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Z³ote Gody 27 ma³¿eñstw
w Resku

zatrudni
pracownika
na stanowisku
laboranta
z bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka
niemieckiego.
Bli¿szych informacji mo¿na
uzyskaæ
w dziale kadr.
Tel. kontaktowy:
91 39 745-18.

Foto: Edward Lipa

Pijany m³odzian wyl¹dowa³
autkiem na barierkach
(£OBEZ) Tym razem
brawurowa jazda
zakoñczy³a siê
szczeœliwie, tylko na
barierkach przy ul.
Niepodleg³oœci, wiêc nikt
nie ucierpia³, choæ
zaledwie kilka metrów
dalej znajdowa³o siê
przejœcie dla pieszych.

Stado Ogierów £obez
zaprasza w dniach
24-26 wrzeœnia 2010 r
na Mistrzostwa Okrêgu
Zachodniopomorskiego
w Skokach i Uje¿d¿eniu
Wstêp wolny
Program zawodów
na www.sbslobez.com
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Z drugiej strony

Co dyrektorzy Namaczyñscy
maj¹ do ukrycia
Kazimierz Rynkiewicz

Przeczyta³em niby wywiad z
Jaros³awem Namaczyñskim - dyrektorem Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie w aktualnym wydaniu Nowego Tygodnika £obeskiego pt. „Nie mamy
nic do ukrycia” i wzruszy³em siê do
³ez. „Niby” wywiad, bo byæ mo¿e
dyrektor zrobi³ go sam ze sob¹,
gdy¿ autor pytañ nie ujawni³ siê. A
to wa¿ne w kontekœcie pytania do
dyrektora: „Przykro czytaæ w lokalnej prasie nie podpisane listy na
temat CIS?”. Ró¿nica jest taka, ¿e
czytelnicy zgodnie z prawem prasowym mog¹ zastrzegaæ swoje
dane do wiadomoœci redakcji, a
dziennikarze robi¹cy wywiady –
nie. Rozumiem, ¿e wstyd siê przyznaæ do tak tendencyjnie stawianych pytañ.
A jest o co pytaæ. Wywiad przeprowadzono z dyrektorem CIS Jaros³awem Namaczyñskim, a przecie¿ jest on dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy, co pominiêto.
Dlaczego? Czy¿ nie przyjemniej
by³oby rozmawiaæ z dwoma dyrektorami naraz? Jedno pytanie do dyrektora CIS, drugie do dyrektora
PUP i tak na przemian. Jaka¿
oszczêdnoœæ czasu. Gdyby tak pan
Namaczyñski zechcia³ jeszcze
³askawie zostaæ dyrektorem szko³y i PCPR-u, to dziennikarze nie
musieliby biegaæ od instytucji do
instytucji, tylko wygodnie usiedliby w fotelu dyrektora PUP i on
opowiedzia³by o wszystkim, co
dzieje siê w £obzie. Jak ciê¿ko i z
poœwiêceniem pracuje dla naszego
dobra.
Jest tak zapracowany, ¿e biedaczysko nie ma czasu poprawnie
wype³niæ swojego oœwiadczenia
maj¹tkowego, a przecie¿ – jak
brzmi w tytule – nie ma nic do ukrycia. Skoro nie ma, to dlaczego,
zgodnie z zapisem, ¿e nie podaje
zarobków „z podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u”, lecz
zaciemnia swoje dochody nie rozpisuj¹c ich zgodnie z wymogami
oœwiadczenia? Inni potrafi¹, a genialny dyrektor nie? Przecie¿ to
jest k³amstwo, ¿e pan Jaros³aw Namaczyñski jako dyrektor PUP
osi¹gn¹³ dochody w tego tytu³u w
wysokoœci 112.627 z³, podczas gdy

pozostali dyrektorzy jednostek
Powiatu œrednio osi¹gaj¹ dochód
oko³o 70 tys. z³. Oczywiœcie pan
Namaczyñski napisa³: „umowy o
pracê”, ale czy to spe³nia wymóg
podania kwot z „ka¿dego tytu³u”?
Dzisiaj wiemy, ¿e ma dwie umowy
o pracê: w PUP i w CIS. Ale ma³o
mu tego! Dorabia na umowy zlecenia i o dzie³o. Tu równie¿ zaciemni³ odczytanie oœwiadczenia, gdy¿
poda³, ¿e zarobi³ 35.132 z³, ale z
nagrod¹ ministra. Czy to równie¿
spe³nia wymóg podania kwot z
„ka¿dego tytu³u”? I jak to siê ma do
tytu³u „Nie mamy nic do ukrycia”?
Takie œciemy to w Nowym Tygodniku £obeskim, dla naiwnych
czytelników (jak to kupi¹).
Nie chodzi mi o pieni¹dze. Dochody pana Namaczyñskiego zwisaj¹ mi i powiewaj¹, jak mówi¹ tubylcy. Jak dla mnie mo¿e zarabiaæ
200 i 300 tysiêcy rocznie, ale po co
œciemniaæ i robiæ siê na dobroczyñcê ludzi biednych i zagubionych?
On bierze kasê, a ludziom co daje?
Wspomniena, jak to by³o fajnie w
CIS? Dla mnie jest to zwyk³e wy³udzenie publicznych pieniêdzy,
bo jak siedzi siê w CIS, a w tym samym czasie pieni¹dze lec¹ w PUP,
to s¹ one wy³udzone! Jak siê robi
szkolenia gdzieœ tam i w tym czasie
nabija pensja w CIS i PUP, to jest
to wy³udzenie. Nie ma innego wyjœcia. Nie da siê byæ tu i tam jednoczeœnie w tych samych godzinach
pracy.
Oczywiœcie dyrektorzy Namaczyñscy (zwracam siê do dwóch
dyrektorów w jednej osobie) ka¿dego krytyka tego uk³adu zdyskredytuj¹, jak to zrobi³ w wywiadzie
dyrektor CIS, pos¹dzaj¹c o najgorsze intencje i cechy, samemu zapewniaj¹c o swojej uczciwoœci. A
ja zapytam krótko – ilu pracowników PCPR, które ma siedzibê
wspóln¹ z CIS, pracuje na podwójnych etatach? Poprosimy o konkretn¹ odpowiedŸ i poka¿amy, jak
to dzia³a.
Sprawa przecie¿ by³aby prosta;
dyrektorowi PUP powinno zale¿eæ, by jak najwiêcej ludzi pracowa³o. Dlaczego wiêc zabiera innym miejsce pracy, pracuj¹c tu i
tam? Dlaczego pracuj¹cy na podwójnych (ukrytych) etatach zabieraj¹ ludziom m³odym, a i starszym, miejsca pracy? Bo co, nie
poradzili by sobie, bo genialni w
£obzie to s¹ tylko pan Namaczyñ-

ski z pani¹ Katarzyn¹ B³aszczyk?
A inni to co, na Bermudy?
S³owa bym nie napisa³, gdyby
dyrektorem CIS zosta³a osoba z
konkursu, która szuka pracy, a tak¿e takie zastêpc¹ i instruktorami.
Zmniejszy³oby siê bezrobocie o
kilka osób. Jednak dyrektorowi
PUP na tym nie zale¿y, co œwiadczy o nim jak najgorzej. Woli sam
braæ kasê, a przy tym ma pewnoœæ,
¿e kontroluje ten uk³ad. I do tego ta
bufonada! Kontrolowali i nas pochwalili, dali medal i nagrodê!
S³owa bym nie powiedzia³,
gdyby pan za³o¿y³ sobie firmê i
zacz¹³ na w³asne konto obs³ugiwaæ
rynek pracy, ale to s¹ publiczne
pieni¹dze i publiczne instytucje, a
moim obowi¹zkiem jest o tym pisaæ. Nawet gdyby mia³ pan zaufanie ca³ego zarz¹du powiatu,
wszystkich rad i samego ministra,
to mi zwisa i powiewa. Nie dam siê
nabraæ na has³a o pomaganiu biednym ludziom, bo licz¹ siê fakty.
Proszê o twarde dane – ilu uczestników CIS znalaz³o sta³¹ pracê?
Nie to, ¿e nauczyliœmy ich myæ
zêby i przedstawiaæ siê pracodawcy. Jak pan chce œwiadczyæ pomoc
socjaln¹, to niech pan zatrudni siê
w Opiece Spo³ecznej, bo takimi
dzia³aniami i tak¹ retoryk¹ tylko
zaciemnia pan obraz rzeczywistoœci, co utrudnia jej zmienianie, tak¿e rzadowi, ktoremu siê wydaje, ¿e
jak wpompuje w takie akcje miliony, to s¹ efekty, bo im Namaczyñski powie, ¿e s¹. Jakie? Proszê o
twarde dane? Dlaczego pan nie jest
w stanie ich przedstawiæ? Bo to
pana nie interesuje, bo nie jest pan
urzêdnikiem propañstwowym,
którego interesuje rozwi¹zywanie
problemów naszego pañstwa. Spija pan œmietankê z takich programów, a problemy zostaj¹ nadal nierozwi¹zane.
Przecie¿ to nie wymaga wielkiej inteligencji; realizujê program, badam jego efekty, jak nie
ma, to go zamykam i szukam innego rozwi¹zania. Pan bawi siê w
dobrego wujka, który transferuje
pieni¹dze komu chce i gdzie chce,
nie zwa¿aj¹c na efekty, bo to nie
pana pieni¹dze. Zachêca³em kiedyœ, by sporz¹dzi³ pan rzetelny raport o efektach swojej pracy i przes³a³ do ministra. Taki rzetelny do
bólu; ile powsta³o nowych miejsc
pracy w powiecie, ilu przeszkolonych, przesta¿owanych i przeinter-

wencjonowanych przez PUP i CIS
znalaz³o sta³¹ pracê. Ilu modych
ludzi po szko³ach j¹ znajduje, a ilu
wyje¿d¿a? Ilu znajduje j¹ po znajomoœci? Ilu sta¿ystów i po ile razy
jest przerzucanych z miejsca na
miejsce i gdzie l¹duj¹ na koñcu? I
jaki jest tego efekt spo³eczny? I ile
to nas – jako pañstwo – kosztuje?
Jak pan powa¿nie potraktuje
ten temat, to uznam, ¿e dorós³ pan
do miana urzêdnika RP. Bo jak na
razie to pan pajacuje. Na dwóch
etatach, zleceniach i innych umowach. I niech pan nie próbuje tych
swoich sztuczek z wywaleniem
redakcji z lokalu, bo ja zatrudniam
kilka osób, a pan ¿adnej, p³acê podatki, a pan tylko je rozdaje. Proszê
wiêc nie obra¿aæ ludzi, bo jest pan
urzêdnikiem, który podlega krytyce, co gwarantuje obywatelom
konstytucja. A jak pan chce odzyskaæ twarz, proszê zrezygnowaæ z
podwójnego etatu i daæ pracê
komuœ innemu. Jak siê pan a¿ tak
poœwiêci, to uwierzê.
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Wêgorzynianin
w areszcie
S¹d Rejonowy w £obzie
zastosowa³ na wniosek
Komendanta
Powiatowego Policji
w £obzie areszt dla
40-letniego mieszkañca
Wêgorzyna, który dopuœci³
powa¿nych przestêpstw.
Mê¿czyzna ten zosta³ zatrzymany w czwartek, 16 wrzeœnia 2010 r.,
przez policjantów z £obza, którzy
wiedzieli, ¿e jest to osoba, która
mo¿e posiadaæ niebezpieczne
przedmioty, broñ. Policjanci zatrzymali tego mê¿czyznê i osadzili w
policyjnym areszcie. Okaza³o siê,
¿e 40-letni mieszkaniec powiatu ma

swoim koncie pope³nienie powa¿nych przestêpstw dotycz¹cych miedzy innymi wymuszenia rozbójniczego, kiedy to u¿ywaj¹c broni palnej i gróŸb oraz uderzaj¹c pokrzywdzonego ¿¹da³ wydania pieniêdzy w
kwocie 2.000 z³otych. Inny z zarzutów dotyczy zmuszania œwiadka do
zmiany swoich zeznañ przy u¿yciu
bezprawnej groŸby. Trzeci i zarzutów kierowanych wobec tego mê¿czyzny – to zarzut z art. 207 Kodeksu Karnego, który dotyczy wielokrotnego znêcania siê psychicznego
i fizycznego oraz uszkodzenie cia³a
swojej konkubiny.
Zatrzymanie tego niebezpiecznego sprawcy by³o mo¿liwe dziêki
wielorakim dzia³aniom, które w
tych sprawach prowadzili ³obescy
policjanci.
(kp)
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Pijany m³odzian wyl¹dowa³
autkiem na barierkach
(£OBEZ) Tym razem brawurowa jazda zakoñczy³a siê szczeœliwie, tylko na barierkach przy ul.
Niepodleg³oœci, wiêc nikt nie ucierpia³, choæ zaledwie kilka metrów
dalej znajdowa³o siê przejœcie dla
pieszych.
Do kolizji dosz³o w œrodê, 15
wrzeœnia, po po³udniu. 18-letni

mieszkaniec gminy Radowo Ma³e
wjecha³ na barierki oddzielaj¹ce
ulicê od chodnika. Zaraz m³odzieñcem zajê³a siê policja, jednak kierowca nie chcia³ podaæ swoich danych. Okaza³o siê, ¿e jest pod wp³ywem alkoholu, a auto nale¿y do jego
s¹siada. Teraz s¹d i s¹siad wystawi¹
mu rachunki.
(r)

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie: Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41,
Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4,
na tablicy og³oszeñ przy ul. Niepodleg³oœci 13
w £obzie zosta³ podany do publicznej wiadomoœci
wykaz nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej, stanowi¹cej
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa obejmuj¹cej dzia³kê
gruntu nr 348/38 o pow. 0,0644 ha przy
ul. Waryñskiego 11 w £obzie - wy³¹cznie
u¿ytkownikowi wieczystemu tej nieruchomoœci.
Starosta £obeski Antoni Gutkowski

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie

Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Z³ote Gody 27 ma³¿eñstw w Resku

Odnowili przyrzeczenia ma³¿eñskie

Foto: Edward Lipa

(RESKO) Miniony pi¹tek,
24 wrzeœnia, by³
radosnym dniem dla 27
ma³¿eñstw i ma³¿onków,
którzy prze¿yli ze sob¹
pó³ wieku. Z tej okazji
uczestniczyli w mszy
i otrzymali medale
Prezydenta RP za
d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie.
Jubilusz ma³¿eñski obchodzi³o
27 ma³¿eñstw z gminy reskiej. Z tej
okazji w samo po³udnie proboszcz
parafii w Resku ks. dr Tadeusz
Uszkiewicz odprawi³ dla ma³¿onków mszê œwiêt¹. Pob³ogos³awi³
ma³¿onków ¿ycz¹c im zdrowia i
pociechy z dzieci i wnuków. Ma³¿onkowie odnowili przyrzeczenia
ma³¿eñskie, jakie sk³adali sobie 50
lat temu, niektórzy nawet w tym
samym koœciele. Na zakoñczenie
poprosi³, by poca³owali siê, jak wtedy, gdy zawierali œluby, co wielu
zaskoczy³o, ale te¿ wywo³a³o wzruszenie i poruszenie, bo widok ca³uj¹cych siê starszych ludzi by³ wzruszaj¹cy.
Po mszy wszyscy przeszli do sali

domu kultury, gdzie czeka³ na nich
skromny poczêstunek, kwiaty i medale Prezydenta RP za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie. Wrêczyli je
burmistrz Arkadiusz Czerwiñski,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Barbara Basowska i kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego Wies³awa
Roszyk, która wyrazi³a szacunek dla
d³ugoletnich ma³¿onków, którzy
wytrwali w zwi¹zku, bo „nie ulegli
pokusie ³atwych rozwi¹zañ”.
Medale otrzymali: Ryszard i
Adolfina Biernatowie z £abunia
Wielkiego, W³adys³aw i Jadwiga
Bia³oskórscy z Reska, Stanis³aw i
Genowefa Chech³owie z £ugowiny, Józef i Janina Dynarscy z Reska,
Stanis³aw i Halina Gajdzisowie z
Reska, Wies³aw i Wies³awa Górscy
z Reska, Feliks i Genowefa Ho³owczakowie z Reska, Aleksander i
Genowefa Jacewiczowie z Iglic,
W³odzimierz i Janina Kapanajko z
Piasków, Józef i Leokadia Kot³owie
z Reska, Jan i Julia Kurdzielowie z
Reska, Józef i Irena Leszczyñscy z
Przemys³awia, Kazimierz i Bronis³awa Lisowscy z Reska, Albert i
Rozalia Laszczykowie z Reska, Jaros³aw i Jaros³awa £apiszkowie z
Reska, Stanis³aw i Franciszka Maœlakowie z Reska, Stanis³aw i Janina Razikowie z Tacza³, Edward i Ja-

Medal Prezydenta RP otrzymuje pani Adolfina Biernat.

nina Rolikowscy z Reska, Ryszard
i Aleksandra Rzêdziccy z Reska,
Mieczys³aw i Stefania Siestrzykowscy z Gardzina, Jan i Daniela
Smogur z Reska, Mieczys³aw i
Marianna Stêpniakowie ze Starogardu, Stanis³aw i Zofia Szyntorowie z £abunia Wielkiego, Jan i Ja-

dwiga Œli¿ewscy z £ugowiny, Henryk i Krystyna Wizowie z £ugowiny, Szczepan i Marianna Wiernowolscy z Reska, Jerzy i Jadwiga
Wypyszewscy z Reska.
Redakcja przy³¹cza siê do
¿yczeñ – zdrowia, pogody ducha i
pociechy z dzieci.
KAR
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Krzemienna – wioska ludzi dobrej woli
(KRZEMIENNA). W tym
roku ta wioska otrzyma³a I miejsce w konkursie Ekologiczna Wieœ
przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe w £obzie. Miejscowoœæ le¿y w gminie Dobra.

Wieœ bez historii?
Wprawdzie miejscowoœæ do
najm³odszych nie nale¿y, ciê¿ko
znaleŸæ na jej temat szersze informacje. Znajduje siê tu kamienny
koœció³ z XV w. i dostawion¹ do
niego drewnian¹ dzwonnic¹ w wieku XVIII – prawdopodobnie najstarsz¹ na Pomorzu. Po po¿arze
dworu zachowa³ siê park, zak³adany
jako krajobrazowy z elementami romantycznymi.
Od œredniowiecza do 1800 roku
Krzemienna by³a wsi¹ lenn¹ Dewitzów; pod koniec XIX wieku wróci³a
w rêce rodziny. Nigdy nie nale¿a³a
do wsi wielkich. W 1933 roku by³o
tu 253 mieszkañców, w 1939 roku –
239, a obecnie - 320 mieszkañców.
Od kwietnia so³tysem wsi jest Grzegorz Jaromin.

PGR i jego wiano
Na zwiêkszenie ludnoœci mia³
zapewne dzia³aj¹cy w tej wsi PGR i
dostawione bloki dla pracowników
Gospodarstwa Rolnego. Gdy czasy
PGR-ów minê³y, czêœæ osób pozosta³o bez pracy, ziemiê wydzier¿awi³ inwestor zagraniczny a ludziom
pozosta³y wspomnienia i... zaroœniête nieu¿ytki. Tu¿ przy samej
drodze straszy³y chaszcze, które porasta³y znajduj¹ce siê tu gruzowiska
i dzikie wysypiska. Ale nieciekawe
perspektywy na przysz³oœæ w obrêbie tego, co jest, nie musz¹ oznaczaæ
malkontenctwa. Bo jeœli z góry nie
ma pomocy, to trzeba pomóc sobie
wzajemnie – z takiego za³o¿enia
zapewne wyszli mieszañcy, gdy ju¿
w 2003 roku zaczêli tworzyæ sobie
boisko. W 2001 roku za³o¿yli klub
sportowy i od tamtej pory graj¹ w

pi³kê no¿n¹. Sportowym zaciêciem
charakteryzuj¹ siê zarówno starsi,
jak i m³odsi, kobiety i mê¿czyŸni.
Od czasu do czasu i kobiety pograj¹
jak nie w pi³kê no¿n¹, to w siatkówkê, a boisk do siatkówki od tego roku
maj¹ dwa. Maj¹ te¿ pla¿ê, miejsca
na witanie Nowego Roku itd., ale
aby to mieæ, musieli zakasaæ rêkawy
i ciê¿ko pracowaæ poœwiêcaj¹c nie
tylko swój czas, ale i sprzêt mechaniczny.
Ale to nie wszystko. Wprawdzie
mieszkañcy przyznaj¹, ¿e maj¹
œwietlicê, ale nie jest ona taka, jak¹
chcieliby mieæ. Póki co, swój wolny
czas spêdzaj¹ w sali u so³tysa. On
sam, gdy wykonywa³ remont, na
brak r¹k do pomocy nie narzeka³. W
ogóle nie narzeka. Wrêcz przeciwnie.

Przygotowanie do ¿ycia
- Spotykamy siê tutaj co weekend na warsztatach kulinarnych.
Przychodz¹ cztery panie i praktycznie wszystkie dzieci. Spotykamy siê
w czwartki, ustalamy co bêdziemy
gotowaæ, kto jakie wiktua³y przynosi, w sobotê gotujemy, a w niedzielê
– konsumujemy.
Doroœli ludzie podczas gotowania wszystko dziecku wyt³umacz¹,
co i jak siê gotuje. W niedzielê o
15.00 rozstawiamy sto³y, ustawiamy jedzenie, kto chce, to przyjdzie
i zje. Jeszcze nie zdarzy³o siê, by dla
kogoœ zabrak³o. Kto wpad³ na ten
pomys³? W zasadzie my. Dzieci sta³y, nie wiedzia³y co ze sob¹ robiæ,
marnowa³y swój czas. Zaczê³y siê
powoli schodziæ, by³o ich coraz
wiêcej. Pierwsz¹ potrawê gotowaliœmy na do¿ynki. Dzieci krêci³y siê,
chcia³y pomagaæ – to nie ma sprawy.
Wszystko jest gotowane ze swoich
œrodków. Warsztaty kulinarne ucz¹
gotowania. Przygotowuj¹ do ¿ycia.
W pierwszy dzieñ mieliœmy tyle
potraw, ¿e na czterech sto³ach nie
mogliœmy siê zmieœciæ. By³ bigos,

rosó³, czerwony barszcz ukraiñski,
kotlety schabowe, mielone, fasola z
naszego ogródka. Gdy jest pogoda,
spotykamy siê na powietrzu, gramy
w siatkówkê – powiedzia³ so³tys.

Rzepowisko szans¹
na sukces
Grzegorz Jaromin w po³owie
kwietnia zosta³ so³tysem. Zorganizowa³ ju¿ „Rzepowisko”, choæ sam
nie jest fanem motocykli, to ma zaprzyjaŸnionych motocyklistów z
ca³ego województwa. Aby zorganizowaæ zlot, pojecha³ na dwa, aby
zobaczyæ, na czym to polega. Teraz
motocykliœci prosz¹, aby zloty odbywa³y siê dwa razy w roku.
– Œci¹gnêliœmy tutaj ludzi praktycznie z ca³ego województwa. Na
Rzepowisku by³y Pyrzyce, Myœlibórz, Drawsko Pomorskie, Dobrzany. To by³a impreza trzydniowe, gra³y zespo³y rockowe, hiphopowe, wszyscy grali za darmo tylko
po to, aby siê pokazaæ. Mieliœmy
naprawdê supernagrody dla
wszystkich dzieci, dla wszystkich
uczestników. Jeœli chodzi o zaanga¿owanie mieszkañców, to sami
przychodz¹ i pytaj¹. To jest niesamowite. Nigdy do niczego nikogo
nie namawiam. Mieszkañcy sami
wiedz¹, gdzie trzeba coœ zrobiæ.
Przychodz¹ tylko po sprzêt, np. gdy
trzeba trawê wykosiæ. Ka¿dy wie
co ma robiæ. Gdy przygotowywaliœmy Rzepowisko, to oko³o 80 arów,
³¹cznie z pla¿¹, robiliœmy przez 11
tygodni. Najpierw by³o tak, ¿e spotykaliœmy siê co sobotê, ale póŸniej
wiedz¹c, ¿e nie starczy czasu, spotykaliœmy siê codziennie po godzinie 16. Ludzi by³o mnóstwo, od
najm³odszych do najstarszych. Dostaliœmy oko³o 400 ton piachu,
wszystko rozwieŸliœmy taczkami,
ka¿dy stara³ siê, jak móg³. Dzieci
same przychodz¹ i pytaj¹ co trzeba
robiæ. W 2003 roku zrobiliœmy boisko, pod koniec 2001 r. pojechali-

œmy i zarejestrowaliœmy klub amatorski, od tamtej pory klub uczestniczy w rozgrywkach. W 2002 roku
by³o ma³o zainteresowanych i nie
by³o z kim graæ, to zrobiliœmy amatorsk¹ ligê pi³karsk¹ i przez osiem
tygodni wakacji graliœmy w pi³kê.
Teraz przejê³a to Dobra i nazywa
siê to Doberska Amatorska Liga
Pi³karska. Zajmujemy pierwsze i
drugie miejsca, trzecie rzadko, ale
zazwyczaj stajemy na podium. Tradycyjnie w Dzieñ Dziecka odbywa
siê mecz dla kawalerów, nikogo nie
prosimy, zawsze wszyscy przychodz¹ i m³odzi i starsi. PóŸniej jest
ognisko, wo¿enie dzieci na motorach. Czasami graj¹ kobiety np. w
tamtym roku, w tym roku nie dopisa³o nam szczêœcie.
Zrobiliœmy boisko do pi³ki no¿nej, teraz na pla¿y zrobiliœmy boisko do pi³ki siatkowej, by³ ju¿ turniej, wygraliœmy, z tym, ¿e wszystkie nagrody przekazaliœmy na aukcjê charytatywn¹, bo by³a u nas
aukcja dla mieszkanki Dobrej. Zebraliœmy dla niej 2.430 z³. Kronikê
prowadzimy wspólnie z ¿on¹ Adrian¹. Dostaliœmy j¹ czyœciutk¹ w
kwietniu – doda³ so³tys.

Skatepark na ugorach
Po wykonaniu ogromnej i intensywnej pracy trwaj¹cej 11 tygodni,
natura wynagrodzi³a mieszkañców
wsi. Teraz po stawie p³ywaj¹ ³abêdzie. Ale boisko do siatkówki, pla¿a, pole namiotowe, to nie koniec
planów mieszkañców wsi. Staw bowiem musi mieæ dop³yw i odp³yw.
Kiedyœ mia³, ale któ¿ dziœ zgadnie,
gdzie siê znajdowa³y?
- Chcemy przej¹æ teren po by³ym
PGRze, jest to oko³o 3,5 ha ziemi,
chcemy to zamieniæ na tereny rekreacyjne: deptak, skatepark. Obecnie
jest to teren agencyjny, Agencja
dzier¿awi to Duñczykowi, jesteœmy
ju¿ po rozmowie z tym panem,
mamy od niego wszystkie dokumen-

Foto: Grzegorz Jaromin
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Pasy na H.
Sawickiej

Foto: Grzegorz Jaromin

ty i za³atwiamy przejmowanie. On
tego nie chce, bo dla niego s¹ to
nieu¿ytki, za które musi p³aciæ.
Gmina wyra¿a zgodê. Po przejêciu
mo¿emy wyst¹piæ o pieni¹dze na
zagospodarowanie tego terenu. Gdy
nie jesteœmy w³aœcicielami dzia³ki,
robimy wszystko ze swoich œrodków przy wspó³pracy gminy. Mamy
za³o¿one stowarzyszenie, ale to jest
tylko na Rzepowisko. Planujemy
napisaæ jakiœ wniosek o dofinansowanie.
Tam by³y gruzy, fundamenty, to
wszystko zebraliœmy. Chcemy
wszystko zagospodarowaæ a¿ pod
sam park. Wobec samego parku te¿
mamy plany. Teraz zale¿y nam na
tym, aby doprowadziæ bie¿¹c¹ wodê
do stawu i zrobiæ odp³yw.

Wspólnie wiêcej
- Do pracy przychodzili i pomagali wszyscy ludzie, nie by³o ¿adnych problemów: starsi, m³odzie¿
dzieci. Jeœli ktoœ nie móg³, to przychodzi³ i mówi³, ¿e nie mo¿e. To
by³o niesamowite.
Jest tu wspania³a tradycja sylwestrowa. Nie istotne kto i w jaki sposób spêdza Sylwestra. O pó³nocy
wszyscy przychodz¹ z szampanem
w jedno miejsce. Gospodarze rozpalaj¹ ognisko i tam œwiêtujemy,
sk³adamy sobie ¿yczenia. Tutaj
praktycznie za pieni¹dze ma³o siê
robi. Jeden drugiemu pomaga. Po
sezonie zrobimy ognisko, zjemy
kie³basê, posiedzimy wspólnie. Tradycyjnie zawsze jest obchodzony tu
Dzieñ Kobiet, Dzieñ Dziecka. Salê
robi³em z pomoc¹ ludzi. Tutaj ludzie s¹ naprawdê bardzo otwarci i
nie chcielibyœmy siê st¹d wyprowadzaæ – doda³ Grzegorz Jaromin.
Czêsto spotykamy siê na wsiach
ze zdaniem, ¿e osoby, które potrafi¹
wyplataæ wieñce i palmy wielkanocne nie maj¹ komu przekazaæ swoich
umiejêtnoœci, bo nikogo to nie interesuje. Zdarza siê, ¿e w so³ectwie
jest tylko jedna osoba, która potrafi
to robiæ i robi. Tutaj jest inaczej.
Przy wyplataniu wieñca pracowa³y dwie kobiety, które wiedz¹ jak
to robiæ, ale m³odzie¿y by³a pe³na
sala i ka¿dy chcia³ pomagaæ. M³odsi

wiêc pod okiem pañ docina³y i przykleja³y.

Z ekologi¹ na ty
So³tys jako pierwszy wykona³
oczyszczalniê przydomow¹, teraz
staraj¹ siê o ni¹ mieszkañcy jednego
z bloków, rolnicy ju¿ dawno pozak³adali p³yty ekologiczne na zbiornikach. Do tego mieszkañcy grabi¹
kasztanowca, uczestnicz¹ w Sprz¹taniu Œwiata, a po sezonie zbieraj¹
siê wszyscy i grabi¹ liœcie, sprz¹taj¹c to, co jest.
- Staramy siê, by by³o jak najpiêkniej, sadzimy nowe drzewa,
kwiaty, teraz trzymam siê programu,
który zrobi³ mój poprzednik. Bud¿et by³ jaki by³, i tego siê trzymam.
Trochê ciê¿ko jest tak wejœæ w trakcie roku. W tym roku mamy 13.403
z³ w bud¿ecie so³eckim. To jest sporo pieniêdzy. W przysz³ym roku
bêdziemy chcieli zakupiæ jeszcze
jedn¹ kosiarkê i podkaszarkê, bo
dosz³o nam 50 arów trawnika i dojdzie jeszcze chyba ze 150 arów. Za
oko³o 3,5 tys. z³ zakupimy zieleñ.
Chcemy obsadziæ kwiatami i krzewami bloki mieszkalne. Chcielibyœmy te¿ wyposa¿yæ œwietlicê, bo nie
mamy ani garnków, ani sztuæców,
ani talerzy. Teraz dzieci przynosz¹
wszystko z domu.
Na Rzepowisko chcemy przenieœæ plac zabaw, jest to z dala od
drogi, od ludzi, a równoczeœnie w
bardzo przyjemnym miejscu. Teraz,
gdy by³ bardzo gor¹cy lipiec, to na
tej pla¿yczce by³o bardzo du¿o ludzi – doda³ so³tys.
We wsi mieszka trzech rolników
maj¹cych du¿e gospodarstwa, sporo
osób zosta³o teraz bez pracy, pracowali bowiem w stoczniach. Czêœæ
osób doje¿d¿a do pracy – wyje¿d¿aj¹
rano, wracaj¹ w nocy. Mimo wszystko znaleŸli czas i ochotê, aby wspólnie zadbaæ o swoje otoczenie i o
w³asn¹ przysz³oœæ. Do piêknej wsi
bowiem chêtniej przyjad¹ nie tylko
motocykliœci ale i agrowczasowicze,
tym bardziej, ¿e zdjêcia z Krzemiennej mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej motofanatyka, a tam zagl¹daj¹ ró¿ni ludzie.
Magdalena Mucha

(£OBEZ). Wprawdzie
w osiedlu H. Sawickiej
mieszka spora grupa
³obzian, jednak, jak
dotychczas nie
doczekali siê oni
przejœcia dla pieszych.
Przejœcia nie ma nawet przy
przystanku autobusowym, który
znajduje siê po drugiej stronie
drogi. Na ten fakt, jak równie¿ na
to, ¿e znak drogowy koñcz¹cy

ograniczenie szybkoœci powinien
byæ postawiony dalej, ze wzglêdu
na rozwidlenie ulic do ul. Niegrzebia i du¿y ruch zwróci³a radna
Krystyna Bogucka.
My ze swej strony zwracamy
uwagê, ¿e znaki, znakami a motocykliœci swoje. Na tym odcinku
rozwijaj¹ ju¿ prêdkoœæ sporo ponad 100 km/h i ¿adne znaki ani
pasy nie maj¹ tu znaczenia. Pasy
przyda³yby siê te¿ w kilku innych
miejscach na tej ulicy, a od czasu do
czasu jakiœ patrol drogówki, albo
radar.
MM

Cmentarz do
powiêkszenia
(WÊGORZYNO). W trakcie
przygotowywania jest wniosek na
modernizacjê cmentarza w Wêgorzynie. Zarz¹dca ocenia, ¿e
miejsc starczy na trzy lata.
– Mo¿emy powiêkszaæ cmentarz w kierunku pól, tam mamy tereny gminne. Przygotowujemy wniosek do kolejnego bud¿etu pod ha-

s³em modernizacja cmentarza, bêdzie to polega³o na odwodnieniu
czwartej kwatery, nastêpnie odwodnienie czêœci za cmentarzem. Poniewa¿ przy powiêkszeniu cmentarza,
obecny parking bêdzie za ma³y,
myœlimy i o przygotowaniu parkingu – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz. MM

Przez internet do kwatery
(£OBEZ). Jak zostali poinformowani uczestnicy sesji w £obzie,
trwaj¹ prace nad multimedialnym cmentarzem w £obzie.
Mo¿na bêdzie poprzez internet

„spacerowaæ” po nekropolii. W póŸniejszym terminie bêdzie mo¿na
sprawdziæ datê do kiedy jest wykupione dane miejsce. Jeœli ktoœ mieszka za granic¹, bêdzie móg³ wejœæ w
internet i wykupiæ miejsce. MM
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Powiatowe Œwiêto Plonów w
(WÊGORZYNO). W
minion¹ niedzielê mia³y
tu miejsce do¿ynki
powiatowe. Œwiêto
Plonów by³o czasem nie
tylko radoœci
z zebranych p³odów
ziemi i ich poœwiecenia,
ale i podsumowañ
konkursów.
W tym roku do¿ynki zorganizowano w Wêgorzynie. Ten prastary
zwyczaj s³owiañski, zmodyfikowany nieco po wprowadzeniu chrzeœcijañstwa, a potem – po przejêciu
organizowania ich przez gminy,
wci¹¿ cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Choæ co niektórzy bardziej
z³oœliwi pytaj¹, a gdzie ci rolnicy, to
przecie¿ p³ody rolne, to nie tylko
zbo¿e. Gdy porównaæ sposób obchodzenia do¿ynek, niegdyœ, a dziœ,
to ró¿nice w³aœciwie nie s¹ du¿e.
Nawet czas jest zbie¿ny, albowiem
nasi praprzodkowie œwiêto to obchodzili w równonoc jesienn¹, czyli
23 wrzeœnia. Wówczas te¿ z czêœci
zebranych plonów pieczono ogromnych rozmiarów ko³acz, za którym
kry³ siê kap³an i pyta³ licznie zebranych ludzi czy widaæ go zza niego.
Gdy odpowiadano, ¿e tak, ¿yczy³
wszystkim, aby w roku przysz³ym
ko³acz by³ tak du¿y, aby nie by³o
kap³ana widaæ. Swoj¹ drog¹ ciekawe czy dziœ ktoœ potrafi³by taki
upiec i w czym?
Jakby nie by³o chleba na do¿ynkach powiatowych nie zabrak³o, bo
bochenków by³o wiele. Gospodarze
do¿ynek: starosta Antoni Gutkowski i burmistrz Gra¿yna Karpowicz
oraz starostowie do¿ynek, po mszy

œwiêtej i poœwiêceniu plonów, przeszli wœród ludzi i podzielili siê chlebem. Po oficjalnych uroczystoœciach, jak odwieczny zwyczaj
ka¿e, nadszed³ czas na zabawê. Organizatorzy jednak czas jakiœ jeszcze trzymali w napiêciu, nim og³osili wyniku wielu konkursów.
Staroœcie ³obeskiemu towarzyszy³a £obeska Baba Wielkanocna,
w któr¹ wcieli³a siê wêgorzynianka
Katarzyna Ostrowska. Wprawdzie,
to nie Wielkanoc, jednak ktoœ prezenty rozdaæ musia³. Organizatorem konkursów jak równie¿ fundatorem nagród by³ Starosta £obeski.
W tym roku a¿ dwie wsie z gminy Dobra zdoby³y najwy¿sze miejsca na podium w konkursie Ekologiczna Wieœ.
I miejsce i czek na kwotê 2.200
z³ zdoby³a wieœ Krzemienna z gminy Dobra, II miejsce i czek na kwotê
1.200 z³ - B³¹dkowo równie¿ z gminy Dobra, III miejsce i czeki po 600
z³ ex aequo: Sielsko z gminy Wêgorzyno i Gardzin z gminy Dobra.
Jak ju¿ pisaliœmy w poprzednim
wydaniu Tygodnika, coraz trudniej
spoœród wszystkich miejscowoœci
wytypowanych do konkursu wybraæ
te najpiêkniejsze. Co roku jednak
komisja zwraca uwagê na inne elementy. W tym roku – na: ekologiê i
zaanga¿owanie spo³ecznoœci w wygl¹d, rozwój i promocjê wsi.
Wszystkie wsie zg³oszone do
konkursu: Borkowo Wielkie, Dalno, Dobieszewo, Kraœnik, £abuñ
Wielki, Runowo Pomorskie, Tacza³y, Wojtaszyce, Wo³kowo, Zagórzyce otrzyma³y drzewka i krzewy.
W konkursie wieñców z kolei
dominowa³a gmina Wêgorzyno.
Tutaj równie¿ fundatorem nagród
by³ Starosta £obeski. I miejsce zdoby³o so³ectwo Sarnikierz z gminy

Wêgorzyno, w nagrodê otrzyma³o
mikrofalówkê, II miejsce i odkurzacz zdoby³o so³ectwo Po³chowo
równie¿ z gminy Wêgorzyno, III
miejsce i gofrownicê otrzyma³o
Karwowo z gminy £obez.
Wszystkie so³ectwa, które przygotowa³y wieñce, otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i drzewka: Ro¿nowo, Przemys³aw, Zagórzyce,
£ugowina, Przytoñ, Mieszewo, Bonin, Poradz, Grzêzno, Sielsko, Zajezierze, Siwkowice, Dobieszewo,
Gostomin, Anielino, Be³czna, Dal-

no, Kraœnik i gminie Resko.
W konkursie stoisk z kolei I
miejsce i mikrofalówkê otrzyma³a
Gmina £obez, II miejsce i odkurzacz – Gmina Dobra, III miejsce i
opiekacz – Gmina Radowo Ma³e.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
odbieraj¹c nagrodê, podziêkowa³a
wszystkim so³tysom, wskazuj¹c ich
jako tych, którzy stoisko przygotowali.
Kolejny konkurs, to Miêdzygminny Turniej Do¿ynkowy, który
zwyciê¿y³a Gmina Dobra. II miej-
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Wêgorzynie

sce zdoby³a Gmina Wêgorzyno, III
miejsce – Gmina Radowo Ma³e, IV
miejsce – Gmina Resko. Ostatnie –
Gmina £obez, która nie wystawi³a
reprezentacji, tote¿ i ¿adnych upominków nie otrzyma³a.
Nagrodami indywidualnymi dla
wszystkich uczestników by³y: album „Powiat £obeski – naturalnie”
i upominki promocyjne powiatu.
Jan Bia³kowski cz³onek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
wrêczy³ z kolei nagrody z przeprowadzonego konkursu przez Zachodniopomorsk¹ Izbê Rolnicz¹,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Urz¹d Marsza³kowski.
– Zachodniopomorska Izba
Rolnicza prowadzi³a przez 10 lat
konkurs pod nazw¹ „Ekologiczne,
przyjazne œrodowisku gospodarstwo rolne”. W tym roku zmieniliœmy formu³ê i przeprowadziliœmy

konkurs pod nazw¹ „Rozwojowe i
przyjazne œrodowisku so³ectwo”. W
tym konkursie bra³y udzia³ so³ectwa
z terenu województwa zachodniopomorskiego. £¹cznie uczestniczy³o w nim 49 so³ectw z 14 powiatów
naszego województwa, w tym trzy
so³ectwa z powiatu ³obeskiego:
Bonin z gminy £obez, Gardzin z
gminy Resko i Ginawa z gminy
Wêgorzyno – powiedzia³ Jan Bia³kowski.
Nagrody wrêczy³ Julian Sierpiñski przedstawiciel Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej.
So³ectwo Bonin zosta³o zwyciêzc¹ etapu powiatowego i jest laureatem wojewódzkim. Okaza³o siê
jednym z lepszych so³ectw w tym
konkursie. Znalaz³o siê wœród 12
so³ectw zaproszonych na galê do
Barzkowic.

– Chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ mieszkañcom

mojego so³ectwa, bo to dziêki im
odebra³em tê nagrodê. To by³ dla
mnie zaszczyt, ¿e by³em w
Barzkowicach – powiedzia³ so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski.
Dwie równorzêdne nagrody odebra³a Ginawa z
so³ectwa Wiewiecko i so³ectwo Gardzin.
Prezent, prawdopodobnie wiertarkê Boscha,
od dyrektora ENEI w Gryficach odebra³ Miros³aw
K³osiñski, za to ¿e pracowa³ cztery dni za darmo
przy usuwaniu drzew po
to, by inni mieli pr¹d.
Na do¿ynkach obecna
by³a równie¿ Ewa Kieszkowska wicemarsza³ek
Sejmu, która zwyciê¿y³a w
konkursie picia piwa na
dwa sposoby: przez s³omkê i z gwinta.
Zabawa od samego
pocz¹tku toczy³a siê
zgodnie z planem czasowym i zgodnie z nim zakoñczona zosta³a o godz.
18.00.
MM
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Herosi na miarê XX wieku

Kamieñ Sybiraka ods³oniêty
£OBEZ. Plac Sybiraków zosta³
oficjalnie otwarty, a tablica na obelisku ods³oniêta przy uczestnictwie
Marsza³ka Województwa, w³adz samorz¹dowych, Sybiraków, pocztów
sztandarowych i mieszkañców miasta. Na niezwyk³e uznanie zas³uguje
m³odzie¿ z ³obeskiego Gimnazjum za
przygotowany program artystyczny.
Nim Sybiracy wyszli z koœcio³a, w
którym odbywa³a siê Msza œw. na placu Sybiraków zaczêli schodziæ siê
mieszkañcy. Z niecierpliwoœci¹ oczekiwano nadejœcia g³ównych bohaterów pi¹tkowego wydarzenia.
W koñcu da³o siê s³yszeæ dŸwiêki
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £DK,
co by³o jednoznaczne z tym, i¿ ulic¹
Niepodleg³oœci zmierza w stronê placu Sybiraków pochód.
W uroczystoœciach uczestniczyli
m.in.: starosta powiatu ³obeskiego
Antoni Gutkowski, burmistrz £obza
Ryszard Sola, proboszcz ks. kanonik
Józef Cyrulik, przewodnicz¹ca RM
El¿bieta Kobia³ka, inspektor Witold
Majchrowicz - zastêpca komendanta
Szko³y Policji w Pile, syn Zofii Majchrowicz prowadz¹cej Zwi¹zek Sybiraków w £obzie, dyrektor Zak³adu
Przemys³u Ziemniaczanego Leszek
Kaczmarek, Micha³ Kar³owski prezes
PSL w £obzie, Teresa Zienkiewicz –
przewodnicz¹ca Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów w £obzie, dyrektorzy
szkó³ – Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w £obzie Jolanta Manowiec,
ZSG w £obzie Ewa Pop³awska, Gimnazjum w Resku - Adam Szatkowski
wraz z m³odzie¿¹, Gimnazjum w
Wêgorzynie El¿bieta Gêbka, SP1 w
£obzie - Beata Zapalska, SP2 w
£obzie - Jolanta Babyszko, a tak¿e
prezes Zwi¹zku Kombatantów w
£obzie Andrzej Kamiñski z delegacj¹, dyrektor Biblioteki Publicznej
w £obzie Eugeniusz Szymoniak,
sympatycy Zwi¹zku Sybiraków, Sybiracy, którzy s¹ fundatorami kamienia i tablicy, Orkiestra Domu Kultury
wraz z kapelmistrzem Dariuszem Ledzionem.

Prowadzenie przej¹³ Kazimierz
Chojnacki, syn Sybiraczki, przedstawiaj¹c pokrótce rys historyczny wywózek na Sybir.
Tablicê ods³aniali: starosta ³obeski
Antoni Gutkowski, burmistrz £obza
Ryszard Sol i wspó³twórca tego obelisku – Kazimierz Nykaza. Poœwiêcenia
dokona³ proboszcz Józef Cyrulik.
Podczas apelu pamiêci Kazimierz
Chojnacki powiedzia³ m.in. - Niech
zabrzmi nasze wo³anie: nigdy wiêcej
ludobójstwa! Nigdy wiêcej nienawiœci! Nigdy wiêcej wojny!
W uroczystoœciach uczestniczy³
marsza³ek województwa Wojciech
Dro¿d¿, który nie ukrywa³ radoœci z
mo¿liwoœci przyjazdu do £obza i
uczestniczeniu w tak donios³ej uroczystoœci.
– Dzieñ 17 wrzeœnia bêdzie to
dzieñ szczególny, dzieñ martyrologii,
ale te¿ dzieñ, w którym bêdziemy
wspominaæ naszych czcigodnych a
jednoczeœnie bardzo drogich mieszkañców Kresów Wschodnich, którzy
to w sposób bestialski zostali pozbawieni swoich codziennych zajêæ, domów i zmuszeni zostali opuœciæ swoje domostwa po to, aby udaæ siê w
wielk¹ tu³aczkê. Wydaje mi siê, ¿e
bêdê wyrazicielem mieszkañców
m³odego, pokolenia i z³o¿ê ho³d tym,
wszystkim, którzy dziêki swojemu
poœwiêceniu przygotowali grunt nie
tylko do powrotu do Ojczyzny, ale
równie¿ po tym powrocie starali siê w

jak najlepszy sposób zabezpieczyæ
przysz³oœæ Ojczyzny, zarówno tej
wielkiej – Polskiej, jak i tej ma³ej –
ziemi ³obeskiej. Myœlê, ¿e to dziêki
waszym staraniom, mo¿emy my m³odzi dzisiaj z pe³n¹ wiar¹ i z pe³n¹ dum¹
co do naszej Ojczyzny wystêpowaæ na
arenie miêdzynarodowej, na arenie
zjednoczonej Europy i patrzeæ w przysz³oœæ z dumnie podniesionym czo³em. Jednoczeœnie to czo³o chylê bardzo g³êboko przed pañstwem, dziêkuj¹c za to poœwiêcenie, za dar wieloletnich zmagañ, zarówno tam, gdzieœ na
Syberii, jak i tutaj po powrocie do
Ojczyzny. Myœlê, ¿e Polska i m³ode
pokolenie nigdy pañstwu tego poœwiêcenia nie zapomni, a my jesteœmy dumni, ¿e mo¿emy ¿yæ w kraju gdzie protoplastami by³y w³aœnie takie jednostki jak pañstwo – powiedzia³.
W uznaniu zas³ug dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwa³¹ numer
1416/10 z dnia 5 sierpnia 2010 Zarz¹d
Województwa Zachodniopomorskiego wyró¿ni³ z³ot¹ odznak¹ Gryfa Zachodniopomorskiego: Kazimierza
Nykazê, d³ugoletniego i cenionego
dyrektora Gospodarstw Rolnych w
powiecie stargardzkim i ³obeskim,
dzia³acza spo³ecznego na niwie zawodowej i zwi¹zkowej. Posiada odznaczenia resortowe i zwi¹zkowe,
pani¹ Czes³awê Rainczuk emerytowan¹ pedagog szkó³ ³obeskich za
swoj¹ rzeteln¹ i uczciw¹ pracê w nauczaniu dzieci i m³odzie¿y, jest odznaczona medalem Edukacji Narodowej i odznaczeniami Zwi¹zku Sybiraków. Za jej ogrom wykonanej pracy
na potrzeby Zwi¹zku. Uchwa³¹ numer 834/10 z dnia 20 maja 2010 r.
Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego wyró¿ni³ Srebrn¹ Odznak¹ Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego: Miros³awê Bednarczyk, d³ugoletni¹ pracownicê
Nadleœnictwa £obez i sekretarza Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków dwóch pierwszych kadencji. Wykaza³a siê jako
bardzo dobry i rzetelny organizator,
wchodzi³a w sk³ad Pocztu Sztandarowego. Posiada odznaczenia resortowe i Zwi¹zku Sybiraków, pani Józefa
Bober – d³ugoletnia dyrektor do
spraw ekonomicznych w zak³adzie
Prokom w £obzie, zdyscyplinowany
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i rzetelny pracownik, przez dwie kadencje cz³onkini zarz¹du Zwi¹zku
Sybiraków. By³a wiceprezesem, posiada odznaczenia zwi¹zkowe i resortowe, Henryk Maœluk d³ugoletni
pracownik Przedsiêbiorstwa Budownictwa Rolniczego w £obzie, czynny
dzia³acz Zwi¹zku Sybiraków Ko³a w
£obzie, chor¹¿y Pocztu Sztandarowego, posiada odznaczenia zwi¹zkowe, Janina Rachwa³ – emerytowany
pracownik administracji Gospodarstw Rolnych ziemi ³obeskiej, aktywny i rzetelny cz³onek Zwi¹zku
Sybiraków naszego Ko³a, przewodnicz¹ca komisji socjalno-bytowej,
cz³onkini Pocztu Sztandarowego,
posiada odznaczenia resortowe i
Zwi¹zku Sybiraków, W³adys³awa
Ró¿añska - d³ugoletni pracownik administracyjny Zak³adów Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w
£obzie, cz³onkini zarz¹du Zwi¹zku
Sybiraków w £obzie, od trzech kadencji skarbnik i cz³onkini Pocztu
Sztandarowego, da³a siê poznaæ jako
pracowity i zdyscyplinowany pracownik oraz zwi¹zkowiec, posiada
odznaczenia resortowe i zwi¹zkowe.
Marsza³ek Wojciech Dro¿d¿ i burmistrz Ryszard Sola wrêczyli odznaczenia uhonorowanym.
G³os zabra³a Miros³awa Bednarczyk, która szczególn¹ uwagê skupi³a
na oddaniu ho³du i czci Matkom Sybiraków – kobietom, które nazwa³a
herosami XX wieku.
- My jesteœmy mamy dzieci, wnuki, trzecie, czwarte pokolenie,
wszystko bêdzie dziêki naszym Matkom, które w³o¿y³y olbrzymi wysi³ek,
odda³y ¿ycie i zdrowie i dla nich
wszystkie medale œwiata, wszystkie
odznaczenia œwiata dla naszych Matek i jeszcze by³oby za ma³o. Trzeba
mieæ olbrzymia wyobraŸniê a mimo
wszystko nie przywo³a siê tego obrazu, tych warunków, które tam by³y. To
jest fakt, Matki nasze by³y bohaterkami na miarê herosów, to naprawdê
herosi na miarê XX wieku i o nich powinniœmy pamiêtaæ. Ja swoj¹ prace,
któr¹ poœwiêci³am, by zdobyæ jak
najwiêcej faktów, wiadomoœci, by
przekazaæ dla historii, wszystko poœwiêci³am pamiêci mojej Matki. Tak
samo i inni. Teraz przykro jest, ¿e te
wszystkie moje starania posz³y do lamusa. Mo¿e nie na skali ogólnopañstwowej, ale akurat w £obzie, nie mówiê tego w odniesieniu do naszych
w³adz – nie ma Izby Pamiêci, nie ma
muzeum, nie ma nic, aby to upamiêtniæ, a m³odzie¿ powinna to wiedzieæ,
od babæ o dziadka wyci¹gaæ co siê da,
bo œwiadkowie odchodz¹, dowody
znikaj¹, a przecie¿ to jest nasza kolejna szeœcioletnia historia martyrologii.
Teraz ju¿ coœ siê robi, jest pomnik, ale
za ma³o. My przyjechaliœmy tutaj w
1946 roku – odgruzowywaliœmy
£obez, chodzi³am do gimnazjum, tu
rêkoma cegie³ki zbieraliœmy, odbudowywaliœmy ten £obez, a dzisiaj mamy
klitkê w bibliotece na górze, gdzie
wejœæ nie mo¿emy na drugie piêtro i
jeszcze musimy j¹ op³acaæ. Nawet
nam lokaliku nie dali. Jest kilka fil-
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SYBIRACY

mów, kilka ksi¹¿ek w nak³adzie 10
tysiêcy, filmy emituje siê o godzinie
23.00 – taka jest literatura faktu w tym
temacie – powiedzia³a. Poprosi³a o
minutê ciszy na uczczenie pamiêci
Matek – bohaterek.
Pomys³ placu i postawienia na
nim pomnika nale¿y do Tadeusza Barañskiego.
W imieniu Sybiraków podziêkowania dla Urzêdu Miasta i Gminy za
serdecznoœæ dla Sybiraków, z³o¿y³a na
rêce burmistrza Zofia Majchrowicz.
Podziêkowania otrzyma³y równie¿ szko³y za bardzo dobr¹ wspó³pracê, wraz z przes³aniem Mariana
Jonkajtisa o 17 wrzeœniu: „jest to taka
data, która byæ winna znana dla ka¿dego Polaka”.
Burmistrz Ryszard Sola otrzyma³
podziêkowania za zaanga¿owanie i
pomoc przy postawieniu na placu Sybiraków kamienia upamiêtniaj¹cego
zmar³ych i ¿yj¹cych Sybiraków ziemi
³obeskiej.
– Bez pomocy pana burmistrza i
g³êbokiego zaanga¿owania, my Sybiracy nie dalibyœmy rady – powiedzia³a, a Tadeusz Barañski doda³:
– Ludzi o dobrym sercu nie brak w
£obzie, bo kiedy zwróciliœmy siê do
burmistrza i mieliœmy plan przywiezienia kamienia, to przyjecha³ samochodem, zabra³ nas i pojechaliœmy
szukaæ kamienia. Kto chcia³by tak
zrobiæ, jak zrobi³ burmistrz? Szukaliœmy wszêdzie, ale znaleŸliœmy dziêki
naszemu przyjacielowi i Sybirakowi
Kazimierzowi Nykaza. Pojechaliœmy
wspólnie z burmistrzem do tego kamienia, który tu stoi i powiedzia³ Nykaza – ja go wam tu przywiozê i dzisiaj ten kamieñ tu mamy. Dziêki ludziom o dobrym sercu. To znaczy, ¿e
mamy sympatyków Sybiraków,
mamy dobrych ludzi, którzy chc¹ z
nami wspó³pracowaæ.
Kolejne podziêkowania zosta³y
z³o¿one na rêce przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej El¿biety Kobia³ki dla
wszystkich radnych za zrozumienie
intencji i jednog³oœne uchwalenie
nazwy dla placu Sybiraków. Sybiracy
nie zapomnieli równie¿ o dyrektorze
PZZ Nowamyl w £obzie Leszku
Kaczmarku, któremu podziêkowano
za pomoc w przywiezieniu kamienia
upamiêtniaj¹cego zmar³ych i ¿yj¹cych Sybiraków. Kamieñ wa¿y ponad
osiem ton.
Po g³ównych uroczystoœciach
przy pomniku posadzono D¹b Papieski.
Druga czêœæ uroczystoœci zosta³a
przeniesiona do sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych im.
Adama Mickiewicza w £obzie. Tam
m³odzie¿ pod okiem pañ Jolanty Czajki i Joanny Marek, odpowiedzialnych
za s³owo i scenariusz oraz Grzegorza
Stefanowskiego odpowiedzialnego za
czêœæ muzyczn¹ przedstawi³a niezwykle piêkny, wzruszaj¹cy i pe³en patriotyzmu program artystyczny.
Po uroczystoœciach na uczestników czeka³ poczêstunek oraz zupa zasponsorowana przez starostê ³obeskiego.
MM

Kto nie pamiêta o przesz³oœci,
nie jest wart przysz³oœci
Przemówienie Kazimierza Chojnackiego z dnia 17 wrzeœnia 2010,
podczas uroczystoœci z okazji ods³oniêcia obelisku na placu Sybiraków.
Marsza³ek Józef Pi³sudski powiedzia³: Kto nie pamiêta o przesz³oœci, nie jest wart przysz³oœci.
Syberia – piêkna i sroga kraina w
dalekiej Azji. Dla Polaków to miejsce szczególne od ponad 240 lat.
Tam, poprzez zes³anie, byli karani
za to, ¿e odwa¿yli siê byæ wierni
niepodleg³ej Rzeczypospolitej. W
1772 roku z polecenia carycy Katarzyny II za Ural popêdzono kilkanaœcie tysiêcy konfederatów barskich.
W XIX wieku, po upadku powstañ
narodowych w latach 1830-63 kolejni polscy zes³añcy pojawili siê na
syberyjskich stepach. Do nich kolejno do³¹czali ci, którzy prowadzili
niepodleg³oœciow¹ dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ w ostatnich latach zaborów. Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku wielu z nich, wraz
z potomstwem tam urodzonym, powróci³o na tereny odrodzonej II
Rzeczypospolitej. Pamiêtaj¹c o
tych, którzy z katorgi nie wrócili w
1921 roku, powo³ano Niezale¿ny
Akademicki Zwi¹zek Sybiraków,
skupiaj¹cy m³odych ludzi, urodzonych na Syberii. W Katowicach ¿o³nierze V Dywizji Syberyjskiej
utworzyli w roku 1926 Zrzeszenie
Sybiraków, 2 lata póŸniej w 1928
roku powsta³ Zwi¹zek Sybiraków.
Na honorowych cz³onków zwi¹zku
wybrano jednog³oœnie – Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego oraz etnologa i
pisarza syberyjskiego – Wac³awa
Sieroszewskiego. Pierwszym prezesem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Sybiraków zosta³ Henryk Suchenek-Suchecki.
Nikt nie przypuszcza³, ¿e 20 lat
póŸniej historia powtórzy siê i znów
kator¿nicze szlaki zape³nia siê polskimi zes³añcami. Wydarzenia lat
’40 XX wieku zosta³y poprzedzone
dwoma porozumieniami miêdzy
Sowietami i III Rzesz¹: Paktem Ribbentrop-Mo³otow z 23 sierpnia z
1939 roku i traktatem o granicy z 28
wrzeœnia z tego¿ samego roku, w
wyniku których ponad po³owa obszaru II Rzeczypospolitej znalaz³a
siê pod okupacj¹ sowieck¹. Jeszcze
we wrzeœniu, podczas wkraczania
oddzia³ów Armii Czerwonej na Kresy dopuszczano siê mordów na ludnoœci cywilnej i dokonywano masowych aresztowañ. Zgodnie z za³o¿eniem Kremla z tych ziem nale¿a³o
pozbyæ siê elementu antysowieckiego, za który uwa¿ano prawie
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej bez wzglêdu na przynale¿noœæ etniczn¹. W ramach masowych
deportacji obejmuj¹cych miliony
obywateli polskich zosta³ opraco-

wany na polecenie Biura Politycznego KPZR (Komunistyczna Partia
Zwi¹zku Radzieckiego) przez pu³kownika Sierowa rozkaz NKWD z
dnia 11 paŸdziernika 1939 roku.
Mia³ on na celu wyniszczenie deportowanej ludnoœci w obozach pracy
przymusowej w miejscach zes³ania
w g³êbi Rosji, gdzie warunki klimatyczne, g³ód i kator¿nicza praca
dziesi¹tkowa³y deportowanych. W
pierwszym rzêdzie deportacja mieli
byæ objêci: cz³onkowie organizacji
politycznych II Rzeczypospolitej,
cz³onkowie organizacji studenckich, m³odzie¿owych i sportowych,
pracownicy administracji pañstwowej w tym: byli policjanci, pracownicy wiêziennictwa, policji i prokuratury, leœnicy, nauczyciele i kolejarze, osadnicy wojskowi, rodziny
wczeœniej aresztowanych, szczególnie tych zabranych w dniach 19-21
paŸdziernika 1939 roku, ksiê¿a
wszystkich wyznañ, pracownicy
PCK, ziemianie, kupcy, bankierzy,
przemys³owcy, w³aœciciele przedsiêbiorstw, restauracji, hoteli oraz rolnicy. Pierwsza wielka deportacja zosta³a przeprowadzona 10 lutego
1940 roku i objê³a oko³o 220 tys.
mê¿czyzn, kobiet i dzieci, g³ównie
ni¿szych pracowników samorz¹dowych, pañstwowych i leœników, gajowych oraz osadników rolnych – tych,
wraz z rodzinami za³adowano do 110
poci¹gów i wywieziono do pó³nocno-wschodnich rejonów Rosji europejskiej, drugiej deportacji dokonano 13 kwietnia 1940 roku – g³ównie
kobiety i dzieci, rodziny wczeœniej
aresztowanych i przetrzymywanych
w obozach jenieckich: Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków oraz w wiêzieniach: Miñsk, Kijów, Lwów, Berezwecz, £uck i inne oraz mieszkañców pasa nadgranicznego w tym zamo¿nych ch³opów, pracowników
maj¹tków ziemskich. 160 poci¹gami
wywieziono 320 tysiêcy osób do
Rosji azjatyckiej – g³ównie do Kazachstanu. Trzecia deportacja przeprowadzona pomiêdzy czerwcem a
lipcem 1940 roku objê³a przede
wszystkim uchodŸców polskich z
terenów zajêtych przez Niemców w
sumie oko³o 240 tys. osób. Do tej
grupy w³¹czono inteligencjê zawodow¹ i drobnych kupców, wywiezionych rozmieszczano w pó³nocnych
terenach ZSRR ob³asti: Nowosybirskiej, Archangielskiej, w republikach Baszkirskiej oraz Krasnojarskim Kraju. Czwarta deportacja z 20
czerwca 1941 roku ogó³em oko³o
300 tysiêcy osób g³ównie z Wileñszczyzny objê³a inteligencjê zawo-
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dow¹, kolejarzy, wykwalifikowanych robotników oraz rzemieœlników i rodziny aresztowanych w drugim roku sowieckiej okupacji.
W miêdzyczasie dokonano
przesiedleñ na mniejsza skalê, przyk³adowo w dniach 4-6 marca 1940
roku przez stacjê kolejow¹ w Baranowiczach przejecha³o 10 poci¹gów z deportowanymi zamo¿nymi
ch³opami polskimi z zachodniej
Bia³orusi i Ukrainy, w maju tego
roku z powiatów: bia³ostockiego,
grodzieñskiego i lidzkiego wywieziono kilka tysiêcy Polaków, Bia³orusinów i ¯ydów. W latach 1944-47
po ponownym wkroczeniu wojsk
sowieckim n Kresy, po raz kolejny
mia³y miejsce aresztowania i wywózki, które objê³y dziesi¹tki tysiêcy naszych rodaków, przede wszystkim ¿o³nierzy Armii Andersa i ich
rodziny. Faktyczna liczba obywateli polskich poddanych represjom sowieckim jest bardzo trudna do ustalenia. Wed³ug wszelkich dostêpnych dokumentów i opracowañ szacuje siê liczbê tê na ponad 2 miliony
represjonowanych. Najczêœciej powtarzaj¹ siê poni¿sze dane liczbowe: 1.140 tys. sta³ych, cywilnych
mieszkañców Kresów Wschodnich,
336 tys. uchodŸców z Centralnej
Polski zbieg³ych na wschód w obawie przed hitlerowcami, 210 tys.
obywateli polskich wcielonych
przymusowo do Armii Czerwonej.
By³y to roczniki: 1917-18-19. Przemieszczono ich w g³¹b ZSRR, 250
tys. osób cywilnych indywidualnie
aresztowanych w latach 1939-1941
i wywiezionych do ³agrów, 230 tys.
jeñców polskich wziêtych do niewoli w 1939 roku i umieszczonych
w ró¿nych obozach, 40 tys. z nich na
podstawie porozumienia sowieckoniemieckiego w styczniu 1940 roku
przekazano stronie niemieckiej,
by³y to osoby urodzone na obszarach okupowanych przez III Rzeszê. 12 tys. ¿o³nierzy polskich internowanych na Litwie i przejêtych
przez NKWD w czerwcu 1940 roku.
Wœród deportowanych i represjonowanych obywateli Rzeczypospolitej, oprócz Polaków by³o217 tys.
Ukraiñców, 56 tys. Bia³orusinów,
281 tys. ¯ydów, 35 tys. Poleszczuków, 20 tys. Litwinów i Rosjan, czêsto byli to przedstawiciele rodzin
etnicznie mieszanych. Œmiertelnoœæ
wœród zes³añców by³a zastraszaj¹ca. W obozach pracy dochodzi³a
rocznie do 30 proc. Do koñca 1941
roku liczba zgonów przekroczy³a
700 tys. g³ównie dzieci, które stanowi³y oko³o jedn¹ trzeci¹ ogó³u wygnañców. Po zakoñczeniu wojny w
latach 1946-57 do Polski powróci³o
niespe³na 400 tys. obywateli polskich poddanych powy¿szym represjom, wiêkszoœæ z pozosta³ych wymar³a lub zosta³a wymordowana na
nieludzkiej ziemi. Ich jedyn¹ win¹
by³a wiernoœæ Rzeczypospolitej.
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„Henryk” ju¿ w gara¿u

Samochody ju¿ s¹
(WÊGORZYNO). Podczas
do¿ynek mia³a miejsce
podnios³a uroczystoœæ
przekazania wêgorzyñskim
stra¿akom wozu bojowego.
Jest to jedyny nowy
samochód przynajmniej
w naszym powiecie, jaki
otrzymali stra¿acy ochotnicy.
W uroczystoœciach brali udzia³
m.in.cz³onek Prezydium Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Warszawie
druh Stanis³aw Kopeæ, cz³onek Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Szczecinie druh
Krzysztof Paluch oraz Komendant
Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie m³. bryg. Andrzej
Kuzon.
Przed rozpoczêciem uroczystoœci kuranty na wie¿y koœcielnej mia³y odegraæ hymn pañstwowy. Po kilku próbach, sytuacjê uratowa³ Janusz Zarecki, który zaintonowa³
Mazurka D¹browskiego; wraz z nim
hymn odœpiewali zgromadzeni na
placu stra¿acy i mieszkañcy powiatu.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz uroczyœcie przekaza³a
stra¿akom wóz bojowy.
– Samochód jest w dowód uznania za pracê stra¿aka ochotnika za
jego poœwiêcenie dla mieszkañców.
Samochód zosta³ zakupiony przez
gminê Wêgorzyno z funduszy unijnych i z bud¿etu gminy. Stra¿acy w
gminie Wêgorzyno za swoj¹ ofiarnoœæ zas³u¿yli na nowy wóz bojowy.
Gmina Wêgorzyno skorzysta³a z
funduszy unijnych, napisaliœmy
wniosek, wniosek wygra³ w konkursie i otrzymaliœmy pieni¹dze z UE.
Jest to pierwszy wóz stra¿acki dla
OSP w powiecie ³obeskim i bezwzglêdnie pierwszy w gminie Wêgorzyno. Ja, jako gospodarz tej gminy, jestem dumna, ¿e za mojej kadencji mog³am, w imieniu spo³eczeñstwa ca³ej gminy Wêgorzyno,
podarowaæ wam stra¿akom ten wóz
bojowy. Mam nadziejê, ¿e rzadko
bêdzie wyje¿d¿aæ do po¿arów.
Niech ten samochód s³u¿y naszej
gminie dobrze, a my, spo³eczeñstwo, jesteœmy dumni z naszych
stra¿aków – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Poœwiêcenia samochodu dokona³ ksi¹dz Karol Wójciak, a towarzyszyli mu: prezes OSP Dawid Banaszak i naczelnik OSP Robert Gandlik. Matk¹ chrzestn¹ wozu bojowego zosta³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz. Nie zabrak³o butelki szam-

pana. Oczywiœcie burmistrz nie rozbija³a butelki o samochód, a jedynie
obla³a go szampanem.
Przeciêcia wstêgi dokonali starostowie do¿ynek.
Samochód bojowy, decyzj¹ stra¿aków ma imiê Henryk na czeœæ
Henryka Szprocha – d³ugoletniego
stra¿aka, kierowcê samochodu.
- Nadajê ci imiê Henryk i b¹dŸ w
Wêgorzynie d³ugie wieki, to znaczy,
¿eby nie wyje¿d¿a³ do po¿aru, ale
sta³ w gara¿u gotowy – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Cz³onek Prezydium Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Warszawie
druh Stanis³aw Kopeæ powiedzia³
m.in.:
– Niech mi bêdzie wolno w imieniu ca³ego Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Szczecinie,
Zarz¹du G³ównego OSP i w imieniu
w³asnym podziêkowaæ za wspólny
trud, który otwiera seriê tegorocznych 25. nowych samochodów ratowniczo-gaœniczych, jakie wejd¹
na wyposa¿enie JRG stra¿y po¿arnych, a wiêc swoistej elity stra¿aków w systemie obrony przeciwpo¿arowej. Jest to nowa forma po³¹czenia bud¿etu gminy oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego w jedn¹ ca³oœæ. Ten œredni
samochód ratowniczo-gaœniczy jest
pierwszym spoœród 25., jakie trafi¹
do koñca tego roku do kolejnych
jednostek OSP na terenie województwa. Oczywiœcie jest to wielka
zas³uga druha Krzysztofa Palucha,
którego starania spowodowa³y, ¿e
rzeczywiœcie od Wêgorzyna dziœ
wszystko zaczyna siê – powiedzia³
Stanis³aw Kopeæ
Przekazanie samochodu by³o
równie¿ okazj¹ do odznaczeñ po¿arników.

Odznaki wzorowego stra¿aka
otrzymali: Dawid Banaszak, Piotr
Zacharewicz, Tomasz Kolaszyñski,
Jaros³aw Koœcik, Marcin £unkiewicz oraz Pawe³ Tabor.
Dodatkowo czêœæ stra¿aków
otrzyma³o odznaki za wys³ugê lat, a
byli to: Piotr Zacharewicz – 10.lecie, Robert Gandlik – 15.lecie, Bogdan Gandlik - 15.lecie, Ireneusz
Gandlik 20.lecie, Tadeusz S³omiñski 40.lecie, Bernard Dmochowski
40.lecie, Dynarski Edward – 40.lecie. Nieobecny wœród stra¿aków by³
Henryk Szproch, który ma za sob¹
równie¿ 40.letni¹ s³u¿bê dla spo³ecznoœci. Nagrody wrêczali: cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Warszawie druh Stanis³aw Kopeæ, cz³onek Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Szczecinie druh Krzysztof.
– Nowy samochód wi¹¿e siê z
szybszym dojazdem do zdarzenia i
z wiêkszymi mo¿liwoœciami. W
imieniu OSP w Wêgorzynie dziêkujemy: burmistrz Wêgorzyna Gra¿ynie Karpowicz, cz³onkowi Prezydium G³ównego OSP druhowi Stanis³awowi Kopciowi, przewodnicz¹cej Rady Gminy Monice KuŸmiñskiej, sekretarz Urzêdu Miejskiego Marcie Banasik , skarbnikowi urzêdu El¿biecie Grabowskiej,
komendantowi gminnemu OSP
Krzysztofowi Paluchowi. Dodatkowo dziêkujemy ksiêdzu proboszczowi z Wêgorzyna – za modlitwê,
jak to stra¿acy powiedzieli – ksi¹dz
wymodli³ nasz samochod. Jak obiecaliœmy – pierwsza przeja¿d¿ka nale¿y do ksiêdza – powiedzia³ prezes
OSP w Wêgorzynie Dawid Banaszak.
Skromne upominki dla wymienionych przez prezesa osób wrêczy³
naczelnik OSP Robert Gandlik.

Osobne podziêkowania z³o¿y³
prezes OSP na rêce Mariana Woltera i Tomasza Mielcarka, którzy
ufundowali grochówkê.
Kolejnym darem dla gminy Wêgorzyno jest przekazany przez Zarz¹d Wojewódzki OSP samochód
osobowy dla komendanta gminnego.
- Sk³adam serdeczne podziêkowania dla Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Szczecinie za
przekazanie samochodu osobowego na cele statutowe. Jest to samochód u¿ywany, ale bardzo przydatny do dzia³añ na miejscu – powiedzia³ w rozmowie z nami Krzysztof
Paluch.
Do Wêgorzyna samochód osobowy przyjecha³ ze Szczecina w
tym samym dniu co wóz bojowy.
MM
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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.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

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

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê pracownika do prac budowlanych, mile widziane doœwiadczenie. Zarobki oko³o 1600 z³. Tel.
790 300 156 lub 505 721 688. Praca
od zaraz .
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Region
Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej. Kontakt tel. 664 111 218. Lub e-mail:
anna.krawiec@opty.biz.pl

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

Region
Sprzedam gorczycê k. Nowogardu.
Tel. 502 853 573

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI
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MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz kominek tradycyjny. Na podwórzu posesji zak³ad produkcyjny o pow. 80
mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt
spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ udostêpniony wraz z technologi¹ i zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
390 tys. z³. Tel. 695 985 673

WYKONUJEMY OGRODZENIA betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Mieszkanie do wynajêcia 2 pokoje.
Tel. 608 374 962

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw..
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
Wysiedle k. £obza. Sprzedam lub
wydzier¿awiê halê o pow. 400 mkw.,
wys. 10 m, dzia³ka 7770 mkw., plac
utwardzony, ogrodzony, media. Tel.
602 580 653.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557
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.

Powiat gryficki
Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238
Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Powiat drawski
Sprzedam lub wynajmê dom o pow.
140 mkw. na dzia³ce o pow. 0,45 ha
( mo¿liwoœæ wydzielenia 3 dzia³ek
bud.) w Drawsku Pom. Tel. 607 798
595

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe do remontu w
Poradzu 65,20 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica po pow. 33,07 mkw.,
ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³ do negocjacji,
kontakt 505 533 306 po godz. 18.00.
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
w £obzie. Tel. 505 753 369.

Us³ugi przewozu osób Busem.
Tel. 609 593 224

Sprzedam mieszkanie 3 pok. 64
mkw., I piêtro, w³asnoœciowe bez
czynszowe, £obez ul. Rolna 18. Tel.
667 952 302

Piece gazowe, c.o. Vaillant ( mieszkanie, domek), junkersy, grzejniki –
gwarancja serwisowa. Tel. 691 686
772

Mieszkanie do wynajêcia 2 pokoje.
Tel. 608 374 962

Dywanopranie. Tel. 604 373 143

Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.

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

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe 2-poziomowe 101
mkw. Nowe okna, pod³ogi, 2 ³azienki po remoncie, antresola, balkon,
du¿y taras, spi¿arnia, centrum
£obza. Tel. 601 787 819.

Powiat œwidwiñski

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

NAUKA

Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 45 mkw. w centrum £obza,
parter. Tel. 600 898 424
Sprzedam mieszkanie 2.pok., I piêtro, 53 m.kw. w Wêgorzynie. Mo¿liwoœæ przejêcia dzia³ki oraz pierwokupu gara¿u. Cena 129.000 PLN.
Tel. 721291083.

Powiat drawski

Powiat gryficki

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe,
68 mkw. w Gryficach na os. XXX
Lecia, na parterze. Du¿y balkon.
Tel. 663 983 782 lub 91 384 8051.

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gr
yfickiej
Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6, tel. 91 39 73 730

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Nissana 100NX r.
prod.’94 wersja skandynawska ( M.
i N.). Podgrzewane fotele, elektr.
szyby + inne dodatki. Cena do
uzgodnienia . Tel. 604 819 965
Sprzedam alufelgi do Nissana Almery wraz z oponami rozm. 15'’. Tel.
604 819 965
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INFORMACJE - OG£OSZENIA

Jowisz do obejrzenia
W nocy z poniedzia³ku na wtorek
Jowisz zbli¿y³ siê niezmiernie blisko
do Ziemi. Obie planety dzieli³o 558,8
mln km. Jest to obecnie najjaœniejszy,
poza Ksiê¿ycem oczywiœcie, punkt na
niebie.
Mo¿na go zobaczyæ na po³udniowym niebie. Nastêpna taka okazja – za
50 lat. To, ¿e z poniedzia³ku na wtorek
by³ najbli¿ej naszej planety, nie oznacza, ¿e podczas najbli¿szych dni nie
bêdzie mo¿na go zaobserwowaæ wraz z
jego ksiê¿ycami.

tygodnik ³obeski 21.9.2010 r.
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Bêd¹ je mogli zaobserwowaæ ju¿
w³aœciciele dobrych lornetek i lunet a
dobrej jakoœci zdjêcia wykonaæ mo¿na
przy lepszych obiektywach. Zdjêcie
zaprezentowane przez nas wykonane
jest s³abej jakoœci obiektywem, dla wtajemniczonych: Danubia f= 500 mm,
1:8, Fi=67mm. Punkty przy Jowiszu z
pewnoœci¹ nie s¹ refleksami, a jego
czterema galileuszowymi ksiê¿ycami.
W³aœciciele dobrych obiektywów
maj¹ szansê na niepowtarzalne zdjêcia.
MM

Dobra, dn. 16.09.2010r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza trzeci ustny
przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹ niezabudowane dzia³ki w obrêbie miasta Dobra, powiat ³obeski, uzbrojenie w media w zasiêgu, kszta³t
dzia³ki nr 61- w kszta³cie litery ,,L”, kszta³t dzia³ki nr 58 prostok¹tny,
konfiguracja terenu p³aska, dojazd do dzia³ki zapewnia droga asfaltowa, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami, dzia³ki posiadaj¹ urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr
KW-SZ1L/00022972/0 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami
osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c
do pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg
jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej
ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 22%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 19.10.2010 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu 22 paŸdziernika 2010r. rozpoczêcie
o godzinie 1300 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie,
która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania
umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w
ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie
nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny
przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹ niezabudowane dzia³ki w obrêbie miasta Dobra, powiat ³obeski,
uzbrojenie w media w zasiêgu, kszta³t dzia³ek - d³ugi prostok¹t,
konfiguracja terenu p³aska, dojazd do dzia³ki zapewnia droga asfaltowa, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami, dzia³ki posiadaj¹ urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KWSZ1L/00022972/0 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami. Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg jest wa¿ny bez
wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 22%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 19.10.2010 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 22 paŸdziernika 2010r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21
dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek
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NAM NIE TRZEBA FAJERWERKÓW
- rozmowa ze Starost¹ £obeskim Antonim Gutkowskim
Panie Starosto, od zawsze skrupulatnie œledzê i czytam wszystko co
dotyczy £obza. Czytam rzeczy dobre,
ale zdarza siê te¿, ¿e z³e. Chc¹c poznaæ
prawdê zawsze siêgam do Ÿróde³. Tak
te¿ jest i w tym przypadku. Mija 9 lat
istnienia Powiatu £obeskiego. Budowa³ Pan jego struktury organizacyjne. Jakie wydarzenia z tego okresu
warte s¹ podkreœlenia?
Przede wszystkim startowaliœmy
bez siedziby, pieniêdzy i z „b³ogos³awieñstwem” Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji: chcieliœcie
powiatu, to radŸcie sobie sami. Daliœmy
radê. W œcis³ej wspó³pracy z w³odarzami gmin uda³o siê te¿ skompletowaæ
kompetentn¹ kadrê Starostwa, która do
dziœ stanowi trzon urzêdu. W porównaniu do lat 1998 – 2002, kiedy to Powiat
£obeski nie istnia³, na naszym terenie
nast¹pi³ ogromny postêp. Powiat ³obeski uzyska³ stabilne podstawy bytu i
dalszego rozwoju. Budujemy drogi, w
£obzie mamy zasób geodezyjny i ksiêgi
wieczyste, Dom Dziecka i Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku niezagro¿one
likwidacj¹ maj¹ przed sob¹ przysz³oœæ.
Podobnie s³u¿ba zdrowia, ju¿ bêdzie
tylko lepiej. To wszystko to nie tylko
instytucje, ale te¿ miejsca pracy. Je¿eli
dziœ ktoœ mówi, po co nam powiat, to
jest po prostu albo œlepy, albo jest cz³owiekiem z³ej woli.
Na ró¿nych poziomach administracji obserwujemy znaczny rozrost
administracji. Czy Starostwo £obeskie tak¿e pod¹¿a w tym kierunku?
Nie. Idziemy w³asn¹ drog¹. Uwa¿am, ¿e grosz podatnika wymaga szacunku, a nadmierna administracja nie
sprzyja temu. W ci¹gu minionych 4. lat
ograniczyliœmy zatrudnienie z 58. do
52. osób. Zreszt¹ oszczêdzanie dotycz¹
ka¿dej dziedziny funkcjonowania powiatu, bo oszczêdnoœci daj¹ nam pieni¹dze na inwestycje, na rozwój.
Jakie jest Pana stanowisko wobec
powiatowej s³u¿by zdrowia?
Takie samo jak Zarz¹du i Rady Powiatu. Zapewnienie opieki medycznej
w powiecie to jeden z g³ównych celów,
a nawet sprawa honoru obecnej kadencji. Uwa¿am, ¿e w tym wzglêdzie wypracowaliœmy dobre rozwi¹zania. W
czerwcu zawarliœmy 20-letni¹ umowê
na prowadzenie szpitala w Resku przez
SPZZOZ Gryfice, który 1 stycznia 2011
roku rozpocznie przyjmowanie tam
pacjentów. Dobra wspó³praca z SPZZOZ Gryfice ju¿ dziœ owocuje tym, ¿e
pracownicy zwalniani przez NZOZ
INTERMED oraz przez NZOZ CHIRURG s¹ zatrudniani przez SPZZOZ
Gryfice z opcj¹ pracy w Resku od 1
stycznia. Miejsca pracy dla obecnych
pracowników szpitala to nasz drugi
warunek, po pierwszym i bezwzglêdnym: zapewnienie opieki medycznej
mieszkañcom powiatu. Pozosta³ nam
jeszcze problem poradni specjalistycznych. W tym zakresie prowadzimy dobre rozmowy z NFZ i SPZZOZ Gryfice.
Wa¿n¹ rolê w rozwoju dzieci i
m³odzie¿y odgrywa sport. Co nowego
jest w tej dziedzinie i jakie s¹ zamie-

rzenia na przysz³oœæ?
Doceniamy wagê problemu i widzimy dla Powiatu wielk¹ rolê do spe³nienia. Wspó³pracuj¹c z gminami podjêliœmy siê roli organizatora wspó³zawodnictwa sportowego dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych oraz
prezentowania ich sukcesów na specjalnie organizowanej, bardzo uroczystej Gali Sportu. W tym roku ju¿ po raz
trzeci goœciliœmy na Gali wybitne osobistoœci, wywodz¹ce siê z naszego œrodowiska. Osi¹gnêliœmy ju¿ znacz¹cy
postêp. Nasza m³odzie¿ ma coraz wiêksze i liczniejsze sukcesy, pragniemy
wiêc podj¹æ czynnoœci organizacyjne
umo¿liwiaj¹ce tej m³odzie¿y reprezentowanie naszej Ziemi £obeskiej.
Czy Pan, Panie Starosto, rozwa¿a
mo¿liwoœæ przekazania Zespo³u
Szkó³ w £obzie dla gminy £obez?
(œmiech) Odwróæmy sytuacjê. Gdyby warunki sprzyja³y, chêtnie bym
przej¹³ ³obeskie gimnazjum i po³¹czy³
je z liceum. Jestem pewien, ¿e taka organizacja szkó³ dobrze s³u¿y³aby jakoœci kszta³cenia.
W ci¹gu ostatnich czterech lat
obserwowaliœmy liczne inwestycje w
obiektach podleg³ych Staroœcie. Warto o nich wspomnieæ.
Powiat to nie jest byt wirtualny.
Nam te¿ nie trzeba fajerwerków. Powiat
musi funkcjonowaæ na mocnych fundamentach, a je stanowi¹ instytucje powiatowe realizuj¹ce potrzeby spo³eczne. Przypomnijmy fakt, i¿ powstawaliœmy z niczego, zdani wy³¹cznie na siebie, a to wymaga szczególnie du¿ego
wysi³ku inwestycyjnego. Aby powiat
istnia³ musieliœmy – wykorzystuj¹c
oczywiœcie stare obiekty – wybudowaæ
(zmodernizowaæ) Powiatowy Oœrodek
Geodezyjno – Kartograficzny, Dom
Dziecka, Dom Pomocy Spo³ecznej,
musieliœmy wykupiæ szpital. Bez tych
instytucji nie by³oby powiatu. Nie zapominamy te¿ o szko³ach.
Co wiêc sk³oni³o w³adze powiatu
do sprzeda¿y budynku w Zajezierzu,
likwidacji Centrum Turystyki oraz
oddanie Zespo³u Szkó³ w Resku na
garnuszek gminy?
Proszê zauwa¿yæ, ¿e ¿adna z tych
decyzji nie tylko, ¿e nie przynios³a negatywnych skutków w zakresie realizacji zadañ powiatowych, ale przyczyni³a
siê do ich uzdrowienia. U pod³o¿a ka¿dej z tych decyzji le¿a³a zdecydowana
wola uratowania poszczególnych placówek. Mimo, i¿ w ubieg³ej kadencji
zainwestowano w Zajezierze blisko pó³
miliona z³, to wykonana przez nas ocena techniczna obiektu wykaza³a koniecznoœæ poniesienia wielokrotnie
wiêkszych nak³adów, aby utrzymaæ
budynek w stanie technicznym umo¿liwiaj¹cym prowadzenie tam Domu
Dziecka. W tym samym czasie istniej¹ce £obeskie Centrum Turystyki przynosi³o straty, które w momencie jego likwidacji siêgnê³y 140 tys. z³. Ratowanie go pracami publiczni finansowanymi przez Urz¹d Pracy oraz dotacjami z
bud¿etu powiatu nie mia³o sensu. Od
wielu lat z obojêtnoœci¹ obserwowano

regres Zespo³u Szkó³ w Resku. Dopiero
obecny Zarz¹d i Rada Powiatu podjê³y
zdecydowane dzia³ania, by szko³ê uratowaæ. Uwa¿am, ¿e jedynym ratunkiem, zreszt¹ rozwa¿anym ju¿ w ubieg³ej kadencji, by³o po³¹czenie tej szko³y z nale¿¹cym do gminy gimnazjum.
Piêkne obiekty pod jednolitym kierownictwem i spójnym procesem dydaktyczno-wychowawczym maj¹ tylko
same zalety oraz stanowi¹ lepsz¹ ofertê
edukacyjn¹.
Dziœ mogê powiedzieæ, ¿e dzieci w
obecnym Domu Dziecka maj¹ o niebo
lepsze warunki ¿ycia i rozwoju ni¿ w
Zajezierzu, Zespó³ Szkó³ w Resku odradza siê, pa³ac w Zajezierzu ma swojego w³aœciciela, a dla realizacji zadañ z
zakresu turystyki tworzymy Lokaln¹
Organizacjê Turystyczn¹.
Pomówmy o dzia³alnoœci najwa¿niejszej dla rozwoju, o inwestycjach.
Czy jest Pan, Panie Starosto, zadowolony z przyjêtego przez Radê Powiatu
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego?
Nasz WPI skrojony jest na nasze
mo¿liwoœci i najpilniejsze potrzeby.
Ponadto uwzglêdnia on mo¿liwoœci
pozyskiwania funduszy zewnêtrznych.
O inwestycjach mówiliœmy ju¿ nieco.
Dodam jedynie, ¿e wykonanie wspomnianych wczeœniej zadañ poch³onê³o
prawie 10 mln z³. Analizuj¹c sprawozdania bud¿etowe powiatów województwa zachodniopomorskiego w ostatnich latach, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e nasz
powiat poœród innych porównywalnych, chocia¿ wiêkszych, wydaje najwiêcej pieniêdzy na inwestycje.
No w³aœnie, rozwój powiatu to
tak¿e inwestowanie w infrastrukturê
komunikacyjn¹. Jak to zadanie jest
realizowane w Powiecie £obeskim?
Utrzymanie dróg zawsze by³o dla
mnie osobiœcie g³ównym zadaniem w
zarz¹dzaniu powiatem. Nawet wówczas, kiedy organizowa³em struktury
naszego samorz¹du, to drogom poœwiêca³em wiele uwagi. Bez dobrych dróg
nie ma szans na jakikolwiek rozwój.
Dlatego te¿ problem utrzymania i remontów dróg w koñcz¹cej siê kadencji
stanowi³ bardzo wa¿ny priorytet nie
tylko mój, ale te¿ Zarz¹du i Rady Powiatu. W wyniku tych za³o¿eñ wydatki
na drogi w wydatkach bud¿etowych
powiatu stanowi¹ znacz¹c¹ pozycjê. W
tym roku na przyk³ad na utrzymanie
dróg przeznaczamy prawie 11 mln z³, to
jest ok. 25% wydatków powiatu ogó³em. W ci¹gu tej kadencji tylko na przebudowy dróg i mostów wydamy ponad
12 mln z³. W ka¿dej gminie wykonaliœmy znacz¹ce inwestycje. Myœlê, ¿e
warto w tym miejscu podkreœliæ znacz¹c¹ poprawê w funkcjonowaniu Zarz¹du Dróg Powiatowych kierowanego
przez Wies³awa Bernackiego.
Powiat £obeski obejmuje 5 gmin.
Jak rozwija siê wspó³praca z tymi
jednostkami administracyjnymi?
Muszê powiedzieæ, ¿e dobre relacje
z gminami to priorytet obecnej kadencji. Ja jestem z tej wspó³pracy bardzo
zadowolony. Pewnie mo¿na by³oby

jeszcze lepiej i jeszcze wiêcej, ale minione lata przynios³y wiele dobrych,
wspólnych owoców. Myœlê jednak, ¿e o
ocenê tej wspó³pracy nale¿y te¿ zapytaæ
wójta i burmistrzów gmin.
Od wielu lat Ziemia £obeska boryka siê z du¿ym bezrobociem. Co
w³adze powiatu zrobi³y, ¿eby zmniejszyæ ten problem?
Uwa¿am, ¿e ten temat ze wzglêdu
na jego wagê i obszernoœæ wymaga
osobnej rozmowy. Na ten moment mogê
krótko powiedzieæ tak: dwie liczby s¹
wyznacznikiem dokonañ w³adz powiatu nie tylko obecnej, ale te¿ i poprzedniej kadencji. Bezrobocie na starcie naszego samorz¹du wynosi³o 41%. Dziœ
odsetek ten spad³ do poziomu 26%. O
jakoœci i efektach pracy struktur organizacyjnych powiatu w walce z problemem bezrobocia œwiadcz¹ te¿ ich oceny
dokonywane przez agendy rz¹dowe
oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Nasze jednostki zaliczane s¹ do najlepszych w kraju, a ich szefostwo otrzymuje nagrody pañstwowe.
Czy w zbli¿aj¹cych siê wyborach
bêdzie Pan kandydowa³ do rady gminy lub powiatu?
Bêdê kandydowa³ do rady powiatu,
by w ten sposób zdaæ sprawozdanie z
zarz¹dzania powiatem w minionych
czterech latach.
Dwie Panie pe³ni¹ obowi¹zki burmistrzów, cztery kieruj¹ radami
gmin. Czy nie zastanawia³ siê Pan nad
parytetem w strukturach samorz¹dowych?
Ca³e moje ¿ycie zawodowe spêdzi³em wspó³pracuj¹c g³ównie z kobietami
i bardzo sobie ten fakt ceniê, ale jestem
przeciwnikiem sztucznych parytetów.
Dane, które Pan przytoczy³ œwiadcz¹
jedynie o tym, ¿e kobiety o ile chc¹, to
mog¹ z powodzeniem ubiegaæ siê o
funkcje publiczne bez urzêdowych parytetów. Pytanie tylko czy chc¹, bo nie
jest to zajêcie ³atwe z punktu widzenia
³¹czenia obowi¹zków publicznych z
rodzinnymi.
Czytamy w prasie lokalnej o spó³ce z o.o. Europejska Akademia Umiejêtnoœci Wsparcie i Rozwój oraz o
sk³adzie osobowym jej zarz¹du. Czy
mo¿e Pan to skomentowaæ?
Bez komentarza.
Jak Pan ocenia pracê nad kszta³towaniem opinii publicznej przez redakcje lokalnych tygodników?
Kolejny raz odwo³am siê do swoich
doœwiadczeñ zawodowych. Istot¹ mojego zawodu uprawianego przez cztery
dziesiêciolecia by³a ocena. Pomimo
takich doœwiadczeñ uchylê siê od odpowiedzi, bo nie mnie oceniaæ. Teraz ja
jestem oceniany. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e rola mediów w kszta³towaniu
wiedzy i œwiadomoœci spo³ecznej jest
ogromna. Dlatego te¿ wa¿ne jest jak ich
dysponenci widz¹ swoje przes³anie? Co
dla nich jest najwa¿niejsze? Dysponuj¹c mediami mo¿na uczyniæ dla spo³eczeñstwa wiele dobra, ale te¿ i wyrz¹dziæ wiele krzywdy.
Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³ Henryk Musia³
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Trzy punkty przywiezione z Rewala
Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Sarmata Dobra 2:3 (0:0)
Strzelcy bramek: dla Wybrze¿a:
Tomasz Janiszewski 47' , Mariusz
D¹browski 89' (rzut karny); dla Sarmaty: Wojciech Kliœ 49', Damian
Padziñski 60', Piotr Grochulski 74'.
Sk³ady:
Wybrze¿e Rewalskie: Piotr Rusek, £ukasz Roszak, Mariusz D¹browski, Adrian Kamieñ, Tomasz
Maasztaler, Kamil Kocieniewski,
Tomasz Kwaœniewski (kpt), Tomasz Janiszewski, Joshua Pepple
(od 85' Maciej Koœcielny), Przemys³aw D¹browski (od 85' Robert
Szulc) Damian Kaszuba.
Sarmata: Sebastian Marciniak,
Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk (kpt), Wojciech Dorsz, Damian Padziñski, Wojciech GuŸni-

czak, Kamil Pacelt, £ukasz Olechnowicz (od 46' Emilian Kamiñski),
Piotr Grochulski, Rados³aw Cytowicz, Wojciech Kliœ (od 86' Mateusz
Dzierbicki).
Pi³karzom Sarmaty uda³o siê
„odczarowaæ” boisko Wybrze¿a
Rewalskiego i po raz pierwszy w
historii pokonaæ gospodarzy na ich
obiekcie. Przebieg pierwszej po³owy mimo starañ zawodników obu
dru¿yn nie by³ zbyt porywaj¹cym
widowiskiem i zakoñczy³ siê wynikiem 0:0. Jednymi faktami godnymi
odnotowania z tej po³owy by³o nie
uznanie bramki przez sêdziego
strzelonej przez Sarmatê w 9' (spalony?) i nie trafienie strza³em g³ow¹

Podium w P³otach
dla lekkoatletów
z UKS „ARBOD”

W sobotê, 18 bm., zawodnicy z
UKS „ARBOD” startowali w IX
Miêdzynarodowych
Biegach
Ulicznych „Sztachetka P³oty”. W
zawodach wystartowa³o piêtnastu zawodników z naszego klubu,
którzy biegali na dystansach od
400 do 1050 metrów.
W licznie obsadzonych biegach
nasi zawodnicy zajmowali wysokie
lokaty. Zwyciêstwa w swoich biegach odnios³y Milena Sadowska
(czwarte kolejne zwyciêstwo w
czwartym starcie w P³otach), oraz
Joanna Jarz¹bek. Na drugim miejscu podium stanê³a Wiktoria Baka-

larczyk. Wyró¿niæ nale¿y równie¿
Weronikê Babireck¹, Kingê Borysiak, Dagmarê Szymanek oraz Ryszarda Rzepeckiego, którzy zajmowali pi¹te i szóste miejsca w swoich
biegach. Goœciem specjalnym tegorocznych zawodów by³ Tomasz Lewandowski - trener reprezentacji
Polski (trener Marcina Lewandowskiego - z³otego medalisty w biegu
na 800 m), który opowiedzia³ o trudach treningów i potrzebie systematycznej pracy. Przed naszymi zawodnikami dalsze starty i treningi.
¯yczymy sukcesów podobnych do
ubieg³orocznych.
(o)

do pustej bramki Sarmaty w 13'
przez zawodnika Wybrze¿a.
Znacznie ciekawszy przebieg
mia³a druga po³owa meczu. Ju¿ w
47' Tomasz Janiszewski wykorzysta³ doœrodkowanie swojego partnera z dru¿yny i strza³em z ostrego k¹ta
pokona³ dobrze broni¹cego bramkarza Sarmaty Sebastiana Marciniaka.
Od tego momentu nast¹pi³ popis
ofensywnego stylu Sarmaty, podczas
którego zawodnicy do koñca meczu
wypracowali osiem prawie pewnych
pozycji bramkowych, z których niestety uda³o siê zamieniæ na bramki
tylko trzy. Ju¿ w 49' Wojciech Kliœ,
a w 60' Damian Padziñski wykorzystali doœrodkowania z prawej strony
i precyzyjnymi „g³ówkami” zdobyli

dwie kolejne bramki dla Sarmaty. W
74' Piotr Grochulski wykona³ rzut
wolny zza linii pola karnego i precyzyjnym strza³em w „okienko” bramki Wybrze¿a podwy¿szy³ wynik na
3:1 dla Sarmaty.
W 89' sêdzia dopatrzy³ siê faulu
w polu karnym Sarmaty na zawodniku Wybrze¿a i podyktowany rzut
karny zamieni³ na bramkê Mariusz
D¹browski, zmniejszaj¹c wynik
pora¿ki swojej dru¿yny. W dru¿ynie
Wybrze¿a wystêpuje od nowego
sezonu pochodz¹cy z Nigru 22 letni
Joshua Pepple, jednak ten graj¹cy w
pomocy zawodnik zosta³ w tym
meczu skutecznie wy³¹czony z gry
przez dobrze tego dnia graj¹cych
zawodników Sarmaty.
estan

CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE
Pierwsze spotkanie najm³odszych sportowców w ramach Powiatowych „Czwartków lekkoatletycznych” za nami. Na stadionie miejskim w £obzie wystartowali uczniowie klas IV, V, VI z
szeœciu szkó³ podstawowych – z
Wojtaszyc, Reska, £osoœnicy,
£abunia Wielkiego, Starogardu,
Wêgorzyna i Runowa Pomorskiego oraz UKS „Arbod” Dobra.
Organizatorzy pierwszego kroku
lekkoatletycznego maj¹ pe³n¹ satysfakcjê z realizacji za³o¿onych celów,
jakimi s¹ wzrost zainteresowania
dzieci „królow¹ sportu” oraz wykorzystanie wolnego czasu po zajêciach
lekcyjnych na ruch, zabawê i wspó³zawodnictwo. £¹cznie w zmaganiach
na bie¿ni i skoczni zaliczono 134
osobostarty.Wa¿ne jest tak¿e wy³onienie talentów sportowych. Komisja
sêdziowska sporz¹dzi³a listê najwartoœciowszych wyników uzyskanych
w I edycji „Czwartków lekkoatletycznych”. Wiele spoœród nich stanowi¹
nowe rekordy ¿yciowe.
Klasa IV
Julia Ziêba
(SP Wêgorzyno),
60 m – 9,2 s.
Karolina Puch (SP £abuñ W.),
60 m – 9,5 s i w dal – 3,96 m
Zuzanna Frej
(SP Resko),
600 m – 2:26, 5 min.
Jakub Bodys
(SP £abuñ W.),
60 m – 9,2 s.
Micha³ Paraszczak (SP Wêgorzyno), w dal – 3,63 m

Maciej Moroz
P.), 300 m – 56,3 s.

(SP Runowo

Klasa V
Milena Sadowska (UKS Arbod
Dobra), 300 m – 52,4 s.
Wiktoria Œwi¹tek (£abuñ W.),
w dal – 3,93 m, pi³eczka – 37 m
Kacper Figas
(SP £osoœnica), 60 m - 9,0 s.
Dawid Stasiak (SP Wêgorzyno), 300 m 52,5 s.
Aron Stasiak
(SP Wêgorzyno), pi³eczka – 55 m
Klasa VI
Kinga Borysiak (UKS Arbod
Dobra), 600 m – 2:04,8 min.
Karolina Smuga
(SP Wojtaszyce), 600 m – 2:08,2 min.
Anna Ko³odyñska (SP Wêgorzyno), 60 m – 8,6 s, w dal – 4,18 m
Marta Jarosz
(SP Resko),
300 m – 52,1 s., w dal – 4,00 m
Daria Szpilska
(SP £osoœnica), 60 m – 9,0 s.
Kinga Ciszewska (SP Wêgorzyno), 60 m – 8,7 s.
Szymon Maliñski (SP Resko),
60 m – 8,1 s, pi³eczka – 60 m.
Dzia³acze MKS „Olimp” £obez
zaplanowali na okres jesienny 5 takich imprez. Oczekuj¹ nastêpnych
rekordów ¿yciowych najm³odszych
sportowców, a przede wszystkim
rekordowej iloœci startuj¹cych
dziewczynek i ch³opców na obiekcie lekkoatletycznym w £obzie.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Wygrywaj¹ Sarmata,
Œwiatowid, Radovia, przegrywaj¹
Sparta, Mewa i Jastrz¹b
Ciesz¹ w tej kolejce zwyciêstwa
na wyjazdach Sarmaty i zw³aszcza
Œwiatowida, który nie za³amuje siê
po pora¿kach i przywozi z terenu
punkty. W tej kolejce wygra³ w
£o¿nicy z tamtejszym Or³em po
bramce zdobytej przez Ostaszewskiego, graj¹c w bardzo okrojonym
sk³adzie: Tchurz, Mosi¹dz, Mosi¹dz, Popielewski, Brona, Koba,
Samal, Skibiñski, Dudek, Borejszo,
Ostaszewski, Kogut, Rokosz i Andrusieczko. Co prawda mia³ u³atwione zadanie, bo Orze³ gra³ w
dziesi¹tkê, ale liczy siê skutecznoœæ.
Niestety, nic dobrego nie mo¿na
powiedzieæ o drugiej dru¿ynie
Œwiatowida, która nie zdoby³a jeszcze nawet punktu.
W klasie A Radovia i Mewa
walcz¹ o powrót, wiêc musz¹ wygrywaæ, ale jak z tym jest trudno,
pokazuj¹ wyniki. Radovia tym ra-

IV liga
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zem stanê³a na wysokoœci zadania
graj¹c nawet od pierwszej po³owy w
dziesi¹tkê, ale wygra³a 3:1 z ostatni¹ w tabeli Uni¹ Stargard, po bramkach Smykowskiego, samobójczej i
Zycha. Radovia zagra³a w sk³adzie:
Swarcewicz, Zielonka, Pilichowski,
Chiloñski (75' Kostka), R. Machalski, M. Zych (46' N. Machalski),
Kacprzak, Grzywacz, Stosio (67'
Tomaszkiewicz), K. Zych, Smykowski oraz Ba³am¹cek i Marczak.
Teraz mecz prawdy z Olimpi¹ w
Wierzbiêcinie.
Mewa niestety straci³a punkty.
Straci³ równie¿ Jastrz¹b, ale z doœwiadczonym Zniczem z Wysokiej
Kamieñskiej by³o to do przewidzenia, wiêc nie ma siê czym martwiæ.
Martwiæ musi siê Sparta Wêgorzyno, która musi prze³amaæ z³¹ passê
i zacz¹æ ³apaæ punkty, bo wiosn¹
mo¿e byæ za póŸno. (r)

GRANIE W PLANIE

8 kolejka 25.09 (sobota): Victoria Przec³aw – Astra Ustronie Morskie; Ba³tyk Koszalin – Leœnik Rossa Manowo; Darzbór Szczecinek –
Wybrze¿e Rewalskie Rewal; Odra Chojna – Kluczevia Stargard; 15.00
Hutnik Szczecin – Drawa Drawsko Pomorskie; 15.00 Piast Chociwel –
Ina Goleniów; 15.00 Sarmata Dobra – Gryf Kamieñ Pomorski; 16.00
Lech Czaplinek – Vineta Wolin.

Klasa okrêgowa
8 kolejka 25.09 (sobota): 11.00 Œwiatowid £obez – Ina Iñsko; Jeziorak Szczecin – Promieñ Mosty; Flota II Œwinoujœcie – Sparta Wêgorzyno; GKS Mierzyn – Rega II Trzebiatów; 13.30 GOK Ehrle Dobra Szcz.
- Wicher Brojce; 16.00 Korona Stuchowo – Chamik II Police; 17.00
Kasta Szczecin – Bêkitni II Stargard; 26.09 (niedziela) 14.30 D¹brovia
Stara D¹browa – Orze³ £o¿nica.

Klasa A gr. 1
6 kolejka 25.09 (sobota): B³êkitni Trzyg³ów – Bizon Cerkwica; Jantar Dziwnów – Ba³tyk Miêdzywodzie; Orze³ Prusinowo – Pomorzanin
Przybiernów; Fala Miêdzyzdroje – Ba³tyk Gostyñ; Pionier ¯arnowo –
Iskra Golczewo; 26.09. (niedziela) 16.00 Sowianka Sowno – Mewa
Resko.

Klasa A gr. 2
6 kolejka 25.09 (sobota): D¹b Dêbice – Vitkowia Witkowo; Unia Stargard – WODR Barzkowice; 16.00 Olimpia Nowogard – Radovia Radowo
Ma³e; 26.09 (niedziela) Zorza Tychowo – Orze³ Pêzino; Zenit Koszewo
– Pomorzanin Kr¹piel; Rolpol Rossow Chlebowo – Orze³ Grzêdzice.

Klasa B gr. 1
5 kolejka 25.09 (sobota) 11.00 Komarex Komarowo – Prawobrze¿e
Œwinoujœcie; 15.00 Zieloni Wyszobór – Jastrz¹b £osoœnica; 15.00 Znicz
Wysoka Kamieñska – Zryw Kretlewo; 26.09 (niedziela) 13.30 Gardominka Polonia II Mechowo – Huragan Wierzchos³aw; 16.00 OKS Goleniów – Zalew Stepnica.

Klasa B gr. 2
5 kolejka 25.09 (sobota): Orkan II Suchañ – Piast Kolin; Znicz Sulibórz – Saturn Szadzko; Ogniwo Dzwonowo – Kluczevia II Stargard; 26.09
(niedziela) Orkan Dalewo – Derby Ulikowo. Œwiatowid II £obez pauzuje.

Wyniki i tabele
IV liga
7 kolejka: Wybrze¿e Rewalskie
Rewal – Sarmata Dobra 2:3; Odra
Chojna – Victoria Przec³aw2:1;
Kluczevia Stargard – Lech Czaplinek 2:2; Vineta Wolin - Darzbór
Szczecinek 3:1; Gryf Kamieñ Pom.
- Ba³tyk Koszalin 1:4; Leœnik Rossa
Manowo – Piast Chociwel 1:0; Drawa Drawsko Pom. - Astra Ustronie
Morskie 4:1; Ina Goleniów – Hutnik
Szczecin 3:0.
1. Ba³tyk Koszalin
15 18:6
2. Gryf Kamieñ Pom.
15 23:16
3. Drawa Drawsko Pom. 14 17:5
4. Sarmata Dobra
14 13:7
5. Ina Goleniów
13 16:11
6. Hutnik Szczecin
13 21:12
7. Leœnik Rossa Manowo 11 12:12
8. Astra Ustronie Morskie 9 14:20
9. Kluczevia Stargard
9 12:14
10. Odra Chojna
8 9:14
11. Vineta Wolin
7 10:12
12. Piast Chociwel
6 7:11
13. Victoria Przec³aw
6 8:11
14. Lech Czaplinek
6 11:13
15. Darzbór Szczecinek 4 7:18
16. Wybrze¿e Rewalskie 3 8:24

Klasa okrêgowa
7 kolejka: Sparta Wêgorzyno –
GOK Ehrle Dobra Szcz. 0:3; GKS
Mierzyn – Jeziorak Szczecin 1:1;
Wicher Brojce – Promieñ Mosty
5:2; Orze³ £o¿nica – Œwiatowid
£obez 0:1; Ina Iñsko – Flota II Œwinoujœcie 4:0; B³êkitni II Stargard –
D¹brovia Stara D¹browa 2:2; Rega
II Trzebiatów – Korona Stuchowo
4:0; Chemik II Police – Kasta Szczecin 0:4.
1. Jeziorak Szczecin
19 21:5
2. GOK Ehrle Dobra Szcz. 16 21:6
3. Œwiatowid £obez
14 15:9
4. B³êkitni II Stargard 13 20:16
5. Rega II Trzebiatów
12 14:10
6. Kasta Szczecin
10 14:10
7. Promieñ Mosty
10 11:15
8. Chemik II Police
9 14:12
9. Orze³ £o¿nica
9 8:10
10. GKS Mierzyn
9 7:11
11. Sparta Wêgorzyno 7 9:16
12. Ina Iñsko
7 10:9
13. Wicher Brojce
7 15:23
14. Korona Stuchowo
7 9:16
15. Flota II Œwinoujœcie 7 8:15
16. D¹brovia St. D¹browa 2 4:17

Klasa A gr. 1
5 kolejka: Orze³ Prusinowo – Sowianka Sowno 1:2; Ba³tyk Gostyñ –
Jantar Dziwnów 1:3; Ba³tyk Miêdzywodzie – B³êkitni Trzyg³ów 3:1;
Iskra Golczewo – Mewa Resko 3:0;
Pomorzanin Przybiernów – Fala
Miêdzyzdroje 2:0; Bizon Cerkwica
– Pionier ¯arnowo 2:6.
1. Pomorzanin Przybiernów 11 15:8

2. Sowianka Sowno
3. Iskra Golczewo
4. Jantar Dziwnów
5. Mewa Resko
6. Fala Miêdzyzdroje
7. Orze³ Prusinowo
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
9. Pionier ¯arnowo
10. Ba³tyk Gostyñ
11. Bizon Cerkwica
12. B³êkitni Trzyg³ów

10 5:7
10 9:3
10 14:7
10 15:8
9 13:4
6 10:19
6 6:7
6 13:12
4 6:15
1 4:11
0 6:15

Klasa A gr. 2
5 kolejka; Radovia Radowo Ma³e –
Unia Stargard 3:1; WODR Barzkowice – Rolpol Rossow Chlebowo
1:1; Olimpia Nowogard – D¹b Dêbice 5:0; Orze³ Grzêdzice – Zorza
Tychowo 4:3; Orze³ Pêzino – Zenit
Koszewo 4:1; Pomorzanin Kr¹piel
– Vitkowia Witkowo 2:2.
1. Orze³ Pêzino
2. Olimpia Nowogard
3. Radovia Radowo M.
4. WODR Barzkowice
5. Zorza Tychowo
6. Orze³ Grzêdzice
7. Pomorzanin Kr¹piel
8. Rolpol Chlebowo
9. D¹b Dêbice
10. Vitkowia Witkowo
11. Zenit Koszewo
12. Unia Stargard

15 17:5
12 17:8
12 10:1
10 16:11
9 12:10
5 9:13
5 12:15
5 4:6
4 8:11
4 10:17
1 5:13
0 5:15

Klasa B gr. 1
4 kolejka: Zalew Stepnica – Gardominka Polonia II Mechowo 1:1; Jastrz¹b £osoœnica – Znicz Wysoka
Kamieñska 1:4; Prawobrze¿e Œwinoujœcie – OKS Goleniów 0:3; Huragan Wierzchos³aw – Zieloni Wyszobór 3:3.
1. Komarex Komarowo 10 9:4
2. OKS Goleniów
10 11:4
3. Jastrz¹b £osoœnica
9 11:7
4. Znicz Wysoka Kam.
8 12:8
5. Prawobrze¿e Œ.
5 12:10
6. Zalew Stepnica
5 8:6
7. Huragan Wierzchos³aw 2 10:14
8. Gardominka Mechowo 2 6:10
9. Zryw Kretlewo
1 5:12
10. Zieloni Wyszobór
1 5:14

Klasa B gr. 2
4 kolejka: Saturn Szadzko – Œwiatowid II £obez 4:1; Piast Kolin – Orkan Dalewo 1:5; Kluczevia II Stargard – Znicz Sulibórz 5:2; Derby
Ulikowo – Ogniwo Dzwonowo 2:0.
1. Saturn Szadzko
10 11:3
2. Derby Ulikowo
9 9:1
3. Kluczevia II Stargard 9 18:10
4. Orkan Dalewo
6 7:5
5. Orkan II Suchañ
5 4:2
6. Znicz Sulibórz
4 7:10
7. Ogniwo Dzwonowo
3 5:5
8. Œwiatowid II £obez 0 7:19
9. Piast Kolin
0 1:14
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Turystyka rowerowa

V rajd PO¯EGNANIE
LATA – BE£CZNA 2010

W niedzielê 5 wrzeœnia,
ruszy³ po raz pi¹ty rajd z
cyklu Po¿egnanie Lata.
Organizatorem
dorocznej imprezy
jest Ognisko TKKF
B³yskawica w £obzie.
Zbiórka zwyczajowo odby³a siê
przy fontannie. Na starcie stawili siê
turyœci z £obza i Grupy Rowerowej
z Drawska Pom. Zebranych powita³
prezes B³yskawicy Jerzy Rakocy.
By³ s³oneczny i doœæ ciep³y dzieñ.
Do pokonania mieliœmy 33 km
na trasie: £obez - Niegrzebia - Grabowo - Byszewo - Worowo - Klêpnica - BE£CZNA - Poradz - Prusinowo - £ob¿any - £obez. Rajd prowadzili Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut.
W Grabowie zatrzymaliœmy siê
przy murowanym, czêœciowo z g³azów narzutowych koœciele z 1909 r.
oraz przy pomniku usytuowanym na
skraju wsi, który zosta³ poœwiêcony
mieszkañcom wsi poleg³ym podczas I wojny œwiatowej. W Worowie
zatrzymaliœmy siê przy koœciele ryglowym z 1707 r. i bezskutecznie
poszukiwaliœmy sklepu. W Klêpnicy rzuciliœmy okiem na cmentarz,
za³o¿ony w I po³. XX w. i neoklasyczny pa³ac XIX w. (w odbudowie).
Wêdrówka zaprowadzi³a nas do
Be³cznej, a tam do Dworku Tradycja. Zostaliœmy przyjêci przez sympatyczn¹ gospodarz dworku pani¹
Gra¿ynê Zaremba-Szubê. Na rowerzystów czeka³y tradycyjne polskie
potrawy: bigos, grochówka oraz
chleb i smalec. Wszystko pyszne,
sporz¹dzone we dworku. Po posi³ku
Pani Gra¿yna oprowadzi³ nas po
dworku, prezentuj¹c zgromadzone
tu skarby. Zapozna³a turystów z hi-

stori¹ tego miejsca. Omówi³a znaczenie produktu regionalnego. Zaprosi³a nas na Listopadowe Obiady
z Gêsi¹ w Tle. By³a to przemi³a
wizyta w piêknym miejscu, z charakterem. Sponsorem posi³ku by³o
TKKF B³yskawica.
Trzeba by³o ruszaæ w dalsz¹ drogê. W Poradzu zatrzymaliœmy siê
przy holenderskim wiatraku z XIX
w. Impreza zakoñczy³a siê przy fontannie w £obzie. Koledzy z Drawska ruszyli w dalsz¹ drog¹.
W kolejn¹ niedzielê, 12 wrzeœnia
rowerzyœci z £obza wziêli udzia³ w
VIII Rodzinnym Rajdzie w Drawsku. Pokonaliœmy 56 km na trasie:
Drawsko - Jankowo Ma³e - Ziemsko
- Oleszno - Mielenko Drawskie Drawsko - £obez. Przy ognisku na
polu biwakowym Jêdrkowe Zakole
nad Draw¹ spotkaliœmy siê z pozosta³ymi uczestnikami imprezy – piechurami i kajakarzami. Byliœmy pod
wra¿eniem stylu zagospodarowania
tego miejsca, doskonale wpasowanego w otoczenie.
Do zobaczenia na kolejnej turystycznej imprezie!
Adam Kogut
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Bezpieczne przedszkolaki
w Suliszewicach

Zespó³ ds. nieletnich odwiedzi³
punkt przedszkolny w Suliszewicach. Punkt przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci 3 -5 letnich,
które mog¹ uczuæ siê i bawiæ pod
okiem fachowej kadry, a rodzice w
tym czasie mog¹ zaj¹æ siê prac¹.
Tematem naszego spotkania z
maluchami by³o omówienie bezpiecznego zachowania siê w drodze, na podwórku i w domu. Dzieci
bardzo aktywnie uczestniczy³y w
pogadance. Przy wspólnej piosence
æwiczyliœmy prawid³owe zachowa-

nia na drodze. Maluchy wspólnie z
opiekunkami przygotowa³y makietê obrazuj¹c¹ skrzy¿owanie drogowe, ze znakami, przejœciem dla pieszych. Po teoretycznym przygotowaniu dzieci przyszed³ czas na zajêcia praktyczne. Przedszkolaki w
asyœcie policjantki przechodzi³y
przez jezdnie pamiêtaj¹c o omówionych wczeœniej zasadach.
Na koniec tego mi³ego spotkania
ka¿de dziecko otrzyma³o odblask
oraz naklejkê z radami Sponge
Boba.

Gryfuœ w Szkole
Podstawowej nr 1
Policjanci z £obza zawitali do
pierwszoklasistów ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie. Nie przyszli do szko³y jednak sami. Zabrali
ze sob¹ maskotkê zachodniopomorskiej Policji Gryfusia, który
opowiedzia³ dzieciom jak bezpiecznie zachowywaæ siê w dro-

dze do szko³y, podczas zabaw na
podwórku i w domu. Dzieci chêtnie s³ucha³y rad Gryfusia. Odpowiada³y na zadawane pytania, bra³y udzia³ w scenkach. Ka¿dy
pierwszoklasista otrzyma³ od policjanta elementarz z zasadami
bezpiecznego zachowania. (kp)

Naprawdê tak ciê¿ko na jeden dzieñ daæ jakiegoœ mê¿czyznê, aby powykasza³ te chaszcze?

Doprosiæ siê trudno

(RUNOWO POMORSKIE). Ta
wieœ nale¿y do jednych z najpiêkniejszych w powiecie ³obeskim.
Mieszkañcy szczególnie dbaj¹ o to,
aby ich miejscowoœæ cieszy³a oczy.
Nie zawsze jednak mog¹ byæ zadowoleni z wyników swoich starañ.
Niemal podczas ka¿dej sesji so³tys Runowa zg³asza kwestiê podkaszania trawy na niebezpiecznym
zakrêcie przy ul. Kolejowej. Inn¹
kwesti¹, o któr¹ nie mog¹ siê doprosiæ mieszkañcy tej miejscowoœci, to
przestawienie i przemalowanie pasów przy ul. Kolejowej w Runowie.
O to so³tys prosi ju¿ od kwietnia. MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Trzecioklasiœci na drodze
Policjanci z £obza odwiedzili
trzecioklasistów ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie.
Po krótkim przypomnieniu zasad obowi¹zuj¹cych w ruch drogowym dzieci wspólnie z policjantami
æwiczy³y przejœcie przez pasy. Ka¿de dziecko ubrane by³o w odblaskowe kamizelki z logo akcji Podaruj
Dzieciom S³oñce. Ka¿dy trzecio-

klasista samodzielnie przeszed³
przez ruchliw¹ jezdnie w okolicy
swojej szko³y. Podczas dalszej wycieczki policjant z ruchu drogowego omawia³ z uczniami znaki drogowe, które napotkali po drodze. Taka
lekcja „na ¿ywo” w plenerze jest
najlepsz¹ nauk¹, gdy¿ jak mówi¹
dzieci i ich nauczyciele – z takiej
wycieczki zapamiêtaj¹ naprawdê
wiele.
(kp)

Okazja czyni z³odzieja
Znaleziono rower
W dniu 14 wrzeœnia do Komendy
Powiatowej Policji w £obzie mieszkaniec naszego miasta przyprowadzi³ rower górski koloru czarnego, który sta³
porzucony w £obzie przy ul. Kwiatowej. W³aœciciela roweru prosimy o osobiste zg³oszenie siê do Komendy Powiatowej Policji w £obzie, przy ul. Woj.
Polskiego 2.

Kradn¹ paliwa
W weekend w £obzie dosz³o do
kradzie¿y paliwa. Na ulicy Magazynowej nieustalony sprawca zerwa³ korek
wlewu paliwa z samochodu marki Scania i skrad³ 400 litrów oleju napêdowego o wartoœci 1600 z³. Z zaparkowanego obok samochodu sprawca w ten sam
sposób skrad³ 300 litrów tego samego
paliwa. Natomiast przy ul. Bema nieznany sprawca odkrêci³ niezabezpieczony korek wlewu do paliwa z pojazdu
maki Man i skrad³ 170litrów oleju napêdowego o wartoœci 730 z³.

Kolejny nietrzeŸwy
kieruj¹cy

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie „Centrum Inicjatyw Wiejskich” Lokalna Grupa Dzia³ania serdecznie zaprasza na I
LEADEROWSKIE IGRZYSKA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, które odbêd¹ siê
25-26 wrzeœnia br. w Kaliszu Pomorskim.
Impreza jest wynikiem wspó³pracy 11 lokalnych
grup dzia³ania z terenu województwa zachodniopomorskiego i jest to najwiêkszy dotychczasowy projekt wspó³pracy w kraju. Patronat honorowy nad nim
obj¹³ Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Pan W³adys³aw Husejko.
Podczas Igrzysk planowane s¹ rozgrywki pi³ki
no¿nej dziewczynek i ch³opców z roczników 19972002, a tak¿e imprezy towarzysz¹ce - jarmark ró¿norodnoœci (miasteczko namiotowe dla ka¿dej Grupy
Dzia³ania), pokazy artystyczne na scenie oraz biesiada wokalno-kabaretowa.
Lokalna Grupa Dzia³ania
Centrum Inicjatyw Wiejskich
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W niedzielê, 12 wrzeœnia, w Anielinie (gm. Dobra), dosz³o do kolejnej
kolizji drogowej z udzia³em nietrzeŸwego kieruj¹cego. Tym razem Arkadiusz G., kieruj¹c motocyklem cross,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym, straci³
panowanie nad pojazdem i uderzy³ w
p³ot. Kierowca dozna³ powierzchownych obra¿eñ g³owy. Jak siê okaza³o
posiada³ tak¿e s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Zakaz taki
wyda³ S¹d w Stargardzie Szczeciñskim.

Samochód w rowie
W dniu 13 wrzeœnia o godz. 11.45,
na drodze £osoœnica – Ma³ogoszcz,
kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym
podczas wykonywania manewru mijania nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od kieruj¹cego pojazdem marki
Mercedes, którego kierowc¹ by³ mieszkaniec Pyrzyc. Kieruj¹cy Mercedesem
chc¹c unikn¹æ zderzenia zjecha³ na
pobocze i przewróci³ siê na bok. Na
szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o.

£apówka zamiast
mandatu
W miniony pi¹tek po po³udniu policjanci z £obza patroluj¹c ulice miasta
sprawdzali prêdkoœæ kieruj¹cych przy
u¿yciu radarowego miernika prêdkoœci.
Na ulicy Œwidwiñskiej zatrzymali kierowcê samochodu ciê¿arowego ze
skrzyni¹, który przekroczy³ dozwolon¹
prêdkoœæ. 50-letni mieszkaniec powiatu
Œroda Wielkopolska podaj¹c policjantowi dokumenty, w dowód rejestracyjny
w³o¿y³ 200 z³otych, w zamian za odst¹pienie od wypisania mandatu. Mê¿czyzna ten zosta³ zatrzymany i jeszcze tego
samego dnia us³ysza³ zarzut dotycz¹cy
wrêczenia korzyœci maj¹tkowej funkcjonariuszowi Policji, za co grozi kara pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do 8
lat. Kierowca przyzna³ siê do pope³nionego czynu i sam podda³ siê karze. (kp)

Policja w £obzie apeluje do wszystkich mieszkañców naszego powiatu,
aby dbaæ o w³asne mienie i nie daæ szans
z³odziejom na zdobycie ³atwego ³upu.
Pamiêtajmy o zabieraniu z samochodów wartoœciowych przedmiotów, dokumentów, torebek, nawigacji, telefonów komórkowych. Pozostawione na
widoku te przedmioty daj¹ bowiem szanse z³odziejowi na zdobycie
³atwego ³upu. Wystarczy wybiæ szybê,
wejœæ do œrodka i zabraæ to, co jest
wartoœciowe. Jesieñ sprzyja czêstym wyjazdom do lasu na grzyby. Po
zaparkowaniu auta
na parkingu leœnym pamiêtajmy,
aby zabraæ wszystkie wartoœciowe
przedmioty z auta. Nie dajmy szansy
z³odziejowi na wzbogacenie siê naszym
kosztem!

W³amania w powiecie
W czasie weekendu policjanci odnotowali zwiêkszon¹ liczbê zdarzeñ
dotycz¹cych w³amañ do samochodów.
W £obzie, przy ul. Orzeszkowej, nieustalony sprawca z zaparkowanego tam
samochodu marki Opel Astra skrad³
lusterko boczne o wartoœci 100 z³. Natomiast w nocy z 18 na 19 wrzeœnia br.
na ul. H. Sawickiej w £obzie nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
w³ama³ siê do dwóch zaparkowanych tam aut. Z samochodu marki VW
Transporter oraz Opla Astra skrad³ akumulatory. Sprawca dosta³ siê do aut
otwieraj¹c drzwi dopasowanym narzêdziem. W niedzielê popo³udniu w okolicy Orzeszkowa nieznany sprawca
wybi³ szybê w samochodzie Renault, z
którego skrad³ radioodtwarzacz, portfel
z dokumentami oraz pieni¹dze w kwocie 50 z³. Suma strat wynosi 1.500 z³.

Szeœciu nietrzeŸwych
kieruj¹cych
W czasie weekendu policjanci zatrzymali ³¹cznie a¿ szeœciu nietrzeŸwych kieruj¹cych. W pi¹tek, 17 wrzeœnia, w £obzie na ulicy Waryñskiego,
Pawe³ D. kierowa³ samochodem marki
VW Golf z wynikiem 0,68 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo kierowca posiada³ s¹dowy zakaz
kierowania pojazdami mechanicznymi.
W sobotê natomiast policjanci z
Wydzia³u Ruchu Drogowego zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych. W
£obzie na ulicy Bocznej Józef G. kierowa³ samochodem marki Mercedes,
maj¹c ponad 2 promile alkoholu.
Te¿ w £obzie, na ulicy H. Sawickiej, policjanci zatrzymali Piotra P.,
który kierowa³ samochodem marki
Ford, bêd¹c po spo¿yciu alkoholu. A
wieczorem, oko³o godz. 18.00, na ulicy
Ogrodowej, policjanci zatrzymali
Krzysztofa T., który jecha³ rowerem w
stanie nietrzeŸwym.
Szósty nietrzeŸwy kierowca zosta³
zatrzymany o godz. 20.00 w Wêgorzynie, na ulicy Grunwaldzkiej. £ukasz K.
kierowa³ samochodem marki Opel z
wynikiem 0,27 mg/l. Jak siê okaza³o,
osoba ta by³a poszukiwana listem goñczym wydanym przez S¹d Rejonowy w
Bia³ogardzie. Kierowca trafi³ zatem do
policyjnego aresztu i oczekuje na konwój do Zak³adu Karnego.
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Oliwia

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

Kaja i Ola

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 brzmia³o:

Czasem aureola ma kszta³t zera.
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza.

Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

