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Kulturalnie i przyjaŸnie, czyli
pierwsze „£obziuki” za nami

Ogromne
podwy¿ki
za wodê
i œcieki
P.H. MAXIMA II
£obez ul. Magazynowa 18
tel. 91 397 58 01

Wêgiel
Ekogroszek w workach
po 25 kg - cena 17,92 z³
(worek)
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£obziuki to okazja i mo¿liwoœci

Kazimierz Rynkiewicz
Jak siê mówi – pierwsze koty za
p³oty, czyli pierwsze £obziuki mamy
za sob¹. Ju¿ zarysowa³ siê jakiœ
kszta³t i charakter imprezy, ale na tyle
zaskakuj¹cy chyba nas wszystkich,
¿e ju¿ samo jej zdefiniowanie wymyka siê dotychczasowym skojarzeniom – ani to festyn, ani jarmark, impreza rozrywkowa, potupajka czy coœ
podobnego. Mo¿e w którymœ momencie pojawi siê odpowiednie s³owo...

Pierwsze pozytywne spostrze¿enie – odkryliœmy park miejski, jako
miejsce spotkañ, spacerów, integracji, zabawy. Do tej pory s³u¿y³ tylko
do przechodzenia na drug¹ stronê
ulicy lub do sklepu, nie licz¹c placu
zabaw. By³ w³aœciwie martwym elementem miasta. By³ bo by³. Teraz
mo¿e okazaæ siê jego centrum towarzyskim. Je¿eli nastêpna impreza
odbêdzie siê w maju lub czerwcu, to
oczami wyobraŸni widzê rodziny z
kocykami, odpoczywaj¹cymi na
s³oñcu, z dzieæmi bawi¹cymi siê na
licznych warsztatach i improwizowanych placach zabaw.
To drugie spostrze¿enie – ta impreza chyba najbardziej przypad³a
do gustu rodzicom z dzieæmi, bo
pojawi³o siê ich najwiêcej. Nagle

zobaczyliœmy, ¿e jest wokó³ nas
du¿o dzieci, co jest przecie¿ zjawiskiem nader pozytywnym. A dzieci
chcia³y siê bawiæ i poprzez zabawê
poznawaæ œwiat, co by³o widaæ na
licznych warsztatach, w których
chêtnie bra³y udzia³.
To by³a tak¿e mo¿liwoœæ pokazania wszystkim swoich umiejêtnoœci
na scenie, bo przecie¿ zbyt czêstych
okazji do tego nie ma. Zazwyczaj
dzieci i m³odzie¿ z opiekunami pracuj¹ kilka miesiêcy, by opanowaæ
taniec, œpiew lub sztukê teatraln¹, a
póŸniej jeden – dwa wystêpy i koniec, bo nie ma okazji do prezentacji,
tym bardziej otwartych, dla wszystkich. Teraz taka okazja jest.
Ale to te¿ okazja do spotkañ i
poznawania ludzi, co wymaga tak¿e

Galeria naszych mieszkañców

zmiany stylistyki, bo przecie¿ mo¿na
na scenie przedstawiæ wystêpuj¹cych imiennie, pogawêdziæ z nimi,
popytaæ o ró¿ne sprawy, tak byœmy
siê wzajemnie poznawali i doceniali.
Ju¿ uda³o siê wci¹gn¹æ malarzy
artystów do wspólnej wystawy, jakiej tu jeszcze nie by³o, choæ odby³a
siê w warunkach prawie polowych.
Dla wielu by³a zaskoczeniem. Pierwsze koty za p³oty. Mo¿e nastêpnym
razem uda siê zrobiæ salon malarski,
na wzór literackiego, dla którego
znakomit¹ scenografiê przygotowa³
Czesiu Szawiel, a której nie powstydzi³yby siê wielkie miasta. A¿ prosi
siê o tzw. poprawiny, czyli niedzielne
spotkanie w salonie przy kawie, by
ju¿ na spokojnie degustowaæ zebrane przez Czes³awa jak¿e liczne „dzie³a” piœmienne naszych mieszkañców. Do tego w holu domu kultury
by³a wystawa o Sybirakach, a mo¿e
i jest nadal – godna uwagi, bo o
naszych mieszkañcach.
Dzia³o siê wiele i w ró¿nych miejscach. To tylko garœæ refleksji, jeszcze wci¹¿ na gor¹co. Z ogl¹du okazji
i mo¿liwoœci widaæ, ¿e to dopiero na
pó³ gwizdka, ale... pierwsze koty za
p³oty.
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INFORMACJE - REKLAMA

Zaproszenie na debatê

Nag³y zgon

Komenda Powiatowa Policji w
£obzie serdecznie zaprasza mieszkañców na debatê spo³eczn¹ „Bezpieczeñstwo – nasz wspólny cel,
wspólna sprawa”, którego tematem
przewodnim bêdzie poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców naszego
powiatu.

(£OBEZ) 24.09.2013 r. w £obzie
przy ul. Sikorskiego na placu remontowanego budynku Przychodni Rejonowej, 57 letni mieszkaniec Ko³obrzegu w trakcie wykonywania
czynnoœci pracownika budowlane-

Spotkanie to odbêdzie siê w dniu
15 paŸdziernika 2013r o godz.

17.00 w £obeskim Domu Kultury.
Wspólne spotkanie policjantów,
przedstawicieli Stra¿y Po¿arnej,
Urzêdu Miejskiego oraz Starostwa
to dobra okazja do wypracowania lokalnych rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do
wzrostu poczucia Pañstwa bezpieczeñstwa, a tak¿e poznania Pañstwa
oczekiwañ w tym zakresie.
Tak wiêc jeszcze raz zachêcamy
do wziêcia udzia³u w tej debacie. (kp)

Mniej œcieków do Regi

Bêdzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

(£OBEZ). Zosta³ ju¿ og³oszony
przetarg na budowê sieci kanalizacji sanitarnej w czêœci ulic Krótka
- Murarska - Niepodleg³oœci i Koœcielna- £obzówek.

(DOBRA). W paŸdzierniku zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

Przedmiotem zamówienia jest
budowa sieci kanalizacji sanitarnej: w ulach Krótka, Murarska i Niepod-

Zbiórce podlegaj¹: meble domowe, elementy wyposa¿enia mieszkañ
(dywany, wyk³adziny, materace),
meble ogrodowe, zu¿yte pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory,
sprzêt komputerowy itp.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej

go zas³ab³, a nastêpnie pomimo przeprowadzonej reanimacji zmar³, najprawdopodobniej w skutek zawa³u
serca. Czynnoœci na miejscu prowadzone by³y pod nadzorem prokuratora.
(kp)

leg³oœci. Sieæ kanalizacji sanitarnej z
przy³¹czami zaprojektowano w systemie grawitacyjnym za pomoc¹
przewodów PCV litych, uzbrojonych w studzienki przy³¹cze i przelotowe z odprowadzeniem œcieków do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Praca maj¹ zakoñczyæ siê w po³owie maja przysz³ego roku.
op
l alkoholu w wydychanym powietrzu.

br. nie odbierze: zu¿ytych opon, odpadów niebezpiecznych (farby, lakiery, œrodki ochrony roœlin), odpadów budowlanych (gruzy, grzejniki,
we³na mineralna), czêœci samochodowych.
Odpady bêd¹ odbierane bezp³atnie, w ramach comiesiêcznej op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w godzinach od 8.00 do
11.00.
Zbiórka rozpocznie siê od Dobropola i Zap³ocia 1 paŸdziernika za
przystankiem PKS. Zakoñczy siê
natomiast w Bienicach 11 paŸdziernika blisko remizy stra¿ackiej. op

Kolizja
27.09.2013 r. o godz. 16.50 na drodze Wêgorzyno – Podlipce, mieszkaniec Wêgorzyna kieruj¹cy samochodem BMW oraz kieruj¹cy BMW
w trakcie manewru wymijania nadmiernie zbli¿yli siê do osi drogi, w
wyniku czego dosz³o do zderzenia
lusterkami i uszkodzenia pojazdów.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
28.09.2013 r. o godzinie 06.55 w
£obzie na ul. Segala, mieszkaniec
£obza kierowa³ rowerem, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci 0, 58 mg/

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750
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GMINA RESKO

Internet
szerokopasmowy
i komputery
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Walka o uczniów

(RESKO). W 2011 r. na Nowym
Zamku w P³otach podpisana zosta³a
umowa o dofinansowanie projektu
pn „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego –
w celu zapewnienia dostêpu do szerokopasmowego
Internetu”.
Wœród realizatorów znalaz³a siê
gmina Resko. Niebawem sieæ szerokopasmowa zostanie oddana do
u¿ytku.
Wraz z Reskiem w programie
uczestniczyli: Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, Powiat Gryficki,
Gmina Gryfice, Gmina P³oty, a tak¿e
Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie. Projekt
otrzyma³ dofinansowanie ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt ca³ego projektu wynosi niemal 8 milionów z³,
przy czym kwota dofinansowania
niemal 6 milionów z³.
Jak poinformowa³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, inwestycja dotycz¹ca po³o¿enia sieci szerokopasmowej w gminie Resko jest ju¿
na ukoñczeniu. Firma, wykonuj¹ca
zadanie musi jeszcze tylko wymieniæ
swoje urz¹dzenia znajduj¹ce siê na
terenie £ugawiny. To ma nast¹piæ
jeszcze w tym tygodniu. Po zakoñczeniu inwestycji prêdkoœæ ma wynosiæ 300 Mb/s, obecnie maksymalna prêdkoœæ wynosi 8 Mb/s. Sieæ ma
byæ dostêpna dla wszystkich.
Internet i komputery dla szko³y
Obecnie sala informatyczna w

(STAROGARD). Do tej szko³y
uczêszcza 38. dzieci w klasach I-VI.
Do punktu przedszkolnego uczêszcza 10 milusiñskich, do klasy 0
równie¿ oko³o 10 z gminy Œwidwin,
jednak dzieci z Przemys³awia ucz¹
siê w Be³cznej, w gminie £obez.
Radni szukaj¹ pomys³ów, aby te
dzieci wróci³y do Starogardu.

Szkole Podstawowej w Resku wyposa¿ona jest w now¹ klimatyzacjê,
która zdaniem radnej El¿biety Korgul znacznie poprawi³a komfort pracy. Jeszcze w tym roku sala informatyczna byæ mo¿e zostanie wyposa¿ona w nowe komputery. Obecnie
przygotowywana jest specyfikacja
na zakup nowego sprzêtu do placówki oœwiatowej.
MM

TABLICE KONIECZNE
OD ZARAZ
(RESKO). W mieœcie praktycznie nie ma ju¿ tablic informacyjnych wskazuj¹cych nazwê ulic. Nie
ma równie¿ tablic informuj¹cych o
zabytkach.
Jak wyjaœni³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, w tym roku zarezerwowane s¹ pieni¹dze na opracowanie pe³nej informacji o tym, gdzie
i jakie tablice nale¿y postawiæ. Do
tego chce zatrudniæ firmê.
- Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku zostan¹ zainstalowane tablice.

Czekam na ofertê z firmy, dotycz¹c¹
kosztów wykonania ewidencji, ile i
jakich tablic potrzebujemy. Chcemy
zamontowaæ zarówno tablice administracyjne z oznaczeniem gdzie i co
znajduje siê, ale i tablice turystyczne. Chcia³bym, aby tablice by³y w
barwach naszej gminy, np. niebieskie napisy na ¿ó³tym tle. Bardzo
nam brakuje tych tablic, narzekaj¹
na to wszyscy dostawcy – powiedzia³ burmistrz Arkadiusz Czerwiñski.
MM

Kwestiê dzieci z Przemys³awia
doje¿d¿aj¹cych do szko³y do Be³cznej poruszy³ podczas obrad Rady
Miejskiej w Resku radny Andrzej
Nowak.
Gdy rodzice dzieci ze Starogardu
£obeskiego zdecydowali siê, aby
ich pociechy uczêszcza³y do szko³y
w Be³cznej, mieli wiele zastrze¿eñ do
reskiej placówki. Miêdzy innymi
wskazywali na dyrekcjê szko³y, brak
sali, dojazdów i zajêæ dodatkowych.
Wszystkie zastrze¿enia obecnie s¹
ju¿ nieaktualne, ale nadal kilkanaœcioro dzieci nie wraca do Starogardu. Radny Adam Seredyñski przypomnia³, ¿e powa¿nym argumentem
by³ równie¿ brak obiadów. Zaproponowa³, aby zapewniæ dzieciom dodatkowy posi³ek, wszak pozyskane
pieni¹dze z subwencji pozwoli³yby
na to.
I o ile rodzice uczniów z Przemys³awia wybieraj¹ szko³ê w Be³cznej,
to rodzice dzieci z Rusinowa, w gminie Œwidwin – szko³ê w Starogardzie.
Obecnie na nastêpny rok szkolny ju¿
s¹ zapisani najm³odsi w wieku 3-4
lata do punktu przedszkolnego.
- My wszyscy razem powinniœmy
pomyœleæ nad tym, co jeszcze zrobiæ,
aby dzieci z Przemys³awia chcia³y
chodziæ do szko³y w Starogardzie.
Punkty zosta³y zrealizowane. Wa¿nym punktem by³o równie¿ to, ¿e
obiad w Be³cznej by³ du¿o lepszy i to
by³ argument bardzo wa¿ny, nie
wiem czy nie najwa¿niejszy. Chcia³bym szukaæ argumentów. Przecie¿

dajemy na œwietlicê w Przemys³awiu
i warto uœwiadomiæ ludzi w Przemys³awiu ile tracimy pieniêdzy. Podejœæ
do tego rzeczowo, z argumentami.
Jeœli jest to 16. uczniów, to tracimy
ponad 100 tys. z³ rok w rok. Dajmy im
50 i mamy 60 tys. z³ u siebie. Mo¿e
zainwestujmy tam pieni¹dze, bo dlaczego maj¹ nie mieæ? Wiem, ¿e niektórzy bêd¹ ¿a³owali, bo kiedyœ mówi³em, ¿eby daæ im dwa, a mo¿e trzy
œniadania, skoro nie ma obiadów, to
niektórzy mówili - a dlaczego nie do
innych te¿? Je¿eli mamy szansê pozyskaæ te pieni¹dze, to my ich nie
wydajemy, po prostu czêœæ mo¿emy
wydaæ, a czêœæ zostanie – powiedzia³
radny Adam Seredyñski.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski wyjaœni³, ¿e nie chodzi o
œwietlicê, bowiem w Przemys³awiu
jest ju¿ œwietlica. Przypomnia³, ¿e
pomys³ polega³ na tym, aby dzieciom
zaoferowaæ coœ, czego nie ma w
Be³cznej.
- Zaraz pojawi³y siê g³osy, ¿e skoro dajemy tutaj, to dlaczego nie dajemy do £osoœnicy i do Reska, na
przyk³ad wyjazdy na basen. Zawsze
to wzbudza pewne kontrowersje, no
i to kosztuje. Gdyby te 20 osób chodzi³o do Starogardu, to Starogard w
ca³oœci utrzyma³by siê z subwencji
oœwiatowej – powiedzia³ burmisytrz.
Radny Adam Seredyñski odpar³,
¿e nie ba³by siê takich decyzji, bowiem gmina nie wyda pozyskanych
pieniêdzy, ale je pozyska.
- Pomys³ musia³by byæ taki –
dzieci przyjd¹ – dostaniecie, a nie
odwrotnie – podkreœli³ radny.
Z kolei radny Marek Wierzbowski poinformowa³ zebranych, ¿e jest
ju¿ pe³na obsada mieszkañ w bloku,
lista jest zamkniêta. S¹ rodziny wielodzietne, wszyscy s¹ z zewn¹trz.
Byæ mo¿e oni zapisz¹ dzieci do starogardzkiej szko³y.
MM

OG£OSZENIA DROBNE
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NIERUCHOMOŒCI

INNE

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Powiat gryficki

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5A - na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ –
zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786 715 po godz.
16-tej.

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Powiat gryficki
Sprzedam antyki. Tel. 507 984 367

Region

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

Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê lokal w³asnoœciowy w zabudowie szeregowej w £obzie. Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro –
mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do prowadzenia
ka¿dej dzia³alnoœci. Cena do negocjacji. Tel. 516 078 456
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.

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

Sprzedam mieszkanie 3-pokoje
Z³ocieniec-Budowo, po remoncie,
kuchnia w zabudowie + sprzêt AGD.
Pow. 48 mkw. + piwnica 1,5 mkw.
Cena 145000,00 mo¿liwoœæ negocjacji. Tel. 692 408 182 lub 606 258
374. Mo¿liwoœæ przes³ania zdjêæ na
meila.

Powiat ³obeski

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

Powiat gryficki
Dam pracê zagranic¹ - przygotowywanie do szparagów i ich wycinka.
Tel. 790-530-042.

Region
Zatrudniê kierowców kat. C+E, Polska – Skandynawia, tel. 607 585
561.

ROLNICTWO

Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw. w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Powiat gryficki

Gryfice - wynajem rusztowañ. Tel.
790-530-042.

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

Powiat ³obeski
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.

Sprzedam mieszkanie 2 – poziomowe, 137 mkw. w Gryficach. Tel.
693 343 401.

Region

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

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

Grzybobranie

Region
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501 057 385

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam 4 nowe opony zimowe
japoñskiej firmy Yokohama 165/
70R1383. Tel. 606 227 270

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
£OBEZ, ul. Obr. Stalingradu - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 58,50 mkw
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw, III piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 61,28 mkw
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 71,56 mkw, II piêtro
£OBEZ - 3 pokoje w centrum, pow. 67,66 mkw, I piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 51,19 mkw
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 62,7 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 64,1 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 86,06 mkw, parter
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 66,7 mkw, parter, wysoki standard
£OBEZ - dwa mieszkania w centrum (parter: 2 pokoje,
I piêtro: kawalerka)
£OBEZ - bezczynszowe 4 pokoje, pow. 56,1 mkw, parter

-

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

170.000
149.000
150.000
150.000
155.000
155.000
160.000
160.000
165.000
180.000
219.500

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

- CENA 180.000 z³
- CENA 105.000 z³

(DALNO, gm. £obez) Po d³ugim wyczekiwaniu wreszcie s¹! Wysyp grzybów
w lasach. Takie okaza³e prawdziwki znalaz³ w minion¹ niedzielê pan Adam Krystosiak z Dalna (z prawej). W lasach na „G³êbokim” grzybów starczy³o dla wszystkich chêtnych, a by³o ich bardzo wielu. My zebraliœmy „tylko” wiaderko dorodnych podgrzybków, a trafi³y siê te¿ koŸlaki, prawdziwki, maœlaki, a i zaj¹czkami
siê nie pogardzi³o. Pe³na gama kolorów, zapachów i smaków. S¹siadka w tym czasie
natrafi³a na opieñki, co oznacza, ¿e jesieñ idzie du¿ymi krokami.
KAR
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Oœwiadczenia maj¹tkowe pracowników
urzêdu w Radowie Ma³ym (cz. 1)
Ryszard Jamro¿y dyrektor
szko³y Podstawowej w Siedlicach w
ubieg³ym roku zgromadzi³ 6 tys. z³.
Posiada na wspólnotê maj¹tkow¹
dom o powierzchni 100 m.kw. o wartoœci 220 tys. z³ i 184 m.kw. o wartoœci
300 tys. z³. Inne nieruchomoœci równie¿ bêd¹ce wspólnota maj¹tkow¹:
o pow. 450 m.kw o wartoœci 80 tys.
z³ oraz 3.180 m.kw. o wartoœci 140
tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 69.028,70 zl, inne dochody –
24.397 – wspólnota maj¹tkowa.
Posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹ samochód marki Citroen C-4 z
2006 roku.
Posiada równie¿ na wspólnoœæ
maj¹tkow¹ kredyt hipoteczny na
budowê domu mieszkalnego w Kredyt banku S.A. w wysokoœci
369.581,85 z³.
Ewa Radanowicz dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie
Ma³ym zgromadzi³a na koncie 45 tys.
z³ i 1200 euro (wspó³w³asnoœæ). Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹
mieszkanie o powierzchni 56 m.kw. o
wartoœci 80 tys. z³.
Inne nieruchomoœci – 18 m.kw. o

CMYK

wartoœci 3,5 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 76.988,25 z³. Z
tytu³u umowy o dzie³o 47.290 z³
(Oœrodki Kszta³cenia Nauczycieli,
Szko³y, Fundacja „Kaszubskie S³oneczniki”), prawa autorskie –
1.511,50 z³ (Oœrodki Kszta³cenia Nauczycieli).
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód marki Honda Sport 2011 r
oraz kredyt na samochód MultiBank
37485 z³.
El¿bieta Stawicka dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury w Radowie Ma³ym posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 107 m.
kw. o wartoœci 350tys. z³. Gospodarstwo rolne – produkcja roœlinna o powierzchni 37,58 ha o wartoœci 700.000 z³, rodzaj zabudowy
– wiaty, gara¿e, z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód i dochód w wysokoœci 81
tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Gminnym Oœrodku Kultury w Radowie
Ma³ym – 24.912,96 z³.
Posiada ci¹gnik Farmtrac 70 z
2006 roku oraz samochód osobowy
Volkswagen Golf z 2003 roku.

Jadwiga P³óciennik kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radowie Ma³ym w roku ubieg³ym zgromadzi³a 405 tys. z³ – lokaty, 106.500
z³ – ubezpieczenie „Kwartalny profit”, 29.200 ubezpieczenie „zabezpieczenie Przysz³oœæ”. Posiada na
wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni
220 m.kw. o wartoœci 480 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ gospodarstwo rolne, grunty rolne o
powierzchni 1,46 ha o wartoœci 15
tys. z³, rodzaj zabudowy – niezabudowana, z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód w wysokoœci 145 z³, dochód w wysokoœci
1200 z³. Inne nieruchomoœci na
wspó³w³asnoœæ – dzia³ka budowlana 493 m.kw. o wartoœci 40 tys. z³.
W ubieg³ym roku z tytu³u wynagrodzenia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 36.366,24 z³.
Posiada samochód osobowy
arki Toyota Avensis, rok produkcji
2012 – wspó³w³asnoœæ.
Kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Jolanta Dzierwa posiada mieszkanie o powierzchni 53,69
m.kw. o wartoœci 70 tys. z³. Inne nieruchomoœci – gara¿ o powierzchni
15,25 m.kw. o wartoœci 3 tys. z³.

Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 65.117,83 z³. Posiada samochód osobowy marki Renault Thalia
rok produkcji 2001 – wspó³w³asnoœæ.
El¿bieta B³awzdziewicz-Zab³otnyj - inspektor w Urzêdzie Gminy w
Radowie Ma³ym – w roku ubieg³ym
zgromadzi³a 3.710 z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 57,90 m.kw. o wartoœci 100
tys. z³, gara¿ o powierzchni 28 mkw.
o wartoœci 2 tys z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 46.200,60 z³.
Zastêpca kierownika USC Genowefa Trykacz posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
67 m.wk. o wartoœci 80 tys. z³, gara¿
o wartoœci 4 tys. z³. Z tytu³u wynagrodzenia w roku ubieg³ym osi¹gnê³a
dochód
w
wysokoœci
52.749,66 z³, wynagrodzenie z tytu³u
umowy zlecenia – 2.223,09 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne wobec
syna na zakup mieszkania, wspó³kredytobiorca w banku Gemony
Bank Gdañsk 33.284,06 CHF.

WÊGORZYNO
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Ogromne podwy¿ki za wodê i œcieki
(WÊGORZYNO).
Wodoci¹gi Goleniów
zaproponowa³y bardzo
du¿e podwy¿ki za
dostarczanie wody
i odbiór œcieków.
Cena wody wzroœnie o 27 proc.,
natomiast cena za 1 m. szeœc œcieków
– a¿ o 56 proc. Tak drastyczny wzrost
cen ma zwi¹zek z kosztami, jakie ponosi przedsiêbiorstwo. Przedstawiciele Wodoci¹gów Goleniów
znaczn¹ win¹ obci¹¿aj¹ by³ego zarz¹dcê sieci.
Wprawdzie ani jeden radny nie
zag³osowa³ za wejœciem zaproponowanych cen za wodê i œcieki, to i tak
by³a to tylko opinia rady. Stawki
wejd¹ z urzêdu. Szeœciu radnych g³osowa³o przeciw, czterech wstrzyma³o siê od g³osu.
Zgodnie z nowymi taryfami cena
netto za 1 m szeœc. dostarczonej
wody bêdzie wynosiæ 3,78 z³ (wzrost
ceny o 27 proc.) dla gospodarstw
domowych, przemys³owych i pozaprzemys³owych odbiorców us³ug.
Tyle samo mia³aby zap³aciæ gmina za
wodê pobran¹ z publicznych studni
i zdrojów ulicznych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczonego wg wodo-

mierza g³ównego (z³/odbiorca/m-c)
zgodnie z propozycj¹ przedsiêbiorstwa wzroœnie z 5,00 z³ netto do do
6,31 z³ netto. Stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego
wed³ug przepisów dotycz¹cych
przeciêtnych norm zu¿ycia wody (z³/
odbiorca/m-c) zgodnie z propozycj¹
mia³aby wzrosn¹æ z 3,75 z³ netto do
5,06 z³ netto.
Z kolei stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego
wed³ug wodomierza dodatkowego,
mierz¹cego iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej wody (dla dostarczenia wody i
odprowadzenia œcieków) (z³/odbiorca/m-c) ma pozostaæ bez zmian, czyli
1,25 z³ netto.
Znacznie mia³aby równie¿ wzrosn¹æ cena za œcieki. I tak z 1 m szeœc.
odebranych œcieków mieszkañcy
gminy, zgodnie z nowym taryfikatorem, mieliby zap³aciæ 7,64 z³ za m
szeœc. netto, gdy dotychczasowa
stawka wynosi³a 4,90 z³ za m szeœc.
netto (wzrost o 56 proc.).
Dlaczego tak drogo?
To pytanie zada³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e po konsultacjach z burmistrz Wêgorzyna Monik¹ KuŸmiñsk¹ wprawdzie firma
obni¿y³a taryfê, ale i tak podwy¿ka
ma byæ wysoka, bo siêgaæ 27 proc. za
1 m szeœc. wody, z kolei za œcieki – 56
proc. Radykalnie te¿ zwiêkszy³a siê
op³ata za abonament.

- Przejêliœmy te wodoci¹gi w bardzo z³ym stanie, prowadziliœmy je 9
lat i w tym okresie doprowadziliœmy
je do stanu œredniego, doœæ dobrego. Na pocz¹tku mieliœmy du¿e koszty i straty, ale pod koniec tego okresu stawka ustabilizowa³a siê i nie
ponosiliœmy strat. Byliœmy na krawêdzi op³acalnoœci. Gdy zaczê³o to
pracowaæ, otrzymaliœmy wypowiedzenie i wodoci¹gi zosta³y przejête
przez okres wypowiedzenia rocznego. Na trzy lata przej¹³ wodoci¹gi
PUWiS Nowogard, który da³ stawkê
dumpingow¹, poni¿ej kosztów eksploatacji. Po zorientowaniu siê w
kosztach eksploatacji, nieuzyskiwaniu ¿adnych œrodków z gminy, za-

przesta³ jakichkolwiek robót. Nic nie
robiono, jeœli wyst¹pi³a jakaœ awaria
na wodoci¹gu, nie pracowa³y dwie
pompy, to z jednego miejsca przenoszono pompê na inny obiekt. Ujêcia
wody z PUWiS-u przejêliœmy z jedn¹
studni¹ czynn¹, gdy oddawaliœmy
wodoci¹gi wszystkie studnie by³y
czynne i sprawne. Jest protokó³ - w
90 proc. w³aœciwie nie by³o zabezpieczenia studni rezerwowej. W hydroforniach rury wyci¹gniête, pompy
zepsute, zosta³y w wiêkszoœci skasowane. W sprawozdaniu zosta³o
dok³adnie opisane, co na ka¿dym
wodoci¹gu zrobiono. Dzisiaj
wszystkie obiekty, studnie rezerwowe s¹ czynne. Wszystkie s¹ sprawne. Jeszcze dosz³a sytuacja rozliczenia siê z wod¹ ze studni, na któr¹
ochrona œrodowiska k³adzie szczególny nacisk. Dosz³a koniecznoœæ
zainstalowania wszêdzie wodomierzy wody surowej. To te¿ s¹ du¿e
koszta. Wszêdzie s¹ wodomierze na
wejœciu i wyjœciu. Z ochron¹ œrodowiska rozliczamy siê z wody pobieranej ze studni. Straty wynosz¹ oko³o
20 procent - wyjaœni³ przedstawiciel
Wodoci¹gów Zachodniopomorskich Goleniów.
Przedstawiciele firmy zwrócili
uwagê na to, ¿e k³adziony by³ nowy
chodnik w Mielnie, jednak nikt nie
poinformowa³ firmy o zamierzeniach. Dopytywano, dlaczego najpierw po³o¿ono chodnik, a nie nowy
wodoci¹g. W z³ym stanie s¹ równie¿
stare rury doprowadzaj¹ce wodê,
szczególnie te w Lesiêcinie. Rury co
jakiœ czas pêkaj¹, ale nie s¹ wymieniane. Naprawa polega na ³ataniu
dziur. Obecnie, od pewnego czasu
nast¹pi³a kolejna awaria. Problem w
tym, ¿e nie wiadomo gdzie. Piaszczysty grunt wch³ania wodê i trudno
zlokalizowaæ miejsce, w którym pêk³a rura. Za ubytki wody ktoœ i tak
bêdzie musia³ zap³aciæ.
MM
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Kulturalnie i przyjaŸnie, czyli pierwsze
„£obziuki” za nami
(£OBEZ). Pierwsze £obziuki –
Parasol dla kultury ju¿ za nami. Po
raz pierwszy te¿ impreza dla mieszkañców powiatu odby³a siê w parku
miejskim, co uczestnicy uznali za
strza³ w dziesi¹tkê. Park tym samym nabra³ swojej funkcji – miejsca spotkañ.
A spotkañ by³o wiele, na ro¿nych
p³aszczyznach, w³aœciwie ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Gdy w
domu kultury w³aœnie rozpoczyna³y
siê warsztaty fotograficzne, a w sali
obok zaczyna³ dzia³aæ Salon Literaki,
w parku dzieci i doroœli mogli równoczeœnie znaleŸæ coœ dla siebie. Dzieci
æwiczy³y siê w wykonywaniu jak
najwiêkszych baniek mydlanych,
budowaniu najwy¿szych wie¿ z
klocków czy te¿ uk³ada³y puzzle, w
innej czêœci dzieci malowa³y chodnik
albo dzieciom malowano twarze.
Na klombie rozpalano osiem
ognisk, które p³onê³y do póŸnych
godzin wieczornych i przy których
mo¿na by³o ogrzaæ siê, najczêœciej
jednak upiec kie³baskê.
Pod namiotami swoje prace wystawili malarze, w tym niezwykle utalentowany i znany Andrzej Gudañski, który chêtnie i otwarcie odpowiada³ na wiele pytañ, dzieli³ siê spostrze¿eniami i niezwykle interesuj¹co opowiada³. Pod tym samym namiotem swoje obrazy wystawili inni
artyœci z powiatu ³obeskiego. By³o
co podziwiaæ i z kim porozmawiaæ o
sztuce. Obok obrazów swoje miejsce
znalaz³y rzeŸby, jednak tym razem
rzeŸbiarze nie mogli uczestniczyæ
osobiœcie w £obziukach. Byæ mo¿e
podczas nastêpnych podziel¹ siê tajemnic¹ nadawania kszta³tów i ducha kawa³kom drewna. Tutaj te¿,
pierwszy w historii £obza, malowano obraz wspólnie - przez malarzy z
powiatu ³obeskiego. Pierwsze poci¹gniêcia pêdzla i motyw na obrazie
nale¿a³y do Andrzeja Gudañskiego,
ostatnie do Marka Kubackiego.

Nim jednak ukoñczono obraz, w
innej czêœci parku, przy dŸwiêkach
bêbnów, czerpano papier, wykonywano kubki z gliny, anio³y z masy
solnej oraz kwiaty z filcu, wyplatano
wiklinê, dalej malowano sprajem szary do niedawna mur by³ej toalety
przy ul. Koœciuszki.
Przy alejce z kolei swoimi zbiorami chwalili siê mieszkañcy - kolekcjonerzy. By³o co podziwiaæ i w czym
wybieraæ, niektóre mo¿na by³o zakupiæ. Przede wszystkim z kolekcjonerami mo¿na by³o porozmawiaæ i dowiedzieæ siê wielu niezwykle interesuj¹cych informacji i historii, bowiem za ka¿dym eksponatem kryje
siê wiedza o czasach, z których pochodz¹, albo przynajmniej historia
odnalezienia ich.
Uczestnicy warsztatów fotograficznych po krótkim kursie i wskazówkach Tomasza Mechliñskiego
udali siê w teren, aby wykonaæ to
jedno zwyciêskie zdjêcie. Dziêki
temu powsta³o wiele fotografii, na
których zosta³y uwiecznione pierwsze £obziuki. Pokaz fotografii nast¹pi³ wieczorem w parku.
Na scenie przy domu kultury
swoimi talentami chwali³y siê dzieci
i m³odzie¿ z powiatu, gromadz¹c
przed scen¹ rodziców i przechodniów. Wszystkich zebranych w parku chroni³y kolorowe parasolki rozwieszone na drzewach, wszak to by³
„Parasol dla kultury”, zorganizowany i przygotowany przez Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹, przede
wszystkim przez Lidiê Lalak-Szawiel,
z pomoc¹ mê¿a Czes³awa Szawiela.
Jego Salon Literacki, w znakomitej
scenografii, to sztuka sama w sobie.
Pierwsze £obziuki minê³y w niezwykle sympatycznej atmosferze i co istotne - bez alkoholu na imprezie.
Nastêpne £obziuki, w szerszej
oprawie, ju¿ w maju lub czerwcu.
Wszelkie pomys³y i sugestie s¹ mile
widziane. O Salonie Literackim i malarskim nastêpnym razem.
MM
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Wspomnienia z Kuropatnik (cz. 2)
(£OBEZ) Stefania Michalczyszyn i Micha³ Michalczyszyn podczas spotkania poœwiêconego eksterminacji ludnoœci polskiej m.in.
na Wo³yniu, Tarnopolu, województwie lwowskim oraz czêœci krakowskiego podzielili siê wspomnieniami z uczestnikami. Uczestnicy spotkania urodzili siê i wychowywali w
Kuropatnikach, w by³ym województwie tarnopolskim.

Dlaczego?
Micha³ Michalczyszyn – Dla
mnie osobiœcie by³o bardzo zastanawiaj¹ce, dlaczego Ukraiñcy podjêli
dzia³ania polegaj¹ce na wyniszczaniu ludnoœci polskiej, bo do wojny
¿ycie uk³ada³o siê normalnie. Raptem w czasie dzia³añ wojennych zaczê³y siê wydarzenia nie z tej ziemi.
Chocia¿ Polacy powinni siê byli
spodziewaæ, ¿e strona ukraiñska w
jakiœ sposób zechce siê zemœciæ na
ludnoœci polskiej. Nie dlatego, ¿e ze
strony Polaków dostawali ¿yciowych przykroœci w prywatnych relacjach. Te ziemie nie zosta³y przekazane Ukrainie. Czyli tam po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej nie
pozwolono, aby powsta³o pañstwo
ukraiñskie, niezale¿ne od tej Ukrainy, która by³a w Zwi¹zku Radzieckim. Wiadomo, ¿e Józef Pi³sudski
mia³ umowê zawart¹ z Petlur¹ (pakt
Pi³sudski-Petlura – przyp. red.) –
przywódc¹ u w³adzy, choæ w³adzy w
œcis³ym tego s³owa znaczeniu nie
mieli, mieli swoj¹ organizacjê.
Na czele tej organizacji by³ Petlura, by³ te¿ Bandera, ale Bandera
wówczas, nie wiem czemu, nie by³
tolerowany przez Pi³sudskiego, natomiast Pi³sudski zd¹¿y³ nawi¹zaæ
kontakt z Petlur¹. Petlura mia³ szerokie poparcie, on zorganizowa³ swoje
oddzia³y bojowe, wojskowe i w³¹cznie z wojskiem polskim pod dowództwem Pi³sudskiego wyruszyli na Kijów, doszli do Kijowa. W Kijowie nie
spotka³o ich przychylne przyjêcie,
wtedy dzia³a³a ju¿ dosyæ silnie Armia
Czerwona w Zwi¹zku Radzieckim i
wyparli ich z terenów wschodnich –
polskie wojska ³¹cznie z wojskami
ukraiñskimi pod dowództwem Petlury. Ze s³yszenia wiem, ¿e Petlura
domaga³ siê, by na terenach od
Zbrucza do Sanu Pi³sudski odda³ mu
w³adzê i on chcia³ na tych terenach
zorganizowaæ niezale¿ne pañstwo
ukraiñskie. Poniewa¿ Pi³sudski nie
zgodzi³ siê na to, powsta³o nieprzychylne ustosunkowanie siê Ukraiñców do Polaków. To by³o chyba Ÿród³em i podstaw¹ póŸniejszych dzia³aczy, to jest Bandery: buntowania,
nastawiania ludnoœci ukraiñskiej
przeciwko ludnoœci polskiej. Polacy
o tym dobrze wiedzieli.

Akty terroryzmu
Jeszcze przed wybuchem wojny
w 1939 roku Ukraiñcy w sposób, tak
jak dzisiaj mamy do czynienia z terroryzmem, tak wtedy Ukraiñcy dokonywali pojedynczych aktów terroru;
np. w s¹siedniej wiosce zwanej Kozówka. W tamtejszej szkole, jak w
ka¿dej, wisia³ portret prezydenta,
marsza³ka i god³o pañstwowe. Jeszcze wtedy by³em ma³ym ch³opcem,
pewnej nocy w³amano siê do tej
szko³y, wybito szyby, wy³amano
drzwi, god³o pañstwowe i portrety
obu przedstawicieli pañstwa zbezczeœcili, zdjêli ze
œcian, pot³ukli i
wysmarowali odchodami. Gdzie indziej napadniêto
na posterunek policji polskiej. Takie
posterunki policji
by³y ju¿ tworzone
przez w³adze polskie. Niedaleko
by³y Szybelingi we
wsi Potok, by³y
przypadki, ¿e napadano na te posterunki i polskie
w³adze wiedzia³y
ju¿, ¿e jak wybuchnie wojna, nie
bêdzie s³odko.

Nie byliœmy
przygotowani
Ale nie by³o ¿adnych zapobiegliwych dzia³añ, cichego uzbrajania siê
w broñ organizacji polskich. Na terenie wsi, w tym w Kuropatnikach,
dzia³y ró¿ne organizacje m³odzie¿owe: „Orlêta” – dla m³odzie¿y do lat
14-15. By³y organizacje strzeleckie
strzelców - to by³y bojowe organizacje Pi³sudskiego, mo¿e niezupe³nie
oddaje to stan. Dzia³a³y polskie kó³ka rolnicze itd. Mo¿na by³o przygotowaæ Polaków na wypadek, gdyby
siê okaza³o, ¿e w czasie wojny Ukraiñcy zaczn¹ mordowaæ, przygotowaæ do obrony w razie ataku ze strony ukraiñskiej. Tego nie by³o. Polacy zostali pozostawieni na ³askê
losu. I tak by³o. Gdy Rosjanie przyszli – pierwsza okupacja, to Ukraiñcy nie podejmowali jakichœ dzia³añ
przeciwko narodowoœci polskiej.

Cel – usun¹æ ludnoœæ
polsk¹
Rosjanie, czyli w³adza radziecka,
mia³a na uwadze przede wszystkim
zlikwidowaæ na tych terenach polskoœæ, rozproszyæ ludnoœæ narodowoœci polskiej, gdzie siê tylko da i jak
siê tylko da. Wyniszczyæ bogatszych, bo bogatszy, wiadomo - jest
niebezpieczny i ma jakiœ grosz, wiêc

mo¿e gdzieœ tam zrobiæ jak¹œ organizacjê. Bogatszych wiêc wywieziono
na Syberiê. Wywóz na Syberiê to by³
pierwszy sygna³, jak Rosjanie bêd¹
traktowaæ Polaków.
Nie by³em na Syberii tylko dlatego, ¿e w tym czasie mieszka³em w
Brze¿anach, w bursie, czyli w internacie szkolnym. Rosjanie wkroczyli
we wrzeœniu, a ju¿ w paŸdzierniku
uruchomili gimnazjum w Brze¿anach. Jeszcze wtedy wszystko sz³o
w takim uk³adzie, jaki istnia³ do 1939
roku. Zd¹¿yli mnie jeszcze zakwaterowaæ, dziêki temu nie by³em w

domu, gdy moja rodzina zosta³a
wywieziona. Nie zabrano mnie dziêki
ojcu, który nie poda³ mnie podczas
spisywania cz³onków rodziny. Rosjanie, przygotowuj¹c do wywózki,
wpadali w nocy do mieszkania i spisywali cz³onków rodziny. Gdyby
mnie ojciec poda³, to i mnie w tym
czasie wywieŸliby. Dziêki temu w
ogóle nie poszukiwano mnie ze strony w³adz sowieckich i spokojnie
dokoñczy³em naukê, dopóki nie
weszli Niemcy. Niemcy zlikwidowali
wszelkie nauczanie w szko³ach – w
œrednich i wy¿szych. Cel na pewno
by³ taki, aby z tamtego terenu usun¹æ ludnoœæ polsk¹. Rosja zawsze
mia³a ambicjê, aby rozszerzaæ swoje
granice w takich kierunkach, w jakich siê tylko da. A poniewa¿ tamte
tereny zamieszkiwa³o sporo ludnoœci ukraiñskiej, to by³ pretekst, ¿e
tam jest Ukraina i nale¿y siê Ukraiñcom, a nie Polakom. Z mojego domu
wywieziono matkê, ojca i czworo rodzeñstwa.
Najwiêkszym wydarzeniem dla
Polaków to by³a w³aœnie wywózka
na Syberiê. By³y te¿ aresztowania
Polaków, np. za to, ¿e nie zda³ kontyngentu. Kontyngenty nak³adali
zarówno Sowieci, jak i Niemcy. Aby
wyniszczyæ ku³aków, to bogatszym
nak³adali taki kontyngent, ¿e nie byli
w stanie tyle zdaæ, tyle wygospodarowaæ. Gdy taki cz³owiek nie wywi¹zywa³ siê z zadania, to go kazano
aresztowaæ. To by³ dowód eksterminacji narodowoœci polskiej.

Nie wiem co dzia³o siê pomiêdzy
tajnymi organizacjami ukraiñskimi a
oficjalnymi wówczas w³adzami rosyjskimi, ale wobec ludnoœci ukraiñskiej nie stosowano restrykcji tak jak
do ludnoœci polskiej. Z wyj¹tkiem
wywózki na Syberiê by³a póŸniej ju¿
cisza, a¿ wybuch³a wojna niemieckosowiecka. Wtedy dopiero Ukraiñcy
zaczêli podnosiæ g³owy.

Broñ zamiast mas³a
Dlaczego tak liczyli na Niemców?
To znana sprawa. Ukraiñcy zawsze
poszukiwali poparcia do zorganizowania ukraiñskiego pañstwa niepodleg³ego Rosji. Oni mieli swoich
przedstawicieli, tak jak my rz¹d na
uchodŸstwie w Londynie. Ukraiñcy
mieli ro¿nego rodzaju dzia³aczy na
Zachodzie m.in. w Kanadzie - bardzo
du¿o. Najwiêcej poparcia ci dzia³acze mieli po stronie niemieckiej.
By³ nawet taki przypadek, ¿e
Ukraiñcy mieli ró¿ne uprawnienia do
1939 roku – mieli swoje spó³dzielnie
rolnicze zwane kooperatywami i one
prowadzi³y handel zagraniczny artyku³ami rolniczymi. By³ taki przypadek, ¿e taka kooperatywa wys³a³a
partiê mas³a do Niemiec, a Niemcy z
powrotem zawrócili, nie przyjêli.
Rzekomo nie przyjêli mas³a, zaadresowali zwrot, bo siê nie nadaje. Z
powrotem na stacji w Brze¿anach
wy³adowywano skrzynie mas³a z
wagonów. Jednemu z robotników
wysunê³a siê skrzynia, upad³a i rozlecia³a siê. Okaza³o siê, ¿e to nie by³o
mas³o, tylko broñ.
Niemcy wspierali Ukraiñców. Jak
ju¿ dosz³o do tego, ¿e Niemcy wyparli Sowietów i wkroczyli, to Ukraiñcy poczuli siê na swoim i dopiero
Polakom zaczê³o byæ Ÿle. Najpierw w
powiecie, czyli w Brze¿anach powsta³a komenda policji ukraiñskiej.
Do policji typowali wypróbowanych dzia³aczy politycznych ukraiñskich. Ju¿ nie przyjmowano zwyk³ego cz³owieka. W Kuropatnikach nie
odczu³em, aby oni wobec nas jakoœ
szczególnie dzia³ali. Mo¿e na innym
terenie tak.

Bramy powitalne
Jak wkraczali Sowieci w czasie
pierwszej okupacji, to by³a cisza,
Sowieci weszli i nikt z tego nic nie
robi³. Natomiast jak wkracza³y wojska niemieckie, to Ukraiñcy byli tak
œwietnie zorganizowani, mieli przygotowane wieñce. Wojska niemieckie witali uroczyœcie, œwi¹tecznie.
Pierwsze oddzia³y niemieckie, jakie
wkroczy³y, by³y witane przez UPA.
Czyli oni mieli doœæ dobrze zorganizowan¹ swoj¹ dzia³alnoœæ podziemn¹. Musia³y byæ jakieœ porozumienia. Cdn.
MM
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POWIATOWE ZAWODY STRA¯AKÓW
(£OSOŒNICA, gm. Resko) Na
boisku LKS Jastrz¹b w £osoœnicy
odby³y siê 28.09.2013 r. zawody
powiatowe zastêpów Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej powiatu ³obeskiego.
Do rywalizacji przyst¹pi³y zastêpy z Radowa Ma³ego, Reska, Bonina, Zagórzyc oraz £osoœnicy. Rywalizacja zosta³a przeprowadzona w
konkurencji tzw. bojówce. Ka¿da z
dru¿yn dwukrotnie pokonywa³a
dystans na czas, a wygrywa³a ta dru¿yna, która w dwubiegu uzyska³a
najni¿sz¹ sumê czasów.
Jak na gospodarzy przysta³o
³osoœniczanie okazali siê bardzo
goœcinni zajmuj¹c pi¹t¹ lokatê na finiszu zawodów. Bezkonkurencyjn¹
dru¿yn¹ okazali siê stra¿acy z Zagórzyc, którzy ze znacz¹ przewag¹ pokonali pozosta³ych kolegów. O zaciêtoœci w rywalizacji œwiadczy³
wynik pomiêdzy drugim i trzecim
miejscem, który wynosi³ 0,01 sek.
ró¿nicy na rzecz ochotników z Bonina.
Ostatecznie rywalizacja zakoñczy³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce - OSP Zagórzyce
II miejsce - OSP Bonin
III miejsce - OSP Resko

IV miejsce - OSP Radowo Ma³e
V miejsce - OSP £osoœnica
Uczestnictwo goœcinne - OSP
Siedlice
OSP Zagórzyce dziêki zajêciu
pierwszego miejsca w zawodach powiatowych bêdzie reprezentowa³o

powiat ³obeski na szczeblu wojewódzkim.
Po zakoñczeniu rywalizacji
wszyscy uczestnicy usiedli do
wspólnego poczêstunku, przygotowanego przez organizatorów. Po
skosztowaniu pysznej grochówki

oraz grillowanych kie³basek dru¿yny rozjecha³y siê do swoich miejscowoœci. Wszyscy uczestnicy oraz kibice serdecznie dziêkuj¹ organizatorom imprezy, czyli OSP £osoœnica
oraz Gminie Resko za wspania³e widowisko.
(r)

Œlubowania nadszed³ czas…
(WÊGORZYNO) 26 wrzeœnia
51. pierwszoklasistów sta³o siê pe³noprawnymi uczniami Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie. W tej uroczystej chwili uczestniczyli pani
burmistrz Monika KuŸmiñska, dyrektorzy szkó³, rodzice, nauczyciele i ca³a spo³ecznoœæ uczniowska.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
wystêpów uczniów klas pierwszych, którzy pod opiek¹ nauczycielek A. Gibki i S. Waszczyk przygoto-

wali krótki program artystyczny.
Dzieci zaprezentowa³y wiersze zwi¹zane ze szko³¹ oraz piosenki pt.
„Hymn pierwszaka”, „Piosenka na
dobry pocz¹tek”, „Bo co mo¿e ka¿dy
cz³owiek”. Wystêpy pierwszaków
nagrodzone zosta³y gromkimi brawami.
Po czêœci artystycznej nast¹pi³
najwa¿niejszy moment tego œwiêta.
Po wprowadzeniu sztandaru szkolnego oraz zaœpiewaniu hymnu pañstwowego odby³o siê œlubowanie,

po którym dyrektor W. Konefa³ dokona³ pasowania ka¿dego pierwszaka na ucznia. Uczniowie klas szóstych przypiêli najm³odszym bukieciki wrzosu i z³o¿yli ¿yczenia, które w
imieniu wszystkich uczniów odczyta³a Patrycja Ruta. Na koniec uroczystoœci g³os zabra³a dyrektor Lucyna Wolska, która z³o¿y³a pierwszoklasistom ¿yczenia. Do ¿yczeñ
do³¹czy³a siê równie¿ burmistrz
Monika KuŸmiñska, wrêczaj¹c
pierwszoklasistom s³odkoœci.

Uczniowie otrzymali równie¿
¿yczenia i s³odkoœci od przedstawicieli Rady Rodziców.
Pasowanie dobieg³o koñca, ale
to dopiero pocz¹tek szko³y. Mamy
nadziejê, ¿e nowi uczniowie bêd¹ na
co dzieñ tak przygotowani i tak zaanga¿owani w ¿ycie szko³y, jak tego
dnia. Jednoczeœnie ¿yczymy im, by
ka¿dy dzieñ spêdzony w szkole
przynosi³ wiele radoœci, by rozwijali
tu swoje talenty, znajdowali przyjació³ i czuli siê jak w drugim domu. AW
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Zbigniew Kêdra - wêdrówki po Gruzji
Wje¿d¿amy d¿ipami do Gergeti, aby zwiedziæ tam œwi¹tyniê na wysokoœci
2170 m, pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy. We wnêtrzu œwi¹tyni nie robimy
zdjêæ.

Ratusz
Cerkiew Œwiêtej Trójcy
Podczas rozmowy zakonnik zapyta³ mnie, czy tu jeszcze przyjadê. Odpowiedzia³em: na tej wysokoœci jesteœmy bli¿ej Pana Boga. Jeœli Pan Bóg wys³ucha³ mojej modlitwy w tej œwi¹tyni i pozwoli, to przyjadê.
Zwiedzaliœmy kilka cerkwi prawos³awnych, ka¿da prawie na planie krzy¿a
i przykryta ciekaw¹ kopu³¹.

W tej miejscowoœci da³o siê odnotowaæ uczciwoœæ ludnoœci. Otó¿
uczestniczka naszej wycieczki pani Józia, kupuj¹c napój w miejscowym
barze, zapomnia³a paszport USA i spor¹ zawartoœæ portfela. Odjechaliœmy
st¹d doSihnachi – miasta twierdzy z murami obronnymi i wie¿ami.
Po kilku godzinach nasza pani odzyska³a swój portfel w stanie nienaruszonym, co sprawi³o, ¿e ofiarowa³a 50 dolarów na potrzeby cerkwi.
Zwiedzamy jeszcze jedn¹ twierdzê z murami, basztami i koœcio³em wewn¹trz murów. Obok zapora wodna na rzece Aragwi. Tak powsta³o Jezioro
¯inwalskie.
W Gori zwiedzamy muzeum Józefa Stalina. ¯y³ skromnie, ale mówi¹c
ostro¿nie, rz¹dzi³ tward¹ rêk¹.

Gruziñska cerkiew
Tym razem przyjechaliœmy do miejscowoœci Bodbe, by zwiedziæ jeden z
nielicznych na terenie Gruzji klasztorów ¿eñskich, p.w. Œwiêtej Nino. Trafiliœmy na odpust. Du¿o ludnoœci z okolic. Podpatrzy³em jak siê rozdaje w
cerkwi komuniê w postaci chleba i wina.

Wagon Józefa Stalina
Kolacja w sto³ecznej restauracji w Tblisi. Nasza 44-osobowa grupa zajmuje cztery du¿e sto³y. Przy stole TAMADA. To osoba, która wyg³asza
toasty. By³ toast gruziñski, by³ te¿ toast polski. Panie z naszego sto³u og³osi³y
mnie tamad¹ trzecim. Podziêkowa³em za wyœmienitych przewodników, za wyj¹tkowego kierowcê, za organizatorów wycieczek i za szczêœliwy powrót. W
górê serca. I wznios³y siê kielichy w górê.

Komunia Œwiêta pod postaci¹ chleba i wina

I tak dobiega koñca nasza wycieczka, czyli sk³adanka piêknych zdarzeñ
po³¹czonych w ciekaw¹ ca³oœæ.
Tekst i zdjêcia Zbigniew Kêdra
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£obez potêg¹ jest i basta…
(POWIAT £OBESKI) Du¿o w
tym roku pisaliœmy o sukcesach
³obeskich lekkoatletów zw³aszcza
biegaczy. Historycznych sukcesów
naszego powiatu w lekkiej atletyce
by³o wiele…
Pierwsze by³y wiosenne biegi
prze³ajowe szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych rozegrane w kwietniu
w Gryfinie; póŸniej dwukrotne mistrzostwo województwa dziewcz¹t z
³obeskiego liceum ukoronowane 10
miejscem w Polsce; czo³owe wyniki
w województwie i w Polsce, grupy
dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych,
medale z imprez wojewódzkich i krajowych…
Sezon lekkoatletyczny dobiega
koñca, w sobotê w Bia³ogardzie
odby³ siê mityng zakoñczenia sezonu, a po nim dokonaliœmy ma³ego
przegl¹du sytuacji.
Ania Turzyñska (wychowanka
SP Siedlice, klub Trucht £obez) jest
pierwsza w województwie a¿ na 7
dystansach. Nikt przed ni¹ nie dokona³ takiego wyczynu. Warto podaæ te wyniki, bo to te¿ czo³owe
wyniki w Polsce: 100m/13,48 - 7m,
200m/27,42 - 4m, 300m/44.01 - 10m,
400m/62,82 - 3m, 600m/1:40,77 - 2m,
800m/2:27,99 - 2m. i na 1000m/
3:23,60. To najbardziej uzdolniona
biegaczka w kraju w tej kategorii
wiekowej.

Zuzia Frej z Reska jest trzy razy
druga w województwie (za Ani¹). Na
100m/13,88, na 200m/29,12 i na 300m/
44,75. W kraju to wyniki mieszcz¹ce
Zuziê w drugiej dziesi¹tce najlepszych, a systematyczny trening zaczê³a dopiero w wakacje. Obie z Ani¹
trenuj¹ obecnie pod okiem Piotra
Kiedrowicza, wychowawcy prawie
dwudziestu mistrzów Polski w lekkiej atletyce i Mistrza Europy, olimpijczyka Marcina Lewandowskiego. Wychowanka El¿biety Romej,
Julia Popiela, obecnie uczennica
³obeskiego gimnazjum, jest druga w
województwie na 800 m, czwarta na
600 m i pi¹ta na 200 m. W czo³owych
dziesi¹tkach w województwie
mieszcz¹ siê jeszcze Wiktoria Bakalarczyk z Dobrej (trener Janusz
£ukomski), Klaudia Urbañska z
£obza (trener El¿bieta Romej) i Karolina Ziêba (wychowanka SP Wêgorzyno, obecnie trenuj¹ca pod okiem
Bogus³awy Organki, a która odkry³a
talent Ani Turzyñskiej); to okazuje
siê, ¿e w czo³owych dziesi¹tkach
najlepszych w województwie w tych
kategoriach wiekowych ponad jedna trzecia to zawodnicy z powiatu
³obeskiego.
To z pewnoœci¹ efekt wielu dzia³añ; dobrej pracy nauczycieli i trenerów, odpowiedniej selekcji m.in. poprzez £obesk¹ Ligê Biegow¹ (której
odkryciem jest wybitny talent Ania

Turzyñska), wspomagania przez
w³adze samorz¹dowe Powiatu i Gmin
Ziemi £obeskiej oraz rodziców.
Warto inwestowaæ w tê m³odzie¿
nie tylko ze wzglêdów sportowych
czy by rozwijaæ ich zainteresowania,
ale z choæby z pragmatycznego
punktu widzenia; promocji. Róbmy
nadal to, co trzeba, by jako juniorzy
osi¹gali te same sukcesy dla nas, naszych miast, naszego powiatu, a nie
dla Stargardu, Szczecina czy innych
du¿ych miast naszego regionu. Wie-

lu z nich mo¿e uczyæ siê w ³obeskich
szko³ach, trenowaæ w ³obeskich klubach i rozs³awiaæ nas. Du¿o ju¿ w tym
kierunku zrobiono. Czy bêd¹ kolejne
kroki? Jeœli nie, to inni chêtnie zagospodaruj¹ nasze wyselekcjonowane i czêœciowo ju¿ oszlifowane diamenty… Chyba, ¿e powodów do
dumy mamy w nadmiarze, mo¿emy
przebieraæ w czym chcemy, byæ znani, to wtedy rzeczywiœcie mo¿emy
sobie, mówi¹c jêzykiem m³odzie¿owym - „odpuœciæ”.
(r)

Z³oto m³odych karateków z Reska
Ten, kto pokonuje innych innych jest silny.
Ten kto pokonuje siebie jest potê¿ny
Masutatsu Oyama
W dniach 21-22 wrzeœnia 2013r. w hali sportowej przy ul. Witosa 12 w Œwinoujœciu, pod egid¹
Polskiego Zwi¹zku Karate odby³ siê IX Miêdzynarodowy Turniej Dzieci i M³odzie¿y w Karate
Kyokushin.
Honorowy Patronat nad zawodami, które s¹ jedn¹
z najwiêkszych i najbardziej presti¿owych zawodów
tego typu w Polsce objêli: Ambasada Japonii w Rzeczpospolitej Polskiej, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent
Miasta Œwinoujœcia Janusz ¯murkiewicz.
G³ównym organizatorem imprezy, w której bra³o
udzia³ 276 zawodników z Niemiec, Polski, Rosji,
Czech, S³owacji i Austrii by³a Œwinoujska Akademia
Karate Kyokushin, kierowana przez sensei Paw³a
Sujkê.
Sobota by³a pierwszym dniem sportowej rywalizacji na tatami. W prawdziwie miêdzynarodowej
oprawie i podnios³ej atmosferze, spotêgowanej
dŸwiêkami Mazurka D¹browskiego, nast¹pi³o oficjalne otwarcie zawodów, którego dokona³a wiceprezydent Œwinoujœcia Joanna Agatowska. Podczas otwarcia g³os zabra³ równie¿ sêdzia g³ówny tegorocznych
zawodów, cz³onek Zarz¹du PZK - sensei Andrzej
K³ujszo, a nastêpnie goœæ honorowy turnieju shihan
W³odzimierz Rój - legenda polskiego kyokushin karate, pierwszy Polak, który zdoby³ tytu³ Mistrza Europy w Karate Kyokushin oraz wieloletni trener
Kadry Narodowej Polski w tej dyscyplinie.

W tegorocznym turnieju mieli zaszczyt
uczestniczyæ m³odzi karatecy z klubu Karate
Kyokushin Centrum Kultury Resko, uczniowie
Szko³y Podstawowej w Resku: Szymon Dusza,
Fryderyk Lewandowski, Mateusz Romaszko oraz
utalentowany reszczanin, Mistrz Europy 2011 w
Saragosso sempai Micha³ Pniewski 3 Kyu, reprezentuj¹cy Koszaliñski Klub Karate Kyokushin, a
trenuj¹cy w Mieleñskim Klubie Sztuk i Sportów
Walki oraz w klubie Karate Kyokushin Centrum
Kultury w Resku.
Turniej w Œwinoujœciu by³ swojego rodzaju
„powakacyjnym” sprawdzianem zawodników z
Reska.
Reprezentanci miasta i gminy Resko, po zaciêtej walce, wywalczyli dwa medale. Szymon Dusza
zdoby³ z³oto w kategorii kata 8-9 lat, natomiast
Micha³ Pniewski w kategorii kata 16-17 lat uplasowa³ siê równie¿ na pierwszym miejscu, tym samym zdobywaj¹c z³oto.
Obaj medaliœci, jak i pozostali zawodnicy trenuj¹ pod czujnym okiem senseia Cezarego Banasiaka 2 dan.
Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w
godz.16.30 -18.30 (sala w Centrum Kultury), a w
soboty od 15.00 do17.00 w sali gimnastycznej
Szko³y Podstawowej w Resku. Serdecznie zapraszamy.
Wszystkim zwyciêzcom oraz przegranym
gratulujemy walecznej postawy i ¿yczymy dalszych sukcesów w dalszym doskonaleniu techniki
Karate Kyokushin. OSU!!!
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Mateusz Gunera na Mistrzostwach Polski M³odzików

Poprawi³ rekord
¿yciowy o dwa metry

W dniach 28-29.09. 2013 r. w
Radomiu odby³y siê Mistrzostwa
Polski M³odzików w Lekkiej Atletyce. W zawodach tych bardzo dobrze zaprezentowa³ siê zawodnik
Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego ,,OLIMP” w £obzie, Mateusz
Gunera.
Mateusz wyst¹pi³ w finale rzutu
oszczepem, gdzie zaj¹³ VII miejsce.

Jego najlepszy wynik z fina³u, to
50.84 m. O ponad 2 metry poprawi³
swój rekord ¿yciowy. Tylko siedmiu
zawodników, w tym Mateusz, przekroczy³o granicê 50 metrów.
Gratulacje dla naszego zawodnika i jego trenera. ¯yczymy dalszych
sukcesów.
Ze sportowym pozdrowieniem,
prezes MKS ,,OLIMP”
Kazimierz Mikul

Rok szko³y
w ruchu
W dniu 2 wrzeœnia 2013 r. we
wszystkich szko³ach zabrzmia³
pierwszy dzwonek. Rozpocz¹³ siê
bardzo wa¿ny rok, og³oszony przez
Minister Edukacji Narodowej Krystynê Szumilas ROKIEM SZKO£Y W RUCHU.
Minister skierowa³a apel do
wszystkich uczniów w kraju s³owami: ucz¹c siê i pracuj¹c nie zapominajcie o tym, jak wa¿nym dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywnoœæ
fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiêtywaniu, wp³ywa na stan
zdrowia i samopoczucie. Wykorzystujcie mo¿liwoœci, jakie daje Wam
szko³a, samorz¹d, kluby sportowe i
turystyczne. Oprócz regularnego
uczestnictwa w obowi¹zkowych
lekcjach wychowania fizycznego
bawcie siê i rywalizujcie w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, p³ywajcie, wsiadajcie na rowery. Ka¿dy rodzaj ruchu sprzyja Waszemu zdrowiu, a udzia³ w zawodach i rywalizacji kszta³tuje charakter, wytrwa³oœæ, uczy wspó³dzia³ania w zespole i wyrabia nawyk dbania o w³asne zdrowie.
Na progu tego nowego roku
szkolnego ¿yczymy wszystkim dyrektorom szkó³, nauczycielom wychowania fizycznego, dzia³aczom i
wolontariuszom sportu, samorz¹dowcom, du¿o satysfakcji z podejmowanych dzia³añ, a wszystkim
dzieciom i m³odzie¿y sukcesów w
nauce i sporcie.
Z inicjatywy Powiatu £obeskie-

Piotr Kobielak najlepszy
(Starogard £obeski-Œwinoujœcie). 7 wrzeœnia Piotr Kobielak ze
Starogardu przywióz³ ze Œwinoujœcia z³oty medal. Aby go zdobyæ
musia³ przybiec pierwszy na metê
po przebiegniêciu ponad 42 km.
7 wrzeœnia w Œwinoujœciu odby³
siê XXXIV miêdzynarodowy maraton Œwinoujœcie – Wolgast. Udzia³ w
biegu (maraton i pó³maraton) wziê³o
ponad 700 uczestników, w tym Piotr
Kobielak ze Starogardu £obeskiego
(1994).
Piotr Kobielak zaj¹³ zaszczytne
pierwsze miejsce w kategorii poni¿ej
20 lat, z czasem 3:44:55. Ogólnie – 59.
miejsce na 197 mê¿czyzn i 28 kobiet,
którzy ukoñczyli maraton. Nale¿y
tutaj zaznaczyæ, ¿e trasa by³a wyznaczona na terenie ze wzniesieniami,

niezwykle wymagaj¹ca, prowadz¹ca
nadmorskim szlakiem do Wolgastu.
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Dystans, jaki uczestnicy mieli do pokonania to bagatela 42 km 195 m. M

go zainaugurowano bie¿¹cy rok
szkolny 19 wrzeœnia br. na stadionie
miejskim w £obzie, tradycyjn¹ imprez¹ sportow¹ pn. Czwartki Lekkoatletyczne. To ju¿ 20. edycja rozgrywana na terenie ca³ego kraju, z fina³em ogólnopolskim. Do udzia³u w
zawodach zaproszono dziewczêta i
ch³opców z klas IV-VI szkó³ podstawowych z powiatu. Jak zwykle frekwencja najm³odszych lekkoatletów
dopisa³a, tym razem rekordowo. Na
stadionie wystartowa³o 124 zawodników reprezentuj¹cych szko³y podstawowe w Dobrej, Wêgorzynie,
Runowie Pomorskim, Be³cznej, Resku, Starogardzie, nr 1 i nr 2 w £obzie.
W okresie jesieni i wiosny zostanie
przeprowadzonych 10 takich mityngów. Pierwszymi liderami Czwartków
LA w swoich kategoriach wiekowych
zostali:
Dziewczêta i ch³opcy do 11 lat klasa IV
Pieróg Agata (SP Wêgorzyno 60 m i skok w dal), Cichosz Natalia
(SP 2 £obez - 300 m), Chojnacka
Ewelina (SP Starogard - 600 m), Jab³oñska Gabriela (SP 2 £obez - rzut
pi³eczk¹).
Roœczak Jakub (SP Resko - 60 m
i skok w dal), Buka³a Patryk (SP Runowo Pom. - 300 m), Awgul Seweryn
(SP Dobra - 1000 m), GwóŸdŸ Kamil
(SP Runowo Pom. - rzut pi³eczk¹).
Dziewczêta i ch³opcy do lat 12 klasa V
Deberna Wiktoria (SP Starogard
- 60 m i skok w dal), Jarz¹bek Joanna
(UKS Arbod Dobra - 300 m), Smoleñ
Dagmara (SP Wêgorzyno - 600 m),
Skwara Aleksandra (SP Wêgorzyno
- rzut pi³eczk¹).
Parzyszek Wojciech (SP Starogard - 60 m i skok w dal), Gadomski
Piotr (SP Resko - 300 m), Solis Bartosz (SP Runowo Pom. - 1000 m),
Kargul Oskar (SP Be³czna - rzut pi³eczk¹).
Dziewczêta i ch³opcy do lat 13 klasa VI
Puch Karolina (SP Resko - 60 m i
skok w dal), Wawrzyniak Natalia (SP
Resko - 300 m), Pieloch Vanessa (SP
Wêgorzyno - 600 m), Olas Patrycja
(SP Wêgorzyno - rzut pi³eczk¹).
Latocha Grzegorz (SP Be³czna 60 m), Figas Emil (SP Resko - 300 m
i skok w dal), Barszcz Seweryn (SP
Dobra - 1000 m), Dudek Mateusz (SP
Wêgorzyno - rzut pi³eczk¹).
Nastêpne imprezy z cyklu Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne odbêd¹ siê 3 i 10 paŸdziernika w Resku
oraz 17 paŸdziernika w £obzie. Rozpoczêcie zawodów zawsze o godzinie 15.15. Zapraszamy.
ZB
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Kolejna pora¿ka Sarmaty
(DOBRA) Wyj¹tkowo
niesprzyjaj¹cy dla
Sarmaty Dobra jest
obecny 2013 rok. Po nie
najlepszej rundzie
wiosennej równie trudno
„idzie” doberskiemu
klubowi w rozgrywkach
obecnego sezonu.
W minion¹ sobotê Sarmata przegra³ po raz trzeci z rzêdu, tym razem
na w³asnym stadionie z ligowym
beniaminkiem Wielimem Szczecinek
0:2, i z siedmioma zdobytymi punktami plasuje siê w dolnych rejonach
ligowej tabeli. Ciekawostk¹ jest fakt,
¿e z dwóch zwyciêstw, jakie Sarmata
odniós³ jesieni¹, jedno by³o z aktualnym liderem IV ligi Kluczevi¹ Stargard i jest to jedyna pora¿ka obecnego lidera.
Dru¿yna Wielima Szczecinek
przyjecha³a do Dobrej w bardzo m³o-

IV liga

dym sk³adzie: dziewiêciu zawodników z wyjœciowej „11” by³o urodzonych po roku 1990, w tym czterech w
1995. Mimo tak m³odego wieku zawodnicy Wielima grali szybko i zdecydowanie, ca³kowicie bez kompleksów wobec gospodarzy, b¹dŸ co
b¹dŸ bardziej doœwiadczonych w IV
ligowych bojach i w sumie odnieœli
zas³u¿one zwyciêstwo. A pi³karze
Sarmaty? Na pewno ka¿dy z nich
chcia³ sobotni mecz wygraæ. Ale gdy
siê bardzo chce, to czêsto, tak jak w
ostatnim meczu, do gry wkrada siê
coraz wiêksza niecierpliwoœæ i nerwowoœæ. I chocia¿ sytuacja w tabeli
staje siê coraz trudniejsza, to myœlê,
¿e do koñca sezonu jeszcze jest trochê czasu na to, by Sarmata znów
zacz¹³ wygrywaæ.
Sarmata Dobra – Wielim Szczecinek 0:2 (0:1)
Strzelcy bramek: Mateusz Górny
(40') i Mateusz Malczyk (55').
Sk³ady:
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,

Granie w planie

05.10.13 (sobota)
13.30 Arkonia Szczecin - Vineta Wolin
14.00 Gryf Kamieñ Pom. - Sarmata Dobra
15.00 D¹b Dêbno - Œwit Szczecin
15.00 Ina Goleniów - K³os Pe³czyce
16.00 Odrzanka Radziszewo - Stal Szczecin
16.00 Rasel Dygowo - Kluczevia Stargard
16.00 Wielim Szczecinek - Darzbór Szczecinek
16.00 Astra Ustronie Morskie - Hutnik Szczecin

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

Klasa A
05.10.13 (sobota)
15.00 Sparta Gryfice - Orze³ Rusinowo
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Korona Stuchowo
16.00 Ba³tyk Gostyñ – Jantar Dziwnów
06.10.13 (niedziela)
14.00 Radowia Radowo Ma³e - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15.00 B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ £o¿nica
15.00 Sowianka Sowno - Pionier ¯arnowo

Klasa B
05.10.13 (sobota)
Znicz Wysoka Kamieñska - Gardominka Polonia II Mechowo
Zieloni Wyszobór - Jastrz¹b £osoœnica
Ba³tyk Miêdzywodzie - Bizon Cerkwica
Pauzuje Muszkieter Trzebiatów.

WYNIKI I TABELE
IV liga

Damian Dzierbicki (85' £ukasz
Uchwa³), Emilian Kamiñski , Zdzis³aw Szw¹der (63' Wojciech Bonifrowski), Andrzej Jod³owski, Rafa³
Muœnicki (57' Micha³ Korupka), Patryk Podbieg³o (63' Konrad W³odarczyk), Piotr Klêczar , Damian Padziñski.
Wielim: Krzysztof Kaszubowski, Maciej Knajdrowski, Pawe³
Spryszyñski, Konrad Nowicki, Bartosz Knajdrowski, Mateusz Malczyk, Pawe³ Mycyk ((85' Patryk
Mycyk), Wojciech Gersztyn, Mateusz Górny (73' £ukasz Wieliczko),
Patryk Butkiewicz (65' Micha³ Boderek), Pawe³ Jakimiec (87' Bartosz
Gersztyn).
¯ó³te kartki: Wojciech Bonifrowski (Sarmata), Maciej Knajdrowski
(Wielim).
Sêdzia g³ówny: Jacek Stasiak,
asystenci: Tomasz Koz³owski i Wojciech Wieczorek, obserwator ZZPN
Arkadiusz Augustyniak.
estan

WYNIKI I TABELE
Klasa A
Pionier ¯arnowo - Sparta Gryfice 1:5,
Orze³ Prusinowo - B³êkitni Trzyg³ów
0:8, Orze³ £o¿nica - Fala Miêdzyzdroje 2:3, Korona Stuchowo - Jantar
Dziwnów 2:1, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Sowianka Sowno 0:0, Radowia
Radowo Ma³e - Ba³tyk Gostyñ 0:0.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Sowianka Sowno
7. Radowia Radowo M.
8. Prawobrze¿e Œwin.
9. Orze³ £o¿nica
10. Pionier ¯arnowo
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

15 24:6
13 15:4
12 23:4
12 13:4
10 26:11
5 7:10
4 8:12
4 4:12
3 5:14
3 4:18
2 5:12
0 1:28

Klasa B
Jastrz¹b £osoœnica - Znicz Wysoka
Kamieñska 5:4, Muszkieter Trzebiatów - Zieloni Wyszobór 3:2, Gardominka Polonia II Mechowo - Bizon
Cerkwica 3:1. Pauzowa³ Ba³tyk Miêdzywodzie.
1. Jastrz¹b £osoœnica
9 12:6
2. Znicz Wysoka Kam. 7 9:5
3. Bizon Cerkwica
6 7:3
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 6 8:7
5. Gardominka Mechowo 3 7:9
6. Muszkieter Trzebiatów 1 6:17
7. Zieloni Wyszobór
0 2:4

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

19 22:9
19 15:7
17 20:9
16 24:8
15 19:10
14 12:9
13 14:12
13 10:11
13 20:13
12 18:18
10 12:12
8 17:21
7 6:22
7 8:17
0 2:15
0 5:31

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
GKS Mierzyn - Wicher Brojce 1:0,
Wybrze¿e Rewalskie - Sparta Wêgorzyno 1:3, Mewa Resko - Promieñ
Mosty 5:3, Ehrle Dobra Szczeciñska
- Jeziorak Szczecin 1:3, Rega Trzebiatów - Œwiatowid £obez 2:1, Rolpol
Chlebowo - Iskra Golczewo 1:3, Chemik II Police - Tanowia Tanowo 0:1,
B³êkitni II Stargard - Kasta Szczecin
4:1.
1. B³êkitni II Stargard
2. Jeziorak Szczecin
3. Mewa Resko
4. Sparta Wêgorzyno
5. Iskra Golczewo
6. Promieñ Mosty
7. Tanowia Tanowo
8. Wicher Brojce
9. Wybrze¿e Rewalskie
10. Rega Trzebiatów
11. Œwiatowid £obez
12. Ehrle Dobra Szcz.
13. GKS Mierzyn
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

19 36:12
17 22:9
16 26:20
15 17:9
15 28:17
15 28:21
14 14:15
13 18:16
13 18:17
10 12:19
9 15:13
9 13:18
9 13:21
4 9:27
3 6:22
3 5:24

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

REKLAMA

CMYK

