteresowanymi mieszkañcami Dalna ma dojœæ w najbli¿sz¹ œrodê
w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego o godz. 17.00. Spotkanie jest
otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
MM

Zaproszenie na obchody 17 wrzeœnia

Rocznica napaœci ZSRR
na Polskê i Dzieñ Sybiraka
(£OBEZ) Zwi¹zek Sybiraków
Ko³o w £obzie zaprasza na obchody
74. rocznicy napaœci Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê i obchody
Dnia Sybiraka.
Obchody odbêd¹ siê we wtorek,
17 wrzeœnia, a rozpoczn¹ o godz.
11.00 na cmentarzu w £obzie.

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

W programie.
11.00 Msza œwiêta.
12.00 Sk³adanie kwiatów.
Przejœcie do £obeskiego
Domu Kultury.
12.30 Wprowadzenie
historyczne.
13.00 Wystêpy artystyczne.
13.30 Zwiedzanie wystawy.

(£OBEZ). Sesja Rady
Miejskiej w £obzie sta³a
siê okazj¹ do wrêczenia
medali dla by³ych
prezesów MLKS
Œwiatowid, którzy z
ró¿nych przyczyn nie
uczestniczyli w obchodach
50 lecia Klubu. Byli
prezesi to obecni radni
Rady Miejskiej w £obzie.

Podczas obrad sesji wyst¹pi³a
prezes MLKS Œwiatowid Gra¿yna
Kar³owska.
- Po raz pierwszy od d³u¿szego
czasu przysz³am tu z uœmiechem na
twarzy. Przysz³am podziêkowaæ radnym i panu burmistrzowi za to, ¿e
uzyskaliœmy du¿¹ pomoc w organizacji 50 lecia Klubu. Myœlê, ¿e ta
wspó³praca bêdzie uk³adaæ nam siê
coraz lepiej. Przysz³am tutaj równie¿
po to, aby by³ym prezesom wrêczyæ
skromne medale upamiêtniaj¹ce ich
dzia³alnoœæ. Jeszcze raz bardzo dziêkujê i wierzê, ¿e bêdzie coraz lepiej –
powiedzia³a prezes Gra¿yna Kar³owska, po czym wrêczy³a medale: Piotrowi Æwikle, Januszowi Skrobiñskiemu i Zbigniewowi Pude³ce.
- Chcia³em bardzo serdecznie podziêkowaæ, bo pierwszy raz dosta³em tutaj cokolwiek. Pierwszy raz zosta³em doceniony na terenie £obza.
Nie mog³em byæ na uroczystoœci, o
czym wie pani doskonale. Cieszê siê,
¿e wrêczy³a mi pani ten medal. Dziêkujê bardzo – powiedzia³ po otrzymaniu medalu Janusz Skrobiñski. M

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

Zapraszamy
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Du¿e zmiany w s³u¿bie zdrowia
(RESKO-£OBEZ). Dzier¿awca
szpitala w Resku i w³aœciciel przychodni w £obzie SPZZOZ Gryfice
wci¹¿ wykonuje remonty w swoich
obiektach. £¹cznie na te cele przeznaczy³ ju¿ oko³o 7-8 milionów z³.
Szpital w Resku
Dotychczasowy koszt termomodernizacji szpitala w Resku wyniós³
niemal 2,8 miliona z³. W ramach projektu termomodernizacja budynków
SPZZOZ w Gryficach – oddzia³ zamiejscowy w Resku zosta³a wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
ocieplone œciany zewnêtrzne wraz z
wymiana po³aci dachowych i ociepleniem stropodachu. W celu poprawy efektywnoœci Ÿród³a ciep³a
oraz ograniczenia kosztów eksploatacji zosta³y wymienione istniej¹ce
kot³y na gazowe, które zapewniaj¹
ogrzewanie i przygotowanie ciep³ej
wody. Kot³y na olej opa³owy s³u¿¹
jako rezerwa lub awaryjne Ÿród³o ciep³a. Zamontowano kolektory s³oneczne, które s³u¿¹ do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej. W dni
s³oneczne nie ma koniecznoœci dogrzewania wody; ta w zasobnikach
osi¹ga temperaturê powy¿ej 60 st. C.
Zasobniki maj¹ pojemnoœæ kilku tysiêcy litrów. Do wspó³pracy z nowym Ÿród³em ciep³a przebudowie
uleg³ wêze³ ciep³ej wody.
Wymieniono oœwietlenie wewnêtrzne na energooszczêdne, jednoczeœnie dostosowuj¹c natê¿enie
oœwietlenia do obowi¹zuj¹cych
norm. Dotychczasowa instalacja
oœwietlenia ogólnego zosta³a wykonana w latach 70. i 80. ubieg³ego
wieku. Charakteryzowa³a siê znacznym zu¿yciem technicznym, du¿¹
awaryjnoœci¹ oraz energoch³onnoœci¹. Termomodernizacji podlega³y
równie¿ budynki: portierni, magazynowania i prosektorium, oddzia³u

szpitalnego oraz zaplecza technicznego.
W by³ym budynku administracyjnym przygotowywane s¹ stanowiska dla mechanicznie wentylowanych pacjentów, dla których brakuje
miejsc np. w klinikach. Dotychczas
budynek zosta³ docieplony, posiada
w³asn¹ kot³owniê gazow¹ wraz z instalacj¹ solarn¹ do podgrzewania
wody. Na razie NFZ nie kontraktuje
takiej procedury medycznej w rozs¹dnych pieni¹dzach. Budynek czeka wiêc na swój czas.
Przychodnia w £obzie
Ostatni generalny remont przychodni w £obzie mia³ miejsce w latach 50. ubieg³ego wieku. Tutaj realizowane s¹ prace w zakresie termomoedrnizacji oraz przystosowania
obiektu do norm ministerialnych. Na
termomoedernizacjê w tym obiekcie
przeznaczono kwotê powy¿ej 2,1
miliona z³. W jej ramach wykonuje siê
m.in. ocieplenie œcian zewnêtrznych
parteru i piêtra, ocieplenie œcian zewnêtrznych poddasza, ocieplenie
stropu pod nieogrzewanym poddaszem, rozbiórkê istniej¹cego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej,
wykonanie ocieplenia dachu we³n¹
mineraln¹, wykonanie ocieplenia
styropianem, wymianê wyeksploatowanych okien drewnianych na
energooszczêdne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie,
wymianê
wyeksploatowanych
drzwi zewnêtrznych na drzwi o ni¿szych stratach ciep³a, docieplenie
stropu piwnic, modernizacjê instalacji ciep³ej wody u¿ytkowej oraz monta¿ wêz³a wymiennikowego ciep³ej
wody zasilanego z miejskiej sieci ciep³owniczej.
Kolejne dzia³anie to modernizacja instalacji grzewczej, czyli wymiana wewnêtrznej instalacji c.o. na

Foto: Maciej Grala
now¹, hermetyczn¹ instalacjê o
mocy grzewczej dostosowanej do
zmniejszonego zapotrzebowania na
ciep³o po termomodernizacji.
Kolejne zadanie, poza termomodernizacj¹, to dostosowanie obiektu
dla osób niepe³nosprawnych oraz
remont gabinetów lekarskich. Budowa windy wraz z podjazdami dla
osób niepe³nosprawnych bêdzie
kosztowaæ oko³o miliona z³. Na to
zadanie SPZZOZ Gryfice chce pozyskaæ pieni¹dze w dwóch etapach z
PFRON (1. winda, 2. podjazd). Przygotowanie gabinetów i innych pomieszczeñ bêdzie polega³o na ich
odœwie¿eniu (malowanie itp.), poniewa¿ instalacje wodne, centralnego ogrzewania i elektryczne s¹ wymieniane przy okazji termomodernizacji.
Ale przebudowy i remonty osza-

cowane na oko³o7-8 milionów z³
³¹cznie to nie jedyne dzia³ania podejmowane przez SPZZOZ Gryfice.
Przystosowuje on obiekty szpitala i
przychodni do wspó³czesnych
norm i ma za zadanie dostosowaæ
warunki pracy i leczenia. S¹ plany
rozbudowy szpitala, a w przychodni
w £obzie otwarcie gabinetów lekarzy specjalistów, których w powiecie
³obeskim brakuje. Plan jest taki, aby
po bezpoœrednim badaniu w przychodni kompleksowe leczenie, jeœli
to bêdzie konieczne, zakoñczy³o siê
w szpitalu w Resku b¹dŸ w Gryficach. Odczyt i interpretacja czêœci
wyników badañ wykonywanych w
£obzie mia³aby byæ wykonywana
przez specjalistów w klinikach. W
tym celu wybudowano w Resku sieæ
szerokopasmow¹, a w £obzie taka
sieæ powstanie.
MM
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Œwiêto plonów w Resku
(RESKO). 31 sierpnia 2013 r. w
parku miejskim odby³y siê Do¿ynki Gminy Resko. Obchody rozpoczê³y siê przemarszem korowodu
do¿ynkowego, który wyruszy³
sprzed Sanktuarium Maryjnego do
parku, gdzie mszê œwiêt¹ sprawowa³ ksi¹dz proboszcz Miros³aw
Socha.
Starostowie do¿ynek pani Ewa
Garbarczyk so³tys £agiewnik i pan
Robert Bodych so³tys Komorowa,
przekazali na rêce burmistrza Reska
Arkadiusza Czerwiñskiego symboliczny bochenek chleba. Po mszy œw.
w³odarze miasta podzielili siê chlebem z mieszkañcami gminy. W trakcie festynu na scenie zaprezentowa³
siê chór „Kanon” z Centrum Kultury
w Resku, zespó³ ludowy z Rusinowa
„D¹browiacy, kapela folkowo-rockowa „Rzepczyno” oraz m³odzie¿ z
Zespo³u Szkó³ w Resku, a tak¿e by³e
uczestniczki zajêæ muzycznych w
Centrum Kultury, na które zawsze
mo¿emy liczyæ podczas reskich imprez: Gosia Ceniak, Natalia Ho³owczak-Wadas i Weronika Kuzmiñska.
Dla mi³oœników wieczornego tañca
zagra³ pan Andrzej Szatan.
W trakcie festynu odby³y siê
konkursy: na najpiêkniejszy wieniec
do¿ynkowy, najpiêkniejsze stoisko,
Turniej So³ecki. Dzieci i m³odzie¿
oraz ich opiekunki ze œwietlic wiejskich zaprezentowa³y siê w konkursie „Raz na ludowo”.
W konkursie adresowanym do
wszystkich mieszkañców gminy na
„Projekt stroju ludowego”, kolejne
miejsca zajê³y panie: Anna So³onyna
– Iglice, Elwira Piestrzeniewicz –
Gardzin, Jadwiga Grzelak – Potuliny
i wyró¿nienia otrzyma³y Ola Miel-

czarek i Ma³gosia Mielczarek z Siwkowic. Wieñce i stoiska oceni³o jury
w sk³adzie: przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Resku Barbara Basowska, burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski, przedstawiciel Zarz¹du
Powiatu Micha³ Kar³owski oraz
ksiadz proboszcz Miros³aw Socha.
Najpiêkniejsze wieñce wykona³y
so³ectwa £osoœnica, £abuñ Wielki
oraz Starogard. Nagrody za najpiêkniejsze stoisko odebra³y so³ectwa
£osoœnica, £agiewniki i Siwkowice.
W Turniej so³eckim zwyciêstwo
odnieœli przedstawiciele so³ectwa
£agiewniki, a tu¿ za nimi uplasowa³y
siê so³ectwa Komorowo i £osoœnica. Dzieci ze œwietlicy „Domino” w
Iglicach zajê³y I miejsce w konkursie
„Raz na ludowo”, II - ze œwietlicy
„Czaruœ” w Przemys³awiu, III z Gardzina, IV £agiewnik, V z Siwkowic i
VI z £osoœnicy.
Ogromne
zainteresowanie
uczestników festynu wzbudzi³
„Konkurs jedzenia p¹czków na
czas”, zwyciêzca Marek Wierzbowski zjad³ „tylko” 15 p¹czków, pokonuj¹c tym samym konkurentów
Mariusza Dziadurê i Mariusza Tomalê. Organizatorami i sponsorami konkursu byli: Piekarnia Gama, Scrub
Jump Resko i ReklamaResko.pl.
Dyrektor Centrum Kultury w
Resku serdecznie dziêkuje za wspó³pracê wszystkim so³tysom i mieszkañcom so³ectw, którzy wziêli udzia³
w obchodach œwiêta plonów. Podziêkowania sk³ada tak¿e sponsorom: Nadleœnictwu w Resku, Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego w Gryficach,, Gminnemu Zwi¹zkowi Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Resku - fundatorowi nagród i upominków dla dzieci.
(at)
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Przez nadgorliwoœæ rozbudowy
(£OBEZ-RESKO).
26 sierpnia odby³o siê
posiedzenie Zarz¹du
Powiatu, podczas
którego radni mieli
rozpatrzyæ wniosek
dyrektora SPZZOZ
w Gryficach
o uruchomienie
procedury zmierzaj¹cej
do sprzeda¿y
nieruchomoœci szpitala
w Resku w trybie
bezprzetargowym
na rzecz dzier¿awcy.
Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami procedura taka mog³aby byæ
mo¿liwa dopiero po rozpoczêciu
budowy obiektu geriatrycznego, w
którym - jak ju¿ wczeœniej informowaliœmy - zatrudnienie znalaz³oby
oko³o 100 osób. Dzia³ania podjête po
zarz¹dzie przez Micha³a Kar³owskiego mog¹ doprowadziæ do tego, ¿e do
¿adnej budowy nie dojdzie.
Szpital powiatowy?
Co jakiœ czas pojawiaj¹ siê g³osy,
¿e szpital w Resku powinien byæ
powiatowy. Przypominamy, ¿e szpital w Resku by³ w³asnoœci¹ powiatu
³obeskiego do czasu reformy administracyjnej, czyli do 2000 roku, gdy
to £obez znalaz³ siê w granicach
administracyjnych powiatu stargardzkiego. Przed zmian¹ granic w
szpitalu zosta³ przeprowadzony remont, który w znacznym stopniu
przyczyni³ siê do powstania d³ugów
szpitala. W 2003 roku szpital zosta³
wydzier¿awiony firmie NZOZ Intermed Sp. z o.o. z Nowogardu.

Dopiero w 2009 roku szpital w
Resku zosta³ odkupiony od powiatu
stargardzkiego przez powiat ³obeski.
Przez ca³y okres dzier¿awy w szpitalu w Resku nie by³y prowadzone remonty i naprawy. Nie dzia³a³a winda,
a schorowani pacjenci musieli pieszo pokonywaæ piêtra. Nie dzia³a³a
równie¿ tlenownia; swojej funkcji
nie spe³nia³a stara instalacja elektryczna. W 2010 roku szpital zosta³
wydzier¿awiony na 20 lat dla SPZZOZ Gryfice. W ubieg³ym roku
dzier¿awca rozpocz¹³ remonty na
szerok¹ skalê.
Oddzia³ geriatryczny w Resku
W zwi¹zku z tym, ¿e szpital gryficki po³o¿ony jest w centrum województwa, ma spore szanse na rozwój pod k¹tem niektórych us³ug
medycznych. Wykorzystuj¹c to
po³o¿enie, dyrekcja szpitala w Gry-

Tak mia³oby wygl¹daæ dobudowane skrzyd³o szpitala w Resku

ficach zamierza³a podj¹æ kroki w
celu rozbudowy reskiego szpitala.
Przypominamy, ¿e rozbudowa to
niema³a rzecz, bowiem obiekt, o którego budowê zabiega dyrektor
SPZOZ Gryfice, mia³by byæ wiêkszy
od obecnego budynku szpitala w
Resku. By³by to centralny dla województwa oœrodek opieki d³ugoterminowej sk³adaj¹cy siê z Oddzia³u
geriatrycznego na 37 ³ó¿ek, oddzia³u geriatrii dziennej na oko³o 15
³ó¿ek. Zak³ad Opiekuñczo Leczniczy by³by rozbudowany i przebudowany w celu dostosowania do
obowi¹zuj¹cych standardów. Szpital sk³ada³by siê dodatkowo z oddzia³u wewnêtrznego, oddzia³u chirurgicznego i bazy diagnostycznej,
a tak¿e dzia³u rehabilitacji zdrowotnej i spo³ecznej.
Obecnie szpital posiada ju¿ dostêp do sieci œwiat³owodowej nowej
generacji. W przygotowaniu jest
uruchomienie oddzia³u dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i
pododdzia³u geriatrycznego.
Wybór Reska pod tê inwestycjê
nie by³ przypadkowy, z jednej strony
centralne po³o¿enie szpitala w województwie, z drugiej strony powiat
³obeski charakteryzuje siê najgorszym dostêpem do us³ug publicznych i z³¹ sytuacj¹ spo³eczno-gospodarcz¹. Nowy obiekt to równie¿
nowe miejsca pracy. Szacunkowa
wartoœæ przedsiêwziêcia to oko³o 28
milionów z³, z czego 8 milionów œrodków w³asnych. To potê¿na inwestycja jak na powiat ³obeski. Aby dyrektor SPZZOZ Jacek Pietryka móg³
otrzymaæ pozwolenie na budowê,
musi byæ zgoda w³aœciciela nieruchomoœci. Si³¹ rzeczy przy takich

planach inwestycyjnych zagro¿enie
jest po obu stronach – powiatu, jako
w³aœciciela szpitala oraz SPZOZ Gryfice – jako dzier¿awcy.
Pismo zawieraj¹ce wniosek o uruchomienie procedury zmierzaj¹cej
do sprzeda¿y nieruchomoœci w trybie bezprzetargowym wystosowa³
dyrektor SPZZOZ Gryfice 29 lipca
2013 roku. I tutaj rozpêta³a siê burza,
która mo¿e doprowadziæ do zatrzymania budowy oddzia³u w Resku, ale
nie tylko. Wczeœniej, bo 19 czerwca
starostwo wyrazi³o warunkow¹ zgodê na dysponowanie nieruchomoœci¹ na cele budowlane po to, aby
nie wstrzymywaæ dzia³añ zmierzaj¹cych do budowy, do czasu, a¿ zostanie osi¹gniête porozumienie co do
sposobu rozliczenia nak³adów inwestycyjnych. Koncepcja zbycia nieruchomoœci szpitala w Resku pojawi³a siê pod warunkiem rozpoczêcia
inwestycji, czyli rzeczywistych prac
budowlanych, a nie przed jej rozpoczêciem. Jeœli rozbudowa szpitala w
Resku dojdzie do skutku, to powiatu
³obeskiego nie bêdzie staæ na ewentualne poniesienie kosztów w razie
rozwi¹zania umowy.
St¹d wstêpne uzgodnienia,
zgodnie z którymi po rozpoczêciu
inwestycji i po uzyskaniu zgody
Rady Powiatu zarz¹d powiatu mia³
wyst¹piæ do samorz¹du województwa o odp³atne przejêcie szpitala w
Resku. Mówi¹c krótko, nikt nie bêdzie inwestowa³ bêd¹c dzier¿awc¹.
Dyrektor SPZZOZ z³o¿y³ wniosek do zarz¹du powiatu ³obeskiego
o uruchomienie procedury zmierzaj¹cej do sprzeda¿y nieruchomoœci w
trybie bezprzetargowym na rzecz
Dzier¿awcy. I tu rozpêta³a siê burza.
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szpitala nie bêdzie?
Micha³ Kar³owski kontra szpital
Podczas posiedzenia zarz¹du 26
sierpnia bie¿¹cego roku p³atny cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski wyrazi³ zdanie, ¿e dla niego ca³a procedura
nie przebiega wed³ug prawid³owej
kolejnoœci. Uzna³, ¿e dyrektor SPZZOZ Gryfice Jacek Pietryka nie jest
dla powiatu partnerem do rozmów, a
jest nim jedynie Urz¹d Marsza³kowski. Poinformowa³ zebranych, ¿e podejmie rozmowy w województwie. W
tym celu wybiera siê na spotkanie z
cz³onkiem Sejmiku Jaros³awem £ojko
– przewodnicz¹cym Klubu Platformy
Obywatelskiej, pracuj¹cym w komisjach Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Komisji Rozwoju, Promocji i Wspó³pracy Miêdzynarodowej,
komisji Gospodarki, Infrastruktury i
Ochrony Œrodowiska. Wymienione
komisje nie maj¹ nic wspólnego ze
zdrowiem, jednak tutaj raczej liczy siê
funkcja przewodnicz¹cego klubu z
odpowiedniej partii, tym bardziej, ¿e
jest sekretarzem Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej.
Micha³ Kar³owski oœwiadczy³,
¿e jest za rozbudow¹ szpitala, miejscami pracy, ale sposób, w jaki jest
prowadzona procedura, jest dla niego nie do zaakceptowania, gdy¿ w tej
sprawie nie pojawi³ siê Urz¹d Marsza³kowski. Powiedzia³, ¿e dochodz¹
go s³uchy, ¿e nie ma woli, aby marsza³ek przej¹³ ten szpital. Doda³, ¿e
nie jest za sprzeda¿¹, ale ca³a procedura wybieg³a przed „szereg”. Przyzna³, ¿e nie ma doœwiadczenia w administracji i uwierzy³ w to, co robi³
zarz¹d, ale dziœ maj¹c wiêksz¹ wiedzê, uwa¿a, ¿e zarz¹d dokona³
umniejszenia swojej roli. Jego zdaniem to zarz¹d województwa powinien wyjœæ z propozycj¹ kupna szpitala, a nie dyrektor Jacek Pietryka.
W odpowiedzi na ten zarzut starosta Ryszard Brodziñski zauwa¿y³,
¿e id¹c tokiem myœlenia cz³onka zarz¹du, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych nie powinien rozmawiaæ
z burmistrzami gmin o drogach.
Doda³, ¿e takie same rozmowy zarz¹d
powiatu toczy³ z dyrektorem SPZZOZ w Gryficach przed dzier¿aw¹
szpitala. Cz³onek zarz¹du upiera³ siê
jednak przy swoim, twierdz¹c, ¿e
skoro marsza³ek nie da³ obietnicy
kupna szpitala, to rozmowy nie powinny siê toczyæ.
Uczestnicz¹cy w posiedzeniu
zarz¹du podkreœlali, ¿e lepiej by³oby,
gdyby to Sejmik wyst¹pi³ do powiatu, chocia¿ z listem intencyjnym, bo
obecnie s¹ plotki o sprzeda¿y.
Wicestarosta Jan Zdanowicz
uzna³, ¿e ustalenia z dyrektorem Pietryk¹ by³y ca³kiem inne. Dyrektor

Pietryka dawa³ znaæ zarz¹dowi powiatu, ¿e jest zainteresowany zakupem budynku szpitala. Zarz¹d województwa ani Spo³eczna Rada Szpitala w ogóle nie wiedzia³y o zamierzeniach rozbudowy szpitala w Resku.
Dyrektor informowa³ tylko o rozbudowie przychodni w £obzie. Doda³,
¿e zamiarem zarz¹du powiatu w
£obzie jest to, aby szpital w Resku
by³ nadal szpitalem samorz¹dowym.
(tak jakby województwo nie by³o
samorz¹dem).
Stwierdzi³, ¿e trzeba przedstawiæ
intencje zarz¹du, bo bêd¹ one w ró¿ny sposób wypaczane i przeinaczane. Tym pismem dyrektor J. Pietryka
jasno dostanie do zrozumienia, ¿e
zarz¹d powiatu w £obzie nie jest zainteresowany sprzeda¿¹ budynku
szpitala w Resku dla SPZZOZ w Gryficach.
Dyskusja dotyczy³a wiêc kwestii
- czy to dyrektor szpitala wyjdzie z
propozycj¹, czy marsza³ek, bo jeœli
mia³by byæ sprzedany szpital to nie
SPZZOZ Gryfice, tylko marsza³kowi,
który przeka¿e go dla SPZZOZ Gryfice. Ale jakby co, to o sprzeda¿y nie
ma mowy, a przysz³oœæ szpitala jest
„patykiem na wodzie pisana” - jak zauwa¿y³ radny Ryszard Sarna.
Po posiedzeniu zarz¹du marsza³ek cofn¹³ dyrektorowi Jackowi Pietryce pozwolenie na podejmowanie
decyzji finansowych na terenie powiatu ³obeskiego. Mia³o to staæ siê
po interwencji Micha³a Kar³owskiego. A to oznaczaæ mo¿e blokadê dalszych inwestycji, w tym zablokowanie budowy oddzia³u geriatrii w Resku, ale nie tylko. Podzia³ w powiecie
³obeskim mo¿e rzutowaæ równie¿ na
przysz³e kontraktowanie, a tym samym i na to, na czym zale¿y mieszkañcom Reska - opiece nocnej w reskim
szpitalu.
Co na to starosta
Jako ¿e p³atny cz³onek zarz¹du
Micha³ Kar³owski m.in. sprzeciwia
siê prowadzeniu rozmów z dyrektorem SPZZOZ w Gryficach i uwa¿a, ¿e
dla zarz¹du powiatu w³aœciwym
partnerem do rozmów jest zarz¹d
województwa, o zdanie poprosiliœmy starostê powiatu ³obeskiego
Ryszarda Brodziñskiego.
- To prawda, ale to nie zarz¹d województwa jest autorem pomys³ów na zagospodarowanie pozosta³oœci po SPZZOZ w £obzie oraz
sposobu realizacji us³ug medycznych dla mieszkañców naszego powiatu. I nie ma takiego obowi¹zku.
To nasz ³obeski problem i naszym
zadaniem jest szukanie partnerów do
jego rozwi¹zania. Przypomnê, ¿e
jeszcze niedawno powiat ³obeski

trwa³ w nierozwi¹zywalnym sporze z
powiatem stargardzkim w zakresie
realizacji zadañ ochrony zdrowia.
Dziœ ju¿ jest inaczej. Obecne rozwi¹zania wypracowaliœmy wspólnie z
dyrektorem Pietryk¹, a pomys³ rozbudowy szpitala w Resku o oddzia³
geriatryczny jest wy³¹cznie jego autorstwa. Na obecnym etapie realizacji tego projektu podjêliœmy
wspóln¹ pracê nad przygotowaniem
argumentów dla przekonania w³adz
samorz¹dowych województwa do
jego akceptacji. Dok³adnie tak¹
sam¹ strategiê realizowaliœmy na
etapie przygotowywania decyzji
prowadz¹cych do wydzier¿awienia
obiektów szpitala w Resku i przychodni w £obzie. I w tamtym czasie
przeciwnicy pomys³u formu³owali
dok³adnie takie same zarzuty, jak s³yszymy dzisiaj, a mianowicie, ¿e sejmik nic nie wie…, ¿e nie ma w statucie…, ¿e nie ten poziom rozmów itd.,
itd. Dzisiejsze dokonania SPZZOZ w
Gryficach na naszym terenie dowodz¹, ¿e samorz¹d powiatu ³obeskiego podj¹³ wówczas znakomit¹
decyzjê.
Wracaj¹c do obecnych dzia³añ,
to chcê powiedzieæ, ¿e w lipcu dyrekcja SPZZOZ w Gryficach z³o¿y³a w
urzêdzie marsza³kowskim stosowne
propozycje do kontraktu, poniewa¿
g³ównym Ÿród³em finansowania projektu maj¹ byæ fundusze unijne, którymi dysponuje zarz¹d województwa. Nie mo¿na wiêc mówiæ o pomijaniu „w³aœciwej” drogi postêpowania, poniewa¿ dotychczas realizowana strategia w ¿adnym razie nie
narusza³a obowi¹zuj¹cych procedur, a - jak uczy doœwiadczenie - by³a
skuteczna i nie unicestwia³a podjêtych inicjatyw w pocz¹tkowym ich
stadium. Wydaje siê, ¿e wysoce zasadnym jest wspieranie dzia³añ ka¿-

dego, kto ma pomys³y i je realizuje
dla rozwoju powiatu ³obeskiego, a
tak¹ osob¹ z ca³¹ pewnoœci¹ jest dyrektor SPZZOZ w Gryficach. Jasne,
¿e nie jest on altruist¹. Jego celem
jest stworzenie bardzo silnego podmiotu, obejmuj¹cego swoim dzia³aniem ca³¹ centraln¹ czêœæ województwa. A w tym planie wa¿n¹ rolê maj¹
odgrywaæ placówki na terenie powiatu ³obeskiego. To nam odpowiada, a konkurenci dla tego programu
s¹ mocni i nie zasypuj¹ gruszek w popiele. Z ca³¹ pewnoœci¹ wykorzystaj¹ ka¿d¹ okolicznoœæ, by zwyciê¿yæ w tej konkurencji. St¹d, z punktu
widzenia interesów spo³eczeñstwa
powiatu ³obeskiego, niew³aœciwym
jest os³abianie pozycji negocjacyjnej dyrektora Pietryki – powiedzia³
starosta Brodziñski.
Politykierstwo a polityka
Zablokowanie przez przedstawicieli powiatu ³obeskiego dzia³añ dyrektora SPZZOZ w Gryficach na terenie powiatu ³obeskiego doskonale wpisuje siê w dzia³ania starosty
gryfickiego Kazimierza Sacia, który
ca³kiem niedawno czyni³ starania,
aby odwo³aæ dyrektora ze stanowiska. Jednym z zarzutów gryfickiego
starosty by³o to, ¿e dyrektor Pietryka chce inwestowaæ w Resku, a nie
na terenie powiatu gryfickiego,
gdzie jego zdaniem powinny powstaæ dodatkowe miejsca pracy. O
ile taki zarzut mo¿e byæ zrozumia³y
dla starosty gryfickiego, to jest ca³kowicie nie do pojêcia, jeœli chodzi o
reprezentantów powiatu ³obeskiego. Chyba ¿e i im zale¿y na tym, aby
miejsca pracy powstawa³y na terenie powiatu gryfickiego, a nie ³obeskiego.
MM, zdjêcie
szpitala: Maciej Grala

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

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

œp. Alicjê Kawczak
z £obza
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków
Ko³o w £obzie.
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Czy za akty wandalizmu kilku osób ma cierpieæ ca³a gmina?

Nie mo¿na zakazaæ, a myœleæ siê nie chce
(£OBEZ). Wandalizm, do którego dosz³o na promenadzie, wymusi³
dyskusjê na temat bezpieczeñstwa
w £obzie. Radna Helena Szwemmer
domaga siê zamkniêcia sklepów
nocnych, czêœæ radnych - wiêkszej
iloœci patroli policyjnych, radna
Wies³awa Romejko - pomocy policji. Policja odpowiada szwadronem
prewencji i apelem, aby m³odzie¿ w
mieœcie mia³a swoje miejsce, w którym mog³aby siê spotykaæ.
Zamkn¹æ sklepy
Spora czêœæ obrad Rady Miejskiej zosta³a poœwiêcona bezpieczeñstwu w £obzie. Dyskusjê na ten
temat rozpoczê³a radna Helena
Szwemmer.
- W sprawie dewastacji nie ma co
mówiæ, bo wszyscy o tym wiedz¹.
Mam taki pomys³, s¹dzê, ¿e jest to
pomys³ dobry; myœlê, ¿e jest to temat bardzo wa¿ny i trzeba by³oby
zabraæ siê do tego w sposób bardzo
zdecydowany. Przemyœla³am tê
sprawê i myœlê, ¿e Ÿród³o powstawania chaosu wieczornego jest w funkcjonowaniu sklepów nocnych.
Mam taki pomys³ i wniosek i proszê
go zaprotoko³owaæ - ¿eby wydaæ zakaz urzêdowania sklepów po godzinie 22. Po pierwsze i najwa¿niejsze to
wyeliminuje to ci¹g³e bieganie po
alkohole i przenoszenie na promenadê, po drugie - ludzie, którzy mieszkaj¹ w pobli¿u tych sklepów, maj¹
absolutn¹ gehennê. Przecie¿ zupe³nie nie idzie egzystowaæ w tych budynkach. Tak nie mo¿e byæ, ¿eby dla
dwojga osób, które prowadz¹ swoj¹
dzia³alnoœæ w godzinach nocnych,
ca³e spo³eczeñstwo w jakikolwiek
sposób by³o zdominowane. Jest to
temat moim zdaniem absolutnie wa¿ny, pilny, i myœlê, ¿e to da bardzo
konkretny skutek. Nikt im nie zabrania pracowaæ, niech pracuj¹ – do
godz. 22. Po 22.00 obowi¹zuje cisza
nocna, a gdyby ktoœ chcia³ taki sklep
prowadziæ, niech siê wyprowadzi ze
œródmieœcia na obrze¿e. W centralnym punkcie miasta do godz. 2.00 w
nocy, a czasami jeszcze d³u¿ej dzia³aj¹ sklepy monopolowe, pod którymi dziej¹ siê dantejskie sceny – apelowa³a radna.
Pomys³ szybko upad³, bowiem
okaza³o siê, ¿e Rada Miejska takiego
prawa nie ma. Mo¿e i dobrze, bo
nastêpnym krokiem byæ mo¿e by³oby wprowadzenie godziny policyjnej po godz. 22.00.
Radni zwrócili równie¿ uwagê na
promenadê, ¿e powinno byæ tam
wiêcej patroli policji w nocy, bowiem, jak na razie, to zosta³a ona zrobiona dla tych, których spo³eczeñstwo boi siê.

Wszyscy jesteœmy
odpowiedzialni
Z kolei radna Wies³awa Romejko
wyst¹pi³a w innym duchu. Zamiast
atakowaæ policjê, zaproponowa³a,
aby o bezpieczeñstwo w mieœcie
zadbali wszyscy jego mieszkañcy.
- Myœlê, ¿e wszyscy jesteœmy
obywatelami tego miasta. Wszyscy
mówimy, ¿e policja powinna coœ zrobiæ, wszyscy mówimy, ¿e ktoœ powinien za to odpowiedzieæ. Czy my
wszyscy myœlimy o tym, ¿eby wzi¹æ
za telefon i zadzwoniæ, gdy ta m³odzie¿ jest pod sklepem, kiedy coœ siê
dzieje? Dlaczego nie pomyœlimy te¿
o tym, ¿e my wszyscy jesteœmy odpowiedzialni za bezpieczeñstwo?
Zrzucamy wszystko na policjê, na
stra¿ miejsk¹. Jeœli widzê, ¿e dzieje
siê coœ z³ego i jadê samochodem, to
zadzwoniê. I pytam teraz, czy pañstwo robocie tak samo? To jest apel
do wszystkich mieszkañców, abyœmy te¿ wziêli odpowiedzialnoœæ.
Tam s¹ nasze dzieci pod tymi
sklepami, tam s¹ ludzie, których znamy, to te¿ jest w naszej gestii, abyœmy coœ z tym zrobili. Nie mówiê, ¿e
mamy wyrêczaæ policjê, ale mo¿emy
im pomóc, bo myœlê, ¿e ich jest niewielu, patrz¹c na patrole, i pewnie s¹
uchybienia, na które zwracamy uwagê i o tym mówimy – powiedzia³a
radna.
W podobnym duchu, przed
sesj¹, wypowiedzia³ siê jeden z
mieszkañców £obza, który zaproponowa³, aby stworzyæ tu patrol spo³eczny. W niektórych czêœciach miasta ludzie sami wziêli sprawy w swoje rêce, nie boj¹c siê grupy m³odych
ludzi, którzy czêsto nocami rozrabiali i dochodzi³o do aktów wandalizmu.
Wystarczy³o kilka interwencji bez
u¿ywania przemocy. Czasami nie
trzeba ani policji, ani rêkoczynów,
wystarczy zwyk³a obywatelska postawa.
M³odzie¿ nie ma siê gdzie
podziaæ
Radny Piotr Æwik³a zauwa¿y³, ¿e
na terenie gminy nie ma klubów ani
kawiarni, m³odzie¿ nie ma gdzie chodziæ. Zwróci³ równie¿ uwagê, aby
zwiêkszyæ nacisk na poszukiwanie
inwestorów, bo gdy ludzie bêd¹ mieli pracê, to mniej bêd¹ zainteresowani innymi sprawami.
A gdzie s¹ rodzice?
Radny Marek Rokosz zwróci³
uwagê, ¿e na promenadzie czêsto s¹
dzieci gimnazjalne w wieku 13-16 lat.
- To s¹ osoby niepe³noletnie i tu
pojawia siê pytanie - co te osoby
robi¹ w nocy na promenadzie? Szko³a swoj¹ drog¹. Nikt nie zwolni szko-

³y od wychowania, ale pojawia siê
pytanie, gdzie s¹ rodzice? Ktoœ powinien zainteresowaæ siê, gdzie s¹
dzieci o 1.00 czy 2.00 w nocy. Jesteœmy rodzicami, jesteœmy odpowiedzialni za dziecko. Dla mnie jest to
niewyobra¿alne, jak mo¿na siê nie
zainteresowaæ, gdzie jest dziecko w
pi¹tkow¹ i sobotni¹ noc? To jest
g³ówny problem tak naprawdê. Je¿eli nie bêdzie wsparcia rodziców, to
szko³a nic nie pomo¿e – zauwa¿y³.
Promenada
G³os na temat bezpieczeñstwa i
sposobu zmniejszenia iloœci aktów
wandalizmu zabra³ równie¿ obecny
podczas obrad Rady Miejskiej komendant policji m³. insp. Jacek Dobrek.
- 17 lipca zosta³em powo³any na
komendanta policji w £obzie. Od 10
wrzeœnia bêdê mia³ zastêpcê. Komendant wojewódzki z premedytacj¹ wybra³ osobê, która bêdzie zajmowa³a siê prewencj¹. Bêdzie to pan
podinspektor Robert Rogowski,
by³y dowódca oddzia³u prewencji ze
Szczecina. Osoba ta przyjdzie mieszkaæ do £obza i bêdzie nadzorowa³a
s³u¿by prewencyjne. To jest jako
odpowiedŸ na ca³e to zdarzenie na
promenadzie. Powiem pañstwu tak codziennie rano id¹c do pracy, przechodzê przez promenadê i sprawdzam, jak ona wygl¹da. 16 sierpnia
sta³o siê tak, ¿e wygl¹da³a tragicznie.
Zadzwoni³em do burmistrza i powiedzia³em, ¿e chyba wojnê mieliœmy w
£obzie. Faktycznie, zdarzenie to
ujawni³a policja, by³o to o 2.00 w
nocy. By³ tylko jeden patrol, wczeœniej by³o zdarzenie z zepchniêciem
¿uka, sprawa jest o wykroczenie,
zostanie skierowana do s¹du.
Œwiadkowie nie za bardzo chc¹ zeznawaæ. To te¿ jest apel do pañstwa,
je¿eli jesteœcie œwiadkami, by zeznawaæ, nie baæ siê, bo my bez zeznañ
œwiadków nie bêdziemy w stanie
skierowaæ sprawy do s¹du. Je¿eli
chodzi o zniszczenie promenady,

burmistrz z³o¿y³ zawiadomienie.
Straty mamy oszacowane w wysokoœci 1900 z³. Pracujemy nad t¹
spraw¹. Mamy osoby typowane,
które mog³y dopuœciæ siê wandalizmu. Bêdziemy prowadziæ badania
kryminalistyczne, zosta³y zabezpieczone œlady na miejscu zdarzenia,
by³ u¿yty pies. Postaram siê, aby
wobec osób, które dopuœci³y siê
tego czynu, zosta³ skierowany akt
oskar¿enia, ale bez pañstwa wspó³pracy, bez pañstwa pomocy, czyli
bez tego, o czym pañstwo tu mówili,
bez informowania nas, ¿e coœ siê
dzieje, jest nam trudniej.
W ci¹gu lipca i sierpnia, od razu
na pierwszej odprawie mówi³em, ¿e
promenada jest wizytówk¹ £obza.
Przez lipiec i sierpieñ zastosowaliœmy 78 pouczeñ wobec sprawców
wykroczeñ, to jest niszczenie, spo¿ywanie alkoholu, zanieczyszczanie,
zaœmiecanie, zachowania nieprzyzwoite. W stosunku do 19 osób zastosowaliœmy postêpowanie mandatowe. W stosunku do 5 osób, które mimo mandatów nadal zachowywa³y siê tak samo, zosta³y skierowane wnioski do s¹du. Jest prowadzone postêpowanie z art 288 zniszczenie mienia, wniosek zosta³ z³o¿ony –
powiedzia³ komendant.
Doda³, ¿e w pi¹tki, soboty i niedziele zosta³a wzmocniona s³u¿ba
prewencyjna na godziny nocne oraz
zaanga¿owany patrol operacyjny.
Przyzna³, ¿e jeœli jest patrol w mundurze, to m³odzie¿ ucieka, dlatego
zosta³a zastosowana dodatkowa
taktyka - policjanci nieumundurowani.
Monitoring konieczny,
ale nie wszystko policja
Komendant przyzna³, ¿e monitoring bezsprzecznie jest potrzebny,
bowiem policja dosz³a do pewnego
poziomu bezpieczeñstwa i wykrywalnoœci, która w tej chwili wynosi
72 proc. Doda³, ¿e przy tych si³ach i
œrodkach policjanci nie s¹ wstanie
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wiêcej zrobiæ. Monitoring pozwoli
na zidentyfikowanie osób.
- W jaki sposób monitoring bêdzie nadzorowany? Deklarujê ze
swojej strony nadzór - u mnie mo¿e
byæ. Policjant w chwilach wolnych
bêdzie patrzy³, ale prosi³bym o to,
aby gmina podjê³a dzia³ania. Mówicie o bezrobociu, wystarczy zaanga¿owaæ sta¿ystów do nadzorowania.
U mnie dy¿urny nie bêdzie w stanie
ca³odobowo prowadziæ obserwacji.
Dy¿urny i pomocnik ma jeszcze szereg innych zadañ. Chcia³bym, aby
ciê¿ar nadzoru bezpoœredniego by³
po stronie gminy - doda³ komendant
policji w £obzie.
M³odzie¿ przeganiana
z miejsca na miejsce
Komendant policji Jacek Dobrek
zwróci³ uwagê, ¿e tak naprawdê m³odzie¿ nie ma miejsca, w którym spokojnie i legalnie mog³aby siê spotkaæ
i wypiæ piwo.
- Przeganiamy m³odzie¿ z miejsca na miejsce. Nie ma w £obzie
¿adnego klubu, kawiarni, miejsca
gdzie m³odzie¿ mog³aby siê spotykaæ. Oni gdzieœ musz¹ iœæ, usi¹œæ i
wypiæ to piwo. Nie maj¹ takiego
miejsca. Tworz¹c takie punkty, tworzymy sobie inne problemy, bo bêdzie kradzie¿ telefonów itd., ale bêdziemy mieli to pod nadzorem, a
m³odzie¿ bêdzie mia³a siê gdzie spotykaæ. Widzê tutaj pewne mo¿liwoœci - doda³ komendant.
Debata lekarstwem
na wandalizm
Komendant doda³, ¿e wraz z burmistrzem £obza planuje zorganizowaæ debatê na temat bezpieczeñstwa. Chcia³by, aby uczestniczyli w
niej mieszkañcy gminy i podzielili siê
swoimi spostrze¿eniami.
- Chcielibyœmy w £obzie zorganizowaæ w £obzie wspólnie z burmistrzem debatê o bezpieczeñstwie.
Chcielibyœmy, aby spo³eczeñstwo
£obza wypowiedzia³o siê na temat
bezpieczeñstwa, jakie mo¿emy podj¹æ kroki, bo byæ mo¿e o pewnych
rzeczach nie wiemy, nie widzimy
pewnych rzeczy – powiedzia³ komendant.
Szwadron prewencji
na posi³ek
Nowy zastêpca komendanta,
który rozpocznie pracê w tym tygodniu, to by³y dowódca oddzia³u prewencji.
- Postara siê, aby do naszego
miasta spróbowaæ œci¹gn¹æ oddzia³y prewencji na sobotê, czy niedzielê
- pluton: osiem osób, cztery patrole.
Na pewno to spowoduje zdyscypli-

nowanie m³odzie¿y z naszego miasta
– wyjaœni³ komendant.
Jeden narozrabia,
reszta odpowiada
W dyskusjê w³¹czy³ siê radny
Janusz Skrobiñski, który uzna³, ¿e
nie mo¿na wprowadzaæ odpowiedzialnoœci zbiorowej, bo tak naprawdê w mieœcie rozrabia kilka osób, a s¹
tendencje do karania wszystkich.
- W tym mieœcie to jest tak, jak z
chat¹ syberyjsk¹ - jakiœ jeden idiota
spali³ tê chatê, a my globalnie zwalamy na wszystkich. Nie wierzê, ¿e
nasza m³odzie¿, nawet ta, która pije
na promenadzie, to w wiêkszoœci
wandale. Nie wierzê w to. Jest kilka
osób, które rozrabiaj¹ w tym mieœcie, przez to konsekwencje ponosz¹ inni - propozycje zamykania
sklepów nocnych itd. My wszyscy
ponosimy konsekwencje tego, ¿e
jakiœ baran jeden z drugim, mo¿e z
trzecim, powrzucali ³awki do Regi i
w nocy wykrzykuj¹ i rozrabiaj¹. Jeœli chodzi o monitoring, to zróbmy
zmianê dla stra¿ników miejskich;
mamy ich trzech, to zamiast ³aziæ po
mieœcie i nic nie robiæ, to niech
patrz¹ w ten monitoring, informuj¹
policjê, gdy coœ siê stanie. Za chwileczkê wystraszymy dzieciaki, bo
„oni wszyscy s¹ winni”. Najczêœciej podchodzi siê do nich i z nimi
rozmawia, bo s¹ niegroŸni, bo ktoœ
siedzi z butelk¹. Komendant ma racjê, nie mamy miejsca dla nich, a
my nie mo¿emy zmusiæ prywaciarza do tego, aby otworzy³ restauracjê – powiedzia³ radny Janusz
Skrobiñski.
Co dalej?
Podczas dyskusji wiele powiedziano na temat skutków braku opieki rodzicielskiej, wskazywano, by
wprowadziæ kolejne zakazy. Zwrócono uwagê, ¿e m³odzie¿ nie ma siê
gdzie spotykaæ i na tym zakoñczono
dyskusjê, a przecie¿ mo¿na by³oby
znaleŸæ wiele rozwi¹zañ. Nie ka¿dy
dzisiaj chce kopaæ pi³kê i sport nie
jest dla ka¿dego form¹ pozbycia siê
zbyt du¿ej iloœci energii rozsadzaj¹cej m³ode organizmy. Jest to naturalne i nie ma co udawaæ, ¿e jest inaczej.
M³odoœæ musi siê wyszaleæ, a do
doros³ych nale¿y znalezienie takiej
formy i takiego miejsca, aby m³odym
to umo¿liwiæ – z zachowaniem bezpieczeñstwa. Podczas sesji jednak
nie pad³y pomys³y odnoœnie miejsca, w którym m³odzie¿ mog³aby siê
spotykaæ. Byæ mo¿e takim miejscem
mog³oby byæ stare boisko, gdyby
tylko samorz¹d chcia³ po³¹czyæ si³y
z inicjatyw¹ prywatn¹ i odpowiednio je zagospodarowaæ.
MM
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Kupa œmieci czeka
na uprz¹tniêcie

Chcia³bym zwróciæ Pañstwa
uwagê na ra¿¹c¹ bezczynnoœæ i zaniedbanie swoich obowi¹zków
przez pracowników Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych w
£obzie.
W dniach 23 i 24 sierpnia mia³a
miejsce w £obzie zbiórka wielkogabarytowych odpadów. Niestety niedoinformowane (a mo¿e i niedba³e)
spo³eczeñstwo, czyli mieszkañcy
osiedla, oprócz tych wielkich odpadów powynosili w miejsce zbiórki
ró¿ne kartony po telewizorach, kuchenkach mikrofalowych, worki ze
star¹ odzie¿¹, zdemontowane czêœci
ró¿nych mebli i inne rzeczy, które z
pewnoœci¹ powinno siê wrzucaæ do
znajduj¹cych siê obok pojemników
na odpady segregowane. Nie zrobili
tego. W œwiadomoœci ludzkiej wci¹¿
jest zakodowany minimalizm i tumiwisizm. Myœlê, jednak, ¿e to i tak

lepsze ni¿ pozbywanie siê tych œmieci gdzieœ po lasach...
Druga strona medalu to sposób
postêpowania s³u¿b miejskich. Pracownicy wy³uskali z tego miejsca
jedynie wielkie gabaryty, tym samym powoduj¹c jeszcze wiêkszy
nie³ad w tej górze odpadów i odjechali. Od ponad dwóch tygodni nikt
nie uprz¹tn¹³ tej kupy œmieci. A z
niepokojem obserwujê, ¿e zaczyna
ona rosn¹æ (³atwiej i proœciej cokolwiek wyrzuciæ na górê œmieci, jedne
œmieci przyci¹gaj¹ kolejne!). Ta niechlubna kupa œmieci s³u¿y te¿ jako
miejsce niewyszukanych zabaw
ma³ych dzieci osiedla.
Co musi siê wydarzyæ, aby ta
kompromituj¹ca wizytówka mieszkañców (ale przecie¿ i s³u¿b komunalnych) zosta³a usuniêta?
Bardzo proszê o zajêcie siê t¹
wstydliw¹ spraw¹.
Czytelnik

Bêd¹ pieni¹dze dla LGD
(£OBEZ) Jutro, 11 wrzeœnia br.,
o godz. 9., w Urzêdzie Miejskim w
£obzie odbêdzie siê podpisanie
umów na dofinansowanie PROW.
Umowy podpisze kolejnych 5 be-

neficjentów pomocy uzyskanej za
poœrednictwem LGD CIW. Z tej okazji do £obza przyjedzie marsza³ek
woj. zachodniopomorskiego A. Jakubowski, dyrektor PROW A. ¯ych
oraz pracownicy wydzia³u PROW.
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Przestroga i wo³anie - ObudŸ siê
„£amie prawo nie ten, kto ma
inne zdanie, ale ten, kto zabrania je
wypowiadaæ” (Grek - Solon).
Rozpocz¹³em od cytatu jednego
z tych, co budowali „W³adzê dla
ludu”. Oni byli demokratami. Dzisiejsi rz¹dz¹cy pajace te¿ podszywaj¹
siê pod demokratyczne przedstawicielstwa, lecz to nawet nie namiastka, a ju¿ na pewno nie zwiastun demokracji. Aby ostrzec tych, co to
dzisiaj szykuj¹ prowokacjê w dzieñ
œwiêta narodowego w tym roku,
dodam jeszcze jeden cytat, „je¿eli
Ÿle powiedzia³em - udowodnij, co
by³o z³e. A je¿eli dobrze powiedzia³em to, dlaczego mnie bijesz?” To
Jezus Chrystus.
Oba przytoczone cytaty ostrzegaj¹, ostrzegaj¹ i pokazuj¹ jak winni
zachowywaæ siê i postêpowaæ ci,
którym powierzono kierowanie spo³ecznoœciami w Pañstwie. Obecne
w³adze w naszym kraju postêpuj¹
odmiennie. Nie s³ysz¹ swoich obywateli, nie widz¹, jaka dzieje im siê
krzywda. Ubli¿aj¹ swoim rodakom,
siêgaj¹ po przemoc. W³adza jest
chora. Czy s³owo chora w³adza zamyka wszystko - nie - nie zamyka,
gdy¿ choroba ta jest nieuleczalna, i
to dopiero jest diagnoza, teraz czas
na dzia³ania. W kraju demokratycznym w³adza chora odchodzi; tak odchodzi i przekazuje funkcje pañstwowe nastêpcom. A wy, co szykujecie? Szykujecie siê do boju z narodem, bo utracicie swoje sto³ki! Bo
zabij¹ wam „kurê”, która znosi³a z³ote jaja dla ca³ych rodzin waszych i
partyjek macierzystych ró¿nej maœci
i dewiacji.To s¹ powody, ¿e narodowi swojemu staliœcie siê obrzydliwi,
ale wy dalej!!!
Obra¿acie m³odzie¿ i demoralizujecie j¹. Obra¿acie ludzi dojrza³ych i
naœmiewacie siê z nich, Obra¿acie
swoich i naszych przodków, odbieracie im godnoœæ. Wy obaj panowie,
tak prezydent, jak i premier - posiedliœcie wiedzê, rodzice zadbali o
wasze wykszta³cenie - mieliœcie byæ
historykami, lecz wysi³ek rodziców
roztrwoniliœcie. Wiedzy historycznej brak, szacunku dla obywateli
brak, poszanowania dla wiary brak.
Czyli jesteœcie wielki brak - graæ w
pi³kê to ma³o, to tylko umiejêtnoœci
„trampkarza” - przepraszam trampkarzy. Dlatego panowie zwa¿cie
jeszcze raz swoje decyzje - z narodem
nie wygracie! Nawet, gdy wszystkich nas nazwiecie kibolami, bandytami, czy faszystami, to i tak za ma³o.
Za wysokie progi dla tych, co to ka¿¹
nazywaæ siê ekspertami, premierami,
prezydentami, podczas gdy przys³o-

wiowa s³oma wystaje z garnituru od
Armaniego zakupionego za spo³eczne pieni¹dze. Wiemy, ¿e wasze otoczenie to dwa œrodowiska - jedno
lubuj¹ce siê zapachem pomarañczy,
a to drugie zapachem œmierdz¹cych
nóg, ale tak siê ma, jak siema i róbta,
co chceta! Kto wygra? - Polska, kto
wygra? - Polska, Polska, Polska, pamiêta pan to? - Tak na pewno wygra
Polska, jak tylko odsuniemy was od
w³adzy.
Wchodz¹c do
Unii EuropejskiejPolacy (naród) zawarli swego rodzaju
umowê z politykami teraz politycy zmieniaj¹ poszczególne
elementy tej umowy
i za ka¿dym powrotem z tych spotkañ
przywo¿¹ nam nowe
ustalenia. Ustalenia, na które ju¿ naród siê nie tylko nie
zgadza, ale przeciw
tym ustaleniom protestuje, bo ustalenia te s¹ skierowane przeciw temu narodowi. Lewactwo wnios³o projekt ustawy zakazuj¹cej mê¿czyznom oddawanie moczu
w pozycji stoj¹cej - bo? Bo dyskryminuj¹ one kobiety, które tego nie
potrafi¹ wykonaæ. Przywo¿¹ nam, co
chwile, wytyczne z U.E. jak ma wygl¹daæ ogórek, jak banan, albo co
komu wyci¹æ, a co komu doszyæ. Kraj
Chorwacja, który w czerwcu br.
wst¹pi³ do U.E. chce wychodziæ bezrobocie wynosi ju¿ 20%.
Dzisiaj wiemy, ¿e kolejny raz zostaliœmy oszukani. Daliœmy palec, a
obecnie mamy ju¿ zwi¹zane rêce.
Wspominamy ze ³z¹ w oku to „pióro,
które pisaæ nie chcia³o” w rêku wspania³ego prezydenta, którego powinniœmy wtedy wesprzeæ, a my kolejny
raz uwierzyliœmy bandzie oszustów i
gówniarzy, którzy o rz¹dzeniu pañstwem pojêcia nie maj¹. Ho³ocie, która kradzie¿y nie zakoñczy³a na pierwszym milionie skradzionym Polakom,
lecz ukrad³a wszystko i pozostawi³a
jeszcze d³ug do oddania na 300 lat.
Te ³achudry jeszcze pytaj¹ nas,
czy damy im szansê, by mogli dalej
kraœæ.
Rodacy, czy nie widzicie, ¿e ta
w³adza komusza nie ró¿ni siê od pijaka w rodzinie, który przepi³ ju¿
wszystko, wyniós³ wszystkie meble,
napo¿ycza³ od znajomych, nabra³
pod zastaw i na koniec ukrad³ trzy
ró¿e z ogródka i przyszed³ do domu
na obiad. Przecie¿ on zaspokoi

„g³ód” wypocznie, a jutro wyci¹gnie
za rêkê swoje nieletnie dziecko i zamieni na „szklankê radoœci”. Bracia,
rodacy, Polacy, obudŸcie siê!!!
Wszak to nasz jest ten Kraj, to nasza
jest ta Ojczyzna, to za Polskê woln¹
- krew przelali nasi przodkowie. Na
tej ziemi krwi¹ zbroczon¹ za³o¿yliœmy swoje rodziny, swoje domy,
swoje gniazda - pracuj¹c ciê¿ko, odk³adaj¹c na jutro, wydŸwignêliœmy
siê z „dna” komuszego i hitleryzmu. Pomocy udzieli³
nam Bóg i
jego Matka wyprosili t¹
pomoc wielcy
patrioci ks.
Prymas Kardyna³ Stefan
Wy s z y ñ s k i ,
b³. Jan Pawe³
II i wszyscy
polegli i wymordowani.
Do³¹czyli
do nich Ci zamordowani pod Smoleñskiem. Oni
nie l¹dowali, oni kochali swoich bliskich, swoje dzieci, swoich wnuków
kochali i mi³owali swoje ¿ony i swoich rodziców, oni chcieli wróciæ. Oni
siê ratowali jak mogli. M³ody cz³owiek, ale i starszy te¿, jak tylko musi
wyjechaæ, to ju¿ po chwili myœli o
powrocie, a d³u¿sza roz³¹ka budzi
têsknotê. Piloci! - Piloci najlepsi-,
jakich Polska mia³a, uznani i odznaczani przez zachód, m³odzi bez piêtna komuszego. Ich mi³oœæ dopiero
siê rozwija³a, dopiero dojrzewa³a - i
mieliby wszystkiego siê wyrzec? Nie
dajcie sobie wmówiæ g³upot, to nie
jest fikcja -gdzie siê ma kilka ¿yæ. Oni
¿yli jak my - w „realu” i mieli te¿, jak
my, jedno ¿ycie, a po nim S¹d Bo¿y,
te¿ tak jak my.
Jako kraj faktycznie zabrnêliœmy
ju¿ za daleko, bo je¿eli odzywaj¹ siê
g³osy, ¿e ojcami demokracji - rozumiecie - ojcami demokracji w Polsce
s¹: Geremek, Bauman, czy Wa³êsa to ja osobiœcie tak¹ demokracjê mam
tam, sk¹d nogi ludziom wyrastaj¹.
Bo tylko istota dotkniêta chorob¹
zwan¹ „ciasnot¹ umys³ow¹” mo¿e
nie potrafiæ odró¿niæ morderców,
konfidentów i komuchów od demokratów, od tych, co to w³adzê przekazali ludowi i tej zasady przestrzegaj¹.
„Ka¿da w³adza demoralizuje, a w³adza absolutna demoralizuje absolutnie” (Lord Acton). Ca³e dzisiejsze to
ta³atajstwo d¹¿y do absolutyzmu
„oni - tylko oni- po nich ju¿ tylko
pustka”. Mieszkañcy wsi, obudŸcie

siê to wasza ciê¿ka praca zaowocowa³a, ¿e wasze dzieci siê wykszta³ci³y, wasze dzieci i wasze wnuczki, oraz
wnuczkowie, a ten system wywrotowy z udzia³em przebierañców nawo³uje „róbta, co chceta”, „schowaj
babci dowód”, oni chc¹ sk³óciæ ca³e
pokolenia, rujnuj¹ rodziny i wiêzi
miêdzyludzkie.
Co to za ksi¹dz, który namawia
wiernych, by usiedli w koœcielnej
³awce i uœcisnêli d³oñ SB-ka? Zapomnia³, ¿e SB-ek zanim usi¹dzie w
³awce koœcielnej winien doczo³gaæ
siê do konfesjona³u? Winien odbyæ
pokutê ¿a³uj¹c tego, co zrobi³!
Ksi¹dz jest po seminarium, czy po
kursie ko³a gospodyñ wiejskich?
Przepraszam wszystkie gospodynie, bardzo przepraszam! Wspominam o tym, o co apelowa³ ten ksi¹dz,
lecz nie zapominam, ale i wy czytelnicy pamiêtajcie: „nigdy jeden przeciw drugiemu, a zawsze jeden z drugim” przypomnijcie sobie te wo³anie
b³. J.P. II - nigdy wieœ przeciw miastu,
a miasta przeciw wsiom - jedno potrzebne drugiemu jak tlen. Ubli¿aj¹
wam wt³aczaj¹c, ¿e tworzycie drug¹
kategoriê. Pamiêtacie, kto te kategorie tworzy³? Pamiêtacie, kto straszy³
faszyzmem? Tak Stalin z Leninem czy
Lenin ze Stalinem.
Stalin instruowa³: „gdy obstrukcjoniœci stan¹ siê zbyt irytuj¹cy,
nazwijcie ich faszystami, nazistami
albo antysemitami”. A nastêpnie Hitler i jego hitlerowcy wybijali Polaków-dziœ nazywani faszystami, lecz
kto wie gdzie jest ten kraj, co to siê
zwie faszyzm? My jeszcze wiemy, ¿e
to Niemcy, ale jutro - jutro to mo¿e
byæ nie³atwe do ustalenia. Mija kolejna 74 rocznica, od kiedy ca³y œwiat
nas zdradzi³, a my dalej szukamy
naszych Bohaterów….
Historia zawinê³a ko³o - dziœ bêkarty komusze ponownie krzycz¹
„faszyzm idzie”, „sekta nawiedzonych”, „mohery ju¿ s¹”, a my? A my,
pamiêtamy, ¿e w 1991 roku - przed
prywatyzacj¹ - Polacy mieli 68 mld z³
d³ugu. Po wejœciu do UE i sprzedaniu
wszystkiego mamy 900 mld z³ d³ugu,
plus oko³o 100 mld ukryte przez
„szewca dratewkê” Vincenta - czyli
prawie 1 bln z³ do oddania plus odsetki. Ten nowy szef partii,która
przykleja siê jak g…. do w³adzy, minister (z ³ac. ministro - s³u¿yæ lub s³uga) mia³ byæ nowy i inaczej postêpowaæ, a okaza³o siê, ¿e jest taki sam jak
jego poprzednik. Mia³ byæ koniec z
kolesiostwem, a tu córka (pod innym
nazwiskiem) prowadzi Agencjê
Wspó³pracy Polsko-Chiñskiej - u
tych córka to nie rodzina. Inny z tej
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Polsko!!!
bandy, to nawet kupi³ ¿onie ca³¹ wioskê Sawice, ale ten te¿ ma szansê na
kupno Piechoty w gminie Gostynin
i tylko czekaæ, kiedy to zrobi.
Wœród tych, co zw¹ siê politykami trudno nie zauwa¿yæ, ¿e s¹ tam
zwykli bandyci, oni nawo³uj¹ do
wyrzynania watach, pa³owania
zwi¹zkowców, strzelania do kibiców.
Wiecie przecie¿, którzy to s¹, nie
trzeba ich wymieniaæ z nazwiska.
Bo¿e widzisz i nie grzmisz? Takie
s³owa cisn¹ siê na usta, ale przecie¿
to za nasz¹ przyczyn¹ tacy nieudacznicy s¹ przy w³adzy. Tak, tak…
Brawo pani Figurska - dobrze to
Pani odczyta³a z przekazu tv - tak, ta
w³adza ma oczy pe³ne strachu. Jak
tylko zobaczyli na narodowym w
Warszawie 60 tys. m³odych i odwa¿nych ludzi wierz¹cych i z modlitw¹
na ustach. Ale ta w³adza wytnie nam
jeszcze niejeden numer, ona ju¿ siê
prê¿y i nadyma, ¿adnych problemów
naszych nie rozwi¹za³a i nie rozwi¹¿ê. Chorym ludziom zabiera pieni¹dze na opiekê, a fotele kupuje po 10
czy 15 tys. za sztukê. Pani Magdo,
jakie to szczêœcie mamy, ¿e tv nie
potrafi przetransmitowaæ zapachów,
a raczej smrodu, jaki w tym towarzystwie siê unosi³, ci popolupo ju¿
s…j¹ ze strachu po piêtach - tak
pierwsz¹ ³awê oskar¿onych zobaczyliœmy na ich castingu - nazwanym wyborami, ale tak naprawdê oni
nie byli w stanie niczego wybraæ! Jak
mo¿na znaleŸæ wœród zgni³ych i robaczywych œliwek, choæ jedn¹
zdrow¹? Pomimo, ¿e nazywaj¹ siê
prawdziwki, to i tak jedna od drugiej
siê POpsuje i dlatego jest ten
smród!!! W castingu wziê³o udzia³
51, 12 % cz³onków PO. Na herszta
bandy g³os odda³o 16 tys. afera³ów
tj. 21, 8% - patrzcie ludzie, patrzcie te 16 tys. nieudaczników trzyma za
twarz 40-milionowy Naród, a my dziœ
im mówimy: Idziemy POwas, idziemy
- my mohery - my kibole - my faszyœci
- my z solidarnoœci. Oczyœcimy nasz
kraj ze smrodu, chamstwa, z³odziei,
afera³ów i czerwonej ho³oty. Okr¹g³ego mebla nie bêdzie. Ale za to
dostaniecie kaftanik, ³añcuchy i zero
skruchy.
Ci, którzy wol¹, aby krajem naszym rz¹dzili z³odzieje, afera³y i im
podobni - czyli popolupo - strasz¹
kaczyzmem, faszyzmem i kibolami.
Ci, co stanêli w obronie kobiety w
Gdyni to kibole i bandyci. Ci, co wracali z Woodstocku, czyli z Kostrzyna
nawaleni jak ma³py i przerastali o
g³owê tych „popolupo”, ci co to zabierali kanapki pasa¿erom poci¹gów, ci co wyganiali pasa¿erów z

przedzia³ów lub siadali im po prostu
na kolanach oraz ci z wymalowanymi
ryjami - to uczestnicy m³odzie¿owej
imprezy. Im wolno, bo potwierdzi³ to
g³oœno niejaki Boniecki - ten od przebierañców za ksiê¿y - tak nawiasem
mówi¹c - szkoda, ¿e to nie jego oklepali PO „dzióbku”, - chocia¿ tamtemu
te¿ siê nale¿a³o. Nie, nie, nie jestem
ani rasist¹, ani antysemit¹, ale jak siê
ktoœ tak bardzo upomina, i tak bardzo prosi, to mam tak¹ s³aboœæ i ulegam.
Komunizm odebra³ ¿ycie ponad
100 mln ludzi i nie zosta³ potêpiony,
a jego bêkarty s¹ jak na ironiê redaktorami gazet, dyrektorami banków,
szefami spó³ek, sêdziami w s¹dach
ka¿dej instancji, przywódcami partii,
prezydentami, noblistami, ucz¹ nasze dzieci i wypaczaj¹ historiê, s¹
wszêdzie, w ka¿dym urzêdzie (przepraszam za rym), to wszystko wo³a i
krzyczy.
Rodacy obudŸcie siê, to ju¿ czas
najwy¿szy, aby to zmieniæ!
Trzeba przetrzeæ oczy, nam, ludziom ze wsi, i ludziom z miast, trzeba
te¿, aby oczy przetarli ci, co obóz
prawicowy chc¹ dzieliæ - pamiêtajcie
- jedn¹ rózg¹ nie posprz¹tasz, ale jak
zbierzesz ich kilka i zrobisz miot³ê, to
jesteœ w stanie wymieœæ wszelkie
g….a, nawet te przyschniête. Wiêc
weŸmy siê za porz¹dki w NASZYM
DOMU. „Nasz dziennik” pokaza³ jak
Pan T. zajada zupê szczawiow¹ z
wojakami. Ch³opaki pomalowali sobie twarze, ¿eby rodzice i znajomi ich
nie rozpoznali, bo to obciach - przy
jednym stole z takim nieudacznikiem. Tylko dziwi, ¿e wœród tych
m³odych ch³opaków, ¿aden nie zechcia³ by³ „zamalowaæ” „s³oñce
peru” - przecie¿ jeszcze obowi¹zuje
„róbta , co chceta” ponawiane przez
przebierañca B., który móg³ i powinien zaproponowaæ, tym m³odym
tam, Jezusa Chrystusa, ale siê wstydzi³, chocia¿ oni - ci przebierañcy, podobnie¿ wstydu nie maj¹!!! I zakoñczê te¿ cyt. za Lechem z Niekrasz,
„Jeœli ¿yæ nie macie za co i wszystko
diabli nadali, przypomnijcie sobie
teraz na kogoœcie g³osowali”, „Jest
jednak nadzieja - ta sama, co zawsze,
wznosimy oczy ku Bogu i Jego Matce” J.K. Wegrzyn.
Tak¹ te¿ nadziej¹ koñczê ten apel,
mo¿e obszerny, lecz o tak wa¿nych
sprawach krótko siê nie da powiedzieæ. Stara³em siê, by by³o krótko,
wiêc pozwoli³em sobie na pewne
skrótowe pokazanie prawdziwych
naszych problemów.
Szczêœæ Bo¿e Polsce i Polakom
Andrzej Kujawowicz, Winniki

Kradzie¿e w Rogowie
Z 1 na 2 wrzeœnia w godz. 20.00 –
06.00 w Rogowie z terenu posesji
sprawca dokona³ kradzie¿y motoroweru marki Jawa wartoœci 1000 z³.
Motorower zosta³ odnaleziony w
lasku ko³o miejscowoœci Rogowo.
W tym samym czasie z innej posesji
z niezamkniêtego gara¿u dokonano
kradzie¿y podkaszarki spalinowej
marki Stihl wartoœci 800 z³, a nastêpnie z terenu jeszcze innej posesji kradzie¿y roweru górskiego wartoœci
400 z³. Starty ponieœli mieszkañcy
miejscowoœci Rogowo. W chwili
obecnej trwaj¹ czynnoœci maj¹ce na
celu ustalenie sprawcy tych czynów.

Kradzie¿e w Orlu
Wokresie 01-02.09.2013 r. w miejscowoœci Orle sprawca z nie zamkniêtego pomieszczenia gospodarczego dokona³ kradzie¿y kosy
spalinowej marki Stihl o wartoœci
1000 z³ oraz roweru górskiego, a nastêpnie z pomieszczenia gospodarczego z terenu innej posesji dokona³
kradzie¿y roweru górskiego o wartoœci 700 z³. Rower zosta³ odnaleziony
w parku ko³o miejscowoœci Orle.
Obecnie prowadzone jest postêpo-

wanie przygotowawcze maj¹ce na
celu ustalenie sprawców tego zdarzenia.

Kolizja na K-20
2.09.2013 r. o godz. 11.00 na drodze K-20 Wêgorzyno-Winniki kieruj¹cy samochodem Citroen mieszkaniec £obza na ³uku drogi najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, w wyniku czego zjecha³ na
przeciwleg³y pas drogi i uderzy³ w
prawid³owo jad¹cy samochód ciê¿arowy Scania. Uszkodzeniu uleg³y
pojazdy.

Po alkoholu na rowerze
6.09.2013 r. o godz. 19.30 w
£obzie na ul. Koœciuszki mieszkaniec £obza kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci 0,68 mg/l, alkoholu w wydychanym
powietrzu

Z promilami za kó³kiem
07.09.2013 roku o g. 21.30 w
Be³cznej mieszkaniec gminy £obez
kierowa³ samochodem marki VW,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿onym wynikiem 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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17 wrzeœnia – Dzieñ Sybiraka

Walczyli pod Monte Cassino.
Sowieci wywieŸli ich na Sybir
Ma³o znane fragmenty z dziejów zsy³ek Polaków
Dzieñ 17 wrzeœnia zosta³
ustanowiony przez
Sybiraków Œwiatowym
Dniem Sybiraka,
w rocznicê napaœci
rosyjskiej na Polskê
w 1939 roku, której
konsekwencj¹ by³
masowe wywózki
Polaków w g³¹b ZSRR.
Kilka dni temu, 6 wrzeœnia 2013 r.
odby³ siê w Bia³ymstoku 13. Miêdzynarodowy Marsz ¯ywej Pamiêci
Polskiego Sybiru. Uczci³ a¿ cztery
wa¿ne rocznice: 150 rocznicê Powstania Styczniowego, 85 rocznicê
powstania Zwi¹zku Sybiraków, 70.
rocznicê bitwy pod Lenino, w której
wziê³o udzia³ wielu Sybiraków oraz
25 lecie reaktywowania Zwi¹zku Sybiraków (1988 r.). Niestety, tak wa¿nemu wydarzeniu media nie poœwiêci³y zbyt du¿o czasu.
Zjazd za³o¿ycielski Zwi¹zku Sybiraków odby³ siê w dniach 29-30
czerwca 1928 r. Jego zadaniem by³o
kultywowanie pamiêci o zes³aniach
i szerzenie patriotyzmu. Wówczas to
na honorowych cz³onków zwi¹zku
wybrano jednog³oœnie Józefa Pi³sudskiego i pisarza Wac³awa Sieroszewskiego. Marsza³ek Pi³sudski,
który by³ obecny na zjeŸdzie, otrzyma³ legitymacjê z numerem 1., przebywa³ na zes³aniu w latach 18881892, jako podejrzany o udzia³ w
spisku na ¿ycie cara. Sybiraków zaszczyci³ równie¿ obecnoœci¹ prezydent RP prof. Moœcicki
Zsy³ki rosyjsk¹ metod¹
na niepokornych Polaków
Polacy byli zsy³ani na Syberiê ju¿
w XVII wieku, a pierwsz¹ wiêksz¹
grup¹ zes³añców byli uczestnicy
konfederacji barskiej (1768-1772 ok. 14 tys. osób). Na Syberiê zsy³ano te¿ uczestników powstañ narodowych: koœciuszkowskiego, listopadowego (1830-31 - ok. 50 tys.
osób) i styczniowego (1863-64 - ok.
40 tys. osób). Zsy³ano tak¿e póŸniej,
ka¿dego podejrzanego o dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹, a¿ do odrodzenia Rzeczpospolitej w 1918
roku. Ale i w tym okresie odbywa³y siê
wywózki Polaków, którzy zostali w granicach ZSRR.

Masowe deportacje
Kolejne zsy³ki, ju¿ na masow¹
skalê, rozpoczê³y siê po napaœci
Sowietów na Polskê 17 wrzeœnia
1939 r. By³a to realizacja paktu Ribbentrop – Mo³otow, zawartego 23
sierpnia 1939 r., z tajnym za³¹cznikiem o podziale zdobytych terytoriów Polski. Decyzje o pierwszej
masowej wywózce Polaków na Sybir
zapad³y ju¿ na pocz¹tku grudnia
1939 r. £awrientij Beria w piœmie z 2
grudnia 1939 r. do Stalina zaproponowa³ wysiedlenie w terminie do 15
lutego 1940 r. rodzin wszystkich
osadników. 4 grudnia 1939 r. decyzjê
w tej sprawie podjê³o Biuro Polityczne WKP(b), a dzieñ póŸniej zatwierdzi³a Rada Komisarzy Ludowych.
Od tego dnia rozpoczê³y siê systematyczne przygotowania do wywózki, która nast¹pi³a 10 lutego 1940
roku. Druga wielka deportacja odby³a siê 14 kwietnia 1940 r., trzecia w
czerwcu tego roku, a czwarta w
czerwcu 1941 r.
Wielu Polaków trafi³o na Syberiê
w latach 1945-1951 w czasie deportacji ludnoœci zajêtych krajów nadba³tyckich (Litwy, £otwy i Estonii) oraz
z terenów Bia³orusi i Ukrainy.
Wszystkie te dzisiaj wolne kraje
by³y wówczas wcielone do ZSRS.
Spod Monte Cassino
na Sybir
Chcia³bym, przy okazji tych rocznicowych obchodów, przypomnieæ
o doœæ szczególnej, a ma³o znanej
deportacji Polaków, tzw. andersowców, na Sybir w 1951 roku. Zbieraj¹c
informacje do ksi¹¿ki o Sybirakach
powiatu ³obeskiego, natrafi³em na
kilka rodzin, które pad³y ofiar¹ tej
zsy³ki, a które wróci³y z niej do Polski
dopiero w latach 1955-58. Wyj¹tkowoœæ ich losów polega na tym, ¿e
zdarza³y siê przypadki, ¿e te rodziny
by³y wywo¿one na Sybir dwa razy.
Najpierw w latach 1940-41, póŸniej w
1951 r. Jak to by³o mo¿liwe?
Otó¿ po napaœci Sowietów na
Polskê wielu ¿o³nierzy polskich dosta³o siê do sowieckiej niewoli i siedzia³o w wiêzieniach lub trafi³o do
³agrów. Gdy w 1941 r. Niemcy zaatakowa³y ZSRR i par³y na wschód,
Stalin zgodzi³ siê na sformowanie
Armii Polskiej i zwolnienie jeñców
polskich z obozów NKWD. Dosz³o
do porozumienia Sikorski – Majski i
gen. Anders rozpocz¹³ formowanie

Polskich Si³ Zbrojnych, które sk³ada³y siê g³ównie z jeñców i zes³añców. Po ich opuszczeniu ZSRS,
wiêkszoœæ z nich walczy³a pod Monte Cassino i przesz³a ca³y szlak bojowy na zachodnim froncie. Po zakoñczeniu wojny ¿o³nierze ci stali siê
problemem dla Anglików. Wiêkszoœæ zosta³a w Anglii lub wyjecha³a
do innych krajów, wiedz¹c, co ich
czeka po powrocie do Polski Ludowej. Jednak wielu wraca³o do kraju.
Oko³o tysi¹c ¿o³nierzy w latach
1947-48 wróci³o do swoich domów i
rodzin, ale ich problem polega³ na
tym, ¿e ich domy znajdowa³y siê ju¿
w granicach ZSRR. Jednak przywi¹zanie do ziemi i rodziny zwyciê¿a³o.
Wiedzieli, ¿e czekaj¹ tam na nich rodzice, ¿ony i dzieci, a ziemia i zwierzêta potrzebuj¹ gospodarskiej rêki.
Liczyli, ¿e czasy siê zmieni³y i mo¿e
uda im siê przetrwaæ.
Przetrwali zaledwie trzy lata. Na
prze³omie marca i kwietnia 1951 r.
wraz z rodzinami zostali deportowani do obwodu irkuckiego. Ich liczba
nie jest dok³adnie znana. Dopiero w
latach 90. historycy polscy otrzymali od historyka bia³oruskiego „Wykaz by³ych ¿o³nierzy Armii Andersa
wysiedlonych w 1951 roku na specposielenie do obwodu irkuckiego
zgodnie z decyzj¹ Kolegium Specjalnego przy Ministerstwie Bezpieczeñstwa Pañstwowego Zwi¹zku SRR”. Zwiera³ on dane personalne 888 ¿o³nierzy-zes³añców, których
biogramy, po uzupe³nieniu o zes³añców z Litwy i Ukrainy, w liczbie 947,
opublikowano w ksi¹¿ce „Spod
Monte Cassino na Sybir”, w 1998 r.
Wiadomo tylko, ¿e w rejestrach z 1
stycznia 1953 r. ujêtych by³o 4520 zes³añców „andersowców”, spoœród
których w miejscach przymusowego osiedlenia znajdowa³o siê 4515, w
tym: 1440 mê¿czyzn, 1558 kobiet i
1517 dzieci do 16. roku ¿ycia.
Wiêkszoœæ z nich wróci³a z zes³ania do Polski w latach 1955-58.
Andersowcy - Sybiracy
na Pomorzu Zachodnim
Gdy rozpoczêliœmy publikowanie rozmów z Sybirakami, okaza³o
siê, ¿e kilka takich rodzin osiedli³o siê
w powiecie ³obeskim, a na Pomorzu
Zachodnim mo¿e byæ ich wiêcej.
Niestety, ¿yj¹ ju¿ tylko ich dzieci,
które z nimi przyjecha³y, wiêc jest to
ostatnia chwila, by mog³y opowie-

W³adys³aw Umpirowicz trafi³
do niewoli sowieckiej 17 lub 18
wrzeœnia 1939 r., póŸniej do
³agru w ASRR Komi. Wyszed³
z armi¹ gen. Andersa. Walczy³
pod Monte Cassino.
Po powrocie w 1948 ponownie
zes³any w 1951 r. Przyjecha³
do £obza w 1955 r. Córka
W³adys³awa Ró¿añska
wspomina, ¿e ojciec przywióz³
z Anglii w³asnorêcznie
zrobionego „Or³a”, który
wêdrowa³ z nimi po Syberii.

dzieæ o tych syberyjskich doœwiadczeniach, bo tamtego dramatu nie
oddaj¹ suche, zwiêz³e biogramy.
W powiecie ³obeskim osiedli³y
siê m.in. rodziny: Blin, Gulmantowicz, Proczkaj³o, Umpirowicz, Sierechan oraz Krywoszonek, Szenda
i Bus³owicz (te trzy ostatnie przenios³y siê póŸniej na po³udnie kraju).
Ciekawie zapowiada siê kontakt z
wnuczk¹ Stanis³awa Sierechana,
który urodzi³ siê w 1901 w Lacku, w
powiecie szczuczyñskim. By³ rolnikiem. W 1939 r. s³u¿y³ w 3 baonie
sanitarnym. Zosta³ aresztowany
przez w³adze sowieckie i wywieziony
w g³¹b ZSRR. Wst¹pi³ do Armii Polskiej gen. Andersa. W Polskich Si³ach Zbrojnych by³ w oddziale obs³ugi Szpitala Wojennego nr 1.
W tym czasie jego ¿ona z synem
i córk¹ znajdowali siê na zes³aniu w
pó³nocnym Kazachstanie, wywiezieni 13 kwietnia 1940 r. Po wojnie
Stanis³aw Sierechan wróci³ do rodziny. 1 kwietnia 1951 r. zosta³ zes³any
do Czeremchowa w obwodzie irkuckim. Przyjecha³ z rodzin¹ do Polski w
grudniu 1955 r.
Dwa lata póŸniej przyjecha³ w
œlad za nimi ich drugi syn z ¿on¹ i
trojgiem dzieci. Osiedli w Dargomyœlu w gminie Radowo Ma³e. Dzisiaj
¿yj¹ ju¿ tylko wnuki, w tym pan Sierechan w S³onowicach, w gminie
Brze¿no. Wnuczka, któr¹ odnalaz³em, pani Jadwiga Borkowska, kilka
dni temu odzyska³a pamiêtnik, jaki
zostawi³a jej ciocia Alina Sierechan,
córka Stanis³awa, w którym opisa³a
swoje syberyjskie doœwiadczenia i
udostêpni go. Mo¿liwe wiêc bêdzie
odtworzenie syberyjskich losów
kolejnych naszych mieszkañców.
Kazimierz Rynkiewicz

OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 10.9.2013 r.

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

Str
Str.. 13
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

MIESZKANIA
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Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Opiekunka z doœwiadczeniem zaopiekuje siê dzieckiem. Tel. 795
926 734

Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw., w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240

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

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

Powiat ³obeski

Sprzedam pó³ hektara ziemi pod
zabudowê w Zaleszczycach. Tel.
784-255-065.
Sprzedam dzia³kê o pow. 3201
mkw., Gryfice obrêb Borzyszewo,
do jazd ul. Pomorska, £¹kowa.
Cena 35.000 z³. Tel. 513 471 215.
Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512584-156.

Powiat ³obeski
Sprzedam ziemiê 7 ha ko³o £obza.
Tel. 91 397 58 94
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

Region

Zatrudniê zdecydowanego kierowcê z doœwiadczeniem (kat. C+E) na
trasy Szwecja - Polska. Tel. 660491-900.
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport miêdzynarodowy. Tel. 512321-512.

INNE
Powiat ³obeski
Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679.

Region
Sprzedam antyki. Tel. 507-984369.

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

ROLNICTWO

Region

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

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

DZIA£KI NA SPRZEDA¯

£OBEZ ul. Magazynowa -magazyn o pow. 993,80mkw, dzia³ka
o pow. 3051mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - teren inwestycyjny z zabudowaniami
- CENA 215.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
- CENA 43.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana w u¿ytkowaniu wieczystym o pow. 532 mkw - CENA 50.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
- CENA 63.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw
- CENA 59.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
- CENA 93.000 z³
£OBEZ - 2 dzia³ki z war. zabudowy obok siebie, pow. 902 i 900 mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - dzia³ka niezabudowana o pow. 1523 mkw
- CENA 152.000 z³
£OBEZ - dzia³ka rolna o pow. 54700 mkw
- CENA 330.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami, centrum miasta,
pow. 3545 mkw
-CENA 850.000 z³

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 48 mkw., w centrum £obza.
Cena 116 tys. z³. Tel. 532 563 549
(po godz. 18-tej).

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
bardzo tanio, na mieszkanie lub
biuro. Tel. 609 160 464.

Region
Kawalerka w Szczecinie - Pom. do
wynajêcia. tel. 604-845-753.

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 - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.

Us³ugi remontowe. Tel. 533 419
679.
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy 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
Wynajem podnoœnika koszowego
do 12 metrów. Tel. 609 561 996
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.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.

MOTORYZACJA
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
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Cenny wyjazdowy punkt
Sarmaty
Dru¿yna Sarmaty Dobra
skazywana z góry na
„po¿arcie” w swoim
kolejnym meczu z
wieloletnim III ligowcem
Dêbem Dêbno, po
bardzo ambitnej grze
zdo³a³a zremisowaæ w
Dêbnie 0:0 i urwaæ
punkty zdecydowanemu
faworytowi.
Remis jest tym cenniejszy, ¿e
gospodarzom bardzo starali siê „pomóc” sêdziowie meczu, którzy praktycznie nie widzieli przewinieñ zawodników Dêbu a wyj¹tkowo drobiazgowo „szukali” przewinieñ zawodników Sarmaty, co chwilê karz¹c
ich ¿ó³tymi kartkami. Sam mecz przebiega³ pod dyktando dru¿yny gospodarzy, jednak dobra postawa w
grze obronnej zawodników Sarmaty
a szczególnie w bramce Marcina Li-

Taaaki
prawdziwek

biszewskiego sprawi³y, ¿e Sarmata
zachowa³ przez ca³y mecz czyste
konto. W 70' zawodnik Dêbu Grzegorz Szczepanik przestrzeli³ nawet
rzut karny. Sarmata te¿ mia³ swoje
szanse, a najbli¿szy zdobycia bramki
by³ najm³odszy na boisku 16 letni
Filip Plewiñski. Pi³ka po jego strzale,
po drodze do bramki Dêbu, przypadkowo odbi³a siê od kolegi z dru¿yny
18 letniego Micha³a Korupka i zamiast w bramce, wyl¹dowa³a na
s³upku bramki Dêbu.
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê czekaj¹
nas w Dobrej kolejne ligowe emocje.
Sarmata spotka siê z siódmym w ligowej tabeli Raselem Dygowo.
Mecz ten bêdzie jednym z punktów
programu tegorocznych do¿ynek
powiatowych, które odbêd¹ siê na
stadionie w Dobrej i na które zapraszaj¹ organizatorzy.
D¹b Dêbno - Sarmata Dobra 0:0
W 70' Grzegorz Szczepanik przestrzeli³ rzut karny.

Sk³ady:
D¹b Dêbno: Wojciech Zborowski, Pawe³ Osowski, Mateusz P³aczek, Grzegorz Szczepanik, £ukasz
Gryciak, Konrad WoŸniak, S³awomir
Wiœniewski (75' Przemys³aw Nakwatiuk), Oskar Szczepanik, Jaros³aw
Gluza, Roman Majchrzak, Mateusz
Laska.
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Andrzej Kierek, Arkadiusz
Paw³owski, Damian Dzierbicki, Emilian Kamiñski (64' Andrzej Jod³owski), Filip Plewiñski (65' Konrad W³odarczyk), Piotr Klêczar (90' Zdzis³aw
Szw¹der), Micha³ Korupka (90'
£ukasz Uchwa³), Damian Padziñski.
Zó³te kartki: Konrad WoŸniak
(D¹b), Emilian Kamiñski, Damian
Padziñski, Wojciech Dorsz, Andrzej
Jod³owski, Arkadiusz Paw³owski i
Kamil
Pacelt
(Sarmata).
Sêdzia g³ówny: Kamil Szyd³owski,
sêdziowie asystenci: Marcin Dubaniewicz i Jakub Cymerman. estan

Granie w planie
IV liga
14.09.13 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Astra Ustronie Morskie
15.00 Ina Goleniów - Gryf Kamieñ Pom.
16.00 Hutnik Szczecin - Arkonia Szczecin
16.00 Kluczevia Stargard - Œwit Szczecin
17.00 K³os Pe³czyce - Wielim Szczecinek
17.00 Sarmata Dobra - Rasel Dygowo
17.00 Darzbór Szczecinek - D¹b Dêbno
17.00 Vineta Wolin - Odrzanka Radziszewo

Klasa okrêgowa regionalna
14.09.13 (sobota)
13.00 Sparta Wêgorzyno - Tanowia Tanowo
15.00 GKS Mierzyn - Promieñ Mosty
16.00 Mewa Resko - Iskra Golczewo
16.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Rolpol Chlebowo
17.00 Wybrze¿e Rewalskie - Kasta Szczecin
15.09.13 (niedziela)
11.00 Rega Trzebiatów - Jeziorak Szczecin
16.00 Chemik II Police - Œwiatowid £obez
16.30 B³êkitni II Stargard - Wicher Brojce

Klasa A
14.09.13 (sobota)
15.00 Pionier ¯arnowo - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Sparta Gryfice
16.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Orze³ Prusinowo - Jantar Dziwnów
17.00 Orze³ £o¿nica - Korona S³uchowo
15.09.13 (niedziela)
16.00 Sowianka Sowno - Ba³tyk Gostyñ

(£OBEZ). Maria Grodziska z
£obza w miniony wtorek znalaz³a
przepiêkny okaz prawdziwka -wa¿y³
43 dkg, by³ zdrowy i idealny w swojej
formie. Prawdziwek rós³ ca³kiem blisko £obza. Gratulujemy.

Klasa B
14.09.13 (sobota)
Jastrz¹b £osoœnica - Gardominka Polonia II Mechowo
Muszkieter Trzebiatów - Bizon Cerkwica
Zieloni Wyszobór - Ba³tyk Miêdzywodzie
Pauzuje Znicz Wysoka Kamieñska.
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WYNIKI I TABELE
IV liga
Odrzanka Radziszewo - Darzbór
Szczecinek 2:1, Arkonia Szczecin - K³os
Pe³czyce 1:0, Gryf Kamieñ Pom. - Astra
Ustronie Morskie 2:2, Œwit Szczecin Vineta Wolin 1:3, Kluczevia Stargard Stal Szczecin 2:1, D¹b Dêbno - Sarmata
Dobra 0:0, Rasel Dygowo - Hutnik Szczecin 2:2, Wielim Szczecinek - Ina Goleniów 1:2.
1. Œwit Szczecin
12 16:4
2. Kluczevia Stargard
10 10:7
3. D¹b Dêbno
10 10:6
4. Stal Szczecin
10 10:5
5. Vineta Wolin
10 17:5
6. Astra Ustronie M.
10 9:6
7. Ina Goleniów
9 7:8
8. Rasel Dygowo
8 10:7
9. Sarmata Dobra
7 5:13
10. Gryf Kamieñ Pom.
7 14:10
11. Odrzanka Radz.
7 7:7
12. Arkonia Szczecin
6 8:12
13. Hutnik Szczecin
5 11:12
14. Wielim Szczecinek
1 5:12
15. K³os Pe³czyce
0 1:10
16. Darzbór Szczecinek
0 3:19
Klasa okrêgowa regionalna gr. 1
Tanowia Tanowo – Kasta Szczecin
4:1, Œwiatowid £obez - B³êkitni II Stargard 2:3, Iskra Golczewo - Rega Trzebiatów 6:2, GKS Mierzyn - Jeziorak Szczecin
2:5, Promieñ Mosty - Chemik II Police
5:0, Wicher Brojce - Sparta Wêgorzyno
1:1, Ehrle Dobra Szczeciñska – Wybrze¿e
Rewalskie 2:2, Rolpol Chlebowo - Mewa
Resko 0:4.
1. Mewa Resko
13 19:7
2. B³êkitni II Stargard
12 21:9
3. Jeziorak Szczecin
11 13:6
4. Wicher Brojce
10 14:6
5. Promieñ Mosty
9 17:13
6. Tanowia Tanowo
9 11:13
7. Sparta Wêgorzyno
8 10:7
8. Wybrze¿e Rewalskie
7 11:11
9. Ehrle Dobra Szcz.
6 9:10
10. GKS Mierzyn
6 9:13
11. Iskra Golczewo
6 17:14
12. Rega Trzebiatów
4 8:13
13. Kasta Szczecin
4 5:15
14. Rolpol Chlebowo
3 3:15
15. Œwiatowid £obez
3 6:10
16. Chemik II Police
3 5:16
Klasa A
Fala Miêdzyzdroje – Prawobrze¿e
Œwinoujœcie 5:0, Korona Stuchowo Orze³ Prusinowo 7:0, Jantar Dziwnów Pionier ¯arnowo 3:0, Sparta Gryfice Sowianka Sowno 5:1, B³êkitni Trzyg³ów
- Radowia Radowo Ma³e 6:4, Ba³tyk Gostyñ – Orze³ £o¿nica (mecz prze³o¿ony).
1. Sparta Gryfice
6 13:4
2. Korona Stuchowo
6 9:1
3. Fala Miêdzyzdroje
6 8:1
4. Jantar Dziwnów
6 5:1
5. B³êkitni Trzyg³ów
4 9:7
6. Orze³ £o¿nica
3 3:0
7. Sowianka Sowno
1 4:8
8. Radowia Radowo M. 0 5:9
9. Pionier ¯arnowo
0 1:5
10. Ba³tyk Gostyñ
0 3:8
11. Prawobrze¿e Œwin.
0 1:7
12. Orze³ Prusinowo
0 0:10
Klasa B
Gardominka Polonia II Mechowo Muszkieter Trzebiatów 5:3, Znicz Wysoka Kamieñska - Zieloni Wyszobór 3:2,
Ba³tyk Miêdzywodzie - Jastrz¹b £osoœnica 4:2. Pauzowa³ Bizon Cerkwica.
1. Znicz Wysoka Kam.
6 7:3
2. Ba³tyk Miêdzywodzie
3 5:6
3. Gardominka Mechowo 3 5:3
4. Bizon Cerkwica
3 1:0
5. Jastrz¹b £osoœnica
3 7:4
6. Zieloni Wyszobór
0 2:4
7. Muszkieter Trzebiatów 0 3:10
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Galeria naszych mieszkañców

Hania idzie do szko³y

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

REKLAMA
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