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Platformerscy
praktycy
amerykañskich idei

Kazimierz Rynkiewicz
Przypadkowo przypomnia³a mi
siê poni¿sza sprawa, bo jakoœ ucich³o o niej. Streœci³ j¹ jeden z internautów.
Wed³ug informacji dziennika Gazeta Polska Codzienna - premier Donald Tusk nie podj¹³ interwencji w
sprawie Amber Gold ze wzglêdu na
zbli¿aj¹ce siê mistrzostwa Europy w
pi³ce no¿nej. Œledztwo ws. prania
brudnych pieniêdzy wszczêto przez
Prokuraturê Okrêgow¹ w Gdañsku
dopiero pod koniec czerwca, gdy
koñczy³o siê Euro 2012. „Gazeta Polska Codziennie”: ukryli aferê ws.
Amber Gold na czas Euro 2012. Prezydent Gdañska pan Adamowicz, dr
prawa, by³y wyk³adowca prawa na
Uniwersytecie Gdañskim. W³aœnie
dziêki jego promocji i chwaleniu firmy AG, jego faworyt Marcin P. „znalaz³” a¿ ok. 3 miliony z³ na film o L.
Wa³êsie. Prezydent publicznie
chwali³ spó³kê AG, przedstawiaj¹c j¹
jako wzór do naœladowania oraz
przyk³ad prê¿nej i innowacyjnej firmy. Mówi siê, ¿e jego jedno z 7 mieszkañ jest w s¹siedztwie mieszkania
¿ony Marcina P. (Amber Gold by³
m.in. sponsorem filmu Andrzeja
Wajdy o Lechu Wa³êsie).
Syn premiera, Micha³ Tusk, potocznie zwany „piorunochronem”
AG. Studiowa³ w latach 2001-2008 (!)
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdañskiego. Obroni³ pracê magistersk¹ pod tytu³em: „Dysfunkcje w
przekazywaniu ról p³ciowych w rodzinach i jej skutki spo³eczne”. Temat pracy, daleki od kwestii transportu, sprawia, ¿e na niektórych forach w Internecie pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e .. specjalist¹ to on mo¿e jest,
ale ds. ról p³ciowych, a nie samolotów i poci¹gów. To w³aœnie on by³
tym, który jednoczeœnie pracowa³ w
dwóch konkuruj¹cych ze sob¹ firmach; jako etatowy pracownik PLL
LOT oraz jako doradca Amber Gold
w firmie OLT Express.
Wystarczy³ jeden telefon od prezesa Amber Gold Marcina P. (28 l.) i
by³a szefowa Prokuratury Rejonowej Gdañsk-Wrzeszcz, Marzanna
Majstrowicz, w³aœciwie odpuœci³a
œledztwo przeciw niemu. Takie szokuj¹ce ustalenia przynios³o przes³uchanie odwo³anej ju¿ prokurator
przed Krajow¹ Rad¹ Prokuratury.
„Super Express” dotar³ do szczegó-

³ów posiedzenia KRP. (Ÿród³o - AFERAAMBER GOLD. Zeznania PROKURATOR Marzanny MAJSTROWICZ. Pani prokurator NA TELEFON) oraz Sprawy trzech prokuratorów od Amber Gold trafi¹ do s¹du
dyscyplinarnego.
Prokuratura Okrêgowa w Gdañsku, która przez 3 miesi¹ce nie zajmowa³a siê skarg¹ zg³oszon¹ jej przez
KNF ws. AG, dyrektor w Prokuraturze Krajowej - Piotr Weso³owski (6
miesiêcy trzyma³ w swoim biurku
sprawê skargi KNF na AG). Wg
„Rzeczpospolitej” 31.08.2012 r., ..dokument utkn¹³ u Piotra Weso³owskiego - prokuratora z Gdañska i
wicedyrektora Biura Prokuratora
Generalnego. Pomorskie s¹dy, które
ustanowi³y dwóch ca³kowicie nieodpowiedzialnych kuratorów pilnuj¹cych Marcina P., wielokrotnie skazanego przestêpcy: za przyw³aszczenie, wy³udzanie pieniêdzy, oszustwa, fa³szerstwa oraz inne przestêpstwa gospodarcze. S¹ one odpowiedzialne za brak nadzoru s¹dowego
nad tymi kuratorami. S¹d rejestrowy
w Gdañsku zarejestrowa³ spó³kê AG,
której prezesem by³ wielokrotnie
karany przestêpca Marcin P. S¹d nie
sprawdzi³ go w KRK, gdy o dziwo,
ka¿dego taksówkarza przed udzieleniem mu licencji sprawdza siê na
karalnoœæ! Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem Marcin P., który by³
skazany za ww. przestêpstwa, ani
przez sekundê nie mia³ prawa byæ
prezesem ¿adnej ze spó³ek. Samo
sprawdzenie przez sêdziego w KRK
trwa do kilka minut, ale jak widaæ
zabrak³o takiej woli s¹du.
W powy¿szym materiale przewinê³o siê nazwisko Adamowicza. Jak
poda³ w maju br. portal „trójmiasto.pl”: Prezydent Gdañska zarabia
na etacie w urzêdzie blisko 160 tysiêcy z³otych rocznie. Ponad 120 tysiêcy dorabia zasiadaj¹c w radach nadzorczych. Dochód przynosi mu te¿
wynajem mieszkañ: w zesz³ym roku
blisko 147 tys. z³.
PóŸniej jego nazwisko pojawi³o
siê ponownie, gdy CBA zaczê³o
sprawdzaæ jego oœwiadczenie maj¹tkowe. Wtedy wyda³ oœwiadczenie,
napisa³ m.in.: „W polskiej kulturze, w
przeciwieñstwie do amerykañskiej,
mówienie o zarobkach, dochodach i
maj¹tku jest nacechowane niepotrzebnymi emocjami i podejrzliwo-
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Naprawy
po polsku

œci¹. U nas powszechnie podejrzewa
siê, ¿e jak ktoœ ma pieni¹dze, to znaczy, ¿e zdoby³ je w sposób przynajmniej nie do koñca uczciwy. Jakoœ
nie mówi siê, ¿e mo¿e polega to na
czym innym - na dobrym gospodarowaniu, zapobiegliwoœci”.
Ju¿ po kontroli, gdy CBA skierowa³o sprawê do s¹du, powiedzia³: Pomyli³em siê kilka razy, ale czy to
powód, by od razu odcinaæ komuœ
g³owê? To by³y naturalne pomy³ki,
które mog³y siê przytrafiæ ka¿demu.
- Jako przyk³ady pomy³ek wymieni³
m.in. brak w oœwiadczeniu jednego z
posiadanych mieszkañ i ni¿szy dochód z wynajmu mieszkañ, ni¿ faktycznie osi¹gniêty. Wróæmy do pocz¹tku tekstu; Adamowicz by³ wyk³adowc¹ prawa na Uniwersytecie
Gdañskim. Doktor prawa nie wie, ile
ma mieszkañ?
Mnie najbardziej ra¿¹ s³owa nawi¹zuj¹ce do amerykañskiej kultury
dorabiania siê. To prawdziwa twarz
wiêkszoœci cz³onków PO – etatowych biznesmenów wciskaj¹cych
nam k³amstwa o rynku. Dla nich niby
rynkiem jest pañstwo, w którym
obywatele maj¹ walczyæ, by prze¿yæ
za tysi¹c z³otych, a prawdziwym
wolnym rynkiem s¹ dopiero etaty,
pó³ etaty, dodatkowe etaty i umowy
zlecenia, o które walcz¹ tak, jak amerykañscy farmerzy w czasie suszy w
Kolorado lub górnicy wydobywaj¹cy ropê w Teksasie.
Tak wygl¹da amerykañski liberalizm w politycznej praktyce PO - milioner na etacie i oszust z Amber
Gold na „wolnym” rynku. Nikt tak w
Polsce nie kompromituje idei wolnego rynku jak Platforma.
A¿ œwierzbi mnie rêka, by zdradziæ receptê jakiejkolwiek partii na
pokonanie w wyborach rz¹dz¹cej
koalicji PO-PSL. Wystarczy przed
wyborami kilka hase³: rz¹d obiecywa³o ciep³¹ wodê w kranach - my
sprawimy, ¿e woda bêdzie cieplejsza.
Albo: rz¹d zad³u¿y³ Polskê, my zad³u¿ymy szybciej i bardziej. Albo:
Rz¹d PO-PSL podniós³ cenê œmieci my podniesiemy jeszcze wiêcej.
Rz¹d PO-PSL podniós³ wiek emerytalny do 67 lat - my podniesiemy do
69. Mówi¹c krótko - zrobimy to
wszystko, co PO-PSL, tylko lepiej i
bardziej. To najkrótszy komentarz do
referendum w Warszawie.

(WÊGORZYNO). Czasami a¿
strach prosiæ o naprawê drogi bowiem mo¿e okazaæ siê, ¿e dzia³ania
drogowców znacznie odbiegaj¹ od
naszych oczekiwañ, o czym przekona³ siê radny Janusz Sadurek.
- Oczekiwa³em na zlikwidowanie
rozlewiska wody przy przejœciu
przez ulicê Grunwaldzk¹, naprzeciw
ksiêgarni. Nie bêdê ju¿ wiêcej zwraca³ siê o to, bo teraz zlikwidowano
przejœcie w ogóle. Przesuwaj¹ je.
Zamiast wylaæ troszeczkê asfaltu,
aby zlikwidowaæ rozlewisko, to przesuwa siê przejœcie w inne miejsce powiedzia³ radny Janusz Sadurek
podczas sesji Rady Miejskiej. MM
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Pojechali do Danii po towar

Dwóch mieszkañców gminy £obez
zmia¿d¿onych w busie
(£OBEZ-DANIA) Pojechali po towar i
zginêli na autostradzie w Danii – taka
wiadomoœæ szybko
rozesz³a siê po
£obzie i ca³ej gminie, po tym, jak wiadomoœæ o œmierci
dwóch mê¿czyzn
zosta³a przekazana
rodzinom.
Policjanci duñscy na podstawie
tablic rejestracyjnych busa, jakim
nasi mieszkañcy jechali, poinformowali o wypadku policjê w Polsce,
a ta ustali³a dane w³aœciciela auta i
pasa¿era i musia³a spe³niæ smutny
obowi¹zek poinformowania o tym
rodziny.
Bardzo szybko w internecie poja-

jeszcze znane przyczyny wypadku.
Na filmie widaæ, jak podczas
uprz¹tania miejsca po wypadku
³adowana jest zamra¿arka le¿¹ca na
szosie. Najprawdopodobniej mê¿czyŸni pojechali po towar, gdy¿ Ernest P. zajmowa³ siê handlem
sprzêtem AGD, a kierowca zabra³
Artura £., by mu pomóg³ w przywiezieniu sprzêtu. Data pogrzebu
nie jest jeszcze wyznaczona, gdy¿
trwa identyfikacja cia³ i procedury
zwi¹zane z ich przewiezieniem do
kraju.
KAR, foto: RMF24
wi³ siê film pokazuj¹cy miejsce wypadku i moment rozbierania wraku
auta. Widaæ na nim zmia¿d¿onego
busa poœród tirów. Jak podaj¹ serwisy informacyjne, w wypadku
uczestniczy³o piêæ aut. Zginêli w nim
jad¹cy busem Ernest P. z £obza i
Artur £. z Dalna.
Tydzieñ temu, we wtorek, niektórzy mieszkañcy widzieli ich, jak
wyje¿d¿ali z miasta, a w œrodê, 9 paŸdziernika, dosz³o do tragedii. Nie s¹

Zatrudniê

Zatrudniê

mechanika
samochodowego

1. MODERATORA sklepu internetowego. Wymagana bieg³a
obs³uga komputera, znajomoœæ html.
2. SPECJALISTÊ do sprzeda¿y
internetowej. Wymagane: wykszta³cenie min. œrednie, bieg³a obs³uga komputera i internetu. Obowi¹zki - kompleksowa
obs³uga klientów.
CV przes³aæ na:
marketing@ogrodmacieja.pl
Praca w Bienicach k. Dobrej.

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Str
Str.. 4

£OBEZ

Ktoœ terroryzuje
miasto...
(£OBEZ). Ju¿ od d³u¿szego czasu wraz ze zmierzchem mieszkañcy £obza i Dalna nie mog¹ w nocy
spaæ. Wszystko przez armatki hukowe. Czasami w ci¹gu minuty nastêpuj¹ trzy wystrza³y. Podobno
maj¹ chroniæ uprawy kukurydzy, w
praktyce przynajmniej kilka tysiêcy ludzi cierpi z tego powodu.
W redakcji co jakiœ czas dzwoni¹
mieszkañcy £obza, albo przychodz¹
ze skarg¹, ¿e nie mog¹ spaæ, dzieci
budz¹ siê w nocy, psy boj¹ siê wyjœæ
nawet z w³aœcicielem. Ta sytuacja
trwa ju¿ przynajmniej od ponad miesi¹ca. Jedyn¹ odpowiedŸ, jak¹ ludzie uzyskuj¹, to proœba o cierpliwoœæ. Niektórym jednak cierpliwoœæ
ju¿ siê koñczy.
- Co noc mamy sylwestra, ile mo¿na wytrzymaæ? Czy myœliwych nie
obowi¹zuj¹ przepisy o ciszy nocnej?
Nie mo¿na g³oœniej s³uchaæ muzyki,
bo zaraz pojawia siê policja, a u¿ywa
siê armatek? Odk¹d je uruchomiono,
nie mogê spaæ, mój pies dygocze ze
strachu, gdy go wyprowadzam na
spacer. Boi siê. To naturalne. Dzieci
budz¹ siê w nocy. To nie do pomyœlenia. Czy tu w ogóle jest jakieœ prawo
czy zapanowa³a ju¿ ca³kowita anarchia? - pyta³ czytelnik.
Kolejny mieszkanie £obza
uskar¿a siê, ¿e nie sypia po nocach,
a do pracy chodzi zmêczony i niewyspany. Nie wie do kogo ma udaæ siê

o pomoc. Przecie¿ wszystkie s³u¿by
w mieœcie z pewnoœci¹ s³ysz¹ nocne
wystrza³y.
- Czy wy te¿ s³yszycie te strza³y
w nocy? Huki zaczynaj¹ siê o zmierzchu i trwaj¹ ca³¹ noc. Strza³y padaj¹
raz za razem. Pocz¹tkowo myœla³am,
¿e to myœliwi urz¹dzili sobie rzeŸ.
Œwiadomoœæ, ¿e to zwyk³e armatki w
niczym nie pomaga. Naprawdê trudno przy tym usn¹æ. Gdzie s¹ s³u¿by?
Gdzie sanepid, policja, gdzie burmistrz? Czy ci myœliwi powariowali
ca³kowicie? Ile mo¿na? Mamy czekaæ do zbiorów kukurydzy, a potem
co dalej? - pyta czytelniczka.
Armatki hukowe zasilane s¹ gazem (propan-butanem), emituj¹
dŸwiêk na poziomie 120 decybeli,
gdy poziom decybeli dla ciszy nocnej wynosi 50. Dla porównania 120
decybeli emituje wirnik helikoptera
w odleg³oœci 5 metrów, 100 decybeli
– motocykl bez t³umika, 80 decybeli
– g³osna muzyka w pomieszczeniach, tr¹bienie, gdy 50 decybeli –
szum w biurach. £obez to niewielkie
miasto i po godz. 22.00 zapada cisza,
szczególnie na jego peryferiach, a
bardzo spokojna ulica bez ruchu
charakteryzuje siê natê¿eniem wielkoœci oko³o 30 decybeli. Huk armatek tym samym jest bardziej s³yszalny i dokuczliwy. Powstaje wiêc pytanie, czy ani w³adze miasta, ani s³u¿by mundurowe nie s³ysz¹ tego? M
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Awansowa³

St. kpt. Pawe³ Dymecki
zastêpc¹ w £obzie

(DRAWSKO POM.) W Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku Pomorskim odby³a siê 30 wrzeœnia 2013 r. uroczysta zbiórka, w trakcie której po¿egnano st. kpt. Paw³a Dymeckiego, który przez osiem
lat piastowa³ stanowisko Naczelnika Wydzia³u Operacyjnego, a z dniem 1
paŸdziernika br. obj¹³ stanowisko Zastêpcy Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie.
(r)

Czy estetyka wp³ywa na rozwój miasta?
(£OBEZ). Z roku na rok £obez
piêknieje, powstaj¹ nowe chodniki,
wszystkie szko³y zosta³y zmodernizowane, ocieplone, wybudowano
przedszkole. Niektórzy radni z
uznaniem twierdz¹, ¿e œwiadczy to o
rozwoju gminy. Obecnie w planach
jest remont ul. Kolejowej, aby wp³yn¹æ na estetykê miasta, szczególnie po to, aby podró¿ni mieli o nas
dobre zdanie. Pytanie tylko - czy estetyka wp³ywa rzeczywiœcie na rozwój miasta i gminy?
Ulica Kolejowa jest drog¹ powiatow¹, jej remont jednak wziê³a na
siebie gmina £obez i jest to zgodne
z prawem. Niedaleko jednak znajduje siê ul. Podgórna, której modernizacja znacznie wp³ynê³aby na rozwój
miasta w zwi¹zku z istniej¹c¹ tam
stref¹ ekonomiczn¹, maj¹c¹ w przysz³oœci przyci¹gn¹æ tu inwestorów.
Transport do strefy, zgodnie z planami sprzed kilku lat mia³ odbywaæ

siê ulic¹ Magazynow¹ (obok ciep³owni) i dalej ul. Podgórn¹. Przez
lata nie uczyniono nic, aby poprawiæ
ich stan. O ruchu ul. Kolejow¹ do
strefy nie by³o mowy, jedynym argumentem jest poprawa estetyki.
Strefa ekonomiczna to na razie kopel przy drodze z £obza do Drawska Pomorskiego z wytyczonymi
geodezyjnie dzia³kami. Na razie niby
s¹ spotkania, niby jest zainteresowanie, ale w strefie nic siê nie dzieje,
a konkurencja nie œpi.
Równoczeœnie na terenie województwa zachodniopomorskiego
powstaj¹ kolejne strefy, robi¹c
ogromn¹ konkurencjê £obzowi.
Marsza³ek, który mia³ kierowaæ inwestorów do £obza, kieruje gdziekolwiek indziej, w bardziej atrakcyjne miejsca. Na razie te¿ £obez nie
chwali siê swoj¹ stref¹. Na popularnym portalu samorz¹dowym ostatnie wpisy z gminy £obez pochodz¹

z 2010 roku. Mo¿na tam natomiast
znaleŸæ wiele interesuj¹cych stref z
ca³ej Polski.
Na stronach internetowych reklamuje siê Szczecin, Goleniów, Police, ale nie £obez. £obez widoczny
jest jedynie we wpisie w Wikipedii
wœród wszystkich miast i gmin Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Gdy wpiszemy
w wyszukiwarkê has³o: „strefa ekonomiczna £obez”, wprawdzie mo¿emy znaleŸæ strefê w £obzie, ale poœród innych stref z terenu trzech
województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
przy czym £obez jest jednym z dwu
miast na 21, przy którym nie ma ¿adnych informacji o samej strefie. Nawet jej wielkoœci.
Je¿eli jednak wpiszemy „tereny
inwestycyjne zachodniopomorskie”, bo sk¹d Iksiñski ma wiedzieæ,
¿e s¹ takie w £obzie, to jest znacznie
gorzej. Pod koniec drugiej strony w

przegl¹darce dowiadujemy siê jedynie, ¿e zachodniopomorskie gminy
bêd¹ mia³y foldery. Warto zauwa¿yæ,
¿e dzisiaj pierwszym i podstawowym Ÿród³em poszukiwania informacji jest internet. A w nim terenów
inwestycyjnych dla £obza nie ma.
Do koñca drugiej strony potencjalny inwestor znalaz³by kilkanaœcie
ró¿nych propozycji z ca³ej Polski, ale
¿adnej z £obza.
Mo¿na tak bawiæ siê dalej z ró¿nymi kombinacjami wyszukiwania,
ale nie o to przecie¿ chodzi. Mo¿na
wydawaæ pieni¹dze na to, aby by³o
³adnie i podnosiæ podatki mieszkañcom, by by³o jeszcze ³adniej. Pytanie
tylko, kiedy magistrat zacznie dbaæ o
to, aby by³o tu wiêcej przedsiêbiorców i dogodne warunki do inwestowania? Kiedy zadba równie¿ o to,
aby do potencjalnej strefy mo¿na
by³o dojechaæ? W koñcu czêœæ pieniêdzy podatników wyda³ ju¿ na
strefê.
MM
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl Z72 przedszko1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat drawski

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Odnajmê mieszkanie w Dalnie, 70
mkw., bez czynszowe, swoje c.o.,
gara¿, podwórko. Tel. 726 041 197
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
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.

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

Powiat ³obeski
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.

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

INNE

£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

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

PRACA

Region
Poszukujemy Handlowca
w bran¿y z³omu.
CV prosimy wysy³aæ na adres:
dpiela@dpm.com.pl

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. 505 972 167.

Region

Odnajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176.

Powiat ³obeski
Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

lakami o bezpieczeñstwie

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

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

(£OBEZ) Pod koniec ubieg³ego
tygodnia policjantka odwiedzi³a
dzieci z Przedszkola Miejskiego
im Krasnala Ha³aba³y w £obzie.
Spotkanie to dotyczy³o bezpieczeñstwa najm³odszych. Policjantka rozmawia³a z dzieæmi o bezpieczeñstwie na drodze oraz uczy³a prawid³owego zachowania w kontakcie
z osob¹ obc¹. Przypomnia³a tak¿e
dzieciom o numerach alarmowych
oraz zasadach powiadamiania s³u¿b
ratunkowych o danym zdarzeniu.
W dalszej czêœci przedszkolaki
prezentowa³y prawid³owy sposób
przejœcia przez przejœcie dla pieszych w sytuacji, gdy nadje¿d¿a
samochód, który naœladowany by³
przez ich rówieœników.
Na koniec spotkania dzieci w ramach programu Widocznie – Ekologicznie III otrzyma³y pami¹tkowe
opaski oraz zawieszki odblaskowe.

Powiat gryficki
Sprzedam antyki. Tel. 507 984 367

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

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 66,9mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 67,88, III piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow.55mkw, parter + dzia³ka
WÊGORZYNO - 3 pokoje, 63mkw, parter
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 76,6mkw, II piêtro
WÊGORZYNO (okolica) - 2 pokoje, 76mkw + dzia³ka 3251mkw
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80mkw, I piêtro
DOBRA - 3 pokoje, I piêtro, pow.64,5mkw
DOBRA (okolica) - 2 pokoje, pow.54,9mkw, parter
RESKO - 3 pokoje, II piêtro, pow. 59,4mkw
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 62,13mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39mkw, parter+dzia³ka

-

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

115.000 z³
110.000 z³
130.000 z³
130.000 z³
155.000 z³
95.000 z³
115.000 z³
155.000 z³
95.000 z³
180.000 z³
80.000 z³
90.000 z³
98.000 z³

W dniu 11 paŸdziernika 2013r
oko³o godz. 16.20 na drodze Wêgorzyno - Drawsko Pomorskie, kieruj¹cy samochodem marki Nissan najprawdopodobniej nie dostosowa³
prêdkoœci do warunków panuj¹cych
na drodze, wpad³ poœlizg i dachowa³.
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Przedszkole oficjalnie otwarte
(£OBEZ). W ¹ sobotê odby³o siê
tu uroczyste otwarcie nowej czêœci
Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Ha³aba³y. Szacuje siê, ¿e w
uroczystoœci wziê³o udzia³ oko³o
300 osób.
Gdy ju¿ nowy obiekt poœwiêci³
ksi¹dz pra³at Józef Cyrulik, piêcioletnia Agata Dobrowolska z grupy Je¿yków przeciê³a wstêgê. Wybrano j¹
poœród innych milusiñskich, albowiem to w³aœnie ona, jako pierwsza,
ju¿ o godzinie 6.30 przekroczy³a progi nowego przedszkola, po jego
otwarciu we wrzeœniu. Dziewczynka
nie czekaj¹c na burmistrza Ryszarda
Solê i dyrektor placówki Mariolê
Kotowicz sama szybko i sprawnie
przeciê³a wstêgê do koñca, wzbu-

dzaj¹c tym salwê œmiechu. Dyrektorka, korzystaj¹c z okazji, przedstawi³a osi¹gniêcia przedszkola, które
za motto wybra³o myœl Roberta Fulghuma „Wszystkiego, co naprawdê
trzeba wiedzieæ nauczy³em siê w
przedszkolu - o tym jak ¿yæ, co robiæ,
jak postêpowaæ, jak wspó³¿yæ z innymi, patrzeæ, odczuwaæ, myœleæ,
marzyæ i wyobra¿aæ sobie lepszy
œwiat”. Takie motto wszak zobowi¹zuje.
Po czêœci oficjalnej, która mia³a
miejsce na zewn¹trz obiektu, uczestnicy wydarzenia przeszli do wewn¹trz budynku, w którym przestronny hol po³¹czony z sal¹ widowiskow¹ móg³ pomieœciæ wszystkich. Na scenie w pierwszym rzêdzie
wystêpy artystyczne zaprezento-

wa³y dzieci, bawi¹c nimi doros³ych,
nastêpnie doroœli z teatru Bajamaggia – wszystkich uczestników,
przedstawiaj¹c sztukê pt. „Królewna
Œnie¿ka i krasnoludki”.
Otwarcie nowej czêœci przedszkola po³¹czone by³o z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej, bêd¹cymi
okazj¹ do wrêczenia przez burmistrza

£obza Ryszarda Solê nagród dla
nauczycieli nauczycielom szkó³ z
³obeskiej gminy.
Przypominamy, ¿e nowy obiekt,
po³¹czony z dotychczasowym kosztowa³ gminê oko³o 3,5 miliona z³, niweluj¹c w³aœciwie problem miejsc w
przedszkolu. Z ca³ej gminy tylko kilkanaœcioro dzieci nie uczêszcza do
przedszkoli.
MM

Konkursy: metematyczny i jêzyka polskiego w Szkole
Podstawowej w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). 8 paŸdziernika w Szkole
Podstawowej w Wêgorzynie odby³ siê pierwszy
etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Do rywalizacji przyst¹pi³o piêtnastu uczniów
z klas pi¹tych i szóstych.
Test konkursowy zawiera³ zarówno zadania otwarte,
jak i zamkniête. Tematyka zadañ dotyczy³a miêdzy innymi: drogi, prêdkoœci i czasu; pól wielok¹tów, oraz NWD.
Do etapu rejonowego zakwalifikowali siê: Dominik Kar³o
kl. 6b, Grzegorz Ziêba kl. 6b oraz Pawe³ Olejnik kl. 6a.
10 paŸdziernika z kolei oby³ siê szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Jêzyka Polskiego. Siedemnastu
uczniów z klas pi¹tych i szóstych zmierzy³o siê z rozwi¹zaniem 26 zadañ z zakresu umiejêtnoœci czytania ze zrozumieniem ró¿norodnych tekstów kultury oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce podczas redagowania wypowiedzi na zadany temat. Do etapu rejonowego zakwalifikowali siê: Alicja Doburzyñska kl.6a, Wiktoria Lubañska kl.6a, Bartosz Szostakiewicz kl.6b.
Laureatom obu konkursów gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.
(o)
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Jedni maj¹ podatki
inni œcie¿ki rowerowe
i bezpieczeñstwo
(£OBEZ). Gdy £obez staje siê
coraz bardziej zakorkowany z braku miejsc parkingowych, równoczeœnie nie podejmuje siê dzia³añ
zmierzaj¹cych do zwiêkszenia iloœci œcie¿ek rowerowych. Jedyny
odcinek bêdzie znajdowa³ siê na
rondzie, koñcz¹c siê tu¿ za nim.
Od lat jest w planach wykorzystanie nasypów kolejowych, na
rzecz budowy œcie¿ek rowerowych,
jednak wci¹¿ ¿al pieniêdzy z podatków, ¿al równie¿ pieniêdzy na wykoszenie nasypów. O œcie¿kach rowerowych w mieœcie nikt nie chce nawet s³yszeæ, a jeœli ju¿ pojawia siê
temat, to argumentuje siê, ¿e ulice
zbyt w¹skie. Tym samym, zamiast
zostawiaæ samochody w gara¿ach i

na niedalekie odcinki, przynajmniej
w okresie ciep³ych miesiêcy, przesiadaæ siê na rowery, nikt tego nie robi,
bo zwyczajnie poruszanie siê po mieœcie na rowerze jest niebezpieczne.
A ca³kiem niedaleko, bo w gminach: Karlino, Goœcino, Rymañ i Siemyœl wiosn¹ oddano do u¿ytku oko³o 57 km œcie¿ek rowerowych o nawierzchni asfaltowej, poprowadzonych po nasypie zlikwidowanej kolei w¹skotorowej.
Projekt ten zosta³ przygotowany
przez Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza
Parsêty w Karlinie, uzyskuj¹c dofinansowanie w wysokoœci 13.183 903
z³, czyli 75 proc. wydatków kwalifikowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
MM

Oœwiadczenia maj¹tkowe
gmina Radowo Ma³e
(dokoñczenie)
Józef Wypijewski wójt gminy
Radowo Ma³e w ubieg³ym roku
zgromadzi³ 35 tys. z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ: mieszkanie o powierzchni 91 m.kw. o wartoœci 120
tys. z³, gospodarstwo rolne, rodzaj zabudowy – niezabudowana, o powierzchni 1,18 ha o wartoœci 15 tys. z³, inne nieruchomoœci o powierzchni 32 m.kw. o wartoœci 9 tys. z³. z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokosæi 102.734,36 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy marki VW Golf
z 2002 roku.
Jadwiga Œcibor sekretarz gminy Radowo Ma³e w ubieg³ym roku
zgromadzi³a 23 tys. z³. Posiada na

wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 57 m.kw. O wartoœci 80 tys.
z³. Posiada gara¿ o powierzchni 18
m.kw. o wartoœci 5 tys. z³. Z tytu³u
wynagrodzenia w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
78.880 z³.
Bo¿ena Kopaczewska-Adamczewska skarbnik gminy w ubieg³ym roku zgromadzi³a na koncie
24.305 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 68,40
m.kw. o wartoœci 70 tys. z³. Inne nieruchomoœci: 25,80 m.kw. O wartoœci
4 tys. z³. Z tytu³u wynagrodzenia
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
73.000 z³.
Posiada samochód marki Seat
Cordoba z 2006 roku.

Doczekali
siê wodoci¹gu
(WÊGORZYNO). Znany jest
ju¿ wykonawca, który wybuduje
sieæ wodoci¹gowo-przesy³ow¹: Runowo- Kraœnik i Lesiêcin-Gardno.
W przetargu wystartowa³o dziewiêæ firm, jedna oferta zosta³a odrzu-

cona. Wygra³a firma EKO-BET Sp. z
o.o. z Rzêœnicy, gm. Z³ocieniec, która zaoferowa³a, ¿e wykonana zadanie za 482.185,04 z³, gdy najdro¿sza
oferta wynosi³a 815.328,01 z³. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej.
MM
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Samochodów
coraz wiêcej,
a parkingów brak
(£OBEZ). W £obzie zwiêksza
siê iloœæ samochodów, a parkingów
wci¹¿ jak na lekarstwo. Niezmierny problem z parkowaniem maj¹
przede wszystkim mieszkañcy bloków m.in. przy ul. Okopowej, Budowlanej i Szkolnej.
- Niegdyœ ulica Okopowa nazywa³a siê, t³umacz¹c na jêzyk polski –
Foœna (Grabenstrasse), od fosy,
znajduj¹cej siê w miejscu, w którym
s¹ teraz ogródki dzia³kowe. Dlatego
trzymanie tych gruntów pod ewentualn¹ zabudowê nie ma sensu. Zdajê sobie sprawê, ¿e przy dzisiejszej
technologii mo¿na budowaæ nawet
na bagnach, ale miasto ma dosyæ
innych, lepszych terenów budowlanych, ni¿ tamto miejsce. Tam podchodzi woda i zawsze bêdzie podchodziæ. Teraz s¹ ogródki dzia³kowe.
Burmistrz powiedzia³, ¿e nie zlikwiduje ich, ale ile osób korzysta z
ogródków dzia³kowych? Ile pustych ogrodów dzia³kowych jest
przy Szosie Œwidwiñskiej, H. Sawickiej i w innych miejscach? Ogródki

dzia³kowe w centrum miasta to jakaœ
pomy³ka i jakie to s¹ ogrody? Teraz
ludzie maj¹ trawniczki, drzewka owocowe, miejsca rekreacyjne. To zbytek. W centrum nie ma parkingów.
Policja wlepia mandaty, gdy ktoœ
chce ziemniaki sobie podwieŸæ pod
blok. Sprzedano teren przy blokach
i nie ma gdzie zrobiæ parkingów, a
tutaj, gdzie mog³yby byæ, s¹ ogródki
dzia³kowe – powiedzia³ jeden z
mieszkañców £obza.
Temat mo¿liwoœci zrobienia w
miejscu ogródków dzia³kowych parkingu by³ poruszany niegdyœ na
sesji Rady Miejskiej. Nie znalaz³ on
jednak poparcia wiêkszoœci radnych
ani burmistrzów £obza.
MM

Powiat nie robi
¿adnej ³aski
(RESKO). Podczas poprzedniej
Rady Miejskiej w Resku sporo czasu poœwiêcono kwestii dróg, w
szczególnoœci koniecznoœæ remontu drogi do Iglic.
Pod koniec sesji radny Adam
Seredyñski przypomnia³, ¿e gmina
Resko ze swojej strony wydaje spore pieni¹dze na rzecz powiatu i poprosi³, aby policzyæ choæby w przybli¿eniu, jakie to s¹ kwoty.
- Tylko jeœli chodzi o alejê Wolnoœci, tam gdzie by³a robiona kanalizacja, to ponad po³owa kosztów posz³a
na nawierzchnie na chodniki. Jest to
ponad 2 miliony z³, to tylko czêœæ
tego, co gmina w³o¿y³a na drogi
powiatowe. Pan starosta rzuca, ¿e
w³o¿y³ 13,5 miliona z³, a oka¿e siê, ¿e
my ze swojej strony w³o¿yliœmy 4 a
mo¿e 6 milionów z³ na te zadania,
które w zasadzie powiat powinien
zrobiæ. Jeœli nawierzchnia zostanie
zrobiona to na 20-30 lat maj¹ problem
z g³owy. A parê tych rzeczy tutaj jest
– powiedzia³ radny A. Seredyñski.

Radny zwróci³ równie¿ uwagê na
to, ¿e powiat powinien wesprzeæ finansowo równie¿ reskie liceum,
choæ to jest ju¿ placówk¹ gminn¹.
- Powiat nie jest zwolniony z ³o¿enia, czy te¿ wsparcia naszego liceum
i Zasadniczej Szko³y Zawodowej.
Jeœli bêd¹ robione jakieœ projekty
czy inwestycje w bud¿ecie, to warto
poprzez radnych powiatowych wyst¹piæ z pismem, aby zaplanowano i
dla Reska. Nie robi¹ ¿adnej ³aski, jeœli
do³o¿¹. Nie chodzi o utrzymanie, ale
o dofinansowanie, jakieœ zakupy czy
te¿ remonty w danym roku. Pytanie
ile dok³adaj¹ do szkó³ ponadgimnazjalnych w £obzie, bo to s¹ pieni¹dze
powiatowe. Tutaj do podzia³u jest
na ca³y powiat. Nie chodzi o to, aby
siê szarpaæ. My, jak trzeba, to pomagamy i policji i dok³adaliœmy, do stra¿y po¿arnej, byæ mo¿e i do innych
rzecz – argumentowa³ radny.
Czy powiat do³o¿y siê do drobnych remontów b¹dŸ zakupów w
reskiej placówce – czas poka¿e. MM
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Wspomnienia z Kuropatnik (cz. 3)
(£OBEZ) Stefania Michalczyszyn oraz Micha³ Michalczyszyn
podczas spotkania poœwiêconego
eksterminacji ludnoœci polskiej
m.in. na Wo³yniu, w Tarnopolskim,
Lwowskim oraz czêœci woj. krakowskiego podzielili siê wspomnieniami z uczestnikami. Uczestnicy
spotkania urodzili siê i wychowywali w Kuropatnikach, w by³ym województwie tarnopolskim.

polsk¹, czy losy Polski, ¿e nigdy
tutaj ju¿ Polski nie bêdzie.
Nie wszyscy zd¹¿yli siê ukryæ
To ju¿ by³ sygna³, wtedy Polacy
powa¿nie zaczêli traktowaæ swój los.
Ka¿dy po swojemu, bo nie mo¿na
by³o zorganizowaæ wspólnego oporu, tylko zawiadamialiœmy siê wzajemnie, ¿e jest groŸba i ¿eby ka¿dy
szykowa³ jakieœ schronienie na wypadek, gdyby mia³o coœ nast¹piæ i co
póŸniej nast¹pi³o. Nie wszyscy zd¹¿yli siê ukryæ – i ponieœli ofiarê –
stracili ¿ycie.
Nie by³o u nas uciekinierów z
Wo³ynia, w ka¿dym razie ani ja, ani
nikt z moich znajomych nie zauwa¿y³
takich przypadków, aby ktoœ z Wo³ynia szuka³ u nas schronienia.

Wspomina pan Micha³
Michalczyszyn.
Pierwsze symptomy
Gdy Polska przegrywa³a wojnê z
Niemcami, to by³ rok 1939 rok, to
sporo ewakuowa³o siê rodzin polskich z terenów centralnych Polski.
Miêdzy innymi kilka takich rodzin
by³o zakwaterowanych w budynku
szko³y. Oni tam przebywali nied³ugo,
jeszcze przed wejœciem Niemców
wyjechali z tej szko³y. Ukraiñcy mieli
zorganizowany napad na szko³ê,
chcieli tê ludnoœæ, która siê tam zakwaterowa³a – zamordowaæ. Cz³onkowie z kuropatnickiego zwi¹zku
strzeleckiego obronili ich. Stanêli w
obronie, pomog³o tylko to, ¿e jeden
z uczestników mia³ pistolet i zacz¹³
strzelaæ na postrach. I to poskutkowa³o. Wtedy jeszcze zawiadomiono
brze¿añskie w³adze starostwa. Przyjecha³a policja, bo polskie w³adze
mia³y nie tylko policjê zwyczajn¹, ale
i policjê zmotoryzowan¹, oddzia³ interwencyjny. Jeœli w jakiejœ miejscowoœci Ukraiñcy napadali, ale to by³o
na krótko przed wybuchem wojny w
latach 1937 – 38, to byli doborowi

¿o³nierze, policjanci w pe³ni uzbrojeni, mieli odpowiedni sprzêt, przede
wszystkim pojazd bojowy - wojskowy samochód. Wje¿d¿ali i robili porz¹dek – tak by³o przez dwa lata.
Podczas napadu na szko³ê policjanci zd¹¿yli i po obronie zabrali ich
do Brze¿an. W Brze¿anach Polacy
mieli swoj¹ organizacjê. Tam ludnoœæ nie obawia³a siê napadów ukraiñskich, bo Ukraiñcy nie mieli jeszcze wtedy tak wielkich si³.
Propozycja Ukraiñców
W póŸniejszym czasie Niemcy,
gdy zaczêli przegrywaæ wojnê, zgodzili siê zorganizowaæ ukraiñskie
oddzia³y wojskowe pod swoim dowództwem, nazwano je SS Ha³yczyna (niem. SS Galizien). Nie zd¹¿yli ju¿
wojowaæ z Moskalami, ale prawdo-

Sybiracy z ¿yczeniami
„Nauka – to pokarm dla rozumu”
Lew To³stoj
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 paŸdziernika sk³adamy wszystkim
dyrektorom, pedagogom, uczniom i pozosta³ym pracownikom pracuj¹cym
na rzecz szkolnictwa najserdeczniejsze ¿yczenia; zdrowia, pogody ducha,
ma³o trosk, du¿o radoœci z wykonywanej pracy i pozyskanej wiedzy.
Z uœmiechem i prostym dziêkujê.
¯yczenia te dedykuje:

Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

Sprawozdawczo-wyborcze
kombatantów
(£OBEZ) W ³obeskim Kole
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych odbêd¹ siê
wybory.
Zebranie sprawozdawczo-

wyborcze zosta³o zwo³ane na 18
paŸdziernika (pi¹tek), na godz.
11.00 w siedzibie Ko³a, mieszcz¹cego siê w bibliotece miejskiej w
£obzie.
(r)

podobnie pomagali st³umiæ powstanie warszawskie. PóŸniej przedostali
siê na Zachód i rozjechali, gdzie tylko mogli.
Jak Sowieci nacierali, a front
ustabilizowa³ siê na linii Tarnopola,
Ukraiñcy zaczêli gadaæ, ¿eby mieæ
siê na bacznoœci, bo bêd¹ Polaków
mordowaæ. Mieszka³em u swojego
wujka. Na bramie wjazdowej do podwórza przyczepili kartkê z napisem,
nie pamiêtam dok³adnie, ale mniej
wiêcej takiej treœci: My OUN wzywamy Polaków, aby wstêpowali do
naszych partyzantek ukraiñskich,
by wspólnie Polacy i Ukraiñcy pokonali wspólnych wrogów, to jest
Niemców i Rosjan. PóŸniej jak zwyciê¿ymy, to bêdziemy dzielili siê terytoriami. Je¿eli tego nie zrobicie,
to my tak wp³yniemy na ludnoœæ

Rekwirowanie ¿ywnoœci
Kiedyœ jad¹c do Lwowa w Hinowicach na stacji kolejowej, to pierwsza stacja do Lwowa, Niemcy zatrzymali poci¹g i obstawili go. Du¿o ludzi handlowa³o miêsem, mas³em –
jeŸdzili do Lwowa, Niemcy nie chcieli dopuœciæ do tego. Mieli w tym jakiœ
cel, wszystko likwidowali i zabierali.
Ja te¿ coœ tam wioz³em ze sob¹. Bardzo dobrze rozmawia³em po ukraiñsku. Jeden z policjantów ukraiñskich myœla³, ¿e jestem Ukraiñcem,
dlatego wpakowa³ mnie do ubikacji
wagonu kolejowego i sta³ obok, a jak
Niemcy przechodzili, powiedzia³ im
¿e tu nikogo nie ma, ¿e tu ju¿ sprawdzone, on sprawdzi³. Taki te¿ mia³em
przypadek. Nie oznacza to, ¿e zaraz
polubi³em Ukraiñców, ale byli tam
ró¿ni ludzie.
MM

Z³ote Gody ³obeskich
ma³¿eñstw
(£OBEZ).18 paŸdziernika
2013 r. (pi¹tek) o godzinie 12.00, w
sali 21 Urzêdu Miejskiego w
£obzie odbêdzie siê jubileusz 50.
lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
„Z³ote Gody” obchodziæ bêd¹
ma³¿eñstwa z gminy £obez: Miros³awa i Stanis³aw Gawlikowie, Agniesz-

ka i Alojzy Grzegorczykowie, Helena
i Bernard Kuœmierkowie, El¿bieta i
Zdzis³aw Maciejewscy, Halina i Jan
Mesowie, Janina i Stanis³aw Pelczarowie, Wanda Micha³ i Ró¿añscy,
Helena i Zbigniew Stanuchowie,
Regina i Tadeusz Stañczykowie,
Maria i Henryk Zawadzcy, Maria i
Andrzej Zdzieszyñscy.
(r)

Jest praca w urzêdzie
(RESKO). 7 paŸdziernika zosta³
og³oszony konkurs na stanowisko
urzêdnicze do spraw gospodarki
odpadami komunalnymi.
Kandydat musi posiadaæ co najmniej 5 miesiêcy sta¿u w administra-

cji samorz¹dowej. Dokumenty nale¿y z³o¿yæ w magistracie w Resku z
dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami” do 17 paŸdziernika w³¹cznie.
op
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Galeria malarzy i rzeŸbiarzy na £obziukach
(£OBEZ) Galeria „Bema 27”
zrobi³a wystawê obrazówAndrzeja
Gudañskiego, ale warto jeszcze na
chwilê wróciæ do galerii artystów,
którzy wystawiali swoje prace na
£obziukach. To st¹d wzi¹³ siê pomys³ na cykliczne wystawianie
prac powiatowych twórców w Galerii Bema 27 i ju¿ dziœ wiadomo, ¿e
bêd¹ to miesiêczne prezentacje
prac poszczególnych osób.
Przypomnê, ¿e £obziuki mia³y w
za³o¿eniu ujawniæ i pokazaæ ludzi
powiatu ³obeskiego, którzy tworz¹,
realizuj¹ przeró¿ne pasje, maj¹ coœ
ciekawego do pokazania lub przedstawienia innym. Wœród tej grupy
nie mog³o obyæ siê bez artystów,
których – jak siê okaza³o – mamy
sporo i jest siê czym pochwaliæ. O
Salonie Literackim napiszê w nastêpnym odcinku, a dzisiaj o galerii
malarzy i rzeŸbiarzy.
Organizatorzy zgromadzili pod
namiotem kilkadziesi¹t obrazów i
rzeŸb artystów z ca³ego powiatu.
Dopiero w tym miejscu mo¿na by³o
uœwiadomiæ sobie, ¿e s¹ wœród nas
i jest ich wielu. Ludzie, którzy przelewaj¹ na p³ótno swoje emocje lub
d³utem wyd³ubuj¹ je w drewnie. To
inny œwiat emocji, wyobraŸni, wra¿liwoœci. Dla ludzi praktycznych to

czasami dziwad³a, ale te¿ ich czasami
– w zetkniêciu ze sztuk¹ - coœ porusza, zachwyca, sk³ania do myœlenia
lub choæby dostrze¿enia tego innego
œwiata, ¿e on jest.
Zacznê od rzeŸbiarzy. Swoje prace, w bardzo skromnej iloœci, wystawili na £obziukach W³adys³aw Ga³ka z Wêgorzyna i Waldemar Merta z
Reska. By³y te¿ prace nie¿yj¹cego ju¿
³obzianina Zygmunta Skrêtowicza.
Mam nadziejê, ¿e w Galerii Bema 27
pojawi¹ siê wystawy ich prac oraz
zostan¹ zorganizowane spotkania z
artystami, byœmy siê lepiej mogli
poznaæ.
W galerii na £obziukach swoje
prace zaprezentowali: Tomasz Ku³akowski, Jadwiga Mazan, Joanna i
Marlena Mazur, Lidia Dzie¿ak, El¿bieta Warsz, Karolina Kotwicka, Joanna Szymoniak i Andrzej Gudañski.
Dla sporej rzeszy ³obzian zaskoczeniem by³y zaprezentowane prace
pani Jadwigi Mazan, a tak¿e jej obecnoœæ w galerii, st¹d mo¿na by³o porozmawiaæ i poznaæ nasz¹ ³obziankê.
W rozmowie okaza³o siê, ¿e pani Jadwiga maluje dopiero trzy lata, a ju¿
ca³kiem dobrze jej to wychodzi. Jest
samoukiem, uczy³a siê podpatruj¹c
innych, zagl¹daj¹c do ró¿nych poradników, ogl¹daj¹c programy tele-

wizyjne. Jest przyk³adem, ¿e nawet w
tym wieku mo¿na siê uczyæ i odkryæ
w sobie jak¹œ pasjê. Jak powiedzia³a
– malowanie j¹ uspokaja, wycisza,
co jest potrzebne dla utrzymania
równowagi psychicznej w tym „zapêdzonym” œwiecie. Zapytana o
obraz o najwiêkszym rozmiarze, a
zarazem w treœci bardzo niespokojny, chaotyczny, rozmazany, powiedzia³a, ¿e czasami na p³ótno wyrzuca
z siebie emocje, napiêcia, to co gromadzi siê w podœwiadomoœci. W ten
sposób oczyszcza siê, uwalnia od
z³ych emocji, odnajduje spokój.
Okazuje siê, ¿e pierwsze £obziuki to dopiero pocz¹tek odkrywania i
poznawania samych siebie. Byæ
mo¿e w przysz³ym roku pojawi¹ siê
prace innych malarzy, którzy z ró¿nych powodów nie dotarli na
£obziuki, a wiemy ¿e tworz¹: Anny
Ignatowicz, Grzegorza Kamiñskiego, Wojtka Michalczeni z £obza,
Ma³gorzaty Jerzewskiej z Wêgorzyna. Czekamy na innych, by siê pokazali.
Pani Lidia Lalak-Szawiel powiedzia³a, ¿e wystawa prac Andrzeja
Gudañskiego w Galerii Bema 27 cieszy siê du¿ym zainteresowaniem i
odwiedzaj¹ j¹ ludzie z ca³ego powiatu. A my idziemy do przodu i rzucamy
kolejny pomys³, by przed nastêpny-

mi £obziukami zorganizowaæ warsztaty malarskie dla naszych twórców,
by namalowali... £obez, by pokazali
go z innej, tej niewidocznej strony i
by na £obziukach zrobiæ wystawê
poplenerow¹. Obrazy miasta i okolicy mog¹ byæ wdziêczn¹ pami¹tk¹ dla
goœci, a myœlê, ¿e niejeden „tubylec”
powiesi³by sobie w domu lub firmie
zatrzymany na p³ótnie nurt Regi, k¹pi¹ce siê w niej kaczki, promienie
s³oñca wœród parkowych drzew lub
brykaj¹ce konie w Œwiêtoborcu.
Dodam tylko, ¿e czasami po kilku
wiekach w³aœnie z obrazów odczytywano stan uliczek i ¿ycie ówczesnych miast. Wiêc warto.
KAR
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Regulamin
niemo¿liwy
do opracowania?
(RESKO). Min¹³ ju¿ rok,
gdy czêœæ radnych i so³tysów
poprosi³a o regulamin placu
zabaw. Po roku okaza³o siê, ¿e
taki regulamin nie jest mo¿liwy do napisania. Dlaczego?
Gdy na rêce przewodnicz¹cej Rady Miejskiej sk³adano pismo dotycz¹ce regulaminu placu zabaw, pomys³odawcy
us³yszeli, ¿e nale¿y go ujednoliciæ, tak aby regulaminy placów zabaw powsta³y w ca³ej
gminie. Na pytanie o to, na jakim etapie s¹ prace, uczestnicy
sesji us³yszeli od przewodnicz¹cej Rady Miejskiej Barbary
Basowskiej, ¿e regulaminu nie
mo¿na by³o opracowaæ. Wyjaœnieñ udzieli³a sekretarz gminy
Danuta Mielcarek.
- Regulamin utrzymania porz¹dku i czystoœci wszystko reguluje, w tej propozycji, któr¹ z³o¿yliœcie
by³y takie postanowienia jak: opieka
nad dzieckiem – takie regulaminy s¹
uchylane, bo obowi¹zek ten wynika
z kodeksu cywilnego. Kolejne propozycje by³y takie, by po danej godzinie nie przebywaæ na placu zabaw
lub wychodz¹c zamykaæ bramkê –
taki przepis te¿ nie ma racji bytu, bo
nie mo¿na regulowaæ, nie mo¿na nikomu narzuciæ czasu przebywania

na placu zabaw albo nie mo¿na nikomu narzuciæ zamykania bramki za
sob¹. To wszystko, co zaproponowaliœcie na liœcie, jest uregulowane
w innych przepisach: w kodeksie
cywilnym, w regulaminie utrzymania
porz¹dku i czystoœci – wyjaœni³a
sekretarz gminy.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
zapyta³a z kolei, kto ewentualnie
mia³by egzekwowaæ regulamin. MM
(Foto: przyk³adowy regulamin)

Niebezpiecznie
przy przedszkolu
(RESKO). Okolice przedszkola
w Resku okazuj¹ siê byæ jednymi z
najbardziej niebezpiecznymi miejscami w mieœcie. Z tego te¿ powodu,
to w³aœnie tutaj w pierwszym rzêdzie ma zostaæ za³o¿ony monitoring.
Podczas sesji Rady Miejskiej
zwrócono uwagê, ¿e w okolicy
przedszkola nie ma budynków
mieszkalnych, w zwi¹zku z tym bardzo chêtnie gromadzi siê tam m³odzie¿, a byæ mo¿e i starsi. Brakuje
równie¿ odpowiedniego oœwietlenia, wiêc gromadz¹cy siê tam ludzie
czuj¹ siê bezkarnie. Na tyle, by bez
stresu zniszczyæ np. elewacjê budynku. Podczas sesji zaapelowano

do s³u¿b mundurowych: stra¿y miejskiej oraz policji o patrole w tamtym
miejscu. Poproszono równie¿ o dodatkowe oœwietlenie. Z kolei burmistrz Reska zapewni³, ¿e w³aœnie
tam bêdzie jedna z pierwszych kamer
miejskiego monitoringu.
- By³a taka idea, ¿e gminy wraz z
powiatem za³o¿¹ monitoring, który
bêdzie wspólnie przegl¹dany. Czekaliœmy na to. Moja nadzieja zaczyna
siê koñczyæ. Myœlê, ¿e bêdzie nas
staæ na to, by prace projektowe zacz¹æ w tym roku, a w przysz³ym za³o¿yæ monitoring. Przedszkole by³oby
w pierwszej kolejnoœci – powiedzia³
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
MM

tygodnik ³obeski 15.10.2013 r.

Bêd¹ budowaæ
przep³awki
(WÊGORZYNO). Wydano ju¿
decyzjê o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz
Zachodniopomorskiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w
Szczecinie dla inwestycji polegaj¹cej na „Budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzd³u¿ rzeki Regi i jej dop³ywów – budowa
przep³awek dla ryb w ramach realizowanego programu L1FE+” zlokalizowanej na terenie dzia³ek w obrêbach Mieszewo i Zwierzynek.
Projekt LIFE+ zosta³ otwarty
konferencj¹, która odby³a siê w maju
w Niechorzu. Zak³ada on m.in. budowê przep³awek na Redze oraz jej
dop³ywach. Obecnie istniej¹ce budowle hydrotechniczne w dalszym
ci¹gu utrudniaj¹ lub ca³kowicie
uniemo¿liwiaj¹ dotarcie rybom na
tarliska.
Mocno utrudnione, a czasami
niemo¿liwe jest dotarcie ryb do takich naturalnych miejsc tarliskowych np. np. górny odcinek Ukleji,
Starej Regi oraz samej Regi. Do Gryfic dociera troæ wêdrowna czy minoga, ale dalej ju¿ maj¹ problem, aby
pokonaæ zapory. Powoduje to koncentracjê ryb w tym obrêbie.
W uzasadnieniu do projektu czytamy, ¿e od 2005 roku na rzece Redze
prowadzone s¹ intensywne zarybienia ³ososiem (Salmo salar), maj¹cym
znaczenie priorytetowe i umieszczonym w Dyrektywie Rady 92/43/
EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie

ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory. £¹cznie na
przestrzeni 6 lat wpuszczono do rzeki ponad 121 440 sztuk tego gatunku.
Jest to gatunek o du¿ych wymaganiach œrodowiskowych a rzeka Rega
wraz z dop³ywami spe³nia te warunki. Jednak w zwi¹zku z niedostateczn¹ powierzchni¹ tarlisk dla
utrzymania odtworzonej populacji
³ososia konieczne jest udro¿nienie
korytarzy tar³owych oraz budowa
odpowiednich tarlisk. Pozwoli to na
stopniowe zaprzestanie tak intensywnych zarybieñ i naturalne odradzanie siê populacji.
W obszarze zlewni Regi usytuowane s¹ dwa obszary chronione w
ramach systemu NATURA 2000 z
ramienia tzw. Dyrektywy „siedliskowej” – Dorzecze Regi, obszar obejmuj¹cy swym zasiêgiem 14 827,8 ha
pokrywa niemal wszystkie dop³ywy
wraz z g³ównym korytem Regi (z
wy³¹czeniem £o¿nicy i Gardominki).
Drugim obszarem jest BrzeŸnicka
Wêgorza obejmuj¹ca swym zasiêgiem 592,2 ha.
MM

16 tys. z³ na Klub
Integracji Spo³ecznej
(WÊGORZYNO). Zosta³ og³oszony konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie dzia³añ na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i spo³ecznej osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji
Spo³ecznej w 2013 r. - w ramach
Programu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej „Aktywne Formy
Przeciwdzia³ania Wykluczeniu
Spo³ecznemu - edycja 2011 – 2015.
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie dzia³añ na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i
spo³ecznej osób dotkniêtych wy-

kluczeniem spo³ecznym w formie
utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Spo³ecznej w 2013 roku dla
mieszkañców gminy Wêgorzyno.
Realizacja zadania obejmuje w
szczególnoœci: przeprowadzenie
cyklu szkoleniowo – edukacyjnego,
przeprowadzenie kursu zawodowego pn. robotnik ogólnobudowlany z
elementami stolarki PCV.
Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych
na realizacjê zadania: 16.000 z³.
Teoretycznie mog¹ startowaæ
ró¿ne podmioty, w praktyce tylko te,
które w okresie ostatnich trzech lat
prowadzi³y dzia³alnoœæ na rzecz tych
œrodowisk lub wyka¿¹ jej znajomoœæ.
MM
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Z ¿ycia Szko³y Podstawowej nr 2
Jesteœmy uczniami!
Pasowanie w SP Resko Konkurs plastyczny

z okazji Dnia
Papieskiego

Dzieñ 3 paŸdziernika 2013 r. by³
szczególnie niezwyk³y dla pierwszoklasistów. W obecnoœci rodziców, zaproszonych goœci, nauczycieli stali siê pe³noprawnymi
uczniami Szko³y Podstawowej w
Resku.
Przy dŸwiêkach hymnu pañstwowego, z towarzyszeniem asysty i
chor¹¿ych sztandaru szko³y, do sali
gimnastycznej swoich podopiecznych wprowadzi³y wychowawczynie: Renata Gajdzis (kl. I a) i Ewa
Kwiatanowska (kl. I b). Dyrektor
szko³y, Violetta Dynarska - Adamo-

wicz, zgodnie z tradycj¹, „pasowa³a”
ka¿dego ucznia symbolicznym
o³ówkiem. Goœcie: nauczycielka
przedszkola Natalia Dziuba, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara
Basowska i przedstawicielka Rady
Rodziców Izabela Pesta-Kêdzierska, ¿yczy³y sukcesów wszystkim
pierwszakom, wrêczy³y symboliczne prezenty.
Po czêœci oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru, odby³a siê czêœæ
artystyczna - monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów kl. II i
III.
Justyna Walczykiewicz

Z Gryfusiem
o bezpieczeñstwie

(£OBEZ) „Bezpieczna droga do
mojej szko³y” - to temat przewodni
spotkania policjantki z udzia³em
pierwszaków ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie.
Do klas pierwszych w Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie zapuka³a
policjantka. Podczas spotkania
omawia³a z dzieæmi zasady bezpiecznego przejœcia przez jezdniê, a tak¿e
korzystania z drogi i pobocza w przypadku braku chodnika. Dzieci przypomnia³y sobie numery alarmowe
oraz dowiedzia³y siê, jakie informa-

cje nale¿y podaæ w przypadku potrzeby zawiadomienia s³u¿b ratunkowych o zdarzeniu.
W trakcie trwania tej wizyty poruszano tak¿e temat kontaktu z obcymi osobami oraz jak bezpiecznie
poruszaæ siê na rowerku.
Podsumowaniem tej pogadanki
by³o wspólne rozwi¹zywanie testu
dotycz¹cego bezpiecznej drogi z radami Spongeboba. Dzieci bez problemu poradzi³y sobie nawet z najtrudniejszymi pytaniami.
Na koniec ka¿dy otrzyma³ Elementarz Zasad Bezpieczeñstwa. (o)

(£OBEZ) Z okazji XIII Dnia Papieskiego, który w niedzielê, 13
paŸdziernika, obchodziliœmy pod
has³em: „JAN PAWE£ II – PAPIE¯
DIALOGU”, w przeddzieñ tej uroczystoœci w naszej szkole, katecheci E. Gierszewska-Karau i J. Gêsicki, zorganizowali konkurs plastyczny pod tym samym tytu³em.
Uczniowie brali udzia³ w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy I-III i
IV-VI. Wœród wielu prac ocenianych
przez jury w sk³adzie: Dyrekcja szko³y, Ks. Dziekan, Pra³at J. Cyrulik,
pedagog szkolny i nauczyciel plastyki, wybrano te, najbardziej odpowiadaj¹ce tematyce konkursu, z do-

cenieniem du¿ego wk³adu pracy
uczniów.
I tak, w kategorii klasy I-III, przyznano dwa równorzêdne pierwsze
miejsca: dla ucz. kl. IIa Hanny Karau
i ucz. kl. IIIb Magdy Skonieckiej, a w
kat. kl. IV-VI, dla ucz. kl. VIb Agaty
Jakubowskiej.
Nagrody dla zwyciêzców i 15
uczniów wyró¿nionych, a tak¿e
drobne upominki dla wszystkich
uczestników, wrêczono podczas
uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrody sponsorowa³a Parafia
N.S.P.J. w £obzie i Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2.
(opr. J. Gêsicki)
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Zapiski z pamiêci
Rajd dooko³a Polski
Mam urlop. Ojciec proponuje
ma³¹ eskapadê w dwa samochody
dooko³a Polski. Drugim „maluchem” jedzie jego najm³odszy brat z
synem. My zabieramy Kazika, szwagra ojca. Przygotowania trwaj¹ ca³y
dzieñ. Trabant po kolejnym, ju¿ chyba pi¹tym, pakowaniu wreszcie jest
zapakowany. Wyruszamy jutro
rano. Rano okazuje siê, ¿e w Stargardzie w Motoryzacyjnym s¹ nowe
radialki. Po opony jedzie brat. Po
trzech godzinach wraca. Wymieni³
wszystkie opony na nowe. Wreszcie z trzygodzinnym opóŸnieniem
ruszamy. Coœ jest nie w porz¹dku.
Kierownica chodzi sztywno. Okazuje siê, ¿e z pe³nym obci¹¿eniem brat
jecha³ tam i z powrotem z maksymaln¹ prêdkoœci¹ i zapiek³ sworznie.
Jazda z niesprawnym uk³adem kierowniczym przypomina jazdê po pijaku. Samochód wozi siê po jezdni
jak pijany, raz w lewo raz w prawo i tak
dalej. Próbujemy przesmarowaæ
sworznie w warsztacie. Smarownica
jêczy, miejscami spod sworzni wychodzi smar, ale kierownica nadal
sztywna. W drugim warsztacie te¿
nam nie pomogli. Jedziemy, mo¿e
samo siê odblokuje. W Œwidwinie
ponawiamy próbê. Nadal nic nie
pomog³o. Jedziemy do S³awna. Przed

(cz. 54)

Koszalinem ojciec proponuje mi prowadzenie samochodu, bo coœ s³abo
widzi. Za Koszalinem wzrok mu siê
poprawia i do S³awna prowadzi pomimo, ¿e nadal nas wozi po jezdni.
Niektórzy kierowcy jad¹cy z naprzeciwka znacz¹co pukaj¹ siê palcem w
czo³o. Dopiero w S³awnie po przesmarowaniu sworznie odpuszczaj¹.
Wujek Rysiek i jego syn Mariusz
ju¿ czekaj¹. Ruszamy w chwilê po
powitaniu z ciotk¹. A tak naprawdê
to uciekamy. My dlatego, ¿e nie
chcemy us³yszeæ, co ma nam do zakomunikowania, a wujek, bo ju¿
us³ysza³ komunikat na nasz temat.
Przed S³upskiem ojca ponownie
piek¹ oczy. Za miastem cudownie
znów przestaj¹ przeszkadzaæ w jeŸdzie. Tak doje¿d¿amy do Grudzi¹dza. Dolegliwoœæ ojca znów siê nasila. Przez miasto i most na Wiœle przeje¿d¿am bez przeszkód. Ojciec ponownie ozdrowia³. Pytam siê go cicho: nie lubisz œwiate³? Coœ tam
pomrucza³ pod nosem i nie udzieli³
odpowiedzi. Do Janowa mieliœmy
dojechaæ wieczorem, ale nam siê nie
uda³o. Przed zmrokiem zatrzymaliœmy siê nad jakimœ jeziorkiem. Namioty postawiliœmy szybko i sprawnie. Materace pompowa³em ustami,
a wujek specjaln¹ pompk¹ na akumulator. Ojciec zaj¹³ siê kolacj¹.

Nagle okolic¹ targn¹³ ogromny
huk. To jeden materac wystrzeli³ od
nadmiaru powietrza. Ma³o nie pospadaliœmy z turystycznych krzese³ek. Wujek ma spanie prawie na ziemi. Na drugi dzieñ bez przeszkód
doje¿d¿amy do Janowa. Ojciec z fasonem zaje¿d¿a na podwórko swojej
kuzynki Marysi. Powitaniom nie ma
koñca. Kuzyn Mariusz, ja i kuzynka
Dorota z bratem Jankiem proponuj¹
nam spacer po Janowie. Mamy wróciæ na obiad. Janów Podlaski to ma³a,
ale s³awna na ca³y œwiat mieœcina, ze
wzglêdu na Stadninê Koni Arabskich i coroczne aukcje. Po nasze
konie z ca³ego œwiata przyje¿d¿aj¹
kupcy. Ogiera El Paso kupiono za
milion dolarów, a klacz Drobnicê za
200 tys. dolarów. Miasteczko jest
ma³e, z nisk¹, w wiêkszoœci drewnian¹, zabudow¹. Na ma³ej stacji
benzynowej stoi jeszcze przedwojenna pompa paliwowa. Wszystko
zamar³o i wygl¹da prawie jak przed
wojn¹. Jedynie brakuje synagogi,
któr¹ spalili Niemcy i nie ma cmentarza ¿ydowskiego, czyli kirkutu. Po
godzinie jesteœmy z powrotem.
Pali, nie pali...
Nic z tych rzeczy. Chodzi tylko o
mojego „malucha”. Rano jest tak
zaspany, ¿e nie chce zapaliæ. Co robiæ? Chyba najlepiej do fachowca.
Fachowiec pos³ucha³, porusza³, pozagl¹da³, powymienia³, skasowa³. I
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to wszystko. Na drugi dzieñ rano nic.
Jak mia³, tak ma. Po kilku próbach nic.
Pozosta³o na zapych. Zapali³, ale tak
jakoœ niemrawo. Chyba pali na jeden
cylinder. Po kilkuset metrach zaskoczy³ po g³oœnym wystrzale na drugi
cylinder. Jadê z reklamacjami. Majster obejrza³ i powiedzia³: stary, to
tak ma. Trzeba wiêcej wymieniæ. Po
po³udniu p³acê i p³aczê. Maluch pali
od rêki. Nazajutrz rano ta sama
œpiewka. Na rozrusznik, nic. Siad³
akumulator. Pozostaje na zapych.
Jadê do majstra ponownie. Majster
coœ tam jeszcze pogrzeba³, pozagl¹da³, do³adowa³ akumulator, skasowa³ i kaza³ jechaæ. Maluch ma paliæ i
ju¿. Rano stara œpiewka. Dobrze, ¿e
do³adowa³ akumulator. Nie mam czasu na ponown¹ wizytê w warsztacie.
Muszê za³atwiæ sprawy na mieœcie.
S¹siad pomaga na zapych. Na parkingu spotykam znajomego, który
te¿ ma malucha. Narzekam na swojego. Proponuje abym podjecha³ z nim
do jego gara¿u, to obejrzy i spróbuje
mi pomóc. Zostawiam mu malucha,
a sam idê poza³atwiaæ sprawy. Ka¿e
zajrzeæ, gdy wszystko poza³atwiam.
Zjawiam siê u niego po dwóch godzinach. Maluch pali. Co by³o? Mówi nie wiem. Przeczyœci³em wszystkie
styki, podociska³em i tyle. Ile? Daj na
piwo i bêdzie dobrze. Dajê dychê.
Rano samochód pali od pierwszego
razu i to na oba cylindry. Nie ma jak
znajomy. Cdn.
WP
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Dziewczêta z Zespo³u Szkó³ w £obzie dwukrotnie
w finale krajowym
We wrzeœniu 2013 r. na stadionie Resovii w Rzeszowie odby³ siê
Fina³ Ogólnopolskiej Liceliady w
Lekkiej Atletyce z udzia³em 26
najlepszych szkó³ œrednich z ca³ej
Polski. Do rozgrywek fina³owych jako mistrz województwa zachodniopomorskiego - zakwalifikowa³a
siê reprezentacja dziewcz¹t Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie.
Dru¿yna dziewcz¹t w zawodach
na szczeblu centralnym w ostatecznej klasyfikacji uzyska³a 1203 punkty i zajê³a 10. lokatê, ustêpuj¹c miejsca bardzo usportowionym placówkom z innych miast. Ró¿nice pomiêdzy startuj¹cymi szko³ami by³y bardzo niewielkie i wynosi³y zaledwie
kilkanaœcie punktów.
Wczeœniej, w czerwcu, reprezentacja Zespo³u Szkó³ wyst¹pi³a w
£odzi w Finale Ogólnopolskim Biegów Rozstawnych w Sztafecie
Szwedzkiej 400x300x200x100m. Ekipa sprinterek w sk³adzie Ola Romej,
Justyna Romej, Ewelina £owkiet i
Marta Lisik uplasowa³a siê na bardzo wysokim 5. miejscu w Polsce.
Starty m³odzie¿y z £obza w finale
krajowym w Rzeszowie oraz £odzi
by³y bardzo wa¿nymi wydarzeniami
w ¿yciu szko³y. To najlepsze wyniki
w dru¿ynowych wystêpach lekkoatletycznych w historii Zespo³u
Szkó³ w £obzie.

Reprezentacja lekkoatletek ZS w £obzie - uczestniczki Fina³u Ogólnopolskiego w Rzeszowie. Od lewej: Justyna
Romej, Marta Lisik, Julia Poniewiera, And¿elika Lewicka, Agnieszka Makarowska, Dagmara Wêzik, Ewa £ukasik
- nauczycielka, Ilona Mitura, Marcela Pietruszczyk, Agnieszka Sira, Laura Deuter, Aleksandra Romej, ni¿ej:
Ewelina £owkiet, Maria Pietrzykowska, Michalina Kulczewska.

Oficjalne wyniki Fina³u Ogólnopolskiego Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej: 1. XI LO Bydgoszcz 1616 pkt, 2. I LO Ko³obrzeg - 1344, 3.
V LO Rzeszów - 1299, 4. ZSP Nr 1
Garwolin - 1253, 5. II LO Bielsko-Bia³a - 1238, 6. I LO Krosno - 1215, 7. I
LO Rabka - Zdrój - 1210, 8. ZSP Nr 4
Krosno -1208, 9. ZS Trzcinica -1207,
10. ZS £obez - 1203 pkt, 11. II LO
Szczecin -1193, 12. ZSP Nr 2 Stalowa
Wola - 1164.
Program ligi lekkoatletycznej dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych

obejmowa³ 6 konkurencji - 100 m, 400
m, 800 m, sztafeta 4x100 m, skok w dal
i pchniêcie kul¹, w których obowi¹zkowo wystêpowa³y po dwie zawodniczki z ka¿dej szko³y. Na tartanowym obiekcie Resovii dziewczêta
dzielnie rywalizowa³y z pozosta³ymi
lekkoatletkami, nawi¹zuj¹c bezpoœredni¹ walkê na bie¿ni, skoczni i
rzutni. £¹cznie w zawodach wystartowa³o ponad 400 zawodniczek i zawodników. Najlepsze rezultaty indywidualnie w naszej ekipie osi¹gnê³y: Justyna Romej 2 miejsce w

biegu na 800 m - 2:21,81 min, Ola
Romej 4. m-ce na 400 m - 62,07 s, sztafeta 4x100 m 6. m-ce -54,86 s,
Agnieszka Sira 6 m-ce w pchniêciu
kul¹ - 8,57 m.
Wszystkim reprezentantkom Zespo³u Szkó³ w lekkiej atletyce gratulujemy i dziêkujemy bardzo za zaanga¿owanie i wysi³ek w³o¿ony w realizacjê naszych sportowych marzeñ.
Opiekun reprezentacji i nauczycielka wychowania fizycznego
Ewa £ukasik

Jubileusz 60-lecia Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
W Stargardzkim Centrum Kultury odby³a siê 5 paŸdziernika 2013
r. GALA z okazji 60-lecia SZKOLNEGO ZWI¥ZKU SPORTOWEGO.
W jubileuszowych uroczystoœciach uczestniczy³o wielu znamienitych goœci, w tym parlamentarzyœci RP,
przedstawiciele w³adz i jednostek samorz¹du terytorialnego województwa.
Wœród nich pose³ na Sejm VII kadencji
i jednoczeœnie prezes Zarz¹du G³ównego SZS Wojciech Ziemniak.
Szkolny Zwi¹zek Sportowy powsta³ 19 marca 1953 roku jako Zrzeszenie Sportowe Zryw, obejmuj¹c
uczniów szkó³ zawodowych. Po 4 latach, w 1957 roku, ZS Zryw przekszta³ci³o siê w Szkolny Zwi¹zek Sportowy, przejmuj¹c wszystkie ju¿ typy
szkó³ w kraju. Swoj¹ dzia³alnoœci¹
przez te 60 lat SZS odegra³ znacz¹c¹ rolê
w procesie rozwoju fizycznego m³odzie¿y szkolnej, w kszta³towaniu jej
charakteru, kreatywnoœci i zdolnoœci do
walki, do podejmowania kolejnych
wyzwañ, co bezpoœrednio ma prze³o¿enie na wyniki w sporcie wyczynowym.
Nie ma wysokiego poziomu sportu
wyczynowego bez dobrego sportu

szkolnego i ciekawych lekcji wf-u. Na
potwierdzenie rozmiaru dzia³añ prowadzonych przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy nale¿y podaæ, ¿e corocznie oko³o
65 tysiêcy zawodniczek i zawodników
uczestniczy w wojewódzkiej Licealiadzie, Gimnazjadzie i Igrzyskach Szkó³
Podstawowych. Ponadto kilkanaœcie
tysi¹ce m³odych sportowców naszego
województwa bierze systematycznie
udzia³ w masowych akcjach, takich jak
Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, Czwartki lekkoatletyczne, biegi uliczne i prze³ajowe, turnieje i
ligi w grach zespo³owych. S¹ to bardzo
wymierne rezultaty pracy rzeszy opiekunów, trenerów i dzia³aczy, którym
nale¿¹ siê s³owa uznania za ich trud,
poœwiêcony czas i zaanga¿owanie w
rozwój sportu szkolnego w Polsce, w
tym w województwie zachodniopomorskim.
Podczas gali w Stargardzie Szczeciñskim z okazji 60-lecia Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego nagrodzono grupê dzia³aczy, opiekunów, trenerów i
przedstawicieli jednostek samorz¹du
terytorialnego za ich wk³ad w rozwój
kultury fizycznej i sportu wœród m³odzie¿y szkolnej. Do grona nagrodzo-

nych zaproszono przedstawicieli Powiatu £obeskiego. Odznaczenia na uroczystej gali otrzymali:
Janusz £UKOMSKI (gmina Dobra)
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego,
Ryszard BRODZIÑSKI (Starosta
£obeski) medal Zarz¹du G³ównego SZS
Za zas³ugi w rozwoju sportu szkolnego,
Wies³aw MA£Y i Janusz SKROBIÑSKI (Starostwo Powiatowe) medale Zarz¹du Wojewódzkiego SZS Za za-

s³ugi w rozwoju sportu szkolnego,
Jan MICHALCZYSZYN i Zdzis³aw
BOGDANOWICZ (dzia³acze sportowi, radni powiatowi) Honorowy Medal
60-lecia SZS.
Ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³y
wystêpy artystyczne w wykonaniu:
gimnastyczek z MKS Kusy Szczecin,
formacji Gest ze Stargardu oraz duetu
muzycznego - Tomasz Staniszewski i
Mariusz Zarzeczny.
Zdz. Bogdanowicz
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Gimnazjaliœci z £obza wicemistrzami
województwa!
(£OBEZ-SZCZECIN) Du¿y
sukces odnieœli lekkoatleci ³obeskiego gimnazjum.
Na odbywaj¹cych siê w Szczecinie w dniu 8.10.2013 r. Mistrzostwach Województwa w Szkolnej
Lidze Lekkoatletycznej ch³opcy z
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie, po fantastycznej walce, zajêli II miejsce, ustêpuj¹c jedynie
obroñcy tytu³u, ekipie ze Z³ocieñca.
Wicemistrzowie Województwa
zgromadzili 1288 punktów.
Dru¿yna z £obza wyst¹pi³a w
sk³adzie: Mateusz W¹troba, Rafa³
Tyrañski, Piotr Rzepkowski - bieg na
100 metrów, Mateusz Knapek, Wojciech B³yszko, Filip Rozpêdowski bieg na 300 metrów, Kacper Ga³an,
Marcel Smoliñski, Dawid Urbañski bieg na 1000 metrów, Mateusz Gunera - rzut oszczepem, Igor Maszczyk,
Micha³ Rapacz - skok w dal, Krystian
Cichosz, Marcel Namaczyñski, Maksymilian Dzieniak - pchniêcie kul¹.
Opiekunem dru¿yny by³ Mariusz Poniewiera. Najlepiej punktuj¹cymi zawodnikami byli: M. Gunera (47,76 m),
M. W¹troba (11,99 sek.) oraz sztafeta 4 x 100 m (49,16 sek.)

Ju¿ wynik uzyskany podczas Mistrzostw Powiatu (1257 pkt.) pozwala³ mieæ nadziejê na dobry wystêp w
Szczecinie, jednak nikt chyba nie
spodziewa³ siê a¿ takiego osi¹gniêcia. Warto nadmieniæ, i¿ jest to
pierwsze podium zdobyte w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w historii ³obeskiego gimnazjum. Nic wiêc
dziwnego, ¿e zdobyty puchar oraz
srebrne medale, które zawis³y na
szyjach naszych sportowców, przynios³y im wiele satysfakcji. (mp)

I Jesieñ Biegowa w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
zorganizowa³o 8 paŸdziernika
2013 r. I Jesieñ Biegow¹ w ramach
III £obeskiej Ligi Biegowej.
Honorowym goœciem biegów by³
Marcin Lewandowski – Olimpijczyk,
Mistrz Europy w biegu na 800 metrów.
Wyniki zawodów:
Kategoria dziewcz¹t SP klasy I-II
1. £ucja Drozda SP 2 £obez
2. Zuzanna Kondratiuk UKS „Arbod”
Dobra
3. Karolina Wojnarowska SP Runowo
Kategoria ch³opców SP klasy I-II
1. Hubert Odzioba SP Radowo Ma³e
2. Jakub Lenkiewicz SP Runowo Pom.
3. Micha³ Myszczyszyn SP Runowo
Kategoria dziewcz¹t SP klasy III-IV
1. Agata Pieróg SP Wêgorzyno
2. Marika Probola SP Siedlice
3. Nikola Dorsz UKS „Arbod” Dobra
Kategoria ch³opców SP klasy III-IV
1. Patryk Buka³a SP Wêgorzyno
2. Bartosz Lenkiewicz SP Runowo
3. Kacper Dul SP Starogard £obeski
Kategoria dziewcz¹t SP klasy V-VI

1. Patrycja Perdek SP Wêgorzyno
2. Weronika Czy¿ak „Arbod” Dobra
3. Wanessa Pieloch SP Wêgorzyno
Kategoria ch³opców SP klasy V-VI
1. Bartosz Solis SP Runowo Pom.
2. £ukasz Piesiak SP 2 £obez
3. Micha³ Lenkiewicz SP Runowo

Kategoria dziewcz¹t gimnazjum
1. Anna Turzyñska „Trucht” £obez
2. Kinga Borysiak UKS „Arbod”
3. Julia Popiela £obez
Kategoria ch³opców gimnazjum
1. Marcin £achañski Wêgorzyno
2. Sebastian Buka³a Wêgorzyno

3. Jakub £uksza Wêgorzyno
£¹cznie startowa³o 224 zawodników,
których przygotowali: A. Zaczkowska-Jaremko, A. Ma³y, M. Budzyñski,
J. Mielcarek, B. Organka, J. £ukomski,
E. Romej, J. ¯ebrowska, J. Acman, K.
Suty³a, D. Czajka i R. Gojlik.
(o)

Kolejna wysoka pora¿ka
Sarmaty
Tylko trzy minuty trwa³o
szczêœcie zawodników i
kibiców Sarmaty w
sobotnim meczu o
mistrzostwo IV ligi.
W 4 min. meczu Damian Mosi¹dz
strzelaj¹c bramkê dla Sarmaty da³
krótk¹ nadziejê gospodarzom na
korzystny wynik. Nadzieja trwa³a
bardzo krótko, gdy¿ ju¿ w 7' i 12' zawodnicy Astry strzelili dwie bramki
i wyprowadzili Astrê na prowadzenie. W 34' kapitalnym uderzeniem
ponownie popisa³ siê Próchnicki i
zawodnicy Astry poszli na przerwê z
dwubramkowym prowadzeniem.
Pocz¹tek drugiej po³owy to chyba
najlepszy okres dla Sarmaty na
strzelenie kolejnych bramek w tym
meczu. W 49' przed szans¹ strzelenia
kontaktowego gola stan¹³ Kamil
Pacelt, niestety jego strza³ z rzutu
karnego pewnie obroni³ rutynowany bramkarz Astry Kamil Twarzyñski. W cztery minuty póŸniej Emilian

IV liga

Str
Str.. 15

SPORT

tygodnik ³obeski 15.10.2013 r.

Kamiñski trafi³ pi³k¹ w wewnêtrzn¹
czêœæ s³upka bramki Astry, lecz lec¹c¹ wzd³u¿ linii bramkowej pi³kê
ponownie pewnie obroni³ bramkarz
goœci. Pi³karze Astry w koñcówce
meczu wykonali jeszcze dwie kontry
zakoñczone strzeleniem bramek co
sprawi³o, ¿e bêd¹cy w kryzysie zespó³ z Dobrej poniós³ kolejn¹ wysok¹ pora¿kê.
Sarmata Dobra –Astra Ustronie
Morskie 1:5 (1:3)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Damian Mosi¹dz (4'), dla Astry: Artur Próchnicki 2 (12' i 34') oraz Igor
Duñczak (7'), Gracjan Szymañski
(79') i £ukasz Miko³ajczyk (90').
W 49' Kamil Twarzyñski (Astra)
obroni³ rzut karny.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,
Damian Dzierbicki, £ukasz Uchwa³,
Emilian Kamiñski, Andrzej Jod³owski, Patryk Podbieg³o (46' Zdzis³aw

Szw¹der), Piotr Klêczar , Damian
Padziñski, Damian Mosi¹dz (71' Filip
Plewiñski).
Astra Ustronie Morskie: Kamil
Twarzyñski, Marcin Muzyczuk, Stanis³aw Gontek, Patryk £aski, Krystian Krauze, Jaros³aw Jarecki, Leszek Pazdur (80' Mateusz Pieróg),
Artur Próchnicki (55' Mateusz Roszak), Doudou N’dao (78' Pawe³
Ku³akowski), Gracjan Szymañski,
Igor Duñczak, (69' £ukasz Miko³ajczyk).
Zó³te kartki: Emilian Kamiñski,
Damian Mosi¹dz, Damian Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der i Andrzej Jod³owski (Sarmata), £ukasz Miko³ajczyk i Jaros³aw Jarecki (Astra).
Sêdzia g³ówny: Kamil Szyd³owski, sêdziowie asystenci: Jakub Cymerman i Marcin Dubaniewicz, obserwator ZZPN Czes³aw Kozak.
estan

WYNIKI I TABELE
Klasa A

Granie w planie

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

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

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

Klasa B zakoñczy³a rozgrywki rundy jesiennej.

Pionier ¯arnowo - Radowia Radowo
Ma³e 0:4, Orze³ Prusinowo - Sowianka Sowno 0:4, Korona Stuchowo B³êkitni Trzyg³ów 2:2, Jantar Dziwnów - Fala Miêdzyzdroje 2:0, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Ba³tyk Gostyñ
3:0, Orze³ £o¿nica - Sparta Gryfice
0:1.
1. Sparta Gryfice
21 33:7
2. Jantar Dziwnów
15 28:9
3. Fala Miêdzyzdroje 15 15:7
4. B³êkitni Trzyg³ów 14 32:16
5. Korona Stuchowo 14 18:8
6. Sowianka Sowno
9 12:11
7. Prawobrze¿e Œwin.
8 8:13
8. Radowia Radowo M. 8 13:13
9. Ba³tyk Gostyñ
5 10:18
10. Pionier ¯arnowo
4 5:23
11. Orze³ £o¿nica
3 8:19
12. Orze³ Prusinowo
0 2:40

Klasa B
Muszkieter Trzebiatów - Ba³tyk Miêdzywodzie 1:2, Gardominka Polonia
II Mechowo - Zieloni Wyszobór 5:2,
Bizon Cerkwica - Znicz Wysoka
Kamieñska 6:2, pauzowa³ Jastrz¹b
£osoœnica.
1. Jastrz¹b £osoœnica
12 20:14
2. Bizon Cerkwica
10 15:8
3. Znicz Wysoka Kam.
10 19:17
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 10 10:8
5. Gardominka Mechowo 9 16:17
6. Muszkieter Trzebiatów 4 10:21
7. Zieloni Wyszobór
3 10:15

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

23 21:9
21 24:11
21 23:11
20 27:10
20 19:10
19 27:13
18 23:13
16 18:15
16 15:15
14 19:19
13 16:15
11 20:25
8 10:22
7 7:29
0 3:22
0 5:38

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
GKS Mierzyn - Kasta Szczecin 9:0,
Mewa Resko - Wicher Brojce 2:1,
Ehrle Dobra Szczeciñska - Œwiatowid £obez 0:2, Iskra Golczewo - Jeziorak Szczecin 1:1, Rega Trzebiatów
- Tanowia Tanowo 0:2, Rolpol Chlebowo - Promieñ Mosty 0:4, Chemik
II Police - Sparta Wêgorzyno 2:3,
Wybrze¿e Rewalskie - B³êkitni II
Stargard - mecz prze³o¿ony.
1. Jeziorak Szczecin
2. Sparta Wêgorzyno
3. Tanowia Tanowo
4. B³êkitni II Stargard
5. Iskra Golczewo
6. Mewa Resko
7. Promieñ Mosty
8. Wicher Brojce
9. Œwiatowid £obez
10. Wybrze¿e Rew.
11. GKS Mierzyn
12. Rega Trzebiatów
13. Ehrle Dobra Szcz.
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

21 28:10
21 25:13
20 19:17
19 38:17
19 34:19
19 30:24
19 35:24
16 21:18
15 20:15
13 19:22
12 24:24
10 12:23
10 16:23
7 18:39
3 6:31
3 10:36

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

REKLAMA

CMYK

