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70 ROCZNICA BITWY POD MONTE CASINO

¯O£NIERZE SPOD
MONTE CASSINO
NA POMORZU
(REGION) W najbli¿sz¹
niedzielê, 18 maja 2014 roku,
na cmentarzu Monte Cassino
we W³oszech odbêd¹ siê obchody 70 rocznicy zwyciêskiej bitwy 2 Korpusu Polskiego o to wzgórze. To jedna
z najbardziej chwalebnych
kart w dziejach orê¿a polskiego. Warto o niej przypominaæ,
gdy¿ jej bohaterowie mieszkali tak¿e wœród nas, choæ nie
dane im by³o skosztowaæ
chwa³y nale¿nej bohaterom.
Niech trwa chocia¿ pamiêæ o
nich.

I Bieg
o Strza³ê
Widanta
za nami

Sp³on¹³ dworek w Potulinach
(POTULINY, gm. Resko). W minion¹
œrodê, 7 maja, o godzinie 20.18 zg³oszono po¿ar w remontowanym zabytkowym
dworku. Ogieñ rozprzestrzeni³ siê b³yskawicznie i ju¿ godzinê póŸniej trawi³
ca³y obiekt.
CMYK

Z drugiej strony
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Pierwszy dzieñ konferencji o ksi¹¿ce

W Oœwieceniu uznano jêzyk
polski za dobro publiczne

Kazimierz Rynkiewicz

W

czoraj rozpoczê³a siê
pierwsza czêœæ konferencji naukowej poœwiêconej
ksi¹¿ce. Pojawi³o siê na niej
sporo znakomitych goœci i prelegentów. Przynajmniej na pocz¹tku oby³o siê bez dra¿liwych
tematów, ale co rusz w rozmowach przebija³a gorycz ksiêgarzy z powodu bardzo z³ej sytuacji na rynku ksi¹¿ki. Dzisiaj
ci¹g dalszy.
Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e polska inteligencja dzieli siê na dwie
grupy; na tych, którzy po studiach
czytaj¹ ksi¹¿ki nadal oraz na tych,
którzy po studiach przestali czytaæ.
Tych drugich wydaje siê byæ znacznie wiêcej, choæ i trzeba by zapytaæ
dodatkowo czytaj¹cych – co czytaj¹. Sam pamiêtam, jak przez Polskê
przechodzi³y ró¿ne mody czytelnicze i chyba niewiele siê zmieni³o.
Ró¿nica polega na tym, ¿e kiedyœ
cokolwiek z zachodu by³o rozchwytywan¹ nowink¹, dzisiaj zajmuj¹ siê
nimi w¹skie grupy – ka¿da w granicach swoich zainteresowañ. Mody
kszta³tuj¹ spore nagrody fundowane przez ró¿ne gremia, uwa¿aj¹ce
siebie za elity, ale wiêkszoœæ ludzi
niewiele to obchodzi. Dzisiaj ludzie
informacjê czerpi¹ z gazet, telewizji i
internetu. Czy w takim razie jest im
jeszcze potrzebna ksi¹¿ka? To pytanie pojawia³o siê w tle wyk³adów o
ksi¹¿ce.
Jednak zanim do nich dosz³o,
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ksiêgarzy z siedzib¹ w
£obzie, pan Jerzy Mechliñski, powita³ goœci i przedstawi³ sponsorów
tego spotkania. Stwierdzi³ z przykroœci¹, ¿e ani gmina £obez, ani starostwo nie wsparli konferencji. Z naszego powiatu zrobi³a to tylko gmina
Resko, dziêki czemu na spotkaniu
mogli pojawiæ siê jej przedstawiciele, z Centrum Kultury. I pojawili siê.
Wspó³organizatorem jest Wydzia³
Filologiczny Uniwersytetu Szczeciñskiego, którego dziekan prof.
Ewa Komorowska zauwa¿y³a ¿e, jesteœmy uczestnikami wydarzenia
historycznego i postawi³a pytanie –
jak walczyæ o rozwój czytelnictwa w
Polsce.

Organizatorzy i prof. Miros³awa Bia³oskórska
Za samorz¹dowców, których zna,
a którzy nie czuj¹ tematu, przeprasza³ senator S³awomir Preiss, cz³owiek zwi¹zany z kultur¹ stargardzk¹.
Prezes Polskiej Izby Wydawców,
Piotr Dobro³êcki, stwierdzi³, ¿e ksiêgarze s¹ w dramatycznej sytuacji i
œrodowisko musi podj¹æ wa¿ne decyzje. Od³o¿y³ jednak przedstawienie problemu na drugi dzieñ.
Rozpoczê³y siê prelekcje ludzi
naukowo zajmuj¹cych siê literatur¹
i edukacj¹. Prof. Miros³awa Bia³oskórska przedstawi³a w zarysie
wp³yw ksi¹¿ki na rozwój œwiadomoœci jêzykowej i narodowej Polaków.
Pokaza³a, jak nastêpowa³a ewolucja
elit wykszta³conych od jêzyka ³aciñskiego do polskiego. Od Oœwiecenia
uznawano jêzyk polski za dobro publiczne. Ju¿ kilka wieków temu przeciwstawiano siê makaronizmom,
czyli zapo¿yczeniom z jêzyków obcych. Jêzyk by³ coraz bogatszy, co
najpe³niej uwidoczni³o siê w Panu
Tadeuszu i powieœciach Henryka
Sienkiewicza.
Temat dope³ni³a prof. Neda Pintariæ z Zagrzebia, mówi¹ca po polsku, która opowiedzia³a o swoim
odkrywaniu Trenów Jana Kochanowskiego, które przet³umaczy³a na
chorwacki. Zainteresowa³a siê siê
jego poezj¹ pisz¹c pracê o zmys³ach

w jêzyku – p³aczu, lamencie, cierpieniu. - Mia³am chorego mê¿a i ta ksi¹¿ka bardzo mi pomog³a. Kochanowski mówi nam o cierpieniu, o umiejêtnoœci ¿ycia i umiejêtnoœci œmierci –
stwierdzi³a bardzo osobiœcie.
Mi³o by³o pos³uchaæ jej apologii
ojca polskiej poezji, który - przecie¿
bardzo trudny tak¿e poprzez swoje
staropolskie, dzisiaj czêsto niezrozumia³e ju¿ s³owa, a wiêc i trudne
translatorsko – koi swoj¹ m¹dr¹ filozofi¹ udrêczone serce kobiety w
dalekim Zagrzebiu. To prawdziwy
przyk³ad mocy s³owa pisanego. I tak
ta bajka siê krêci, my ulegamy zachodnim trendom, ktoœ na Po³udniu
odkrywa filozofa z Czarnolasu i w
ciszy leczy swoje serce.
Wbrew pozorom ta konferencja
to nie tylko dyskusja rynku ksi¹¿ki,
ale poprzez nie s¹ rozwa¿ania o historii, regionalizmach, kulturze, jêzyku, psychologii, o wszystkim, co
cz³owieka ciekawego siebie i œwiata
powinno interesowaæ. Myœlê, ze
rozwój czytelnictwa mo¿e nast¹piæ
tylko poprzez kszta³cenie cz³owieka
zaciekawionego. To ogromne zadanie dla szko³y. Szkoda tylko, ¿e w³aœnie na konferencji zabrak³o nauczycieli naszych szkó³, gdzie ten proces
powinien siê odbywaæ.

Prof. Neda Pintariæ
z Chorwacji
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Zatrzymani
z narkotykami
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Sp³on¹³ dworek
w Potulinach

(£OBEZ). Policjanci z Oddzia³u
Prewencji w Szczecinie zatrzymali w
£obzie trzy osoby,
które posiada³y narkotyki. Mê¿czyŸni
us³yszeli ju¿ zarzuty,
a o dalszym ich losie
zdecyduje s¹d.
W ubieg³ym tygodniu na terenie powiatu ³obeskiego
s³u¿bê pe³nili funkcjonariusze Oddzia³u Prewencji w Szczecinie. Ich
dzia³ania doprowadzi³y do zatrzymania trzech osób, które posiada³y
przy sobie œrodki odurzaj¹ce oraz
psychotropowe, takie jak: marihuana, haszysz i amfetamina. Pierwszy
z mê¿czyzn, 25-latek, posiada³ przy
sobie haszysz, natomiast 21-latek
zatrzymany tego samego dnia mia³
przy sobie marihuanê, a prowadzone
przez ³obeskich mundurowych przeszukania wykaza³y, ¿e w mieszkaniu
przechowywa³ równie¿ amfetaminê.

Trzeci z mê¿czyzn, 23-latek, zosta³ zatrzymany nastêpnego dnia,
ten z kolei mia³ przy sobie marihuanê,
której posiadanie jest zabronione.
Wszyscy trzej mê¿czyŸni us³yszeli ju¿ zarzuty i przyznali siê do
zarzucanych im czynów oraz z³o¿yli
wyjaœnienia.
Za pope³nione przestêpstwo
zgodnie z ustaw¹ o przeciwdzia³aniu
narkomanii grozi ka¿demu z nich do
3 lat pozbawienia wolnoœci.
O dalszym losie wszystkich
trzech m³odych mê¿czyzn zadecyduje s¹d.
kp

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651
z póŸn. zmian./ poda³ do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.wegorzyno.pl wykaz nieruchomoœci zabudowanej
przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu oznaczonej jako
dz. nr 1238/10 o pow. 0,0604 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno przy ul. Jagielloñskiej 1b.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie
pod nr 91 39 71 267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

(POTULINY, gm. Resko). W minion¹ œrodê, 7 maja, o godzinie
20.18 zg³oszono po¿ar w remontowanym zabytkowym dworku. Ogieñ
rozprzestrzeni³ siê b³yskawicznie i
ju¿ godzinê póŸniej trawi³ ca³y
obiekt.
Nim na miejsce zdarzenia przybyli stra¿acy, wewn¹trz obiektu przebywa³o szeœæ osób, które obiekt remontowa³y. Po przyjeŸdzie s³u¿b ratowniczych pracownicy byli ju¿ na
zewn¹trz.
Do po¿aru dworku w Potulinach
zadysponowano ³¹cznie dziewiêæ
jednostek stra¿y po¿arnej, w tym
siedem z terenu powiatu ³obeskiego
i dwie z powiatu œwidwiñskiego. Nie
uratowa³o to jednak obiektu, ten
zosta³ doszczêtnie strawiony przez

KOMINY

remonty - rozwiercanie
monta¿ wk³adów ceramicznych

Gwarancja producenta 101 lat
Sprzeda¿ systemów kominowych LZMO

Tel. 530 768 181
email: kominy.resko@gmail.com

szalej¹cy ¿ywio³. Jak potwierdzi³
rzecznik prasowy KP PSP w £obzie,
z³a wydajnoœæ hydrantu ogranicza³a
pobór wody. Z tego te¿ powodu ze
Œwidwina przyby³a cysterna z wod¹
o pojemnoœci 25 ton.
Akcja gaœnicza zakoñczy³a siê o
godz. 2.18 w czwartkow¹ noc. Jednak
ju¿ o godz. 9.08 p³omienie w obiekcie
pojawi³y siê ponownie. Dogaszanie
po¿aru trwa³o do godz. 12.30.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika,
¿e mog³o dojœæ do zaprószenia ognia
albo podpalenia.
Prace remontowe w dworku w³aœciciel z województwa kujawskopomorskiego prowadzi³ ju¿ od kilku
lat, a stan prac mia³ siê ku koñcowi.
Obecnie trwa ustalanie przyczyn
po¿aru oraz szacowanie szkód.
MM, foto: OSP Resko
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NIELETNI
W£AMYWACZE
(£OBEZ) Na pocz¹tku tygodnia
w jednej z wiosek w gminie £obez
dosz³o do kradzie¿y z w³amaniem do
dwóch przyczep kempingowych.
Policjanci ustalili, ¿e ich sprawcami s¹ czterej nieletni mieszkaj¹cy
w tej samej wsi.
W poniedzia³ek wieczorem dy¿urny policji otrzyma³ zg³oszenie o
fakcie w³amania do przyczep kempingowych znajduj¹cych siê na terenie posesji w jednej ze wsi w gminie £obez.
Sprawcy przy u¿yciu œrubokrêta
podwa¿ali okno w przyczepie i dostali siê do wnêtrza. Z kempingów

zginê³y butelki z alkoholem, soki,
lornetka i akcesoria do wêdkowania.
Mundurowi po otrzymaniu zg³oszenia natychmiast zajêli siê typowaniem sprawców. Na miejscu wykonali szereg czynnoœci procesowych m.in. oglêdziny miejsca zdarzenia, eksperymenty procesowe.
Ustalili, ¿e odpowiedzialni za te przestêpstwa s¹ czterej nieletni, mieszkañcy tej samej wsi, którzy zostali
zatrzymani.
W³aœciciel oszacowa³ straty na
oko³o 800 z³. Czêœæ skradzionego
mienia zosta³a odzyskana.
Teraz o dalszym losie nieletnich
zadecyduje sêdzia rodzinny.
kp

Oplem w pochód
(£OBEZ). Policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego w £obzie zatrzymali prawo jazdy mê¿czyŸnie,
który wjecha³ pod pr¹d, stwarzaj¹c
zagro¿enie w ruchu drogowym, do
tego nie stosowa³ siê do poleceñ policjantów.
Policjanci z £obza podczas zabezpieczenia uroczystoœci, jakie odbywa³y siê na ulicach miasta, przy
pomocy radiowozu oznakowanego
zablokowali jedn¹ z ulic.
Jednak dla kierowcy opla radiowóz nie stanowi³ ¿adnej przeszkody
i omijaj¹c go wjecha³ na rondo pod

pr¹d, kieruj¹c siê w stronê uczestników uroczystoœci. Widz¹cy to policjant natychmiast zareagowa³, gdy¿
zachowanie kierowcy stworzy³o zagro¿enie bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym. Mimo stanowczej reakcji mundurowego, mê¿czyzna nie
stosowa³ siê do poleceñ wydawanych przez policjanta.
Za wykroczenia, jakiego dopuœci³ siê kieruj¹cy oplem, mo¿e zostaæ
orzeczony zakaz s¹dowy prowadzenia pojazdów, dlatego te¿ policjant
zatrzyma³ mu prawo jazdy.
Teraz mê¿czyzna odpowie za
swoje zachowanie przed s¹dem. kp

Zabi³ psa rurk¹, bo...
nie mia³ go z kim
zostawiæ
(WÊGORZYNO). Policjanci z
£obza zatrzymali 58 letniego mê¿czyznê, który zabi³ metalow¹ rurk¹
swojego psa.
Policjanci z £obza otrzymali telefoniczne zg³oszenie o mê¿czyŸnie,
który na swojej posesji metalow¹
rurk¹ zabi³ swojego psa.
Na miejsce natychmiast pojechali mundurowi. Kiedy byli na posesji okaza³o siê, ¿e sprawca zd¹¿y³
ju¿ zakopaæ cia³o zwierzêcia. Policjanci odnaleŸli to miejsce i przeprowadzili oglêdziny oraz zabezpieczyli
œlady przestêpstwa.
58 letni mieszkaniec gminy Wê-

gorzyno zosta³ zatrzymany i noc
spêdzi³ w policyjnym areszcie. Dziêki brakowi obojêtnoœci na zwierzêc¹
krzywdê i przekazaniu informacji
Policji, zatrzymany mê¿czyzna nie
uniknie odpowiedzialnoœci karnej.
Mieszkaniec gminy Wêgorzyno
ju¿ us³ysza³ zarzut zabicia zwierzêcia, do którego przyzna³ siê i z³o¿y³
wyjaœnienia. Swoje zachowanie t³umaczy³ tym, i¿ podczas jego nieobecnoœci nie mia³by kto zajmowaæ siê
psem.
58-latek za swój czyn odpowie
przed s¹dem. Ustawa o ochronie
zwierz¹t przewiduje karê do 2 lat
pozbawienia wolnoœci.
kp

tygodnik ³obeski13.5.2014 r.

Bud¿et po
pierwszym kwartale

(WÊGORZYNO). Na koniec
ubieg³ego roku dochody gminy
Wêgorzyno wynios³y niemal 29,7
miliona z³, w tym dochody maj¹tkowe w wysokoœci niemal 6,8 miliona
z³. Z kolei wydatki ogó³em wynios³y
28,3 miliona z³ w tym wydatki maj¹tkowe – niemal 7,8 miliona z³.
W gminie Wêgorzyno zaplanowano na rok 2014 wydatki w wysokoœci ponad 22 miliony z³ z tego 1,6
miliona dochodów maj¹tkowych. W
pierwszym kwartale roku do kasy
gminnej wp³ynê³o 6,3 miliona z³ z
tego niemal 57 tys. z³ dochodów
maj¹tkowych.
Wydatki na ten rok zaplanowano
w wysokoœci 25 milionów z³, z tego
wydatki maj¹tkowe w wysokoœci 5
milionów z³. W pierwszych trzech
miesi¹cach wydano z gminnej kasy
oko³o 5,7 miliona z³, z tego jako wydatki maj¹tkowe 5,1 miliona z³.
Na rok bie¿¹cy zaplanowano deficyt bud¿etowy w wysokoœci niemal 3 milionów z³, za pierwszy kwar-

ta³ tego roku wykonano nadwy¿kê w
wysokoœci niemal 660 tys. z³.
Na koniec marca zobowi¹zania
gminy wynosi³y 8,6 miliona z³ w tym
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów na
realizacjê zadañ: rozbudowa oczyszczalni œcieków wraz z przebudow¹
przepompowni w ul. Runowskiej w
Wêgorzynie (1,8 miliona z³), na pokrycie deficytu (4 miliony z³), termomodernizacjê obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu
³obeskiego – œwietlica wiejska w
Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim (324,7 tys. z³.), na
modernizacjê kot³owni (przejœcie z
paliwa sta³ego na gaz ziemny) wraz z
monta¿em kolektorów s³onecznych i
modernizacji sieci ciep³owniczej na
osiedlu 40 lecia PRL w Wêgorzynie
(oko³o 614 tys. z³), na budowê infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Wêgorzyno – oko³o 1,8
miliona z³.
Na koniec pierwszego kwarta³u
gmina Wêgorzyno nie posiada³a
zobowi¹zañ wymagalnych. MM

Plac zabaw
dla Wojtaszyc
(WOJTASZYCE). W przetargu
na urz¹dzenie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Wojtaszycach wystartowa³y trzy firmy. Komisja konkursowa wybra³a Magic
Garden, Daniel Gacek, z województwa kujawko-pomorskiego.
Urz¹dzenie placu zabaw mo¿liwe
jest dziêki skorzystaniu z projektu
systemowego, Poddzia³anie 9.1.1 w
zakresie modernizacji oddzia³ów
przedszkolnych zlokalizowanych
przy szko³ach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Ka-

pita³ Ludzki. Zadanie obejmuje dostawê i monta¿ urz¹dzeñ zabawowych na plac zabaw czyli: zestawu
wielofunkcyjnego ze zje¿d¿alni¹,
huœtawkê podwójn¹, zestaw w postaci mostów zwodzonych sprê¿ynowce. Zadaniem firmy bêdzie równie¿ wykonanie ogrodzenia placu
zabaw o ³¹cznej d³ugoœci 70,00 mb z
furtk¹ zamykan¹.
Szacunkowa wartoœæ zamówienia wynosi 70.881,22 z³ netto. Cena
wybranej oferty – 58.043,70 z³ i by³a
to najni¿sza oferta cenowa w przetargu.
op

INFORMACJE
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Medal dla Aleksandra Rozpocznie siê
Modrzejewskiego
budowa kanalizacji

(PRYSZTIN). Kpt. Marynarki
Wojennej Aleksander Modrzejewski oddelegowany na misjê pokojow¹ do Kosowa otrzyma³ z r¹k zastêpcy dowódcy KFOR genera³a
Antonego Wessley’a oraz dowódcy Miêdzynarodowej Grupy Bojowej – Wschód pu³kownika Charlesa
Hansley’a medal: „W s³u¿bie Pokoju

i Wolnoœci w ramach Miêdzynarodowych Si³ Pokojowych w Kosowie” nadany na mocy Postanowienia Sekretarza Generalnego NATO.
Pochodz¹cy z £obza kpt. Marynarki Wojennej Aleksander Modrzejewski jest na misji ju¿ pó³ roku, niebawem wraca do kraju.
MM

Pali³ siê
transformator
(£OBEZ). 6 maja o godz. 20.20
stra¿acy otrzymali zg³oszenie do
pal¹cej siê skrzynki rozdzielczej w
stacji transformatorowej znajduj¹cej siê przy ul. Bema.

Na miejsce zdarzenia przyby³o
równie¿ pogotowie energetyczne.
Po od³¹czeniu pr¹du przez energetyków stra¿acy ugasili po¿ar. Akcja
trwa³a do godz. 21.38.
(M)

Œrodowiskowe
uwarunkowania
dla wiatraków
(RESKO-£OBEZ). Firma Megawatt Nacmierz Sp z o.o. ze Szczecina
z³o¿y³a wniosek do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w
Szczecinie w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie zespo³u elektrowni wiatrowych Naæmierz – Zajezierze, wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹, w rejonie miejscowoœci Naæmierz w gminie Resko oraz
miejscowoœci Zajezierze w gminie
£obez.
Planowane zamierzenie inwestycyjne projektowane jest na terenie

dzia³ek zlokalizowanych w obrêbie
ewidencyjnym: Przemys³aw, Naæmierz – gmina Resko, Be³czna, Poradz, Przyborze, Dalno, Zagórzyce,
Zajezierze, Ro¿nowo £obeskie,
Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia –
gmina £obez oraz w obrêbie 2 i 3 w
£obzie.
Z przed³o¿on¹ dokumentacj¹ do
wniosku o wydanie decyzji strony
postêpowania mog¹ zapoznaæ siê w
siedzibie Wydzia³u Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Szczecinie.
op

(£OBEZ-ŒWIÊTOBORZEC).
Znany jest ju¿ wynik przetargu
og³oszonego w marcu na budowê kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
sieci wodoci¹gowej wraz z nawierzchni¹ ulicy Œwiêtoborzec w
£obzie. Inwestycja rozpocznie siê
pod koniec maja na pocz¹tku czerwca.
O mo¿liwoœæ realizacji zadania
walczy³o dziewiêæ firm. Komisja
przetargowa wybra³a ofertê Zak³adu
Us³ugowo-Handlowego Zofia Kurzymska z Dobrzan. Kryterium oceny by³a najni¿sza cena. Jedna firma
zosta³a wykluczona z przetargu, bowiem nie dostarczy³a wszystkich
koniecznych dokumentów.
Przedmiotem zamówienia jest
budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami oraz
sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w miejscowoœci
£obez ul. Œwiêtoborzec oraz budowa nawierzchni drogowej z kostki
betonowej.

Zgodnie z planem prace maj¹
zakoñczyæ siê w po³owie listopada
tego roku. Projekt dla czêœci budowy sieci kanalizacji deszczowej i wodoci¹gowej oraz budowy nawierzchni drogowej dofinansowany
jest ze œrodków Agencji Nieruchomoœci Rolnych w Szczecinie.
W bud¿ecie gminy na inwestycjê
gmina zabezpieczy³a 2,2 miliona z³;
Agencja Nieruchomoœci Rolnych
podpisa³a umowê z Gmin¹ na dofinansowanie zadania w wysokoœci
ponad 1,3 miliona z³. Nie jest jednak
powiedziane, ¿e gmina wykorzysta
ca³¹ kwotê dofinansowania, ta zale¿na bêdzie od wartoœci wystawionych faktur przez wykonawcê.
Œwiêtoborzec podzielony jest na
trzy zadania: pierwsze realizowane
jest w tej chwili w ramach kontraktu
14. – prowadzona jest g³ówna magistrala z £obza pod hydroforniê, drugie zadanie to budowa kanalizacji
sanitarnej, trzecie – droga, deszczówka i woda.
MM

Spali³ siê motocykl
(WÊGORZYNO). 7 maja o godz.
9.43 stra¿acy otrzymali zg³oszenie
o pal¹cym siê motocyklu w tutejszym parku miejskim.
Do akcji gaœniczej wyruszyli

ochotnicy z Wêgorzyna w sk³adzie 6
osób. Na miejscu okaza³o siê, ¿e pali
siê niezarejestrowany motocykl
typu cross. Akcja gaœnicza zosta³a
zakoñczona o godz. 10.02.
op

Dotacja na okna
(ZAJEZIERZE). Starostwo w
£obzie przyzna³o dotacjê dla parafii
Rzymskokatolickiej pw. Najœwiêtszego Serca pana Jezusa w Zajezierzu na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Dotacja celowa wynosi 7,5 tys.
z³, co stanowi 12,08 proc. kosztów
realizacji zadania, z przeznaczeniem

na odtworzenie i odnowienie stolarki okiennej koœcio³a w Zajezierzu.
Wniosek dofinansowanie odtworzenia i odnowienia stolarki
okiennej koœcio³a w Zajezierzu proboszcz parafii w Zajezierzu z³o¿y³ 25
wrzeœnia ubieg³ego roku. Radni powiatowi projekt uchwa³y przyjêli jednog³oœnie.
MM
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£obez - miasto w kwiatach?
(£OBEZ). Piêkniej¹ca z roku
na rok promenada nad Reg¹ przyci¹ga swoim urokiem coraz wiêcej
spacerowiczów, wszak to idealne
miejsce na spacery i wyciszenie,
choæ tak blisko centrum.
Ju¿ od pewnego czasu na ³obeskiej promenadzie zosta³a zamontowana si³ownia zewnêtrzna. Od samego pocz¹tku urz¹dzenia s³u¿¹ce do
æwiczeñ na œwie¿ym powietrzu
ciesz¹ siê niezmiernym zainteresowaniem.
Pocz¹tkowo poszczególne urz¹dzenia oblegane by³y przez najm³odszych mieszkañców miasta. Z czasem do³¹czyli do nich doroœli, którzy
æwicz¹ wraz ze swoimi pociechami.
Zamontowanie si³owni zewnêtrznej
w³aœnie w tej czêœci miasta okaza³o
siê przys³owiowym strza³em w dzie-

si¹tkê. Pozostaje nadzieja, ¿e radni
miejscy, widz¹c szerokie zainteresowanie urz¹dzeniami, nie bêd¹ szczêdziæ w przysz³oœci na rozbudowê
si³owni zewnêtrznej na ³obeskiej
promenadzie.
Przy okazji warto zwróciæ uwagê,
¿e na pocz¹tku kwietnia na k³adce
nad Reg¹ zawis³a pierwsza k³ódka
zakochanych.
Promenada piêknieje równie¿ za
spraw¹ mieszkañców £obza, którzy
w roku ubieg³ym posadzili 140 bzów.
Niestety nie wszystkie przetrwa³y,
czêœæ nie przyjê³o siê, czêœæ zosta³o
zniszczonych przez psy. W tym roku
Czes³aw Szawiel posadzi³ kolejne 40
bzów, niestety te nie przetrwa³y nawet jednego dnia. Ktoœ wszystkie
nowo nasadzone bzy wyj¹³ w ci¹gu
jednej nocy. Rano po nasadzeniach

by³ jedynie œlad w postaci œwie¿o
przekopanej ziemi. Na szczêœcie ju¿
niebawem na promenadzie zostanie
uruchomiony monitoring.
Ale nie tylko promenada piêknieje w £obzie. Ju¿ kolejny rok przy niektórych ulicach kwitn¹ wiœnie japoñskie, nasadzenia na nowym rondzie równie¿ zosta³y wykonane z
kasy miejskiej, podobnie jak nasadzenia po³amanych lip obok. Niestety uzupe³nianie po³amanych drzewek z kasy miejskiej zmniejsza bu-

d¿et, jaki mo¿na by³oby przekazaæ na
kwitn¹ce krzewy i drzewka.
Przychylaj¹c siê do próœb niektórych mieszkañców – przekazujemy podziêkowania pani Ewie Ciechañskiej, odpowiedzialnej za nasadzenia w mieœcie i prosimy o wiêcej
kwitn¹cych krzewów z nadziej¹, ¿e
wandale, zamiast niszczyæ, a z³odzieje – kraœæ, zaczn¹ zwyczajnie cieszyæ
siê piêknem, jakie nios¹ ze sob¹
kwiaty.
MM

Szukamy najstarszego lilaka w powiecie
(£OBEZ). Byæ mo¿e to w³aœnie w
tym mieœcie znajduje siê najstarszy
lilak w regionie. Na terenie Poczty
Polskiej roœnie lilak, którego obwód pnia na wysokoœci 1,30 m wynosi 74 cm. Lilaka wypatrzy³ Czes³aw
Szawiel.
Któ¿ dziœ nie wie, jak wygl¹da
lilak? To nazwa popularnego bzu.
Ten ozdobny krzew jest niemal w
ka¿dym ogrodzie, przy drogach, w
œródpolnych zadrzewieniach. Jednak nie zawsze tak by³o. Do Europy
zosta³ sprowadzony w 902 r. z Turcji
i a¿ do XVI stulecia mo¿na by³o go
spotkaæ jedynie w wytwornych
ogrodach. Dopiero w XVI stuleciu
we Francji zaczêto produkowaæ jego
szlachetne odmiany. Dzisiaj jest
oko³o 1000 odmian tego krzewu.

Choæ dzisiaj lilaki s¹ niezwykle
popularne, trudno znaleŸæ informacje o d³ugoœci ich ¿ycia. ZnaleŸliœmy
jedynie wzmiankê, ¿e rosn¹ bardzo
wolno i mog¹ do¿ywaæ 200 lat. Ile ma
ten rosn¹cy na terenie Poczty Polskiej w £obzie? Mo¿e ktoœ z Czytelników bêdzie potrafi³ okreœliæ jego
wiek. Byæ mo¿e te¿ w powiecie znajduje siê potê¿niejszy okaz. Jeœli tak,
to prosimy o informacjê.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

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

PRACA

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, POLSKA - SKANDYNAWIA, tel. 607 585
561

Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.

Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

Zatrudniê kierowcê C+E w Nowogardzie na trasie Szwecja - Polska,
tel. 607 585 561.

Poszukujê do wynajêcia umeblowanej kawalerki w £obzie. Tel. 784
023 455.

OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Poszukujê do wynajêcia umeblowanego mieszkania 2 pokojowego
w £obzie. Tel. 535 372 140.

Powiat drawski
Zatrudniê do pracy, z doœwiadczeniem, przy koszeniu traw w Z³ocieñcu. Tel. 604 409 996 po godz.
18.00.

Powiat ³obeski
Zatrudniê Technika Farmacji po
sta¿u do apteki w Wêgorzynie. Tel.
512 499 904.

FIRMA ZATRUDNI
KIEROWNIKA
WYTWÓRNI ELEMENTÓW
BETONOWYCH
SPECJALISTÊ ds. BIOMASY
KIEROWCÊ KAT. C + E

tel. 91-397-19-51,
509-288-387, 509-288-386

US£UGI
Powiat ³obeski
Mycie dachów, elewacji, kostki brukowej, przycinanie i wycinka drzew.
Tel. 510 672 264.

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

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

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; mieszkanie 2 pokojowe oraz
kuchnia i ³azienka, ca³oœæ o pow. 53
mkw.. Na II piêtrze. Mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena
95 tys. z³. Tel. 663 248 859.
Sprzedam mieszkanie na wsi, tel.
661-374-570.
Do wynajêcia dwa pokoje w centrum £obza (ul. Budowlana), niski
czynsz (130 z³), dostêpne od 15
maja. Tel. 609-463-018.

Powiat drawski
Szukam do wynajêcia mieszkanie, do paŸdziernika, w Z³ocieñcu.
Tel. 604 409 996
Sprzedam mieszkanie w Z³ocieñcu, 2-pok. 43 mkw., osobna kuchnia, ³azienka. Ogrzewanie CO, budynek odnowiony, klatka schodowa po remoncie. Centrum miasta.
Salon z balkonem od strony p³d.zach. Okna nowe PCV. Kontakt:
Maciek, tel.502-654-388.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.

Powiat ³obeski
Odnajmê lokal w centrum £obza,
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881.

Powiat gryficki
Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

ROLNICTWO

Sprzedam kozie mleko, £obez. Tel.
696 308 679.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

Region
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600348643.

Region
Kurki, koguty odchowane, 9 i
14-tygodniowe na kwiecieñ –
maj zamawiaæ. Po³czyn-Zdrój.
Tel. 601 228 705.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Strumykowa - dzia³ka budowlana o pow. 600 mkw
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna o pow. 3545 mkw
£OBEZ (okolica)- dzia³ka rolna o pow. 5,47 ha mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 2038 mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 851 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 1400 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 46800 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka siedliskowa o pow. 7,65 ha
RESKO - dzia³ka budowlana o pow. 1013 mkw
RESKO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 15038 mkw
RESKO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 48700 mkw
RESKO (okolica) - dzia³ka rolno-budowlana o pow. 568 mkw

- CENA 67.000 z³
- CENA 750.000 z³
- CENA 300.850 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 43.000 z³
- CENA 50.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CENA 380.000 z³
- CENA 50.000 z³
- CENA 300.000 z³
- CENA 100.000 z³
- CENA 25.000 z³
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¯O£NIERZE SPOD MONTE
(REGION) W najbli¿sz¹ niedzielê, 18 maja 2014 roku, na
cmentarzu Monte Cassino we W³oszech odbêd¹ siê obchody 70 rocznicy zwyciêskiej bitwy 2 Korpusu
Polskiego o to wzgórze. To jedna z
najbardziej chwalebnych kart w
dziejach orê¿a polskiego. Warto o
niej przypominaæ, gdy¿ jej bohaterowie mieszkali tak¿e wœród nas,
choæ nie dane im by³o skosztowaæ
chwa³y nale¿nej bohaterom. Niech
trwa chocia¿ pamiêæ o nich.
Wzgórze Monte Cassino zdoby³
2 Korpus Polski armii gen. W³adys³awa Andersa. Poœród wojsk
alianckich, nacieraj¹cych liniê niemieckich umocnieñ, zwan¹ Lini¹
Gustawa, w których walczyli Brytyjczycy, Francuzi, Amerykanie, Nowozelandczycy, Marokañczycy, Algierczycy i Hindusi, polska armia
by³a szczególna. To byli polscy Kresowianie i Sybiracy, pozbierani z
ca³ego Zwi¹zku Sowieckiego, którzy
wczeœniej przeszli przez ³agry i wiêzienia i wyszli pod wodz¹ gen. Andersa biæ siê z Niemcami na froncie
po³udniowym i zachodnim.
Armia Polska w Zwi¹zku Sowieckim zosta³a sformowana w momencie, gdy Niemcy w czerwcu 1941 r.
uderzyli na Sowiety i szybko posuwali w kierunku Moskwy, Stalin obawiaj¹c siê przegranej zgodzi³ siê na
sformowanie armii polskiej, co zawarto w pakcie Sikorski-Majski. Tysi¹ce Polaków wypuszczono z wiêzieñ i ³agrów, rzesze m³odych zes³añców przemierza³o tysi¹ce kilometrów, by zaci¹gn¹æ siê do wojska
polskiego i biæ siê z Niemcami. Polacy si³¹ wcieleni do Armii Czerwonej
porzucali jej szeregi i ci¹gnêli na
po³udnie, do punktu repatriacyjnego w Buzu³uku, gdzie rozpoczê³o siê
formowanie 2 Korpusu Polskiego.
Armia ros³a w oczach i wkrótce liczy³a ponad 70 tys. ¿o³nierzy. Jednak
wkrótce okaza³o siê, ¿e Stalin nie jest
w stanie przydzieliæ odpowiedniej
liczby broni i racji ¿ywnoœciowych
(ostatecznie zgodzi³ siê na wy¿ywienie 45 tys. ¿o³nierzy) i rz¹d polski
podj¹³ decyzjê o ewakuacji armii na
Bliski Wschód. Razem z ¿o³nierzami
wysz³o oko³o 135 tys. ludzi, w tym
tysi¹ce rodzin z dzieæmi.
Jedn¹ z najg³oœniejszych bitew,
jak¹ póŸniej stoczyli Polacy by³a
w³aœnie bitwa o Monte Cassino. By
sobie uzmys³owiæ jej wagê, wystarczy przypomnieæ, ¿e wojska alianckie próbowa³y przez cztery miesi¹ce
sforsowaæ umocnienia zagradzaj¹ce
im drogê na Rzym, w tym w³aœnie
Monte Cassino, ponosz¹c ogromne
straty. Dopiero uderzenie Polaków

przynios³o prze³amanie Linii Gustawa. I choæ to zwyciêstwo nie by³o
nale¿ycie wykorzystane strategicznie, Polakom przynios³o chwa³ê i
dumê na ca³ym œwiecie.
Za niedolê i nieszczêœcie Kraju
Gdy przyszed³ rozkaz zdobycia
wzgórza przez wojsko polskie, 11
maja odczytano ¿o³nierzom 2 Korpusu rozkaz dowódcy, genera³a W³adys³awa Andersa.
¯o³nierze!
Kochani moi Bracia i Dzieci.
Nadesz³a chwila bitwy. D³ugo czekaliœmy na tê chwilê odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. Obok nas walczyæ bêd¹ dywizje brytyjskie, amerykañskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, walczyæ
bêd¹ Francuzi, W³osi oraz dywizje
hinduskie. Zadanie, które nam
przypad³o, rozs³awi na ca³y œwiat
imiê ¿o³nierza polskiego. W chwilach tych bêd¹ z nami myœli i serca
ca³ego Narodu, podtrzymywaæ nas
bêd¹ duchy poleg³ych naszych towarzyszy broni. Niech lew mieszka
w Waszym sercu.
¯o³nierze – za bandyck¹ napaœæ
Niemców na Polskê, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysi¹ce
zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysiêcy
naszych sióstr i braci, za miliony
wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedolê i
nieszczêœcie Kraju, za nasze cierpienia i tu³aczkê – z wiar¹ w sprawiedliwoœæ Opatrznoœci Boskiej
idziemy naprzód ze œwiêtym has³em
w sercach naszych Bóg, Honor i
Ojczyzna.

To by³o dla niego coœ wa¿nego i
piêknego. Gdy zmar³, uprosi³am koœcielnego, by po wyjœciu konduktu
z koœcio³a zagra³ dla niego tê piosenkê. To mu siê nale¿a³o – mówi pani
Anna Tokarska z £obza, wnuczka
Mariana Trapszo, ¿o³nierza spod
Monte Cassino, który wróci³ po
wojnie do kraju i osiad³ w £obzie.
Przypomnijmy tu fragment tej piosenki.
Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój siê ukry³ jak
szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wzi¹æ i str¹ciæ go z chmur.
I poszli szaleni za¿arci,
I poszli zabijaæ i mœciæ,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor siê biæ.
Czerwone maki na Monte
Cassino
Zamiast rosy pi³y polsk¹ krew.
Po tych makach szed³ ¿o³nierz
i gin¹³,
Lecz od œmierci silniejszy by³
gniew.

Przejd¹ lata i wieki przemin¹.
Pozostan¹ œlady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte
Cassino
Czerwieñsze bêd¹, bo z polskiej
wzrosn¹ krwi.
W £obzie Marian Trapszo (Trabszo) o¿eni³ siê z Czes³aw¹ D¹browsk¹, której ojciec, Konstanty
D¹browski by³ sanitariuszem w tej
bitwie. Szwagier Konstantego –
Piotr Milewicz, rodowodem spod
Wilna, którego rodzina osiad³a w
Wysiedlu, po wojnie wyjecha³ do
Australii. Pod Monte Cassino walczy³ równie¿ Leonard Serwatko,
szwagier pani Czes³awy D¹browskiej, mieszkaj¹cy póŸniej w Suliszewicach.
Zobowi¹zanie wobec ¿o³nierzy,
wobec w³asnej pamiêci
Przez prawie 50 lat ¿o³nierze spod
Monte Cassino, andersowcy, nie
mogli mówiæ g³oœno o armii gen.
Andersa, o zdobywaniu tego szczy-

Tu spoczywa 1072 ¿o³nierzy
polskich
W czasie ca³ej kampanii w³oskiej,
która trwa³a od 3 wrzeœnia 1943 do 2
maja 1945 roku, alianci stracili blisko
312 000, a Niemcy oko³o 435 000 zabitych i rannych. Walki na Linii Gustawa by³y najbardziej zaciête; zginê³o tu oko³o 200 tys. ¿o³nierzy w
ci¹gu 129 dni. Straty 2 Korpusu Polskiego wynios³y 924 zabitych i 2930
rannych. Po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych ¿o³nierze zbudowali
cmentarz u stóp wzgórza, na którym
spoczywa 1072 poleg³ych ¿o³nierzy
polskich, ³¹cznie z gen. Andersem,
który chcia³, by tu go po œmierci
pochowano.
Milcz¹ca chwa³a ¿y³a w pieœni
- Dziadek bardzo lubi³ œpiewaæ
„Czerwone maki na Monte Cassino”.

Józef Blin (z lewej) w armii gen. Andersa; poni¿ej - jego prawo jazdy
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70 ROCZNICA BITWY POD MONTE CASINO

CASSINO NA POMORZU

Konstanty D¹browski

Czes³awa (z d. D¹browska) i Marian Trabszowie

tu, o udziale w walkach z Niemcami
na froncie po³udniowym i zachodnim. Wiêkszoœæ odesz³a nie doczekawszy satysfakcji, honorów, uznania. Ci, którzy doczekali, podjêli pracê upamiêtniaj¹c¹ ten czyn ¿o³nierza
polskiego. Tak¹ osob¹ by³ zmar³y
kilka lat temu Stanis³aw Dawid ze
Z³ocieñca, dziêki któremu szko³y w
mieœcie nosz¹ imiona zwi¹zane z tamtymi wydarzeniami: ZSP im. Gen.
W³adys³awa Andersa, Gimnazjum nr
2 im. W³adys³awa Sikorskiego,
Szko³a Podstawowa nr 3 im. ¯o³nierza Polskiego, do tego grona zalicza
siê ZSP im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Czaplinku. 76 uczniów
tych szkó³ wraz z opiekunami
wyje¿d¿a w³aœnie na obchody
rocznicowe do W³och. Pomocy
przy wyjeŸdzie udzieli³o im Stowarzyszenie Weteranów Armii
Polskiej w Ameryce, które przekaza³o 9 tys. dolarów na pokrycie czêœci kosztów podró¿y. Zapowiadany jest udzia³ 1500 harcerzy oraz tysiêcy kombatantów z ca³ego œwiat. Obchody na
Monte Cassino odbêd¹ siê w
dniach 16-19 maja 2014 r., czêœæ
g³ówna w niedzielê, 18 maja.

nym uczestnikiem tamtych wydarzeñ by³ W³adys³aw Umpirowicz,
który trafi³ do niewoli sowieckiej 17
lub 18 wrzeœnia 1939 r., póŸniej do
³agru w ASRR Komi. Wyszed³ z armi¹
gen. Andersa. Walczy³ pod Monte
Cassino. Po powrocie w 1948 ponownie zes³any w 1951 r. Przyjecha³
do £obza w 1955 r. Córka W³adys³awa Ró¿añska wspomina, ¿e ojciec
przywióz³ z Anglii w³asnorêcznie
zrobionego „Or³a”, który wêdrowa³ z
nimi po Syberii.
Dokopa³em siê do informacji, ¿e
brat zmar³ej w Resku Barbary Sobolewskiej (z d. Kowalik) zgin¹³ pod
Monte Cassino, a dwaj bracia z armii

Bia³e plamy na Pomorzu
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e
pokazana wy¿ej dzia³alnoœæ w
zakresie upamiêtniania bohaterskiego czynu ¿o³nierza polskiego jest raczej wyj¹tkiem, ni¿
regu³¹. Chocia¿ w powiecie
³obeskim osiad³o sporo andersowców, ¿o³nierzy spod Monte
Cassino, w £obzie nie ma nawet
ulicy o takiej nazwie, choæ ci
¿o³nierze ¿yli wœród nas i ¿yje
wiele rodzin, których bliscy
wyszli z armi¹ gen. Andersa.
Opisywaliœmy rodzinê Blinów, z
której ¿yj¹ cztery córki. Kolej-

gen. Andersa zamieszkali w USA.
Takich zwi¹zków mieszkañców Pomorza z tamtymi wydarzeniami jest
bardzo du¿o. Jeszcze wczoraj pan
Artur Galczak zupe³nie przypadkowo dopisa³ jeszcze jedno nazwisko –
swojego dziadka, zmar³ego ju¿ Jana
Galczaka. Ale te¿ jest spora grupa
wyj¹tkowych ¿o³nierzy, którzy dwa
razy przeszli przez Sybir.
Spod Monte Cassino na Sybir

Oko³o tysi¹c ¿o³nierzy w latach
1947-48 wróci³o z Anglii do swoich
domów i rodzin, ale ich problem polega³ na tym, ¿e ich domy znajdowa³y
siê ju¿ w granicach
ZSRR. Jednak przywi¹zanie do ziemi i rodziny
zwyciê¿a³o. Wiedzieli, ¿e
czekaj¹ tam na nich rodzice, ¿ony i dzieci, a ziemia
i zwierzêta potrzebuj¹ gospodarskiej rêki. Liczyli,
¿e czasy siê zmieni³y i
mo¿e uda im siê przetrwaæ.
Przetrwali zaledwie
trzy lata. Na prze³omie
marca i kwietnia 1951 r.
wraz z rodzinami zostali
deportowani do obwodu
irkuckiego. Ich liczba nie
jest dok³adnie znana. Dopiero w latach 90. historycy polscy otrzymali od
historyka bia³oruskiego
„Wykaz by³ych ¿o³nierzy
Armii Andersa wysiedlonych w 1951 roku na
specposielenie do obwodu irkuckiego zgodnie z
decyzj¹ Kolegium Specjalnego przy Ministerstwie Bezpieczeñstwa
Pañstwowego Zwi¹zku
SRR”. Zwiera³ on dane
Marian Trabszo (z lewej) w armii gen. Andersa
personalne 888 ¿o³nie-

rzy-zes³añców, których biogramy,
po uzupe³nieniu o zes³añców z Litwy
i Ukrainy, w liczbie 947, opublikowano w ksi¹¿ce „Spod Monte Cassino
na Sybir”, w 1998 r. Wiadomo tylko,
¿e w rejestrach z 1 stycznia 1953 r. ujêtych by³o 4520 zes³añców „andersowców”, spoœród których w miejscach przymusowego osiedlenia
znajdowa³o siê 4515, w tym: 1440
mê¿czyzn, 1558 kobiet i 1517 dzieci
do 16. roku ¿ycia. Wiêkszoœæ z nich
wróci³a do Polski w latach 1955-58.
Gdy rozpoczêliœmy publikowanie rozmów z Sybirakami, okaza³o
siê, ¿e kilka takich rodzin osiedli³o siê
w powiecie ³obeskim, a na Pomorzu
Zachodnim mo¿e byæ ich wiêcej.
Niestety, ¿yj¹ ju¿ tylko ich dzieci,
które z nimi przyjecha³y, wiêc jest to
ostatnia chwila, by mog³y opowiedzieæ o tych syberyjskich doœwiadczeniach, bo tamtego dramatu nie
oddaj¹ suche, zwiêz³e biogramy.
W powiecie ³obeskim osiedli³y
siê m.in. rodziny: Blin, Gulmantowicz, Proczkaj³o, Umpirowicz, Sierechan oraz Krywoszonek, Szenda i
Bus³owicz (te trzy ostatnie przenios³y siê póŸniej na po³udnie kraju).
Stanis³aw Sierechan urodzi³ siê w
1901 w Lacku, w powiecie szczuczyñskim. By³ rolnikiem. W 1939 r.
s³u¿y³ w 3 baonie sanitarnym. Zosta³
aresztowany przez w³adze sowieckie
i wywieziony w g³¹b ZSRR. Wst¹pi³
do Armii Polskiej gen. Andersa. W
Polskich Si³ach Zbrojnych by³ w oddziale obs³ugi Szpitala Wojennego
nr 1. W tym czasie jego ¿ona z synem
i córk¹ znajdowali siê na zes³aniu w
pó³nocnym Kazachstanie, wywiezieni 13 kwietnia 1940 r.
Po wojnie Stanis³aw Sierechan
wróci³ do rodziny. 1 kwietnia 1951 r.
zosta³ zes³any do Czeremchowa w
obwodzie irkuckim. Przyjecha³ z rodzin¹ do Polski w grudniu 1955 r.
Dwa lata póŸniej przyjecha³ w œlad za
nimi ich drugi syn z ¿on¹ i trojgiem
dzieci. Osiedli w Dargomyœlu w gminie Radowo Ma³e. Dzisiaj ¿yj¹ ju¿
tylko wnuki, w tym pan Sierechan w
S³onowicach, w gminie Brze¿no,
wnuczka pani Jadwiga Borkowska w
Dargomyœlu.
Historia Polski,
historia Pomorza
Bitwa o Monte Cassino zapisa³a
siê w historii Polski, polskiego orê¿a,
zapisuje siê nadal w pamiêci rodzin,
dzieci, wnuków i prawnuków, którzy
zamieszkuj¹ Pomorze. Warto pamiêtaæ, ¿e walczyli dla nas i ¿yli wœród
nas.
Kazimierz Rynkiewicz
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Wieczór autorski z Agnieszk¹
Weso³owsk¹
Gdy przyje¿d¿a z
Krakowa do swojego
rodzinnego miasta,
maj¹cego zdaniem
pisarza Micha³a
Olszewskiego
egzotyczn¹ nazwê
£obez, sentymenty
wracaj¹, zw³aszcza jeœli
przekracza progi swojej
dawnej Szko³y
Podstawowej nr 3.
Tym razem wystêpuje
w roli poetki…
5 maja 2014 r. mieliœmy ogromny
zaszczyt goœciæ w bibliotece Gimnazjum Integracyjnego im. Adama
Mickiewicza pani¹ Agnieszkê Weso³owsk¹. Przywita³a nas iœcie po
krakowsku - dzwoni¹c dzwoneczkiem, który nastêpnie przekaza³a jednej z uczennic, prosz¹c j¹ o przys³ugê tej treœci: „Pamiêtaj: jeœli bêdzie
siê robiæ nudno, ktoœ zacznie ziewaæ, czy zwyczajnie przysypiaæ,
masz natychmiast uruchomiæ ów
magiczny przedmiot”. Na szczêœcie
nie by³o takiej potrzeby, poniewa¿
zaraz po rozpoczêciu wieczoru autorskiego pani Agnieszka dos³ownie zaczarowa³a publicznoœæ opowieœciami o swoim ¿yciu, wspania³ych latach spêdzonych w szkole, jej
owocnej wspó³pracy z „£abuziem”,
studiach oraz wykonywaniu przeró¿nych zawodów, które nie by³y w
¿aden sposób zwi¹zane z jej zainteresowaniami, a stanowi³y wa¿ne doœwiadczenie.
Nastêpnie uczniowie: Joanna
Tarnicka (IIc), Malwina Michna
(IIc), Karolina S³odka (Ib), Krzysztof
Afeltowicz (IIIa), Karolina Jadczyszyn (IId) oraz Gabriela Prygiel (Ib)
z wielkim wyczuciem oraz w³aœciw¹
im interpretacj¹, przy akompaniamencie muzyki Zbigniewa Preisnera
(potêguj¹c¹ ich tajemniczy nastrój),
recytowali wiersze A. Weso³owskiej: „Mam tak¹ werandê…”,
„Dzwoni¹ na jutrzniê….”, „Stara kobieta wysz³a….”, „Na d³oniach mam
sok z czereœni…”, „Œwiat stoi w miejscu”, „Sweetnes”, „Moim poetom”.
Natomiast autorka przeczyta³a
utwór „Ocalona” (napisany w odpowiedzi na wiersz œp. Tadeusza Ró¿ewicza), pochodz¹cy z tomiku „Ars
vitea. Listy do nieszczêœliwych”.
Zaraz pojawi³y siê liczne pytania
dotycz¹ce tej twórczoœci, która we-

d³ug polskiego krytyka literackiego
Jerzego Jarzêbskiego „jest zapisem
emocji, pe³nych dramatyzmu zdarzeñ œwiata wewnêtrznego, które
szukaj¹ sobie jêzyka symbolicznego
w dziedzinie obrazów i metafor”.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e do tworzenia i publikowania poezji zainspirowa³ j¹ nie¿yj¹cy Leon Zdanowicz
- poeta, prozaik i redaktor naczelny
„£abuzia” (regionalnego kwartalnika literacko-historycznego ukazuj¹cego siê w latach 1992 - 2007). Wspomina go jako cz³owieka obdarzonego niezwyk³¹ charyzm¹, zapa³em,
jako mi³oœnika literatury, który z kolorowym plecakiem na ramieniu
przemierza³ ulice £obza. Ten czas
wspomina ze wzruszeniem, poniewa¿ s³yszane z jego ust s³owa uznania dla dopiero co kie³kuj¹cej spod
jej pióra poezji, dawa³y wielk¹ motywacjê do dzia³ania.
M³odzieñczy entuzjazm i pasja
tworzenia zaowocowa³y 3 tomami
wierszy: „Zgubiæ pytania”, „Dwuznaczny”, a tak¿e „Ars vitae. Listy
do nieszczêœliwych” oraz presti¿owym wyró¿nieniem w konkursie poetyckim im. Kazimiery I³³akowiczówny, nie wspominaj¹c ju¿ o innych nobilitacjach np. o tym, ¿e utwory pani
Agnieszki by³y publikowane za granic¹ - przez niemiecki magazyn literacki WIR.
Zaprezentowane przez uczniów
liryki nale¿¹ do poezji refleksyjnej.
W wiêkszoœci pozbawione s¹ ry-

mów i znaków interpunkcyjnych, a
to oznacza, ¿e autorka zostawia czytelnikom wielk¹ swobodê ich interpretacji. Na pewno s¹ nieszablonowe, nowatorskie (choæ niektórzy
znawcy literatury dopatruj¹ siê podobieñstwa - w samym sposobie obrazowania - do Józefa Czechowicza,
Andrzeja Bursy, Stanis³awa Grochowiaka), bogate w wieloznaczne metafory i symbole z pogranicza jawy i
snu. Ukazuj¹ sferê sacrum i profanum, a pomiêdzy nimi cz³owieka w
ró¿nych momentach swojego ¿ycia.
Sama potwierdza s³owa Leszka
¯uliñskiego, ¿e „tworzywem jej wierszy jest wyobraŸnia”, a my przyznajemy, jak powiedzia³ ten krytyk literacki, ¿e jej „poetyckie DNA jest wyj¹tkowo zró¿nicowane i oryginalne”.
Agnieszka Weso³owska potrafi
nie tylko piêknie pisaæ, ale i piêknie
rozmawiaæ o poezji. Zdaje sobie
sprawê, ¿e nie pisze dla siebie. Dlatego bardzo wa¿na dla niej jest niæ
porozumienia miêdzy nadawc¹ a
odbiorc¹. Tak jak to przywyk³a robiæ
w swoich wierszach, w spotkaniu z
m³odzie¿¹ pos³uguje siê równie¿
sugestywnymi ilustracjami swoich
myœli. Trzyma w rêku dwie brzêcz¹ce kulki, które nastêpnie przekazuje
najbli¿ej niej siedz¹cej osobie, ta z
kolei ten rekwizyt ma wprawiæ w ruch
(zadzwoniæ) i przekazaæ dalej. Tak
w³aœnie rodzi siê porozumienie miêdzy autorem a publicznoœci¹.

Jeœli chodzi o lekturê w dziedzinie
liryki uczniom poleca poezjê wspó³czesn¹ (szczególnie lingwistyczn¹ Mirona Bia³oszewskiego), któr¹
sama jest zafascynowana.
W podsumowaniu spotkania nie
zabrak³o pochwa³ pani dyrektor Ewy
Pop³awskiej i dawnej wychowawczyni Ma³gorzaty Wysockiej, które
jednomyœlnie stwierdzi³y, ¿e maj¹
wra¿enie, jakby czas stan¹³ w miejscu, bo Agnieszka nic a nic siê nie
zmieni³a, zarówno zewnêtrznie jak i
wewnêtrznie - nadal jest t¹ sam¹, jak
sprzed lat, skromn¹, pogodn¹ i
m¹dr¹ „uczennic¹”. Jej przyk³ad pokazuje, ¿e determinacja, wiara we
w³asne mo¿liwoœci oraz odrobina
szczêœcia pomaga spe³niaæ marzenia. Wcale nie trzeba byæ przebojowym, rozpychaj¹cym siê ³okciami w
¿yciu cz³owiekiem, aby osi¹gn¹æ
wyznaczone cele.
Wieczór zakoñczy³y wyst¹pienia Edyty Patrza³ek i Gabrieli Prygiel,
które odwa¿y³y siê zaprezentowaæ
na forum zgromadzonych w bibliotece gimnazjalistów i nauczycieli wiersze swojego autorstwa. Byæ mo¿e
pójd¹ w œlady swojej starszej kole¿anki, pe³nej wdziêku, wra¿liwej i niezwykle utalentowanej.
Organizatorki wieczoru:
mgr Justyna Karpiñska
mgr EwaMakarewicz
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Ekspresja, emocje, barwy - malarstwo
Jadwigi Mazan
(£OBEZ). W czwartek 8 maja
mia³ miejsce wernisa¿ malarstwa
³obzianki Jadwigi Mazan. Tym razem mi³oœnicy sztuki mieli okazjê
zapoznaæ siê z malarstwem abstrakcyjnym w wykonaniu utalentowanej ³obeskiej malarki.
Tym razem wernisa¿ zosta³ zorganizowany „pod chmurk¹” przy
obiekcie, w którym mieœci siê LOT.
Kapryœna ostatnio pogoda okaza³a
siê ¿yczliwa dla ³obeskiej malarki;
deszcz zacz¹³ kropiæ dopiero pod
koniec spotkania, wiêc w trakcie wernisa¿u mo¿na by³o w niezwykle sympatycznej atmosferze podziwiaæ ob-

razy i wymieniæ siê wra¿eniami z
uczestnikami wystawy.
Wprawdzie pani Jadwiga Mazan
mówi o sobie, ¿e nie jest artystk¹ i nie
ma talentu, jednak zaprezentowane
przez ni¹ obrazy, jakie mo¿na obejrzeæ w siedzibie LOT w £obzie zdecydowanie temu przecz¹.
Pani Jadwiga choæ o malarstwie
marzy³a od dawna, maluje dopiero od
czterech lat. I jak sama przyzna³a
podczas wernisa¿u, pierwsze wyposa¿enie malarskie kupi³a jej w prezencie rodzina.
O sztuce Jadwigi Mazan z fascynacj¹ i zaanga¿owaniem opowiada³
jej m¹¿, s³owa na temat malarstwa
swojej ¿ony zawar³ równie¿ na piœmie, z którym mo¿na by³o zapoznaæ
siê podczas ogl¹dania wystawy. Pisze on m.in.: „Z ogromn¹ frajd¹ obserwujê proces tworzenia obrazu.
Nie jest to spokojne i nudne siedzenie przed sztalug¹. Niewa¿ne czy

maluje pejza¿, architekturê lub inny
temat, zawsze s¹ emocje. Najbardziej
lubiê nag³y g³oœny œmiech i wo³anie,
abym obejrza³, co namalowa³a. Uwa¿am, ¿e Jadzia bezdyskusyjnie ma
talent do ³¹czenia kolorów. To jej
baza, na podstawie której zaczê³a
tworzyæ swoje obrazy. Po uruchomieniu w³asnej wyobraŸni artystycznej, dodaniu w³asnej palety
barw i wykorzystaniu wypracowanej techniki malarskiej, powstaj¹
obrazy, które obecnie z dum¹ i ³zami
w oczach okreœla „tylko moje”.
Obrazy Jadwigi Mazan mo¿na
podziwiaæ w siedzibie LOT do 6
czerwca w godzinach od godz. 12.00
do godz.16.00.
MM

MALI CHEMICY W RESKIM PRZEDSZKOLU
(RESKO) 7 maja 2014 roku, w
Przedszkolu Miejskim im. Kubusia Puchatka w Resku odby³y siê
warsztaty „Bawimy siê chemi¹”,
poprowadzone przez pani¹ Bo¿enê
Tomalê, nauczycielkê chemii w
Zespole Szkó³ w Resku. Asystowa³y uczennice: Marta Babak z klasy
I LO i Sandra Mañkowska z klasy
II LO. Zajêcia zosta³y przygotowane dla przedszkolaków z grupy
„Króliczków” i „Kangurków”.
Zajêcia rozpoczêliœmy od zapoznania dzieci z zasadami bezpieczeñstwa, zgodnie z którymi ka¿dy musia³ w³o¿yæ okulary ochronne. Nastêpnie dzieci uwa¿nie przygl¹da³y
siê przeprowadzanym eksperymentom i mia³y bardzo du¿o dociekliwych pytañ. W niektórych pokazach chemiczny uczestniczy³y dzieci, pomaga³y w ich wykonaniu.
Wœród pokazowych doœwiadczeñ

znalaz³y siê miêdzy innymi: siwy
dym, spalanie w tlenie, znikaj¹cy
styropian, ciep³e serduszka, pieprz i
woda, gor¹ca ³awka i zimna probówka, znikaj¹ce barwy.
Przedszkolaki ze starszej grupy
mia³y okazjê samodzielnie wytworzyæ dwutlenek wêgla w balonie,
dziêki reakcji kwasku cytrynowego z
sod¹. Radoœæ dzieci z mo¿liwoœci samodzielnego wykonania doœwiadczenia by³a ogromna. Ka¿dy przedszkolak na pami¹tkê móg³ zabraæ
balon do domu, jak równie¿ dyplom
uczestnictwa w warsztatach „Bawimy siê chemi¹”.
Dzieci by³y bardzo zadowolone z
przeprowadzonych warsztatów.
Ogl¹da³y je z wielk¹ uwag¹ i zafascynowaniem. Z pewnoœci¹ na d³ugo
zapamiêtaj¹ ten dzieñ, a mo¿e w przysz³oœci zostan¹ s³awnymi naukowcami!
Marta Babak kl. I LO, ZS w Resku
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Ania Turzyñska
najszybsza
w Polsce
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IV liga
Wyniki 24 kolejki. Stal Szczecin Odrzynka Radziszewo 2:0, Œwit
Szczecin - D¹b Dêbno 6:2, Hutnik
Szczecin - Astra Ustronie Morskie
2:1, Vineta Wolin - Arkonia Szczecin
1:2, Kluczevia Stargard - Rasel Dygowo 2:1, Darzbór Szczecinek - Wielim Szczecinek 1:1, K³os Pe³czyce Ina Goleniów 0:1, Sarmata Dobra Gryf Kamieñ Pomorski (mecz prze³o¿ony).
1. Astra Ustronie M.
53 50:19
2. Rasel Dygowo
48 46:19
3. Vineta Wolin
47 50:21
4. Gryf Kamieñ Pom.
44 55:41
5. Kluczevia Stargard
39 45:32
6. Stal Szczecin
37 38:30
7. Œwit Szczecin
36 43:33
8. Ina Goleniów
35 35:41
9. Hutnik Szczecin
34 40:44
10. D¹b Dêbno
34 46:45
11. Arkonia Szczecin
33 40:37
12. Sarmata Dobra
26 29:47
13. Wielim Szczecinek
23 29:49
14. Odrzynka Radziszewo 20 20:48
15. Darzbór Szczecinek 18 30:67
16. K³os Pe³czyce
13 13:36

(POWIAT £OBESKI) Znakomit¹ form¹ popisuj¹ siê od pocz¹tku
sezonu biegacze £obeskiego Klubu
Biegacza Trucht. W trzech pierwszych startach ustanawiali same
rekordy ¿yciowe. W dodatku bardzo wartoœciowe.
Rewelacj¹ sezonu jest Ania Turzyñska. Podopieczna trenera Piotra
Kiedrowicza odpoczywa³a w tym
roku od biegów prze³ajowych, ale od
pierwszych startów na bie¿ni uzyskuje wyniki plasuj¹ce j¹ wœród najlepszych m³odziczek kraju, m.in. poprawiaj¹c kolejne rekordy powiatu.
Najpierw w Bia³ogardzie poprawi³a o
kilkanaœcie sekund rekord ¿yciowy
na 1000 m, a czas 3:07,20 to drugi
wynik w kraju. PóŸniej w Otwartych
Mistrzostwach S³ubic biega³a na 100
m, uzyskuj¹c najlepszy wynik w
Polsce 12,60, a godzinê póŸniej pobieg³a 300 m z rezultatem 42,85, a to
jej daje pi¹te wœród najlepszych m³odziczek.
Rekordy ¿yciowe w ka¿dym starcie ustanawiaj¹ te¿ Kacper Ga³an,
Filip Rozpêdowski, Klaudia Urbañska i Magda Rosiñska - trener El¿bieta Romej, Marcin Krohn – tr Bogus³awa Organka i Julia Popiela - tr P.
Kiedrowicz. Startowali oni na zawodach w Bia³ogardzie, S³ubicach i
Koszalinie oraz na zawodach powiatowych w £obzie.
Ania Turzyñska nie tylko potwierdza ubieg³oroczne osi¹gniêcia
ogólnopolskie w kategorii 13-latek,
ale awansowa³a jeszcze na wy¿sze
pozycje w starszej kategorii m³odziczek, a swoje wyniki poprawia bardzo mocno. Do czo³ówki juniorów
m³odszych przebi³ siê Kacper Ga³an
i to zarówno w biegach prze³ajo-

wych, jak i na bie¿ni. WyraŸne postêpy robi¹ m³odzicy: Julia Popiela,
Klaudia Urbañska i Marcin Krohn.
Co bieg to rekordy ¿yciowe poprawia 12-latka Magda Rosiñska, która
w szybkim czasie mo¿e pójœæ w œlady
Justyny Romej i Ani Turzyñskiej.
Dwukrotnie uzyska³a najlepszy
wœród rówieœniczek w wynik w powiecie na 600 m, najpierw na czwartkach la uzyska³a 2:00,5, a w ubieg³ym
tygodniu na zawodach w 4-boju
pobieg³a 1:59,51.
Rewelacyjna postawa biegaczy
Truchtu to z pewnoœci¹ efekt systematycznej i ciê¿kiej pracy w okresie
zimowym, w tym na czterech obozach sportowych, na które pojechali
m.in. dziêki miejskiej dotacji oraz
du¿emu wsparciu finansowemu
przez rodziców.
Najlepsza dotychczas biegaczka
Truchtu Justyna Romej starty na
bie¿ni rozpocznie w po³owie maja, a
przypominamy, ¿e w lutym w Halowych Mistrzostwach Polski zajê³a
czwarte miejsce, a teraz przygotowuje siê do Akademickich Mistrzostw Polski. Tak wiêc w tegorocznym sezonie ³obescy biegacze
ju¿ pokazali du¿¹ klasê i trzymamy
kciuki, by co najmniej tak¹ formê
prezentowali do koñca sezonu.
Oficjalne wyniki pierwszych biegów na bie¿ni:
3.05.Bia³ogard. 1000m: A.Turzyñska 3:07,20, K.Ga³an 2:43,10.
300m: M. Krohn 44,12, J. Popiela
47,91, K. Urbañska 47,93.
9.05.S³ubice. A. Turzyñska 12,60
na 100m i 42,85 na 300m.
10.05.Koszalin. 600m: J. Popiela
1:48,83, K. Urbañska 1:52,89, M.
Krohn 1:40,91, 400m: K. Ga³an 55,69,
F. Rozpêdowski 56,30.
(o)

Klasa okrêgowa
Wyniki 24 kolejki: Mewa Resko Œwiatowid £obez 2:2, Ehrle Dobra
Szczeciñska - Promieñ Mosty 3:3,
GKS Mierzyn - Tanowia Tanowo 4:2,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Iskra
Golczewo 2:5, Intermarche Rega
Trzebiatów - Wicher Brojce 4:0, B³êkitni II Stargard - Sparta Wêgorzyno
1:0, Rolpol Chlebowo - Jeziorak
Szczecin 0:1, Chemik II Police - Kasta
Szczecin 5:1.
1. Iskra Golczewo
2. Jeziorak Szczecin
3. Sparta Wêgorzyno
4. B³êkitni II Stargard
5. Promieñ Mosty
6. Tanowia Tanowo
7. Mewa Resko
8. Wybrze¿e Rewalskie

53 79:32
51 79:30
49 49:23
49 84:50
42 66:49
38 46:49
37 62:53
35 57:65

WYNIKI I TABELE
9. Rega Trzebiatów
10. Œwiatowid £obez
11. GKS Mierzyn
12. Kasta Szczecin
13. Wicher Brojce
14. Ehrle Dobra Szcz.
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

35 37:39
34 46:41
31 48:57
24 48:68
22 36:61
21 37:64
14 27:72
11 34:82

Klasa A
Wyniki 17 kolejki. Pionier ¯arnowo Sowianka Sowno 3:2, Jantar Dziwnów - Ba³tyk Gostyñ 8:2, Korona
Stuchowo - Fala Miêdzyzdroje 2:1,
Orze³ £o¿nica - B³êkitni Trzyg³ów
1:3, Orze³ Prusinowo - Sparta Gryfice
1:5, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Radowia Radowo Ma³e 4:4.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Orze³ £o¿nica
8. Pionier ¯arnowo
9. Prawobrze¿e Œwin.
10. Radowia Radowo M.
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

48 73:20
41 51:18
36 62:28
31 32:23
25 30:25
25 53:36
21 26:41
17 22:50
17 23:35
16 31:36
11 23:55
6 16:75

Klasa B
Wyniki 12 kolejki. Zieloni Wyszobór
- Muszkieter Trzebiatów 1:4, Bizon
Cerkwica - Gardominka Polonia II
Mechowo 4:0, Znicz Wysoka Kamieñska - Jastrz¹b £osoœnica 3:3.
Pauzowa³ Ba³tyk Miêdzywodzie.
1. Jastrz¹b £osoœnica
21 31:23
2. Znicz Wysoka Kam. 20 34:24
3. Bizon Cerkwica
19 25:10
4. Ba³tyk Miêdzywodzie 18 23:17
5. Muszkieter Trzebiatów10 23:31
6. Gardominka Mechowo 10 19:31
7. Zieloni Wyszobór
4 13:32

Dobra w Turnieju Miast
i Gmin
(DOBRA). Wzorem lat ubieg³ych gmina Dobra przystêpuje do
Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
W ubieg³orocznym V Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowym Turnieju
Miast i Gmin 2013 – objêtym Patronatem Honorowym przez Prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej, sklasyfikowano 463 miasta i gminy, które
zorganizowa³y imprezy turniejowe
dla ponad 1,5 mln osób. W ich sk³ad
wesz³a równie¿ gmina Dobra.
W tym roku jubileuszowy XX
turniej ma odbyæ siê w dniach 17-23
maja.
op
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BYLIŒMY, JESTEŒMY, BÊDZIEMY PATRIOTAMI
(BE£CZNA) Pocz¹tek maja to
tradycyjnie okres uroczystoœci
upamiêtniaj¹cych najwa¿niejsze
wydarzenia i symbole, które zapisa³y siê w historii polskiej pañstwowoœci.
10 rocznica wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej
1 maja - Œwiêto Pracy
2 maja - Dzieñ Flagi
3 maja -223 Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
O tym, ¿e warto pielêgnowaæ tradycje narodowe i publicznie przyznawaæ siê do swojej to¿samoœci,
pokazali uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej w Be³cznej, starannie przygotowuj¹c siê do obchodów
œwi¹t majowych. Pomieszczenia
szkolne przybra³y bia³o-czerwone i
niebieskie barwy. W oknach powiewa³y chor¹giewki, a na korytarzu
prezentowa³y siê kolorowe flagi
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Na tablicach œciennych
mo¿na by³o przeczytaæ informacje
dotycz¹ce Konstytucji 3 Maja, Unii
Europejskiej, a tak¿e istoty œwiêta 1

IV liga

Maja i wartoœci flagi narodowej.
Uczniowie klas III-VI wziêli
udzia³ w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej. Zaprezentowali wysoki poziom swoich wiadomoœci, wykorzystuj¹c wczeœniej przygotowane min. projekcje multimedialne.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ uczeñ
klasy czwartej Dawid Raj, który
otrzyma³ nagrodê ksi¹¿kow¹ i dyplom.
Atrakcj¹ obchodów œwi¹t pañstwowych by³ zorganizowany masowy bieg z transparentami, chor¹giewkami i kotylionami uliczkami
Be³cznej. Mieszkañcy z podziwem
œledzili uczestników biegu.
2 maja w sali gimnastycznej szko³y odby³ siê turniej badmintona z
okazji Œwiêta 3 Maja, w którym
uczestniczyli byli i obecni zawodnicy przyszkolnego UKS-u i ich rodzice, wywo³uj¹c wœród kibiców spore
emocje.
Analizuj¹c majowe wydarzenia w
Be³cznej, mo¿na œmia³o powiedzieæ,
¿e tradycje narodowe w tym œrodowisku nie zagin¹.
KP

Granie w planie

15.05.14 (czwartek)
17.30 Astra Ustronie Morskie - Sarmata Dobra
17.05.14 (sobota)
11.00 Ina Goleniów - Hutnik Szczecin
13.30 Arkonia Szczecin - Kluczevia Stargard
15.00 D¹b Dêbno - Odrzynka Radziszewo
16.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Darzbór Szczecinek
16.00 Wielim Szczecinek - Vineta Wolin
17.00 K³os Pe³czyce - Stal Szczecin
17.00 Rasel Dygowo - Œwit Szczecin

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

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

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

Gra³a Klasa
okrêgowa
Lider ucieka
Sparcie Wêgorzyno ucieka lider
– Iskra Golczewo, która po chwilowej
zadyszce „m³óci” przeciwników.
Tym razem wygra³a a¿ 5:2 w Rewalu
z Wybrze¿em Rewalskim. Sparta niestety przegra³a 1:0 w Stargardzie z
rezerwami B³êkitnych, trac¹c gola w
drugiej po³owie po strzale z rzutu
karnego. Dystans do lidera zwiêkszy³ siê o 4 pkt., do wicelidera Jezioraka – 2. O lidera bêdzie trudno, ale
o miejsce wicelidera, równie¿ premiowane awansem, trzeba powalczyæ.
Derby polubowne
Polubownym remisem 2:2 zakoñczy³y siê derby powiatowe pomiêdzy Mew¹ Resko a Œwiatowidem
£obez. To nie znaczy, ¿e tak mia³o
byæ, bo by³ to twardy mecz walki o

punkty. Jednak to gospodarze gonili
wynik, gdy¿ ³obzianie prowadzili
najpierw 1:0 po bramce samobójczej
Arkadiusza Paw³owskiego, wyrówna³ Szymon Deuter, nastêpnie znowu prowadzi³ Œwiatowid po trafieniu
Patryka Pañski, a remis dla reszczan
obroni³ £ukasz Grygiel, strzelaj¹c na
2:2.
Mewa Resko: Andrusieczko,
Paw³owski, Skrilec, Kubicki, W³odarczyk, Ryba, Astramowicz, Stêpieñ, Grygiel, Adamczuk, Cytowicz,
rezerwa: Gromek, Dmowski, Dudek,
Markiewicz, Deuter M., Urbañczyk.
Œwiatowid £obez: Deuter, Brona,
Bodys, Mosi¹dz, Szostak, Koba,
Stefaniak, Pañka, Paw³owski, Borejszo, Komar oraz Sygnowski, Iwachniuk, Niko³ajczyk, Adamów.
Czerwone kartki: Paw³owski i W³odarczyk z Mewy.
(r)
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I Bieg o Strza³ê Widanta za nami
(RESKO) Pomys³odawc¹ organizacji biegu by³ burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski. Nazwa imprezy wziê³a siê z chêci ocalenia od
zapomnienia rodu Widantów, którzy, obok rodu Borków, byli w³aœcicielami naszego miasteczka.
1 maja 2014 do naszego grodu
zawitali zawodnicy z ca³ej Polski, by
przebiec 10 km urokliwej trasy. Przyjechali profesjonaliœci i amatorzy
biegania, udzia³ wziêli pasjonaci kijków Nordic Walking i ci, którzy
chcieli po prostu pokonaæ trasê, by
udowodniæ sobie samym, ¿e dadz¹
radê. Na trasie nie zabrak³o mieszkañców gminy Resko, którzy na czele z burmistrzem Arkadiuszem Czerwiñskim, startuj¹cym z symbolicznym numerem 1, walczyli o status
najszybszej mieszkanki i najszybszego mieszkañca gminy.
W biegu g³ównym wystartowa³o 295 zawodników, ukoñczy³o go
286. Ka¿dy z uczestników biegu
g³ównego zosta³ udekorowany medalem w formie strza³y, ponadto
otrzyma³ pakiet startowy: koszulkê z
logo biegu, foldery o Resku i trasie
biegu, a tak¿e bon na smaczn¹ grochówkê. Zwyciêzcy odebrali statuetki i nagrody pieniê¿ne oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach z
r¹k burmistrza Reska, sekretarz Gminy Danuty Mielcarek i radnego
Rady Powiatu Andrzeja Gradusa. W
kategorii open za zdobycie 1. miejsca
wœród kobiet i mê¿czyzn wrêczono
SUPER STRZA£Y ufundowane
przez Starostê Powiatu £obeskiego.
Wœród wszystkich zawodników
rozlosowano tak¿e dodatkowe nagrody - akcesoria sportowe, w tym
rower górski.
Zmagania biegowe rozpoczêto
startem przedszkolaków, a potem
kolejno biega³y dzieci ze szkó³ podstawowych, m³odzie¿ z gimnazjum i
szkó³ ponadgimnazjalnych - razem
298 m³odych sportowców. Ucieszy³o nas uczestnictwo m³odych biegaczy ze szkó³ spoza naszego terenu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali me-

dale w formie strza³y lub smycze z
logo biegu, najm³odsi balony z logo
imprezy, a zwyciêzcy medale ufundowane przez Zachodniopomorskie
Zrzeszenie LZS i nagrody rzeczowe
przekazane przez Burmistrza Reska.
Dekoracji zwyciêzców dokonali
Burmistrz i Sekretarz Gminy oraz
goœæ honorowy, mistrz olimpijski w
wioœlarstwie, pan Tomasz Kucharski.
I Bieg o Strza³ê Widanta wygra³
pan Siergiej Rybak (Leszno), a
wœród kobiet pani Dominika Nowakowska (Lêbork). Najszybszymi
mieszkañcami gminy Resko zostali
pan Marcin Mielcarek i pani Ryszarda Czaban. Przebieg imprezy komentowa³ by³y trener kadry narodowej w
biegach lekkoatletycznych, pan
Piotr Kiedrowicz. Na scenie w programie artystycznym wyst¹pi³y
dzieci z Przedszkola Miejskiego i
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Resku, w
pokazie ¿onglerki pi³k¹ no¿n¹ Dawid
Krzy¿owski, a zwieñczeniem programu by³ wystêp zespo³u disco-polo
DIZEL. Nad ca³oœci¹ imprezy czuwali pracownicy Centrum Kultury w
Resku przy wspó³pracy firmy Sport
Konsulting Tomasz Lewandowski.
I w tym miejscu sk³adamy podziêkowania dla wszystkich, którzy
zaanga¿owali siê w przedsiêwziêcie,
za ¿yczliwoœæ, okazan¹ pomoc i
wsparcie I Biegu o Strza³ê Widanta,
które pozwoli³y nam przeprowadziæ
imprezê na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Dziêkuje-

my serdecznie sponsorom i patronom imprezy: Spó³ce Akcyjnej „Elfeko” z Gdañska, Aptece „Centrum
Zdrowia” z Reska, Firmie ZUBWiT
Cezary i Dariusz Mêtlowie z Reska,
Starostwu Powiatowemu w £obzie,
Zak³adowi Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych
Jerzy Minga³³o z Gorzowa Wielkopolskiego, Spó³ce Cywilnej „Gama”
Barbara Je¿, Oktawiusz Je¿ z Reska,
Spó³ce Cywilnej „Magnum” Aneta i
Oktawiusz Je¿ z Reska, Unii Miast i
Gmin Dorzecza Regi z siedzib¹ w
P³otach, Firmie Najda Consulting ze
Szczecina, Nadleœnictwu Resko,
Spó³ce Jawnej „Cestra” Marzena
Strojna z Reska, Firmie „Igmat”
Krzysztof Œliwiñski z Reska, FU
„Areks” Arkadiusz Druch z £obza,
Spó³ce „Wodoci¹gi i Kanalizacje”
Resko, Firmie Us³ugi Geodezyjne
Tomasz NiedŸwiedŸ z Reska, Firmie
„Vital” Pilchowo, FU „Kajnet” Justyna Grankowska z Reska, Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu LZS w
Szczecinie, Firmie Us³ugi Sprz¹tania
Lilia Pisk³o z Reska, Barbarze i Henrykowi Junikom Elektrownie Wodne
¯erzyno, FHU „Aga” Jan Duda z Reska, Firmie „Przewóz osób” Miros³aw Bia³y z Reska, Firmie Budowlanej „Matres” Marek Wierzbowski z
Przemys³awia, Ognisku TKKF „B³yskawica” z £obza, Zak³adowi Kominiarskiemu Ryszard Zakrzewski z
Reska, Firmie „ReklamaResko.pl”
Marcin Kar³owski, Mariuszowi Marynowskiemu Bar „Bartek” z Reska,
Firmie „Impala” Ma³gorzata Œwiêcicka, Zak³adowi Us³ug Budowlanych i Komunalnych Resko, Stowarzyszeniu Grand Prix Poznania z W¹growca („zBiegiemNatury”), FUNdacji BIEGanie z Warszawy („BiegamBolubiê”), FPU Arkadiusz Je¿ z
Reska, Spó³ce Cywilnej „Klif” Joanna Kalinowska i Halina Lis z Reska,
Zak³adowi Us³ug Leœnych, Drzewnych MAXLAS Jadwiga Nadolska
£osoœnica, Redakcjom: Resko24.plPortal Miasta i Gminy Resko, Nowemu tygodnikowi ³obeskiemu, Tygodnikowi ³obeskiemu i Gazecie ³obeskiej, Rega TV.
Dziêkujemy Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, Policji i Stra¿y Miejskiej w
Resku, Firmie Eskumed Ratownictwo Medyczne, pracownikom Urzêdu Miejskiego w szczególnoœci panom M. Miszczyszynowi, J. Strózi-

kowskiemu i M. Jaworskiemu, panom T. i M. NiedŸwiedziom za pomoc
w dok³adnym wytyczeniu trasy,
pani V. Dynarskiej-Adamowicz dyrektor Szko³y Podstawowej w
Resku i jej pracownikom za przygotowanie parkingów oraz sali gimnastycznej z zapleczem, gdzie zorganizowano biuro zawodów.
Podziêkowania nale¿¹ siê panom
R. Gojlikowi i J. Michalczyszynowi
za pomoc i koordynacjê biegów dla
dzieci i m³odzie¿y oraz wszystkim
dyrektorom, nauczycielom ze szkó³ i
Przedszkola gminy Resko, którzy
wziêli udzia³ w naszym projekcie.
Dziêkujemy za przygotowanie
programu artystycznego paniom
Natalii Dziubie i Anecie Kajmie, a
pani Dorocie Roli i Marcinowi Kar³owskiemu za przygotowanie folderu promuj¹cego I Bieg i nasze miasto.
Serdecznie dziêkujemy za pomoc
ze strony wolontariuszy paniom
W³adys³awie Rudkowskiej i Iwonie
Gut oraz uczniom reskich szkó³:
Monice Bia³y, Marcie Babak, Monice Babak, Paulinie Mazurek, Kacprowi Wiœniewskiemu, Kacprowi
Szajkowi, Mateuszowi Œliwiñskiemu, Krzysztofowi WoŸniakowi, Sewerynowi Osiakowi, Adrianowi
Markowskiemu, Adrianowi Œcis³owskiemu, Markowi W¹chale,
Mateuszowi Ciurze i Wójtowiczowi
oraz uczennicom spoza Reska Karolinie i Sarze Nieszporek.
Dziêkujemy wspó³organizatorom firmie Sport Konsulting Tomasz
Lewandowski i jej pracownikom za
profesjonalizm i fachowoœæ w przeprowadzeniu biegu. Dziêki wspó³pracy z panami Tomaszem Lewandowskim i Sebastianem Wierzbickim
organizacja biegu zosta³a przeprowadzona, naszym zdaniem, na wysokim poziomie.
Na koniec bardzo dziêkujemy
wszystkim pracownikom Centrum
Kultury za zaanga¿owanie i olbrzymi wk³ad pracy w realizacjê przedsiêwziêcia.
Kolejny „Bieg o Strza³ê Widanta” w Resku zosta³ ju¿ wpisany w kalendarz przysz³orocznych imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Resku. Do zobaczenia za rok.
Dyrekcja Centrum Kultury
w Resku Jolanta Furman
i Alicja Tichanów

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
Punktacja ogólna
Anna Szymañska – RM Resko
Edyta Klepczyñska – RM Resko
Magdalena Chmura – UM £obez

(316)
(173)
(145)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska – S¹d £obez
(119)
Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy
(108)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez (22)
Beata Medunecka – PUP £obez
(31)
Ryszard Brodziñski – starosta
(16)
Tadeusz Bas – Wydzia³ Geodezji
(15)
Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie
(13)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
(12)
Jan Zdanowicz – wicestarosta
(11)
Kamila Podfigurna – starostwo £obez
(10)
Maria Sola – PUP £obez
(3)
Jolanta Wielgus – PUP £obez
(2)
Lidia Myszczyszyn US £obez
(2)
Janina Szulc SR £obez
(2)
Wies³aw Bernacki – ZDP
(2)
Andrzej Gradus – radny Rady Powiatu
(1)
Ewelina Poœpieszyñska – nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a – S¹d £obez
(1)
Halina Szymañska – radna Rady Powiatu
(1)
Janusz Zarecki £DK (1)
Jolanta Manowiec – dyrektor ZS w £obzie (1)
Tomasz Mechliñski – starostwo £obez
(1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura – UM £obez
Mieczys³aw Fojna – UM £obez
Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza
Arkadiusz Skrilec – KPP £obez
Wies³awa Romejko – radna RM £obez
Krystyna Bogucka – radna RM £obez
Helena Szwemmer – radna RM £obez
Jolanta Babyszko – dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar – UM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Bogdan Górecki – radny UM £obez
Jan Ceholnyk – UM £obez
Iwona ¯y³a – UM £obez
Wies³awa Romejko – radna RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska – UM £obez
Ewa Ciechañska – UM £obez
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Irena Libiszewska – UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak – dyr. Biblioteki
Ryszard Sola – burmistrz £obza
Piotr Dynowski – UM £obez
Anna Post – UM £obez
Piotr Blumensztajn – UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Maria Pokomeda – radna RM £obez
Zbigniew Pude³ko – radny RM £obez
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez
Henryk Stankiewicz – radny RM £obez
Dariusz Ledzion – £DK £obez

Kupon
+

(145)
(84)
(41)
(28)
(26)
(28)
(18)
(15)
(13)
(10)
(9)
(7)
(6)
(6)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

Agnieszka M¹draszek UM £obez
Kamila Bryczkowska – UM £obez
El¿bieta Marcinów – UM £obez
Janusz Skrobiñski – radny RM £obez
Agnieszka Michna – UM £obez
Kamila Deuter – UM £obez

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek – burmistrz Dobrej
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska – UM Dobra

(8)
(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska – RM Resko
Edyta Klepczyñska – RM Resko
Ryszarda Podsadna – UM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Barbara Basowska – przew. RM Resko
Jolanta Furman – dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki – radny RM Resko
Wioletta Pieñczakowska – SP Stargard
Mateusz Jaworski – UM Resko
£ukasz Sobis – UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska
Agnieszka Mañkowska – OPS Resko

(316)
(173)
(52)
(41)
(28)
(19)
(9)
(5)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala – UM Wêgorzyno
(18)
Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna (5)
Maria Fiszer – UM Wêgorzyno
(3)
Urszula Gajda – opiekunka w autobusie
(1)
Krystyna Nareska – UM Wêgorzyno
(1)
Magda Baryluk – UM Wêgorzyno
(1)
Jan Mazuro – przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (1)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski – wójt gminy Radowo M. (10)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie (44)
Bo¿ena Zarecka – CIW £obez
(18)
Jaros³aw Namaczyñski – dyrektor PUP £obez (15)
Beata Medunecka – PUP £obez
(6)
Ryszard Brodziñski – starosta ³obeski
(6)
Józef Sitek – sêdzia SR £obez
(6)
Kamila Podfigurna – Starostwo
(4)
Beata D¹bro – PUP £obez
(4)
Jan Zdanowicz – wicestarosta
(3)
Wies³aw Bernacki – ZDP
(3)
Grzegorz Tokarski PUP – £obez
(2)
Agnieszka Bednarczyk – PUP £obez
(2)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez (2)
Teresa £añ – Starostwo £obez
(4)
Lucyna M¹draszek – S¹d Rejonowy £obez (2)
Maria Sola – PUP £obez
(1)
Zbigniew Martyniak – UM £obez
(1)
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5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6 lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)

Katarzyna Soczawa – starostwo £obez
(1)
Zdzis³aw Bogdanowicz – radny Rady Powiatu (1)
Marek Kubacki – radny RP
(1)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola – burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka – radny RM £obez
El¿bieta Graliñska – MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna – UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Monika Jarzêbska – sekretarz UM
Krystyna Bogucka – radna RM
Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura – UM £obez
Kazimierz Chojnacki – radny RM
Kamila Deuter – UM £obez
Marian Kozioryñski – UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a – UM £obez
Irena Libiszewska – UM £obez
Leszek Bryczkowski – UM £obez
Janusz Skrobiñski – Radny RM £obez
Bogdan Górecki – radny RM
Helena Szwemmer – radna RM
Dariusz Ledzion – £DK
Zbigniew Pude³ko – radny RM
Wies³awa Romejko – UM £obez
Zbigniew Martyniak – UM £obez –
Henryk Stankiewicz – radny RM
Katarzyna Danylczak – UM £obez
Olga Radziwanowska – skarbnik UM
Maria Pokomeda – radna RM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Kielar – UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Agnieszka Michna – UM £obez
Kamila Bryczkowska – UM £obez
Joanna Kardaœ – UM £obez
Eugeniusz Szymoniak – Biblioteka £obez
Andrzej Ziêba – UM £obez
Piotr Blumensztajn – UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez

(198)
(63)
(55)
(47)
(37)
(27)
(19)
(18)
(18)
(12)
(12)
(14)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(8)
(7)
(7)
(7)
(6)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek – burmistrz gminy Dobra (8)
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
(4)
Kazimierz £ojek – radny g. Dobra
(4)
GMINA RESKO
Ryszarda Podsadna – UM Resko –
(136)
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS Resko (143)
Anna Szymañska – radna RM Resko
(99)
Barbara Basowska – radna RM
(86)
Andrzej Gajdzis – Stra¿ Miejska Resko (53)
Jolanta Furman – CK
(46)
Renata Kulik – RM Resko
(18)
Danuta Mielcarek – sekretarz UM Resko
(16)
El¿bieta Korgul – RM Resko
(10)
Wioletta Pieñczakowska – SP Starogard
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz – dyr. SP w Resku (9)
Edyta Klepczyñska – radna UM Resko
(9)
Maria Paprocka-Wall – DPS Resko
(6)
Kamila Jaworska – UM Resko
(6)
Agnieszka Mañkowska – OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o – OPS Resko
(4)
Mariola S³odkowska – UM Resko
(3)
Aniela Wypch³o – OPS Resko
(3)
Wojciech Madaliñski – posterunek Resko (3)
Ryszarda Czaban – wicedyrektor SP Resko (3)
Mateusz Jaworski – UM Resko
(2)
Wies³awa Roszyk – UM Resko
(2)
Iwona Lewandowska – OPS Resko
(2)
Alfreda Kaczorkiewicz – UM Resko
(2)
Adam Seredyñski – radny RM Resko
(2)
Krzysztof Buszta – UM Resko
(1)
Oktawiusz Je¿ – radny RM Resko
(1)
Patrycja Wypijewska – UM Resko
(1)
Alicja Tichanow – CK Resko
(1)
Jaros³aw Stró¿kowski – UM Resko
(1)
Karolina Hagno – UM Resko
(1)
Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska
(1)
Halina Puch – UM Resko
(1)
Jan Czaban – radny RM Resko
(1)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna (15)
Wanda Opala – UM Wêgorzyno
(10)
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TURNIEJ BEZPIECZEÑSTWA
W RUCHU DROGOWYM

(WÊGORZYNO) Podobnie jak
w ubieg³ych latach, tak i w tym roku
odby³y siê powiatowe eliminacje
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym, który ma na celu promowanie zachowañ zmierzaj¹cych
do zapewnienia bezpieczeñstwa najm³odszym uczestnikom ruchu drogowego.
W tym roku mia³ on miejsce w
Szkole Podstawowej w Wêgorzynie.
W zmaganiach udzia³ wziêli: na
etapie gimnazjalnym 4 dru¿yny, natomiast na etapie szko³y podstawowej tych dru¿yn by³o 7. Pierwsz¹
konkurencj¹, z któr¹ zmaga³y siê dru¿yny, by³ test wiedzy z zakresu ruchu
drogowego, nastêpnie po jego napisaniu zawodnicy przeszli na plac,
gdzie prezentowali swoje umiejêtnoœci na torze rowerowym. Ostatnim
etapem, z jakim musieli sobie poradziæ uczniowie by³y pytania i czynnoœci z zakresu udzielania pomocy
medycznej.
W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa w Starogardzie, II miejsce
Szko³a Podstawowa w Be³cznej, III
miejsce - Szko³a Podstawowa w
Wêgorzynie.
W kategorii gimnazja: I miejsce
zajê³o Gimnazjum w Wêgorzynie, II
miejsce - Gimnazjum w Radowie
Ma³ym, III miejsce Gimnazjum w
Resku.

CMYK

Indywidualnie najlepszymi zawodnikami turnieju okazali siê: Julian Pude³ek ze Szko³y Podstawowej
w Starogardzie oraz Marcel Kasprzak z Gimnazjum w Radowie Ma³ym.
Nagrody i puchary dla zwyciêzców wrêczali: zastêpca Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie podinsp. Robert Rogowski oraz dyrektor Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie Lucyna Wolska.
Zwyciêskie zespo³y bêd¹ reprezentowaæ nasz powiat w Finale
Wojewódzkim w Szczecinie 16 oraz
23 maja br.
Dziêkujemy Starostwu Powiatowemu w £obzie, Burmistrz Wêgorzyna oraz pracownikom Urzêdu,
Burmistrz Dobrej, Burmistrzowi Reska, panu Adamowi Hlib z Nowego
Tygodnika £obeskiego za pomoc w
organizacji turnieju, a tak¿e p. dyrektor Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie za mi³e przyjêcie wszystkich
uczestników oraz pomoc w przygotowaniu tego przedsiêwziêcia. kp

