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Z DRUGIEJ STRONY

Dni Miasteczka
Gdy latem odbywaj¹ siê w wielu
miasteczkach imprezy pod nazw¹
Dni Miasteczka, czy to w £obzie,
Gryficach, Œwidwinie lub Drawsku
Pomorskim, niewiele ró¿ni¹ siê od
siebie. Jest scena, ludzie pod namiotami pij¹ piwo, przyje¿d¿a jakiœ
zespó³ muzyczny, mniej lub bardziej znany, zagra i ludzie rozchodz¹ siê do domów. Czasami ktoœ
gdzieœ przy okazji podepnie jakiœ
lokalny pomys³ i to wszystko. Pisa³em o tym po imprezie Dni £obza.
Owszem, masê ludzi by³o zadowolonych, szczególnie z koncertu zespo³u Bratanki, ale to te¿ raczej
przez to, ¿e tak rzadko w £obzie
ktokolwiek wystêpuje. Podobnie
zreszt¹ w innych miejscach, na koncerty przychodzi sporo ludzi i na
ogó³ s¹ zadowoleni. Jednak s¹ to
typowe imprezy rozrywkowe, po
których nie zostaje cokolwiek, co by
jakimœ trwa³ym œladem odcisnê³o
siê na lokalnej kulturze.
Dopiero na tle Jarmarku Doberskiego widaæ, jak mizerne s¹ tego
typu imprezy. Tak jak na przyk³adzie klubu pi³karskiego „Sarmata”
Dobra inni powinni uczyæ siê jak
buduje siê klub sportowy, tak na
przyk³adzie Jarmarku Doberskiego
mo¿na uczyæ siê, jak robiæ dobr¹
imprezê. A wszystko to dzieje siê w
ma³ej gminie, biednej przecie¿, jak
wiele innych, ale bied¹ nie powinno
t³umaczyæ siê wszelkich niepowodzeñ, bo jednak to ludzie decyduj¹
o tym, co i jak wygl¹da w tej biedzie.
Jest biednie, ale mo¿na ¿yæ normalnie, ale te¿ mo¿e byæ biednie i do
tego jeszcze nienormalnie. Wtedy
nawet ¿yæ i pracowaæ siê odechciewa.
Czym powinny byæ Dni Miasteczka? Dniami jego ludzi i ich
kultury. Ju¿ samo to powinno wystarczyæ, by przyci¹gn¹æ dajmy na
to turystów i s¹siadów, kórzy przyjad¹ z ciekawoœci, by zobaczyæ tych
ludzi i dowiedzieæ siê czegoœ o nich
i ich kulturze, a czego jeszcze nie
znaj¹. A co to atrakcja zobaczyæ po
raz któryœ raz z rzêdu jakiœ zespó³
muzyczny, który mo¿na zobaczyæ w
telewizji? Taka sobie. Dotar³o to do
mnie z ca³¹ wyrazistoœci¹, gdy by³em kilka lat temu na Powiœlu, we
wsi pod Sandomierzem, gdzie akurat trafi³em na imprezê pod nazw¹
„Chmielaki”, bo to region s³ynny z
uprawy chmielu. Wybra³em siê wiêc
z nadziej¹, ¿e zobaczê coœ, czego do
tej pory nie widzia³em a i mo¿e dowiem siê czegoœ o produkcji piwa,
zobaczê jak¹œ lokaln¹ tradycjê. Niestety, trafi³em na wystêp zespo³u
„Boney M”, podstarza³ych wykonawców œpiewaj¹cych z play backu.
Wtedy zrozumia³em, jak globalizm

zabija kulturê lokaln¹, a raczej niszczymy siê sami swoimi prowincjonalnymi kompleksami. Morze piwa
i disco. To wystarczy³o tubylcom do
uciechy. I zapewne gdybym pojecha³ w Polskê na imprezy w takich
mieœcinkach, to niechybnie natrafi³bym albo na Bratanki albo na Braci
albo na Paullê lub jak¹œ m³od¹
gwiazdkê pop i s³awnego did¿eja.
To po co jechaæ gdziekolwiek, je¿eli wszêdzie jest to samo – piwo i
disco lub jakaœ tam kolejna odmiana
popu. Czym w takim razie ró¿ni¹ siê
Dni £obza, Dni Gryfic, Dni Z³ocieñca lub Œwidwina, je¿eli wszêdzie tam jest tak samo? Niczym.
Po co wiêc i dla kogo te imprezy
pod szumnymi nazwami miasteczek? Ano w takim wydaniu s³u¿¹
one wy³¹cznie w³adzy, która je organizuje dla mieszkañców, by sprawiæ
im trochê uciechy w tej szarzyŸnie,
jaka te miasteczka opanowuje. Im
wiêksza szarzyzna, tym wiêksza
uciecha. Bo ludzie chc¹ siê od tej
szarzyzny oderwaæ i choæ na chwilê
o niej zapomnieæ. W³adza organizuje wiêc igrzyska dla t³umu, bo tak
traktuje swoich mieszkañców – jako
t³um, mot³och, któremu trzeba rzuciæ jakiœ och³ap, zw³aszcza przed
wyborami. I rzuca. Rozrywkê.
Co prawda w ustawie o samorz¹dzie gminny nie ma mowy o tym, by
Gmina mia³a zapewniæ ludziom rozrywkê, ale kto tam czyta ustawy.
Jednak siêgnijmy po ten dokument
dla przypomnienia.
Zakres dzia³ania i zadania
gminy
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do
zadañ w³asnych gminy. W szczególnoœci zadania w³asne obejmuj¹
sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœciami, ochrony
œrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w
wodê, kanalizacji, usuwania i
oczyszczania œcieków komunalnych, utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz
gaz,
3a) dzia³alnoœci w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym
oœrodków i zak³adów opiekuñczych,
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Msza z udzia³em ks.
arcybiskupa Andrzeja
Dziêgi
7) gminnego budownictwa
mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki,
w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i
utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym
zapewnienia kobietom w ci¹¿y
opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej, w tym tworzenia warunków do dzia³ania i rozwoju jednostek pomocniczych i
wdra¿ania programów pobudzania
aktywnoœci obywatelskiej;
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy i dzia³alnoœci na
rzecz organizacji pozarz¹dowych
(oraz podmiotów po¿ytku publicznego i o wolontariatu),
20) wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi
innych pañstw.
Jak widaæ, nie ma tu ani s³owa o
rozrywce. S¹ za to o mieszkaniach,
porz¹dku publicznym, drogach i
tym podobnych „duperelach”, którymi akurat w³adze gmin nie zawsze
siê zajmuj¹. Za to rozrywk¹ zawsze,
np. z okazji Dni Miasteczek. A weŸmy choæby taki punkt 17) - wspieranie i upowszechnianie idei samorz¹dowej, w tym tworzenie warunków do dzia³ania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdra¿anie programów pobudzania aktywnoœci
obywatelskiej. Proszê o jeden przyk³ad wdro¿onego w jakiejœ gminie
programu pobudzania aktywnoœci
samorz¹dowej. Taki program móg³by podnieœæ wiedzê i œwiadomoœæ
samorz¹dow¹ mieszkañców, co
mog³oby siê prze³o¿yæ na poprawê
jakoœci ¿ycia ca³ej wspólnoty. Ale
po co nam œwiadomi obywatele?
Niech pij¹ piwo i ekscytuj¹ siê wystêpami gwiazdeczek. I maj¹ wiedzieæ tylko tyle, ¿e to w³adza zapewni³a im tê rozrywkê.
Ale te¿ mo¿e byæ inaczej, ale o
tym nastêpnym razem.
Kazimierz Rynkiewicz

Poœwiêc¹
tablicê na
90 lecie Cudu
nad Wis³¹
(WÊGORZYNO) W tutejszym
koœciele pod wezwaniem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny
odbêdzie siê wydarzenie poœwiêcone 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej,
zwanej Cudem nad Wis³¹.
Z tej okazji parafianie ufundowali tablicê ze s³owami upamiêtniaj¹cymi tamt¹ bitwê, która – przypomnijmy – jest uznawana za ósm¹
najwa¿niejsz¹ bitwê w historii œwiata. Uroczystoœæ jej wmurowania i
poœwiêcenia odbêdzie siê 15 sierpnia, a rozpocznie j¹ Msza œw. o godz.
13.00. W tym dniu parafianie bêd¹
czciæ równie¿ patronkê swojego
koœcio³a, która zarazem patronuje
owemu cudowi z 1920 roku. Mszê
bêdzie celebrowaæ ks. arcybiskup
metropolita szczeciñsko-kamieñski
Andrzej Dziêga.
KAR
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Seria samobójstw
(DOBRA). Bliscy Tadeusza I.
z Dobrej, zaniepokojeni nieobecnoœci¹ cz³onka rodziny ju¿ od
pi¹tku, zawiadomili policjê o jego
zaginiêciu. Jednoczeœnie sami
podjêli poszukiwania.
Nim policjanci dojechali na
miejsce, rodzina odnalaz³a zw³oki

przy drodze Dobra - Bienice. Tadeusz I. pope³ni³ samobójstwo przez
powieszenie. Udzia³ osób trzecich
wyklucza list po¿egnalny, który mia³
przy sobie. To kolejne samobójstwo
w tej gminie w ostatnim czasie. 29
lipca ¿ycie odebra³ sobie Józef Z. z
Tuczy.
MM
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16.latek za kierownic¹

Czo³owo w drzewo

Œmieræ na
zniszczonej drodze
DOBROPOLE. 2 sierpnia na
drodze Dobropole - Chociwel
mia³ miejsce wypadek ze skutkiem œmiertelnym.
Z nieustalonej przyczyny kieru-

Bêdzie
kanalizacja
(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na budowê i
przebudowê sieci wodoci¹gowej i
kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Wêgorzyno Etap I.

j¹cy samochodem zjecha³ na lewy
pas jezdni. Samochód przewróci³
siê na bok, kierowca dozna³ wewnêtrznych obra¿eñ brzucha. Akcja
reanimacyjna nie przynios³a skutku.
Lekarz pogotowia na miejscu wypadku stwierdzi³ zgon.
Nawierzchnia drogi, na której
dosz³o do wypadku, jest bardzo
zniszczona przez samochody ciê¿arowe. Samochód, który przewróci³
siê, s³u¿y³ do przewozu d³u¿yc. W
chwili wypadku nie by³ za³adowany
drewnem. Przyczyna wypadku nadal nie jest znana, kierowca by³
wypoczêty, a prêdkoœæ samochodu
wynosi³a 60 - 70 km.

(£OBEZ). 3 sierpnia na ul.
Bema dosz³o do wypadku. Od
strony Reska nadjecha³ mercedes
na ³obeskich tablicach nie pochodz¹cych z tego pojazdu.
16.letni Kamil G., mieszkaniec
S. (pow. ³obeski) z nieustalonych
przyczyn zjecha³ na prawy pas jezdni i uderzy³ w drzewo. Przybyli na
miejsce wypadku stra¿acy utorowali dojœcie do poszkodowanego za

pomoc¹ sprzêtu hydraulicznego.
Nieletni kierowca nie mia³ zapiêtych pasów.
16.latek z ciê¿kimi obra¿eniami
cia³a trafi³ do szpitala w Szczecinie.
Kieruj¹cy przebywa³ w domu na
przepustce z zak³adu wychowawczego. Samochód nale¿a³ do ojca
Kamila G. Obecnie badany jest w¹tek tablic. Wiadomo tylko, ¿e nie pochodz¹ z kradzie¿y.
MM

Projekt wspó³finansowany jest z
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Zadania zwi¹zane z budow¹ i
przebudow¹ kanalizacji maj¹ zostaæ zakoñczone wraz z koñcem
kwietnia przysz³ego roku.
MM
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Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
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Najwy¿sza Izba Kontroli w magistracie
(£OBEZ). W miniony
pi¹tek zakoñczy³a siê
w tutejszym Urzêdzie
Miejskim kontrola NIK.
Kontrolerzy sprawdzali
czy nie ma uchybieñ
w dzia³alnoœci urzêdu
w zakresie
mieszkaniowym.
W Urzêdzie Miejskim w £obzie
kontrolê w zakresie zasobu mieszkaniowego prowadzi³o dwóch
urzêdników z NIK-u. Jak wynika z
zapewnieñ burmistrza Ryszarda
Soli, kontrola nie wykaza³a powa¿nych uchybieñ.
– Inspektorzy
oceniaj¹
wszystkie dzia³ania, zwi¹zane z
mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, jakie podjê³a gmina od
2006/07 roku, za dzia³ania dobre.Ocen¹ zosta³ poddany okres od
2002 roku, czyli siêgn¹³ bardzo g³êboko. Nie bêdê odnosi³ siê do okresu 2002-2006, panowie te¿ nie oczekiwali ode mnie szczegó³owych
wyjaœnieñ dotycz¹cych tamtego
okresu. Z³o¿yliœmy jedynie sprawozdanie, z tego co podczas poprzedniej kadencji gmina robi³a,
czego nie robi³a i dlaczego nie robi-

³a. Natomiast bardziej odnieœli siê
do okresu bie¿¹cego, za który odpowiadam. Pozytywnie ocenili proces
zmierzaj¹cy do budowy nowych
budynków, tworzenia nowych
mieszkañ. Podobnie odnieœli siê do
remontów mieszkañ socjalnych i
komunalnych. Skontrolowali nam
dotacje, które otrzymaliœmy do remontu budynku w Worowie. Sprawdzono te¿ inne formy dotacji, np. w
ramach Klubu Integracji Spo³ecznej na remonty mieszkañ socjalnych. Generalnie przyjdzie dobry
protokó³. Nie mam siê czego wstydziæ. Jesteœmy jedn¹ z wiod¹cych
gmina na pewno na terenie naszego
powiatu – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Jednak, jak przyzna³ szef gminy,
kontrolerzy zwrócili uwagê na kilka
kwestii, które magistrat musi uporz¹dkowaæ. Zalecili, by komisja
mieszkaniowa dokona³a szczegó³owych zapisów, mówi¹cych o weryfikacji osób, które sk³adaj¹ podania
i staraj¹ siê wejœæ na listê oczekuj¹cych. Chodzi o to, aby uszczegó³owiæ zasady. Podobne uszczegó³owienia dotycz¹ kwestii finansowych
osób staraj¹cych siê o przydzia³
mieszkania. Musz¹ byæ jasno okreœlone zasady, zgodnie z którymi
dana osoba znalaz³a siê na liœcie, np.
jednym z kryteriów jest niski do-

chód, nale¿y wiêc okreœliæ, jaki jest
ten dochód i z czego on wynika.
Takie dane musz¹ znaleŸæ siê w rejestrze osób staraj¹cych siê o przydzia³ lokalu socjalnego jak i komunalnego. Musi byæ te¿ czytelny rozdzia³ pomiêdzy osobami staraj¹cymi siê o przydzia³ lokali z zasobu
gminnego. Obecnie osoby pisz¹ce
podania nie wskazuj¹ czy staraj¹
siê o lokal socjalny, czy te¿ komunalny. To musi byæ ujête ju¿ w podaniu mieszkañca gminy. Obecnie
staraj¹cy siê o lokale mieszkalne s¹
weryfikowani pod wzglêdem dochodów, liczby cz³onków rodziny i
to gmina okreœla czy dan¹ osobê
umieœciæ na liœcie osób oczekuj¹cych na lokale socjalne czy komunalne.
– Generalnie pozytywnie oceniono to wszystko, co gmina zrobi³a
od 2007 roku, jeœli chodzi o dba³oœæ
o substancjê mieszkaniow¹, zarówno socjaln¹, jak i komunaln¹. Protokó³ podpisa³em w pi¹tek bez najmniejszego problemu, bez uwag.
Zostaliœmy naprawdê szczegó³owo
sprawdzeni. Kontrola trwa³a d³ugo,
ale dobrze. Dla mnie to te¿ jest
materia³ do nauki, do kontynuacji
tematu, zwi¹zanego z mieszkaniami
socjalnymi, w przysz³oœci. To te¿
jest jakiœ materia³ dla rady. Chcia³bym, aby cz³onkowie zarówno tej,

jak i przysz³ej rady zapoznali siê z
materia³em. Nawet jest sugestia ze
strony kontrolerów, abyœmy kontynuowali to, co robimy. Na pewno
gmina bêdzie kontynuowaæ w zakresie remontów, bêdziemy przekwalifikowywaæ czêœæ mieszkañ
komunalnych na socjalne. W mojej
ocenie i w ocenie kontroluj¹cych
niektóre mieszkania nie kwalifikuj¹
siê ze wzglêdu na z³y stan techniczny. Na pewno nie bêdzie ubywaæ
mieszkañ, wrêcz przeciwnie – bêd¹
kolejne mieszkania socjalne. Nie
chcê mówiæ o kolejnej budowie
budynków. O tym jest teraz za wczeœnie. Myœlimy o adaptacji mieszkañ.
Ostatnio bêd¹c w Grabowie, ogl¹daliœmy œwietlicê, która tam funkcjonuje, a ze wzglêdu na wymogi
techniczne nie mo¿e s³u¿yæ jako
œwietlica. Wczeœniej by³a sugestia,
aby sprzedaæ tê nieruchomoœæ. Jestem innego zdania. Mamy w Grabowie ³adn¹ dzia³kê, na której wybudujemy now¹ œwietlicê, natomiast z obecnej œwietlicy zrobimy
dwa lokale – albo socjalne, albo
komunalne. Sprzedaæ zawsze mo¿emy. W przysz³ym roku bêdziemy
sk³adaæ wniosek do PROW-u na
Grabowo. Jeœli dobrze pójdzie, to
na prze³omie 2011/12 mieszkañcy
bêd¹ mieli œwietlicê – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola. MM

I tak tu ¿ycie p³ynie...
(£OBEZ) Chcia³oby siê
powiedzieæ, ¿ycie w
£obzie p³ynie powoli,
wrêcz leniwie i nikomu
siê nie spieszy. Pokazuj¹
to dwa obrazki z miasta.
Je¿d¿¹c codziennie ulic¹ Bema
od d³u¿szego czasu obserwujê „postêp” prac nad ³ataniem dziury w
chodniku po ulewach, jakie przesz³y
nad miastem chyba z miesi¹c temu.
To dziwne miejsce, bo woda akurat
tutaj wybra³a sobie miejsce na sp³ywanie. Od lat po ka¿dym wiêkszym
deszczu robi siê tutaj dziura i chodnik zapada siê. Ktoœ powinien w
koñcu problem rozwi¹zaæ i coœ wymyœleæ, ale naszym polskim obyczajem za ka¿dym razem robi siê
prowizorkê. Do nastêpnego deszczu. Po ostatnich opadach zrobi³a
siê tutaj spora wyrwa. Przez ponad
dwa tygodnie obserwowa³em, czy
ktoœ z w³adz miasta, starostwa lub
inne j¹ dostrzeg¹, a chodz¹ têdy ludzie do pracy. Gdy ju¿ mia³em o tym
napisaæ, zobaczy³em ¿e ktoœ ogro-

dzi³ dziurê, wiêc da³em spokój.
Ogrodzenie szybko zniknê³o i tylko
jego resztki ostrzega³y przechodniów, ¿e mo¿a tu wpaœæ i zrobiæ
sobie krzywdê. Ktoœ nawióz³ piasku, dziurê zasypano, ale min¹³ kolejny tydzieñ i nikt nie kwapi siê, by
prace zakoñczyæ.
Park, tak siê nieszczêœliwie
sk³ada, le¿y przy drodze wojewódzkiej. Przeje¿d¿aj¹ ni¹ tysi¹ce
aut i widz¹ zaroœniêty las. Ga³êzie

w parku, z³amane przez burzê, le¿¹
sobie nie dostrzegane przez kogokolwiek. Park graniczy przez p³ot z
CIS-em, który ponoæ sprz¹ta miasto.
Czytelnicy pytali ju¿ wczeœniej
– jak d³ugo jeszcze bêdzie zamkniêty króciótki odcinek ul. Bema, ten
przy wyjeŸdzie z Browarnej. Pytali
– jak to mo¿liwe, ¿e tak d³ugo tam
siê grzebi¹. Wskazywali, ¿e mija³y
dni, a nikt tam nic nie robi³. Mam dla

nich dwie wiadomoœci dobr¹ i tak¹
sobie; dobra – zaczêto ju¿ wylewaæ
asfalt; taka sobie - to nie musi oznaczaæ, ¿e ulicê szybko otworz¹.
Mog¹ przecie¿ znowu przez tydzieñ
nie robiæ nic.
I tak tu sobie ¿ycie p³ynie z wolna. Tylko pensje urzêdnikom wyp³acane s¹ na czas. Co by siê dzia³o,
gdyby w tej materii nast¹pi³ poœlizg,
jak w pokazanych tu dzia³aniach?
Reakcja murowana.
KAR
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OG£OSZENIA-INFORMACJE

ZAPROSZENIE DO SK£ADANIA OFERT
CENOWYCH
NA WYKONANIE PODJAZDU I MIEJSC
PARKINGOWYCH NA POSESJI INSPEKCJI
WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII
UL. SPOKOJNA 5, 73-150 £OBEZ

ZAPROSZENIE DO SK£ADANIA OFERT CENOWYCH
na wykonanie zamówienia o wartoœci netto poni¿ej 14 000 €

W niniejszym postêpowaniu nie stosuje siê
przepisów ustawy pzp (art.4 pkt 8)
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJ¥CEGO:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Spokojna 5
73-150 £obez
tel. 91 3974743
fax. 91 3974711
e-mail: piw@powiatlobeski.pl

tygodnik ³obeski 10.8.2010 r.

Remontuj¹ mosty
i buduj¹ rondo
(£OBEZ). Ju¿ 12 sierpnia
zostanie zamkniêty most
w ul. Segala w zwi¹zku
z rozpoczynaj¹cym siê
tam remontem. Jednak
to nie wszystkie
modernizacje i zmiany,
jakie w najbli¿szym
czasie czekaj¹ £obez.
Zmiany nast¹pi¹ na skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oœci z ul. Segala.
W miejscu obecnego skrzy¿owania
powstanie rondo. Ju¿ zosta³a wykonana dokumentacja zdjêciowa i
pani projektant przyst¹pi³a do pra-

cy. Projekt ma byæ gotowy w tym
roku, natomiast sama przebudowa
nast¹pi w roku przysz³ym.
Drugi projektant odpowiada za
nowy most na £oŸnicy, znajduj¹cy
siê przy wyjeŸdzie z £obza w stronê Œwidwina. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na
budowê ma byæ gotowa w przysz³ym roku.
Po zbudowaniu nowego mostu
na £oŸnicy Zarz¹d Dróg Wojewódzkich po³o¿y now¹ nak³adkê asfaltow¹ do skrzy¿owania z miejscowoœci¹ Polakowo i wraz z gmin¹
£obez, która bêdzie partycypowaæ
w kosztach – po³o¿y nowy chodnik
do Novamylu i dalej w kierunku do
Niegrzebi.
MM

II. Nazwa przedmiotu zamówienia
Wykonanie podjazdu oraz miejsc parkingowych na terenie
posesji IW PIW w £obzie.
III. Warunki
Ofertê cenow¹ nale¿y wykonaæ na podstawie wizji obiektu
uwzglêdniaj¹c wszystkie roboty zwi¹zane z realizacj¹ zadania tj.:
- rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z wywozem materia³u z
rozbiórki na
wysypisko, jeœli nie bêdzie mo¿liwoœci wykorzystania tego jako
pod³o¿e utwardzone
- wykonanie koryta na ca³ej powierzchni podjazdu oraz miejsc
parkingowych
- wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji - gruboœæ
warstwy po zagêszczeniu 10 cm,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gruboœci 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej
- rowki pod krawê¿niki i ³awy krawê¿nikowe
- krawê¿niki betonowe wtopione o wym 12 x 25 na podsypce
cementowo piaskowej
Do wype³nionego formularza ofertowego (do pobrania w
sekretariacie PIW) nale¿y do³¹czyæ uproszczony kosztorys
ofertowy.
Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Inspekcji
Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w £obzie
przy ul. Spokojnej 5, tel. 91 3974743
Termin wykonania zadania: do 01.09.2010 r. do 30.09.2010.
IV. Tryb postêpowania: rozpoznanie cenowe
Ofertê nale¿y z³o¿yæ w formie pisemnej w Sekretariacie Inspekcji
Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w £obzie
ul. Spokojna 5 do dnia 20.08.2010 r. do godz.15:00 w zaklejonej
kopercie opisanej: „WYKONANIE PODJAZDU ORAZ MIEJSC
PARKINGOWYCH”.

Kto zawiezie dzieci
do szko³y?

Kryterium oceny:
- spe³nienie warunków okreœlonych w zapytaniu
- cena satysfakcjonuj¹ca wystawcê oferty za wykonanie us³ugi
Do pobrania:
- formularz oferty
Powiatowy Lekarz Weterynarii w £obzie
Andrzej Blachura

(RADOWO MA£E) Zosta³
og³oszony przetarg na przewóz
uczniów do Zespo³u Szkó³ w Radowie Ma³ym i Szko³y Podstawowej w
Siedlicach na terenie gminy Radowo Ma³e w zbli¿aj¹cym siê roku
szkolnym. Zgodnie ze specyfikacj¹
zamówienia przewozy bêd¹ odby-

waæ siê autobusami udostêpnionymi przez zamawiaj¹cego, czyli
Gminê Radowo Ma³e.
Zainteresowani mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ g³oszenia na Biuletynie
Informacji Publicznej Radowa.
Wnioski przyjmowane s¹ do 12
sierpnia 2010 r.
GD

tygodnik ³obeski 10.8.2010 r.

Uroczyste
odznaczenia
kombatantów
w Resku

(RESKO) Uroczystego odznaczenia, publicznego docenienia i
uznania odwagi kombatantów
dokonano 30 lipca br. podczas
sesji rady miejskiej w Resku.
Wœród zaszczytnych goœci znaleŸli siê kombatanci walcz¹cy podczas II wojny œwiatowej wraz ze
swoimi rodzinami. Uhonorowanie wybitnych w polskiej historii
postaci po³¹czono z obchodami
65- tej rocznicy zwyciêstwa Polski
nad niemieckimi najemcami.
Z okazji 65 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Kombatantów RP
By³ych WiêŸniów Politycznych
wyda³ medal dla kombatantów oraz
dla obywateli zas³u¿onych w dzia³alnoœci kombatanckiej. Do odznaczenia wyst¹pili:Leon Bodnar, Eugeniusz £azowski, Jan Pu¿yñski,
Arkadiusz Czerwiñski, Stanis³aw
Osiecki, Witold Poniemasz, Jan Limanowski, W³adys³aw Lewañczuk,
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Wiktoria Dziura, Józef Czubko,
Barbara Basowska, Stanis³aw
Sobuœ, Edward Siwianowicz, Jan
Skwarek i Piotr Strojny.
Ka¿dy otrzyma³ pami¹tkowy
dyplom honorowy oraz kombatancki krzy¿. Na dyplomie napisano
„Rocznica 65 zwyciêstwa. Dyplom
wyra¿aj¹cy podziêkowanie i g³êboki szacunek, wdziêcznoœæ i obroñcom i wyzwolicielom ojczyzny z
okazji 65 rocznicy historycznego
zwyciêstwa odniesionego w II wojnie œwiatowej nad niemieckim najeŸdŸc¹”.
Podczas uroczystego odznaczania na sali panowa³ uroczy harmider.
I wybaczalne by³o to, ¿e 80-kilkulatkowie nie stali na bacznoœæ, a wymieniali pó³szeptem swoje spostrze¿enia z uroczystoœci. Widok
zwartej brygady odzianej w mundury podnosi³ range wydarzenia. W
oczach wielu goœci pojawi³y siê ³zy,
a twarze przepe³nia³ podziw i szacunek. Widok bezcenny.
GD

Rzut gumowcem
w Krzemiennej

(KRZEMIENNA - DOBRA)
Ju¿ w nadchodz¹cy weekend w so³ectwie Krzemienna odbêdzie siê
typowo wiejska impreza pod
nazw¹ „Rzepowisko”. Organizatorem niecodziennego przedsiêwziêcia skupiaj¹cego fanów koni
mechanicznych jest so³tys wsi
Grzegorz Jaromin. Przewiduje
siê, ¿e do Krzemiennej zjedzie
ponad 200 motocyklistów.
Na miejmy nadziejê licznie
przyby³ych goœci, bêdzie czekaæ
multum atrakcji. Weekendowe szaleñstwo rozpocznie siê w pi¹tek o
godzinie 15.00. Tu¿ po przywitaniu
i paradzie motocyklistów rozpocznie siê biesiada przy ognisku. Czas
umilaæ bêdzie DJ „Idol”. Po zmierzchu o godzinie 21:00 zagra zespó³
„Mens” z £obza.
Po nieprzespanej nocy na bacznoœci powinna mieæ siê burmistrz
Dobrej Barbara Wilczek, która jak
mo¿emy zdradziæ zostanie porwana
przez paraduj¹cych przez miasto

motocyklistów. O godzinie 14.00
rozpoczn¹ siê wystêpy zespo³ów
muzycznych. Swoja obecnoœæ potwierdzili m.in. „The Band Stargard”, „Madness Sphere”, „Stereoflici” „Resorak” oraz inni. W przerwach czas umilaæ bêdzie DJ „Idol”.
W miêdzyczasie organizatorzy zaplanowali rozrywkê dla m³odszej
publicznoœci. O godzinie 15:00 rozpoczn¹ siê konkursy dla dzieci i
doros³ych, miêdzy innymi bêdzie to
rzut gumowcem, szukanie butelki w
stogu siana, uje¿d¿anie byka, strzelanie z wiatrówki i ³uku, przeci¹ganie liny oraz wiele innych.
Odbêdzie siê równie¿ turniej czteroosobowych dru¿yn pi³ki siatkowej na piasku o puchar So³tysa
Krzemiennej.
Po niezapomnianych wra¿eniach w niedzielê przyjdzie czas na
po¿egnanie motocyklistów.
Dla najwytrwalszych imprezowiczów do póŸnych godzin wieczornych graæ bêdzie DJ „Genio”. GD

Œmieræ po alkoholu
etylowym
W niedzielê wyborcz¹ 20
czerwca w Zajezierzu dosz³o do
zgonu 34.letniego mê¿czyzny,
mieszkañca wsi. By³o podejrzenie, ¿e mê¿czyzna przed œmierci¹
spo¿ywa³ alkohol niewiadomego
pochodzenia.
Te podejrzenia mia³a potwierdziæ lub rozwiaæ przeprowadzona
sekcja zw³ok. Jak potwierdzi³a w
miniony pi¹tek prokurator z ³obeskiej Prokuratury Rejonowej Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz, sekcja

zw³ok odby³a siê, lecz jej wyniki nie
s¹ jeszcze znane. Z badania krwi natomiast jednoznacznie wynika, ¿e
mê¿czyzna przed œmierci¹ spo¿ywa³ alkohol etylowy, czyli trunek
ogólnodostêpny w sklepach. Pytanie tylko czy stê¿enie przekraczaj¹ce dawkê œmierteln¹ faktycznie by³o
przyczyn¹ zgonu? W badaniu
stwierdzono 4,9 prom., gdzie za
dawkê œmierteln¹ przyjêto 4,5
prom. Opinia z sekcji zw³ok bêdzie
znana oko³o 20 sierpnia. O jej wynikach poinformujemy.
GD
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Topole pod topór

Kto ma naprawiæ
most w Rogówku?
(£OBEZ-WÊGORZYNO).
Ju¿ podczas czerwcowej sesji burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz informowa³a, ¿e most na
rzece w Rogówku zosta³ zniszczony. Mo¿e do dziœ by³by naprawiony, nie wiedziano tylko, kto jest
jego w³aœcicielem.

(WÊGORZYNO). Zmiany klimatyczne, a w zwi¹zku z tym szalej¹ce silne wiatry, gradobicia i
gwa³towne nawa³nice, jakie nawiedzi³y nasz region, kaza³y zmieniæ podejœcie do starych drzew.
Podejœcie to zmienili zarówno
mieszkañcy, jak i urzêdnicy.
Po pierwszych silnych wiatrach
z proœb¹ o wyciêcie topól w obrêbie
placów zabaw zwrócili siê mieszkañcy wsi. Mieszkañcy gminy zmie-

nili te¿ postawê wobec drzew rosn¹cych przy drogach na terenie gminy.
– W mieœcie wycinamy topole,
wszêdzie ludzie wnioskuj¹, by wycinaæ te drzewa. One osi¹gnê³y ju¿
wiek rêbnoœci. Trzeba przeznaczyæ
w bud¿ecie wiêksze pieni¹dze na ten
cel, zleciæ jednej firmie i wyci¹æ w
ci¹gu roku-dwóch, bo jest tych topól
bardzo du¿o – mówi³a podczas
czerwcowej sesji burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
MM

– Most na rzece w Rogówku
jest zniszczony. Samochody przeje¿d¿aj¹ jedynie bokiem, aby nie
wpaœæ do rzeki. Jest to most ³¹cz¹cy
dwie gminy £obez-Wêgorzyno.
Nikt do tego mostu nie chce siê przyznaæ. Zosta³ wykonany w latach
powojennych - zak³adamy, ¿e przez
wojsko. Nigdy nie by³ remontowany. Teraz najprawdopodobniej wjecha³ samochód z d³u¿yc¹ i most
zosta³ zniszczony. W przysz³ym tygodniu odbêdzie siê spotkanie z
wojskiem z poligonu w Drawsku,
nadleœniczy i burmistrz £obza –
bêdziemy próbowali znaleŸæ fundusze na ten most, bo grozi nam, ¿e
tamten kierunek nie bêdzie przejezdny – tak mówi³a burmistrz Wêgorzyna w czerwcu.
Min¹³ pierwszy tydzieñ sierpnia
i kwestia mostu zosta³a wyjaœniona.
Podczas spotkania na granicy gmin,
stronê ³obesk¹ reprezentowa³ g³ówny specjalista ds. drogownictwa w
Wydziale Infrastruktury Komunal-

Dla kogo place zabaw?
(WÊGORZYNO). Zdaniem
radnego Eugeniusza Ko³odyñskiego place zabaw, które zamontowano na terenie gminy Wêgorzyno, nie maj¹ urz¹dzeñ dla
dzieci w wieku 4 - 5 lat. Z tego te¿
powodu dopytywa³, jeszcze podczas czerwcowej sesji, czy w ogóle
przy zakupie pakietu uwzglêdnione by³y potrzeby ma³ych dzieci.
Stwierdzi³ bowiem, ¿e poza piaskownicami nie ma urz¹dzeñ dla
milusiñskich w tym wieku.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz przyzna³a, ¿e rzeczywiœcie dla najm³odszych dzieci s¹ jedynie piaskownice. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e na placach zabaw sk³adaj¹
siê tylko z czterech elementów dobranych tak, aby ka¿da grupa wiekowa mogla skorzystaæ. I tak te¿ dla
najm³odszych s¹ piaskownice, dla
starszych – huœtawki, a dla jeszcze
starszych - drabinki do wspinania.
– Chodzi³o o to, by ka¿da grupa

wiekowa, gdy przyjdzie, mia³a coœ
dla siebie. Nie by³o nas staæ, by dla
maluszków kupiæ i piaskownicê i
huœtawki z odpowiednim krzese³kiem, na które sadza siê dziecko i z
którego maluszek nie wypadnie. Te
huœtawki s¹ dla dzieci starszych,
potrafi¹cych ju¿ balansowaæ. Jeœli
nie ma huœtaweczek dla najm³odszych, to rady so³eckie i rada osiedlowa, mog¹ dokupiæ np. w przysz³ym roku z funduszy so³eckich.
Place zabaw kosztowa³y gminê ponad 500 tys. z³, gmina dop³aci³a
ponad 200 tys. z³. Gdybyœmy jeszcze chcieli dobraæ dla ka¿dej wsi i
dla ka¿dej grupy wiekowej kolejne
urz¹dzenia, to musia³oby byæ po
szeœæ urz¹dzeñ na ka¿dym placu –
powiedzia³a burmistrz.
Uczestnicy sesji zgodzili siê z takim podejœciem, tym bardziej, ¿e
przecie¿ nigdzie nie jest napisane, ¿e
nie mo¿na rozbudowywaæ sukcesywnie placów zabaw, zgodnie z potrzebami danych miejscowoœci.
MM

tygodnik ³obeski 10.8.2010 r.

nej i Ochrony Œrodowiska Marian
Kozioryñski. Wœród zebranych
osób na moœcie nie zabrak³o przedstawiciela geodezji, który jednoznacznie stwierdzi³, ¿e mostek znajduje siê na granicy dwóch gmin.
Fachowcy most obejrzeli i
stwierdzili, ¿e choæ mo¿e groŸnie
wygl¹da, jednak ¿adnej tragedii nie
ma, choæ most wymaga zabezpieczenia i to szybko.
Jak fachowcy stwierdzili, to co
tam powsta³o, to efekt ulew, wysokiego poziomu wody, która czêœciowo uszkodzi³a przyczó³ki.
¯eby zapobiec dalszemu zniszczeniu, trzeba czêœciowo zasypaæ
ubytki t³uczniem, na tym po³o¿yæ
cementowo-betonow¹ plombê, zabezpieczyæ wyrwy. Naprawa mostu
na szczêœcie nie zrujnuje bud¿etów
gmin, albowiem ka¿da ze stron nie
powinna wydaæ na ten cel wiêcej,
ni¿ 1,5 tys. z³.
– M. Kozioryñski mówi, by robiæ
to szybko i nie doprowadziæ do pogarszania stanu. Kosztami podzielê siê z gmin¹ Wêgorzyno. S¹ to niedu¿e koszty po obu stronach, a praca
faktycznie pilna i konieczna do zrobienia. Da³em zgodê, s³u¿by wejd¹
tam szybko, zaplombuj¹ miejsca,
tym sposobem unikniemy problemu
na przysz³oœæ – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
MM

tygodnik ³obeski 10.8.2010 r.

Nie mo¿emy siê czuæ bezpiecznie w Resku

Z czym na policjê
a z czym do s¹du?
(RESKO) Podczas lipcowej
sesji Rady Miejskiej w Resku,
radna Maria Wietrzykowska
zwróci³a siê do kierownika komisariatu policji w Resku celem opowiedzenia o zdarzeniu, do jakiego
dosz³o w dniu poprzednim. Sprawa powa¿na, choæ dla wielu niepowa¿ny jej fina³.
- Wczoraj pewna osoba podczas
pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych
zosta³a napadniêta przez mê¿czyznê. Najpierw mê¿czyzna kierowa³
do kobiety obelgi. Kiedy ta od niego
odesz³a, dogoni³ j¹, przewróci³ i
uderzy³. Rozp³akana i bardzo roztrzêsiona przybieg³a do pracy i razem z pani¹
dyrektor, która siê poczuwa³a w obowi¹zku opieki
nad ni¹, przysz³y na posterunek, ¿eby
zg³osiæ zdarzenie. Tam
niestety zosta³y potraktowane niezbyt przyjaŸnie. Policjantka stwierdzi³a, ¿e nic w tej
sprawie nie
jest w stanie
zrobiæ i ¿e jest
to sprawa cywilna, która kosztuje od 300 do 500
z³. Po pokazaniu oburzenia zanotowano na karteczce jej nazwisko oraz
nr telefonu i stwierdzono, ¿e o sprawie zostanie poinformowany dzielnicowy. I to wszystko. Ani nie sk³ada³a zeznania, ani nic. W takiej sytuacji mo¿emy siê czuæ niebezpiecznie w Resku. - powiedzia³a
radna Wietrzykowska.
O wypowiedŸ w tej sprawie poprosiliœmy kierownika komisariatu
w Resku st. sier¿. Tomasza Oparê.
- Jest to przestêpstwo œcigane z
oskar¿enia prywatnego. - powiedzia³ kierownik.
Jak dalej powiedzia³, policja nie
jest instytucj¹ charytatywn¹, ¿eby
jeŸdziæ do ka¿dego zdarzenia i groziæ palcem sprawcy. Od rozstrzygania takich spraw s¹ s¹dy.
Co zatem w takiej sytuacji ma
zrobiæ ofiara? Jak siê zachowaæ i
gdzie szukaæ pomocy? Jak siê dowiedzieliœmy szukanie sprawiedliwoœci le¿y wy³¹cznie w naszej gestii. Za³o¿enie sprawy cywilnej po-
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ci¹gnie co prawda z prywatnej kieszeni kilkaset z³otych, ale to jedyna
droga do uzyskania odszkodowania
i dowiedzenia prawdy. Naruszenie
prywatnoœci czy zniewa¿enie to s¹
sprawy cywilne, ale kto zadba w
takiej sytuacji o nasze bezpieczeñstwo? Przecie¿ po takim zdarzeniu,
do domu czy pracy wraca siê z dusz¹
na ramieniu, nerwowo ogl¹daj¹c za
siebie.
Byæ mo¿e na takie w³aœnie
wsparcie liczy³a poszkodowana z
Reska? Tymczasem zosta³a cierpliwie wys³uchana i odes³ana do domu
„z kwitkiem”.
Co zatem nale¿y do zadañ policji? Na pierwszym miejscu zosta³a

podana w³aœnie ochrona ¿ycia i
zdrowia ludzi oraz mienia przed
bezprawnymi zamachami godz¹cymi w te dobra; nastêpnie ochrona
bezpieczeñstwa i porz¹dku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; wykrywanie i
œciganie sprawców przestêpstw i
wykroczeñ; dzia³ania profilaktyczne w celu ograniczenia pope³niania
przestêpstw i wykroczeñ, a tak¿e
wszelkim zachowaniom kryminogennym, wspó³praca w tym zakresie
z innymi podmiotami itd., itd.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê,
zasadne by³o przyjœcie poszkodowanej w³aœnie na policjê. Po takim
zajœciu mia³a prawo czuæ siê zagro¿ona i baæ siê o swoje ¿ycie i zdrowie. Skoro ktoœ nie ma oporów
przez napaœci¹ s³own¹ i fizyczn¹ w
bia³y dzieñ, to co mo¿e zrobiæ pod
os³on¹ nocy?
Oby nikt nigdy nie musia³ znaleŸæ siê w takiej sytuacji.
GD

Radny czuwa nad
bezpieczeñstwem
(RESKO) Znany z
dobrych pomys³ów i
szlachetnych gestów
radny Rady Miejskiej
w Resku Stanis³aw Buczek z³o¿y³ na rêce burmistrza wniosek o lustracjê
budynków
mieszkalnych ucierpia³ych m.in. podczas
anomalii pogodowych.
Kopiê pisma mia³
otrzymaæ równie¿ Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie.
Radny po zabraniu
g³osu odczyta³ zebranym podczas sesji treœæ
przed³o¿onego pisma:
„Ze wzglêdu na stale
pogarszaj¹ce siê warunki pogodowe tj. ulewne deszcze,
huraganowe wiatry, burze gradowe
i inne zjawiska pogodowe zwracam
siê do wy¿ej wymienionych urzêdów do przeprowadzenia lustracji
na terenie ca³ego powiatu ³obeskiego - stanu zagro¿enia budynków
zw³aszcza mieszkalnych przez
drzewostan rosn¹cy w ich obrêbie i
spowodowanie usuniêcia zagro¿enia poprzez ich wyciêcie. Ponadto
wnoszê o oczyszczenie rowów melioracyjnych celem usuniêcia podtopieñ i przywrócenia swobodnego
sp³yw nadmiaru wód, aby nie dopuœciæ do zagro¿enia ludnoœci. Wniosek kieruje do odpowiednich instytucji, które odpowiadaj¹ za nasze
bezpieczeñstwo, a jednoczeœnie s¹
w³aœcicielami dzia³ek, na których

jest wiekowy drzewostan oraz nieoczyszczone rowy melioracyjne”.
Jak uda³o nam siê ustaliæ, na terenie ca³ego powiatu ³obeskiego
prowadzony jest systematyczny
nadzór nad stanem zadrzewienia w
pasie drogowym. Pracy na ten rok i
lata nastêpne jest co niemiara,
zw³aszcza, ¿e ka¿dego roku pojawiaj¹ siê nowe nasadzenia. Tegoroczne stany pogody nie oszczêdzaj¹ przyrody, wiêc wszelkie instytucje odpowiadaj¹ce poœrednio lub
bezpoœrednio za nasze bezpieczeñstwo s¹ mocno nadwerê¿one. W takich okolicznoœciach powinniœmy
wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ wspó³pracy, cierpliwoœci¹ i wyrozumia³oœci¹.
GD

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Cisy” ,
72-200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

og³asza przetarg nieograniczony na budowê
kot³owni gazowej kontenerowej
dla budynku mieszkalnego 35 rodz.
przy ul. Runowskiej 9, 10, 11, 12 w Wêgorzynie.
Szczegó³owy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia w cenie 30 z³, któr¹
mo¿na odebraæ w siedzibie Zamawiaj¹cego.
Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 13.09.2010 r. do godz.10.00 w
siedzibie Zamawiaj¹cego.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 13.09.2010 r. o godz. 11.00 w
siedzibie Zamawiaj¹cego.
Wadium w wysokoœci 10.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto
Spó³dzielni w PKO BP O/Nowogard nr 95 1020 4812 0000 0802
0004 8991 do dnia 12.09.2010 r.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,
a tak¿e uniewa¿nienie przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni,
b¹dŸ pod numerem tel. 91-39-25-261.
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Niepe³nosprawni - skazani
na osamotnienie?
(£OBEZ) Tematem wci¹¿ powracaj¹cym na jêzyki spo³eczeñstwa jest dostosowanie obiektów
u¿ytecznoœci publicznej do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Mimo i¿ problem owej mniejszoœci w naszym spo³eczeñstwie istnieje od zarania wieków, nie istnieje w Polsce miasto, które nie
stwarza³oby barier dla niepe³nosprawnych. Efektem jest powolne
wykluczenie takich osób z ¿ycia
publicznego. Przez bariery zapominaj¹ czym s¹ samodzielne zakupy, za³atwiona sprawa w banku
czy wypoczynek nad wod¹. A
przecie¿ oni czêsto nale¿¹ do aktywnych ludzi. Ju¿ dawno pogodzili siê ze swoimi s³aboœciami i za
wszelka cenê walcz¹ o godny byt
wœród nas.
Co oznacza niepe³nosprawnoœæ? Z pewnoœci¹ do tej grupy nie
zaliczymy tylko osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich,
ale równie¿ niedowidz¹ce lub niewidome, poruszaj¹ce siê o kulach,
niedos³ysz¹ce itd. Tymczasem
wszystko, co nas otacza, dostosowane jest do tzw. osób normalnych,
czyli mieszcz¹cych siê w granicach
przyjêtej normy. Du¿o siê mówi o
równouprawnieniu, otwartoœci wobec „innoœci” w naszym spo³eczeñstwie i znoszeniu barier. Szkoda, ¿e
za s³owem nie id¹ czyny. A jak jest
w naszym najbli¿szym otoczeniu?
Wystarczy³o kilka telefonów i sta³o
siê jasnym, z jakimi przeciwnoœciami losu musz¹ siê na co dzieñ borykaæ niepe³nosprawni.
W Urzêdzie Miejskim w Resku
niestety nie ma podjazdu dla inwalidów czy wózków dzieciêcych.
Mimo szczerych chêci w³adz miasta
utrudnieniem do zrobienia specjalnego podjazdu jest doœæ wysoko
usytuowane wejœcie do budynku.
Ratusz jest starym obiektem i dawniej podczas jego budowy nie przewidywano takich rozwi¹zañ. Ponadto wewnêtrzne korytarze i schody s¹ zbyt w¹skie, aby zamontowaæ
windê. Podjazd musi mieæ odpowiedni spad co w tej sytuacji wymaga³oby bardzo d³ugiego podjazdu.
W przysz³oœci planuje siê zrobienie
windy dla osób niepe³nosprawnych,
tak aby mog³y byæ siê dostaæ chocia¿
na pierwszy poziom. Opracowywany jest bowiem plan rewitalizacji
rynku a w tym oczywiœcie ratusza.
Kiedy to nast¹pi nie wiadomo. Naj-

wa¿niejsze, ¿e w³adze miasta dostrzegaj¹ ów problem i dok³adaj¹
starañ, aby wszyscy petenci byli
godnie obs³u¿eni. W Gminie Resko
przyjê³o siê, ¿e do osób, które z ró¿nych wzglêdów same nie mog¹ dostaæ siê do urzêdu, je¿d¿¹ pracownicy. Kiedy taka osoba sama b¹dŸ rodzina zg³osi problem, wówczas pracownik za³atwia formalnoœci w
domu petenta.
W Wêgorzynie sytuacja wcale
nie przedstawia siê lepiej. Oko³o 56 lat temu budynek urzêdu by³ docieplany zewnêtrznie. Nikt nie pomyœla³ wtedy nad rozwi¹zaniem
problemu niepe³nosprawnych. Dziœ
czeka na nich wysoki próg, dos³ownie nie do przekroczenia. Planuj¹c
dostosowanie budynku do potrzeb
osób z trudnoœciami, trzeba by by³o
zabezpieczyæ setki tysiêcy z³otych.
Dlatego póki co w³adze rozwa¿aj¹
zrobienie na po³owie schodów wejœciowych g³adkiej pochylni tak,
¿eby osoba niepe³nosprawna mog³a
zostaæ obs³u¿ona ju¿ w budynku. W
przysz³oœci z pewnoœci¹ zostan¹
poczynione dalsze prace nad rozwi¹zaniami dla wszystkich. Do tej
pory osoby, które same nie mog³y
dostaæ siê do budynku by³y obs³ugiwane na zewn¹trz. Takie rozwi¹zanie najmniej uci¹¿liwe jest w porze
wiosennej i letniej. Kiedy przychodzi pora deszczowa, pada œnieg czy
s¹ mrozy droga obs³ugi staje siê niekomfortowa dla obydwu stron.
Najlepiej dostosowanym dla
osób niepe³nosprawnych urzêdem
jest Urz¹d Miejski w Dobrej. Podjazd dla wózków inwalidzkich i
wózków dzieciêcych zosta³ zrobiony przy okazji remontu rynku. Osoba niepe³nosprawna mo¿e wjechaæ
na hol na parterze i tam, b¹dŸ w sali
konferencyjnej zostanie obs³u¿ona.
W przysz³oœci, kiedy bêdzie robiona termomodernizacja budynku,
w³adze pomyœl¹ nad optymalnym
rozwi¹zaniem sprawy. Byæ mo¿e
przy wejœciu do budynku zamontowany zostanie dzwonek w³aœnie dla
osób, którym trudno siê poruszaæ,
tak aby wje¿d¿aj¹c do budynku,
pracownik wiedzia³, ¿e ma wyjœæ do
interesanta.
W Gminie Radowo Ma³e udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych nie istniej¹. Na szczêœcie ju¿ w
przysz³ym roku podczas termomodernizacji budynku urzêdu zostanie

wykonany podjazd. Projekt ju¿ istnieje i przewiduje usytuowanie elementu na lewo od schodów g³ównych.
W £obzie, mieœcie powiatowym, wcale nie jest lepiej, porównuj¹c do innych gmin. Wejœcie
g³ównymi drzwiami do urzêdu nie
pozostawia miejsca na jakiekolwiek
manewry architektów.
- Jeœli chodzi o podjazd dla osób
niepe³nosprawnych, to nie ma jak.
Od strony ul. Niepodleg³oœci jest
niewysoki schodek. Nie wiem czy
jest mo¿liwe wykonanie podjazdu.
Nie wiem czy nawet po wykonaniu
podjazdu osoba na wózku wymanewruje i zmieœci siê, tam jest ciasno, tym bardziej ¿e drzwi otwieraj¹
siê do œrodka. Od strony podwórza
nie ma jak wykonaæ podjazdu – ju¿
rozpatrywaliœmy to. Na temat wyrównywania barier architektonicznych ju¿ rozmawialiœmy, ale jeszcze
raz podejdziemy do tego tematu.powiedzia³ burmistrz.
Jak informowali nas pracownicy
urzêdów, do osoby, która nie mo¿e
samodzielnie za³atwiæ swoich
spraw wysy³any jest zawsze pracownik konkretnego wydzia³u. Takie zasady s¹ przyjête wszêdzie.
Zatem istniej¹ce i nieznikaj¹ce bariery dla niepe³nosprawnych nie
wynikaj¹ z ich niedostrzegania, ale
czêœciowo niemo¿noœci rozwi¹zania.
Odchodz¹c od osób poruszaj¹cych siê na wózkach, szybko przechodzimy w rozmowach do osób
niedowidz¹cych. Samodzielne wyjœcie oznacza w ich przypadku odwagê. Etykietê na produkcie odczytaj¹
lub nie, cenê dojrz¹ lub nie. A podró¿ autobusem to prawdziwy wyczyn. Odczytanie ma³ej, zaszyfrowanej tabliczki z rozk³adem jazdy
graniczy z cudem.

Mówi siê, ¿e problem niepe³nosprawnoœci nie jest du¿y, bo niepe³nosprawnych nie widaæ na ulicach.
Przeciwne do przekonañ s¹ fakty.
Niepe³nosprawni s¹ wœród nas, ale z
wielu powodów nie mog¹ uczestniczyæ w ¿yciu publicznym. Inwalida
na wózku mieszkaj¹cy na piêtrze
sam nie wydostanie siê z domu.
Nawet jeœli ktoœ mu pomo¿e, musi
siê znaleŸæ osoba, która pomo¿e mu
do niego wróciæ. Wiele osób porusza siê o balkoniku. Niestety tolerancja jest wci¹¿ obcym terminem w
spo³eczeñstwie. Takie osoby padaj¹
czêsto ofiarami z³oœliwych ¿artów i
wycofuj¹ siê z ¿ycia publicznego.
W lipcu burmistrz £obza Ryszard Sola spotka³ siê z osobami niewidomymi i s³abowidz¹cymi.
- By³a mowa o krawê¿nikach i
malowaniu ich specjaln¹ farb¹; o
sygnalizacji dŸwiêkowej w rejonie
Szko³y Podstawowej nr 1. Rozmawialiœmy o tym z Zarz¹dem Dróg
Wojewódzkich. Pomalowanie krawê¿ników farb¹, to nie jest ¿aden
problem. Bêdziemy rozmawiali o
malowaniu pasów dla pieszych.
Mo¿e nie wszystkich, mo¿e co któryœ pas, szczególnie tam, gdzie ci
ludzie mieszkaj¹ i najczêœciej korzystaj¹ z danych przejœæ dla pieszych. Jest deklaracja ze strony
Dróg Wojewódzkich, ¿e gdyby by³y
tam œwiat³a a o to ich naciskamy, by
by³ brzêczyk – miêdzy ul. Bema a
dojœciem do Szko³y Podstawowej nr
1. Jeœli uda wynegocjowaæ postawienie tam sygnalizacji œwietlnej,
bo o to prosi³a te¿ i szko³a i rodzice
i mieszkañcy, to za³atwilibyœmy to
od razu.- powiedzia³ burmistrz.
Miejmy nadziejê, ¿e sygna³y
wysy³ane przez osoby niepe³nosprawne do nas i do w³adz, otworz¹
w koñcu worek pe³en nieskoñczonych mo¿liwoœci dostosowania otoczenia do potrzeb wszystkich. GD
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Powiat ³obeski – niechlubny lider
w bezrobociu
(POWIAT) O tym, ¿e bezrobocie niszczy ludzi i
gospodarkê nie trzeba przekonywaæ chyba nikogo,
chocia¿ ci co maj¹ pracê rzadko zastanawiaj¹ siê
nad tym problemem. Ta plaga pozornie jednak
dotyka tylko bezrobotnych; brak miejsc pracy
dotyka tak¿e pracuj¹cych z przymusu za granic¹.
To czêsto rozbite ¿ycie ma³¿eñskie, brak trwa³ego
kontaktu z dzieæmi, ¿ycie w tymczasowoœci,
ponie¿enie i upokorzenie. Statystyki milcz¹ na ten
temat.
Mieszkañcy powiatu ³obeskiego
chyba ju¿ przyzwyczaili siê do tej
plagi i przestali ju¿ nawet domagaæ
siê od swoich w³adz jakichœ dzia³añ
gospodarczych w tym zakresie.
Chyba ju¿ tylko nieliczni oczekuj¹,
¿e ktoœ tu sprowadzi inwestora, który by stworzy³ miejsca pracy. Ka¿dy
wiêc radzi sobie sam na w³asn¹ rêkê,
najczêœciej w³aœnie wyje¿d¿aj¹c
zagranicê.
Nie ma co siê temu dziwiæ, gdy¿
w £obzie od wielu lat nie powsta³

jakikolwiek nowy zak³ad pracy lub
firma. Pojawi³ siê inwestor w Œwiêtoborcu, ale modernizuje stado ma³ymi kroczkami, wiêc i ludzi za du¿o
nie znalaz³o tam pracy. Jedyna nowa
firma i to spora powstaje w Radowie
Ma³ym, ale zapewne przejmie pracowników upad³ej stolarni. Nastêpuj¹ wiêc przejêcia tego co by³o,
gdy upada firma, na jej miejscu pojawia siê nowy w³aœciciel, ale przez
to nie nastêpuje wzrost miejsc pracy.

Gmina odbierze
grunt?
(WÊGORZYNO). Co
zrobiæ z niesfornym
u¿ytkownikiem terenu?
Podaæ do s¹du, a gdy to
nie pomaga – odebraæ
grunt. W tym kierunku
posz³a gmina w
stosunku do
u¿ytkownika
wieczystego by³ej Bazy
Las.
Wprawdzie tutejsza Baza Las
nie jest w³asnoœci¹ gminy, to w³aœnie z podatków mieszkañców
sprz¹tane s¹ œmieci, które sami
mieszkañcy tam wrzucaj¹. Z pani¹,
która niegdyœ sta³a siê u¿ytkownikiem wieczystym tego terenu nie ma
¿adnego kontaktu. Gmina postanowi³a wiêc „zagraæ” inaczej.
– Sprawa jest w s¹dzie, by³y
mandaty, w³aœcicielka jest w £odzi,
w ogóle nie reaguje na pisma. Wyst¹piliœmy do starostwa o wygaszenie zarz¹du wieczystego i chcemy to

przej¹æ na mienie gminy. Teren jest
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa sprzedany jedynie na wieczyste. Osoba ta
chcia³a sprzedaæ teren, ale podawa³a bardzo wysokie ceny. W zwi¹zku
z niep³aceniem podatków odby³a siê
ju¿ te¿ licytacja komornicza. Ale
gdy do drugiej licytacji cena zosta³a
obni¿ona bardzo nisko, bo do 20 tys.
z³, to w³aœcicielka wp³aci³a do starostwa zaleg³e podatki. Tym samym
nie dosz³o do drugiej licytacji. Bazê
Las powinniœmy przej¹æ, jeœli starosta wyda decyzjê pozytywn¹, a wtedy mo¿emy j¹ sprzedaæ, bo uwa¿am,
¿e jest to piêkna parcela – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
MM

Powiat ³obeski
niechlubnym liderem
Od ponad dwóch lat bezrobocie
ustabilizowa³o siê na prawie niezmienionym poziomie. W czerwcu
2008 roku stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosi³a 24,1
proc., w czerwcu 2009 r. - 24,6
proc., a w 2010 r. - 25,2 proc., przy
tegorocznej œredniej wojewódzkiej – 15,4 proc. Powiat ³obeski jest
liderem tegorocznych statystyk
bezrobocia. Co prawda w statystykach bezrobocie od stycznia spada,
spada tak¿e w powiecie ³obeskim,
ale za ka¿dym razem £obeskie jest
na pierwszym miejscu wœród powiatów naszego województwa. Jedynie w kwietniu wyprzedzi³ nas
powiat choszczeñski, w maju i
czerwcu nadal liderowa³o £obeskie.
WskaŸniki pokazuj¹, ¿e bezrobocie zawsze najwy¿sze jest zim¹ i
maleje latem. Tak jest i w tym roku.
W styczniu stopa bezrobocia wynosi³a 31,5 proc. w lutym – 30,9 proc.,
w marcu – 29,9, w kwietniu – 27,1,

w maju – 26,3, a w czerwcu – 25,2
proc. To jednak nadal wiêcej, ni¿ rok
i dwa lata temu i wydaje siê, ¿e nie
jest ju¿ do przekroczenia. Tak wygl¹da trwa³e bezrobocie, fluktuuj¹ce od zimy do lata i od lata do zimy.
Czerwiec tego roku w liczbach;
w powiecie by³o 2774 bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy, w tym 1459 kobiet.
Nieca³a po³owa z nich (1483, w tym
805 kobiet) zmieszkuje na wsi. Badañ na temat bezrobocia nierejestrowanego nikt nie prowadzi. Liczba wyjazdów za prac¹ zagranicê jest
nieznana. W takiej sytuacji programy ³agodzenia bezrobocia staj¹ siê
fikcj¹, co pokazuje powy¿sza statystyka. Wci¹¿ krêcimy siê w miejscu,
nawet nie rozpoznaj¹c rzeczywistoœci, czyli tych ciemnych stron bezrobocia nierejetrowanego, wyjazdów zagranicê, pracy na czarno.
Ciekawi mnie tylko, jak d³ugo mo¿na ¿yæ w takiej fikcji i jaki ona odciœnie œlad na umys³ach spo³eczeñstwa w przysz³oœci. A mo¿e ju¿ odciska.
KAR

Rekreacja
okrojona?
(WÊGORZYNO). By³y
plany, ¿e na terenie tej
gminy powstanie piêkny
oœrodek wypoczynkowy
z ¿aglówkami i kana³ami
do nich, motelem,
domkami rekreacyjnymi
i innymi atrakcjami dla
bogatych
wczasowiczów. Czy z tej
koncepcji coœ zosta³o?
Gmina Wêgorzyno jest w tej
sytuacji, ¿e wiêksz¹ jej czêœæ zaj-

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

muj¹ tereny chronione, czy to przez
Iñski Park Krajobrazowy, czy te¿
przez Naturê 2000. Teoretycznie
mo¿e rozwijaæ siê pod wzglêdem
turystycznym, ale jak siê okazuje,
turystykê i rekreacjê mieszkañcy
gminy musz¹ pojmowaæ w bardzo
okrojonym znaczeniu. Tak samo
powinni do tego podchodziæ potencjalni inwestorzy. Okazuje siê bowiem, ¿e z wielkich planów, po
uzgodnieniach z poszczególnymi
instytucjami, mo¿e niewiele zostaæ.
– W koncepcji inwestor mia³
kana³y do ¿aglówek, to ju¿ wypad³o.
Zarz¹d Melioracji i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie nie zgodzi³
siê, poniewa¿ uzna³, ¿e mo¿e to
wp³yn¹æ negatywnie na stosunki
wodne, na wiêkszym obszarze. Jest
kompleks domków rekreacyjnych z
motelem i stacj¹ paliw na wjeŸdzie –
teraz ten element poszed³ do uzgodnieñ – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Czy inwestor otrzyma zgodê na
to, co pozosta³o, bêdzie wiadomo
prawdopodobnie jeszcze w tym
roku.
MM
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Bitwa warszawska 1920 roku
Bitwa warszawska (nazywana
te¿ Cudem nad Wis³¹) toczy³a siê w
dniach 12-25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej, toczonej w latach 1919 – 1920.

Przyczyny wybuchu
wojny
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ wybuchu by³a rozpoczêta w konsekwencji zawieszenia broni w Compiagne
11 listopada 1918 ewakuacja niemieckiej armii Ober-Ost zajmuj¹cej
obszar od Zatoki Botnickiej po
Morze Azowskie, która pozostawa³a na terenach proklamowanych formalnie niepodleg³ych Estonii,
£otwy, Litwy i Ukrainy, a tak¿e Bia³orusi. By³o to konsekwencj¹ zawartego przez RFSRR separatystycznego pokoju z Niemcami i AustroWêgrami, w którym rz¹d bolszewicki wycofa³ Rosjê z koalicyjnego
udzia³u w I wojnie œwiatowej. W
okresie pomiêdzy zawarciem pokoju brzeskiego a klêsk¹ Niemiec w
wojnie stosunki pomiêdzy Niemcami a bolszewikami cechowa³a wzajemna oficjalna wspó³praca.
Bolszewicy po zawarciu w listopadzie 1918 tajnego porozumienia
z dowództwem niemieckim o bezpoœrednim przejmowaniu przez Armiê Czerwon¹ terenów okupacji
Ober Ostu od wojsk niemieckich
stworzyli ju¿ 16 listopada 1918 Armiê Zachodni¹, która nastêpnie
przejê³a z r¹k niemieckich Miñsk i
Wilno. Trzonem Armii Zachodniej
by³a Zachodnia Dywizja Strzelców
z kadr¹ wojskow¹ rekrutowan¹ z komunistów polskiego pochodzenia i
Polaków, którzy znaleŸli siê w g³êbi
Rosji w czasie I wojny œwiatowej.
Poniewa¿ w listopadzie 1918 w
Niemczech wybuch³a rewolucja,
która proklamowa³a republikê, bolszewicy pragnêli uzyskaæ bezpoœredni dostêp do granicy niemieckiej w Prusach Wschodnich, by
czynnie wp³ywaæ na wydarzenia
polityczne w zrewolucjonizowanych Niemczech. Marsz Armii
Czerwonej na zachód i zajmowanie
kolejnych miejscowoœci opuszczanych przez wojsko niemieckie odbywa³ siê zanim jeszcze Wojsko
Polskie po odzyskaniu niepodleg³oœci w listopadzie 1918 przez Polskê
i objêciu w³adzy przez Józefa Pi³sudskiego zd¹¿y³o siê sformowaæ i
podj¹æ jakiekolwiek dzia³ania. Na
zajêtych przez Armiê Czerwon¹ terytoriach proklamowana zosta³a 1
stycznia 1919 r. w Smoleñsku marionetkowa Bia³oruska Socjalistyczna Republika Radziecka przekszta³cona 27 lutego 1919 w Litewsko-Bia³orusk¹ Socjalistyczn¹ Republikê Radzieck¹ (tzw. Litbie³) - z

w³adzami z³o¿onymi w du¿ej czêœci
z komunistów polskiego pochodzenia. 12 stycznia 1919 sowieckie
Naczelne Dowództwo wyda³o Armii Czerwonej rozkaz wykonania
rozpoznania w g³¹b do rzek Niemna
i Szczary, a nastêpnie 12 lutego a¿
po Bug, w ten sposób rozpoczynaj¹c operacjê „Cel Wis³a”.
Pomiêdzy odradzaj¹c¹ siê po
123 latach niewoli niepodleg³¹
Polsk¹ a Rosj¹ nie istnia³a ¿adna
uznawana przez strony granica pañstwowa, rz¹d bolszewicki w Rosji
nie by³ uznawany na arenie miêdzynarodowej, zaœ kwesti¹ sporn¹ pozostawa³ status terytoriów po³o¿onych pomiêdzy zwartym etnicznym
obszarem polskim, a obszarem rosyjskim. W konsekwencji starcie
pomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹ o wzajemne granice i sposób zorganizowania
politycznego ziem pomiêdzy
wschodni¹ granic¹ Kongresówki a
granic¹ Rzeczypospolitej Obojga
Narodów sprzed rozbiorów by³o
nieuniknione. Poniewa¿ niemiecka
armia okupacyjna Ober-Ostu stanowi¹ca bufor bezpieczeñstwa na tych
terytoriach pomiêdzy si³ami polskimi a bolszewickimi wycofywa³a siê
po 11 listopada 1918 w szybkim
tempie, musia³o dojœæ do bezpoœredniego spotkania wojsk polskich
i bolszewickich i do okreœlenia statusu politycznego ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w drodze faktów dokonanych.

Sytuacja polityczna
przed bitw¹
W lipcu 1920 ca³a Europa strajkowa³a przeciwko wojnie w Polsce.
Robotnicy w Anglii, Francji, Czechos³owacji i w Niemczech wierzyli, ¿e w Rosji zrodzi³a siê prawdziwa
w³adza robotnicza. Przez Europê
bieg³o has³o: Rêce precz od Rosji.
Robotnicy krajów zachodnich byli
przekonani, ¿e Polska dobija „robotnicz¹ sprawê”.
RFSRR zadeklarowa³ pertraktacje z rz¹dem polskim. Strona polska
w odpowiedzi na propozycjê sowieck¹ wys³a³a delegacjê na rozmowy w Miñsku. Sowieci przedstawili
Polakom nastêpuj¹ce warunki zawarcia traktatu pokojowego:
ustalenie granicy polsko-sowieckiej na linii Curzona,
redukcja armii polskiej do poziomu 60 tys. ¿o³nierzy,
wydanie Armii Czerwonej
wszystkich zapasów broni,
wydzielenie czêœci polskich zapasów broni na uzbrojenie „milicji
ludowej” w Polsce,
swobodny tranzyt przez Polskê
oddzia³ów Armii Czerwonej, eksterytorialna linia kolejowa Bia³ystok

– Grajewo (do Prus Wschodnich).
By³y to dla Polski warunki podwa¿aj¹ce suwerennoœæ pañstwow¹ i
zosta³y odrzucone.
23 lipca 1920 r. w Smoleñsku
zosta³ utworzony z przekszta³cenia
Biura Polskiego przy KC partii bolszewickiej Tymczasowy Komitet
Rewolucyjny Polski (Polrewkom)
jako rz¹d marionetkowy dla planowanej Polskiej Republiki Rad. 30
lipca 1920 w Bia³ymstoku, zajêtym
przez Armiê Czerwon¹, Polrewkom
og³osi³ odezwê o przejêciu w³adzy
w Polsce i utworzeniu Polskiej Republiki Rad. Oznacza³o to chêæ narzucenia przez interwencjê militarn¹ Armii Czerwonej rz¹dów sowieckich w okrojonej terytorialnie
Polsce. Cz³onkowie Polrewkomu
(Feliks Dzier¿yñski, Julian Marchlewski, Józef Unszlicht, Feliks
Kon) poci¹giem posuwali siê tu¿ za
nacieraj¹cymi na Warszawê oddzia³ami sowieckimi, docieraj¹c do Wyszkowa i przygotowuj¹c siê do objêcia w³adzy po zdobyciu przez Armiê Czerwon¹ stolicy Polski.

Epizod bitewny zdobycie radiostacji
Jednym z wa¿niejszych epizodów bitwy warszawskiej by³o zdobycie przez kaliski 203. Pu³k U³anów sztabu 4. armii sowieckiej w
Ciechanowie 15 sierpnia, a wraz z
nim - kancelarii armii, magazynów
i jednej z dwóch radiostacji, s³u¿¹cych Rosjanom do ³¹cznoœci z dowództwem w Miñsku. Polacy wiedzieli, ¿e w tym czasie druga z radiostacji by³a wy³¹czona, poniewa¿
przemieszcza³a siê w inne miejsce.
W tym czasie dowódca frontu Tuchaczewski wyda³ 4 Armii rozkaz
zawrócenia na po³udniowy wschód
i uderzenia na armiê gen. Sikorskiego, który walczy³ pod Nasielskiem.
Szybkie i skuteczne rozszyfrowanie tego rozkazu przez Polaków doprowadzi³o do podjêcia b³yskawicznej decyzji przestrojenia nadajnika
warszawskiego na czêstotliwoœæ sowieckiej radiostacji i rozpoczêcie
skutecznego zag³uszania nadajników
z Miñska, dziêki czemu druga z sowieckich radiostacji nie by³a w stanie odebraæ rozkazów Tuchaczewskiego. Warszawa bowiem na tej samej czêstotliwoœci nadawa³a przez
dwie doby bez przerwy teksty Pisma
Œwiêtego - jedyne dostatecznie obszerne teksty, które ad hoc uda³o siê
dowództwu daæ radiotelegrafistom
do nieustannego nadawania.
4 Armia straciwszy swój sztab
oraz ³¹cznoœæ z dowództwem frontu
straci³a koordynacjê dzia³añ. Nie
otrzymawszy z Miñska rozkazów
(nie s³ysz¹c ich) zmieniaj¹cych kie-
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runek jej operowania, armia ta posuwa³a siê nadal wzd³u¿ linii wyznaczonej ostatnio otrzymanymi rozkazami, co zapêdzi³o j¹ a¿ do obecnej
wschodniej czêœci Torunia (niektórzy historycy wojskowi ironizowali, ¿e armia ta w tym czasie walczy³a
nie z Polsk¹, tylko z Traktatem Wersalskim). W ten sposób zosta³a wyeliminowana z bitwy o Warszawê.

Znaczenie Bitwy
warszawskiej
Znaczenie historyczne Bitwy
warszawskiej jest wci¹¿ niedoceniane zarówno w Polsce jak i na
zachodzie Europy. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce - lord
Edgar D’Abernon nazwa³ j¹ ju¿ w
tytule swej ksi¹¿ki „Osiemnast¹
decyduj¹c¹ bitw¹ w dziejach œwiata”. W jednym z artyku³ów opublikowanych w 1930 r. pisa³: „Wspó³czesna historia cywilizacji zna ma³o
wydarzeñ posiadaj¹cych znaczenie
wiêksze od bitwy pod Warszaw¹ w
roku 1920. Nie zna zaœ ani jednego,
które by by³o mniej docenione...
Gdyby bitwa pod Warszaw¹ zakoñczy³a siê by³a zwyciêstwem bolszewików, nast¹pi³by punkt zwrotny w
dziejach Europy, nie ulega bowiem
w¹tpliwoœci, i¿ upadkiem Warszawy Œrodkowa Europa stanê³aby
otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji
(...). Zadaniem pisarzy politycznych... jest wyt³umaczenie europejskiej opinii publicznej, ¿e w roku
1920 Europê zbawi³a Polska”.
Simon Goodough znany popularyzator historii wojen i wojskowoœci w wydanej w 1979 r. ksi¹¿ce
„Tactical Genius in Battle” w uznaniu talentów dowódczych Józefa
Pi³sudskiego postawi³ go w krêgu
zwyciêzców 27 najwiêkszych bitew
w dziejach œwiata. Wymieni³ go w
szeregu takich strategów jak Temistokles, Aleksander Wielki, Cezar,
Gustaw Adolf czy Kondeusz.
Francuski genera³ Louis A. Faury w jednym z artyku³ów w 1928 r.
porówna³ Bitwê warszawsk¹ do Bitwy pod Wiedniem: „Przed dwustu
laty Polska pod murami Wiednia
uratowa³a œwiat chrzeœcijañski od
niebezpieczeñstwa tureckiego; nad
Wis³¹ i nad Niemnem szlachetny ten
naród odda³ ponownie œwiatu cywilizowanemu us³ugê, któr¹ nie doœæ
oceniono”.
Z kolei brytyjski historyk J.F.C.
Fuller napisa³ w ksi¹¿ce „Bitwa pod
Warszaw¹ 1920”: „Os³aniaj¹c centraln¹ Europê od zarazy marksistowskiej, Bitwa Warszawska cofnê³a wskazówki bolszewickiego
zegara (...), zatamowa³a potencjalny wybuch niezadowolenia spo³ecznego na Zachodzie, niwecz¹c
prawie eksperyment bolszewików”.
Wykorzystano materia³y zawarte
na www.bitwawarszawska.pl
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Z daleka od rodzinnych stron (cz. 2)
Dopiero w maju mia³am trochê luŸniejszego uczniowskiego
czasu, aby zapoznaæ siê z miastem. W ostatniej klasie licealnej
by³ egzamin maturalny. Maturê
zdawali nieliczni uczniowie, którzy z powodu wojny przerwali
naukê w liceum. W wiêkszoœci
byli to Polacy wywiezieni w g³¹b
ZSRR4 , którzy nie mieli warunków nie tylko do nauki, ale nawet
do przetrwania.
Zaznajamia³am siê wiêc teraz
z miastem £obez, z mieszanymi
uczuciami ogl¹daj¹c zniszczenia
po bombardowaniu. Co najmniej
2/3 œródmieœcia by³o w gruzach.
Nic wtedy nie wiedzia³am o
alianckich „dywanowych” nalotach, gdy¿ nie by³o wtedy jeszcze
pe³nej informacji – wszak to jest
dopiero trzeci rok po wojnie! Dopiero po kilku latach dowiedzia³am siê o bombardowaniu Drezna
i ogl¹da³am dramat tego miasta w
fabularnym filmie „Dziœ w nocy
umrze miasto”. Gdy dosz³am do
willowej dzielnicy £obez, równie¿ zbombardowanej, pierwszym wra¿eniem by³o zachwycaj¹ce piêkno kwiatów magnolii,
które wtedy widzia³am pierwszy
raz w ¿yciu. Na bezlistnych ga³êziach kwit³y okaza³e, œliczne, pastelowe kwiaty – bia³e, ró¿owe
oraz bia³e z delikatnym odcieniem ró¿u. Te ozdobne drzewa
pokryte piêknymi kwiatami stanowi³y przykry kontrast z opustosza³ymi, stylowymi willami, zrujnowanymi tarasami, z potrzaskanymi dachami, wœród których
stercza³y nieczynne kominy.
Obok tarasów ros³y tureckie i perskie bzy, które za kilkanaœcie dni
„ametystowa³y” urzekaj¹cym odcieniem barw i aromatem (sprawdzi³am osobiœcie). Lecz ptaków
nie by³o, ani w tych krzewach, ani
w dalszym drzewostanie. W ocala³ych i zamieszka³ych dzielnicach ros³y w przydomowych
ogrodach przewa¿nie bzy i jaœminy oraz nieznane mi ozdobne
drzewa, a zimnozielone krzewy
(„smutasy”) by³y tylko na cmentarzu obok grobów z ¿elaznymi
krzy¿ami, typowymi dla niemieckich cmentarzy. Za cmentarzem,
na du¿ym, morenowym wzgórzu,
wznosi³ siê okaza³y pomnik mitycznego, starogermañskiego bohatera Zygfryda, który to pomnik
zosta³ str¹cony w 1947 roku –
wszak £obez, to stara s³owiañska

osada, nale¿aca w póŸniejszym
biegu dziejów do Ksiêstwa zachodniopomorskiego. Dawno,
jeszcze przed pierwszym tysi¹cleciem my S³owianie byliœmy tu
5
.
Przez ³obez leniwym nurtem
p³ynê³a rzeka Rega, tocz¹c ciemnozielon¹ wodê, a jej g³êbia by³a
tajemnicza i nieprzejrzysta. Nie
by³o ³agodnego, piaszczystego
przejœcia z brzegu do koryta rzeki
– od razu by³a zdradliwa, g³êboka
toñ i tam dopiero wyczuwa³o siê
silny przydenny nurt ch³odnej
wody. Zakola tej rzeki by³y ocienione bujnymi krzewami i drzewami oraz przybrze¿nymi krzewinkami, co wygl¹da³o bardzo
dekoracyjnie, a tak¿e stwarza³o
warunki do biologicznego samooczyszczania siê rzeki.6
W mieœcie by³a tylko jedna restauracja z wyszynkiem. Nie by³o
biblioteki, kawiarni, a w kinie by³
koœció³. Filmy by³y wyœwietlane
w innym budynku (by³a hala sportowa) i przewa¿nie by³y to filmy
propagandowe o Stalinie, ale
by³y te¿ wyœwietlane filmy fabularne produkcji angielskiej. Miasto mia³o pr¹d elektryczny, wiêc
w porównaniu ze Strzy¿owem
u³atwia³o to bardzo ¿ycie w mieœcie.
Rzemieœlnicy, uchodŸcy z
Kresów, ze zrujnowanej Warszawy otwierali warsztaty i sklepy
pod swoimi szyldami: „Piekarnia
warszawska” i ich wyroby by³y
œwietne. Lecz np. lody (wspania³e!) sprzedawano wy³¹cznie na
rynku (okolonym gruzami) prosto ze zbiorników ob³o¿onych
lodem, gdy¿ nie by³o miejsca na
cukierniê.
Najbli¿szy szpital by³ w Resku, na miejscu opiekê medyczn¹
zapewnia³ Oœrodek Zdrowia, który mieœci³ siê blisko stacji kolejowej w dawnym, eleganckim pa³acyku, podczas wojny zamieniony
na szpital dla Niemców. W oœrodku pracowa³a moja stryjenka Stefania Staroñ-Orleñska, zapewniaj¹c byt materialny nam obu.
P³ace by³y niskie, ale stryjenka
dodatkowo dorabia³a pracuj¹c po
godzinach.
W œrodku miasta by³y ogrody
warzywno-owocowe, bardzo zadbane, dobrze utrzymane, odgrodzone od pobliskich budynków
wysok¹ siatk¹ i ¿ywop³otem. Zauwa¿y³am, ¿e dorodne jarzyny

Alicja Wójtowicz

rosn¹ na pulchnej, czarnej glebie.
Wtedy nie wiedzia³am, ¿e Niemcy wywozili poci¹gami czarnoziem z Ukrainy i zasilali nim
ogrody na swoich wtedy terytoriach. Jarzyny z tego czarnoziemu by³y bardzo smaczne, owoce
z tych drzew wspania³e, ozdobne
kwiaty piêkne i o wyrazistych
barwach.
Zbli¿a³ siê koniec roku szkolnego, a wiêc w perspektywie powrót do rodzinnych stron na wakacje. Œwiadectwo otrzyma³am
dobre, z jêzyka angielskiego ocenê bardzo dobr¹, z ³aciny równie¿
lepsz¹ ni¿ tê, jak¹ wywioz³am ze
Strzy¿owa. Jaka bêdzie konfrontacja moich prze¿yæ obecnej rzeczywistoœci z niedawn¹ bytnoœci¹ na Podkarpaciu? Na razie
przelotnie myœla³am o tym, ciesz¹c siê na spotkanie z Rodzicami, Siostrami i rodzinnym miastem, Strzy¿owem.
1– Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny
1

Wtedy nie wiedzieliœmy o
tzw. dywanowych nalotach, dokonywanych przez Aliantów na
niemieckie miasta.
3
Nazewnictwo miasta obowi¹zuj¹ce w tym czasie jest podane z piecz¹tek na moim szkolnym
œwiadectwie nr 26: Pañstwowe
Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Koœciuszki w £obezie; 26
VI 1948 r.
4
Np. rodzina Giedrojciów zosta³a wywieziona z Polski i osadzona w Centralnej Elektriczieskiaj Stancji ko³o Majkain Zo³oto
w ob³asti Paw³odarskiej. Informacja z 2007 r. od Teresy H³ywa
z d. Giedrojæ, I³awa.
5
Encyklopedia Powszechna
PWN, t 2, 1976 r. oraz Jerzy Topolski „Zarys dziejów Polski” Interpress 1986 r.
6
W latach siedemdziesi¹tych
odwiedzi³a £obez i z przykroœci¹
stwierdzi³am estetyczn¹ degradacjê Regi, bêd¹cej wynikiem „regulacji” koryta rzeki: wyciêcie
przybrze¿nej roœlinnoœci, wyprostowanie i utwardzenie brzegów.
2

Przedruk „Nad Wis³okiem” nr 5/78/2008
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Woda byæ mo¿e jeszcze
w tym roku
(ŒWIÊTOBORZEC).
Wprawdzie nadal
uliczki w tej czêœci
miasta nie zosta³y
przejête przez gminê
od Agencji Nieruchomoœci Rolnych, jednak zdaniem burmistrza istnieje szansa,
¿e jeszcze w tym
roku zostanie po³o¿ony wodoci¹g oraz
zostan¹ wyremontowane drogi w starej
czêœci.
Zgodnie z uzgodnieniami, jakie zawar³a ANR z gmin¹, Agencja mia³a zrobiæ inwentaryzacjê
sieci wodoci¹gowej. Inwentaryzacja zosta³a zrobiona. Burmistrz
poleci³ ³obeskiej spó³ce wodoci¹gowej sprawdzenie, w jakim stanie jest sieæ wodoci¹gowa i sieæ

kanalizacyjna. Odkrywki zosta³y
zrobione w lipcu. Wówczas te¿
dokonano oceny stanu technicznego. Jak siê okazuje, stan techniczny sieci wodoci¹gowej jest
z³y, wobec czego wymaga wymiany.
– Jestem na etapie kosztorysowania wymiany tej sieci na now¹.
Sieæ kanalizacyjna z kolei jest cementowo-kamionkowa. Znajduje
siê w miarê dobrym stanie technicznym. Mo¿e byæ do wykorzystania nadal jako sieæ kanalizacji
sanitarnej b¹dŸ wykorzystamy j¹
jako sieæ burzow¹. Natomiast sieæ
burzow¹, tak czy inaczej bêdê
musia³ po³o¿yæ. W tej chwili czekam na skosztorysowanie prac,
polegaj¹cych na budowie sieci:
kanalizacji wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej.
Mamy ju¿ okreœlon¹ wielkoœæ,
jeœli chodzi o po³o¿enie nawierzchni dróg. Wiemy o czym
rozmawiamy, koñczymy kosztorysowanie utwardzenia i odtworzenia dwóch ulic. Jeœli bêdê mia³
wszystkie dokumenty, to jeszcze
w sierpniu albo na pocz¹tku wrzeœnia sk³adam wnioski do Agencji

Nieruchomoœci Rolnych o przejêcie tych¿e nieruchomoœci i dzia³ek
oraz o dotacje. Bêdziemy starali
siê o dotacje na modernizacjê sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej i
na modernizacjê dróg. Gdyby uda³o nam siê otrzymaæ dotacjê w tym
roku, moglibyœmy od razu przyst¹piæ do wykonawstwa czêœci
prac - przynajmniej czêœci podziemnych. To ju¿ zale¿y od tego,
kiedy Agencja przeka¿e nam te
nieruchomoœci i kiedy uruchomi
dotacje. Jeœli uda nam siê to zrobiæ
w tym roku, to bêdê to robi³. Jeœli
nie, to wpisujemy to do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jako
zadanie na roku przysz³y, bazuj¹c
na dokumentacji, jako dwa zadania – modernizacja sieci podziemnej, utwardzenie dwóch ulic w
Œwiêtoborcu. Chcia³bym te dwie
uliczki zrobiæ od razu. Dyrektor
Oddzia³u Terenowego w Szczecinie Agencji Nieruchomoœci Rolnych Adam Poniewski z³o¿y³ deklaracjê, ¿e postara siê w mo¿liwie
szybkim terminie przekazaæ nieruchomoœci i uruchomiæ dotacje –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.

W tej chwili gmina nie ma zabezpieczonych w³asnych œrodków na ten cel. Istnieje bowiem
mo¿liwoœæ, ¿e dotacja w ca³oœci
pokryje zakres prac zwi¹zanych z
modernizacj¹ czêœci podziemnej i
nadziemnej. Jeœli oka¿e siê jednak, ¿e przekazane pieni¹dze bêd¹
zbyt ma³e, wówczas burmistrz
bêdzie szuka³ pieniêdzy w bud¿ecie.
MM

Ksiêgozbiór w Necie
(£OBEZ). Miejska Biblioteka Publiczna w £obzie ma dobr¹
informacjê dla korzystaj¹cych z
tutejszego ksiêgozbioru, szczególnie dla osób, które przyje¿d¿aj¹ skorzystaæ z jej zasobów a¿ ze Stargardu Szczeciñskiego, Drawska Pomorskiego
czy ze Œwidwina.
Otó¿ ju¿ teraz mog¹ sprawdziæ
zasoby biblioteki z domu. Strona internetowa zosta³a przebudowana w
taki sposób, ¿e nie tylko jest bardziej czytelna i przejrzysta, ale niektóre has³a s¹ podlinkowane, dziêki
czemu mo¿na od razu sprawdziæ,
czy w bibliotece znajduj¹ siê np.
inne ksi¹¿ki danego autora.
Nowoœci¹ jest te¿ to, ¿e mo¿na
zobaczyæ gdzie jest ksi¹¿ka, w katalogach dodane s¹ recenzje literackie, czego dotychczas nie by³o.
Mo¿na szukaæ indeksami autorskimi, przedmiotowymi itd.
Wszelkie wycinki prasowe, arty-

ku³y poœwiêcone terenom zajmowanym przez powiat ³obeski (ró¿ny obszar w zale¿noœci od czasu)
umieszczone s¹ w katalogu pod
nazw¹ Regionalia. Zmieniona jest
zak³adka „Ciekawostki” na „Ciekawe”. Ten dzia³ wci¹¿ jest rozbudowywany. W katalogu internetowym znalaz³o siê te¿ 20 tys. ksi¹¿ek, które Miejska Biblioteka Publiczna przejê³a od Biblioteki Pedagogicznej.
– Powstanie katalogu, to praca
Biblioteki Pedagogicznej, przejêliœmy go wraz z ca³ym maj¹tkiem BP.
Natomiast przystosowanie go do
naszego programu zawdziêczamy
informatykowi Krzysztofowi Molendzie i pani Lucynie B³a¿ejewskiej. Na stronie jest równie¿ informacja o nowoœciach zakupionych w
ostatnim czasie przez bibliotekê w
zak³adce „Biblioteka Powiatowa” Zakupy Powiatowe. Strona w tej
chwili ¿yje i jest tu du¿o ciekawych,
nowych rzeczy. Od nowego roku

szkolnego zarówno studenci, jak i
uczniowie bêd¹ mogli sobie sprawdziæ przez internet, jakie mamy zasoby – powiedzia³ dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Eugeniusz Szymoniak.
MM

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

tygodnik ³obeski 10.8.2010 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam broñ myœliwsk¹ (dubeltówka Iz 12).Tel. 91 39 76 898 lub
692 035 105
Trak taœmowy z ostrzark¹, szlifierkê
do du¿ych powierzchni i inny sprzêt
stolarski sprzedam. ( Likwidacja
stolarni ). Tel. 692 405 612, 91 395
2188.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Sprzedam labradory
szczeniaki: czekoladowe,
biszkoptowe i czarne.
Odbiór po 08.08.2010r..
Tel. 604 605 862.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam kompletny rozrz¹d do
Fiata Marea, silnik 1.8 16V 2 roli,
pasek rozrz¹du i pompa wodna 400
z³. Tel. 607 647 987.
Sprzedam Fiata Seicento srebrny
metalik 2000 r., hak, pierwszy w³.,
nie bity, 5000z³. Tel. 791 190 799.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Powiat œwidwiñski
I.D.Marketing S.A. poszukuje osób
z samochodem do roznoszenia gazety reklamowej na terenie Œwidwina i okolic.
Kontakt 667900918, 914624616 w
ogodzinach od 10 do 16.

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie, 80 mkw, dzia³ka 342 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 91 397
4530, 607 442 135.

Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumper Max. Tel.
691 366 665.

Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ
us³ugowo-handlow¹ w centrum
£obza. Tel. 608 335 881.

Monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych. Tel. 695
818
953.
e-mail:
piotr-ardzik_1969@o2.pl

Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. u¿ytkowa 112 mkw
plus dwa budynki gospodarcze ,
cena 190 tys. z³. Tel. 663 036 912 lub
665 497 211.
Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka
7800 mkw., budynki 700 mkw, w tym
mieszkanie 180 mkw. ogrodzone.
Wszystkie media, w³asna trafo stacja, 500 m od drogi 148 Drawsko
Pom. - £obez. Cena 800 tys. z³, raty
roczne. Tel. 604 105 423, 602 580
653.
Wynajmê tanio pomieszczenia gospodarcze gospodarstwa rolnego
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - Wysiedle k/ £obza. Tel. 510 108 987.
Poszukujê powierzchni magazynowej do wynajêcia min. 300
mkw. na terenie powiatu.
Tel. 506 135 335.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Powiat drawski
£abêdzie – Sprzedam piêtro domu
– dwa mieszkania : 61,8 mkw. i 69,2
mkw. ( ³¹cznie 132 mkw.). Powierzchnia u¿ytkowa 223 mkw.
W³asna klatka schodowa, weranda,
strych, piwnica, c.o., ogrodzona
dzia³ka. Ksiêga wieczysta. Mo¿e
byæ jako mieszkanie dwupokoleniowe lub do zamiany.

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.
WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie, parter. Tel. 91 397 5088.
Sprzedam mieszkanie w Dalnie 50
mkw. wraz z budynkiem gospodarczym 18 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 669 947 364.
Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 160.000 z³. Tel. 888 169 572.
Mieszkanie do wynajêcia, 38 mkw.,
w centrum £obza na drugim piêtrze
w bloku spó³dzielczym, p³atne za
pó³ roku z góry. tel. 0033647781313
lub 0033676470813.

Region

Dywanopranie. Tel. 604 373 143

Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
w centrum Szczecina, pow. 46,5
mkw., wysoki parter . Mieszkanie do
remontu. Dzwoniæ po godz. 19-tej.
Tel. 91 397 2217.

Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.

Okazja – Szczecin centrum, sprzedam mieszkanie I p. w nowym budynku do wykoñczenia, 57 mkw., 2
pokoje. Cena 4.300 za mkw do negocjacji. Tel. 600 273 171.

Region

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe. Tel. 603 285 438.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich

To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6, 91 39 73 730 wppp1@wp.pl

Reklama
tel. 512 138 349

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Region
Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.
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W sobotê rezerwy B³êkitnych przetestuj¹ Spartê

Stanis³aw Przybylak
uk³ada Spartê
(WÊGORZYNO) Czy
Sparta Wêgorzyno, po
g³êbokim kryzysie, jaki
przesz³a, zd¹¿y
przygotowaæ siê do
nadchodz¹cych
rozgrywek? Zadania
pouk³adania zespo³u
seniorów podj¹³ siê
doœwiadczony trener
Stanis³aw Przybylak z
£obza.
By³a prezes klubu Joanna Stasiak doprowadzi³a Spartê na dno, od
którego teraz nowy zarz¹d i trenerzy
musz¹ j¹ odbiæ. Czy im siê uda? To
bêdzie bardzo trudne, bo kryzys
zakoñczy³ siê odejœciem najlepszych zawodników; do Iny Iñsko
chc¹ odejœæ Romañczyk i Tondrik,
którzy ju¿ w Inie zaczêli nawet trenowaæ. Klub jednak na razie nie
wyda³ im kart zawodniczych, chc¹c
coœ z In¹ utargowaæ. Te transfery nie
s¹ jeszcze definitywne i byæ mo¿e
jeszcze zobaczymy tych zawodników w barwach Sparty. W Inie chce
te¿ graæ Zbyszek Nadkierniczny,
który od d³u¿szego ju¿ czasu nie gra³
w Sparcie. Nabyty od Œwiatowida
Kamil Kacprzak zosta³ wymieniony

na Mateusza Ryllinga z Radovii
Radowo Ma³e. Klub prowadzi jeszcze rozmowy z Soko³em Pyrzyce na
temat przejœcia jednego z jego graczy. Zapowiadane przejœcie trzech
pi³karzy z Unii Dolice zakoñczy siê
najprawdopodobniej tylko jednym
nabytkiem – Mateusza Rzepeckiego. Trwaj¹ rozmowy ze Œwiatowidem na temat przejœcia do Wêgorzyna Momota, Remigiusza Borejszy,
Szwaciñskiego i Sebastiana Rajcy.
Do zespo³u powróci³ z Piasta Chociwel Przemys³aw Noryca, który na
pocz¹tku bêdzie gra³ w polu, stanowi¹c jednoczeœnie rezerwê bramkarsk¹. Wszystko jest jeszcze p³ynne i ostateczny sk³ad wykrystalizuje
siê dopiero w najbli¿szych meczach.
Jest jeszcze jedna zmiana - nowym trenerem juniorów zosta³
Krzysztof GwóŸdŸ. Zapowiadany
sk³ad tego zespo³u: Wojciech
Adamczyk, £ukasz D¹browski,
Dawid Gawlik, Kamil Gonera, Jaros³aw Harcha³a, Mateusz Honke,
Pawe³ Józefo, Patryk Kalinowski,
Kacper Malec, Arkadiusz Nowak,
Piotr Pokrywka, Micha³ Romañczyk, Dawid Ró¿añski, Patryk Szubert, Andrzej Wilczyñski, Rafa³
Wojciechowicz, Maciej Wojtala,
Tomasz Z³uski, Marcin Zelmanowski.
KAR

Rozruch przed lig¹
Sarmata Dobra – Ina Iñsko 7:0
(3:0)W swoim ostatnim meczu
sparringowym przed sezonem
2010/2011 Sarmata Dobra na w³asnym boisku pokona³ Inê Iñsko
7:0 (3:0).
Mecz rozegrany przy ci¹gle padaj¹cym deszczu przebiega³ ca³y
czas pod dyktando Sarmaty. Jedyn¹
klarowniejsz¹ sytuacjê goœcie mieli
dopiero w drugiej po³owie meczu
(71'), kiedy jeden z napastników Iny
trafi³ w zewnêtrzn¹ czêœæ s³upka
bramki Sarmaty. W dru¿ynie Sarmaty obok jak zwykle skutecznego
Damiana Padziñskiego (trzy bramki strzelone w drugiej po³owie),
bardzo dobrze zaprezentowa³ siê
£ukasz Olechnowicz, strzelec drugiej bramki z rzutu wolnego i autor
doskona³ych dograñ do Padziñskiego i Cytowicza przy czwartej i szóstej bramce dla Sarmaty. Godna zapamiêtania powinna byæ te¿ pi¹ta

bramka dla Sarmaty strzelona przez
Damiana Padziñskiego, która zosta³a wypracowana po piêknych dwójkowych zagraniach Wojciecha Dorsza i Wojciecha Klisia. Chcia³bym
podkreœliæ, ¿e w dru¿ynie Sarmaty
w podstawowym sk³adzie zagra³o a¿ szeœciu zawodników z rocznika 1989 i m³odszych: (M. Kamiñski
(1989), D. Dzierbicki (1990), Durkowski (1991), E. Kamiñski (1989),
Szw¹der (1992), GuŸniczak (1993).
Wszyscy s¹ wychowankami klubu.
Sarmata Dobra – Ina Iñsko 7:0 (3:0)
Strzelcy bramek dla Sarmaty: Damian Padziñski 3 (56', 59' i 80'),
Rados³aw Cytowicz 2 (24' i 63'),
Zdzis³aw Szw¹der 6', £ukasz
Olechnowicz 7'.
Sk³ad Sarmaty: M. Kamiñski,
Dorsz, Jaszczuk, D. Dzierbicki,
Durkowski, Grochulski, Cytowicz,
E. Kamiñski, Szw¹der, GuŸniczak,
Olechnowicz oraz Marciniak, Kliœ,
Padziñski, Gude³ajski.
estan
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Ruszaj¹ rozgrywki IV i V Ligi
oraz Klasy Okrêgowej
(REGION) W najbli¿sz¹ sobotê, 14 sierpnia, ruszaj¹ rozgrywki IV i V Ligi oraz
Klasy Okrêgowej. Rozgrywki Klasy A rozpoczn¹ siê tydzieñ póŸniej, a Klasy B –
dwa tygodnie póŸniej. Kibice w powiecie bêd¹ mogli obejrzeæ mecz Sarmaty Dobra,
która podejmuje u siebie Victoriê Przec³aw oraz mecz Œwiatowida £obez, który
podejmuje u siebie Kastê ze Szczecina. Wêgorzynianie musz¹ poczekaæ na inauguracjê dwa tygodnie, gdy¿ Sparta wyje¿d¿a na mecz do Stargardu, z rezerwami
B³êkitnych.
IV liga
1 kolejka 14.08 (sobota)
16.00 Kluczevia Stargard – Astra Ustronie Morskie
17.00 Sarmata Dobra – Victoria Przec³aw
17.00 Darzbór Szczecinek – Ba³tyk Koszalin
17.00 Odra Chojna – Hutnik Szczecin
17.00 Vineta Wolin – Drawa Drawsko Pomorskie
17.00 Gryf Kamieñ Pomorski – Leœnik Rossa Manowo
18.00 Lech Czaplinek – Piast Chociwel
18.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Ina Goleniów
Klasa Okrêgowa
Tutaj nast¹pi³y zmiany, gdy¿ w miejsce Fagusa Ko³bacz, z którym
to mecz mia³ rozegraæ Œwiatowid, bêdzie graæ Kasta Szczecin-Majowe.
1 kolejka 14.08 (sobota)
GKS Mierzyn – Ehrle Dobra Szczeciñska
Rega II Trzebiatów – Promieñ Mosty
Chemik II Police – Wicher Brojce
17.00 Korona Stuchowo – Flota II Œwinoujœcie
17.00 Orze³ £o¿nica – Ina Iñsko
17.30 B³êkitni II Stargard Szcz. – Sparta Wêgorzyno
18.00 D¹brovia Stara D¹browa – Jeziorak Szczecin
18.00 Œwiatowid £obez – Kasta Szczecin-Majowe

Kadra województwa
lekkoatletów
Zarz¹d Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, pod
przewodnictwem prezesa Stanis³awa Puny, ustali³ i zatwierdzi³
imienny sk³ad kadry województwa na II pó³rocze sezonu 2010. Na
liœcie najlepszych lekkoatletów
okrêgu znaleŸli siê tak¿e m³odzi
mieszkañcy gmin Powiatu £obeskiego.
Kategoria m³odzików (do lat 15)
· Sonia S£AWIÑSKA (rocznik 1995), uczennica Gimnazjum w
Resku, konkurencja skoku wzwy¿
(rekord ¿yciowy -161 cm). Klub MKS
„Olimp” £obez. Trener i nauczyciel
wychowania fizycznego Renata
Czerwiñska,
· Aleksandra ROMEJ (1996),
uczennica Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, konkurencja biegów
krótkich i œrednich (rekord ¿yciowy
na 400 m - 61,67 s). Klub MKS
„Olimp” £obez. Trener El¿bieta Romej i Piotr Kiedrowicz.
Kategoria juniorów (15-17 lat):
· Justyna ROMEJ (1994), absolwentka ZSG w £obzie, konkurencja biegów œrednich (rekord ¿yciowy
na 400 m - 59,54 s, 800 m - 2:16,06
min, 1000 m - 3:02,48 min). Klub
MKS „Olimp”. Trener: El¿bieta Romej i Piotr Kiedrowicz,

· Krzysztof KRAUS (1994),
absolwent ZSG w £obzie, konkurencja biegów d³ugich (rekord ¿yciowy
na 1000 m - 2:40,60 min, 1500 m 4:08,12 min). Klub MKS „Olimp”
£obez. Trener: Kazimierz Mikul,
· Jakub PLESIAK (1992),
mieszkaniec Cieszyna £obeskiego,
gmina Wêgorzyno, konkurencja biegów krótkich (rekord ¿yciowy na 100
m - 11,18 s, 200 m - 22,42 s, 400 m 49,76 s). Klub LKS „Pomorze” Stargard Szcz. Trener: Zbigniew Krzysiek,
· Ewelina MANEL (1993),
mieszkanka Reska, konkurencja biegów œrednich i d³ugich (rekord ¿yciowy na 1500 m - 4:53,64 min, na 3000
m - 10:22,69 min). Klub LKS „Pomorze” Stargard Szcz. Trener: Zbigniew
Krzysiek,
· Agnieszka GÓRNA (1992),
mieszkanka £obza, konkurencja rzutu
m³otem (rekord ¿yciowy - 42,42 m).
Klub LKS „Pomorze” Stargard Szcz.
Trener: W³odzimierz Ró¿yczka.
Cz³onkowie kadry województwa
maj¹ zabezpieczony obóz sportowy w
Miêdzyzdrojach i zostan¹ objêci
szkoleniem treningowym w terminie
11-20.08.2010 r. (m³odzicy) i 1525.08.2010 r. (juniorzy).
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Œwiatowid szykuje siê na ostre granie

(£OBEZ) Na kilka dni przed inauguracj¹ klasy okrêgowej dru¿yna
Œwiatowida £obez wygl¹da na solidnie przygotowan¹ do rozgrywek.
Po wielu eksperymentalnych sk³adach w zespole ostali siê najmocniejsi. Czy to ju¿ dru¿yna na awans?
Zobaczymy wkrótce.

Ernest Marcinkowski, Tomasz, Skibiñski, Micha³ Tchurz, Micha³ Koba, Piotr
Kulczyñski, Micha³ NiedŸwiedzki, Waldemar Popielewski, Mateusz Sygnowski,
Kamil Iwachniuk, Artur Samal, Grzegorz Pawlak (trener).
W dolnym rzêdzie od lewej: Piotr Deuter, Rafa³ Zielonka, £ukasz Brona, £ukasz
Niko³ajczyk, Marcin Mosi¹dz, Dawid Dudek, Dawid Mosi¹dz i Mateusz
Ostaszewski.

Ju¿ wyniki ostatnich meczów
wiosennej rundy minionego sezonu
pokazywa³y, ¿e Œwiatowid gra coraz
lepiej. Nabiera³ doœwiadczenia i
przede wszystkim z meczu na mecz

by³ skuteczniejszy, strzelaj¹c po
piêæ bramek w ostatnich trzech meczach ligowych.
W ubieg³ym tygodniu zespó³
rozegra³ mecz sparingowy z IV-li-

gow¹ In¹ Goleniów, z któr¹ zremisowa³ 1:1. To te¿ dobry prognostyk
przed lig¹.
Inauguracja sezonu odbêdzie siê
w £obzie, 14 sierpnia, o godz. 18.00

(juniorzy o 15.30). Œwiatowid bêdzie podejmowaæ nie wystêpuj¹cy
do tej pory w klasie okrêgowej zespó³ Kasty Szczecin-Majowe. Zapraszamy kibiców na mecz. KAR

W biegu fina³owym juniorek w Zielonej Górze reprezentantka £obza wywalczy³a wysokie VI miejsce

Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce
XVI Ogólnopolska
Olimpiada M³odzie¿y –
Lubuskie 2010 to
najwiêksza i najwa¿niejsza
impreza sportowa
m³odych sportowców tego
roku. Program zawodów
obejmowa³ 22 dyscypliny
sportów letnich, w których
po serii eliminacji
zaprezentowali siê
najlepsi zawodnicy w
kategorii juniorów w wieku
16-17 lat. Fina³y Olimpiady
s¹ jednoczeœnie
mistrzostwami Polski
juniorów.
W dniach 23-25 lipca 2010 r. w
Zielonej Górze odby³y siê Fina³y
XVI Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w Lekkiej Atletyce. Do

ostatecznej rozgrywki zakwalifikowali siê równie¿ biegacze MKS
„Olimp” £obez – Justyna Romej i
Krzysztof Kraus.
Swój wielki talent i dobre przygotowanie do sezonu startowego
zaprezentowa³a Justyna Romej.
Ju¿ w miesi¹cu maju na mitingu w
Bia³ogardzie uzyska³a wymagane
minimum do udzia³u w OOM w biegu na 800 m œwietnym wynikiem
2:16,06 min. W biegu fina³owym
juniorek w Zielonej Górze reprezentantka £obza wywalczy³a wysokie VI miejsce, uzyskuj¹c na tym
dystansie czas 2:18,37 min (trener:
El¿bieta Romej i Piotr Kiedrowicz).
Krzysztof Kraus (na zdjêciu)
zakwalifikowa³ siê do startu w
OOM w biegu na 1500 m, osi¹gaj¹c w Koszalinie obiecuj¹cy czas
4:08,12 min. W finale nie zdo³a³
powtórzyæ swojego rekordowego wyniku i zaj¹³ 20. miejsce w
czasie 4:19,90 min (trener: Kazimierz Mikul).

Nasi 16-letni liderzy bie¿ni, a
zarazem laureaci III Gali Sportu
„Najlepszy sportowiec 2009” Powiatu £obeskiego, ambitnie rywalizowali ze starszymi o rok juniorami. Wierzymy, ¿e w nastêpnym
sezonie siêgn¹ ju¿ po medale i
wpisz¹ siê do grona œcis³ego zaplecza kadry krajowej w lekkiej
atletyce.
W Zielonej Górze wystartowa³a
nastêpna mieszkanka powiatu ³obeskiego – Ewelina Manel z Reska. W
biegu d³ugim na dystansie 3000 m
zajê³a VI miejsce wynikiem
10:22,69 minuty. Obecnie Ewelina
jest uczennic¹ Technikum Zawodowego nr 5 w Stargardzie Szczeciñskim i reprezentuje barwy LKS „Pomorze” (trener: Zbigniew Krzysiek).
Gratulujemy ³obeskim lekkoatletom i ich szkoleniowcom osi¹ganych sukcesów na szczeblu mistrzostw Polski.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ
O MISTRZOSTWO „ORLIKA”
(£OBEZ) 7 sierpnia na
boisku wielofunkcyjnym
„Orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 2 w
£obzie odby³ siê Turniej
Pi³ki Siatkowej o
Mistrzostwo „Orlika” dla
wszystkich chêtnych,
którzy ukoñczyli 14 rok
¿ycia.
W spotkaniu tym uczestniczy³y
4 zespo³y. I miejsce zajê³a dru¿yna
„Kelnerzy” w sk³adzie: Przemys³aw
Maduñ, Micha³ ¯abka, Wojciech
£apuæ, £ukasz Kordyl, Damian
Urbañski, Mateusz Urbañski.
Na II miejscu uplasowa³ siê zespó³ „Studenci – Najpiêkniejsi” w
sk³adzie: Malwina Mazur, Marta
Janik, Kanila Bryczkowska, Karolina Kor¿ak, Tomasz Sola, Tomasz
Dorawa.
III miejsce wywalczyli „Predators” czyli: Maciej Wójcicki,
Krzysztof Œwiergol, Ewa Nazarek,
Malwina Rajca, Martyna Nazarek
oraz Pawe³ Smolich.
A IV miejsce przypad³o zespo³owi „Ziêby”: Mateusz Rajca, Krystian Polny, Artur Ziêba, Wiktor

Ziêba, Szymon Skarbiñski, Rafa³
Cyculak. Organizatorem siatkarskich zmagañ by³a pani Katarzyna
Niestoruk, której pomaga³ uczeñ
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w

£obzie Mateusz Zduñczyk.
Celem imprezy by³o zachêcenie m³odzie¿y do aktywnego spêdzania wolnego czasu podczas
trwaj¹cych wakacji, a tak¿e pro-

Modernizacja boiska
miejskiego w Dobrej
(DOBRA) W Dobrej w dalszym ci¹gu trwaj¹ rozmowy dotycz¹ce planowanego remontu boiska miejskiego. Inwestycja warta kilka tysiêcy z³otych bêdzie
dofinansowana z PROW- u i przewiduje wykorzystanie ulepszonej
technologii.
Jak powiedzia³ pracownik Wydzia³u Inwestycji Sebastian Kuran,
prace nieco s¹ utrudnione, bo w
miêdzyczasie trwa nadzór nad pozosta³ymi inwestycjami i projektami w gminie. Jedna z firm, która ma
bardzo du¿e doœwiadczenie, za¿yczy³a sobie horendaln¹ kwotê za
realizacjê inwestycji. W obecnej
chwili przygotowywana jest pe³na
dokumentacja celem przyst¹pienia
do procedury przetargowej.
Plany przewiduj¹ zmianê technologii wykonania podbudowy boiska. Firmy, które zajmuj¹ siê wykonawstwem tego typu inwestycji,

dowiedzia³y siê, ¿e Gmina Dobra
uzyska³a dofinansowanie z PROWu na realizacje tego zadania i same
przysy³aj¹ oferty wykonania tego
typu prac.
- Po kilku rozmowach z firmami
doszliœmy do wniosku, ¿e troszeczkê zmienimy technologiê wykonania samej podbudowy. Jeœli chodzi
o wy³o¿enie dywanika, to najprawdopodobniej nie zmieni siê, natomiast zmieni siê podbudowa. Zostanie wykonana z trzech warstw. Najni¿sza bêdzie z dosyæ grubych kamieni, nastêpna z frakcji 8- 16 mo¿e
32 mm a na to dopiero pójdzie ziemia urodzajna. Firmy chc¹ce wystartowaæ w przetargu stwierdzi³y,
¿e technologia wykorzystana do
obecnego boiska nie spe³nia funkcji. Na przyk³ad podczas opadów
deszczu przesi¹kliwoœæ gruntu jest
tak du¿a, ¿e ciê¿ko utrzymaæ wilgoæ
na murawie. To zmusza nas do czê-

stego zraszania murawy. Dlatego
najlepszym sposobem jest zmiana w
harmonogramie wykonania prac i
zatwierdziæ inna technologie wykonania.- powiedzia³ Sebastian Kuran.
Po uzyskaniu dokumentacji i
specyfikacji technicznej gmina wyst¹pi do PROW- u o zmianê harmonogramu. Po jej uzyskaniu og³oszony zostanie przetarg i rozpoczn¹ siê
prace.
- Je¿eli uda siê nam zmieœciæ z
zagwarantowanej kwocie to bêdzie
wy³o¿ony dywanik- rolowana, gotowa trawa, która na zaaklimatyzowanie siê potrzebuje 3 tygodni i jest
gotowa do u¿ytku. Je¿eli bêd¹ problemy ze zmieszczeniem siê w tej
kwocie, to bêdzie trzeba siê zastanowiæ czy zwiêkszamy œrodki na wydatkowanie realizacji tej inwestycji,
czy zostajemy przy technologii wysiewu trawy.- dopowiedzia³. GD

mowanie zdrowego stylu ¿ycia
poprzez masowe uprawianie
sportu. Na zakoñczenie wszyscy
uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
puchary.
(o)

V Memoria³
im. Miko³aja
Kondratowicza
(£OBEZ) W miniony
weekend na stadionie w
£obzie rozegrano mecze
w ramach Memoria³u
M. Kondratowicza. Grali
zarówno najm³odsi –
tramkarze, zespo³y
seniorów jak i oldboje.
Wœród trampkarzy zwyciê¿y³ zespó³ £obuziacy I, przed
£obuziakami II i „Ptakami” z
Drawska Pomorskiego. W
drugiej turze Œwiatowid pokona³ Mewê Resko 5:0, a w trzeciej oldboje Œwiatowida wygrali 3:2 z oldbojami Pogoni
Szczecin.
(r)
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równie¿ przewróci³a siê. Obie dozna³y obra¿eñ cia³a. Jedna z dziewcz¹t trafi³a do szpitala z obra¿eniami g³owy.

Kradzie¿ z w³amaniem
Z³odziej w mieszkaniu
DOBROPOLE. Z 30/31 lipca
mia³a tu miejsce kradzie¿. Nieustalony sprawca przez okienko w kot³owni wszed³ do mieszkania, sk¹d
skrad³ 1500 z³.

Sezon na rowery
DOBRA. 1 sierpnia pomiêdzy
14.00-16.00 z korytarza mieszkania
przy ul. Zielonej nieznany sprawca
ukrad³ rower górski marki Best o
wartoœci 470 z³ na szkodê Jana P.
£OBEZ. 3 sierpnia sprzed Tesco
przy ul Niepodleg³oœci nieustalony
sprawca ukrad³ rower górski marki
Kross o wartoœci oko³o 1 tys. z³ na
szkodê El¿biety J. Z £obza.
£OBEZ. - 5 sierpnia przy ul.
Niepodleg³oœci dosz³o do kolejnej
kradzie¿y roweru górskiego o wartoœci 700 z³. Pokrzywdzon¹ jest
mieszkanka z £obza.

Kamieniem w szybê
£OBEZ. 3 sierpnia mia³y miej-
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sce dwie kolizje. Jedna na ul. Murarskiej. o godz. 14.30. W trakcie
wje¿d¿ania na parking, kierowca
samochodu marki Ford uszkodzi³
prawid³owo zaparkowany samochód równie¿ marki Ford.
Druga kolizja mia³a miejsce
oko³o godz. 12.00 na drodze Runowo-Siedlice. Podczas wymijania
samochodu ciê¿arowego marki Scania z samochodem marki Man wypad³ kamieñ spod ko³a, w wyniku
czego zosta³a uszkodzona szyba w
samochodzie marki Man.

Rowerowa przeja¿d¿ka
zakoñczona w szpitalu
RADOWO MA£E-£OBEZ.
Oko³o godz. 13.45 w odleg³oœci
oko³o 200 m od skrzy¿owania z
drog¹ do Czachowa kieruj¹ca rowerem 14.letnia Karolina W. straci³a
panowanie nad pojazdem i przewróci³a siê na pobocze. Jad¹ca za ni¹
20.letnia Paulina W., aby nie najechaæ na ni¹, zahamowa³a nagle i

Taaaki prawdziwek

RESKO. Z 4/5 sierpnia na ulicy
Prusa nieustalony sprawca otworzy³
samochód marki VW Golf, sk¹d
skrad³ radioodtwarzacz, GPS i latarki. Stratê oszacowano na oko³o 220
z³ na szkodê Przemys³awa K. z Reska.

Kieruj¹cy rowerem mia³ 0,40 ml/l
alkoholu we krwi.
£OBEZ-WÊGORZYNO.
6
sierpnia o godz. 14.42 na tej trasie
zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê. Piotr C, mieszkaniec gminy
Wêgorzyno, w chwili zatrzymania
posiada³ we krwi 0,86 mg/l alkoholu.

Moda na GPS-y

ŒWIÊTOBORZEC. 5 sierpnia
Grzegorz N. i Bogus³aw D. - mieszkañcy gminy Wêgorzyno po wybiciu szyby w budynku socjalnym na
terenie oczyszczalni œcieków weszli
do wnêtrza, sk¹d skradli pompê
wodn¹ i 2 grzejniki. Sprawcy kradzie¿y zostali zatrzymani na gor¹cym uczynku.

DOBRA. 6 sierpnia dosz³o tu do
dwóch kradzie¿y z w³amaniem.
Pierwsza na ul. Traugutta. Nieustalony sprawca, dopasowanym kluczykiem otworzy³ drzwi w samochodzie marki Seat, sk¹d skrad³ radioodtwarzacz, GPS, radio SB oraz
antenê SB. Straty oszacowano na
ok. 900 z³ na szkodê Mariusza C.
Dodatkowo sprawca otworzy³ na tej
samej zasadzie samochód marki
Citroen, sk¹d równie¿ skrad³ odtwarzacz, GPS o wartoœci 600 z³ na
szkodê Szymona K. z Dobrej.

Ukradli szyny i wpadli

Zepchn¹³ na pobocze

WO£KOWO. Oko³o godz.
11.45 Jerzy S., Krzysztof B i Daniel
S. ukradli 25 sztuk szyn kolejowych
z nieczynnej rampy kolejki w¹skotorowej. Sprawcy kradzie¿y zostali
zatrzymani przez policjantów z
£obza. Mienie zosta³o odzyskane w
ca³oœci.

WO£KOWO-GOSTOMIN. 6
sierpnia o godz. 17.00 na drodze
pomiêdzy tymi miejscowoœciami,
zgodnie z wersj¹ poszkodowanego,
nieustalony sprawca kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym zjecha³ na
œrodek jezdni i zmusi³ kierowcê Iveco, jad¹cego z naczep¹ do zjechania
na pobocze. W wyniku tego manewru naczepa zahaczy³a o drzewo,
uszkadzaj¹c plandekê naczepy.

Kradzie¿ w oczyszczalni

Kolizja trzech
RESKO-STAROGRÓDEK – 5
sierpnia dosz³o do kolizji trzech
samochodów. BMW nie zachowa³o
ostro¿noœci i uderzy³ w ty³ Passata.
W wyniku zderzenia samochód zjecha³ na przeciwny pas ruchu i uderzy³ w samochód marki Fiat Patio.
Na szczêœcie oby³o siê bez rannych.

NIETRZE€WI
ROWERZYŒCI
WÊGORZYNO-PRZYTOÑ- o
godz. 1.50 policjanci zatrzymali
Ma³gorzatê E. Mieszkanka gminy
Wêgorzyno mia³a we krwi 0,26 mg/
l alkoholu.
RUNOWO. W tym samym dniu
o godz. 23.00 zatrzymano Marka K.,
mieszkañca gminy Wêgorzyno.

Kolizja na ul. Bema
£OBEZ. 8 sierpnia na ul. Bema
kieruj¹cy samochodem marki Nissan Almera nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci i najecha³ na ty³ forda
focusa.

Jecha³ na zakazie
RESKO-KOMOROWO.
8
sierpnia o godz. 8.25 policjanci zatrzymali Andrzeja B., który mimo
zakazu s¹dowego jecha³ rowerem.

Uderzy³ w koz³a
RUNOWO-SIEDLICE. Kieruj¹cy samochodem Reno-Laguna
uderzy³ w koz³a, który niespodzianie wbieg³ na jezdniê.

Przepraszam

Na zdjêciu pan Mieczys³aw Kuæmin z £agiewnik (gmina Resko) prezentuje dorodnego prawdziwka, jakiego znalaz³ w okolicznych lasach. Grzyb
- prawdziwek wa¿y³ 1,25 kg, a œrednica kapelusza wynosi³a 33 cm.

W zwi¹zku z og³oszeniem o festiwalu wiejskim w Mieszewie w
pañstwa prasie z dnia 3.08.2010 r.
jako g³ówny organizator pragnê
przeprosiæ pani¹ Klaudiê Ungerman za nieporozumienie dotycz¹ce
pani przyjazdu na w/w festyn.
Miss Polski p. Klaudia Ungerman
nie zosta³a poinformowana o naszym festynie, a tym bardziej nie

uzgadniano wizyty na naszej imprezie. Nieporozumienie wynik³o
na skutek nie sprawdzenia przez
moj¹ osobê wiarygodnoœci osoby,
która zajê³a siê rzekomym przyjazdem Miss Polski. Przeprosiny kieruje równie¿ do wszystkich osób,
które pojawi³y siê na festynie w
oczekiwaniu Miss.
Pawe³ Bajowski
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Galeria tygodnika
Alan

91 3973730

Œlub Anny i Sylwestra

NAGRODA
Miesiêczna pr
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at
Tygodnik
kiego”
prenumer
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ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 30 brzmia³o:

„Jest ma³e nic i jest wielkie nic”
Nagrodê wylosowa³a pani Lucyna Kêdzierska z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

