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Szok, niedowierzanie, zbulwersowanie...

Grób ¿o³nierzy do likwidacji
(£OBEZ). Szok,
niedowierzanie,
zbulwersowanie
– to reakcje niektórych
mieszkañców £obza na
karteczkê z informacj¹,
¿e, jeœli nie zostanie
uiszczona op³ata,
to grób wojenny
znajduj¹cy siê na
cmentarzu komunalnym
w £obzie zostanie
przeznaczony
do likwidacji.
Str. 6

Drastyczne podwy¿ki
wieczystego u¿ytkowania
Tu¿ po wojnie wieœ nale¿a³a do gminy £obez

Olchowiec – znikaj¹ca wieœ,
znikaj¹ca historia (cz. 2)
Kolejne talenty w Lidze Biegowej
CMYK
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Epitafia – pamiêci zmar³ych

Przechodniu! Westchnij do Boga...
Ilekroæ czytam na nagrobkach
te s³owa – Przechodniu, westchnij
do Boga – zastanawiam siê, jakie¿ to
musi byæ westchnienie, które dociera do Boga?! Jednak nasi przodkowie musieli wiedzieæ, skoro tak pisali. A czy my potrafimy jeszcze tak
wzdychaæ?Albo tak wyra¿aæ ból lub
s³awiæ bliskie nam osoby, jak czyniono to pisz¹c epitafia.

Przywo³any przez Kochanowskiego Symonides z Keos jest autorem epitafium na kamiennej tablicy
postawionej w miejscu œmierci Leonidasa i jego oddzia³u: Przechodniu, powiedz Sparcie, i¿ wierni jej
prawom tutaj spoczywamy.
Jak¿e wa¿ne staj¹ siê tutaj s³owa
„wierni” i „prawom”. Kochanowski
napisze póŸniej Pieœñ XIX:

Epitafia, czyli napisy nagrobne,
urzek³y mnie po raz pierwszy, gdy
ponad dwadzieœcia lat temu trafi³em
na cmentarz w Staszowie ko³o Kielc.
Dzisiaj nie jestem w stanie nawet
przypomnieæ sobie tej wymyœlnej
poezji nagrobkowej, ale wra¿enie
pozosta³o. Teraz zagl¹daj¹c na ró¿ne
nekropolie zwracam uwagê na napisy. Kilka lat temu bêd¹c na Powiœlu
(ko³o Kazimierza Dolnego), napotka³em stary nagrobek ze s³owami
jak¿e przepe³nionymi bólem po stracie kogoœ bliskiego. Napis brzmia³:

Jest kto, co by wzgardziwszy
te doczesne rzeczy
Chcia³ ze mn¹ dobr¹ tylko
s³awê mieæ na pieczy,
A staraæ siê, poniewa¿ musi
zniszczeæ cia³o,
Aby imiê przynajmniej po nas tu
zosta³o?

Moja droga Krysieñku
bodaj tyœ mnie by³a
albo nieumiera³a
lub siê nierodzi³a
Tak oto s³owa ojca poezji polskiej
Jana Kochanowskiego trafi³y pod
strzechy, a nawet - jak widaæ - na
cmentarze. Tym bardziej, ¿e Czarnolas jak¿e blisko Wilków na Powiœlu.
To Jan Kochanowski po stracie córki napisa³ w Trenie XIII:
Moja wdziêczna Orszulo,
bodaj ty mnie by³a
Albo nie umiera³a
lub siê nie rodzi³a
A Tren I zaczyna³ siê tak:
Wszytki p³acze, wszytki ³zy
Heraklitowe
I lamenty, i skargi Simonidowe,
Wszytki troski na œwiecie,
wszytki wzdychania
I ¿ale, i frasunki, i r¹k ³amania,
Wszytki a wszytki za raz w dom
sie mój noœcie,
A mnie p³akaæ mej wdziêcznej
dziewki pomoœcie,
Z któr¹ miê niepobo¿na œmieræ
rozdzieli³a
I wszytkich moich pociech
nagle zbawi³a.
£zy Heraklitowe i skargi Simonidowe to jawne odniesienia do kultury antycznej, w której myœl i s³owo
wydobywaj¹ cz³owieka z piek³a szarpaniny emocji targaj¹cych cia³em.
Cz³owiek zaczyna wyrastaæ z Ziemi i
dostrzegaæ Niebo. Wa¿ne staje siê
Imiê. Choæby wyryte na kamieniu.

I szkoda zwaæ cz³owiekiem,
kto bydlêce ¿yje
Tkaj¹c, lej¹c w siê wszytko,
póki zstawa szyje;
Nie chcia³ nas Bóg po³o¿yæ
równo z bestyjami:
Da³ nam rozum, da³ mowê,
a nikomu z nami.
Przeto chciejmy wzi¹æ przed siê
myœli godne siebie,
Myœli wa¿ne na ziemi, myœli
wa¿ne w niebie;
S³u¿my poczciwej s³awie,
a jako kto mo¿e,
Niech ku po¿ytku dobra
spólnego pomo¿e.
Ten wyznaczony etos dobra i
s³u¿by odbija siê w epitafiach polskich na wielu starych cmentarzach.
Nie tylko zapisywano na nagrobkach imiê i daty urodzin i œmierci, ale
coraz czêœciej opisywano zmar³¹
postaæ i jej dokonania. Po co? Cz³owiek nie umiera³ wraz ze z³o¿eniem
go do grobu, lecz ¿y³ w swoich czynach. Uszlachetniaj¹c swoje ¿ycie
mia³ d¹¿yæ do œwiêtoœci. St¹d
Wszystkich Œwiêtych.
Poni¿sze epitafium mia³o znajdowaæ siê w katedrze œw. Jana w Warszawie.
B[ogu].N[ajlepszemu].N[ajwy¿szemu]. Jana Horlemesa, mieszczanina warszawskiego, widzisz tu
wyobra¿onego za pomoc¹ sztuki;
[takiego], jakiego by³a wyobrazi³a
cnota, zobaczyæ [ju¿] nie mo¿esz.
Zrodzony dla dobra ojczyzny,
a¿ do ostatniego dnia ¿ycia nieustannie pe³ni¹c ró¿ne urzêdy
bardzo chwalebnie sta³ na jej czele
i jaœnia³ wyj¹tkow¹ zacnoœci¹ obyczajów. Po wielokrotnym pe³nieniu
urzêdu radzieckiego, sprawowa-

nego z najwy¿sz¹ aprobat¹ wszystkich porz¹dków miejskich, w uznaniu osobliwych zas³ug godzien
zaliczenia w poczet nieœmiertelnych rajców Nieba. Umar³ w Roku
Pañskim 1641, dnia 12 sierpnia.
Barbara Gizanka, ma³¿onka,
mê¿owi najmilszemu, N. N. N. N.,
synowie, ojcu najlepszemu, po³o¿yli.
Nag³ówek tego epitafium mo¿na
znaleŸæ na wielu starych grobach w
postaci pierwszych liter D.O.M., od
³aciñskich s³ów: Deo Optimo Maximo – Bogu Najlepszemu Najwiêkszemu.
Kolejne, nowszej daty epitafium,
mówi o tym etosie wprost:
Tu le¿¹ zw³oki Micha³a Sokolnickiego, jenera³a dywizyi wojska
polskiego, zmar³y dnia 24 wrzeœnia
1816 r. œwiat³em, cnot¹ i mêstwem
znakomity; Jak ojczyŸnie s³u¿yæ,
potomnym przyk³ad zostawi³.
Etos s³u¿by w polskich epitafiach przetrwa³ wieki, o czym œwiadczy inskrypcja z grobu w £añcucie
m³odego ch³opca, ¿o³nierza Armii
Krajowej, poleg³ego w boju 18 lipca
1944 r.:
To, ¿e spocz¹³em w tak m³odym
lat rozkwicie,
Œwiadczy, ¿e istniej¹ rzeczy
cenniejsze nad ¿ycie.
Jednak dawanie przyk³adów
cnót dla potomnych to lata póŸniejsze. Najstarsze epitafia wyra¿aj¹ po
prostu metafizyczn¹ wiêŸ z Bogiem,
który „lepi” cz³owieka z prochu i w
proch obraca. Maj¹ przypominaæ o
kruchoœci ¿ycia. Œmieræ to najwiêksza tajemnica i epitafia najczêœciej o
tym przypominaj¹, jak chocia¿by te
najbardziej znane:
By³em, kim jesteœ,
jestem, kim bêdziesz
lub
Przechodniu!
Westchnij do Boga.
Ciebie czeka ta droga.
Przechodniu pozdrów czu³ym
do Boga westchnieniem Duszê œp.
Apolonii
Stroskane dzieci po stracie
ukochanego ojca tê pami¹tkê stawiaj¹
prosz¹c
przechodnia
o westchnienie do Boga
Ale tajemnica œmierci ma jeszcze
swoje tajemnicze zakamarki. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e œmieræ jest

(tylko?) odpoczynkiem od ¿ycia, a
dusza po œmierci potrzebuje spokoju. St¹d najczêœciej spotykanymi
napisami nagrobnymi s¹: Pokój jego
duszy, Pokój jej cieniom, ³aciñskie:
Requiescat in pace (R.I.P.) – niech
spoczywa w pokoju, ale tak¿e: Odpoczynek wieczny racz mu daæ Panie.
Byæ mo¿e ten spokój potrzebny
jest duszy w czyœæcu, by mog³a policzyæ swoje za ¿ycia „myœli, s³owa,
uczynki i zaniedbania”. Jak wa¿ny
jest odpoczynek, niech œwiadczy
proœba zawarta w tym krótkim epitafium:
Wstanê, Panie,
Gdy mnie bêdziesz budzi³,
Lecz pozwól spocz¹æ,
Bom siê bardzo strudzi³.
A co my napiszemy o sobie na
naszych nagrobkach? Jakie Imiê
epoki wyryjemy na naszych czarnych i bia³ych granitach i marmurach? Co odczytaj¹ z kamieni nastêpne pokolenia?
Kazimierz Rynkiewicz
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Ewakuowano prawie 400 osób

O ma³o nie dosz³o
do wybuchu gazu
(RESKO) 25 paŸdziernika po
godz.13. o ma³o nie dosz³o tu do katastry. Wystarczy³a ma³a iskra, aby
wszystko wylecia³o w powietrze.
Na ulicach Ogrodowej i W¹skiej,
gdzie prowadzone s¹ prace ziemne,
koparka uszkodzi³a rurê z gazem.
Ulatniaj¹cy siê gaz w ka¿dej chwili
grozi³ wybuchem. Silny, zimny wiatr
wia³ w tym czasie w stronê stacji benzynowej. Aby zminimalizowaæ bardzo wysokie ryzyko wybuchu, na
czas akcji zamkniêto stacjê benzynow¹.
S³u¿by ratownicze, które bardzo
szybko pojawi³y siê na miejscu, w
promieniu 300 metrów od miejsca
zdarzenia ewakuowa³y oko³o 400
osób z 6 budynków wielorodzin-

nych oraz budynków jedno lub dwu
rodzinnych. Równoczeœnie wyznaczy³y strefê bezpieczeñstwa, poza
któr¹ mog³y znajdowaæ siê jedynie
s³u¿by mundurowe.
S³u¿by mundurowe z JRG £obez
SP Resko i OSP £osoœnica, a tak¿e
policja z £obza i Reska poza zabezpieczeniem terenu i ludzi nic wiêcej
zrobiæ nie mog³y. Oczekiwano bowiem na pogotowie gazowe stacjonuj¹ce w Karlinie, odleg³ym o ponad
50 kilometrów.
W zwi¹zku z faktem, i¿ panowa³a
niska temperatura, ewakuowanych
mieszkañców skierowano do budynku Urzêdu Miejskiego oraz Centrum Kultury w Resku. Gdy ju¿ dojecha³o pogotowie gazowe, w pierwszej kolejnoœci zakrêcono dop³yw
gazu.
(s)

Sesje w £obzie i Wêgorzynie
(£OBEZ). 29 paŸdziernika o
godz. 10.00 rozpocznie siê sesja
Rady Miejskiej w £obzie.
Radni przyjm¹ informacjê o stanie realizacji zadañ oœwiatowych –
rok szkolny 2013/2014. Podejm¹ decyzje m.in: w sprawach: zmian bud¿etu Gminy £obez na rok 2014, w
sprawie wyemitowania obligacji
przez Gminê £obez oraz okreœlenia
zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu, w sprawie przyjêcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy £obez na lata
2015-2019, zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr
XLVI/443/14 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia 12 wrzeœnia 2014 roku
w sprawie utworzenia Œrodowiskowego Domu Samopomocy w £obzie
oraz nadania Statutu.

(WÊGORZYNO). 30 paŸdziernika o godz. 14.00 rozpocznie siê
sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie. Poszczególne komisje Rady
Miejskiej przedstawi¹ sprawozdania z dzia³alnoœci. Bêdzie analiza z
oœwiadczeñ maj¹tkowych. Radni
bêd¹ g³osowaæ m.in. nad: obni¿eniem cen skupu ¿yta, podejm¹ decyzjê czy przej¹æ nieodp³atnie od ANR
nieruchomoœci w obrêbie Mielno.

Sprzedam budynek
w CENTRUM Gryfic
o pow. 500 mkw.
(piwnica+ 3 piêtra + zaplecze)
ul. Niepodleg³oœci 63 a

Tel. 605-421-308
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Negatywna kampania
nie pop³aca, mo¿na
zap³aciæ wysok¹ karê
(DOBRA). O tym, ¿e negatywna
kampania nie pop³aca, przekona³a
siê ju¿ mieszkanka Dobrej Anna
Sz., która w ubieg³orocznej kampanii wyborczej rozrzuca³a ulotki o
treœci znies³awiaj¹cej kandydatów
na radnych i obecn¹ burmistrz Dobrej Barbarê Wilczek.
Wprawdzie rzecz dzia³a siê w
2010 r., podczas poprzedniej kampanii wyborczej, jednak dopiero teraz
zapad³ wyrok w tej sprawie. Dotyczy³a ona a¿ szeœciu osób, w tym ówczesnej kandydatki, a obecn¹ burmistrz Dobrej Barbary Wilczek,
Edwarda Stanis³awczyka ówczesnego radnego i przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego Sarmata, Damiana Padziñskiego radnego i pracownika Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej, Urszuli Ko³odziejczyk dyrektor
Gimnazjum w Dobrej, Antoniego
Kontowicza radnego Rady Miejskiej oraz prezesa Klubu Sportowego „Sarmata” w Dobrej i Bo¿eny
Kontowicz.
Mieszkanka Dobrej w listopadzie 2010 roku na klatkach schodowych i w sklepach rozpowszechnia³a ulotki wyborcze, które - jak stwierdzi³ s¹d - pomawia³y i poni¿a³y wymienione osoby.

Za karê mieszkanka gminy musi
zap³aciæ 3 tys. z³ na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej, ponieœæ
koszty procesu po 300 z³ z tytu³u
uiszczenia zrycza³towanej wartoœci
wydatków oraz w kwocie po 1.572 z³
z tytu³u ustanowienia pe³nomocnika procesowego oraz dodatkowo
op³atê w wysokoœci 60 z³.
Obecnie zaczyna siê kolejna
kampania wyborcza. Wyrok w sprawie pomówieñ kandydatów powinien staæ siê ostrze¿eniem dla tych
wszystkich, którzy na bazie oskar¿eñ innych osób chc¹ wygraæ wybory albo pomóc komuœ je wygraæ.
Takie rzeczy dziej¹ siê ju¿ nie tylko w
gminie Dobra, ale i w innych. To jest
te¿ ostrze¿enie dla samych mieszkañców, którym przyjdzie oddaæ
g³os na swoich kandydatów. Warto
siê czasami zastanowiæ kto i w jakim
celu rozpowszechnia nieprawdziwe
informacje o innych ludziach i warto
zadaæ sobie pytanie, dlaczego zamiast mówiæ o tym, co sam zrobi³ i
jakie ma zamierzenia, szkaluje innych.
MM
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Drastyczne podwy¿ki wieczystego
u¿ytkowania
(£OBEZ). Nawet kilkanaœcie
razy wzros³y op³aty za wieczyste
u¿ytkowanie. Tak drastyczne podwy¿ki zbulwersowa³y mieszkañców i przedsiêbiorców w £obzie.
Niektórzy zastanawiaj¹ siê nad zamkniêciem firm – nie staæ ich ani
na tak wysokie op³aty, ani na kupno
gruntów.
Nowe wyceny gruntów, a w
zwi¹zku z tym naliczone nowe op³aty za wieczyste u¿ytkowanie sprawi³y, ¿e wielu mieszkañcom i przedsiêbiorcom zje¿y³ siê w³os na g³owie. W
redakcji rozdzwoni³y siê telefony,
niektórzy przyszli sami. Wieczyœci
u¿ytkownicy prócz tej op³aty osobno p³ac¹ podatek od nieruchomoœci, te dwie op³aty s¹ od siebie niezale¿ne.
O ile znaczne podniesienie cen
wartoœci gruntów przy nowej wycenie zmobilizowa³o wielu mieszkañców £obza do kupna ziemi przy zastosowaniu wysokiej bonifikaty i
uproszczonych procedurach, o tyle
przedsiêbiorcy znaleŸli siê w innej
sytuacji. Zdecydowanie mniejsze
zni¿ki w porównaniu do nowych cen
gruntu i tak nie ratuj¹ sytuacji. Propozycja nowych op³at jest od nowe-

go roku, czyli ju¿ nied³ugo. Propozycjê mo¿na odrzuciæ jedynie w przypadku wykupu ziemi. Mo¿na j¹ te¿
zaskar¿yæ do SKO, ale szanse s¹
marne. Osoby, które otrzyma³y pisma, nie neguj¹ p³acenia wy¿szych
cen, neguj¹ natomiast drastyczne
podniesienie cen, nie widz¹c uzasadnienia w tym, ¿e ceny gruntów w
£obzie tak znacznie posz³y w górê.
Dla porównania jeden z przedsiêbiorców ma wycenê u¿ytkowanej
przez siebie dzia³ki z 2009 roku;
zgodnie z t¹ wycen¹ dzia³ka by³a
warta 77 tys. z³, a dzisiaj zosta³a wyceniona na ponad 100 tys. z³, przy
czym dzia³ka nie jest uzbrojona, nie
ma nawet wody i kanalizacji – zwyk³y plac z prowadz¹c¹ do niego wyboist¹ drog¹, któr¹ przedsiêbiorca
sam naprawia. Op³aty z oko³o 1 tys.
z³ wzros³y do 3 tys. z³. £¹cznie op³aty
za wieczyste u¿ytkowanie i podatek
wynios¹ oko³o 6 tys. z³. Tak wysokie
koszty za plac stawiaj¹ przedsiêbiorcê w kropce, bo nie staæ go ani na
op³aty, ani na kupno, bo jak stwierdzi³ wprawdzie mia³by bonifikatê,
ale w wysokoœci oko³o 20 proc. Nie
ma te¿ szans sprzedaæ dzia³ki, place
w £obzie bowiem stoj¹ ju¿ puste i nie
ma chêtnych na ich kupno.

Gabinet Podologiczny
„ZDROWE STOPY”
Joanna Kubacka
Gabinet Podologiczny „ZDROWE STOPY” powsta³ z myœl¹
o osobach poszukuj¹cych fachowej i profesjonalnej
pomocy w pielêgnacji stóp oraz pragn¹cych zlikwidowaæ
lub z³agodziæ nieprawid³owoœci w ich obrêbie.
Us³ugi obejmuj¹ równie¿ specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp
diabetyków. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ przez kosmetologa
ze specjalizacj¹ oraz doœwiadczeniem podologicznym.
W moim gabinecie oferujê Pañstwu:
- Bezp³atn¹ konsultacjê
- Pedicure specjalistyczny / leczniczy
- Pedicure kosmetyczny
- Pedicure stopy cukrzycowej
- Bezbolesne i fachowe korygowanie wrastaj¹cych
oraz wkrêcaj¹cych paznokci
- Usuwanie modzeli, odcisków
- Zabiegi na pêkaj¹ce piêty i rozpadliny
- Leczenie nadpotliwoœci stóp za pomoc¹ jonoforezy
- Rekonstrukcje p³ytki paznokciowej
- Pobieranie materia³u do badañ w kierunku grzybicy paznokci
- Usuwanie brodawek wirusowych
- Ortezy indywidualne, wykonywane pod wymiar, zalecane
w przypadku haluxów, palców m³oteczkowatych, otaræ
- Dobór ortez silikonowych.
ZAPRASZAM

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.

Podobnie drastyczne podwy¿ki
dotknê³y mieszkañców £obza, których domy stoj¹ na gruntach u¿ytkowanych wieczyœcie, z oko³o 40 z³
do ponad 500 z³. Dodatkowo jest
oczywiœcie podatek. Tutaj sytuacja
jest o tyle ³atwiejsza, ¿e bonifikaty s¹
zdecydowanie wy¿sze i mieszkañcy
mog¹ kupiæ grunt, o ile maj¹ na to
pieni¹dze, albo o ile maj¹ zdolnoœæ
kredytow¹ i mog¹ wzi¹æ po¿yczkê.
Nie wszyscy jednak maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, choæby ze wzglêdu na brak
pracy.
Zarówno przedsiêbiorcy, jak i
mieszkañcy nie zgadzaj¹ siê z now¹
wycen¹ dzia³ek.
- Nie znamy powodu, dla którego
tak drastycznie wzros³y ceny gruntów w £obzie, gdy w ca³ej Polsce
grunty taniej¹. Mo¿na oczywiœcie
aktualizowaæ ceny gruntów, nie
musi to jednak oznaczaæ tak straszny wzrost cen. Nie rozumiem tego,
tym bardziej, ¿e od ostatniej aktualizacji cen gmina nie zrobi³a niczego,
co podnios³oby wartoœæ dzia³ki – nie
doprowadzono wody, nie po³o¿ono
kanalizacji, nie wykonano drogi dojazdowej. Nie doœæ, ¿e gmina biedna,
to jeszcze takie podwy¿ki. Gdyby to
by³o 300 z³, to ka¿dy machn¹³by rêk¹

i zap³aci³. Ludzie s¹ zbulwersowani,
bo nie ma powodów, racjonalnych
podstaw do tego, by tak ostro posz³y podwy¿ki. Bêdziemy pisaæ
sprzeciw zbiorowy, bo nie wyra¿amy
zgody na takie podwy¿ki. W piœmie
jest napisane, ¿e to propozycja, a ja
z takiej propozycji nie chcê skorzystaæ – powiedzia³ jeden z przedsiêbiorców.
Do SKO posz³o ju¿ te¿ odwo³anie
mieszkañców, którzy równie¿ nie
zgadzaj¹ siê z wycen¹ rzeczoznawcy. Wszyscy maj¹ zastrze¿enia równie¿ do sposobu wykonanej wyceny, powtarzaj¹c, ¿e rzeczoznawca
nie wchodzi³ nawet na teren, który
wycenia³.
- Sta³ na drodze i z drogi robi³
zdjêcia, nawet nie dzia³ki, a dachu
budynku. Nie zwróci³ uwagi na po³o¿enie budynku wobec drogi i nierównoœci terenu - powiedzieli mieszkañcy £obza.
U¿ytkowanie wieczyste to relikt
minionego ustroju. Uchwa³a z 2012
stosuj¹ca bonifikaty dla u¿ytkowników wieczystych mia³a zachêciæ ludzi do kupna ziemi. Czy tak siê stanie
czas poka¿e, na razie mieszkañcy nie
ukrywaj¹ oburzenia w odniesieniu
do wyceny gruntów.
MM
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Gmina Resko stawia
Niesprawiedliwe
wycenianie dzia³ek? na fotowoltaikê
(RESKO). Do koñca marca 2015
roku w 7 gminnych budynkach, zamontowane zostan¹ ogniwa fotowoltaiczne. Prawie 75 proc. kosztów
inwestycji pokryj¹ fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

(£OBEZ). Podczas wrzeœniowej
sesji Rady Miejskiej radna Krystyna
Bogucka zwróci³a uwagê na brak
konsekwencji w dzia³aniu gminy
£obez w odniesieniu do sprzeda¿y
dzia³ek. Da³a przyk³ad dwu dzia³ek
wystawionych na sprzeda¿ i po³o¿onych obok siebie w osiedlu Ksi¹¿¹t.
Jedna z nich przylegaj¹ca do dwóch
ulic, zosta³a wystawiona na sprzeda¿
jako samodzielna dzia³ka budowlana,
druga bez dostêpu do drogi, s¹siaduje z
boiskiem - jako dzia³ka na polepszenie
warunków zabudowy. Pierwsza o powierzchni 417 m.kw. zosta³a wyceniona na kwotê 23.100 z³, druga o powierzchni 382 m.kw. na kwotê 22.300
z³.
W pierwszym wypadku, po dwóch
przetargach, zdecydowano siê na rokowania. Cena z 23.100 z³ netto spad³a na
9.240 z³ netto, nabywc¹ zosta³ radny
W³adys³aw Tabaka. Na drug¹ dzia³kê,
le¿¹c¹ opodal, bez drogi dojazdowej,
og³oszono ju¿ cztery przetargi i jak na
razie o rokowaniach nie ma mowy. Do
dzia³ki nie ma dojazdu, jest naturalnym
przed³u¿eniem dzia³ki przylegaj¹cej do
jednego z budynków, z drugiej strony
ograniczonej boiskiem i placem zabaw.

Dzia³ka ta jest mniejsza, a jej po³o¿enie mniej atrakcyjne w porównaniu
do pierwszej. Pierwszy przetarg mia³
miejsce w styczniu, drugi w marcu –
wówczas cena wynosi³a 22.300 z³ netto, trzeci przetarg odby³ siê w czerwcu
z cen¹ 17.840 plus 23 proc. VAT, czwarty w lipcu, wówczas cenê obni¿ono do
13.380 z³. Cena ta i tak jest wy¿sza o
wiêkszej i z drog¹ dojazdow¹, stanowi¹c¹ odrêbn¹ dzia³kê budowlan¹.
Na tego typu sytuacjê zwraca³a
uwagê radna Krystyna Bogucka, domagaj¹c siê konsekwencji w dzia³aniu, bo
je¿eli w pierwszym przypadku zdecydowano siê na rokowania ju¿ po dwóch
przetargach, to w drugim wypadku
powinno post¹piæ siê tak samo, aby
umo¿liwiæ ludziom kupno dzia³ki i jej
zagospodarowanie.
Zastrze¿enia ogólnie co do cen gruntów w £obzie maj¹ równie¿ niektórzy
radni, którzy zwracaj¹ uwagê na nierealnie wysokie ceny dzia³ek budowlanych w gminie £obez. Zwracaj¹ uwagê,
¿e przez to sprzeda¿ dzia³ek jest bardzo
niska, a przez to i wp³ywy do bud¿etu.
W konsekwencji nie przybywa w
£obzie nowych domów ani nowych
firm, a tym samym nowych Ÿróde³ podatku od nieruchomosci.
MM

Instalacja ogniw fotowoltaicznych, za pomoc¹ których wytwarzana bêdzie energia, wykorzystywana
zostanie do zasilania w elektrycznoœæ 7 gminnych budynków u¿ytecznoœci publicznej. To: Urz¹d
Miejski w Resku, Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku, Gimnazjum w
Resku, Centrum Kultury w Resku,
Szko³a Podstawowa w Resku - budynek sali gimnastycznej, Szko³a Pod-

Zwierzê na drodze
20.10.2014 r. oko³o godziny 20.20,
na drodze K20 Wêgorzyno – Wiewiecko, Rafa³ W., kieruj¹c samochodem marki Skoda, chc¹c unikn¹æ zderzenia ze
zwierzêciem, które wbieg³o na jezdniê,
gwa³townie skrêci³, w wyniku czego
wpad³ w poœlizg i zjecha³ do rowu,
uszkadzaj¹c pojazd.
Fordem w Renaulta
21.10.2014 r. oko³o godz. 13.30 w
£obzie na ul. Niepodleg³oœci Jan G. kieruj¹c pojazdem marki Ford, w trakcie
manewru cofania uderzy³ w prawid³owo zaparkowany pojazd marki Renault.
Dachowanie za £obzem
21.10.2014 r. ok. godz. 20.10 na drodze £obez – Dalno, Pawe³ P., kieruj¹c
samochodem marki Seat, najprawdopo-

stawowa w Starogardzie, Przedszkole Miejskie w Resku.
Monta¿ urz¹dzeñ przyczyni siê
m.in. do zmniejszenia iloœci substancji szkodliwych emitowanych do
œrodowiska oraz redukcji kosztów
utrzymania gminnych obiektów
u¿ytecznoœci publicznej. Ca³kowita
kwota realizacji projektu wyniesie
prawie 2,7 miliona z³otych, z czego
unijne dofinansowanie stanowi 2
miliony z³otych.
Inwestycja wpisuje siê w za³o¿enia Osi Priorytetowej 4. „Infrastruktura ochrony œrodowiska”, Dzia³anie 4.1. „Energia odnawialna i zarz¹dzania energi¹” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013.
op

dobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do
panuj¹cych warunków atmosferycznych, w wyniku czego na ³uku drogi
wpad³ w poœlizg, wjecha³ do przydro¿nego rowu i dachowa³. Uszkodzeniu
uleg³ pojazd.
Prosto w drzewo
25.10.2014 r. ok. godz. 00.40 w rejonie skrzy¿owania Grzêzienko, w kierunku drogi W-146 Dobra- Krzemienna,
mieszkaniec gminy Dobra, kieruj¹c samochodem marki Opel, najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do
panuj¹cych warunków na drodze, w
wyniku czego bêd¹c na drodze podporz¹dkowanej, nie wyhamowa³ przed
skrzy¿owaniem, straci³ panowanie nad
pojazdem, a nastêpnie przeje¿d¿aj¹c
przez to skrzy¿owanie, uderzy³ w
drzewo znajduj¹ce siê po przeciwnej
stronie drogi, w wyniku czego uszkodzeniu uleg³ pojazd.
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Szok, niedowierzanie, zbulwersowanie...

Grób ¿o³nierzy
do likwidacji

(£OBEZ). Szok, niedowierzanie, zbulwersowanie – to reakcje
niektórych mieszkañców £obza na
karteczkê z informacj¹, ¿e, jeœli
nie zostanie uiszczona op³ata, to
grób wojenny znajduj¹cy siê na
cmentarzu komunalnym w £obzie
zostanie przeznaczony do likwidacji.
- To oburzaj¹ce, nie wiadomo czy
œmiaæ siê czy p³akaæ, czy w tym mieœcie ktoœ w ogóle panuje nad sytuacj¹? Jak mo¿na przykleiæ kartkê na
grobie ¿o³nierzy z informacj¹, ¿e
grób jest do likwidacji? Stawia siê
pomnik Niemcom, którzy tu kiedyœ
mieszkali, kamieñ pamiêci myœliwym,
którzy ze Szczecina przyje¿d¿ali tu
strzelaæ do saren, a groby ¿o³nierzy,
którzy zginêli w walce o £obez likwiduje siê? To jakiœ skoñczony absurd
i skandal – powiedzia³ mieszkaniec,
który przyszed³ z t¹ informacj¹ do
redakcji.
Sprawdziliœmy w poniedzia³ek.
Rzeczywiœcie, na mogile zbiorowej
¿o³nierzy Wojska Polskiego kan.
Tadeusza Brusa i kan. Bronis³awa
Wachowskiego, którzy polegli w
walce z Niemcami w 1945 roku znajduje siê przyklejona karteczka o treœci: „Burmistrz £obza przypomina
o obowi¹zku op³aty za groby po up³ywie 20 lat od daty pochówku. Po tym
okresie nale¿y przed³u¿yæ okres
dysponowania miejscem pochówku
o kolejne 20 lat. W przeciwnym
razie w tym samym miejscu zosta-
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nie pochowana inna osoba.(...)”. Trochê groteskowo przy tym wygl¹da
napis na mogile: „Wieczna Chwa³a
Bohaterskim ¿o³nierzom Wojska
Polskiego Poleg³ym w Walce z NajeŸdŸc¹ Hitlerowskim w II Wojnie
Œwiatowej. Nie Szczêdz¹c Krwi ani
¿ycia Bronili Ojczyzny i Honoru
Narodu Polskiego. (...)”.
Przy tym wszystkim ca³y dowcip
rodem z krypty polega na tym, ¿e
groby wojenne utrzymuje gmina
przy dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego. Wynika z tego, ¿e skoro gmina nie zap³aci³a sama sobie
pieniêdzy na przed³u¿enie, to sama
sobie grozi, ¿e grób zlikwiduje.
Sprawdziliœmy kolejne groby wojenne: ppor. Mieczys³awa Niewidziaj³o
oraz Tadeusza Malinowskiego. Na
tych grobach karteczek nie by³o.
Pozostaje nadzieja, ¿e dosz³o do
pomy³ki i, ¿e karteczka z mogi³y ¿o³nierzy szybko zniknie.
Przy okazji likwidacji grobów, za
które nikt nie p³aci, mia³a powstaæ
zbiorowa mogi³a, do której bêd¹
przenoszone szcz¹tki z tabliczkami
na wspólnej p³ycie. O takim rozwi¹zaniu na karteczkach informacji nie
ma. Czy¿by zrodzony niegdyœ pomys³ nadal by³ jedynie w sferze projektów, niekoniecznie do zrealizowania? Z informacji umieszczonej na
grobach mo¿na domniemywaæ, ¿e
dzia³ania zwi¹zane z nieop³acanymi
grobami zaczn¹ siê i skoñcz¹ na ich
likwidacji.
MM

Jak wypada ³obeskie
liceum w porównaniu
do innych?
(£OBEZ). Znane s¹ wyniki matur w odniesueniu do wyników ogólnopolskich. Jak na tle innych szkó³
wypad³a ³obeska szko³a ponadgimnazjalna?
W opracowaniu na temat wyników matur czytamy m.in.: „Spoœród
powiatów okrêgu 100 proc. zdawalnoœci matury ustnej z j. polskiego
osi¹gnêli absolwenci z siedmiu (w
ubieg³ym roku z trzech) powiatów, w
tym, z ³obeskiego, uzyskuj¹c jednak
wynik najni¿szy w okrêgu. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e wyniki egzaminu pisemnego z tego przedmiotu,
zarówno w stopniu podstawowym,
jak i poszerzonym, nie odbiegaj¹
znacznie od œredniej województwa”
– czytamy z Analizie wyników maturalnych na podstawie wyników oraz
Raportu Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu „Wyniki Egzaminu maturalnego 2014” przedstawionej jako informacja Radzie Powiatu.
W tym roku, podobnie jak w roku
ubieg³ym, bardzo wysokie wyniki
osi¹gnêli uczniowie szkó³ powiatu

³obeskiego z egzaminów w poziomie
podstawowym z: biologii, chemii
oraz historii, wyniki znacznie przewy¿sza³y œredni¹ okrêgu i województwa. Znacznie poprawi³ siê
równie¿ wynik na poziomie podstawowym z geografii. Niskie wyniki z
kolei uczniowie osi¹gnêli z matematyki oraz z jêzyka angielskiego. Z
tych przedmiotów w tym roku by³ to
najni¿szy w odniesieniu zarówno do
kraju, województwa, okrêgu jak i
s¹siednich powiatów: drawskiego i
œwidwiñskiego.
Charakterystyczny dla powiatu
³obeskiego by³ fakt, i¿ to w³aœnie z
tego powiatu najwiêcej uczniów
wybra³o WOS jako przedmiot maturalny, przy œrednim wyniku 43,17
proc., który nie nale¿y do najwy¿szych, jeœli chodzi o okrêg województwo i kraj, jednak wy¿szy ni¿ w
powiecie drawskim i œwidwiñskim.
Niskie wyniki w porównaniu do
œredniej krajowej, wojewódzkiej oraz
s¹siednich powiatów otrzymali ci
maturzyœci, którzy zdawali maturê na
poziomie rozszerzonym.
MM

Obligacje gminne
na 4,5 miliona z³
(£OBEZ). Gmina £obez zamierza wyemitowaæ kolejne obligacje
tym razem do kwoty 4,5 miliona z³.
Celem obligacji jest pozyskanie
œrodków finansowych i przeznaczenie ich na: sfinansowanie planowanego deficytu wynikaj¹cego z reali-

zacji zadañ inwestycyjnych nie maj¹cych pokrycia w dochodach gminy £obez oraz na sp³atê zaci¹gniêtych wczeœniej zobowi¹zañ z tytu³u
emisji papierów wartoœciowych oraz
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Obligacje zostan¹ wyemitowane w
latach 2015-2016.
op

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 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 lokalowych przeznaczonych do zbycia w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców oznaczonych jako:
- lokal mieszkalny nr 6 na Osiedlu 40-lecia PRL 12 w Wêgorzynie
wraz z udzia³em w wys. 434/10000 czêœci w dz. nr 1272 i 805/9 o
³¹cznej pow. 0,1681 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno,
- lokal mieszkalny nr 6 w K¹kolewicach 18 gm.Wêgorzyno wraz z
udzia³em w wys. 122/1000 czêœci w dz. nr 47/7 o pow. 0,3774 ha w
obrêbie K¹kolewice.
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

tygodnik ³obeski 28.10.2014 r.

Str
Str.. 7

POWIAT £OBESKI

Nie doœæ, ¿e dorabiaj¹ do wysokich pensji, to jeszcze czuj¹ siê obra¿eni

Rozpocz¹³ siê proces wytoczony przez Zwi¹zek
Miast i Gmin PD redaktorowi Rynkiewiczowi
(KOSZALIN) W ubieg³ym tygodniu, 21 paŸdziernika 2014 r., rozpocz¹³ siê w S¹dzie Okrêgowym w
Koszalinie proces cywilny, wytoczony przez Zwi¹zek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego redaktorowi
naczelnemu Tygodnika Pojezierza
Drawskiego i Tygodnika £obeskiego Kazimierzowi Rynkiewiczowi.
Zwi¹zek pozwa³ redaktora uwa¿aj¹c, ¿e swoimi artyku³ami naruszy³
dobra osobiste osoby prawnej, jak¹

jest Zwi¹zek. Chodzi o cykl artyku³ów, jakie ukaza³y siê w tych dwóch
tygodnikach, w których redaktor
ujawni³, ¿e cz³onkowie zarz¹du
Zwi¹zku zostali zatrudnieni na 1/4
etatu i pobieraj¹ pensje. Dodatkowo,
wed³ug oceny redaktora, zatrudniono ich z naruszeniem prawa.
Przypomnijmy, ¿e Zgromadzenie
Zwi¹zku wybra³o zarz¹d w osobach:
burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk, burmistrz £obza Ryszard

Sola i wiceburmistrz Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski. Po
pewnym czasie zostali zatrudnieni
na 1/4 etatu, z wynagrodzeniem oko³o 3 tys. z³ miesiêcznie. Informacja o
tym zbulwersowa³a opiniê publiczn¹. Marek Tobiszewski zosta³
odwo³any z delegata gminy drawskiej, a burmistrzowi £obza radni
obni¿yli pensjê. Jednak ich uchwa³ê
z powodów proceduralnych uchyli³
wojewoda, wiêc radni odwo³ali siê

do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. Sprawa jest w toku.
Tobiszewskiego w Zarz¹dzie zast¹pi³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Prowadzenie sprawy cywilnej
Zwi¹zek powierzy³ zatrudnionej u
siebie radczyni. W s¹dzie na pytania
odpowiadali pierwsi œwiadkowie
wezwani przez powoda: dyrektor
biura Zwi¹zku Mariusz £apuæ i wiceburmistrz Marek Tobiszewski. (r)

Twórcze i aktywne seniorki z Reska
„Spotkanie pokoleñ - czyli przekazanie twórczych umiejêtnoœci”,
które mia³o miejsce 25 paŸdziernika br. w Centrum Kultury w Resku,
to kompilacja warsztatów podsumowuj¹cych projekt Ko³a Rêkodzie³a
dzia³aj¹cego przy CK.
Sobotnie warsztaty zainteresowa³y grupê ponad 30 pañ z artystyczn¹ smyka³k¹, a tak¿e zaciekawionych propozycjami reskich rêkodzielniczek. Przeprowadzone wczeœniej warsztaty realizowane w mniejszym gronie, zaowocowa³y nowymi
umiejêtnoœciami rêkodzielniczek,
które na sobotnim spotkaniu zaprezentowa³y je przed szersz¹ publicznoœci¹. Pani El¿bieta Stojek uczy³a

jak zrobiæ krem na w³asne potrzeby,
p. Krystyna Kalenkiewicz jak stworzyæ piêknie pachn¹ce, ró¿nokszta³tne myd³a, p. Urszula Turek
przekaza³a podstawy tkania z kolorowych tasiemek, p. Maria Berestek
wdra¿a³a zainteresowane panie w
arkana sztuki haftowania kartek okolicznoœciowych metod¹ matematyczn¹. Panie Halina Babij, Zenobia
Kucharska, Jadwiga Bartel i Iwona
Gut wspó³tworzy³y z uczestniczkami
warsztatów wianki i stroiki na Œwiêto Zmar³ych i ju¿ nie tak odleg³e Bo¿e
Narodzenie.
Uczestniczki warsztatów mia³y
równie¿ okazjê nauczyæ siê wykonania ozdobnych i niepowtarzalnych
kopert z kolorowych tapet, a tak¿e

rozet czy pomponów z resztek w³óczki. Nad ca³oœci¹ warsztatów pieczê
sprawowa³a p. Krystyna Kalenkiewicz, której wszechstronne umiejêtnoœci, wnios³y œwie¿e tchnienie w
dzia³alnoœæ Ko³a Rêkodzie³a.
Na zakoñczenie, po zrobieniu
wspólnego zdjêcia, wszystkie panie

otrzyma³y pude³eczko kremu i estetycznie zapakowane myde³ko.
Realizatorki projektu dziêkuj¹ za
tak du¿e zainteresowanie warsztatami i pozytywne opinie. Maj¹ wiele
pomys³ów na nowe projekty, a udane warsztaty s¹ mobilizacj¹ do planowania nowych wyzwañ.
(at)

Pa³ac w Rynowie - kolejny g³os w dyskusji
Szanowna Redakcjo.
W latach 1984-1987 by³em kierownikiem gorzelni w Rynowie, a
praktycznie pe³ni³em funkcjê II brygadzisty i nadzorcy malej grupy remontowej. W tym czasie dyrektor
kombinatu rolnego Suliszewice p.
Magdalan chcia³ przeprowadziæ remont dachu pa³acu w Rynowie.
Niestety wojewódzki konserwator zabytków postawi³ ciê¿kie warunki. Chcia³, aby sporz¹dziæ profesjonalny projekt remontu dachu
przez wyspecjalizowan¹ firmê projektowo-konserwatorsk¹. Koszt
tego projektu równy by³ kosztom remontu dachu i sumie, jak¹ kombinat
mia³ przeznaczon¹ na remont, czyli
100 tys. z³. W³asna grupa remontowa
bez problemu by³a w stanie zabezpieczyæ dach, co w konsekwencji uratowa³oby ca³y obiekt. Oczyszczono
piwnice i porobiono trochê prac, ale

na wyraŸne polecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace wstrzymano.
O dotacji urzêdu konserwatorskiego nie by³o ani sowa. Natomiast
stawiane przez ten urz¹d warunki i
nakaz prowadzenia prac zabezpieczaj¹cych doprowadzi³y do stanu
faktycznego.
Wies³aw Pokomeda
Od Redakcji.
W odniesieniu do listu Czytelnika zamieszczonego w nr. 42 Tygodnika £obeskiego chcieliœmy wyjaœniæ,
¿e nie jest tak, i¿ nie stanêliœmy w
obronie mieszkañców Rynowa. Nim
ukaza³ siê list nowego w³aœciciela
obiektu, otrzyma³ od nas informacje
dotycz¹ce zabiegów mieszkañców o
uratowanie zabytku. Przytaczamy
fragment.

„W rozmowie z p. Iren¹ Lenkiewicz, naczelnik Wydzia³u Prewencji
KPP w £obzie w latach 1999-2005,
dowiedzieliœmy siê, ¿e o problemie
zapadaj¹cego siê dachu w pa³acu w
Rynowie mieszkañcy sygnalizowali
dzielnicowym ju¿ w 1999r.
- Mieszkañcy prosili o interwencjê w sprawie dewastuj¹cego siê
pa³acu w Rynowie, gdy¿ jego stan
stwarza³ zagro¿enie dla osób tam
przebywaj¹cych. Chodzi³o g³ównie
o dzieci, które najchêtniej bawi¹ siê
w miejscach tajemniczych. By³y
trudnoœci z ustaleniem, kto jest odpowiedzialny za ten obiekt. Z agencji uzyskano wiadomoœæ, ¿e jest to
obiekt prywatny. Jeden z dzielnicowych ustali³ w³aœciciela i jego adres
w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Na ten adres zosta³o wys³ane kilka
pism, w ró¿nych odstêpach czasu, w
których w³aœciciel by³ informowany
o postêpuj¹cej dewastacji pa³acu i

wzywany do jego prawid³owego
zabezpieczenia. Jak pamiêtam, to
jedna z instytucji, do której by³y
równie¿ kierowane pisma, w koñcu
ogrodzi³a teren pa³acu. Od w³aœciciela nie mieliœmy nigdy ¿adnej odpowiedzi – powiedzia³a Irena Lenkiewicz.
Mieszkañcy, so³tysi i radni
Mieszkañcy ³¹cznie z so³tysami
zarówno Rynowa, Tarnowa jak i Suliszewic oraz radni, w tym radny Lech
Urbañski, nie tylko informowali dzielnicowego, ale wystêpowali równie¿
wielokrotnie na posiedzeniach rady,
otrzymuj¹c informacje, ¿e adres w³aœciciela nie jest znany. Jedyne co
uda³o im siê wywalczyæ, to pozwolenie na wejœcie na teren prywatny, na
którym znajduje siê pomnik, aby móc
przynajmniej tam wykonaæ prace
porz¹dkowe, w tym koszenie trawy,
nasadzenia, sprz¹tanie.”
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Tu¿ po wojnie wieœ nale¿a³a do gminy £obez

Olchowiec – znikaj¹ca wieœ,
znikaj¹ca historia (cz. 2)
W

pierwszej czêœci o Olchowcu zakoñczy³em opowieœæ na zrujnowanym pa³acu, ale
póŸniej zda³em sobie sprawê, ¿e
trzeba by zacz¹æ od pocz¹tku, czyli
historii zasiedlenia tej wsi przez
Polaków. Gdy zajrza³em do internetu, okaza³o siê, ¿e Niemcy maj¹ doœæ
dobrze zanotowan¹ historiê tej wsi
pod nazw¹Aalkist, w³¹cznie z histori¹ przynale¿noœci administracyjnej i liczb¹ mieszkañców w poszczególnych latach. W jêzyku polskim
takiej historii brakuje. Jak zwykle,
poprzez nasz¹ ignorancjê. Zacznê
wiêc od pocz¹tku.

Pocz¹tki Olchowca
w powiecie ³obeskim
Do 1945 roku Aalkist nale¿a³ do
powiatu Regenwalde, czyli reskiego. Ju¿ wówczas dzieli³ siê na dolny
i górny. Polacy tworz¹c podzia³ administracyjny odwzorowywali zastany porz¹dek, ³¹cznie z nazwami.
Dopiero po kilku latach zaczêli tworzyæ w³asny. Tak wiêc Aalkist, ju¿
jako Olchowiec, nale¿a³ do powiatu
reskiego, a póŸniej ³obeskiego. Dopiero na pocz¹tku lat 50. XX wieku
przypisano wieœ do powiatu drawskiego. Jednak ten krótki okres
zwi¹zków z £obzem spowodowa³, ¿e
to st¹d nap³ynê³a ludnoœæ, która
zasiedli³a opuszczon¹ przez Niemców wieœ. Wi¹za³o siê to z tym, ¿e w
£obzie umiejscowiono Pañstwowy
Urz¹d Repatriacyjny, do którego kierowano transporty z ludnoœci¹ powracaj¹c¹ ze Zwi¹zku Sowieckiego,
zarówno zes³añców z Syberii, jak i
ludnoœæ opuszczaj¹c¹ Kresy
Wschodnie oraz przesiedleñców z

województw wschodnich i centralnych. Jak wynika z danych z roku
1950, na 30 tys. ludzi osiedlonych w
powiecie ³obeskim, a¿ 10 tys. przyjecha³o ze Zwi¹zku Sowieckiego.
Z £obza kierowano ich do okolicznych wsi, do opuszczonych domów i gospodarstw. Tak te¿ by³o z
mieszkañcami, którzy zasiedlili Olchowiec. Skierowano tam g³ównie
rodziny Sybiraków. Zdarza³o siê, ¿e
czêœæ z nich prze¿y³a na Syberii kilka
lat w jednej wsi, a nawet w jednej
lepiance, i teraz nastêpowa³o rozstanie. Czêœæ zosta³a w £obzie, inni
pojechali do Zagórzyc, Zajezierza,
Zagozdu i Olchowca. PóŸniej przez
lata ci ludzie odwiedzali siê i spotykali przy ró¿nych okazjach. St¹d pani
Józefa Koryzma z d. Inglot z £obza
doskonale pamiêta³a osiedleñców z
Olchowca. W 1946 roku i póŸniej do
tych rodzin wracali „andersowcy” ¿o³nierze II Korpusu Polskiego gen.
Andersa i Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie. Z Syberii wraca³y matki z
dzieæmi i – jak prze¿yli – dziadkowie,
a z Zachodu mê¿owie i synowie. Traf
chcia³, ¿e do rodzin w Olchowcu
wróci³o kilku „andersowców”. W³adze komunistyczne uwa¿a³y, ¿e ich
skupienie siê w jednym miejscu
mo¿e byæ niebezpieczne, st¹d uwa¿nie przygl¹da³y siê ich poczynaniom. Mia³o to póŸniej swoiste konsekwencje, gdy¿ aby zapewniæ sobie spokój, prawie wszyscy wst¹pili
do spó³dzielni rolniczej, gdy rozpoczêto brutaln¹ kolektywizacjê Pomorza. To jedna z wersji, jak¹ us³ysza³em. Czy by³y inne motywy, to
trudno dzisiaj dociec, gdy¿ wszyscy
nie ¿yj¹, a obecni rozmówcy byli
wtedy dzieæmi lub urodzili siê po
wojnie, wiêc opowiadaj¹ jedynie
zas³yszane wersje.

Pa³ac i ruiny zabudowañ przypa³acowych
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Zbiegaj¹ce siê krête
œcie¿ki naszej krótkiej
tu historii
Chocia¿ wsi ju¿ nie ma, oprócz
jednego zamieszka³ego domu, z rozmów i œladów odczytujê wartki nurt
historii, jaki przela³ siê przez tê wieœ.
Jak w soczewce zogniskowa³y siê tu
przemiany, jakie zachodzi³y na ca³ym
Pomorzu. Mam wra¿enie, ¿e gdybyœmy poznali do g³êbi dzieje tej wsi i
tych ludzi, mielibyœmy wiedzê o
krótkiej przecie¿ historii osiedleñ.
Poczynaj¹c od wybuchu wojny
w 1939 roku mamy tu ciekaw¹ postaæ
w³aœciciela Olchowca i ¯ó³tego, póŸniejszego genera³a X Korpusu SS
Gunthera Krappe, który w 1939 r.
bierze udzia³ w ataku na Westerplatte, a w 1945 r. zostaje zatrzymany i
aresztowany w³aœnie w Olchowcu.
Jest tu w¹tek ucieczek i wysiedleñ
Niemców. W¹tek osiedleñ Sybiraków wywiezionych z Kresów
Wschodnich, których historiê mo¿na by zawrzeæ w kilku tomach, ca³y
ten Wschód z nimi tutaj przywieziony. S¹ tu andersowcy przybyli z
Zachodu, a wiêc powtórny w¹tek
Sybiru, ale z zupe³nie innym zakoñczeniem; tworzenie Armii Polskiej w
Zwi¹zku Sowieckim, jej wyjœcie na
Bliski Wschód, udzia³ w kampanii
w³oskiej, walki o Monte Cassino,
Anglia i demobilizacja Polskich Si³
Zbrojnych, trudne decyzje o powrocie do kraju lub pozostaniu na emigracji, o czym pisa³em w pierwszej
czêœci. Jest ta radoœæ z powrotu do
rodzin i te kilka krótkich lat radoœci z
wolnoœci, zakoñczenia wojny, w miarê normalnego ¿ycia, radoœci, która
szybko zosta³a st³umiona brutaln¹
kolektywizacj¹, zw³aszcza wsi gryfickiej, bia³ogardzkiej i w³aœnie drawskiej. I jest do rozszyfrowania ten
w¹tek, gdy prawie wszyscy w Olchowcu zak³adaj¹ spó³dzielniê rolnicz¹. Musz¹, chc¹, wierz¹, boj¹ siê?
Pada nazwisko jednego, który nie
chcia³. Nie zapisa³ siê. Warto pójœæ i
tym tropem, samotnego cz³owieka
który staje na drodze wszystkim.
I co o tym wszystkim myœleli ci
Sybiracy, którzy w³aœnie uciekli z
sowieckich ko³chozów, ci andersowcy, którzy ju¿ „³yknêli” tego za-
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chodniego œwiata i wiedz¹ wiêcej,
ni¿ inni? A w cieniu UB. I jest w koñcu w¹tek rozpadu spó³dzielni, przekszta³cenia w PGR, i ostatni akord
¿ycia wsi – likwidacja tego ostatniego i kompletny rozpad wsi, w³¹cznie
z fizyczn¹ œmierci¹ domów, obór, stodó³, pa³aców, które jeszcze ca³kiem
niedawno têtni³y ¿yciem. Ile¿ tu ciekawych w¹tków, a jak nik³e œlady,
zarastaj¹ce, rozsypuj¹ce siê, obumieraj¹ce na naszych oczach.

Cmentarzyk w lesie
Zostawiam auto przy drodze i
przedzieram siê przez gêste zaroœla.
Gdzieœ tutaj ma byæ cmentarz. Starzy
mieszkañcy pos³ugiwali siê kilkoma
nazwami; za górk¹, za zakrêtem, za
mostkiem i wszystko by³o jasne. Ale
trudno znaleŸæ coœ za zakrêtem, jak
zakrêtów jest kilka. Jednak trafiam
od razu. To ze sto metrów od ruin
jakiegoœ domu. Gdy wychodzê zza
krzaków, dostrzegam na lekkim
wzniesieniu kilka krzy¿y. Poœród
drzew wygl¹daj¹ wrêcz mistycznie, z
przebijaj¹cymi przez liœcie promieniami s³oñca, otulone wysokimi zasychaj¹cymi trawami, z muzyk¹ wiatru i ptasiego œwiergotania.
Trzy stare mogi³y, przy dwóch
kolejnych stoj¹ nowe drewniane
krzy¿e, choæ nie ma na nich tabliczek
z nazwiskami. Obok kilka ma³ych
grobów bezimiennych. Tu spoczywaj¹ dzieci. PóŸniej, odchodz¹c,
dostrzegam jeszcze jeden krzy¿, kamienny, pod drzewem, które zaczê³o
go oplataæ korzeniami. Zadbany, ale
równie¿ bezimienny.
Pierwsze nazwisko od razu znajome – Iwaszkiewicz. Andersowiec.
PóŸniej Leon Krywko dopowie, ¿e
wróci³o ich trzech – jego ojciec Miko³aj, Sergiusz Muleronek i Miszuta. Ale te¿ dojechali inni, jak
choæby Eliasz Szamszur, którego
œlady odnajdujê w Zajezierzu. A czy
byli te¿ u Andersa Gizewicz i Kozielski? Trzeba szukaæ dalej. Imiona
Iwaszkiewiczów kresowe: Adela i
Afanazy. Afanazego odnajdujê w
spisie ¿o³nierzy 3 Dywizji Strzelców
Karpackich. By³ strzelcem 3 baonu
ckm. Muleronek w tym spisie jest
tylko jeden, Sergiusz, rocznik 1912,

Z prawej Miko³aj Krywko z przyjacielem „spod Monte Cassino”, rok
1947. Poni¿ej: ¿o³nierze Armii Polskiej na Wschodzie; Irak, Nosul,
27.XII.1942 r. Od lewej: Miko³aj Krywko, Stefan Siemiernik, Stefan
Lisek, Kazimierz Jaworski. „Na pami¹tkê z wojska na obczyŸnie”.

u³an pu³ku u³anów karpackich. Miko³aj Krywko by³ kanonierem 1 pu³ku artylerii lekkiej.
Obok spoczywa Teodozja Sidorow, rocznik 1874. Z trudem odczytujê nastêpne tabliczki: Halina Miszuta i Eliasz Miszuta, rocznik 1903.
Ostatnia jest zupe³nie zatarta. Tak
jak to miejsce, jeszcze odwiedzane,
poprawiane, porz¹dkowane, ale ju¿

osaczane przez niszcz¹cy ludzk¹
pracê ¿ywio³. Zostaj¹ fotografie.
Kolejne nazwiska mieszkañców
spisane „z pamiêci” dostajê na kartce: Góra, Rozumczyk, Kowalonek,
Gizewicz, Linkiewicz, Œwirko, Kaduszko, Groñski, Pancerna. Czeka
mnie jeszcze trochê pracy. Szerzej o
poszczególnych w¹tkach nastêpnym razem.
K. Rynkiewicz
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê 1/2 domu w Strzmielach.
Bardzo tanio. Tel. 509 000 920

Tanio odnajmê kawalerkê w
£obzie, kuchnia i ³azienka. Tel. 794
669 928.

POLONIACARE24 ul. Wyszyñskiego Szczecinek – legalnie zatrudni
kobiety w wieku od 18 do 65 lat do
opieki nad osobami starszymi w
Niemczech. Zapewniamy formalnoœci. Dobre warunki pracy. Szczegó³y tel. 512 585 110 lub (94) 340
8045 www.Poloniacare24.eu
Zatrudnie osobê do prac biurowych,
spedycyjnych, jêzyk niemiecki, wymagania wykszta³cenie min. œrednie, dyspozycyjnoœæ kreatywnoœæ, firma w Nowogardzie. Tel. 609 493 989
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Powiat gryficki
Zostañ ajentem sklepu ¯ABKA w
Gryficach. Informacje tel. 536 841
234.

ROLNICTWO

Region
Kury m³ode rasy leghorna oraz inne
rasy nieœne. Kontakt tel. 501 057
385

Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum £obza. Kontakt tel. 725 741 864.
Resko, centrum miasta nad rzek¹
– sprzedam dom 180 mkw., piêtrowy z gara¿em, dzia³ka 900 mkw..
Cena 280 tys. z³. Tel. 667 808 758

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

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê 500 m od Gryfic,
obrêb Borzyszewo, z warunkami
zabudowy, w kompleksie 11 dzia³ek, o pow. 3200 mkw. Za cenê 25
000 z³. Tel. 513 471 215.
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Dzia³kê budowlan¹ 746 mkw. Gryfice Zdroje sprzedam. Tel. 511 068
490.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie na tzw. 18-nastkach. Pe³na w³asnoœæ, rozk³adowe 3 pokoje, parter,
œrodkowe mieszkanie, 58 mkw.
Cena do uzgodnienia. Tel. 509 598
604.
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.

tygodnik ³obeski 28.10.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE
Powiat ³obeski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat œwidwiñski

US£UGI
Transport towarów oraz laweta:
Polska, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania. Tel. 665 802 167.

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

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

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

Motoryzacja
Powiat ³obeski
Sprzedam VW Sharan rok produkcji 1998, bia³y – 7,5 tys. z³. Tel. 505
753 369
Resko. Sprzedam VW Golf combi,
rok prod. 1996, poj. 1,6. Samochód
dobrze utrzymany. Tel. 788 439 641.
Sprzedam samochod Ford Escort
mk 7, rok produkcji 1995, wa¿ne
wszystkie op³aty, cena do uzgodnienia. Telefon 798 532 506

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax: 91 39 73 730
TYGODNIK W INTERNECIE - www.wppp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Z ¯YCIA POWIATU

Koncert wyrazem
wolnoœci
(£OBEZ). Zdecydowana wiêkszoœæ uczniów Zespo³u Szkó³ w
£obzie chcia³aby zdecydowanie inaczej, ni¿ dotychczas, obchodziæ Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci. Jeœli
chcemy, aby m³odzie¿ uczestniczy³a
z w³asnej woli w obchodach, to mo¿e
najwy¿szy czas odejœæ tylko od akademickiego stylu.
Niejednokrotnie pisaliœmy, ¿e najwy¿szy ju¿ czas zmieniæ formu³ê obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, która jak na razie nie ró¿ni siê
form¹ od np. obchodów 1 wrzeœnia –
obie uroczystoœci s¹ smutne i przygnêbiaj¹ce, a przecie¿ Œwiêto Niepodleg³oœci powinno byæ radosne, z punktem
ciê¿koœci na odzyskanie wolnoœci, a nie
jak dotychczas – na zaborach. Dziêki
ogromnej przychylnoœci dyrektor Zespo³u Szkó³ Jolanty Manowiec oraz
nauczycieli tej placówki zosta³a przeprowadzona ankieta, w której uczniowie wskazali, w jaki sposób chcieliby
obchodziæ to œwiêto. Mo¿e 291 g³osów,
bo tylu uczniów wziê³o udzia³ w ankiecie, bêdzie mia³o jakiekolwiek znaczenie
dla w³adz miasta.
Œwiêto Niepodleg³oœci mog³oby
staæ siê równie¿ wspania³¹ okazj¹ do
zaprezentowania siê uzdolnionych
uczniów na scenie, niekoniecznie w
obecnie przyjêtej formule.
W sonda¿u uczestniczy³o 291
uczniów LO, TZ i ZSZ. Uczniowie
otrzymali cztery pytania.

Pierwsze dotyczy³o miejsca obchodów. Najwiêcej, bo 227 ankietowanych
wskaza³o stare boisko, 36 uczniów
wskaza³o £obeski Dom Kultury, 22 –
halê widowiskowo-sportow¹, czworo
uczniów uzna³o, ¿e dobrym miejscem
jest plac przed pomnikiem i jeden uczeñ
uzna³, ¿e obchody powinny mieæ miejsce w szkole. Jeden uczeñ nie udzieli³
odpowiedzi.
Drugie pytanie odnosi³o siê do charakteru œwiêta. Najwiêcej uczniów, bo
a¿ 211 uzna³o, ¿e powinno mieæ charakter czêœciowo powa¿ny, a czêœciowo
radosny. Za jedynie radosn¹ form¹
uczczenia odzyskania niepodleg³oœci
by³o 76 uczniów, a jedynie czterech za
firm¹ powa¿n¹.
Trzecie z kolei pytanie dotyczy³o
tego, co powinno byæ elementem obchodów. I tak 243 uczniów na 291 ankietowanych optowa³o za koncertem, 32
za niepodleg³oœciowym biegiem ulicznym, 14 za historyczn¹ sesj¹ popularno-naukow¹, jedna osoba za inscenizacj¹ historyczn¹ i jedna za sp³ywem
kajakowym.
Wœród innych propozycji znalaz³y
siê: po³¹czenie festynu z czêœci¹ oficjaln¹ przy pomniku (jedna osoba).
Sk³adamy serdecznie podziêkowania dyrektor Zespo³u Szkó³ pani Jolancie Manowiec oraz wszystkim nauczycielom i uczniom zaanga¿owanym w
wype³nienie ankiety i jej opracowanie.
MM
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Pojechaliœmy do Teatru Lalek
Pleciuga w Szczecinie

(RUNOWO
POMORSKIE)
Uczniowie klas od pierwszej do pi¹tej uczestniczyli 16.10.br. w wycieczce do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie. To by³a nasza pierwsza, wspólna wycieczka do teatru w tym roku
szkolnym.
Przedstawienie , które ogl¹daliœmy
to „Pinokio”. Gdy spektakl rozpocz¹³
siê, zgas³y œwiat³a i doznaliœmy dreszczyku emocji. Wtedy to w³aœnie gadaj¹cy Œwierszcz œpiewaj¹co zapozna³
nas z tematyk¹ sztuki i przeniós³ w
œwiat dzieciêcej wyobraŸni. G³ównym
bohaterem by³ ma³y, niekulturalny i nieuprzejmy ch³opiec, który w swoim œnie
sta³ siê drewnianym pajacem. Przybrany ojciec nazwa³ go Pinokio. By³ zbuntowany i niepos³uszny. Nie chcia³ siê
uczyæ. Próbuj¹c unikn¹æ obowi¹zku
chodzenia do szko³y popada³ w ró¿ne

tarapaty i tym samym sprowadza³ na
siebie i swego tatê wiele k³opotów. Na
szczêœcie, wszystkie jego przygody
koñczy³y siê szczêœliwie. Za ka¿dym
razem Pinokio przy pomocy Œwierszcza wyci¹ga³ wnioski, staj¹c siê lepszym i bardziej wra¿liwszym ch³opcem.
Dodatkowym atutem inscenizacji
by³a muzyka, która ³atwo wpada³a w
ucho, tañce oraz stroje - piêkne i kolorowe. Aktorzy, aby byæ bli¿ej widza
czasami schodzili ze sceny, poruszali
siê miêdzy rzêdami. Trudno opisaæ w
kilku s³owach to przedstawienie, warto je
obejrzeæ, zatrzymaæ siê choæ na chwilê i
wyci¹gn¹æ wnioski, gdy¿ znajduj¹ siê w
nim g³êbsze przes³ania, nie tylko dla dzieci, ale i dla nas, doros³ych.
Wycieczka by³a bardzo udana, wszyscy wrócili pe³ni wra¿eñ do szko³y.
Organizator - Zofia Ungerman

Dzieñ Edukacji Narodowej up³yn¹³ w bardzo mi³ej atmosferze
(STAROGARD) W Szkole Podstawowej w Starogardzie odby³ siê
14 paŸdziernika apel z okazji Dnia
Edukacji Narodowej . Na tê uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie:
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
Resku pani Barbara Basowska, emerytowani nauczyciele i pracownicy
szko³y, kadra i pracownicy szko³y
oraz uczniowie. Wydarzenie to
przygotowali cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego wraz z klas¹ VI.
Dzieñ zacz¹³ siê od spotkania
uczniów z nauczycielami w klasach.
Tam sk³adaliœmy naszej pani wychowawczyni ¿yczenia i wrêczaliœmy
upominki. PóŸniej przebieraliœmy
siê, aby wzi¹æ udzia³ w przedstawieniu. Ja wraz z moj¹ przyjació³k¹ Juli¹
i koleg¹ Bartkiem mieliœmy iœæ w poczcie flagowym. Nadszed³ czas apelu. Zjawili siê zaproszeni goœcie.
Strasznie siê stresowaliœmy, ale
wszystko posz³o jak nale¿y. Pawe³,
Wiktoria, Szymon, Agata i Monika
rozdawali wszystkim nauczycielom i
pracownikom szko³y prezenty s³odkoœci ufundowane przez Radê

Rodziców oraz kwiaty i dyplomy
przygotowane przez uczniów z klasy
VI. Oprócz nas wyst¹pili uczniowie

z klasy V, którzy zaœpiewali piosenkê
„Dla naszej pani”. Myœlê , ¿e wszystkim podoba³o siê to, co przygotowa-

liœmy. Dzieñ Edukacji Narodowej
up³yn¹³ w bardzo mi³ej atmosferze.
Daria Kruszewska
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Kolejne talenty w Lidze Biegowej
Zakoñczy³y siê jesienne imprezy IV £obeskiej
Ligi Biegowej, która w tym roku ma tak¿e Patrona
Honorowego w osobie Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierda Gemblewicza. Z
trzech zaplanowanych imprez odby³y siê XVI Biegi „Szukamy Talentów” w Dobrej i II Jesieñ Biegowa w Wêgorzynie. Biegi Or³ów Górskiego w
Resku zosta³y przeniesione na wiosnê.
Obie imprezy zosta³y rozegrane przy piêknej jesiennej pogodzie. Organizatorzy jak zwykle, goœcinne
przyjêli uczestników. By³y ciep³e napoje, posi³ki dla
wszystkich, wiele nagród dla najlepszych. Zawodników dopingowa³ za ka¿dym razem Starosta Ryszard
Brodziñski wraz z Burmistrzami. By³a te¿ du¿a frekwencja, na trasach widzieliœmy niemal wszystkich
najlepszych biegaczy, ale mimo to parê osób potrafi³o
siê przebiæ na miejsca na podium. Jak to wygl¹da w
poszczególnych kategoriach piszemy poni¿ej.
Dziewczêta – klasy I-II (2006 i m³.)
W klasach 1-2 dominuj¹ £ucja Drozda i Hania Siwiecka z SP2 £obez oraz Julia Cichocka z Wojtaszyc.
Trójka znana ju¿ z poprzedniego roku, nie wpuœci³a
nikogo na podium,a ich kolejnoœæ, co zawody siê
zmienia. Tu¿ za nimi dwójka z Runowa Pomorskiego
Milena Ekiert i Agata Gawlik, oraz kolejne ³obzianki
Natalia Smolarek i Julia Adamczyk. Do faworytek w
tej kategorii do faworytek nale¿¹ te¿ Magda Urban i
Amelia Jankowska ze Starogardu.
1.Drozda £ucja
2.Cichocka Julia
3.Siwiecka Hanna
4.Ekiert Milena
5.Gawlik Agata
6.Smolarek Natalia

SP2 £obez
SP Wojtaszyce
SP2 £obez
SP Runowo Pom.
SP Runowo Pom.
SP2 £obez

2+1
1+3
3+2
3+6
5+7
6+12

Dziewczêta – klasy III-IV (2005-04)
Wœród dziewcz¹t z klas 3-4 wyraŸnie lideruje
ubieg³oroczna zwyciê¿czyni ligi z m³odszej kategorii
Zuzia Kondratiuk z Dobrej, a obserwuj¹c jej biegi trudno wskazaæ innego faworyta do koñcowego zwyciêstwa. Za ni¹ o miejsca na podium „bij¹ siê” Maja
W³odarz SP2 £obez i Maja Wysocka Runowo Pomorskie oraz dziewczêta z Radowa Ma³ego. Ciekawym
odkryciem jest zwyciê¿czyni biegu w Wêgorzynie
Daria Bytnar.
1.Kondratiuk ZuzannaArbod /SP Dobra
2.W³odarz Maja
SP2 £obez
3.Wysocka Maja
SP Runowo Pom.
4.Omy³a Marika
ZSP Radowo Ma³e
5.Kurek Ewelina
ZSP Radowo Ma³e
6.Antczaka Hania
ZSP Radowo Ma³e

1+2
2+4
5+3
3+6
6+5
4+9

7.G³owacka Natalia ZSP Radowo Ma³e
2+14
8.Pañka Daria SP2 £obez 8+8
Dziewczêta
klasy V-VI (2002-03)
Lider w tej kategorii to niespodzianka. Pi¹toklasistka Natalia Cichosz znana by³a dotychczas jako dobra sprinterka i
skoczkini w dal, ale prowadzi
maj¹c tyle samo punktów, co
starsze i utytu³owane kole¿anki
ze szko³y (SP2 £obez) Magdy
Rosiñska i Teis. Prowadzenie
Natalii jest jak najbardziej zas³u¿one, a jej postêpy w biegach
œrednich i prze³ajowych bêdziemy pilnie obserwowaæ. Dwie
inne pretendentki do miejsc na
podium Agata Pieróg i Joanna Jarz¹bek biega³y tylko raz.
1.Cichosz Natalia
SP2 £obez
1+6
2.Rosiñska Magdalena SP2 £obez
3.Teis Magdalena
SP2 £obez
4.Mosler Urszula
ZSP Radowo Ma³e
5.£achañska Zuzanna SP Runowo Pom.
6.Lisiusz Zuzanna
SP Resko

2+5
3+4
4+9
5+8
6+11

1. Ku³ak Oliwer
SP Wojtaszyce
2. Lenkiewicz Jakub SP Runowo Pom.
3. Sobañski Kacper ZSP Radowo Ma³e
4. Odzioba Hubert
ZSP Radowo Ma³e
5. G¹sior Adrian
ZSP Radowo Ma³e
6. Myszczyszyn Micha³ SP Runowo Pom.

1+1
1+2
2+5
2+7
6+8
5+10

Ch³opcy – klasy I-II (2006 i m³)
Najm³odsi ch³opcy tocz¹ piêkne pojedynki biegowe. Co zawody inny zwyciêzca, a biegowi kibice nie
mog¹ narzekaæ na brak emocji. Na razie po zwyciêstwie maj¹ prowadz¹cy w punktacji Filip Czerenkiewicz z Runowa oraz radowianie Franciszek Grzejdak
i Jakub Misiejuk. Do rywalizacji pomiêdzy biegaczami z Runowa Pomorskiego i Radowa Ma³ego mo¿e siê
wmieszaæ nowa postaæ w czo³ówce tej kategorii Marcel Góra z Reska.

Ch³opcy – klasy V-VI (2003-2002):
Tak¿e i w tej kategorii nie ma nowych nazwisk, co
nie znaczy, ¿e nic ciekawego siê nie dzieje. Wrêcz przeciwnie. Rywalizacja kolejnego z rodu Lenkiewiczów
Bartosza z Runowa Pomorskiego, Jakuba Roœczaka z
Reska i Piotra Kubota z Radowa Ma³ego bêdzie pasjonuj¹ca a¿ do biegów Hopfera koñcz¹cych rywalizacjê
w Lidze Biegowej. To wytrawni biegacze, ale nie tak
daleko za ich plecami s¹ kolejni. W tej kategorii praktycznie ka¿da szko³a ma kogoœ w czo³ówce.

1.Czerenkiewicz Filip SP Runowo Pom.
2.Grzejdak Franciszek ZSP Radowo Ma³e
3.Misiejuk Jakub
ZSP Radowo Ma³e
4.Góra Marcel
SP Resko
5.Lenkiewicz Mateusz SP Runowo Pom.
6.Pluciñski Jêdrzej
ZSP Radowo Ma³e

1-2.Lenkiewicz Bartosz 2003
1-2.Roœczak Jakub
2003
3.Kubot Piotr 2002 ZSP
4.Wejdebach Denis
2003
5.Mi³ek Tomasz
2003
6.Antonowicz Piotr 2002
7.Witkowski Kacper 2003

1+2
1+3
5+1
2+4
3+7
3+10

Ch³opcy – klasy III-IV (2004-2005)
Tutaj dominuj¹ znane nazwiska. Na razie Oliwer
Ku³ak z Wojtaszyc, wydaje siê byæ najwy¿ej notowanym biegaczem wœród 9-10 latków, choæ Jakub Lenkiewicz z pewnoœci¹ nie odpuœci do ostatniego startu.
Na ewentualne potkniêcia faworytów bêd¹ czekaæ biegacze z Radowa Ma³ego.

SP Runowo Pom.2+1
SP Resko
1+2
Radowo Ma³e
1+4
SP2 £obez
3+5
SP Wojtaszyce 5+9
SP Runowo Pom.6+13
SP2 £obez
9+12

Gimnazja dziewczêta (1999-2001)
Prowadz¹ce bez niespodzianek. Prowadzi z kompletem zwyciêstw Milena Sadowska. Przy jej klasie
i poziomie trudno o jak¹kolwiek niespodziankê, ale
pozosta³e dziewczêta za plecami Mileny prezentuj¹
siê naprawdê bardzo dobrze, tasuj¹c siê w kolejnoœci
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Fina³ Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych

Dziewczêta ze szko³y podstawowej
w Wêgorzynie wicemistrzyniami
W Przelewicach odby³ siê
22.10.2014 r. Fina³ Wojewódzki w
Sztafetowych Biegach Prze³ajowych. Zawody odbywa³y siê w bardzo
trudnych warunkach terenowych i
atmosferycznych.
Na starcie tegorocznych zmagañ
stanê³o 20 najlepszych sztafet województwa (mistrzynie powiatu).
Reprezentacja Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie w sk³adzie: Agata
Pieróg, Alicja Pieróg, Wiktoria Lewandowska, Wiktoria Podfigurna,
Wiktoria Regulska, Nadia Dzimidowicz, Nikola Zacharewicz, Julita
¯urawik, Maja Kiedrowska, Dagmara Smoleñ, Oliwia Tomala, Daria Bytnar zajê³y II miejsce i obroni³y tytu³
wicemistrzyñ województwa.
Pierwsza szóstka zawodów w
kategorii dziewcz¹t szkó³ podstawowych:
1. SP 2 Goleniów
2. SP Wêgorzyno
3. SP 1 Barlinek
4. SP Barwice
5. SP 3 Stargard Szczeciñski
6. SP 4 Ko³obrzeg

na ka¿dej imprezie. Wysok¹ stabilizacjê formy pokazuje w tej grupie Nikola Urban z Reska. Wiosn¹ na Mistrzostwach Województwa reprezentacja £obza
mo¿e znowu sprawiæ mi³a niespodziankê. Tym bardziej, ¿e nie biega³y jesieni¹ dwie inne œwietne i utytu³owane biegaczki Ania Turzyñska i Julia Popiela z
£obeskiego Gimnnazjum.
1. Sadowska Milena
2. Urban Nikola
3. Stolarczyk Justyna
4. Urbañska Klaudia
5. Matera Ma³gorzata
6. Czy¿ak Weronika

Gimnazjum Dobra
ZS Resko
Arbod/Gim. Dobra
ZSG £obez
Gimnazjum Dobra
Gimnazjum Dobra

1+1
1+2
2+3
3+4
1+9
2+10

Gimnazja ch³opcy (1999-2001:
Ca³kiem zas³u¿enie na czele trójka z Radowa
Ma³ego na czele z Oskarem Liptakiem, przed dwójk¹
gimnazjalistów z Reska. Na pewno do rywalizacji o
miejsca na podium w koñcowej punktacji w³¹cz¹ siê
znakomici biegacze z Wêgorzyna Marcin Krohn oraz
Aron i Dawid Stasiakowie. Którzy na razie maj¹ jeden
start.
1.Liptak OskarZSP Radowo Ma³e
2.Borkowski Mateusz ZSP Radowo Ma³e
3.Probola Szymon
ZSP Radowo Ma³e
4.Leonik Mateusz
ZS Resko
5.Bodys Jakub
ZS Resko
6.DziurdŸ Tomasz
ZSP Radowo Ma³e

1+5
6+3
3+7
5+9
6+12
10+10

Punktacja dru¿ynowa
W rywalizacji dru¿ynowej dziewcz¹t bez niespodzianek, prowadz¹ podopieczne El¿biety Romej, któ-

re trzykrotnie wygra³y ligê biegow¹, ale w tym roku
œwietnie biegaj¹ te¿ dziewczêta z Radowa Ma³ego.
Jednak niewielkie straty punktowe maj¹ pozosta³e
szko³y Trafnie dobrana punktacja Ligi Biegowej daje
szanse tak¿e ma³ym szko³om. Jeœli siê dobrze pracuje
z m³odzie¿¹ to mo¿na marzyæ o miejscu na podium. I
tak jest w naszych szko³ach. Nie bêdzie wiêc nic dziwnego, gdy ostateczna kolejnoœæ dru¿ynowa wœród
ch³opców i dziewcz¹t wy³oni siê po ostatniej imprezie
wiosennej czêœci Ligii. To samo dotyczy rywalizacji
dru¿ynowej szkó³ gimnazjalnych.
Wœród ch³opców ma³a niespodzianka, ale nie sensacja. W Dobrej i Wêgorzynie najlepsi byli biegacze
Adriana Ma³ego z ZSP Radowo Ma³e. Ich pojedynki
z ch³opcami z Runowa Pomorskiego, zesz³orocznych
zwyciêzców dru¿ynowych, bêd¹ tak¿e ozdob¹ wiosennych imprez biegowych.
Szko³y Podstawowe - dziewczêta:
1. SP2 £obez
35+58
2. ZSP Radowo Ma³e 54+74
3. SP Runowo Pom. 68+185
4. SP Resko
73+182
5. SP Dobra
63+254
6. SP Wojtaszyce
108+273
7.SP Wêgorzyno
0+48
8.SP Starogard
107+0
Szko³y Podstawowe - ch³opcy:
1. ZSP Radowo Ma³e 26+59
2. SP Runowo Pom. 48+61
3. SP Resko
49+72
4. SP2 £obez
75+159

5. SP Wojtaszyce
6. SP Dobra
7. SP Starogard
8.SP Wêgorzyno

169+160
81+0
94+0
0+168

Dziewczêta z Gimnazjum w Dobrej (g³ównie
podopieczne Janusza £ukomskiego z klubu Arbod)
regularnie wygrywaj¹ punktacjê indywidualn¹ i dru¿ynow¹ Ligi od pocz¹tku jej istnienia, wiêc i w tym
roku s¹ zdecydowanymi faworytkami, ale jeœli w barwach ZSG £obez wystartuje w komplecie, wspomniane wczeœniej trio biegaczek to wiosna mo¿e byæ ciekawa tak¿e i w rywalizacji dru¿ynowej.
W punktacji ch³opców prowadz¹ podobnie jak ich
m³odsi koledzy biegacze z ZSP Radowo Ma³e. Miros³aw Budzyñski i Adrian Ma³y maj¹ wiêc du¿e powody do zadowolenia, bo ich podopieczni maj¹ znakomit¹ jesieñ biegow¹ za sob¹.
Gimnazja – dziewczêta:
1. Gimnazjum Dobra
2. ZS Resko
3. ZSP Radowo Ma³e
4. ZSG £obez
5. Gimnazjum Wêgorzyno

4+14
5+32
13+46
23+64
0+18

Gimnazja – ch³opcy:
1. ZSP Radowo Ma³e
2. Gimnazjum Resko
3. Gimnazjum Dobra
4. Gimnazjum Wêgorzyno

6+15
7+37
7+0
0+7

ZSG £obez nie biega³.

(r)
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Osadnik poleg³ na sarmackim polu.
Pasjonuj¹cy mecz w Dobrej
(DOBRA) Licznie
przybyli kibice na
sobotni mecz o
mistrzostwo IV ligi,
mimo przenikliwego
zimna na pewno nie
¿a³owali swej decyzji.
Pojedynek Osadnika
Myœlibórz, zajmuj¹cego
dotychczas trzeci¹
pozycjê, z siódmym
w tabeli Sarmat¹ Dobra,
okaza³ siê bardzo
porywaj¹cym
widowiskiem.

czo³owa dru¿yna obecnego sezonu,
nie zamierza³ godziæ siê ze swoj¹
pierwsz¹ pora¿k¹ w tym sezonie i ju¿
w pierwszej po³owie uda³o mu siê
doprowadziæ do wyrównania, a po
przerwie wyjœæ na prowadzenie 2:1.
Jednak graj¹cy bardzo ambitnie gospodarze najpierw po golu Zdzis³awa Szw¹dera doprowadzili do wyrównania, a w samej koñcówce meczu kapitan Sarmaty Emilian Kamiñski uzyska³ dla Sarmaty zwyciêskiego gola. I tym sposobem niepokonany w obecnym sezonie Osadnik
poniós³ na stadionie w Dobrej swoj¹
pierwsz¹ ligow¹ pora¿kê. Sobotnie
zwyciêstwo przesunê³o Sarmatê na
pi¹te miejsce, do œcis³ej czo³ówki w
ligowej tabeli.

Zespó³ Sarmaty, podbudowany
ostatnimi zwyciêstwami, wyszed³ na
boisko mocno zmotywowany i to on
po bramce Mateusza Kowalczyka
obj¹³ prowadzenie. Jednak Osadnik,

Sarmata Dobra – Osadnik Myœlibórz 3:2 (1:1)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Mateusz Kowalczyk, Zdzis³aw
Szw¹der i Emilian Kamiñski.

Sarmata Dobra: Mateusz Krupski, Kamil Pacelt, Emilian Kamiñski,
Damian Dzierbicki, Mateusz Kowalczyk (65' Wojciech Bonifrowski),
Arkadiusz Paw³owski, Filip Plewiñski (90' Damian Koœciuk), Zdzis³aw
Szw¹der (73' Dominik Maziarz), Maciej Go³dyn, Przemys³aw Rembisz,
Patryk Podbieg³o (88' Cezary Szkup)
oraz w rezerwie:Sebastian Marciniak, Wojciech Kwiatkowski i Wojciech Dorsz.
Osadnik Myœlibórz: Artur Ziêtek, Robert Dudek, Bartosz Jodko
(55' Kamil Kowalski), Dominik Wekwerth, Patryk Fia³kowski (70' Andrzej Plackowski), Marcin Gajewski,
£ukasz Koneczek, £ukasz Ma³owiecki, Jaros³aw Norsesowicz, Jacek Jarecki, Piotr Gajewski (88' Patryk Korzeniewicz) oraz w rezerwie:
Mateusz Sikora, Daniel Boroñ.
Sêdzia g³ówny: £ukasz Wilk, sêdziowie asystenci: Kamil Kêdzierski
i Lucjan Szefer,
estan

II „JESIEÑ BIEGOWA” w Wêgorzynie
(RUNOWO POM.) W Wêgorzynie odby³y siê 10.10.2014 r. biegi
prze³ajowe. Uczniowie Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim, z
klas I-VI, równie¿ wziêli udzia³ w tych
zawodach.

Na podium stanêli:
Klasy I-II: Filip Czerenkiewicz
miejsce II.
Klasy III-IV: Jakub Lenkiewicz
miejsce II, a Maja Wysocka miejsce III.
Klasy V-VI: Bartosz Lenkiewicz

miejsce I.
Dziêkujemy wszystkim zawodnikom, którzy wziêli udzia³ w zawodach. Gratulujemy i zachêcamy innych uczniów do brania udzia³u w
biegach.
(szk)

WYNIKI I TABELE
IV liga
Kluczevia Stargard - Lech Czaplinek
2:4, Gryf Kamieñ Pomorski - Darzbór
Szczecinek 2:3, Ina Goleniów - Arkonia Szczecin 0:3, Odra Chojna - D¹b
Dêbno 5:2, Sarmata Dobra - Osadnik
Myœlibórz 3:2, Vineta Wolin - Stal
Szczecin 5:0, Energetyk Gryfino Œwit Szczecin 0:4, Hutnik Szczecin Iskra Bia³ogard 4:1.
1. Œwit Szczecin
28 29:13
2. D¹b Dêbno
20 26:18
3. Odra Chojna
19 26:19
4. Hutnik Szczecin
19 21:14
5. Sarmata Dobra
18 20:23
6. Osadnik Myœlibórz 18 23:14
7. Darzbór Szczecinek 17 17:14
8. Ina Goleniów
17 17:17
9. Vineta Wolin
16 24:18
10. Arkonia Szczecin
15 22:17
11. Gryf Kamieñ Pom. 13 24:25
12. Iskra Bia³ogard
10 9:18
13. Lech Czaplinek
10 11:17
14. Kluczevia Stargard 8 15:28
15. Stal Szczecin
8 16:24
16. Energetyk Gryfino 6 14:32
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WYNIKI I TABELE
Klasa wojewódzka
B³êkit Pniewo - Stal Lipiany 2:0, Piast
Chociwel - Pomorzanin Nowogard
1:2, Odrzynka Radziszewo - Jeziorak
Szczecin 2:3, Zorza Dobrzany - Sparta Wêgorzyno 0:0, Unia Dolice –
Orkan Suchañ 5:0, Ina Iñsko - Polonia P³oty 2:1, Gavia Choszczno K³os Pe³czyce 0:3, Flota II Œwinoujœcie - Morzycko Moryñ 2:2.
1. Piast Chociwel
28 29:8
2. Pomorzanin Now.
25 21:11
3. K³os Pe³czyce
22 17:16
4. Morzycko Moryñ
20 20:14
5. B³êkit Pniewo
20 24:19
6. Stal Lipiany
19 29:19
7. Jeziorak Szczecin
19 20:18
8. Polonia P³oty
14 25:19
9. Unia Dolice
13 25:20
10. Zorza Dobrzany
13 25:19
11. Sparta Wêgorzyno 12 12:13
12. Ina Iñsko
10 13:22
13. Flota II Œwinoujœcie 10 14:33
14. Gavia Choszczno
9 17:23
15. Odrzynka Radziszewo 6 16:30
16. Orkan Suchañ
4 7:30
Klasa okrêgowa
Promieñ Mosty - Œwiatowid £obez
3:1, Mewa Resko - Tanowia Tanowo
2:1, Intermarche Rega Trzebiatów Wybrze¿e Rewalskie 3:0, Iskierka
Szczecin - Ehrle Dobra Szcz. 6:0, GKS
Mierzyn - Victoria 95 Przec³aw 4:1,
Sparta Gryfice - Wicher Brojce 4:1,
Iskra Golczewo - Fagus Ko³bacz 5:1,
Kasta Szczecin - Masovia Maszewo
1:2
1. Intermarche Rega
26 41:10
2. Iskra Golczewo
25 27:8
3. Œwiatowid £obez
21 25:14
4. Iskierka Szczecin
18 18:13
5. Sparta Gryfice
17 21:18
6. Masovia Maszewo
17 19:20
7. Tanowia Tanowo
17 22:22
8. Promieñ Mosty
16 18:20
9. Mewa Resko
14 18:19
10. GKS Mierzyn
14 25:26
11. Wybrze¿e Rewalskie 14 15:16
12. Ehrle Dobra Szcz.
13 17:26
13. Fagus Ko³bacz
11 16:31
14. Wicher Brojce
11 11:18
15. Kasta Szczecin
9 10:26
16. Victoria 95 Przec³aw 7 10:26
Klasa A
Pionier ¯arnowo - Ba³tyk Gostyñ 1:3,
Orze³ Prusinowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 5:2, Fala Miêdzyzdroje B³êkitni Trzyg³ów 2:3, Jantar Dziwnów - Znicz Wysoka Kamieñska 4:0,
Korona Stuchowo - Radowia Radowo Ma³e 0:2, Jastrz¹b £osoœnica Sowianka Sowno 2:1.
1. Jantar Dziwnów
22 35:9
2. B³êkitni Trzyg³ów
21 43:13
3. Znicz Wysoka Kam. 21 25:12
4. Fala Miêdzyzdroje
17 27:12
5. Korona Stuchowo
16 27:17
6. Sowianka Sowno
16 19:10
7. Radowia Radowo M. 13 20:15
8. Ba³tyk Gostyñ
9 14:27
9. Jastrz¹b £osoœnica 8 7:22
10. Pionier ¯arnowo
5 10:26
11. Orze³ Prusinowo
4 11:41
12. Prawobrze¿e Œwin. 3 9:43
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(458)
(304)
(287)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(223)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(209)
Beata Medunecka - PUP £obez
(56)
Ryszard Brodziñski - starosta
(39)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez (37)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (31)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu (29)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu (25)
Marek Kubacki przew. Rady Powiatu
(22)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(21)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
(20)
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
(16)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
(10)
Janina Szulc SR £obez
(8)
Janusz Zarecki £DK (7)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (6)
Maria Sola - PUP £obez
(6)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez

Kupon
+

nr 39

pozytywnie oceniam

(304)
(164)
(136)
(105)
(99)
(69)
(50)
(39)
(34)
(23)
(17)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(7)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)

Jolanta Jaremko - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz Dobrej (48)
Sebastian Kuran - UM Dobra (5)
Agnieszka Witkowska - UM Dobra (3)
GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Andrzej Nowak - radny RM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Karolina Hagno UM Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko

(458)
(287)
(126)
(117)
(96)
(28)
(25)
(23)
(13)
(8)
(8)
(8)
(5)
(3)
(3)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(18)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (6)
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
(3)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (3)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (24)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (127)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (38)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(20)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(13)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(9)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(6)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)

5 000
nagrody

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................

Sponsorzy:
miejsce jego zatrudnienia..............................................................
Marcin
Pietrzyk

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................
Kazimierz

Rynkiewicz

miejsce jego zatrudnienia..............................................................

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).
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Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP

(6)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Krystyna Bogucka - radna RM
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Magdalena Chmura - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - UM £obez
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Dariusz Ledzion - £DK
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Henryk Stankiewicz - radny RM

(351)
(115)
(111)
(110)
(94)
(81)
(80)
(73)
(72)
(38)
(27)
(25)
(23)
(22)
(21)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(13)
(10)
(8)
(12)
(8)
(8)
(7)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)

GMINA DOBRA
Piotr Hebda- radny gm. Dobra (29)
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra (16)
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)
GMINA RESKO
Anna Szymañska - radna RM Resko
(185)
Renata Kulik - RM Resko
(184)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (173)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (158)
Barbara Basowska - radna RM
(144)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (76)
Jolanta Furman - CK
(56)
Andrzej Nowak - RM Resko
(41)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(31)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(28)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(27)
Anna So³onyna - so³tys Iglic
(25)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (23)
Kamila Jaworska - UM Resko
(17)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(15)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(12)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (11)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(11)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko - (8)
Pawe³ Gradus - RM Resko
(7)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(6)
Jan Czaban - radny RM Resko
(3)
Ryszarda Czaban - dyrektor SP Resko (3)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (3)
Halina Puch - UM Resko
(3)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (53)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
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ROZMAITOŒCI
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Apel o przekazywanie
wspomnieñ, zdjêæ,
ksi¹¿ek, dokumentów
DEBATA Z KANDYDATAMI NA
BURMISTRZA GMINY £OBEZ
5 listopada 2014 r. w godzinach od 18.00 do 19.30
w hali widowiskowo-sportowej w £obzie nasza
redakcja przeprowadzi debatê z kandydatami
na burmistrza gminy £obez.
Ustaliliœmy nastêpuj¹ce zasady.
Ka¿dy z kandydatów odpowiada ³¹cznie na szeœæ pytañ.
Trzy pytania przesy³amy do wiadomoœci wszystkich kandydatów.
W Tygodniku £obeskim znajduje siê kupon, na którym czytelnicy wpisuj¹ swoje pytania do kandydatów. Na takich samych kuponach, podczas
debaty, mieszkañcy bêd¹ wpisywaæ pytania do kandydatów. Spoœród zebranych kuponów zostan¹ wylosowane trzy pytania, na które bêdzie musia³
odpowiedzieæ ka¿dy z kandydatów. Jeœli wylosowane pytanie bêdzie powielaæ siê z pytaniem, na które odpowiadali ju¿ kandydaci, zostanie wylosowany
inny kupon.
Czas odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2 wynosi po dwie minuty,
na pytanie nr 3 – trzy minuty, na kolejne trzy pytania – po dwie minuty.

Pytania do kandydatów na burmistrza gminy £obez:
1). Jak ocenia Pan stan przedsiêbiorczoœci w gminie £obez
i co zamierza Pan zrobiæ w tej dziedzinie?
2). Wiadomo, ¿e stan budynku gimnazjum nie odpowiada normom.
W zwi¹zku z tym, które rozwi¹zanie jest lepsze:
a) budowaæ nowe gimnazjum,
b) po³¹czyæ z Zespo³em Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,
c) inne.
3). Jak ocenia Pan rozwój kultury, sztuki, turystyki i sportu
w gminie £obez i co zamierza Pan w tym kierunku zrobiæ?
Zapraszamy mieszkañców Gminy £obez na debatê oraz do nadsy³ania
pytañ do kandydatów na burmistrzów. Pytania bêdzie mo¿na równie¿ wpisywaæ na dostarczonych przez nas kuponach podczas debaty.

Zadaj pytanie kandydatom
na burmistrza!
Pytanie do kandydatów ..............................................
........................................................................................
..........................................................................................
Wype³nione kupony nale¿y dostarczyæ do redakcji Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6. Podczas debaty ka¿dy kandydat bêdzie losowaæ tylko po jednym pytaniu i odpowiadaæ na nie jako pierwszy; pytanie
bêdzie skierowane do wszystkich kandydatów.

CMYK

Na Wszystkich Œwiêtych
przyjad¹ na cmentarze w ca³ym
powiecie mieszkañcy, których
bliscy tu spoczywaj¹. To jeden z
nielicznych dni w roku, gdy spotykaj¹ siê ca³e rodziny i wspominamy tych, którzy odeszli. Mo¿na
tê pamiêæ utrwaliæ mocniej.
W zwi¹zku z przygotowywaniem ksi¹¿ki o Sybirakach, którzy
przyjechali po wojnie na Ziemiê
£obesk¹, ponawiam apel o przekazywanie wspomnieñ, zdjêæ i
dokumentów oraz uzupe³nianie
listy nazwisk Sybiraków, którzy
zmarli lub opuœcili powiat. Kolejn¹ publikacj¹, której pomys³
opracowania wy³oni³ siê w trakcie
tych poszukiwañ, bêdzie ksi¹¿ka
o Sybirakach - ¿o³nierzach Armii
Polskiej gen. W³adys³awa Andersa, którzy po wojnie powrócili na

Ziemiê £obesk¹, do osiad³ych tu
rodzin. Wczoraj pani Teresa Kowalik przekaza³a mi kolejne dokumenty i zdjêcia dotycz¹ce trzech
braci, którzy wyszli z Syberii z
gen. Andersem. Dosta³em równie¿ od pana Tadeusza Kopackiego z £odzi dokumenty i wspomnienia o jego ojcu, który wróci³
z Anglii do £obza. Tworzy siê z
tego niesamowita kolekcja zdjêæ,
o których nie mia³em pojêcia, ¿e
istniej¹. To kawa³ naszej historii.
Chcia³bym, by kiedyœ trafi³y do
Domu Pamiêci Ziemi £obeskiej, o
którego powstanie trzeba zabiegaæ, gdy¿ wiele dokumentów
przepada bezpowrotnie. Proszê o
pomoc w tej sprawie.
Kazimierz Rynkiewicz
Redakcja, ul. S³owackiego 6.
Tel. 504 042 532.

Przeprowadz¹ sondê w trzech gminach

Uczniowie Zespo³u Szkó³
w £obzie bêd¹ pytaæ
o frekwencjê w wyborach
(POWIAT £OBESKI) W najbli¿szych dniach, w gminach: Radowo Ma³e, Wêgorzyno i £obez,
pojawi¹ siê m³odzi ankieterzy,
którzy zapytaj¹ mieszkañców o
to, czy wezm¹ udzia³ w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych.

Postawi¹ mieszkañcom pytanie:
- Czy pani, pan weŸmie udzia³ w
wyborach samorz¹dowych w dniu
16 listopada 2014 roku? Organizatorzy prosz¹ o szczeroœæ i przychylne
potraktowanie ankieterów. Wyniki
ankiety uka¿¹ siê w pierwszej dekadzie listopada.
(r)

APEL O POMOC
DLA KUBY
Kuba jest 11 latkiem, spokojnym i fajnym ch³opakiem. Na pocz¹tku wrzeœnia postawiono w szpitalu diagnozê: ch³oniak limfoblastyczny. Pomimo
wprowadzonego leczenia - chemioterapii, choroba posunê³a siê naprzód i
oprócz zajêcia uk³adu ch³onnego, zaatakowa³a równie¿ szpik kostny. Kubie
postawiono kolejn¹ diagnozê: ostra bia³aczka limfoblastyczna dla grupy wysokiego ryzyka. W zwi¹zku z brakiem dotychczas pozytywnej odpowiedzi na
wprowadzon¹ chemioterapiê, rodzice musz¹ przygotowaæ siê na sfinansowanie alternatywnej metody leczenia, której koszt wynosi oko³o 300 tys. z³.
Prosimy o pomoc w walce o zdrowie i ¿ycie Kubusia.
Dziêkujemy za ka¿de wsparcie.
Rodzice Kuby Biernackiego ze Stargardu Szcczeciñskiego.
Wnuka Stefanii i Ryszarda Biernackich.
Wp³aty prosimy kierowaæ na konto: Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytu³em:
25031 - Biernacki Jakub Stargard Szczeciñski - darowizna na pomoc i ochronê
zdrowia
Dane kontaktowe: Rodzice Kuby: kobra11@op.pl ; jusiab@op.pl

